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Thủ tướng Đức Angela Merkel sau buổi đọc diễn văn đại học Thanh Hoa 
 

Sau khi phái đoàn doanh nhân Đức đã ký kết hàng loạt hợp đồng kinh tế, thương 
mại với Trung Quốc, Thủ tướng Angela Merkel dành ngày hôm nay 08/07 để tiếp xúc 
với sinh viên Trung Quốc và đề cập đến nhân quyền. Với tư cách là người đã lớn lên 
trong xã hội cộng sản độc tài, lãnh đạo Đức chia sẻ kinh nghiệm về nhu cầu của đối 
thoại để phá vỡ một chế độ công an trị. 
Trong bài diễn văn được cân nhắc thận trọng, đọc tại đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, 
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh đến những « phúc lợi » mà người dân 
sống trong « chế độ tư do và cởi mở » được thụ hưởng. 

 
Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Đức ca ngợi phúc lợi của tự do, dân chủ 

 
Theo Thủ tướng Đức, bên cạnh những yếu tố công nghệ và kinh tế , một quốc gia 
muốn được « phát triển bền vững » cần phải có một « hệ thống tư pháp công minh 
chính trực vì điều quan trọng là người dân tin tưởng vào pháp luật chứ không phải 
cúi đầu chấp nhận sự áp đặt của pháp luật » bất minh. 

AFP nhận định , trái với các nhà lãnh đạo Tây phương khác thường tránh né đề cập 
nhân quyền để mua lòng giới lãnh đạo Bắc Kinh, bà Angela Merkel đã thẳng thắn nói 



đến những giá trị tốt đẹp của đối thoại, của dân quyền, của tự do dân chủ : « Công 
dân cần phải có cảm tưởng được phát luật bảo vệ. Luật pháp phải tôn trọng nguyên 
tắc bảo vệ dân. Điều then chốt là phải có một xã hội tự do, cởi mở, đa nguyên để 
xây dựng một tương lai thành công tốt đẹp ». 

 

 
 

Sinh viên Trung Quốc được Thủ tướng Đức thông báo về diễn đàn « Nhân quyền, Tự 
do cá nhân và đa nguyên xã hội » mà hai nước Đức và Trung Quốc gặp gỡ thảo 
luận. Angela Merkel nhấn mạnh chi tiết bà lớn lên trong chế độ độc tài cộng sản Xô-
viết nơi mà các quyền tự do bị đàn áp và công dân bị công an theo dõi chặt chẽ. 

 
 

Do đó, bà Merkel thấy rõ cuộc cách mạng ôn hòa 25 năm trước đây làm chế độ 
Đông Đức và bức tường Bá Linh đã sụp đổ một cách không đổ máu là nhờ vào đối 
thoại. Để kết luận, Thủ tướng Đức nhắn nhủ giới trẻ Trung Quốc là xã hội Hoa lục 
cũng cần có đối thoại tự do . 



Đại học Thanh Hoa là nơi xuất phát ngọn gió Mùa Xuân Bắc Kinh dẫn đến phong trào 
Thiên An Môn 1989. 
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Một lần khi Tập Cận Bình thăm Đức Thủ Tướng Angela Merkel đã tặng quà 

bằng một bàn đồ TQ không có Hoàng Sa và Trường Sa.  Là một hành vi đáng 

ngưỡng mộ và khâm phục của một nhà lãnh đạo khả kính .  
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