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Tổng Thống Obama vừa viếng thăm 
Việt Nam ngày Chủ Nhật 22 tháng 5 
vừa qua. Chuyến đi này của Obama 
có thể hiểu như đây là một sửa soạn 
cho cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và 
Trung Hoa sẽ xảy đến trong thời gian 
gần. 
Lý do là trong những tính toán của 
các chiến lược gia của Ngũ Giác Đài, 
Việt Nam nắm giữ địa điểm chiến 
lược quan trọng bậc nhất trong cuộc 
chiến sắp tới này. Hiện nay 99% thời 
giờ của những người sửa soạn chiến 
lược tầm xa cho Hoa Kỳ đều được 
dành cho việc đối phó với Trung 
Hoa. Ngay cả Nga với Putin và vùng 
Trung Đông và hiểm họa khủng bố 
của Islamic State cũng chỉ được 
dành cho 1% còn lại! Điều này cho 
thấy đối với bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, 
cuộc chiến với Trung Hoa đã chiếm 
ngự hoàn toàn mọi tính toán và sửa 
soạn, cũng như những dự trù cho 
ngân sách chi tiêu về vũ khí đủ loại, 
tất cả chỉ với mục đích đánh bại 
Trung Hoa trong cuộc chiến gần kề! 
Trước khi Obama tới Việt Nam, thứ 
trưởng quốc phòng Daniel Russell, 
phụ trách vùng Đông Á Thái Bình 
Dương, đã sang trước để thương 
thảo với chính quyền cộng sản Hà 
Nội về việc quân lực Hoa Kỳ trở lại 
và xử dụng vịnh Cam Ranh. Chính 
phủ Việt Nam trước giờ trong thế leo 
dây giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa vẫn 
phủ nhận việc để Hoa Kỳ trở lại Cam 
Ranh. Nhưng với đe dọa và áp lực 
của Trung Hoa ngày càng nặng, 
cộng thêm việc Trung Hoa gần như 
chiếm cứ toàn vùng biển Đông và 
xây các hòn đảo nhân tạo với cơ sở 
quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, 
Việt Nam sẽ bắt buộc phải đi với Hoa 
Kỳ và để Hoa Kỳ xử dụng vịnh Cam 
Ranh. 
Ngày 10 tháng 3 vừa qua, Việt Nam 
đã cho khánh thành một cơ sở hải 
cảng quốc tế tại Cam Ranh, nói là để 
dùng cho dân sự, nhưng cơ sở này 
có thể xử dụng cho các tàu chiến. 
Một số các tàu của Nga, Nhật và 
Singapore đã bắt đầu đến và xử 
dụng Vịnh Cam Ranh. Việc Hoa Kỳ 

trở lại có thể sẽ không được làm rùm 
beng để tránh phản ứng trả đũa 
mạnh mẽ của Trung Hoa. Nhưng sau 
cùng mục đích của Hoa Kỳ vẫn đạt 
được. Là xử dụng hải cảng Cam 
Ranh cho hải quân Hoa Kỳ và sau 
này sẽ là căn cứ quân sự cho quân 
lực Hoa Kỳ, để đối phó trực tiếp và 
hữu hiệu với Trung Hoa, hiện đang 
có căn cứ hải quân với lực lượng tiềm 
thủy đĩnh ngay tại đảo Hải Nam về 
phía Bắc của Cam Ranh. 
Mấy tháng trước đây Hoa Kỳ đã giải 
quyết được việc dùng Phi Luật Tân 
làm căn cứ quân sự khi Tối Cao 
Pháp Viện của Phi cho phép Hoa Kỳ 
được xử dụng các căn cứ quân sự 
trước đây Hoa Kỳ đã dùng trong 
cuộc chiến Việt Nam nhưng sau đó 
bị Phi đòi lại. Đây là các căn cứ 
Subic Bay và Clark Air Force Base. 
Ngoài ra còn có các căn cứ khác như 
Antonio Bautista tại Palawan, Fort 
Magsaysay, Basa Airbase và Benito 
Ebuen Airbase. Các căn cứ quân sự 
này của Phi rất hữu ích cho Hoa Kỳ 
trong trường hợp Hoa Kỳ quyết định 
tấn công các phi đạo và căn cứ quân 
sự của Trung Hoa trên 5 hòn đảo 
nhân tạo tại Hoàng Sa. 
Tuy nhiên đối với các chiến lược gia 
Hoa Kỳ, các căn cứ quân sự của Phi 
này không thể sánh được với vị trí 
thuận lợi và địa điểm chiến lược, 
cũng như mức độ sâu và bảo vệ an 
toàn cho các hàng không mẫu hạm 
của Vịnh Cam Ranh. 
 Cam Ranh quan trọng vô cùng cho 
chiến lược triệt hạ Trung Hoa của 
Hoa Kỳ. Vì thế có thể chính quyền 
cộng sản Hà Nội không ra thông cáo 
hay ký kết gì cả một cách công khai. 
Nhưng sau chuyến đi này của 
Obama, nhiều phần trong thời gian 
sau đó, quân lực Hoa Kỳ sẽ từ từ và 
kín đáo trở lại Cam Ranh để sau 
cùng lập lại căn cứ quân sự vĩ đại tại 
đây! Những thương thuyết hiện tại về 
việc bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt 
Nam hay ngay cả những đòi hỏi về 
nhân quyền và đòi chính phủ cộng 
sản thả tù nhân chính trị,  chỉ là hình 
thức bề ngoài. Mục tiêu chính vẫn là 
việc Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh! 
Hiện tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ gần 
như đã sẵn sàng cho cuộc chiến 
tranh với Trung Hoa có thể xảy ra 
bất cứ lức nào. Một đạo luật về quốc 

