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Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai quốc gia đứng hàng đấu thế giới trong giai đoạn hiện tại.  Trong thời 

kỳ Chiến Tranh Lạnh, Mỹ và Liên Sô (Liên Bang Sô Viết) là hai thế đối cực của thế giới về quân sự, 

thì ngày nay, Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai thế đối cực về công nghệ trong thời kỳ toàn cầu hóa 

này.  Hoa Kỳ và Thanh Triều ký Hiệp Ước Wangxia vào ngày 16 tháng 6 năm 1844 chính thức hình 

thành mối quan hệ Mỹ Trung.  Sự thăng trầm của nhà nước Trung Cộng trong suốt 70 năm qua có lệ 

thuộc vào mối quan hệ với Hoa Kỳ.  Bài viết này tóm lược mối quan hệ Mỹ Trung trong 70 năm qua 

1949-1919 kể từ khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được hình thành. 

Trong Chiến Tranh Thế Giới thứ Hai, Hoa Kỳ đã yểm trợ Tưởng Giới Thạch và Trung Hoa Dân Quốc 

chống Nhật.  Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông lãnh đạo Đảng Cộng Sản cướp chính 

quyền từ Trung Hoa Dân Quốc và thành lập nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (PCR).  Tưởng 

Giới Thạch và Quốc Dân Đảng chạy ra đảo Đài Loan.  Hoa Kỳ công nhận Đài Loan và mối quan hệ 

Hoa Kỳ - Trung Cộng xem như đóng băng nhiều thập niên kể từ đó.  

Ngày 25 tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tại Bán Đảo Triều Tiên nổ ra khi Nga Sô yểm trợ Bắc Hàn 

xâm lược Nam Hàn.  Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ ra sức bảo vệ Nam Hàn bằng cách đưa quân tấn 

công Bắc Hàn, đẩy lùi quân đội Miền Bắc gần đến biên giới Trung Quốc.  Nhân danh bảo vệ biên 

giới, Trung Cộng nhảy vào cuộc chiến.  Vì e ngại xảy ra cuộc chiến toàn diện cho nên Liên Hiệp 

Quốc, Trung Cộng và Bắc Hàn đã ký một hiệp ước đình chiến vào năm 1953.  Sau 3 năm chiến tranh 

đã có chừng 4 triệu người chết.  

Tháng 8 năm 1954, Tưởng Giới Thạch cho hàng ngàn quân chiếm các đảo Quemoy và Matsu tại eo 

biển Đài Loan.  Quân đội Trung Cộng đáp trả bằng cách bắn đạn pháo vào các đảo này.  Hoa Kỳ ký 

hiệp ước bảo vệ Đài Loan và hăm dọa sẽ dùng bom nguyên tử để tấn công Trung Cộng.  Điều này đã 

khiến Trung Cộng phải ngồi vào bàn đàm phán vào tháng 4 năm 1955.   

Ngày 7 tháng 10 năm 1950 quân Trung Cộng vượt sông Yangtze tiến chiếm Tây Tạng.  Chín năm 

sau, tháng 3 năm 1959, người dân Tây Tạng nổi dậy chống Trung Cộng, nhưng thất bại và Đức Dalai 

Lama, lãnh đạo của Tây Tạng, phải chạy lánh nạn tại Ấn Độ cho đến ngày nay.  Liên Hiệp Quốc và 
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Hoa Kỳ lên án Trung Cộng đàn áp người Tây Tạng.  Cơ Quan Tình Báo Hoa Kỳ vũ trang cho nhóm 

người Tây Tạng yêu nước để nổi dậy chống Trung Quốc trong nhiều năm của thập niên 1950.   

Tháng 10 năm 1964, Trung Cộng thử bom hạt nhân đầu tiên.  Sự thử nghiệm này đưa mối liên hệ Mỹ 

Trung căng thẳng.  Cộng thêm vào đó là chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã đưa quân vào Miền Nam Việt 

Nam và Trung Quốc đưa quân đến biên giới Bắc Việt.   

