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Trong suốt nửa thế kỷ sau khi quân đội lên nắm quyền năm 1962, viễn cảnh 

thay đổi chính trị ở Miến Điện vẫn tỏ ra còn xa vời. Đây là một trong những thể chế 

độc tài cứng nhắc nhất thế giới, và Miến Điện cũng là một trong những nước kém 

phát triển nhất. Trong hầu hết các chỉ số về phát triển con người được đo lường, 

đất nước 56 triệu dân này đã không đạt được mức cơ bản nào và hiện đang nằm ở 

gần cuối bảng xếp hạng của thế giới. Như thể góp phần làm cho bức tranh thêm 

ảm đạm, những nhà lãnh đạo quân đội Miến Điện từ lâu đã đi theo chính sách cô 

lập khiến tình hình kinh tế và chính trị tiếp tục trì trệ, ngay cả khi nhiều quốc gia 

phi dân chủ khác ở châu Á đã chấp nhận các chính sách cải cách kinh tế và đối 

ngoại, và do đó, đã giúp họ hội nhập vào cộng đồng toàn cầu và trong một vài 

trường hợp giúp họ trở nên ít độc tài hơn. Bất chấp những nỗ lực của phong trào 

đối lập đòi dân chủ và nhân vật được biết tới nhiều nhất của phong trào, bà Aung 

San Suu Kyi, người nhận giải Nobel, Miến Điện dường như vẫn tiếp tục phải đối 

diện với số phận không tự do và nghèo đói dưới bàn tay sắt của quân đội. 

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của giới quan sát, hình ảnh đó bắt đầu thay 

đổi vào đầu năm 2011. Mặc dù vẫn giữ chỗ đứng vững chắc về quyền lực và không 

phải đối mặt với các mối đe dọa cấp bách trong nước lẫn quốc tế nhưng quân đội 

đã bắt đầu chuyển đổi đường lối. Nhưng cũng khá kỳ quặc khi mà những gì rốt 

cuộc mang lại sự thay đổi sang đường hướng mới ban đầu lại có vẻ như là một trò 

cũ không có gì mới: ngày 07/11/2010, cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội đã diễn 
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ra trong tình trạng vô cùng gian lận, và đã tạo nên chiến thắng vang dội cho vị thủ 

tướng và cựu đại tướng 65 tuổi Thein Sein và Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên 

bang (USDP) dưới sự hậu thuẫn của quân đội. 

Trong bài diễn văn nhậm chức ngày 30/3/2011, giọng điệu của Thein Sein 

mang tính hòa giải nhưng vẫn còn độc đoán. Ông ca ngợi vai trò của quân đội, 

nhưng cũng lưu ý sự cần thiết phải cải cách kinh tế và chính trị. Màn giới thiệu 

chương trình cải cách này thật đáng chú ý khi mà những người thúc đẩy quá trình 

đều là các cựu tướng lãnh, rồi chế độ tiếp tục gần như toàn quyền kiểm soát đời 

sống dân sự và chính trị, và hệ thống mà chế độ vận hành trở nên hoàn chỉnh với  

một vai trò to lớn của quân đội được quy định rõ trong hiến pháp trong một thứ mà 

chế độ tung hô là trật tự “dân chủ” mới của Miến Điện. 

Trong vòng nửa năm, việc chuyển đổi là không thể nhầm lẫn vào đâu được. 

Chính phủ thả hầu hết tù chính trị, bao gồm các nhân vật đáng chú ý như bà Aung 

San Suu Kyi - người bị quản thúc tại gia trong suốt gần hai thập niên trước; sửa đổi 

luật về đảng phái chính trị cho phép bà Suu Kyi và Liên minh Quốc gia vì Dân chủ 

(NLD) của bà cùng với các đảng đối lập khác tham gia chính trị; tiến hành đàm 

phán ngừng bắn với một số nhóm sắc tộc; nới lỏng kiểm duyệt báo chí và kiểm soát 

xã hội dân sự; và cho phép những người bất đồng chính kiến hàng đầu quay về 

nước. 

Phe đối lập dân chủ phản ứng lại sự mở cửa này với tinh thần thiện chí và 

hăng hái. Aung San Suu Kyi tái đăng ký đảng NLD – đảng đã đạt kết quả xuất sắc 

trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 1/4/2012 khi tranh cử 44 trong 45 ghế còn trống 

tại Quốc hội và giành được chiến thắng áp đảo 43 ghế. Suu Kyi là một trong 43 

người được bầu, và hiện tham gia Nghị viện Liên bang. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên 

ở Miến Điện trong hơn năm mươi năm qua mà kết quả của nó đã phản ánh ý chí 

của nhân dân và được chính phủ tôn trọng. Mặc dù chỉ có ít hơn một phần mười 

tổng số ghế trong Quốc hội được bầu trong những cuộc bầu cử bổ sung này nhưng 

chúng đã đánh dấu việc xóa bỏ các cuộc bầu cử gian lận hoặc bị đánh cắp trong 

quá khứ, nhấn mạnh thái độ mới và chấp nhận nhiều hơn nữa của chính phủ với 

phe đối lập chính trị. 

Để tận dụng tối đa sự mở cửa, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã lập ra 

các viện nghiên cứu tư vấn chính sách mới, các trung tâm đào tạo và các nhà xuất 

bản. Cộng đồng quốc tế cũng đã có phản ứng trước điều này. Trong năm vừa qua, 

Miến Điện đã đón tiếp Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc 

Ban Ki Moon và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. ASEAN đã trao quyền chủ tịch năm 

2014 cho Miến Điện. Mỹ đã khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao sau 22 năm, 
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và sau đó là EU và Anh đã giảm bớt các biện pháp trừng phạt đầu tư và tài chính 

vào tháng 5/2012. 

Bất chấp sự hồ hởi mà cuộc cải cách đã dấy lên trong và ngoài nước, Miến 

Điện vẫn là một chế độ độc tài quân sự. Các vị tướng dù còn đang phục vụ hay đã 

về hưu kiểm soát tất cả các cơ quan quan trọng, còn hiến pháp thì đảm bảo cho 

quân đội thống trị. Tuy nhiên, dường như có điều gì đó sâu sắc đang thay đổi, mặc 

dù điều này không – hoặc chưa – phải là quá trình chuyển đổi triệt để sang nền 

dân chủ. Điều gì đang dẫn dắt sự thay đổi, tại sao xảy ra lúc này và rốt cuộc sẽ dẫn 

đến đâu? Mục tiêu của chính phủ là gì, và tại sao họ nghĩ rằng họ có thể đảm trách 

quá trình này? Khả năng để cuộc cải cách này tiếp tục và cuộc tổng tuyển cử tiếp 

theo trong năm 2015 có thể dẫn đến bước đột phá và củng cố dân chủ cao tới mức 

nào? 

Dù dưới bất kỳ cái tên chính thức, từ viết tắt, hoặc thủ tướng hay tổng thống 

xuất thân từ tướng lãnh nào, những nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện từ lâu đã 

được biết đến vì sự tàn nhẫn và khả năng chịu được áp lực cả trong và ngoài nước 

của họ. Khi chế độ quân sự tổ chức cuộc bầu cử vào tháng 10/2010, có rất ít dấu 

hiệu cho thấy bất kỳ thay đổi nào trong đường lối đang diễn ra. Tại sao có sự thay 

đổi và tại sao lại ở thời điểm này? Để làm sáng tỏ những câu hỏi vừa nêu, chúng ta 

có thể xem xét năm lý do có liên quan với nhau như sau:  

1) khung thời gian nội bộ chi phối bởi “lộ trình bảy bước” của chế độ và sự 

về hưu của vị đại tướng lão làng Than Shwe;  

2) việc thừa nhận Miến Điện đã trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc về 

mặt chính trị, kinh tế và quân sự;  

3) nỗi sợ hãi về một cuộc nổi dậy khác của nhân dân; 

4) công nhận tính cần thiết phải hợp tác với phương Tây; và  

5) mong muốn giải quyết sự kém phát triển của Miến Điện.  

 

Lộ trình bảy bước của chế độ. Lộ trình được công bố và thực hiện từ năm 2003 

và được cho là sẽ dẫn đến “nền dân chủ phát triển có kỷ cương”. Kế hoạch đặt ra 

bảy bước bao gồm việc triệu tập lại Đại hội Quốc dân (được triệu tập năm 1993 

nhưng sau đó bị hoãn lại năm 1996) và cho phép hoàn thành việc soạn thảo hiến 

pháp mới để đưa ra trưng cầu dân ý. Sau đó, kế hoạch kêu gọi tổ chức bầu cử lập 

pháp và xây dựng một “nhà nước hiện đại, phát triển và dân chủ”. 
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Trong sự kiện này, Đại hội tái triệu tập kéo dài mà không có sự tham gia của 

đảng NLD (do họ đã tẩy chay), không có tính hợp pháp và cũng không có nhiều kết 

quả. Cuối cùng khi hiến pháp mới xuất hiện, nó cho thấy vẻ bề ngoài dân chủ giả 

dối của cơ cấu tăng cường quyền lực cho quân đội. Ngoài các vấn đề khác, hiến 

pháp mới cũng đảm bảo rằng quân đội chiếm một phần tư tổng số ghế trong Quốc 

hội. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 10/5/2008, chưa đầy một tuần sau khi siêu 

bão Nargis đã cướp đi hơn 130.000 sinh mạng người dân Miến Điện và hàng triệu 

người phải di dời (mặc dù theo nguồn tin chính thức có 98% cử tri đi bầu và gần 

như nhất trí bỏ phiếu “đồng ý”). Sau đó là cuộc bầu cử quốc hội giả diễn ra vào 

năm 2010 mà đa số phiếu nghiêng về USDP. 

