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Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. 

Thời báo Hoàn cầu, một tờ báo nhà nước 

của Trung Quốc, hôm thứ Ba dự báo rằng 
quan hệ Ấn- Mỹ sẽ trở thành phần quan 

trọng trong chính sách ngoại giao của 
Tổng thống đắc cử Donald Trump nhằm 

“kiềm” Trung Quốc, nhưng điều này sẽ ít 

có ảnh hưởng đến Bắc Kinh vì New Delhi 
có thể không chấp nhận một mối quan hệ 

‘bán liên minh’ với Washington để duy trì 
chính sách ngoại giao độc lập của mình. 

Thời báo Hoàn Cầu viết: “Quan hệ Mỹ-Ấn 
sẽ trở nên quan trọng trong chính sách ngoại giao của ông Trump. Với mục đích bình ổn 

tình hình đối ngoại và giải quyết các vấn đề trong nước, chính quyền của ông Trump sẽ 
tìm kiếm mối quan hệ cải thiện với Ấn.” 

Thời báo này viết tiếp: “Tuy nhiên, vì các vấn đề trong nước hiện nay, Ấn Độ chỉ có thể 
đóng một vai trò hạn chế trong việc hỗ trợ Hoa Kỳ xử lý các vấn đề đau đầu, do dó chính 

quyền của ông Trump sẽ không đặt quan hệ Mỹ- Ấn ở vị trí hết sức quan trọng, và sự 
hăng hái muốn thiết lập một mối quan hệ kiểu “bán liên minh” với Ấn Độ cũng giảm 

xuống.” 

Đánh giá những lựa chọn chính sách cho ông Trump sau khi nhậm chức, bài báo viết tiếp: 

“Là một cường quốc toàn cầu có chính sách ngoại giao không liên kết, Ấn Độ có thể sẽ 

không đề mục tiêu liên minh với Hoa Kỳ để kiềm chế Trung Quốc như Mỹ hy vọng.” 

Bài báo nhan đề ‘Ông Trump có thể muốn liên minh với Delhi’ viết tiếp: “Vì vậy, có những 

khác biệt không thể kết nối được giữa một bên là ý định của Hoa Kỳ muốn phát triển mối 
quan hệ thân mật với Ấn Độ để đối trọng Trung Quốc và một bên là quan điểm phát triển 

nền ngoại giao độc lập của Ấn Độ đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc.” 

“Nói một cách khác, Ấn Độ có thể không chấp nhận nỗ lực của Hoa Kỳ muốn thiết lập “bán 

liên minh” với Ấn Độ để hạn chế Trung Quốc, vì Ấn Độ có truyền thống quan hệ ngoại giao 
độc lập.” 



Vẫn theo bài báo, khi xử lý các thử thách toàn cầu như biến đổi khí hậu, cấm phổ biến vũ 

khí hạt nhân, và chống khủng bố, Hoa Kỳ có thể yêu cầu Ấn Độ đóng góp nhiều hơn trong 
một số lĩnh vực cụ thể mà chỉ có Hoa Kỳ quân tâm. 

“Điều này sẽ giảm lòng tin của Ấn với Mỹ, làm suy yếu nền tảng để tăng cường hợp tác 
song phương tới mức mà Hoa Kỳ kỳ vọng.” 

Hoàn cầu Thời báo nói “Hợp tác an ninh sâu rộng Mỹ- Ấn dưới thời Tổng thống Obama sẽ 
bị thay đổi do sự điều chỉnh chính sách ngoại giao của ông Trump, và điều đó sẽ giảm bớt 

áp lực lên Trung Quốc. 
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