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Đới Húc và Kiều Lương, hai tướng lĩnh Trung Quốc trước đây bị coi là “diều hâu”, gần đây đã viết bài về cuộc
xung đột Trung-Mỹ và đều có cùng một quan điểm chính: thực lực Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với
Mỹ.
Giáo sư Đới Húc cho rằng thực lực Trung Quốc hiện nay không thể
đối đầu với Mỹ, lối thoát duy nhất cho Trung Quốc là hòa bình chứ
không phải chiến tranh (Ảnh: Huanqiu).

Theo trang tin Hoa ngữ Back china ngày 8/7, hai viên tướng
này mức độ nào đó đại diện cho suy nghĩ của tầng lớp
những người ra quyết định. Họ cho rằng, trong tình hình
quốc tế hiện nay, tư duy kiểu “Chiến Lang” sẽ chỉ mang đến
những thảm họa bất tận cho Trung Quốc. Lối thoát duy nhất
cho Trung Quốc là hòa bình chứ không phải chiến tranh...
Năm 2020, 4 điều không ngờ tới và 10 nhận thức mới về nước Mỹ
Trong bài viết có tên như trên, Đới Húc, Giáo sư Viện nghiên cứu chiến lược Đại học Quốc phòng Trung
Quốc viết:
“Năm 2020 là một năm khó khăn cho quan hệ Trung-Mỹ Loại khó khăn này có thể kéo dài trong vài năm hoặc
thậm chí lâu hơn vì hiện không có thuốc giải. Đối với mối quan hệ Trung-Mỹ hiện tại, người Trung Quốc có
mấy điều không ngờ tới:
 Điều đầu tiên: Mỹ hận thù lớn đến thế với Trung Quốc.
Ông Trump không có một chút ấn tượng tốt nào về Trung Quốc. Ông mô tả Trung Quốc là một "kẻ
khủng bố thương mại", một "kẻ xâm lược kinh tế toàn cầu", một "kẻ lừa dối" và một "kẻ trộm", thậm chí
là "kẻ phá hoại mọi quy tắc". Đây là điều mà người Trung Quốc chưa bao giờ nghĩ tới. Chính phủ Mỹ
đã kích hoạt tất cả các bộ máy tuyên truyền, ma quỷ hóa Trung
Quốc đến mức độ lớn nhất trên thế giới, biến Trung Quốc
thành một "đại lưu manh mậu dịch” gian ác tột cùng và việc
tuyên truyền về “thuyết mối đe dọa của Trung Quốc” được đẩy
lên một tầm cao mới.


Điều không ngờ tới thứ hai: chính phủ Mỹ xuống tay quá mạnh,
thời gian quá gấp và không có thời gian cho đàm phán; điều
này vượt ngoài dự đoán của hầu hết các quan chức và chuyên
gia Trung Quốc.
Bởi vì theo quan niệm truyền thống, thương mại Trung-Mỹ rất chặt chẽ, có thể nói không thể tách rời,
người Mỹ không thể ra tay nặng. Các mức thuế 30 tỷ, 50 tỷ, 200 tỷ USD tăng liên tục, đều chưa từng
có trong lịch sử nước Mỹ và cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử thương mại thế giới. Rốt cục tại sao
như thế? Mặc dù chính quyền Trump có “lý do đầy đủ”, nhưng người dân Trung Quốc vẫn không thể
hiểu nổi, vì mô hình thương mại này đã được hình thành trong hơn mười năm và không phải là một
hành vi ngắn hạn trừ khi người Mỹ tức tối và thực sự nổi điên.



Điều không ngờ tới thứ ba: không có quốc gia nào đứng ra bày tỏ đồng tình và ủng hộ Trung Quốc.
Nhiều quốc gia đều đang phản đối chính sách thương mại của chính phủ Mỹ, nhưng đối với Trung
Quốc, nạn nhân lớn nhất, không có quốc gia nào đứng ra cùng Trung Quốc thành lập một liên minh
thống nhất chống Mỹ. Trung Quốc đã viện trợ rất nhiều quốc gia và các quốc gia này cũng đã được
hưởng nhiều lợi ích từ Trung Quốc, nhưng vào thời điểm quan trọng, các quốc gia này đã không có
hành động thống nhất với Trung Quốc.



