Trung Quốc "gậy ông đập lưng ông" khi trừng phạt Úc.
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Hàng triệu người Trung Quốc đang phải sống trong cảnh không thể sưởi ấm vào giữa
mùa đông vì thiếu điện, họ đang phải chịu hậu quả từ lệnh cấm nhập khẩu than đá từ
Úc.

80 tàu chở than của Úc không thể cập cảng Trung Quốc vì lệnh cấm.
Úc là quốc gia đáp ứng 57% lượng than đá nhiệt lượng cao nhập khẩu vào Trung
Quốc vào năm 2019. Loại than đá này dùng cho nhà máy nhiệt điện, tạo ra điện.
Nhưng vào tháng trước, Trung Quốc đã ban hành quy định cấm nhập khẩu than đá từ
Úc. Kết quả là 80 tàu hàng chở than đá trị giá lên tớii 1,1 tỉ USD không thể cập cảng
Trung Quốc.
Giá than ở Trung Quốc rơi vào khoảng 500 Nhân dân tệ vào tháng trước, nhưng đã
tăng hơn 50%, lên tới 760 Nhân dân tệ vào ngày 16.12. Kết quả là hàng triệu cư dân
Trung Quốc rơi vào cảnh thiếu điện, theo SCMP.
Khoảng 57 triệu người ở tỉnh Chiết Giang, phía nam Thượng Hải, bờ đông Trung
Quốc, đang phải sống trong cảnh thiếu điện giữa mùa đông.
Chính quyền tỉnh Chiết Giang yêu cầu các văn phòng chỉ được sử dụng thiết bị sưởi
ấm nếu nhiệt độ rơi xuống mức dưới 3 độ C. Các nhà hàng chỉ được dùng máy điều
hòa phục vụ thực khách, thay vì cả nhân viên.

Một nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc ở tỉnh An Huy.
Riêng ở thành phố Ôn Châu, quy định được ban hành từ ngày 11-20.12. Các nhà máy
nhỏ và vừa được yêu cầu ngừng sản xuất trong 2 ngày, trong giai đoạn từ ngày
13-30.12.
Ở tỉnh Hồ Nam, nơi sinh sống của 67 triệu người, nhiều cư dân phải đi bộ lên tầng 20
vì thang máy ngừng hoạt động do thiếu điện, theo tờ The Australian.
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp năng lượng Trung Quốc nói: “Không thể nói
rằng quan hệ căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc không phải là nguyên nhân dẫn đến
tình trạng này”.
Ngay ở trung tâm tài chính Thượng Hải, nơi 24 triệu người sinh sống, chính quyền
thành phố đã yêu cầu các trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng tắt điều hòa và
các thiết bị điện không cần thiết.
Màn trình diễn ánh sáng và laser mang tính biểu tượng của Thượng Hải, dọc theo
sông Hoàng Phố sẽ phải tạm ngừng trong vài ngày tới.
Ủy ban Phát triển Cải cách Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế của Trung Quốc,
khẳng định nước này có đủ than đá để đáp ứng nhu cầu sử dụng qua mùa đông và
mùa xuân dù giá có tăng, theo SCMP.

Than đá của Úc chiếm 57% sản lượng nhập khẩu vào Trung Quốc.
Trung tâm giao dịch than đá ở Ordos, Nội Mông, nơi có ngành khai thác than nở rộ ở
Trung Quốc, đổ lỗi cho giá than đá leo thang là vì lệnh cấm nhập khẩu từ Úc.
“Có hơn 80 tàu hàng chở 8,8 triệu tấn than, có nguồn gốc từ Úc, không thể cập cảng
Trung Quốc”, nguồn tin nói trên tờ SCMP. “Trong giai đoạn ngắn hạn, không nhập
khẩu được than đá từ Úc mà phải phụ thuộc vào thị trường nội địa”.
Theo truyền thông Trung Quốc, các công ty điện lực lớn của Trung Quốc gần đây đã
có cuộc họp với nhà chức trách, trong đó thống nhất dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt
động nhập khẩu than từ nước ngoài, trừ Úc.
Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng, Trung Quốc cấm nhập khẩu than của Úc chỉ
khiến cả hai nước chịu tổn thất, vi phạm luật thương mại tự do giữa hai nước. Ông
Morrison cho rằng, Trung Quốc mua than đá kém chất lượng từ nước khác sẽ có tác
động tiêu cực đến biển đổi khí hậu.
Ngược lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Úc mới là quốc gia phải chịu trách
nhiệm, chứ không phải “quay sang đổ lỗi cho Trung Quốc”.
“Đây là hành động nhằm gây hoang mang cho công chúng và chúng tôi không chấp
nhận tuyên bố của Úc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân
nói, cho rằng Úc đang cố tình “đóng vai nạn nhân”.
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Trung Quốc trở thành "quái vật" sau 70 năm
Trung Quốc chuẩn bị chào mừng 70 năm ngày quốc khánh 1/10. Sau 70 năm Trung
Quốc đã trở thành một quái vật nhưng lại tự tin công bố “bạch thư” mang tựa “Mưu
cầu hạnh phúc cho nhân dân: 70 năm tiến bộ nhân quyền ở Trung Quốc”.

