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Hai nguy n th     c  h p   o chung sau  hi g p  

Hôm 25/9, trong cuộc h p   o chung tại Vườn Hồng c a Tòa Bạch Ốc, Ch  tịch Trung Quốc Tập 

Cận Bình     hẳng  ịnh trước Tổng thống Mỹ Barac  O ama và   o giới rằng, “C c quần  ảo ở 

Nam Hải (“Biển Nam Trung Hoa” theo c ch g i c a Phương Tây ho c “Biển Đông” c a Việt Nam) 

từ thời cổ  ại là l nh thổ c a Trung Hoa”. 

Đây là thông  iệp mạnh mẽ nhất từ trước  ến nay c a người  ứng  ầu Nhà nước Trung Quốc  ể 

 hẳng  ịnh ch  quyền ở vùng  ang c  tranh chấp với c c nước l ng giềng trong    c  Việt Nam. 

Tuy ông Tập cho rằng Trung Quốc c  quyền duy trì c i g i là “ch  quyền và lợi ích hợp ph p c a 

mình ở Nam Sa” (Trường Sa) nhưng ông cũng thừa nhận việc cải tạo c c  ảo trong  hu vực này với 

một ít lời  iện hộ. 

Ông n i: “C c hoạt  ộng xây dựng ở Quần  ảo Nam Sa mà Trung Quốc  ang tiến hành  hông 

nhằm mục ti u chống lại ho c gây ảnh hưởng  ất cứ quốc gia nào, và Trung Quốc  hông c  ý  ịnh 

quân sự h a chúng”. 

Một  iều gần như chắc chắn là nếu như Trung Quốc  hông  hai ph t ph o  ầu ti n tr n “Biển 

Đông” thì chính quyền O ama sẽ  hông làm gì cả cho dù c   ạn nổ, m u  ổ,  ầu rơi. Đối với ông 

O ama, “di sản hòa  ình” c a ông là tr n hết, và ông sẽ  ể quyết  ịnh “tham chiến” cho người  ế 

nhiệm vì ông sẽ  hông còn    thời gian  ể c  câu trả lời ai     hai ph o  ầu ti n. 

Mô hình mới của quan hệ Trung-Mỹ 

Ngoài việc  hẳng  ịnh ch  quyền “Nam Hải”, ông Tập còn cho  iết th m về chính s ch ngoại giao 

c a Trung Quốc,   c  iệt  ối với Hoa Kỳ. 



Ông ph t  iểu rằng, “Trung Quốc cam  ết chắc chắn con  ường ph t triển hòa  ình. Để làm việc 

với Hoa Kỳ nhằm xây dựng c c mô hình mới c a mối quan hệ quan tr ng quốc gia mà  hông c  

xung  ột,  hông  ối  ầu, với sự tôn tr ng lẫn nhau và cùng hợp t c c  lợi là một ưu ti n trong chính 

s ch  ối ngoại c a Trung Quốc”. 

Hôm 25/9 là lần thứ s u ông Tập và ông O ama g p nhau. Cả hai  ều nhắc lại “ch  thuyết con 

 ường ph t triển hòa  ình c a Trung Quốc mà ông Tập    trao  ổi với ông O ama vào th ng 

6/2013 tại California. 

Ông Tập triển  hai th m rằng “Trung Quốc  hông muốn c  xung  ột,  ối  ầu với Mỹ và mong 

muốn hợp t c vì lợi ích chung”. 

Kh i niệm “lợi ích chung” này là gì thì ông Tập vẫn chưa diễn giải cho công luận Mỹ hiểu nhưng 

trước thềm chuyến thăm Nhà Trắng, ông n i: “Cả hai   n (Hoa Kỳ và Trung Quốc) phải vì lợi ích 

cốt lõi c a nhau, tr nh tính to n sai lầm chiến lược, và  iểm so t và giải quyết  úng  ắn c c  h c 

 iệt”. 

Chắc chắn một  iều là Hoa Kỳ c  “lợi ích quốc gia” lâu dài ở Châu Á – TBD và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục 

 ảo vệ quyền lợi c a mình ở  hu vực này như cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton    từng tuy n  ố. 

