
Tin Tức Chung Quanh Ta Có Dấu_02

Biểu ngữ gây kinh động ở Bắc Kinh xuất hiện trước thềm Đại hội 20 của ĐSCTQ

Vào thời điểm nhạy cảm khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ sắp
được tổ chức, vào ngày 13/10, trên cầu Tứ Thông ở thành phố Bắc Kinh đã bất ngờ
xuất hiện một số biểu ngữ lớn nhằm phản đối chính quyền.

Những hình ảnh có liên quan được chia sẻ nóng trên mạng xã hội đã trở thành trung
tâm điểm chú ý và bị an ninh mạng TQ ngăn chặn triệt để.

Có 2 biểu ngữ phản đối khổng lồ treo trên thành cầu, biểu ngữ treo bên trái
viết: "Không cần axit nucleic mà cần lương thực, không cần phong tỏa mà cần tự do,
không cần dối trá mà cần tôn nghiêm, không cần Cách mạng Văn hóa mà cần cải
cách, không cần lãnh tụ mà cần bầu cử, không muốn làm nô lệ mà làm công dân".

Biểu ngữ treo bên phải kêu gọi cư dân "đình công ở trường học và cơ quan, xóa bỏ kẻ
độc tài và tên phản quốc Tập Cận Bình".

Theo CCN, Cầu Tứ Thông nằm cạnh Đại học Nhân dân TQ và Khách sạn Hữu nghị
Bắc Kinh. Đây là con đường giao thông chính từ trung tâm thành phố Bắc Kinh đến
trung tâm Công nghệ Trung Quan Thôn, cũng như nhiều trường đại học và cao đẳng
khác.

Sau khi các tấm băng-rôn này được treo lên, những người qua đường đã dừng lại xem
và một số người dùng điện thoại di động chụp lại những gì mà họ nhìn thấy. Hình ảnh
và video này cũng đã nhanh chóng lan truyền trên internet.

Trong một video từ hiện trường có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông trên loa hô
hào những câu phản đối ghi trong biểu ngữ.

Sáng 13/10, hai biểu ngữ phản đối khổng lồ đã được treo trên cầu Tứ Thông trên
đường vành đai 3 phía Bắc ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp từ màn hình)

Hình ảnh và video được cư dân mạng đăng tải trên Twitter cho thấy khói đen bốc lên
từ trên cầu, sau đó xe cảnh sát đã đến hiện trường xử lý, hiện vẫn chưa thể xác nhận
ai là người đã treo biểu ngữ và lý do tại sao có khói đen bốc lên từ cầu này.
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Những hình ảnh được cư dân mạng đăng tải trên Twitter cho thấy bầu không khí căng
thẳng tại cầu Tứ Thông, cảnh sát đến hiện trường và gỡ bỏ các biểu ngữ xuống.

Sự kiện táo bạo xảy ra này đã khiến cho luật sư về nhân quyền Vương Vũ phát biểu
cảm nghĩ trên Twitter rằng: "Ai dám nói Hoa Hạ không có nam tử hán? Đây mới thực
sự là dũng sĩ!"

ĐCSTQ ra lệnh cấm toàn diện đối với tin tức lan truyền rầm rộ trên internet

Hiện tại, tin tức đã nhanh chóng bị chặn bởi các nền tảng như WeChat. Các phóng
viên của giới báo chí đã tìm kiếm trên các nền tảng xã hội như Weibo và không tìm
thấy có bất cứ tin tức có liên quan nào.

Một số người cố gắng đăng video này trong nhóm WeChat nhưng sau đó đã bị cơ
quan quản trị mạng chặn.

Một cư dân mạng đã ví von việc bị xóa tài khoản khi đăng những thông tin có liên
quan như sau: "Hôm nay, nghe nói cây cầu này đã khiến cho vô số tài khoản Weibo
và WeChat bị nổ tung, xác chết rải rác khắp nơi.

Điều này cũng cho thấy rằng dù thời đại có đen tối đến đâu, sẽ luôn có những người
giơ cao ngọn đuốc để thắp sáng bầu trời đêm, cho dù bị dập tắt trong chốc lát".

Có cư dân mạng còn tweet, "Trên Weibo hôm nay, hai chữ 'dũng sĩ' đã trở thành một
từ ngữ nhạy cảm". Cư dân mạng này cũng cho biết:

"Sau khi thử nghiệm trên nhiều tài khoản, việc gửi hoặc đăng lại những từ như 'gửi
lời chào dũng sĩ' có thể bị Weibo chặn (tức là lỗi 20231)".

