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RỒNG, BIỂN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ CHỦ QUYỀN VÀ
VAI TRÒ CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO TRONG VIỆC XÁC LẬP VỊ THẾ LÂU
DÀI CHO TRUNG QUỐC
Anna Nath Ganguly1
TÓM TẮT
Trung Quốc đang củng cố các yêu sách lãnh thổ trên biển và ngăn cản các
quốc gia khác tăng cường ảnh hưởng trên Biển Hoa Đông và Biển Đông. Sự
bành trướng không bị kiểm soát thông qua ngoại giao pháo hạm các hành đ ng
đe d a tại các đảo kiểm soát các tuyến đường biển chiến lược ngư trường và
các mỏ dầu/khí đốt của Trung Quốc đ khiến cả Châu Á giận dữ và phản ứng
gay gắt từ phía Mỹ. Cuốn sách “Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch
sử của tác giả lfred Thayer ahan là m t trong những tác phẩm kinh điển
cho rằng sức mạnh biển và sự thịnh vượng quốc gia đóng vai trò quan tr ng
trong vi c tạo nên chính sách đế quốc của các cường quốc đ ng thời c ng được
coi như kim ch nam cho các trận hải chiến. Lý thuyết của Mahan về chiến tranh
trên biển, vị thế của hải quân và các sĩ quan không ch ảnh hưởng đến phương
Tây mà còn mang lại lợi ích cho Trung Quốc, do ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn
của quân sự trên biển đ quá r ràng. tưởng của bài viết này là tiến hành khảo
sát lại các tác phẩm về lịch sử bí ẩn của thủy thủ và ngành đóng tàu từ thời nhà
inh dưới sự l nh đạo của đô đốc Trịnh Hòa đến những năm l nh đạo của gô
Thắng Lợi, cựu Tư l nh Hải quân Quân đ i Giải phóng Nhân dân (PLAN).
Nhận định chung của các tác giả Louise Levathe trong cuốn “ hi Trung Quốc
thống trị đại dương Saunders and ung s trong cuốn “Hải quân Trung Quốc:
khuếch trương năng lực nâng cao vai trò hay tác giả Denny Roy trong “Sự trở
lại của r ng: Sự tr i dậy của Trung Quốc và an ninh khu vực đều ch ra m t
lịch sử trên biển đầy năng đ ng và bí ẩn của Trung Quốc trong đó đều tập trung
vào sự tr i dậy của Trung Quốc với tư cách là m t cường quốc hải quân như từ
thời nhà inh đ khiến gần như m t nửa thế giới nằm dưới quyền lực danh
nghĩa của m nh để từ đó áp d ng vào chính sách ngăn ch n trên biển hi n nay.
hững ghi ch p và giải thích đ vạch r đường lối hoạt đ ng của Trung Quốc từ
vi c không muốn sớm trở thành m t đế chế thực dân vĩ đại (rất lâu trước khi
Châu Âu mở r ng) đến vi c thăm dò mạnh mẽ ở Biển Đông và Ấn Đ Dương.
Nghiên cứu so sánh tư tưởng và ngoại giao sẽ giúp hiểu được viễn cảnh hình
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thành khát v ng bá quyền trên biển của Trung Quốc và ảnh hưởng của các
chính sách hải quân của nước này đến các quốc gia khác trong vi c sửa đổi ho c
hình thành các chiến lược biển mới.

