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“Chỉ khi có một cái nhìn đúng đắn về lịch sử, chúng ta mới có thể mở ra 

một tương lai tốt đẹp hơn.…Lãng quên lịch sử nghĩa là phản bội.”1 

 

 

 

Tháng 02/2014, hơn một năm sau khi Tập Cận Bình lên nắm giữ vị trí Tổng 

Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Chủ tịch nước Cộng hoà 

Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH), Quốc hội nước này đã thông qua việc thiết 

lập hai ngày lễ quốc gia. Thứ nhất, ngày 03/09, ngày Nhật Bản chính thức 

đầu hàng trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (ở 

Trung Quốc, cuộc chiến này được coi như một cuộc chiến tranh Trung – Nhật 

lần thứ hai), chính thức trở thành Ngày Chiến Thắng. Thứ hai, ngày 13/12 là 

ngày tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937, xảy ra 

vào ngay trước khi cuộc chiến nói trên nổ ra.2 Ngày 30/09 được Quốc hội 

tuyên bố là “Ngày thương binh liệt sỹ” để tưởng nhớ “những người đã hy sinh 

cuộc sống của họ cho nền độc lập dân tộc (của Trung Quốc), sự thịnh vượng 

và phúc lợi của nhân dân… sau cuộc Chiến tranh Thuốc phiện lần thứ nhất 

http://www.theasanforum.org/xi-jinping-as-historian-marxist-chinese-nationalist-global/?dat=#1
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(1839-1842)”.3 Tại những sự kiện này, Tập Cận Bình đã có những bài phát 

biểu quan trọng. Trong những năm qua, Tập Cận Bình cũng đã phát biểu tại 

những buổi lễ kỉ niệm 2565 năm ngày sinh của Khổng Tử, kỉ niệm 120 năm 

ngày sinh của Mao Trạch Đông và kỉ niệm 110 năm ngày sinh của Đặng Tiểu 

Bình. Trước khi lên nắm quyền Tổng Bí thư, trong tư cách là hiệu trưởng 

trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, hàng năm, Tập Cận Bình có các bài phát 

biểu nhắc nhở các lực lượng cộng sản nòng cốt về tầm quan trọng của lịch sử 

như một cẩm nang cho việc nâng cao khả năng quản lý và liên kết với nhân 

dân Trung Quốc.4 Trong các phát biểu công khai của Tập Cận Bình về lịch 

sử trong cả giai đoạn Đảng Cộng sản nắm quyền cũng như trước đó, người ta 

luôn luôn nhận thấy mong muốn siết chặt quyền lực của ông, của ĐCSTQ và 

khát vọng về một vai trò quốc tế của Trung Quốc trong tương lai.  

Cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến sự chú ý của Tập Cận Bình dành 

cho lịch sử, nhưng đây không phải là một điều mới  mẻ.5 Trong một bài phát 

biểu năm 2011 tại Trường Đảng Trung ương, ông nói rằng tất cả các nhà lãnh 

đạo ĐCSTQ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu lịch sử Trung Quốc 

trong việc tìm ra con đường phía trước cho đất nước này.6 Không kể ngày 

30/09, các dịp lễ kỉ niệm năm 2014 mà ông tham gia thực ra đã được công 

nhận một cách không chính thức trong nhiều năm. Khi nói về quá khứ của 

Trung Quốc, ông thường dùng những lời lẽ hoa mỹ, hình tượng cùng với 

những diễn giải đã được các nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng kể từ thập 

niên 40 của thế kỷ XIX. Tập Cận Bình không đưa ra những ý tưởng mới mà 

ông hợp nhất các quan điểm lịch sử, trong đó có những quan điểm mới xuất 

hiện. Tập Cận Bình giải thích sự vĩ đại của các sự kiện lịch sử Trung Quốc 

dựa trên bốn quan điểm chính: chủ nghĩa Mác - Lênin, Khổng giáo, chủ nghĩa 

dân tộc và chủ nghĩa toàn cầu. Theo chủ nghĩa Mác, Tập Cận Bình nhấn mạnh  

tính chiến đấu và tính chính đáng trong các động cơ của Trung Quốc. Từ  lịch 

sử Trung Quốc cận đại, ông lập luận về viễn cảnh hoà bình một cách độc đáo 

http://www.theasanforum.org/xi-jinping-as-historian-marxist-chinese-nationalist-global/?dat=#3
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của Trung Quốc. Theo chủ nghĩa dân tộc, ông đi đến tầm quan trọng của sự 

thống nhất. Và từ chủ nghĩa toàn cầu, ông tuyên bố về tính phổ biến của 

những mối bất bình và những khát vọng của Trung Quốc. 

Bài viết này đặt cách mà Tập Cận Bình thường sử dụng các ý nghĩa và 

bài học lịch sử trong mối quan hệ với bốn quan điểm lịch sử trên. Mặc dù các 

vấn đề trong nước cũng rất đáng lưu ý, bài viết tập trung chủ yếu vào cách 

hiểu nghị trình quốc tế của Tập Cận Bình dựa theo những quan điểm lịch sử 

đó. Bài viết đặt ra câu hỏi: Tập Cận Bình đã rút ra những bài học gì từ trong 

quá khứ, và những điều đó tác động hoặc hình thành nên nghị trình quốc tế 

của ông như thế nào? Nói một cách ngắn gọn là ông theo quan điểm lịch sử 

nào? 
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Tại sao các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi trọng lịch sử: Yêu cầu “phục hưng 

dân tộc” 

Tại sao cách sử dụng lịch sử của một nhà lãnh đạo Trung Quốc là một lăng 

kính quan trọng để qua đó chúng ta có thể hiểu về ông? Bởi vì, kể từ cuối 

thập niên 1840, tính hợp pháp về chính trị của Trung Quốc hiện đại được 

đánh giá bởi khả năng thực hiện yêu cầu lịch sử của các nhà lãnh đạo và hệ 

thống chính trị Trung Quốc. Yêu cầu đó là “cứu” Trung Quốc ra khỏi một 

quá khứ bị nô dịch và giúp cho dân tộc này trở nên mạnh mẽ, quyền lực và 

được tôn trọng bởi các dân tộc khác cũng như bởi chính nhân dân của mình. 

