
 
Vì sao TQ muốn quên cuộc chiến 1979? 

 

 
Trung Quốc vẫn xem cuộc chiến năm 1979 với Việt Nam là một 'chiến thắng' 

 

Nhân dịp 35 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung, BBC đã có cuộc phỏng vấn giáo 

sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viên Quốc phòng Úc, để tìm hiểu 

nguyên nhân vì sao Bắc Kinh lại muốn lãng quên cuộc chiến nước này gọi là 'chiến 

tranh tự vệ' mà Trung Quốc đã 'chiến thắng'. 
BBC: Trung Quốc đã tuyên bố cuộc chiến năm 1979 là nhằm mục đích "dạy cho Việt 

Nam một bài học", và một số nguồn nói quyết định giới hạn cuộc chiến trong vòng hai 

tuần đã được đưa ra nhiều tháng trước khi nó chính thức bùng nổ. Xét những yếu tố trên, 

ông đánh giá thế nào về mức độ thành công của Trung Quốc trong cuộc chiến với Việt 

Nam? 

Giáo sư Carl Thayer: Căng thẳng dọc biên giới Việt-Trung đã bắt đầu leo thang từ năm 

1976 và dẫn đến kết cục là việc Trung Quốc chuẩn bị cho chiến tranh với Việt Nam. 

Bắc Kinh đã lên kế hoạch đánh Việt Nam từ năm 1978 nhưng sau đó đến tận giữa tháng 

Hai năm 1979, quyết định cuối cùng mới được đưa ra. 

Đặng Tiểu Bình đã có cuộc họp với các quan chức cấp cao vào ngày 16/2, một ngày trước 

khi nổ ra chiến tranh biên giới. Ông tuyên bố cuộc chiến sẽ được giới hạn về cả phạm vi 

lẫn thời gian, và lực lượng tham chiến chỉ bao gồm các lực lượng trên bộ. 

Đặng Tiểu Bình và các tướng lĩnh của ông ta nghĩ rằng họ có thể đạt được các mục tiêu 

đã đề ra chỉ trong vài ngày. Điều này đã không xảy ra. 

Trung Quốc đã sử dụng việc chiếm được Lạng Sơn ba tuần sau khi tiến quân qua biên 

giới để tuyên bố chiến thắng và đơn phương rút quân. 

Những mục tiêu mà Trung Quốc đề ra, trong đó có việc buộc Việt Nam phải rút quân 

khỏi Campuchia nhằm giảm sức ép cho đồng minh Khmer Đỏ của họ, đã không thể đạt 



được. Việt Nam đã tiếp tục tấn công Khmer Đỏ và không rút quân khỏi Campuchia để 

tiếp viện cho biên giới phía Bắc. 

Trung Quốc cũng muốn tiêu diệt các lực lượng chính của Việt Nam ở cấp sư đoàn đang 

đóng gần khu vực biên giới. Tuy nhiên Việt Nam đã giữ các lực lượng chính lại phía sau 

và Trung Quốc đã không thể loại các đơn vị này ra khỏi vòng chiến. Việt Nam chủ yếu 

chỉ sử dụng dân quân và bộ đội địa phương trong suốt cuộc chiến với Trung Quốc. 

Một trong các mục tiêu khác của Trung Quốc là chiếm các tỉnh lớn như Lào Cai, Cao 

Bằng và Lạng Sơn, và phá hủy hệ thống phòng thủ cũng như cơ sở hạ tầng ở khu vực 

biên giới phía Bắc của Việt Nam. Trung Quốc đã đạt được mục tiêu này, nhưng không 

phải chỉ sau vài ngày, mà là sau nhiều tuần giao tranh ác liệt và phải chịu thiệt hại nặng 

nề. 

 

 
Image captionVũ khí quân PLA sử dụng trong chiến tranh năm 1979 không được cho là hiện đại 

Không ngờ được thất bại 

 
BBC: Một số ý kiến cho rằng Đặng Tiểu Bình phát động chiến tranh với Việt Nam vì ông 

ta muốn giữ cho quân đội bận bịu để rảnh tay giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Ông có đồng 

ý với điều này? 

Giáo sư Carl Thayer: Trước Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 vào tháng 11-12 năm 1978, 

Đặng Tiểu Bình đã được phục chức và có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đa số trong giới 

lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ. 

Đặng là người có quan điểm cứng rắn chống lại Việt Nam kể từ khi hai nước bắt đầu có 

xung đột về vấn đề Hoa kiều. Việc Việt Nam đưa quân vượt biên giới Tây Nam để tiến 

vào Campuchia tháng 12 năm 1978 có lẽ là một giọt nước tràn ly. 