Sau 70 năm, Trung Quốc đã biến thành một quái vật tàn ác nhất thế giới (China
Daily)
Không thể bác bỏ tất cả thành tích kinh tế đưa quốc gia trở thành cường quốc, nhưng
sau 70 năm, Trung Quốc cũng đã trở thành một quái vật giẫm đạp tàn bạo chữ
“Nhân”. Trong lịch sử phát triển các quốc gia thế giới thời hiện đại, gần như không
nước nào xây dựng sự thịnh vượng khi cùng lúc nghiền nát tuyệt đối những giá trị
nhân bản như Trung Quốc...
Để chào mừng 70 năm ngày quốc khánh (1-10), ngày 22-9-2019, Cơ quan thông tin
Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “bạch thư” mang tựa “Mưu cầu hạnh phúc cho
nhân dân: 70 năm tiến bộ nhân quyền ở Trung Quốc” (“Vi nhân dân mưu hạnh phúc:
Tân Trung Quốc nhân quyền sự nghiệp phát triển 70 niên”). Tuy nhiên, thế giới đã và
tiếp tục thu thập những hồ sơ dày cộm về “thành tích bất hảo” của Trung Quốc về vi
phạm nhân quyền. Tổ chức Phóng viên không biên giới “chấm” Trung Quốc hạng
177/180 quốc gia về tự do báo chí trong bảng xếp hạng 2019. Luật sư bị bỏ tù,
internet bị kiểm soát, xã hội bị theo dõi, giáo dục bị nhồi sọ, tôn giáo bị “đảng hóa”,
chính trị bị tham nhũng…, tất cả đều tồn tại cùng lúc với những thành phố bóng lộn
ngạo mạn đắc ý. Không chỉ nhân quyền hiểu theo nghĩa liên quan những quyền căn
bản con người, mọi chữ “nhân” khác, từ nhân đạo, nhân bản, đến nhân tính, đều bị
phá hủy dưới bàn tay cộng sản Trung Quốc.
Cùng với cơn lốc “trí phú quang vinh” (làm giàu là vinh quang) – theo chủ trương
Đặng Tiểu Bình – là sự đổ nát giá trị đạo đức. Cái xấu được nhân rộng. Cái ác tràn
lan. Người ta sẵn sàng giết nhau không gươm giáo bằng mọi thủ đoạn gian trá trên

con đường làm giàu. Không lĩnh vực nào có thể thấy rõ điều đó bằng vệ sinh thực
phẩm. Không có gì mà không bị đầu độc. Bà bán thịt đầu độc ông bán trái cây và
ngược lại. Mọi thứ đều bị nhiễm độc: từ bột sữa chứa melamine; thịt heo “phát sáng”
(phát… dạ quang trong bóng tối); mì sợi “ướp” mực in; bánh bao chỉ nhồi nhân thịt
thối; giá đỗ nhiễm sodium nitrite, urea, thuốc kháng sinh và hormone
6-benzyladenine (giúp tăng trưởng cấp tốc); bánh bao nhiễm… nhôm; gạo cao su;
trái cây “ướp” Phóc-mon; đến “dầu ăn” vớt từ cống thải… Đó là chưa kể nạn thuốc
giả.
Song hành với nạn đầu độc thực phẩm là tình trạng ô nhiễm môi trường. Hơn ½
nguồn nước ngọt nước này (khảo sát tại 198 điểm ở 4.229 thành phố) đã bị ô nhiễm
trầm trọng trong đó có 5 trong 10 lưu vực sông lớn nhất và 25 trong 60 con hồ. Và
trong 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, Trung Quốc chiếm đến 16 thành phố! Ô
nhiễm không khí đang nằm vị trí thứ tư các nguyên nhân gây chết người (với trung
bình 1,2 triệu ca tử vong mỗi năm). Theo Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ vỏn vẹn 1%
trong 560 triệu cư dân đô thị Trung Quốc là được hít thở không khí trong lành theo
chuẩn EU. Ngay ở thời điểm này, ô nhiễm vẫn bao phủ toàn bộ thành phố Bắc Kinh.

Tân Cương ngộp thở với lực lượng an ninh Trung Quốc (AP)
Câu chuyện sau đây là một phiên bản làm giàu đặc sệt “phong cách Trung Quốc”.
Khi tập đoàn khoáng sản Tử Kim (Zijin Mining Group) dọa dời trụ sở khỏi Thượng
Hàng để đến Hạ Môn cách đó 270 km, tay bí thư địa phương đã lập tức đến gặp chủ
tịch tập đoàn Trần Cảnh Hà và nói rằng: “Nếu muốn đi, ông cũng phải dời cả ngọn
núi ở đây đến Hạ Môn!”. Với giới chức địa phương, tập đoàn Tử Kim – nhà sản xuất
vàng lớn nhất Trung Quốc và là nhà khai thác đồng lớn thứ hai nước này – là nguồn
doanh lợi không thể mất được. Là một trong những tập đoàn nhà nước lớn nhất
Trung Quốc, với các dự án khai thác khoáng sản tại 20 tỉnh nước này và 7 quốc gia,
tập đoàn Tử Kim cũng là nơi mang nhiều tai tiếng liên quan tàn phá môi trường.
Chỉ riêng tại Thượng Hàng, một dòng chất thải khổng lồ 9.100 m3 từ mỏ vàng của Tử
Kim đã chảy vào một con đập và tràn vào con sông địa phương, làm chết khoảng 4