Sáu bước đầu tiên của lộ trình đã được hoàn thành dưới quyền của Than 

Shwe, một vị tướng nổi tiếng với việc thù ghét cá nhân bà Suu Kyi và là nhân vật 

xuất hiện trong danh sách các nhà cựu độc tài, những người được cho là phải có 

trách nhiệm trước các tội ác do họ gây ra, danh sách này do ông Reed Brody thuộc 

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền biên soạn.1 Khi về hưu vào ngày 30/3/2011, ông tự 

tin cho rằng ông không chỉ củng cố địa vị đứng đầu của quân đội mà còn đảm bảo 

rằng không có người kế nhiệm nào có thể tích lũy đủ sức mạnh để quay lưng lại với 

ông theo cách mà ông đã quay lưng lại với người tiền nhiệm Ne Win. Sự phân bổ 

quyền lực của hiến pháp cho một số tổ chức “dân chủ” có vẻ được tính toán khéo 

léo nhằm cho phép Than Shwe có thể khiến những người kế nhiệm tiềm năng 

chống lại nhau. Ngoài việc sắp xếp Thein Sein trở thành tổng thống, Than Shwe đã 

để nhân vật thứ ba trong chính quyền, Thura Shwe Mann, nắm vai trò chủ tịch hạ 

viện. Những nhà lãnh đạo ở cứng rắn nằm ở lớp lãnh đạo thứ hai đã lên đứng đầu 

USDP trong khi tướng Min Aung Hlaing, một sĩ quan tương đối trẻ, đã được thăng 

cấp lên làm tổng tư lệnh quân đội, một vị trí từng là quyền lực nhất nước. 

Bây giờ là thời điểm đến bước thứ bảy và cũng là bước khó khăn nhất. Còn 

quá sớm để nói chính xác về những gì mà các vị tướng dự tính khi họ bàn chuyện 

xây dựng nhà nước “hiện đại, phát triển và dân chủ”. Tương tự như vậy, cũng quá 

sớm để nói bao nhiêu người bảo thủ còn duy trì ở những vị trí mà từ đó họ có thể 

ngầm làm suy yếu các cuộc cải cách. Nhưng ngày càng có vẻ như mục tiêu của 

chính phủ là thiết lập một hệ thống – được điều hành bởi một đảng do quân đội 

hậu thuẫn – sẽ đưa tất cả các lực lượng chính trị và sắc tộc vào khuôn khổ hiến 

pháp duy nhất và theo đuổi phát triển kinh tế gần như theo phong cách của 

Malaysia hoặc Singapore. 

                   
1 Reed Brody, “The Dictator Hunter’s Wanted List: 9 Former Autocrats and Bad Guys That Should Be 
Made to Pay for Their Crimes,” Foreign Policy Online, 18 June 2012, có tại  
www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/18/the_dictator_hunter_s_wanted_list. 



 
Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương 

  

©Dự án Nghiencuuquocte.net 5 

Nhân tố Trung Quốc. Sau cuộc khởi nghĩa dân chủ tháng 8/1988, cuộc bầu cử 

tháng 5/1990, và việc chính quyền từ chối thừa nhận kết quả của cuộc bầu cử, Hoa 

Kỳ và các nước phương Tây đã áp đặt trừng phạt, từ chối các khoản vay và hỗ trợ 

đa phương, và tăng áp lực chính trị quốc tế với Miến Điện. Đối mặt với tất cả các 

việc này, nhà cầm quyền quân sự Miến Điện đã rời bỏ chính sách không liên kết 

thông thường của họ và quay sang nhận hỗ trợ về quân sự, chính trị và kinh tế từ 

Trung Quốc. Trong hai thập niên tiếp theo, không chỉ Miến Điện trở nên lệ thuộc 

hơn vào Trung Quốc mà còn ngược lại, vai trò quan trọng của Miến Điện đối với 

Trung Quốc về tài nguyên thiên nhiên, hội nhập kinh tế khu vực và an ninh cũng đã 

tăng lên. 

Năm 1988, tổng giá trị mậu dịch giữa Trung Quốc và Miến Điện chỉ đạt 9,5 

triệu USD. Một năm sau đã vượt lên gấp tám lần, đạt 76 triệu USD. Đến năm 2009, 

Trung Quốc đã thay thế Thái Lan trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Miến 

Điện. Trong năm 2010 và 2011, mậu dịch với Trung Quốc đạt 4,7 tỷ USD, chiếm 

hơn một phần ba tổng giá trị mậu dịch của Miến Điện. Miến Điện bán cho Trung 

Quốc gỗ, đá quý, thủy sản, đá cẩm thạch, than, nickel và các tài nguyên thiên 

nhiên khác, trong khi Trung Quốc cho tràn sang thị trường Miến Điện các sản phẩm 

giá rẻ từ thực phẩm cho đến đồ điện tử. 

Đầu tư cũng theo chiều hướng tương tự. Từ năm 1988 đến năm 2012, Miến 

Điện đã nhận khoảng 41 tỷ USD vốn đầu tư của Trung Quốc. Trung Quốc đã vượt 

Thái Lan trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Miến Điện. Nếu tính luôn tất cả các 

khoản đầu tư và dự án kinh doanh của Trung Quốc không thể hiện trên sổ sách kế 

toán thì Trung Quốc thậm chí chiếm vị trí hàng đầu, là nguồn cung cấp vốn đầu tư 

và thương mại lớn nhất của Miến Điện. 

Lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn bất kỳ ngành nào khác đó 

chính là dầu mỏ và khí thiên nhiên. Theo Earth Rights International [tổ chức phi 

chính phủ theo dõi chặt chẽ các dự án tài nguyên thiên nhiên - BBT], 69 tập đoàn 

đa quốc gia sở hữu bởi Trung Quốc có liên quan đến hơn chín mươi dự án thủy 

điện, khai thác mỏ, dầu và khí đốt ở Miến Điện.2 Tháng 8/2007, chính quyền quân 

sự Miến Điện đã xác nhận việc bán các mỏ dự trữ khí đốt béo bở Shwe, mỏ lớn 

nhất trong vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển Arakan của Miến Điện, cho một công ty 

                   
2 Earth Rights International, “China in Burma: The Increasing Investment of Chinese Multinational 
Corporations in Burma’s Hydropower, Oil and Gas, and Mining Sectors,” September 2008, có tại 
www.earthrights.org/publication/china-burma-increasing-investment-chinese-multinational-
corporations-burmas-hydropower-o. 
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sở hữu nhà nước của Trung Quốc.3 Một số nhà phân tích nắm tình hình đã suy 

đoán rằng chính quyền chọn công ty sở hữu bởi chính phủ Trung Quốc (thay vì các 

công ty Ấn Độ và Hàn Quốc) cho những hợp đồng béo bở để đổi lấy sự ủng hộ mà 

Miến Điện nhận được từ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, bao gồm việc sử dụng 

quyền phủ quyết năm 2007 để ngăn chặn một nghị quyết về Miến Điện do Mỹ dẫn 

đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1973 Bắc Kinh đã phủ quyết một vấn đề không 

liên quan đến Đài Loan.4 

Năm 2009, Trung Quốc bắt đầu xây dựng một đường ống đôi dẫn dầu và khí 

thiên nhiên chạy từ bờ biển phía Tây của Miến Điện qua các vùng dân tộc thiểu số 

ở phía Đông Bắc đến suốt các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu 

và Quảng Tây. Đường ống sẽ cho phép Trung Quốc có được dầu và khí đốt từ 

Trung Đông và châu Phi cũng như khí thiên nhiên từ ngay Miến Điện mà không cần 

phải lo lắng về việc vận chuyển dễ bị tấn công khi qua eo biển chiến lược Malacca. 

Sự phụ thuộc của Miến Điện vào Trung Quốc vượt xa hơn mối quan hệ kinh 

tế tiến đến mối quan hệ an ninh. Sau vụ đàn áp đẫm máu của quân đội vào tháng 

8 và tháng 9/1988 – được gọi là cuộc nổi dậy Bốn Số Tám (do bắt đầu vào ngày 

8/8/1988) và lệnh cấm vận vũ khí sau đó của phương Tây, Trung Quốc đã trở 

thành nhà cung cấp vũ khí chính của Miến Điện, cho trả tiền sau và bán ở mức giá 

thấp “hữu nghị”. Chính quyền quân phiệt Miến Điện đã cung cấp cho Trung Quốc 

nguồn tài nguyên và các nhượng bộ khác để đổi lấy tiền, hàng hóa và vũ khí. Quân 

đội Trung Quốc cũng bắt đầu đào tạo sỹ quan Miến Điện ở cả Trung Quốc và Miến 

Điện. Sự đầu tư của Trung Quốc vào quân đội Miến Điện gắn chặt với mục tiêu của 

Bắc Kinh nhằm xây dựng một lực lượng hải quân biển xa vào năm 2050: Miến Điện 

sẽ cho Trung Quốc cơ hội có được cánh cửa trực tiếp đến Ấn Độ Dương.5  

Mặc dù tướng lãnh Miến Điện đều biết tình trạng cô lập tách khỏi cộng đồng 

quốc tế của họ đã khiến cho sự bảo hộ của Trung Quốc về chính trị và ngoại giao 

trở nên quan trọng, họ đã có dấu hiệu lo lắng. Họ bắt đầu tìm kiếm trang thiết bị 

quân sự và sự huấn luyện từ Ấn Độ, Nga, Pakistan và thậm chí cả Bắc Triều Tiên.6  

                   
3 Anupama Airy, “Myanmar Prefers China as Gas Buyer; India Sees Red,” Financial Express (Delhi), 
29 May 2007, có tại http://m.financialexpress.com/news/myanmar-prefers-china-as-gas-buyer;-
india-sees-red/194197. 
4 Stephanie Kleine-Ahlbrandt and Andrew Small, “China’s New Dictatorship Diplo-macy: Is Beijing 
Parting With Pariahs?”  Foreign Affairs 87 (January–February 2008): 38–56. 
5 Poon Kim Shee, “The Political Economy of China-Myanmar Relations: Strategic and Economic 
Dimensions,” Ritsumeikan Annual Review of International Studies (2002): 33–53, có tại 
www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/e-vol1/1-3shee.pdf. 
6 Anton Khlopkov and Dmitry Konukhov, “Russia, Myanmar and Nuclear Technologies,” Center for 
Energy and Security Studies, 29 June 2011, có tại http://ceness-
russia.org/data/doc/MyanmarENG.pdf. 
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Mối quan hệ quân sự giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên được ghi nhận công khai lần 