Liên Sô và Trung Quốc có sự khác biệt nhau về chính sách phát triển công nghiệp theo mô hình 

XHCN và đưa đến sự bất hòa giữa hai chính quyền của hai quốc gia này.  Năm 1960 Liên Sô đã rút 

cố vấn từ Trung Cộng về nước. Tháng 3 năm 1969, Liên Sô và Trung Cộng đối đầu nhau về đường 

biên giới.  Ngày 13 tháng 8 năm 1969 một lực lượng Liên Sô có cả 6 xe tăng phục kích và hạ sát toàn 

bộ toán lính 37 người tuần tra biên phòng của Trung Cộng.  Trung Cộng phản đối, nhưng Liên Sô 

cho rằng họ bảo vệ lãnh thổ của mình.  Giai đoạn này, Liên Sô thay thế Hoa Kỳ trở thành mối đe dọa 

lớn nhất của Trung Cộng, điều này khiến Trung Cộng muốn được gần với Mỹ.  

Ngày 6 tháng 4 năm 1971, đội bóng bàn Trung Cộng mời đội bóng bàn Mỹ viếng thăm Trung Cộng 

và được phía nhà nước Trung Cộng đài thọ hoàn toàn.  Một số nhà báo cũng được tháp tùng đội bóng 

bàn và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, Người Mỹ được cho phép đến Trung Quốc.  Sự kiện này 

được gọi là “Ngoại Giao Bóng Bàn.”  Mỹ thấy Trung Cộng là đối tác quan trọng để chống Liên Sô 

và cũng muốn chia rẻ hai nước Cộng Sản này.  Tháng Bảy năm 1971, nhân chuyến công du Á Châu, 

Ngoại Trưởng Kissinger đã bí mật đi thăm Bắc Kinh hai ngày.  Sau đó Mỹ đã có động thái ủng hộ 

Trung Cộng có được chiếc ghế thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.  

Tháng 2 năm 1972, Tổng Thống Nixon đến thăm Trung Quốc 8 ngày, đã gặp Chủ Tịch Mao và ký 

Tuyên Bố Shanghai với Thủ Tướng Chu Ân Lai, ông này được đánh giá là một lãnh đạo am tường, 

ôn hòa và có giá nhất của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Bảng Tuyên Bố này cho phép hai nước cải 

tiến mối quan hệ với nhau và trao đổi ngoại giao ngay cả những vấn đề khó nhất như Đài Loan.  Từ 

Tuyên Bố này, mối liên hệ Mỹ Trung từ từ dẫn đến việc bình thường hóa.  

Năm 1979, dưới thời kỳ của Tổng Thống Jimmy Carter, Hoa Kỳ đã bình thường hóa ban giao toàn 

diện với Trung Cộng.  Nguyên tắc Một Trung Hoa cũng được thừa nhận dành cho Trung Cộng, từ 

trước đến lúc này, Mỹ vẫn giữ cho Đài Loan.  Sau đó không lâu, phó thủ tướng bấy giờ, ông Đặng 

Tiểu Bình đến thăm Hoa Kỳ.  Đặng Tiểu Bình là nhân  vật có chính sách đổi mới kinh tế cho Trung 

Cộng.  Để bảo vệ Đài Loan, Quốc Hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật Quan Hệ Đài Loan, 

cho phép Hoa Kỳ vẫn di trì trao đổi thương mại, văn hóa với Đài Loan và bảo vệ Đài Loan khi bị tấn 

công.  Đạo luật này không trái ngược gì với chính sách Một Trung Hoa của Hành Pháp.  

Dưới thời của Tổng Thống Reagan, Mỹ vẫn di trì chính sách một Trung Quốc dành cho Trung Cộng 

để kéo Trung Cộng không liên kết với Liên Sô và tiếp tục cam kết bảo vệ Đài Loan khi bị tấn 

công.  Tháng 4 năm 1984 Tổng Thống Reagan thăm Trung Quốc và đến tháng 6, chính phủ Hoa Kỳ 

cho phép bán trang thiết bị quân sự cho Trung Cộng.  

