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Bà Hillary Clinton bỏ tiền để xâm nhập Tháp Trump và Nhà Trắng
Trình Văn

Ngày 11/2, Luật sư đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ John Durham đã đệ trình một bản
báo cáo cho biết, cựu Ngoại trưởng Mỹ và cũng là cựu ứng viên tổng thống đảng Dân
chủ Hillary Clinton đã trả tiền cho một công ty công nghệ để “xâm nhập” vào các
máy chủ của Tòa tháp Trump, và sau đó là Nhà Trắng trong chiến dịch tranh cử tổng
thống năm 2016.
Báo cáo bom tấn này cho thấy bà Hillary Clinton vào thời điểm đó thực sự đang theo
dõi ông Trump, ngay cả khi ông Trump là ứng cử viên tổng thống và trong nhiệm kỳ
tổng thống sau bầu cử.
Theo Fox News đưa tin vào Chủ nhật (ngày 13/2), công tố viên đặc biệt John Durham
cho biết trong một báo cáo kiến nghị được đệ trình ngày 11/2 rằng chiến dịch tranh
cử của bà Hillary đã “xâm nhập” Tháp Trump nhằm mục đích xây dựng “câu chuyện”
về “sự cấu kết” giữa ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và
Nga, sau này được gọi là “cổng thông đồng Nga”.
Ông John Durham do cựu Bộ trưởng Tư pháp William Bill Barr bổ nhiệm làm cố vấn
đặc biệt để lãnh đạo việc xem xét cuộc điều tra “thông đồng Nga”. Ông Durham đưa
ra cáo buộc mới trong cuộc điều tra của chính mình, lần lượt cáo buộc đối với luật sư
của FBI và luật sư tranh cử của bà Hillary Clinton là Michael Sussman, Sussman
hiện bị buộc tội khai báo gian dối với các đặc vụ liên bang.

Luật sư John Durham
Trong một phần của báo cáo ngày 11/2 có tiêu đề “Cơ sở thực tế“, ông Durham cáo
buộc rằng ông Sussman “đã đại diện cho ít nhất hai khách hàng cụ thể – bao gồm
quản lý cấp cao (mã ghi trong tài liệu ‘giám đốc điều hành công nghệ 1’ – Tech
Executive 1) của một công ty Internet tại Mỹ (mã ghi trong tài liệu là ‘công ty internet
1’ – Internet Company 1) và chiến dịch của bà Clinton – để thu thập và chuyển những
nội dung cáo buộc (ông Trump) cho FBI.”
Báo cáo của ông Durham cho biết: “Hồ sơ thanh toán phản ánh” ông Sussman “liên
tục nhận chi phí làm việc liên quan đến cáo buộc ‘Ngân hàng Nga 1’ từ đội ngũ chiến
dịch tranh cử của bà Clinton”. Báo cáo còn trích dẫn sách trắng giả dối do ông
Sussman biên soạn, cáo buộc ông Trump có quan hệ với một ngân hàng của Nga. Báo
cáo cũng cho thấy Sussman và “giám đốc điều hành công nghệ 1” đã gặp luật sư
cánh tả cấp tiến Mark K. Marc Elias, giữa họ đã có một cuộc trao đổi.
Ông Durham cho biết trong báo cáo, “’Giám đốc điều hành công nghệ 1’ cũng đã
tuyển dụng các nhà nghiên cứu tại một trường đại học của Mỹ, những người hỗ trợ
tiếp nhận và phân tích một lượng lớn dữ liệu Internet liên quan đến các hợp đồng
nghiên cứu an ninh mạng của chính phủ liên bang đang chờ xử lý.”
“‘Giám đốc điều hành công nghệ 1’ đã yêu cầu các nhà nghiên cứu này khai thác dữ
liệu internet để xây dựng ‘các suy luận’ và ‘tường thuật’ nhằm liên kết ứng cử viên
tổng thống thời điểm đó là ông Donald Trump với Nga.”
Ông Durham còn cáo buộc rằng công ty Internet nơi “Giám đốc điều hành công nghệ
1” làm việc “đã có quyền truy cập và duy trì các máy chủ chuyên dụng trong Văn
phòng điều hành của Tổng thống (Nhà Trắng)” vào thời điểm đó.
Trong báo cáo của ông Durham cũng viết: “‘Giám đốc điều hành công nghệ 1’ và
các đồng nghiệp của người này đã sử dụng sự sắp xếp này để thu thập thông tin có
thể làm mất uy tín của ông Donald Trump bằng cách khai thác lưu lượng DNS và dữ
liệu khác từ Văn phòng điều hành của Tổng thống (EOP).”

Báo cáo mới nhất của ông Durham, được Fox News tiết lộ hôm Chủ nhật, có vẻ giống
như một bom tấn. Cựu Tổng thống Mỹ Trump đáp lại bằng tuyên bố rằng báo cáo
mới nhất cung cấp “bằng chứng không thể chối cãi” rằng chiến dịch của ông bị bà
Hillary Clinton giám sát, và việc “thông đồng với Nga” là “hoàn toàn bịa đặt”. Ông
Trump coi đây là một vụ bê bối lớn hơn vụ Watergate, và tất cả những ai liên quan
nên bị truy tố phạm tội.
Ông Trump nói trong tuyên bố:
“Bản cáo trạng mới nhất của công tố viên đặc biệt Durham đã cung cấp bằng chứng
không thể chối cãi rằng chiến dịch tranh cử và nhiệm kỳ tổng thống của tôi đã bị
giám sát bởi các đặc vụ do chiến dịch Hillary Clinton trả tiền, mục đích là thiết lập
một mối liên hệ hoàn toàn bịa đặt [giữa tôi] với Nga.
Đây là một vụ bê bối có phạm vi và quy mô lớn hơn Watergate, và những người đã
tham gia, đồng thời biết về hoạt động gián điệp này nên bị truy tố tội hình sự. Vào
thời kỳ đất nước ta mạnh lên, tội này có thể phán tử hình. Ngoài ra, cần phải bồi
thường cho những người đã phải chịu tổn hại từ vụ việc này ở trong nước ta.”
Trong một tuyên bố khác, ông Trump tiếp tục gọi đây là một tội nghiêm trọng hơn vụ
Watergate và là sự xúc phạm đối với Mỹ. Ông Trump nói trong một tuyên bố:
“Những gì Hillary Clinton và đảng Dân chủ cực đoan cánh tả đã làm khi theo dõi
Tổng thống Mỹ, ngay cả khi còn đương chức, là một tội nghiêm trọng hơn nhiều so
với vụ Watergate.
Hãy xem xem nó được truyền thông đưa tin như thế nào, và lãnh đạo đảng Cộng hòa
tại Thượng viện Mitch McConnell và ‘những người Đảng Cộng hòa trên danh nghĩa’
(RINOs) sẽ làm gì đối với việc này, và nó sẽ rất thú vị.
Đây là một sự xúc phạm đối với Đảng Cộng hòa, và cũng là một sự xúc phạm lớn hơn
nữa đối với đất nước của chúng ta. Chương trình ‘Fox & Friends’ và đương nhiên
còn có Maria Bartiromo, đã đưa tin rất mạnh mẽ vào sáng nay.”
Ngay sau đó, Trump đưa ra một câu tuyên bố khác: “Họ đang thực hiện hoạt động
gián điệp đối với Tổng thống Mỹ!”
Nghị sĩ kỳ cựu Jim Jordan, người cũng xuất hiện trên chương trình “Fox & Friends
Weekend” của Fox News vào Chủ nhật (ngày 13/2), cho biết kết luận rút ra trong báo
cáo của công tố viên đặc biệt Durham đã chứng minh 100% rằng ông Trump đã bị
giám sát khi đó. Hơn nữa nó “tồi tệ hơn chúng ta nghĩ”.
Ông Jim Jordan nói: “Tổng thống Trump đã đúng. Còn nhớ vào năm 2017 Tổng
thống Trump nói, ‘Họ đang theo dõi tôi’, truyền thông và các đảng viên Đảng Dân
chủ nói rằng họ không làm việc đó. Sau đó, vào năm 2019, Bộ trưởng Tư pháp khi đó
là ông William Barr cho biết FBI đã theo dõi chiến dịch tranh cử của Tổng thống
Trump. Nhưng khi đó mọi người nói, “Không, không, không”. Tốt thôi, bây giờ chúng
ta đã chắc chắn. Bây giờ chúng tôi biết 100% (có giám sát).”
Dân biểu Jim Jordan nói tiếp: “Ông John Durham đệ trình tài liệu ở đây, đúng vậy,
họ đang tiến hành hoạt động gián điệp, và còn tồi tệ hơn chúng ta nghĩ, bởi vì họ
đang theo dõi tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ, và nó chỉ hướng thẳng vào
chiến dịch tranh cử của bà (Hillary) Clinton.
Vì vậy, Chúa phù hộ John Durham và cuộc điều tra của ông. Mất quá nhiều thời gian
và giờ chúng ta đã đến nơi mà tất cả chúng ta đều nghi ngờ điều đó. Điều duy nhất
chúng ta không hiểu đó là tình hình tồi tệ hơn chúng ta nghĩ.”

Trình Văn

Bài diễn thuyết dậy sóng sinh viên Bắc Kinh: “Tự do là một trách nhiệm”
Tuệ Tâm (s/t)
Bài phát biểu của ông Trương Duy Nghênh, nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc
với chủ đề “Tự do là một trách nhiệm”, đã trở thành bài viết được sinh viên trường
Đại học Bắc Kinh cũng như cư dân mạng muốn đọc nhất, và đã gây ra những tranh
luận mạnh mẽ.

Ông Trương Duy Nghênh, nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc.
Hồi tháng 7/2017, nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc Trương Duy Nghênh đã
tham dự lễ tốt nghiệp của Viện nghiên cứu phát triển quốc gia thuộc Đại học Bắc
Kinh.
Trong buổi lễ, ông có bài phát biểu đại diện cho giáo viên với chủ đề “Tự do là một
trách nhiệm”, ông nói đẩy mạnh và bảo vệ tự do là trách nhiệm của mỗi người Trung
Quốc quan tâm đến vận mệnh của đất nước.
Bài phát biểu này được đăng trên Wechat của viện, tuy nhiên nó đã bị xóa trong chưa
đầy 12 giờ sau khi đăng tải. Toàn văn bài phát biểu sau khi được đăng trên
trang sohu.com, cũng đã bị gỡ xuống trong 24 giờ.
Những lời nói xúc động của ông Trương Duy Nghênh đã trở thành bài viết được sinh
viên trường Đại học Bắc Kinh cũng như cư dân mạng muốn đọc nhất, bên cạnh đó
cũng có nhiều tranh luận của cư dân mạng xoay quanh bài phát biểu này.
Dưới đây là nội dung bài phát biểu của ông Trương Duy Nghênh được lưu truyền
trên internet:
Chào các em sinh viên! Đầu tiên xin chúc mừng các em đã tốt nghiệp!