Giới thiệu
Trung Quốc với giấc mơ trở thành cường quốc biển đ có các hành đ ng
liên t c và tập trung có các quan điểm mang tính chất đối đầu hơn là hợp tác
khiến cho các mối đe d a ngày càng leo thang dẫn đến mâu thuẫn trên biển
giữa các quốc gia và xây dựng ngoại giao kiểu mới. Các phương pháp thăm dò
và bành trướng được Trung Quốc sử d ng trong thời gian gần đây phản ánh m t
điều quan tr ng rằng những người sống nhờ biển khó có thể h nh thành tư duy
chung rằng biển và h sẽ bị chia cắt. Với những người Trung Quốc có ngu n
gốc từ người Di (b lạc thời đ đá mới), được coi là những người di cư và là
những thuyền nhân đầu tiên, khát v ng thống trị biển không phải là m t điều
mới mẻ và khát v ng đó được “Cha Tập - Tập Cận Bình, m t nhà l nh đạo dân
túy rất hài hòa với lợi ích hải quân, nhi t tình thể hi n (Philips, 2014), khiến cho
các quốc gia khác “mất ngủ v điều đó. iểm soát và giành được bá quyền trên
biển là ch a khóa để có được vị thế siêu cường mà người La Mã, Anh, Pháp,
Mỹ, Nga và Trung Quốc theo đuổi.
Vấn đề cơ bản còn lại là sự tr i dậy của Trung Quốc với tư cách là m t
cường quốc biển ở thời nhà inh đ diễn ra như thế nào, từ vi c rút lui đ t ng t
để tạo ra bước chuyển từ suy giảm đến mở r ng năng lực trên biển cho đến cạnh
tranh trên biển? Có phải vi c Trung Quốc tiếp t c các hoạt đ ng trên biển bắt
ngu n từ n i sợ hãi trong lịch sử khi các quốc gia hùng mạnh bất ngờ s p đổ vì
không đủ năng lực để bảo v nước mình khỏi những kẻ xâm lược? Mấu chốt là
tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của các cu c tấn công xâm lược liên t c của các nước tư
bản nước ngoài ở biên giới Trung Quốc nhằm chia Trung Quốc thành từng
“phạm vi ảnh hưởng của riêng m nh và chủ trương của Trung Quốc tự khẳng
định “phạm vi ảnh hưởng của chính mình trên biển trong thế giới đa cực hi n
nay. Li u chính trị và vị thế trên biển có liên quan tới bản chất tìm kiếm quyền
lực của cá nhân l nh đạo? Bài viết tìm hiểu quá trình chuyển đổi từ khát v ng
khám phá biển m t cách tự nhiên của Trung Quốc, sang các yêu sách tập trung
trên Biển Đông mà từ sau năm 2009 đ trở thành xung đ t trong các yêu sách
đối với Biển Đông. Điều mấu chốt là phải x t xem sự tr i dậy của quyền lực
Trung Quốc ở Châu Á và các mối đe d a mà các cường quốc khác c ng phải
đối m t– những nước có khát v ng tương tự nhưng không thể tạo ra ảnh hưởng.
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Những người viễn thám và kiểm soát biển
Du lịch, giao thông và vận chuyển đ trở nên dễ dàng hơn bằng đường
biển so với đường b và những ai có tàu thuyền tốc đ càng nhanh thì càng có
ưu thế trong chiến tranh trên biển (Mahan, 1890). Lịch sử cho thấy vi c các
cường quốc như La
nh Pháp và Mỹ cần phải thăm dò kiểm soát và tạo ra
các luật l trên biển để không bị cản trở và để phô trương sức mạnh hải quân
được coi là m t biểu hi n của sự l nh đạo bất khả chiến bại. Đế chế La Mã với
m t hạm đ i trên biển hùng mạnh đ thể hi n sự vượt tr i trên biển và kiểm soát
hầu khắp các lưu vực giữa
Sicily acedonia và Tây Ban ha nhưng sau
nhiều cu c chiến Rome đ cạn ki t và c ng không chứng tỏ được m nh là bá
chủ bất khả chiến bại trên biển. Hải quân Hoàng gia nh dưới thời Elizabeth
Đ nhất đ phát triển thành những hạm đ i điêu luy n và thống trị các vùng
biển đến tận thế kỷ XX, giao chiến với Pháp và các cường quốc Châu Âu khác,
luôn duy tr ưu thế về sức mạnh trên biển trong m t khoảng thời gian dài. Tuy
nhiên, Anh phải “trao lại vị thế này cho Mỹ, Nga và Trung Quốc. Các tàu
chiến hi n có và sức mạnh của Hải quân Hoàng gia ngày nay không còn phù
hợp ho c không đủ năng lực để ứng phó với những thách thức trong thế kỷ 21.
James Cook - m t hoa tiêu thế kỷ 18 nổi tiếng với vi c lập bản đ Thái Bình
Dương ew Zealand và Úc; Charles Clerke - m t sĩ quan Hải quân Hoàng gia
khác đ thực hi n ba chuyến hành tr nh trên biển; Edward Riou - người có ảnh
hưởng lớn trong Chiến tranh Cách mạng Pháp là những nhà viễn thám biển tiêu
biểu và là hoa tiêu của Hải quân Hoàng gia Anh. Trong m t bài viết có tiêu đề
“Mỹ có thể học được gì từ sự thất bại của Hải quân Hoàng gia không? t nh
trạng kém phát triển của Hải quân Hoàng gia được miêu tả là không còn duy tr
được ảnh hưởng và thiếu nền tảng dẫn đến vi c vị thế trên biển của mình bị s p
đổ và suy yếu. Sau khi rơi xuống vực sâu Hải quân Hoàng gia lại m t lần nữa
cố gắng tự h i sinh bằng cách sản xuất thêm nhiều tàu khu tr c tạo ra các loại
tàu ngầm mới, tàu ngầm tấn công lớp stute mới tàu h tống tàu chiến lớn hơn
và tốt hơn tàu sân bay hạng n ng có thể chứa khoảng 50 máy bay trở lên. Sự
đổi mới của Hải quân Anh tập trung vào vi c xây dựng lại m t Hải quân Hoàng
gia đ từng bất bại như trước đây là đ ng thái củng cố lại sức mạnh quân sự
quốc gia (Reuters 2016).
ị trí bá quyền trên biển của Mỹ bắt đầu từ Thế chiến thứ II, ngoại trừ
m t vài lần, vị trí bá quyền này của Mỹ hầu như không bị thách thức cho đến
khi con r ng châu Á xuất hi n, làm hạn chế và đẩy lùi các yêu sách lãnh thổ của
Mỹ. Mỹ đ dẫn đầu về hàng không mẫu hạm từ lâu và Thái B nh Dương vẫn
luôn là m t thành trì của căn cứ hải quân ỹ tuy nhiên do chịu ảnh hưởng bởi
3