triệu con cá. Tuy nhiên, Tử Kim cũng là công ty chiếm đến 70% nguồn thu của
Thượng Hàng, mang lại công ăn việc làm cho dân địa phương. Nhờ Tử Kim, chính
quyền Thượng Hàng mới có tiền xây xa lộ nối với phần còn lại của tỉnh Phúc Kiến.
Mất Tử Kim, Thượng Hàng không chỉ thất thu ngân sách mà còn thiệt hại về “chỉ tiêu
phát triển”!
Một phần của câu chuyện cho thấy, Trung Quốc không thể trở thành một quốc gia
giàu có tử tế khi cơ chế phát triển của nó dựa vào mô hình thành tích. Đảng Cộng sản
Trung Quốc tạo ra một mô hình phát triển chụp giật bất chấp hậu quả. Họ khai sinh
một mô hình bị lỗi ngay từ căn bản. Họ “phát triển” cái sai đến mức nó đã trở thành
hệ thống của những cái sai. Họ đẻ ra và nuôi những con quái vật tàn phá chính họ.
Một đảng cai trị lưu manh đã tạo ra một xã hội lấy lưu manh làm tôn chỉ sống. “Xã
hội hóa” lưu manh xảy ra ngay cả trong giáo dục, trong sinh hoạt tôn giáo... và nó
còn phát triển đến mức trở thành “quốc tế hóa” sự lưu manh trong đường lối ngoại
giao.
Ngày 17-9-2019, một video lọt lên YouTube đã gây chấn động thế giới như một bằng
chứng về điều mà giới chính trị gia Mỹ cáo buộc Trung Quốc rằng Bắc Kinh đang cố
xóa sạch văn hóa Hồi giáo ở Tân Cương. Video cho thấy hàng trăm tù nhân Duy Ngô
Nhĩ bị còng và bịt mắt một cách man rợ. Sự đối xử của Trung Quốc đối với người Hồi
giáo Duy Ngô Nhĩ là dã man ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ bị theo dõi bởi hàng
triệu camera, tất cả người Duy Ngô Nhĩ còn bị lấy mã di truyền (ADN). Ngày
23-8-2019, Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ đặc trách Trung Quốc đã gửi thư cho
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass bày tỏ lo ngại về khoản cho vay 50
triệu USD mà WB dành cho chương trình huấn nghệ Tân Cương mà thật ra được
dùng để mua thiết bị và vũ khí đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.
Tân Cương chỉ chiếm khoảng 1,5% dân số toàn quốc nhưng khu vực này chiếm hơn
20% các vụ bắt bớ toàn quốc trong năm 2017 (New York Times 8-9-2018). Hai năm
qua, Trung Quốc đã giam từ 1-2 triệu người Duy Ngô Nhĩ, tức 11,5% dân số sắc dân
này từ 20 đến 79 tuổi, trong những nhà tù bí mật khổng lồ khắp Tân Cương, nơi ngày
càng nghẹt thở từ khi Bắc Kinh đưa Trần Toàn Quốc (cựu bí thư Tây Tạng) về cai trị
từ tháng 8-2016. Tù nhân Duy Ngô Nhĩ buộc phải từ bỏ đạo Hồi và ngôn ngữ mình
cùng lúc phải học tiếng Hán và thuộc lòng các ca khúc tuyên truyền. Cuối năm 2018,
theo AP, Trung Quốc đã đưa 1,1 triệu cán bộ đảng viên đến sống chung trong các
ngôi nhà người dân địa phương để giám sát họ ngày đêm. Và để tiêu diệt tận gốc văn
hóa Duy Ngô Nhĩ, Bắc Kinh cũng khuyến khích các giải pháp đồng hóa toàn diện. Từ
năm 2014, các cặp vợ chồng Hán-Duy Ngô Nhĩ được tặng 10.000 tệ (1.442
USD)/năm, trong 5 năm, kể từ khi đăng ký kết hôn.

Dưới mắt một phần thế giới, Trung Quốc đang biến thành Chinazi (ảnh: người Hong
Kong đốt cờ Trung Quốc – AFP)
Đàn áp tôn giáo là hành động bất nhân nữa của chế độ phi nhân Trung Quốc.
Báo cáo Tự do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 2019 cho biết, chỉ trong năm
2018, Trung Quốc đã giam 310 tín đồ Tin Lành, 205 tín đồ Chúa Toàn Năng (Giáo
hội “Đông Phương Thiểm Điện”), 136 tín đồ Hồi giáo (không kể người Hồi giáo Tân
Cương), 22 tín đồ Phật giáo, và 9 tín đồ Cơ Đốc giáo.
Từ tháng 4, các trang mua sắm trên mạng như Taobao, JD.com và Dangdang đã cấm
bán Kinh Thánh Cơ Đốc giáo. Tồi tệ hơn nữa, Kinh Thánh cũng bị “biên tập” lại! Tại
Liêu Ninh, công an văn hóa đã đưa ra mức phạt 400.000 tệ (58.200 USD) cho bất kỳ
nhà thờ nào dùng bản Kinh Thánh “không chính thức”. Bỏ tù, bắt cóc giám mục, phá
sập nhà thờ…, không gì mà Bắc Kinh không làm.
Mức độ tàn độc và phi nhân của chế độ cộng sản Trung Quốc càng khủng khiếp dưới
thời Tập Cận Bình. Một cách tổng quát, sự phát triển Trung Quốc đã không mang lại
những giá trị mới nào cho đất nước họ lẫn thế giới mà còn thảm sát tất cả giá trị
nhân bản cũ từng tồn tại hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn năm.
Trung Quốc càng tiến lên cao trên bậc thang phát triển kinh tế thì họ càng xuống dốc
không phanh về mặt đạo đức. Chẳng có sự phát triển nào có ý nghĩa nếu nó không
được đặt trên căn bản lợi ích nhân loại.
Thế giới đáng lý cần phải nhận thức sớm hơn điều này nhưng tất cả đã bị cuốn vào
ma lực hấp dẫn làm giàu từ tư duy làm giàu bất nhân của Trung Quốc. Nếu thế giới
bất lực trước sự tàn phá vô nhân của Trung Quốc, tương lai thế giới sẽ là một ngày
tận thế.
Khi những dòng này được viết ra, người ta đã có thể thấy ngày hủy diệt đang đến rất
gần với những quốc gia hạ lưu Mekong, bởi vô số con đập thủy điện mà Trung Quốc
đầu tư. Và đó mới chỉ là một vết rách rất nhỏ trên tấm lụa nhân loại mà con quái vật

70 tuổi Trung Quốc đang cào cấu rách bươm từng giờ từng ngày.

Giới siêu giàu Trung Quốc đang sợ hãi Tập thế nào?

Thế hệ thứ hai của giới siêu giàu Trung Quốc đang tìm cách để tránh trở thành mục
tiêu của nhà chức trách nước này, trong khi khoảng cách giàu nghèo tiếp tục gia tăng
tại Trung Quốc, đặc biệt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nhắm
đến những tỉ phú của nước này trong vài năm trở lại đây.
Giới siêu giàu Trung Quốc và bài học Jack Ma
Trong những năm qua, "rich kid Trung Quốc" trở thành từ thể hiện sự phô trương tài
sản: Chụp hình cạnh các siêu xe Bentley hay Lamborghini, khoe "tiền quyển" trên
mạng xã hội và cho thú cưng đeo đồng hồ Apple bằng vàng,...
Tình hình đến nay đã có nhiều thay đổi. Giới nhà giàu vẫn mua xa xỉ phẩm hay gọi
những chai champagne giá 500 USD, và thi thoảng khiến dư luận bất bình vì những
vụ lái xe sang vào Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, họ bắt đầu nhận thấy cần phải cảnh
giác, đặc biệt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nhắm đến những tỉ
phú của nước này trong vài năm trở lại đây.
"Chúng tôi học được cách cư xử khi chứng kiến gia đình bạn bè mình bị xử lý và ngồi
tù," Tu Haoran - 32 tuổi, nhà sáng lập công ty giải trí Fantasy Entertainment, nói với
Bloomberg.
"Quá quá nhiều vụ việc xung quanh tôi kể từ năm 2016. Hiện nay mọi người đều trầm
lắng hơn. Anh không cần phải cho cả thế giới biết là anh kiếm ra tiền. Việc phô
trương có nghĩa lý gì?"
Tương lai được dự báo sẽ có nhiều bấp bênh với giới siêu giàu ở Trung Quốc, đặc
biệt từ sau vụ nhà chức trách nước này làm "gãy cánh" kế hoạch IPO cùng giấc mơ