Điều không ngờ tới thứ tư: trong nước Mỹ hình thành một mặt trận thống nhất. Mặc dù hai đảng Cộng
hòa và Dân chủ, có sự khác biệt về việc tăng thuế toàn cầu, nhưng quan điểm hai đảng về cuộc

chiến thương mại với Trung Quốc là thống nhất. Có thể nói rằng trong Quốc hội Mỹ hiện nay,
không hề có chính trị gia nào lên tiếng nói giúp cho Trung Quốc. Đối với một chính sách thương mại
lớn, hai đảng của Mỹ đã thống nhất một cách đáng ngạc nhiên. Điều này thực sự làm tổn thương tất cả
người dân Trung Quốc.
Đọ sức Mỹ - Trung trên mọi lĩnh vực ngày càng quyết liệt
(Ảnh: sina)

Kết hợp bốn điều không ngờ tới ở trên, Trung Quốc cần phải nhận
thức lại về nước Mỹ. Nếu chúng ta không điều chỉnh cách nhận thức
về Mỹ trong quan niệm tư tưởng, chúng ta chắc chắn sẽ đi chệch
khỏi chiến lược và chiến thuật của mình và có thể mắc sai lầm lớn.


Nhận thức lại thứ nhất: Đừng nghĩ rằng Mỹ là một con “Hổ giấy". Đó là một con Hổ thực sự và nó có
thể ăn thịt người. Đừng cho rằng các chính trị gia Mỹ đều là những quý ông. Họ không phải là nhà từ
thiện. Họ cực kỳ trung thành với đất nước và cử tri. Họ không dễ bị mua chuộc. Đối tượng trung thành
duy nhất của họ là cử tri. Để được lòng cử tri, họ sẽ làm mọi thứ.



Nhận thức lại thứ hai: đừng mong Mỹ sẽ phạm sai lầm mãi mãi. Mỹ có một cơ chế sửa sai hoàn hảo và
không thể mãi mãi thực thi “chính trị đúng đắn”. Mỗi tổng thống đều có một khái niệm và phương pháp
cai trị khác nhau, nhưng mọi thứ đều không thể tách rời. Một trong những đặc điểm lớn của Mỹ là nếu
phát hiện chiến lược quốc gia là sai, chính phủ mới sẽ ngay lập tức thay đổi 180 độ mà không cần nể
mặt và lật mặt nhanh hơn lật sách.



Nhận thức lại thứ ba: người Mỹ không coi trọng ý thức hệ và
giá trị, họ chỉ coi trọng lợi ích kinh tế và thương mại. Cốt lõi
của Mỹ là ngoại thương, vì vậy đừng lấy quá nhiều món hời
của người Mỹ, nhất là đừng mù quáng theo đuổi thặng dư
thương mại. Khi bạn kiếm được lợi nhuận tốt, phải nhìn vào
nét mặt của người ta, đừng nuốt một mình!



Nhận thức lại thứ tư: đừng ầm ĩ kéo đến cửa nhà người Mỹ
và nói rằng “tôi muốn vượt qua anh, tôi muốn thay thế anh, tôi
muốn trở thành người số một trên thế giới”.
Nếu ta thực sự có khả năng và mong muốn, cũng nên che đậy và thậm chí cần bớt giọng. Người Mỹ
đặc biệt sợ những người khác muốn chiếm lấy vị trí của họ. Điều này, người Nhật Bản đặc biệt có kinh
nghiệm, vì vậy bây giờ Nhật Bản đặc biệt thấp giọng và kiếm được nhiều tiền.
Nhận thức lại thứ năm: Mỹ không quan tâm đến việc xúc phạm người khác. Họ có nhiều đồng minh,
nhưng sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích để làm hài lòng các đồng minh.
Do đó, đừng cố gắng lấy lòng người Mỹ, càng không nên lấy lòng các đồng minh của Mỹ, những đồng
minh này chỉ thân với người Mỹ chứ không bao giờ thực lòng thân thiện với ta; một là hai, hai là hai,
đặc biệt là không nên chơi con bài thân tình.
Biển Đông trở thành nơi đọ sức quan trọng giữa Mỹ và Trung
Quốc (Ảnh: US Navy).