đầu tiên vào những năm 1990 nhưng đã không tiếp tục trở thành tâm điểm của 

báo chí cho đến khi nó được trình bày trong bộ phim tài liệu có tựa đề “Tham vọng 
Hạt nhân của Miến Điện” năm 2010. Ngày 12/6/2011, Hải quân Hoa Kỳ đã buộc 

một chiếc tàu của Bắc Triều Tiên vận chuyển hàng hóa quân sự hướng về Miến 

Điện phải quay trở lại.7 

Giống như Trung Quốc đã tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế của 

mình tại Miến Điện, các nước láng giềng khác của Miến Điện cũng vậy. Năm 1991, 

Thủ tướng Ấn Độ Narasimha Rao đã bắt đầu chính sách “Hướng Đông” tìm cách 

liên kết nền kinh tế tự do hóa gần đây của Ấn Độ với những “con hổ” kinh tế năng 

động Đông Nam Á. Sáu năm sau, Miến Điện và Lào trở thành hai thành viên cuối 

cùng của mười quốc gia Đông Nam Á tham gia khối ASEAN (Chi tiết này không 

chính xác, Campuchia mới là quốc gia cuối cùng gia nhập ASEAN – BBT). Các nhà 

cầm quyền của Miến Điện, mặc dù không trực tiếp thách thức sự ảnh hưởng của 

Trung Quốc, đã thận trọng hành động để giảm bớt ảnh hưởng bằng cách hội nhập 

sâu hơn vào kinh tế khu vực và tìm kiếm các đồng minh khác. 

Tuy nhiên, một thách thức trực tiếp như vậy với Bắc Kinh đã trở thành một 

trong những sự kiện nổi bật của năm 2011. Ngày 30/9, Tổng thống Thein Sein công 

bố đình chỉ hoạt động dự án đập Myitsone do Trung Quốc xây dựng và tài trợ. Đây 

là đập lớn nhất trong tám đập Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng trên sông 

Irrawaddy. Dự án thủy điện cực lớn này, bắt đầu năm 2006, liên quan đến việc tạo 

ra một hồ chứa tại Myitsone với diện tích bề mặt lớn hơn so với diện tích của cả 

Singapore. 

Trước đó, năm 2011, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động và các tổ chức 

truyền thông ở Miến Điện đã rung hồi chuông báo động về chi phí nhân lực, kinh tế 

và môi trường của đập, thu hút sự quan tâm của người dân và thúc đẩy cảm giác 

cấp bách trong cộng đồng xung quanh sự cần thiết phải bảo vệ dòng sông 

Irrawaddy, tuyến đường thủy lớn nhất và quan trọng nhất của đất nước. Mặc dù 

một vài trong số các biện pháp cải cách vẫn chưa có hiệu lực nhưng đã cho thấy rõ 

ràng rằng việc huy động cộng đồng xung quanh việc xây dựng con đập thể hiện 

một thách thức đối với cam kết cải cách của chính phủ mới, ít nhất là ở khía cạnh 

quan hệ công chúng. Một phần là do sự quan ngại của công chúng, nhưng có nhiều 

khả năng là do sự cân nhắc về chiến lược và kinh tế, trong đó có tác hại tiềm tàng 

đến vùng kinh tế nông nghiệp quan trọng ở hạ lưu, nên quyết định của Tổng thống 

                   
7 Bertil Lintner, “Burma’s WMD Programme and Military Cooperation Between Burma and the 
Democratic People’s Republic of Korea,” March 2012, có tại www.asiapacificms.com. 
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Thein Sein đình chỉ xây dựng con đập là một dấu hiệu rõ ràng thể hiện mối quan 

ngại của chính phủ đối với ảnh hưởng của Trung Quốc ở Miến Điện. 

Quyết định về đập Myitsone báo hiệu sự chuyển đổi thái độ về vai trò của 

Trung Quốc tại Miến Điện, nhưng không phải là một sự gián đoạn trong mối quan 

hệ này. Chính phủ Miến Điện vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào vị hàng xóm khổng 

lồ về kinh tế, chính trị và chiến lược, và đã bày tỏ sự không mong muốn đối đầu với 

nó. Đảng NLD cũng khéo léo như vậy khi thảo luận về vai trò của Trung Quốc. “Vì 

vậy, cho rằng chúng tôi không thể có mối quan hệ tốt đẹp bởi hệ thống khác nhau 

là không đúng”, bà Aung San Suu Kyi nhấn mạnh. “Miến Điện và Trung Quốc đã có 

được mối quan hệ rất gần gũi và thân thiện, và bất kỳ vấn đề nào cũng sẽ được 

giải quyết một cách hòa bình bất cứ khi nào chúng xuất hiện.”8 

Đối với Thein Sein và thế hệ các nhà lãnh đạo quân sự mới dưới quyền ông, 

có vẻ như sự mở cửa cải cách đã tạo cơ hội cho họ bắt đầu phát triển đất nước một 

cách thận trọng thoát khỏi sự quá phụ thuộc vào Trung Quốc, nước mà họ tin rằng 

đã lợi dụng sự cô lập của Miến Điện, và thúc đẩy quan hệ với phương Tây chặt chẽ 

hơn. 

 

Nỗi sợ hãi về một cuộc nổi dậy khác. Trong suốt thời kỳ quân đội nắm quyền, 

áp lực không chỉ từ nước ngoài mà cả từ trong nước. Mặc dù quân đội từ lâu đã xử 

lý nghiêm khắc các cuộc biểu tình bất mãn của công chúng – gần đây nhất là tháng 

9/2007, khi quân đội đã đàn áp tàn nhẫn cuộc Cách mạng Cà sa (Saffron 

Revolution) – cho tới năm 2010 những người lính dường như hiểu ra rằng có điều 

gì đó cơ bản đã thay đổi. Họ có lo lắng và mệt mỏi bởi suy nghĩ về việc ngày càng 

có nhiều sự khinh miệt và trừng phạt quốc tế hơn hay không? Liệu cuối cùng họ có 

nhận ra rằng một nhà nước thịnh vượng và hiện đại, chưa nói đến dân chủ, không 

thể được xây dựng bằng những chiếc dùi cui hay không? Dù với bất kỳ lý do gì, các 

nhà cầm quyền Miến Điện dường như đã hiểu - ngay cả trước khi phong trào nổi 

dậy Mùa xuân Ả Rập xảy ra và củng cố bài học - rằng họ không còn có thể đơn 

giản là tấn công bằng vũ lực chống lại các phong trào phản kháng như họ đã từng 

thực hiện trong quá khứ. 

Cũng như năm 1990 khi chính quyền quân sự lúc bấy giờ đã đánh giá thấp 

sự ủng hộ của dân chúng dành cho đảng NLD, các nhà lãnh đạo quân sự năm 2007 

đã không hiểu được độ rộng và bề sâu của sự bất mãn nằm đằng sau những dấu 

hiệu ban đầu của tình trạng bất ổn. Đảng NLD không phải là tổ chức đối lập duy 
                   
8 Aung Thet Wine, “Suu Kyi Looks to ‘Good Neighbor’ China,”  Irrawaddy, 4 July 2012, có tại 
www.irrawaddy.org/archives/8346. 
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nhất trong nước. Các nhà lãnh đạo được thả gần đây của Phong trào “Bốn Số Tám” 

đã lãnh đạo cuộc biểu tình về việc tăng giá dầu và khí đốt. Đầu tháng 9/2007, 

chính quyền đã đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình hòa bình do các nhà sư Phật giáo ở 

Pakokku và do đó nhanh chóng biến phong trào phản đối quy mô nhỏ thành cuộc 

nổi dậy trên toàn quốc. Trước cuối tháng, hàng trăm hàng ngàn nhà sư và những 

người khác đã xuống đường thách thức trực tiếp chế độ quân sự. 

Cách mạng Cà sa là cuộc khởi nghĩa đầu tiên ở Miến Điện được chiếu trên 

truyền hình. Kênh tiếng nói Dân chủ Miến Điện, một kênh truyền hình vệ tinh đặt 

tại Na Uy, dựa vào mạng lưới các nhà quay phim ngầm đã cung cấp những bản tin 

truyền hình gần như trực tiếp. Cảnh tượng vô số các nhà sư diễu hành qua các 

đường phố Rangoon và các thành phố khác với những chiếc bát bố thí lật úp trong 

một cử chỉ thể hiện sự phản đối đã mang lại một thách thức trực tiếp và rõ ràng đối 

với chế độ mà từ lâu đã cố gắng sử dụng Phật giáo để hợp pháp hóa sự cai trị của 

nó. 