“Người Bắc Đại” là một vầng sáng, kèm theo đó là trách nhiệm, đặc biệt là trách
nhiệm đối với dân tộc chịu bao khổ nạn chịu bao chà đạp của chúng ta.
Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh cổ xưa trên thế giới, đồng thời
cũng là nền văn minh cổ xưa duy nhất được duy trì cho đến ngày nay. Trung Quốc
thời cổ đại có sự phát minh sáng tạo đầy huy hoàng, có đóng góp quan trọng cho sự
tiến bộ của nhân loại. Nhưng 500 năm qua, về phương diện phát minh sáng tạo thì
Trung Quốc không có gì nổi trội để khen.
Chúng ta hãy dùng con số để nói rõ hơn. Theo thống kê của học giả Jack Challoner
thuộc Bảo tàng Khoa học Anh, trong khoảng thời gian từ thời kỳ đồ đá (2,5 triệu năm
trước) đến năm 2008, đã có 1001 phát minh lớn làm thay đổi cả thế giới, trong đó,
Trung Quốc có 30 phát minh, chiếm 3%.
30 phát minh này đều là xuất hiện từ trước năm 1500, chiếm 18,4% trong 163 phát
minh lớn trên toàn thế giới trước năm 1500. Trong đó, phát minh cuối cùng là bàn
chải đánh răng được phát minh năm 1498, đây cũng là phát minh to lớn duy nhất
trong triều đại nhà Minh. Từ sau năm 1500, hơn 500 năm toàn thế giới có 838 phát
minh, trong số đó không có phát minh nào đến từ Trung Quốc.
Kinh tế tăng trưởng nhờ những sản phẩm mới, công nghệ mới, ngành nghề mới không
ngừng xuất hiện. Trong xã hội truyền thống chỉ có vài ngành nghề như nông nghiệp,
luyện kim, làm đồ gốm, thủ công mỹ nghệ. Trong đó nông nghiệp chiếm vị trí chủ đạo.
Hiện giờ chúng ta có bao nhiêu ngành nghề? Theo sự tiêu chuẩn phân loại đa tầng
quốc tế, chỉ riêng sản phẩm xuất khẩu, số ngành có mã 2 chữ có 97 ngành, 4 chữ là
1222 ngành, 6 chữ là 5053 ngành, và vẫn không ngừng tăng thêm. Những ngành mới
này đều những ngành ra đời từ cách đây 300 năm, mỗi một sản phẩm mới đều có thể
tra được nguồn gốc phát triển của nó.
Từ sau năm 1500 tất cả những phát minh lớn đều không đến từ Trung Quốc
Trong số các ngành mới, lấy ngành sản xuất ô tô làm ví dụ. Ngành ô tô được những
người Đức như Karl Benz, Daimler và Maybach sáng lập vào khoảng giữa những
năm 1880, sau đó trải qua hàng loạt cải tiến về công nghệ, chỉ từ năm 1900 đến 1981,
đã có hơn 600 mẫu đổi mới quan trọng (theo Albernathy，Clark and kantrow, 1984).
Trung Quốc hiện nay là nước sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, nếu như bạn viết một bộ
lịch sử về sự tiến bộ của ngành ô tô, trên danh sách sẽ có hàng vạn nhà phát minh có
tên tuổi, trong đó có người Đức, người Pháp, người Anh, người Italy, người Mỹ,
người Bỉ, người Thụy Điển, người Nhật, nhưng sẽ không có người Trung Quốc.
Dù là những ngành nghề truyền thống mà Trung Quốc từng dẫn đầu từ trước thế kỷ
17 như luyện kim, làm gốm, dệt may, những phát minh lớn cách đây 300 năm, không
có phát minh nào là của người Trung Quốc.
Tôi muốn nhấn mạnh sự khác nhau trước và sau năm 1500. Trước năm 1500, thế giới
phân chia thành những khu vực khác nhau, mỗi khu vực về cơ bản đều trong trạng
thái đóng cửa, một kỹ thuật mới xuất hiện ở một nơi, thì sức ảnh hưởng của nó tới nơi
khác là rất nhỏ, và cống hiến của nó đối với nhân loại cũng rất hạn chế.

Ví dụ như, năm 105, ông Thái Luân thời Đông Hán đã phát minh ra kỹ thuật sản xuất
giấy, nhưng đến năm sau 751, kỹ thuật sản xuất giấy mới được truyền tới nước Hồi
giáo, trải qua 300 – 400 năm mới truyền tới tây Âu.
Nhưng sau năm 1500, toàn cầu đã bắt đầu nhất thể hóa, không những tốc độ phát
minh kỹ thuật mới được tăng nhanh, mà sự phổ biến của kỹ thuật cũng gia tăng, một
công nghệ mới xuất hiện ở nơi này, nó sẽ nhanh chóng được mang tới nơi khác, và sẽ
có ảnh hưởng rất lớn đến nhân loại.
Ví dụ, năm 1886, người Đức phát minh ra ô tô, 15 năm sau, nước Pháp trở thành
nước đứng đầu sản xuất ô tô, qua 15 năm nữa, nước Mỹ thay thế Pháp trở thành
cường quốc về sản xuất ô tô. Đến năm 1930, tỷ lệ phổ biến của ô tô Mỹ lên đến 60%.
Do đó, sau năm 1500, sáng tạo mới đã thực sự có tính so sánh giữa các nước, chất
lượng ai tốt ai không tốt chỉ nhìn là biết ! Trong 500 năm trở lại đây, Trung Quốc
không có một phát minh mới nào đáng ghi trong sử sách, điều đó có nghĩa là chúng ta
chưa làm được gì để cống hiến cho sự tiến bộ của nhân loại! So với tổ tiên thì chúng
ta kém xa!
Tôi còn muốn nhấn mạnh vấn đề về dân số, dân số có nước nhiều nước ít, so sánh đơn
giản giữa các nước về phát minh sáng tạo của ai nhiều sẽ không chính xác.
Sự sáng tạo mới phải tỷ lệ thuận với dân số, tại sao Trung Quốc không thế?

Sự sáng tạo mới phải tỷ lệ thuận với dân số, tại sao Trung Quốc không thế? (Ảnh:
Pinterest)
Về lý luận mà nói, trong một điều kiện khác, một nước có dân số đông, thì sự sáng tạo
sẽ nhiều, tiến bộ về kỹ thuật sẽ nhanh. Hơn nữa, tỷ lệ sáng tạo và tỷ lệ dân số là mối
quan hệ chỉ số, không phải đơn giản là mối quan hệ tỷ lệ tương ứng.
Có 2 nguyên nhân: thứ nhất, tri thức ở phương diện sản xuất có tính kinh tế và hiệu
ứng lan tỏa quan trọng; thứ 2, tri thức ở phương diện sử dụng sản phẩm không có
tính ngăn cản người khác sử dụng nó.

Những phát minh cống hiến cho nhân loại của người Trung Quốc không tương xứng
với tỷ lệ dân số của Trung Quốc. Dân số Trung Quốc gấp 4 lần dân số Mỹ, gấp 10 lần
Nhật, gấp 20 lần Anh, gấp 165 lần Thụy Sĩ.
Nhưng thực tế, trong 500 năm, về phương diện phát minh sáng tạo, sự cống hiến của
Trung Quốc gần như con số 0, chưa cần so sánh với nước Mỹ, nước Anh, ngay cả con
số lẻ của Thụy Sĩ cũng chưa đạt đến. Người Thụy Sĩ phát minh ra kìm phẫu thuật,
máy trợ thính điện tử, dây an toàn, công nghệ chỉnh hình, màn hình LCD, v.v.
Công nghệ mực chống giả được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dùng để in tiền là
công nghệ của Thụy Sĩ, bột mỳ Trung Quốc sản xuất có 60%-70% máy móc gia công
của công ty Bühler của Thụy Sĩ.
Nguyên nhân do đâu? Lẽ nào là do gen của người Trung Quốc? Hiển nhiên là không
phải! Nếu không, chúng ta không có cách nào giải thích được sự huy hoàng của
Trung Quốc cổ đại.
Hiển nhiên là do thể chế và chế độ của chúng ta. Sức sáng tạo là dựa vào sự tự do!
Sự tự do về tư tưởng và tự do về hành vi. Đặc điểm cơ bản của thể chế của Trung
Quốc đã hạn chế sự tự do của người dân, nó đã bóp nghẹt tính sáng tạo, giết chết tinh
thần của các nhà khởi nghiệp.
Người Trung Quốc có sức sáng tạo nhất đó là vào thời Xuân Thu và thời Tống, đây
không phải là ngẫu nhiên. Hai thời đại này cũng là thời đại người Trung Quốc tự do
nhất.
Trước năm 1500, phương Tây không sáng sủa, phương Đông thì mờ mịt, sau năm
1500, một số nước phương Tây trải qua cải cách tôn giáo và vận động phổ cập kiến
thức mới, họ đã dần dần hướng tới tự do và pháp trị, còn chúng ta lại đi ngược đường
với họ. Thể chế Trung Quốc đã hạn chế sự tự do của người dân, cũng hạn chế luôn cả
sức sáng tạo
Tôi cần phải nhấn mạnh, tự do là một chỉnh thể không thể tách rời, khi tâm hồn không
tự do, thì hành động cũng không được tự do; khi không có tự do ngôn luận, thì tư
tưởng không thể tự do được. Chỉ có tự do, thì mới có sự sáng tạo.
Lấy một ví dụ để nói rõ về điểm này. Ngày nay, rửa tay trước khi ăn cơm và sau khi đi
vệ sinh đã trở thành thói quen. Nhưng năm 1847, khi bác sĩ nội khoa người Hungari
Ignaz Semmelweis đề xuất bác sĩ và y tá phải rửa tay trước khi tiếp xúc với sản phụ,
ông đã xúc phạm đến đồng nghiệp, vì thế mà bị mất việc, và chết trong một bệnh viện
tâm thần lúc 47 tuổi.
Quan điểm của Ignaz Semmelweis dựa trên sự theo dõi về sốt hậu sản, khi đó tại bệnh
viện của ông có 2 phòng sinh, một phòng để phục vụ người giàu, do các bác sĩ và y tá
giỏi chăm sóc, những bác sĩ này luôn đổi công việc giữa đỡ đẻ và giải phẫu; một
phòng khác là để phục vụ người nghèo, do bà mụ đỡ đẻ. Ông phát hiện, tỷ lệ người
giàu bị sốt hậu sản nhiều gấp 3 lần người nghèo. Ông cho rằng nguyên nhân là do
bác sĩ không rửa tay. Nhưng cách nhìn nhận vấn đề của ông lại mâu thuẫn với lý luận
khoa học thời đó, ông cũng không thể đưa ra những luận chứng khoa học để thuyết
minh cho phát hiện của mình.
Thói quen vệ sinh của nhân loại thay đổi thế nào? Việc này có liên quan tới phát minh
máy in. Những năm 1440, Johannes Gutenberg đã phát minh ra phương pháp in dấu.

Loại máy in sử dụng phương pháp in này đã khiến cho sách vở bắt đầu phổ biến,
nhiều người bỗng phát hiện, thì ra họ bị “viễn thị”, thế là nhu cầu về kính lại tăng
cao. 100 năm sau khi máy in được phát minh, châu Âu xuất hiện hàng ngàn nhà sản
xuất kính mắt, đồng thời cũng làm dấy lên cuộc cách mạng về công nghệ quang học.
Năm 1590, công ty sản xuất kính mắt Janssen Hà Lan đã lắp vài chiếc kính trong một
cái ống tròn, và họ phát hiện những sinh vật quan sát qua những chiếc kính này được
phóng to lên, từ đó họ phát minh ra kính hiển vi. Nha khoa học người Anh Robert
Hook đã sử dụng kính hiển vi để phát hiện ra tế bào, từ đó tạo nên cuộc cách mạng
khoa học và y học.
Nhưng kính hiển vi thời đầu không cho hiệu suất cao, cho đến những năm 1870, công
ty Carl Zeiss của Đức đã sản xuất ra loại kính hiển vi mới, nó được chế tạo dựa trên
công thức toán học chính xác.
Nhờ vào loại kính hiển vi này, bác sĩ người Đức Robert Koch đã phát hiện ra vi
khuẩn mà mắt người không nhìn thấy, và cũng chứng minh cho quan điểm của bác sĩ
người Hungari Ignaz Semmelweis, từ đó lý luận về vi sinh vật và vi khuẩn học ra đời.
Nhờ sự ra đời về vi khuẩn học này mà con người đã dần dần thay đổi thói quen, và
tuổi thọ của con người cũng được kéo dài.
Chúng ta thử nghĩ: nếu lúc đầu máy in bị cấm sử dụng, hoặc là chỉ cho phép in ấn
những gì đã được kiểm duyệt, vậy sách báo sẽ không được phổ cập, nhu cầu về kính
mắt cũng sẽ không lớn, kính hiển vi và kính viễn vọng cũng sẽ không được phát minh
nữa, ngành vi sinh vật học cũng không được ra đời, tuổi thọ dự tính của con người
cũng sẽ không tăng từ 30 lên 70, càng không thể nào mơ tới thám hiểm không gian vũ
trụ.
Không bảo vệ tự do thì không xứng với danh hiệu “người Bắc Đại”
Newton mất 30 năm để phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn, tôi mất 3 tháng để làm rõ
định luật vạn vật hấp dẫn này, nếu tôi nói mình dùng thời gian 3 tháng để đi hết con
đường của Newton, mọi người có thể cảm thấy buồn cười. Ngược lại, nếu tôi quay
sang cười Newton, vậy thì chỉ có thể nói tôi quá vô tri!
Chúng ta thường nói, Trung Quốc dùng 7% diện tích đất có thể trồng trọt để nuôi
sống 20% người dân thế giới, nhưng chúng ta cần hỏi lại: Trung Quốc liệu có thể làm
được việc đó không? Nói đơn giản, chính là sử dụng lượng lớn phân hóa học. Nếu
không sử dụng phân hóa học, e là một nửa người Trung Quốc sẽ chết đói.
Công nghệ sản xuất phân đạm đến từ đâu? Hơn 100 năm trước, nhà khoa học người
Đức Fritz Habe và kỹ sư Carl Bosch của công ty BASF đã phát minh ra, chứ không
phải Trung Quốc phát minh ra.
Năm 1972, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Nixon, Trung Quốc và Mỹ đã có
thương vụ hợp tác đầu tiên, chính là mua 13 giàn thiết bị sản xuất Ure quy mô lớn
nhất, hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ, trong đó có 8 giàn máy là của công ty
Kellogg.
Trải qua 50 năm, 100 năm nữa khi viết lại lịch sử phát minh trên thế giới, liệu Trung
Quốc có thể có tên trong đó. Chỉ có tự do, thì mới làm tinh thần và sức sáng tạo của

doanh nghiệp của người Trung Quốc mới phát huy hết khả năng, biến Trung Quốc trở
thành điển hình về sáng tạo cái mới.
Do đó, đẩy mạnh và bảo vệ tự do là trách nhiệm của mỗi người Trung Quốc quan tâm
tới vận mệnh của đất nước, và là sứ mệnh của người của trường Đại học Bắc Kinh!
Không bảo vệ tự do, thì không xứng với xưng hiệu “người Bắc Đại”.
Tuệ Tâm (s/t)