Điều này đã trở thành tiêu chuẩn để mỗi một nhà lãnh đạo đưa ra những khát 

vọng dân tộc cho Trung Quốc đồng thời biện minh cho con đường mà nhà 

lãnh đạo đó tin rằng đất nước phải thực hiện để đạt được những khát vọng 

kia. 

Khi bước lên nắm quyền, một nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa kế câu 

chuyện lịch sử về sự mất mát và phục hồi. Đó là sự mất mát quyền lực, lãnh 

thổ và vị thế quốc tế của đế quốc Trung Hoa do sự xâm lược, tấn công và nô 

dịch của các thế lực nước ngoài đối với nước này trong suốt “thế kỷ nhẫn 

nhục” – bắt đầu từ thất bại trong cuộc Chiến tranh Thuốc phiện năm 1842 với 

nước Anh cho đến chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đó là những bước đi chậm 

rãi nhưng vững chắc tới sự phục hồi dưới thời ĐCSTQ nắm quyền. Trong giai 

đoạn đó, Trung Quốc đã được rèn luyện bởi đau khổ và nỗi hổ thẹn. Từ đó  

nhân dân và dân tộc Trung Hoa đã đứng lên chiến đấu, dù nhiều lần bị đánh 

gục nhưng cuối cùng đã giành được chiến thắng dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ.  

Mặc dù có những bất đồng đáng kể với nhau trong cách thức thực hiện, 

nhưng khát vọng “cứu” Trung Quốc (jiuguo1) ra khỏi tình trạng bị nô dịch đã 

ăn sâu trong đầu các chính khách và học giả Trung Quốc ngay từ đầu “thế kỷ 

                                                             
1 Nguyên gốc tiếng Trung: 救国 – Người Biên tập 
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nhẫn nhục”. Tuy nhiên, rất nhiều thử nghiệm chính trị sau đó đã hoàn toàn 

thất bại. Theo lịch sử ĐCSTQ, chỉ cho đến khi Đảng này chiếm được vị trí 

hàng đầu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới có thể đoàn kết nhân dân, đánh 

bại quân xâm lược nước ngoài, phục hồi chủ quyền, quyền tự chủ và phần lớn 

lãnh thổ đã mất, mang lại cho Trung Quốc một vị trí trên bàn cờ quốc tế, và 

bắt đầu xây dựng lại sự thịnh vượng và quyền lực từ thời cổ đại của mình. 

Trên thực tế, cách nói “phục hưng Trung Quốc” (Zhongguo fuxing2) mà ông 

Tập Cận Bình thường dùng đã được sử dụng từ khá sớm trong thời kỳ hiện 

đại. Đây là một cách ngắn ngọn để nói về các mục tiêu chính trị và xã hội 

được tuyên bố bởi tất cả các lãnh tụ chính trị từ đó tới giờ. Do đó, năm 2011, 

Tập Cận Bình không phải là quá khoa trương khi nói rằng “từ đầu thời kì hiện 

đại, việc cứu dân tộc khỏi tình trạng nô dịch và đảm bảo sự tồn tại của nó đã 

trở thành sứ mạng lịch sử cấp bách của dân tộc và nhân dân Trung Quốc” . 

Cách nói tương tự cũng đã được những vị lãnh tụ trước đó sử dụng, từ các 

học giả nhà Thanh cho đến Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông và Hồ Cẩm 

Đào.7 

Cụ thể, chiến tranh thế giới lần thứ hai là một hòn đá thử vàng trong giai 

đoạn lịch sử này, bởi nó được coi như bước ngoặt mang tính quyết định 

chuyển từ sự suy giảm sang phục hồi của dân tộc Trung Hoa, “lần đầu tiên  

Trung Quốc toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của 

nước ngoài trong thời hiện đại”.8  Như Tập Cận Bình đã nói tại các sự kiện 

kỉ niệm 17 năm kết thúc chiến tranh, Nhật Bản thất bại: 

“Đập tan âm mưu thuộc địa và nô dịch hoá Trung Quốc của các nhà quân 

phiệt Nhật Bản và đặt một dấu chấm hết cho sự nhẫn nhục chịu đựng những 

thất bại liên tiếp của dân tộc Trung Hoa trước những kẻ xâm lược nước ngoài 

thời hiện đại. Chiến thắng vĩ đại này tái khẳng định vị trí cường quốc của 

Trung Quốc trên thế giới và mang lại cho nhân dân Trung Quốc sự tôn trọng 

                                                             
2 Nguyên gốc tiếng Trung: 中国复兴 – Người Biên tập 
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của tất cả những người yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Chiến thắng vĩ đại 

này mở ra những triển vọng tươi sáng cho một sự đổi mới vĩ đại của dân tộc 

Trung Hoa và đưa quốc gia cổ đại của chúng ta vào một hành trình mới sau 

khi được sinh ra một lần nữa”.9 

Trong khi Trung Quốc liên tục phục hồi, thông qua việc trở lại vị trí 

cường quốc, có vẻ được đảm bảo, Tập Cận Bình đã tiếp nhận yêu cầu “phục 

hưng Trung Hoa”. Trong bài phát biểu năm 2014 tại lễ tưởng niệm cuộc thảm 

sát Nam Kinh lần đầu tiên được tổ chức một cách chính thức, Tập  Cận Bình 

đã trực tiếp nhắc đến các nạn nhân của sự kiện này và nói rằng sự hy sinh của 

họ bây giờ được báo đáp: 