Tám tháng sau, ngày 8/5/2008, siêu bão Nargis tràn qua đồng bằng 

Irrawaddy. Bão lớn và lũ lụt đã làm hơn 130.000 người thiệt mạng và khiến 1,2 

triệu người khác mất nhà cửa và tuyệt vọng. Phản ứng ban đầu của chính quyền là 

giảm nhẹ thiên tai và từ chối viện trợ quốc tế. Trong vòng một tháng, khi những 

công dân Miến Điện được huy động để ứng phó và áp lực quốc tế tăng lên, chính 

quyền cuối cùng cũng nhượng bộ, cho phép viện trợ quốc tế và nới lỏng một số 

hạn chế với các nhóm xã hội dân sự địa phương. 

Rất ít người biết về những cuộc bàn cãi trong quân đội dẫn đến quyết định 

đối phó với cuộc Cách mạng Cà sa bằng vũ lực tàn bạo cũng như hậu quả của cơn 

bão Nargis với lệnh cấm nhận viện trợ bên ngoài bất chấp những đau khổ mà hàng 

triệu dân thường Miến Điện đang trải qua. Tuy nhiên, có vẻ như những tình tiết này 

đã gây nên những căng thẳng trong giới lãnh đạo quân sự cấp cao. 

 

Nối lại can dự với phương Tây. Chính quyền muốn nối lại hoạt động với phương 

Tây nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc và nhận được sự giúp đỡ khi đối 

phó với những thách thức kinh tế nghiêm trọng, nhưng cũng thừa nhận rằng họ 

không thể đạt được mục tiêu này mà không hợp tác với phe đối lập trong nước. 

Trong hai mươi năm qua, chính quyền quân sự đã tìm cách làm mất uy tín, tước 

quyền hợp pháp và tàn sát bất kỳ sự phản đối nào, kể cả phản đối một cách hòa 

bình. Nỗ lực của chính quyền không những đã thất bại, mà nó còn vô tình giúp bảo 

đảm sự ủng hộ không bao giờ phai nhạt của nhân dân dành cho phe đối lập dẫn 

dắt bởi NLD. Bằng chứng là trong cuộc Cách mạng Cà sa và cuộc bầu cử bổ sung 
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ngày 1/4, sự ủng hộ của dân chúng cho phe đối lập vẫn duy trì mạnh mẽ. Sự bền 

bỉ, cam kết, lòng can đảm và hy sinh của những nhà hoạt động đã củng cố tính hợp 

pháp của các nhóm ủng hộ dân chủ, buộc chính quyền phải chấp nhận rằng sự 

đồng thuận của họ là cần thiết để triển khai thành công chương trình cải cách. 

Tổng thống Thein Sein thể hiện điều tương tự khi gặp bà Aung San Suu Kyi 

tại thủ đô mới Naypyidaw vào ngày 19/8/2011. Ông biết rằng cả Miến Điện lẫn thế 

giới sẽ không đánh giá cao kế hoạch mở cửa của ông trừ khi bà chấp thuận nó. Vai 

trò trung tâm của bà trong việc hợp pháp hóa quá trình và, nói rộng hơn, “bật đèn 

xanh” cho cộng đồng quốc tế nối lại hoạt động với Miến Điện đã được nhấn mạnh 

một lần nữa khi Tổng thống Mỹ Barack Obama hỏi ý kiến của bà trước khi gửi 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Miến Điện vào tháng 12/2011. 

 

Nỗi sợ tụt hậu. Liên quan chặt chẽ với mối lo của chính phủ về sự bất mãn của 

dân chúng là sự thừa nhận ngày càng rõ ràng rằng Miến Điện đang bị các nước 

láng giềng bỏ xa hơn bao giờ hết. Bất chấp sự cô lập tương đối của đất nước, các 

quan chức Miến Điện cay đắng nhận ra những thất bại kinh tế và xã hội của Miến 

Điện. Là một trong những nước kém phát triển nhất thế giới, Miến Điện bị bỏ lại 

đằng sau so với cả những nước Đông Nam Á nghèo, và tụt hậu một cách tệ hại khi 

so sánh với những cường quốc kinh tế láng giềng như Malaysia, Singapore và Thái 

Lan. Năm 2010, Chỉ số Phát triển Con người của Chương trình Phát triển Liên Hiệp 

Quốc xếp Miến Điện đứng thứ 132 trên 169 quốc gia, mức thấp nhất trong khu vực 

Đông Nam Á. 

Mặc dù Miến Điện đang mở rộng thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) nhưng nền kinh tế vẫn thuộc nhóm chậm phát triển nhất trong khu vực. 

Thương mại và đầu tư chủ yếu xoay quanh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, 

trong khi ngành sản xuất và nông nghiệp thâm dụng lao động chỉ chiếm 1% FDI. 

Tệ hại hơn, chính quyền đã lãng phí tài nguyên thiên nhiên trời cho của đất nước 

vào các dự án tốn kém chẳng hạn như kế hoạch xây dựng thủ đô mới tại thành phố 

Naypyidaw - dự án mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính có thể tiêu tốn của Miến Điện 

gần 2% GDP năm 2006.9 Theo thống kê chính thức của chính phủ, họ đã phân bổ 

23,6% ngân sách năm 2011 cho chi tiêu quân sự trong khi chi tiêu cho cả giáo dục 

và y tế chỉ 5,4%.10 

                   
9 “As Myanmar’s New Capital Emerges, Analysts Question Its True Cost,” Channel News Asia, 7 April 
2007, có tại www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific _business/view/268959/1/.html. 
10 “Myanmar Allocates 1/4 of New Budget to Military,” Real Clear Politics, 1 March 2011. 
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Các biện pháp trừng phạt quốc tế cứng rắn – bao gồm các biện pháp tài 

chính có chủ đích do Hoa Kỳ thúc đẩy, đã làm trầm trọng thêm ảnh hưởng tai hại 

của chính sách kinh tế kém cỏi của Miến Điện. Mặc dù rất khó để đo lường tác động 

của các biện pháp trừng phạt, Tổng thống Thein Sein đã đưa việc dỡ bỏ chúng trở 

thành một mục tiêu quan trọng trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo 

phương Tây, các quan chức Liên Hiệp Quốc và các đối tác của ASEAN. 

 

Quản lý quá trình chuyển đổi 

Sự chuyển đổi hiện đang được tiến hành tại Miến Điện đặt ra vấn đề không chỉ về 

động lực và thời gian mà còn là cách quản lý. Nói cách khác, làm thế nào để Miến 

Điện nhanh chóng từ một nhà nước quân sự độc tài trở thành một chính phủ bán 

dân sự trong khi né tránh phản đối mạnh mẽ của phe bảo thủ và chiêu mộ phe đối 

lập vào việc hợp pháp hóa các cải cách? Chìa khóa của cải cách thành công (hay ít 

nhất là cho sự tồn tại của cải cách) là các bảo đảm bởi hiến pháp cho quân đội và 

phe bảo thủ kết hợp với một loạt các sắp xếp nhân sự khôn ngoan đã giúp đặt các 

vị cựu tướng lĩnh vào các vị trí nắm quyền mang tính cạnh tranh lẫn nhau về mặt 

thể chế. 

Những vị trí cạnh tranh lẫn nhau tồn tại bởi vì người tiền nhiệm của Thein 

Sein là Than Shwe đã lo lắng ngăn chặn việc tập trung quyền lực và âm mưu lật đổ 

ở các cấp bậc ngay dưới cấp cao nhất như các trường hợp đã dẫn đến việc tống 

giam và cuối cùng là cái chết của cả hai người tiền nhiệm của mình, Đại tướng Saw 

Maung (người thực hiện cuộc đảo chính năm 1988) và Tướng Ne Win (người thực 

hiện cuộc đảo chính đầu tiên năm 1962), những người đã lần lượt qua đời vào năm 

1997 và 2002. Do đó, Than Shwe đã để lại một hệ thống chính trị vẫn còn dưới sự 

kiểm soát của quân đội nhưng không cho phép bất kỳ một nhân vật mới duy nhất 

nào có thể củng cố quyền lực vượt ra ngoài tầm thách thức của các tướng lĩnh 

khác. 

Hiến pháp năm 2008 có một số điều khoản bảo vệ đặc quyền quân đội. 

Ngoài việc dành riêng một phần tư số ghế trong Quốc hội cho các sỹ quan, nó còn 

cho phép thành lập Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia với quyền tuyên bố 

tình trạng khẩn cấp (một quyền hạn mà tổng thống cũng có) và bổ nhiệm tổng tư 

lệnh quân đội. Hơn thế nữa, sáu nguyên tắc hiến pháp cơ bản tuyên bố rằng quân 

đội “có thể tham gia nhà nước với vai trò lãnh đạo chính trị quốc gia”. Sửa đổi bất 

kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này đòi hỏi phải được đa số 75% quốc hội 

đồng ý cũng như được chấp thuận bởi trưng cầu dân ý. 
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Hiến pháp quy định một số tổ chức dân chủ mới (hay mới được trao quyền), 

bao gồm không chỉ Quốc hội mà còn cả cơ quan hành pháp và tư pháp. Cách thức 

mà các tổ chức này được trao quyền, dù bằng cách bổ nhiệm hay bầu cử - đều 

nhằm đảm bảo rằng những người trong quân đội vẫn duy trì quyền lãnh đạo và 

không có một sĩ quan cấp cao nào có thể tích lũy quá nhiều quyền lực so với đồng 

nghiệp của mình. Mục đích của điều này không phải nhằm dân chủ hóa các thể chế 

này mà chủ yếu để đảm bảo quyền lực được phân tán hơn so với trước kia xuyên 

suốt hàng ngũ cấp cao của giới chức quân sự nắm quyền. 