TRUNG QUỐC ĐANG VẮT KIỆT NGUỒN NƯỚC CỦA CHÂU Á
NGÔ THẾ VINH
Các dân tộc sống trên lục địa Châu Á ở hạ lưu các dòng sông từ Tây Tạng và Trung
Quốc chảy xuống, trên 1,6 tỉ người này đã phải gánh chịu hết cả thiệt hại kinh tế
nông nghiệp, ngư nghiệp và môi trường các hạ vực đã bị thoái hóa dần dần suốt
nhiều thập niên qua trong khi Trung Quốc hưởng hết ích lợi nhờ thủy điện vì trên
thượng nguồn họ xây hàng trăm con đập, tàng trữ hàng trăm tỉ mét khối nước, giam
hãm 90% phù sa và thay đổi toàn diện dòng chảy môi sinh trên toàn lưu vực.
Nhưng tham vọng Trung Quốc chưa dừng lại, Trung Quốc đã bắt đầu xây một đại
công trình mang tên Sông Cờ Đỏ, dài trên 6.180 km để hàng năm chuyển dòng lấy 60
tỉ mét khối nước ngay từ nguồn không cho xuống hạ lưu sông Mekong, Salween và
Brahmaputra.
Sông Cờ Đỏ của Trung Quốc là một mối đe doạ tiềm tàng to lớn, với khả năng gây ra
tội ác cho nhân loại – imminent threat to humanity. Trung Quốc tránh không ký bất
cứ một hiệp ước hợp tác sông ngòi quốc tế nào, để họ đơn phương thực hiện những
tham vọng của mình. Không một siêu cường nào trên thế giới ngạo mạn khai thác
dòng nước bất chấp cuộc sống của bao nhiêu triệu cư dân hạ lưu như thế.
Việt Ecology Foundation
Bắc Kinh có khả năng dùng “vũ khí nước” như một đòn ngoại giao bắt 25% dân số
thế giới làm con tin / holding hostage. Khác với những hồ chứa đập thuỷ điện, vừa
giữ nước vừa xả nước, Sông Cờ Đỏ là một chiến lược đổi dòng lấy nước – có nghĩa là
100% lượng nước này sẽ bị mất đi – không bao giờ được đền bù, đối với các quốc
gia hạ nguồn. [1]

Hình 1: Quốc gia Tây Tạng, nơi phát xuất những con sông lớn của Châu Á: (1)
Dương Tử, (2) Hoàng Hà, (3) Indus, (4) Sutlej, (5) Yarlung Tsangpo – Brahmaputra,
(6) Irrawaddy, (7) Salween, (8) Mekong. [nguồn: Bản đồ cập nhật của Michael
Buckley, Meltdown in Tibet, Palgrave MacMillan 2014] [3]
CƠ THỂ HỌC CÁC CON SÔNG LỚN CHÂU Á
Các con sông lớn như mạch sống của toàn Châu Á đều bắt nguồn từ Cao nguyên Tây
Tạng, còn được mệnh danh là Cực Thứ Ba của Trái Đất.
_ Đông Tây Tạng: phía đông là khởi nguồn của hai con sông lớn hoàn toàn nằm
trong lãnh thổ Trung Quốc: (1) sông Dương Tử 6.500 km dài nhất Châu Á chảy về
hướng đông theo suốt chiều ngang lãnh thổ Trung Hoa tới Thượng Hải – Shanghai,
(2) sông Hoàng Hà thì chảy về hướng bắc rồi chuyển sang hướng đông tới Thiên Tân
– Tianjin, và cả hai cùng đổ ra biển Trung Hoa.
_ Tây Tây Tạng: phía tây bắc, là (3) sông Indus và (4) sông Sutlej chảy về hướng tây
nam và giao thoa với ba con sông khác để hình thành vùng châu thổ Punjab giữa hai
nước Ấn và Hồi. Phía tây nam là (5) sông Yarlung Tsangpo là “con sông cao nhất thế
giới”, với các ghềnh thác xuyên dãy Hy Mã Lạp Sơn, rồi chảy qua Ấn độ, Bhutan và
Bangladesh, con sông đổi tên là sông Brahmaputra trước khi đổ vào Vịnh Bengal, Ấn
Độ Dương.
_ Nam Tây Tạng: phía nam là ba con sông (6) sông Irrawaddy và (7) sông
Salween chảy xuống Miến Điện theo hướng bắc nam trước khi đổ vào Biển Andaman.
Riêng con (8) sông Mekong chảy qua nhiều quốc gia với nhiều tên khác nhau, từ Tây
Tạng: có tên Dza-Chu có nghĩa “nguồn nước của đá”, tiếp tục chảy về hướng nam
băng qua những hẻm núi sâu của tỉnh Vân Nam với tên Trung Hoa là Lan Thương
Giang / Lancang Jiang “con sông xanh cuộn sóng”, qua đến biên giới Lào Thái mang
một tên khác Mae Nam Khong “con sông mẹ”, xuống Cam Bốt lại mang một tên khác
nữa Tonle Thom “con sông lớn”, cuối cùng chảy qua Việt Nam mang tên Cửu
Long với hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu đổ ra Biển Đông trước kia bằng
chín cửa sông, nhưng nay chỉ còn bảy. [Hình 1]

TÂY TẠNG KHÔ HẠN CHÂU Á CHẾT
Và cũng dễ hiểu tại sao, bằng mọi giá Trung Quốc phải chiếm cho bằng được Tây
Tạng – vùng cao nguyên chiến lược vô cùng quan trọng, giàu có về nguồn nước,
phong phú về tài nguyên thiên nhiên – đó cũng là “định mệnh sinh học – biological
destiny” của Tây Tạng, một quốc gia nhỏ bé với chưa tới 1,5 triệu dân bản địa (thống
kê 1965, dân số gốc Tây Tạng 1,321,500; Leo A. Orleans, The China Quarterly
Jul-Sep, 1966) và đang bị Hán hoá, người Tây Tạng nay đã trở thành thiểu số ngay
trên đất nước mình.
Phải chứng kiến tốc độ tàn phá sinh cảnh Tây Tạng, ngay nơi đầu nguồn, các con
sông lớn Châu Á đang bị Trung Quốc khai thác một cách triệt để với những đập thuỷ
điện, cùng với nạn phá rừng tự sát / suicidal deforestation, tới các kế hoạch khai thác
hầm mỏ đại quy mô, gây ô nhiễm nguồn nước. Hiện tượng biến đổi khí hậu với khí
thải từ các nhà máy đốt nhiên liệu hoá thạch đang gây hiệu ứng nhà kính khiến khối
băng tuyết tưởng như vô tận nơi cực thứ ba trái đất đang nhanh chóng bị đẩy lùi và
tan rã.
Cũng để thấy rằng, những con sông Châu Á từng nguyên sinh trong thế kỷ trước thì
nay đã biến dạng suy thoái và không còn như xưa nữa.
Cảnh tượng ấy khiến Đức Dalai Lama đang lưu vong phải thốt lên lời kêu cứu và
ông đã chọn ưu tiên bảo vệ môi sinh thay vì những vấn đề chính trị nóng bỏng. Trong
một lần gặp gỡ với Đại sứ Hoa Kỳ Timothy Roemer ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ vào
tháng 8/2009, Đức Dalai Lama nói rằng:
"Lịch trình chính trị có thể hoãn lại 5 -10 năm nhưng cộng đồng quốc tế cần tập
trung quan tâm tới biến đổi khí hậu trên Cao nguyên Tây Tạng: khối băng tuyết đang
tan rã, nạn phá rừng, và ô nhiễm nguồn nước do những dự án khai thác hầm mỏ, là
những vấn đề cấp thiết, không thể chờ đợi." [nguồn: Wikileaks Cables, the Guardian
10 Aug. 2009]
Bắc Kinh xác nhận là sẽ xây thêm các con đập thuỷ điện lớn trên thượng nguồn sông
Yarlung Tsangpo – Brahmaputra, trước khi con sông xuyên quốc gia ấy chảy sang Ấn
Độ, Bhutan và Bangladesh. Brahmaputra là dòng sông huyết mạch của ba quốc gia
này. Khi các công trình hoàn tất, tổng công suất / total capacity của những con đập
thủy điện trên Cao nguyên Tây Tạng sẽ “nhiều lần lớn hơn” công suất con đập Tam
Hiệp (Three Gorges Dam): 22.500 megawatts, lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử.

Hình 2: Bích chương của Hội Phụ nữ Tây Tạng: Hâm Nóng Toàn Cầu trên Cao
nguyên Tây Tạng; Nếu Tây Tạng khô hạn, Châu Á chết. [3]

Cho dù đang có những mối lo âu về sự tồn vong của quê hương Tây Tạng nhưng Đức
Dalai Lama rất quan tâm tới những vấn đề chung của nhân loại. Ông nói tới vấn đề
môi sinh rất sớm với tầm nhìn xa và trong mối tương quan toàn cầu và “phải làm
sao giữ xanh hành tinh” này, qua thông điệp nhân Ngày Môi Sinh Thế Giới / World
Environment Day [ngày 05.06.1986]:
“Hòa bình và sự sống trên trái đất đang bị đe dọa bởi những hoạt động của con
người thiếu quan tâm tới những giá trị nhân bản. Hủy hoại thiên nhiên và các nguồn
tài nguyên thiên nhiên là do hậu quả của lòng tham lam và thiếu tôn kính đối với sự
sống trên hành tinh này... Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những gì đã xảy ra trong quá
khứ do bởi u minh. Nhưng ngày nay do hiểu biết hơn, chúng ta phải duyệt xét lại với
tiêu chuẩn đạo đức là phần gia tài nào mà chúng ta thừa hưởng, phần nào chúng ta
có trách nhiệm sẽ truyền lại cho thế hệ mai sau." [3]
SÔNG CỜ ĐỎ / HỒNG KỲ HÀ: MỘT KHỦNG LONG CỦA BẮC KINH
Từ mấy thập niên qua, ai cũng đã biết Trung Quốc đã và đang xây thêm hàng
trăm đập thủy điện trên khắp các dòng sông với những hồ chứa nước khổng lồ, ngăn
chặn phù sa làm đảo lộn toàn hệ sinh thái, tác động đến sinh kế của bao nhiêu
triệu cư dân dưới nguồn.
Nay tiến thêm một bước đột phá nữa, Trung Quốc đang có thêm một kế hoạch vĩ mô /
mega project, vô cùng táo bạo – khai mở một con sông nhân tạo: Sông Cờ Đỏ / Red
Flag River, lớn nhất thế giới xuyên lưu vực, kết nối với mạng lưới sông thiên nhiên
của Châu Á, nhằm chuyển nước về hướng Bắc củng cố nền an ninh nguồn nước –
cũng là nguồn an ninh lương thực của Trung Quốc. Với dự án Sông Cờ Đỏ dài 6.180
km này, Trung Quốc hàng năm sẽ giành thêm được 60 tỉ mét khối nước – có nghĩa
là các quốc gia khác sẽ mất đi lượng nước sinh hoạt thiết yếu này.
Không tham khảo với các quốc gia láng giềng, có thể nói Trung Quốc với hơn 1.4
tỉ dân đã đơn phương khai mào một trận chiến môi sinh không tiếng súng và sẽ gieo
hoạ cho 1,6 tỉ người thuộc các dân tộc lân bang chung sống với họ trên lục địa Châu
Á.
Sông Cờ Đỏ có tham vọng chuyển 60 tỉ mét khối nước hàng năm tương đương với
21% lượng nước đầu nguồn hàng năm tại ba con sông xuyên quốc gia / transnational
rivers: Mekong, Salween và Brahmaputra. Lượng nước quý giá này chính là nguồn
sống, sinh kế của các dân tộc Nam Á, và Đông Nam Á vẫn phải dựa vào số nước ấy sẽ
được chuyển tới vùng Tân Cương – Xinjiang phía bắc và tây bắc Trung Quốc.
Dự án Sông Cờ Đỏ xuyên lưu vực này sẽ gây chấn động dư luận nơi các quốc gia lân
bang – đặc biệt là Ấn Độ, quốc gia có dân số đông thứ hai chỉ sau Trung Quốc.
Những nước dưới hạ nguồn sẽ phải rất quan tâm trước một viễn tượng có thể khó
lường. Do Tây Tạng có nước chảy xuống là nhờ mưa và tuyết tan khi trời ấm, mức
nước và lưu lượng sẽ cao nhất từ tháng hai cho đến tháng bảy, cho 70% tổng số nước
cả năm, khi đó là thời gian tối ưu cho con Sông Cờ Đỏ dựa vào thế năng và động
năng cao để chuyển dòng và chiếm đoạt nhiều nước nhất. Các nước hạ lưu cùng lúc
đó lại đang vào mùa khô, vì thế sau khi Sông Cờ Đỏ hoạt động, hạn hán giáng xuống

