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Tôi gặp Tập Cận Bình lần đầu tiên ở Đại lễ đường Nhân dân trong một chuyến 

thăm Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2007. Ban đầu tôi không yêu cầu gặp ông ta. Tôi 

đã đề nghị gặp một người khác, nhưng rồi người ta sắp xếp cho tôi gặp ông, như 

vừa nói. Họ coi ông ở vị trí cao trong danh sách ưu tiên. Đó là lần đầu tiên ông ấy 

gặp một vị lãnh đạo nước ngoài sau khi được bổ nhiệm vào Thường vụ  Bộ Chính trị 

Đảng Cộng sản Trung Quốc, một động thái rõ ràng để ám chỉ với thế giới rằng 

người ta đã dự kiến để ông tiếp quản vị trí của Hồ Cẩm Đào.  

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là một người cực kì phóng khoáng – cái mà 

người Trung Quốc hay gọi là đại khí (da qi), ngược với tiểu khí (xiao qi). Ông không 

phải kẻ hẹp hòi. Ông ấy suy nghĩ kĩ càng về các vấn đề và không muốn khoe 

khoang hiểu biết của mình. Ông thiếu sự thân thiện của Giang Trạch Dân và cũng 

không kiểu cách như Hồ Cẩm Đào. Nhưng ông có vẻ trang trọng. Đó là ấn tượng 

đầu tiên của tôi. Cân nhắc thêm những thách thức và khổ sở mà ông ấy đã trải 

qua, khi còn trẻ đã bị đưa về nông thôn, tới Thiểm Tây năm 1969, nhưng lại tìm 

cách để từng bước quay về, không phàn nàn, không cằn nhằn. Tôi muốn đặt ông 

vào cùng kiểu người với Nelson Mandela.  

Ông Tập là cốt lõi của thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc tính từ năm 

1949. Ông đứng đầu một chính phủ có tiêu chuẩn về năng lực cao ở mọi cấp độ - 

một phẩm chất có từ thời chế độ quan lại (phong kiến). Hơn thế nữa, các quan 
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chức Trung Quốc lại được tiếp xúc với giáo dục kiểu phương Tây, quen thuộc với 

thế giới, và nói tiếng Anh trôi chảy. Họ không còn là những người cộng sản theo 

đúng nghĩa đen của từ này, mà là những người theo chủ nghĩa thực dụng quyết 

tâm tôi luyện được một quốc gia giàu có, phát triển và có kỹ thuật tiên tiến. Cả bốn 

lãnh đạo tối cao trước đó đều để lại những dấu ấn riêng. Với Mao Trạch Đông, đó 

là những cuộc cách mạng liên miên. Với Đặng Tiểu Bình, đó là cải cách và mở cửa. 

Với Giang Trạch Dân, đó là củng cố và phát triển. Và với Hồ Cẩm Đào, đó là xã hội 

hài hòa – cụ thể hơn, rút ngắn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Còn 

ông Tập sẽ để lại di sản gì? 

Kể từ khi tôi thăm Trung Quốc lần đầu năm 1976, tôi đã quyết định là phải 

cố thăm nước này thường xuyên – mỗi năm một lần nếu có thể. Tôi đã gặp tất cả 

các vị lãnh đạo tối cao này, từ Mao tới Hồ, và giờ là Tập. Mao là một người đàn ông 

vĩ đại đã giúp Trung Quốc hồi sinh. Năm 1949, sau 200 năm hỗn loạn, ông ta đứng 

ở Thiên An Môn và tuyên bố rằng “Người Trung Quốc đã vùng lên”. Là một người 

cách mạng, Mao chẳng thua kém ai. Ông là bậc thầy về chiến tranh du kích và với 

các hành động quân sự khéo léo, đã đánh bại Quốc Dân Đảng và thống nhất đất 

nước. Nhưng liệu ông có phải người hiện đại hóa Trung Quốc? Lịch sử ghi nhận đầy 

bi thương rằng người đàn ông đã giải phóng Trung Quốc lại gần như đã phá hủy 

nước này trong Cách mạng Văn hóa. Nếu ông còn sống tiếp, hay nếu Hoa Quốc 

Phong – người kế nhiệm ngay sau ông và đã thừa hưởng tư tưởng của ông – còn 

tiếp tục nắm quyền, Trung Quốc sẽ đi theo con đường của Liên Xô. Tôi chỉ có cơ 

hội gặp Mao khi ông đã kết thúc sự nghiệp, khi ông không còn ở đỉnh cao nhất. Có 

một người phụ nữ dịch những gì ông nói bằng giọng Hồ Nam cho người phiên dịch 

để người này dịch lại sang tiếng Anh. Tôi đã chỉ thấy được cái bóng của một người 

đàn ông huyền thoại.  

Thật may cho Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình đã đảo ngược lộ trình của nước 

này. Ông ấy tới Singapore năm 1978, sau khi tới Bangkok và Kuala Lumpur. Ông ta 

muốn chúng tôi tập hợp lại và ngăn chặn việc Việt Nam tấn công Campuchia, và, 

nếu họ thực sự tấn công Campuchia, thì cản bước họ. Tôi nghĩ chuyến đi đó đã mở 

mắt cho ông. Hẳn là ông ấy đã kì vọng sẽ thấy ba thủ đô lạc hậu. Đó vốn là ba 

nước nghèo. Thay vào đó, ông đã thấy ba thủ đô vượt trội so với bất kì thành phố 

nào ở Trung Quốc. Ông ấy ở Singapore bốn ngày. Khi cửa lên máy bay của ông 

đóng lại ở sân bay, tôi nói với các đồng nghiệp của mình: “Những báo cáo viên của 

ông ta sắp phải chịu trận rồi bởi vì ông ta đã thấy một Singapore hoàn toàn trái 

ngược với những báo cáo ông ta nhận được.” Những bản báo cáo đó hẳn là do 

những người ủng hộ cộng sản ở đây soạn ra và nó đã bị xuyên tạc. 
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Ông ấy đã chúc mừng tôi lúc ăn tối và khi tôi hỏi lý do, ông nói: “Các ông có 

một thành phố thật đẹp, một thành phố xanh” (từ gốc: garden city). Tôi đã cảm ơn 

ông nhưng lại nói thêm: “Bất kể cái gì chúng tôi làm được, các vị đều có thể làm tốt 

hơn bởi vì chúng tôi là hậu duệ của những nông dân mất đất ở miền Nam Trung 

Quốc. Các vị có trí thức, các vị có nhà khoa học, các vị có chuyên gia. Dù chúng tôi 

làm gì, các vị cũng sẽ làm tốt hơn.” Ông ấy không trả lời tôi mà chỉ nhìn tôi bằng 

ánh mắt sắc lẻm và rồi ông tiếp tục và chuyển chủ đề. Đó là vào năm 1978. 