Tuy nhiên, tin tức này không chỉ lan truyền rầm rộ trên internet ở TQ, mà còn được
lan truyền rộng rãi trên mạng nước ngoài. Các hãng truyền thông cũng rầm rộ đưa
tin này lên.

Phóng viên khu vực Đông Á của Tập đoàn Truyền thông Úc ABC, Bill Birtles, đã chia
sẻ một loạt hình ảnh từ hiện trường và tweet,

"Các bức ảnh lan truyền trên internet cho thấy một cuộc biểu tình hiếm hoi ở quận
Hải Điến của Bắc Kinh trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCS TQ".

Reuters cho biết: "Trong các cuộc biểu tình của Trung Quốc, tên ông 'Tập Cận Bình'
hiếm khi được nhắc đến, và cư dân mạng thường cố gắng hết sức sử dụng các phép
điệp ngữ, chơi chữ và hình ảnh liên tưởng để tránh bị kiểm duyệt".

Hãng thông tấn AP đưa tin, sau khi vụ này xảy ra ,đã có hàng chục cảnh sát tuần tra
gần cầu Tứ Thông, họ ập vào các cửa hàng để kiểm tra, đôi khi còn chặn người đi bộ
để thẩm vấn.

Phóng viên của AP đã 3 lần bị cảnh sát thẩm vấn và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy
thân. Nhưng cảnh sát phủ nhận trong khu vực đã xảy ra bất cứ điều gì bất thường.



BBC đưa tin: "Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, sự thất
vọng của người dân TQ ngày càng gia tăng.

Một biểu ngữ màu đỏ về đại hội lần thứ 20 đã được dựng lên ở thủ đô Bắc Kinh và
ứng dụng di chuyển của người dân đã thay đổi màu thành màu đỏ không thể đi lại
được.

Một bộ phim truyền hình điểm lại những nét nổi bật trong 10 năm cầm quyền của Tập
Cận Bình (Xi jinping) đã bắt đầu được phát sóng vào khung giờ vàng, đồng thời, các
cuộc triển lãm với chủ đề tương tự cũng đang được tổ chức trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, cảm giác thất vọng thực sự của người dân TQ rất trái ngược với bầu
không khí do các viên chức ĐCSTQ tạo ra.

Đã có một làn sóng giận dữ trên mạng về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và các
hạn chế "ZERO COVID", với nhiều người bị hạn chế đi lại hoặc buộc phải cách ly.

Một cư dân địa phương than thở trên weibo: "Tôi không hiểu tại sao Bắc Kinh lại
phải làm như vậy … Tôi không thể đi làm. Tôi sắp mất việc và đang rất chán nản",
một người khác nói thêm: "Chúng tôi phải chịu đựng tất cả những điều này chỉ vì có
người muốn mở hội nghị".

Một người khác đặt câu hỏi: "Tại sao lại hành hạ dân thường như vậy chứ? Chính
quyền thi hành luật một cách tùy tiện, uy tín không còn thì làm sao người dân tin
tưởng được?"

Liên Hiệp Châu Âu từng cảnh báo Đức về việc bán cảng Hamburg cho Trung
Quốc.



AFP ngày 22/10/2022 dẫn một nguồn thạo tin cho biết Ủy Ban Châu Âu đã cảnh báo
chính phủ Đức hồi mùa xuân năm nay về việc để cho Trung Quốc một một phần cảng
biển Hamburg.

Tuy nhiên, Ủy Ban Châu Âu vào mùa xuân này đã có ý kiến phản đối, đánh giá rằng
những thông tin nhậy cảm về hoạt động cảng biển có nhiều nguy cơ bị chuyển về
Trung Quốc, theo như tiết lộ từ nhật báo kinh tế Đức tờ Handelsblatt. Nhưng ý kiến
này chỉ mang tính chất tham vấn, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chính quyền liên
bang Đức.

Cảng biển Hamburg là cảng thương mại lớn nhất nước Đức, nhưng chỉ đứng hàng
thứ ba tại châu Âu, sau Rotterdam (Hà Lan) và Anvers (Bỉ), trong khi Cosco là hãng
vận chuyển hàng hải lớn nhất của Trung Quốc.

Theo nhiều truyền thông Đức, thủ tướng Scholz dường như có ý định bật đèn xanh
cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần bất chấp ý kiến phản đối từ sáu bộ trong chính
quyền liên bang : Kinh Tế, Nội Vụ, Quốc Phòng, Tài Chính, Giao Thông và Ngoại
Giao.

