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Những người giao hàng xách những bao thực phẩm trước cổng một cộng đồng dân cư 

ở Thượng Hải ngày 11/4: Tập Cận Bình phải tìm cách chuyển đổi suôn sẻ chính sách 

zero-COVID sang một chính sách khách quan và hợp lý hơn. © AP 

Nina Xiang là người sáng lập China Money Network, một nền tảng dữ liệu 

làm cầu nối giữa nền kinh tế đổi mới châu Á và toàn cầu. Cô là tác giả của 

ba cuốn sách: Parallel Metaverses, US-China Tech War, Red AI, và là một 

chuyên gia về lĩnh vực công nghệ và đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc. 

Khi còn là một học sinh lớp một, tôi đã phải thu thập và mang theo đuôi 

chuột và xác chim sẻ đến trường để nộp thay cho bài tập làm thêm tại nhà. 

Đó là những năm 1980, và những chiến dịch kiểu này vẫn diễn ra lẻ tẻ ở 

Trung Quốc rất lâu sau khi Đảng Cộng sản cầm quyền của nước này tuyên 

bố kế hoạch "diệt trừ cơ bản chuột, chim sẻ, ruồi, muỗi" trong "5, 7 hoặc 12 

năm" bắt đầu từ năm 1956. 

Những luận điệu gần đây trên các phương tiện truyền thông nhà nước 

Trung Quốc rằng chính sách COVID hiện tại là "sự đụng độ của các hệ 

thống chính trị ... và các nền văn minh" và rằng "chỉ một người có thể sống 



và người kia phải chết" giữa con người và virus gây ra những ký ức xấu 

cho nhiều người. 

Các điều kiện hiện tại ở Thượng Hải bị khóa chặt đã tạo ra bệ phóng cho 

những gì có thể biến đổi thành Cách mạng Văn hóa 2.0 của Trung Quốc, 

trong đó nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của Tập Cận Bình và hiệu lực của 

toàn bộ thời kỳ cầm quyền của ông đang bị đe dọa. 

Cùng với Đại nhảy vọt kỹ thuật số, sự tách rời ngày càng rộng khỏi nền kinh 

tế toàn cầu và sự tự cô lập vô thời hạn, Trung Quốc đang quay trở lại quá 

khứ đau thương của thế kỷ 20, nhưng với những kết quả không chắc chắn. 

Cuộc tranh luận về chính sách không COVID năng động của Trung Quốc 

đã trở nên chính trị hóa hoàn toàn. Từng tuyên bố chiến thắng trước đại 

dịch mà các hệ thống ưu việt của Trung Quốc đã cứu mạng sống và nền 

kinh tế, ông Tập không thể lùi bước vào giai đoạn quan trọng này trước 

Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối 

năm nay, trong đó nhiệm kỳ thứ ba của ông dự kiến sẽ được xác nhận. 

Cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong thời bình ở Thượng Hải, 

theo quan điểm của Bắc Kinh, là một sự hy sinh nhỏ bé để duy trì sự bất 

khả chiến bại của Đảng. 

 

Gần khu vực Bến Thượng Hải vắng vẻ vào ngày 29 tháng 3: Trung Quốc 

đang quay trở lại quá khứ đau thương của thế kỷ 20 © AP 



Nhưng một kiểu bài phát biểu Cách mạng Văn hóa mới đang quay trở lại. 

Bất kỳ nội dung trực tuyến nào không ủng hộ lập trường chính thức đều bị 

kiểm duyệt nghiêm ngặt và cuộc tranh luận về cách ngăn chặn sự bùng 

phát COVID đã được coi là "cuộc chiến giữa người và kẻ thù." 

Các áp phích kỹ thuật số có ký tự lớn tuyên bố rằng "sự tự tin" và "sự kiên 

trì" cuối cùng sẽ "giành chiến thắng trong trận chiến" chống lại virus đã tràn 

ngập không gian mạng Trung Quốc. Một bức vẽ mô tả một nhà đầu tư 

phẫn nộ tuyên bố rằng anh ta sẽ không đầu tư vào những doanh nhân 

chấp nhận ý tưởng chung sống với virus. 

Hình thức đấu tranh giai cấp mới này, không phải giữa giai cấp vô sản và tư 

sản mà là giữa những người ủng hộ ông Tập và Đảng với những người 

khác, đang phân chia xã hội Trung Quốc. Điều đáng chú ý là chính ông Tập, 

trớ trêu thay, lại hy vọng đoàn kết quốc gia theo hướng trẻ hóa văn minh 

(civilizational rejuvenation). 

Tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Thượng Hải là đỉnh điểm của quá trình 

phục hưng hệ tư tưởng kéo dài hàng thập kỷ ở Trung Quốc của ông Tập. Sự 

xuất hiện của các nghi lễ mới để chứng tỏ lòng trung thành với ông Tập và 

Đảng đã tăng nhanh. Các doanh nhân đang cạnh tranh để hiển thị các cuộc 

hẹn chính trị. Các công ty công nghệ đang thiết kế sản phẩm để nâng cao 

cái gọi là Giáo dục Đỏ (Red Education). Các viện sĩ khoa học nhận nhiệm vụ 

nghiên cứu chủ yếu để phá bỏ rào cản của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. 

Hơn 40 năm trước, Đặng Tiểu Bình đã cười nhạo ý tưởng rằng việc cho 5 

con vịt ăn đã biến một nông dân thành nhà tư bản. Anh vẫn là một nông 

dân với ba con vịt. Ngày nay, các luật sư và kế toán phải vật lộn để xác 

định mức độ sở hữu nước ngoài khiến một công ty trở nên "nhạy cảm" và 

sẽ thu hút những câu hỏi khó chịu từ các cơ quan quản lý. 

Đại nhảy vọt kỹ thuật số của Trung Quốc theo đuổi ưu thế công nghệ 

không thực tế và không liên quan. Bất chấp mục tiêu trở thành cường quốc 

công nghệ tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực biên giới từ A đến Z, Trung 

Quốc vẫn còn thiếu năng lực cốt lõi. Các chính sách sai lầm đã làm tổn hại 

rất nhiều đến cỗ máy đổi mới của Trung Quốc, và Trung Quốc khó có thể 



đạt được các mục tiêu của mình và thậm chí có thể quay ngược trở lại về 

mặt công nghệ nếu xu hướng hiện tại tiếp tục. 

Hơn nữa, sự phát triển công nghệ trong tương lai sẽ nhấn mạnh đến các 

giá trị và đạo đức, vốn sẽ trở thành một yếu tố khác biệt ngày càng quan 

trọng trong bối cảnh công nghệ toàn cầu. Thời kỳ chỉ đếm thị phần, quy mô 

công ty, cơ sở người dùng và bằng sáng chế đã không còn nữa. Thay vào 

đó, các câu hỏi về việc ai sở hữu công nghệ, an ninh quốc gia và chủ 

quyền dữ liệu sẽ là những cân nhắc trọng tâm. 

Việc đóng cửa tại Thượng Hải càng cho thấy lỗ hổng của chuỗi cung ứng 

công nghiệp toàn cầu và điều này có thể củng cố xu hướng các công ty giảm 

bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây là một phần của quá trình tách nền 

kinh tế Trung Quốc ra khỏi hệ sinh thái toàn cầu một cách rộng rãi và dần dần. 

Không gian mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Trung Quốc và 

ngược lại đang bị thu hẹp. Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng công 

nghệ độc quyền của riêng mình trên nền công nghệ cây nhà lá vườn. 

Xem xét tất cả những điều này với khả năng rằng Trung Quốc có thể sẽ bị 

đóng cửa trong một khoảng thời gian không xác định cho thấy một tương 

lai đáng báo động hơn. Trao đổi cá nhân và ngoại giao trực tiếp gần như 

bằng 0 trong hai năm rưỡi. Chính sách COVID của Trung Quốc đã biến 

thành một hình thức khác của chủ nghĩa biệt lập khép kín chưa từng có 

trong 40 năm qua. Mọi người nên nhớ những gì đã dẫn đến trong quá khứ. 

Ông Tập phải tìm cách chuyển đổi suôn sẻ chính sách không COVID của 

Trung Quốc sang một chính sách khách quan và hợp lý hơn. Trong lịch sử, 

loài người chỉ diệt trừ được hai loại virus là đậu mùa (smallpox) và virus 

gây bệnh (rinderpest) và SARS-CoV-2 sẽ không phải là virus thứ ba. 

Thực tế, "bốn loài gây hại" ban đầu của Trung Quốc có nhiều khả năng 

sống lâu hơn con người. "Con người phải chinh phục thiên nhiên" hóa ra 

lần trước là thảm họa. Không có số lượng "niềm tin" nào có thể thay đổi 

được điều đó. 