huy động 35 tỷ USD của Ant Group do tỷ phú Jack Ma làm chủ hồi đầu tháng trước.
Trung Quốc có xu hướng trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu chỉ trong vòng một
thập kỷ nữa, song vẫn là một trong những nước mất cân bằng giàu-nghèo nhất, và
thực trạng còn diễn biến xấu hơn khi đại dịch Covid-19 hoành hành.
Ông Tập Cận Bình đã tăng cường nỗ lực nhằm bảo đảm tài sản được phân bổ đồng
đều hơn giữa 1,4 tỷ dân trước năm 2022, thời điểm Trung Quốc tổ chức Đại hội đảng
toàn quốc để chọn ra đội ngũ lãnh đạo khóa mới.
Chủ trì phiên họp Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc hôm 3/12 vừa qua, ông
Tập nhấn mạnh "vấn đề phát triển không cân bằng, không đầy đủ" của Trung Quốc
"vẫn nổi trội", "việc củng cố và mở rộng thành quả nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo vẫn
rất khó khăn".
Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành xây dựng "xã hội khá giả toàn diện" vào
năm 2020, với chỉ số chủ yếu là không còn hộ nghèo. Ông Tập Cận Bình nói mục tiêu
cuối cùng hướng đến là xã hội "thịnh vượng chung", với lộ trình đến năm 2049 - khi
Trung Quốc kỷ niệm 100 năm quốc khánh.
Sách lược của ông Tập cho thấy sự khác biệt so với đường lối của cố lãnh đạo Đặng
Tiểu Bình - người tin rằng những người "giàu lên trước" sẽ là động lực đưa toàn dân
trở nên giàu có hơn. Đặng cũng nêu rõ rằng Trung Quốc không thể để tồn tại mãi mãi
hai tầng lớp giàu và nghèo.

Tu Haoran trong phòng VIP của một quán bar ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh:
Yan Cong/Bloomberg)
Bất bình đẳng giàu-nghèo gia tăng tại Trung Quốc

Kinh tế gia trưởng của Enodo Economics, bà Diana Choyleva, nói rằng dưới thời ông
Tập, Trung Quốc "không còn trong tư thế bám đuổi".
"Việc để một số người giàu trở nên giàu hơn, trong khi người nghèo vẫn nghèo hay
trở nên nghèo hơn, không còn OK."
Với nhiều rich kid từ tầng lớp tinh hoa siêu giàu Trung Quốc - được gọi chung là các
"fuerdai" (phú nhị đại), cha mẹ họ đã phất lên từ giai đoạn bùng nổ kinh tế nhờ tiếp
cận sớm với thị trường nước ngoài, độc quyền chiếm lĩnh những ngành nghề mới hay
xây dựng danh mục đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán và bất động sản non trẻ.
Từng có thời mà khi mọi người trở nên giàu có thì gia đình và họ hàng của họ cũng
khấm khá lên.
Những bằng chứng mới ngày càng cho thấy các tầng lớp xã hội đang dần trở nên cố
định. Điều này là một thách thức với ban lãnh đạo Trung Quốc.
Chỉ số lưu động xã hội (social mobility index) do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)
công bố tháng 1/2020 cho thấy Trung Quốc xếp thứ 45 trong 82 quốc gia, đứng sau
Mỹ, Nga và hầu hết các nước châu Âu.
Báo cáo của Credit Suisse hồi tháng 10 cảnh báo bất bình đẳng giàu nghèo "gia tăng
khá nhanh" sau khi Trung Quốc chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường. Theo đó,
tính đến cuối năm 2019, Trung Quốc có 5.8 triệu tỷ phú và 21,100 cư dân sở hữu tài
sản trên 50 triệu USD - chỉ xếp sau Mỹ.
Một số fuerdai trưởng thành trong môi trường biệt lập với xã hội. Huang, 25 tuổi,
chưa bao giờ nhận thức được sự giàu có của gia đình mình cho đến khi học tập tại cơ
sở ở Thượng Hải của trường Đại học New York. Cha anh kiếm được hàng trăm triệu
nhân dân tệ nhờ đầu tư và các công ty y tế bùng nổ trong thập niên 1990.
"Tôi đã không biết mình giàu có đến vậy," Huang nói. "Cả đời tôi cũng không cần
phải làm việc."
Huang thành lập một quỹ đầu tư cùng bạn bè, được các phụ huynh bảo trợ và được
chống lưng bởi một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Trung Quốc. Huang cho
biết mọi người xung quanh đều có rất nhiều tiền, và ưu tiên hàng đầu của anh là
chứng minh mình giỏi nhất trong lĩnh vực theo đuổi.
"Trước đây tôi mua một chiếc áo Dior vì cho rằng như thế sẽ giúp mình trông hào
nhoáng hơn, còn giờ thì tôi muốn một chiếc áo nhìn giá trị hơn khi tôi mặc nó,"
Huang nói với Bloomberg. "Rich kid ngày nay rất khác với những người lớn lên trong
thập niên 1980. Hầu hết mọi người quanh tôi hiểu họ đang làm gì, thay vì chỉ tiêu tiền
của cha mẹ."

