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Thách thức của Trung quốc được dịch từ bài The China Challenge do Henry Kissinger viết - 
đúng ra là trích trong cuốn sách "Về Trung quốc" (On China), nhà xuất bản Penguin Press phát 
hành.   
 
Thách thức của Trung quốc được đăng trong mục "Tiểu Luận Ngày Thứ Bảy" của báo Wall 
Street Journal, ngày 14 tháng 5, 2011.  Bài viết này tường thuật lại chuyến "đi đêm" của Henry 
Kissinger vào ngày 9, tháng 7, 1971, qua đó đề cập đến một số quan điểm then chốt về mối 
tương quan Mỹ-Trung quốc - những quan điểm rất rõ nét của cả hai quốc gia cùng thực sự tôn 
thờ chủ nghĩa thực dụng (pragmatism).  Nếu nghiền ngẫm và tìm hiểu thêm, căn cứ vào những 
chữ then chốt (keywords) trong bài, sẽ có thể giúp người đọc hình dung đại đa số sự kiện lịch sử 
đã, đang và sẽ xảy ra liên quan đến Việt Nam.   
 
Nhận thức như thế nào chính là động lực thúc đẩy Mỹ, Trung quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, thậm 
chí một hòn đảo tí teo như Singapore thành công hết sức to lớn sau biết bao biến cố kinh thiên 
động địa.  Có nhận thức mới có phát sinh thế giới vật chất.  Một dân tộc mà không có nhận thức, 
không có một hệ thống giá trị được toàn dân tôn trọng và sống với về phương diện chính trị, đạo 
đức, liêm sỉ hoặc lãng đãng, bàng bạc đâu đó thì chắc chắn sẽ kết thúc trong nô lệ và tủi hổ.   
 
Trong khi dịch, tôi bổ sung một ít hình cũng như ghi thêm cước chú để bản dịch tăng thêm phần 
phong phú. 
 
July 13, 2011 
Phạm Văn Bân 
Fan Wen Bin 

范文彬 



 
 

 

Henry Kissinger Archives/Library of Congress 
Zhou Enlai, left, and Henry Kissinger in Beijing in 1971. 
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The China Challenge: 
 
Societies and nations tend to think of themselves as eternal. They also cherish a tale of their 
origin. A special feature of Chinese civilization is that it seems to have no beginning. It appears 
in history less as a conventional nation-state than as a permanent natural phenomenon. In the tale 
of the Yellow Emperor, revered by many Chinese as the legendary founding ruler, China seems 
already to exist. 
 
Thách thức của Trung quốc: 
 
Các xã hội và quốc gia có khuynh hướng tự nghĩ là họ mãi mãi tồn tại.  Họ cũng hoan hỉ với sự 
tích về nguồn gốc của họ.  Một điểm đặc biệt của nền văn minh Trung Quốc là dường như không 
có điểm bắt đầu.  Theo lịch sử, Trung quốc xuất hiện gần như là công xã thị tộc theo thông lệ 1 
hơn là một hiện tượng tự nhiên vĩnh cửu.  Thể theo huyền thoại, qua câu chuyện Hoàng Đế  2, 
được tôn thờ bởi nhiều người Trung quốc như là một vị vua sáng lập đất nước, thì Trung quốc 
dường như đã hiện hữu trước đó.  
 
The Yellow Emperor has gone down in history as a founding hero; yet in the founding myth, he 
is re-establishing, not creating, an empire. China predated him; it strides into the historical 
consciousness as an established state requiring only restoration, not creation. 
 
Hoàng Đế đi vào lịch sử như một anh hùng sáng lập đất nước; nhưng theo huyền thoại sáng lập 
thì ông tái thiết lập, không phải sáng tạo ra, một đế quốc.  Trung quốc dời thời gian hiện hữu của 
Hoàng Đế sớm hơn nhằm tạo những bước tiến dài trong ý thức lịch sử rằng Trung quốc là một 
quốc gia được thiết lập trước Hoàng Đế và chỉ cần tái phục hồi, chứ không phải là sáng tạo ra.  
 
In general, Chinese statesmanship exhibits a tendency to view the entire strategic landscape as 
part of a single whole: good and evil, near and far, strength and weakness, past and future all 
interrelated. In contrast to the Western approach of treating history as a process of modernity 
achieving a series of absolute victories over evil and backwardness, the traditional Chinese view 
of history emphasized a cyclical process of decay and rectification, in which nature and the 
world could be understood but not completely mastered. 
 
Nói chung, mối tương quan lãnh đạo quốc gia của Trung quốc biểu hiện một khuynh hướng xem 
toàn bộ khung cảnh, về mặt chiến lược, như là một phần của một khối duy nhất: thiện và ác, gần 
và xa, hùng mạnh và suy yếu, quá khứ và tương lai, tất cả đều có liên quan lẫn nhau.  Trái với 
khuynh hướng Tây phương xem lịch sử như là một diễn trình canh tân, thành công qua một loạt 
thắng lợi tuyệt đối đối với ác tà và lạc hậu, quan điểm lịch sử truyền thống của Trung quốc nhấn 
mạnh một chu kỳ của diễn trình phân rã và chấn chỉnh, trong đó giới tự nhiên và thế giới có thể 
được lý giải nhưng không thể làm chủ hoàn toàn được.  
 

                                                           
1 công xã thị tộc dịch chữ nation-state: trong đó state nghĩa là một bộ lạc, xã hội có chủ quyền về chính trị và đất đai 
và nation nghĩa là một thực thể văn hóa và chủng tộc.  Đây là thời kỳ tập hợp các xã hội nhỏ mà thôi. 
2 Theo huyền thoại, Hoàng Đế là vị vua có công sáng lập quốc gia Trung quốc.  Lưu ý đừng nhầm sự đồng âm dị 
nghĩa giữa tiếng Hoàng Đế (黃帝 - Hoàng: màu vàng) với các hoàng đế (皇帝) 
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Mao Zedong (left) and Henry Kissinger in 1972. 
Mao Trạch Đông (tay trái) và Henry Kissinger vào năm 1972 
 
For China's classical sages, the world could never be conquered; wise rulers could hope only to 
harmonize with its trends. There was no New World to populate, no redemption awaiting 
mankind on distant shores. The promised land was China, and the Chinese were already there. 
The blessings of the Middle Kingdom's culture might theoretically be extended, by China's 
superior example, to the foreigners on the empire's periphery. But there was no glory to be found 
in venturing across the seas to convert "heathens" to Chinese ways; the customs of the Celestial 
Dynasty were plainly beyond the attainment of the far barbarians. 
 
