âu là nhng nguyên nhân chính có th dn n mt cuc chin do Trung Quc phát ng? Nht Bn và M cn chun b nhng gì i
phó nu nh kch bn này xy ra?

1. Tính chính danh ca ng cng sn Trung Quc
Tính chính danh ca ng Cng sn Trung Quc da trên c s s ci thin liên tc v các iu kin sng ca phn ln ngi dân Trung Quc. Trong
trng hp không có s ci thin v kinh t, mt s lý do khác phi c a ra nhm làm cho ngi dân tp hp xung quanh s lãnh o ca ng Cng
sn Trung Quc. iu này có th gii thích cho vic bt ng xây dng các cn c ti qun o Trng Sa bt u vào tháng 10/2014.
N công ca Trung Quc ã tng t 7.000 t USD vào nm 2007 lên 28.000 t USD vào nm 2014. ây là khon n ca mt nn kinh t có
GDP 10.000 t USD/nm. Tc tng trng kinh t cao trong vòng 7 nm qua ch n gin là c xây dng da trên tài tr ca các khon n. Nn
kinh t thc s ca Trung Quc nh hn nhiu.
Chính ph Trung Quc nhiu kh nng thy c nn kinh t ca mình ang thu hp và nhn ra rng vic phát hành thêm n s không có nh
hng lên vic duy trì hot ng kinh t. Vì vy, vic xây dng các cn c ã c y nhanh nhm cho phép la chn phát ng chin tranh ca h. ây
là vn sng còn i vi gii tinh hoa lãnh o ng. H ang t cc tt c vào iu này. Nu canh bc này không phát huy tác dng thì sau ó nhiu
kh nng s có mt s thay i ch khá hn lon.
2. Vt thng cha lành
Nht Bn ã i x vi Trung Quc nh dân tc nhc tiu trong thi k Chin tranh th gii th hai. Trc ó, Nht Bn bt u x t vi Trung Quc bng cách
tn công nc này vào nm 1895, không lâu sau khi Nht Bn bt u tin hành công nghip hóa. Tip theo ó là 21 yêu cu ca Nht Bn i
vi Trung Quc vào nm 1915. Chính quyn Quc Dân ng Trung Quc bt u xác nh ngày Quc nhc vào nhng nm 1920. Tip theo ó
là s kin Mãn Châu (Mukden Incident) vào nm 1931 và Trung Quc bt u tham gia Chin tranh th gii th hai nm 1937.
Trong sut thi k nghèo khó ca nhng nm tháng di ch Mao Trch ông, ngi Nht Bn ã c tha th (v nhng hành ng ca h trong Chin
tranh th gii th hai). Mao Trch ông và ng Tiu Bình là nhng con ngi thc dng. Hai ngi ã nói rng Nht Bn không th b trng pht mãi
mãi. S thnh vng ca Trung Quc gn ây ã cho phép xu hng bài Nht sng li nh mt hình thc tôn giáo ca nhà nc. Ngày Quc nhc
mt ln na c xác nh là ngày 18/9. ng Cng sn Trung Quc ã ch o truyn hình quc gia nêu bt ch v cuc xâm lc ca Nht Bn. Ngày
nay, 70% thi lng "gi vàng" ca truyn hình Trung Quc là các b phim v Chin tranh th gii th hai. Có ít nht 100 bo tàng Trung
Quc c dành trng bày k vt v s xâm lc ca Nht Bn trong Chin tranh th gii th hai.
Ch ti Trung Quc ang to ra và duy trì tình cm chng Nht nhm cho mình mt la chn i n chin tranh.

3. c công nhn nh là cng quc s mt
Trung Quc là mt dân tc y t hào. Ngi dân Trung Quc thc s phn n vi thc t rng M c coi là quc gia s mt trên hành tinh. Trung
Quc cng nhn ra rng c công nhn là s mt, h phi ánh bi quc gia s mt hin ti trên chin trng. ây là lý do ti sao Trung Quc s không
ch tng bc leo thang gây hn. Nc này cn mt cuc chin vì lý do tâm lý ca riêng mình.
iu này có ngha rng Trung Quc s tn công M vào cùng thi im mà nc này tn công Nht Bn. Do các cuc tn công bt ng nhiu kh
nng thành công hn nên cuc tn công ca Trung Quc s là mt cuc tn công bt ng vào các cn c ca M châu Á-Thái Bình Dng, có
l còn xa hn th. Cuc tn công này nhiu kh nng s bao gm các cuc tn công mng vào h thng tin ích và thông tin liên lc ca M.