Năm 1992, ông xuống Quảng Đông trong chuyến thăm miền nam nổi tiếng 

nhằm thúc đẩy tầng lớp lãnh đạo tiến hành mở cửa và ông đã nói: “Học tập từ thế 

giới, và đặc biệt là học tập Singapore rồi làm tốt hơn họ.” Tôi tự nói với mình: “À, 

ông ấy không quên những gì mình nói.” Thực sự là họ có thể làm tốt hơn chúng tôi. 

Ở Singapore, Đặng đã thấy được làm thế nào mà một hòn đảo nhỏ chẳng có 

tài nguyên thiên nhiên gì lại có thể tạo ra đời sống tốt đẹp cho người dân chỉ bằng 

cách thu hút đầu tư, quản lý và kĩ thuật của nước ngoài. Ông đã trở về Trung Quốc 

khi bị thuyết phục rằng cần phải mở cửa nền kinh tế với thế giới. Đó là một thời 

khắc có vai trò quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, một bước ngoặt chủ chốt mà 

nước này đã không còn nhìn lại từ đó nữa. 

Tôi đã chứng kiến những biến đổi lớn của nước này. Công cuộc xây dựng vật 

chất đã biến những thành phố cũ nát, không được xây dựng tử tế với cơ sở vật 

chất nghèo nàn trở thành những thành phố có tàu tốc hành, đường cao tốc và sân 

bay. Bạn có thể thăm Đại Liên, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Đông, hay Thâm 

Quyến – giờ chúng có thể sánh với Hong Kong hay bất kì thành phố nào khác trên 

thế giới. Người Trung Quốc là những người thợ xây và thợ mộc vĩ đại. Tôi chẳng 

hiểu nổi vì sao họ lại kìm hãm việc này lâu đến thế, dù nó gây hại cho chính họ. 

Đặng xứng đáng được ghi công nhiều nhất vì đã đưa Trung Quốc vào một 

quỹ đạo khác. Khi ông muốn mở cửa, nhiều lãnh đạo cũ đã phản đối. Nhưng ông là 

người cương quyết. Ông gạt họ sang bên và cứ tiếp tục tiến hành. Nếu không có 

ông, thì quá trình chuyển đổi đã chẳng diễn ra nhanh như vậy, bởi vì ông là người 

duy nhất từng tham gia cuộc Vạn lý trường chinh đã không đếm xỉa đến những kẻ 

hay nghi ngại. Một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại là một lãnh đạo vĩ 

đại – không nghi ngờ gì nữa Đặng là lãnh đạo quốc tế ấn tượng nhất mà tôi từng 

gặp.  

Giang Trạch Dân được Đặng Tiểu Bình chọn làm người lãnh đạo kế nhiệm. 

Là bí thư đảng của Thượng Hải khi diễn ra sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Giang 

đã trấn áp thành công những cuộc nổi loạn tương tự ở Thượng Hải. Ông là người 

kiên định xem việc hoàn thành chương trình hiện đại hóa do Đặng khởi xướng là 
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mục tiêu của mình. Tôi vẫn nhớ ông là một người nồng hậu và thân thiện. Ông ta 

có thể hát vang bài hát tiếng Ý nổi tiếng, O Sole Mio. Và ông ấy chộp lấy tôi và nói: 

“Ông nghĩ người Mỹ sẽ làm gì chúng tôi?” Tất nhiên, đó là trước khi họ có những 

mối quan hệ tốt đẹp với người Mỹ. Giờ thì họ chẳng còn cần hỏi tôi câu đó nữa.  

Tôi cho rằng Hồ Cẩm Đào là người củng cố (Trung Quốc). Có lẽ có vài thay 

đổi căn bản đã diễn ra dưới thời ông cầm quyền. Nhưng ông đã có quá nhiều vấn 

đề cần giải quyết liên quan đến việc củng cố (đất nước), xét đến hàng loạt thách 

thức mà Trung Quốc phải đối mặt, như là việc di dân giữa thành thị và nông thôn 

và khoảng cách thu nhập gia tăng. Tôi có ấn tượng rằng ông là một người trầm tính 

và sâu sắc. Ông không khoa trương, nhưng ông có trí nhớ tuyệt vời và nghiên cứu 

cẩn thận mọi vấn đề. Ngay sau khi nắm quyền, đã có một vài sai lầm ban đầu khi 

giải quyết khủng hoảng dịch SARS, nhưng khi họ nhận ra rằng nó là mối đe dọa 

nghiêm trọng đối với nền kinh tế, họ đã kìm lại để giải quyết vấn đề, kể cả việc sa 

thải Bộ trưởng Y tế và Thị trưởng Bắc Kinh chưa từng có tiền lệ.  Đó là cuộc phô 

diễn cho sự lãnh đạo cứng rắn của Hồ Cẩm Đào và thủ tướng Ôn Gia Bảo. Sau cùng 

thì, một trong những lý do Hồ được đưa vào trung ương là vì ông đã dẹp yên cuộc 

nổi loạn ở Tây Tạng. Đằng sau vẻ ngoài ôn hòa thân thiện, tôi nghĩ ông là người 

đàn ông thép. 

Thật khó để dự đoán là Tập Cận Bình sẽ theo đuổi chính sách gì và ông ấy 

sẽ để lại những di sản gì sau một thập kỉ cầm quyền. Các lãnh đạo Trung Quốc 

không phổ biến kế hoạch tương lai trước khi nhậm chức. Họ không thích mạo hiểm. 

Trung Quốc đang ở trong một thời kì quan trọng liên quan đến các thách thức 

trong nước và ông ấy sẽ muốn dành sức giải quyết những vấn đề này. Có nhiều 

chuyện cũng phụ thuộc vào các sự kiện bên ngoài đột nhiên phát sinh. Kế hoạch 

tốt nhất của bạn có thể đi chệch hướng khi bạn phải đối mặt với một diễn biến 

không mong muốn nghiêm trọng. Nhưng tôi tin là ông sẽ phản ứng một cách thấu 

đáo, không sợ hãi. Ông có ảnh hưởng lớn và tôi nghĩ ông sẽ quản lý được đảng 

theo ý mình. Xuất thân quân đội của ông cũng giúp ông có ảnh hưởng với quân 

đội. 

Chính sách đối ngoại của ông sẽ được theo dõi sát sao. Sự nổi lên của Trung 

Quốc đã trở thành nỗi khiếp sợ với nhiều nước, dù phương Tây hay châu Á. Một 

nước Trung Quốc mạnh mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng toàn cầu, như là 

khoản đầu tư ngày càng tăng của các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài. 

Nhưng các láng giềng của Trung Quốc đã bắt đầu cảm nhận được một lập trường 

chính sách đối ngoại cứng rắn hơn từ phía người khổng lồ ngủ say vừa mới thức 

tỉnh này. Nước Mỹ cũng sẽ đối mặt với những thách thức lớn đối với thế ưu việt của 
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nước này, nếu không phải là ở mức độ toàn cầu thì chắc chắn cũng ở khu vực châu 

Á-Thái Bình Dương. 