Người đàn ông ngồi ăn trước cửa hàng xa xỉ phẩm của hãng Prada tại Bắc Kinh (Ảnh:
Gilles Sabrie/Bloomberg)
Nhiệm vụ nan giải với ông Tập Cận Bình
Báo cáo năm 2018 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra rằng
phải mất đến 7 thế hệ thì những người sinh ra trong nhóm 10% "dưới đáy" của Trung
Quốc mới tiếp cận được mức thu nhập trung bình. Chỉ số này ở Hàn Quốc là 5 thế hệ
và tại Nhật Bản là 4.
Trung Quốc được đánh giá tốt về chỉ số tiếp cận giáo dục, theo WEF, song chất
lượng giáo dục ở khu vực ngoài thành thị còn yếu kém, mức lương thấp hơn so với
các nước khác.
Điều này đưa tới vấn đề cấp bách hơn với ông Tập: Đạt được mục tiêu gấp đôi thu
nhập bình quân đầu người so với năm 2010, trước khi đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ
niệm 100 năm thành lập vào năm sau. Để thực hiện điều này, chính phủ Trung Quốc
mới đây thông báo đã xóa bỏ được tình trạng nghèo cực đoan ở vùng nông thôn, dù
dịch Covid-19 làm trầm trọng thêm cách biệt giàu nghèo.
Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 5 nói rằng 600 triệu người dân Trung Quốc
đang sống với mức thu nhập hàng tháng chỉ 1,000 tệ (khoảng 150 USD) - thực tế gây
sốc tại đất nước cứ mỗi tuần lại có một tỷ phú mới.
Việc sớm kiểm soát virus corona giúp kinh tế Trung Quốc khôi phục nhanh hơn,
nhưng vẫn có chênh lệch lớn đối với hàng chục triệu lao động thu nhập thấp. Số liệu
về chi tiêu xa xỉ phục hồi nhanh chóng hơn giao dịch các mặt hàng như thực phẩm
hay gia dụng, cho thấy giới nhà giàu "vực dậy" nhanh hơn so với mặt bằng.
Đối diện nước Mỹ trở nên đối địch hơn với Bắc Kinh, ban lãnh đạo Trung Quốc trong
thời gian qua kêu gọi tập trung hơn vào tăng cường phát triển kinh tế trong nước.
Một phần trong đó có liên quan đến động thái nhằm vào tài sản của lĩnh vực công

nghệ - vốn là đòn bẩy của những người giàu nhất Trung Quốc.
Khi Jack Ma trở thành tỷ phú vào năm 2014, ông được ca ngợi trên mạng xã hội
Trung Quốc nhờ tạo ra của cải và công ăn việc làm. Nhưng nhiều người dùng mạng
nước này vẫn hồ hởi khi nghe tin vụ IPO của Ant Group bị đình chỉ, và chỉ trích Ma
vì phát ngôn thách thức nhà chức trách.

Quang cảnh một câu lạc bộ đêm tại Bắc Kinh (Ảnh: Yan Cong/Bloomberg)
Thế hệ nhà giàu mới của Trung Quốc thận trọng hơn
Nhiều fuerdai trẻ tuổi giàu có nhận thức rõ hậu quả khi "chọc giận" nhà chức trách,
nhưng họ cũng không cho rằng chính phủ sẽ sớm siết chặt nguồn thu nhập. Nhiều
người còn trích dẫn những thông điệp gần đây của ông Tập Cận Bình đề cao giá trị
của các doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng.
"Quan điểm của tôi là đi theo con đường mà chính phủ dẫn dắt," Wang, con trai một
ông trùm ngành truyền thông, nói.
"Tại Trung Quốc, văn hóa 'ghét nhà giàu' đã tồn tại lâu đời, kể từ Cách mạng văn
hóa," Wang bình luận thêm. "Đối với tôi và bạn bè ở thế hệ này, điểm chung của
chúng tôi là chúng tôi muốn tạo ra của cải của chính mình, thay vì lo sợ tài sản của
cha mẹ bị tước đi."
Cha của Wang muốn anh nằm ngoài tầm chú ý. Không có công ty nào trong đế chế
của ông có liên hệ với tên tuổi của Wang "con", và hai cha con cũng hết sức thận
trọng để tránh đề cập quan hệ giữ họ. Wang được cha cấp tiền tiêu "hạn chế" và
không được có thẻ tín dụng, nhằm tránh anh tiêu xài hoang phí hay gây chú ý không
cần thiết.
Đề xuất đánh thuế với tài sản thừa kế, tài sản sở hữu hay của cải đã được thảo luận
nhiều năm, nhưng chưa được thực hiện, một phần do lo ngại làm tổn hại tầng lớp

trung lưu đang nổi lên ở Trung Quốc. Áp đặt các loại thuế này sẽ không giải quyết
vấn đề bất bình đẳng của Trung Quốc - theo chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Trung
Quốc (CASS) Xie Fuzhan.
"Theo tôi, thách thức lớn nhất của chúng tôi vẫn là phải làm sao để chiếc bánh trở
nên lớn hơn, và làm thế nào chia chiếc bánh tốt hơn," ông Xie nói.
Dù vậy, nhà chức trách Trung tiếp tục giám sát giới nhà giàu một cách chặt chẽ hơn
trước đây. Đặc biệt, Trung Quốc thiết lập các hệ thống tự động theo dõi dòng tiền, và
đòi hỏi cung cấp nhiều thông tin hơn nếu ai đó muốn chuyển tiền ra nước ngoài,
khiến những người siêu giàu gặp khó khăn hơn khi muốn đưa tài sản khỏi Đại lục.

Ảnh: Yan Cong/Bloomberg
Ngày nay, việc chuyển tiền ra nước ngoài cũng rủi ro hơn bởi mối nghi ngờ về Trung
Quốc lan rộng tại phương Tây, từ Mỹ đến châu Âu và Australia. Nhiều fuerdai như
Tu Haoran tin rằng lộ trình an toàn nhất là "cứ làm việc của mình, đóng thuế, và cư
xử đúng mực".
Cha của Tu cho anh 2 triệu tệ (khoảng 300.000 USD) để khởi nghiệp dù không tán
thành ý tưởng về gây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực DJ, bởi ông cho rằng đây chỉ
là cái cớ để con trai mình tiếp tục ăn chơi. Tuy nhiên, Tu cho biết công ty hiện nay có
doanh thu hơn 12 triệu tệ/tháng và anh không cần dựa vào tiền của gia đình nữa.
"Điều tôi lo ngại nhất hiện nay là 'cây cao đón gió lớn'," Tu nói với Bloomberg. "Có
của cải nhưng không trở nên siêu giàu là an toàn nhất."