Thủ tướng Đức viện dẫn rằng việc Trung Quốc tham gia vào các hoạt động khai thác
cảng biển « đã có tại nhiều cảng biển khác ở Tây Âu ». Trong đó, cảng biển Anvers
và Rotterdam, đã từng đúc kết các thỏa thuận tương tự như thế trong quá khứ, và điều
này đã khiến cho chính quyền Hamburg lo sợ mất lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, Bruxelles cho rằng thời kỳ đã thay đổi. Liên Âu cho rằng việc bảo vệ các
cơ sở hạ tầng thiết yếu có một tầm quan trọng lớn kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh do
Nga tiến hành tại Ukraine. Đức đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã không quan tâm đúng
mức đến những cảnh báo liên quan đến sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221023-li%C3%AAn-
hi%E1%BB%87p-ch%C3%A2u-%C3%A2u-t%E1%BB%ABng-c%E1%BA%A3nh-
b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%A9c-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-
b%C3%A1n-c%E1%BA%A3ng-hamburg-cho-trung-qu%E1%BB%91c

Bạn có biết vì sao lúc nào Nga cũng muốn thôn tính Ukraine?

Đó là bởi vì:
Ukraine là quốc gia lớn thứ hai ở Châu Âu theo diện tích và có dân số trên 40 triệu –
nhiều hơn Ba Lan. Ngoài ra Ukraine là một quốc gia kỹ nghệ phát triển quan trọng

Một Ukraine như vậy thử hỏi tại sao mà Nga không thèm muốn tài nguyên của
Ukraine.
(sưu tầm)

Đứng thứ nhất ở Châu Âu về trữ lượng quặng uranium có thể phục hồi được
Đứng thứ 2 Châu Âu và đứng thứ 10 thế giới về trữ lượng quặng titan
Đứng thứ 2 thế giới về trữ lượng quặng mangan đã thăm dò (2,3 tỷ tấn, chiếm 12%
trữ lượng thế giới)
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Đứng thứ 2 thế giới về trữ lượng quặng sắt (30 tỷ tấn)
Đứng thứ 2 Châu Âu về trữ lượng quặng thủy ngân
Vị trí thứ 3 châu Âu (vị trí thứ 13 thế giới) về trữ lượng khí đá phiến (22 nghìn tỷ mét
khối)
Thứ 4 thế giới về tổng giá trị tài nguyên thiên nhiên
Vị trí thứ 7 thế giới về trữ lượng than (33,9 tỷ tấn)Ukraine là một quốc gia nông
nghiệp quan trọng
Đứng đầu Châu Âu về diện tích đất canh tác;Đứng thứ 3 thế giới về diện tích đất đen
(25% thể tích thế giới)
Đứng thứ nhất thế giới về xuất cảng hướng dương và dầu hướng dương
Đứng thứ 2 thế giới về sản xuất đại mạch và đứng thứ 4 về xuất khẩu đại mạch
Sản xuất lớn thứ 3 và xuất cảng ngô lớn thứ 4 thế giới
Sản xuất khoai tây lớn thứ 4 trên thế giới
Nhà sản xuất lúa mạch đen lớn thứ 5 trên thế giới
Đứng thứ 5 thế giới về sản lượng mật ong (75.000 tấn)
Vị trí thứ 8 thế giới về xuất cảng lúa mì
Đứng thứ 9 thế giới về sản lượng trứng gà
Vị trí thứ 16 thế giới về xuất khẩu pho mát (cheese).
Ukraine có thể đáp ứng nhu cầu lương thực cho 600 triệu người.
Đứng đầu Châu Âu về sản xuất amoniac
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 của Châu Âu và thứ 4 thế giới
Lớn thứ 3 ở Châu Âu và lớn thứ 8 thế giới về công suất lắp đặt của các nhà máy điện
hạt nhân
Đứng thứ 3 Châu Âu và thứ 11 thế giới về chiều dài mạng lưới đường sắt (21.700 km)
Đứng thứ 3 thế giới (sau Mỹ và Pháp) về sản xuất máy định vị và thiết bị định vị
Nước xuất cảng sắt lớn thứ 3 thế giới.
Nước xuất cảng tuabin cho nhà máy điện hạt nhân lớn thứ 4 trên thế giới
Nhà sản xuất bệ phóng hoả tiễn lớn thứ 4 thế giới
Vị trí thứ 4 thế giới về xuất cảng đất sét Vị trí thứ 4 thế giới về xuất cảng titan
Vị trí thứ 8 thế giới về xuất cảng quặng và tinh quặng
Đứng thứ 9 thế giới về xuất cảng các sản phẩm công nghiệp quốc phòng
Nhà sản xuất thép lớn thứ 10 thế giới (32,4 triệu tấn)





Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực để thách thức thế giới hay đây sẽ là một thử
thách đối với Trung Quốc ?