phòng ít được để ý đến gọi là 
SouthEast Asia Maritime Security 
Initiative vừa thông qua đầu năm 
2016, cho bộ Quốc Phòng huấn 
luyện, trang bị và yểm trợ các xứ Phi 
Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai, Nam 
Dương và Thái Lan với ngân sách là 
406 triệu Mỹ Kim cho 4 năm 2016 – 
2020. Bộ trưởng quốc phòng Ashton 
Carter cũng đã cho vận chuyển các 
hệ thống chống phi đạn tối tân nhất 
như Howitzer Paladin, M-777 và các 
dàn phòng thủ gọi là THAAD, Patriot 
và Army Tactical Missile System về 
vùng biển Đông Hải, để sẵn sàng xử 
dụng trong cuộc chiến tranh với 
Trung Hoa. 
Hải quân Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng 
cho cuộc hải chiến với Trung Hoa. 
Trong khoảng mấy năm gần đây, 
Trung Hoa đã có chiến lược gọi là 
Anti- Access, Area-Denial dùng phi 
đạn có tầm bắn xa và phá được các 
chiến hạm của Hoa Kỳ, kể cả hàng 
không mẫu hạm. Các dàn phi đạn 
này đặt dọc theo bờ biển, ngăn chặn 
hạm đội của Hải Quân Hoa Kỳ 
không đến gần ven bờ Trung Hoa 
được. Nhưng Hoa Kỳ đã lập tức chế 
tạo các hệ thống tối tân hơn, trang bị 
cho các chiến hạm loại DDG 51, 
Arleigh-Burke class destroyers các 
hệ thống gọi là NIFC-CA (Naval 
Integrated Fire ConTrol- Counter 
Air), có khả năng bắn hạ các phi đạn 
của Trung Hoa và vô hiệu hóa chiến 
lược ngăn chặn Anti Access Area 
Denial như nói trên của Trung Hoa. 
Điều này có nghĩa hiện nay Hoa Kỳ 
đã dồn hết nỗ lực vào việc tối tân 
hóa các vũ khí chiến lược với mục 
tiêu duy nhất là triệt hạ Trung Hoa và 
sẵn sàng cho chiến tranh với Trung 
Hoa. Các chiến lược gia Hoa Kỳ hiện 
nay gần như đã đi đến kết luận là 
chính quyền Tập Cận Bình không 
sớm thì muộn sẽ gây ra chiến tranh 
trước với Hoa Kỳ! Lý do là kinh tế 
Trung Hoa sẽ sụp đổ trong tương lai 
gần. Và Tập Cận Bình sẽ bắt buộc 
phải dùng đến chiến tranh để đánh 
lạc hướng dư luận dân Tàu, không 
để cho làm loạn và lật đổ chính 
quyền cộng sản Trung Hoa, một khi 
kinh tế khủng hoảng nặng và thất 
nghiệp lan tràn. 
Họ Tập từ khi lên cầm quyền đã tỏ ra 
là kẻ quốc gia cực đoan, muốn trả 



 

