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Nếu Trung Quốc không kiểm điểm lại sâu sắc chính sách của mình đối với Triều
Tiên mà chỉ đơn giản đẩy trách nhiệm cho nước khác, thì đây là sai lầm lịch sử và
quốc gia cuối cùng bị thiệt hại sẽ là Trung Quốc.

Sáng ngày 9/3, Nhà Trắng đưa ra tin quan trọng và bất ngờ. Tổng thống Mỹ Donald
Trump tuyên bố ông sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng
5 tới. Mặc dù thời gian và địa điểm của cuộc gặp vẫn phải chờ xác định, nhưng
cuộc gặp này chắc chắn sẽ trở thành một trong những sự kiện địa chính trị gây
bất ngờ nhất kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều không thể làm cho Triều Tiên trở thành
nước chư hầu của Mỹ, nhưng nhất định khiến Triều Tiên trở thành phương tiện mới
để Mỹ ứng phó với Trung Quốc. Một trong những quân bài mà Triều Tiên đàm phán
với Mỹ có thể là hy sinh Trung Quốc, hy sinh Trung Quốc hiện tại trở thành xem xét
ưu tiên nhất của Mỹ. Tất cả đều nhằm vào Trung Quốc, những gì còn lại đều là vấn
đề thứ yếu. Triều Tiên làm gì, thực ra không phải do họ quyết định mà đã trở thành
một chiến binh của Mỹ.
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Đối với Trung Quốc, trong vấn đề khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, điều quan
trọng nhất và khó khăn nhất chính là nhận thức được chính bản thân mình, thấy rõ
ảnh hưởng cũng như tác động đối với mình và trách nhiệm mà mình phải gánh vác.
Nếu Trung Quốc không kiểm điểm lại sâu sắc chính sách của mình đối với Triều
Tiên mà chỉ đơn giản đẩy trách nhiệm cho nước khác thì quốc gia cuối cùng bị
thiệt hại sẽ là Trung Quốc. Do đó, về mặt tự nhận thức, Trung Quốc cũng có ba vấn
đề lớn cần trả lời.

Lý giải thế nào về chính sách của Trung Quốc đối với Triều Tiên hiện nay?

Yêu cầu lợi ích cao nhất của Mỹ là làm đối trọng với Trung Quốc, còn yêu cầu lợi ích
lớn nhất của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Triều Tiên là gì? Đối
với Trung Quốc, nếu không còn giành lấy quyền chủ động hoặc trao quyền chủ
động cho Mỹ, thì việc giải quyết và giải quyết chậm trễ cuộc khủng hoảng trên bán
đảo Triều Tiên đều là những thiệt hại lớn nhất đối với lợi ích địa chính trị của
Trung Quốc. Tình cảnh của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hiện
nay như thế nào? Đối mặt với rất nhiều khó khăn về lợi ích trong vấn đề hạt nhân
của Triều Tiên, thái độ của Trung Quốc cũng không khó để giải thích. Ở đây có nhân
tố trên một số cấp độ.

Thứ nhất, Trung Quốc quan tâm đến sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Một khi
Triều Tiên xuất hiện tình trạng rối ren, toàn bộ bán đảo này, thậm chí toàn bộ khu
vực Đông Á đều có thể hỗn loạn. Tình hình hỗn loạn ở Trung Đông đã làm cho các
nước lớn rơi vào tình trạng khó khăn, Trung Quốc chắc chắn không muốn thấy Mỹ
tiếp tục tạo ra một Trung Đông hỗn loạn khác ở Đông Á. Một khi Đông Bắc Á xuất
hiện tình trạng rối ren, Trung Quốc, là quốc gia lớn nhất ở khu vực này, không thể
tránh khỏi bị cuốn vào, rất khó đánh giá ảnh hưởng do Trung Quốc tạo ra.

Thứ hai, một khi bán đảo Triều Tiên xảy ra hỗn loạn, Trung Quốc cũng có thể bị tác
động, đặc biệt là làn sóng dân di cư lớn ở Triều Tiên tràn sang.