Đối với các nhà hiền triết cổ điển của Trung quốc, thế giới không bao giờ có thể chinh phục 
được; những vua chúa khôn ngoan chỉ có thể hy vọng hòa hợp vào khuynh hướng của thế giới.  
Không có Thế Giới Mới để cư trú, không có sự cứu chuộc chờ đợi cho nhân loại tại những bến 
bờ xa xôi.  Miền đất hứa là Trung quốc, và Trung quốc đã có sẵn ở đây rồi.  Trong tính cách lý 
thuyết, ân huệ của văn hóa Trung quốc có thể được khuếch trương, bởi tấm gương ưu việt của 
Trung quốc, đến người ngoại quốc ở bên ngoài phạm vi của đế chế.  Tuy nhiên, không có vinh 
quang nào được tìm thấy trong việc mạo hiểm xuyên đại dương để hoán cải "những kẻ tà đạo" 
theo phương cách Trung quốc; các tập quán của Thiên Triều rõ ràng vượt khỏi tầm với của 
những man di ở viễn phương.  
 

* 
*         * 
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Chinese President Hu Jintao stands next to Mr. Kissinger at a luncheon on Jan. 10, 2011. 
Chủ Tịch Trung quốc Hồ Cẩm Đào đứng kế bên Ông Kissinger tại một bữa tiệc trưa ngày 10 
tháng 1, 2011. 
 
The most dramatic event of the Nixon presidency occurred in near obscurity. Nixon had decided 
that for a diplomatic mission to Beijing to succeed, it would have to take place in secrecy. A 
public mission would have set off a complicated internal clearance project within the U.S. 
government and insistent demands for consultations from around the world, including Taiwan 
(still recognized as the government of China). This would have mortgaged our prospects with 
Beijing, whose attitudes we were being sent to discover. Transparency is an essential objective, 
but historic opportunities for building a more peaceful international order have imperatives as 
well. 
 
Sự kiện đầy kịch tính nhất của chính phủ Nixon đã diễn ra gần như trong mờ ám.  Nixon quyết 
định rằng để một sứ mạng ngoại giao thành công tại Bắc Kinh, nó sẽ phải xảy ra trong vòng bí 
mật. Một sứ mạng được công khai sẽ kích động một chương trình giải tỏa nội bộ phức tạp trong 
nội bộ chính phủ Mỹ và tạo ra những yêu cầu bắt buộc được tham vấn từ khắp nơi trên thế giới, 
bao gồm cả Đài Loan (vẫn còn được công nhận là chính phủ của Trung quốc).  Điều này sẽ khiến 
triển vọng của chúng tôi bị cầm cố đối với Bắc Kinh, một khi chúng tôi được phái đến để khám 
phá thái độ của họ.  Minh bạch là một mục tiêu thiết yếu, nhưng các cơ hội lịch sử để xây dựng 
một trật tự quốc tế hòa bình hơn cũng rất quan trọng.  
 



So my team set off to Beijing via Saigon, Bangkok, New Delhi and Rawalpindi on an announced 
fact-finding journey on behalf of the president. My party included a broader set of American 
officials, as well as a core group destined for Beijing - myself, as national security adviser, three 
aides and two Secret Service agents. The dramatic denouement required us to go through tiring 
stops at each city designed to be so boringly matter-of-fact that the media would stop tracking 
our movements. In Rawalpindi, we disappeared for 48 hours for an ostensible rest (I had feigned 
illness) in a Pakistani hill station in the foothills of the Himalayas - but our real destination was 
Beijing. In Washington, only the president and Col. (later Gen.) Alexander Haig, my top aide, 
knew our actual mission. 
 
Vì vậy, phái đoàn của tôi, đại diện cho Tổng Thống, khởi hành đến Bắc Kinh qua ngã Sài Gòn, 
Bangkok, New Delhi và Rawalpindi trong danh nghĩa được công bố là một hành trình tìm hiểu 
thực tế.  Phái đoàn tôi gồm có một tập hợp rộng rãi các viên chức Mỹ, cùng một nhóm cốt lõi 
chuyên về Bắc Kinh - phần tôi là một cố vấn an ninh quốc gia, ba phụ tá và hai nhân viên mật 
vụ.  Đoạn kết đầy kịch tính khiến chúng tôi phải đi qua những trạm dừng mệt mỏi tại mỗi thành 
phố đã được dự trù phải là một sự thực rất nhàm chán để khiến giới truyền thông báo chí sẽ 
ngưng theo dõi các hoạt động của chúng tôi.  Tại Rawalpindi, chúng tôi "biến mất" trong 48 giờ 
với lý do bên ngoài là nghỉ ngơi (tôi giả vờ bị bệnh) tại một trạm trên đồi Pakistan, ở dưới chân 
dãy núi Hy Mã Lạp Sơn - nhưng điểm đến thực sự của chúng tôi là Bắc Kinh.  Tại Washington, 
chỉ có Tổng Thống và phụ tá cao cấp của tôi là Đại Tá (về sau là Tướng) Alexander Haig biết 
nhiệm vụ đích thực của chúng tôi.  
 
When the American delegation arrived in Beijing on July 9, 1971, we had experienced the 
subtlety of Chinese communication but not the way Beijing conducted actual negotiations, still 
less the Chinese style of receiving visitors. American experience with Communist diplomacy 
was based on contacts with Soviet leaders, principally Andrei Gromyko, who had a tendency to 
turn diplomacy into a test of bureaucratic will; he was impeccably correct in negotiation but 
implacable on substance - sometimes, one sensed, straining his self-discipline. 
 
Khi phái đoàn Mỹ đến Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 7, 1971, chúng tôi đã trải nghiệm tính chất 
tinh tế của truyền thông Trung quốc nhưng đó không phải là cách mà Bắc Kinh tiến hành đàm 
phán trong thực tế - hãy còn ít hơn so với phong cách Trung quốc tiếp đón khách.  Kinh nghiệm 
của Mỹ đối với giới ngoại giao Cộng Sản được dựa trên những cuộc giao tiếp với các nhà lãnh 
đạo Liên Xô, chủ yếu là Andrei Gromyko, người có khuynh hướng biến ngoại giao thành một 
trắc nghiệm về ý thức quan quyền; ông đã hoàn toàn chính xác trong đàm phán nhưng không thể 
nhẹ nhàng đối với những gì chủ yếu - người ta cảm thấy đôi khi ông cố hết sức để tự kỷ luật.  
 
