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25/8/2020, Nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Ted Hui nói với giới truyền thông bên 

ngoài một tòa án ở Hồng Kông vào ngày 24 tháng 8 về hai vụ truy tố bao gồm vụ 

kiện một sĩ quan cảnh sát đã bắn một người biểu tình ủng hộ dân chủ năm ngoái, 

sau một sự can thiệp hiếm hoi từ văn phòng thư ký tư pháp của trung tâm tài 

chính.  

 

 
 

 
 

Luật sư Ted Hui, 
người ủng hộ            

Phong trào dân chủ            
ở Hồng Kông trả lời 

báo chí trước tòa án  
ở Hồng Kông ngày 

24/8/2020 

 

Trung Quốc đang siết chặt hệ thống giáo dục ở Hồng Kông, sau hai tháng Bắc 

Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới trong một nỗ lực nhằm bóp nghẹt phong 

trào ủng hộ dân chủ ở lãnh thổ này. 

 

Các trường đại học, sinh viên và các thầy cô, chiếm khoảng 40% những người 

biểu tình ủng hộ dân chủ ở thuộc địa cũ của Anh này cho hay các động thái mới 

này nhằm cắt giảm những gì họ muốn giảng dạy, thảo luận và hành động…  

 
Những ai quan tâm đến quyền tự do công dân ở Hồng Kông sẵn sàng đứng lên. 

Một số nhóm đã đưa ra một bản kiến nghị công khai phản đối việc kiểm duyệt 
sách giáo khoa do chính quyền Hồng Kông thân Trung Quốc đề ra. 

Bản kiến nghị do nhóm sinh viên mới thành lập liên minh với các thầy cô cấp tiến 

và liên hợp với các nhà Giáo dục Hồng Kông thành hình nhằm kêu gọi 10.000 chữ 
ký, hầu gây áp lực lên các nhà chức trách ngừng kiểm duyệt sách giáo khoa, 

được tự do học tập... 

Những nghiên cứu tự do, một môn học bắt buộc đối với học sinh trung học phổ 

thông ở Hồng Kông, đã được đưa vào để thúc đẩy học sinh biết tư duy, phản biện 

trước biến cố thời đại năm 2009. Điều đó nói lên sự phản đối một số chuyên gia 



thân Trung Quốc, những người cho rằng tài liệu giảng dạy đó nhằm chống lại nhà 

nước... 

 

Các giáo chức và hiệp hội sinh viên học sinh đã gửi một bức thư ngỏ lên cho ông 

Kevin Yeung, tổng thư ký phụ đặc trách giáo dục, yêu cầu ông bãi bỏ việc kiểm 

tra sách giáo khoa. 

 

 
 

Ông Lai,                   
một doanh nhân  

và là chủ của cơ quan 

truyền thông tại  
Hồng Kông đã bị bắt 

 

Họ nói một "dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp" mới được thành lập, duyệt xét các 
sách giáo khoa, đã cắt bỏ nhiều nội dung bị coi là chống nhà nước và ủng hộ cho 

nền dân chủ. Các nhóm cũng yêu cầu Phòng Giáo dục cho biết những chỉ tiêu về 
"dịch vụ tư vấn chuyên kiểm duyệt này." 

 

Sau thông báo từ cơ quan mới này, một số nhà xuất bản trong tuần này đã thay 

đổi nội dung sách giáo khoa về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ của toàn thành 

phố năm ngoái. 

 

Bức thư ngỏ đã tố cáo các nhà chức trách đã có tình lèo lái những suy nghĩ về sự 

độc lập của hòn đảo và bóp nghẹt tư tưởng tự do của học sinh. Bức thư tố giác 

"Họ đang biến sách giáo khoa thành cơ quan ngôn luận của chính phủ". 

 

Nhà hoạt động Isaac Cheng, phát ngôn viên của Hiệp hội Giáo dục Cách mạng 

nói với giới truyền thông: "Chúng tôi hy vọng học sinh thích dùng sách giáo khoa 

cũ hơn và đồng thời tẩy chay những sách đã được sửa đổi." 

 

Công tác tẩy não 

Trong một tuyên bố ngày 20/8, tổ chức phi chính phủ Hồng Kông, có trụ sở tại 

Anhquốc cho hay nội dung liên quan đến vụ thảm sát khét tiếng ở Quảng trường 

Thiên An Môn đã bị đục bỏ khỏi sách giáo khoa mới! 

 

Ông chủ tịch phong trào Benedict Rogers đã nhấn mạnh "sự phát triển đáng lo 

ngại sâu sắc" này, sẽ giết chết một sự tự do học tập tại Hồng Kông. 



 

Đài Á Châu Tự Do dẫn lời các học sinh và các giáo chức cho hay các biện pháp 

mới nhằm "tẩy não" học sinh về lòng yêu nước và lòng trung thành với Đảng 

Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cầm quyền. Họ trích dẫn nhiều ví dụ như 

các từ ngữ phản ánh nền giáo dục một chiều của Trung Quốc. 

 

Giám đốc an ninh Hồng Kông, ông John Lee trước đó đã cam kết "sẽ liên hệ với 

các trường" một cách nghiêm túc lúc ông nói với khoảng 40% người biểu tình ủng 

hộ dân chủ gồm sinh viên và hơn 100 các thầy cô. 

 

Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, tờ Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa xã đã bênh 

vực kế hoạch kiểm tra, cho hay việc kiểm duyệt này nhằm mục đích gột tẩy đi 

"các tài liệu giảng dạy độc hại." 

 

Luật an ninh mới có hiệu lực tại thành phố do Trung Quốc quản lý vào ngày 30 

tháng 6 năm ngoái, chủ yếu nhằm kiểm tra phong trào ủng hộ dân chủ. Nó quy 

định những hình phạt nghiêm khắc đối với những người ủng hộ độc lập, giải 

phóng và xúi giục công cộng. 

 

 

 
Sinh viên 

học sinh  
và những 

người trẻ 
biểu tình 

tranh đấu 
cho quyền 

tự do của 
Hồng Kông 

 

 



 
 

Cam kết của Giáo hội Công giáo 

Ông Stephen Chan, một người Công giáo đang giảng dạy trong một trường học 

do Giáo hội điều hành, cho biết ông lo lắng về kế hoạch Trung Quốc kiểm soát hệ 

thống giáo dục ngay cả trước khi luật an ninh quốc gia được ban hành. 

 

Ông Chan, là giáo sư dạy môn phát triển tư duy tự do, cho biết sẽ có "nhiều ràng 

buộc và cân nhắc hơn" khi phải làm tờ kiểm tra và lựa chọn các tài liệu giảng 

dạy. 

 

Ông Chan, cũng dạy các môn Kinh thánh, cho biết ông thấy có nhiều vấn đề 

trong việc dạy Kinh thánh và ông phải tìm những cách thế mới để có thể truyền 

đạt những lời mặc khải trong Kinh thánh cho các học sinh sinh viên của ông. 

 

Ông Chan cho biết sự thật và công lý là giá trị cốt lõi của nền giáo dục Công giáo 

và các giáo chức phải cam kết bảo vệ những giá trị này. 

 

Ông cho biết các trường Công giáo hoạt động dưới sự chỉ đạo của Giáo phận 

Hồng Kông, "Là một giáo viên, tôi ý thức về sứ mệnh và tôi muốn làm hết sức 

mình để giúp học sinh hiểu sự thật và biết phân biệt giữa đúng và sai"… 

Nguồn: https://www.ucanews.com/news/hong-kong-vexed-as-china-censors-

textbooks/89273 
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