Đại Hội đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20 đã kết thúc. Hôm 23/10/2022 trước
ống kính truyền hình thế giới chính ông Tập Cận Bình thông báo được Đảng tín
nhiệm giao phó thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Nhân vật số 1 của đảng Cộng Sản Trung
Quốc dẫn đầu một phái đoàn 6 người trong Ban Thường Vụ mới của Bộ Chính Trị :
tất cả là những người trung thành với ông.

Việc trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông sẽ giúp ông Tập
Cận Bình nhanh chóng thực hiện tham vọng đưa Trung Quốc trở thành « trung
tâm » của thế giới, cho phép Bắc Kinh áp đặt trật tự mới về ngoại giao, quân sự và
kinh tế ? Hay trái lại đó sẽ là một trở ngại trên con đường xây dựng một xã hội « hài
hòa » và thịnh vượng chung cho 1,4 tỷ người dân Trung Quốc ?

Giáo sư về quan hệ quốc tế William Callahan, London School of Economics, được AP
trích dẫn, lưu ý trong những phát biểu gần đây ông Tập Cận Bình luôn quan niệm hệ
thống « quản trị », lãnh đạo thế giới đang « đổ vỡ » và Trung Quốc là một « giải
pháp » để xây dựng một mô hình, một trật tự mới.

Càng lúc ông Tập càng tin rằng phong cách của Trung Quốc mới thực sự là một « mô
hình phổ quát » để áp dụng cho thế giới. Chính vì lô-gic đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo
đuổi chính sách « zero-Covid » mặc dù công luận Trung Quốc càng lúc càng bất mãn
vì những xáo trộn đối với kinh tế mà biện pháp này gây nên. Việc bí thư thành ủy
Thượng Hải, Lý Cường, được bổ nhiệm vào Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị và có triển
vọng trở thành thủ tướng là bằng chứng rõ rệt nhất cho phép đưa ra kết luận này. Lý
Cường là người đã quyết định phong tỏa nghiêm ngặt Thượng Hải trong nhiều tuần lễ,
gây phẫn uất trong công luận Trung Quốc.

Về kinh tế, đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra mục tiêu đến khoảng năm 2032 thu
nhập bình quân đầu người tại quốc gia này phải tương đương với mức trung bình tại
một quốc gia phát triển. Điều đó có nghĩa là trong hơn một chục năm, Trung Quốc sẽ
phải tìm ra được một phép lạ kinh tế để « GDP tăng lên gấp đôi so với thời điểm
2020 » như ghi nhận của hai chuyên gia Larry Hu và Yuxiao Zhang thuộc viện nghiên
cứu tài chính Macquarie, trụ sở tại Sydney, Úc.



Đây sẽ là một nhiệm vụ khó hoàn thành vì nhiều lý do. Thứ nhất là nguồn lực lao
động đang sụt giảm. Thứ hai là tham vọng lấy công nghệ cao làm động lực phát triển
liên tục bị thách thức : Mỹ thu hẹp dần những khả năng cho phép các tập đoàn Trung
Quốc tiếp cận với công nghệ mới của phương Tây. Thứ ba, theo hai chuyên gia của
viện Macquarie, Bắc Kinh muốn kiểm soát chặt chẽ guồng máy kinh tế và điều đó sẽ
không tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng.

Nhìn đến vế ngoại giao và an ninh, Đài Loan tiếp tục là « cái gai » theo quan điểm
của ông Tập Cận Bình, nhất là khi đảng Cộng Sản Trung Quốc gắn liền hồ sơ này với
vấn đề « an ninh ». Trong chiều hướng đó, các chuyên gia chờ đợi Bắc Kinh tiếp tục
đẩy mạnh và phát triển sức mạnh quân sự. Đầu tư phát triển từ tên lửa đến tàu ngầm
và những công nghệ cao phục vụ cho quân đội sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những
năm sắp tới. Giáo sư Callahan nhấn mạnh Trung Quốc muốn « thống lĩnh thế
giới » và một trong những phương tiện để đạt được mục tiêu đó là « một đường lối
cứng rắn về chính trị, về ngoại giao ».