“Chúng tôi muốn nói với những đồng bào này… rằng Trung Quốc ngày 

nay đã trở thành một cường quốc có khả năng mạnh mẽ để mang lại cho nhân 

dân một cuộc sống hoà bình. Thời kỳ mà Trung Quốc bị các nước khác chà 

đạp lên ý chí và chèn ép đã mãi mãi không còn.”10  

Một trong những tiêu chí để đánh giá sự thành công của Tập  Cận Bình 

là khả năng củng cố những thành quả này và đưa Trung Quốc tiến gần hơn 

tới sự “phục hưng dân tộc”. Những câu chuyện lịch sử mà ông lấy làm bối 

cảnh của yêu cầu này cho thấy những mục tiêu mà ông coi là Trung Quốc cần 

đạt được, nguyên nhân mà Trung Quốc cần đạt được các mục tiêu đó, những 

chướng ngại mà ông coi là đang cản đường Trung Quốc tiến tới những mục 

tiêu đó và vai trò của chính phủ và nhân dân Trung Quốc – cũng như chính 

phủ và nhân dân các nước khác – trong tương lai của Trung Quốc. 

Tập Cận Bình - nhà sử học theo chủ nghĩa Mác - Lênin: Tính chính danh 

trong sự trỗi dậy của Trung Quốc 

Giống như tất cả các vị tiền nhiệm trong ĐCSTQ, trước tiên, phải hiểu Tập 

Cận Bình như một nhà sử học theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Ông đã được đào 

tạo để nhìn nhận lịch sử như một chuỗi các cuộc đấu tranh và sẽ dần dần đi 

http://www.theasanforum.org/xi-jinping-as-historian-marxist-chinese-nationalist-global/?dat=#9
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tới kết thúc với các lực lượng tiến bộ, dưới sự lãnh đạo của một đảng tiên 

phong, bỏ lại đằng sau những kẻ lạc hậu. Theo đó, Tập Cận Bình khẳng định 

sự trỗi dậy quốc tế của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ là tất yếu 

lịch sử và có tính chính đáng. 

Chủ nghĩa Mác cho rằng lịch sử chủ yếu được vận động bởi sự đấu tranh 

và phát triển thông qua sự đấu tranh. Theo đó, Tập  Cận Bình nhấn mạnh rằng 

cuộc chiến lâu dài của Trung Quốc để phục hưng dân tộc là một tiến trình 

lịch sử phản ánh các cuộc đấu tranh mang tính lịch sử giữa các lực lượng tiến 

bộ và lạc hậu trên thế giới ở mức độ vi mô. Có thể hiểu: các thất bại của 

Trung Quốc trong thế kỷ 19 là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các lực lượng 

phản động và tiến bộ trong nước và quốc tế. Dựa trên những cách hiểu đã có 

từ lâu đời trong suy nghĩ của người Trung Quốc, Tập  Cận Bình khẳng định 

rằng Trung Quốc, từng là một trong số những cường quốc trên thế giới suốt 

một thời gian dài, trong thế kỷ 19 đã “bị bỏ lại đằng sau bởi làn sóng phát 

triển nhanh chóng của thế giới” bởi vì phải trải qua “suy đồi và sụp đổ của 

chế độ phong kiến (Trung Quốc)”11. Các sức mạnh bên ngoài đã lợi dụng 

những điểm yếu bên trong của Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc “rơi vào 

vực thẳm tăm tối của xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa”.12 Dưới rất nhiều 

thử nghiệm chính trị trước thời của ĐCSTQ – đế quốc, cộng hoà, quân quản 

- Trung Quốc đã tiếp tục bị nhấn chìm trong sự lạc hậu và tình trạng bị nô 

dịch, bởi vì những chế độ vừa kể dung dưỡng một cách hệ thống những giai 

cấp không phù hợp với lịch sử. Tuy nhiên, như Các Mác đã dự đoán, một 

đảng cộng sản dần dần nổi lên, vượt qua các lực lượng phản động của nền 

kinh tế phong kiến và “lãnh nhận sứ mạng lịch sử” để cứu Trung Quốc, đoàn 

kết nhân dân Trung Quốc trước những đối thủ bên ngoài và “đưa Trung Quốc 

vào một thời kỳ mới của lịch sử”.13 Với quan điểm đó, Tập Cận Bình nhấn 

mạnh, ĐCSTQ và đất nước mà nó lãnh đạo là phù hợp tới sự phát triển của 

lịch sử. 
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Quan điểm này phục vụ cho một số mục đích. Thứ nhất, nó đưa ra ý 

tưởng rằng quyền lực chính đáng của những thành công của Trung Quốc thời 

hiện đại được đánh giá cao hơn bởi vì rất khó để đạt được những thành công 

đó. Tập Cận Bình nói rằng, nếu không có quá trình đấu tranh nói trên, những 

chiến thắng của ĐCSTQ cũng như một đất nước Trung Quốc quyền lực sẽ 

không có ý nghĩa: “Đồng chí Mao Trạch Đông cũng thường nói rằng tương 

lai tươi sáng nhưng con đường quanh co. Đây là lập luận mang tính lịch sử 

để xây dựng nên các động cơ của công lý. Động cơ của chúng ta rất lớn bởi 

vì nó đã liên tục đạt được những thành công sau khi phải trải qua những khó 

khăn chưa từng có”.14 Theo Tập Cận Bình, từ câu chuyện lịch sử này, các 

công dân Trung Quốc phải có niềm tự hào về chính mình, niềm tin vào đảng 

đã dẫn họ tới những chiến thắng đó, và sức chịu đựng kiên cường trước những 

đấu tranh vẫn còn tiếp diễn. Năm 2011, ông đã nói rằng: 