www.nghiencuubiendong.vn
vi c cắt giảm ngân sách quốc phòng và chiến thuật bành trướng rất nhanh của
Trung Quốc ở Biển Đông vị thế bá chủ của hải quân Mỹ dường như đang bị đe
d a. Bell (2013) trong m t bài báo có tiêu đề “Phải chăng vị thế của Hải quân
Mỹ đang bị đe dọa?” ch ra rằng quá trình hi n đại hóa không quân của Trung
Quốc, với khả năng mang tên lửa chống hạm không đối không và không đối đất
c ng như bom dẫn đường chính xác sẽ vượt qua khả năng của Mỹ và Trung
Quốc đang t m kiếm sự thay đổi quyền lực ở khu vực Tây Thái B nh Dương.
Vi c Trung Quốc thực hi n các chiến thuật tấn công quy mô lớn đ gây ra n i
sợ hãi trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ vẫn tin chắc rằng xây dựng
quân đ i truyền thống dễ dàng hơn nhiều so với vi c xây dựng và duy trì hải
quân, bởi đây là m t quá tr nh lâu dài do đó vị trí bá quyền trên biển của Hải
quân ỹ vẫn sẽ được duy trì, và không cần phải lo sợ vi c ỹ bị Trung Quốc
vượt m t. Quá trình xây dựng hải quân của Trung Quốc tương ứng với m t loại
“chuyển giao quyền lực là dạng “chủ nghĩa hoang mang về thứ hạng và
người Mỹ c ng không thể tự mãn về điều đó. Sagman (2014) khẳng định rằng
bằng cách làm suy yếu sự hi n di n của Hải quân Mỹ tại Thái B nh Dương
Trung Quốc hy v ng sẽ làm suy yếu các liên minh của Mỹ với các nước Châu Á
khác. Trong lịch sử của Mỹ, Đại tá John Barry - người Mỹ gốc Ailen - được coi
là cha đẻ của hải quân Mỹ đ thực hi n m t số cu c hành tr nh xuyên l c địa
với các tàu chiến lớn và sống sót qua nhiều trận đ ng đ . Drew (2007) đ lược
sử lại rằng sau trận chiến cuối cùng vào năm 1783 Barry đ dành sự quan tâm
đến thương mại trên biển đ c bi t là với Trung Quốc và ông đ trở về từ vùng
đất phương Đông với nhiều sản vật từ nơi đây.
Các chuyến đi buôn bằng đường biển luôn dài ngày và nguy hiểm, mang
đến các lợi ích to lớn nhưng c ng chứa đựng nhiều rủi ro với những mối nguy
hiểm cả quen thu c và xa lạ trên biển nhưng du lịch và giao thông bằng đường
thủy luôn dễ dàng hơn trên đất liền do đó các thủy thủ có xu hướng tìm những
địa điểm buôn bán mới hay các khu vực chưa được khám phá dẫn đến vi c m t
ho c nhiều trạm biển bị chiếm hữu bằng v lực ho c ưu tiên cho đảm bảo an
ninh hợp lý nhằm đưa các sản phẩm của mình về mẫu quốc an toàn. ahan
(1890) nhấn mạnh rằng trong thời kỳ thu c địa, tình trạng vô luật pháp trên biển
chiếm ưu thế và khoảng thời gian hòa b nh trên biển giữa các quốc gia là vô
cùng hi hữu. h n từ góc đ lịch sử m t hành đ ng dù khôn ngoan hay không
của những cá nhân có ảnh hưởng vô cùng lớn với quyền lực trên biển, không
ch về sức mạnh quân sự mà còn cả thương mại và giao thương ổn định, ch cần
dựa vào những điều ki n này, m t hạm đ i quân sự có thể chẳng tốn công sức
chiến đấu mà vẫn được sống trong môi trường yên ổn. ếu thuận theo tự nhiên
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quốc gia nào có vị trí dễ dàng tiếp cận với biển đ ng thời kiểm soát m t trong
những con đường lớn của giao thông thế giới, thì vị trí địa chiến lược của quốc
gia đó rất quan tr ng. Do đó ai kiểm soát những dòng chảy huyết mạch ho c
các tuyến đường giao thông và thương mại th người đó nắm phần quyết định
sức mạnh biển và là người kiểm soát giao thông đường biển. Các quốc gia khác
nhảy vào với m c đích giành quyền kiểm soát giao thông đường biển, vì vậy
xung đ t xảy ra. Yêu sách của Trung Quốc giành ưu thế với các vùng biển được
coi là m t phần trong di sản của vi c khai phá biển từ xa xưa và nhu cầu mở
r ng đến các khu vực chưa được khám phá.
Các cuộ t

m

ểm v

v

ủ t ư ng m

ủa Trung Quốc

Những chuyến đi biển và khát v ng đi biển của Trung Quốc được cho là
bắt đầu từ người Di, vào khoảng nửa cuối thể kỷ I Chu Công đ phát đ ng
m t cu c thám hiểm lớn về phía đông nơi ông đ chinh ph c hơn 50 tiểu quốc
và kết thúc tàn dư quyền lực của nhà Thương từ đó mở r ng sự cai trị của nhà
Chu đến vùng lưu vực hạ lưu sông Hoàng Hà.
Trong triều đại nhà Tống (960-1279) hoạt đ ng thương mại trên biển với
nước ngoài phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách gia tăng của nhà nước.
Thái đ của Hoàng đế Cao Tông đối với thương mại nhấn mạnh sự cần thiết
phải tối đa hóa lợi nhuận từ thương mại biển hơn là đánh thuế người dân. Hoàng
đế đ tạo ra các tàu để cạnh tranh với các thương nhân Ba Tư và Ả Rập ở Ấn
Đ Dương. Thủ đô mới Hàng Châu và dân số nhà Tống vào thế kỷ XIII lớn hơn
so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. hưng Hàng Châu dễ bị tấn công từ
các quốc gia hùng mạnh những quốc gia này d n p Hàng Châu từ biên giới
phía tây và phía bắc. ào năm 1132 Hoàng đế ở Trung Quốc thành lập đơn vị
