
Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 
không giống với bất kỳ cuộc bầu cử 
nào trước đây và đòi hỏi các biện 
pháp chưa từng có để bảo vệ nó, 
cũng như nền Cộng Hòa và tương 
lai của chúng ta.

Mức độ và quy mô gian lận 
cử tri là chưa từng có. Ở các 
tiểu bang chiến địa, Tổng thống 
Donald Trump đã dẫn đầu trong 
đêm bầu cử. Sau đó, việc kiểm 
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Jack Ma bị cấm xuất cảnh, Eggshell 
Apartment gặp khó khăn
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Cách đây không lâu, việc đình chỉ 
đợt IPO cổ phiếu của Ant Group 
đã khiến báo giới tốn khá nhiều 
giấy mực. Gần đây giới thạo tin 
lại tiết lộ thêm nhiều nội tình 

liên quan đến Ant Group. Được 
biết, ông Tập Cận Bình ra đòn chí 
mạng với Ant Group vì phe cánh 
của Giang là thế lực thao túng 
đằng sau tập đoàn này. Jack Ma 
tạm thời bị cấm xuất cảnh.
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Thưa Quý độc giả,

Epoch Times là một kênh truyền thông 
độc lập phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Chúng tôi 
không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chính phủ, tập 
đoàn hay các đảng phái chính trị nào.

Được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2000, 
Tập đoàn Epoch Times đã nhận được nhiều 
giải thưởng về nội dung và thiết kế của Hiệp 
hội Báo chí New York, Hiệp hội Nhà báo 
Chuyên nghiệp và Hiệp hội Thiết kế Tin tức.

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh 
truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc 
Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những 
bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm 
sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, 
Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc 
giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, 
lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học 
quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá 
trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành 
của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan 
tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch 
Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng 
kiến tạo tương lai, đi tới một Đại kỷ nguyên 
mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.

Để đặt mua báo dài hạn, Quý vị có thể đặt 
mua online tại: www.etviet.com, hoặc gọi 
714-356-8899 / 626-242-4574, hoặc dùng 
mẫu được in sẵn tại trang cuối của tờ báo. 
Epoch Times Tiếng Việt sẽ được giao tận 
nhà mỗi tuần!

Trân trọng,
Epoch Times Tiếng Việt

HOME DELIVERY ADDRESS:

QUẢNG CÁO - RAO VẶT
LÀM ĐẠI LÝ BÁO

XIN LIÊN LẠC
(626) 242-4574
(714) 356-8899

FREEPIK

HOA KỲ
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Jupiter, Florida, hôm 8/9/2020.
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Các Đại cử tri Đảng Cộng Hòa ở 
Pennsylvania, Georgia, Nevada và 
Arizona bỏ phiếu cho TT Trump

Tổng thống 
Trump vẫn chưa 
kết thúc, hãy 
nhanh chóng 
bảo vệ lý lẽ
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Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar phát biểu tại Bệnh viện 
Đại học George Washington ở Hoa Thịnh Đốn hôm 14/12/2020.

Hoa Kỳ: 50 triệu người có thể 
nhận được vaccine COVID-19 
vào đầu năm 2021

CONRAD BLACK

Hoa Kỳ và những 
người theo dõi Hoa 
Kỳ ở các nước khác 
hiện đang ở trong một vòng 
xoáy hỗn độn – giữa sự khẳng 
định mạnh mẽ của các phe phái 
chính trị Hoa Kỳ về cuộc bầu cử 
tổng thống đã kết thúc, và các 
tuyên bố của các luật sư phía TT 
Trump về bằng chứng không 
thể chối cãi cho sự gian lận bầu 
cử có quy mô.

Vì 95% tin tức trên các 
phương tiện truyền thông của 
Hoa Kỳ rất thù địch với TT 
Trump, đến mức họ hiếm khi do 
dự trong việc trích dẫn sai về ông 
ấy, luôn đặt niềm tin vào những 
cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ 
chống lại ông, ấn định các động 
cơ để làm mất uy tín cho ông 
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Chủ tịch của Alibaba, Jack Ma (Mã Vân).
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Hôm 14/12, các Đại cử 
tri Đảng Cộng Hòa ở 
bốn tiểu bang cho biết 
họ sẽ bỏ phiếu theo 

thủ tục cho Tổng thống Donald 
Trump và Phó Tổng thống Mike 
Pence, theo thông tin mới nhất về 
việc phản đối kết quả cuộc bầu cử 
năm 2020.

Các Đại cử tri Đảng Cộng Hòa 
ở Pennsylvania, Georgia, Nevada, 

và Arizona đều nói rằng họ đã bỏ 
phiếu cho TT Trump. Điều này 
diễn ra trong bối cảnh các tiểu 
bang của họ chính thức bổ nhiệm 
các Đại cử tri Dân Chủ, những 
người đã bỏ phiếu cho ứng cử 
viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và 
Thượng nghị sĩ Kamala Harris 
(Dân Chủ-California).

Ở Michigan, có hai danh sách 
bổ nhiệm đại cử tri riêng biệt đã 
được chọn: 16 cho TT Trump và 
16 cho ông Biden.

Bà Meshawn Maddock, Đại 
cử tri toàn quốc của Đảng Cộng 
Hòa ở Michigan, cho biết trong 
một thông cáo báo chí gửi qua 
email: “Việc gửi đi nhiều hơn 
một danh sách bổ nhiệm đại cử 
tri không phải là điều chưa từng 
thấy. Nghĩa vụ của chúng tôi đối 
với người dân Michigan và Hiến 
pháp Hoa Kỳ là gửi một danh 
sách đại cử tri khác nếu cuộc bầu 
cử xảy ra tranh cãi hoặc tranh 
Tiếp theo trang 5
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Ngày 14/12, ông Alex Azar, người 
đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân 
sinh Hoa Kỳ (HHS), cho biết vào 
cuối tháng 01/2021, khoảng 50 
triệu người dân Hoa Kỳ có thể sẽ 
nhận được vaccine Pfizer-BioN-
Tech đầu tiên ngừa COVID-19.

Ông Azar đã đưa ra tuyên bố 

trên trong một sự kiện công bố 
vaccine tại Bệnh viện Đại học 
George Washington, nơi đã nhận 
lô hàng vaccine đầu tiên vào sáng 
ngày 14/12. Được phát triển bởi 
hãng Pfizer và đối tác BioNTech 
của Đức, vaccine COVID-19 đã 
được chấp thuận sử dụng khẩn cấp 
vào ngày 11/12.
Tiếp theo trang 7

HOA KỲ

Vào thời khắc
quan trọng này, 
TT Trump nên 
hành động
BBT THE EPOCH TIMES 
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Luật sư Sidney Powell khẳng 
định rằng do sự can thiệp của 
nước ngoài vào cuộc bầu cử 
ngày 03/11 đã được xác nhận, 
nên “đã quá đủ để kích hoạt” 
sắc lệnh của TT Trump về sự 
can thiệp của nước ngoài được 
ban hành vào năm 2018.

Tháng 9/2018, TT Trump 
đã ký một sắc lệnh có nội dung 
“không quá 45 ngày sau khi 
kết thúc một cuộc bầu cử ở 
Hoa Kỳ, Giám đốc Tình báo 
Quốc gia, với sự tham vấn của 
những người đứng đầu bất kỳ 
bộ phận và cơ quan hành pháp 
thích hợp nào khác, sẽ tiến 
hành đánh giá bất kỳ thông tin 
nào chỉ ra rằng một chính phủ 
nước ngoài, hoặc bất kỳ người 
nào đóng vai trò là đại diện của 
hoặc nhân danh chính phủ 
nước ngoài, đã hành động với 
mục đích hoặc có mục đích can 
thiệp vào cuộc bầu cử đó,” trích 
nội dung của sắc lệnh.

Bà Powell nói với The Epoch 
Times rằng bà tin sắc lệnh đó 
có thể trao cho TT Trump “mọi 

loại quyền lực … từ thu giữ tài 
sản đến đóng băng mọi thứ, 
yêu cầu thu giữ máy móc,” khi 
đề cập đến máy bỏ phiếu.

“Theo quyền hạn khẩn cấp, 
ông ấy [TT Trump] thậm chí có 
thể chỉ định một công tố viên 
đặc biệt để điều tra việc này, đó 
chính xác là những gì cần phải 
xảy ra. Mọi máy móc, mọi máy 
bỏ phiếu đều cần được thu giữ 
ngay. Thành thật mà nói, đối với 
bất cứ ai sẵn lòng giải quyết theo 
luật và dữ kiện thuần túy dựa 
trên cơ sở sự thật chứ không 
phải chính trị, hay lợi ích của tổ 
chức, hay tài sản toàn cầu, thì đã 
có quá đủ căn cứ dẫn đến hành 
vi phạm tội để chứng minh cho 
việc đó,” bà Powell nói.

Trong tháng vừa qua, một 
số người, bao gồm Chủ tịch 
Đảng Cộng Hòa của Quận 
Maricopa, bà Linda Brickman, 
cũng như bà Powell, đã cáo 
buộc rằng các máy bỏ phiếu 
của Dominion Voting Systems 
đã cho phép chuyển phiếu bầu 
từ TT Trump sang ứng cử viên 
Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden. 
Hãng Dominion đã phủ nhận, 
nói rằng không thể thay đổi 
phiếu bầu, đồng thời khẳng 
định họ không có liên hệ với 
các chính phủ nước ngoài và 
không cho phép nhân viên của 
mình tham gia vào các nỗ lực 
kiểm đếm phiếu bầu.

Bà Powell lưu ý rằng Giám 
đốc Cục Tình báo Quốc gia 
John Ratcliffe chỉ còn vài 
ngày nữa để chuẩn bị báo cáo 
của mình cho Tổng thống, 
theo sắc lệnh hồi tháng 
9/2018. Chưa rõ khi nào và 
liệu ông Ratcliffe có đưa ra 
báo cáo của mình không, vì 
cho đến nay vẫn chưa có xác 
nhận công khai nào được đưa 
ra. Sắc lệnh ít được đề cập đến 
kể từ khi nó được ban hành 
hơn hai năm trước.

Nếu ông Ratcliffe đưa ra 
báo cáo của mình, “điều đó sẽ 
khiến tất cả những ai, những 
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Ông William Barr sẽ từ chức 
Tổng chưởng lý Hoa Kỳ “trước 
Giáng Sinh”, Tổng thống 
Donald Trump đăng trên 
Twitter hôm 14/12.

“Tôi vừa có một cuộc gặp rất 
tốt đẹp với Tổng chưởng lý Bill 
Barr tại Tòa Bạch Ốc. Chúng tôi 
đã có một mối quan hệ rất tốt; 
ông ấy đã hoàn thành công việc 
xuất sắc! Theo như trong thư thì 
Bill sẽ rời đi ngay trước Giáng 
Sinh để đón ngày lễ cùng với gia 
đình ông ấy,” TT Trump viết.

TT Trump cho biết Phó Tổng 
chưởng lý Jeff Rosen, người mà 
ông mô tả là “một người  xuất sắc”, 
sẽ trở thành quyền Tổng Chưởng 
lý sau khi ông Barr rời nhiệm sở.

“Ông Richard Donoghue 
đáng kính sẽ đảm trách công 
việc Phó Tổng Chưởng lý,” Tổng 
thống Trump viết. “Cảm ơn tất 
cả các vị!”

TT Trump cũng đăng một 
bức thư của ông Barr, người 
được ông Trump bổ nhiệm vào 
năm 2019, trong đó cho biết ông 
sẽ “hoàn thành nốt một số vấn 
đề quan trọng” tại Bộ Tư pháp 
(DOJ). Bức thư nêu chi tiết cách 
DOJ đang tiếp tục xem xét các 
cáo buộc gian lận cử tri trong 
cuộc bầu cử ngày 03/11.

“Tôi rất vinh dự khi ngài 
đã gọi tôi phục vụ Chính phủ 
của ngài và người dân Hoa Kỳ 
một lần nữa với tư cách là Tổng 
Chưởng lý,” ông Barr nói thêm.

Trong những tuần gần đây, 
TT Trump đã báo hiệu rằng ông 
thất vọng với hiệu quả làm việc 
của ông Barr sau khi DOJ cho 
biết họ không thể tìm thấy bằng 
chứng gian lận bầu cử ở mức 
phổ biến. Ông Barr đã nói với 
The Associated Press hồi cuối 
tháng 11 rằng “tính đến hôm nay, 
chúng tôi chưa thấy gian lận trên 
một quy mô có thể dẫn đến một 
kết quả khác trong cuộc bầu cử.”

Sau đó, DOJ đã cố gắng làm 
rõ nhận xét của ông, nói rằng 
nhiều hãng thông tấn đã đăng 
các bài viết không chính xác 
hoặc gây hiểu lầm.

Tổng thống cũng bày tỏ sự 
không hài lòng với cách ông 
Barr giải quyết các cuộc điều 
tra về nguồn gốc của cuộc điều 
tra chiến dịch tranh cử của ông 
Trump. Ông Barr đã chỉ định 
Luật sư Hoa Kỳ John Durham 
xem xét các cuộc điều tra này, 

và cho đến nay chỉ có một quan 
chức FBI, Kevin Clinesmith, bị 
truy tố và bị kết tội.

Hôm 03/12, ông Trump nói 
với các phóng viên rằng DOJ và 
ông Barr đã không “xem xét kỹ 
lưỡng” các cáo buộc gian lận 
cử tri hoặc những hành vi bất 
bình thường.

“Khi xem xét ông ấy sẽ thấy 
loại bằng chứng mà ngay bây giờ 
quý vị đang thấy ở Thượng viện 
Georgia,” ông Trump nói, đề cập 
đến các phiên điều trần ở tiểu 
bang này về cáo buộc gian lận 
và các sự việc bất bình thường. 
“Ông ấy vẫn chưa làm gì cả,” ông 
Trump nói vào thời điểm đó.

Khi được hỏi về tình trạng 
công việc của ông Barr, Tổng 
thống nói với các phóng viên 
rằng “hãy hỏi tôi điều đó trong 
một vài tuần nữa tính từ bây giờ.”

Trong thư, ông Barr đã thể 
hiện một giọng lạc quan. Ông 
lưu ý rằng Tổng thống Trump 
có thể giải quyết “những cáo 
buộc vô căn cứ” rằng chiến 
dịch tranh cử năm 2016 của ông 
thông đồng với Nga.

“Chỉ có ít người có thể vượt 
qua những cuộc tấn công này, 
chưa nói đến còn ít người hơn 
có thể tiến lên phía trước với 
một chương trình tích cực cho 
đất nước,” ông Barr nói.

“Mục tiêu của chiến dịch này 
là nỗ lực làm tê liệt, nếu không 
muốn nói là để lật đổ Chính phủ 
của ngài bằng những cáo buộc 
điên cuồng về Nga,” ông nói.

Ông Barr cũng tán dương 
thành tích của TT Trump trong 
việc đối phó với các hoạt động 
khai thác kinh tế của Trung 
Cộng cũng như các hành động 
của Tổng thống chống lại các 
băng đảng ma túy Mexico.

Cẩm An biên dịch

Tổng thống Trump thắng cử. Cũng 
không phải là về Đảng Dân Chủ hay 
Đảng Cộng Hòa.

Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một 
thế lực xấu xa muốn phá hủy đất nước 
chúng ta và trên thực tế là tiêu diệt tất 
cả những gì tốt đẹp của nhân loại.

Cuộc bầu cử này là đỉnh điểm cho 
cuộc chiến giữa tự do và chủ nghĩa 
cộng sản, giữa thiện và ác.

Cùng với sự sụp đổ của các chế độ 
cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu, người 
dân Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới 
đã thở phào, nghĩ rằng mối đe dọa 
cộng sản đã chấm dứt. Nhưng chủ 
nghĩa cộng sản chưa bao giờ ngủ yên. 
Toàn cầu hóa đã tiếp sức cho nó và làm 
suy yếu Hoa Kỳ.

Thiện và ác không thể thỏa hiệp. 
Chúng giống như lửa và băng. Đầu 
hàng cái ác chỉ khuyến khích nó. 
Chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản 
trong cuộc bầu cử này sẽ dẫn đến thất 
bại cho tự do ở khắp mọi nơi trên thế 

giới. Nhân loại sẽ chìm trong đêm dài 
tăm tối.

Ngày 05/12/2020 tại Georgia, Tổng 
thống Trump đã nói về những người 
muốn đánh cắp cuộc bầu cử, “Những 
người này muốn tiến xa hơn chủ nghĩa 
xã hội, họ muốn tiến đến hình thức 
chính phủ cộng sản, và tôi không nghi 
ngờ gì về điều đó.”

Hoa Kỳ sẽ được bảo vệ như thế nào? 
Các quan chức địa phương thường là 
những người đồng lõa tích cực nhất 
trong hành vi gian lận bầu cử. Các thẩm 
phán, vì học thuyết tam quyền phân lập, 
thường miễn cưỡng trong việc truyền 
đạt cho các tiểu bang cách điều hành 
cuộc bầu cử. Quốc hội Hoa Kỳ không có 
vai trò nào trừ khi Cử tri đoàn không bầu 
ra được người chiến thắng.

Định mệnh của Tổng thống Trump 
là khắc phục chỗ sơ hở. Ông đã tuyên 
thệ sẽ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ và ông 
có quyền lực của tổng thống để thực 
hiện sứ mệnh đó.

Tổng thống Trump nên sử dụng 
những quyền lực đó với tư cách là 
Tổng thống để bảo vệ tương lai nền 
Cộng Hòa của chúng ta và bắt giữ 
những kẻ đã âm mưu tước đi quyền 
của người dân thông qua những hành 
vi gian lận bầu cử. Đạo luật Chống 
Phản loạn cho phép Tổng thống 
Trump sử dụng quân đội để thu giữ 
bằng chứng bầu cử quan trọng ở các 
tiểu bang tranh chấp và đưa ra một 
bảng kiểm toán minh bạch, chính xác 
về kết quả bỏ phiếu.

Hệ thống của chúng ta đang bị khủng 
hoảng. Tổng thống Trump cần hành 
động để khôi phục chế độ pháp quyền.

Bằng cách minh bạch, sự trung 
thực có thể đánh bại gian lận. Nguyện 
vọng của đa số người dân sẽ được thực 
hiện, và chiến thắng mà chủ nghĩa 
cộng sản tìm kiếm sẽ bị đánh bại.

Lan Châu biên dịch

phiếu đã bị dừng lại vào ban đêm, 
cùng với việc các quan sát viên bầu cử 
bị đẩy ra ngoài. Và rồi, một số lượng 
phiếu bầu khổng lồ, không thể xảy ra 
về mặt thống kê đã được thêm vào, đưa 
ông Biden lên dẫn trước.

Sự việc như thế này, chỉ xảy ra ở 
các tiểu bang mà ông Biden phải đảo 
ngược kết quả và chưa từng xảy ra 
trong các cuộc bầu cử trước đó, cho 
thấy có một nỗ lực có tổ chức để đánh 
cắp cuộc bầu cử.

Nỗ lực này có thể bao gồm việc 
thao túng cuộc bỏ phiếu thông qua 
Hệ thống bỏ phiếu Dominion. Theo 
một cuộc thanh tra đối với các máy 
móc và phần mềm của hệ thống này 
ở tiểu bang Michigan, “Hệ thống bỏ 
phiếu Dominion được cố ý thiết kế với 
những sai sót có chủ đích nhằm tạo ra 
gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến 
kết quả bầu cử.”

Ngoài ra, nhiều hình thức thu gom 
phiếu bầu bất hợp pháp và những sự 
bất bình thường trong quá trình bầu cử 
cũng được xác nhận trong hơn một ngàn 
bản khai có tuyên thệ của các quan sát 
viên bầu cử và những người khác.

Có những báo cáo — vẫn cần được 
xác nhận — về ảnh hưởng của các 
quốc gia khác trong việc phá hoại cuộc 
bầu cử của chúng ta.

Tổng thống Trump đã nói rằng hệ 
thống bầu cử của chúng ta đang bị 
“phối hợp tấn công và bao vây.”

Và hệ quả là thể chế chính phủ 
của chúng ta đang rơi vào tình thế 
nguy hiểm. Nếu một cuộc bầu cử có 
thể được chiến thắng thông qua các 
phương thức không trung thực như 
được sử dụng vào năm 2020, thì có thể 
tiên đoán rằng cuộc bầu cử tiếp theo 
cũng sẽ được quyết định thắng thua 
theo cách tương tự. Người dân Hoa 
Kỳ sẽ mất đi quyền bầu cử của mình.

Nếu có một nỗ lực có tổ chức để đánh 
cắp cuộc bầu cử, thì những hành động 
đó tương đương với việc đảo chính.

Ngoài ra, nếu Hoa Kỳ trên thực tế 
chỉ có một đảng cầm quyền, thì các 
thay đổi pháp lý có thể thay đổi hệ 
thống của chúng ta từ nền tảng.

Đảng Dân Chủ đã nói về việc bỏ 
hình thức Cử tri đoàn, bảo đảm rằng 
các thành phố lớn do Đảng Dân Chủ 
chiếm ưu thế sẽ bầu tổng thống; biến 
Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Puerto Rico 
thành các tiểu bang, để tăng khả năng 
chiếm đa số trong Thượng viện của 
Đảng Dân Chủ; và mở rộng Tối cao 
Pháp viện, để bảo đảm rằng các thẩm 
phán do Đảng Dân Chủ bổ nhiệm sẽ 
chiếm đa số.

Tuy rằng đây là những mối đe dọa 
nghiêm trọng đối với nền Cộng Hòa của 
chúng ta, nhưng chúng vẫn chưa phải 
là tâm điểm của những gì có thể xảy ra.

Về bản chất, mối nguy hiểm hiện 
nay không nằm ở việc ông Biden hay 
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Vào thời khắc quan trọng này, 
Tổng thống Trump nên hành động
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Tiếp theo từ trang 1

Tổng thống Donald Trump trong Phòng Nội các của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 31/7/2020. 

Tổng Chưởng lý William Barr.

TT Trump tuyên bố Tổng 
chưởng lý Barr từ chức

người sẵn sàng nhìn vào sự thật 
và thực tế phải sửng sốt. Bởi vì 
chưa bao giờ — chúng ta chưa 
bao giờ từng chứng kiến   điều gì 
như thế này trong lịch sử của đất 
nước này. Và nó buộc phải dừng 
lại ngay bây giờ nếu không sẽ 
không bao giờ có một cuộc bầu 
cử tự do và công bằng nữa,” bà 
Powell nói.

Lệnh này cũng quy định rằng 
“trong vòng 45 ngày kể từ ngày 
nhận được đánh giá và thông 
tin,” những người đứng đầu Bộ 
Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa 
và “bất kỳ cơ quan thích hợp nào 
khác” sẽ phải gửi báo cáo đánh 
giá cuộc Tổng tuyển cử Hoa Kỳ.

Báo cáo này bao gồm “mức 
độ mà bất kỳ sự can thiệp nào 
từ nước ngoài nhắm vào cơ sở 
hạ tầng bầu cử gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến an ninh hoặc 
sự liêm chính của cơ sở hạ tầng 
đó, việc kiểm đếm phiếu bầu 
hoặc việc truyền tải kịp thời kết 
quả bầu cử; và nếu có bất kỳ sự 
can thiệp nào của nước ngoài 
liên quan đến các hoạt động 
nhắm vào cơ sở hạ tầng của, 

hoặc liên quan đến một tổ chức, 
chiến dịch hoặc ứng cử viên 
chính trị, mức độ mà các hoạt 
động đó ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến an ninh hoặc sự liêm 
chính của cơ sở hạ tầng đó, kể 
cả việc truy cập trái phép, tiết lộ 
hoặc tiết lộ do bị đe dọa, hoặc 
thay đổi hoặc làm sai lệch thông 
tin hoặc dữ liệu,” theo nội dung 
của sắc lệnh.

Sắc lệnh cũng cho phép áp 
đặt “bất kỳ biện pháp trừng 
phạt nào được kiến nghị” đối 
với các tổ chức được cho là đã 
can thiệp vào cuộc bầu cử.

Những điều này có thể bao 
gồm việc “ngăn chặn và cấm 
tất cả các giao dịch về tài sản 
của một người và các lợi ích 
đối với tài sản thuộc quyền tài 
phán của Hoa Kỳ,” “trục xuất 
các nhân viên công ty nước 
ngoài của một người ra khỏi 
Hoa Kỳ,” và “bất kỳ biện pháp 
nào khác được pháp luật cho 
phép,” trong số các điều khoản 
khác [của sắc lệnh].

Lan Châu biên dịch

Sidney Powell: TT Trump có thể kích hoạt sắc lệnh 
năm 2018 về can thiệp nước ngoài vào bầu cử

Theo quyền hạn 
khẩn cấp, ông 
ấy [TT Trump] 
thậm chí có thể 

chỉ định một 
công tố viên 

đặc biệt để điều 
tra việc này, đó 

chính xác là 
những gì cần 

phải xảy ra. Mọi 
máy móc, mọi 
máy bỏ phiếu 

đều cần được thu
giữ ngay.

Sidney Powell

Bà Powell nói với
The Epoch Times rằng bà tin sắc 
lệnh đó có thể trao cho TT Trump 

“mọi loại quyền lực.
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chấp – và rõ ràng là như vậy.”
Đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania cho 

biết trong một thông cáo báo chí rằng 
các đại cử tri đã gặp nhau tại Harrisburg 
để “bỏ phiếu có điều kiện” cho TT 
Trump và Phó TT Pence “theo yêu cầu 
của chiến dịch tranh cử của TT Trump.” 
Phiếu bầu của họ đến vào lúc các đại cử 
tri Đảng Dân Chủ bỏ phiếu cử tri đoàn 
cho ông Biden và bà Harris.

Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania trích 
dẫn cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 
giữa Richard Nixon và John F. Kennedy, 
người sau này sẽ trở thành người chiến 
thắng cuối cùng.

“Chúng tôi đã tiến hành cuộc bỏ 
phiếu theo thủ tục này để bảo vệ các 
khiếu nại pháp lý nào mà có thể được 
bảo toàn trong tương lai,” ông Bernie 
Comfort, chủ tịch chiến dịch tranh cử 
của TT Trump ở Pennsylvania, cho biết 
trong một tuyên bố.

Tại Georgia, chủ tịch Đảng Cộng Hòa 
của tiểu bang David Shafer nói rằng các 
Đại cử tri Đảng Cộng Hòa hôm nay đã 
hành động vì “vụ kiện của Tổng thống 
thách thức kết quả bầu cử ở Georgia vẫn 
đang chờ giải quyết.”

Ông Shafer cho hay trong một bài 
đăng trên Twitter: “Các ứng cử viên của 
Đảng Cộng Hòa cho vị trí đại cử tri bầu 
cử tổng thống đã gặp nhau vào buổi trưa 
hôm nay tại Điện Capitol và bỏ phiếu bầu 
cho Tổng thống và Phó Tổng thống.” Ông 
Shafer viết tiếp: “Nếu chúng ta đã không 
gặp nhau và bỏ phiếu ngày hôm nay, 
thì vụ kiện đang chờ giải quyết của Tổng 
thống có thể đã mất hiệu lực. Hành động 
của chúng ta ngày hôm nay đã bảo toàn 
quyền của ông ấy theo luật Georgia.”

Điều tương tự cũng được tiến hành 
ở Nevada, nơi các Đại cử tri Đảng Cộng 
Hòa của tiểu bang đã bỏ phiếu cho ông 
Trump và ông Pence. Một bài đăng trên 
Twitter của Đảng Cộng Hòa ở Nevada 
tuyên bố rằng, “Hôm nay đã làm nên 
lịch sử.”

Theo Đảng Cộng Hòa của tiểu bang, 
các đại cử tri của Đảng Cộng Hòa  ở 
Arizona cũng đã bỏ phiếu cho ông 
Trump và ông Pence.

Cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 14/12 
và được kiểm đếm vào ngày 06/01 trong 
Hội nghị liên tịch Quốc hội, khi Hạ viện 
và Thượng viện nhóm họp.

Sau khi các tiểu bang hoàn thành 
kiểm phiếu và thu thập các kết quả 
chính thức, “Bộ luật Hoa Kỳ (tiêu đề 3, 
chương 1, mục 6) yêu cầu các thống đốc 
tiểu bang chuẩn bị ‘sớm nhất có thể’ 
một tài liệu gọi là Giấy Chứng nhận kết 
quả bầu cử.”

“Giấy Chứng nhận này phải liệt kê 
tên của các đại cử tri được cử tri lựa chọn 
và số phiếu họ nhận được trong kết quả 
bầu cử phổ thông, cũng như tên của tất 
cả các ứng cử viên thất cử cho [vị trí] đại 
cử tri và số phiếu họ nhận được,” theo 
vụ Khảo cứu Quốc hội Hoa Kỳ.

“Giấy Chứng nhận kết quả bầu cử 
thường được ký bởi thống đốc tiểu bang 
và phải được đóng dấu bởi ấn tín của 
tiểu bang. Một bản sao được chuyển 
cho nhân viên Văn khố Quốc gia Hoa 
Kỳ, trong khi sáu bản sao [khác] của 
Giấy Chứng nhận kết quả phải được 

cung cấp cho các đại cử tri trước khi kết 
thúc ngày 14/12, ngày họ họp mặt.”

Theo Bộ luật Hoa Kỳ, khi Hạ viện và 
Thượng viện họp, họ phải xem xét “tất 
cả các chứng chỉ và giấy tờ được cho 
là giấy chứng nhận bỏ phiếu.” Một số 
thành viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc 
hội cho biết họ sẽ cố gắng phản đối việc 
kiểm phiếu của cử tri đoàn cho một tiểu 
bang; điều này sau đó sẽ châm ngòi cho 
một loạt các cuộc tranh luận và bỏ phiếu.

Cố vấn Tòa Bạch Ốc Stephen Miller 
trả lời phỏng vấn của Fox News hôm 
14/12 rằng các nhóm đại cử tri thay thế 
đang được chọn ở một số tiểu bang, 
đồng thời tuyên bố rằng điều đó sẽ dẫn 
đến việc TT Trump tái đắc cử.

Ông Miller nói trên chương trình “Fox 
& Friends”, đề cập đến ngày nhậm chức 
của tổng thống rằng, “Ngày duy nhất được 
quy định trong Hiến pháp là ngày 20/01. 
Vì vậy, chúng tôi có quá đủ thời gian để 
chỉnh lại kết quả bầu cử gian lận này và 
chứng nhận ông Donald Trump là người 
chiến thắng trong cuộc bầu cử.” 

Không rõ liệu các nhà lập pháp có 
chứng nhận các kết quả bầu cử ở các 
tiểu bang này hay không. The Epoch 
Times đã liên hệ với các lãnh đạo phe đa 
số của Đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang 
này, nhưng không được phúc đáp ngay.

Cạnh tranh giữa các nhóm
đại cử tri 
Theo dự kiến thì các tiểu bang có sự cạnh 
tranh sát sao giữa TT Trump và đối thủ 
của ông, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe 
Biden, có khả năng sẽ đưa ra các danh 
sách bổ nhiệm đại cử tri khác nhau, 
trong đó một danh sách được thống đốc 
chứng nhận, và danh sách còn lại được 
cơ quan lập pháp chứng nhận.

Không rõ liệu tất cả các Đại cử tri 
Đảng Cộng Hòa ở năm tiểu bang này đã 
được chính thức chứng nhận hay chưa. 
Nhưng trong mọi trường hợp, Quốc 
hội có khả năng sẽ phải đối mặt với các 
danh sách bổ nhiệm đại cử tri khác 
nhau vào ngày 06/01/2021, khi hai nghị 
viện sẽ   kiểm phiếu. Mặc dù có một quy 
trình để giải quyết tranh chấp giữa các 
đại cử tri tranh chấp, nhưng quy trình 
này chưa bao giờ được thử nghiệm xét 
xử tại các tòa án.

Việc phê chuẩn một nhóm đại cử tri sẽ 
cần có đa số ở cả hai nghị viện. Cán cân 
quyền lực tại Thượng viện sẽ được quyết 
định bởi các kết quả của hai cuộc bầu cử 
bổ sung ở Georgia. Nếu Đảng Dân Chủ 
giành được cả hai ghế, tỷ số hòa 50-50 
ở Thượng viện sẽ trao quyền quyết định 
cuối cùng cho phó tổng thống.

Nếu các nhà lập pháp không thể 
đồng thuận về một nhóm đại cử tri, thì 
đất nước sẽ rơi vào một tình thế hoàn 
toàn xa lạ, điều này có thể khiến Tối 
cao Pháp viện buộc phải can thiệp. Bài 
học lịch sử cho thấy, các phái đoàn tiểu 
bang trong Hạ viện liên bang có thể sẽ 
phải lựa chọn một tổng thống. Đảng 
Cộng Hòa hiện đang chiếm đa số các 
phái đoàn.

Phóng viên Jack Phillips của The Epoch 
Times và Reuters đã đóng góp cho bản 
tin này.

Ngân Hà biên dịch

Các Đại cử tri Đảng Cộng 
Hòa ở Pennsylvania, 
Georgia, Nevada và Arizona 
bỏ phiếu cho TT Trump
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◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

◾	 Chương	trì�nh	vay	tiề�n	đặc	biệt	cho	
người	có	trở	ngại	crềdit,	lợi	tức.

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

◾	 Mua	trả	cash	cho	người	ca�n	bán	ga�p	
hoặc	sa�p	bị	forềclosề.

◾	 Nhân	viên	địa	o� c	toàn	thời	gian,		 	
7	ngày/tua�n.
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Vào Ngày Nhân Quyền năm nay, 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo 
đã ra một tuyên bố về việc định 
danh công khai 17 quan chức 

nước ngoài có liên quan đến các 
vi phạm nhân quyền. Một trong số đó 

là Huang Yuanxiong (Hoàng Nguyên 
Hùng, trưởng đồn công an Ngô Thôn) 
thuộc Sở Công an Hạ Môn ở Trung 
Quốc. Ông này bị trừng phạt “vì đã tham 
gia vào những vi phạm nhân quyền trắng 
trợn… liên quan đến những vi phạm đặc 
biệt nghiêm trọng về tự do tôn giáo của 
các học viên Pháp Luân Công.”

Chúng tôi hoan nghênh hành 
động này. Sự việc này đã chờ đợi quá 
lâu rồi, và nó thể hiện sự thay đổi rõ 
rệt so với những nỗ lực trước đây của 
các chính phủ phương Tây nhằm xoa 
dịu Trung Cộng.

Mặc dù ước tính có khoảng 100 
triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc bị đàn áp trong 21 năm, nhưng 
các chính phủ phương Tây đã có xu 
hướng không lên tiếng về vấn đề này.

Đối với Trung Cộng, việc xâm phạm 
nhân quyền của các học viên Pháp 
Luân Công luôn là chủ đề nhạy cảm 
nhất. Các quan chức Trung Cộng sẽ 
nói với các chính phủ phương Tây rằng 
họ có thể đưa ra vấn đề nhân quyền 
và vấn đề Pháp Luân Công một cách 
kín đáo chứ không được công khai. 
Nhưng, ngay cả khi đối thoại kín đáo, 
ngay khi một quan chức phương Tây 
nói về Pháp Luân Công, các quan chức 
Trung Cộng sẽ đứng dậy và rời đi. Đó là 
lý do tại sao nhiều quan chức phương 
Tây không công khai đề cập đến Pháp 
Luân Công, cho dù họ nói rằng họ ủng 
hộ nhân quyền.

Khi một quốc gia thảo luận về nhân 

quyền mà không đề cập đến Pháp Luân 
Công – cho thấy họ sợ xúc phạm Bắc 
Kinh hoặc họ thiếu nghiêm túc trong vấn 
đề này – đối với Trung Cộng thì điều đó 
tương đương với một buổi diễn chính trị, 
và Trung Cộng biết rằng mình đã thắng.

Trong một văn bản được lưu hành 
giữa các thành viên Bộ Chính trị vào 
đêm ngày 25/4/1999, lãnh đạo Trung 
Cộng lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân 
đã nêu ra lý do tại sao ông ta tin rằng 
Pháp Luân Công cần bị tiêu diệt. Ông 
ta phàn nàn rằng vào thời điểm đó 
Pháp Luân Công có “nhiều người theo 
học là đảng viên Cộng sản, các quan 
chức [của Đảng hoặc nhà nước], học 
giả, binh lính, cũng như công nhân và 
nông dân.”

Ông ta lo sợ về số lượng người đang 
luyện tập, về sự hiện diện của họ trong tất 
cả các thành phần xã hội Trung Quốc.

Ông Giang cũng lo sợ rằng các 
nguyên lý của Pháp Luân Công có thể 
hấp dẫn người dân Trung Quốc hơn hệ 
tư tưởng của Trung Cộng, vốn dựa trên 
“chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa duy vật và 
chủ nghĩa vô thần.”

Pháp Luân Công dạy học viên sống 
theo các nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn 
và thực hành năm bài công pháp tĩnh tại.

Ông Giang đã phát động cuộc đàn 
áp đối với Pháp Luân Công vào ngày 
20/7/1999. Vì 100 triệu người đang tập 
Pháp Luân Công, mỗi người đều có 
thành viên gia đình, bạn bè, và đồng 
nghiệp, nên chiến dịch này quả thực đã 
nhắm vào tất cả người dân Trung Quốc.

Toàn bộ nguồn lực của nhà nước 
độc tài này đã được huy động để chống 
lại các học viên Pháp Luân Công, 
khiến họ trở thành những người bị 
mất việc làm, chỗ học và nhà ở, cùng 
những hình phạt khác. Hàng triệu 
người đã bị bắt giữ, bị tẩy não, và bị 

tra tấn nhằm buộc họ phải từ bỏ tín 
ngưỡng của mình.

Sau một cuộc điều tra, Tòa án độc lập 
về Trung Quốc kết luận rằng “Tình trạng 
cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được 
thực hiện trong nhiều năm trên khắp 
Trung Quốc với quy mô đáng kể, và các 
học viên Pháp Luân Công là một và có 
lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính.”

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho 
hành động thu hoạch nội tạng này là 
một “cuộc diệt chủng lạnh lùng” (“cold 
genocide”).

Trên trang web Minghui.org, các 
học viên đã ghi lại chi tiết từng trường 
hợp bị bức hại này trong suốt 21 năm. 
Cả thế giới đã tiếp cận được thông tin 
này. Các học viên Pháp Luân Công 
không nản chí đã tổ chức các cuộc biểu 
tình, đến các văn phòng chính phủ và 
cung cấp nhân chứng.

Quốc hội Hoa Kỳ đã phản ứng bằng 
một số nghị quyết, và nhiều quan chức 

đã bày tỏ riêng sự ủng hộ. Nhưng trong 
quá khứ, chính phủ Hoa Kỳ đã không 
có lập trường rõ ràng.

Tuy nhiên, Chính phủ TT Trump đã 
hành động khác. Ngày 17/7/2019 tại Tòa 
Bạch Ốc, ông Trump đã gặp gỡ những 
người sống sót trong các cuộc đàn áp 
tôn giáo ở Trung Quốc, bao gồm cả một 
học viên Pháp Luân Công.

Ngoại trưởng Pompeo đã lên án rõ 
ràng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và 
Đại sứ Tự do Tôn giáo Sam Brownback 
đã lên án hành vi cưỡng bức mổ cướp 
nội tạng.

Với việc trừng phạt ông Huang, 
Chính phủ TT Trump đã thực hiện một 
bước tiến quan trọng khác.

Bằng cách đứng lên chống lại Trung 
Cộng và lên án cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công, Hoa Kỳ đã thể hiện sức mạnh và 
đem đến hy vọng cho thế giới.

Cẩm An biên dịch

Một phụ nữ cầm ảnh của một người đàn ông bị sát hại trong cuộc đàn áp của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, trong một cuộc diễn hành ở Hoa Thịnh Đốn hôm 17/7/2014.

Vào Ngày Nhân quyền, Chính phủ Hoa Kỳ 
trừng phạt kẻ đàn áp Pháp Luân Công 
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Một nhóm lưỡng đảng gồm các 
thành viên Hạ viện và thượng 
nghị sĩ đã công bố gói cứu trợ 
virus Trung Cộng nhỏ hơn nhiều 
so với các gói do Đảng Dân Chủ 
tại Hạ viện và Tòa Bạch Ốc đề 
xuất, nhằm hỗ trợ tài chính trước 
khi một số điều khoản sẽ hết hạn 
vào cuối năm nay.

Trong một cuộc họp báo 
hôm 01/12, Thượng nghị sĩ Bill 
Cassidy (Cộng Hòa–Louisiana) 
cho biết: “Đây là một nỗ lực của 
lưỡng đảng, lưỡng viện nhằm 
tạo ra” sự trợ giúp cho các chủ 
doanh nghiệp nhỏ, bác sĩ, người 
thất nghiệp và những đối tượng 
khác. Cả Đảng Cộng Hòa và 
Đảng Dân Chủ đều “có phần lớn 

những gì chúng tôi muốn” trong 
dự luật 900 tỷ USD được đề xuất.

Ông Warner nói rằng việc 
gia hạn trợ cấp thất nghiệp đã 
hết hạn là một phần quan trọng 
trong gói cứu trợ.

Theo các nhà lập pháp, dự 
luật đã nhận được sự ủng hộ 
của 25 đảng viên Dân Chủ và 25 
đảng viên Cộng Hòa.

Dân biểu Josh Gottheimer 
(Dân Chủ–New Jersey) cho biết 
“đây là một khoản đặt cọc cần 
thiết” cho các doanh nghiệp 
nhỏ, các gia đình, và những 
người phải đối mặt với tình trạng 
thất nghiệp trong mùa đông. 

Thượng nghị sĩ Mitt Romney 
(Cộng Hòa–Utah) nói rằng 
“thời điểm để vay tiền” chính là 
thời điểm hiện tại khi đang có 

khủng hoảng. “Đây không phải 
là một dự luật kích cầu [kinh tế 
trị giá] 1.8 nghìn tỷ USD; đây là 
một quỹ cứu trợ,” ông nói thêm 
rằng một lượng tiền mặt từ 
nguồn quỹ của Đạo luật CARES 
chưa được dùng đến.

Ông Romney cho biết, 
một điều khoản trọng tâm của 
Đảng Cộng Hòa là miễn giảm 
trách nhiệm pháp lý của một 
số doanh nghiệp [đối với Bên 
thứ 3], cũng được đưa vào trong 
phạm vi [dự luật] này.

Bất chấp những tuyên bố tích 
cực từ các thành viên Quốc hội, 
vẫn chưa rõ Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi (Dân Chủ–Califor-
nia), Lãnh đạo thiểu số Thượng 
viện Chuck Schumer (Dân Chủ–
New York), hay Lãnh đạo đa số 

Thượng viện Mitch McConnell 
(Cộng Hòa–Kentucky) có chấp 
thuận dự luật hay không. 

Trước đó trong cùng ngày 
01/12, ông Warner cho biết 
trong một cuộc phỏng vấn rằng 
“chúng ta không nên bỏ rơi 
những đối tượng này khi họ 
đang trong hoạn nạn, vì quả 
thực là từ sau ngày Giáng Sinh, 
một số khoản trợ cấp dành cho 
họ sẽ bắt đầu hết hạn.”

Bà Pelosi và Bộ trưởng Tài 
chính Steven Mnuchin đã hội 
luận về một thỏa hiệp [giữa hai 
bên] để xây dựng dự luật cứu 
trợ mới kể từ mùa hè, nhưng bà 
Pelosi và Tòa Bạch Ốc đều cáo 
buộc nhau là gây cản trở cuộc 
hội luận. Rốt cuộc, bà Pelosi 
tìm kiếm gói cứu trợ trị giá 2.2 

nghìn tỷ USD, trong khi Tòa 
Bạch Ốc chỉ nâng mức đề xuất 
lên 1.9 nghìn tỷ USD, mặc dù 
phạm vi của dự luật khác nhau. 
Các cuộc đàm phán đã không 
thành công vài tuần trước cuộc 
bầu cử hôm 03/11.

Thượng nghị sĩ Joe Manchin 
III (Dân Chủ–West Virginia) 
và Thượng nghị sĩ Susan Col-
lins (Cộng Hòa–Maine) đã giúp 
xây dựng đề xuất mới nhất. Các 
thượng nghị sĩ khác tham gia vào 
việc soạn thảo đề xuất gồm có Lisa 
Murkowski (Cộng Hòa–Alaska), 
Maggie Hassan (Dân Chủ–New 
Hampshire), Jeanne Shaheen 
(Dân Chủ–New Hampshire) và 
Angus King (Độc Lập–Maine).

Huệ Giao biên dịch

Các nhà lập pháp lưỡng đảng đề nghị gói cứu trợ 900 tỷ USD

Tiếp theo từ trang 1

TT Donald Trump vẫy tay chào khi khởi hành trên Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn,
hôm 12/12/2020.

Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn, hôm 24/11/2020.

Trong bức ảnh ngày 01/10/2000 này, cảnh sát mặc thường phục 
bắt giữ một người biểu tình Pháp Luân Công ở Quảng trường 
Thiên An Môn, Bắc Kinh, khi đám đông đứng nhìn.

Mọi người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Sydney, Úc, hôm 26/6/2017.
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Trung tướng quân đội đã về hư u 
Michael Flynn, cự u giám đốc tình 
báo quốc gia, cho biết rằng Hoa 
Kỳ đang ở giữa “trận chiến giữa 
Thiện và Ác”.

“Trận chiến mà chúng ta đang 
tham gia không thể chỉ được đánh 
bằng vũ khí của con người, còn cần 
có sự cứu giúp của Chúa bởi vì trong 
một cuộc chiến chống lại các thế lực 
tà ác, chỉ có Chúa mới có thể chiến 
thắng,” ông Flynn viết trong một bài 
bình luận xuất bản hôm 10/12.

“Và, là những công dân của 
Hoa Kỳ, chúng ta phải từ chối 
đi dự đám tang của nền độc lập 
của chính mình,” ông nói thêm. 
“Chúng ta, những người dân tự 
hào tuyên bố rằng Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ là ‘Một Quốc gia ở 
dưới sự che chở của Chúa.’”

Ông Flynn, từng là cố vấn an 
ninh quốc gia của Tổng thống 
Donald Trump, gần đây đã được 
tổng thống ân xá. Ông là người ủng 
hộ những tuyên bố của Tổng thống 
Trump về gian lận bầu cử.

“Chúng ta không muốn một thế 
giới bị cai trị bởi những bạo chúa 
không được ai bầu chọn và bởi 
những kẻ muốn có quyền lực để 
tiêu diệt chúng ta. Chúng ta biết kế 
hoạch của họ là gì: loại bỏ những 
người bất đồng chính kiến, khuất 
phục mọi chỉ trích và cấm đoán 
những người không phục tùng vô 
điều kiện chế độ độc tài của ‘trật 
tự thế giới mới,’” ông Flynn viết 
trong bài báo.

Hôm 12/12, ông Flynn cũng phát 
biểu tại cuộc biểu tình “Stop the 
Steal” ở Hoa Thịnh Đốn.

Ông nói thêm rằng nếu “những 
bạo chúa” mà ông đang đề cập đến 
“không thành công nhờ sự thuyết 
phục của các hãng thông tấn lớn, 
thì họ sẽ không ngần ngại dùng 
đến lừa dối, phản bội, khai man và 
kiểm duyệt”, đồng thời “Chúng ta 
hãy đừng quên rằng với những tội 
ác mà họ đã gây ra, họ đã vi phạm 

luật pháp của chúng ta; họ đã phản 
bội dân tộc của chúng ta và lời thề 
phục vụ đất nước mình, lời thề của 
mình để duy trì, bảo vệ và giữ gìn 
Hiến pháp.”

Ông Flynn nói thêm rằng người 
dân Hoa Kỳ nên “cầu nguyện ngay 
bây giờ” để sự thật được tiết lộ, “cùng 
với một kỷ nguyên mới của lòng yêu 
nước của người dân Hoa Kỳ.”

“Nếu hiện nay chúng ta không 
giành được công lý từ các quan 
chức dân cử của chúng ta, nếu Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ không biết làm 
sao để lựa chọn giữa việc bảo vệ luật 
pháp và vấn đề hợp pháp hóa một 
cuộc đảo chính chống lại người dân 
của nó, thì quốc gia của chúng ta 
sẽ thoái thác trách nhiệm đối với 
người dân Hoa Kỳ và vai trò quốc tế 
của mình,” ông viết.

Bài bình luận được đăng vài 
ngày sau khi Thẩm phán quận 
Emmet Sullivan, một người được 
ông Clinton bổ nhiệm, cho biết vụ 
kiện ông Flynn đã bị bác bỏ. Ông 
Sullivan viết rằng việc bác bỏ là nhờ 
sự ân xá của Tổng thống Trump chứ 
không phải do kiến nghị của Bộ Tư 
pháp hồi đầu năm 2020 sau khi có 
những tiết lộ về cách mà các nhân 
viên thực thi pháp luật liên bang 
giải quyết vụ việc của ông Flynn.

Ngày 25/11, Tổng thống Trump 
đã ân xá cho ông Flynn “vì lẽ ra ông 
ấy đã không nên bị truy tố,” Tham 
vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc Kayleigh 
McEnany cho biết.

Tháng trước, Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) 
đã gọi lệnh ân xá của Tổng thống 
Trump là “một hành động tham 
nhũng nghiêm trọng và một sự lạm 
dụng quyền lực trắng trợn”, trong 
khi nói, “ông Trump một lần nữa 
đang sử dụng quyền lực ân xá để bảo 
vệ những người nói dối nhằm che 
đậy cho hành vi sai trái của ông ta, 
giống như ông ta đã làm khi ông ta 
giảm án của cố vấn chiến dịch tranh 
cử Roger Stone.”

Cẩm An biên dịch

Tướng Michael Flynn:
Hoa Kỳ đang ở giữa ‘Trận chiến 
giữa Thiện và Ác’

 TASOS KATOPODIS/GETTY IMAGES

Tướng Michael Flynn phát biểu trong cuộc biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bên ngoài Tối 
cao Pháp viện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hôm 12/12 /2020.
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Cuối ngày 11/12, Tổng thống 
Donald Trump đã hồi đáp về 
phán quyết của Tối cao Pháp viện 
từ chối đơn kiện của tiểu bang 
Texas về kết quả bầu cử năm 2020 
tại bốn tiểu bang chiến địa.

“Tối cao Pháp viện thực 
sự khiến chúng ta thất vọng. 
Không có trí tuệ, không có lòng 
dũng cảm!” Tổng thống Trump 
đã viết trong một tuyên bố trên 
Twitter sau phán quyết của Tối 
cao Pháp viện.

“Vậy đó, quý vị là Tổng thống 
Hoa Kỳ và quý vị vừa trải qua 
một cuộc bầu cử mà quý vị nhận 
được nhiều phiếu bầu hơn bất 
kỳ Tổng thống đương nhiệm 
nào trong lịch sử – và bị coi là 
thua,” Tổng thống tiếp tục.