Trung Quc ã c cu lc lng v trang ca mình có kh nng áp ng mt cuc chin tranh ngn, cng cao. So vi bt k quc gia nào trên
hành tinh này, Trung Quc có th là nc có s chun b k lng nht cho chin tranh. Nc này có d tr ng cc m bo tiêu dùng trong mt
nm và thm chí có c d tr tht ln chin lc. Trung Quc va lp y d tr du m chin lc ca mình vi tr lng khong 700 triu thùng du.
Cuc chin tranh ca Trung Quc không liên quan gì n vic m bo các ngun tài nguyên hay duy trì an toàn cho các tuyn ng thng
mi ca h. Mt s nhà phân tích phng Tây ã a ra các quan im ó nhm gii thích cho nhng gì mà Trung Quc ang làm. Bn thân ngi
Trung Quc ã không a ra li bào cha nào. i vi Trung Quc, s toàn vn lãnh th là trên ht. iu ó là thiêng liêng và không phi là vi lý
do thng mi tm thng.
4. Làm b mt các nc láng ging
Tm quan trng ca qun o Trng Sa và yêu sách "ng chín on" ca Trung Quc là nó phân chia châu Á.
Trung Quc tuyên b rng toàn b vùng bin nm trong yêu sách ca Trung Quc là lãnh th Trung Quc mà không phi ch là nhng
hòn o. Khi Trung Quc tìm cách thc thi tuyên b ó, các tàu buôn và máy bay nc ngoài s phi xin phép i qua vùng bin này.
Các tàu chin và máy bay quân s không phi ca Trung Quc s không c phép i vào vùng bin này. Yêu sách ca Trung Quc m
rng xung ti 4 Nam, gn nh ti ng xích o.
Quc gia b nh hng nng n nht s là Vit Nam, nc s b bao bc trong vòng 80 km ca ng b bin ca mình. Nht Bn nhn ra rng các tàu
thuyn ca mình t châu Âu và Trung ông s phi i xa hn v hng ông trc khi ch hng Bc qua Indonesia và ông Philippines.
Singapore s b nh hng xu do thng mi qua nc này s không còn.
Nht Bn s tr nên tng i b cô lp do máy bay ca mình s phi hng xung qua Philippines ti gn xích o trc khi bay v phía Tây.
Trung Quc xp hng các quc gia trên th gii trên phng din sc mnh tng hp quc gia, iu mà ngi Trung Quc xem là sc mnh gây
áp lc. ây là s kt hp ca sc mnh quân s, sc mnh kinh t và s gn kt xã hi. Khi nó c thc thi, yêu sách "ng chín on" ca Trung Quc
s gây rt nhiu áp lc lên các nc láng ging ca nc này.
5. Ca s chin lc
Các chin lc gia Trung Quc nhìn thy mt ca s c hi chin lc cho Trung Quc vào u th k 21, mc dù h không công khai ch ra c s
ca quan im ó. Tuy nhiên, chúng ta có th làm rõ iu này. Th nht, quan nim chin tranh là không th tránh khi có ý ngha rt quan
trng chin thng các trn chin. Trong bi cnh Trung Quc c coi là có mt nn kinh t mnh, ang tng trng thì quan nim v s bt kh
kháng này dn n các cuc phiêu lu quân s ca Trung Quc. Vi nhn thc ó, Trung Quc phi tn công trc khi nn kinh t ca nc này thu
hp do v bong bóng bt ng sn. iu này gii thích s gp rút hin nay ca Trung Quc trong vic xây dng các cn c ti qun o Trng Sa.
Mt vn khác t ra vi Trung Quc là s hung hng và gia tng chi tiêu quân s ã làm cho các nc láng ging ca Trung Quc phi tái v
trang và thit lp các liên minh. S là tt hn cho Trung Quc nu tn công trc khi các nc láng ging ca mình v trang ngày càng ln
hn.
Mt khía cnh cân nhc khác là chu k bu c tng thng M. Tng thng Obama c xem là mt tng thng yu và Trung Quc nhiu kh nng s
tn công trc khi nc M có tng thng mi. Ch ngha thu hi lãnh th ã mt ca Trung Quc và nhn thc v cuc chin sp ti vi Trung Quc vn
còn khá ph bin trong gii quân s M. Tng thng Obama ã gây ra mt s tranh cãi khi có mt s chính sách không nht quán dn n h
tr Trung Quc. Trong khi mt nn kinh t mnh là cn thit chng li Trung Quc thì chính quyn ca ông Obama ang làm ht sc mình
bóp nght nn kinh t M vi các quy nh v ct gim lng khí thi CO2.

