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Những Cạm Bẫy Tiềm Tàng Của Trung Quốc 

 
  

LGT: Lọat bài khảo cứu về "NHỮNG CẠM BẪY TIỀM TÀNG  CỦA TRUNG 

QUỐC","CHINA's POTENTIAL PITFALL's" của Tiến sĩ Xue Li từ nguồn THE 

DIPLOMAT đã được nhà báo Tùy Nghi Tiến (DanLamBao) dịch thuật ra Việt 

ngữ, gồm có 5 chủ đề: 
   1 .Môi sinh -The Environment 

   2. Các hạn chế trong mô hình chính trị và kinh tế - The Limitations Of China's  
Political And    Economic Models 

  3. Các giá trị tinh thần nòng cốt - Core Values 

  4. Các lực lượng ly khai - Splittist Forces 

  5. Hoa Kỳ -The United StatesBài copied ngay dưới đây là bài số 4 nói về "cạm 

bẫy tiềm tàng thứ 4 của Trung Quốc: các lực lượng ly khai".Nếu muốn xem những 

bài khác thì click vào những link ở cuối trang.Nhìn chung thì những bài khảo cứu 

này của một trí thức Trung Cọng có tính tóm lược ngắn gọn những điều chính 

yếu, không dài dòng đào sâu vào chi tiết vì có thể tác giả cho rằngnhững vấn nạn 

chung chung này đã có rất nhiều bậc trí thức và nhà báo khác nêu ra nhiều rồinên 

cũng dễ dàng cho người đọc đọc hết một lần tất cả. 
Trân trọng, 

Lê-Thụy-Chi 
-------------------------------------------- 

 

Cạm bẫy tiềm tàng thứ 4 của Trung Quốc:  

Các lực lượng ly khai 
 

 
Tùy Nghi Tiến (Danlambao) dịch - Sau khi phát triển nhanh chóng trong gần suốt 

40 năm, Trung Quốc hiện ở một điểm ngoặt của sự tăng trưởng kinh tế và phát 
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triển xã hội. Trong loạt bài này, Tiến sĩ Xue Li sẽ xem xét năm thách đố then 

chốt nhất và các cạm bẫy tiềm tàng mà Trung Quốc đối đầu ngày hôm nay. 

 

Rắc rối của Trung Quốc với các lực lượng ly khai liên quan tới các giá trị tinh 

thần nòng cốt, nhưng nó không hẳn là tương tự.  

Trung Quốc có hai loại lực lượng ly khai:  

-các lực lượng ly khai ngay trên Hoa Lục (những người cổ xúy cho “độc lập 

của Tân Cương” và “độc    lập của Tây Tạng"), -và lực lượng ly khai Đài 

Loan (độc lập của Đài Loan).  Chúng ta sẽ bình luận khái quát về mỗi lực 

lượng ly khai này. 

 

Mỗi khi đề cập tới vấn đề “độc lập của Tây Tạng”, có lẽ chúng ta lập tức nghĩ 

ngay tới các cuộc đàm phán với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đây là một lợi thế của 

nhà cầm quyền Trung cộng bởi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma và Bắc Kinh đã có một 

lịch sử tác động qua lại với nhau khá lâu dài, trải qua nhiều thập niên. Họ 

hiểu khá rõ đối phương. Các quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tương đối ôn 

hòa nếu so với thế hệ trẻ sau này. Ví dụ, Đức Đạt Lai Lạt Ma không hề công 

khai ủng hộ sự độc lập. Nhưng ngài vốn đã 80 tuổi và vì vậy đang hết thời giờ. 

 

Vấn đề Tân Cương phức tạp hơn. Trong nhiều năm, chính phủ Trung cộng đã 

chọn một biện pháp đa phương để giải quyết vấn đề “độc lập của Tân 

Cương”. Nhà cầm quyền Bắc Kinh kiên quyết tấn công các lực lượng “độc lập 

Tân Cương”. Họ đã khai triển một “sự phòng thủ nhóm và giải pháp nhóm” 

nhằm hủy diệt những mầm móng ly khai ngay từ trong trứng nước. Chính 

phủ Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn việc các 

lực lượng “độc lập Tân Cương” lẩn trốn ngang qua biên giới, đồng thời tạo 

điều kiện dễ dàng cho sự xuất nhập cảnh của những người thường dân. Chính 

phủ đã đầu tư vào việc phát triển kinh tế của Tân Cương nhằm vô hiệu hóa sự 

trỗi dậy của “ba lực lượng” – cực đoan tôn giáo, ly khai sắc tộc và khủng bố 

bạo động 

 