mối thù với Nhật đã chiếm Trung 
Hoa trước kia. Điều đáng chú ý là 
tháng 9 năm 2015, trong cuộc diễn 
hành tại Thiên An Môn, họ Tập đã 
cho đoàn quân cầm cờ của PLA 
(People’s Liberation Army) diễn 
hành bước đúng 121 bước đến cắm 
cờ tại giữa sân Thiên An Môn. Con 
số 121 năm là để nhớ đến mối hận 
Trung Hoa bị Nhật chiếm đóng năm 
1894 và Tập Cận Bình thề sẽ phải 
trả mối thù này với Nhật! 
Cũng như việc họ Tập cương quyết 
chiếm cả vùng biển Đông, coi các 
quốc gia khác ven bờ Thái Bình 
Dương đều là thuộc Tàu, muốn làm 
gì thì làm. Thái độ quá khích này của 
họ Tập bất kể đến luật lệ quốc tế cho 
thấy Trung Hoa chỉ còn một con 
đuờng duy nhất là sẽ gây ra chiến 
tranh với Nhật và muốn chiếm đóng 
các xứ toàn vùng Đông Nam Á như 
Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật Tân, 
Mã Lai, Nam Dương…..v..v. 
Đây là lý do tại sao mấy tháng trước 
đây, Nhật đã ký kết với Phi Luật Tân 
thỏa ước hỗ tương quân sự. Phi cũng 
có một thỏa ước quân sự với Hoa Kỳ 
và Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải bảo vệ 
Phi nếu bị Trung Hoa tấn công. 
Đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc 
chiến giữa Hoa Kỳ, Nhật với Trung 
Hoa. Và sẽ mở màn bằng một cuộc 
đụng độ giữa hải quân Trung Hoa và 
hải quân Phi trong việc tranh chấp 
các hòn đảo thuộc Hoàng Sa gần 
lãnh thổ Phi.  Vì các thỏa ước hỗ 
tương quân sự giữa Phi với Hoa Kỳ 
và Nhật, cuộc chiến sẽ lan rộng.  
Tập Cận Bình sẽ theo gương vụ Trân 
Trâu Cảng thời Đệ Nhị Thế Chiến và 
ra tay tấn công trước. Chiến thuật 
của Hoa Kỳ là đợi cho Trung Hoa 
khởi đầu, chịu đựng nửa ngày và lập 
tức trả đũa. Như trong ngày nhậm 
chức chỉ huy vùng Thái Bình Dương 
tháng 5 năm 2015, tướng Harry B 
Harris, chỉ huy Pacific Command đã 
tuyên bố: “Nếu bị tấn công, chúng ta 
sẽ trả đũa ngay trong đêm đó” 
Đối với các chiến lược gia Hoa Kỳ, 
thực sự việc Trung Hoa cho xây các 
hòn đảo nhân tạo và các căn cứ 
quân sự tại Hoàng Sa là cơ hội tốt để 
tấn công Trung Hoa. Vì Hoa Kỳ sẽ 
dễ dàng cho dội bom và bắn phi đạn 
phá tan thành bình địa các hòn đảo 
nhân tạo này. Lực lượng hải quân 

của Trung Hoa trên đường đến tiếp 
cứu sẽ là miếng mồi ngon, dễ dàng 
bị đánh chìm. Và Hoa Kỳ nhân cớ 
này sẽ cho phá hủy hàng không mẫu 
hạm duy nhất của Trung Hoa, như 
một con vịt què nằm trên hồ sitting 
duck, đợi ăn phi đạn để chìm sâu 
xuống lòng biển. Các căn cứ tiềm 
thủy đĩnh của Trung Hoa tại đảo Hải 
Nam sẽ là mục tiêu khác của Hoa Kỳ 
để triệt hạ ngay. Cũng như các căn 
cứ quân sự khác trong nội địa của 
Trung Hoa cũng sẽ bị phá hủy nhanh 
chóng với các cruise missile tối tân 
nhất của Hoa Kỳ. 
Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung 
Hoa sẽ chấm dứt  từ vài ngày đến 
một hai tuần lễ là tối đa khi chính 
quyền Tập Cận Bình sụp đổ trước sự 
tấn công vũ bão của Hoa Kỳ. 
Chiến tranh Hoa Kỳ – Trung Hoa như 
thế là điều không thể tránh khỏi 
được. Một số viên chức Quốc Phòng 
Hoa Kỳ cho rằng Tập Cận Bình đã 
cho sửa soạn và sẽ sẵn sàng để tấn 
công vào giữa hay cuối năm 2016. 
Tuy nhiên có thể họ Tập sẽ đợi đến 
khi qua bầu cử của Hoa Kỳ và chiến 
tranh sẽ khởi đầu vào những tháng 
đầu của năm 2017. Dù thế nào 
chăng nữa, hiện nay bieên Đông đã 
trở thành lò thuốc súng, chỉ cần đợi 
một ngọn lửa để nổ bùng. Như tuần 
lễ trước đây, hai chiến đấu cơ của 
Trung Hoa đã bay lên đi kẹp sát một 
phi cơ thám thính của Hoa Kỳ, chỉ 
cách nhau 50 đến 100 feet. Đây là 
khoảng cách dễ dàng gây ra đụng 
chạm giữa hai phi cơ như đã xảy ra 
trong trường hợp tương tự hai mươi 
mấy năm trước đây thời nhiệm kỳ 
đầu của George W Bush. Lúc đó phi 
cơ của Trung Hoa nổ tan và phi cơ 
thám thính Hoa Kỳ phải đáp xuống 
đảo Hải Nam, mãi đến 2 tuần sau 
phi hành đoàn mới được thả về. 
Trong giai đoạn này, một vụ tương tự 
như thế hay một đụng chạm giữa các 
chiến hạm tại biển Đông sẽ nhiều 
phần là mồi lửa đưa đến chiến tranh 
dễ dàng. 
Tóm lại, cuộc chiến tranh giữa Hoa 
Kỳ và Trung Hoa đã gần kề và khó 
lòng tránh khỏi được. Máu lửa và 
chết chóc sẽ lan tràn. Nhưng cũng 
có thể đây sẽ là khởi đầu cho chấm 
dứt của cộng sản Trung Hoa khi Tập 
Cận Bình bị tiêu diệt. Và Việt Nam  

cũng sẽ phải thay đổi theo.  Chúng 
ta hãy chờ xem. 
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