
1 

 

Tạo thế cân bằng mới trên Biển Đông 

Ngày 8/5 chưa bao giờ thị trường chứng khoán rớt thê thảm như vậy trong hơn chục 

năm qua. Ngay cả những công ty có chỉ số tài chính tốt cũng chứng kiến giá chứng 

khoán sặc màu đỏ chạm tới sàn. 

Ngoài sự kiện biển Đông, các thông tin vĩ mô đều không có gì đặc biệt. Điều này cho 
thấy, dù con người chỉ muốn an cư làm ăn thì họ cũng không thể hững hờ trước 
những biến động của sinh mệnh dân tộc. Nhiều người đang trong trạng thái rất dễ bị 
kích động. 

Chúng ta phải thấy, hiểu rõ đúng bản chất của cuộc chiến này, cùng với Chính phủ 
đưa ra những tính toán sáng suốt, chiến lược lâu dài để chiến thắng. Dựa vào các 
bài học từ Binh pháp Tôn Tử, Lý thuyết Trò chơi trong kinh tế học và vấn đề cải cách 
thể chế được áp dụng để phân tích diễn biến sự kiện trên biển Đông xem ra là một 
chuỗi móc nối rất logic với nhau.  

Chúng ta thường ngộ nhận câu nói của Binh pháp Tôn Tử là “Biết địch biết ta, trăm 
trận trăm thắng”. Theo tôi, Binh pháp Tôn Tử không nói vậy mà chính xác là: "Biết 
địch biết ta trăm trận không nguy". Nếu theo cách hiểu thứ nhất, chúng ta “biết địch”, 
“biết ta” và đối thủ của chúng ta cũng “biết địch”, “biết ta” thì cả hai bên đều thắng? 
Vậy ai bại đây? Thực ra câu nói thứ hai mới thực sự đầy đủ hơn khi cả hai bên đều 
“biết địch”, “biết ta” thì sẽ chẳng có bên nào thắng cả mà chỉ duy trì thế cân bằng mà 
thôi (không nguy). Tuy nhiên, khi một trong hai bên mắc sai lầm (tức là “không biết 
địch” hoặc “không biết ta”) thì thế cân bằng cũ sẽ bị phá vỡ và dịch chuyển sang thế 
có lợi cho “bên thắng” (có bên thắng, có bên thua). 

Cái này nếu giải thích theo Lý thuyết Trò chơi trong Kinh tế học thì chúng ta sẽ hiểu 
rằng, khi cả hai bên đều có hiểu biết đầy đủ về chiến lược của đối thủ và của mình 
thì cuộc chơi sẽ tiến đến một trạng thái cân bằng bền vững. Tuy nhiên, khi một trong 
hai bên mắc sai lầm về mặt chiến lược thì trạng thái cân bằng cũ sẽ bị phá vỡ và 
trạng thái cân bằng mới được thiết lập nơi mà đối thủ sẽ có lợi hơn. 

Quan sát cách mà người Trung Hoa đã và đang làm ở biển Đông thì có vẻ họ rất 
"biết địch, biết ta", còn cách mà một số người phản ứng lại thì có vẻ như họ mới chỉ 
"biết ta”, mà "chưa biết địch". Quay lại nhìn những vấn đề trên biển Đông dưới góc 
nhìn của Lý thuyết Trò chơi, nhìn vào bối cảnh chiến lược để phân tích tương quan 
giữa Trung Quốc và Việt Nam. 

Trung Quốc, theo tiếng Hán nghĩa là “quốc gia trung tâm của thế giới”. Vậy là ngay 
thời lập quốc những kẻ cai trị, họ đã mang mộng bá chủ thế giới rồi. Tuy nhiên, 
người Trung Hoa mà phần đa là người Hán phải chịu sự cai trị  của dân tộc ngoại lai 
Mãn Thanh, sau đó là sự xâu xé của các nước đế quốc như Anh, Pháp, Mỹ... và đặc 
biệt là sự chiếm đóng của người Nhật. Thực tế kéo dài hàng trăm năm đó đã nung 
nấu một chủ nghĩa dân tộc cực đoan hàng thế kỷ của người Trung Hoa. Đây là lúc 
kinh tế, quân sự Trung Quốc đạt được sự chín muồi để thực hiện giấc mộng bá 
quyền và tinh thần phục hận hàng thế kỷ trước đó. 

Về kinh tế, năm 1999, Trung Quốc bình quân thu nhập đầu người bằng Việt Nam. 
Nhưng đến 2014, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã gấp khoảng 3,5 
lần so với chúng ta và họ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong khi Việt Nam 
là vẫn là một trong những nền kinh tế kém nhất ở Đông Nam Á, thậm chí hiện nay 
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam còn bị cả Lào và Campuchia vượt qua. Về quân 
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sự, kinh tế vượt trội kéo theo khả năng mua sắm thiết bị quân sự vượt trội. Mình có 
thể mua được một tàu ngầm thì Trung Quốc có thể mua được mười, thậm chí một 
trăm và hơn nữa. 

Những nhân tố quan trọng khác trong bối cảnh cuộc chơi trên biển Đông thì sao? 

Nước Mỹ, khi không may có cuộc chiến xảy, liệu sẽ ủng hộ chúng ta? Trung Quốc đã 
xâm lược Hoàng Sa năm 1974 sau khi Tổng thống Nixon và Mao Trạch Đông gặp 
nhau. Nếu không có sự thỏa hiệp từ Mỹ thì sẽ không bao giờ Trung Quốc dám chiếm 
quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam lúc đó. Sau sự kiện Crimea, nếu người Nga và 
người Trung bắt tay với nhau thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lực độc tôn của Mỹ. Do đó 
tôi cho rằng, nước Mỹ sẽ quan tâm tới việc Nga – Trung đang chuẩn bị tập trận với 
nhau hơn là việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong lãnh hải của Việt Nam.   