Thứ ba là lo ngại của Trung Quốc đối với sự khó lường trong tương lai do thống nhất
bán đảo Triều Tiên gây ra. Nếu Triều Tiên tan rã và bán đảo Triều Tiên thống nhất,
Trung Quốc phải đối mặt với Hàn Quốc hùng mạnh. Nước Cao Câu Ly (Koguryo,
được thành lập vào năm 37 trước Công nguyên ở vùng phía Bắc bán đảo Triều Tiên
ngày nay, bị Nhà Đường của Trung Quốc và nước Tân La thôn tính vào năm
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668-ND) trước kia đã phản ánh đòi hỏi mạnh mẽ về lãnh thổ của Hàn Quốc đối với
Trung Quốc, chỉ có điều yêu cầu này bị kìm nén bởi mâu thuẫn thống nhất giữa
Triều Tiên và Hàn Quốc, tạm thời chưa thể hiện rõ. Một khi Hàn Quốc thực sự thống
nhất bán đảo Triều Tiên, họ chắc chắn sẽ tranh chấp với Trung Quốc trong vấn đề
lãnh thổ, việc đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Đông Bắc Á cuối cùng hình thành thế
chân vạc ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cộng thêm với nhân tố Mỹ,
tình thế an ninh của Trung Quốc sẽ ở trong một môi trường bên ngoài hoàn toàn
mới và rất khó lường.

Tất cả những nhân tố trên đã quyết định hành động của Trung Quốc từ trước đến
nay.

Thứ nhất, Trung Quốc không thể tự mình làm một số việc bất lợi cho sự ổn định
của bán đảo Triều Tiên. Do đó, cho dù Trung Quốc rất bất bình đối với việc Triều
Tiên thử hạt nhân, thậm chí quyết tâm trừng phạt Triều Tiên, nhưng trừng phạt vẫn
luôn hạn chế với tiền đề không để Triều Tiên biến động. Trung Quốc không thể thực
hiện đảo chính thay đổi Chính quyền Bình Nhưỡng như Mỹ. Thứ hai, Trung Quốc có
quyền lực của riêng mình trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bắc Kinh sẽ phủ
quyết những nghị quyết không có lợi cho sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Thứ
ba, Trung Quốc duy trì tính chất mơ hồ chiến lược trước những hành động của Mỹ,
Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tấn công Triều Tiên, vừa không phản đối rõ ràng, vừa
không nói là ủng hộ. Mỹ vốn có thái độ mơ hồ, tính mơ hồ đó làm cho Mỹ rất khó
thực hiện hành động quyết đoán đối với Triều Tiên.

Rõ ràng, vấn đề mà Trung Quốc phải đối mặt là không tách bạch giữa lợi ích trước
mắt và lợi ích lâu dài. Những điều đề cập ở trên bao gồm làn sóng dân di cư đều là
vấn đề trước mắt, chứ không phải là vấn đề lâu dài. Mọi người đã quên rằng làn
sóng dân di cư chỉ là tạm thời, còn cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên lại là
mãi mãi. Nếu vì lợi ích trước mắt mà lẩn tránh giải quyết vấn đề trong thực tế thì sẽ
tạo thành khủng hoảng kéo dài mãi đối với Trung Quốc.

Biện pháp duy nhất mà Trung Quốc muốn giải quyết tình trạng khó xử về lợi ích
chính là thay đổi định vị đối với vấn đề Triều Tiên, đó là không còn tiếp tục coi vấn
đề Triều Tiên là vấn đề của Mỹ, mà cần nhận thức được đây là vấn đề của chính
Trung Quốc, không nên tiếp tục chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, mà cần hướng
tới lợi ích lâu dài. Nếu lập trường của Trung Quốc có sự thay đổi như vậy thì chính
sách và chiến lược của nước này sẽ hoàn toàn khác.
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Trung Quốc cần điều chỉnh chính sách như thế nào?

Đến nay, Mỹ dường như đã lợi dụng rất tốt tình trạng bế tắc của Trung Quốc, dù ở
Mỹ hay ở nước ngoài, Washington đều quy kết nguyên nhân khiến Triều Tiên có thể
phát triển vũ khí hạt nhân là do Trung Quốc. Người Mỹ nhận định như vậy không có
gì đáng ngạc nhiên bởi nếu đổi vị trí Trung Quốc thành Mỹ thì có thể có chiến lược
và chính sách khác. Mọi người có thể thấy rõ người Mỹ năm 1962 đã làm thế nào để
vượt qua nguy hiểm bùng nổ chiến tranh hạt nhân với Liên Xô để xử lý cuộc khủng
hoảng tên lửa Cuba. Đối với Trung Quốc, trước hết phải nhận thức được những gì là
thiếu lý trí trong hành động của mình.