Nhận thức lại thứ sáu: Cần thừa nhận sự thật Mỹ là
"ông trùm" của thế giới, mặc dù về mặt cảm xúc không
thể chấp nhận được, nhưng cảm xúc không thể thay
thế sự thật. Tài nguyên trong tay người Mỹ vượt xa
chúng ta. Chúng ta có thể "đi đường tắt”, nhưng
"đường tắt" chỉ là tạm thời và ta vẫn là một kẻ đuổi theo trên đường thẳng. Mỹ nắm giữ công nghệ cao,
chúng ta chỉ là người tiêu hóa và hấp thụ công nghệ của Mỹ, đừng thổi phồng "tiêu hóa và hấp thụ"
thành "sáng tạo" gì đó, ta không thể dọa được Mỹ, mà chỉ tự lừa dối mình.



Nhận thức lại thứ bảy: đừng nói đến "chia sẻ thông tin" trước mặt người Mỹ

Mỹ đặc biệt coi trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu ta suốt ngày khoe khoang kết quả của việc
"chia sẻ công nghệ", thì trong mắt người Mỹ ta là một kẻ "đạo chích". Cũng đừng nói về nền kinh tế
Internet trước mặt họ. Điều này tương đương với việc “múa đao trước Quan Công” (hay múc rìu qua
mắt thợ). Internet mà ta sử dụng được phát minh bởi người Mỹ. Nếu ta xây nhà trên nền nhà của
người khác, thì chớ nói rằng ta có quyền sở hữu. Hạ giọng sẽ không chết người, khoe khoang mới làm
mọi người sợ hãi.


Nhận thức lại thứ tám: người Mỹ là bậc thầy về chiến
lược; đừng để người Mỹ chơi trò chiến lược với ta. Một
khi Mỹ nghĩ rằng ta là "kẻ thù" của họ, thì sẽ rắc rối lớn.
Người Mỹ thuộc loại "không dừng cho đến khi đạt được
mục tiêu", giống như Mỹ chống khủng bố, chỉ cần họ coi
ai đó là mối đe dọa của họ, thì Mỹ sẽ sử dụng tất cả các
nguồn lực để tiêu diệt, cả mấy thế hệ tổng thống cùng
đấu tranh cho một chiến lược quốc gia.
Cuộc chiến công nghệ là lĩnh vực đọ sức quyết
liệt giữa Mỹ và Trung Quốc



Nhận thức lại thứ chín: đừng hy vọng cuộc bầu cử Mỹ sẽ thay đổi chiến lược quốc gia của họ
Chiến lược cốt lõi của Mỹ sẽ không thay đổi. “Hãy để nước Mỹ vĩ đại trở lại” không chỉ là ý tưởng của
Donald Trump, mà là phản ánh triết lý chung của cả nước Mỹ. Hệ thống bầu cử Mỹ có thể cho phép
điều chỉnh chiến lược ở một mức độ nhất định, nhưng lợi ích quốc gia của Mỹ quyết định rằng họ
muốn tìm kiếm quyền bá chủ. Do đó, ta đừng nên trông chờ nước Mỹ sẽ co lại và rút hoàn toàn khỏi
đấu trường quốc tế; đừng bị lừa bởi chiêu “rút lui khỏi cộng đồng” của Donald Trump.



Nhận thức lại thứ mười: Đừng ngây thơ nghĩ rằng ta chỉ đang chiến đấu với một mình người Mỹ
Mọi hành động của Mỹ đều có "hiệu ứng cánh bướm" vì Mỹ có một liên minh chiến lược khổng lồ. Họ
đại diện cho một loại quan niệm giá trị phổ quát. Chỉ cần Mỹ hành động, các lực lượng khác trên thế
giới sẽ làm theo. Có thể một số quốc gia miễn cưỡng và không sẵn lòng, nhưng cuối cùng họ sẽ đồng
hành với người Mỹ.