Strain was nowhere apparent in the Chinese reception of the secret visit or during the dialogue 
that followed. In all the preliminary maneuvers, we had been sometimes puzzled by the erratic 
pauses between their messages, which we assumed had something to do with the Cultural 
Revolution. Nothing now seemed to disturb the serene aplomb of our hosts, who acted as if 
welcoming the special emissary of the American president for the first time in the history of the 
People's Republic of China was the most natural occurrence. 
 
Căng thẳng không thấy rõ ràng trong sự tiếp đãi của Trung quốc đối với chuyến viếng thăm bí 
mật hoặc trong các cuộc đối thoại tiếp theo.  Trong tất cả cuộc vận động sơ bộ, đôi khi chúng tôi 



điên đầu bởi các ngắt ngang thất thường của họ - chúng tôi giả định việc này có liên quan gì đó 
với cuộc Cách Mạng Văn Hóa.  Vào lúc này, dường như không có gì gây phiền toái cho thái độ 
tự chủ êm ả của chủ nhà chúng tôi: họ hành động như thể việc hoan nghênh sứ giả đặc biệt của 
Tổng Thống Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là sự việc 
xảy ra tự nhiên nhất.  

In a preview of Friday's "Big Interview," Dr. Henry Kissinger discusses China's emergence as a 
world power and what it implies for the U.S. economy, while stating that much of the U.S. 
economy's problems are homegrown. 
 
The full Big Interview with Dr. Henry Kissinger focuses on China as an economic powerhouse, 
its "assertive behavior" in Southeast Asia, and the concessions China and the U.S. must make in 
order to work together. 
 
Trong bản đề cương duyệt trước của Friday's "Big Interview," Tiến sĩ Henry Kissinger thảo luận 
về sự quật khởi của Trung quốc thành một cường quốc thế giới và nó ám chỉ thế nào đối với kinh 
tế Mỹ, đồng thời tuyên bố rằng rất nhiều vấn đề kinh tế Mỹ là do tự phát sinh trong nước Mỹ.  
 
Toàn buổi phỏng vấn Big Interview với Tiến sĩ Henry Kissinger đặt trọng tâm vào Trung quốc 
như là một cường quốc kinh tế, "động thái quả quyết" của Trung quốc trong khu vực Đông Nam 
Á châu, và các nhượng bộ mà Trung quốc và Mỹ phải thực hiện để cùng nhau làm việc. 
 
After being welcomed by the vice chairman of the military commission in Beijing, we soon 
discovered that our Chinese hosts had designed an almost improbably leisurely schedule - as if to 
signal that after surviving more than two decades of isolation, they were in no particular hurry to 
conclude a substantive agreement now. If one allowed for 16 hours for two nights' rest, there 
would be less than 24 hours left for the first dialogue between countries that had been at war, 
near war, and without significant diplomatic contact for 20 years. In fact only two formal 



negotiating sessions were available: seven hours on the day of my arrival, from 4:30 p.m. to 
11:20 p.m.; and six hours on the next, from noon until about 6:30 p.m.  
 
Sau khi được Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương nghênh đón tại Bắc Kinh, chúng tôi nhanh 
chóng khám phá ra rằng chủ nhà Trung quốc đã thiết lập một thời khóa biểu thong thả (điều hầu 
như không thể xảy ra được),  như thể để báo hiệu rằng sau khi còn sống sót qua hơn hai thập niên 
bị cô lập, họ không đặc biệt vội vàng để ký kết một hiệp nghị quan trọng nào vào lúc này.  Nếu 
một người được phép có 16 giờ nghỉ ngơi trong hai đêm thì sẽ phải còn ít hơn 24 giờ dành cho 
buổi đối thoại đầu tiên giữa hai quốc gia đã giao chiến với nhau, gần giao chiến, và không có liên 
hệ ngoại giao quan trọng nào trong 20 năm.  Trong thực tế, chỉ có hai phiên họp chính thức được 
dự trù: bảy giờ vào ngày tôi đến, từ 4:30 chiều đến 11:20 tối; và sáu giờ vào ngày kế, từ 12 giờ 
trưa cho đến khoảng 6:30 tối.  
 
It could be argued that the apparent Chinese nonchalance was a form of psychological pressure. 
To be sure, had we left without progress, it would have been a major embarrassment to Nixon. 
But if the calculations of two years of China diplomacy were correct, the exigencies that had 
induced Mao Zedong to extend the invitation might turn unmanageable by a rebuff of an 
American mission to Beijing. 
 
Có thể tranh luận rằng sự lãnh đạm hiển nhiên của Trung quốc là một hình thức áp lực tâm lý.  
Nếu chúng tôi ra về mà không có tiến triển thì chắc chắn sẽ là một bối rối lớn cho Nixon. Nhưng 
nếu các tính toán về hai năm ngoại giao với Trung Quốc là chính xác thì tình huống cấp bách - 
khiến Mao Trạch Đông mở rộng lời mời - có thể trở thành không thể điều khiển được do sự cự 
tuyệt cử một phái đoàn Mỹ đến Bắc Kinh.  
 
Confrontation made no sense for either side; that is why we were in Beijing. Nixon was eager to 
raise American sights beyond Vietnam. Mao's decision had been for a move that might force the 
Soviets to hesitate before taking on China militarily. Neither side could afford failure. Each side 
knew the stakes. 
 
Đối kháng không có nghĩa lý gì cho cả hai bên; đó là lý do tại sao chúng tôi đến Bắc Kinh.  
Nixon rất tha thiết nâng cao tầm nhìn Mỹ vượt ra khỏi Việt Nam.  Quyết định của Mao là một 
hành động có thể buộc Liên Xô phải ngần ngại trước khi đụng độ với Trung quốc về mặt quân 
sự.  Không bên nào có thể chịu đựng thất bại.  Mỗi bên đều biết phần lợi hại.  
 
In a rare symbiosis of analyses, both sides decided to spend most of the time on trying to explore 
each other's perception of the international order. Since the ultimate purpose of the visit was to 
start the process of determining whether the previously antagonistic foreign policies of the two 
countries could be aligned, a conceptual discussion - at some points sounding more like a 
conversation between two professors of international relations than a working diplomatic 
dialogue - was, in fact, the ultimate form of practical diplomacy. 
 