Vấn đề trung tâm là liệu người ta có tin vào việc Trung Quốc lặp đi lặp lại 

đảm bảo rằng nước này chẳng tìm kiếm gì hơn ngoài một sự trỗi dậy hòa bình và 

nước này sẽ không bao giờ trở thành bá quyền không? Có hai cách nhìn. Một là 

Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ một cách thầm lặng và lặng lẽ tăng cường ảnh 

hưởng của họ mà không hành động như là kẻ gây hấn. Một cách khác là họ sẽ phô 

trương sức mạnh và cố gắng hăm dọa các nước khác. Tôi nghĩ họ sẽ chọn cách thứ 

nhất, nhưng đồng thời cũng tăng cường sức mạnh. Đặng Tiểu Bình bị thuyết phục 

rằng sẽ khôn ngoạn hơn khi Trung Quốc cố gắng tránh gây chú ý khi nước này dần 

trở nên mạnh hơn. Ông đã tin vào việc che dấu năng lực, hay như người Trung 

Quốc gọi là thao quang dưỡng hối. Người Trung Quốc biết rằng họ cần từ 30 tới 40 

năm hòa bình nữa thì mới bắt kịp với phần còn lại của thế giới. Họ đã đi đến kết 

luận rằng nếu họ vẫn giữ nguyên lộ trình, tránh làm phật lòng các cường quốc hiện 

tại và kết bạn với mọi nước, họ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hơn. Việc này sẽ cho 

họ không gian để giải quyết các vấn đề nội bộ và tiếp tục phát triển kinh tế. 

Họ cũng quan tâm tới nhu cầu tránh đi vào những vết xe đổ của Nhật Bản 

và Đức. Sự trỗi dậy của Đức và Nhật đã dẫn đến một cuộc cạnh tranh quyền lực ở 

châu Âu và châu Á, ảnh hưởng và tài nguyên đã dẫn đến hai cuộc chiến tranh 

khủng khiếp trong thế kỉ hai mươi, và hoàn toàn kết liễu sự trỗi dậy của họ. Nếu 

Trung Quốc tham gia vào một cuộc chiến, nước này sẽ phải mạo hiểm đối mặt với 

bất ổn nội bộ, xung đột và hỗn loạn, và có thể lại tụt lùi – một khoảng lớn. Do vậy, 

với người Trung Quốc, tính toán có lý trí sẽ là “Chúng ta đã chờ đợi lâu như vậy 

mới có cơ hội này để bắt kịp thế giới phát triển. Tại sao lại phải vội vã và gây nguy 

hại cho quá trình trỗi dậy từ từ của chúng ta?” 

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Trung Quốc chỉ đơn thuần nhượng bộ 

mỗi khi có xung đột với nước khác. Khi cân bằng quyền lực thay đổi, nước này sẽ 

càng tự do thể hiện những gì họ thích và không thích. Và như cựu Ngoại trưởng 

Dương Khiết Trì từng nói, ở đâu mà lợi ích cốt lõi của Trung Quốc bị đe dọa thì 

người Trung Quốc sẽ phải tự khẳng định mình. Các láng giềng gần gũi nhất của 

Trung Quốc ở châu Á đã thử nếm trải điều này. Vào năm 2008, Việt Nam trao cho 

công ty dầu khí Exxon Mobil của Mỹ quyền khoan dầu trong vùng nước tranh chấp 

ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Hải quân Trung Quốc đã đề nghị Exxon Mobil 

dời đi. Chính phủ Trung Quốc cũng nói rõ rằng nếu thỏa thuận này được tiến hành, 

thì việc làm ăn của ExxonMobil ở Trung Quốc sẽ bị đe dọa. Và thế là ExxonMobil 

phải dời đi bởi vì hải quân Mỹ không ở đó để hỗ trợ hay đảm bảo quyền của họ. 
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Gần đây hơn, vào năm 2010, Nhật Bản đã bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá 

của Trung Quốc sau khi tàu của ông ta va chạm với tàu tuần tra Nhật Bản ở ngoài 

khơi Quần đảo Senkaku đang tranh chấp, được người Trung Quốc gọi là quần đảo 

Điếu Ngư. Ban đầu Nhật Bản muốn xét xử thuyền trưởng này theo luật nước mình, 

những cuối cùng lại phải nhượng bộ do áp lực nặng nề từ phía Trung Quốc và 

quyết định thả ông ta. Vụ việc cho thấy cân bằng quyền lực đã thay đổi nhiều thế 

nào. Người Nhật hiện giờ phải đối phó với một nước Trung Quốc to gấp 10 lần nước 

Nhật, không phải là một nước Trung Quốc mà họ có thể xâm lược và gần như tóm 

gọn như hồi Thế chiến thứ 2 nữa. Sự khuất phục của Nhật Bản chỉ là một sự chấp 

nhận thực tại. Họ đã hiểu được rằng họ phải đối phó với một Trung Quốc có tổ 

chức, có kỉ luật – không phải với các lãnh chúa cát cứ, mà với một chính quyền 

trung ương có thể hành động quyết đoán. 

Do vậy qua thời gian, bạn có thể thấy rất rõ ràng rằng người Trung Quốc 

không phải những người bị động. Họ chủ động theo đuổi những yêu sách của mình, 

và họ sẽ tiếp tục làm thế. Người Trung Quốc biết họ là nước lớn nhất trong khu vực 

và rằng khi họ ngày càng mạnh lên, họ có thể đòi hỏi các láng giềng tôn trọng 

quyền của họ hơn. Do đó, việc Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện đáng kể ở khu vực châu 

Á – Thái Bình Dương để cân bằng với Trung Quốc cũng là lợi ích của các nước châu 

Á khác, bao gồm cả các nước ASEAN. Nếu không có đối trọng từ phía Mỹ, các nước 

nhỏ ở châu Á sẽ chẳng thể cựa quậy được. Khi bạn có hai cái cây, chứ không phải 

một, bạn có thể chọn đứng dưới bóng cái cây nào. Ở lại vùng Thái Bình Dương 

cũng quan trọng với Mỹ, bởi vì nếu người Mỹ đánh mất thế vượt trội ở đây, họ cũng 

sẽ mất nó trên toàn cầu. 

Cuộc cạnh tranh giành thế ưu việt trong khu vực giữa Mỹ và Trung Quốc đã 

diễn ra rồi. Và nó sẽ tiếp tục trong phần còn lại của thế kỉ 21. Tới khi ấy, quan hệ 

Mỹ-Trung sẽ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, không 

khác quan hệ Mỹ - Xô thời Chiến tranh Lạnh. Trong vài năm sau sự kiện 11/9, nước 

Mỹ đã bị phân tâm bởi chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, và Trung Quốc đã có thể 

thầm lặng tăng cường lợi ích trong khu vực, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ và 

ký một thỏa thuận thương mại tự do với ASEAN.  