Hiến pháp năm 2008 quy định rằng tổng thống và các bộ trưởng nội các - 

những người được trúng cử làm nghị sĩ - sẽ phải rời Quốc hội cũng như các đảng 

phái chính trị của mình trong suốt nhiệm kỳ phục vụ trong các cơ quan hành pháp. 

Kể từ tháng 3/2011, quy định này, nhằm giảm thiểu sự xuất hiện ý niệm đảng phái 

trong các quan chức quốc gia, đã có tác động tạo khoảng cách giữa các quan chức 

này với đảng cầm quyền USDP. Điều này quan trọng bởi các nhà lãnh đạo USDP 

thường tỏ ra thận trọng và bảo thủ hơn so với Tổng thống Thein Sein và nhóm của 

ông. Thật vậy, USDP, do dự báo chính xác việc đảng NLD sẽ đạt kết quả tốt trong 

cuộc bầu cử bổ sung năm 2012, đã phản đối việc tổ chức các cuộc bầu cử này. 

Đảng này cũng đã thúc đẩy không thành công việc sửa đổi hiến pháp cho phép các 

quan chức hành pháp, hầu hết là thành viên USDP, được giữ tư cách thành viên 

đảng của mình. Theo một trong những cố vấn của Thein Sein, vị tổng thống coi 

mình và một số nhà lãnh đạo có đầu óc cải cách khác là những người hoạt động chỉ 

một nhiệm kỳ.11 Nếu như vậy, việc họ không cần quan tâm tới việc tiếp tục nắm 

quyền càng có xu hướng nới rộng khoảng cách giữa họ với đảng của mình. 

Thành công của quá trình cải cách phụ thuộc vào sự hợp tác của phe đối lập, 

đặc biệt là của đảng NLD và các đảng sắc tộc lớn của quốc gia. Mặc dù những thay 

đổi trong mười tám tháng qua thường được xem là đã được dẫn dắt “từ phía trên” 

nhưng vai trò của phe đối lập trong việc thúc đẩy lẫn tạo dựng cải cách cũng không 

kém phần quan trọng. Như đã nói ở trên, sự thay đổi đường lối của Tổng thống 

Thein Sein dường như một phần là do nhận thức rằng không thể nào có con đường 

tiến về phía trước, dù về mặt chính trị, kinh tế hay chiến lược, nếu không có sự hỗ 

trợ của bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD. Sự ủng hộ của bà giúp giảm áp lực 

                   
11 Flavia Krause-Jackson and Daniel Ten Kate, “Myanmar’s Leader May Step Aside After 2015 
Elections, Aide Says,”  Bloomberg News, 3 May 2012, có tại  www.bloomberg.com/news/2012-05-
03/myanmar-s-leader-may-step-aside-after-2015-elec-tions-aide-says.html. 
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trong nước và làm cho Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn chấp nhận nối lại 

can dự với Miến Điện.12 

 

Xã hội dân sự, đảng NLD, và các nhóm sắc tộc 

Những cuộc cải cách đã thay đổi không khí chính trị ở Miến Điện. Lần đầu tiên kể 

từ khi giới quân đội giành quyền kiểm soát năm 1962, phe đối lập đóng vai trò 

chính thức và quan trọng trong Quốc hội. Kiểm duyệt báo chí được nới lỏng, các tổ 

chức độc lập tham gia chính trị được hình thành, và những người lưu vong được trở 

về nước hoặc ít nhất là cân nhắc trở về. Ảnh hưởng quyền lực của quân đội bị phân 

tán hơn và có lẽ cũng yếu đi. Tuy nhiên, theo David Steinberg, cuộc cải cách xuất 

hiện một phần là do mối quan tâm của những nhà quân sự về việc giữ vững quyền 

lực.13 Miễn là các cuộc cải cách không ảnh hưởng gì đến quyền phủ quyết chính trị 

hoặc lợi ích kinh tế của mình, quân đội và những người bảo thủ khác có thể chấp 

nhận tự do hóa chính trị ở mức độ nào đó, bao gồm việc cho phép những người bất 

đồng chính kiến và các nhà lãnh đạo sắc tộc tham gia vào tiến trình chính trị. 

Trước cải cách năm 2011, có rất ít không gian phát triển cho phe đối lập 

chính trị hoặc xã hội dân sự. Những người đối lập vẫn chủ yếu hoạt động ngầm, chỉ 

có một vài cá nhân có thể hoạt động một cách công khai. Các đoàn thể dân sự có 

tổ chức bị hạn chế về quy mô, phạm vi và nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, như đã từng trải qua ngay cả trong thời kỳ hà khắc nhất của lịch 

sử Miến Điện hiện đại, người dân vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống chính trị của 

đất nước. Cũng giống như phong trào Bốn Số Tám đã tạo ra các lực lượng quan 

trọng mới bao gồm đảng NLD, các nhóm sinh viên dẫn đầu bởi Min Ko Naing và 

cộng sự, cũng như Liên minh Dân chủ Miến Điện đa sắc tộc từng quan trọng một 

thời, kết quả của cuộc Cách mạng Cà sa gần hai mươi năm sau đã truyền cảm 

hứng cho sự hình thành một số tổ chức và sáng kiến mới bên trong Miến Điện tìm 

cách hoạt động công khai và ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Theo tiêu chuẩn 

thông thường, những nỗ lực này có quy mô nhỏ, không chính thức và không ầm ĩ. 

Tuy nhiên, cũng như Nhóm Thế hệ Sinh viên 88 đã tiếp tục tổ chức trong suốt 

những năm 1990 và 2000, các nhóm nổi lên trong cuộc Cách mạng Cà sa cũng tìm 

cách mở rộng và tăng cường nỗ lực, liên kết với các cộng đồng khác nhau nhằm 

duy trì và tận dụng động lực mà cuộc Cách mạng Cà sa đã tạo ra. 

                   
12 “Reuters: Suu Kyi to Meet Burma President,” BurmaNet News, 10 April 2012, có tại  
www.burmanet.org/news/2012/04/10/reuters-suu-kyi-to-meet-burma-presi-dent. 
13 David Steinberg, “The Arab Spring and Myanmar,” Asia Times Online, 21 October 2011, có tại 
www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MJ21Ae01.html. 
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Thời điểm khó khăn nhất cho không gian chính trị của xã hội dân sự là vào 

cuối năm 2007 và đầu năm 2008, thời điểm nằm giữa đàn áp Cách mạng Cà sa và 

sự xuất hiện của siêu bão Nargis. Sự tàn phá của cơn bão đã tạo nên làn sóng nỗ 

lực của nhân dân lẫn quốc tế nhằm giảm bớt sự chịu đựng to lớn và rộng khắp do 

cơn bão lớn gây ra. Mặc dù hoạt động cứu trợ sau cơn bão Nargis đã mở ra khoảng 

không gian để các tổ chức phi chính phủ có thể hoạt động nhưng cũng chỉ giới hạn 

chủ yếu trong khu vực bị bão tàn phá dọc theo bờ biển phía Nam của Miến Điện với 

các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và phát triển cơ bản, mà không được mở rộng sang 

các khu vực nhạy cảm về mặt chính trị cũng như các khu vực sắc tộc dễ xảy ra 

xung đột. 

Khi Thein Sein ban hành cải cách và nới lỏng kiểm soát các tổ chức chính trị 

và xã hội dân sự, các nhà hoạt động chính trị đã phản ứng nhanh chóng và bắt đầu 

hoạt động công khai hơn. Các phương tiện truyền thông đã bắt đầu thử nghiệm 

bằng cách công bố các bức ảnh của bà Aung San Suu Kyi và truyền đi các tài liệu 

đã từng bị cấm. Trong vòng vài tháng, các nhà hoạt động đã mở các trung tâm đào 

tạo được tổ chức để nêu lên tiếng nói của họ về các vấn đề môi trường, công khai 

các vi phạm nhân quyền, và yêu cầu cải thiện tiêu chuẩn lao động. Các nhà hoạt 

động dân chủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vận động quần chúng hỗ trợ 

cho bà Aung San Suu Kyi, người đã thu hút những đám đông tới hàng chục nghìn 

người khi bà đi vòng quanh đất nước lần đầu tiên kể từ năm 2003. 

Ngoài ra, những người lưu vong hàng đầu được phép thăm lại Miến Điện lần 

đầu tiên trong vòng gần hai thập niên. Mặc dù xã hội dân sự, bao gồm cả phương 

tiện truyền thông, ngày càng có thể hoạt động công khai, họ vẫn phải đối mặt với 

áp lực rất lớn. Những áp lực này bao gồm việc thiếu môi trường hoạt động hợp 

pháp cũng như thiếu tính minh bạch và nhất quán ở các cấp bậc khác nhau của 

chính phủ cùng với thẩm quyền không được kiểm soát trong tay của nhiều quan 

chức. Một ví dụ có thể làm nổi bật ý nghĩa của điều này là trường hợp Phòng Cảnh 

sát Đặc biệt ở Rangoon đã bắt giữ ít nhất 27 nhà hoạt động sinh viên vào ngày 

6/7/2012. Tất cả đã được thả vào ngày hôm sau, nhưng nhà chức trách đã cho 

thấy môi trường làm việc của các nhà hoạt động nhạy cảm đến mức nào. 