Thứ nhất, vì sao luôn coi vấn đề Triều Tiên là vấn đề của Mỹ, chứ không phải là vấn
đề của Trung Quốc? Ở đây bao gồm phía nhà nước, mọi người thường tìm về
nguyên nhân ban đầu của vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguyên nhân
lịch sử gây ra vấn đề Triều Tiên cũng không có ý nghĩa gì. Thực ra, mục đích phát
triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là để chĩa vào Mỹ, bởi vì Mỹ tạo ra mối đe dọa
an ninh quốc gia đối với Triều Tiên, thậm chí là đe dọa đối với sự an toàn của lãnh
đạo Triều Tiên. Mỹ cũng thường xuyên đưa ra “cây gậy”, làm cho tình hình rất khó
thực sự hòa dịu, giữa Mỹ và Triều Tiên thiếu lòng tin, nên thường dẫn đến tình hình
xấu đi. Do đó, nếu vấn đề muốn được giải quyết một cách hòa bình trong khuôn
khổ hiện có, thì nó sẽ được quyết định bởi sự cải thiện quan hệ Triều Tiên-Mỹ.

Trung Quốc đẩy trách nhiệm cho Mỹ, nếu chỉ là ngôn từ ngoại giao thì có thể hiểu
được; nhưng nếu thực sự Trung Quốc nghĩ sao làm vậy thì chắc chắn phạm phải sai
lầm lịch sử hoàn toàn. Vấn đề ở đây là Trung Quốc phải hứng chịu hậu quả Triều
Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chứ không phải là Mỹ. Triều Tiên hiện tại đang
ngang nhiên thử vũ khí hạt nhân ở khu vực gần biên giới với Trung Quốc, đã gây
ảnh hưởng mang tính phá hoại đối với rất nhiều lĩnh vực như đời sống, kinh tế…
của người dân Trung Quốc. Vì an ninh của mình, Hàn Quốc đã mở đường cho Hệ
thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ vào nước họ, an
ninh của hơn một nửa lãnh thổ Trung Quốc cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Cho dù
Trung Quốc phản đối hoặc thực hiện biện pháp đáp trả như thế nào, nếu Triều Tiên
tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân thì Mỹ và Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục phát triển
theo hướng đó, hành động của họ hoàn toàn có thể lý giải được.

Trong nền chính trị quốc tế, mỗi quốc gia đều hành động căn cứ vào định nghĩa

4/8

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sử dụng quân bài hy sinh Trung Quốc
Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 15:29

của họ đối với an ninh quốc gia. Hàn Quốc không thể đơn độc ứng phó với khủng
hoảng an ninh sau khi Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, cho dù tổn thất về kinh tế
và ngoại giao với Trung Quốc lớn đến đâu thì Hàn Quốc cũng chỉ có thể lựa chọn đi
sâu hợp tác quân sự với Mỹ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia cơ bản của Hàn Quốc.
Nếu việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật tên lửa đã trở thành sự
“sùng bái” của toàn dân thì Hàn Quốc triển khai THAAD cũng đã trở thành “quyết
định quốc gia” của Hàn Quốc, bất kỳ tiếng nói phản đối nào ở Hàn Quốc hay ở
nước ngoài đều khó làm thay đổi quyết định này. Việc cải thiện quan hệ với Hàn
Quốc gần đây được người ta lý giải thành Trung Quốc thừa nhận tính hợp pháp của
THAAD được đưa vào Hàn Quốc trong thực tế.

Thứ hai, vì sao Trung Quốc lại xem nhẹ việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân
cho dù đó là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc? Về
tương lai lâu dài, một khi Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, Trung Quốc bị đe
dọa nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Triều Tiên một khi đã sở hữu vũ khí hạt
nhân, Hàn Quốc cũng phải phát triển vũ khí hạt nhân, Nhật Bản đương nhiên trở
thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đối với Seoul và Tokyo, phát triển vũ khí hạt
nhân chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là vấn đề kỹ thuật. Như vậy, Trung
Quốc đã trở thành quốc gia duy nhất bị vũ khí hạt nhân bao vây. Hiện nay, các
nước láng giềng của Trung Quốc như Nga, Pakistan, Ấn Độ… đã sở hữu vũ khí hạt
nhân, một khi Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân thì sẽ có thêm ba nước sở hữu vũ
khí hạt nhân là Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mặc dù xem xét từ tình hình hiện nay, có thể có người cho rằng đối tượng mà những
nước phát triển vũ khí hạt nhân chĩa vào không phải là Trung Quốc, mà là nước
khác, nhưng ai có thể đảm bảo cùng với sự thay đổi môi trường quốc tế trong tương
lai, vũ khí hạt nhân của những nước này không phải chĩa vào Trung Quốc?