Khi cựu thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đề xuất về khu vực thương mại 

tự do Trung Quốc-ASEAN cách đây một thập kỉ, các chính quyền ASEAN đã rất kinh 

ngạc bởi vì chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc rất ngần ngại với việc mở cửa nền kinh 

tế hơn nữa thông qua các thỏa thuận thương mại tự do song phương và khu vực. 

Đó là một bước đi chiến lược của người Trung Quốc để phát triển các mối quan hệ 

kinh tế mạnh với ASEAN qua đó ASEAN sẽ xem sự phát triển của Trung Quốc là 
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một cơ hội chứ không phải một mối đe dọa. Tôi đã nói với Đại diện thương mại Mỹ 

khi ấy rằng nếu không có thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-ASEAN trong vòng 10 

tới 20 năm thì nền kinh tế ASEAN sẽ ngày càng hội nhập với thị trường Trung Quốc, 

và Mỹ sẽ trở thành thị trường thứ yếu đối với chúng tôi. 

Về mặt quân sự, người Mỹ vẫn còn bỏ xa trong cuộc chơi. Ngân sách quốc 

phòng của Trung Quốc, dù đã đạt mức tăng trưởng hàng năm hai chữ số, vẫn thua 

kém ngân sách quốc phòng của Mỹ khi chỉ bằng một phần sáu của họ – và điều này 

được phản ánh trong công nghệ quân sự vượt trội của người Mỹ. Rốt cuộc người 

Trung Quốc sẽ muốn trở thành một cường quốc quân sự mạnh như Mỹ. Điều này 

sẽ tốn nhiều thập kỉ. 

Nhưng người Trung Quốc đang làm tất cả những gì có thể để đuổi kịp. Họ 

đang cố gắng tương xứng với Mỹ về mặt công nghệ cao – đưa người vào vũ trụ và 

phát triển một hệ thống GPS mà Mỹ không thể phá hủy hay vô hiệu hóa. Họ biết 

rằng nếu họ phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ, họ sẽ bị qua mặt. Và khi người 

Trung Quốc chứng minh rằng họ có thể tự bắn hạ vệ tinh trong vũ trụ và đánh 

chặn chính các tên lửa đạn đạo của mình, họ muốn gửi cho Mỹ một cảnh báo: “Anh 

không thể đe dọa tôi nữa. Tôi sẽ bắn hạ tên lửa của anh trên Thái Bình Dương.” 

Chúng ta đang nói về việc một cái kim truy đuổi một cái kim khác đang di chuyển 

trên bầu trời – đó không phải là kiểu bắn cung đơn giản về mặt kĩ thuật. Đó là minh 

chứng rõ ràng nhất cho khả năng của họ.  

Cùng lúc, tôi thấy người Trung Quốc cố gắng giữ vùng duyên hải phía đông 

của họ thoát khỏi do thám của Mỹ. Vào thời điểm hiện tại, người Mỹ đã có thể tiếp 

cận được đến cách bờ biển Trung Quốc 12 hải lý và thăm dò vào trong (từ đó). Bây 

giờ, thử tưởng tượng điều ngược lại. Nếu hải quân và không lực Trung Quốc – các 

tàu sân bay của nước này – cũng đến gần bờ biển nước Mỹ một khoảng tương tự, 

người Mỹ sẽ thấy không thể chấp nhận được. Họ sẽ không cho phép điều đó xảy 

ra. Giờ bạn có thể tưởng tượng người Trung Quốc cảm thấy thế nào.  

Nhưng để có khả năng đẩy người Mỹ ra xa khỏi bờ biển của mình, họ phải 

cải thiện công nghệ của các tên lửa tầm xa. Khi bạn đã làm được điều đó, mối đe 

dọa ngầm là nếu ai đó đến quá gần, bạn sẽ phóng tên lửa đánh chìm tàu sân bay 

hay bắn rơi máy bay của kẻ đó. Vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc chưa thể làm 

được điều này. Đến lúc họ làm được, máy bay (của Mỹ) sẽ ở ngoài tầm với. Người 

Mỹ sẽ chẳng trông chờ vào vận may. Và người Trung Quốc sẽ nói “Đây là vùng đặc 

quyền kinh tế của tôi, (anh) cứ ở ngoài. Tôi không đi đến bờ biển phía Thái Bình 

Dương của anh, thế thì ai cho anh quyền tới đây?” Liệu người Mỹ có nói “không”? 

Cuối cùng, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. 
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Do đó cuối cùng, sẽ có cân bằng – cán cân được cân bằng dần trong vòng 

20 hay 30 năm. Sự cân bằng đầu tiên sẽ đẩy người Mỹ ra khỏi giới hạn 12 hải lý. 

Sự cân bằng thứ hai sẽ đẩy họ ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và một 

khi họ (Trung Quốc) có thể làm thế, họ sẽ trở thành cường quốc có ảnh hưởng 

nhất trong khu vực.  

Một vài học giả dự đoán dựa trên lịch sử rằng khi một cường quốc trỗi dậy 

và siêu cường hiện hữu thấy sự thống trị của mình bị đe dọa, xung đột quân sự 

giữa hai bên rất có khả năng xảy ra nếu không nói là không thể tránh khỏi. Trong 

trường hợp Trung Quốc và Mỹ, tôi không đồng ý với họ. Hai bên chẳng có lợi ích gì 

khi đối mặt với nhau trên chiến trường. Cả hai nước đều có vũ khí hạt nhân, vì vậy 

họ biết có khả năng dẫn tới kết cục hủy diệt khủng khiếp. Hơn nữa, không giống 

với quan hệ Xô-Mỹ, hiện nay chẳng có xung đột về ý thức hệ khốc liệt, không thể 

hòa giải được giữa người Mỹ và một Trung Quốc đã rất nhiệt tình ủng hộ thị trường 

tự do. Người Trung Quốc cần quan hệ thân thiện với Mỹ để đảm bảo tiếp tục được 

tiếp cận thị trường, đầu tư, công nghệ và các trường đại học của nước này. Còn Mỹ 

thì đơn giản là không có nhu cầu biến Trung Quốc thành một kẻ thù lâu dài. 

Cuộc khủng hoảng lớn nhất có thể phát sinh giữa hai nước là vấn đề Đài 

Loan. Nhưng tôi không nghĩ Mỹ sẽ gây chiến với Trung Quốc để bảo vệ sự độc lập 

của Đài Loan. Điều đó không đáng. Bạn có thể chiến đấu và thắng vòng một. 

Nhưng liệu người Mỹ có chuẩn bị để chiến đấu hết vòng này đến vòng khác? Liệu 

cuối cùng họ có chuẩn bị để trả cái giá mà Trung Quốc sẵn sàng trả vì Đài Loan? 