hải quân thường trực đầu tiên của Trung Quốc và biển trở thành “ ạn lý
Trường thành mới của Trung Quốc . Chẳng mấy chốc, hải quân Tống đ trở
nên vĩ đại và sở hữu khoảng 600 tàu đ ng thời đầu tư lớn vào phương di n thiết
kế tàu và v khí. gười Trung Quốc thời điểm đó đ nghiên cứu các đóng góp
của Ả Rập và Ấn Đ trong phương di n hàng hải và địa lí từ đó tạo ra bản đ
sao và bản đ biển của riêng m nh từ đó nghiên cứu thủy triều và dòng chảy
biển của nước ngoài. Đến thế kỷ III người Trung Quốc đ có những chiếc
thuyền tốt nhất ở Ấn Đ Dương và chiếm quyền kiểm soát giao thương đường
biển từ tay Ả Rập (Levathes 1994). Sau đó dưới triều đại nhà guyên (12791368), thương mại biển của Trung Quốc được phát triển hơn nữa điều này đ
giúp triều đại nhà Minh sau đó được kế thừa các nhà máy đóng tàu lớn, công
nhân đóng tàu lành nghề và công ngh hải quân tinh vi.
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Đóng góp to lớn của Trung Quốc vào công cu c thám hiểm biển được
thực hi n dưới thời Đô đốc Trịnh trong triều đại nhà Minh từ 1368-1644. Trịnh
Hòa đ thực hi n bảy chuyến thám hiểm các đảo ở Biển Đông và Ấn Đ
Dương đ t nền móng cho những người di dân các nhà thám hiểm biển quan h
thương mại và văn hóa Trung Quốc (Bozan et al 1981).
c dù các chuyến đi
của Trịnh Hòa không phải là đầu tiên nhưng vào thời gian đó đây là m t thành
tựu to lớn khi đ vươn đến bờ biển phía đông Châu Phi. Sức mạnh hải quân mà
ông thể hi n và sự to lớn và vĩ đại của đ i tàu được cho là vượt xa bất kỳ sức
mạnh hải quân nào vào thời điểm đó. Hàng trăm tàu lớn, hàng ch c ngàn thủy
thủ và hành khách hơn 60 trong số 317 tàu đ được sử d ng trong chuyến đi
đầu tiên. Dưới triều đại của Hoàng đế Minh Thành Tổ - Chu Đ , chiếc thuyền
bu m khổng l mang tên “Bảo thuyền đ được chế tạo với chiều dài hơn 400
feet (hơn 121,92m-ND), r ng 160 feet (48,768m-ND), với nhiều tầng chín c t
bu m và 12 cánh bu m có những khoang tàu xa hoa với ban công và Trịnh
Hòa chính là người đ tạo ra đ i tàu phi thường đó. Lần đầu tiên người dân
được chứng kiến sức mạnh hải quân to lớn đến như vậy và từ đó ch tới khi Thế
chiến I nổ ra người ta mới thấy lại m t hạm đ i như vậy. Sức mạnh hải quân
của Trung Quốc dưới triều đại nhà inh đ đạt đến tầm cao khó tin sức mạnh
ấy không ngừng vươn ra ngoài biển lớn nó còn tiếp t c được duy tr m t
khoảng thời gian dài khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc.
t điều khó tin là
làm thế nào mà cùng với hạm đ i Trung Quốc vĩ đại, toàn b tư li u c ng đ
biến mất và bị tiêu hủy.
Dưới thời Trịnh Hòa, Trung Quốc trở thành cường quốc biển trong khu
vực, với những tiến b trên các phương di n giao thông biển kiến trúc hải quân
và đ ng cơ đẩy. gười Trung Quốc đ rất khéo léo và sáng tạo, h có la bàn từ
tính giúp điều hướng trước Châu u tới hai thế kỷ; sử d ng sách hướng dẫn in
với biểu đ sao và vòng bi la bàn đ có từ thế kỷ thứ XIII. Biểu đ sao, m t yếu
tố đ c đáo cho các chuyến thám hiểm của Trung Quốc nó cho thấy mối quan
tâm của Trung Quốc với các sự ki n thiên văn h c. Sự tiến b của Trung Quốc
trong vi c đóng tàu đ được thể hi n trong vi c chế tạo các thân tàu đôi được
chia thành các khoang kín nước riêng bi t có thể cứu tàu khỏi bị chìm nếu đâm
va mạnh đ ng thời c ng đưa ra m t phương pháp để vận chuyển nước cho hành
khách và đ ng vật c ng như bể để giữ cá tươi. hững phát minh này khá phổ
biến ở Trung Quốc mà phải tới 1000 năm sau mới được giới thi u lại ở Châu
Âu.
Di sản của bá quyền hải quân Trung Quốc được nh n nhận từ vi c thám
hiểm và mở r ng trên biển và đây không phải điều đáng tranh c i. Tuy nhiên,
6
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các chính sách bành trướng và mở r ng của hải quân Trung Quốc trong thời
gian gần đây đ thu hút sự chú ý của toàn Châu Á, chủ yếu là trong khu vực
Biển Đông và Ấn Đ Dương. Từ triều đại nhà Tống đến triều đại nhà Minh,
Trung Quốc đ đi được m t qu ng đường dài và xây dựng năng lực hải quân lấy
đường thủy và đi lại trên biển làm chủ đạo. Theo ghi ch p sau năm 1428 m t
tấm bản đ thế giới 1602 đ được Chu Đ lập. hưng ngay sau khi triều đại nhà
Thanh và nhà inh đ ng đ và chủ yếu là sau cái chết của Chu Đ , hầu hết các
ghi ch p đ bị phá hủy trong chiến tranh và những ghi ch p cuối cùng còn lại
cho thấy đến tận năm 1430 Kenya là quốc gia xa nhất Trung Quốc có khả năng
đ t chân tới, và thời kỳ cấm biển diễn ra từ 1435-1567 đ k m h m sự mở r ng
của Trung Quốc tới các điểm đến mới và kiềm chế cả vi c tăng cường năng lực
hải quân. Được biết, Trung Quốc đ lập bản đ thế giới trước cả Columbus
nhưng phần lịch sử này lại không được nhiều người biết đến (Levathes 1997).
Sự xâm lượ v “C ín s

