Trung Quốc công bố tài liệu tuyên truyền ca ngợi phản ứng chống
COVID-19
Đăng Trình
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Bắc Kinh đã tuyên bố trắng trợn rằng “dơi chưa bao giờ là món ăn tại Trung Quốc”
và phủ nhận các khu chợ bán thịt sống từng tồn tại trong lãnh thổ Đại lục.
Một bản tuyên ngôn mang đậm tính tuyên truyền của Bộ Ngoại giao Trung Quốc –
trích dẫn cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln – đã phản bác lại lời kêu gọi điều tra
nguồn gốc của đại dịch COVID-19, vốn giết chết 290,000 người trên khắp thế giới.
Highlights:
Bắc Kinh nói rằng dơi không phải là món ăn tại Trung Quốc, và các khu chợ bán thịt
sống cũng chưa từng tồn tại
Trung Quốc phủ nhận việc thao túng WHO, nhưng thừa nhận đã gây áp lực khiến Đài
Loan không thể gia nhập tổ chức này
WHO liên tục ca ngợi nỗ lực của Trung Quốc mà không hề chất vấn số liệu do Vũ
Hán đưa ra
Tài liệu này chứa đầy những tuyên bố dối trá, trong đó khẳng định bác sĩ Lý Văn
Lượng, một trong những người lên tiếng đầu tiên về coronavirus, thực ra không bị bỏ
tù, mà là một đảng viên cộng sản trung thành, theo Sky News.
“Bác sĩ Lý Văn Lượng là một lương y,” tài liệu viết. “Ông ấy là một thành viên của
Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là thành phần phản động.
“Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, giới chức Vũ Hán đã yêu cầu bác sĩ Lý đến đồn cảnh
sát để thẩm vấn, và yêu cầu ông ta ngừng lan truyền thông tin chưa được xác nhận
bằng cách trao cho ông một lá thư khiển trách.”

Mọi quốc gia đều có các quy định nghiêm ngặt về việc xác nhận các bệnh truyền
nhiễm. Việc này là hoàn toàn bình thường. Bác sĩ Lý Văn Lượng không phải là người
tố giác, và ông ấy cũng không bị bắt giữ.
Bản tuyên ngôn cũng cho rằng COVID-19 không bắt nguồn từ Trung Quốc, và
gọi đây là sự phân biệt chủng tộc và “tạo ra nỗi sợ hãi không đáng có”.
Trung Quốc cũng phủ nhận rằng các khu chợ bán thịt sống (wet market) đã mở cửa
trở lại trong nước, và thậm chí nói rằng chúng chưa hề tồn tại. Không có cái gì gọi là
‘chợ động vật hoang dã’ tại Trung Quốc cả, và trên thực tế, Trung Quốc không có
khái niệm ‘wet market’.
“Tại Trung Quốc chúng tôi có các khu chợ bán nông sản, gia cầm và hải sản tươi
sống. Những nơi này bán cá tươi, thịt, rau, đồ biển và các nông sản khác. Một số nơi
bán gia cầm sống. Về cơ bản, chúng không khác gì chợ cá hay chợ rau quả tại các
nước phương Tây cả.”
Thủ tướng Úc Scott Morrison đã kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu đóng
cửa các khu chợ bán thịt sống, nhưng thay vào đó cơ quan này đã tán thành quyết
định mở cửa trở lại của Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng nói rằng, việc họ thừa nhận những sai sót trong số liệu lây nhiễm
ban đầu, có nghĩa là thế giới nên khen ngợi họ vì sự minh bạch.
“Việc Vũ Hán sửa đổi số liệu là một thông lệ quốc tế phổ biến. Rõ ràng điều này cho
thấy Trung Quốc cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm,” tài liệu khẳng định.
Trung Quốc đã tăng gấp đôi số ca tử vong tại Vũ Hán lên thành 3,869, thế nhưng các
nhà dịch tễ học cho biết con số này thấp đến mức khó tin, khi xét đến tỷ lệ lây lan ở
các nước khác cũng như dân số đông đúc của tỉnh Hồ Bắc.
WHO công nhận số liệu này và liên tục ca ngợi phản ứng của Trung Quốc trước đại
dịch, nhưng Bắc Kinh nói rằng nước này không hề kiểm soát WHO.
“Sự thật là Trung Quốc kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Chúng tôi đã giao
tiếp và hợp tác tốt với WHO. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ cố gắng thao túng tổ
chức này. Việc Hoa Kỳ, nguồn tài trợ lớn nhất của WHO, ngừng đóng góp tài chính,
đã bị cộng đồng quốc tế phản đối rộng rãi.”
Trong một cuộc phỏng vấn qua Skype hồi đầu năm nay, WHO đã từ chối thừa nhận
Đài Loan là một quốc gia độc lập. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus sau đó cáo buộc Đài Loan “phân biệt chủng tộc” đối với nguồn gốc
Ethiopia của ông.
Trung Quốc thừa nhận đã gây áp lực buộc WHO phải từ chối tư cách thành viên của
Đài Loan.
“Đài Loan là một phần của Trung Quốc và không có quyền gia nhập WHO, bởi tư
cách thành viên chỉ dành cho quốc gia có chủ quyền,” Bắc Kinh tuyên bố.

Nhóm tác giả của bản tuyên ngôn này cho biết đây là phản ứng của Trung Quốc
trước những chính khách và cơ quan truyền thông “nguỵ tạo những cáo buộc và lời
nói dối phi lý nhằm đổ lỗi Trung Quốc vì phản ứng thiếu sót của họ đối với
COVID-19.”
Chủ tịch Tập Cận Bình tự tin rằng cuối cùng sự thật sẽ chiến thắng, đặc biệt là ở
Trung Quốc, nơi các cỗ máy trí tuệ nhân tạo tự động kiểm duyệt mọi quan điểm đối
nghịch.
Tài liệu tuyên truyền này thậm chí còn trích dẫn câu nói của cố Tổng thống Mỹ
Abraham Lincoln: “Bạn có thể đánh lừa tất cả mọi người vào một số thời điểm, và
đánh lừa một số người mọi lúc. Nhưng bạn không thể lừa dối tất cả mọi người vào
mọi lúc.”