“Quý vị không có ‘tư cách 
pháp lý’ trước Tối cao Pháp 
viện, vì vậy quý vị ‘can thiệp’ 
cùng với những tiểu bang tuyệt 
vời mà sau khi điều tra và xem 
xét kỹ lưỡng, cũng cho rằng 
quý vị đã ‘bị phá rối’, điều mà 
cũng khiến họ bị tổn hại. Nhiều 
người khác có cùng quan điểm 
cũng tham gia vào vụ kiện 
nhưng trong nháy mắt, nó bị 
bác bỏ và biến mất, thậm chí 
chẳng cần xem xét lý do tại sao 
vụ kiện được đưa ra. Đây là một 
cuộc bầu cử gian lận, hãy tiếp 
tục chiến đấu!”

Trước đó vào buổi tối, Tối 
cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã 
đưa ra một phán quyết kh-
iến nhiều người dân Hoa Kỳ 
thất vọng. Họ đã hy vọng rằng 
các thẩm phán sẽ làm sáng tỏ 
những tranh cãi đang nổ ra 
xung quanh tính liêm chính 
của cuộc bầu cử năm 2020.

Tối cao Pháp viện tuyên bố 
rằng Texas không có tư cách 
pháp lý – hoặc có quyền – để 
khởi kiện theo Hiến pháp vì 
Texas không chứng minh được 
lợi ích hợp lý để can thiệp vào 
cách thức các tiểu bang khác 
tiến hành cuộc bầu cử của họ.

“Texas đã không chứng 
minh được quyền được thừa 
nhận hợp pháp để can thiệp 
vào cách thức mà tiểu bang 
khác tiến hành các cuộc bầu 
cử của mình,” theo phán quyết. 
“Tất cả các kiến nghị đang chờ 

giải quyết khác đều bị loại bỏ vì 
không có ý nghĩa trên thực tế.”

Thẩm phán Samuel Alito đã 
đưa ra một tuyên bố riêng để 
nói rằng ông sẽ chấp nhận yêu 
cầu khởi kiện của Texas, nhưng 
không cấp lệnh sơ bộ, vì ông tin 
rằng Tối cao Pháp viện có nghĩa 
vụ thụ lý bất kỳ trường hợp nào 
thuộc “quyền tài phán ban đầu” 
của họ, có nghĩa là tòa án có 
quyền xét xử vụ án lần đầu tiên 
thay vì xem xét lại quyết định 
của tòa án cấp dưới. Thẩm phán 
Clarence Thomas cũng đồng 
tình với thẩm phán Alito trong 
tuyên bố trên.

“Theo quan điểm của tôi, 
chúng tôi không có quyền từ 
chối việc giải quyết đơn kiện 
trong trường hợp thuộc thẩm 
quyền ban đầu của chúng tôi… 
Do đó, tôi sẽ chấp thuận kiến 
nghị được đệ trình đơn kiện 
[của Texas] nhưng sẽ không cấp 
thêm sự trợ giúp nào khác, và 
tôi không bày tỏ quan điểm về 
bất kỳ vấn đề nào khác,” ông 
Alito viết trong tuyên bố của 
mình. Ông không trả lời các câu 
hỏi về vụ kiện.

TT Trump và các đồng minh 
của ông đã đặt kỳ vọng lớn vào 
vụ kiện của Texas, thông qua 
việc Tổng thống mô tả vụ kiện 
là “một sự kiện lớn.” Ông đã yêu 
cầu Tối cao Pháp viện cho phép 
ông tham gia vụ kiện với tư cách 
là một bên liên quan.

Cựu Thị trưởng New York 
Rudy Giuliani, người đang dẫn 
đầu các vụ kiện pháp lý của 
chiến dịch Trump, nói với đài 
truyền hình Newsmax rằng 
theo ông, quyết định bác bỏ vụ 
kiện của Tối cao Pháp viện là 
một “sai lầm khủng khiếp”.

“Điều tồi tệ nhất của việc 
này là, về căn bản, Tối cao Pháp 
viện đang nói rằng, chúng tôi 
muốn đứng ngoài việc này và… 
họ không muốn lắng nghe [các 
nguyên đơn], họ không muốn 
người dân Hoa Kỳ được lắng 
nghe những bằng chứng thật 
sự,” ông Giuliani nói.

Ông Giuliani cho biết rằng 
ông đã nói chuyện với TT 
Trump sau phán quyết trên, và 
Tổng thống đã bảo ông xem 
xét các phương án thay thế.

Ông Giuliani nói thêm rằng 

vì tòa án bác bỏ vụ kiện dựa trên 
tư cách pháp lý, Tổng thống và 
một số đại cử tri có thể đưa các 
vụ kiện khác lên tòa án quận, 
với cáo buộc tương tự.

“Không có gì ngăn cản 
chúng tôi đệ trình những đơn 
kiện này ngay lập tức lên tòa án 
quận, khi đó Tổng thống đương 
nhiên sẽ có đủ tư cách pháp lý. 
Một số đại cử tri sẽ có đủ tư 
cách pháp lý,” ông Giuliani nói.

Cô Ellis, cố vấn pháp lý cao 
cấp của chiến dịch tranh cử của 
TT Trump, nói với đài truyền 
hình Newsmax rằng cô tin rằng 
đội ngũ của TT Trump vẫn còn 
thời gian để tranh tụng các kết 
quả bầu cử, và cho biết thêm 
rằng ngày 06/01 là ngày Quốc 
hội chính thức kiểm đếm phiếu 
của Cử tri đoàn.

“Ngày đó vào tháng Một. Đó 
là ngày có ý nghĩa quan trọng 
nhất. Và Tối cao Pháp viện đã 
công nhận điều đó,” cô nói. 
“Chúng ta vẫn còn thời gian, 
các cơ quan lập pháp của các 
tiểu bang vẫn còn thời gian để 
làm điều đúng đắn. Họ có thể 
đưa ra câu hỏi; họ có thể tổ chức 
các phiên điều trần; họ có thể 
đòi lại các đại biểu của họ; và họ 
nên làm như vậy, và tôi hy vọng 
rằng bây giờ tất cả các bằng 

chứng mà chúng tôi đã đưa ra 
trong các phiên điều trần này sẽ 
đem lại cho họ nguồn cảm hứng 
và can đảm để hành động.”

Vụ kiện của Texas xoay 
quanh các cáo buộc rằng [các 
tiểu bang] Pennsylvania, Geor-
gia, Michigan, và Wisconsin đã 
vi phạm Điều khoản về Đại cử 
tri trong Hiến pháp Hoa Kỳ khi 
thay đổi các quy tắc bầu cử, đối 
xử bất bình đẳng với cử tri, và 
gây ra những sự việc bất thường 
trong cuộc bỏ phiếu bằng cách 
nới lỏng các biện pháp bảo vệ 
tính toàn vẹn của bầu cử theo 
luật tiểu bang, tạo cơ hội cho 
việc gian lận phiếu bầu.

Một số Tổng Chưởng lý của 
các tiểu bang bị đơn đã ra tuyên 
bố hoan nghênh phán quyết 
này [của Tối cao Pháp viện].

TT Trump đang tiến hành 
nhiều vụ kiện pháp lý tại các 
tòa án tiểu bang và liên bang, 
một số trong đó sẽ được đưa lên 
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Một 
số vụ kiện do bên thứ ba và luật 
sư Sidney Powell đệ trình vẫn 
tiếp tục được tiến hành trong 
hệ thống tư pháp.

 
Mimi Nguyen-Ly đã đóng góp 
vào bản tin này.
Huệ Giao biên dịch 
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Ngày 12/12, một số nhóm lên 
kế hoạch tập hợp tại Hoa Thịnh 
Đốn để kêu gọi sự trung thực 
của cuộc bầu cử trong bối cảnh 
lo ngại về gian lận đã diễn ra.

Các nhà tổ chức phong trào 
“Stop the Steal” và “March for 
Trump” cùng với các nhóm 
khác đang tổ chức các sự kiện ở 
Đồi Capitol.

Cô Amy Kremer, người tổ 
chức “March for Trump”, nói 
với The Epoch Times hồi tháng 
trước rằng “Chúng tôi muốn 
sự trung thực của cuộc bầu cử. 
Điều đó là để bảo vệ cuộc bầu 
cử này, và chúng tôi muốn tổng 
thống biết rằng chúng tôi ở đây 
sát cánh cùng ông ấy. Chúng tôi 
ủng hộ ông ấy trong cuộc chiến 
vì sự liêm chính của cuộc bầu 
cử và chúng tôi ở bên ông.” 

Nhóm này và những người 
khác đã tổ chức các sự kiện ở 
Quận Columbia ngay sau cuộc 
bầu cử. Quy mô ước tính của 
đám đông dao động ở mức từ ít 
nhất hàng trăm nghìn đến 1.5 
triệu người.

Cô Kremer nói rằng, dựa 
trên quan sát của cô, sự kiện 

ngày 12/12 có thể còn lớn hơn 
lần trước.

Một phong trào khác được 
vận động ở Hoa Thịnh Đốn là 
“Stop the Steal”, nhóm vận động 
tin rằng chiến thắng bầu cử tổng 
thống đã bị đánh cắp.

Anh Ali Alexander, người 
đứng đầu tổ chức, nói với The 
Epoch Times trong tuần này 
rằng, “Chúng tôi đang kiến nghị 
chính phủ tổ chức các cuộc bầu 
cử công bằng và kiểm phiếu 
minh bạch.”

Anh nói thêm: “Có rất nhiều 
người dân Hoa Kỳ – quý vị hãy 
nhìn vào cuộc thăm dò, 47% 
người dân Hoa Kỳ sẵn sàng nói 
với những người thăm dò việc 
họ tin rằng cuộc bầu cử này có 
gì đó rất lạ kỳ, con số đó bao gồm 
30% đảng viên Dân Chủ và 70% 
đảng viên Cộng Hòa. Và cuộc 
tuần hành này đại diện cho 
điều đó. Chúng tôi đang yêu cầu 
các quan chức của mình: ‘Này, 
chúng tôi muốn xem cách quý 
vị tính toán, cách quý vị phân 
xử các lá phiếu của chúng tôi. 
Và chúng tôi đang cần biết tại 
sao tất cả các quy tắc này lại 
thay đổi trong khoảng thời gian 
từ tháng 6 đến tháng 11.’”

Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 
9 giờ sáng với một nhóm cầu 
nguyện. Các diễn giả được 
lên kế hoạch bao gồm ông 
Seb Gorka, cựu trợ lý của TT 
Donald Trump; ông Boris 
Epshteyn, một trợ lý chiến dịch 
tranh cử của TT Trump; và ông 
Billy Prempeh, một cựu quân 
nhân từng tranh cử Quốc hội 
năm nay.

Cảnh sát đã đóng cửa một số 
đường phố để chuẩn bị cho các 
cuộc biểu tình. Cảnh sát cho 
biết đã đóng cửa Black Lives 
Matter Plaza, địa điểm diễn ra 
phần lớn bạo lực trong đợt biểu 
tình gần nhất. 

Ít nhất một cuộc biểu tình 
phản công đã được lên kế hoạch. 
Nhóm biểu tình “Shutdown D.C.” 
(“Đóng cửa Hoa Thịnh Đốn”), 
liên kết với mạng lưới Antifa cực 
tả, đang kêu gọi mọi người “chống 
lại chủ nghĩa phát xít”.

“Hãy đến với Quảng trường 
Black Lives Matter, chúng tôi 
muốn biến nơi đây thành địa 
điểm an toàn nhất trong thành 
phố cho cư dân Hoa Thịnh Đốn. 
Hãy xuất hiện cả ngày lẫn đêm 
để chắc chắn rằng nhóm Proud 
Boys và những người tân phát 
xít khác không thể không gặp 
chống đối,” nhóm này cho biết, 
đề cập đến việc nhóm bảo thủ 

đã xô xát với các nhà hoạt động 
cánh tả trước đây. Các vụ lùm 
xùm được cho là có liên quan 
đến các thành viên của Proud 
Boys đã diễn ra vào khuya thứ 
Sáu ngày 11/12.

Nhóm “ShutDown D.C.” nói 
thêm rằng, “Một liên minh rộng 
lớn của các tổ chức địa phương 
được huy động để bảo vệ Black 
Lives Matter từ đêm ngày 11/12, 
ngay khi các thành viên Proud 
Boys đến thành phố và cho đến 
khi họ rời đi vào đêm 12/12.” 

 
Jan Jekielek đóng góp cho bản 
tin này
Nguyễn Lê biên dịch

Ông  Azar nói: “Hiện tại 
chúng tôi đang có hàng triệu 
liều vaccine sẵn sàng phân phối 
cho người dân Hoa Kỳ. Vào tuần 
tới, chúng tôi tin rằng chúng tôi 
sẽ có thêm loại vaccine thứ hai.”

Loại vaccine thứ hai, được 
đồng phát triển bởi hãng Mod-
erna và các nhà khoa học từ 
Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh 
truyền nhiễm (NIAID), đang 
chờ  Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm (FDA) chấp thuận, 
dự kiến   vào ngày 17/12, để được 
sử dụng khẩn cấp. Nếu được 
chấp thuận, vaccine sẽ bắt đầu 
được vận chuyển ngay lập tức 
và sẽ được phân phối miễn phí 
cho người dân Hoa Kỳ.

Ông Azar cho biết vào cuối 
năm nay, 20 triệu người dân Hoa 
Kỳ có thể được chích vaccine và 
đến cuối tháng 01/2021, 50 triệu 
người dân Hoa kỳ sẽ được chích 
liều vaccine đầu tiên.

“Vào cuối tháng Hai, những 
gì quý vị thấy ngày hôm nay có 
thể được nhân rộng lên hàng 
trăm triệu lần. Cả trăm triệu 
mũi chích giữa lần thứ nhất và 
lần chích thứ hai,” ông cho biết.

Vaccine này được chỉ định 
chích hai liều cách nhau 
khoảng ba tuần.

Tại sự kiện này, ông Azar cảm 
ơn đội ngũ bác sĩ, các nhà nghiên 
cứu và nhà khoa học tại Đại học 
George Washington vì những 
đóng góp của họ trong việc phát 

triển vaccine COVID-19 và gọi 
việc bắt đầu khai triển chích ngừa 
là “một thành tựu quan trọng đặc 
biệt mà đất nước chúng ta đã đạt 
được trong tuần này.”

Trong khi ca ngợi những 
vaccine này là “ánh sáng cuối 
đường hầm,” ông Azar đồng 
thời cảnh báo không nên nới 
lỏng các biện pháp y tế công 
cộng khác để hạn chế sự lây lan 
của virus Trung Cộng. 

“Nhưng tất cả hy vọng đó sẽ 
không có ý nghĩa nếu chúng 
ta không cùng hướng đến một 
điểm chung, đó là chúng tôi cần 
mỗi người trong quý vị thực 
hiện những hành vi có trách 
nhiệm như rửa tay, giữ khoảng 
cách an toàn, đeo khẩu trang 
khi quý vị không thể giữ khoảng 
cách,” ông Azar nói.

Ông Azar cũng kêu gọi mọi 
người tránh tụ tập trong nhà, 
các nhà hàng và quán bar trong 
nhà quá đông người, cũng như 
các cuộc tụ họp gia đình có các 
cá nhân từ các gia đình khác.

“Chúng tôi cần quý vị cẩn 
trọng,” ông nói.

Vào cuối ngày 14/12, các lô 
hàng vaccine được chuyển  đến 
gần như tất cả 145 điểm phân 
phối trên toàn quốc được lựa 
chọn trước đó để nhận lô đầu 
tiên, với một số hệ thống bệnh 
viện lớn bắt đầu việc chích ngừa 
ngay lập tức.

Hôm 14/12, một Y tá đơn vị 
chăm sóc đặc biệt tại thành phố 
New York đã trở thành người 

đầu tiên ở Hoa Kỳ được chích 
vaccine COVID-19, nói rằng cô 
cảm thấy “phương thuốc chữa 
lành đang tới”.

Cô Sandra Lindsay, người đã 
điều trị cho một số bệnh nhân 
COVID-19 nặng nhất trong 
nhiều tháng, đã được chích 
vaccine tại Trung tâm Y tế Jew-
ish Long Island trong thành phố 
New York, thuộc quận Queens.

Cô Lindsay nói: “Tôi không 
thấy có cảm giác khác biệt so 
với chích bất kỳ loại vaccine nào 
khác. Hôm nay tôi cảm thấy nhẹ 
nhõm và có hy vọng. Tôi cảm 
thấy như phương thuốc chữa 
lành đang đến. Tôi hy vọng điều 
này đánh dấu điểm bắt đầu của 
việc kết thúc một thời kỳ rất đau 
khổ trong lịch sử của chúng ta.”

Trước khi chấp thuận sử 
dụng khẩn cấp, FDA đã đưa ra 
một tài liệu phân tích chi tiết 
kết luận rằng vaccine Pfizer-Bi-
oNTech “đạt được các tiêu chí 
thành công theo chỉ định”.

Liên quan đến an toàn, FDA 
đã rà soát lại dữ liệu từ khoảng 
38,000 người tham gia có độ tuổi 
từ 16 trở lên và  cho thấy “một hồ 
sơ an toàn thuận lợi, không có lo 
ngại đặc biệt về an toàn cản trở 
việc cấp phép từ EUA, Cơ quan 
Ủy quyền Sử dụng khẩn cấp,” 
theo tài liệu phân tích. 

Tuy nhiên, tài liệu phân tích 
đã lưu ý rằng, “Hiện không có 
đủ dữ liệu để đưa ra kết luận về 
tính an toàn của vaccine trong 
các nhóm dân số nhỏ như trẻ 

em dưới 16 tuổi, phụ nữ mang 
thai và cho con bú, và người bị 
suy giảm miễn dịch.”

FDA lưu ý những phản ứng 
thường gặp sau khi tiêm vac-
cine gồm phản ứng tại vị trí 
tiêm (81.4%), mệt mỏi (62.9%), 
đau đầu (55.1%), đau cơ (38.3%), 
lạnh (31.9%), đau khớp (23.6%), 
và sốt (14.2%).

Một số chuyên gia tham dự 
ban cố vấn đã bỏ phiếu hôm 
10/12 [khuyến nghị cấp phép 
sử dụng khẩn cấp vaccine Pfiz-
er-BioNTech COVID-19] bày tỏ 
lo ngại về phản ứng phụ có thể 
xảy ra của vaccine đối với thanh 
thiếu niên, cho rằng không đủ 
dữ liệu an toàn để kết luận rằng 
nó an toàn cho những người từ 
16 đến 17 tuổi.

Theo Tiến sĩ Stephen Hahn, 
Ủy viên FDA, những người bị 
một số bệnh dị ứng không nên 
chích loại vaccine mới được 
chấp thuận này.

“Các điều kiện để sử dụng 
của chúng tôi nêu rõ rằng, nếu 
quý vị bị dị ứng với bất kỳ thành 
phần nào của vaccine Pfizer/

BioNTech, thì quý vị không 
nên chích,” ông Hahn nói trên 
chuyên mục “State of the Un-
ion” của CNN.

Theo thông tin hướng dẫn 
của FDA dành cho các đơn vị 
cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, những ai có tiền sử 
dị ứng nghiêm trọng, hoặc bị 
phản ứng thuốc, với bất kỳ 
thành phần nào của loại vac-
cine mới được chấp thuận này 
thì không được chích.

Các thành phần được liệt 
kê như sau: lipids (0.43 mg 
(4-hydrox ybut yl)azanediyl)
bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hex-
yldecanoate), polyethylene 
glycol, N,N-ditetradecylaceta-
mide, 1,2-distearoyl-sn-glyce-
ro-3-phosphocholine, cho-
lesterol, potassium chloride, 
sodium chloride, monobasic 
potassium phosphate, dibasic 
sodium phosphate dihydrate, 
và sucrose.

Zachary Stieber đã đóng góp 
vào bản tin này.
Thu Anh biên dịch

RAO VẶT

NHÀ BÁN
For Sale By Owner!

Hawaii: Nhà rất đẹp,
mới remodel; 3908 sqft,

lot size 15000 sqft, 7bed 4bath, cho 
3 gia đình ở, lối đi riêng.

Gần airport, high school, downtown, 
magic beach, view biển rất đẹp, nhiều 

chỗ đậu xe, cho mướn giá cao.
Giá bán: $1,100,000

L/L: Phi Yến 714-909-8461

NHÀ BÁN
Đ/C : 12706 Rollins Rd, Winnie, TX 77665

Nhà house, 4 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm - 3,000 sqf - đất 3.3 mẫu -
built năm 1998. 12 phút tới trường lớp K-8. 7 phút tới trường lớp 9-12.

45 phút tới Houston, TX. Giá $550,000. Có nhận tiền mặt.
L/L: (409) 466-4325

GHI DANH MIỄN PHÍ:
Medicare Advantage (HMO + PPO), 

Bảo hiểm Bổ sung Medicare 
Supplement & Part D - Nhiều lựa 
chọn. Có chương trình giúp $125 

share of cost Part B. Có chương trình 
cho Medi-Medi tiếp tục đi tự do.

L/L: Stephanie Nguyen
(714) 914-2065 - Insurance Lic. 

0I56175 - VP: 9550 Bolsa Ave #204, 
Westminster, CA 92683

Chương trình
QUÀ TẶNG TINH THẦN

Tặng báo Epoch Times Tiếng Việt theo yêu cầu cho các cơ sở :
- Nhà dưỡng lão
- Khu mobile home 55+
- Cơ sở tôn giáo (cho các buổi lễ tại nhà thờ, đền chùa…)
- Bệnh viện
- Họp mặt thân hữu…

Nếu quý vị mạnh thường quân, nhà hảo tâm nào muốn tham gia
chương trình, xin liên lạc chúng tôi tại số (714) 356-8899.
Với $5 (10 tờ báo), $10 (20 tờ báo), $20 (40 tờ báo) hoặc số tiền tùy chọn, chúng 
tôi sẽ đem báo Epoch Times Tiếng Việt đến địa chỉ mà quý vị yêu cầu, kèm theo 
một bức thư biếu báo.
Phương thức đơn giản và nhanh gọn, quý vị sẽ là người chia sẻ sự quan tâm của 
mình tới người khác và tiếp tục lan tỏa tấm lòng nhân ái của người Việt chúng ta.
Ban phát hành báo Epoch Times Tiếng Việt trân trọng cảm ơn!

GHI DANH MIỄN PHÍ:
Obamacare - Bảo hiểm giá rẻ của 

Covered California. Blue  Shield, Blue 
Cross, Kaiser, Health Net, Oscar, 
Molina. Giúp tìm bác sĩ gia đình,

chọn tổ hợp y tế.
L/L: Stephanie Nguyen

(714) 914-2065 - Insurance Lic. 
0I56175 - VP: 9550 Bolsa Ave # 204, 

Westminster, CA 92683

CẦN RAO VẶT
Xin gọi: 714-356-8899

1 - 3 lần: $10/lần
4 - 7 lần: $8/lần
8 – 52 lần: $7/lần

Quảng cáo:
BUSINESS CARD
1 – 3 lần: $12/lần
4 – 7 lần: $10/lần
8 – 52 lần: $9/lần

Xin L/L: 714-356-8899

Các nhóm ủng hộ TT Trump biểu 
tình ở Hoa Thịnh Đốn để kêu gọi 
tính trung thực của cuộc bầu cử

Hoa Kỳ: 50 triệu người có thể 
nhận được vaccine COVID-19 vào 
đầu năm 2021

TOM OZIMEK  |  THE EPOCH TIMES

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân 
sinh (HHS), Chính phủ TT 
Trump có kế hoạch mua thêm 
100 triệu liều vaccine COVID-19 
từ hãng Moderna.

Thương vụ này được HHS 
thông báo trong một tuyên bố 
hôm 11/12, sẽ nâng tổng số liều 
vaccine Moderna do chính phủ 
liên bang sở hữu lên 200 triệu, 
và nhiều khả năng là mua thêm 
300 triệu liều.

Bộ trưởng HHS Alex Azar 
nêu rõ trong một tuyên bố rằng, 
“Việc bảo đảm 100 triệu liều 
khác từ Moderna vào tháng 
6/2021 mở rộng hơn nữa nguồn 
cung cấp của chúng tôi trong 
danh mục vaccine của Chiến 
dịch Warp Speed.” 

Vaccine Moderna, có tên 
là mRNA-1273, đang chờ Cục 
Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm (FDA) đánh giá và chấp 
thuận được sử dụng trong 
trường hợp khẩn cấp, dự kiến   
vào ngày 17/12. Một khi được 
chấp thuận, vaccine sẽ bắt đầu 
được khai triển ngay lập tức và 
sẽ cung cấp miễn phí cho người 
dân Hoa Kỳ.

Ông Azar nói: “Thương vụ 
cấp liên bang mới này có thể 
đem lại cho người dân Hoa Kỳ 
niềm tin vững vàng rằng chúng 
tôi sẽ có đủ nguồn vaccine cho 
tất cả người dân muốn chích 
vaccine vào quý 2/2021.”

Chính phủ TT Trump trước 
đó đã đặt hàng 100 triệu liều 
vaccine của Moderna. Hãng này 
đã bắt đầu sản xuất trong khi các 
thử nghiệm lâm sàng vẫn đang 
được tiến hành. Vận hành song 
song quá trình phát triển và sản 
xuất là một phần của chiến lược 
cung cấp vaccine và phương 
pháp điều trị COVID-19 trong 
thời gian kỷ lục. 

Vaccine này được đồng 
phát triển bởi hãng dược phẩm 
Moderna và các nhà khoa học 

từ Viện Quốc gia về Dị ứng và 
Bệnh truyền nhiễm (NIAID), cơ 
quan chính phủ Hoa Kỳ do tiến 
sĩ Anthony Fauci đứng đầu.