hạ lưu chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn nữa. Lúc đó họ chỉ còn biết dựa vào lòng tử tế
của Trung Quốc, điều mà người Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Việt Nam đã từng được nếm
trải.
Vì thế Sông Cờ Đỏ của Trung Quốc đã tiềm tàng một mối đe doạ to lớn, gần như tội
ác cho nhân loại – imminent threat to humanity. Trung Quốc đã tránh không ký bất
cứ một hiệp ước hợp tác sông ngòi quốc tế nào, để họ không bị ràng buộc có thể đơn
phương thực hiện những tham vọng của mình. Không một siêu cường nào trên thế
giới ngạo mạn khai thác dòng nước bất chấp cuộc sống của bao nhiêu triệu cư dân hạ
lưu như thế.
Riêng Việt Nam thì sao? Vẫn là sự im ắng “truyền thống” cho dù Sông Cờ Đỏ sẽ lấy
nước sông Mekong từ ngay nơi đầu nguồn.
Trung Quốc “vĩ đại” theo nhiều ý nghĩa, thể hiện cho tinh thần Đại Hán ấy trong quá
khứ đã có Vạn Lý Trường Thành, là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Nay với tiến
bộ khoa học kỹ thuật, Trung Quốc còn thực hiện thêm những công trình mới có tầm
vóc thế giới: đập thuỷ điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử lớn nhất thế giới, và
nay Sông Cờ Đỏ sẽ là con sông nhân tạo chuyển dòng lấy nước cũng lớn nhất thế giới
với chi phí tốn kém nhất thế giới. Đây là một đại công trình làm thay đổi cả diện mạo
của lục địa Châu Á. Với sẵn nguồn nhân lực, với quyết tâm và có khả năng kỹ thuật
cao, Bắc Kinh có thể dư sức thực hiện Dự án Sông Cờ Đỏ này. Nhưng với cái giá nào
phải trả của các quốc gia lân bang thì không được Bắc Kinh quan tâm tới.

Hình 3a: Sông Cờ Đỏ với Dự án chuyển nước vĩ mô “tam tung, tứ hoành / ba dọc,
bốn ngang”; (a) đường đen mỏng: các dòng sông lớn; (b) đường đen đậm: Sông Cờ
Đỏ và hai nhánh chính nối với các con sông thiên nhiên trong dự án chuyển nước nối
lưu vực nam-bắc của Trung Quốc; (c) đường đen đậm đứt quãng gần: đường dẫn
nước nam-bắc trong Dự án Chuyển Nước Nam-Bắc / SNWTP / South-North Water
Transfer Project; (d) đường đen đậm đứt quãng xa: trong kế hoạch thực hiện. [nguồn:
Bản đồ của Genevieve Donnellon-May và Mark Wang trên The Diplomat Oct. 7, 2021,
với thêm ghi chú tiếng Việt của người viết]

Hình 3b: GS Vương Hạo (Wang Hao), Chủ tịch Nhóm Chuyên gia trong cuộc Hội
thoại về “Sông Cờ Đỏ” – một dự án vĩ đại của Trung Quốc – đã ngạo mạn phát
biểu: “Ít nhất trên quy mô ngàn năm / thiên niên kỷ, Dự án Sông Cờ Đỏ sẽ đem lại
những lợi ích vượt xa hơn là những tác hại.”
LỊCH SỬ SÔNG CỜ ĐỎ VỚI “TAM TUNG TỨ HOÀNH”
Dự án này được soạn thảo bởi “nhóm nghiên cứu S4679” của Đại học Thanh Hoa /
Tsinghua ở Bắc Kinh – được so sánh như một Harvard của Đông phương; do giáo sư
Vương Hạo / Wang Hao là kỹ sư trưởng của Viện Nghiên Cứu Tài nguyên Nước và
Thuỷ điện của Trung Quốc.
Sông Cờ Đỏ là một hệ thống thuỷ lợi với dòng chảy trọng lực / gravity flow water
diversion system, lấy nước từ các con sông trên cao nguyên Tây Tạng [được mệnh
danh là “nóc của thế giới” với độ cao trung bình 4.500 m trên mặt biển], dẫn vào
một đường kênh chính / main channel đưa nước tới vùng Tân Cương / Xinjiang khô
cằn – có khả năng “biến Tân Cương thành một California Made in China xanh tươi
trù phú”, đồng thời cũng dùng con sông nhánh Chunfeng dẫn một lượng nước khổng
lồ vào lưu vực Turpan tới vùng bắc Tân Cương. [Hình 3a,b]
Công trình thuỷ lợi Sông Cờ Đỏ còn đem nước tới Tân Cương và các tỉnh phía tây
bắc như Cam Túc / Gansu, Ninh Hạ / Ningxia. Các tỉnh này nếu có nguồn nước sẽ trở
thành một vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước. Ước tính là lượng nước cung
cấp cho các tỉnh tây bắc sẽ nhiều hơn lưu lượng nước hàng năm của con sông Hoàng
Hà / Yellow River đổ ra biển. Dự án này sẽ tạo thêm được 13,3 triệu hectares diện
tích canh tác ở Tân Cương và thêm 130.000 km2 các ốc đảo / oasis xanh tươi ở vùng
tây bắc Trung Quốc.
Ngoài những lợi ích về canh nông kể trên, Sông Cờ Đỏ còn bảo đảm an toàn nguồn
nước cho Trung Quốc. Với Kế hoạch Dự án Chuyển Nước Nam-Bắc / SNWTP /
South-North Water Transfer Project, Trung Quốc tạo được một mạng lưới nước /
water grid system có tên là “tam tung tứ hoành / ba dọc bốn ngang”:

_ Tam tung / sanzhong / ba dọc: là 3 tuyến dẫn nước từ nam lên bắc; 2 tuyến trung và
đông đã hoàn thành, tuyến tây đang triển khai. Khi tuyến phía tây này hoàn tất, sẽ có
17 tỉ mét khối nước được chuyển từ thượng nguồn sông Dương Tử sang sông Hoàng
Hà ngay từ trên cao nguyên Tây Tạng, có khả năng phục sinh con sông Hoàng (Hà)
đang bị cạn kiệt.
_ Tứ hoành / siheng / bốn ngang: là 4 dòng sông chảy từ tây sang đông là: Hoàng Hà
(Yellow river), Hoài Hà (Huai river), Dương Tử (Yangtze river) và Hải Hà (Haihe
river)
Hệ thống “Tam Tung Tứ Hoành” này sẽ bảo đảm cung cấp nguồn nước cho thủ đô
Bắc Kinh và các thị trấn lớn vùng bình nguyên phía bắc Trung Quốc.
Ngoài ra, Sông Cờ Đỏ còn có thêm hai kênh sông Hồng Duyên / Hongyan Hà dẫn
nước đến Diên An / Yan’an phía bắc tỉnh Thiểm Tây / Shaanxi, và sông Mạc Bắc /
Mobei dẫn nước vào Nội Mông và cả Bắc Kinh. Cũng qua kênh sông Mạc Bắc, Sông
Cờ Đỏ cung cấp nguồn nước cho vùng đồng bằng phía bắc Trung Quốc, và qua
nhánh sông Hồng Duyên cung cấp nước cho lưu vực Tứ Xuyên / Sichuan Basin. [Hình
3a,b]
Đây là một bức tranh quy hoạch thuỷ lợi cực lớn – không chỉ tạo ra một hệ thống cấp
nước mới cho vùng tây bắc Trung Quốc mà còn kết nối với hệ thống mạng lưới
nước quốc gia để có "bảo đảm kép" về mặt chiến lược cung cấp nguồn nước cho Bắc
Kinh và vùng bắc Trung Quốc. [1]
VẪN BIỆN HỘ CHO TRUNG QUỐC
Rồi ra, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu vẫn có một số vị tiến sĩ hay trí thức khoa
bảng trong và cả ngoài nước – sẽ hành xử như những luật sư tự nguyện bào chữa cho
Bắc Kinh rằng: Đừng đổ lỗi cho Trung Quốc. Họ vẫn chỉ biết dựa vào một con số đơn
giản, cho rằng chỉ có 16% số lưu lượng sông Mekong đổ xuống từ Trung Quốc. Và
nay, Sông Cờ Đỏ có lấy thêm đi mấy phần trăm % của con số 16% ấy thì nạn hạn hán
nếu có xảy ra cũng không phải lỗi Trung Quốc.
Thực tế vào mùa khô khi nước khan hiếm nhất, lượng nước từ Trung Quốc xuống
Mekong lên tới 40% và 70%, gấp hai tới bốn lần hơn con số họ cố ý trích dẫn.
[nguồn: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-eyes-its-next-prize-mekon
g]
Và người ta vẫn có thể tự ru ngủ mà bảo rằng: tranh chấp nước “trên nguồn – dưới
nguồn / upstream – downstream” bấy lâu vẫn là chuyện bình thường, ngay cả giữa
các địa phương trong cùng một quốc gia.
Có cần nhắc với họ không là năm 2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của
Việt Nam đã phải lên tiếng cầu cứu xin Trung Quốc xả nước từ con đập Cảnh Hồng /
Jinhong để cứu đại hạn nơi ĐBSCL lúc đó, và cuối cùng cũng không đạt hiệu quả
nào!