Mùa Xuân năm 1989, hàng ngàn sinh viên biểu tình tại Quảng Trường Thiên An Môn đòi hỏi cải 

cách và chống tham nhũng.  Chính quyền Trung Cộng đã đàn áp một cách mạnh mẽ.  Ngày 3 tháng 

6, quân đội có xe tăng tấn công đàn áp phong trào biểu tình của sinh viên tại quãng trường.  Hàng 

ngàn sinh viên bị tử nạn.  Thế giới lên án Trung Cộng.  Mối quan hệ Mỹ Trung bị đóng băng.  

Tháng 9 năm 1993, để xoa dịu Hoa Kỳ, Trung Cộng đã thả ông Ngụy Kinh Sinh, tù nhân chính trị 

nổi tiếng, bị bắt từ năm 1979.  Sau đó Tổng Thống Clinton cho phép nối kết trở lại mối quan hệ với 

Trung Cộng.  Nhưng sau đó Trung Cộng lại bắt giam ông Ngụy trở lại.  Hoa Kỳ phản đối.  Dưới sự 

áp lực của Hoa Kỳ và thế giới, Trung Cộng thả ông Ngụy Kinh Sinh và Sinh viên Quang Đán, thủ 

lãnh của phong trào sinh viên đang bị nhốt, ra khỏi tù và trục xuất sang Mỹ.   

Tháng 3 năm 1996, Đài Loan có cuộc bầu cử tổng thổng đầu tiên qua phổ thông đầu phiếu.  Người 

dân Đài Loan chính thức được bầu chọn tổng thống.  Ông Lý Đăng Huy đắc cử.  Trung Cộng giận dữ 



về cuộc bầu cử dân chủ này và rất sợ người dân Đài Loan bỏ phiếu độc lập.  Chính phủ Hoa Kỳ công 

nhận Tổng Thống Đài Loan và mời Tổng Thống Lý Đăng Hy sang thăm Hoa Kỳ.  Trung Cộng triệu 

tập đại sứ tại Mỹ về nước.   

Tháng 5 năm 1999, vì nhầm lẫn của tình báo Hoa Kỳ, tòa đại sứ Trung Cộng tại Belgrade bị NATO 

đánh bom trong chiến dịch tấn công quân Serbia đang chiếm Kosovo.  Mặc dầu Hoa Kỳ và NATO 

có lời xin lỗi, nhưng tại Trung Cộng, người dân xuống đường biểu tình chống Mỹ và đập phá tài sản 

của chính phủ Hoa Kỳ tại Trung Cộng.  

Đạo luật Bình Thường Hóa Quan Hệ Mỹ Trung năm 2000 dưới thời Tổng Thống Clinton đã cho phép 

việc trao đổi mậu dịch với Trung Cộng và mở đường cho Trung Cộng gia nhập Tổ Chức Thương Mai 

Thế Giới năm 2001.  Kim ngạch thương mại Mỹ Trung tăng từ $5 tỷ năm 2004 lên $231 tỷ năm 

2004.   

Năm 2006, Trung Cộng qua mặt Mexico để trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Hoa Kỳ sau 

Canada.  

Năm 2007, trong chuyến công du tại Á Châu, phó Tổng Thống Dick Cheney phát biểu rằng Trung 

Cộng đang xây dựng quân đội một cách không bình thường.  Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng 

tăng 18 phần trăm, lên $45 tỷ trong năm 2007 và đẩy mạnh việc xâm chiếm các biển đảo.  

Năm 2008, Trung Cộng trở thành chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ.  Tiền của Trung Quốc đổ vào Mỹ để 

mua công trái phiếu của chính phủ Mỹ. 