ắt Trung Quố ”

Các cu c đi biển và thám hiểm trên biển đ giúp Trung Quốc xây dựng
được quan h thương mại với người B Đào ha người Tây Ban Nha và người
Hà Lan nhưng vi c nh thiết lập thương mại tại Quảng Châu và các hoạt đ ng
mở r ng của Công ty Đông Ấn lại dẫn đến sự xâm lược của nước ngoài đối với
Trung Quốc. Chính quyền nhà Thanh lúc bấy giờ đ áp d ng chính sách “đóng
cửa đối với thương mại từ bên ngoài chủ yếu là do tư tưởng phong kiến.
hưng sau đó các hoạt đ ng thương mại của người Châu Âu tại Trung Quốc đ
bắt đầu được mở r ng, khuếch trương và h lợi d ng vi c buôn bán thuốc phi n
để tiến hành các cu c chiến tranh xâm lược với Trung Quốc. Cu c chiến tranh
nha phiến đầu tiên vào năm 1840 chứng kiến vi c sử d ng v khí m t cách tàn
nhẫn; súng của người nh chĩa vào Trung Quốc bu c nước này “mở cửa .
Triều đại nhà Thanh không thể đánh lại sức mạnh của người nh và đến năm
1841 quân đ i nh không ngừng mở r ng tại các khu vực ven biển phía đông
nam Trung Quốc. Do Hi p ước am inh được ký ngày 29 tháng 8 năm 1842
Trung Quốc bị đánh thuế n ng nề, H ng Kông bị Anh chiếm đóng và Thượng
Hải được mở cửa cho buôn bán với bên ngoài. Chủ quyền quốc gia của Trung
Quốc đ bị thách thức các cường quốc tư bản đ t Trung Quốc nằm dưới sự
kiểm soát của mình. Mỹ và Pháp rất nhanh đ nối gót người nh chống lại
Trung Quốc làm tăng thêm các thiết chế xâm lược của tư bản phương Tây.
Chính người dân Quảng Châu đ đứng lên chống người nước ngoài vào thành
phố. Theo sự gia tăng thương mại của hai m t hàng trà và l a Trung Quốc, khối
lượng buôn bán thuốc phi n và buôn lậu dưới thời nh c ng đ tăng lên hơn
50.000 rương vào năm 1850 (Bozan et al. 1981).
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Từ tình trạng đất nước t t hậu dưới triều đại nhà Thanh, với sự s p đổ
của Liên Bang Xô Viết và giảm sút vai trò của Nga, Trung Quốc gần đây đ trở
thành chủ nhân của l c địa Á - Âu. Quan ni m “gió đông thổi bạt gió tây từng
được Mao Trạch Đông nêu ra đ quay trở lại từ khi Trung Quốc bị phương Tây
chia cắt cho đến khi Trung Quốc hợp nhất các vùng lãnh thổ. Sự khởi đầu của
sáng kiến “ t vành đai m t con đường (OBOR) để kết nối thương mại
Trung Quốc với các thị trường châu Âu thông qua các tuyến đường sắt và hàng
hải còn được g i là Con đường tơ l a trên biển đang nổi lên như m t chiến
lược địa chính trị mới. ước Mỹ đ thúc đẩy ngoại giao “Bàn cờ lớn ở l c địa
- u và coi nó như là sách lược của mình nhằm ngăn ch n bất kì kẻ thách thức
tiềm tàng nào trong khu vực. hưng Trung Quốc lại ăn miếng trả miếng khiến
cho ỹ cảm thấy bất an (Harper 2017).
T i sao Trung Quốc không ngủ quên?
Từ năm 1869 từng cường quốc phương tây đ tiến hành các cu c xâm
lược nghiêm tr ng vào Trung Quốc để tìm kiếm tài nguyên và thị trường. Vào
khoảng năm 1874 hải quân Mỹ - Nhật cùng xâm lược Liễu Châu, m t nước chư
hầu của Trung Quốc. Đài Loan kháng cự vi c xâm lược và liên quân Mỹ - Nhật
không thể tiến thêm. Tuy nhiên vào năm 1879 nguyên Tổng thống Mỹ Grant
cố gắng hoà giải Trung Quốc và Nhật Bản và đề nghị Liễu Châu được phân chia
giữa hai nước. Trung Quốc bác bỏ đề nghị nhưng sau đó hật đ dùng v lực
chiếm Liễu Châu vào năm 1881. Trong khi nh chiếm t nh Vân Nam, Pháp tràn
vào Vi t Nam và tìm cách tiến lên Vân Nam. Trung Quốc đối m t với sự hung
bạo ngày càng lớn khi vào năm 1895 các cường quốc phương tây bắt đầu tham
gia chia Trung Quốc thành nhiều khu vực “ảnh hưởng để lại nhiều n i đau cho
đất nước (Bozan et al. 1981).
Vi c các nước tiếp t c xâm chiếm đ đẩy Trung Quốc vào thế bị chia cắt,
nhà Thanh không thể tr vững trước liên quân đế quốc dẫn đến kết c c các nước
phương Tây kiểm soát ch t chẽ hơn đời sống kinh tế và lãnh thổ của Trung
Quốc. Để trả thù, hàng loạt phong trào yêu nước và biểu tình quy mô lớn đ
diễn ra nhưng bị chính quyền nhà Thanh dập tắt để thể hi n cho vi c nghe lời
các nước đế quốc. Sự tr i dậy hoà bình của Trung Quốc rất ngắn ngủi do đ ng
cơ của những kẻ đi xâm lược, sự khúm núm và phản b i của nhà Thanh phong
kiến, cùng với đó là sức mạnh của đế chế Mông Cổ.
Sự ngắt quãng về phát triển sức mạnh của Trung Quốc thời nhà Thanh
được nêu bật với tr ng tâm là PLAN (Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung
Quốc) trở thành m t phần của quá trình hi n đại hoá hải quân ở Trung Quốc từ
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những năm 1990. ể từ khi Liên bang Xô viết (USSR) s p đổ vào năm 1991 và
Nga tr i dậy trong bối cảnh chính trị mới, Trung Quốc đ bắt đầu định hình
không gian trong đấu trường quốc tế của mình. Sự tr i dậy của Mỹ thành cường
quốc thế giới và cường quốc hải quân được nhiều người đánh giá là “sự h n
loạn trong thầm l ng . guyen (2013) đ thẳng thắn ch ra rằng khoảng trống
quyền lực do Liên Xô tạo ra và vi c sở hữu các năng lực quân sự truyền thống
được nâng cấp đ giúp Trung Quốc khẳng định sự thống trị ở Đông l c địa
vào những năm 90 do ỹ không thể triển khai sức mạnh vào thời điểm đó.
Trung Quốc ban đầu không tập trung quá nhiều vào hải quân và Quân đ i Giải
phóng hân dân (PL ) đ tiến hành nhiều chiến dịch đ t kịch hơn bằng l c
quân. ào năm 1947, PLA phát đ ng tấn công trên toàn quốc.
Từ biển gần ến biển xa
ào năm 1949 nhi m v mới của hải quân Trung Quốc là bảo đảm sự
đ c lập của Trung Quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chống lại sự xâm lược
của đế quốc phương Tây c ng như quét sạch những tàn tích của các lực lượng