Trong một phân tích hiếm hoi về mối tương quan cộng sinh, cả hai bên quyết định dành phần lớn 
thời gian để cố gắng khám phá nhận thức của bên kia về trật tự quốc tế.  Bởi vì mục đích tối hậu 
của chuyến viếng thăm này là để khởi động một tiến trình nhằm xác định rằng liệu các chính 
sách ngoại giao đối nghịch trước đây của hai nước có thể dàn xếp được hay không.  Đó là một 



cuộc thảo luận mang tính chất khái niệm, trong thực tế, là một hình thức tối hậu của thực dụng 
ngoại giao - cho dù có vài điểm âm vang giống như là một cuộc trò chuyện giữa hai giáo sư về 
bang giao quốc tế hơn là công việc đối thoại ngoại giao. 
 
When Premier Zhou Enlai arrived later that day, our handshake was a symbolic gesture - at least 
until Nixon could arrive in China for a public repetition - since Secretary of State John Foster 
Dulles had refused to shake hands with Zhou at the Geneva Conference in 1954, a slight that 
rankled, despite the frequent Chinese protestations that it made no difference. We then repaired 
to a conference room in the guesthouse and faced each other across a green baize table. Here the 
American delegation had its first personal experience with the singular figure who had worked 
by Mao's side through nearly a half-century of revolution, war, upheaval and diplomatic 
maneuver. 
 
Khi Tổng Lý Chu Ân Lai đến sau, vào ngày hôm đó, cái bắt tay của chúng tôi là một cử chỉ 
mang tính chất tượng trưng - ít ra cho đến khi Nixon có thể đến Trung quốc để lặp lại như vậy 
trước công chúng - bởi vì Bộ Trưởng Ngoại Giao John Foster Dulles đã từ chối bắt tay với Chu 
tại Hội Nghị Geneva năm 1954, một vụ khinh thường đượm nét dày vò, bất kể các phản đối 
thường xuyên của Trung quốc cho rằng vụ đó không tạo ra khác biệt nào cả.  Sau đó chúng tôi đi 
đến một phòng họp trong nhà khách và ngồi đối mặt nhau qua một cái bàn bọc len màu xanh lá 
cây.  Tại đây, phái đoàn Mỹ có kinh nghiệm cá nhân đầu tiên với một nhân vật riêng biệt: người 
từng làm việc bên cạnh Mao qua suốt gần nửa thế kỷ cách mạng, chiến tranh, động loạn và thao 
diễn ngoại giao.  
 

* 
*        * 

 
Seven months later, on Feb. 21, 1972, President Nixon arrived in Beijing on a raw winter day. It 
was a triumphant moment for the president, the inveterate anti-Communist who had seen a 
geopolitical opportunity and seized it boldly.  
 
Bảy tháng sau, vào ngày 21 tháng 2, 1972, Tổng Thống Nixon đến Bắc Kinh vào một ngày mùa 
đông lạnh.  Đó là thời khắc chiến thắng cho Tổng Thống, một người không-đội-trời-chung-với-
Cộng-Sản đã nhìn thấy một cơ hội chính trị địa duyên và nắm bắt một cách táo bạo.  
 
As a symbol of the fortitude with which he had navigated to this day and of the new era he was 
inaugurating, he wanted to descend alone from Air Force One to meet Zhou, who was standing 
on the windy tarmac in his immaculate Mao jacket as a Chinese military band played "The Star-
Spangled Banner." The symbolic handshake that erased Dulles's snub duly took place. But for a 
historic occasion, it was strangely muted. When Nixon's motorcade drove into Beijing, the 
streets had been cleared of onlookers. And his arrival was played as the last item on the evening 
news. 
 
Bộc lộ như một biểu tượng dũng cảm mà ông lèo lái cho đến ngày nay và cho thời đại mới do 
ông khởi xướng, ông muốn đi xuống một mình từ Air Force One để gặp Chu, người đang đứng 
trên đường băng lộng gió, mặc chiếc áo khoác kiểu Mao tươm tất trong khi đội quân nhạc Trung 



quốc tấu bản quốc ca Mỹ "The Star-Spangled Banner."  Cái bắt tay biểu tượng này, xóa vụ khinh 
bỉ của Dulles, đã xảy ra một cách đúng đắn.  Nhưng đối với một cơ hội lịch sử như vậy, điều đó 
lại âm thầm một cách kỳ quái.  Khi đoàn xe hộ tống Nixon lái vào Bắc Kinh, những người đi 
xem đã bị giải tán.  Và việc đến của ông được thông báo như một mẩu tin cuối cùng trong 
chương trình tin tức buổi tối. 
 
As revolutionary as the opening itself had been, the final communiqué had not yet been fully 
agreed upon - especially in the key paragraph on Taiwan. A public celebration would have been 
premature and perhaps weakened the Chinese negotiating position of studied equanimity.  
 
Rất cách mạng như chính phần mở đầu, thông cáo dứt khoát chưa được hoàn toàn đồng ý - đặc 
biệt là đoạn then chốt về Đài Loan.  Một buổi lễ liên hoan công cộng sẽ không chín chắn và có 
thể làm suy yếu vị trí đàm phán có tính chất điềm tĩnh đã được nghiên cứu của Trung Quốc.  
 
Our hosts made up for the missing demonstrations by inviting Nixon to a meeting with Mao 
within hours of our arrival. "Inviting" is not the precise word for how meetings with Mao 
occurred. Appointments were never scheduled; they came about as if events of nature. They were 
echoes of emperors granting audiences.  
 
Chủ nhà chúng tôi bổ khuyết cho sự thiếu vắng tụ tập quần chúng bằng cách mời Nixon họp với 
Mao trong vòng vài giờ sau khi chúng tôi đến.  "Mời" không phải là chữ chính xác để chỉ các 
cuộc họp với Mao đã xảy ra như thế nào.  Giờ hẹn gặp không bao giờ được dự kiến; xảy ra như 
thể là sự kiện tự nhiên.  Đó là tiếng vang vọng giống kiểu của hoàng đế ban cho khán thính giả.  
 
The first indication of Mao's invitation to Nixon occurred when, shortly after our arrival, I 
received word that Zhou needed to see me in a reception room. He informed me that "Chairman 
Mao would like to see the President." To avoid the impression that Nixon was being summoned, 
I raised some technical issues about the order of events at the evening banquet.  
 