Rắc rối mà chúng ta đương đầu ngày hôm nay là “ba lực lượng” nêu trên 

đang bành trướng tới các tỉnh khác ngoài Tân Cương và thậm chí vượt qua 

khỏi biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên, mối đe dọa thực sự tới sự ổn định và 

phát triển lâu dài của Tân Cương là hành động cực đoan tôn giáo. Các phần 

tử cực đoan tôn giáo thâm nhập vào nền văn hóa sắc tộc của người Duy Ngô 

Nhĩ, từ đó gây ảnh hưởng tới đời sống thường nhật và thế giới quan của 

thường dân. Họ dùng cách này để làm suy yếu chính quyền sở tại. 
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Cuối cùng, “độc lập của Đài Loan” hẳn nhiên là một thách đố. Trong giai 

đoạn cầm quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu, bang giao ngang eo biển tương 

đối ổn định và các mối quan hệ kinh tế được củng cố. Tuy nhiên, người kế 

nhiệm ông rất có thể sẽ là bà Thái Anh Văn. Lãnh tụ tinh thần của bà Thái là 

cựu Tổng thống Lý Đăng Huy, người có danh tiếng là cổ xúy cho “độc lập của 

Đài Loan”. Hồi năm 1999, ông Lý thậm chí còn đề nghị thiết lập mối bang 

giao “quốc gia với quốc gia” ngõ hầu quản trị các mối quan hệ xuyên eo biển. 

Bà Thái, với tư cách nghị viên hội đồng, đã đóng góp tích cực vào việc hoạch 

định thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia và Hội đồng Tái Thống nhất Quốc 

gia. Sau đó, vào năm 2002, cựu Tổng thống Trần Thủy Biển đề xuất khái niệm 

“một quốc gia trên mỗi bên Eo biển Đài Loan” và bà Thái, với tư cách chủ 

tịch Hội đồng Đại lục Sự vụ, đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. 

 

Bà Thái là một người hiểu biết, một nhà tư tưởng chiến lược tin tưởng vào “sự 

độc lập của Đài Loan”, và những thành tích hoạt động chính trị từ trước tới 

nay cho thấy là bà sẽ không thua kém tài năng, bản lãnh của các nam đồng 

nghiệp. Chúng ta không nên giả định rằng bà đã thay đổi lập trường chính trị 

vì những ngôn từ mà bà phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tổng thống.  

 

Bất kỳ một cuộc vận động nào cho sự độc lập của Đài Loan cũng đều sẽ vượt 

qua lằn mức chấp nhận của Đại lục và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến 

tranh, điều này sẽ phương hại nghiêm trọng tới ngoại thương và hoàn cảnh 

kinh tế của Trung Quốc. 

 

Nguồn: http://thediplomat.com/2015/11/chinas-potential-pitfalls-4-splittist-

forces/ 

 

* Cạm bẫy tiềm tàng thứ 5 của Trung Quốc: Hoa Kỳ 

 

15/11/2015 

 
Tùy Nghi Tiến  

danlambaovn.blogspot.com 

________________________________________ 

Bài đã đăng: 

- Cạm bẫy tiềm tàng thứ 1 của Trung Quốc: Môi sinh 

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/11/cam-bay-tiem-tang-thu-1-cua-trung-

quoc.html#comment-2357434262 
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- Cạm bẫy tiềm tàng thứ 2 của Trung Quốc: Các hạn chế trong mô hình chính trị và 

kinh tế 

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/11/cam-bay-tiem-tang-thu-2-cua-trung-

quoc.html 

- Cạm bẫy tiềm tàng thứ 3 của Trung Quốc: Các giá trị tinh thần nòng cốt 

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/11/cam-bay-tiem-tang-thu-3-cua-trung-

quoc.html 

 

-Cạm bẫy tiềm tàng thứ 5 của Trung Quốc: Hoa Kỳ 

 

 
Tùy Nghi Tiến (Danlambao) dịch - Sau khi phát triển nhanh chóng trong gần suốt 

40 năm, Trung Quốc hiện ở một điểm ngoặt của sự tăng trưởng kinh tế và phát 

triển xã hội. Trong loạt bài này, Tiến sĩ Xue Li sẽ xem xét năm thách đố then chốt 

và các cạm bẫy tiềm tàng nhất mà Trung Quốc đối đầu ngày hôm nay. 