Xin nhớ rằng không có lãnh đạo nào của Trung Quốc có thể tồn tại nếu để mất Đài 

Loan trong nhiệm kì của mình. Do vậy, với người Trung Quốc, đây là vấn đề rất 

nghiêm trọng. Kể cả khi họ thua vòng đầu tiên, họ sẽ trở lại với vòng hai, rồi vòng 

ba và vòng bốn – không ngừng không nghỉ, cho tới khi họ thắng. Điều này không 

đáng giá với Mỹ. Qua thời gian người Đài Loan sẽ nhận ra điều này, nếu hiện giờ họ 

vẫn chưa hiểu ra. Mã Anh Cửu đã gần như nói thẳng ra điều này với khẩu hiệu “bất 

thống, bất độc, bất vũ” (bu tong, bu du, bu wu) - Không thống nhất, không độc 

lập, không sử dụng vũ lực. Cụm từ cốt yếu là không độc lập, bởi vì không nghi ngờ 

gì nữa ngay thời điểm Đài Loan tuyên bố độc lập, Trung Quốc sẽ viện đến vũ lực để 

giành lại hòn đảo này.  

Thống nhất Đài Loan và Đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Không quốc gia nào 

có thể ngăn cản điều này. Thực tế, số phận quốc tế của Đài Loan đã được xác định 

từ lâu ở Hội nghị Cairo năm 1943 khi Franklin D. Roosevelt và Winston Churchill 

đồng ý với Tổng tư lệnh Tưởng Giới Thạch về việc trả Đài Loan về với Trung Quốc. 

Khi Lý Đăng Huy lên làm Tổng thống, ông đã bắt đầu một quá trình Đài Loan hóa – 
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tập trung vào việc tách rời hòn đảo này khỏi Trung Quốc. Nhưng điều này sẽ không 

thay đổi kết cục thống nhất cuối cùng. Tác dụng của việc này chỉ là khiến người Đài 

Loan càng tổn thương hơn khi hợp nhất thực sự xảy ra. Kinh tế sẽ giải quyết vấn đề 

này. Sự hợp nhất về kinh tế dần dần và không ngừng sẽ mang hai xã hội lại gần 

nhau, và Trung Quốc sẽ không thấy cần thiết phải dùng vũ lực.  

Hiện giờ quan hệ kinh tế hai bên đã phát triển dưới sự cầm quyền của Tổng 

thống Mã và sẽ tiếp tục phát triển trong bốn năm tới. Và sau thời kì 8 năm dưới 

quyền Quốc Dân Đảng, cứ cho rằng Đảng Dân tiến sẽ lại nắm quyền và đảo ngược 

chính sách, thì các nông dân và nhà công nghiệp Đài Loan cũng sẽ phải chịu hậu 

quả, và DPP sẽ thất bại trong kì bầu cử sau đó, hoặc sau đó nữa. Sự phụ thuộc lẫn 

nhau ngày càng tăng sẽ khiến cho việc Đài Loan tiến tới độc lập là bất khả thi.  

 

Hỏi - Đáp 

Hỏi:  Ông có ngạc nhiên là Trung Quốc đã thay đổi nhanh như thế không? Liệu 

ông có thể dự đoán về những thay đổi này vào năm 1976, khi ông đến thăm 

Trung Quốc lần đầu tiên không? 

Đáp:  Không, không thể nào. Tôi không biết Mao sẽ còn tồn tại bao lâu. Đặng Tiểu 

Bình đến Singapore năm 1978. Và khi trở về ông ấy thay đổi chính sách – 

mở cửa, thu hút đầu tư. Điều này đã mang người Trung Quốc hòa nhập với 

thế giới. Và họ cũng đi ra nước ngoài. Giờ họ có iPhone, mặc dù một vài 

trang web vẫn bị chặn. Thực tế, khi động đất Tứ Xuyên xảy ra, một người có 

iPhone đã (dùng nó để) thông báo chuyện này. Nếu không có iPhone thì 

chính quyền trung ương sẽ quyết định khi nào mới công bố tin tức. Do đó 

công nghệ đã thay đổi cách thức họ làm việc và cách chính phủ phải làm để 

xử lý tình hình mới. 

Hỏi:  Lần đầu tiên gặp Tập Cận Bình năm 2007 ông có ấn tượng như thế nào? 

Đáp:  Tôi đánh giá ông ấy là một lãnh đạo rất có khả năng. Ông ấy đã trải qua 

nhiều vấn đề. Cha ông ấy đã bị đưa về nông thôn. Ông ấy cũng thế. Ông ấy 

bị gửi về nông thôn,và ông ta lặng lẽ tiến lên, và thăng tiến tại tỉnh Phúc 

Kiến. Rồi, khi bí thư đảng ở Thượng Hải bị phát hiện là tham nhũng, người ta 

chuyển ông ấy từ Phúc Kiến đến Thượng Hải. Từ Thượng Hải, ông ấy được 

công nhận và được chuyển tới Bắc Kinh. Những chuyện này là ngẫu nhiên, 

nhưng nó cho thấy ông ấy có sức chịu đựng rất tốt để có thể vượt qua khó 

khăn. 
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Hỏi:  Tập Cận Bình sẽ nắm giữ vị trí hàng đầu ở Trung Quốc vào thời điểm Trung 

Quốc đang ở thế mạnh nhất trong khoảng hai thế kỉ qua. Liệu ông ta có trở 

nên cứng rắn hơn không? 

Đáp:  Tôi không cho rằng điều này sẽ kích thích ông ấy và do đó làm ông ấy phô 

trương sức mạnh khắp nơi. Ông ấy là người suy nghĩ thấu đáo và ông ấy biết 

điều này không có lợi cho Trung Quốc. Do đó ấn tượng của tôi với ông ấy là 

ông sẽ tiếp tục chính sách che dấu năng lực hay là thao quang dưỡng hối 

của Đặng Tiểu Bình. 

Hỏi:  Những lãnh đạo mới này, bao gồm cả Tập Cận Bình, khác như thế nào với 

những lãnh đạo ông đã gặp trong những năm 1970 và 1980? Bên cạnh 

những khác biệt về tính cách, có khác biệt nào phản ánh những thay đổi đã 

xảy ra ở Trung Quốc? 

Đáp:  Ồ, bây giờ họ có những vấn đề khác. Khi đó Trung Quốc là một nước cực kỳ 

nghèo nàn và thiếu thốn cơ sở vật chất. Bây giờ các thành phố ven biển của 

họ đã được nâng cấp đến gần tiêu chuẩn của Hong Kong. Nhưng điều này 

chỉ có ảnh hưởng đến chưa tới 50% dân số. Tôi nghĩ rằng có khoảng 50-

55% dân số vẫn ở khu vực nông thôn lạc hậu. 

Hỏi:  Suy nghĩ của họ có bớt cứng nhắc hơn không? Ông đã viết về những ký ức 

rằng ban đầu, các quan chức Trung Quốc có vẻ gắn chặt với kịch bản có sẵn 

và phản ứng thiếu tự nhiên. 