Khi Đặng Tiểu Bình đã có thể ra lệnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) 

"dạy cho Việt Nam một bài học", điều đó cho thấy ông ta là một lãnh đạo không có đối 

thủ. 



Bên cạnh đó, Đặng Tiểu Bình cũng cho rằng Trung Quốc có thể thu về những kinh 

nghiệm chiến trường cần thiết từ cuộc chiến với Việt Nam. 

BBC: Nhiều sử gia cho rằng cuộc chiến là cách Đặng Tiểu Bình thử khả năng chiến đấu 

của quân PLA và nó phục vụ kế hoạch hiện đại hóa quân đội của ông ta, bởi nó làm bộc 

lộ nhiều điểm yếu của quân đội PLA thời bấy giờ. Ông nghĩ gì về điều này? 

Giáo sư Carl Thayer: Trung Quốc đã thực hiện 'Bốn hiện đại hóa' một năm trước khi 

phát động chiến tranh với Việt Nam, trong đó hiện đại hóa quân sự được ưu tiên cuối 

cùng. 

Việc thử khả năng chiến đấu của quân PLA không phải là điều Đặng Tiểu Bình muốn ưu 

tiên hàng đầu, mà thay vào đó, ông ta muốn có một chiến thắng vang dội trước Việt Nam, 

và cùng một lúc, thu về những kinh nghiệm quý giá trên chiến trường. 

Đặng Tiểu Bình và các tướng lĩnh của ông ta không ngờ rằng quân PLA đã không đủ khả 

năng thực hiện 'chiến tranh nhân dân trong những điều kiện hiện đại'. 
 

 
Các lực lượng tham chiến của Việt Nam năm 1979 chủ yếu là dân quân và bộ đội địa phương 

Vì sao muốn lãng quên? 

 
BBC: Theo ông thì vì sao Trung Quốc lại muốn lãng quên một cuộc chiến mà họ gọi là 'chiến 

tranh tự vệ', nhất là khi họ đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến đó? 

Giáo sư Carl Thayer: Ít có quốc gia nào muốn nhớ đến thất bại của mình trong chiến 

tranh. Trung Quốc cũng không phải trường hợp ngoại lệ. 

Cái khó của Trung Quốc là làm sao có thể tưởng niệm chiến tranh biên giới mà không 

làm dấy lên nghi vấn về tuyên bố chiến thắng của Đặng Tiểu Bình. 

Một mặt khác, nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới năm 1979 thì có thể thấy là chính Trung 

Quốc, không phải Việt Nam, là nước đi xâm lược. 

BBC: Cuộc chiến đã thay đổi những chính sách ngoại giao và quân sự của Trung Quốc 

như thế nào, thưa ông? 



Giáo sư Carl Thayer: Cuộc chiến biên giới là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Bắc Kinh, 

buộc họ phải hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa quân PLA. 

Trong cuộc chiến năm 1979, Trung Quốc đã sử dụng những đợt tiến công với quân số 

đông đảo như thời Chiến tranh Triều Tiên. 

'Chiến tranh nhân dân trong những điều kiện hiện đại' là chiến lược dùng để bảo vệ Trung 

Quốc trước một kẻ thù hiện đại hơn. Đó là một 'chiến tranh nhân dân' được sửa đổi để sử 

dụng cho việc xâm lược một nước khác. 

Trong 'chiến tranh nhân dân trong những điều kiện hiện đại' vào năm 1979, quân PLA đã 

không sử dụng những loại vũ khí đặc biệt hiện đại. 

Yếu tố duy nhất của 'chiến tranh nhân dân' trong cuộc chiến năm 1979 đó là việc huy 

động dân quân cho công tác hậu cần vào bảo vệ hậu phương. Tuy nhiên ngay cả khi đó, 

các đơn vị của Việt Nam cũng vẫn có thể tiến qua biên giới của Trung Quốc nhằm "phản 

công để tự vệ", dù họ không gây ra thiệt hại nặng nề. 

Quan hệ Việt-Trung đã đóng băng hơn 10 năm và trong thời gian này, Trung Quốc vẫn 

tiếp tục viện trợ quân sự cho Khmer Đỏ. 

Chính sách ngoại giao của Trung Quốc chỉ bắt đầu thay đổi sau sự sụp đổ của Liên Xô 

dưới thời Gorbachev. Chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng chỉ thay đổi 

đáng kể sau Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 và sau khi Việt Nam rút quân khỏi 

Campuchia năm 1989. 
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