Năm 2010, Trung Cộng trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.  GDP của Trung Cộng trong năm 

này là $5.88 ức và GDP của Mỹ là $14.99 ức.  Mặc dầu GDP của Trung Cộng còn xa Hoa Kỳ, nhưng 

Trung Cộng không ngần ngại muốn qua mặt Hoa Kỳ trong lĩnh vực thương mại vào năm 2027.  Việc 

này tạo nên mối đe dọa cho Hoa Kỳ. 

Năm 2011, Mỹ có chính sách chuyển trục sang Á Châu Thái Bình Dương.  Tổng Thống Obama muốn 

cô lập Trung Quốc bằng cách thành hình Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương.  Tổng 

Thống Obama cũng đưa 2,500 lính Mỹ đến Úc và bị Trung Cộng lên án.  Thâm hụt thương mại giữa 

Hoa Kỳ và Trung Cộng cứ đà gia tăng lên $295.5 tỉ năm 2011. 

Tháng 3 năm 2012, Mỹ, Âu Châu và Nhật yêu cầu Tổ Chức Thương Mại Thế Giới giới hạn việc xuất 

khẩu thép của Trung Cộng.  Hoa Kỳ thay đổi quota nhập thép của Trung Cộng, khiến nhiều công ty 

thép phải rời bỏ Trung Cộng.  Trung Cộng kêu gào xóa bỏ việc “giới hạn bất công” này.  Tháng 11 

năm 2012, Tập Cận Bình thay Hồ Cẩm Đào nắm quyền hàng đầu của Trung Cộng, thâu tóm quyền 

lực rất lớn với các chức vụ từ Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nhà Nước, Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương… 

Ngày 7-8 tháng 6 năm 2013, Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Tập gặp nhau ở Sunnylands để giảm 

căng thẳng trong mối quan hệ.  Ông Tập muốn hình thành một mối quan hệ mới mà theo ông, mối 

quan hệ của các sức mạnh siêu cường, cho Trung Quốc ngang hàng với Hoa Kỳ. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2014, một tòa án của Hoa Kỳ đã kết án năm tin tặc có liên hệ với quân đội 

Trung Cộng đã ăn cấp kỹ thuật công nghệ của các công ty Hoa Kỳ.  Tháng 6 năm 2015, chính phủ 

Hoa Kỳ lại trưng ra bằng chứng Trung Cộng ăn cắp thông tin cá nhân của các nhân viên chính phủ 

Mỹ. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2015, Quân đội Hoa Kỳ chỉ ra bằng chứng thu thập từ vệ tinh cho thấy Trung 

Cộng đã thành hình những đảo nhân tạo tại Biển Đông cho mục đích quân sự.  Trung Quốc biện hộ 

bằng cách cho rằng việc bồi đắp các đảo nhân tạo là cho mục đích dân sự.  

Ngày 6-7 tháng 4 năm 2017, Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập gặp thượng đỉnh tại Florida, Hoa 

Kỳ.  Chuyến gặp này để bàn về “Bắc Hàn” và thắc chặt mối quan hệ giữa hai nước.  Vấn đề thương 

mại cũng được đem ra thảo luận và một ký kết mười phần về việc trao đổi mậu dịch cũng được ký 

kết.  Thâm hụt thương mại giữa Mỹ Trung là $336 tỉ trong năm 2017. 



  

Tháng 3 năm 2018, Chính quyền Trump lên án mạnh mẽ Trung Cộng ăn cắp kỹ thuật công nghệ của 

Mỹ.  Để giảm thâm hụt thương mại với Trung Cộng, Tổng Thống Trump đánh thuế vào hàng hóa 

nhập từ Trung Cộng, việc đánh thuế này có trị giá lên đến $50 tỉ.  Để đáp lại Trung Cộng đòi đánh 

thuế lên các sản phẩm nông nghiệp nhập từ Mỹ.  Cuộc chiến thương mại bùng nổ khiến nền kinh tế 

