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Cử tri Đài Loan bầu ra nữ tổng thống đầu tiên 

 

 

Bà Thái Anh Văn vẫy chào người ủng hộ khi họ mừng chiến thắng của bà tại trụ sở của Đảng Dân Tiến ở 

Đài Bắc, Đài Loan, 16/1/2016. 

Cử tri ở Đài Loan đã bầu ra nữ tổng thống đầu tiên của đảo quốc này. 

Quốc Dân Đảng đương quyền thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 

hôm nay. 

Vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, ứng cử viên Chu Lập Luân của Quốc Dân 

Đảng đã lên tiếng xin lỗi những người ủng hộ về sự thất bại và chúc mừng đối thủ của 

ông là bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến. 

Bà Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà lên thay cho ông 

Mã Anh Cửu, là người đã nắm quyền trong 8 năm và không được tranh cử cho nhiệm 

kỳ thứ ba. 

Trước đó trong ngày hôm nay, bà Thái Anh Văn đã đề cập tới việc bà muốn thế giới 

nhìn Đài Loan như thế nào. Bà nói “Tôi tin là đã tới lúc chúng ta đoàn kết, chúng ta cần 

có một lập trường nhất quán để chứng tỏ một cách rõ ràng cho thế giới biết rằng người 

dân Đài Loan có một nhận thức chung về ý thức quốc gia của mình. Điều hợp lý và hợp 

tình là quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc đại diện cho căn cước của đất nước chúng ta 

và nó không nên bị đè bẹp.” 
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Đảng Dân Tiến là đảng có xu hướng muốn Đài Loan độc lập với Trung Quốc. Việc 

đảng này lên nắm quyền sẽ có ảnh hưởng lớn đối với mối quan hệ phức tạp giữa Đài 

Bắc với Bắc Kinh. 

Vấn đề đảng nào sẽ thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, cũng diễn ra ngày hôm nay, hiện 

chưa rõ ràng. Một số cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân Tiến có thể sẽ giành được 

thế đa số lần đầu tiên tại Viện Lập pháp do Quốc Dân Đảng kiểm soát từ năm 

1949. 

Trung Quốc không bình luận nhiều về cuộc bầu cử này, nhưng họ nói rằng họ sẽ không 

hợp tác với ứng cử viên nào không chấp nhận nguyên tắc “một nước Trung Hoa.” 

Đài Loan tách khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến kết thúc năm 1949, nhưng Bắc Kinh 

vẫn xem Đài Loan là một tỉnh bất phục tòng và một ngày nào đó sẽ tái thống nhất với 

Hoa Lục. 

Các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa đôi bên đã được cải thiện trong những năm 

gần đây, nhất là sau khi ông Mã Anh Cửu, một người tương đối có thái độ thân thiện với 

Trung Quốc, được bầu làm Tổng thống vào năm 2008 và tái đắc cử vào năm 2012. 

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/quoc-dan-dang-o-dai-loan-thua-nhan-that-bai-trong-

cuoc-bau-cu/3148717.html 
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