Cũng như xã hội dân sự đã học được cách thích nghi với môi trường mới, 

đảng NLD cũng đã tìm cách định vị bản thân tạo ra ảnh hưởng tối đa lên quá trình 

cải cách. Dưới sự chỉ đạo của bà Aung San Suu Kyi, đảng NLD đã theo đuổi chiến 

lược gắn phe đối lập vào bên trong hệ thống hiện tại mà không từ bỏ khả năng 

thách thức bất kỳ khía cạnh cần thay đổi nào của hệ thống. Quá trình gắn kết này 

chắc chắn liên quan ít nhất đến việc hợp nhất có điều kiện vào khuôn khổ chính trị 
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hiện tại, và nhất thiết phải tập trung nhiều vào xây dựng thể chế hơn là vào việc 

đòi quyền tự chủ trước quân đội. 

Trong giai đoạn nhạy cảm này, phe đối lập đã chọn cách làm việc với chính 

phủ để phát triển năng lực thể chế (dù là lập pháp, hành pháp hay tư pháp); phân 

biệt các chức năng của các tổ chức với nhau; và tăng tính phức tạp và tính chuyên 

nghiệp của thể chế. Bằng cách lựa chọn không yêu cầu các biện pháp đe dọa trực 

tiếp quân đội – chẳng hạn như thay đổi hiến pháp ngay lập tức nhằm hạn chế vai 

trò của giới quân sự hoặc thiết lập liên đoàn lao động liên bang– đảng NLD đã chọn 

con đường tiệm tiến. Lãnh đạo của NLD nhận ra rằng khả năng thành công sẽ cải 

thiện nếu họ có thể tìm ra cách tăng cường sức mạnh của phe cải cách mà không 

đối kháng với phe bảo thủ, một nhóm không quan trọng bây giờ nhưng có thể gây 

ra rắc rối nghiêm trọng trong tương lai. 

Gắn kết, hay yêu cầu một chỗ đứng trong hệ thống, không có nghĩa là bà 

Suu Kyi và những người ủng hộ bà phải chấp nhận thất bại hay là né tránh tất cả 

các tranh luận. Chẳng hạn như, bà Suu Kyi đã từ chối những yêu cầu chính thức 

đòi bỏ tên “Miến Điện” để lấy tên “Myanmar” mà chế độ ưa thích hơn.14 

Ngay cả khi các nghị sĩ của đảng NLD làm việc trong những hạn chế ngặt 

nghèo của Quốc hội phi dân chủ, đảng NLD vẫn có thể sẽ tận dụng sự hiện diện 

của mình trong xã hội dân sự và phương tiện truyền thông để thách thức những 

phương thức quản trị kém của chính quyền. Ví dụ, chống tham nhũng tràn lan (một 

hình thức thách thức) và hoạt động nhằm thiết lập nền pháp trị (một hình thức xây 

dựng thể chế) thực sự là hai mặt của một đồng xu. Nếu đảng NLD có thể tìm ra và 

duy trì được một sự kết hợp hợp lý giữa sự tham gia và sự thách thức (chính 

quyền), họ có thể thành công trong việc dần hướng Miến Điện thoát khỏi phiên bản 

chủ nghĩa chuyên chế cải tiến do Thein Sein khởi xướng – điều mà ông gọi là “nền 

dân chủ có kỷ cương”– và hướng tới một chế độ dân chủ đích thực.15 

 

Thách thức của các mối quan hệ sắc tộc 

Mặc dù điều kiện ở Rangoon đã được cải thiện cho phe đối lập chính trị và các nhà 

hoạt động khác, cuộc sống vẫn còn khó khăn ở các vùng dân tộc thiểu số nơi mà 

                   
14 Min Zin, “Burma or Myanmar? The Name Game,”  Foreign Policy Online, 5 July 2012, có tại 
http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2012/07/05/burma_or_myanmar_the_name_ game. 
15 Min Zin, “Aung San Suu Kyi’s Strategy for Change,” Foreign Policy Online, 10 April 2012, có tại 
http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2012/04/10/aung_san_suu_kyis_strategy_ for_change. 
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cứ năm người dân Miến Điện thì có hơn hai người sống ở đây.16 Sáu mươi năm nội 

chiến đã giày vò đất nước trong cảnh bạo lực, bóc lột và xung đột. Kể từ khi độc 

lập, quân đội đã đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước thông qua bạo lực, 

đàn áp và chủ nghĩa cơ hội chính trị. Nếu quân đội rút khỏi chính quyền và dân chủ 

bắt đầu lên đảm nhiệm, giải quyết sự phân chia chính trị giữa các sắc tộc thiểu số ở 

vùng ngoại vi và phần đông sắc tộc Miến thống trị vùng trung tâm của đất nước sẽ 

trở thành một vấn đề cấp bách mới. Xung đột sắc tộc chưa được giải quyết và các 

thỏa thuận ngừng bắn mong manh có lẽ là lý do lớn nhất của xích mích giữa quân 

đội và chính phủ hiện tại, cũng như bất kỳ chính phủ dân sự nào trong tương lai. 

Với tình hình chiến sự nghiêm trọng tiếp tục ở bang Kachin ở phía Bắc và vấn 

đề nhân quyền vẫn còn yếu ở các vùng sắc tộc khác, Thein Sein đã công khai thừa 

nhận rằng để mang lại giá trị gì đó, những cải cách của ông phải giải quyết được 

vấn đề cực kỳ khó khăn của quan hệ đa sắc tộc.17 Ủy ban hòa bình mười hai thành 

viên mà ông thành lập tháng 5/2012 với nhiệm vụ đàm phán với các phong trào vũ 

trang sắc tộc gồm có chính ông, hai phó tổng thống, chủ tịch của cả hai viện của 

Quốc hội, bộ trưởng nội vụ, và chỉ huy lực lượng vũ trang. Trong năm qua, chính 

phủ đã duy trì thành công thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm sắc tộc có vũ trang. 

Chính phủ và Quân đội vì Độc lập Kachin tiếp tục đàm phán trong khi chiến sự vẫn 

đang diễn ra. 

Sự bùng nổ xung đột sắc tộc tháng 6/2012 tại bang Arakan trên bờ biển phía 

Tây đã thể hiện rõ ràng rằng bùng phát bạo lực không liên quan đến các cuộc đàm 

phán ngừng bắn vẫn có thể làm hỏng quá trình cải cách. Căng thẳng giữa đa số 

người Arakan của bang (chủ yếu theo Phật giáo) và thiểu số người Hồi giáo 

Rohingya đã có từ lâu. Cái mới ở đây là việc chính phủ giải quyết công khai vấn đề 

này. Bạo lực tại bang Arakan nổ ra sau vụ ba người đàn ông Rohingya cưỡng hiếp 

một nữ Phật tử Arakan và một đám đông trả thủ bằng cách tấn công vào nhóm 

người Hồi giáo ở một thị trấn khác làm mười người chết. Thêm hàng chục người đã 

chết do bùng nổ xung đột sắc tộc. Trước sức ép này, Tổng thống Thein Sein đã cố 

gắng ngăn chặn tình trạng lộn xộn bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang 

Arakan. Mặc dù tuyên bố của ông được hoan nghênh rộng rãi trong nước ngay cả 

khi cướp bóc, đốt phá và xung đột giữa các nhóm (chưa kể đến các vụ lạm dụng bị 

cáo buộc do nhà nước tài trợ) tiếp tục lan rộng trong vùng bị xung đột tàn phá này 

                   
16 Xem Bill Davis, “Under Siege in Kachin State, Burma,” Physicians for Human Rights report, 2011, 
có tại https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Burma-Kachin-Rpt-full-11-30-2011.pdf. 
17 “Burma’s Economic Development Requires Peace: Thein Sein,” Mizzima, 4 July 2012, có tại  
www.mizzima.com/news/inside-burma/7446-burmas-economic-devel-opment-requires-peace-thein-
sein.html. 
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của Miến Điện, nhưng đề xuất của ông tại Liên Hiệp Quốc về việc tái định cư người 

Rohingya lại bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. 

Quá trình chuyển đổi chính trị - nếu thực sự là như vậy– ở Miến Điện vẫn 

căng thẳng và còn khoảng cách xa mới hoàn thành. Cuộc cải cách đã tự do hóa môi 

trường chính trị ở một mức độ nào đó, nhưng sẽ không thể tạo ra một nền dân chủ 

mà thiếu vắng các cải cách hiến pháp quan trọng. 

Chính phủ phải đối mặt với các thách thức to lớn. Khả năng giải quyết những 

vấn đề này có thể ít bị phá ngầm bởi sự thù địch từ bên trong quân đội (có vẻ như 

lúc này ai cũng có thể là nhà cải cách ở Miến Điện), mà bị bào mòn nhiều hơn bởi 

những vấn đề như nghèo đói trầm trọng, hệ thống chăm sóc y tế yếu kém, dân 

chúng thất học, và nội chiến ở các vùng sắc tộc. Hơn nữa, bản thân nhà nước cũng 

khập khiễng bởi thiếu năng lực thể chế, quan liêu, tham nhũng tràn lan, thiếu ngân 

sách ngay cả cho những dịch vụ công cơ bản nhất, và một nền văn hóa chính trị 

độc tài. 

Gánh vác một chính phủ tham nhũng, yếu kém và hận thù dai dẳng, Thein 

Sein sẽ cần phải làm những gì có thể để quản lý giới ưu tú và sự tranh giành thể 

chế đang bí mật diễn ra bên trong hàng ngũ quan chức và giới quân sự. Mục tiêu 

của ông là phải cải thiện việc cung cấp hàng hóa công cơ bản, chấm dứt nội chiến 

tại bang Kachin và củng cố các thỏa thuận ngừng bắn yếu ớt ở những nơi khác 

(hiện nay tất cả đều là thỏa thuận đàm phán quân sự chứ không phải là chính trị), 

mở rộng hợp tác với bà Aung San Suu Kyi và lực lượng đối lập khác, đồng thời bắt 

đầu quá trình vô cùng cần thiết là xây dựng các thể chế để đối mặt với tương lai. 