Nước Nga sẽ ủng hộ ta? Năm 1978, Liên Xô và Việt Nam ký Hiệp định Hữu nghị và 
Hợp tác Liên Xô - Việt Nam, trong đó điều 6, hai bên thoả thuận: trong trường hợp 
một trong hai bên bị tiến công thì bên kia sẽ áp dụng các biện pháp thích đáng có 
hiệu lực. Hiệp định có giá trị trong 25 năm, tuy nhiên chỉ một năm sau, năm 1979 
Trung Quốc đưa quân sang xâm lược Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc, Liên Xô đã làm 
gì? Hiện nay Trung Quốc đã đưa giàn khoan vào trong vùng đặc quyền kinh tế trên 
biển của Việt Nam thì nước Nga vẫn im lặng. 

Mỗi khi lẽ phải và luật pháp quốc tế bị chà đạp thì tất cả quốc gia trên toàn thế 
giới, đặc biệt là các nước  nhỏ, sẽ là những đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất. 
Hãy đừng quên lực lượng thứ ba là những người bạn như Philipinnes, Maylaysia, 
Nhật, Hàn Quốc, ASEAN, những quốc gia đang có chung hiểm họa với chúng ta 
trước mộng bá quyền của Trung Hoa. 

Vậy chúng ta phải làm sao đây? Theo tôi, chúng ta phải phát triển các yếu tố dẫn đến 
kiến tạo một vị thế cân bằng mới có lợi cho ta trên biển Đông. 

Thứ nhất, hãy coi đây là cơ hội để chúng ta thay đổi nhằm phát huy được năng lực 
nội tại của toàn dân từ đó tạo ra một thế cân bằng mới cho quốc gia. Lúc này đây, 
nhân dân, Quốc hội và Chính phủ phải cùng xem đây là lúc thực sự nghiêm túc cải 
thiện môi trường thể chế (trong đó có cải cách hệ thống luật pháp) theo hướng cạnh 
tranh bình đẳng, minh bạch để mỗi người dân phát huy hết được năng lực nội tại của 
mình, từ đó tạo ra một sức mạnh của toàn dân to lớn hơn. 

Thứ hai, xây dựng vị thế mới trên chiến trận về kinh tế mà ở đó doanh nhân phải là 
những chiến sĩ tiên phong. Chỉ có thắng trên mặt trận kinh tế thì chúng ta mới có thể 
chiến thắng trên biển. Kinh tế tương đối chúng ta so với Trung Quốc càng kém đi, bối 
cảnh chiến lược biển Đông sẽ luôn xấu dần đi. Sẽ không bao giờ thắng trên mặt trận 
kinh tế nếu chúng ta không có những doanh nhân giỏi. Động lực làm giàu mỗi người 
dân sẽ giúp chúng ta có những doanh nhân giỏi hơn và các doanh nghiệp sẽ làm ăn 
cạnh tranh hơn. Khi nước chúng ta có những doanh nhân giỏi như người Israel, 
doanh nhân Việt có thể cạnh tranh được với doanh nhân Trung Quốc và thế giới. 
Đừng bao giờ quên người Israel chỉ có 6,9 triệu dân (năm 2004) luôn bị đe dọa xóa 
sổ bởi hàng trăm triệu người Ả rập ngay bên cạnh mà họ luôn đứng vững và không 
những thế còn phát triển và ngày càng trở nên thịnh vượng hơn. Chúng ta có đến 90 
triệu dân! 

Thứ ba, hãy liên kết với lực lượng thứ ba lại thành một khối. Chúng ta phải nói cho 
bạn bè trên thế giới (bao gồm cả những người Trung Hoa yêu chuộng hòa bình) lẽ 
phải và phải để họ hiểu được những đe dọa chung. Tham vọng bá quyền của Trung 
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Hoa là cơ hội để những những nước cùng chung hiểm họa ngồi lại với nhau. Đừng 
bao giờ mắc sai lầm khi thực hiện đàm phán song phương vì đó là cách mà Trung 
Quốc chia rẽ sức mạnh tổng hợp chúng ta và những người bạn có cùng mâu thuẫn 
quyền lợi với Trung Quốc. 

Thứ tư, quan trọng nhất là phải lấy dân làm gốc. Sinh mạng của nhân dân là thiêng 
liêng. Chúng ta yêu hòa bình và sẽ bằng mọi cách tránh chiến tranh nếu chúng ta 
còn có lựa chọn khác để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, khi không còn lựa 
chọn nào khác mà chúng ta phải chiến đấu thì hãy luôn lắng nghe nhân dân, hãy học 
hỏi cách mà ông cha đã làm. Ngày xưa giặc Mông Nguyên chiếm gần cả thế giới 
nhưng qua xâm chiếm ta cả 3 lần đều bại. 

Trong chiến tranh không phải cứ mạnh là thắng mà là sự sáng tạo của một dân tộc 
bảo vệ lẽ phải sẽ là vô địch. Chúng ta có Điện Biên Phủ ở trên đất, Điện Biên Phủ 
trên không sao chúng ta lại không làm được một Điện Biên Phủ trên biển? 

 

 

      Lê Hữu Đức 

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/tao-the-can-bang-moi-tren-bien-
dong-2988852.html 
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