Ngay sau lúc chúng tôi đến, dấu hiệu đầu tiên của lời mời của Mao đối với Nixon xảy ra khi tôi 
nhận được tin rằng Chu cần gặp tôi tại một căn phòng tiếp tân.  Ông thông báo với tôi rằng "Chủ 
Tịch Mao muốn gặp Tổng Thống."  Để tránh ấn tượng Nixon bị triệu tập, tôi nêu lên một số vấn 
đề kỹ thuật về thứ tự của các sự kiện tại bữa tiệc tối. 
 
Uncharacteristically impatient, Zhou responded: "Since the Chairman is inviting him, he wants 
to see him fairly soon." In welcoming Nixon at the very outset of his visit, Mao was signaling his 
authoritative endorsement to domestic and international audiences before talks had even begun. 
Accompanied by Zhou, we set off for Mao's residence in Chinese cars.  
 
Thiếu kiên nhẫn một cách bất thường, Chu trả lời: "Bởi vì Chủ Tịch mời Tổng Thống nên ông 
muốn sớm gặp Tổng Thống."  Nghênh đón ngay vào lúc Nixon mới bắt đầu chuyến viếng thăm, 
Mao cho thấy tín hiệu về thẩm quyền phê chuẩn của mình đối với khán giả trong nước và quốc tế 
trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.  Đi cùng với Chu, chúng tôi đến tư gia của Mao bằng các 
xe hơi Trung quốc.  
 



Mao's residence was approached through a wide gate on the east-west axis carved from where 
the ancient city walls stood before the Communist revolution. Inside the Imperial City, the road 
hugged a lake, on the other side of which stood a series of residences for high officials. All had 
been built in the days of Sino-Soviet friendship and reflected the heavy Stalinist style of the 
period. Mao's residence appeared no different, though it stood slightly apart from the others. 
There were no visible guards or other appurtenances of power. A small anteroom was almost 
completely dominated by a Ping-Pong table.  
 
Lối vào tư gia của Mao thông qua một cửa rộng nằm trên trục Đông-Tây, được điêu khắc từ chỗ 
mà các bức tường cổ thành có sẵn trước cuộc cách mạng Cộng Sản.  Bên trong hoàng thành, 
đường phố chạy dọc theo một cái hồ, ở phía bên kia là một dãy tư gia cho cán bộ cao cấp. Tất cả 
được xây dựng trong những ngày hữu nghị Trung quốc-Xô Viết và phản ánh phong cách Stalin 
nặng nề của thời kỳ này.  Bề ngoài tư gia của Mao không có gì khác biệt, mặc dù nó đứng hơi xa 
cách với những tư gia khác.  Không thấy lính gác hoặc các sở hữu quyền lực khác.  Một tiền 
sảnh nhỏ gần như hoàn toàn bị một bàn Ping-Pong chiếm lấy.  
 
It did not matter because we were taken directly to Mao's study, a room of modest size with 
bookshelves lining three walls filled with manuscripts in a state of considerable disarray. Books 
covered the tables and were piled up on the floor. A simple wooden bed stood in a corner. The 
all-powerful ruler of the world's most populous nation wished to be perceived as a philosopher-
king who had no need to buttress his authority with traditional symbols of majesty. 
 
Điều đó không sao bởi vì chúng tôi được dẫn thẳng đến phòng nghiên cứu của Mao, một phòng 
có kích thước vừa phải với các giá sách sắp thành ba bức vách, đầy những bản thảo trong tình 
trạng rất hỗn loạn.  Sách nằm đầy bàn ghế và chất đống trên sàn nhà.  Một cái giường gỗ đơn sơ 
đặt trong một góc.  Nhà thống trị toàn quyền lực của một quốc gia đông dân nhất thế giới mong 
muốn được cảm nhận như một vị vua-triết-gia, một người không cần phải củng cố quyền uy với 
các biểu tượng uy nghiêm theo truyền thống.  
 
Mao rose from an armchair in the middle of a semicircle of armchairs with an attendant close by 
to steady him if necessary. We learned later that he had suffered a debilitating series of heart and 
lung ailments in the weeks before and that he had difficulty moving. Overcoming his handicaps, 
Mao exuded an extraordinary willpower and determination. He took Nixon's hands in both of his 
and showered his most benevolent smile on him. The picture appeared in all the Chinese 
newspapers.  
 
Mao đứng dậy từ một chiếc ghế bành ở giữa một dọc ghế bành sắp thành hình bán nguyệt, có 
một phụ tá đứng gần để giúp ông đứng vững, nếu cần thiết.  Sau này, chúng tôi biết rằng ông đã 
chịu đựng một loạt suy nhược do bệnh tim và phổi trong những tuần trước đó và rằng ông bị khó 
khăn trong việc cử động.  Khắc phục chướng ngại bệnh tật của mình, Mao toát ra một nghị lực 
phi thường và quyết tâm.  Ông nắm tay của Nixon bằng cả hai tay của mình và trút ra nụ cười 
thân mật nhất của ông đối với Nixon.  Bức hình xuất hiện trong tất cả báo chí Trung quốc.  
 
Nixon's visit to China is one of the few occasions where a state visit brought about a seminal 
change in international affairs. The re-entry of China into the global diplomatic game, and the 
increased strategic options for the U.S., gave a new vitality and flexibility to the international 



system. Nixon's visit was followed by comparable visits by the leaders of other Western 
democracies and Japan. Consultation between China and the United States reached a level of 
intensity rare even among formal allies. 
 
Chuyến viếng thăm Trung quốc của Nixon là một trong ít trường hợp mà qua đó, một cuộc viếng 
thăm cấp quốc gia mang lại thay đổi sâu sắc trong các sự vụ quốc tế.  Sự trở lại của Trung quốc 
vào trò chơi ngoại giao toàn cầu, và những tuyển chọn chiến lược được gia tăng đối với Mỹ, cả 
hai điều này tạo ra sức sống mới và uyển chuyển cho hệ thống quốc tế.  Chuyến thăm của Nixon 
được nối tiếp bởi các chuyến thăm tương đương của các nhà lãnh đạo dân chủ Tây phương và 
Nhật Bản.  Tham khảo ý kiến lẫn nhau giữa Trung quốc và Mỹ đạt đến một mức độ mãnh liệt 
hiếm có, ngay cả trong vòng các đồng minh chính thức. 
 
Would the interests of the two sides ever be truly congruent? Could they ever separate them from 
prevalent ideologies sufficiently to avoid tumults of conflicting emotions? Nixon's visit to China 
had opened the door to dealing with these challenges; they are with us still. 
 
