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Một bản đồ hiển thị các địa điểm mà quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập
trận quân sự được đăng tải trên báo chí. Ảnh chụp tại một quầy báo ở Trung Quốc,

ngày 03/08/2022. REUTERS - TINGSHU WANG

Các cuộc tập trận trên quy mô lớn xung quanh Đài Loan tiến hành từ ngày
04/08/2022 và vừa được kéo dài thêm, cho thấy bóng dáng một kịch bản mà Trung
Quốc có thể sử dụng để thôn tính hòn đảo trong tương lai : sử dụng sức mạnh quân
sự phong tỏa. Giờ đây, Đài Bắc và đồng minh Hoa Kỳ có thể sẽ phải suy nghĩ nghiêm
túc về kế hoạch này của Bắc Kinh.

Tất cả bắt nguồn từ chuyến thăm Đài Bắc của bà chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi
hôm 02/08 mà Bắc Kinh đánh giá là sự khiêu khích nghiêm trọng. Quân Đội Trung
Quốc ngay lập tức thông báo mở một loạt « chiến dịch quân sự có mục tiêu » trên 6
điểm trong vùng biển xung quanh hòn đảo Đài Loan. Ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày
04 đến 07/08, các cuộc diễn tập giờ được kéo dài thêm thời gian.

Huy động sự tham gia một lực lượng lớn hải quân và không quân, lần đầu tiên quân
đội Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập áp sát Đài Loan như vậy, có điểm chỉ
cách bờ khoảng 20 km. Hải quân Trung Quốc cũng triển khai cả bên phía sườn đông
của hòn đảo, khu vực được cho là sống còn với Đài Bắc vì sẽ là hướng mà quân đội
Đài Loan có thể nhận tiếp viện của quân đội Mỹ từ biển vào, trong trường hợp đảo bị
tấn công thực sự.

Nhìn vào sơ đồ cuộc diễn tập của Trung Quốc, giới chuyên gia quân sự có thể dễ
dàng nhận ra đó là một bài tập mô phỏng phong tỏa Đài Loan, một giải pháp quân sự
có thể được Trung Quốc sử dụng khi xung đột xảy ra.

Phong tỏa có thể giúp Trung Quốc chặn mọi lối ra vào đối với tàu bè thương mại
cũng như quân sự, nhưng chủ yếu nhằm chặn đường tiếp cận của các lực lượng Mỹ
có mặt trong vùng.



Theo nhà bình luận quân sự độc lập của Trung Quốc, Tống Trọng Bình (Song
Zhongping) được AFP trích dẫn, quân đội Trung Quốc « hiển nhiên có đủ khả năng
để áp đặt một cuộc bao vây phong tỏa như vậy. Người ta đã thấy với cuộc diễn tập
vừa rồi, chiến đấu cơ, chiến hạm Đài Loan không thể cất cánh hay ra khỏi cảng. »

Ngoài ra, quân đội Trung Quốc đã bắn một chục quả tên lửa đạn đạo vào nhiều điểm
trong vùng đặc quyền kinh tế xung quanh Đài Loan. Truyền thông Trung Quốc cho
biết lần đầu tiên các tên lửa trên được bắn qua vùng trời của đảo.

Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã huy động 100 máy bay, hơn chục tàu chiến các loại,
trong đó có cả máy bay tàng hình J-20 và khu trục hạm Type 055, những vũ khí khí
tài hiện đại nhất của quân đội Trung Quốc hiện nay.

Nhưng ngoài trang thiết bị, các bài diễn tập vừa rồi còn cho phép Trung Quốc thử
nghiệm tổng thể năng lực phối hợp tác chiến của quân đội Trung Quốc trong một
cuộc bao vây phong tỏa quy mô rộng lớn.

John Blaxland, giáo sư về an ninh quốc tế Đại học Quốc gia Úc nhấn mạnh với AFP
rằng điều mà Trung Quốc muốn là « khẳng định năng lực chiến đấu của họ mạnh ».
Ông phân tích, quân đội Trung Quốc « rõ ràng có đủ phương tiện phối hợp hành
động trên đất liền cũng như trên biển và họ có khả năng triển khai các hệ thống tên
lửa và triển khai nhanh chóng các phương tiện đó ».

Chuyên gia Úc khẳng định các bài diễn tập này chỉ cho Đài Loan, Mỹ hoặc Nhật Bản
thấy rằng giờ đây Trung Quốc « có những gì cần thiết để hiện thực hóa những đe dọa
của họ ».

Vào năm 1995-1996, khi Hạ Viện Mỹ thông qua nghị quyết cho phép chính quyền Bill
Clinton đón tổng thống Đài Loan khi đó là ông Lý Đăng Huy, tại eo biển Đài Loan
cũng đã xảy ra khủng hoảng lớn.

Hải Quân Mỹ đã điều động nhiều tàu chiến đi qua eo biển và triển khai một tàu sân
bay ở không xa hòn đảo Đài Loan. Lần này, chính phủ Mỹ tỏ ra thận trọng nhằm
tránh leo thang căng thẳng mà họ không mong muốn, theo Lonnie Henley, cựu sĩ
quan tình báo Mỹ, hiện là giáo sư trường Elliot School, Washington.

Sự thận trọng này cũng được giải thích bởi giờ đây năng lực quân sự của Trung Quốc
lớn mạnh hơn nhiều so với hồi năm 1996.

Grant Newsham, cựu sĩ quan hải quân Mỹ, nhà nghiên cứu tại Japan Forum for
Strategic Studies ghi nhận : « Trong một số lĩnh vực, khả năng của Trung Quốc còn
có thể vượt Hoa Kỳ… Nếu một trận chiến xảy ra và bị phong tỏa trong phạm vi xung
quanh Đài Loan, thì hải quân Trung Quốc sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nếu Mỹ và
Nhật không can thiệp thì mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn cho Đài Loan ».
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