Trên phạm vi thế giới, một nước lớn thường khó xây dựng tốt quan hệ với các nước
láng giềng nhỏ hơn. Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Nga, Mỹ, Ấn Độ… đều như
vậy. Ngoài Trung Quốc, tất cả các nước lớn đều không thể cho phép nước nhỏ láng
giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là lý do Mỹ giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa
ở Cuba, cũng là nguyên nhân sâu xa đối đầu giữa Ấn Độ với Pakistan. Về vấn đề
này, vì sao Trung Quốc lại coi nhẹ an ninh quốc gia cũng như thế hệ sau của mình
trong tương lai như vậy?

Thứ ba, vì sao Trung Quốc vẫn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm quốc tế nhiều hơn?
Trung Quốc là nước lớn đang trỗi dậy, mặc dù là nước đang phát triển nhưng hiển
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nhiên đã vượt qua giai đoạn đầu tiên của quốc gia trỗi dậy, hiện nay đã trở thành
nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và quốc gia thương mại lớn nhất thế giới. Trên thực
tế, Trung Quốc đang chuyển từ quốc gia hưởng lợi từ hệ thống quốc tế sang vai trò
của quốc gia kiến tạo, không những cộng đồng quốc tế kỳ vọng Trung Quốc gánh
vác trách nhiệm quốc tế và khu vực, Trung Quốc cũng mong muốn gánh vác trách
nhiệm, về khách quan cũng thực sự đang gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, nhưng
về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thì vẫn còn quá ít ỏi.

Vì sao Trung Quốc phải chấp nhận thử thách lớn?

Trong lĩnh vực thế giới không phổ biến vũ khí hạt nhân, cục diện do Mỹ và Nga
(Liên Xô trước đây) giữ vai trò chủ đạo đang đối mặt với ngày càng nhiều thách
thức. Cùng với sự suy giảm khả năng lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, việc xây dựng cơ
chế không phổ biến vũ khí hạt nhân với trách nhiệm nặng nề và lâu dài đang để lại
không gian phát huy nhiều hơn cho Trung Quốc. Tóm lại, đối với Trung Quốc hiện
nay và tương lai, việc gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc tế không phổ biến vũ
khí hạt nhân và tham gia quản lý toàn cầu chắc chắn sẽ đem lại nhiều hơn uy tín
quốc tế quý báu cho Trung Quốc.

Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên rõ ràng là một thử thách của nước lớn Trung Quốc
trỗi dậy, ý nghĩa lịch sử của nó đồng nghĩa với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba
giữa Liên Xô và Mỹ trước kia. Nếu Trung Quốc muốn tích cực làm nên chuyện thì có
những tư duy cụ thể nào?

Việc Trung Quốc đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên hoặc liên kết với Nga giải
quyết vấn đề Triều Tiên, thậm chí Trung Quốc và Mỹ sử dụng mô hình G2 để hợp
tác giải quyết vấn đề Triều Tiên thì đều có thể thực hiện được. Khi so sánh, thượng
sách nhất vẫn là Trung Quốc giành quyền chủ đạo hoàn toàn. Điều cần nêu rõ là
Trung Quốc chủ động không phải là chỉ dựa vào bản thân giải quyết vấn đề Triều
Tiên. Trung Quốc không những phải có vai trò lãnh đạo trong tìm kiếm hiệp thương
giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên mà còn phải giành được vai trò chủ đạo
trong hoạt động sử dụng vũ lực đe dọa Triều Tiên sau khi việc đàm phán hoàn toàn
đổ vỡ. Cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên đã lên tới mức hiện nay, Trung
Quốc nắm quyền chủ động không đồng nghĩa với việc sử dụng vũ lực, nhưng tuyệt
đối không được loại trừ việc sử dụng vũ lực. Việc Trung Quốc thực hiện chủ động
thực sự cũng bao gồm khả năng của mô hình G2.
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Về tư duy khác, nếu nói rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên hiện nay là
vấn đề nan giải đối với Trung Quốc sẽ không đúng bằng nói đó là cơ hội để Trung
Quốc chứng minh thực lực của mình trước thế giới. Trước hết, chương trình vũ khí
hạt nhân của Triều Tiên đã làm cho nước này mất đi sự tôn trọng của dư luận chủ
lưu của thế giới. Sự kiện Bình Nhưỡng tổ chức ám sát Kim Jong-nam, anh ruột Kim
Jong-un, ở Malaysia càng làm tăng thêm hình ảnh quốc tế xấu của Triều Tiên. Nếu
Trung Quốc thực hiện hành động ngăn chặn mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên thì tính
chính nghĩa quốc tế sẽ lớn hơn mọi cảnh cáo bằng vũ lực kể từ khi thành lập nước
Trung Quốc mới đến nay. Do đó, hình ảnh quốc gia trỗi dậy hòa bình của Trung
Quốc không thể vì thế mà bị sứt mẻ.