phản kháng, nguyên do là Trung Quốc đ phải chịu sự chia cắt và tranh giành
quyền lực trong lịch sử. Dưới thời Mao Trạch Đông l nh đạo đầu tiên của Đảng
c ng sản Trung Quốc, mô hình mới cho vi c xây dựng vị thế của quân đ i đ
được hoàn thi n. Các xung đ t chính trị liên t c sau đó như Chiến tranh Triều
Tiên từ những năm 1950 rạn nứt Xô – Trung vào những năm 1960 Chiến tranh
Vi t Nam từ 1955-1975, và các làn sóng cách mạng ở Đông am đ làm nổi
bật nhu cầu phát trriển chiến lược và nâng cấp của hải quân nhưng ao không
tiến hành hi n đại hoá hải quân. Đối với Mao, hải quân là thứ yếu so với l c
quân trong cơ cấu chung của PLAN. Các cải cách vào những năm 1980 – 1995
đ tạo đ ng lực cho PLAN và khả năng bảo v các khu vực xa bờ ở các vùng
biển Bắc, Hoa Đông và Biển Đông. Tuy nhiên, theo Nguyen (2013), từ giữa
những năm 1990 Trung Quốc đ phát triển hải quân m t cách mạnh mẽ. hưng
với vi c Mỹ tìm cách duy trì nguyên trạng trên v đài thế giới và không cho
phép bất kỳ đối thủ nào, thông qua các đ ng thái và đối tác chiến lược, tìm cách
gây ảnh hưởng và định hình nền chính trị ở Đông am và Châu
Trung
Quốc lo ngại về kinh nghi m hạn chế trong lịch sử của mình về triển khai sức
mạnh. Con r ng Châu Á cảm thẩy nhu cầu cần phải nâng cấp “hải quân biển
xanh m t cách nhanh chóng để tạo ảnh hưởng ở Ấn Đ Dương và Thái B nh
Dương.
Mỹ tr i dậy là cường quốc hải quân và Trung Quốc đang cải thi n các
chiến lược và mô hình hải quân vào những năm 90. Nguyên Chủ tịch H Cẩm
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Đào nhận thấy tầm quan tr ng của lực lượng hải quân mạnh đối với vị thế của
Trung Quốc, nhu cầu cần phải củng cố và hi n đại hoá hải quân với các năng
lực ở vùng biển xa.1 Trung Quốc đ áp d ng m t cách có h thống và toàn di n
những chiến thuật của Mahan về chiến tranh trên biển, vị thế và các quan chức
hải quân để định hình sức mạnh hải quân. Pharis (2009) trong luận văn của
m nh đ tập trung vào chín quốc gia, B Đào ha Tây Ban ha Hà Lan nh
Pháp Đức, Nhật, Nga và Mỹ; đây đều được coi là các quốc gia đang tr i dậy
với nền tảng phát triển kinh tế và ngoại thương; và điều ki n cần là nền tảng
này được củng cố bằng m t lực lượng hải quân hùng mạnh.
Chiến lược Phòng ngự tích cực và không Bá quyền
ào năm 2015 Trung Quốc đưa ra Sách trắng với tựa đề “Chiến lược
Quân sự Trung Quốc m t văn bản 9.000 từ nhấn mạnh đến vi c phòng thủ,
không phải tấn công, là then chốt với an ninh của Trung Quốc. Các thuật ngữ
quốc phòng, tự phòng thủ và các đợt tấn công ngăn ch n và bốn khu vực an
ninh thiết yếu – biển, không gian, không gian mạng và lực lượng hạt nhân c ng
được đề cập trong văn bản này. Điều này cho thấy Hải quân PLA có thể chuyển
tr ng tâm từ m t chiến lược ch mang tính phòng thủ ở các vùng biển xa bờ
sang mô hình kết hợp của phòng thủ biển xa bờ và bảo v các vùng biển mở.
ăn bàn này c ng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đ thực hi n chính sách không
tấn công trước trừ khi bị kích đ ng đến mức phải dẫn đến m t cu c phản công.
Mối quan h với đ c tính xã h i chủ nghĩa và sự phát triển hoà b nh đ dẫn đến
phòng ngự tích c c.2 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc phòng
đ ch ra rằng vi c theo đuổi chiến lược phòng v tích cực này dẫn đến m t môi
trường tương đối ổn định để phát triển. Cam kết của Trung Quốc không mở
r ng quân sự, dù đ có đây đủ sức mạnh, là tr ng điểm, phản đối bá quyền về
chương tr nh tăng cường sức mạnh trong tương lai OD.GO (2015). Tham
v ng về vị thế hải quân của Trung Quốc đ có trong chiến lược vùng biển xa và
mở, được xây dựng để củng cố cho vi c phát triển sức mạnh quân sự - hải quân.
Trong khi vào những năm 90 có thể thấy rõ sự khác bi t sức mạnh giữa lực
lượng của Mỹ và Trung Quốc, nếu đối đầu đ ng đ quân sự với Mỹ nổ ra, sức
mạnh tương đối của Trung Quốc sẽ bị suy giảm. Trung Quốc đánh giá t nh h nh
của m nh và đưa ra năng lực chiến đấu “bất đối xứng mới để phù hợp với triển
khai chiến tranh công ngh cao. Trung Quốc theo đuổi mô hình mà phương Tây
khái ni m là “Chống tiếp cận và chống xâm nhập ( 2/ D). Về m t lý thuyết
chung là làm thế nào mà m t bên yếu thế hơn có thể đối đầu với m t bên mạnh
hơn với các v khí chính xác tầm xa. ăng lực chiến tranh bất đối xứng do
Trung Quốc kết hợp có thể tạo ra sự khác bi t lớn thông qua vi c nhận dạng “h
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thống thần kinh kết nối cơ quan đầu não (b ch huy) với các cơ quan chân tay
(các lực lượng chiến đấu tiền tuyến) của quân đ i Mỹ. Trung Quốc nhấn mạnh
rằng nếu h thống thần kinh, hay thậm chí ch m t phần của h thống bị phá huỷ
hay bị làm tê li t, h quả tiêu cực với quân Mỹ tương đối lớn và làm giảm khả
năng chiến đấu của h (Koda 2017).
M c dù nhà Thanh đ làm mất hầu hết các văn bản quan tr ng liên quan
đến chiến tranh quân sự vốn là công tr nh vĩ đại về sức mạnh hải quân do Trịnh
Hoà thực hi n, tuy nhiên Trung Quốc đang h c tập thông qua vi c thực hi n
chiến lược biển của ahan. hư Holmes (2004) đ nhấn mạnh m t cường quốc
hải quân là cường quốc kiểm soát biển, nghĩa là nước nào sở hữu sức mạnh
vượt tr i trên biển xua đuổi kẻ thù không thể lẩn tránh, tạo ra các tuyến “cao
tốc trên biển, kiểm soát giao thông biển bằng các hoạt đ ng thương mại di
chuyển qua lại từ bờ biển của kẻ thù. Vi c Trung Quốc thực hi n ch dẫn của
Mahan và mô hình A2/AD giúp củng cố sức mạnh của con r ng Châu Á về sức
mạnh kinh tế và quân sự, gây nên căng thẳng ở Đông .
G