Tng thng Obama ã tri qua thi th u Indonesia và có th ã chng kin rt nhiu thái bài Hoa (ngi Trung Quc ã và ang là các thng
gia và ch tim thành công hn) trong chính nhng nm tháng u i. Cng ging nh thi th u ca Valerie Jarrett Iran, iu này s nh hng n
chính sách ca ông.
6. Bnh t k nc ln
ây là mt thut ng c to ra bi chin lc gia Edward Luttwak mô t mt thc t rng Trung Quc dng nh không quan tâm gì v tác ng ca
các hành ng ca mình i vi các nc láng ging. Trung Quc t coi mình là trung tâm ca th gii và hoàn toàn nhìn qua lng kính li
ích ca riêng mình. iu này dn n h qu thc t là Trung Quc không th chp nhn c kh nng ca nhng iu không din ra theo cách mà
nc này mun. Luttwak cng cho rng ngi Trung Quc phóng i t duy chin lc ca riêng mình.
7. Ch tch Tp Cn Bình
Mc dù vic chun b cho cuc chin này ã c bt u vào nhng nm 1980, song s hung hng gia tng gn ây c thc hin di s ch o ca Ch
tch Tp Cn Bình, ngi c coi là Thái t ng trong nhng nm u s nghip, ã b n tng bi cách cuc chin tranh vi Vit Nam nm 1979 ã c s
dng cng c quyn lc trong B Chính tr ng Cng sn Trung Quc. Ch tch Tp Cn Bình ã tp trung c nhiu quyn lc hn bt k nhà lãnh o
Trung Quc nào k t thi ng Tiu Bình. Ông ang s dng chin dch chng tham nhng thanh trng i th chính tr. c bit các nhà lãnh o
Trung Quc s ch cm quyn trong vòng mi nm trc khi ri chính trng. Ch trong hai nm trên cng v Ch tch nc, nhng ngi ng h Tp
Cn Bình ã làm dy lên kh nng phc hi v trí ch tch ng (tng b bãi b bi ng Tiu Bình nhm không tái hin mt Mao Trch ông khác)
nhm giúp Tp Cn Bình có th tip tc cm quyn t v trí ó. Ch tch Tp Cn Bình ã tri qua mt thi k khc nghit làm cho ông tr nên cng
rn qua nhng s tng tri trong cuc sng. tui 15, ông c gi n sng và làm vic vi nông dân ti mt vùng quê khô cn si á sau khi cha
ca ông b thanh trng. Ông sng trong mt cái hang. Ngi ch ca ông ã t vn trc sc ép ca lc lng Hng v binh.
Nht Bn
Nht Bn nhn thy rng cuc chin tranh này ang c y v phía mình và nc này ang tip cn nó vi s tiên lng trc. Nht Bn coi cuc chin
này là không th tránh khi, mc dù gn ây Th tng Abe ã din ra yêu cu gp Ch tch Tp Cn Bình Indonesia. Cuc gp ã din ra cng
thng do Ch tch Tp Cn Bình mun hàng chc nghìn ngi dân t nc ca Th tng Abe phi tr giá. Th tng Abe ã phát biu trc lng vin
Quc hi M nh là mt phn ca n lc ca ông nhm m bo rng M và Nht Bn sát cánh i phó và y lùi cuc tn công ca Trung Quc.
M
M tin rng mt trt t th gii da trên lut l cn phi c duy trì vì an ninh và thnh vng toàn cu, trong ó có thnh vng ca riêng M, vì iu ó
da phn ln vào thng mi th gii. Vì vy i vi M, cuc chin này s xoay quanh vic duy trì s tip cn i vi các li ích chung toàn cu. Quân i
M ã không cp nht cho công chúng nc này v tt c s chun b ca Trung Quc i vi chin tranh, có l bi vì h không mun b coi là làm
leo thang cng thng. Tuy nhiên, quân i M không còn nghi ng rng Trung Quc s bt u mt cuc chin. Vn cha rõ ch là thi im.
S hung hng ca Trung Quc hóa ra li là may mn i vi Hi quân M, mt lc lng trc ó ã thiu mt mi e da áng tin cy và phi i mt vi s ct
gim liên tc. Hin có mt xu hng nhn mnh n tính hiu qu ca các h thng v khí ca i phng. Ngi Trung Quc có th ã c c các báo cáo
ca Hi quân M v các h thng v khí ca h, iu có th ã làm h càng cng c quyt tâm hn na.
Cuc chin này s c thc hin nh th nào
S có hai chin trng chính: Bin Hoa ông phía Bc ca ài Loan và Bin ông phía Tây ca Philippines.