Và lợi ích    là  iến tạo hòa  ình, an ninh và thịnh vượng theo ti u chí tự do, dân ch  và tôn tr ng 

nhân quyền, phù hợp với luật ph p quốc tế. 

Image caption Hàng  hông mẫu hạm USS Nimitz tại Biển Đông  

Giả sử như ti u chí    cũng là những gì mà “Trung Hoa Mộng” c a ông Tập hằng mơ ước thì cớ gì 

mà ông Tập phải  huyến c o Hoa Kỳ cần “tr nh tính to n sai lầm chiến lược, và  iểm so t và giải 

quyết  úng  ắn c c  h c  iệt”. 

Thực ra lời  huyến c o c a ông Tập ngụ ý cảnh   o Hoa Kỳ n n tìm hiểu  ỹ “lợi ích cốt lõi” c a 

Trung Quốc là gì  ể “tr nh tính to n sai lầm chiến lược” dẫn  ến xung  ột gây ra  ại hoạ. 



Nhưng “lợi ích cốt lõi” c a Trung Quốc là gì nếu như     hông phải là muốn  ộc quyền thôn tính 

toàn  ộ “Biển Đông”, xưng hùng xưng    và  ẩy Hoa Kỳ ra ngoài  hu vực? 

Một Trung Quốc ph t triển hòa  ình, thịnh vượng, tôn tr ng nhân quyền, luật ph p quốc tế, hòa 

hiếu, hữu nghị, hợp t c với l ng giềng và cộng  ồng quốc tế vì lợi ích chung chắc chắn là một 

Trung Quốc  hông phải như những gì chúng ta  ang  iết hôm nay. 

Xung đột quân sự Trung-Việt 

Với những gì    và  ang xảy ra, nhất là với tuy n  ố hôm 25/9 vừa qua c a ông Tập,  hông ai còn 

nghi ngờ gì nữa về d  tâm  ộc chiếm Biển Đông c a Trung Quốc. 

Và Việt Nam nằm hoàn toàn trong tầm ngắm ngắn hạn c a Trung Quốc tr n Biển Đông với một lý 

do rất  ơn giản là  hông ai hiện giờ c  tr ch nhiệm ph p lý  ến cứu Việt Nam m c dù Việt Nam 

 ang c  tr n cả chục  ối t c chiến lược tr n toàn cầu. 

Tuy viễn ảnh một “ ại chiến” trong  hu vực chỉ là giả thuyết nhưng một cuộc  ụng  ộ quân sự c  

giới hạn tr n  iển và/ho c cả tr n  ộ là  iều hoàn toàn  hả thi. 

Hôm 22/9, nhà nghi n cứu cao cấp Joshua Kurlantzic     c  một  ản   o c o dài  ăng tr n Tạp chí 

ngoại giao uy tín hàng  ầu c a Mỹ “Council on Foreign Relations” nhận  ịnh về  hả năng một cuộc 

 ụng  ộ quân sự Trung-Việt. 

Việc cải tạo  ảo c a Trung Quốc  ang gây quan ngại  

Bài viết tựa  ề “A China-Vietnam Military Clash” cảnh   o c c nguy cơ c a một cuộc  ối  ầu quân 

sự nghi m tr ng giữa Trung Quốc và Việt Nam  ang ngày càng dâng cao. 

T c giả còn  hẳng  ịnh sự rạn nứt   ng  ể trong quan hệ Trung-Việt từ vài năm qua sẽ làm tăng 

 hả năng xung  ột quân sự giữa hai nước trong vòng 12  ến 18 th ng sắp tới; và t c giả thúc giục 



Hoa Kỳ cần tìm c ch xoa dịu căng thẳng, giúp ngăn ch n một cuộc  h ng hoảng nghi m tr ng 

trong  hu vực, sẽ ảnh hưởng lớn và trực tiếp  ến quyền lợi c a Hoa Kỳ. 

T c giả còn hé lộ một số thông tin quan tr ng (BBC chưa  iểm chứng  ộc lập), thí dụ như  ộ  ội 

 i n phòng Việt Nam và Trung Quốc    từng chạm súng hai lần trong năm 2014 và 2015, m c dù 

 hông rõ nguy n nhân và tình hình an ninh  i n giới Việt-Trung tr n  ộ rất căng thẳng, hai   n 

dường như    chuẩn  ị sẵn sàng trong mấy th ng qua cho một cuộc    súng. 