Hình 4: trái, Hạn hán khắc nghiệt nơi ĐBSCL năm 2016, khiến Thủ Tướng Nguyễn
Tấn Dũng lúc đó phải lên tiếng cầu cứu Trung Quốc cho xả nước từ hồ chứa đập thuỷ
điện Cảnh Hồng nhưng không đạt hiệu quả nào; phải, Cái bắt tay “hữu nghị” của
Tập Cận Bình – lúc đó là Phó Chủ tịch TQ và TT Nguyễn Tấn Dũng tháng
12/2011. [nguồn: trái, VN Express 3/11/2016]
SÔNG CỜ ĐỎ VỚI TRÁI TIM BIỂN HỒ VÀ ĐBSCL
Tuy dự án Sông Cờ Đỏ S4678 không được công bố chính thức nhưng chắc chắn sẽ
gây ra sự quan tâm rộng rãi. Cao nguyên Tây Tạng vốn được coi là một vùng sinh
thái trù phú nhưng cũng rất mong manh và dễ bị tổn thương.
Sông Cờ Đỏ chắc chắn làm giảm thêm nguồn nước của các con sông xuyên quốc gia
– trong đó có sông Mekong.
Rõ ràng, Sông Cờ Đỏ sẽ đem lại cho Trung Quốc một thứ “siêu quyền lực” bá chủ về
nguồn nước / hydro-hegemony trên toàn Châu Á, với “quyền sinh sát tắt mở vòi
nước” theo ý mình – nhất là khi Bắc Kinh muốn cho các nước nhỏ “một bài học”
– vẫn nói theo ngôn từ của Đặng Tiểu Bình.
Ngoài nước lớn là Ấn Độ, có đủ sức đối trọng với Trung Quốc, hầu như chưa có các
quốc gia hạ nguồn nào khác chính thức lên tiếng – Riêng với Uỷ Ban Mekong Việt
Nam – 23 phố Hàng Tre Hà Nội, cách ĐBSCL hơn 1.600 km, thì vẫn là sự im lặng
hay hoàn toàn bị động.
Vẫn với một khuôn mẫu hành xử bấy lâu, chưa bao giờ Bắc Kinh muốn chia sẻ thông
tin / hay muốn thực lòng tham khảo với các quốc gia hạ nguồn về dự án Sông Cờ Đỏ
S4679, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng huỷ hoại lâu dài đối các dòng sông xuyên quốc gia
này.
Theo ước tính của hai tác giả Genevieve Donnellon-May / Đại Học Singapore và
Mark Wang / Đại học Melbourne, thì Bắc Kinh có khả năng dùng “vũ khí nước” như
một đòn ngoại giao bắt 25% dân số thế giới làm con tin / holding hostage. Khác với
những hồ chứa đập thuỷ điện, vừa giữ nước vừa xả nước, Sông Cờ Đỏ là một chiến
lược đổi dòng lấy nước – có nghĩa là 100% lượng nước này sẽ bị mất đi – không bao
giờ được đền bù, đối với các quốc gia hạ nguồn. [1]
_ Tình trạng “đói lũ” ở ĐBSCL đã xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần
đây. Lũ – mùa nước nổi xuống ĐBSCL, phụ thuộc chính vào lượng nước mưa từ
thượng nguồn sông Mekong. Nếu mưa ít ở lưu vực trên / upper basin, kéo theo nạn
thiếu nước trong hàng trăm các hồ chứa thuỷ điện, thì khi tới mùa mưa nước sẽ bị
chặn lại trong các hồ chứa – thay vì lượng nước mưa ấy ồ ạt theo dòng sông xuôi

chảy xuống hạ lưu. Hậu quả là sông Mekong sẽ thiếu nước, gây tình trạng hạn hán
trên toàn hệ thống sông rạch.
_ Do đó sẽ rất ngây thơ để bảo rằng 16% lưu lượng nước từ Trung Quốc là không
đáng kể, và cho rằng các hồ thuỷ điện không tiêu thụ nước. Nhưng khi các hồ thuỷ
điện thiếu nước, phải cần thời gian lâu để tích trữ lại lượng nước thiếu vào chuỗi các
hồ chứa, những hồ chứa đập thuỷ điện đã “phá vỡ cả một chu kỳ điều hợp thiên nhiên
kỳ diệu” của con sông Mekong. Không còn lũ cao / hay đỉnh lũ trong mùa mưa để con
sông Tonle Sap có thể chảy ngược dòng vào Biển Hồ, tăng diện tích Biển Hồ lên gấp
5 lần (từ 2.700 km2 mùa khô tới 16.000 km2 mùa mưa). Biển Hồ được ví như một
biển dự trữ nước ngọt thiên nhiên khổng lồ tiếp nước cho cả hai vùng châu thổ Tonle
Sap / Cam Bốt và ĐBSCL / Việt Nam trong cả hai mùa mưa nắng.
_ Một con sông sinh thái / river ecosystem không đơn giản chỉ có nước mà phải là
một dòng chảy bao gồm các sinh vật / biotic (như cây cỏ, rong tảo, sò ốc tôm cá),
những vi sinh vật / microorganisms cùng với những vật thể phi sinh khác / abiotic
(như cát sỏi phù sa), tất cả cùng tương tác với nhau như một cơ thể sống.
Tác hại của chuỗi đập thủy điện và nay với thêm Con Sông Cờ Đỏ không chỉ cướp
nguồn nước mà còn huỷ hoại hệ sinh thái của con sông: chặn nguồn phù sa trong các
hồ chứa – mà phù sa là yếu tố bấy lâu bồi đắp tạo dựng nên vùng đồng bằng châu thổ
từ hàng bao ngàn năm. Nay cũng nguồn nước ấy khi xuống tới ĐBSCL do “bị đói phù
sa”, đã dẫn tới một tiến trình đảo nghịch: thay vì bồi đắp, thì nay lại “ăn đất” gây sạt
lở không chỉ các bờ sông mà cả suốt chiều dài 800km vùng ven biển.
_ Rồi còn phải kể tới nạn đất lún do lạm dụng khai thác tầng nước ngầm, cùng với
ảnh hưởng của “biến đổi khí hậu” hâm nóng toàn cầu, nước biển dâng, với các hiện
tượng El Niño và La Niña khiến các vùng châu thổ là dễ bị tổn thương nhất – trong
đó có ĐBSCL, và tất cả đã làm đảo lộn mọi dự đoán về thời tiết thuỷ văn để có thể kịp
thời đối phó!
TRUNG QUỐC VẪN LỐI HÀNH XỬ CÔN ĐỒ
Tháng 2 năm 1972, khi TT Nixon viếng thăm Bắc Kinh, bắt tay với Mao Trạch Đông
dọn đường cho một Trung Quốc mở cửa; rồi tiếp theo đó với chính sách “Đổi
Mới” của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng vươn lên như một
siêu cường, theo cái nghĩa “nước lớn bá quyền”, và chính Đặng Tiểu Bình đã từng
giáng cho Việt Nam một bài học bằng trận chiến tranh đẫm máu nơi biên giới phía
bắc (1979).
Và rồi như một chính sách nhất quán, Bắc Kinh đã có một lối hành xử rất côn đồ từ
Biển Đông (với Hoàng Sa Trường Sa và với Đường Lưỡi Bò), vào tới đất liền chiếm
đoạt nguồn nước, luôn luôn hăm doạ và bắt nạt các “tiểu quốc / nước bé”, bất chấp
mọi trật tự và luật pháp quốc tế.
Bằng chứng là mới đây vào tháng 10/2021 Trung Quốc đã ngang nhiên từ chối ký
một “hiệp ước chia sẻ nước / water sharing treaty” với các quốc gia hạ nguồn. [1]
Chia sẻ thông tin, chấp nhận đối thoại chân thành, điều mà các chuyên gia thuỷ học
Trung Quốc có thể dễ dàng làm nhưng đối lại vẫn là sự vô cảm. Không đối thoại,
không có tham khảo, trên mọi dự án lớn liên quan tới toàn vùng, cho dù Bắc Kinh biết

rằng cách hành xử ấy sẽ tạo nên những mối quan hệ căng thẳng nhưng họ vẫn bất
chấp. Với Trung Quốc ngày nay, chỉ có một tiếng nói của sức mạnh. Cuộc đấu tranh
để sinh tồn có thể dẫn tới cuộc chiến tranh vì nước ngay trong thế kỷ 21 này.
NGÔ THẾ VINH
Mekong Delta 1995 – 2022
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Lạm phát Mỹ cao nhất trong 40 năm: Fed quá sợ hãi để hành động
Chi Anh

Người dân mua sắm hàng hóa tại một siêu thị ở Glendale, California, ngày
12/01/2022. (Ảnh: Robyn Beck / AFP qua Getty Images)
Giữa lúc lạm phát tại Mỹ ở mức cao ngất ngưởng, điều ngạc nhiên là Cục dự trữ Liên
bang Mỹ (Fed) mới chỉ có hành động duy nhất là giảm nhẹ việc mua tài sản. Theo
ông Ryan McMaken của Viện Mises thì trên thực tế, Fed rất lo sợ các biện pháp của
mình sẽ gây rối loạn cho thị trường, hay thậm chí dẫn đến suy thoái kinh tế. Khi mà
Fed chọn ủng hộ các tỷ phú thay vì người dân thường, khó có thể tin Fed sẽ thực sự
kiểm soát lạm phát.
Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), lạm phát tháng 1 tại Mỹ thể hiện qua chỉ số
giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. BLS lưu ý, đây là mức
tăng lớn nhất kể từ tháng 02/1982. Ngoài ra, “tất cả các mặt hàng (không tính lương
thực và năng lượng) đã tăng 6% - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 08/1982. Chỉ số
năng lượng tăng 27% và chỉ số lương thực tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái”.
Fed chậm đưa ra biện pháp đối phó với lạm phát tăng cao
Với CPI đang ở mức cao nhất trong 40 năm, câu hỏi vẫn là liệu Fed có kế hoạch làm
bất cứ điều gì để thực sự đạt mục tiêu giảm lạm phát tiền tệ? Tỷ lệ lạm phát giá cả đã
ở trên mức 4% kể từ tháng 04/2021 và tăng lên trên 6% kể từ tháng 10. Tuy nhiên,
hành động duy nhất của Fed là giảm nhẹ việc mua tài sản. Nói cách khác, Fed tiếp
tục trực tiếp bơm tiền mới vào nền kinh tế ngay cả khi giá cả hàng hóa đã tăng chóng
mặt.
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc hạn chế mua thêm tài sản và về các phương
thức để đảo ngược cơn sốt tiền rẻ đã kéo dài 12 năm của Fed; nhưng về cơ bản Fed
đã không làm gì cả. Lãi suất quỹ liên bang mục tiêu (target federal funds rate) vẫn ở
mức 0,25% - mức được thiết lập kể từ đầu năm 2020.