“Một người theo chủ nghĩa Mác – Lênin, một người cộng sản thực sự tôi 

luyện cho mình dũng khí, trí tuệ và sức mạnh  bằng việc trải nghiệm và vượt 

qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. … Chúng ta phải giữ vững không chỉ 

là Đảng đã hướng dẫn nhân dân đi tới những thành tựu vĩ đại và vinh quang 

mà còn cả sự can đảm, trí tuệ và sức mạnh của Đảng đồng thời tiếp tục chỉ ra 

cho nhân dân con đường đi tới chiến thắng trước rất nhiều khó khăn và nguy 

hiểm.”15 

Bằng cách lập luận theo phương pháp lịch sử này, Tập  Cận Bình khẳng 

định chân lý đó sẽ từng bước giành được chiến thắng. Do đó, tại buổi lễ kỉ 

nệm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai  năm 2015, ông đã tuyên bố 

“Chúng ta hãy ghi nhớ sự thực vĩ đại của lịch sử: Công lý sẽ thắng thế! Hoà 

bình sẽ thắng thế! Nhân dân sẽ thắng thế!”16 Tại một bài phát biểu khác trong 

ngày hôm đó, ông nói thêm: “Chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong 

cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nhật Bản và của cuộc chiến thế giới 

chống phát xít một lần nữa khẳng định một cách hùng hồn rằng  không thể 
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ngăn cản làn sóng lịch sử chính nghĩa chiến thắng cái ác, và những hành động 

đi ngược lại làn sóng ấy chắc chắn phải chịu thất bại.”17 Thêm vào đó, nếu 

theo quan điểm lịch sử như vậy, công lý sẽ thắng thế, và nếu Trung Quốc ở 

phía bên công lý, kết quả không thể tránh khỏi là Trung Quốc sẽ chiếm ưu 

thế trong nhiệm vụ lịch sử thế giới của mình – nhiệm vụ đó là hoàn thành 

công cuộc phục hưng dân tộc. 

Chắc chắn ai đó sẽ ở vị trí ngược lại với lịch sử như là kết quả tất yếu 

của cuộc đấu tranh nói trên. Bởi vì Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo của 

ĐCSTQ bao gồm các lực lượng tiến bộ, bất kỳ ai cố gắng khiến cho tiến trình 

đó dừng lại là phản động và chắc chắn sẽ đi đến sự thất bại. Mặc dù có rất 

nhiều quốc gia liên quan đến lịch sử nô dịch hoá Trung Quốc trong suốt “thế 

kỷ nhẫn nhục”, lịch sử Trung Quốc hiện đại tập trung chủ yếu vào các hành 

động của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Trung – Nhật lần đầu tiên, được 

gọi là “cuộc chiến Giáp Ngọ” năm 1984-95, cuộc chiến đã khiến Trung Quốc 

đánh mất Đài Loan, bên cạnh những điều khác; trong cuộc chiến tranh thế 

giới lần thứ hai, được gọi là “Cuộc chiến của nhân dân Trung Quốc chống lại 

sự xâm lược của Nhật Bản và cuộc chiến thế giới chống phátxít” theo cách 

nói của Trung Quốc; và trong thời hiện tại. Hầu hết những lời kể tội Nhật Bản 

đều dựa trên lập luận cho rằng có một sự thật lịch sử đã được đa số  các quốc 

gia chấp nhận nhưng các lãnh đạo Nhật Bản lại bỏ qua và vi phạm sự thật đó. 

Ông ta nói “thật đáng thương cho một thiểu số những người tiếp tục bỏ qua 

chặng đường lịch sử khó khăn cũng như thực tế rằng hàng chục triệu người 

đã mất mạng.”18 Trong những phát biểu kỉ niệm cuộc chiến tranh thế giới lần 

thứ hai, ông đã đưa ra những con số cụ thể về nỗi đau khổ của Trung Quốc 

dưới bàn tay Nhật Bản. Đồng thời, trong những năm qua, nhiều cấp chính phủ 

đã công bố rất nhiều tài liệu để vạch ra tội lỗi của Nhật Bản.19 Những điều đó 

mang một ngụ ý rằng quốc gia nào từ chối những thực tế khách quan đó cũng 

đang cố gắng từ chối lập luận của chính lịch sử, giống như điều mà Tập  Cận 
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Bình đã nói năm 2015, “Lịch sử sẽ dần dần trôi qua, nhưng ánh sáng và những 