Đáp:  Không, không, họ đã thoải mái hơn rồi. Đó là một thời kì mà chế độ bị kiểm 

soát chặt chẽ và bất kì ai phát biểu suy nghĩ đều có thể nói sai và tự gây rắc 

rối cho mình. Bây giờ họ phát biểu khá tự do. 

Hỏi:  Tôi chắc chắn là các lãnh đạo Trung Quốc có hỏi về quan điểm của ông về 

nhiều vấn đề khi ông gặp họ. Vì thế nếu ông nhìn vào các lãnh đạo hiện nay, 

họ quan tâm đến những điều gì? Họ muốn tìm hiểu vấn đề gì từ ông và ông 

so sánh chuyện này như thế nào so với các lãnh đạo thế hệ trước? 

Đáp:  Ồ, một vài năm trước, tôi đã từng nói với Tập Cận Bình rằng ông ta sẽ không 

đến Singapore để học tập chúng tôi. Chúng tôi sẽ tới Trung Quốc để học tập 

họ. Tất nhiên là ông ấy phản đối. Ông ấy nói, không, không, ông ấy quan 

tâm đến hệ thống của chúng tôi. Ý ông ấy là họ không có được loại khuôn 

khổ mà hệ thống Anh mang lại cho chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng được 

những thể chế có thể hỗ trợ nhà lãnh đạo, một lãnh đạo yếu, mà không bị 

sụp đổ. Nhưng tất nhiên là không lâu được.  



 
Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Trang Nhung  

  
©Dự án Nghiencuuquocte.net 11 

Hỏi:  Liệu có một mối quan tâm tương tự với ý muốn tham khảo quan điểm của 

ông về khu vực và nước Mỹ? 

Đáp:  Không, họ không yêu cầu quan điểm của tôi về Mỹ vì giờ họ làm việc trực 

tiếp với Mỹ. Cái có giá trị với họ là quan điểm của chúng tôi về khu vực, mà 

họ không hiểu rõ lắm, và họ hi vọng chúng tôi đóng vai trò nào đó để làm 

khu vực không còn sợ một Trung Quốc đang trỗi dậy nữa. 

Hỏi:  Ông có lo ngại rằng theo như cách họ phản ứng, và sự thật rằng họ đã phát 

triển về sức mạnh trong những năm qua, cuối cùng các vị sẽ phải đối phó 

với một Trung Quốc khó khăn hơn, hung hăng hơn và vượt trội hơn không? 

Đáp:  Bạn phải chấp nhận sự thật là họ là nước lớn nhất trong khu vực lân cận 

đây. Họ sẽ không lớn nhất trong khu vực Thái Bình Dương bởi vì nước Mỹ sẽ 

có mặt để cân bằng họ. Nhưng dần dần họ sẽ có khả năng đẩy Mỹ lùi xa 

khỏi khu vực bờ biển. Đó là diễn tiến mà chúng ta phải chấp nhận. 

Hỏi:  Điều này có làm một nước nhỏ như Singapore cảm thấy khó tồn tại hơn 

không? 

Đáp:  Cũng không hơn so với các quốc gia khác. Và chuyện này sớm muốn cũng 

xay ra. Nó có thể mất năm năm, hai mươi năm hoặc ba mươi năm. Nhưng 

rồi họ sẽ trở thành cường quốc thống trị ở bờ phía tây Thái Bình Dương. 

Hỏi:  Vậy Singapore sẽ phải định hướng cho một tương lai khá phức tạp. 

Đáp:  Không, không nhất thiết thế. Sẽ rắc rối hơn nhiều với Việt Nam. Chúng tôi 

không có xung đột về lợi ích với Trung Quốc. Việt Nam có các tuyên bố chủ 

quyền xung đột với họ về các vùng biển mà họ kì vọng tìm thấy dầu khí. 

Chúng tôi không có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn như thế với họ. 

Hỏi:  Tổng thống Obama sẽ thực hiện những cam kết mới với khu vực. Người ta 

gọi nó là sự xoay trục về Thái Bình Dương của Obama. Và chúng ta thấy 

Hilary Clinton phát biểu trên một chiếc tàu sân bay. Nếu đây thực sự là một 

cam kết lâu dài của Mỹ với khu vực này của thế giới.... 

Đáp:  Không, không, không. Chẳng có cái gì là một cam kết lâu dài cả. Đó chỉ là 

việc ông ta bày tỏ ý định mà ông ta hi vọng là sẽ lâu dài một cách tự nhiên. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ dài lâu bởi vì cân bằng 

quyền lực đã thay đổi. Người Mỹ ở bờ bên kia Thái Bình Dương, cách đây 8 

đến 9 ngàn hải lý, và để triển khai quân sự từ khoảng cách xa như thế mà 

sử dụng Nhật Bản làm căn cứ thì không dễ dàng như khi triển khai quân từ 
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chính khu vực láng giềng của mình ra khu vực lãnh hải và vùng đặc quyền 

kinh tế của mình. 

Hỏi:  Do vậy tính toán của Trung Quốc có thể là họ có thể chờ đến khi mọi chuyện 

kết thúc. 

Đáp:  Vâng, tất nhiên 

Hỏi:  Khả năng triển khai quân sự ngoài lãnh thổ của Mỹ phụ thuộc vào cái gì? 

Đáp:  Một là sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và phần họ dành cho quốc phòng và vị 

trí của Thái Bình Dương trong ưu tiên của họ. Hai là Trung Quốc sẽ mạnh lên 

nhanh đến đâu. 

Hỏi:  Vậy dựa vào đánh giá của ông về hai yếu tố đó... 

Đáp:  Tôi nghĩ cán cân quyền lực sẽ cân bằng trong khoảng 20 đến 30 năm nữa. 

Hỏi:  Và khi đạt đến trạng thái cân bằng trong 20 đến 30 năm nữa? 

Đáp:  Chúng ta phải tự có sự chuyển đổi. Chúng ta phải sống với họ. Họ sẽ là láng 

giềng gần gũi nhất với chúng ta với kích thước và sức nặng có thể làm nhiều 

hơn là chỉ cân bằng với người Mỹ ở phần này của Thái Bình Dương. Người 

Mỹ phải triển khai quân qua khoảng cách hàng ngàn hải lý. Còn họ lại chỉ vài 

trăm. Sẽ luôn luôn có yếu tố Mỹ. Nó sẽ không biến mất. Mỹ sẽ không từ bỏ 

ảnh hưởng của mình ở phần này của Thái Bình Dương, và nước này sẽ có 

các đồng minh ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines. Do đó đây là 

một sự chuyển đổi dần dần nhưng không tránh khỏi và sẽ không đến mức 

hất Mỹ ra khỏi khu vực. 

Hỏi:  Quan sát xung đột ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) diễn ra trong hai tới 

ba năm qua, ông có nhận thấy điều gì về cách hành xử tương lai của Trung 

Quốc không? 