Kể cả khi Fed giả vờ tỏ ra ‘diều hâu’ từ tháng 10/2021, danh mục đầu tư của Fed đã
tăng từ 8,5 nghìn tỷ USD lên 8,8 nghìn tỷ USD. ‘Diều hâu’ là thuật ngữ chỉ những
chính sách tiền tệ thiên về tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Đúng là có sự chậm lại
một chút trong các giao dịch mua mới, nhưng thực tế là chúng ta còn ở quá xa so với
“bình thường” - điều hành thông thường. Fed có thể sẽ kết thúc hoạt động mua tài
sản đang diễn ra — nhưng sẽ có lúc Fed quyết định nới lỏng định lượng (QE) trở lại.
Điều này có nghĩa là không có chuyện Fed thực sự thu hẹp danh mục đầu tư.
Việc Fed thiếu các hành động quản lý lãi suất trong thời gian gần đây cũng khá đáng
chú ý. Trong quá khứ, lần gần đây nhất khi tỷ lệ lạm phát CPI ở mức 7,5% thì lãi suất
quỹ liên bang hiệu lực (effective federal funds rate (EFFR) - mức lãi suất mà các
ngân hàng cho nhau vay trong khoảng thời gian một ngày (các khoản vay qua đêm)
để có được số tiền bằng đúng yêu cầu dự trữ bắt buộc của Fed; tổ chức nào có dự trữ
vượt mức, tức là có khoản tiền thừa ra, thì đều có thể cho tổ chức thiếu hụt vay) là
khoảng 12%.
Trở lại năm 1989, Fed cũng đã cho phép lãi suất tăng khi lạm phát tăng, với EFFR
lên tới khoảng 9,5%. Một lần nữa, vào năm 2006, lãi suất đã vượt qua lạm phát CPI.
Kết hợp với các lực lượng của giảm phát như thương mại quốc tế và năng suất tăng,
tất cả đã làm dịu bớt lạm phát trong ngắn hạn.
Đúng là kể từ khi ông Alan Greenspan, cựu Chủ tịch Fed, bắt đầu theo đuổi chính
sách đồng đô-la yếu vào cuối những năm 1980, các chính sách lớn đã luôn có xu
hướng làm gia tăng lạm phát tiền tệ. Tuy nhiên, tới thời đại của bà Janet Yellen,
người ta mới nhận ra vấn đề của việc duy trì mức lãi suất bằng 0 đồng thời bơm tiền
vào thị trường thông qua việc mua tài sản.
Nhưng cũng nhờ những người như bà Yellen và ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed
đương nhiệm, người ta mới quan tâm tới hậu quả của chính sách này. Hiện tại, chiến
lược đang được áp dụng là duy trì lãi suất gần bằng 0 ngay cả khi lạm phát giá cả
tăng vọt lên mức cao nhất trong 40 năm. Chúng ta có thể thấy rõ tình trạng hiện nay
qua biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ so sánh lạm phát CPI (đường màu nâu) với lãi suất quỹ liên bang hiệu lực
(effective federal funds rate - EFFR) (đường màu xanh). (Nguồn: Viện Mises)
Liệu Fed có dám thực hiện các biện pháp mạnh mẽ?
Vậy Fed sẽ làm gì trong vài tháng tới? Theo những dự đoán diều hâu nhất thì Fed có
thể tăng lãi suất quỹ liên bang lên 1%, trong khi không thật sự giảm quy mô danh
mục đầu tư - điều thực sự thắt chặt nguồn cung tiền. Thay vào đó, một mức giảm nhẹ
việc mua tài sản sẽ được thực hiện một cách hết sức thận trọng khi mà Fed hy vọng
rằng điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến thị trường.
Tất nhiên, tất cả những điều này chứng tỏ nền kinh tế đầy bong bóng hiện tại của Mỹ
đang yếu ớt đến mức độ nào — và Fed biết điều đó. Trở lại năm 2019, sau gần một
thập kỷ nới lỏng, Fed đã cố gắng đưa lãi suất quỹ liên bang mục tiêu lên 2%. Điều đó
rất có khả năng đã dẫn đến cơn hoảng loạn repo vào năm đó (vay repo là vay qua
đêm với tài sản đảm bảo phổ biến là trái phiếu kho bạc), khiến Fed phải quay trở lại
việc mua tài sản sau một đợt bán tháo ngắn hạn.
Nền kinh tế Mỹ đã bước sang năm 2020 trong tình trạng suy yếu trước khi cơn khủng
hoảng do Covid-19 xảy ra. Nhưng hiện tại, Fed đang lo ngại rằng nền kinh tế là quá
yếu để có thể chịu được ngay cả việc dần dần tăng lãi suất mục tiêu thêm 1% trong
một năm. Xin lưu ý, đó là mức tăng tối đa được đề cập một cách nghiêm túc; mức
tăng lãi suất mục tiêu rất có thể sẽ nhỏ hơn nhiều. Fed lo sợ rằng ngay cả một động
thái bất ngờ nhỏ nhất cũng có thể làm nổ tung các bong bóng tài sản. Vì vậy, con tàu
tạo tiền chỉ có thể được hãm lại một cách chậm nhất có thể.
Tất nhiên, những người phát ngôn của Fed sẽ lên tiếng chúc mừng vì điều này. Ví dụ,
Chủ tịch Fed St. Louis, ông James Bullard, đã khen ngợi Fed vì chưa gây đổ vỡ nền
kinh tế. Tuần này, Tờ Wall Street Journal đã dẫn lời ông Bullard: “Chúng tôi không
muốn gây rối loạn hoặc bất ngờ cho thị trường. … Tôi muốn mọi việc diễn ra theo
cách trơn tru nhất có thể và chúng tôi, cho đến nay, đã đạt được điều đó”. Ông
Bullard nói thêm rằng ông sẽ thay đổi quan điểm của mình "nếu các dữ liệu không
còn ủng hộ [quan điểm của ông]".
Nói cách khác, theo ông Bullard, Fed đã thực hiện công việc một cách hết sức nhẹ
nhàng. Nên tạm bỏ qua thực tế là Fed đã không thực sự làm bất cứ điều gì ngoại trừ
việc mua tài sản chậm lại. Tuy nhiên, ông Bullard đã đúng khi cho rằng bất kỳ hành
động đáng kể nào cũng sẽ gây bất ngờ cho thị trường. Thị trường có lẽ đang hoạt
động với niềm tin rằng Fed sẽ không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc thực hiện một
số ít các đợt tăng 25 điểm cơ bản trong năm.
Fed chọn ủng hộ các tỷ phú thay vì người dân thường
Nói cách khác, thật khó để tưởng tượng chủ nghĩa diều hâu ôn hòa giả tạo của Fed sẽ
có thể làm được điều gì đó để kiểm soát đáng kể lạm phát — tất nhiên, trừ trường hợp
Fed gây ra một cuộc suy thoái. Và đây chính là điều mà Fed lo sợ. Nếu Fed tỏ ra lo
lắng và thực sự tăng tỷ giá, chẳng hạn, 50 điểm cơ bản, thị trường sẽ phản ứng như
thế nào? Fed không biết và sợ phải tìm ra kết quả.
Các yếu tố khác cũng không cho phép Fed có thể thực hiện một hành động đáng kể
nào. Chính phủ liên bang cần mức lãi suất thấp để có thể tiếp tục vay hàng nghìn tỷ
USD phục vụ quá trình cứu trợ Covid-19 đang diễn ra và các cuộc chiến tranh mới.

Bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào của lãi suất cũng có thể buộc ngân sách cho các
chương trình bị cắt giảm đáng kể để trả lãi cho khoản vay.
Trường hợp nghiêm trọng, lãi suất cao thậm chí có thể gây ra một cuộc khủng hoảng
nợ quốc gia. Chúng ta cũng có thể nhận ra Fed muốn duy trì giá tài sản cao, hơn là
làm giảm lạm phát.
Điều đó có nghĩa là Fed chọn ủng hộ các tỷ phú thay vì người dân thường. Không có
gì đáng ngạc nhiên. Ngân hàng trung ương đã trở thành công cụ tuyệt vời để phân
phối lại của cải từ những người trung lưu Mỹ sang cho những nhà đầu tư mạo hiểm
giàu có ở Phố Wall.
Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm
của NTDVN. Tác giả bài viết là ông Ryan McMaken của Viện Mises.
Chi Anh
Theo The Epoch Times

Ukraine trước sự đe dọa xâm lăng gần kề của Nga sô..
BMH Washington, D.C
Những bản tin mới nhất về tình hình tại Ukraine :
1.- Bản tin của Linda Nguyễn về việc:
Putin ký sắc lệnh công nhận chủ quyền độc lập của các vùng ly khai (thân Nga) tại
Ukraine. Bài viết chi tiết, hữu ích, nhưng có những từ ngữ từ trong nước, nếu Quý Vị
dị ứng xin đừng xem.. Tôi xin lỗi..
2.- Tin tổng hợp mới nhất của Washington Post nói về tình trạng của Ukraine hiện
nay. Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..để biết từng bước chuẩn bị xâm lăng của
Putin..
Trân trọng..
Vladimir Putin signs decree to recognize breakaway Ukraine regions as
independent states
Linda Nguyễn

Vladimir Putin signs decree to recognise breakaway Ukraine regions as independent
states.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai tại Điện Cẩm Linh đã ký án lịnh công
nhận nền độc lập của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine và mở đường hỗ trợ
quân sự cho họ - một thách thức trực tiếp đối với phương Tây sẽ làm dấy lên lo ngại
rằng Nga có thể sắp xâm lược Ukraine.
Động thái được dàn dựng cẩn thận và được công bố tại Điện Kremlin có thể dẫn đến
các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và có thể làm tan vỡ những nỗ lực của châu Âu
nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang leo thang, vốn
đã đưa quan hệ Đông-Tây xuống một mức thấp mới và gây nguy hiểm cho thương mại.
Thủ tướng Anh gọi đó là hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế”.
Việc Nga quyết định công nhận Lukansk và Donetsk là một bước leo thang đáng kể có
tính toán của Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Nó diễn ra trong bối cảnh gia tăng các cuộc giao tranh ở các khu vực phía đông mà
các cường quốc phương Tây tin rằng Nga có thể lấy cớ để tấn công vì Moscow muốn
kéo hai vùng lãnh thổ này trở lại quỹ đạo của mình.
Việc Nga quyết định công nhận Lukansk và Donetsk là một bước leo thang đáng kể
của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đây là vùng lãnh thổ nhỏ thuộc về Ukraine mà những phiến quân với sự hỗ trợ của
Nga đang hoạt động. Hiện tại đây là vùng nóng vì hằng ngày đã có những xung đột
giữa quân chính phủ Ukraine và phiến quân và vì dân chúng sống trong vùng này có
ảnh hưởng đến Nga nhiều hơn những vùng khác.
Có thể nói trường hợp này cũng giống như ngày xưa phiến quân của Pol Pot dưới sự
trợ giúp của Trung quốc đem quân xâm chiếm những vùng lãnh thổ của Việt Nam với
lý do bảo vệ dân Cambodian.
Trước đó, hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo của các khu vực ly khai đã phát hành các
tuyên bố trên truyền hình cầu xin Putin công nhận họ và ký các hiệp ước cho phép
viện trợ quân sự để bảo vệ họ khỏi những gì họ mô tả là một cuộc tấn công quân sự
đang diễn ra của Ukraine. Hạ viện Nga cũng đưa ra lời cầu xin tương tự vào tuần
trước. Đây là cách đóng tuồng mà Putin đã dàn dựng.
Putin đã biện minh cho quyết định của mình trong một bài phát biểu sâu rộng, được
ghi âm trước khi đổ lỗi cho NATO về cuộc khủng hoảng hiện tại và gọi liên minh do
Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Lướt qua hơn một thế kỷ lịch sử, ông
đã vẽ Ukraine ngày nay như một công trình hiện đại gắn bó chặt chẽ với nước Nga.
Ông buộc tội rằng Ukraine đã thừa kế các vùng đất lịch sử của Nga và sau khi Liên
Xô sụp đổ, phương Tây đã sử dụng để kiềm chế Nga.
Người Ukraine cho rằng hành động này của Putin là vô nghĩa và họ xem đây là một
cú đánh thốc đối với đất nước của họ 8 năm sau khi giao tranh nổ ra ở khu vực
Donetsk và Luhansk giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn và lực lượng Ukraine.
Sau bài phát biểu của mình, Putin đã ký các sắc lệnh tại Điện Kremlin công nhận nền
độc lập của các khu vực này và kêu gọi các nhà lập pháp thông qua các biện pháp mở
đường cho sự hỗ trợ quân sự.
Cho đến nay, Ukraine và phương Tây đều cáo buộc Nga hỗ trợ phe ly khai nhưng
Moscow bác bỏ điều đó và cho rằng những người Nga tham chiến ở đó là quân tình
nguyện. Nên nhớ Putin đã thọ giáo từ chế độ Cộng sản Xô viết gần 16 năm cho nên
bản chất lưu manh, lọc lừa và gian trá lúc nào cũng tìm ẩn trong con người của ông
ta.
Theo Điện Kremlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron đã lên tiếng “thất vọng với sự phát triển như vậy” nhưng cũng “sẵn sàng
tiếp tục các cuộc đàm thoại ngỏ hầu tránh chiến tranh nếu có thể".
Cũng trong Điện Cẩm Linh hôm thứ hai, tại một thời điểm, một người trong hội đồng
an ninh quốc gia đứng lên và nói rằng ông muốn đưa hai phần lãnh thổ đó như một
phần lãnh thổ của Nga - nhưng Putin đã nhanh chóng sửa sai.
Ý đồ của Nga là đi từng bước mặc dầu bên trong không ai không đoán biết đã tâm
của Putin là trước sau vẫn muốn tái chiếm hai phần đó và nói chung là cả nước
Ukraine để sát nhập vào đất Nga.
Sau đây là những yêu sách của Putin cho tời ngày hôm nay:

Nga cho biết họ muốn phương Tây đảm bảo rằng NATO sẽ không cho phép Ukraine
và các nước thuộc Liên Xô cũ khác gia nhập với tư cách thành viên - và hôm thứ Hai,
ông Putin nói rằng một lệnh cấm đơn giản về việc gia nhập Ukraine sẽ không đủ.
Moscow cũng đã yêu cầu liên minh ngừng triển khai vũ khí tới Ukraine và rút lực
lượng của họ khỏi Đông Âu.
Kết quả, những yêu cầu của Putin đã bị phương Tây từ chối thẳng thừng. Câu hỏi lớn
là cả hai bên làm gì bây giờ.
1) Phương Tây có coi quyết định này là đủ để kích hoạt một số biện pháp trừng phạt
kinh tế đối với Nga?
2)
3) Liệu Nga - theo lời mời của chính quyền thân Nga - có triển khai quân vào
Luhansk và Donetsk?
4)
3) Phương Tây có thể phản ứng như thế nào với điều đó?
4)
5) Và các nhà chức trách ở Kyiv sẽ phản ứng như thế nào trước viễn cảnh mất thêm
một phần lớn lãnh thổ của họ?
6)
Đây là những câu hỏi mà các nhà phân tích chiến lược trên thế giới đã đưa ra và họ
đang chờ xem chính phủ Hoa Kỳ và đồng minh NATO phản ứng như thế nào.
Linda Nguyễn
https://www.youtube.com/watch?v=5hz5nZvkoQk
Vladimir Putin signs decree to recognise breakaway Ukraine regions as independent
states
Sau khi Putin ký sắc lệnh công nhận chủ quyền độc lập của các vùng ly khai (thân
Nga) tại Ukraine. Theo đúng âm mưu, Putin ra lệnh cho quân Nga, có lý do, dưới
danh "nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình” tiến vào những vùng ly khai này, để bảo vệ
cho dân chúng đa số có gốc Nga..để chống lại chính phủ Ukraine.
Putin orders ‘peacekeeping’ troops to separatist regions of Ukraine
Xin click vào link dưới đây:
Putin ra lệnh cho “lực lượng gìn giữ hòa bình” tiến vào các vùng ly khai tại Ukraine

Phát hiện hàng loạt tác hại mới của Covid-19 với F0
Zing
Covid-19 không còn là bệnh gây ảnh hưởng tới hệ hô hấp. Nhiều nghiên cứu mới cho
thấy nó làm tổn thương não, hệ thần kinh, thính lực và các rối loạn khác.