Quan hệ Việt Trung cũng rất căng thẳng từ sau vụ giàn  hoan  hổng lồ HD-981 c a Trung Quốc 

ngang nhi n xâm phạm thềm lục  ịa Việt Nam vào mùa hè năm 2014, và nhất là sau chuyến công 

du Hoa Kỳ c a TBT Nguyễn Phú Tr ng vào cuối th ng 7 vừa qua, một  ộng th i  ược cho là c  sự 

“chuyển trục chiến lược” sang Hoa Kỳ c a ĐCSVN. 

Trường Sa và kế hoạch tấn công Việt Nam 

Với vị trí chiến lược   c  iệt c a Quần  ảo Trường Sa c a Việt Nam hiện nay, cộng với việc Việt 

Nam là nước duy nhất c  nhiều  ảo nhất và chiếm nhiều  ảo lớn trong quần thể này, việc Trung 

Quốc cần loại Việt Nam càng sớm càng tốt ra  hỏi  hu vực là  iều hết sức cần thiết  hông những 

cho hiện tại mà cho cả tương lai. 

Ngoài những lợi ích về  inh tế  iển và năng lượng, nơi  ây còn c  gi  trị chính trị và ngoại giao  ể 

 iểm so t toàn  ộ  hu vực Đông Nam Á, và với gi  trị quân sự, sẽ là trạm trung chuyển tiền phương 

cho toàn  ộ  hu vực nối liền với  ảo Hải Nam và Trung Hoa lục  ịa. 

 
Liệu O ama sẽ làm gì trước c c  ộng th i c a Trung Quốc?  

Hơn thế nữa về trung hạn, với  hả năng Trung-Th i hợp t c  hai thông   nh  ào Kra, thì Trung 

Quốc sẽ  hông còn sợ  ị Mỹ và  ồng minh phong tỏa ở eo  iển Malacca, trục lộ yết hầu nối liền 

“Biển Đông” với Ấn Độ Dương, và cũng là huyết lộ c a Trung Quốc ra thế giới. 



Kiểm so t Trường Sa sẽ  ảm  ảo thế thượng phong chiến lược c a Trung Quốc trong  hu vực. 

Khả năng xung  ột Việt-Trung xảy ra rất cao còn vì một lý do quan tr ng nữa. Đ  là th i  ộ c a 

chính quyền O ama,   c  iệt trong năm  ầu cử 2016 nhiệm  ỳ cuối c a ông O ama. 

Năm 2016 là năm  ầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ mà lại là năm mà ông O ama vừa  ị Quốc 

hội Mỹ tr i tay, tr i chân vì ngân s ch, vừa là năm cuối c a nhiệm  ỳ II trước  hi về hưu. 

Cho n n ông O ama sẽ  hông thể làm gì  ược nhiều ngoài những lời tuy n  ố hùng hồn nhưng vô 

thưởng vô phạt. Ông  hông  h c chi con “vịt què” như người Mỹ vẫn thường n i. 

Nếu c , Trung Quốc sẽ ch n thời  iểm mùa hè 2016  ể  hởi chiến, vì ngoài  iều  iện thời tiết tự 

nhi n thuận lợi cho hành quân tr n  ộ, tr n  hông lẫn tr n  iển, Trung Quốc còn c  yếu tố “thi n 

thời và nhân hòa c a Mỹ”. 

Vào thời  iểm này là lúc cao trào c a mùa  ầu cử   n Mỹ, c c ứng cử vi n Mỹ tha hồ ph t  iểu 

nhưng sẽ  hông c  ai ra  ược quyết  ịnh gì. 

Vậy trước nguy cơ sắp mất Trường Sa, người Việt chúng ta trong và ngoài nước sẽ phải làm gì? 

Ông Tập Cận Bình    n i: “Nam Hải từ thời cổ  ại là l nh thổ c a Trung Hoa”. Còn chúng ta sẽ n i 

gì với cộng  ồng thế giới, với tiền nhân, hậu thế c a chúng ta, và với cả  ẻ thù? 

                                                                                              