Trung Cộng rơi vào khó khăn thấy rõ.  Chứng khoáng giảm giá, các công ty rút ra khỏi Trung Quốc, 

tăng trưởng kinh tế chậm lại…  

Ngày 6 tháng 7 năm 2018, cuộc chiến thương mại Mỹ Trung tiếp tục leo thang.  Mỹ đánh thuế $34 tỉ 

trên hơn 800 loại hàng hóa đến từ Trung Quốc.  Tổng Thống Trump chỉ ra rằng, Trung Cộng đã lợi 

dụng sự trao đổi thương mại tự do để làm lợi cho mình qua các công ty Mỹ đến Trung Quốc đầu tư 

và nhập khẩu hàng hóa trở lại Mỹ.  Sự cạnh tranh không công bằng này đã làm thiệt hại cho Hoa Kỳ. 

Mối quan hệ Mỹ Trung đang xoay quanh Cuộc Chiến Thương Mại Mỹ Trung vẫn tiếp diễn vào những 

tháng đầu năm 2019.  Trong thời của các Tổng Thống Đảng Dân Chủ, chính phủ Mỹ luôn tăng thuế 

đối với các đại công ty để bù vào ngân sách giúp người nghèo, khiến cho các đại công ty Mỹ chạy 

sang Trung Quốc để đầu tư, sau đó bán hàng hóa trở lại Hoa Kỳ.  Chính phủ của Tổng Thống Trump 

có ý đem các công ty Mỹ về lại Mỹ bằng cách giảm thuế cho các đại công ty.  

Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc mà là cuộc chiến để xác 

định vị thế đứng đầu thế giới của Hoa Kỳ.  Giới tinh hoa chính trị của Mỹ đã mở cửa cho Trung Cộng 

để kéo chính quyền và đất nước này đến gần với các giá trị của Mỹ hơn trong Cuộc Chiến Tranh 

Lạnh.  Ngày hôm nay, họ thấy sự trổi dậy hung hăng của Trung Cộng từ chiến lược một vành đai một 

con đường đến tham vọng muốn trở siêu cường quốc qua mặt Hoa Kỳ, là một mối đe dọa cho sự ổn 

định của thế giới.  

Trong cuộc chiến này, Trung Quốc gặp thiệt thòi:  

1/ Trung Quốc là một nền kinh tế mới trổi dậy, càng kéo dài cuộc chiến, sẽ đối diện với rất nhiều rủi 

ro kinh tế so với Hoa Kỳ, một siêu cường và có nền kinh tế ổn định, ít bị lệ thuộc vào yếu tố ngoại 

quốc. 

2/ Các công ty và tài phiệt đang ở Trung Quốc sẳn sàng rời nước này nếu thấy tình trạng đầu tư bấp 

bênh tại đây.  Như thế việc làm và tiền bạc sẽ đi ra khỏi Trung Quốc. 

3/ Trung Quốc luôn có sự bất ổn về chính trị vì khuynh hướng độc đảng và chèn ép các dân tộc, các 

quốc gia trong vùng.  Các vùng bị trị và tự trị như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, Đài Loan, Quảng 

Đông và Hồng Kông sẳn sàng tách ra bất cứ lúc nào và khiến Trung Quốc trở thành nhiều mãnh vỡ 

trên bản đồ thế giới.       

4/ Hoa Kỳ, Đồng Minh của Hoa Kỳ, và các nước trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương sẽ liên kết 

nhau nhấn chìm sự trổi dậy của Trung Quốc nếu họ thấy đây là một sự trổi dậy hung hăng.  

Trước tình hình này, chính sách đu dây của Việt Nam nên hướng về phía Mỹ và đồng minh của 

Mỹ.  Hãy ra khỏi sự ảnh hưởng của Trung Cộng thì cơ hội để vươn lên của Việt Nam càng nhiều và 

tương lai của đất nước sẽ được tươi sáng hơn.  Tất cả những quốc gia trong vùng muốn vươn lên thì 

phải thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Cộng. 

 