Nhà nghiên cứu Jean Pierre Cabestan, thuộc Trung Tâm Asia Center tại Hồng Kông
ghi nhận, với ban lãnh đạo mới, chủ tịch Trung Quốc giờ đây đứng đầu một cơ quan
quyền lực tối cao với toàn là những người thân tín. Ông không cần quan tâm đến việc
phải tìm ra thế quân bình giữa các phe phái, chẳng hạn như là giữa cánh bảo thủ và
phe chủ trương cải tổ ; phe ôn hòa với cánh diều hâu.

William Lam đại học Hồng Kông nói đến một « thắng lợi toàn diện » của ông Tập và
đó là dấu hiệu cho thấy ông « chuẩn bị để lãnh đạo đất nước lâu hơn nữa » chứ
không chỉ dừng lại khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba. Với điều kiện, tất nhiên, là ông vẫn
làm chủ được cuộc chơi trong « nội bộ Đảng » từ nay đến thời điểm đó.

Chính ông Tập Cận Bình dường như cũng ý thức được điều này khi tuyên bố với gần
2 300 đại biểu toàn quốc « Đây sẽ là một hành trình dài hơi và đầy gian nan với
những giai đoạn đều mang tính quyết định để chúng ta cùng đạt đến đích », nghĩa
là « xây dựng một mô hình Trung Hoa ».

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20221024-t%E1%BA%ADp-
c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-th%C3%A2u-t%C3%B3m-quy%E1%BB%81n-
l%E1%BB%B1c-%C4%91%E1%BB%83-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-
th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-hay-%C4%91%C3%A2y-s%E1%BA%BD-
l%C3%A0-m%E1%BB%99t-th%E1%BB%AD-th%C3%A1ch-
%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c

Kẻ thù lớn nhất của ông Tập Cận Bình chính là Tập Cận Bình
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https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20221024-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-th%C3%A2u-t%C3%B3m-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%B1c-%C4%91%E1%BB%83-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-hay-%C4%91%C3%A2y-s%E1%BA%BD-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-th%E1%BB%AD-th%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20221024-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-th%C3%A2u-t%C3%B3m-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%B1c-%C4%91%E1%BB%83-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-hay-%C4%91%C3%A2y-s%E1%BA%BD-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-th%E1%BB%AD-th%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c
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Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc XX đã chính thức khép lại vào cuối tuần qua với
việc tổng bí thư Tập Cận Bình đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Trang mạng Mỹ CNN ngày
21/10/2022 có bài viết nói về việc ông Tập tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc không chắc
đã phải là điều tốt đối với ông nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Nền kinh tế Trung Quốc đang chao đảo. Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng vọt. Các biện
pháp phong tỏa chống Covid-19 đang tàn phá các doanh nghiệp và cuộc sống
của người dân. Lĩnh vực bất động sản đang gặp khủng hoảng. Mối quan hệ giữa Bắc
Kinh với các cường quốc toàn cầu đang trở nên căng thẳng.

Các vấn đề mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt vẫn còn đó, và những
thách thức dài hạn này càng trở nên tồi tệ hơn dưới một thập kỷ cầm quyền của Tập
Cận Bình. Tuy nhiên, quyền lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn không
hề bị suy yếu.

Trong thập kỷ qua, ông Tập đã củng cố quyền lực ở một mức độ chưa từng có kể từ
thời người sáng lập đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông. Ông là người
đứng đầu đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu nhà nước, lực lượng vũ trang và
nhiều ủy ban khác đến mức ông được mệnh danh là « chủ tịch của mọi thứ ».
Nhưng quyền lực tuyệt đối thường đi kèm với trách nhiệm tuyệt đối, và khi các vấn đề
ngày càng gia tăng, các nhà phân tích cảnh báo rằng ông Tập sẽ khó có thể trốn
trách nhiệm.

« Tôi nghĩ kẻ thù lớn nhất của việc Tập Cận Bình nắm quyền trong một thời gian dài,
đó chính là Tập Cận Bình », Steve Tsang, giám đốc Viện SOAS Trung Quốc ở Luân
Đôn nhận định. « Khi ông ấy mắc phải một sai lầm chính sách lớn gây ra sự tàn phá
ở Trung Quốc, điều đó có khả năng kéo theo sự khởi động của quá trình lật đổ quyền
lực của Tập Cận Bình ».