Ích lợi của hai bên có bao giờ thực sự phù hợp với nhau không?  Có bao giờ họ có thể tách ích 
lợi ra khỏi ý thức hệ đang thịnh hành một cách đầy đủ để tránh những xáo động của cảm xúc 
mâu thuẫn không?  Chuyến viếng thăm Trung quốc của Nixon đã mở cửa để đối phó với những 
thách thức này, và vẫn còn tồn tại với chúng ta.  
 

* 
*      * 

 
In recent years, China's encounter with the modern, Western-designed international system has 
evoked in the Chinese elites a special tendency in which they debate - with exceptional 
thoroughness and analytical ability - their national destiny and overarching strategy for achieving 
it.  
 
Trong những năm gần đây, sự chạm trán của Trung quốc với hệ thống quốc tế tối tân theo kiểu 
Tây phương đã khơi dậy trong giới tinh anh của Trung quốc một khuynh hướng đặc biệt, trong 
đó họ tranh luận về vận mệnh quốc gia và chiến lược tổng thể để thành công - với sự tường tận 
và năng lực phân tích phi thường.  
 



 

Associated Press  
In one line of Chinese strategic thinking, the relationship between China and the U.S. will be a 
'marathon contest' and the 'duel of the century.' Chinese Air Force crew members inspect a 
stealth fighter in Chengdu. 
 
Trong một dòng tư tưởng chiến lược của Trung quốc, mối tương quan giữa Trung quốc và Mỹ sẽ 
là một 'cuộc đua chạy bộ đường trường' và 'trận quyết đấu của thế kỷ."  Các nhân viên phi hành 
Không Quân Trung quốc kiểm tra một máy bay chiến đấu ẩn hình ở Thành Đô. 
 
The world is witnessing, in effect, a new stage in a national dialogue about the nature of Chinese 
power, influence and aspirations that has gone on fitfully since the West first pried open China's 
doors.  
 
Trong thực tế, thế giới đang chứng kiến một giai đoạn mới trong cuộc đối thoại ở khổ cỡ quốc 
gia về bản chất của quyền lực, ảnh hưởng và nguyện vọng Trung quốc - tất cả đã thay đổi một 
cách bất thường kể từ khi Tây phương lần đầu tiên xoi mói mở cánh cửa Trung quốc.  
 
The previous stages of the national-destiny debate asked whether China should reach outward for 
knowledge to rectify its weakness or turn inward, away from an impure if technologically 
stronger world. The current stage of the debate is based on the recognition that the great project 
of self-strengthening has succeeded and China is catching up with the West. It seeks to define the 
terms on which China should interact with a world that - in the view of even many of China's 



contemporary liberal internationalists - gravely wronged China and from whose depredations 
China is now recovering. 
 
Các giai đoạn trước đây của cuộc tranh luận về vận mệnh quốc gia đặt câu hỏi liệu Trung quốc 
có nên hay không nên vươn ra tìm kiếm tri thức bên ngoài để khắc phục yếu điểm hoặc quay vào 
bên trong, tránh xa sự nhơ nhuốc của một thế giới mạnh hơn về kỹ thuật.  Giai đoạn hiện tại của 
cuộc tranh luận được dựa trên nhận thức rằng kế hoạch vĩ đại để tự hùng cường đã thành công và 
Trung quốc đang bắt kịp với Tây phương.  Trung quốc tìm cách xác định những điều kiện mà 
Trung quốc nên tác động qua lại như thế nào với một thế giới - trong quan điểm của ngay cả 
những người theo chủ nghĩa quốc tế có xu hướng tự do đương đại - đã sai lầm một cách nghiêm 
trọng về Trung quốc và từ những vụ cướp bóc mà hiện nay Trung quốc đang khôi phục lại. 
  
An example of the "triumphalist" line of thinking is in Col. Liu Mingfu's 2010 book "China 
Dream." In Liu's view, no matter how much China commits itself to a "peaceful rise," conflict is 
inherent in U.S.-China relations. The relationship between China and the U.S. will be a 
"marathon contest" and the "duel of the century." Moreover, the competition is essentially zero-
sum; the only alternative to total success is humiliating failure. 
 
Một thí dụ về dòng tư tưởng "chủ nghĩa chiến thắng" nằm trong cuốn sách "Giấc mộng của 
Trung quốc" 3 của Đại Tá Lưu Minh Phúc, phát hành năm 2010.  Trong quan điểm của Lưu, bất 
chấp Trung quốc tự cam kết "tăng cường hòa bình" nhiều ít đến đâu, xung đột nội tại vẫn nằm 
sẵn trong quan hệ Mỹ-Trung quốc.  Mối quan hệ giữa Trung quốc và Mỹ sẽ là một "cuộc đua 
chạy bộ đường trường" và "trận quyết đấu của thế kỷ."  Hơn nữa, sự cạnh tranh này tất yếu là trò 
chơi zero-sum 4 ; phương thức duy nhất để chiến thắng hoàn toàn là sự thất bại nhục nhã.  
 
Neither the more triumphalist Chinese analyses nor the American version - that a successful 
Chinese "rise" is incompatible with America's position in the Pacific, and the world - have been 
endorsed by either government, but they provide a subtext of much current thought. If the 
assumptions of these views were applied by either side - and it would take only one side to make 
it unavoidable - China and the U.S. could easily fall into an escalating tension.  
 
Các phân tích chiến thắng hơn nữa của Trung quốc lẫn phiên bản Mỹ - về sự "quật khởi" thành 
công của Trung quốc sẽ  không phù hợp với vị thế của Mỹ ở Thái Bình Dương và trên thế giới - 
đều không được cả hai chính phủ xác nhận, nhưng họ cung cấp một ẩn ý lớn về tư tưởng hiện 
nay.  Nếu các giả định của những quan điểm này được áp dụng bởi một trong hai bên - và sẽ chỉ 
cần bên kia làm cho không thể tránh khỏi - thì Trung quốc và Mỹ có thể dễ dàng rơi vào tình 

                                                           
3 Giấc mộng của Trung quốc: giản thể tự: 中国梦/ phồn thể tự: 中國夢 Trung quốc mộng .  Nguyên tựa là:  

giản thể tự: 后美国时代的大国思维:中国梦 - 作者: 刘明福, 出版社: 中国友谊出版公司 

phồn thể tự: 後美國時代的大國思維:中國夢, 作者: 劉明福, 出版社: 中國友誼齣版公司 
Hán Việt: Hậu Mỹ quốc thời đại đích đại quốc tư duy: Trung quốc mộng - Tác giả: Lưu Minh Phúc, Xuất bản xã: 
Trung Quốc Hữu Nghị Xuất Bản Công Ty. 
4 zero-sum game là một trò chơi trong đó con số ăn hay thua của một bên bằng đúng số ăn hay thua của bên kia.  
Nếu cộng tổng số ăn và trừ tổng số thua thì tổng số bằng zero.  Nghĩa bóng: một trận đấu không nhân nhượng, một 
mất một còn 



trạng căng thẳng ngày càng leo thang.  
 