Một Ban giám sát an toàn 
dữ liệu độc lập giám sát quá 
trình thử nghiệm lâm sàng đối 
với vaccine Moderna đã xem 
xét dữ liệu thử nghiệm, và kết 
luận rằng vaccine an toàn, ngăn 
ngừa được bệnh trên 94% tình 
nguyện viên được tiêm vaccine, 
và nói chung được dung nạp tốt.

Moderna là hãng dược phẩm 
thứ hai nộp đơn lên FDA để 
được chấp thuận sử dụng khẩn 
cấp, cùng với vaccine của hai 
hãng Pfizer/BioNTech sắp kết 
thúc đợt thử nghiệm cuối cùng 
vào hôm 12/12.

Tướng quân đội Gustave 
Perna, người đứng đầu sáng 
kiến   Chiến dịch Warp Speed   
của Chính phủ TT Trump, cho 
biết các xe tải sẽ bắt đầu được 
lăn bánh vào ngày 13/12 khi 
các công ty vận chuyển UPS 
và FedEx bắt đầu phân phối 
vaccine Pfizer/BioNTech đến 
gần 150 trung tâm phân phối 
trên toàn quốc, các liều vaccine 
COVID-19 đầu tiên của liên 
bang sẽ bắt đầu có mặt tại các 
tiểu bang ngày 14/12.

Thêm khoảng 450 trung tâm 
phân phối sẽ nhận được vaccine 
này ngày 15/12 và 16/12, với 
khoảng 3 triệu liều dự kiến   sẽ 
được vận chuyển trên toàn quốc.

Ông Perna cho biết các cơ 
quan y tế sẽ quyết định ai được 
ưu tiên tiếp cận với vaccine 
trước. Vaccine được chỉ định 
tiêm hai liều, cách nhau khoảng 
ba tuần.

Trước khi chấp thuận 
vaccine Pfizer-BioNTech, FDA 
đã đưa ra một tài liệu phân tích 
chi tiết với kết luận vaccine “đáp 
ứng các tiêu chí thành công 
theo quy định”.

Liên quan đến an toàn, FDA 
đã rà soát lại dữ liệu từ khoảng 
38,000 người tham gia có độ 
tuổi từ 16 trở lên và  cho thấy 
“một hồ sơ an toàn có triển 
vọng, không có lo ngại đặc biệt 
về an toàn nào có thể cản trở 
việc cấp phép từ EUA, Cơ quan 
Ủy quyền Sử dụng khẩn cấp, 
theo tài liệu phân tích. 

Tuy nhiên, tài liệu phân tích 
đã lưu ý rằng, “Dữ liệu hiện có 
không đủ để đưa ra kết luận về 
tính an toàn của vaccine trong 
các nhóm dân số nhỏ như trẻ 
em dưới 16 tuổi, phụ nữ mang 
thai và cho con bú, và người bị 
suy giảm miễn dịch”.

FDA lưu ý những phản 
ứng thường gặp sau khi tiêm 
vaccine gồm phản ứng tại vị trí 
tiêm (81.4%), mệt mỏi (62.9%), 
đau đầu (55.1%), đau cơ (38.3%), 
lạnh (31.9%), đau khớp (23.6%), 
và sốt (14.2%).

Phương Lan biên dịch

JACQUELYN MARTIN, POOL/AP PHOTOTT Trump: ‘Tối cao Pháp viện thật sự
khiến chúng ta thất vọng’

Hình ảnh Tối cao Pháp viện tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 05/11/2020.

J. SCOTT APPLEWHITE/AP PHOTO

Y tá Lillian Wirpsza chích vaccine COVID-19 cho Y tá Barbara Neiswander của phòng cấp cứu tại 
Bệnh viện Đại học George Washington, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân 
sinh Alex Azar, tại Hoa Thịnh Đốn, hôm 14/12/2020.

Logo Moderna tại trụ sở  của hãng ở Cambridge, Mass., hôm 8/5/2020. 

Chính phủ TT Trump mua thêm 100 triệu 
liều vaccine COVID-19 của Moderna

Tiếp theo từ trang 1

MADDIE MEYER / GETTY IMAGES
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Những người 
ủng hộ TT 
Donald Trump 
trong cuộc 
biểu tình “Stop 
the Steal” ở 
Hoa Thịnh 
Đốn vào ngày 
14/11/2020. 

Tối cao Pháp viện
thực sự khiến chúng 
ta thất vọng. Không 
có trí tuệ, không có 

lòng dũng cảm!
Donald  Trump

Điều tồi tệ nhất
của việc này  là, về 
căn bản, Tối cao 
Pháp viện đang 

nói rằng, chúng tôi 
muốn đứng ngoài 
việc này và… họ 

không muốn lắng 
nghe [các nguyên 

đơn], họ không 
muốn người dân 
Hoa Kỳ được lắng 
nghe những bằng 

chứng thật sự.
Rudy Giuliani
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Giám định pháp lý đối với máy móc 
và phần mềm của Hệ thống bỏ phiếu 
Dominion thống Bỏ phiếu Dominion 
(Do(Dominion Voting Systems) ở 
Michigan cho thấy chúng được thiết 
kế để gian lận và ảnh hưởng đến kết 
quả bầu cử, một công ty dữ liệu cho 
biết hôm 14/12. 

“Chúng tôi kết luận rằng Hệ thống 
bỏ phiếu Dominion được thiết kế một 
cách có chủ đích với những sai sót cố 
tình nhằm tạo ra gian lận một cách 
hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả 
bầu cử,” ông Russell Ramsland Jr., 
người đồng sáng lập Nhóm Hoạt động 
An ninh Liên minh (Allied Security 
Operations Group), cho hay trong một 
báo cáo sơ bộ.

“Hệ thống cố tình tạo ra một 
lượng lớn lỗi phiếu bầu. Sau đó, 
những lá phiếu điện tử sẽ được 
chuyển sang phần thẩm định [dành 
cho phiếu bị nghi ngờ không hợp lệ] 
(adjudication). Những sai phạm cố 
ý này dẫn đến việc thẩm định hàng 
loạt các phiếu bầu mà không có sự 
giám sát, không minh bạch và không 
có dấu vết kiểm toán. Điều này dẫn 
đến gian lận về cử tri hoặc phiếu bầu. 
Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, 
chúng tôi kết luận rằng Hệ thống bỏ 
phiếu Dominion không nên được sử 
dụng ở Michigan. Chúng tôi cũng 
kết luận rằng các kết quả của quận 
Antrim lẽ ra không nên được chứng 
nhận,” ông nói thêm.

Ông Ramsland, một cựu quan 
chức của Chính phủ Reagan từng làm 
việc cho NASA, cùng các thành viên 
khác trong nhóm liên minh đã tra xét 
các sản phẩm của Dominion ở quận 
Antrim hồi đầu tháng này, là một 
phần của vụ kiện đang tranh chấp. 

Nhóm trên đã kiểm tra và sao chép 
máy chủ quản lý bầu cử của quận 
đang dùng chương trình Dominion 
Democracy Suite 5.5.3-002, các 
thẻ nhớ ngoài do các khu bầu cử 
địa phương sử dụng trong hệ thống 
Dominion ImageCast của họ, các thẻ 
nhớ USB dùng cho các Thiết bị đầu 
cuối (Hỗ trợ Cử tri) của Dominion 
và các thẻ nhớ USB dùng cho sổ bầu 
cử điện tử. Nhóm thanh tra đã sử 
dụng X-Ways Forensics và các công 
cụ khác, bao gồm phần mềm pháp y 
Blackbag-Blacklight và phần mềm ảo 

hóa Virtual Box.
Thẩm phán Khu vực 13 Kevin 

Elsenheimer đã chấp thuận kết quả 
giám định pháp lý trong vụ án ông 
Bailey kiện quận Antrim, cáo buộc vụ 
lật ngược kết quả bầu cử tai tiếng mà 
các quan chức quận đã báo cáo hồi 
tháng trước có thể không phải là do 
lỗi của con người.

Trước đó, hôm 14/12, thẩm phán 
Elsenheimer đã đồng ý để báo cáo về 
cuộc thanh tra được công bố.

Ông Ramsland lưu ý rằng các quan 
chức quận Antrim ban đầu đã báo cáo 
vào đêm bầu cử rằng ứng cử viên tổng 
thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden 
đã giành được gần 7,800 trên tổng số 
12,423 phiếu bầu.

Hai ngày sau, họ nói rằng Tổng 
thống Donald Trump mới là người 
thực sự thắng ở quận này, giành được 
gần 9,800 trên tổng số hơn 17,000 
phiếu bầu.

Tuy nhiên, hôm 21/11, các quan 
chức này lại cập nhật các số liệu, 
loại bỏ khoảng 1,300 phiếu bầu của 
ông Biden.

Ông Ramsland cho biết nhật ký 
bảng kiểm phiếu cho cuộc thanh tra 
pháp lý của máy chủ quận cho thấy 
15,676 thao tác riêng lẻ. Trong số này, 
khoảng 68% được ghi nhận là lỗi.

“Những lỗi này dẫn đến các lỗi 
lập bảng tổng thể hoặc khiến các 
phiếu bầu phải gửi đi thẩm định. Tỷ 
lệ sai sót cao như vậy chứng tỏ Hệ 
thống bỏ phiếu Dominion là thiếu 
sót và không đáp ứng [được yêu cầu 
của] Luật bầu cử tiểu bang hay liên 
bang,” ông viết.

“Đã có một lượng phiếu bầu đáng 
kinh ngạc cần đến thẩm định. Đây 
là vấn đề của năm 2020 – điều chưa 
từng được chứng kiến trong các 
chu kỳ bầu cử trước đó vốn vẫn còn 
được lưu trữ trên máy chủ. Điều này 
là do lỗi cố ý trong hệ thống bầu cử 
Dominion. Những sai phạm cố ý này 
dẫn đến tình trạng thẩm định hàng 
loạt các phiếu bầu mà không có sự 
giám sát, không minh bạch và không 
có dấu vết kiểm toán. Kết quả kiểm 
tra của chúng tôi đối với nhật ký máy 
chủ cho thấy tỷ lệ sai sót cao như vậy 
không tương thích với các mẫu của 
những năm trước. Bản tuyên bố gán 
những vấn đề này cho lỗi của con 
người là không nhất quán với đánh 
giá của cuộc giám định pháp lý, 

trong đó chỉ ra một cách chính xác 
hơn các lỗi mang tính hệ thống của 
máy móc và/hoặc phần mềm. Các 
lỗi mang tính hệ thống này được cố 
ý thiết kế để tạo ra sai sót nhằm đẩy 
một lượng lớn phiếu bầu sang khâu 
thẩm định hàng loạt,” ông nói sau đó.

Ông Ramsland được ông William 
Bailey (nguyên đơn của vụ kiện) thuê.

Ông Gary Miliefsky, một thành 
viên sáng lập của Bộ An ninh Nội 
địa và là nhà xuất bản tạp chí Cyber   
Defense, nói với The Epoch Times 
rằng ông Ramsland và nhóm của 
ông ấy “có năng lực và chuyên môn 
về an ninh mạng và pháp y không 
thể bỏ qua.”

“Trên thực tế, nhìn vào nhóm của 
họ, bằng sáng chế, kinh nghiệm của 
họ, giờ đây chúng ta có một phân 
tích đáng tin cậy mà như tôi đã dự 
đoán, cho thấy các thuật toán được 
sử dụng trong Hệ thống kiểm phiếu 
Dominion được thiết kế một cách cố 
ý và có chủ đích nhằm gây ra gian 
lận có hệ thống và tác động đến kết 
quả bầu cử, mà trong trường hợp 
này là không có lợi cho Tổng thống 
Trump,” ông nói thêm.

Trong một tuyên bố khác từ các luật 
sư của ông Bailey – cư dân Michigan, 
ông Gustavo Delfino  – nói rằng ông 
từng tham gia vào cuộc bầu cử năm 
2004 ở quê nhà Venezuela. Ông nói 
rằng ông đã chứng kiến   những sự 
việc kỳ   lạ và sau đó phát hiện ra các 
sai sót liên quan đến các máy tính 
của Smartmatic. Ông nói rằng ông đã 
phát hoảng khi biết rằng công nghệ 
này đang được sử dụng trong cuộc 
bầu cử tổng thống ngày 03/11, và cho 
biết cái gọi là “trục trặc” với máy bỏ 
phiếu được kết nối với Internet này đã 
phản ánh y như những gì đã xảy ra ở 
quê hương ông gần hai thập kỷ trước.

Phát ngôn viên của quận Antrim 
và Dominion đã không trả lời yêu cầu 
bình luận.

Sau khi báo cáo trên được công 
bố, Tổng thư ký tiểu bang Michigan 
Jocelyn Benson, một đảng viên Đảng 
Dân Chủ, cho biết trong một tuyên 
bố: “Chúng ta hãy nói rõ thế này: cuộc 
Tổng tuyển cử ngày 03/11 tại Michigan 
và trên toàn quốc là cuộc Tổng tuyển 
cử an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. 
Vẫn tiếp tục không có bằng chứng về 
gian lận [bầu cử] trên diện rộng.”

Tổng chưởng lý tiểu bang Michigan 
Dana Nessel nói thêm: “Thông thường, 
một bên sẽ thuê một nhân chứng 
chuyên gia để hỗ trợ kết luận mà bên đó 
muốn hoặc cần đạt được. Đó là lý do tại 
sao chúng tôi cho các bên còn lại của 
vụ kiện một cơ hội để loại bỏ chuyên 
gia đó và thách thức trình độ của họ 
trước tòa. Bất kỳ ai cũng có thể bày tỏ ý 
kiến, nhưng điều đó không nhất thiết có 
nghĩa là ý kiến   đó dựa trên thực tế hay 
khoa học.”

Giới quan chức cáo buộc đội ngũ 
thực hiện cuộc thanh tra không có 
chuyên môn về quản lý bầu cử hay 
công nghệ. Giám đốc bầu cử tiểu bang 
Michigan Jonathan Brater tuyên bố 
trong một hồ sơ đệ trình lên tòa án 
rằng báo cáo đó “đưa ra một loạt các 
kết luận vô căn cứ, quy chụp động cơ 
gian lận và gây rối lên các quy trình 
vốn có thể dễ dàng giải thích là các 
thủ tục bầu cử thông thường hoặc 
đơn giản là quy trình sửa lỗi. Và báo 
cáo này ám chỉ mà không có lời giải 
thích, rằng các yếu tố của phần mềm 
bầu cử vốn không được sử dụng ở 
Michigan, nay bằng cách nào đó lại 
phải chịu trách nhiệm cho các lỗi lập 
bảng kiểm phiếu, hoặc lỗi báo cáo 
không tồn tại, hoặc có thể giải thích 
một cách dễ dàng.”

Ông Erik Grill, trợ lý Tổng chưởng 
lý, nói với thẩm phán trong phiên điều 
trần vào sáng ngày 14/12 rằng bản báo 
cáo sơ bộ là “không chính xác, không 
đầy đủ và gây hiểu lầm.” Luật sư quận 
Antrim Haider Kazim nói rằng báo 
cáo trên có một số sai sót mà quận tin 
rằng đã được dựa trên “các giả định 
thiếu sót và sai lầm.”

Ngân Hà biên dịch

Giám định pháp lý: Phần mềm 
Dominion được thiết kế có chủ đích 
để tác động đến kết quả bầu cử

ELAINE CROMIE/GETTY IMAGES

Một cử tri Michigan sử dụng máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ ở Warren, Michigan, hôm 10/3/2020.

Tổng thư ký Tiểu bang Michigan Jocelyn Benson phát biểu tại Detroit, Michigan, hôm 18/8/2020.

EMEL AKAN  |  THE EPOCH TIMES

Tin tức đầy hứa hẹn về vaccine 
phòng ngừa virus corona và 
các cuộc đàm phán về gói kích 
thích [kinh tế] đang mang đến 
hy vọng về sự phục hồi kinh tế 
mau chóng. Trong khi triển 
vọng tăng trưởng vẫn còn nhiều 
bất định, các ca nhiễm virus 
mới đang gia tăng trong mùa 
đông đầy khó khăn, các chuyên 
gia kinh tế vẫn tiếp tục nâng 
mức dự báo phát triển kinh tế 
của Hoa Kỳ cho năm tới.

Tuần trước, các cơ quan 
quản lý của Vương quốc Anh 
đã chấp thuận vaccine của 
Pfizer-BioNTech, và trở thành 
quốc gia phương Tây đầu tiên 
bắt đầu chương trình tiêm 
chủng đại trà phòng ngừa virus 
corona. Và tại Hoa Kỳ, Cục 
Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm (FDA) đã kết luận rằng 
vaccine của hãng Pfizer đạt đầy 
đủ các tiêu chuẩn cần thiết đã 
được xác định trước.

Thượng viện cũng đạt được 
tiến triển về dự luật cứu trợ 
COVID-19, phá vỡ sự bế tắc kéo 
dài nhiều tháng giữa hai đảng. 
Hôm 07/12, Lãnh đạo phe thiểu 
số Thượng viện Chuck Schumer 
(Dân Chủ-New York) phát biểu 
tại buổi họp của Thượng viện 
rằng “có một số dấu hiệu đáng 
khích lệ” trong tuần này khi một 
nhóm các nhà lập pháp từ cả 
hai viện “tiếp tục đạt được tiến 
bộ” về một kiến nghị. So với các 
kế hoạch khác, kiến nghị cứu 
trợ trị giá 908 tỷ USD của nhóm 
này dường như nhận được sự 
ủng hộ lớn nhất của lưỡng đảng 
trong Thượng viện.

Tin tức về gói kích thích kinh 

tế và vaccine gần đây đã thúc 
đẩy niềm tin của thị trường, 
cùng với việc một số nhà phân 
tích đang gấp rút nâng cấp dự 
báo kinh tế năm 2021.

“Với các cuộc đàm phán về 
gói kích thích tài chính hiện 
đang nhận được sự ủng hộ của 
lưỡng đảng, chúng tôi hiện 
dự kiến thỏa thuận về việc gia 
hạn 3 tháng đối với các chương 
trình trợ cấp thất nghiệp khẩn 
cấp và một chương trình trợ 
cấp thất nghiệp nâng cao ở 
mức 300 USD/tuần, sẽ đạt được 
trước Giáng Sinh,” ông Joel 
Prakken, trưởng kinh tế gia của 
IHS Markit tại Hoa Kỳ, cho biết 
hôm 07/12.

“Các hành động hỗ trợ này 
sẽ đủ để bù đắp tác động tiêu cực 
đến chi tiêu do sự gia tăng các ca 
lây nhiễm gần đây, và cùng với 
tin tức đầy hứa hẹn về vaccine, 
đã khiến chúng tôi điều chỉnh dự 
báo tăng trưởng GDP năm 2021 
từ 3.1% lên 4.3%.”

Trong một báo cáo gần đây, 
Goldman Sachs cho biết tin tức 
về tiến trình phát triển vaccine 
đang ngày càng trở nên thuận 
lợi trong những tuần gần đây. 
Các nhà kinh tế của ngân hàng 
này hiện đang kỳ vọng vào một 
mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn 
trong hai quý đầu năm 2021, 
điều phản ánh tác động hàng 
đầu của việc phân phối vaccine 
trên diện rộng. Ngân hàng đã 
nâng dự báo tăng trưởng hàng 
năm năm 2021 lên 5.3% từ 5.0% 
vào ngày 06/12.

Morgan Stanley dự kiến   nền 
kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng 
6% vào năm 2021, cao hơn nhiều 
so với ước tính trung bình.

Các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ 

chỉ tuyển dụng được 245,000 
việc làm trong tháng trước - 
một con số khá thất vọng, sau 
khi đã tăng thêm 610,000 việc 
làm hồi tháng 10, khiến một số 
nhà dự báo và giới truyền thông 
kết luận rằng sự phục hồi kinh tế 
đang bị đình trệ.

Bất chấp số lượng việc làm 
thấp hơn kỳ vọng, tỷ lệ thất 
nghiệp đã giảm xuống còn 6.7%.

Ông Robert Genetski, nhà 
kinh tế và chủ tịch công ty tư 
vấn Classical Principles cho 
biết: “Trong khi thị trường việc 
làm đang chậm lại, hoạt động 
kinh doanh đang bùng nổ.”

“Tăng trưởng việc làm chậm 
lại không phải do thiếu cầu. Các 
cuộc khảo sát kinh doanh cho 
tháng 11 cho thấy các công ty 
đang kêu ca về sự thiếu hụt lao 
động có trình độ để lấp đầy các vị 
trí trống,” ông viết trong một lưu 
ý cho khách hàng của mình.

Trong một báo cáo khác, 
ông Genetski cũng bình luận 
về sự hồi phục mạnh mẽ của 

quỹ tiền lương, nêu rõ “mức 
cao nhất của tổng số tiền lương 
và tiền công hàng tháng rơi 
vào tháng Hai là 9,659 tỷ USD. 
Tổng số tiền lương và tiền công 
tháng 10 ở mức 9,576.9 tỷ USD. 
Con số này bằng 99% của mức 
đỉnh tháng Hai.”

Việc tìm lao động có trình độ 
cao cũng trở thành một vấn đề 
ngày càng thách thức đối với các 
chủ doanh nghiệp nhỏ. Theo 
một cuộc khảo sát vào tháng 11 
của Liên đoàn Doanh nghiệp 
Độc lập Quốc gia (NFIB), 89% 
chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết 
họ có ít hoặc không có ứng viên 
đủ tiêu chuẩn cho các vị trí công 
việc đang trống.

Chỉ số lạc quan của doanh 
nghiệp nhỏ NFIB đã giảm 2.6 
điểm trong tháng 11 xuống 101.4 
nhưng vẫn trên mức trung bình 
lịch sử 47 năm. Theo NFIB, mức 
lạc quan sụt giảm gây ra bởi một 
số bất ổn, bao gồm cuộc tái bầu 
cử tới đây ở tiểu bang Georgia và 
khả năng áp dụng các biện pháp 

phong tỏa bởi các tiểu bang và 
chính quyền địa phương.

Chỉ số niềm tin của các giám 
đốc điều hành (CEO) tăng cao, 
vượt qua mức trước đại dịch 
trong quý này, theo một cuộc 
khảo sát với 150 giám đốc điều 
hành của các công ty lớn nhất 
Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều 
CEO cho biết doanh nghiệp của 
họ đã phục hồi hoặc sẽ phục hồi 
vào cuối năm nay.

Theo Goldman Sachs, bất 
chấp sự gia tăng nhanh chóng 
của các ca nhiễm virus mới, dữ 
liệu chi tiêu cho các dịch vụ tiêu 
dùng cho thấy có sự tăng trưởng 
liên tục trong suốt tháng 11. Do 
mức chi tiêu cho tiêu dùng ổn 
định trong bối cảnh virus bùng 
phát trở lại, các nhà kinh tế của 
ngân hàng này hiện dự đoán 
mức chi tiêu trong những tháng 
mùa đông sẽ chỉ giảm nhẹ.

Các nhà kinh tế cũng đang 
kỳ vọng “lực cản của virus đối 
với hoạt động sản xuất trong 
mùa đông này yếu hơn đáng kể 
so với mùa xuân,” do một số yếu 
tố bao gồm nhu cầu tiêu dùng 
mạnh và không bị áp dụng các 
biện pháp phong tỏa lớn hơn.

“Việc cải thiện kinh tế có 
thể sẽ giúp nâng cao hơn niềm 
tin của giới kinh doanh và của 
người tiêu dùng, điều này sẽ 
thúc đẩy đáng kể tăng trưởng thu 
nhập doanh nghiệp vào năm 
2021,” Wells Fargo Investment 
Institute nêu trong báo cáo 
triển vọng năm 2021.

Nhà quản lý tài sản cho 
biết dự báo của họ tiếp tục ưu 
tiên chứng khoán Hoa Kỳ hơn 
chứng khoán quốc tế.

Minh Trí biên dịch

JACK PHILLIPS  |  THE EPOCH TIMES

Tổng thống Donald Trump chỉ 
ra rằng, vì muốn bảo vệ cựu Phó 
Tổng thống Joe Biden nên FBI, 
Bộ Tư Pháp (DOJ) đã giữ im lặng 
trước những cáo buộc xung 
quanh con trai của ông ta liên 
quan đến các vụ bê bối.

“Tại sao các hãng thông tấn 
đưa tin giả, FBI và DOJ không 
đưa tin về vụ việc của Hunter 
Biden TRƯỚC cuộc Bầu cử?” 
Tổng thống nói trên Twitter 
vào tối hôm 10/12. “Ồ, không 
sao cả, dù sao thì chúng ta 
cũng đã thắng cuộc bầu cử với 
75,000,000 lá phiếu!!!”

TT Trump đã đăng một tweet 
tiếp theo vào sáng ngày 11/12, 
nói rằng Tổng Chưởng lý William 
Barr “có lẽ đã biết về vụ tham 
nhũng đó trong phiên luận tội” 
vào năm ngoái. TT Trump cũng 
cho rằng ông Barr có thể đã biết 
rằng cuộc điện thoại của ông với 
Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky trên thực tế là một sự 
“hoàn hảo.”

TT Trump cũng chia sẻ trong 
một bài đăng khác rằng, “Chính 
quyền Biden sẽ là một mớ hỗn 
độn đầy tai tiếng trong những 
năm tới” và do đó, “Tối Cao Pháp 
Viện của Hoa Kỳ sẽ dễ dàng hơn 
trong việc chiểu theo Hiến pháp 
và làm những gì mọi người biết 
cần phải làm. Họ cần thể hiện 
sự Dũng cảm & Trí tuệ tuyệt vời. 
Hãy cứu lấy Hoa Kỳ!!!”