Vụ “nữ điệp viên TQ” ngủ với nhiều chính trị gia Mỹ: Chỉ là một trong
hàng ngàn 'bẫy mật ngọt'
Vụ “nữ điệp viên TQ” ngủ với nhiều chính trị gia Mỹ: Bề nổi của tảng băng chìm?
Đúng vậy, vì thực tế Bắc Kinh có thể giăng hàng ngàn “bẫy mật ngọt”, dụ dỗ các
chính trị gia Mỹ tiết lộ thông tin mật, như vụ bê bối mới được công bố gần đây liên
quan đến các chính trị gia đảng Dân chủ và một số thị trưởng Mỹ.

Daniel Hoffman, cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nói với Fox
News rằng có hàng có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn điệp viên Trung Quốc hoạt
động ở Mỹ như Fang Fang.
Các điệp viên này sẵn sàng ngủ với các quan chức hàng đầu của Mỹ để thu thập
thông tin mật. Những điệp viên này đều có điểm chung là đăng ký học tại các trường
Đại học hàng đầu ở Mỹ và nói tiếng Anh rất giỏi.
Các nữ điệp viên thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, như Linkedln và Facebook
để kết nối với các chính trị gia Mỹ.
Hoffman nói: “Tôi có thể tự tin nói rằng còn nhiều cô gái như Fang Fang, bí mật
hoạt động ở Mỹ”.
"Christine" Fang Fang bị nghi là điệp viên của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc
(MSS), hay còn gọi là cơ quan tình báo Trung Quốc.
Trong tuần này, tờ Axios của Mỹ công bố cuộc điều tra kéo dài một năm, đặt nghi vấn
nữ du học sinh Trung Quốc “Christine” Fang Fang, người bị nghi có quan hệ tình

cảm với nhiều chính trị gia Mỹ, là điệp viên của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc
(MSS).

Trong 4 năm ở Mỹ, Fang Fang đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với nhiều chính trị
gia.
Fang Fang bị nghi ngủ với ít nhất 2 thị trường vùng trung tây Mỹ, có quan hệ gần gũi
với nhiều chính trị gia Mỹ, bao gồm hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell.
Swalwell khẳng định ông không làm gì sai và đã cắt quan hệ với Fang Fang ngay khi
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa ra cảnh báo vào năm 2015. Không lâu sau đó,
Fang Fang đã trở về Trung Quốc và không bao giờ quay trở lại Mỹ.
Hoffman giải thích: “Mục tiêu của những điệp viên như Fang Fang là khiến mục tiêu
tin tưởng, từ đó chia sẻ các thông tin mật”.
“Fang Fang có thể đã tìm hiểu rất chi tiết về tính cách của Swalwell, về phong cách
của ông ta, từ đó xây dựng hồ sơ”, Hoffman nói. “Mục tiêu là kết nối với chính trị gia
không quá nổi tiếng như Swalwell để tạo mối quan hệ, phục vụ mục đích lâu dài”.
“Kết nối ngay lập tức với các chính trị gia quá nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng quá lớn
là rất khó”, Hoffman giải thích.

Cựu quan chức CIA, Daniel Hoffman.
Swalwell được cho là nguồn nắm giữ nhiều thông tin mật vì là thành viên Ủy ban Tư
pháp và Tình báo Hạ viện Mỹ. Ông cho rằng mình bị đưa thông tin có quan hệ với
Fang Fang vì là người chỉ trích Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ nhất.
Con trai cả của ông Trump cáo buộc Swalwell “tạo ra mối đe dọa với an ninh quốc
gia” và yêu cầu ông rời Ủy ban Tình báo Hạ viện.
Swalwell không tiết lộ chuyện mình có quan hệ tình dục với Fang Fang hay không.
Hoffman nói: “Người Trung Quốc sống ở Mỹ rất phổ biến và cách duy nhất để ngăn
chặn những vụ bê bối như trên là thông qua giáo dục và nhận thức”.
“Thay vì nói không bình luận, Swalwell nên gửi thông điệp cảnh giác đến giới chức
và các chính trị gia Mỹ, tránh rơi vào tình huống như mình”, Hoffman nói thêm.
Del Wilber, cựu sĩ quan tình báo Mỹ, nói: “Các chính trị gia Mỹ cũng có thể bị gây
sức ép bằng các bức ảnh, các video quan hệ ngoài luồng với điệp viên Trung Quốc,
đặc biệt là đối với các mục tiêu là đàn ông có vợ”.
Các đồng minh và đối tác của Mỹ như Pháp, Anh, Hà Lan đều cảnh báo các chính trị
gia nước mình về mối đe dọa từ các gián điệp Trung Quốc.
Một quan chức Pháp nói có “nữ điệp viên Trung Quốc rất xinh đẹp” từng cố gắng
thu thập bí mật năm 2011. Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự về việc “điệp viên
Trung Quốc sẵn sàng trao đổi tình dục” vào năm 2016.