Bên trong phòng cộng hưởng
Sự cai trị của Mao từ năm 1949 đến năm 1976 được đánh dấu bằng những quyết định
chính sách thiếu suy nghĩ dẫn đến hàng chục triệu người chết và phá hủy nền kinh tế
Trung Quốc. Sau nhiều thập kỷ hỗn loạn đó, đảng Cộng Sản đã « thiết kế » và phát
triển một hệ thống lãnh đạo tập thể nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của một nhà độc tài
khác có thể đưa ra những quyết định độc đoán và nguy hiểm.



Lãnh đạo sau đó của Trung Quốc là ông Đặng Tiểu Bình, đã đặt ra một quy tắc bất
thành văn với tiền lệ là tổng bí thư đảng Cộng Sản – chức vụ của nhà lãnh đạo Trung
Quốc có thực quyền - sẽ phải từ chức sau hai nhiệm kỳ.

Khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển vượt
bậc khi nước này hội nhập chặt chẽ hơn với phần còn lại của thế giới. Trước đó 4
năm hồi năm 2008, Trung Quốc đã khiến cả thế giới choáng váng với Thế vận hội
mùa hè Bắc Kinh vô cùng hoành tráng. Nhưng đối với ông Tập, Đảng đang trong tình
trạng khủng hoảng, chìm ngập trong tham nhũng, đấu đá nội bộ và kém hiệu quả .

Giải pháp của ông Tập là quay trở lại chế độ cai trị độc tài và vai trò cá nhân. Ông
đã thanh trừng những đối thủ chính trị trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu
rộng, bịt miệng bất đồng nội bộ, bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch và ghi « Tư
tưởng Tập Cận Bình » vào điều lệ của Đảng.

Theo các nhà phân tích, nhiều chế độ độc tài rơi vào mô hình lạm dụng quyền lực
và đưa ra quyết định tồi tệ khi rất ít những lời khuyên phản biện được các nhà lãnh
đạo lắng nghe. Họ nêu ra cuộc chiến ngày càng tốn kém của Vladimir Putin chống lại
Ukraine và lo ngại rằng quyền lực tối cao của ông Tập giống như đối với tổng thống
Nga, một ngày nào đó có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc không kém.

Theo chuyên gia Tsang, ông Putin và ông Tập « cùng mắc phải hội chứng muốn trở
thành người hùng, có nghĩa là biến những cộng sự thân cận chính trị thành
những buồng cộng hưởng, sao cho mọi người không còn có thể tự do phát biểu ý kiến
của mình nữa ». « Chúng tôi thấy họ đang phạm phải những sai lầm lớn, bởi các
tranh luận chính sách nội bộ đã bị thu hẹp hoặc thậm chí bị gạt bỏ ».

Cái bẫy zero-Covid
Thời gian gần đây, không có quốc gia nào hiện đại hóa nhanh chóng như Trung Quốc.
Đảng Cộng sản khẳng định rằng sự lãnh đạo của họ đã đưa hàng trăm triệu người
thoát khỏi đói nghèo, biến những ngôi làng ở vùng sông nước trở thành những siêu đô
thị tuyệt đẹp. Nhưng phép màu tăng trưởng đó đã bị chậm lại. Và các chính sách của
ông Tập làm cho nhiều thách thức dài hạn đối với nền kinh tế Trung Quốc càng trở
nên trầm trọng hơn.

Ông Tập đã tự cho mình có sứ mệnh củng cố quyền lực Đảng và quyền kiểm soát của
đảng đối với các doanh nghiệp và xã hội. Ông đã tiến hành một cuộc trấn áp lĩnh vực
tư nhân-vốn một thời năng động- và dẫn đến việc sa thải ồ ạt người lao động. Bắc
Kinh tuyên bố các quy định cứng rắn này hạn chế các tập đoàn có quá nhiều quyền
lực, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng, nhưng các biện pháp này đã bóp nghẹt các
doanh nghiệp tư nhân, gây ớn lạnh cho nền kinh tế và làm dấy lên lo ngại về sự đổi
mới trong tương lai.

Bắc Kinh bắt đầu hạn chế cấp tín dụng dễ dàng cho các công ty bất động sản vào
năm 2020, dẫn đến tình trạng khan hiếm tiền mặt và vỡ nợ đối với nhiều nhà phát
triển bất động sản, trong đó có tập đoàn khổng lồ Evergrande. Các dự án nhà ở đã bị
đình trệ và người mua nhà tuyệt vọng trên khắp nước từ chối tiếp tục thanh toán các
khoản tiền đối với những ngôi nhà chưa hoàn thiện. Sự gián đoạn trong lĩnh vực bất



động sản có tác động lớn đến nền kinh tế trên diện rộng của Trung Quốc, vì nó chiếm
tới 30% GDP của cả nước.