Sự thành công trong nỗ lực cải cách sẽ phụ thuộc một phần vào việc những 

người gánh chịu mất mát nhiều nhất sẽ phản ứng như thế nào. Như chúng ta đã 

biết, Thein Sein cho đến bây giờ đáng ngạc nhiên là chỉ phải đối mặt với rất ít sự 

phản kháng từ bên trong quân đội hay chính USDP. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ 

trước sự thay đổi vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Để tránh điều này, chính phủ sẽ 

xem xét lại hệ thống bầu cử để tránh nguy cơ của cơ chế bầu cử đa số đơn (plural 

voting – tức chỉ một người giành nhiều phiếu nhất so với các ứng viên khác thắng 

cử - BBT).18 Chiến thắng tuyệt đối của đảng NLD vào tháng 4/2012 trong cuộc bầu 

cử bổ sung dự báo một chiến thắng áp đảo của đảng NLD vào năm 2015. Việc áp 

dụng một hệ thống hỗn hợp kết hợp đại diện theo tỷ lệ và theo đa số có thể làm 

giảm nguy cơ xảy ra phản ứng dữ dội của chế độ chống lại một đảng NLD “chiến 

thắng tuyệt đối” và do đó có thể gây đe dọa (đối với chính quyền hiện tại). Thêm 

                   
18 Xem Alfred Stepan et al., “How Burma Could Democratize,” Journal of Democracy 12 (October 
2001): 105. 
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vào đó, hệ thống bầu cử đa số đơn hiện nay có thể làm giảm bớt sức mạnh của các 

đảng dân chủ có quy mô nhỏ hơn, nhất là đảng sắc tộc thiểu số, do đó tạo ra sự 

căng thẳng giữa đảng NLD và các đồng minh trong nhóm này. 

Nỗ lực cải cách thành công cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách mà giới 

lãnh đạo chính trị của Miến Điện - bao gồm chính phủ hiện nay, quân đội, đảng 

NLD và lãnh đạo các vùng sắc tộc - giải quyết các vấn đề về cơ cấu và chính trị đã 

làm xói mòn tinh thần đoàn kết hay bản sắc quốc gia và dẫn đến tình trạng cấu xé 

lẫn nhau. Câu hỏi muôn thuở về bản chất cơ bản của nhà nước là không thể né 

tránh. Liệu đây có phải là một quốc gia Phật giáo nói tiếng Miến Điện với nhiều 

nhóm dân tộc thiểu số nhưng trong đó người Miến nắm vai trò dẫn dắt? Hay đây là 

một quốc gia đa sắc tộc mà mọi người đều có quyền như nhau trong tư cách là một 

công dân Miến Điện? Thất bại trong việc đối phó với vấn đề này không những chắc 

chắn dẫn tới thêm nhiều vi phạm về nhân quyền trong các vùng sắc tộc mà còn 

hủy hoại bất kỳ triển vọng nào tạo ra một nhà nước dân chủ công bằng và lâu dài.  

Vì thế, thách thức chính hiện nay không phải là chính bản thân quá trình dân 

chủ hóa mà là việc xây dựng một nhà nước mà trong đó chế độ dân chủ có thể bén 

rễ và phát triển. Về quá trình dân chủ hóa lâu dài, thử nghiệm thực tế sẽ là việc 

quá trình chuyển giao được thực hiện như thế nào sau cuộc bầu cử năm 2015. 

 

Hướng tới năm 2015 

Không giống như cuộc bầu cử bổ sung tháng 4/2012, cuộc bầu cử năm 2015 có 

khả năng thay đổi mạnh mẽ cơ cấu quyền lực cơ bản của Miến Điện. Thật vậy, so 

với cuộc bầu cử bổ sung, cuộc bầu cử lần này tạo ra mối đe dọa lớn hơn đối với 

quân đội và phe bảo thủ. Nếu tự do và công bằng, cuộc bỏ phiếu năm 2015 sẽ là 

lần đầu tiên trong hơn sáu mươi năm công dân Miến Điện có tiếng nói về việc họ sẽ 

được lãnh đạo bởi ai và như thế nào, một tiếng nói hiển nhiên chống lại chế độ cai 

trị quân sự bấy lâu. Các hình mẫu và xu hướng của một phần tư thế kỷ đã qua 

nhấn mạnh rằng đảng NLD sẽ giành chiến thắng đa số phiếu phổ thông, như đã 

từng xảy ra năm 1990 và năm 2012. Đảng USDP được hậu thuẫn bởi nhà nước sẽ 

thua nặng, ngay cả trong những khu vực quân đội có ảnh hưởng mạnh. Các đảng 

sắc tộc, mà lớn nhất và quan trọng nhất trong số đó là các đồng minh của đảng 

NLD, sẽ vẫn chiếm ưu thế trong khu vực bầu cử của mình. Các đảng ủng hộ dân 

chủ khác có quy mô nhỏ hơn sẽ tiếp tục lôi kéo ủng hộ nhưng sẽ không có khả 

năng đứng ở vị trí có thể thách thức đảng NLD. 
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Mặc dù quân đội tiếp tục nắm giữ một phần tư số ghế trong Quốc hội và duy 

trì quyền lực thông qua các điều khoản hiến pháp nhằm ngăn chặn việc thành lập 

nền dân chủ thực sự, chiến thắng vang dội của đảng NLD và đồng minh sẽ đánh 

dấu một sự phân chia rõ rệt giữa thời đại cải cách mới và khoảng thời gian sáu 

mươi năm của chế độ quân sự. Hơn nữa, nếu bầu cử tự do theo hệ thống bầu cử 

hiện tại khiến đảng USDP – mà thực chất là quân đội – chiếm ít ghế trong quốc hội, 

đảng NLD và các đảng sắc tộc sẽ có được một vị trí vững chắc để thúc đẩy quá 

trình dân chủ hơn. Nếu phe cải cách chiếm ưu thế trong chính phủ, điều này thực 

sự có thể dẫn đến một chế độ dân chủ sâu sắc hơn. Nhưng nếu phe bảo thủ kiểm 

soát được tình hình, họ có thể gây ra phản ứng dữ dội. 

Nếu đặt kết quả bầu cử sang một bên thì các vấn đề hiến pháp và những 

câu hỏi chưa được giải quyết về quyền tự trị của các sắc tộc vẫn sẽ khiến môi 

trường chính trị ở Miến Điện tiếp tục mong manh. Như ở các quốc gia khác trong 

tình trạng hậu xung đột hoặc chuyển tiếp, không ai mong đợi cuộc bầu cử đầu tiên 

có thể giải quyết tất cả các vấn đề, thay vào đó người ta xem đó như là cách để 

chuẩn bị cho điều mà người ta kỳ vọng sẽ là quá trình chuyển đổi theo thỏa thuận 

trôi chảy nhất có thể, dựa trên thỏa thuận chia sẻ quyền lực được đàm phán giữa 

vô vàn các lực lượng có thể tham gia vào quá trình này. Cải cách hệ thống bầu cử 

có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra phản ứng dữ dội bằng cách trao quyền lợi trong hệ 

thống mới cho những vị thuộc chính quyền cũ và trao quyền đại diện và tiếng nói 

công bằng hơn cho các đảng thiểu số. 

Cuối cùng, quân đội sẽ phải được thuyết phục để chấp nhận kết quả. Với 

điều này, chỉ tranh luận công khai và bỏ phiếu tự do sẽ không đủ. Cuộc bầu cử 

năm 2015 xuất hiện như một bước ngoặt trong đời sống chính trị của Miến Điện, 

nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận khéo léo giữa quân đội và phe đối lập 

dân chủ (bao gồm cả các sắc tộc thiểu số). Miến Điện cần một diễn đàn tranh luận 

và các thùng phiếu nhưng cũng cần một bàn đàm phán. 

---- 

GIỚI THIỆU DỰ ÁN NGHIENCUUQUOCTE.NET 
 

Mục đích 
Nghiencuuquocte.net là một dự án phi chính trị, phi lợi nhuận nhằm mục đích phát triển nguồn học liệu chuyên ngành nghiên 
cứu quốc tế bằng tiếng Việt và thúc đẩy việc học tập, nghiên cứu các vấn đề quốc tế tại Việt Nam. 
 
Lý do ra đời 
Trong khi số người học tập và nghiên cứu về các vấn đề quốc tế ở Việt Nam ngày càng gia tăng thì việc tiếp cận các tài liệu 
mang tính học thuật của thế giới về lĩnh vực này còn rất hạn chế vì hai lý do: Thứ nhất, các tài liệu này thường phải trả phí 
mới tiếp cận được, trong khi các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam hầu như không có chi phí trang trải. Thứ 
hai, các tài liệu này chủ yếu được xuất bản bằng tiếng Anh, khiến nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu, và đặc biệt là quảng đại 
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độc giả quan tâm đến các vấn đề quốc tế nói chung, gặp khó khăn trong việc tiếp thu, lĩnh hội. Nghiencuuquocte.net ra đời 
với hi vọng sẽ góp phần khắc phục được các vấn đề trên. 
 
Hoạt động chính 
Hoạt động chính của Nghiencuuquocte.net là biên dịch sang tiếng Việt và xuất bản trên website của mình các nguồn tài liệu 
mang tính học thuận bằng tiếng Anh về lĩnh vực quan hệ quốc tế, bao gồm chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế, và luật pháp 
quốc tế. 
Các tài liệu này chủ yếu là các bài báo trên các tập san quốc tế, các chương sách, hoặc các tài liệu tương ứng, đã được xuất 
bản bởi các nhà xuất bản, các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín trên thế giới. 