Trung Quốc sử dụng chiến thuật “chiến tranh vùng xám” gây sức ép
hạ gục Đài Loan

Máy bay quân sự của quân đội Trung Quốc (PLA) bay vòng quanh Đài Loan ngày
càng thường xuyên, gần như mỗi ngày một lần hoặc thậm chí vài lần. Quân đội Đài
Loan, bị bao trùm bởi áp lực cao liên tục, đã có dấu hiệu mệt mỏi. Một số cơ quan
truyền thông chỉ ra rằng PLA đang tung ra chiến thuật "chiến tranh vùng xám" đối
với Đài Loan, nhằm đánh gục ý chí của Đài Loan.
Theo Reuters ngày 10/12, Trung Quốc sau khi giải quyết các vấn đề trong vấn đề
Hồng Kông, đang chuyển sang mục tiêu tiếp theo là Đài Loan. Theo hãng này, PLA
đã triển khai chiến thuật "chiến tranh vùng xám" (gray-zone warfare) với mục đích
làm cho Đài Loan kiệt quệ, tiến tới buộc Đài Loan khuất phục.
Các quan chức cấp cao trước đây và hiện tại của quân đội Đài Loan và Mỹ cho rằng,
trong khi Trung Quốc đang liên tiếp thực hiện các hành động đe dọa trên không, họ
cũng sử dụng các chiến thuật gây áp lực hiện có để làm xói mòn ý chí kháng cự của
Đài Loan. Họ tuyên bố rằng sự đe dọa trên không này bổ sung cho "các cuộc tập trận
đổ bộ, tuần tra hải quân, tấn công mạng và chính sách cô lập về ngoại giao".
Tướng Lý Hỉ Minh, cựu Tham mưu trưởng quân đội Đài Loan, nói trong một cuộc
phỏng vấn với Reuters: "Chiến thuật này rất hiệu quả. Bạn nói đây là vườn nhà bạn,
nhưng hóa ra kẻ đã đi lang thang trong vườn lại là hàng xóm của bạn. Họ làm vậy để
chứng tỏ rằng: đây là vườn của họ và khu vườn này chỉ cách nhà bạn một bước chân".
Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều (Dwnews) ngày 11/12 đăng bài viết nhận định, sự đối
đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Theo thông tin của giới quân sự Đài Loan, kể từ tháng 11, các máy bay quân sự của
PLA đã bay vòng qua Đài Loan mỗi ngày, đôi khi xuất kích nhiều máy bay trong cùng
một ngày. Kể từ giữa tháng 9 đến nay, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã

thực hiện hơn 100 phi vụ như vậy.
Vào lúc máy bay PLA liên tục bay xung Đài Loan với áp lực cao, không quân Đài
Loan thường xuyên xảy ra tai nạn và có tin cũng bộc lộ ra các vấn đề như thiếu phi
công, máy bay cũ kĩ và kinh phí eo hẹp.
Ngoài ra, bài báo của Reuters cũng chỉ ra rằng tình hình hiện nay của Lục quân Đài
Loan cũng đáng lo ngại không kém. Theo các quân nhân Đài Loan tiết lộ, Đài Loan
đang bị sa sút nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng trong việc chuẩn bị và huấn
luyện quân đội, đặc biệt là lục quân.
Một người lính Đài Loan khi trả lời phỏng vấn với Reuters, bày tỏ rằng trong suốt
quá trình huấn luyện anh ta chỉ được bắn khoảng 30 đến 40 viên đạn súng trường,
nếu súng bị kẹt đạn, cũng không ai dạy anh ta cách làm sạch nó. "Tôi không cho rằng
mình có khả năng chiến đấu, cũng không cho rằng mình là một người lính đạt chuẩn".
Ngày 8/12, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói, Đài Loan phải đối mặt với mối
đe dọa quân sự từ "thế lực độc tài" ở Trung Quốc đại lục mỗi ngày. Bà nói, "Chúng
tôi cảm thấy sự cấp bách của việc đối phó với những mối đe dọa này".
Quân đội Đài Loan trước áp lực cao liên tục đang dần tỏ ra kiệt quệ cả về kinh phí,
trang thiết bị và chất lượng nhân sự, đây được coi là hậu quả của việc PLA áp dụng
chiến thuật "vùng xám" để "làm sụp đổ" Đài Loan.
Các tổ chức tư vấn Đài Loan trước đó đã đưa ra các báo cáo cảnh báo về xung đột ở
"vùng xám". Báo cáo chỉ ra rằng thủ đột xung đột ở vùng xám chủ yếu bao gồm các
cuộc tấn công kinh tế, thông tin mạng Internet (dư luận) và các phương pháp "bán
quân sự", từ đó biến thành công cụ lật đổ bằng cách thay đổi hiện trạng các chính
sách thông qua gây áp lực nội bộ đối thủ.
Để đối phó với điều này, cơ quan Quốc phòng Đài Loan đã ra một tuyên bố cho biết
họ đang đẩy mạnh các cuộc tuần tra trên biển, trên không cũng như nâng cao khả
năng sẵn sàng chiến đấu để chống lại chiến thuật " chiến tranh vùng xám" của Trung
Quốc đại lục. Quân đội Đài Loan kiên định lập trường "không khiêu khích, không sợ
hãi kẻ thù" và nguyên tắc "chúng càng tới gần đảo chính, phản ứng của chúng ta
càng tích cực".
Ngoài ra, bài báo của Reuters cũng cho biết một quan chức tình báo cấp cao của Đài
Loan tiết lộ rằng thái độ của đại lục đối với Đài Loan đã có "những thay đổi rõ rệt".
Quan chức này tuyên bố rằng đại lục đã chuyển từ "thảo luận lý thuyết" về vấn đề
Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua, sang kế hoạch hành động quân sự khả thi.
Điều đáng chú ý là có hiện có những đồn đoán về việc Đại lục "thống nhất Đài Loan
bằng vũ lực" nhiều hơn bao giờ hết.
Một số nhà phân tích cho rằng nếu quân đội Đại lục kiểm soát Đài Loan, dù thông
qua chiến thuật " chiến tranh vùng xám" hay một cuộc xâm lược toàn diện, đều sẽ
gây tác động mang tính tai họa đối với địa vị thống trị của Mỹ ở khu vực này. Họ
cũng cho rằng uy tín toàn cầu của Mỹ và vai trò là người bảo đảm cho an ninh châu
Á cũng sẽ bị tiêu tan.