Cách đây 2 năm, khi Covid-19 mới được phát hiện, nCoV là virus gây viêm phổi nên
giới chuyên gia tập trung tìm hiểu những ảnh hưởng của nó tới cơ quan này. Song, từ
đó đến nay, chủng virus này vẫn là câu hỏi bí ẩn với các nhà khoa học.
Ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra những di chứng nặng nề mà F0 khỏi bệnh phải
chịu hay tác hại mới của virus tới hàng loạt cơ quan nội tạng trong cơ thể.
Mất thính lực
Đây là kết luận mà nhóm chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại
học Stanford, Mỹ, công bố trên tạp chí Communications Medicine.
Theo GS Lee Gehrke (MIT) và bác sĩ tai mũi họng Konstantina Stankovic (Đại học
Stanford), nghiên cứu của họ phát hiện mối liên hệ của nCoV với tình trạng mất thính
lực, ù tai và các vấn đề khác trong tai. Nhóm chuyên gia nhận thấy virus có thể lây
nhiễm trực tiếp vào trong tai và gây ra nhiều triệu chứng mới về khả năng nghe và
giữ thăng bằng.

Các chuyên gia cho rằng triệu chứng mất thính lực, ù tai không điển hình nên nhiều
F0 dễ bỏ qua. Ảnh: Freepik.
“Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, bệnh nhân gặp nhiều biến chứng nguy hiểm
đến tính mạng, họ có thể bỏ qua hiện tượng suy giảm thính lực và cho rằng đây chỉ là
dấu hiệu ngẫu nhiên”, ông Stankovic nói thêm.
Vị bác sĩ khuyến cáo F0 nên kiểm tra thính giác thường xuyên, hoặc có biểu hiện mất
thính lực mới khởi phát, ù tai, chóng mặt và từng tiếp xúc virus cần tự theo dõi tại
nhà, làm xét nghiệm Covid-19 cũng như theo dõi nếu triệu chứng thêm trầm trọng.
Các tác giả cũng đặt giả thuyết nCoV có thể xâm nhập vào tai qua mũi.
Đồng quan điểm, bác sĩ thính học và chuyên khoa thần kinh Zahra Jafari, Đại học
Lethbridge ở Alberta, Canada, những thay đổi về thính giác, thăng bằng cũng có thể
là dấu hiệu nhiễm nCoV.
Một phân tích tổng hợp của bà Jafari và cộng sự đã phát hiện các triệu chứng liên
quan tai gồm chóng mặt (12%), ù tai (4,5%), mất thính giác (3%). Giả thuyết về cách
nCoV ảnh hưởng tai có thể là virus gây viêm tai và tác động trực tiếp vào hệ thống
thính giác. Virus cũng có thể xâm nhập vào hàng rào ngăn cách giữa dòng máu và tai
trong.

Hồi tháng 10/2021, một nhóm chuyên gia công bố bài báo trên tạp chí Nature với
phát hiện các tế bào tóc cũng có thể bị nhiễm nCoV. Đây là tế bào rất quan trọng với
thính giác và sự cân bằng. Từ đây, họ cho rằng F0 có thể mất thính giác do các tế
bào lông bị nhiễm trùng.
Theo các chuyên gia, sau thời gian, triệu chứng về mắt và tai sẽ tự khỏi. Song, các dữ
liệu gần đây cho thấy di chứng này ở F0 có xu hướng kéo dài hơn. Ông Patel cho biết
đã ghi nhận hai bệnh nhân Covid-19 bị vỡ giác mạc, mù lòa. Trong khi đó, TS Jafari
nhận thấy số lượng đáng kể người khỏi bệnh vẫn gặp các triệu chứng liên quan tai.
Rối loạn tâm lý, trầm cảm.
Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí British Medical Journal – BMJ,
nhóm chuyên gia Đại học Washington, Mỹ, đã phân tích hồ sơ y tế của gần 154.000
người mắc Covid-19 trong hệ thống Quản lý Y tế Cựu chiến binh tại Mỹ, trải nghiệm
của họ sau khi hồi phục và so sánh với nhóm không bị nhiễm bệnh.
Theo New York Times, nghiên cứu mới cho thấy người mắc Covid-19 có nguy cơ bị
chẩn đoán trầm cảm cao hơn 39%, tâm lý lo lắng cao hơn 35% so với nhóm không bị
nhiễm virus. F0 còn có khả năng mắc các chứng căng thẳng, rối loạn tâm lý cao hơn
38%, rối loạn giấc ngủ cao hơn 41%.
GS.TS Paul Harrison, Đại học Oxford, người không tham gia vào nghiên cứu, cho
biết kết quả này một lần nữa củng cố bài báo mà ông và cộng sự đã công bố năm
2021, nhấn mạnh vấn đề đáng lo hậu Covid-19.
Điều cần lưu ý đó là các dữ liệu không khẳng định hầu hết người mắc Covid-19 sẽ
gặp phải những triệu chứng sức khỏe tâm thần. Tỷ lệ này chỉ 4,4-5,6% ở những người
tham gia nghiên cứu. Chủ yếu họ được chẩn đoán trầm cảm, lo lắng, căng thẳng, rối
loạn cảm xúc.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện F0 có nguy cơ gặp vấn đề về nhận thức như
sương mù não, lú lẫn, hay quên cao hơn 80%. Tình trạng rối loạn sử dụng rượu,
thuốc tăng đáng kể.
Sau khi khỏi Covid-19, tỷ lệ người bệnh phải dùng thuốc trầm cảm theo chỉ định tăng
55%, thuốc chống lo âu tăng 65%. Nhìn chung, hơn 18% bệnh nhân Covid-19 gặp
phải ít nhất một vấn đề về tâm lý, thần kinh trong một năm sau khi khỏi. Con số này
cao hơn nhóm không mắc Covid-19 60%.
Đặc biệt, ngay cả những người bị bệnh nhẹ cũng có nguy cơ cao tương tự.

Ngay cả những người bị Covid-19 thể nhẹ cũng có nguy cơ trầm cảm, bệnh tim, đột
quỵ cao hơn. Ảnh: iStock.
Nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ cao gấp nhiều lần
Đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature
Medicine ngày 7/2 do nhóm chuyên gia tại Trường Y Đại học Washington, Mỹ, thực
hiện. Điều đáng lo là ngay cả những người trước đó khỏe mạnh và mắc Covid-19 thể
nhẹ vẫn gặp phải di chứng về tim sau khi khỏi bệnh.
Theo Washington Post, đây là nghiên cứu có quy mô lớn, cho thấy bệnh nhân
Covid-19 có nguy cơ mắc bệnh tim đáng kể sau một năm nhiễm nCoV. Căn bệnh này
khiến tỷ lệ hình thành cục máu đông, rối loạn nhịp tim, suy tim, thậm chí đột quỵ, tử
vong cao hơn ở các F0 khỏi bệnh.
“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy sự gia tăng nguy cơ tổn thương tim ở cả người trẻ và
người già, nam lẫn nữ, người da màu lẫn người da trắng, mọi chủng tộc khác nhau,
người bị béo phì và người có cân nặng bình thường, người bị tiểu đường và người
không bị, F0 mắc Covid-19 nhẹ lẫn nặng”, ông nói.
Sau khi phân tích sức khỏe tim mạch của tình nguyện viên trong một năm, kết quả cho
thấy nguy cơ bệnh tim (gồm suy tim, tử vong) nhiều hơn 4% ở F0 so với người không
mắc Covid-19.
Ngoài ra, F0 có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn 72%, nguy cơ đau tim cao hơn
63% và khả năng bị đột quỵ cao hơn 52%. Nhìn chung, bệnh nhân Covid-19 có nguy
cơ gặp biến chứng tim mạch nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ, tử vong cao hơn
55% người không nhiễm nCoV.
Nguy cơ bị rối loạn nhịp tim cũng cao hơn 53-84% tùy thuộc từng F0. Trong số
những bệnh rối loạn nhịp tim, nguy cơ người mắc Covid-19 bị rung nhĩ cao hơn 71%,
đau tim cao hơn 63% và gần 3 lần nguy cơ thuyên tắc phổi (cục máu đông trong
phổi).

Nhóm mắc Covid-19 có nguy cơ mắc bệnh viêm cơ tim cao gấp 5 lần thông thường.
Khi phân tích riêng các trường hợp chưa được tiêm chủng, kết quả cho thấy chỉ
Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ viêm cơ tim.

Cuộc sống giữa làn pháo kích ở miền Đông Ukraine
Phương Linh - Wall Street Journal
Bạo lực đột ngột bùng phát tại khu vực thường xuyên hứng đạn từ các cuộc pháo kích
giữa quân chính phủ và phe ly khai Ukraine, đẩy nhiều người vào thế phải rời bỏ nhà
cửa.
Snezhana Makinevskaya phải tốn nhiều công sức để sửa chữa căn nhà bị hư hại nặng
trong những vụ pháo kích. Khu vực cô sinh sống trở thành chiến tuyến đầu tiên của
lực lượng Ukraine.
Makinevskaya từng phải rời đi sau khi lực lượng ly khai thân Nga hậu thuẫn chiếm
giữ nhiều vùng phía đông Ukraine vào năm 2014. Sau khi trở lại đây vào năm 2020,
khi có lệnh ngừng bắn trên diện rộng, cô gái 32 tuổi sửa mái nhà và lắp cửa sổ mới.
Cô rất mong khu vườn mới sẵn sàng đơm hoa kết trái vào mùa xuân này. Tuy nhiên,
điều đó có thể khó thành hiện thực.
Khi bạo lực gia tăng dọc theo chiến tuyến ở khu vực Donbas, giới lãnh đạo khu vực ly
khai điều động những người đàn ông khỏe mạnh và di tản dân thường sang Nga. Các
gia đình như cô Makinevskaya cũng đóng gói đồ đạc.
Súng cối bắn trúng các đường dây điện và đường ống nước, khiến các giếng sâu, vốn
bị lãng quên từ lâu, trở thành nguồn nước duy nhất sẵn có trong tiết trời lạnh giá
tháng 2.
"Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng lại ngôi nhà này, chúng tôi không
muốn rời đi", Wall Street Journal dẫn lời cô nói giữa tiếng pháo kích. Nhưng mỗi khi
các tiếng nổ vang lên, "tất cả những gì tôi có thể nghĩ là làm thế nào để đưa con gái
nhỏ ra khỏi đây".
"Cả ngôi nhà rung chuyển vào ban đêm"
Miền Đông, từng là đầu tàu kinh tế của Ukraine, bị rung chuyển bởi xung đột vào
năm 2014 khi lực lượng ly khai thân Nga chiếm các thủ phủ trong khu vực tỉnh
Donetsk và Luhansk, tự xưng thành “nhà nước cộng hòa” đòi độc lập khỏi Ukraine.
Khoảng 14.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người chạy sang các vùng khác
của Ukraine, Nga và phương Tây.
Trong nhiều năm, thị trấn khai thác mỏ Maryinka cố gắng tồn tại trên tuyến đầu của
cuộc xung đột, vốn vẫn âm ỉ sau khi trận giao tranh lớn kết thúc vào năm 2015.
Mặc dù người dân địa phương nói rằng dân số của Maryinka giảm xuống còn khoảng
5.000 người, cuộc sống phần lớn vẫn tiếp diễn.

Nhưng khi căng thẳng bùng phát trong những ngày gần đây giữa phương Tây và Nga
về vấn đề Ukraine, người dân Maryinka và các thị trấn khác dọc chiến tuyến phải
gánh chịu hậu quả. Nhiều người buộc phải tháo chạy.