Đáp:  Ở đây liên quan đến lợi ích cốt lõi của họ và họ tin rằng đường 9 đoạn đó là 

lãnh thổ của họ, người Trung Quốc có chủ quyền với các bãi cát và đảo nhỏ 

đó, và họ hi vọng ở dưới đó có dầu khí, tôi dự đoán họ sẽ khá cứng rắn với 

vấn đề này. Cuối cùng thì sự việc có thể được giải quyết êm thấm theo Luật 

biển quốc tế, bởi vì đó là lối thoát mà không cần bên nào phải chịu xuống 

nước (yêu sách). Do đó mỗi hòn đảo, mỗi bãi cát nhỏ sẽ là đối tượng để cân 

nhắc xem ai có yêu sách sát nhất với bãi cát đó. Nhưng họ sẽ giải quyết vấn 

đề này theo phương thức song phương, họ đã nói vậy rồi – chứ không phải 

là giải quyết tập thể với ASEAN là một khối.  

Hỏi:  Đó là ưu tiên của ASEAN: giải quyết tập thể? 
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Đáp:  Ưu tiên của ASEAN là căng thẳng được kiểm soát theo phương thức tập thể 

trong khuôn khổ Tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC) 

và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).  

Hỏi:  Nhưng ASEAN sẽ không thể làm được theo ý mình? Liệu cuối cùng việc này 

sẽ được giải quyết song phương hay tập thể? 

Đáp:  Tôi nghĩ là song phương. Tôi thấy Indonesia sẽ không dẫn dắt cả khối vào 

thế đối đầu, Malaysia, hay Singapore cũng thế. Vì cái gì chứ? 

Hỏi:  Vậy còn người Mỹ? 

Đáp:  Người Mỹ đã can dự vào rồi, nhưng chỉ là về mặt ngoại giao thôi. Việc họ có 

can dự về quân sự hay không là vấn đề khó trả lời. Tôi nghi ngờ điều này. 

Đối với họ đây là cuộc triển khai quân quá xa và họ không có lợi. Tại sao họ 

lại phải gây chiến với Trung Quốc vì lợi ích của Việt Nam hay Philippines? 

Hỏi:  Có thể là một chính quyền Mỹ tương lai – một tổng thống hung hăng hơn – 

sẽ quyết định là họ phải ngả bài càng sớm càng tốt? 

Đáp:  Không, anh có thể có một tổng thống hiếu chiến song anh cũng có các chỉ 

huy quân sự sẽ nói cho anh biết anh có thể sử dụng quyền lực hay sức mạnh 

của mình đến đâu, và điều đó sẽ đáng giá bao nhiêu – anh sẽ phải ném 

thêm bao nhiêu tiền vào các chi tiêu quốc phòng. 

Hỏi:  Một điểm nóng khác giữa Mỹ và Trung Quốc là vấn đề Đài Loan. Hiện giờ 

mọi thứ có vẻ khá tốt – hội nhập kinh tế, du lịch nhiều hơn. Mối ràng buộc 

bên trong đang đưa họ đến quan hệ gần gũi hơn. Tuy nhiên lộ trình cuối 

cùng cho việc thống nhất có vẻ đã bị đẩy tới một tương lai không xác định. 

Đáp:  Chuyện này không quan trọng với Trung Quốc. Họ có thể đợi mãi. Thời gian 

đang đứng về phía họ. Trong khi đó Đài Loan ngày càng phụ thuộc vào 

Trung Quốc để phát triển. Chuyện này càng lâu, thì càng tổn thất nhiều cho 

chính phủ khi tìm cách thay đổi hay đảo ngược chính sách. 

Hỏi:  Nhưng về quan điểm của công chúng, các điều tra ở Đài Loan cho thấy ngày 

càng nhiều người ủng hộ độc lập hơn so với thống nhất. 

Đáp:  Chuyện này chẳng liên quan. Nếu bạn là người Đài Loan, bạn thích độc lập 

hay cứ như bây giờ hay thành một phần của Trung Quốc? Điều này có quyết 

định tương lai của Đài Loan không? Người Đài ở phía Nam sẽ không muốn 

quay lại với Trung Quốc dù trong hoàn cảnh nào, và điều này sẽ luôn như 

vậy. Nhưng liệu quan điểm của họ có thắng thế? Tương lai của Đài Loan 

không được quyết định bởi mong ước của người dân ở đây. Nó được quyết 
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định bởi thực tiễn cán cân quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc và liệu Mỹ 

có sẵn sàng can thiệp vào tình hình hay không. Người ta sẽ không tiến hành 

một cuộc thăm do ý kiến rồi quyết định, vâng, chúng ta sẽ thống nhất hay 

không, đa số phản đối điều này và do vậy không thống nhất.  

Hỏi:  Cái chết của Kim Jong-il có thay đổi điều gì trong tình hình địa chính trị châu 

Á không? 

Đáp:  Không, tôi không nghĩ thế. Trung Quốc không có lợi khi cho phép Hàn Quốc 

tiếp quản Triều Tiên. Điều này sẽ mang quân đội Hàn Quốc và Mỹ tới tận 

sông Áp Lục, điều Trung Quốc sẽ cảm thấy không phải lợi ích quốc gia của 

mình. Họ sẽ cố gắng để đảm bảo mọi chuyện giữ nguyên như trước. 

Hỏi:  Hiện giờ Trung Quốc còn bao nhiêu ảnh hưởng với Triều Tiên? 

Đáp:  Sự tồn tại của Triều Tiên phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Người dân 

Triều Tiên lúc nào cũng gần như đối mặt với nạn đói vì cách họ vận hành 

nền kinh tế và Trung Quốc cho họ thực phẩm và viện trợ. 

Hỏi:  Ông có cho rằng tình hình nguyên trạng sẽ kéo dài thêm 20, 30 năm nữa 

không? Có nguy cơ nào Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ không? 

Đáp:  Không, tôi không nghĩ thế. Sao mà phải sụp đổ? Đã có lúc họ gần đến giai 

đoạn nạn đói và Trung Quốc đã cung cấp thực phẩm cho họ, cả thế giới 

cũng giúp đỡ. 

Hỏi:  Trung Quốc có lợi khi khuyến khích Triều Tiên mở cửa kinh tế như Đặng Tiểu 

Bình đã làm ở Trung Quốc không? 

Đáp:  Ồ, họ đã đưa Kim Jong-il tới Thượng Hải và những nơi khác để chỉ cho ông 

ta thấy ông ta có thể cải thiện nền kinh tế mà không mất quyền kiểm soát 

nhưng chẳng có gì diễn ra cả. Có một vài suy đoán rằng chế độ có thể thực 

hiện cải tổ kinh tế dưới thời lãnh đạo mới, nhưng vẫn quá sớm để nói xem 

Kim con có thể đủ cứng rắn để đi theo con đường này hay không. 