bài học lịch sử sẽ luôn ở đó dù người ta có thừa nhận nó hay không.”20 

Tập Cận Bình - nhà sử học Trung quốc: Khơi dậy cảm hứng từ nền văn minh 

rực rỡ của Trung Quốc 

Tập Cận Bình cũng phải được hiểu như một nhà sử học Trung Quốc trong 

việc ông thường đưa ra những khía cạnh độc đáo của lịch sử và nền văn minh 

Trung Quốc – cụ thể là nền văn minh cận đại. Quan điểm này xung đột với 

quan điểm của chủ nghĩa Mác cũng như của các vị tiền nhiệm của Tập Cận 

Bình (dù không phải tất cả) trong ĐCSTQ ở một mức độ nào đó. Theo quan 

điểm lịch sử của Mác và Lênin, lịch sử Trung Quốc hiện đại là một quá trình 

tiệm tiến qua các hình thái xã hội. Đối với Các Mác, quá khứ chắc chắn là tồi 

tệ hơn tương lai dù không thể giải thích được lý do cho nhận định đó. Thậm 

chí, ở Trung Quốc, lịch sử còn mù mờ hơn thế. Một mặt, cách giải thích lịch 

sử Trung Quốc của ĐCSTQ kết án các đặc điểm của chế độ phong kiến và 

quân chủ. Mặt khác, giai đoạn trước “thế kỷ nhẫn nhục” của Trung Quốc được 

miêu tả như một thời kỳ hoàng kim với vị trí, sức mạnh và thanh thế quốc tế 

của nước này. Do đó, theo quan điểm lịch sử Trung Quốc, con đường lịch sử 

chính xác là con đường sẽ đưa Trung Quốc trở lại vị trí trung tâm và sức 

mạnh, nhưng trên nền tảng một xã hội chủ nghĩa. 

Tập Cận Bình đi theo quan điểm lịch sử này. Thêm vào đó, ông đã mở 

rộng những sáng kiến của các vị tiền nhiệm, đó là Giang Trạch Dân và Hồ 

Cẩm Đào, trong việc tìm ra giá trị quan trọng trong các truyền thống văn hoá 

và tri thức thời Trung Quốc cận đại. Đối với rất nhiều chính khách và nhà tư 

tưởng Trung Quốc hiện đại, các truyền thống của Trung Quốc được coi như 

một nguyên nhân của sự xấu hổ và lạc hậu. Mao Trạch Đông đã công khai 

loại bỏ các yếu tố văn hoá của Trung Quốc thời cận đại, coi đó là phong kiến 

và phản động – một thái độ đã đạt đến tột đỉnh trong cuộc Cách mạng Văn 
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hoá. Dù vậy, trong thập niên 1990, ĐCSTQ bắt đầu phục hồi các khía cạnh 

của nền văn hoá này. Ví dụ nổi bật nhất là từ sau thời Hồ Cẩm Đào nắm 

quyền, người ta tập trung nói đến một “xã hội hài hoà” và một “thế giới đại 

đồng” – theo cách nói của các nhà tư tưởng Khổng giáo.21 

Theo kiểu mẫu đó, Tập Cận Bình mô tả các nhân vật cận đại của Trung 

Quốc như nguồn kiêu hãnh và truyền cảm hứng. Ông lập luận rằng văn hoá 

truyền thống Trung Quốc là một thành phần quan trọng làm nên căn tính dân 

tộc: “Văn hoá truyền thống tốt đẹp là nguồn gốc của sự thừa kế và phát triển 

của một quốc gia hay một dân tộc. Đánh mất nó sẽ cắt đứt dòng sống thiêng 

liêng của đất nước hay dân tộc. … Các gen văn hoá [của Trung Quốc] là 

những dấu xác nhận cho những đặc điểm độc đáo phân biệt Trung Quốc với 

các dân tộc khác”.22 

Hiện nay, sự tái nhấn mạnh vào văn hoá truyền thống là một công việc 

quan trọng của ĐCSTQ. Nó nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh của nền văn minh 

Trung Quốc và gắn liền niềm kiêu hãnh đó với ĐCSTQ – với tư cách là một 

người thừa kế. Ví dụ, Tập Cận Bình lập luận rằng “những người cộng sản 

Trung quốc luôn luôn là những người kế thừa và trung thành giữ gìn các 

truyền thống văn hoá tốt đẹp của đất nước”, và “gen văn hoá Trung Quốc 

được thấm đẫm trong suy nghĩ của người Trung Quốc hiện đại cũng như trong 

chiến lược của chính phủ Trung Quốc về quản lý văn hoá”.23 Do đó, tính 

chính đáng của ĐCSTQ dựa trên khả năng đưa Trung Quốc đến sự phục hưng 

dân tộc, dựa trên thực tế rằng nó là một sức mạnh toàn cầu của công lý, đồng 

thời dựa trên thực tế rằng nó là một người gìn giữ các giá trị truyền thống của 

Trung Quốc. 

Các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhấn mạnh mối 

liên kết này với cường độ mạnh hơn bằng việc sử dụng ngôn ngữ truyền thống 

trong các nghị trình của ĐCSTQ. Ví dụ nổi bật là cách Hồ Cẩm Đào và Tập 
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Cận Bình sử dụng thuật ngữ “xã hội tiểu khang” (xiaokang3) để miêu tả sự 

phát triển kinh tế và xã hội mà họ đang định hướng để Trung Quốc đi 

tới.24  Ngày nay, tiểu khang thường được dịch là một “xã hội thịnh vượng vừa 

phải”, nhưng trong tư tưởng của người Trung Quốc, nó cũng được dùng để 

diễn tả – và được triết gia nổi tiếng Khang Hữu Vi làm sống lại  trong thập 

niên 1890 – một giai đoạn trung gian trong tiến trình sự phát triển của lịch 

sử, giữa “giai đoạn vô trật tự” (juluan4) và “đại đồng” (datong5). Giai đoạn 

này dẫn đến xã hội kiểu Utopia trong tương lai. Trong bài phát biểu nhân dịp 

kỉ niệm ngày sinh của Khổng Tử, Tập Cận Bình đã chỉ ra ích lợi của cách sử 

dụng thuật ngữ này đối với ĐCSTQ: 

