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Trung Quốc trong thế kỷ 21 có thể sở hữu cỗ máy quân sự mạnh mẽ với kho vũ khí
tên lửa có khả năng bắn tới lục địa Mỹ, tuy nhiên, Vạn lý trường thành trên bộ và
Vạn lý trường thành trên biển, là những đảo đá được gia cố và cải tạo ở Biển Đông,
vẫn có thể khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương.

Trung Quốc có thể có một Tập Cận Bình chỉ huy bộ máy quân sự đáng gờm này và
kể từ năm 2013 đã tiến hành chủ nghĩa phiêu lưu quân sự, song con đường theo
đuổi “Giấc mộng Trung Hoa” của Tập đang ngày càng làm tính dễ bị tấn công
chiến lược của Bắc Kinh gia tăng. Vì vậy, cơ quan chính sách của Ấn Độ và các cơ
quan tình báo liên quan cần tập trung nghiên cứu tính chất dễ bị tấn công mang
tính chiến lược này của Trung Quốc và thường xuyên có những đánh giá về cách
thức lợi dụng tính chất này để đối phó với sức mạnh quân sự vượt trội của Bắc Kinh.
Phải thừa nhận rằng trong vòng 10 năm trở lại đây, Trung Quốc có tiềm lực quân sự
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có khả năng đe dọa về mặt quân sự và chính trị trong phạm vi các nước láng
giềng. Mặc dù vậy, Bắc Kinh vẫn thiếu cả khả năng viễn chinh và khả năng tập hợp
lực lượng để triển khai các chiến dịch ở tận Vùng Vịnh hoặc ở quy mô mà Mỹ và
Nga có thể làm được.

Vì vậy, những nước đối địch của Trung Quốc cần nghiên cứu tính chất dễ bị tấn
công về mặt chiến lược và địa chính trị của Trung Quốc khi đánh giá sức mạnh
quân sự của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực hiện
nay. Việc đánh giá này không đơn thuần dựa trên những năng lực quân sự cũng như
những hành động gây hấn của Bắc Kinh, mà dựa vào tính khách quan và các thuật
ngữ quân sự đơn giản.

Đối với khía cạnh dễ bị tổn thương hay dễ bị tấn công về mặt địa chính trị, Trung
Quốc nằm giữa hai cường quốc Mỹ và Nga. Ngoài ra, khu tự trị Tây Tạng, một điểm
yếu khác của Trung Quốc, lại sát với Ấn Độ. Bắc Kinh và Washington trong năm
2018 này vẫn trong tình trạng đối đầu và mối quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi
cũng trong tình trạng tương tự. Moskva có thể duy trì quan hệ chiến lược với Bắc
Kinh song đây chỉ là một kiểu quan hệ mang tính chiến thuật. Trong khi đó, sườn
phía Thái Bình Dương của Trung Quốc là các quốc gia có mối quan hệ liên minh
quân sự với Mỹ ở các cấp độ khác nhau. Trong đó, Nhật Bản là một cường quốc có
quan hệ liên minh quân sự mạnh mẽ với Washington và vai trò của Tokyo cũng nổi
lên trong cấu trúc an ninh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Sự phân cực cạnh tranh
hàng hải với Trung Quốc cũng nổi lên mạnh mẽ sau những hành động quyết đoán
của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Xét ở khu vực địa chính trị châu Á hẹp hơn, Trung Quốc không có bạn bè. Tại Đông
Á, ngoài Triều Tiên thì các nước khác không ưa gì Bắc Kinh. Ở khu vực Đông Nam Á,
mặc dù Trung Quốc có thể thành công trong việc chia rẽ ASEAN song nhìn chung,
ngoài Campuchia và và ở mức độ nào đó là Thái Lan, thì Trung Quốc không thể dựa
vào bất kỳ nước nào sau những hung hăng quân sự của họ ở Biển Đông. Khu vực
Nam Á lại đặt ra thách thức địa chính trị nghiêm trọng cho Bắc Kinh bất chấp sự
nổi lên của trục Trung Quốc-Pakistan. Còn ở Trung Đông, Bắc Kinh không phải là
nhân tố làm thay đổi cuộc chơi trong khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa
các cường quốc như Mỹ và Nga. Tóm lại, ở châu Á, mặc dù Trung Quốc gia tăng mở
rộng quân sự nhưng cán cân quyền lực về mặt địa chính trị vẫn là những thách
thức mà Bắc Kinh phải đối mặt trước mạng lưới liên minh quân sự và đối tác chiến
lược của Mỹ với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Úc.
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Xét ở góc độ chiến lược, Trung Quốc vẫn còn kém xa các liên minh quân sự và địa
chính trị đối đầu với Bắc Kinh. Do không có sức mạnh nào bù đắp cho sự yếu kém
này, Bắc Kinh khó có thể đem lại cái gọi là “cấp số nhân lực lượng” cho mình. Bên
cạnh đó, không thể nói rằng môi trường chính trị và an ninh nội bộ lại giúp tăng
cường sức mạnh tổng thể cho Bắc Kinh khi các khu vực biên giới như Tây Tạng và
Tân Cương vẫn chìm trong bất ổn. Cùng với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và
xuất khẩu hàng chế tạo kèm theo đó là thu nhập giảm và tình trạng thất nghiệp, sự
bất bình trong nước sẽ gia tăng. Thêm vào mối đe dọa này là sự che dấu tình trạng
bất ổn (chính trị) có thể gây nên bởi giới chức cấp cao trong Đảng Cộng sản, trong
quân đội và những quan chức bị xử với cáo buộc tham nhũng do họ chống lại
quyền lực của Tập. Trung Quốc hoàn toàn không thể bị tổn thương như giới phân
tích chiến lược lâu nay tuyên bố. Thực tế, Bắc Kinh cũng có những yếu tố dễ bị tổn
thương mang tính chiến lược rõ ràng vốn có thể hủy hoại sức mạnh tổng thể của
mình nếu đi sâu phân tích kỹ lưỡng.
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