Mảnh đạn xuyên thủng tường nhà của Snezhana Makinevskaya. Ảnh: Wall Street
Journal.
Makinevskaya cho biết cô đang tìm kiếm các căn hộ trên mạng để di chuyển xa khỏi
vụ pháo kích - diễn ra gần như suốt ngày đêm.
Những ngày gần đây, con gái lớn của cô Makinevskaya, Sofia (11 tuổi) thường xuyên
được đưa xuống hầm trú bom ở trường tiểu học. Ở nhà, gia đình bật TV vào buổi tối
để át âm thanh pháo kích.
Sofia, người đã lập tài khoản YouTube với mẹ vào tuần trước để nói về vụ đánh bom,
cho biết: “Tôi muốn rời đi. Đôi khi vào ban đêm, cả ngôi nhà rung chuyển".
Trong những ngày gần đây, lãnh đạo khu vực ly khai Donetsk và Luhansk đã thông
báo về việc sơ tán dân thường, đồng thời cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích vào
các khu vực dân sự và giết hại dân thường mà không đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho
những tuyên bố này.
Các quan chức phương Tây cho rằng những cáo buộc này có thể là một phần của
hoạt động nhằm tạo cớ cho cuộc tấn công chính thức vào Ukraine. Chỉ huy Ukraine
cho biết họ đã hướng dẫn các binh sĩ kiềm chế ngay cả khi bị tấn công, để không rơi
vào bẫy của Nga.
"Đừng nói với tôi về chiến tranh"
Mục sư Oleh Tkachenko, người chuyển đến Maryinka vào năm 2017, đi quanh khu
dân cư địa phương gần như hàng ngày để kiểm tra các tín hữu cần thực phẩm hoặc bị
pháo kích. Ông cũng làm tuyên úy cho quân đội Ukraine gần đó.

Ông nói mình không trách Nga vì đã bắt miền Đông Ukraine làm “con tin”, thông
qua lực lượng thân Nga, vào thời điểm Moscow muốn đảm bảo an ninh từ Mỹ và
ngăn Ukraine gia nhập NATO.
Ông cũng cho biết việc Mỹ rêu rao thông tin tình báo về khả năng xảy ra xung đột với
Nga đã khiến khu vực vốn dễ bị tổn thương bởi chiến tranh chìm trong sợ hãi.
“Đừng nói với tôi hoặc những người này về chiến tranh”, ông nói. "Tôi đã kéo các thi
thể ra khỏi đống đổ nát ở đây vào năm 2014, không cần phải nói với tôi về xung đột."
Yury Shamrai và vợ, Angela, chuyển đồ đạc về nhà bố mẹ sau khi khu nhà của họ bị
tấn công. Ảnh: Wall Street Journal.

Yury Shamrai và vợ, Angela, chuyển đồ đạc về nhà bố mẹ sau khi khu nhà của họ bị
tấn công. Ảnh: Wall Street Journal.
Xa hơn về phía tây nam dọc theo chiến tuyến, Yury Shamrai, 36 tuổi và vợ anh,
Angela, đang lục tung đồ đạc để góp nhặt những gì còn có giá trị trong ngồi nhà găm
đầy mảnh đạn - kết quả khi một quả pháo cối rơi vào từ đêm 19/2.
Hai vợ chồng thức dậy sau tiếng pháo, trước khi nghe thấy quả đạn pháo rơi vào sân
nhà, phá hủy nhà kho liền kề và phá vỡ cửa sổ của ngôi nhà một tầng bốn phòng mà
Angela thừa kế từ bà cố.
Anh Shamrai, người làm công việc nuôi chim cút tại trang trại gần đó, cho biết họ đã
chuyển đồ đạc từ nhà - gần vị trí quân sự của Ukraine - đến nhà của cha mẹ, cách xa
khu vực bạo lực hơn.
Cuộc sống tương đối bình yên đột ngột kết thúc vào tuần trước. Shamrai đã sơn lại
hàng rào sắt xung quanh nhà "bằng màu áo mới", màu vàng và xanh - quốc kỳ của
Ukraine.
Trước khi anh và vợ lái xe đi, anh quay lại nhìn và nói lời mỉa mai: "Một hàng rào
mới sơn và một ngôi nhà bị đánh bom".

Những người hàng xóm của Shamrai ở dưới phố cũng đang xếp đồ đạc lên chiếc xe
Volga sản xuất ở Nga. Họ nói mình đã có đủ đồ đạc.
“Không có gì để nói, bạn có thể tự mình thấy điều gì đang xảy ra ở đây”, một người
hàng xóm nói với phóng viên và lái xe đi, kéo hai chiếc ghế dài, xoong, chảo và hành
lý.

Lý Do Tại Sao Không Ai Xem Olympic Bắc Kinh

Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh đang hướng tới một lượng người xem truyền hình
thấp nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Hiện tại, lượng người xem bằng khoảng
một nửa số người đã xem Thế vận hội Mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc. Sao lại thấp quá
như thế?
Các nhà tổ chức và các giám đốc điều hành đài truyền hình nói rằng đó là vì Hoa Kỳ
và các quốc gia khác đã từ chối cử đại diện chính thức đến Trung cộng. Cuộc tẩy
chay nhẹ nhàng hoặc bán tẩy chay của họ là để phản đối những vi phạm nhân quyền
của Đảng Cộng sản Trung cộng (ĐCSTC), trong đó có những vi phạm nhắm vào tộc
người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Như tôi đã giải thích trong tập mới nhất của chương trình “Over the Target”, các
quan chức Tây phương không thực sự quan tâm nhiều như thế đến người Duy Ngô
Nhĩ hay bất kỳ nhóm dân nào khác mà ĐCSTC coi là kẻ thù của đảng — chẳng hạn
như người Tây Tạng, những người bất đồng chính kiến ủng hộ dân chủ của Hồng
Kông, hoặc nhóm tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Tây phương thậm chí sẽ không
bảo vệ người dân của chính mình khỏi sự tàn phá của ĐCSTC.
Chỉ mới hai năm trước đây thôi, COVID-19 đã tràn ra khỏi Trung cộng, gieo rắc chết
chóc, bệnh tật, và nghèo đói cho bốn phương Trái Đất. Và, thay vì bắt Bắc Kinh phải
chịu trách nhiệm, thế giới đã cử nam nữ thanh niên của mình đến chính quốc gia đó
để tham gia một cuộc thi kỷ niệm tinh thần thể thao, tình hữu nghị, và hòa hảo quốc tế.
Vì vậy, đối với Bắc Kinh, thì Thế vận hội 2022 là một chiến dịch tuyên truyền, nhằm
triệu tập thế giới đến để tôn vinh một chế độ của sự tiêu vong, bệnh tật, và sa đọa.

Hãy nhìn lại dòng thời gian dẫn đến Thế vận hội thông qua con mắt của các quan
chức hàng đầu ĐCSTC:
Hai năm trước, một đại dịch chết người đã thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm mà
Quân đội Giải phóng Nhân dân có một chương trình vũ khí sinh học trong đó. Chúng
tôi đã nói dối về bản chất của phòng thí nghiệm này và nguồn gốc của đại dịch
COVID-19. Chúng tôi đã nói dối về thời điểm và cách thức nó bắt đầu, và chúng tôi
đã nói dối về cách nó lây truyền. Những lời nói dối của chúng tôi khiến thế giới phải
trả giá rất đắt với sự chết chóc và hủy diệt, mà chúng tôi cũng có thể đã cố ý phát tán
con virus này. Có lẽ chúng tôi đã làm như vậy. Các lãnh đạo của các vị sẽ không bao
giờ bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ không dám. Họ đã đến để chúc mừng
chúng tôi.

Chắc chắn, Trung cộng có thể đã mất hàng triệu người vì đại dịch, nhưng chúng tôi
không nhìn nhận sinh mệnh con người theo cách mà các nước Tây phương nhìn nhận
— hàng chục, có lẽ hàng trăm triệu người đã chết đói trong Cách mạng Văn hóa.
Đảng Cộng sản đã quen với việc hy sinh nhân mạng trên diện rộng để thúc đẩy các
lợi ích của đảng. Vì đảng quan trọng hơn tất cả.
Nhìn từ góc độ của chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành một cuộc chiến với các cường
quốc Tây phương mà họ thậm chí đã không biết là chúng tôi đang tiến hành. Và
chúng tôi đã thắng. Nền kinh tế của các vị đã sụp đổ trong khi nền kinh tế của chúng
tôi trỗi dậy. Có lẽ quan trọng nhất là, các vị đã cho thấy rằng hệ tư tưởng của chính
các vị là vô giá trị — cái mà các vị gọi là dân chủ là một sự lừa dối.

Trong gần một thế kỷ xung đột với các cường quốc cộng sản, nước Mỹ đã khoe
khoang về sức mạnh của nền dân chủ. Và tự do. Nhưng trong hai năm qua, mọi người
đều thấy rõ sự thật — người Mỹ không tin vào hệ tư tưởng của chính họ. Họ không
yêu tự do. Họ khinh thường những con người tự do, các đồng bào của chính họ.

Hãy nhìn cách Tây phương thực sự nghĩ về tự do. Ngay khi có cơ hội đầu tiên để nắm
chắc quyền lực, tất cả các chính trị gia và các quan chức của họ đều sử dụng thủ
đoạn sắt đá. Luật khẩn cấp ở khắp mọi nơi. Ngay cả các trưởng trấn nhỏ và các quan
chức địa phương khác cũng ngay lập tức chớp lấy thời cơ áp đặt các biện pháp hà
khắc với chính những người hàng xóm của họ — trong khi bản thân họ lại công khai
nhạo báng các quy định đó. Các thống đốc của các tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ,
như California và New Jersey, đã bị chụp cận cảnh đang tận hưởng những buổi tối xa
hoa ngoài phố, không đeo khẩu trang, trong khi ép buộc những người khác phải co
rúm lại trong sợ hãi với khuôn mặt bịt kín của mình.
Người Mỹ yêu tự do ư? Họ đeo khẩu trang cho con em họ. Họ để cho trường học của
họ bị đóng cửa. Họ buộc những người cao tuổi của họ phải ra đi một mình. Và đây là
bức chân dung hoàn hảo về tự do của người Mỹ — một bà lão đang trút hơi thở cuối
cùng, đang tắt thở, rời bỏ trái đất này trong cô đơn, khi gia đình của bà ở phía bên
kia bức tường kính.

Tây phương được lãnh đạo bởi những kẻ đạo đức giả. Họ vẫn rao giảng cho chúng
tôi về Quảng trường Thiên An Môn. Năm 1992, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton cho
biết ông sẽ ràng buộc vấn đề nhân quyền vào quan hệ mậu dịch với Bắc Kinh. Và
trong vòng vài năm ngắn ngủi, cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều đã ngừng
giả vờ và trao cho Trung cộng trạng thái Tối Huệ Quốc về thương mại. Họ nói dối
trắng trợn rằng buôn bán với chúng tôi là cách tốt nhất để tiết chế chúng tôi, khiến
chúng tôi trở nên Tây phương hơn.
Những kẻ dối trá. Họ muốn được giàu có. Họ nhìn thấy một nhóm người lao động
gồm hàng trăm triệu nông dân nằm dưới sự kiểm soát của một tổ chức chính trị độc
tài — chúng tôi, ĐCSTC — hứa hẹn không có vấn đề ở nơi làm việc và một luồng ổn
định các hàng hoá giá rẻ. Người Mỹ đã dẫn dắt Tây phương tham gia cướp bóc chính
người dân của họ và xuất cảng công ăn việc làm của họ sang cho chúng tôi. Đổi lại,
chúng tôi lấp đầy cuộc sống trống rỗng của họ bằng fentanyl.

Cuộc chiến ý thức hệ giữa chủ nghĩa cộng sản và Tây phương hiện nay chắc chắn đã
kết thúc — chúng tôi đã thắng. Tự do, như các cường quốc Tây phương mô tả, đã mất.
Và bây giờ họ tập trung tại Bắc Kinh để thừa nhận sức mạnh và sự vĩ đại của chúng
tôi — hai năm sau khi chúng tôi đầu độc người dân của họ. Những trận đấu Olympic
này mang tính lịch sử — đó là một buổi lễ đầu hàng của quốc tế. Cảm ơn các vị. Cảm
ơn các vị vì đã đến, những kẻ nô lệ.

Và đó là cách mà Bắc Kinh nhìn giới tinh hoa Tây phương thối nát của chúng ta. Và
đó là lý do tại sao người Mỹ và những người khác trên khắp thế giới đang không xem
Thế vận hội Bắc Kinh. Không giống như các lãnh đạo của họ, họ yêu cầu ĐCSTC
phải chịu trách nhiệm. Họ đã trực tiếp nếm trải sự độc ác và tàn bạo của đảng này.
Baclieu Ta (Dien Dan Tuoi Hac)