“Nhân dân Trung Quốc đang làm việc vất vả để hoàn thành “hai mục 

tiêu trăm năm” [kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ vào năm 2021 và 

của nước CHNDTH năm 2049]. Theo đó, khái niệm tiểu khang, hay là một 

cuộc sống tương đối khá giả, có nguồn gốc từ Kinh Lễ, là một hình thái xã 

hội lý tưởng mà Trung Quốc đã theo đuổi từ thời cổ đại . Sử dụng khái niệm 

tiểu khang để định nghĩa mục tiêu phát triển của dân tộc không chỉ phù hợp 

với thực tại của sự phát triển của đất nước, nhưng đồng thời có lợi cho việc 

quy tụ sự hiểu biết và hỗ trợ từ công chúng một cách nhiều nhất có thể”.25 

Thêm vào đó, qua cách sử dụng văn hoá truyền thống, Tập Cận Bình lập 

luận rằng chỉ có Trung Quốc là quốc gia phù hợp để trở thành sức mạnh dẫn 

đầu cho hoà bình thế giới. Ông nhấn mạnh rằng các khía cạnh của tư tưởng 

Trung Quốc đều lấy chủ đề trung tâm là hoà bình và phát triển. Ví dụ, trong 

lễ kỷ niệm 2565 năm ngày sinh Khổng Tử, ông đã giải thích “dân tộc Trung 

Hoa luôn luôn yêu hoà bình. Tình yêu hoà bình của chúng tôi bắt rễ từ Khổng 

giáo… Tình yêu ấy đã ăn sâu vào thế giới tinh thần của dân tộc Trung Hoa 

                                                             
3 Nguyên gốc tiếng Trung: 小康 – Người Biên tập 
4 Nguyên gốc tiếng Trung: 巨乱 – Người Biên tập 
5 Nguyên gốc tiếng Trung: 大同 – Người Biên tập 
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và đã duy trì các khái niệm căn bản của Trung Quốc khi xử lý các quan hệ 

quốc tế.”26  

Tập Cận Bình – nhà sử học theo chủ nghĩa dân tộc: Tìm kiếm sự  

đoàn kết dân tộc 

Tập Cận Bình cũng cần được hiểu như một nhà sử học theo chủ nghĩa dân 

tộc. Theo đó, ông nhấn mạnh tính đặc trưng của căn tính và văn hoá của dân 

tộc Trung Quốc cũng như tính thống nhất vốn có của dân tộc Trung Hoa – kể 

cả khi xét trong quan điểm về sự đấu tranh lịch sử giữa các giai cấp cũng như 

trong bối cảnh hiện nay tồn tại các phe phái và mối chia rẽ bất đồng. Quan 

điểm lịch sử này trực tiếp xung đột với các mặt của chủ nghĩa Mác cho rằng 

giai cấp vô sản quốc tế phải làm suy giảm căn tính dân tộc để có thể tham gia 

vào cuộc đấu tranh chung. Tập Cận Bình lặp đi lặp lại tầm quan trọng của sự 

đoàn kết dân tộc. Ông dựa trên tư tưởng của Tôn Trung Sơn, người đồng sáng 

lập Quốc dân Đảng Trung Quốc và cũng là người đã công khai phàn nàn rằng 

người Trung Quốc “giống như một bãi cát rời rạc” trong đó các cá nhân không 

thể liên kết với nhau hướng tới một mục tiêu duy nhất của dân tộc. Đối với 

các nhà lãnh đạo ĐCSTQ, sự thành lập nước CHNDTH có nghĩa là thời kì 

của sự chia rẽ nội bộ đã qua đi. Trong một bài phát biểu năm 2013, Tập Cận 

Bình đã trực tiếp nhắc đến Tôn Trung Sơn khi nói rằng sự thành lập đó “cho 

thấy sự thống nhất cao độ của Trung Quốc và sự đoàn kết chưa từng có giữa 

các nhóm dân tộc … [và] đặt một dấu chấm hết đối với tình trạng một đống 

cát rời rạc của Trung Quốc thời cổ.”27 Giống như Tôn Trung Sơn, Tập Cận 

Bình lập luận rằng sự ý thức rõ ràng về căn tính dân tộc là điều quan trọng 

đối với sự hồi sinh của Trung Quốc. Ông cũng tuyên bố  rằng yêu cầu thống 

nhất là một động lực tinh tuý của Trung Quốc; như ông đã nói trong cuộc gặp 

gỡ năm 2014 với Tổng thống Obama, “người dân Trung Quốc đã xây dựng 

sự độc lập, thống nhất và phẩm giá dân tộc kể từ thời cổ đại”.28 
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Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố vừa kể về tác động giảm bớt sự 

đối đầu giữa các nhà dân tộc chủ nghĩa (Quốc dân Đảng (QDĐ)) và ĐCSTQ 

trong thập niên 1940 đến từ sự thành lập nước CHDCNDTH, Tập Cận Bình 

đã thúc đẩy chủ đề đoàn kết dân tộc đi xa hơn nữa qua việc khẳng định chiến 

thắng chung giữa hai bên trong cuộc chiến chống Nhật Bản. Năm 2013, chính 

phủ nước này tuyên bố rằng các cựu binh QDĐ trong chiến tranh thế giới lần 

thứ hai được nhận trợ cấp. Năm 2014, ngay trước khi lễ tưởng niệm ngày 

chiến thắng lần đầu tiên được tổ chức một cách chính thức, Bộ Dân sự công 

bố danh sách 300 anh hùng mới được công nhận trong cuộc kháng chiến – 

một phần ba trong số đó là các binh sĩ QDĐ, thêm vào đó là 8 người nước 

ngoài.29 Năm 2015, khi những người tổ chức cuộc diễu hành cho Ngày Chiến 

thắng năm 2015 mời các cựu binh của Quốc dân Đảng tham dự, Thiếu tướng 

Khúc Duệ giải thích rằng “các binh sĩ Quốc dân Đảng đóng một vai trò quan 

trọng trong cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc chống Nhật Bản xâm 