Nhưng trong thời kỳ lãnh đạo của ông Tập, không có gì làm rung chuyển nền kinh tế
và xã hội của Trung Quốc nhiều như chính sách zero-Covid. Trong năm thứ ba của
đại dịch, Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách khắc nghiệt dựa vào
việc xét nghiệm hàng loạt, kiểm dịch trên diện rộng và phong tỏa tức thời để dập tắt
các ca lây nhiễm bằng mọi giá, trong khi phần còn lại của thế giới đã học cách sống
chung với virus.

Trung Quốc tiếp tục phong tỏa toàn bộ các thành phố chỉ vì một số ít trường hợp lây
nhiễm, đồng thời đưa tất cả những trường hợp dương tính và những người có liên
quan đến các cơ sở kiểm dịch của chính phủ. Xếp hàng xét nghiệm Covid và quét mã
hồ sơ theo dõi sức khỏe để vào bất kỳ nơi công cộng nào đã trở thành chuyện bình
thường. Bắc Kinh cho rằng chính sách này đã ngăn Trung Quốc rơi vào thảm họa
y tế như phần còn lại của thế giới, nhưng chính sách zero-Covid dẫn đến những chi
phí khổng lồ.

Nỗi đau 'tự chuốc lấy'
Các vụ phong tỏa liên tục đã làm giảm đáng kể tốc độ phát triển của nền kinh tế
Trung Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục của thanh niên đã lên tới gần 20%. Các nguồn
thu đang eo hẹp dần. Chính quyền địa phương hiện mắc rất nhiều nợ vẫn phải chi tiền
cho việc xét nghiệm Covid hàng loạt. Các chuyên gia cho rằng sẽ tốt hơn nếu sử dụng
tiền vào việc gia tăng tỷ lệ tiêm chủng, thay vì xây dựng các địa điểm xét nghiệm và
cơ sở kiểm dịch tốn kém.

Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận bất kỳ loại vác-xin Messenger RNA (mRNA) nào
của nước ngoài, được chứng minh là có hiệu quả hơn đối với biến thể lây lan nhanh
Omicron, so với các loại vac-xin kém hiệu quả được sử dụng ở Trung Quốc.

Khi đại dịch mới bắt đầu, Bắc Kinh đã kiểm duyệt, và trong một số trường hợp đã
trừng phạt các bác sĩ, chuyên gia và nhà báo tìm cách cảnh báo về một con virus
nguy hiểm chết người ở Vũ Hán.

Gần ba năm trôi qua, khi hầu hết các chuyên gia quốc tế khuyên Trung Quốc tìm cách
sống chung với virus, Bắc Kinh ngược lại càng siết chặt những biện pháp phòng dịch.
Hồi đầu năm nay, Thượng Hải - một đô thị có dân số nhiều gấp ba lần thành phố New
York, đã bị phong tỏa trong vòng hai tháng. Mọi người phải vật lộn để có đủ lương
thực và các nhu yếu phẩm cơ bản.

Cư dân tuyệt vọng đã lao ra khỏi nhà và xung đột với các nhân viên thi hành công
vụ trong các cuộc biểu tình hiếm hoi trên đường phố. Nhiều bệnh nhân đã không
được hưởng dịch vụ y tế thiết yếu. Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ trích chính
sách zero-Covid là « không bền vững », Trung Quốc đã kiểm duyệt tuyên bố này trên
mạng xã hội.

Susan Shirk, giám đốc trung tâm 21st Century China và là tác giả cuốn
« Overreach », cuốn sách nói về sự lãnh đạo của ông Tập, cho rằng các nhà lãnh đạo
Trung Quốc « cạnh tranh với nhau để chứng minh họ trung thành với ông Tập như
thế nào vì ông thăng chức cho những người trung thành chứ không phải những người



có năng lực nhất ». Điều đó dẫn đến việc cấp dưới sẽ thực thi quá thái các chính sách
để cố gắng làm vừa lòng ông Tập.