Tổng thống dường như đang 
đề cập đến vụ kiện lên Tối Cao 

Pháp Viện của Tổng Chưởng 
lý tiểu bang Texas Ken Paxton 
chống lại 4 tiểu bang chiến 
địa là Pennsylvania, Georgia, 
Wisconsin, và Michigan. Đơn 
kiện đã cáo buộc bốn tiểu bang 
này vi phạm Hiến pháp khi thực 
hiện những thay đổi trong luật 
bầu cử của họ, vì vậy đã tước 
quyền của tất cả các tiểu bang 
khác trong cuộc bầu cử tổng 
thống. Khoảng 20 tiểu bang và 
hơn 100 đại diện của Hạ viện 
Hoa Kỳ đã ký vào đơn kiện của 
tiểu bang Texas.

Đầu tuần này, Hunter Biden 
và đội ngũ của cha anh ta đã 

đưa ra tuyên bố xác nhận rằng 
Hunter Biden đang bị Văn 
phòng Công tố viên Hoa Kỳ ở 
tiểu bang Delaware điều tra về 
các khoản thuế của mình.

Hôm 11/12, cô Miranda 
Devine, nhà báo chuyên mục 
của thời báo New York Post, lưu 
ý rằng câu chuyện về Hunter 
Biden đã bị các hãng thông tấn 
lớn và các công ty truyền thông 
mạng xã hội giữ kín. Hồi tháng 
10, tờ New York Post, thông 
qua việc trích dẫn các email từ 
máy tính xách tay của Hunter 
Biden, đã đưa tin rằng con 
trai ông Biden được cho là đã 

cố gắng sắp xếp một cuộc họp 
giữa cha mình và một giám đốc 
điều hành công ty khí đốt của 
Ukraine tại Hoa Thịnh Đốn vào 
thời điểm khi cha anh ta đang 
tại chức. Đội ngũ của ông Biden 
phủ nhận rằng không có một 
cuộc họp như vậy.

Cô Devine nói trên chương 
trình “Fox & Friends” rằng, 
“Câu chuyện trên tờ New York 
Post đã được tiết lộ vào ngày 
14/10, tức là hơn hai tuần trước 
cuộc bầu cử. Đáng lẽ ra câu 
chuyện này phải được đưa tin 
rộng rãi nhưng lại bị giữ kín một 
cách cố ý. Nó đã bị phớt lờ.” 

Thay vì đưa tin về câu 
chuyện của New York Post, các 
hãng thông tấn lớn đã cố gắng 
tập trung vào các câu chuyện 
cho rằng các cáo buộc chống 
lại nhà Biden là một phần trong 
âm mưu tung tin sai lệch của 
Nga. Twitter cũng ngăn chặn 
mọi người chia sẻ câu chuyện 
ban đầu của New York Post và 
chặn không cho tờ báo đăng bài 
trong vài tuần. 

“Tất cả những việc này chỉ 
là một thủ đoạn để giúp người 
của họ đạt được mục đích cuối 
cùng trong cuộc bầu cử, để giúp 
Joe Biden đạt được mục tiêu 
của ông ta mà không cần xem 
xét kỹ lưỡng xem đằng sau câu 
chuyện mờ ám này thực sự là gì, 
và tất nhiên bây giờ họ đang đưa 
tin về nó vì họ nghĩ rằng họ đã 
thắng,” cô nói.

Lê Trường biên dịch

Dự báo kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng khả quan
trong thời gian sắp tới 

TT Trump: FBI, Bộ Tư pháp, và giới truyền thông 
che giấu cuộc điều tra Hunter Biden

Một gia đình đeo khẩu trang khi đi mua sắm tại cửa hàng Walmart ở Bradford, Pa., hôm 20/7/2020.

BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Theo hồ sơ tài chính công khai, 
một ngân hàng Thụy Sĩ, đã 
chuyển một số tiền lớn cho công 
ty mẹ của Hệ thống bỏ phiếu 
Dominion trước cuộc bầu cử, lại 
có liên hệ với các cơ quan tình 
báo và quân sự của Trung Cộng.

Hồi tuần trước (30/11–06/12), 
luật sư Lin Wood ở tiểu bang 
Georgia đã gióng lên hồi chuông 
cảnh báo về UBS Securities.

Ngày 08/10/2020, UBS 
Securities, là công ty con của 
ngân hàng Thụy Sĩ UBS, đã 
chuyển 400 triệu USD cho công 
ty mẹ của Dominion là Staple 
Street Capital III, L.P.

UBS Securities có trụ sở 
tại New York (UBS New York) 
đ ược liên kết chặt chẽ với một 
liên doanh của UBS có trụ sở 
tại Bắc Kinh. Ở đó, các thành 
viên Hội đồng Quản trị hiện 
tại và trước đây đều gắn chặt 
với các cơ quan tình báo và 
quân đội Trung Cộng. Tại UBS 
New York, ba trong số bốn 
thành viên Hội đồng Quản trị 
là người Trung Quốc. Một số 
thành viên Hội đồng Quản trị 
làm việc cùng lúc cho cả UBS 
New York và liên doanh của 
UBS tại Bắc Kinh.

Bà Mu Lina từng là thành 
viên Hội đồng Quản trị của 
China TransInfo, một nhà sản 
xuất camera giám sát lớn ở 
Trung Quốc. Công ty này cung 
cấp dữ liệu lớn và trí tuệ nhân 
tạo cho Trung Cộng. Chủ tịch 
của công ty là một đảng viên 
Trung Cộng. 

Ông Xu Zhe là Chủ tịch của 
một công ty công nghệ thông 
tin (CNTT) do Trung Cộng kiểm 
soát, đã hỗ trợ sáng kiến   “thành 
phố thông minh” của Trung 
Cộng. Các chuyên gia phương 
Tây coi sáng kiến   này như một 
hệ thống giám sát khổng lồ.

Theo trang web của công ty 
CNTT này, các đối tác của họ 
bao gồm:

• Đơn vị 61019 của Quân 
đội Giải phóng Nhân dân

• Trung tâm Trao đổi 
Thành tựu Khoa học và 
Công nghệ Đơn vị 61195 
của Quân đội Giải phóng 
Nhân dân

Học viện Khoa học Trung 
Quốc do Trung Cộng kiểm soát

Trung Cộng sở hữu 49% vốn 
trong liên doanh UBS tại Bắc 
Kinh. Điều bất thường là UBS 
Bắc Kinh đã thay đổi 12 trong số 
14 thành viên Hội đồng Quản trị 
ngay sau cuộc bầu cử năm 2020 
của Hoa Kỳ. Các nhà phân tích 
của đài truyền hình NTD tin rằng 
UBS có thể đang cố gắng che đậy 
mối liên hệ của mình với Trung 
Cộng. Cho đến thời điểm này, 
liên doanh này chưa bao giờ 
thực hiện bất kỳ [giao dịch có] 
doanh thu quy mô lớn nào.

Hiện chưa rõ vì sao UBS 
Securities lại gửi 400 triệu USD 
cho công ty mẹ của Dominion 
Voting Systems vào tháng 10 
vừa qua.

Lê Trường biên dịch

Mối liên 
hệ của 
Dominion 
với ngân 
hàng UBS và 
Trung Quốc

(Trái) Ông Joe Biden phát biểu trước giới truyền thông tại Nhà hát Queen ở Wilmington, tiểu bang Delaware, hôm 10/11/2020.  (Phải) Tổng thống Trump 
quay lại sau khi đặt vòng hoa tại Lăng mộ của binh sĩ vô danh khi ông tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh dưới trời mưa tại Nghĩa trang Quốc gia 
Arlington ở Arlington, tiểu bang Virginia, hôm 11/11/2020.

Logo của ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS.

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES; CARLOS BARRIA/REUTERS

FABRICE COFFRINI / AFP / GETTY IMAGES

Tại sao các
hãng thông tấn 

đưa tin giả, FBI và 
DOJ không đưa 

tin về vụ việc của 
Hunter Biden 
TRƯỚC cuộc

Bầu cử? 
Donald Trump

REBECCA COOK/ REUTERS
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Theo một bản tài liệu do Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 
05/12, các nhà đầu tư đang vô 
tình tài trợ cho các công ty có 
liên hệ với Trung Cộng và quân 
đội của nó thông qua các quỹ 
đầu tư quan trọng.

Báo cáo có tiêu đề “Các nhà 
đầu tư Hoa Kỳ đang tài trợ vốn 
cho các công ty độc hại của Cộng 
Hòa Nhân Dân Trung Hoa qua 
các quỹ đầu tư chủ chốt,” liệt kê 
tên của các công ty giao dịch đại 
chúng đang đe dọa an ninh quốc 
gia đối với Hoa Kỳ.

Tài liệu này cho biết: “Mối đe 
dọa của Trung Cộng đối với an 
ninh quốc gia Hoa Kỳ lan đến 
thị trường tài chính của chúng 
ta và tác động đến các nhà đầu 
tư Hoa Kỳ.”

Nhiều chỉ số chứng khoán 
chủ yếu, được phát triển bởi các 
nhà cung cấp chỉ số như Morgan 
Stanley Capital International 
(MSCI) và Financial Times 
Stock Exchange Group (FTSE), 
đã bao gồm cả các công ty Trung 
Quốc nằm trong danh sách đen 
của Ngũ Giác Đài và Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ.

MSCI và FTSE Russell là hai 
trong số những nhà cung cấp 
chỉ số lớn nhất trên thế giới,  có 
ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu 
tư. Chứng khoán của nhiều công 
ty Trung Quốc được đưa vào các 
quỹ hoán đổi danh mục (ETF) 
và các quỹ đầu tư thụ động khác, 
được đánh giá hiệu quả dựa theo 
các chỉ số chủ yếu này.

Báo cáo cho biết tài sản các 
quỹ hưu trí của người lao động 
và người về hưu Hoa Kỳ đang hỗ 
trợ các công ty Trung Quốc này 
vì phần lớn các quỹ hưu trí lấy 
chỉ số Thị trường mới nổi (EM) 
MSCI làm chuẩn đầu tư.

Trung Cộng thông qua chiến 
lược quốc gia gây hấn mang tên 
“Liên hiệp quân sự–dân sự”, sử 
dụng các công ty Trung Quốc 
để gia tăng sức mạnh cho Quân 
đội Giải phóng Nhân dân (PLA). 
Trong khi đó, năm nay Bộ Quốc 
phòng Hoa Kỳ đã đưa vào danh 
sách đen 31 công ty Trung Quốc 
do PLA sở hữu hoặc kiểm soát.

Theo bản tài liệu, ít nhất 22 
trong số các công ty quân đội 
này có các công ty liên kết mà 

chứng khoán của nó được đưa 
vào chỉ số MSCI EM hoặc chỉ số 
FTSE Emerging.  Một số công 
ty trong số này cũng có trái 
phiếu được đưa vào chỉ số Trái 
phiếu Tổng hợp Toàn cầu của 
Bloomberg Barclays.

Trong số các công ty Trung 
Quốc được đưa vào danh mục 
để tính chỉ số trên còn có Tập 
đoàn Công nghiệp Hàng không 
Trung Quốc (2357.HK) và China 
Unicom (0762.HK), được biết 
đến với việc hỗ trợ hoạt động 
quân sự gây hấn của Bắc Kinh ở 
Biển Đông.

Các đại gia viễn thông lớn 
nhất của Trung Quốc, China 
Mobile Ltd. (0941.HK), và China 
Telecom Corp. (0728.HK), cũng 
có tên trong danh sách và cổ 
phiếu được giao dịch trên cả Sở 
giao dịch chứng khoán Hồng 
Kông và Sở giao dịch chứng 
khoán New York (NYSE).

Một công ty nổi tiếng khác 
có liên quan đến quân đội 
Trung Cộng và có cổ phiếu nằm 
trong cả chỉ số MSCI và FTSE là 
nhà sản xuất thiết bị giám sát 
Hangzhou Hikvision Digital 
Technology Co. Ltd. (002415.
SZ).  Năm ngoái, công ty này bị 
chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc có 
liên quan đến vi phạm nhân 

quyền ở Trung Quốc.
Bản tài liệu cũng cung cấp 

danh sách tất cả 68 đơn vị liên 
kết của các công ty quân sự này. 
Hầu hết số này có cổ phiếu nằm 
trong các chỉ số MSCI và FTSE 
khác nhau.

“Theo luật pháp Trung Quốc, 
các công ty và nhà nghiên cứu 
Trung Quốc – nằm trong phạm 
vi của pháp luật – phải chia sẻ 
công nghệ với quân đội Trung 
Quốc. Mục tiêu là để bảo đảm 
rằng Quân đội Giải phóng Nhân 
dân có ưu thế về quân sự,” Ngoại 
trưởng Mike Pompeo tuyên bố 
trong bản tài liệu.

Ngoài các công ty quân sự, 

ít nhất 13 công ty của Trung 
Quốc trong danh sách đen 
(Danh sách pháp nhân) của Bộ 
Thương mại có các công ty liên 
kết hoặc công ty mẹ được đưa 
vào chỉ số MSCI hoặc FTSE.

Theo báo cáo, Hangzhou 
Hikvision, Dahua Technology, 
IFLYTEK, và FiberHome Tech-
nologies Group là những ví dụ 
nổi bật về việc các công ty Trung 
Quốc “có mối liên hệ được xác 
nhận rõ ràng đối với hoạt động 
bức hại người Duy Ngô Nhĩ, đã 
được hưởng lợi từ việc được đưa 
vào chỉ số chứng khoán MSCI 
và/hoặc FTSE.”

Ngoài ra, “chỉ số thị trường 
mới nổi MSCI bao gồm 230 cổ 
phiếu loại A của Trung Quốc 
được thành lập tại đại lục, được 
tính giá bằng đồng Nhân dân 
tệ và được niêm yết trên các 
sàn giao dịch Thượng Hải và 
Thâm Quyến do Trung Cộng 
kiểm soát.”

MSCI và FTSE đã không trả 
lời ngay lập tức yêu cầu bình 
luận của The Epoch Times.

Hôm 04/12, FTSE Russell 
thông báo rằng họ sẽ giảm tỷ 
trọng cổ phiếu của 8 công ty 
Trung Quốc bao gồm Hangzhou 
Hikvision, China Railway 
Construction Corp., và China 

Spacesat.  Cổ phiếu của các 
công ty này sẽ bị xóa khỏi Nhóm 
Chỉ số Cổ phần Toàn cầu FTSE 
và một số chỉ số khác có hiệu lực 
từ ngày 21/12.

Cùng ngày 04/12, tờ Wall 
Street Journal đưa tin các 
nhà cung cấp chỉ số MSCI và 
JPMorgan cũng có thể thực hiện 
các hành động tương tự đối với 
các công ty nằm trong danh 
sách đen vì họ hiện đang trong 
quá trình thu thập phản hồi của 
nhà đầu tư.

Hôm 02, Hạ viện Hoa Kỳ đã 
đồng thuận thông qua dự luật 
ngăn chặn các công ty Trung 
Quốc khỏi thị trường chứng 
khoán Hoa Kỳ nếu họ không 
minh bạch và bảo đảm các tiêu 
chuẩn kế toán của Hoa Kỳ. Dự 
luật đang được đệ trình tới Tổng 
thống Donald Trump để được 
ký thành luật chính thức.

Dự luật ảnh hưởng đến các 
công ty được niêm yết trên các 
sàn giao dịch của Hoa Kỳ, nhưng 
nó không đề cập đến các vấn đề 
liên quan đến các chứng khoán 
được nhúng trong các quỹ ETFs 
và các quỹ đầu tư thụ động khác 
đang lấy chuẩn theo các chỉ số 
cổ phiếu chủ chốt.

Có trụ sở tại New York, MSCI 
Inc. gần đây đã thông báo rằng 
“tài sản trong các quỹ ETF 
được liên kết với các chỉ số đã 
vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vào 
ngày 16/11.”

Năm ngoái, công ty đã tăng 
gấp bốn lần tỷ trọng của Trung 
Quốc trong chỉ số thị trường 
mới nổi. Công ty đã công bố vào 
tháng 12/2019 rằng họ đã tăng số 
lượng các công ty cổ phần hạng 
A của Trung Quốc và kết quả là 
tỷ trọng của Trung Quốc trong 
chỉ số đã tăng lên 33% từ 28% 
vào năm 2017.

Tháng 2 năm ngoái, tờ The 
Wall Street Journal đưa tin cho 
biết MSCI đã phải chịu áp lực 
nặng nề từ Trung Cộng, bị đe dọa 
thu hẹp hoạt động kinh doanh 
của công ty tại quốc gia này.

Theo báo cáo, kết quả là nhà 
cung cấp chỉ số đã phải tăng tỷ 
trọng của cổ phiếu Trung Quốc 
trong các chỉ số tiêu chuẩn toàn 
cầu của họ, dẫn đến hàng tỷ USD 
đổ vào cổ phiếu Trung Quốc.

Minh Trí biên dịch

Quỹ đầu tư hưu trí của Hoa Kỳ chảy vào các 
công ty Trung Quốc ‘độc hại’

NICHOLAS KAMM/AFP VIA GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 21/10/2020.

Mối đe dọa của 
Trung Cộng đối với 

an ninh quốc gia 
Hoa Kỳ lan đến thị 

trường tài chính của 
chúng ta và tác động 
đến các nhà đầu tư 

Hoa Kỳ.

Trích  tài liệu do
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố 

hôm 05/12.

THE ASSOCIATED PRESS

Hôm 09/12, chứng khoán Hoa 
Kỳ trượt dốc và giảm từ mức cao 
kỷ lục gần đây trong bối cảnh số 
ca nhiễm COVID-19 (còn gọi 
là virus Trung Cộng) gia tăng 
và việc phân phối các [loại] 
vaccine đang diễn ra.

Một loại vaccine của hãng 
Pfizer và đối tác Đức BioNTech, 
đã được đưa vào sử dụng tại Anh 
Quốc, vừa được chấp thuận tại 
Hoa Kỳ. Cục quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm (FDA) cũng sẽ 
cân nhắc một loại vaccine do 
Moderna bào chế vào cuối tháng 
này. Triển vọng về vaccine đang 
đem lại cho Wall Street hy vọng 
rằng nền kinh tế đang tiến gần 
đến một hướng đi trực tiếp hơn 
dẫn đến phục hồi hoàn toàn.

Tuy nhiên, có thể sẽ có 
nhiều thiệt hại kinh tế hơn 
trong vài tháng tới, và các nhà 
đầu tư vẫn đang dõi theo chặt 
chẽ Hoa Thịnh Đốn cho bất kỳ 
diễn biến nào về một gói kích 
thích kinh tế khác cho người 
dân, doanh nghiệp và chính 

quyền các tiểu bang. Quốc hội 
vẫn chia rẽ về quy mô và phạm 
vi của bất kỳ gói mới nào, và 
Chính phủ TT Trump đã bổ 
sung thêm một kiến nghị mới 
trị giá 916 tỷ USD.

Chỉ số S&P 500 giảm 0.9% 
trong phiên giao dịch chiều, 
xuống dưới mức kỷ lục 3,702.25 
được thiết lập hôm 08/12. 
Chỉ số này đã tăng 1.3% trong 
tháng này, sau tháng 11 vốn 
luôn là một trong những tháng 
tốt nhất [của thị trường] trong 
nhiều năm.

Chỉ số trung bình công 
nghiệp Dow Jones giảm 150 
điểm, tương đương 0.5%, xuống 
mức 30,023 [điểm], vào lúc 2 giờ 
42 phút chiều giờ miền Đông, 
còn chỉ số thiên về công nghệ 
Nasdaq Composite giảm 2%.

Các mã cổ phiếu công nghệ 
giảm, kéo theo sự sụt giảm của 
phần lớn thị trường. Nhóm cổ 
phiếu chăm sóc sức khỏe và 
truyền thông cũng trượt dốc. Cổ 
phiếu của Microsoft giảm 1.7% 
và của Pfizer giảm 1.8%.

Khoảng 63% cổ phiếu các 

công ty trong S&P 500 giảm, 
dẫn đầu là Qorvo, giảm 5.2%. 

Lãi suất công khố phiếu tăng 
cho thấy sự lạc quan đối với nền 
kinh tế. Lợi tức trái phiếu kỳ 
hạn 10 năm tăng từ 0.90% lên 
0.93% vào cuối ngày 08/12.

Các nhà đầu tư vẫn rất quan 
tâm đến các đợt IPO (chào 
bán cổ phiếu lần đầu ra công 
chúng), thể hiện qua việc cổ 
phiếu của công ty dịch vụ giao 
đồ ăn DoorDash tăng 78% trong 
lần đầu ra mắt thị trường. Công 
ty này hưởng lợi từ “nền kinh 
tế hãy-ở-nhà” (stay-at-home 
economy), khi ngày càng có 
nhiều người [tiêu dùng] mua 
sắm và đặt thức ăn [trực tuyến] 

tại nhà.
Nhìn chung, thị trường 

tăng điểm trong bối cảnh các 
nhà đầu tư cân nhắc giữa [viễn 
cảnh] thiệt hại kinh tế kéo dài 
do virus gây ra và dự đoán về 
khả năng trở lại bình thường, 
vào thời điểm việc chấp thuận 
và phân phối rộng rãi các 
vaccine đang diễn ra. Sự gia 
tăng số ca nhiễm COVID-19 
gần đây và các hạn chế chặt 
chẽ hơn lên các doanh nghiệp 
trong vài tuần vừa qua đã một 
lần nữa cho thấy tầm quan 
trọng của vaccine đối với các 
doanh nghiệp đã kiệt quệ.

Ông Barry Bannister, người 
đứng đầu [bộ phận] chiến lược 
đầu tư cổ phần tại Stifel, cho 
biết trong tương lai, nền kinh tế 
có thể sẽ còn [phải trải qua] một 
chặng đường dài để phục hồi 
vào năm 2021.

“Chúng tôi đã nói là bầu trời 
sẽ không sụp đổ, nhưng có một 
vài đám mây đen và các chỉ số 
đang có dấu hiệu suy giảm,” 
ông nói.

Thị trường Âu Châu biến 
động trái chiều. Chỉ số CAC 40 
của Pháp giảm 0.3%, DAX của 
Đức tăng 0.5% và FTSE 100 ở 
London tăng 0.1%. Trong khi 
đó, thị trường Á Châu chủ yếu 
là tăng.

 
Ngân Hà biên dịch

Trong bức ảnh file lưu trữ hôm 23/11/2020 này, một biển hiệu đường phố được treo tại Sở giao 
dịch chứng khoán New York ở New York.

Chứng khoán Hoa Kỳ 
trượt dốc trên Phố Wall 
từ mức cao kỷ lục
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Chúng tôi đã nói
là bầu trời sẽ không 

sụp đổ, nhưng có 
một vài đám mây 
đen và các chỉ số 
đang có dấu hiệu

suy giảm.
Barry Bannister,

người đứng đầu [bộ phận]
chiến lược đầu tư cổ phần

tại Stifel.

DIANA ZHANG

Vào ngày Lễ Tạ Ơn, Tổng thống (TT) 
Donald Trump đã tổ chức một cuộc 
họp báo và giới truyền thông không 
ngừng gây sức ép với ông bằng những 
câu hỏi về việc liệu ông có rời Tòa 
Bạch Ốc hay không, trên thực tế, là họ 
liên tục kêu gọi ông nhượng bộ. Cảnh 
tượng khiến tôi nhớ đến cuộc cách 
mạng văn hóa ở Trung Quốc và cách 
mà giới truyền thông tấn công ông 
Lưu Thiếu Kỳ.

Ông Lưu được Trung Cộng bổ 
nhiệm làm chủ tịch nước từ năm 
1959 đến năm 1968, đã bị giới truyền 
thông tấn công cả ngày lẫn đêm sau 
khi lãnh đạo cộng sản quyết định loại 
bỏ ông. Chỉ trong vòng vài ngày, ông 
đã bị loại bỏ. Bị ngược đãi, ông qua 
đời trong cô độc, đến cả gia đình cũng 
không được báo tin. Tại nhà hỏa 
táng, công nhân chỉ biết đây là một 
thi thể vô danh, không ai biết đây 
là một cựu quan chức cao cấp. Các 
hoạt động ăn mừng sự ra đi của ông 
đã được tổ chức trên toàn quốc.

Khi tôi lớn lên ở Trung Quốc, 
giới truyền thông do nhà cầm 
quyền cộng sản điều hành là nguồn 
thông tin duy nhất mà chúng tôi 
tiếp xúc. Chúng tôi được dạy dỗ 
rằng chỉ có Đảng Cộng Sản mới có 
thể chăm lo cho người dân. Chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới là con 
đường đúng cho nhân loại, và là 
con đường duy nhất mang đến cho 
chúng ta một cuộc sống hạnh phúc.

Khi tôi lớn lên, di cư sang Hoa 
Kỳ và sống một cuộc sống mới, đọc 
nhiều hơn và đi nhiều hơn, tôi bắt 
đầu hiểu ra truyền thông cộng sản 
giống như thuốc độc. Nó đầu độc 
tâm trí và gây bệnh cho toàn xã hội.

Truyền thông cộng sản không 
phải để cung cấp tin tức. Đó là một 
cỗ máy mà cộng sản tạo ra để nói 
dối. Nó được tạo ra để che giấu sự 
thật và sử dụng những lời dối trá để 
kiểm soát người dân. Nó không phải 
những lời nói dối nhỏ nhặt. Nó là 
cỗ máy dối trá có tính hệ thống, dẫn 
dắt toàn bộ xã hội tin vào những 
điều giả dối của nó.

Bằng cách thúc đẩy một lý thuyết, 
cách diễn giải vấn đề, và bám chặt 
vào hệ tư tưởng với mục đích phá 
hủy bản tính và truyền thống nhân 
loại, hủy hoại các di sản văn hóa, nó 
có thể tẩy não toàn bộ một quốc gia 
đến mức độ không còn tiêu chuẩn 
đúng sai. Nó thực sự thiết lập một 
tiêu chuẩn ngược lại: điều ác là 
đúng, và điều tốt là sai.