Thứ hai, từ quan hệ tế nhị giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề Đài Loan trong những
năm gần đây, có thể thấy Trump là một doanh nhân chuyên nghiệp không nhấn
mạnh nhiều đến ý thức hệ, ông ta thực dụng hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào kể từ
Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Chính phủ Mỹ trong nhiệm kỳ này đáng được
Trung Quốc mặc cả về lợi ích địa chính trị. Việc làm này là cơ hội lịch sử hiếm có
đối với việc Trung Quốc xây dựng lại cục diện địa chính trị Đông Bắc Á.

Thứ ba, Chính phủ Mỹ hiện nay để tâm nhiều hơn đến việc nhanh chóng giải quyết
tình trạng rối ren tại Trung Đông liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo
(IS), xét đến cùng ân oán giữa Chính quyền Trump và các nước Hồi giáo là vấn đề
văn minh, còn ân oán giữa Chính quyền Trump với Triều Tiên là vấn đề chiến lược,
có giá trị mặc cả nhiều hơn đối với nước Mỹ hiện tại.

Hiện tại, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc đang ở thời kỳ tốt nhất kể từ Chiến tranh Lạnh đến nay, đặc biệt
là đối với Nga. Trong vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc thực hiện chủ động còn thuận
lợi hơn nhiều so với Mỹ. Nga hiện nay đại diện cho phe trì hoãn việc cho phép trừng
phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều này chứng tỏ phương
hướng thay đổi của Nga đối với chính sách Triều Tiên về tổng thể thống nhất với
Trung Quốc.

Cho dù Trung Quốc cũng đã ủng hộ rất lớn đối với Nga trong các vấn đề Crimea và
Ukraine trước kia hay bán đảo Triều Tiên cũng liên quan đến lợi ích địa chính trị ở
khu vực Viễn Đông của Nga, nhưng ảnh hưởng của Nga đối với Triều Tiên kém xa
Trung Quốc. Nếu Trung Quốc thẳng thắn nêu rõ phương án mới của mình với Nga,
trong tình hình được Mỹ ủng hộ, thì lý do Nga từ chối Trung Quốc không nhiều.
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Chắc chắn, khi xử lý hành động đa phương trong vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc
không thể tiếp tục chấp nhận bị Chính phủ Triều Tiên “dắt mũi”, cho dù cuối cùng
giải quyết bằng biện pháp hòa bình hay sử dụng vũ lực, Trung Quốc đều cần nắm
chắc quyền chủ động. Nếu Trung Quốc không gia tăng sức ép lớn hơn, Mỹ và Nga
sẽ không có điều chỉnh lớn về chiến lược, sách lược sở hữu vũ khí hạt nhân của
Triều Tiên không thể có sự thay đổi nào, vòng tuần hoàn ác tính tiếp tục như vậy thì
sẽ dẫn đến tai họa. Một khi Triều Tiên trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân,
mọi người hiện tại rất khó giải thích cho thế hệ con cháu sau này.

Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên, chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu về Chính sách công, Đại học
Quốc gia Singapore, chuyên gia về nghiên cứu Đông Á. Bài viết được đăng trên Việ
n Nghiên cứu Chính sách công
(IPP), Đại học Công nghệ Hoa Nam, Trung Quốc.

Hoàng Lan (gt)
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