lược”30. Tập Cận Bình một lần nữa đi theo bước chân của Hồ Cẩm Đào; Hồ 

Cẩm Đào đã đưa ra một bài phát biểu gây bất ngờ tại lễ tưởng niệm 60 ngày 

kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Trong đó, ông nói nhiều về tầm quan 

trọng của Mặt trận thống nhất giữa QDĐ và ĐCSTQ. Ông còn công nhận rằng 

QDĐ đã là “lực lượng chính trên các mặt trận”.31  Sau đó, những nỗ lực công 

khai của Tập Cận Bình để các cựu binh tham gia vào cuộc tưởng niệm trên 

lục địa đã tiến thêm một bước nữa. 

Tập Cận Bình – nhà sử học theo chủ nghĩa toàn cầu: Thống nhất thế giới 

đằng sau những mối bất bình và giấc mơ của Trung Quốc 

Cuối cùng, chúng ta phải xem xét Tập Cận Bình như một nhà lịch sử theo chủ 

nghĩa toàn cầu. Tập Cận Bình đã lưu ý rằng mối tương tác lẫn nhau trên toàn 

cầu có nghĩa là Trung Quốc và toàn thế giới sẽ đi đến một kết quả cùng 

thắng.33 Có lẽ, vì lý do đó, ông đã đưa lịch sử thống nhất Trung Quốc lên  tầm 

quốc tế. Ông đã toàn cầu hoá các chiến thắng trong các cuộc đấu tranh của 
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Trung Quốc. Đó là một nỗ lực rõ ràng để tập hợp thế giới lại trong vai trò của 

một chủ thể dẫn đầu, có tính chất lịch sử thế giới mà Trung Quốc sẽ nắm giữ. 

Ví dụ, trong lễ kỉ niệm cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Tập Cận Bình 

đã nhấn mạnh sự đoàn kết giữa nhân dân Trung Quốc với người dân các nước 

khác: 

“Sức mạnh lớn nhất nằm ở sự đồng thuận và việc cùng tham gia vào các 

lực lượng. Vì tự do, công lý, hòa bình và vì an ninh, bình yên và hạnh phúc 

của nhân dân, trên các mặt trận châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và nhiều 

mặt trận khác trên thế giới, các quân đội, nhân dân và nhiều lực lượng chống 

phát xít của liên minh chống phát xít của thế giới chung tay đứng vào cùng 

một chiến tuyến.”34 

Bỏ qua mọi khác biệt giữa Trung Quốc và các nước đồng minh trong 

thời chiến tranh, Tập Cận Bình ngụ ý rằng tất cả các quốc gia “chân chính” 

chia sẻ cùng một sự bất bình và những khát vọng. 

Tập Cận Bình biểu lộ quan điểm lịch sử theo chủ nghĩa toàn cầu của 

mình theo nhiều cách. Đầu tiên, ông miêu tả những đau khổ và sự phản kháng 

của Trung Quốc trong chiến tranh là một phần của cuộc đấu tranh toàn cầu 

chống lại cái ác - không phải chỉ là một cuộc đấu tranh dân tộc. Trong bài 

phát biểu kỉ niệm lần thứ bảy mươi, ông nói, “cuộc kháng chiến của nhân dân 

Trung Quốc chống lại sự xâm lược của Nhật Bản và cuộc chiến tranh chống 

phát xít của thế giới là một trận chiến quyết định giữa công lý và cái ác, giữa 

ánh sáng và bóng tối, và giữa phát triển và phản động”.35 Do đó, những sự 

tàn ác của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh đó, được miêu tả như những tội 

ác, “làm chấn động thế giới và làm chấn động tất cả những người có lương 

tri”36. Tương tự, trong buổi lễ kỉ niệm ngày 7/7 lần đầu tiên được tổ chức một 

cách chính thức, ông nói, “bất cứ ai có ý định phủ nhận, xuyên tạc hoặc tô 

điểm cho lịch sử xâm lược sẽ không được nhân dân Trung Quốc hay nhân dân 

các nước khác tha thứ”.37  
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Thứ hai, Tập Cận Bình lập luận rằng những kinh nghiệm lịch sử của 

Trung Quốc có ý nghĩa rằng nước này đã và sẽ tiếp tục đóng góp một phần 

quan trọng vào hoà bình thế giới. Trong các buổi lễ kỉ niệm gần đây, Tập Cận 

Bình đã đặt cuộc chiến tranh vào trong bối cảnh của một cuộc chiến lớn hơn 

thông qua ví dụ “như một mặt trận chính ở phía đông…cuộc chiến tranh của 

nhân dân Trung Quốc…góp một phần quan trọng vào chiến thắng của cuộc 

chiến chống phát xít của toàn thế giới”38. Thông qua việc làm nổi bật những 

đóng góp của Trung Quốc trong quá khứ, ông cũng chỉ ra những đóng góp 

của Trung Quốc trong tương lai. Thực ra, một trong những thành tố khác biệt 

trong “giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình là ở chỗ nó không chỉ tập trung 

vào sự phục hưng dân tộc mà còn khẳng định rằng sự phục hưng của Trung 

Quốc sẽ có lợi cho toàn thế giới và giấc mơ của Trung Quốc là giấc mơ của 

thế giới.39  Cuối năm 2013, ông khẳng định “dân tộc Trung Hoa đã luôn ấp ủ 

một giấc mơ trong lịch sử hiện đại, và giấc mơ này là giấc mơ về sự hồi sinh 

vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và những đóng góp còn vĩ đại hơn cho nhân 