 Truyền thông cộng sản không 
nhằm phải để giúp đỡ thấu hiểu lẫn 
nhau. Nó gieo rắc chia rẽ và tạo ra 
hận thù. Cộng sản hủy hoại xã hội 
nhân loại bằng cách dồn người dân 

vào những nhóm đối lập, tạo ra hận 
thù và dẫn dắt mọi người vào vòng 
tranh đấu.

Từ sự tuyên truyền của cộng 
sản, nông dân sát hại chủ đất, công 
nhân sát hại chủ doanh nghiệp, 
trong từng nhóm nhỏ người dân 
cũng sát hại lẫn nhau. Đây là lý do 
tại sao ở Liên Xô, người Nga sát hại 
người Nga, và dưới sự lãnh đạo của 
Trung Cộng, người Trung Quốc sát 
hại người Trung Quốc. Dưới chế độ 
cộng sản, 80 triệu người Trung Quốc 
đã thiệt mạng, nhiều hơn tổng số 
người tử vong trong hai cuộc chiến 
tranh thế giới cộng lại.

Tuyên truyền của cộng sản có 
thể khó bị phát hiện vì nó che giấu 
ý định xấu xa thông qua các mục 
tiêu chính trị có vẻ “đúng đắn”. 
Cộng sản tuyên bố “phục vụ cộng 
đồng”, để đạt được “bình đẳng” và 
“giúp đỡ người nghèo.”

Nghe thật lý tưởng, đó là lý do tại 
sao nó có hiệu quả trong việc thu hút 
giới trẻ. Trước khi cộng sản chiếm 
lấy Trung Quốc, nó tự xưng là “vị 
cứu tinh” của người dân. Khi đã nắm 
quyền, các lãnh đạo cộng sản sẽ bận 
rộn với việc tranh giành quyền lực và 
tận hưởng cuộc sống tốt nhất. Người 
giàu trở nên nghèo, và người nghèo 
trở nên nghèo hơn.

Ở Hoa Kỳ, chúng ta có thể thấy 
truyền thông của chúng ta hoạt 
động giống như truyền thông ở các 
quốc gia cộng sản.

Cũng giống như truyền thông 
cộng sản tuyên bố là phục vụ xã hội, 
CNN và New York Times đều tự tô vẽ 
với những mục đích tốt khi nói rằng 
chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm 
trọng với nạn phân biệt chủng tộc. 
Trên thực tế, bằng cách thúc đẩy 
câu chuyện phân biệt chủng tộc này, 
truyền thông đang thúc đẩy sự chia 
rẽ. Không phải ngẫu nhiên mà mùa 
hè năm nay chúng ta thấy những 
người trẻ tuổi gây náo loạn và đốt 
phá ở các thành phố lớn của chúng 
ta. Họ đã được đào tạo để hận thù, 
cũng như ở Trung Quốc, những 
người cộng sản đã đào tạo người 
dân hận thù.

Nhưng ở Trung Quốc công cụ 
được sử dụng là “đấu tranh giai cấp”. 
Ở Hoa Kỳ, “phân biệt chủng tộc” 
thành công cụ của các hãng truyền 
thông lớn, và nó giống như cuộc đấu 
tranh giai cấp ở Trung Quốc.

Khi đưa tin về Hoa Kỳ, các hãng 
thông tấn lớn mô tả Hoa Kỳ là một 
kẻ xấu xa và nói rằng người dân Hoa 
Kỳ nên cảm thấy tội lỗi vì quyền lực 
và sự thịnh vượng của họ so với thế 
giới. Điều này tương tự như cách 
truyền thông ở các nước cộng sản 
kêu gọi người giàu thú nhận tội lỗi 
của họ.

Các hãng thông tấn lớn đã nói với 
chúng ta rằng Hoa Kỳ đang suy tàn, 
đó chính xác là những gì mà tuyên 
truyền của Liên Xô và của giới truyền 
thông Trung Cộng đã nói. Truyền 
thông cộng sản đó đã không ngừng 
kêu gọi Hoa Kỳ, quốc gia đứng đầu 
thế giới tự do, nhượng bộ.

Vào ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta đã 
thấy các hãng thông tấn lớn gây áp 
lực buộc TT Trump phải nhượng bộ. 
Trên thực tế, họ chưa bao giờ chấp 
nhận ông Trump là TT hợp pháp.

Ví dụ, theo Trung tâm Nghiên cứu 
Truyền thông, từ tháng 3/2020 đến 
tháng 5/2020, tỉ lệ tin tức tiêu cực về 
ông Trump của ABC, CBS và NBC là 
94%, trong đó, vào tháng 5/2020, tỉ 
lệ tin tức tiêu cực đạt 99.5%, là mức 
chưa từng có. Kể từ khi ông Trump 
đắc cử, Trung tâm Nghiên cứu 
Truyền thông thường xuyên phát 
hiện mức độ phát tin tức tiêu cực về 
ông Trump là từ 90% trở lên.

Sự đồng nhất về quan điểm này 
là những gì mà người ta thường thấy 
ở truyền thông cộng sản. Đó là một 
cuộc tấn công bằng tuyên truyền.

Cũng như các chuẩn mực chính 
trị mà cộng sản sử dụng, đằng sau sự 
đồng nhất này là sự quy chụp rằng 
ông Trump và những người chính 
nghĩa đơn giản là không có quyền 
đối với những ý kiến của họ.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, 
hàng trăm ngàn người đã đứng lên 
chỉ rõ sự gian lận, nhưng giới truyền 
thông đã không đưa tin về những gì 
họ nói. Đây là sự kiểm soát có chủ ý 
— hay sự kiểm duyệt đối với — tiếng 
nói của người dân.

Các cuộc tấn công không ngừng 
vào TT Trump, các chuẩn mực 
chính trị, sự im lặng trước những 
tố giác - đó là tất cả những đặc điểm 
nổi bật của báo chí kiểu cộng sản.

Hoa Kỳ đã từng khiến thế giới nể 
phục vì sự tự do và thịnh vượng, và 
truyền thông Hoa Kỳ cũng được coi 
là hình mẫu cho tự do báo chí. Giới 
truyền thông các nước khác theo 
dõi giới truyền thông Hoa Kỳ và tin 
tưởng họ. Liệu chúng ta vẫn còn có 
các hãng thông tấn tự do độc lập? 
Nếu Hoa Kỳ sụp đổ, thì cả thế giới tự 
do cũng sụp đổ. Ai sẽ thắng? Hoa Kỳ 
hay cộng sản?

 
Tiến sĩ Diana Zhang là một nhà văn 
ở Hoa Kỳ có kinh nghiệm 20 năm 
nghiên cứu về Trung Cộng. Bà dùng 
bút danh để bảo vệ các thành viên 
gia đình ở Trung Quốc.

Quan điểm được trình bày trong 
bài viết này là ý kiến của tác giả và 
không nhất thiết phản ánh quan 
điểm của The Epoch Times.

Từ Huệ biên dịch

Các hãng 
thông tấn lớn 

của Hoa Kỳ 
ngày càng 

giống truyền 
thông cộng sản

ERIN SCHAFF/POOL/GETTY IM
AGES

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại
Phòng Ngoại giao của Tòa Bạch Ốc ở

Hoa Thịnh Đốn vào dịp Lễ Tạ Ơn, ngày 26/11/2020. 

THEODORE DALRYMPLE

Sự tiến bộ của nền giáo dục 
tại Bắc Mỹ và Tây Âu - không 
nhất thiết là sâu sắc hơn – ít 
nhất đã có một tác động đáng 

ngạc nhiên: đó đã làm gia tăng 
đáng kể số lượng người có tư 

tưởng độc tài. Những người trẻ tuổi 
bị giáo dục nhồi nhét quá nhiều dẫn đến 
việc họ nhìn thế giới thông qua các lăng 
kính ý thức hệ bị méo mó.

Hệ tư tưởng thời thượng có thể thay đổi 
ít nhiều, nhưng một số quan điểm suy nghĩ 
chính thì vẫn còn, giống như nụ cười toe toét 
đặc trưng của chú mèo Cheshire. Không ai 
biết được ý thức hệ sau 10 năm tới sẽ là gì, 
nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, dù 
là gì đi nữa, sẽ đi kèm với sự giận dữ hay thù 
địch đối với những người không đồng quan 
điểm, thậm chí chỉ khác chút ít.

Hiện tại, thái độ của một người đối với hiện 
tượng chuyển giới (như vẫn thường được gọi) 
là tiêu chuẩn đo lường, ít nhất là đối với giới 
trí thức, quyết định đạo đức chính trị của anh 
ta – đã trở thành một giá trị duy nhất được coi 
trọng ngày nay, các yếu tố khác như hành vi 
riêng tư cá nhân không có ý nghĩa đạo đức gì.

Ngày nay, bất kỳ ai phủ nhận việc phụ nữ 
chuyển giới là phụ nữ thực sự – giống việc phủ 
nhận việc Jackie Kennedy (vợ cố Tổng thống 
Hoa Kỳ John F. Kennedy) là phụ nữ; hoặc phủ 
nhận cô ấy là phụ nữ từ lúc sinh ra; mặc dù có 
vẻ bề ngoài không đúng lắm; hoặc tin rằng sinh 
học đã tạo ra tất cả những gì cần thiết để phân 
biệt nam giới và phụ nữ – thì sẽ bị đánh giá về 
mặt đạo đức, giống như việc theo chủ nghĩa 
phát xít, hoặc là thành viên của nó.

Hiện nay một việc khá phổ biến là, các 
cuộc cách mạng thường bắt đầu từ những 
người trẻ tuổi, và các thay đổi trong đường lối 
chính trị chính thống có xu hướng khiến thế 
hệ trước của những nhà hoạt động cấp tiến 
bỏ lại phía sau, và xem họ như những kẻ phản 
động, phát xít.

Những người thế hệ mới tin rằng cuối 
cùng họ đã tìm ra chân lý chính trị tuyệt đối, 
và quan niệm hiện tại của họ sẽ định hình tư 
tưởng cho 1,000 năm tới dành cho các thế hệ 
sau, chỉ rồi sau một thời gian, mà càng ngày 
càng ngắn đi, sẽ bị lấn át bởi các học thuyết và 
tư tưởng mới hơn.

Khi những tay sai của Stalin lần lượt bị xử 
tử, thì những người cấp tiến (thay thế họ) cũng 

Nền giáo dục của 
chúng ta đối với 
chủ nghĩa toàn trị 
và sự chuyển giới

Xem tiếp trang sau
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bắt đầu trở thành phản động trong mắt 
những người sẽ kế nhiệm.

Chuyện ở The Guardian
Một nạn nhân gần đây của xu hướng này 
là cô Suzanne Moore, một ký giả người 
Anh, tự gọi mình là nhà nữ quyền cánh 
tả. Cô đã viết nhiều năm cho tờ báo nổi 
tiếng, The Guardian, đang ngày càng 
trở thành “the Pravda” (cơ quan truyền 
thông của Đảng Cộng Sản Liên Xô) của 
giới trí thức Anh Quốc.

Phản ứng lại một trong những bài 
viết của cô, 338 nhân viên của tờ báo đã 
ký một bức thư phản đối gửi đến tổng 
biên tập, và kết quả là cô đã từ chức. Ai 
muốn làm việc cho một tổ chức mà hơn 
một phần ba số nhân viên phàn nàn về 
bạn lên cấp quản trị?

Nhưng cô đã viết gì mà xúc phạm 
đến 338 “bình bông” mong manh của 
The Guardian đến nỗi họ thấy cần phải 
tố cáo cô lên cấp quản lý? Những từ ngữ 
xúc phạm đó như sau:

“Ý nghĩa sâu xa của chủ nghĩa nữ 
quyền là giới tính, là gò ép quan niệm 
của xã hội – vì vậy các bé gái và phụ 
nữ không có nghĩa vụ phải có nữ tính, 
và tương tự các bé trai và đàn ông 
không cần phải có nam tính. Nhưng 
chúng ta đã nhìn mọi thứ qua một 
lăng kính hẹp và được dạy rằng giới 
tính là chỉ một quy định xã hội. Người 
ta cho rằng giới tính được chỉ định khi 
sinh ra, thay vì là một đặc điểm sinh 
học – thực ra, trên thực tế, giới tính có 
thể được nhận biết từ khi đang nằm 
trong bào thai (đây là điều khiến việc 
lựa chọn giới tính thai nhi trở nên khả 
thi). Giới tính không phải là cảm giác. 
Giới tính nữ là phân loại sinh học 
áp dụng cho tất cả các sinh vật sống. 
Nếu bạn có thể sản sinh ra các tế bào 
trứng, bạn có giới tính nữ. Ngay cả 

đối với một con ếch. Đây không phải 
là điều phức tạp, càng không phải là 
một khái niệm trừu tượng, mặc dù có 
một số lượng nhỏ những người lưỡng 
tính khiến định nghĩa này cũng không 
hoàn toàn tuyệt đối.”

Việc này đối với tôi rất kỳ lạ nếu có 
người nào đó, chứ không nói có đến 
338 thành viên của giới trí thức, cảm 
thấy bị xúc phạm ghê gớm vì những 
câu chữ rất đỗi bình thường này, và có 
thể khiến anh ta hay cô ta phản ứng lại 
một cách dữ dội và kết quả là cuộc sống 
của tác giả bị xáo trộn. Lập luận phản 
đối của họ như sau:

“Chúng tôi… thất vọng với những 
quyết định có tính lặp lại của The 
Guardian trong việc đăng tải những 
quan điểm chống người chuyển giới… 
việc đăng tải các nội dung xuyên tạc 
như vậy đã ảnh hưởng đến công việc 
của chúng tôi, và tô vẽ hình ảnh của 
chúng ta như một tờ báo có thái độ thù 
địch với quyền chuyển giới và các nhân 
viên chuyển giới.”

Nói cách khác, đề cập đến sự khác 
biệt về các yếu tố sinh học giữa giới tính 

nam và nữ được coi là sự thù địch cá 
nhân đối với những người muốn thay đổi 
giới tính – một mong muốn mà dưới góc 
nhìn của hầu hết mọi người, vì những lý 
do sinh học, sẽ không thể đạt đến sự hài 
lòng hoàn toàn được, và vì vậy sẽ đi kèm 
với những khía cạnh không tốt.

Đe dọa về trí tuệ
Hậu tố “ám ảnh” đã trở thành một công 
cụ đe dọa về mặt trí tuệ. Nó không còn 
có nghĩa là một nỗi sợ hãi phi lý về một 
cái gì đó, ví dụ như, ám ảnh không gian 
hẹp, nỗi sợ hãi vô lý khi ở trong một căn 
phòng kín.

Ám ảnh giờ đây có nghĩa là sự căm 
ghét vô cớ và không kiểm soát được đối 
với một thứ gì đó, một sự căm ghét mà 
sớm hay muộn sẽ dẫn đến một “đêm tàn 
phá” (sự kiện đánh dấu việc thảm sát 
người Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến) 
để chống lại những thứ hay những 
người bị ghét.

Có thể dễ dàng hình dung ra thế 
giới sẽ thế nào nếu 338 tiểu “Lenin” ở 
The Guardian nắm quyền kiểm soát 
thế giới, quyền kiểm soát mà họ nghĩ 

đương nhiên họ xứng đáng có và phải 
có, vì đạo đức của họ cao hơn hết những 
người khác.

Cần phải nhớ rằng, Lenin đã lập luận 
rằng bất kỳ sự phủ định nào, dù nhỏ 
đến đâu, đối với học thuyết chân chính – 
nghĩa là học thuyết mà chính ông đã tự 
xây dựng – đều là sự phản bội hoàn toàn 
đối với chính nghĩa. Đây chính xác là 
suy nghĩ của 338 người đồng ký tên vào 
lá thư tố cáo gửi ban biên tập của The 
Guardian.

Bên cạnh đó, tôi không phải là 
người tán thành với các bài viết của 
Suzanne Moore, cả về hình thức lẫn 
nội dung. Nhưng đó không phải là vấn 
đề. Tôi là người thế hệ cũ nhưng có 
quan điểm tự do tương đối mở, đủ để 
thấy cô ấy cần có quyền được nói ra 
những gì cô ấy nghĩ, và cần được bảo 
vệ trước những người xấu xa muốn 
thay đổi tiến trình lịch sử của The 
Guardian, những người mà tham vọng 
của họ là tô vẽ thế giới một cách thời 
thượng theo cách họ muốn, và theo 
quan niệm đạo đức hay sự nhiệt tình 
mới nhất của họ.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là hệ 
thống giáo dục của chúng ta dường như 
đang tạo ra ngày càng nhiều những 
người kiểu này, mà không cần một sự 
điều khiển tập trung nào.

Ông Theodore Dalrymple là một bác 
sĩ đã nghỉ hưu. Ông cũng là biên tập 
viên của the City Journal of New York 
và là tác giả của 30 cuốn sách, bao gồm 

“Cuộc sống ở mức dưới cùng”. Cuốn 
sách mới nhất của ông là “Cấm vận và 
những câu chuyện khác”.

Quan điểm được trình bày trong bài 
viết này là ý kiến của tác giả và không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của The 
Epoch Times.

Thanh Tùng biên dịch

MANFRED VON PENTZ

Kỷ nguyên Gothic, một 
kỷ nguyên có đầy sự 
huyền diệu và bí ẩn 
mà đến ngày nay vẫn 
chưa được hiểu rõ, khởi 

đầu cho sự tái sinh của một thời kỳ 
tráng lệ. Tất nhiên, sự tái sinh đó 
chính là thời kỳ Phục Hưng vốn đã 
khám phá những nền văn hóa vĩ đại 
của tổ tiên chúng ta, như Hy Lạp và 
La Mã, cũng như làm tỏa sáng các 
châm ngôn của Chúa Jesus. Và từ 
đó, những văn hào lỗi lạc đầu tiên 
của Cơ Đốc giáo đã bước lên vũ đài, 
và Chủ nghĩa Nhân văn ra đời.

Những nhân vật nữ chính gây 
xôn xao như nàng thơ Laura của 
Petrarch và Beatrice của Dante đã 
làm say đắm trái tim của giới tri thức 
nước Ý và những nước khác. Từ đây, 
vị thế của phái yếu được nâng lên. 
Nhờ những thi sĩ trữ tình mà người 
phụ nữ vươn đến những mộng 
tưởng cao quý, có thể nói là gần với 
sự thánh khiết. Giờ đây, các công 
tước, giáo hoàng, bá tước và lãnh 
chúa, tất cả đều ý thức được vẻ đẹp 
và sự thanh tao của người phụ nữ, 
nên thường nhờ những vị học giả 
danh giá chỉ dạy cho vợ, con gái, và 
tình nhân của họ. 

Nếu trước đây những người giàu 
có thể tự hào phô trương vẻ lộng 
lẫy bên ngoài của các quý cô, thì giờ 
đây họ lại say mê theo đuổi những 
quý cô có thể đọc được bản gốc các 
tác phẩm của Aristophanes, người 
có thể say sưa cùng họ đàm luận về 
những điều còn hoài nghi và những 
chân lý, bên ly rượu Montepulciano 
tuyệt hảo.

Do đó, ngài Lorenzo, người 
đứng đầu thành phố Florence vào 
thời đó, đã có một quyết định tuyệt 

vời nho nhỏ là một ngày nào đó sẽ 
ban tặng vinh hạnh đời đời cho 
một thiếu nữ vô cùng khả ái. Ông 
đã giao phó việc này cho một người 
mà ông bảo trợ, họa sĩ Sandro 
Botticelli, và để [giúp ông] tô vẽ 
điều đó bằng tình yêu sâu lắng và 
trí tuệ sắc sảo. Như một thói quen 
vào thời này, Sandro đã đến gặp 
một người bạn thân thiết để tìm 
một số ý tưởng.

Bây giờ, tôi đoán chắc rằng người 
bạn này của ông chính là nhà nhân 
văn và thi sĩ đáng kính Leon Battista 
Alberti. Thời gian trôi qua, họ đã tạo 
ra một bức tranh gây kinh ngạc với 
tràn đầy cảm xúc và hàm chứa nhiều 
triết lý, làm nền tảng cho một tác 
phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới. 
Kiệt tác “Sự ra đời của Thần Vệ Nữ” 
đã hình thành như thế.

 
“Sự ra đời của Thần Vệ Nữ”
Nữ Thần Tình yêu đứng trong một 
vỏ sò lớn nằm sát bờ biển. Nàng vô 
cùng xinh đẹp, với mái tóc vàng 
lung linh và đôi mắt xanh lục nhạt. 
Dù khỏa thân, nhưng nàng vẫn 
tỏa ra một vẻ đẹp trinh nguyên và 
thuần khiết. Nàng che thân mình 
bằng mái tóc dài của nàng.

Bên trái Thần Vệ Nữ là một đôi 
thiên thần đang ôm chặt lấy nhau 
và khoác lên mình một tấm vải màu 
xanh da trời. Họ bay trong mây với 
những đóa hoa hồng dại, và cả hai 
đều đang thổi không khí để tạo ra 
làn gió đưa nữ thần lên bờ. Ở đó, 
một phụ nữ trẻ đang chờ đón Nữ 
Thần. Cô cầm một chiếc áo choàng 
được dệt tinh xảo, rõ ràng là có ý 
định khoác nó cho Nữ Thần.

Ngoài vẻ đẹp ngoạn mục, bức 
tranh còn trở nên độc đáo bởi tính 
biểu tượng. Các học giả thường coi 
các nhân vật phụ trong tranh là các 

vị Thần Hy Lạp. Tuy nhiên, chúng ta 
hãy nhớ rằng bức tranh chỉ được phát 
hiện vào năm 1815, mà không có bất 
kỳ tài liệu lịch sử nào ghi chép lại tên 
hoặc ý nghĩa của bức tranh, và quan 
trọng hơn là thời kỳ Phục Hưng Ý đã 
tạo ra những triết lý mới, kết hợp 
những tư tưởng từ thời cổ đại và trung 
đại. Tôi thấy hợp lý hơn khi cho rằng 
đôi thiên thần ở góc trái bức tranh có 
thể tượng trưng cho Đức Chúa Trời 
và Sáng Thế Chủ.

Từ trước đến nay, Sáng Thế Chủ 
chưa từng được thể hiện trong nghệ 
thuật Âu Châu với biểu tượng một 
người đàn ông và phụ nữ quấn chặt 
lấy nhau như thế, hơn nữa lại rất ẩn 
dụ. Người phụ nữ bên phải mà tôi 
thấy là đại diện cho nhân loại, nóng 
lòng được đón nhận nữ thần, để che 

chở, tôn vinh và bảo vệ nàng.
Tại sao tôi lại khẳng định điều 

này? Bởi vì Tình yêu là món quà vĩ 
đại và kỳ diệu nhất mà Sáng Thế 
Chủ ban tặng cho loài người.

Con người thường hiểu lầm Tình 
yêu chỉ là một cảm xúc do nhục dục 
gây ra. Không, Tình yêu còn nhiều 
hơn thế nữa. Nó là một thái độ lý trí 
đối với cuộc sống, là sự bao dung, 
là một triết lý vĩnh cửu và thiên lý. 
Tình yêu dành cho những điều tốt 
đẹp; Tình yêu dành cho sự thật và 
công lý; Tình yêu đối với người chịu 
nhiều đau khổ, người nghèo khó 
và người bị áp bức. Yêu cây cỏ, yêu 
một con bướm hay một buổi hoàng 
hôn... Tình yêu thương trẻ em; Tình 
yêu giữa nam và nữ. Tình yêu đối với 
tạo hóa, vạn sự vạn vật; và Tình yêu 
là thành tựu vĩ đại nhất của nhân 
loại, là chìa khóa cho một cuộc sống 
viên mãn và hy vọng vào một tương 
lai tốt đẹp hơn.

Nói cách khác, bức tranh không 
chỉ là một ví dụ vĩ đại về câu chuyện 
thần thoại Hy Lạp phi thường, mà 
thật ra còn là một trong những lý lẽ 
đẹp nhất cho giá trị của đức tin Cơ 
Đốc Giáo từng được nhận thức.

Vì vậy, Thần Vệ Nữ đứng ở đó, 
người tối cao trong tất cả các nữ 
thần, và tôi không thể tưởng tượng 
ra được một lời ngợi khen nào tuyệt 
vời hơn dành cho Nàng. 

 
Manfred von Pentz trước đây làm 
việc trong lĩnh vực quảng cáo, thiết 
kế đồ họa và bất động sản. Hiện 
giờ ông là một nhà văn và họa sĩ, là 
tác giả của các tiểu thuyết như “Nữ 
thần màu đỏ thẫm”. Tác phẩm nghệ 
thuật của ông có thể được tìm thấy 
tại ManfredVonPentz.net
 
Phương Du biên dịch
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Kiệt tác của Botticelli:

‘Sự ra đời của Thần Vệ Nữ’

ấy, và đơn giản là bịa đặt và lan truyền 
những điều sai trái đầy ác ý về ông; cho 
nên không có gì phải ngạc nhiên khi có 
80% dư luận công khai ăn mừng sự kết 
thúc nhiệm kỳ của TT Trump.

Các thành viên thực tế hơn của 
nhóm đó – bất kể là ra vẻ tự tin như thế 
nào – đều có một cảm giác khó chịu 
rằng vị tổng thống này dường như vẫn 
chưa bị hạ đài. Và một ước tính tùy tiện 
là 1/5 trong số các nhà quan sát chính 
trị còn lại là những người ủng hộ mạnh 
mẽ ngài Tổng thống. Những người này 
nhìn chung tin tưởng rằng cuộc bầu 
cử đã bị đánh cắp và lo ngại về việc liệu 
hành vi trộm cắp này có thể được sửa 
chữa hay trừng phạt không.