Dự án ưu tiên biên dịch và xuất bản: 

• Các bài viết mang tính nền tảng đối với lĩnh vực nghiên cứu quốc tế; 
• Các bài viết có nhiều ảnh ảnh hưởng trong lĩnh vực này; 
• Các bài viết liên quan trực tiếp hoặc có ảnh hưởng, hàm ý gián tiếp đến Việt Nam; 
• Các bài viết được đông đảo độc giả quan tâm. 

Sau khi dự án hoạt động ổn định, số lượng các bài dịch có chất lượng tăng lên,Nghiencuuquocte.net có thể tính tới việc hợp 
tác với các đối tác để biên soạn các tuyển tập bài dịch theo từng chủ đề nhất định và phát hành dưới dạng sách in hoặc 
ebook. 
 
Quy trình biên dịch và xuất bản 
Ban biên tập chịu trách nhiệm tuyển lựa (và xin phép các nhà xuất bản nếu cần) các bài viết để giao cho các cộng tác viên 
dịch. Các cộng tác viên cũng có thể chủ động đề xuất lên Ban Biên tập các bài viết mà mình muốn dịch. Sau khi có sự đồng ý 
của Ban Biên tập, cộng tác viên sẽ tiến hành biên dịch. 
Các cộng tác viên hoặc các cá nhân khác nếu đã dịch sẵn một bài viết/ chương sách nào đó cũng có thể gửi đến Ban Biên tập 
(kèm bản gốc tiếng Anh) để xem xét. Nếu đề tài phù hợp và chất lượng đạt yêu cầu, bài viết có thể được hiệu đính và xuất 
bản. 

Sau khi nhận được bản dịch, Ban Biên tập sẽ kiểm tra bước đầu chất lượng bài dịch. Nếu chất lượng không đạt (ví dụ sai quá 
nhiều, khó có thể hiệu đính, biên tập được một cách hiệu quả) thì bài dịch sẽ bị từ chối và trả lại người dịch. Trong trường 
hợp chất lượng thỏa đáng, bài dịch sẽ được chuyển tới các cộng tác viên phù hợp để kiểm định và hiệu đính. Sau khi hiệu 
đính, Tổng Biên tập sẽ kiểm tra lại lần cuối. Nếu đạt yêu cầu, bài dịch sẽ được xuất bản trên website dự án. 

Tổng Biên tập là người quyết định cuối cùng về việc lựa chọn bài dịch, người dịch, người hiệu đính, cũng như việc chuyển 
hiệu đính và xuất bản các bài viết. 

Xuất bản các bài dịch đã được công bố 
Ban biên tập hoan nghênh các cộng tác viên đóng góp các bài dịch đã được hiệu đính và xuất bản ở các nơi khác. Trong 
trường hợp đó, các cộng tác viên đảm bảo việc công bố các bài dịch đó trên Nghiencuuquocte.net đã được cho phép bởi các 
bên liên quan. 
 
Yêu cầu đối với bản dịch 
Để được xem xét xuất bản, bản dịch phải đám ứng các yêu cầu sau: 

• Dịch sát và đầy đủ bài viết nguyên gốc. Trong trường hợp vì lý do đặc biệt mà cộng tác viên muốn bỏ một phần 
nào đó của bài viết gốc thì phải thông báo và được sự đồng ý của Ban Biên tập. 

• Ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng, dễ hiểu. Hạn chế tối đa lỗi chính tả. 
• Trong trường hợp có các thuật ngữ, đoạn văn người dịch cảm thấy khó hiểu hoặc dịch chưa chuẩn, người dịch cần 

đánh dấu (highlight) các thuật ngữ, đoạn văn đó để tiện cho việc hiệu đính biên tập. 
• Giữ toàn bộ nguồn tài liệu tham khảo như trong bản gốc (footnote, endnote, bibliography). Các footnote, endnote 

có chứa thông tin bổ sung cần được dịch. Tuy nhiên, để tiện cho việc truy nguồn tài liệu tham khảo của người đọc, 
người dịch giữ nguyên tiếng Anh (không dịch sang tiếng Việt) các nguồn tài liệu tham khảo của bài viết gốc. 

• Bài dịch phải được đánh máy bằng font chữ Unicode, cỡ 12 pt, cách dòng 1,5, file MSWord 2003, 2007, 2010 
(không gửi bản pdf). 

• Bài dịch phải sử dụng Bìa bài dịch theo mẫu thống nhất. Download template bìa bài dịch tại đây: Template Bia bai dich 
• Tên file: Tên người dịch + Tên bài viết gốc bằng tiếng Anh. 
• Bài dịch sau khi hoàn thành gửi về địa chỉ: nghiencuuquocte@gmail.com. 

 
Thời hạn hoàn thành bản dịch 
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Vì đây là một dự án dựa trên sự đóng góp tự nguyện, Ban Biên tập không yêu cầu thời hạn cụ thể đối với việc hoàn thành 
các bản dịch. Tuy nhiên, Ban Biên tập hi vọng sẽ nhận được bản dịch trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày bản gốc được gửi 
cho người dịch. Thông thường các bản bài gốc tiếng Anh sẽ có độ dài từ 20-35 trang (bao gồm endnote, footnote, 
bibliography). 

Cộng tác với Nghiencuuquocte.net 
Do đây là một dự án phi lợi nhuận mới ở giai đoạn đầu và chưa có tài trợ nên chúng tôi kêu gọi sự tham gia tình nguyện của 
các cộng tác viên ở cả hai công đoạn biên dịch và hiệu đính. Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành cộng tác viên của dự án, 
vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký tại: http://nghiencuuquocte.net/dang-ky-cong-tac/ 
Các cộng tác viên đăng ký, tùy vào quyết định của Ban Biên tập, có thể sẽ được đưa vào danh sách cộng tác viên luôn hoặc 
sẽ được gửi một đoạn trích từ một bài báo/chương sách (khoảng 1-2 trang) để dịch thử. Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa 
các bạn vào danh sách cộng tác viên và sẽ gửi bài cho các bạn biên dịch/ hiệu đính khi có bài phù hợp với chuyên môn của 
bạn hoặc theo đăng ký chủ động của bạn. Lưu ý: Việc bạn được gửi bài để dịch cũng như việc bạn nộp bài đã dịch không 
đảm bảo chắc chắn bài dịch của bạn sẽ được hiệu đính, biên tập và xuất bản. 

Lợi ích của việc trở thành cộng tác viên của Nghiencuuquocte.net: 
• Rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh, nhất là kỹ năng dịch thuật; 
• Mở rộng hiểu biết về các lĩnh vực nghiên cứu quốc tế; 
• Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng học tập và nghiên cứu quốc tế tại Việt Nam; 
• Được cấp giấy chứng nhận cộng tác viên (có thể đưa vào hồ sơ xin học bổng, xin việc làm) nếu đóng góp từ 2 bài 

dịch trở lên. 
• Được nhận thù lao trong trường hợp dự án xin được tài trợ hoạt động hoặc bài dịch được sử dụng trong các ấn 

phẩm phát hành có thu phí. 
 
Bản quyền bài dịch 
Bản quyền đối với bản dịch được xuất bản cùng được chia sẻ bởi người dịch, người hiệu đính (nếu phải hiệu đính) và 
trang Nghiencuuquocte.net. Trong trường hợp bản dịch phát sinh doanh thu  (ví dụ được đưa vào các giáo trình, tập bài đọc, 
hoặc các ấn phẩm khác được phát hành có thu phí như sách in hoặc ebook), thì sau khi trừ các chi phí biên soạn, in ấn, phát 
hành, lợi nhuận thu được sẽ được chia theo tỉ lệ: Người dịch:  40% (hoặc 75% nếu không phải hiệu đính); Người hiệu đính: 
35%, trang Nghiencuuquocte.net: 25%. 
Trang Nghiencuuquocte.net chịu mọi phí tổn trong trường hợp phải trả phí cho nhà xuất bản để bài viết được phép dịch sang 
tiếng Việt. 
 
Đăng tải, phát hành lại bài dịch từ nghiencuuquocte.net 
Việc đăng tải lại trên cách trang mạng các bài dịch đã công bố trên website dự án phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài viết 
gốc trên nghiencuuquocte.net. 
Trong trường hợp in ấn hoặc sử dụng các bài viết cho mục đích thương mại, các bên liên quan phải nhận được sự cho phép 
bằng văn bản của Ban Biên tập nghiencuuquocte.net. 
Dù nỗ lực tối đa trong nguồn lực cho phép để đảm bảo chất lượng của các bài dịch,nghiencuuquocte.net không chịu trách 
nhiệm về độ tin cậy, chính xác của các bài dịch cũng như những hậu quả có thể phát sinh từ việc trích dẫn, sử dụng lại nội 
dung của các bài dịch đó dưới bất kỳ hình thức nào. 
 
Miễn trừ trách nhiệm 
Trong khi trân trọng sự đóng góp của các cộng tác viên, Nghiencuuquocte.net và Ban Biên tập không thể chịu bất cứ trách 
nhiệm nào đối với các tổn thất, thiệt hại về vật chất, tinh thần, thời gian, sức khỏe… có thể xảy ra đối với các cộng tác viên 
trong quá trình tiến hành cộng tác với dự án. 
 
Liên lạc 
Mọi trao đổi xin vui lòng gửi tới: Lê Hồng Hiệp Email: nghiencuuquocte@gmail.com. 