tăng nguy

, k ông p ải g

tăng xung ột

Trong khi Trung Quốc phát triển sức mạnh quân sự đ c bi t là sức mạnh
hải quân ở Biển Đông và Ấn Đ Dương Báo cáo thường niên lên Quốc h i năm
2015 của Mỹ với tiêu đề “Các phát triển quân sự và an ninh liên quan đến C ng
hoà Nhân dân Trung Hoa ch ra rằng, trong khi duy trì giám sát sức mạnh hải
quân gia tăng của Trung Quốc, Mỹ c ng sẽ hướng đến xây dựng nền tảng vững
chắc hơn cho quan h quân sự hai bên và khuyến khích Trung Quốc minh bạch
hơn về chương trình hi n đại hoá hải quân. Poulin (2016) khẳng định rằng vi c
Trung Quốc mở r ng phòng ngự “vùng biển gần vẫn là tr ng tâm của hải quân
PLA, vi c chuyển dần sang “vùng biển xa của Trung Quốc bu c hải quân Mỹ
phải xây dựng năng lực tự phòng thủ hùng mạnh. N lực gia tăng sức mạnh hải
quân vươn xa trên toàn cầu của Trung Quốc làm gia tăng lo ngại cho các nước
Châu Á và ở Thái B nh Dương đ ng thời c ng tạo cho Trung Quốc ưu thế
chiến thuật đáng giá. Trong khi đó mối lo ngại bao trùm với người Châu Á và
người Mỹ là Trung Quốc không hề có dấu hi u giảm tốc, m i năm đều tăng đầu
tư vào quân sự. Từ năm 2005-2014, ngân sách quân sự Trung Quốc tăng trung
bình 9,5%. ào năm 2014 chi tiêu quân sự vượt 165 tỷ đô la ỹ vào năm
2015 con số này được ước tính vào khoảng 190 tỷ đô la ỹ. ào năm 2016
ngân sách quân sự Trung Quốc được dự đoán tăng 7-8%, khiến Trung Quốc vẫn
giữ vị trí thứ hai sau Mỹ về chi tiêu quân sự (Buckley an Perlez 2016).
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Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đ có tác đ ng lan tỏa lên cả ngân
sách quân sự. Dưới thời nguyên Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư l nh Hải quân
Trung Quốc từ năm 2006 – 2017, hải quân PL đ chuyển từ lực lượng chủ yếu
hoạt đ ng ở vùng biển gần sang hoạt đ ng ở vùng biển xa (Banloi 2003).
Con rồng trỗi dậy và thế lưỡng nan của tù nhân
Vi c Trung Quốc hình dung về “vis activa 3 so với “Potentia activia 4 để
xác định nhi m v thiết lập trật tự mới – “Ch huy Châu
trong m t thế giới
do Phương Tây thống trị đ đe doạ rất nhiều nước ở Châu Á và thế giới Phương
Tây (Heim, 1992). Mỹ tìm cách hợp tác với Trung Quốc vì biết rằng m t đất
nước bị cấm đoán có thể tạo ra bất ổn lớn hơn cho thế giới và có thể nổi lên
thành kẻ thù chiến lược tiềm năng chính của Mỹ ở Đông Á. Mỹ c ng đ ng ý
rằng có những nguy cơ bất đối xứng từ Trung Quốc và các kẻ thù tiềm năng.
Mỹ thừa nhận rằng Trung Quốc có thể tránh can dự trực tiếp với quân đ i Mỹ
bằng các chiến lược, chiến thuật và v khí mang tính âm mưu để làm suy yếu
sức mạnh của Mỹ và tận d ng những cái được coi là điểm yếu. Mỹ c ng bu c
t i Trung Quốc về vi c “làm suy giảm trật tự dựa trên luật l ( ai 2017). Tuy
nhiên Trung Quốc phán bác lại Mỹ bằng cách vi n dẫn B Quy tắc Ứng xử ở
Biển Đông và ch ra rằng sự khác bi t căn bản có thể nhìn thấy dựa trật tự dựa
trên luật l do Mỹ đưa ra ch mang tính c c b với m t trật tự dựa trên luật l
thực sự mang tính toàn cầu có thể đáp ứng lợi ích của tất cả các bên. Trung
Quốc tuyên bố điều này dựa trên Tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử ở Biển
Đông DOC và b khung gần đây về B Quy tắc Ứng xử COC.
Với tranh chấp Biển Đông xoay quanh đường chín đoạn và yêu sách lịch
sử của Trung Quốc đối với các khu vực mà sáu bên khác c ng có yêu sách, vẫn
còn nhiều tranh cãi và lợi ích đối nghịch. Yêu sách của Trung Quốc, là các
đường nét đứt xuất hi n lần đầu tiên trong bản đ Trung Quốc năm 1947 được
tạo ra rõ ràng nhằm chia cắt vùng biển sâu giữa khu vực của Trung Quốc và
thềm l c địa Đông am . Theo Beech (2016)m, yêu sách của Trung Quốc đ
thách thức yêu sách đường biên giới của những nước khác. Lợi ích của Trung
Quốc xung đ t với lợi ích của nhiều bên khác và tranh chấp biển dẫn đến nguy
cơ bùng nổ các mối lo ngại và không hẳn là xung đ t trên thực tế. Toà Tr ng tài
Thường trực đ hạn chế yêu sách của Trung Quốc khi khẳng định yêu sách của
Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không dừng lại,
điều này làm gia tăng thêm lo ngại. Đ c trưng toàn cầu của Trung Quốc đang
gây ra tác đ ng trực tiếp đến trật tự khu vực ở Đông và cả các khu vực khác
( ai 2017). ào năm 2001 hóm Chuyên gia SE
– Trung Quốc về hợp
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tác kinh tế đ nhấn mạnh rằng Đông am lạc quan coi Trung Quốc là m t cơ
h i kinh tế và tạo sự h i nhập lớn hơn giữa các nền kinh tế, dù vậy, các nước
yêu sách đối lập khác như alaysia i t am Brunei Đài Loan Indonesia
Philippines với sự h trợ trực tiếp/gián tiếp từ Nhật, Mỹ vẫn tìm cách ngăn ch n
hành đ ng xâm lược của Trung Quốc.
V thế vượt trội của hải quân của Trung Quốc và v
không thể thách thức