Trung Quc tuyên b ch quyn i vi qun o Senkaku (ln cui cùng b Nht Bn chim óng khong 100 nm trc ây) và toàn b chui
Ryuku t qun o Yaeyama cc Nam ti o Okinawa phía Bc. Nu Trung Quc chim c qun o Senkaku, nc này cng ng thi có th nm
gi c qun o Yaeyama. t c iu ó, Trung Quc ang xây dng mt cn c quân s ti qun o Nam K cách qun o Senkaku khong 300 km
v phía Tây. Cn c này có th tip nhiên liu vi 10 ng bay cho trc thng ct cánh. iu này cho thy cuc tn công khi u s do trc thng thc
hin bay vt trên các tàu tun duyên ca Nht Bn xung quanh qun o Senkaku.
Trung Quc có mt hm i tàu ánh cá khá ln và tàu buôn vi sc vn chuyn lên ti 70 triu tn. Nc này ã s dng i tàu ánh cá ca mình
quy ri lc lng Cnh sát bin Nht Bn xung quanh qun o Senkaku và ti tn phía ông qun o Osagawa, trong ó có o Iwo Jima. iu

này cho thy các tàu ánh cá có th c s dng b các lc lng c nhim ca Trung Quc nhm tn công các cn c ca Nht Bn trên mt phm
vi rng, iu c coi là hu phng vng chc cho tin tuyn. Nhng lc lng này s c s dng nh vt hin t gây ra tình trng ln xn ti a nhm làm nht
chí lc lng quc phòng Nht Bn. phía Bc, cách thc ca Trung Quc s là chim gi và cm c chng li s phn công ca Nht Bn và M.
Ti Bin ông, Trung Quc ang xây dng 7 pháo ài khng l và mt ng bng. Các pháo ài c thit k vi tháp pháo phòng không ng các
góc nhm giúp mi tháp pháo u có phm vi ha lc ít nht là 270 . Các pháo ài dng nh c thit k nhm tn công trng pht vi cng ln và
cm c cho ti khi chúng c gii vây. Trung Quc s thng nu vn gi c các pháo ài này cho ti thi im cui cuc chin.
Trung Quc nhiu kh nng s bt u cuc chin phía Nam vi các cuc tn công nhm vào các cn c ca các nc khác trong qun o Trng
Sa cng nh các cn c ca M ti khu vc v phía ông ti tn o Guam. Mt cuc chin kéo dài s có hi cho Trung Quc do trên tuyn ng tip
vn t o Hi Nam ti qun o Trng Sa, tàu thuyn và máy bay rt d b tn công. Vit Nam ã và ang nâng cp h thng radar ca mình và
nc này hy vng tt c các nc tham chin không phi Trung Quc s chia s thông tin mc tiêu. H thng kim soát và cnh báo sm
(AWACS) ca M ti Philippines s có th theo dõi các mc tiêu Trung Quc c trao i t phía Vit Nam. Singapore nhiu kh nng s vn
hành các máy bay F-15 ca mình ngoài khi vnh Cam Ranh. Máy bay Trung Quc s vào cui tm bay khi ti c qun o Trng Sa.
Lc lng lính thy ánh b M ã nâng s lng các cn c ti Philippines vi mc ích gia tng sc mnh tn công nhm ánh bt Trung Quc khi
các pháo ài mi xây dng ca h. Mt s h thng v khí ca M nh tàu USS Zumwalt có th s phi c trin khai t c mc tiêu này.
Trong bc tranh ln hn, Nht Bn và Trung Quc s c gng phong ta nhau, ch yu là bng lc lng tàu ngm ca mi nc. Hi quân Nht Bn
có cht lng cao hn Trung Quc và rt nhiu kh nng s giành chin thng trong cuc chin phong ta ln nhau này.
Ngành công nghip trên toàn châu Á s b nh hng nng n bi cuc chin này. c bit, ngành công nghip Trung Quc nhiu kh nng s b
ình tr nhanh chóng, iu mà cui cùng s dn n bt n xã hi. Cuc chin càng kéo dài thì v th tng i ca Trung Quc s càng ti t. Tht s
bin mt khi khu phn n ca ngi Trung Quc. u tng không bán c s cht ng trong các kho ca M.
Vic loi b các cn c ca Trung Quc ti qun o Trng Sa s cho phép mt gii pháp hòa bình dành cho bt c ai cui cùng cm quyn
Trung Quc. ây s là mt trong nhng cuc chin tranh vô ngha, ngu ngc và hy dit nht trong lch s, song ó là nhng gì ang n.
Bài vit ca tác gi David Archibald thuc Vin Chính tr Th gii (IWP) ti th ô Washington, do Vn Cng gii thiu trên trang thông tin
ca Chng trình Nghiên cu Bin ông.
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