Khi quan hệ hai bên eo biển căng thẳng, Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan,
mức độ bán vũ khí cho Đài Loan lập kỷ lục mới trong lịch sử nước Mỹ, và thường
xuyên can dự vào các vấn đề của Đài Loan càng làm xấu thêm mối quan hệ
Trung-Mỹ vốn đã bị bế tắc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ mạnh mẽ kêu gọi Mỹ nhận thức đầy đủ tính nhạy
cảm cao và nguy hại nghiêm trọng của việc bán vũ khí cho Đài Loan, tuân thủ các
cam kết của nước này, ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và làm nhiều hơn nữa những
việc có lợi cho đại cục quan hệ Trung-Mỹ và sự phát triển hòa bình mối quan hệ hai
bờ eo biển.
Trung Quốc đã tăng tốc phát triển sức mạnh quân sự dưới sự lãnh đạo của ông Tập
Cận Bình. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng sẽ chỉ mất một ngày để PLA đánh
chiếm Đài Loan, đây cũng là nhiệm vụ quân sự hàng đầu của Trung Quốc.
Về vấn đề Đài Loan, Bắc Kinh cho rằng, trên thế giới chỉ có một nước Trung Quốc.
Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan trước nay luôn là một bộ phận của Trung Quốc,
đây là sự thật khách quan, nhận thức cơ bản và là sự đồng thuận của cộng đồng quốc
tế.
Trung Quốc khuyên các nhà chức trách Đài Loan ngừng cố gắng đem sức người chặn
xe. "Đài Loan độc lập" là một ngõ cụt và bất kỳ nỗ lực hay hành động nào dựa vào
lực lượng nước ngoài hoặc dùng vũ lực chống lại thống nhất đều sẽ kết thúc thất bại.

Mỹ công bố “chiến lược kìm chân” Trung Quốc ở Biển Đông
Hải quân, thủy quân lục chiến và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ hôm 17-12 công bố
chiến lược hàng hải 3 bên mới Advantage at Sea (tạm dịch: Ưu thế trên biển), nhằm
đáp trả mạnh mẽ các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc với tham
vọng bành trướng ở Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên một tài liệu như vậy được công bố kể từ năm 2015.
Tài liệu lưu ý rằng các lực lượng Mỹ cần phải hợp tác ngay hôm nay để chuẩn bị cho
một cuộc chiến cấp cao với Trung Quốc nhưng quan trọng không kém, họ cần một
chiến lược và các công cụ phù hợp để chống lại sự cạnh tranh hàng ngày, được gọi là
"chiến lược vùng xám" mà Trung Quốc đang tiến hành.
Tài liệu chiến lược của Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng quân sự và dân sự,
hỗ trợ lực lượng hải quân ngụy trang thành tàu dân sự, quân sự hóa các đảo tranh
chấp ở biển Đông, xây dựng khả năng tác chiến chiến lược, vũ trụ, không gian mạng,
điện tử và tâm lý chiến tranh và gây áp lực kinh tế cho các nước nhỏ để xây dựng cơ
sở hạ tầng hậu cần ở nước ngoài và thiết lập cơ sở hạ tầng tại các vị trí hàng hải
chiến lược.
Những hoạt động này đã diễn ra trong nhiều năm nhưng các lực lượng Mỹ chưa lên
tiếng hoặc chống lại mạnh mẽ.
Tài liệu bắt đầu bằng việc đặt vấn đề: "Ưu thế trên biển là chiến lược hàng hải gồm 3
lực lượng tập trung vào Trung Quốc và Nga, hai mối đe dọa đáng kể nhất đối với kỷ
nguyên hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.
Chúng ta ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc do sức mạnh kinh tế, quân sự ngày càng
tăng, tính hiếu chiến ngày càng tăng, tham vọng thống trị các vùng biển trong khu
vực và lập lại trật tự quốc tế có lợi cho Trung Quốc.
Cho đến khi Trung Quốc chọn cách hành xử như một bên liên quan có trách nhiệm
thay vì dùng quyền lực để tăng thêm lợi ích riêng thì Trung Quốc vẫn là mối đe dọa
toàn diện nhất đối với Mỹ, các đồng minh của Mỹ và tất cả các quốc gia ủng hộ một
hệ thống tự do và mở".
Tài liệu cho rằng Trung Quốc tìm cách làm xói mòn sự quản trị hàng hải thế giới, từ
chối tiếp cận các trung tâm hậu cần truyền thống, cản trở tự do trên biển, kiểm soát
việc sử dụng các vị trí trọng yếu, ngăn cản sự can thiệp của Mỹ vào các tranh chấp
khu vực và thay thế vị trí của Mỹ với vai trò như một đối tác được các quốc gia khác
yêu thích hơn trên thế giới.
Tài liệu này cũng cảnh báo Hải quân Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn Mỹ và
có thể mở rộng nhanh hơn nữa trong thời chiến do năng lực sản xuất lớn hơn Mỹ
cộng với hạm đội tập trung ở Tây Thái Bình Dương.
Nhằm chống lại Trung Quốc, Mỹ đã điều tàu đến khu vực thường xuyên hơn để thực
hiện hoạt động tự do hàng hải.
Để duy trì lợi thế chiến lược trước Hải quân Trung Quốc với lực lượng chiến đấu đã
tăng hơn gấp 3 lần chỉ trong hai thập kỷ, Hải quân Mỹ có kế hoạch hiện đại hóa các
tàu nhỏ hơn, nhanh hơn và thậm chí được điều khiển từ xa.

Quân đội Trung Quốc "quyết tâm" bám đuôi tàu chiến Mỹ qua eo biển
Đài Loan
USS Mustin tiến hành "chuyến quá cảnh thường lệ trên eo biển Đài Loan vào ngày
19/12 phù hợp với luật quốc tế".
"Việc tàu này đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương tự do và rộng mở", hải quân Mỹ tuyên bố.
Quân đội Trung Quốc bám đuôi một tàu chiến Mỹ khi tàu này đi qua eo biển Đài
Loan ngày 19/12. Đây là chuyến đi thứ 12 của hải quân Mỹ qua eo biển này trong
năm nay, theo Reuters.
Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Tàu chiến Mỹ USS Mustin. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Trong tuyên bố do Chiến khu Đông bộ đưa ra, quân đội Trung Quốc cho biết lực
lượng không quân và hải quân nước này đã "bám đuôi và giám sát" con tàu Mỹ trong
chuyến đi qua eo biển.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết tàu USS Mustin tiến về hướng nam. Cơ quan
này cũng theo dõi hành trình của tàu và “tình hình vẫn bình thường”.
Trung Quốc vốn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình. Thời gian gần đây, Bắc
Kinh phẫn nộ trước việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ
khí và điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Các động thái này của Mỹ khiến quan hệ
Bắc Kinh - Washington thêm căng thẳng.