trò lãn

o

Vào triều đại nhà Minh, những bước đ t phá về ưu thế hải quân với
những chiến tàu bí ẩn và bất khả chiến bại, Trung Quốc đ khẳng định được vị
thế ưu vi t về sức mạnh biển, tuy nhiên đến thời nhà Thanh, triều đại phong
kiến cuối cùng Trung Quốc, m t sự thay đổi không thể giải thích đ khiến cho
sức mạnh trên biển của tử cấm quốc bị tê li t. M t Trung Quốc có sức mạnh hải
quân lớn mạnh, sự suy giảm đ t ng t rõ ràng là không thể hiểu được và điều
này tạo cơ h i cho các nước đế quốc chia cắt n i b triều đ nh, trước tiên là
nh Pháp và sau đó là cu c xâm lược của Nhật. hưng thuần hoá Trung Quốc
chưa bao giờ là điều dễ dàng và vi c tạo ra chia rẽ trong nhà Thanh đ khiến
Trung Quốc chuyển từ chế đ quốc dân đảng sang chủ nghĩa c ng sản. Mao
Trạch Đông l nh đạo đầu tiên của Đảng C ng sản Trung Quốc, đ không dành
sự ưu tiên hàng đầu cho hải quân điều này đ đóng vai trò cản trở đối với vị thế
của quân đ i Trung Quốc. Vi c Mao xử lý Vịnh Bắc B với Vi t am năm
1952 lại nổi lên tranh cãi về hai đường n t đứt trong tổng 11 nét, và Trung Quốc
tìm cách yêu sách lại các vùng lãnh thổ lịch sử và m i vùng biển đảo và đá
ngầm, tất cả đều thu c về Trung Quốc và lãnh thổ Trung Quốc.
L nh đạo Trung Quốc qua đó đ tạo ra tác đ ng trực tiếp về cách thức xử
lý vấn đề biển, và hải quân sẽ đóng vai trò như thế nào. Hi n nay, Trung Quốc
không ch là cường quốc kinh tế mà còn là người khổng l tiềm năng về quân sự
dựa trên xu hướng hi n đại hoá năng lực biển. Rất nhiều người trích dẫn rằng
Trung Quốc là mô hình tốt hơn Ấn Đ hay Mỹ, và con r ng Châu Á từng bị
bu c phải quỳ gối, từng phải “câm nín nay đ tr i dậy và vươn lên từ đống tro
tàn và h n loạn bằng các kỹ năng biển chiến lược có thể đưa đến đ nh vinh
quang.
Kết luận
Trung Quốc hi n đang công khai thể hi n ý chí và sự hi n di n toàn cầu
và là nước bác bỏ m i ch dẫn cạnh tranh nước lớn từ thời nhà Thanh. Với các
nước cường quốc Châu khác như Ấn Đ , hợp tác chiến lược với Trung Quốc
thay vì xung đ t sẽ ph c v tốt hơn lợi ích của nước này và chấm dứt tình thế
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lưỡng nan về an ninh. Với vi c phát hi n các tác phẩm lịch sử Trung Quốc về
các nhà l nh đạo quyền lực và ham muốn về chủ quyền, hành trình của hải quân
và bước chuyển chiến lược của Trung Quốc từ vùng biển gần ra vùng biển xa có
m t khía cạnh quan tr ng duy nhất đó là chứng minh vị thế vượt tr i về hải
quân của Trung Quốc ph thu c vào nhà l nh đạo và yêu cầu của l nh đạo về vị
thế ưu vi t bất di t của hải quân. Sibal (2017) đ ch ra rằng Trung Quốc chưa
bao giờ thống trị Châu Á về quân sự hay văn hoá và trong lịch sử Ấn Đ có sức
ảnh hưởng với Đông am hơn Trung Quốc. So sánh về sự ảnh hưởng của
Trung Quốc tác đ ng kinh tế và văn hoá từ Ấn Đ lớn hơn nhiều. Những xuyên
tạc về lịch sử đ hợp pháp hoá tham v ng bá quyền của Trung Quốc, khiến
Trung Quốc cảm thấy mình có quyền được lấy lại vị thế hiển nhiên ở Châu Á.
Trong lịch sử, rõ ràng là Trung Quốc đ có những xung đ t đau thương
và thảm bại trước phương Tây nhưng điều đó c ng không thể bi n minh cho
vi c Trung Quốc đ chiếm đóng Tây Tạng bằng v lực và yêu sách Biển Đông
bằng đường chín đoạn. M t bản đ thế giới được vẽ vào năm 1428 và năm 2009
đ vẽ lại Biển Đông là tín hi u duy nhất cho thấy Trung Quốc đ luôn quan tâm
đến vấn đề chủ quyền và nhu cầu về vai trò l nh đạo tối cao. Từ thế kỷ 20, các
nhà l nh đạo Trung Quốc chủ yếu tập trung vào vi c l nh đạo thông qua đưa ra
các yêu sách lãnh thổ. Gần dây hải quân mới trở thành công c nhưng Trung
Quốc luôn nêu khẩu hi u “Châu là của Trung Quốc và giành cho vai trò lãnh
đạo biển của Trung Quốc . Cần phải tìm hiểu thêm nhiều tài li u dưới thời
Minh, di sản hải quân biến mất hay bị bu c phải biến mất. Nếu như Trung Quốc
có thể tạo ra các di sản như đ bị biến mất thời nhà Minh thay vì dựa vào h c
thuyết biển của Mahan về vị thế hải quân, thế giới có thể công nhận ảnh hưởng
từ các chuyến hải trình của Trịnh Hoà trên khía cạnh hải quân và khám phá đại
dương.
Bài viết được đăng trên Review of Management.
Dịch giả: Nguyễn Thùy Anh, chuyên viên nghiên cứu Viện Biển Đông. Hà
Văn Lực, Thực tập sinh, Viện Biển Đông.
Hiệu đính: Trần Quang
Chú thích
1
Hải quân biển xanh thường được sử d ng để ch lực lượng trên biển có khả năng hoạt đ ng
ở vùng nước sâu ở đại dương mở.
2
Phòng ngự tích c c theo sách trắng được hiểu là: “tích cực ch là công c còn “phòng thủ
là m c tiêu chính.
3
“ is activa là khả năng hướng đến điều g đó ho c dẫn dắt ho c đưa đẩy ai. Leibniz đưa ra
khái ni m “vis activa hay các đ ng lực thúc đẩy có nghĩa là xếp đ t ai vào m t điều g đó.
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4

“Potentia activa là m t kế hoạch sắp hành đ ng nhưng chưa hành đ ng. Đây là m t khả
năng t n tại trong m t thứ g đó hi n hữu, m t khả năng chưa diễn ra.
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