Cũng giống như trước cuộc bầu cử, 
cộng đồng chính trị Hoa Kỳ đang bị 
chia rẽ rõ rệt giữa hai nhóm mà dường 
như không có chung một niềm tin nào, 
ngoại trừ một sự thừa nhận miễn cưỡng 
rằng họ đang sống ở cùng một quốc gia.

Tổng thống không còn nói chuyện 
với báo chí và không chủ trì các cuộc 
họp chính trị, và chỉ với điều này, 
nhiệt độ chính trị của đất nước đã lắng 
xuống đáng kể.

Một số lượng lớn thành viên Đảng 
Cộng Hòa đã xuống đường và lên tiếng 
về việc phải trung thực, cho phép hệ 
thống hoạt động trôi chảy, và thừa 
nhận rằng mặc dù có lúc khó khăn, 
việc quản trị Hoa Kỳ vẫn tiến triển, và 
ngài tổng thống, sau khi đã có một nỗ 
lực dũng cảm, thậm chí đã trao lại một 
phần của công việc, làm điều đúng đắn 
là bắt tay nồng nhiệt với người chiến 
thắng và đợi đến khi được nghỉ hưu.

Đối với các cựu tổng thống Hoa Kỳ, 
điều đó luôn có nghĩa là được công 
chúng yêu thích rộng rãi sau một thời 
gian ngắn rời chức vụ.

 
Vội vã hạ màn
Đảng Dân Chủ nói chung đang đơn 
giản là nói với TT Trump rằng hãy bước 
xuống, và thêm rằng “Chính phủ Hoa 
Kỳ chắc chắn có đủ nguồn lực để đuổi 
những kẻ xâm phạm khỏi Tòa Bạch Ốc,” 

như phát ngôn viên của ông Biden đã 
nói vài ngày sau cuộc bầu cử.

Đối với họ, những tuyên bố của TT 
Trump về việc bị gian lận trong cuộc 
bầu cử đã chấm dứt chuyến đi đầy ác 
mộng của ông tại đỉnh điểm đời sống 
công chúng Hoa Kỳ, với một cuộc tranh 
cãi cũng xấu xí và vô căn cứ như lúc TT 
Trump bắt đầu đặt chân vào cuộc đời 
công chúng Hoa Kỳ.

Và giữa hai thời điểm này, họ nói 
rằng tất cả đều là thô lỗ, ích kỷ, ra vẻ ta 
đây, và thất bại. Một sự giải thoát cho họ, 
và cho cả ông ta.

Đối với các đảng viên Cộng Hòa 
theo kiểu Bush, McCain, Romney, 
TT Trump thực tế cũng đáng ghét 
như Đảng Dân Chủ cảm nhận về ông. 
Nhưng xét cho cùng thì ông ấy cũng là 
một tổng thống của Đảng Cộng Hòa, vì 
vậy chúng ta hãy tiễn ông ấy mà không 
phải buộc tội gì thêm nữa. Hãy cũng 
bắt đầu xây dựng lại một Đảng Cộng 
Hòa mà sẽ giữ Tòa Bạch Ốc trong một 
nửa thời gian, nhưng giữ lại phần lớn 
của chính phủ tự do dân chủ quan liêu 
và không để họ phật lòng.

Và bây giờ, các nhân tố hơi gắn liền 
với TT Trump cũng đang bắt đầu bong 
ra. Cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey 
Chris Christie, tờ Washington Examiner 
và Tạp chí National Review không tính 
công trạng của TT Trump cho những gì 
ông đã đạt được với tư cách là tổng thống, 
tuyên bố rằng việc ông cố gắng kiểm tra 
lại kết quả bầu cử đã không mang lại 
bằng chứng gian lận nghiêm trọng nào, 
và do đó đã đến lúc để dừng lại.

Tất cả họ, với những lý do riêng, 
đều cố gắng nhanh chóng hạ bức màn 
nhung. TT Trump tranh cử tổng thống 
không giống ông John McCain, nhà 
họ Bush, và ông Mitt Romney, hoặc 
thậm chí như cố Tổng thống Ronald 
Reagan: một người phản đối chính phủ 
lớn nhưng khi nhậm chức rồi thì thực 
tế chỉ tập trung vào hai mục tiêu đáng 
ngưỡng mộ mà ông đã đạt được – một 
nền kinh tế với mức thuế và tỷ lệ thất 
nghiệp thấp, cùng với chiến thắng 
không đổ máu nhờ ưu thế quân sự 
trong Chiến tranh Lạnh.

Ông Trump đã và vẫn là một mối 
đe dọa sống còn đối với cơ sở chính trị 
lưỡng đảng tự mãn đã mang lại cho 
chúng ta 20 năm điều hành tồi tệ trước 
đó, với các cuộc chiến tranh Trung 
Đông không ngừng và các thảm họa 
nhân đạo, cuộc khủng hoảng tài chính 
tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, gia 
tăng nghèo đói và bạo lực trong nước, 
và dần mất vị thế trên toàn cầu vào tay 
Trung Quốc.

Ông ấy không chỉ là một đảng viên 
Cộng Hòa nào khác, và Đảng Dân Chủ 
không chống lại ông ấy như kiểu ông 
chỉ là một đảng viên Cộng Hòa. Lý do 
đất nước này bị phân cực là do ông 
Trump muốn loại bỏ toàn bộ hệ thống, 
và hệ thống này đã chống cự để giữ 
các vị trí của họ với lòng kiêu ngạo và 
tham quyền cố vị.

 
Tốc độ của hỏa tiễn chống hỏa tiễn
Đó là lý do tại sao TT Trump vẫn chưa 
kết thúc. Khoảng 74 triệu người đã bỏ 
phiếu cho ông ấy, không phải vì họ 
thiếu hiểu biết hay vì ông ấy là ứng cử 
viên của Đảng Cộng Hòa, mà là họ bầu 
cho chính ÔNG và chống lại hệ thống 
OBushinton.

Các luật sư của TT Trump, đặc biệt là 
bà Sidney Powell –  một cựu công tố viên 
tài năng và quyết liệt, người đã vạch trần 
và tố cáo sự tham nhũng của cơ quan 
công tố Hoa Kỳ và hệ thống pháp luật 
hình sự nói chung – đã tổ chức một cuộc 
họp báo với luật sư Rudolph Giuliani vào 
tuần trước. Trong cuộc họp báo, họ hứa 
sẽ tấn công những gì họ mô tả là vụ gian 
lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử Hoa 
Kỳ và lật ngược kết quả bầu cử mà TT 
Trump chiến thắng áp đảo nếu các phiếu 
bầu được đếm một cách công bằng.

Lời phản đối của những người hoài 
nghi – từ ông Christie đến cựu tổng 
thống Barack Obama – là những cố 
vấn của Tổng thống không đưa ra được 
bằng chứng. Nhưng đó là cách hoạt 
động của hệ thống; khi người ta khởi 
kiện, họ sẽ tuyên bố yêu cầu bồi thường 
và cung cấp bằng chứng sau đó. Trong 
trường hợp này, vì thời hạn quy định 
trong Hiến pháp, bằng chứng cần phải 

được đưa ra một cách rất nhanh chóng 
và các vấn đề cần được đưa lên tòa án 
cấp cao với tốc độ của một hỏa tiễn 
chống hỏa tiễn.

Hôm 21/11, bà Powell nói rằng các 
cáo buộc sẽ là “kinh thánh” và gây chấn 
động về cả phạm vi lẫn hậu quả, nhưng 
sự tín nhiệm của quan điểm thiểu số và 
đang mờ nhạt này đã không được củng 
cố khi bà Powell đột ngột bị loại khỏi 
nhóm luật sư cố vấn vào ngày 22/11.

Các mô thức bỏ phiếu ở các tiểu bang 
Georgia, Michigan, Nevada, Pennsyl-
vania, và Wisconsin rất khác thường, 
và lập luận rằng các thuật toán của máy 
bỏ phiếu đã đếm sai và các lá phiếu đã 
được “thả xuống” trong đêm khuya sau 
khi việc kiểm phiếu dừng lại một cách 
khó lý giải, để đưa ông Biden lên, là hợp 
lý. Điều này xứng đáng có một cuộc điều 
tra và không chỉ là quan trọng về tính 
công bằng.

Nhưng nếu Tổng thống đưa ra những 
cáo buộc bừa bãi và vô căn cứ, đó sẽ là 
một kết thúc kém đàng hoàng hơn cho 
nhiệm kỳ tổng thống rất thành công của 
ông ấy, và những gì ông ấy đã xây dựng 
và củng cố cho Đảng Cộng Hòa cũng sẽ 
bị tiêu tan.

 
Conrad Black là một trong những nhà 
tài chính nổi bật nhất của Canada trong 
40 năm và là một trong những nhà xuất 
bản báo chí hàng đầu trên thế giới. 
Ông là tác giả các tiểu sử tường tận của 
Franklin D. Roosevelt và Richard Nixon, 
và gần đây nhất là “Donald J. Trump: 
Một tổng thống không giống những 
người khác” sắp được xuất bản lại ở 
dạng cập nhật.

Quan điểm trong bài viết là của tác 
giả và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm của The Epoch Times.

Joe Nguyễn biên dịch

Tổng thống Trump vẫn chưa kết thúc, 
hãy nhanh chóng bảo vệ lý lẽ
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Nền giáo dục của chúng ta đối với chủ nghĩa toàn trị và sự chuyển giới
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Những người ủng hộ TT Donald Trump tổ chức một cuộc 
diễn hành “Stop the Steal” bên ngoài tòa nhà Capital của 
tiểu bang Georgia ở Atlanta vào ngày 21/11/2020.

Tác phẩm điêu khắc của Rubem Robierb dành tặng cho cộng đồng người chuyển giới hoặc không theo 
giới tính ở Công viên Tribeca ở New York vào ngày 04/11/2019.

“Sự ra đời của Thần Vệ Nữ”,
1486, Sandro Botticelli. Phòng 

trưng bày Uffizi, Florence.

Chi tiết khuôn mặt của Thần Vệ Nữ- trích đoạn trong 
bức tranh nổi tiếng của Sandro Botticelli. 

Bức tranh không chỉ là một 
ví dụ vĩ đại về câu chuyện 
thần thoại Hy Lạp phi thường, 
mà thật ra còn là một trong 
những lý lẽ đẹp nhất cho giá 
trị của đức tin Cơ Đốc Giáo 
từng được nhận thức.

Tiếp theo từ trang 11
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khắp thế giới. Thế nhưng, các vua nhà 
Nguyễn, sau vài cuộc phản loạn, lại trở 
nên e sợ chính quân đội và các tướng 
lĩnh của mình; họ thu hết quyền bính 
và hạn chế đầu tư vào quân đội. Hải 
quân càng thê thảm hơn khi hoàng 
gia xác định rằng lục địa mới là mối 
quan tâm hàng đầu. Họ bị bỏ bê và 
hầu như không có đầu tư nào đáng kể. 
Chưa kể chính sách bế quan tỏa cảng 
từ sau thời Gia Long lại càng khiến 
cho trình độ quân sự nhà Nguyễn trở 

nên lạc hậu trong khu vực. Đội 
ngũ chiến thuyền có tiếng 

Đông Nam Á ngày nào giờ 
đã trở nên vô cùng suy yếu 
và mỏng manh.

Với tình trạng như thế, 
việc người Pháp chiếm 

lấy nước Nam là điều hiển 
nhiên. Năm 1873, chỉ trong 

vòng ba tuần, toàn bộ bốn tỉnh 
miền đồng bằng sông Hồng gồm Hà 
Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nam 
Định với 2 triệu dân cư và một số 
thành lũy đã rơi vào tay đội quân 
Pháp chỉ chừng 180 người, đ ược chỉ 
huy bởi viên đại úy hải quân chưa 
tới 35 tuổi là Francis Garnier. Có 
thể kể đến trường hợp thành Ninh 
Bình với 1,700 binh lính hạ vũ khí 
đầu hàng một toán quân Pháp chỉ 
có bảy người. Muốn thoát khỏi cảnh 
đô hộ, chỉ còn cách duy tân và tự lực 
tự cường. Đây cũng là thời điểm mà 
quân đội quốc gia cần một người tài 
năng như Bùi Viện.

“Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây, 
phải hăm hở ra tài kinh tế”
Đường công danh có vẻ không dành 
cho Bùi Viện vì mãi đến năm 29 tuổi 
ông mới đỗ cử nhân. Ngay sau khi đỗ 
đạt, ông liền rời quê nhà vào Huế để thi 
Hội. Tiếc thay, hai lần thi Hội năm 1868 
và 1869 ông Cử họ Bùi đều bị trượt! 
Nhưng vốn tính tình phóng khoáng, 
có chí khí tài năng nên việc thi đỗ hay 
không đối với ông dường như không 
quan trọng mấy. Ông tận dụng thời 
gian ở kinh đô để giao thiệp với giới 
quan lại, đặc biệt là những người có 
cùng chí hướng và quan niệm cải cách 
như ông. Thời điểm đó, ông quen biết 
Lê Tuấn, quan Tham tri bộ Lễ, người 
rất mến chuộng tài năng của ông.

Cơ hội đến khi năm 1871, Lê Tuấn 
vâng mệnh vua ra Bắc kết hợp với 
quân Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc dẹp 
loạn quân Cờ Vàng của Hoàng Sùng 
Anh. Lê Tuấn do không thông hiểu 
miền Bắc nên mời Bùi Viện theo làm 
cố vấn. Lần trợ giúp này khá thành 

công nên triều đình cũng bắt đầu biết 
đến Bùi Viện.

Vừa xong việc với Lê Tuấn, ông lại xắn 
tay áo trợ giúp cho Doãn Khuê, Doanh 
điền sứ Nam Định làm việc khai hoang, 
lấn biển. Doãn Khuê (1813–1878) là một 
vị quan văn mà lại có tài thao lược, từng 
giữ các chức Đốc học các tỉnh Nam Định 
và Sơn Tây, kiêm Doanh điền sứ, Hải 
Phòng sứ các tỉnh duyên hải Bắc Kỳ. Ông 
là một trong số ít các vị quan có tư tưởng 
cải cách tiến bộ dưới thời vua Tự Đức, 
không cam chịu ký hòa ước hàng Pháp.

Có câu “Anh hùng sở kiến lược 
đồng”, vì thế mà Doãn Khuê nhìn thấy 
tài năng của Bùi Viện, một người trẻ 
tuổi nhưng có “tài kinh bang tế thế”. 
Ông quyết định mời Bùi Viện ra giúp 
việc cho mình trong Nha Doanh điền 
sứ. Công việc không chỉ là khai hoang, 
mà còn là việc chuẩn bị lập lực lượng 
dân binh để cho kháng chiến chống 
Pháp sau này.

Tại đây, Bùi Viện được giao trọng 
trách vừa đánh dẹp hải tặc, vừa xây 
dựng kiến thiết bến Ninh Hải thành 
thương cảng (Ninh Hải là tiền thân của 
cảng Hải Phòng sau này).

Nhờ công lao khai khẩn của Doãn 
Khuê mà vùng Nam Định xây dựng 
được một cơ sở vững chắc, tạo lập được 
một đạo quân khá tinh nhuệ. Năm 1873, 
chính đạo quân này dưới sự thống lĩnh 
của Doãn Khuê và Nguyễn Mậu Kiến đã 
giao tranh với quân Pháp của Francis 
Garnier, chiếm được đồn Chân Định, 
bắn cháy một tàu chiến Pháp và đánh 
bại quân Pháp ở làng Ngô Xá. Đó quả là 
chiến công kỳ diệu.

Trong những năm ở tại các vùng 
này, việc tham gia dẹp loạn và công 
việc ở doanh điền sứ đã đem đến cho 
Bùi Viện những kinh nghiệm và tầm 
nhìn giúp ông sau này lập nên Tuần 
Dương Quân, lực lượng hải quân 
chuyên nghiệp đầu tiên của nước Nam.

(Còn tiếp)

thay đổi một chút và biến thành màu 
đen, và thế là nó trở thành biểu 
tượng của tà ác. 

Một điều “nên làm” khác 
ở Munich là trượt băng, tất 
nhiên là miễn phí. Vào 
thời điểm này trong năm, 
khi các đoạn sông Isar 
đóng băng, người dân 
địa phương sẽ ra ngoài 
trượt băng. Các bà mẹ 
trẻ ra khỏi nhà để trượt 
băng và trò chuyện với 
nhau trong khi đẩy con 
trong xe nôi. Một phần sân 
băng được ngăn quây lại, đặc 
biệt dành cho môn khúc côn cầu 
trên băng, môn thể thao phổ biến 
trong mùa đông.

Đối với những người đam mê trượt 
tuyết, các sườn núi Zugspitze ở dãy 
Bavarian Alps là địa điểm lý tưởng. 
Zugspitze cao 2,960 mét so với mực 
nước biển và là đỉnh núi cao nhất ở 

Đức, cách Munich khoảng 40 km. 
Chúng tôi đã đến đó vào một ngày cuối 
tuần và điều kiện thời tiết rất hoàn 
hảo, tuyết dày, không có gió và nắng 
chói chang. 

Tôi quyết định không trượt băng 
mà ngồi trên ghế để sưởi nắng trong 
tuyết, bên ngoài một quán cà phê khá 
đơn sơ, trong khi gia đình nhỏ của 
tôi đi lên sườn dốc. Chiều tối muộn, 
tôi bắt đầu cảm thấy rất lạnh. Mặt 
trời đang lặn nhanh và những bóng 
đen dần kéo qua ngọn núi. Hầu hết 
những người trượt tuyết đã thu dọn 
đồ đạc và rời khỏi núi bằng thang cáp 

treo. Lo lắng nhìn lên sườn núi, tôi 
vẫn có thể nhìn thấy một vài người 

trẻ ở phía xa, nhưng không thể 
nhìn rõ. Các dốc trượt tuyết bắt 

đầu ở độ cao 2,650 mét và lối 
vào duy nhất là qua những 

thang cáp treo. Không có ai 
giám sát chiếc thang này 
và nếu bạn bỏ lỡ chuyến đi 
cuối cùng xuống núi, thì 
bạn sẽ gặp rắc rối lớn vì địa 
hình xuống núi rất trắc trở 

và hoàn toàn không thích 
hợp để trượt xuống. Tôi 

không thích lưu lại đêm ở đây 
chút nào, nhưng thật nhẹ nhõm 

khi ba vận động viên trượt tuyết 
nhiệt tình đã xuất hiện trong chuyến 

cuối, và như thế chúng tôi đã xuống 
núi an toàn.

Đêm Giao thừa năm đó, ngay 
trước nửa đêm và dưới ánh trăng 
tròn, chúng tôi leo lên một ngọn 
đồi phủ đầy tuyết trắng đến một vị 
trí thuận lợi nhìn ra Hồ Tegensee. 
Chúng tôi ôm chặt những chiếc 
túi đựng pháo, ly và vài chai 
champagne. Khi tiếng chuông 
vang lên lúc nửa đêm, cả hồ 
nước như bừng sáng, rực rỡ 
pháo hoa... và Năm Mới đến 
với tất cả hy vọng về một 
khởi đầu mới. 

Dư âm của thời Đức 
Quốc xã vẫn còn ám 
ảnh Munich. Trại tập 
trung đầu tiên của Đức 

Quốc xã nằm 
ngay bên ngoài 
thành phố, thị 
trấn Dachau. Nơi 
đây trở thành một di tích lịch sử như 
một bài học cho toàn thế giới. Trại tập 
trung mở cửa vào năm 1933 để giam 
giữ các tù nhân chính trị, và vào năm 
1937 nó chủ yếu được sử dụng như 
một trại lao động và dùng để tra tấn tù 
nhân. Hitler đã sử dụng nó làm hình 
mẫu cho 3,000 trại tập trung khác tại 
các địa điểm khác nhau. Nó cũng được 
dùng làm nơi huấn luyện cho các sĩ 
quan SS. (viết tắt của Schutzstaffel, là 
một tổ chức bán quân sự dưới trướng 
Adolf Hitler và Đảng Quốc xã). 

Về các loại xe, tôi thấy Mercedes và 
BMW hiện diện ở khắp nơi. Trên thực 
tế, tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn 
thấy một chiếc xe hơi cũ nào. Tuy tất 
cả nhìn khá mới nhưng hầu hết các 
xe hơi đều bẩn, vì khi tuyết tan, có rất 
nhiều bùn lầy trên đường phố. Người 

Đức có quy định nghiêm ngặt về 
vấn đề ô nhiễm, nên bạn không 

được phép rửa xe ngoài đường 
mà phải mang vào tiệm. Mỗi 
ngày trong suốt mùa đông, mỗi 

hộ gia đình phải xúc tuyết 
trước cửa nhà và một phần 

trên đường phố, do đó 
đường đi lối lại ở tất cả các 

khu vực ngoại ô được 
dọn sạch sẽ tinh tươm.

Phương Du biên dịch

MINH BẢO

Vua Quang Trung từng được 
xem là vua của hải tặc Đông 
Nam Á. Phát kiến sử dụng hải 
tặc làm trung tâm trong lực 

lượng hải quân của ông không những 
tạo ra một hạm đội lừng lẫy trong khu 
vực, lập nên những chiến công lớn mà 
còn làm cho hàng hải của nước Việt 
không bị đe dọa bởi nạn cướp biển. 
Quang Trung mất năm 39 tuổi khi giấc 
mộng đưa Đại Việt trở thành cường 
quốc hàng hải còn dang dở.

Hơn 47 năm sau, nước Nam thời 
Nguyễn trong cơn nguy cấp đã xuất 
hiện một vị hào kiệt rất giống với Quang 
Trung Hoàng đế về tài năng thống lĩnh 
và tầm nhìn đối với hải quân. Ông đã 
xây dựng nên một hạm đội tuần dương 
cho nước Nam. Nhưng Trời không chiều 
lòng người, bậc anh tài này, cũng như 
Quang Trung, mất sớm năm 39 tuổi. 
Nước Nam một lần nữa lại để vuột mất 
cơ hội trở mình thành cường quốc. Thật 
đáng tiếc thay!

Vị hào kiệt đó chính là Bùi Viện, 
đô đốc hàng hải thương mại của tuần 
dương quân hiện đại duy nhất thời 
phong kiến trong sử Việt Nam.

Bùi Viện (1839–1878) hiệu Mạnh Dực, 
quê ở làng Trình Phố, tổng An Bồi, huyện 
Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam 
Định (nay là Trình Trung, xã An Ninh, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ông 
sinh ra trong một gia đình nhà Nho 
nhưng lại không có duyên khoa 
cử. Ông đỗ Tú tài năm 1864, đỗ 
Cử nhân năm 1868. Nhưng hai 
lần thi Hội năm 1868 và 1869 
sau đó, ông đều hỏng thi. Có 
lẽ ông Trời không an bài ông 
đỗ đại khoa làm quan lớn mà 
muốn để ông làm những việc phi 
thường chăng?

Hải quân Đại Nam, thời huy hoàng 
nay còn đâu?
Để thống lĩnh quốc gia, nhà Nguyễn phải 
ưu tiên xây dựng thủy binh hùng mạnh 
để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu 
với quân Tây Sơn, một lực lượng hải 
quân có thể coi là tinh nhuệ nhất Đông 
Nam Á đương thời.

Nguyễn Ánh, giống như Nguyễn 
Huệ, cũng là một trong những vị vua 
hiếm hoi vô cùng tinh thông thủy chiến 
và kỹ nghệ đóng tàu. Ông đã trực tiếp 
chỉ huy xây dựng hạm đội nhỏ bé của 
mình trở thành một lực lượng đáng nể ở 
Đông Nam Châu Á và giành chiến thắng 
chung cuộc. Kết quả là trong vỏn vẹn 10 
năm, Nguyễn Ánh đã thành lập một hạm 
đội với số thuyền hùng hậu lên tới 100 
chiến hạm, 800 pháo hạm và 500 pháo 
hạm nhỏ. Trong đó đáng kể nhất là chiếc 
Long Phi được trang bị đến 32 khẩu đại 
bác, Phụng Phi và Bằng Phi có 26 khẩu 
với sức chứa trên 300 người mỗi thuyền. 

Đây là một lực lượng đủ sức mạnh để 
thống trị đường biển và đánh bại đối thủ 
cùng thời. Đã có rất nhiều ghi chép về giai 
đoạn này trong các tư liệu nước ngoài:

“Liệu cũng trong vòng 10 năm ác liệt 
như thế, các thần dân rất năng nổ của 
vua Louis XVI (chỉ Chính phủ Pháp) có 
thể xây dựng được đội quân hùng hậu 
như vậy không?” (Trích “Một chuyến 
du hành đến xứ Nam Hà (1792–1793)”, 
J.Barrow)

“Các xưởng đóng chiến thuyền trong 
xứ và các quân cảng được Ngài xếp đặt 
chỉnh tề, đồ sộ; người ngoại quốc đến 
xem phải động lòng kính phục; nếu cả 
Âu Châu được trông thấy thì cả Âu Châu 
cũng phải khen ngợi.

Một bên bài trí la liệt những súng 
trường, súng thần công, đại bác đủ 
hạng, những dã pháo, những xe chở 
súng, những viên đạn lớn nhỏ đủ cỡ… 
Phần nhiều so sánh với các kiểu súng 
đạn tốt nhất ở Tây phương, bất quá 
chỉ thua kém về vẻ đẹp mà thôi.” (Le 
Labrousse, một người Pháp viết trong 
bức thư đề ngày 1/5/1800 gửi cho giám 
đốc trường Tu nghiệp của Hội Truyền 
giáo ngoại quốc ở Paris.)