loại”.40 

Như thế, Tập Cận Bình đặt Trung Quốc vào vị trí nhân tố trọng tâm trong 

lịch sử toàn cầu như một người tiên phong của sự phát triển thế giới. Ông đã 

khắc hoạ chiến tranh thế giới thứ hai như một sự thăng hoa và là chương cuối 

của thời kỳ lịch sử kéo dài trên toàn cầu của tình trạng thuộc địa và bất bình 

đẳng. Trong bài phát biểu tại lễ kỉ niệm lần thứ bảy mươi, Tập Cận Bình 

khẳng định rằng chiến thắng của phe đồng minh “chấm dứt hoàn toàn giai 

đoạn lịch sử mà các cường quốc thế giới chia nhau thế giới thông qua việc 

tranh giành thuộc địa, xoá bỏ hoàn toàn hệ thống thuộc địa đã tồn tại hàng 

thế kỷ trên thế giới, và mang lại một tác động to lớn và nền tảng trong việc 

bảo vệ hoà bình thế giới và thúc đẩy sự phát triển chung”41. Bài trình bày này 

cho thấy Trung Quốc đóng vai trò như một nhân tố trọng tâm trong sự giải 

phóng của chính mình nói riếng, và của thế giới nói chung. Khi  nói “Nhân 
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dân Trung Quốc sẽ kiên định duy trì nguyên nhân cao cả của hoà bình và phát 

triển con người và sẵn sàng cùng xây dựng sự đoàn kết với nhân dân nhiều 

nước, và chung tay với họ để hướng tới việc xây dựng một thế giới với sự hoà 

bình lâu dài và thịnh vượng chung!”  
42, Tập Cận Bình đã sử dụng cả bốn quan 

điểm lịch sử của mình. Trong khi Các Mác khẳng định rằng công nhân phải 

liên kết lại trong một Đảng cộng sản quốc tế để tiến tới một cuộc cách mạng 

thế giới, Tập Cận Bình khẳng định rằng tất cả “nhân dân yêu hoà bình” phải 

thống nhất đằng sau dân tộc Trung Hoa để mang lại hoà bình toàn cầu.43 

 

  

http://www.theasanforum.org/xi-jinping-as-historian-marxist-chinese-nationalist-global/?dat=#42
http://www.theasanforum.org/xi-jinping-as-historian-marxist-chinese-nationalist-global/?dat=#43


TLD-20 

18 
 

Kết luận 

Đi xa hơn cách các vị tiền nhiệm sử dụng lịch sử, Tập Cận Bình tập trung 

nhiều hơn đến những tác động của cách sử dụng đó. Qua câu chuyện lịch sử 

về sự nhẫn nhục của Trung Quốc, ông đã chứng minh tính chính đáng cho 

khát vọng quốc tế của ĐCSTQ. Ông đã tiếp tục những khẳng định của Hồ 

Cẩm Đào về văn hoá truyền thống của Trung Quốc cũng như thái độ cởi mở 

đối với QDĐ, xét theo một số góc độ. Chắc chắn, Tập  Cận Bình đã làm việc 

vất vả hơn các vị tiền nhiệm để khẳng định rằng những câu chuyện lịch sử 

này vẫn giữ một vị trí trung tâm trong căn tính dân tộc Trung Hoa. Động thái 

thiết lập những ngày lễ kỉ niệm quốc gia là một ví dụ. Ông cũng đã tái khởi 

động hoặc kết nối các lối nói cường điệu nhất định trong những câu chuyện 

lịch sử. Ở đây, một cách cụ thể, chúng ta có thể nghĩ đến những lời nói xấu 

quá đáng về Nhật Bản. Thậm chí, trong những năm gần đây nó còn quá đáng 

hơn cả trong quá khứ. Động lực toàn cầu hoá có lẽ là nhân tố sáng tạo nhất 

trong tư tưởng của ông. Tuy nhiên, ngay cả ở điểm này, chúng ra cũng nhận 

ra bóng dáng của nó trong giai đoạn cuối nhà Thanh cũng như trong thời Hồ 

Cẩm Đào. Quan điểm lịch sử của Tập Cận Bình về cơ bản là một cách mới 

để trình bày những ý tưởng không mới. 

 Điều thú vị nhất về Tập Cận Bình, khi xem xét ông như một nhà sử học, 

là cách ông đã liên kết các quan điểm lịch sử đa dạng, thậm chí đối nghịch 

nhau để ứng dụng cho trường hợp Trung Quốc như một quyền lực thế giới 

hoà bình, thống nhất và toàn cầu – ngay cả khi người khác vẫn còn nhìn thấy 

trong lịch sử những điều trái ngược với những đặc điểm nói trên. Hồ Cẩm 

Đào đã bắt đầu xây dựng mối dây liên kết này, nhưng nó ít được chú ý đến. 

Điều này cho thấy quan điểm lịch sử của Tập Cận Bình đã nhận được rất 

nhiều sự chú ý của các nhà quan sát bên ngoài. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều 

điều cần phải làm để phân tích về Tập Cận Bình trong cách mà ông đưa ra 

thông điệp lịch sử cũng như nội dung của những thông điệp đó. Việc này thì  
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nên xem xét ông trong tư cách một nhà lãnh đạo chính trị hơn là một nhà sử 

học. 

* Quan điểm trong bài này là của tác giả và không thể hiện quan điểm 

của CNA, Hải quân Hoa Kỳ hay Bộ Quốc Phòng. 
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