Imaginechina  
Visitors dedicate wreaths to a statue of China's legendary founding ruler, the Yellow Emperor, in 
Xinzheng. 
 
Khách cống hiến vòng hoa cho một bức tượng của vị vua thành lập Trung quốc trong huyền 
thoại, Hoàng Đế, tại Tân Trịnh (4 chữ trong hình là: Hiên Viên Hoàng Đế - giản thể tự: 
轩辕黄帝; phồn thể tự: 軒轅黃帝) 5 
 

                                                           
5 Người Trung Hoa nghĩ rằng đất nước Trung quốc đã có từ 5,000 năm trước đây với những câu chuyện mang tính 
chất huyền thoại hoang đường, và đó cũng là phong cách của nhiều nước Á châu.  Nước nào cũng có huyền thoại về 
nguồn gốc, lưu truyền từ đời này qua đời kia mà hầu hết đều không có bằng chứng có thể kiểm nghiệm được, chỉ 
nhằm phản ánh tông tích rất mơ hồ cùng niềm tự hào dân tộc đượm đầy nét tự ái hão.  Đây là một đặc điểm trái 
nghịch hẳn quan điểm thuần lý khoa học của Tây phương: mọi người, mọi việc phải được xác định danh tính, ngày 
tháng nào, xảy ra tại đâu, v.v.  Truyền thuyết lập nước Trung Hoa bắt đầu vào thời nguyên thủy với câu chuyện của 
hai anh em Phục Hi và Nữ Oa, rồi tới Hữu Sào dạy dân kết cành cây làm chỗ ở và Toại Nhân dạy dân lấy lửa mà 
nấu thức ăn.  Đến thời công xã thị tộc, các thủ lãnh bộ lạc như Si Vưu, Viêm Đế, Hoàng Đế đánh nhau, và sau cùng 
Hoàng Đế đánh bại hai bộ lạc kia.  Có thuyết nói Viêm Đế tức là Thần Nông phát minh ra cái cày và dạy dân làm 
ruộng.  Thần Nông cũng tự nếm các loại cây để phát minh ra thảo dược và dạy dân chữa bệnh.  Hoàng Đế họ Cơ, 
hiệu là Hiên Viên, phát minh ra vũ khí làm bằng đá, thuyền xe, cung tên cùng thuốc nhuộm ngũ sắc.  Vợ Hoàng Đế 
là Luy Tổ phát minh việc nuôi tằm.  Hoàng Đế được coi là thủy tổ của chủng tộc Hoa.  Phái Đạo gia vào thời Chiến 
quốc tôn Hoàng Đế và Lão Tử làm thủy tổ, do đó còn gọi là phái Hoàng Lão. 



China would try to push American power as far away from its borders as it could, circumscribe 
the scope of American naval power, and reduce America's weight in international diplomacy. 
The U.S. would try to organize China's many neighbors into a counterweight to Chinese 
dominance. Both sides would emphasize their ideological differences. The interaction would be 
even more complicated because the notions of deterrence and preemption are not symmetrical 
between these two sides. The U.S. is more focused on overwhelming military power, China on 
decisive psychological impact. Sooner or later, one side or the other would miscalculate. 
 
Trung quốc sẽ cố gắng để đẩy lui quyền lực Mỹ càng xa biên giới càng có thể được, hạn chế 
phạm vi của lực lượng hải quân Mỹ, và giảm thiểu sức nặng của Mỹ trong ngoại giao quốc tế. 
Mỹ sẽ cố gắng phối hợp nhiều quốc gia láng giềng với Trung Quốc thành một đối trọng đối với 
địa vị chế ngự của Trung quốc.  Cả hai bên sẽ nhấn mạnh sự khác biệt ý thức hệ của họ.  Tác 
động qua lại sẽ phức tạp hơn bởi vì các khái niệm răn đe và đánh phủ đầu không đối xứng giữa 
hai bên.  Mỹ tập trung hơn vào lực lượng quân sự mang tính chất áp đảo, Trung quốc tập trung 
trên tác động tâm lý mang tính chất cương quyết.  Sớm hay muộn, một trong hai bên sẽ tính sai.  
 
The question ultimately comes down to what the U.S. and China can realistically ask of each 
other. An explicit American project to organize Asia on the basis of containing China or creating 
a bloc of democratic states for an ideological crusade is unlikely to succeed - in part because 
China is an indispensable trading partner for most of its neighbors. By the same token, a Chinese 
attempt to exclude America from Asian economic and security affairs will similarly meet serious 
resistance from almost all other Asian states, which fear the consequences of a region dominated 
by a single power. 
 
Tối hậu, câu hỏi là Mỹ và Trung quốc có thể yêu cầu lẫn nhau những điều gì trong thực tế.  Một 
dự án lộ liễu của Mỹ nhằm tổ chức Á châu trên căn bản kiềm chế Trung quốc hoặc tạo ra một 
khối các quốc gia vận động kịch liệt cho ý thức hệ dân chủ thì hầu chắc không thành công - một 
phần bởi vì Trung quốc là một đối tác thương mại không thể thiếu được đối với hầu hết các nước 
láng giềng.  Tương tự, một nỗ lực của Trung Quốc để loại trừ Mỹ khỏi các sự vụ an ninh và kinh 
tế Á châu cũng sẽ gặp phải đối kháng nghiêm trọng từ gần như tất cả các quốc gia Á châu khác, 
do lo sợ những hậu quả của một khu vực bị khống chế bởi một quyền lực đơn độc.  
 
The appropriate label for the Sino-American relationship is less partnership than "co-evolution." 
It means that both countries pursue their domestic imperatives, cooperating where possible, and 
adjust their relations to minimize conflict. Neither side endorses all the aims of the other or 
presumes a total identity of interests, but both sides seek to identify and develop complementary 
interests. 
 