Hỏi:  Ông đã nói rằng Mỹ cuối cùng sẽ phải chia sẻ quyền thống trị trong khu vực 

châu Á – Thái Bình Dương với Trung Quốc. Hệ lụy đối với các nước như 

Singapore là gì khi điều đó xảy ra? 

Đáp:  Ồ, chúng ta phải chú ý hơn tới những gì họ nghĩ, nhiều bằng, thậm chí hơn 

những gì người Mỹ nghĩ. Người Nhật và người Hàn Quốc đang đầu tư sâu 

rộng vào Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì quan hệ an ninh với Mỹ. Điều này 

có thể tiếp diễn bao lâu? Khi anh ngày càng gắn kết, liên quan và đầu tư 

càng nhiều vào Trung Quốc, liệu quan hệ an ninh của anh có thể ngăn người 
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Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế, mà họ đang kiểm soát các công ty 

của anh, để vặn tay anh hay không? 

Hỏi:  Ứng xử với người Mỹ sẽ khác rất nhiều với người Trung Quốc không? Chúng 

ta đã phải đối phó với người Mỹ vì họ là lực lượng thống trị ở đây. 

Đáp:  Ồ, chúng ta thấy người Mỹ ít nhiều khá ôn hòa. Họ không vắt kiệt bạn. Vâng, 

họ muốn mọi quốc gia trở thành nước dân chủ những họ không cố gắng nhồi 

nó vào họng anh. Người Trung Quốc chẳng quan tâm anh là nền dân chủ 

hay chuyên chế. Họ chỉ muốn anh tuân theo yêu cầu của họ. Đó là một cách 

tiếp cận hoàn toàn khác. Họ không tin vào việc quảng bá dạng chính quyền 

của họ và buộc anh chấp nhận nó. Đó là sự khác nhau trong cách họ nghĩ về 

vai trò của họ. 

Hỏi:  Liệu có một ngày chúng ta có một trung tâm hậu cần hay một dạng căn cứ 

kiểu nào đó cho hải quân Trung Quốc không? 

Đáp:  Tôi không thể nói điều này. Chuyện đó sẽ không xảy ra khi tôi còn sống. Tôi 

nghĩ bước đầu tiên sẽ là các trung tâm hậu cần cho hải quân cả hai nước – 

không phải một. Đừng có chọn giữa họ. 

Hỏi:  Theo ông Singapore có thể ở vị trí đó, tức không phải lựa chọn giữa họ, 

được bao lâu? 

Đáp:  Tôi không thể nói. (Điều này) phụ thuộc vào tình hình kinh tế Mỹ và khả 

năng triển khai năng lực quân sự của họ. 

Hỏi:  Khi làm việc với người Mỹ, ông đã có quan hệ cá nhân tốt đẹp với một vài 

người trong số họ - Henry Kissinger và những người khác. Khi đối phó với 

Trung Quốc, liệu các bộ trưởng của Singapore có khả năng thiết lập quan hệ 

cá nhân với lãnh đạo Trung Quốc tốt như ông đã từng làm? 

Đáp:  Ồ, vào thời điểm hiện tại chúng tôi có quan hệ tốt bởi vì họ muốn nhận được 

ý kiến của chúng tôi nhưng một khi họ đã dẫn đầu và không còn cần chúng 

ta nữa, mối quan hệ sẽ thay đổi. Nhưng tôi dự đoán rằng sẽ có một vài cảm 

giác mang ơn kéo dài vì họ đã nhận sự giúp đỡ của chúng ta, như ở Khu 

Công nghiệp Tô Châu. Chúng ta để lại thiện chí. 

Hỏi:  Năm 1976 khi ông thăm Trung Quốc, ông đã gặp thủ tướng Hoa Quốc 

Phong. Ông ta đã cố gắng đưa cho ông một quyển sách về chiến tranh 

Trung-Ấn có quan điểm thiên lệch, đó là quan điểm của Trung Quốc. Ông đã 

từ chối nhận cuốn sách, do vậy mạo hiểm chọc giận họ và ông giải thích 

rằng đó là chuyện rất nhạy cảm: có những người Ấn sống ở Singapore và có 



 
Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Trang Nhung  

  
©Dự án Nghiencuuquocte.net 16 

quan điểm hoàn toàn khác. Chắc chắn là ông sẽ làm lại việc này (nếu gặp 

trường hợp tương tự). Nhưng giờ Trung Quốc đang ngày càng mạnh. Nếu 

một bộ trưởng Singapore trẻ tuổi lên nắm quyền, liệu ông có đề nghị ông ta 

từ chối cuốn sách như thế không? 

Đáp:  Ồ, tôi không biết ông ta có làm hay không, còn tùy thuộc vào cá tính của 

ông ta. Nhưng kể cả khi ông ta nhận cuốn sách, tôi cũng không nghĩ rằng 

anh ta sẽ bị thuyết phục khi đọc nó. Đó là câu chuyện một chiều và chúng ta 

đã có nhiều chiều khác của câu chuyện từ nhiều nguồn tin khác. 

Hỏi:  Nhưng với Trung Quốc ngày càng mạnh như hiện nay, liệu một bộ trưởng trẻ 

tuổi có bản lĩnh để mạo hiểm chọc giận người Trung Quốc? 

Đáp:  Ồ, thế nếu anh nhận cuốn sách, anh có thay đổi cách nhìn không? Trong 

trường hợp của tôi tôi đã đọc nhiều về nó, tôi đã nói với ông ta, “Thứ này sẽ 

không làm tôi thay đổi suy nghĩ.” Nhưng giờ họ phải đối mặt với một nước 

Trung Quốc khác và các bộ trưởng trẻ tuổi sẽ phải quyết định xem họ sẽ xử 

lý quan hệ cá nhân với người Trung Quốc ra sao. Họ có thể nghĩ rằng nếu 

bạn làm họ khó chịu, lần sau bạn sẽ chẳng được gặp họ đâu. 
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Các bài dịch học thuật của Dự án được đăng tại chuyên mục Biên dịch. Danh mục rút gọn của các 

bài dịch này được đăng trên trang Mục lục. 

Từ tháng 6/2014, Dự án còn xuất bản chuyên mục Bình luận để đăng các bài bình luận tiêu biểu của 

các tác giả Việt Nam hoặc dịch từ các nguồn tiếng Anh uy tín về các vấn đề quan hệ quốc tế và 
chính sách đối ngoại Việt Nam. Ngoài ra, Dự án cũng ra mắt chuyên mục Ấn phẩm để chia sẻ các 

bài viết nghiên cứu về quan hệ quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh với sự cho phép của các tác giả 
liên quan. 

Trang chủ dự án: http://nghiencuuquocte.net/ 
Thông tin thêm về Dự án: http://nghiencuuquocte.net/about/ 

Danh mục các bài đã xuất bản: http://nghiencuuquocte.net/muc-luc/ 
Theo dõi Dự án trên Facebook: https://www.facebook.com/DAnghiencuuquocte 
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