 

Cạm bẫy tiềm tàng cuối cùng của Trung Quốc là mối đe dọa tới từ nước ngoài, chủ 

yếu là từ Hoa Kỳ. Việc tây phương hóa Trung Quốc vẫn là một mục tiêu dài hạn 

của Mỹ, và mục tiêu trung hạn của việc lôi kéo Trung Quốc vào trật tự thế giới 

hiện nay cũng là một chiến thuật tây phương hóa. 

 

Trong giai đoạn trước mắt, thì người Mỹ nỗ lực thiết lập một sự hợp tác đôi bên 

cùng hưởng lợi với người Hoa (win-win cooperation). Nhưng giả sử như Trung 

Quốc lâm vào một hoàn cảnh khó khăn, Mỹ sẽ điều chỉnh các mục tiêu chính sách. 

Nếu sự trì trệ kinh tế và các cuộc biểu tình khổng lồ xảy ra tại Hoa Lục, thì các thế 

lực muốn phân hóa Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, và những người ở Hoa 

Kỳ muốn tây phương hóa Trung Quốc (và vô hình chung triệt tiêu năng lực thách 

đố của Trung Quốc với Mỹ) sẽ thấy rằng mục tiêu ấy trở thành thực tế hơn. 

 

Kể từ khi Bắc Kinh khởi sự chính sách cải cách và mở cửa, thì sách lược chính yếu 

của Hoa Kỳ là cam kết trước và gắn bó sau. Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, sách lược 
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ấy đã có xu thế đảo ngược, gắn bó trước rồi cam kết sau. Vì sự gắn bó trở thành 

quan trọng hơn, nên vấn đề Biển Đông bây giờ là một mốc điểm để Hoa Kỳ theo 

dõi các xu thế trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Đồng thời, Hoa Thịnh 

Đốn ngày càng can dự trực tiếp hơn trong vấn đề Biển Đông. Mỹ bây giờ là một 

trong các tham dự viên then chốt. 

 

Tuy nhiên, mục tiêu chính yếu của Mỹ hiện nay không phải là ngăn chặn Trung 

Quốc (như họ từng làm với Liên Sô trong cuộc Chiến tranh Lạnh), mà là duy trì 

tình trạng cân bằng quyền lực trong khu vực, duy trì tình trạng ổn định của khu 

vực, và bảo vệ lợi ích cốt lõi của họ. Ngõ hầu có thể đạt được những điều này, Hoa 

Kỳ cần phải có một sự thông hiểu tương đối rõ ràng về các mục tiêu chính sách của 

Trung Quốc ở Biển Đông. Vì thế, Hoa Kỳ cảm thấy khó chấp nhận được các chính 

sách nhập nhằng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, vì Biển Đông không phải là lợi ích cốt 

lõi của Hoa Kỳ nên sẽ khó xảy ra một cuộc chiến tranh với Trung Quốc ở đó. 

 

Thật ra, cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều không có ý định gây chiến với nhau ở Biển 

Đông. Sự bất hòa về Biển Đông thật ra đều đã và đang được đôi bên kiểm soát khá 

hiệu quả. Bắc Kinh cũng đang điều chỉnh chính sách Biển Đông nhằm tạo điều 

kiện dễ dàng cho việc hoàn thành sách lược thiết lập “Con đường Tơ lụa Hàng hải 

trong Thế kỷ 21”. Trung Quốc và Hoa Kỳ cần phải duy trì sự thông tin về vấn đề 

Biển Đông, như vậy họ có thể đạt thêm sự thông hiểu và tránh được các tính toán 

sai lầm. 

 

Giả sử Trung Quốc có thể ứng phó thành công với năm thách đố mà tôi đã liệt 

kê trong loạt bài này, thì họ sẽ không bị vấp ngã ở ngưỡng cửa trở thành một 

quốc gia phát triển. Trung Quốc có thể tiếp tục phát triển cho tới khi trở 

thành quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu như Bắc Kinh 

không ứng phó nổi năm thách đố này, thì chúng sẽ trở thành năm cạm bẫy 

trên con đường thăng tiến của Trung Quốc. 

 

Nguồn: thediplomat.com/2015/11/chinas-potential-pitfalls-5-the-united-states/ 

15/11/2015 

                                      -------------------------------------------- 

 

Gửi  lên: Lê-Thụy-Chi 
Ngày 20/11/2015 
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