Tên gọi thích hợp cho mối quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ hữu nghị kém cỏi thay vì "đồng 
tiến hóa."  Điều đó có nghĩa là cả hai nước theo đuổi các vấn đề cấp thiết trong nước của họ, hợp 
tác nếu có thể, và điều chỉnh mối quan hệ để giảm thiểu xung đột.  Cả hai bên đều không ủng hộ 
tất cả các mục tiêu của quốc gia khác hoặc giả định một danh sách rõ ràng về các ích lợi của 
mình, nhưng cả hai bên tìm cách xác định và khai triển các ích lợi có tính chất bổ sung cho nhau.  
 
The issue of human rights will find its place in the total range of interaction. The U.S. cannot be 
true to itself without affirming its commitment to basic principles of human dignity and popular 



participation in government. Given the nature of modern technology, these principles will not be 
confined by national borders. But experience has shown that to seek to impose them by 
confrontation is likely to be self-defeating - especially in a country with such a historical vision 
of itself as China. A succession of American administrations, including the first two years of 
President Barack Obama's, has substantially balanced long-term moral convictions with case-to-
case adaptations to requirements of national security. The basic approach remains valid; how to 
achieve the necessary balance is the challenge for each new generation of leaders on both sides. 
 
Vấn đề nhân quyền sẽ tìm thấy chỗ đứng của nó trong phạm vi tác động hỗ tương.  Mỹ không thể 
thành thực với chính mình nếu không khẳng định cam kết của Mỹ đối với các nguyên tắc căn 
bản về phẩm giá con người và sự tham gia của đại chúng vào chính phủ.  Do bản chất của kỹ 
nghệ tối tân, các nguyên tắc này sẽ không bị hạn chế bởi biên giới quốc gia.  Nhưng kinh nghiệm 
đã cho thấy rằng tìm cách áp đặt chúng qua phương thức chạm trán thì hầu chắc là tự đánh bại - 
đặc biệt tại một đất nước có tầm nhìn lịch sử về chính nó như Trung quốc.  Sự kế nhiệm của các 
chính phủ Mỹ, kể cả hai năm đầu tiên của Tổng Thống Barack Obama, đã giữ cân bằng đáng kể 
cho các niềm tin đạo đức lâu dài bằng những thích ứng với từng trường hợp riêng rẽ để đáp ứng 
cho nhu cầu an ninh quốc gia.  Phương pháp căn bản vẫn còn hiệu lực; làm thế nào để đạt được 
sự cân bằng cần thiết là thách thức đối với mỗi một thế hệ các nhà lãnh đạo mới của cả hai bên.  
 
When China and the U.S. first restored relations 40 years ago, the most significant contribution 
of the leaders of the time was their willingness to raise their sights beyond the immediate issues 
of the day. In a way, they were fortunate in that their long isolation from each other meant that 
there were no short-term day-to-day issues between them. This enabled the leaders of a 
generation ago to deal with their future, not their immediate pressures, and to lay the basis for a 
world unimaginable then but unachievable without Sino-American cooperation. 
 
Lần đầu tiên khi Trung quốc và Mỹ khôi phục quan hệ vào 40 năm trước đây, sự đóng góp quan 
trọng nhất của các nhà lãnh đạo lúc đó là ý nguyện của họ để nâng cao tầm nhìn vượt ra ngoài 
những vấn đề thường nhật trước mắt.  Trong một cách nào đó, họ đã may mắn trong sự cô lập lâu 
dài lẫn nhau, nghĩa là không có vấn đề thường-nhật-ngắn-hạn với nhau.  Điều này cho phép các 
nhà lãnh đạo của một thế hệ trước đây đối phó với tương lai của họ, không đối phó với áp lực 
trước mắt, và đặt nền tảng cho một thế giới không thể hình dung được vào lúc đó nhưng không 
thể thành tựu nếu không có sự hợp tác Trung-Mỹ.  
 
In pursuit of understanding the nature of peace, I have studied the construction and operation of 
international orders ever since I was a graduate student well over half a century ago. I am aware 
that the cultural, historic and strategic gaps in perception will pose formidable challenges for 
even the best-intentioned and most far-sighted leadership on both sides. On the other hand, were 
history confined to the mechanical repetition of the past, no transformation would ever have 
occurred. Every great achievement was a vision before it became a reality.  
 
Trong khi theo đuổi tìm hiểu bản chất của hòa bình, tôi đã nghiên cứu sự kiến thiết và hoạt động 
của trật tự quốc tế kể từ khi tôi còn là một sinh viên hơn nửa thế kỷ trước đây.  Tôi biết rằng 
khoảng cách biệt về văn hóa, lịch sử và chiến lược trong nhận thức sẽ đặt ra những thách thức 
khó giải quyết cho mối tương quan lãnh đạo mang thiện ý tốt nhất và nhìn xa trông rộng nhất cho 
cả hai bên.  Mặt khác, nếu lịch sử giới hạn trong sự lặp đi lặp lại máy móc của quá khứ thì sự 



chuyển đổi sẽ không bao giờ xảy ra.  Mỗi thành tựu vĩ đại chính là do có tầm nhìn trước khi nó 
trở thành hiện thực.  
 
In his essay "Perpetual Peace," the philosopher Immanuel Kant argued that perpetual peace 
would eventually come to the world in one of two ways: by human insight or by conflicts and 
catastrophes of a magnitude that left humanity no other choice. We are at such a juncture. 
 
Trong bài tiểu luận "Hòa Bình Vĩnh Cửu," triết gia Immanuel Kant lập luận rằng hòa bình vĩnh 
cửu cuối cùng sẽ đến với thế giới bằng một trong hai cách: do sự hiểu biết sâu rộng của con 
người hoặc do các cuộc xung đột và tai họa ở một cường độ mà nhân loại không có lựa chọn nào 
khác.  Chúng ta đang ở một giao điểm như vậy.  
 
When Premier Zhou Enlai and I agreed on the communiqué that announced the secret visit, he 
said: "This will shake the world." What a culmination if, 40 years later, the U.S. and China could 
merge their efforts not to shake the world, but to build it. 
 
Khi Tổng Lý Chu Ân Lai và tôi đã đồng ý về thông cáo công bố chuyến viếng thăm bí mật, ông 
nói: "Điều này sẽ làm rung chuyển thế giới."  Thật là một thành quả nếu, 40 năm sau đó, Mỹ và 
Trung quốc có thể hợp nhất những nỗ lực của họ để không làm rung chuyển thế giới, mà để xây 
dựng thế giới.  
 