Chuyên gia Shirk cho biết điều này đã xảy ra với chính sách zero-Covid, vì ông Tập
đã trực tiếp đặt cược vai trò lãnh đạo của mình với chính sách này, do đó các quan
chức địa phương đã hết lòng tuân theo zero-Covid để thể hiện lòng trung thành với
nhà lãnh đạo và bảo tồn sự nghiệp của họ.

Bà Shirk nói : « Một phần lớn những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc đều do
ông Tập tự gây ra và gánh chịu ». « Vì vậy, điều này gợi lên một suy nghĩ đáng lo
ngại, là đảng Cộng Sản Trung Quốc không còn tự coi mình là một Đảng chú trọng
đến phát triển, đặt phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Mà thay vào đó, chỉ coi
trọng việc củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình ».

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20221024-k%E1%BA%BB-th%C3%B9-
l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-%C3%B4ng-t%E1%BA%ADp-
c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-ch%C3%ADnh-l%C3%A0-t%E1%BA%ADp-
c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh

Mỹ đã điều lữ đoàn 101 không vận đến Âu Châu, đây là lần đầu tiên lữ đoàn này
nhận được lệnh lên đường lần đầu tiên sau 80 năm kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.
Vậy mà chỉ có CBS loan tin rất nhỏ, còn các đài truyền thông cánh tả hoàn toàn yên
lặng.

Chả bù với hồi TT Trump giết tên tướng Iran Qassem Soleimani, The Trump
administration is struggling to explain why the US killed top Iranian general
Soleimani — here's all the shifting explanations
thì cánh tả la ó ỏm tỏi lên.
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Đó là "cái hèn" của truyền thông cánh tả. Dạ Hương- diễn đàn Hoài Hương.

The Trump administration is struggling to explain why the US killed top ...
https://www.businessinsider.com/trump-administrations-shifting-explanations-for-
soleimani-killing-2020-1

The U.S. Army's 101st Airborne Division has been deployed to Europe for the first
time in almost 80 years amid soaring tension between Russia and the American-led
NATO military alliance. The light infantry unit, nicknamed the "Screaming Eagles," is
trained to deploy on any battlefield in the world within hours, ready to fight.
Their goal is to cut off all Ukrainian access to the sea, leaving the country and its
military forces landlocked.

That threat, so close to NATO territory in Romania, is why one of America's most
elite air assault divisions has been sent in, with some heavy equipment.
"We're ready to defend every inch of NATO soil," Lubas told CBS News.

"We bring a unique capability, from our air assault capability… We're a light infantry
force, but again, we bring that mobility with us, for our aircraft and air assaults."

Skirting northward along Romania's Black Sea coast, the Black Hawk eventually
touched down at a forward operating site where U.S. and Romanian troops were
pounding targets during a joint ground and air assault exercise.

The tank rounds and artillery fire were real. The drill was meant to recreate the
battles Ukraine's forces are fighting every day against Russian troops, just across the
border. The war games so close to that border are a clear message to Russia and to
America's NATO allies, that the U.S. Army is here.

"The real meaning for me, to have the American troops here, is like if you were to
have allies in Normandy before any enemy was there," Romanian Major General
Lulian Berdila told CBS News, referring to the landmark World War II battle on
France's north coast. The American forces have been establishing a garrison at the
Romanian military's air base.
In all, about 4,700 soldiers from the 101st Airborne's home base in Fort Campbell,
Kentucky, have been deployed to reinforce NATO's eastern flank.

Matthaidess told CBS News that he and his troops were the closest American forces
to the fighting in Ukraine. From their vantage point, they've been "closely watching"
the Russian forces, "building objectives to practice against" and conducting drills
that "replicate exactly what's going on" in the war.
"It keeps us on our toes," he said.

The "Screaming Eagles" commanders told CBS News repeatedly that they are always
"ready to fight tonight," and while they're there to defend NATO territory, if the
fighting escalates or there's any attack on NATO, they're fully prepared to cross the
border into Ukraine.

The U.S. Army's 101st Airborne is practicing for war with Russia just miles from
Ukraine's border

https://www.businessinsider.com/trump-administrations-shifting-explanations-for-soleimani-killing-2020-1
https://www.businessinsider.com/trump-administrations-shifting-explanations-for-soleimani-killing-2020-1


The U.S. Army's 101st Airborne is practicing for war with Russia just miles from
Ukraine's border
https://www.cbsnews.com/news/ukraine-news-russia-us-army-101st-airborne-nato-
war-games-romania/

US deploys 101st Airborne unit for first time in 80 years for 'nuclear training drills'
https://www.youtube.com/watch?v=arq-W_sz07I
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