Hạm đội hùng mạnh kia của quân 
Nguyễn lẽ ra đã có thể được duy trì để 
chiếm ưu thế trên mặt biển vào thời đó 
(thế kỷ 19) và bảo vệ quốc gia khi các 
nước Tây Âu bành trướng hải quân ra 

Bùi Viện: Đô đốc hàng hải thương mại
duy nhất trong sử Việt (Phần 1)
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Thỉnh thoảng, khi những cơn 
gió từ dãy Victoria Alps phủ 
đầy tuyết thổi về lạnh thấu 
xương, tôi lại miên man nghĩ 

về Munich dịp Giáng Sinh, về những 
bông tuyết nhẹ nhàng rơi, âm nhạc 
và tiếng cười, thức ăn ngon, ánh đèn 

rực rỡ và một chiếc giường 
ấm áp thoải mái. 

Tôi nhớ rất rõ... 
như một giấc mơ 
đẹp. Tôi nhớ tôi đã 
rất ngạc nhiên khi 
nhìn thấy cảnh vật 
xung quanh, tuyết 

rơi dày nhất trong 
vòng 10 năm mà tôi 

được biết. Ở nhà con 
trai tôi, khu vườn nhỏ phủ 

đầy tuyết sau nhà là một xứ sở thần 
tiên mùa đông với những bông tuyết 
nhẹ rơi. Nhìn qua cửa sổ phòng ăn, 
khu vườn được đóng khung đẹp như 
một tấm ảnh bưu thiếp. Tôi và cháu 
Nikki (8 tuổi) đã làm một người 
tuyết vào một buổi chiều. Kể từ đó, 
khi chúng tôi dùng bữa vào mỗi 
buổi sáng và ngắm nhìn người tuyết 
thay đổi theo tiết trời. Vào mỗi buổi 
sáng sau khi đưa Nikki đến trường, 

tôi và con trai ghé vào một cửa hàng 
nhỏ trong làng để mua bánh mì 
(bánh mì Đức thật sự rất ngon), pho 
mát và một ít giăm bông hoặc thịt 
nguội cho bữa sáng.

Munich là một thành phố vô 
cùng quan trọng; nơi đây có những 
tòa nhà văn phòng hiện đại cao tầng, 
kiến trúc cổ điển, những bảo tàng 
đẳng cấp thế giới, và những công 
viên tuyệt vời. Một ngày nọ, vì tuyết 
rơi nhiều, con trai tôi đưa chúng tôi 
đến một công viên gần đó, nơi có 
một ngọn đồi rất phù hợp cho xe 
trượt băng trẻ em và những người 
mới tập. Vào một dịp khác, trong 
một buổi tối rất lạnh, chúng tôi đi 
đến khu chợ trời của những người 
nông dân. Trời lạnh đến nỗi nhũ 
băng phủ đầy cả trong và ngoài xe. 

Có rất nhiều điều nên làm và 
tham quan ở Munich, nhưng một 
điều không thể bỏ qua là đến một 
trong những quán bia nổi tiếng 
thế giới. Mọi người đều rất thân 
thiện, và bia làm ở Bavaria đặc 
biệt ngon. Bia được làm từ một 
công thức truyền thống lâu 
đời và không chứa hóa chất, 
và tôi được biết đó là lý do tại 
sao bạn không cảm thấy mệt 
mỏi vào ngày hôm sau. 

Marienplatz là 
một quảng trường 
ở trung tâm thành 
phố, và đây cũng 
là ga xe lửa chính 
(Hauptbahnhof) và tàu điện ngầm. 
Các chuyến tàu từ đây có thể  đi 
đến mọi thành phố lớn ở Đức. 
Marienplatz cũng là tâm điểm của 
thành phố, nơi có Tòa Thị chính 
mới theo phong cách Tân Gothic 
(Neues Rathaus) với chiếc Chuông 
Cầm Glockenspiel, nơi các hiệp 
sĩ trình diễn màn cưỡi ngựa đấu 
thương và những người thợ đóng 
thùng nhảy múa. 

Khi Neues Rathaus được xây 
dựng lại sau Đệ nhị Thế chiến, 
những phù hiệu áo giáp của thành 
phố được trang trí dọc theo đỉnh 
của tòa nhà với một biểu tượng 
đáng chú ý của Đức Quốc xã giống 
chữ Vạn. Chữ Vạn trong tiếng Phạn 
là srivatsa, được thấy cách đây 
2,000 năm, là biểu tượng thiêng 
liêng thể hiện sự giác ngộ của các 
vị Phật hoặc Giác Giả. Nó màu 

vàng kim, là biểu tượng 
rất uy lực của sự tốt lành, 
nhưng đáng tiếc là Hitler 
đã trộm lấy nó làm biểu 
tượng của Đức Quốc xã, 

GIÁNG SINH TRẮNG TRONG MƠ 

Doãn Khuê 
nhìn thấy tài năng 

của Bùi Viện,
một người trẻ tuổi 
nhưng có “tài kinh 

bang tế thế”.

Quân Cờ Đen - 
Tranh minh hoạ 
trong cuốn "Quốc 
Văn giáo khoa thư".

JOERG KOCH/AFP/GETTY IMAGES

Thuyền chiến thời Nguyễn. Tranh vẽ của Nguyễn Thứ, họa sĩ cung đình thời Nguyễn.

Quảng trường Marienplatz.
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Lão Tử còn gọi là Lý Nhĩ, 
tự là Đam. Ông từng đảm 
nhận chức Tàng Thất Sử 
thời nhà Chu, tương đương 

với thủ thư của thư viện quốc gia. 
Tương truyền ông đã cưỡi trâu xanh 
ra khỏi Hàm Cốc quan và để lại cho 
người đời sau cuốn “Đạo đức kinh”. 
Cuốn sách này có 5,000 chữ, được 
chia thành 81 chương.

Với sự đơn giản, mộc mạc, cuốn 
“Đạo đức kinh” lại có thể bao hàm 
những đạo lý vô cùng thâm sâu, bàn 
luận từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, 
trên đến trời đất, vũ trụ, dưới đến những 
chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

1. Kẻ trí giả ngu, lấy nhu
khắc cương
Dẫu biết rõ bản thân chiếm ưu thế 
cũng không giành giật với người. Dẫu 
biết rõ có thể chiếm lợi nhưng không 
chiếm giữ hoặc làm tổn hại người 
khác. Bởi lẽ kẻ chỉ muốn chiếm lợi 
thì sẽ phải chịu thiệt lớn. Tư tâm, tạp 
niệm quá nhiều sẽ khiến lòng dạ người 
ấy trở nên hẹp hòi và bị dục vọng cá 
nhân xỏ mũi dắt đi.

Người rộng rãi, khoáng đạt, thâm 
sâu và bao la như thung lũng thì 
tâm ắt rộng lớn, tự do tự tại. Tâm 
họ có thể chứa cả thiên hạ và vũ 
trụ. Trong khi đó, sự mềm mỏng lại 
có thể thắng sự cương cường. Lão 
Tử cho rằng “thượng thiện nhược 
thủy”, người thiện vào bậc cao (có 
đức cao) thì như nước. Nước có thể 
chảy xuyên qua những tảng đá kiên 
cố nhất trong thung lũng, không chỗ 
nào nước không thể đến, chảy xuyên 
qua và thẩm thấu như ý mình muốn.

Dẫu biết rõ bản thân mình có thể 
sải cánh tung bay giữa vũ trụ mênh 
mông, nhưng ông vẫn sống những 
tháng ngày rất giản dị: “Tri kỳ bạch, 
thủ kỳ hắc” (Bản thân biết rõ đen 
trắng, đúng sai nhưng vẫn giả như 
ngây ngô), “Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư” 
(Biết mình chiếm ưu thế mà vẫn giữ 
mình ở thế yếu).

Không tranh đấu chính là một 
trong những trí huệ quan trọng nhất 
trong kiếp nhân sinh. Trong cuộc 

chạy đua đường dài, nếu một người 
muốn giành được vị trí tốt thì ắt sẽ 
phải coi những người khác như đối 
thủ cạnh tranh của mình; sống vậy 
chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Nếu 
xem cuộc đời con người như một 
hành trình dài, thì người xung quanh 
đều góp phần tạo nên phong cảnh đa 
dạng tứ bề, há chẳng tốt hơn sao?

2. Chính phản tương sinh,
tiếng hay thì trầm
“Trong họa có phúc, trong phúc có 
họa” (Họa hề phúc sở ỷ, Phúc hề họa 
sở phục). Lão Tử cho rằng không có 
điều gì là tuyệt đối tốt hoặc xấu, chính 
và phản luôn tương trợ cho nhau, 
bao hàm và chuyển hóa lẫn nhau. 
Do đó vạn vật phát triển tới mức cực 
đoan sẽ thể hiện ra những trạng thái 
tương phản. Đại đạo cương nhất lại 
là yếu nhược nhất. Ví như không khí 
căng thẳng nhất ngược lại lại là sự cô 
đơn, tịch mịch. Cách tấn công cao 
minh nhất là “bất chiến nhi khuất 
nhân chi binh”, không đánh mà có 
thể khuất phục quân của người. Lời 
nói trí huệ nhất chỉ cần mỉm cười mà 
đã hiểu nhau… Do đó bậc hiền tài đều 
là những người trung hậu, nhẫn nại, 
không khoa trương, chẳng kiêu ngạo. 
Bậc trí huệ đều không huênh hoang 
khoác lác.

Khi đối diện với khó khăn thì 
giống như làm một việc đơn giản; khi 
đối mặt với đại sự thì tìm tòi từ việc 
nhỏ. Người chỉ nóng lòng muốn sớm 
lập công, chỉ mong một bước lên tiên 
thì cuối cùng ắt khó thành đại sự.

3. Không tùy tiện phân biệt,
sống giản dị tự nhiên
Không cầu đẹp thì sẽ không có xấu. 
Chính dục vọng và sự khiếp sợ khiến 
con người bắt đầu theo đuổi tiền bạc, 
quyền thế và sự xa hoa. Nhưng dẫu 
theo đuổi sự tinh tế, xa hoa, tiền bạc, 
quyền thế thì cũng chưa chắc được 
hạnh phúc ưu ái. Khoa học kỹ thuật, 
sự phát triển và quyền lực có thể đem 
lại cho con người sự thỏa mãn nhất 
thời, nhưng đó không phải là hạnh 
phúc và tự do thực sự.

Khi đối diện với các sự vật, sự việc 
mà càng so đo thiệt hơn thì bạn lại càng 
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Lão Tử:
Hạnh phúc chính là sự 

đơn giản tự nhiên

Tranh vẽ Lão Tử cưỡi trâu xanh đi về phía Tây, theo sau là người hầu có tên Tử Giác. 

bị giới hạn, tâm càng trở nên cố chấp. 
Con người sinh ra là để sống một cuộc 
sống tự do và hạnh phúc, chứ không 
phải để trở thành kẻ nô lệ sống trong 
phiền não và thống khổ khôn cùng.

Lão Tử cho rằng, hạnh phúc 
chân chính vốn ẩn chứa trong một 
tâm thái bình hòa, đơn giản, tự 
nhiên, biết đủ là vui.

4. Thuận theo tự nhiên, làm mà 
không truy cầu
Lão Tử cho rằng không có chuyện 
gì tuyệt đối không thể làm được; thứ 
đã tồn tại trên đời này thì đều có lý 
của nó. Nhưng căn bản của việc làm 
là ‘làm mà không truy cầu’. Như 
vậy mới được xem là thuận theo lẽ 
tự nhiên của sự việc, thuận theo sự 
tự nhiên của nhân tính. Mong cầu, 
ngóng đợi cũng là điều không tự 
nhiên. Phương thức tự nhiên nhất 
chính là để tất cả mọi việc phát triển 
một cách tự nhiên. Dục vọng đến thì 
cứ đến, đi thì cứ đi; điều gì cần xem 
trọng thì cứ xem trọng thôi, cần coi 
nhẹ thì cứ coi nhẹ thôi. Điều gì cũng 
có thể làm, nhưng không được làm vì 
cố tình muốn truy cầu.

5. Trí huệ của sự phủ định
Trí huệ chân chính luôn luân 
chuyển và linh hoạt, và không thể 

biểu đạt bằng lời. So với tư tưởng 
các nhà Nho thì Đạo gia lại tôn sùng 
trí huệ của sự phủ định. Khổng Tử 
nói: “Quân quân, thần thần, phụ 
phụ, tử tử” (Vua ra vua, tôi ra tôi, 
cha ra cha, con ra con), ý nói rằng 
mỗi người đều có một vị trí trong xã 
hội và nên phục tùng vị trí đã định 
trong xã hội. Nhưng Lão Tử lại cho 
rằng, hễ đặt định ra vị trí thì đã đi 
lệch rồi. Ví như điều Khổng Tử đề 
xướng nhiều nhất là đạo hiếu. Lão 
Tử lại cho rằng cha mẹ tình thân 
vốn là bản tính bẩm sinh của con 
người. Khi hiếu thuận trở thành 
một trách nhiệm được quy định một 
cách cứng nhắc, thì người làm con 
sẽ biến đạo hiếu thành một chiêu 
trò, thành vở kịch, sẽ có rất nhiều 
hành vi giả tạo ẩn giấu trong đó.

Lão Tử cho rằng, khi chúng ta 
phải thuyết minh một sự vật gì đó, 
nói với họ nó là thứ gì, thì chi bằng 
nói nó chẳng là gì cả, để tránh dùng 
cách khuôn mẫu mà định vị nó lại. 
So với rất nhiều học thuyết thì học 
thuyết của Lão Tử lại đề xướng sự 
hỗn độn và tính linh hoạt trong sự 
hỗn độn đó. 

Khi chúng ta thuận theo an bài 
của tự nhiên, đối đãi với tâm thái 
bình thản thì khi đó cuộc sống sẽ 
trở nên thật đơn giản và tự tại.
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Tôi đã xem “Gandhi” khi 
bộ phim ra mắt năm 
1982. Một buổi trình 
chiếu gần đây tiết lộ một 

phần về những ngôi sao điện ảnh 
như Daniel Day-Lewis, Colin 
Farrell, và John Ratzenberger. 
Điều này đã làm cho bộ phim gần 
40 tuổi trở nên đáng giá.

Bộ phim được dàn dựng theo 
lối kể chuyện khá chặt chẽ, dài 
ba tiếng, nhịp độ có phần thong 
thả. Cũng giống như hai bộ phim 
“Selma” và “12 năm của một nô 
lệ”, bộ phim này đem đến một bài 
học lịch sử diễn tả cách tồn tại 
dưới các chế độ áp bức bẳng sự 
nhẫn nại và tấm lòng thiện lương 
của con người.

Các cộng đồng tâm linh cho 
rằng thường thì một vị Giác giả vĩ 
đại từ tầng không gian thật cao sẽ 
xuống trần gian hóa thân thành 
một con người, và tạo ra sự thay 
đổi lớn lao để nhân loại thăng hoa. 
Chỉ cần xem “Gandhi” một lần là 
có thể cảm nhận được khái niệm 
đó là thật. Xem “Gandhi” để khôi 
phục lại niềm hy vọng, và sau đó 
xem “Selma” để thấy các nguyên 
tắc bất bạo động của Gandhi đã 
được Mục sư Martin Luther King 
Jr. truyền bá cho thế hệ sau này.

Tầm nhìn
“Gandhi” là dự án mơ ước của 
đạo diễn Richard Attenborough 
trong suốt 20 năm – là nỗ lực của 
đam mê và là thành tựu sau cùng 
của ngài (Sir) Attenborough. Đó 
là một sử thi cổ điển với góc nhìn 
toàn cảnh, số lượng lớn diễn 
viên phụ, và những chuyển cảnh 
chính trị tuyệt vời – dù vậy vẫn 
giữ được cảm giác thân tình, chủ 
yếu do diễn xuất của nam diễn 
viên Ben Kingsley.

Với quy mô hết sức tham vọng 
của bộ phim, Sir Attenborough 
nỗ lực hết mình để đạt được mục 
tiêu đó. Trái ngược với Steven 
Spielberg cũng như Ava DuVernay 
trong “Lincoln” và “Selma” vốn 
chọn những bối cảnh nhỏ hơn 
trong lịch sử của một nhân vật để 
khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật 
lịch sử tiêu biểu. 

Bộ phim bao gồm những biến 
động chính trị của Ấn Độ: cách 
nước này giành được độc lập từ 
sự đô hộ của Anh năm 1947 [do 
Gandhi lãnh đạo]; sự chia rẽ giữa 
Ấn Độ Giáo và Hồi Giáo dẫn đến 
sự phân chia Ấn Độ thành Ấn Độ 
và Pakistan; cũng như vụ ám sát 
Gandhi vào năm 1948.

Phim có những cảnh chiến 
tranh khốc liệt, chẳng hạn như 
vụ thảm sát ở Amritsar với ít nhất 

‘GANDHI’
Bộ phim nhất định phải 
xem trong năm 2020
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379 người Ấn Độ (bao gồm cả phụ 
nữ và trẻ em) bị một trung đội 
lính bản địa trong một trại khép 
kín sát hại, do Tướng R.E. Dyer 
(Edward Fox) chỉ huy.

Ngoài ra còn có một cuộc đối 
đầu khác giữa những người lính 
Ấn Độ do Anh Quốc đào tạo, bảo 
vệ Công trường muối Dharasana 
theo mệnh lệnh, đã đánh đập tàn 
nhẫn hàng trăm người Ấn Độ 
biểu tình ôn hòa đẫm máu bằng 
gậy gộc. Tuy đám đông anh hùng 
kiên quyết không rời khỏi hiện 
trường, nhưng có thiện ý quy 
phục phía bạo lực.

Một con người
Nếu có diễn viên nào được sinh 
ra để vào vai một nhân vật lịch sử, 
thì ông Ben Kingsley (một công 
dân Anh Quốc có nửa dòng máu 
Ấn Độ) chính là người được sinh 
ra để đóng vai Gandhi này. Và do 
đó sự hoành tráng của bộ phim 
gắn chặt với vai diễn truyền cảm 
hứng này.

Kingsley đóng vai Mohandas 
Karamchand Gandhi khi là một 
luật sư trẻ được đào tạo ở London 
với mái tóc dày, mặc trang phục 
kiểu phương Tây. Ông lên án sự 
phân biệt chủng tộc với bộ tộc 
“kaffir” nhưng lại bị ném khỏi 
một chuyến tàu ở Nam Phi một 
cách nhục nhã. Đây là một trong 
những ví dụ nổi bật cho thể loại 
truyện phim về Hành trình của 
Người hùng. 

Sau đó, Mohandas bắt đầu biến 
đổi thành Mahatma (Mahatma có 
nghĩa là một người được coi trọng 
với sự tôn kính hoặc yêu thương, 
một thánh nhân hoặc nhà hiền 
triết). Sứ mệnh hòa bình suốt 
đời của ông là đòi quyền tự do và 
phẩm giá cho tất cả nam giới, phụ 
nữ và trẻ em Ấn Độ – bất kể màu 
da, quốc tịch, tín ngưỡng, giai cấp 
xã hội –  bằng cách chống lại người 
Anh với một phong trào không 
ngừng ‘bất tuân thủ dân sự’.

Trong khi lòng dũng cảm và 
tinh thần anh hùng của Gandhi 
được thể hiện qua sự kiên định 
kết hợp bởi sự khiêm tốn, lòng 
kiên nhẫn và phẩm giá, giống 
như trong bộ phim “Braveheart”, 
tinh thần chiến binh bất khuất 
này còn dựa trên nền tảng luật 
được học của Gandhi. Điều này 
khiến ông không bị coi là kẻ ngốc 

dưới cái nhìn của cơ quan thực 
thi pháp luật Anh Quốc. Ông biết 
luật, và triết lý “bất hợp tác bất 
bạo động” của ông (nổi dậy hòa 
bình, phản kháng thụ động chống 
lại áp bức chính trị) đều dựa trên 
điều này.

Nước Anh đã cố gắng phá hủy 
địa vị anh hùng của Gandhi trong 
suốt cuộc đời của ông (và trong 
suốt bộ phim) bằng cách nhốt 
ông chung thân trong nhà tù, 
nhưng điều này chỉ đem lại danh 
tiếng cho ông và sự tận tâm của 
những người đi theo ông.

Bên cạnh việc chứng minh 
hiệu quả của sự ‘bất bạo động bất 
hợp tác’, thành tựu lớn nhất của 
bộ phim là đã mô tả (theo đúng 
nghĩa) góc cạnh bình thường 
của Mahatma Gandhi: đó chỉ là 
một người đàn ông da nâu nhỏ 
bé, đeo chiếc kính dạng tròn 
đầu tiên vốn được John Lennon 
phổ biến như một xu hướng thời 
trang hippie, nuôi dê và cừu, 
sống với phong cách Ấn Độ xưa 
như ngồi trên sàn đất và tự học 
quay sợi len.

Kingsley
Bộ phim “Gandhi” tuyển chọn 
một đội hình xuất sắc gồm các 
diễn viên kỳ cựu người Anh, 
chẳng hạn như Sir John Gielgud 
thuộc nhà hát hoàng gia. 

Tuy nhiên, diễn xuất của 
Kingsley lại quá xuất thần. Với vẻ 
ngoài trầm lặng, khiêm tốn mà 
lại có sức hút mãnh liệt, Kingsley 
ngay lập tức chứng minh được vì 
sao một người đàn ông nhỏ bé – 
đã mất đi mạng sống của mình ở 
tuổi 78 bởi viên đạn của một tên 
sát thủ vào năm 1948 – lại có thể 
chiếm trọn tâm trí của người dân 
Ấn Độ một cách đáng kinh ngạc 
như vậy.

Giống như “Selma”, bộ phim 
“Gandhi” nhấn mạnh tầm quan 
trọng của biểu tình bất bạo động 
vào thời điểm mà Hoa Kỳ đang 
nằm trong nanh vuốt cộng sản, 
vốn đang biến người dân Hoa 
Kỳ thành “những kẻ ngốc hữu 
dụng” mà không hề hay biết, 
bằng cách xúi giục và khuyến 
khích tư tưởng khủng bố là cách 
duy nhất để thể hiện mong muốn 
thay đổi.

Thanh Mai biên dịch

Diễn viên Ben 
Kingsley trong 
vai Mohandas 
Gandhi trong bộ 
phim “Gandhi.” 
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Bên cạnh nỗi lo về việc trẻ em 
dành quá nhiều thời gian 
dán mắt vào màn hình điện 
thoại, các bậc cha mẹ cũng 
dần nhận ra thời gian bản 

thân mình dùng điện thoại là vấn đề còn 
nghiêm trọng hơn.

Không có cha mẹ nào muốn nhìn lại 
thời thơ ấu của con mình và ước “Mình 
đã không dành nhiều thời gian cho điện 
thoại đến thế.” Tuy nhiên, những tiếng 
chuông báo tin nhắn cùng những ứng 
dụng bắt mắt luôn thu hút sự chú ý của 
ta. Thay vì quan tâm đến gia đình, các 
bậc cha mẹ mải miết tán gẫu, gửi email 
và cập nhật tin tức. Mỗi lần như vậy, 
thông điệp bạn gửi tới các con mình là: 
Bố mẹ coi trọng những việc này hơn.

Vậy chỉ cần mặc kệ cái điện thoại 
là xong?
Rõ ràng không chỉ trẻ em mới nghiện 
dùng điện thoại. Mỗi nút Like, mỗi 
biểu tượng hình trái tim, mỗi tin nhắn 
mới, đều cho bạn cảm giác mơ hồ về 
sự công nhận nào đó. Cảm giác thỏa 
mãn thoáng qua dù chỉ một phần tỷ 
giây này khiến bạn từ trong tiềm thức 
muốn nhiều hơn nữa. Đây chính xác là 
những gì nền “kinh tế chú ý” (attention 
economy) được thiết kế và lấy làm nền 
tảng để phát triển. Do đó, “mặc kệ cái 
điện thoại” không đơn giản như ta nghĩ.

Việc nghiện dùng điện thoại sẽ khiến 
bạn cảm thấy khó chịu khi những đứa trẻ 
làm gián đoạn việc xem màn hình, hoặc 
bạn muốn dùng điện thoại thay vì thực 
hiện công việc nội trợ của gia đình. Thậm 
chí đến một lúc nào đó, trong bữa ăn bạn 
và mọi người cũng đều đang nhìn vào 
màn hình điện thoại.

Nếu bạn muốn dành ít thời gian cho 
điện thoại và dành nhiều thời gian hơn 
cho gia đình hơn, thì dưới đây là một số 
lời khuyên:

Suy xét toàn cảnh
Hãy suy nghĩ về việc bạn muốn thờ i 
thơ ấu của con mình như thế nào. Sau 
đó hãy xem xét nhữ ng gì bạn sẽ hối 
tiếc nếu không giải quyết vấn đề này 
từ gốc rễ bằng nhữ ng câu hỏi như: 
bạn có để thiết bị ngớ ngẩn này cản 
trở nhữ ng mục tiêu và ước mơ của 
bạn cho gia đ ình của mình không? 
Bạn có muốn con cái bạn nghĩ rằng 
đối vớ i bố mẹ đ iện thoại quan trọng 
hơ n chúng? Hãy đối thoại vớ i chính 
mình khi bạn vô tình trở lại thói quen 
dùng đ iện thoại.

Theo dõi thời gian sử dụng
màn hình
Hãy sử dụng các công cụ giám sát màn 
hình hoặc chọn một ứng dụng tương 
tự để biết được lượng thời gian bạn sử 
dụng điện thoại. Có lẽ khi sử dụng công 
cụ này lần đầu tiên bạn sẽ ngạc nhiên 
về lượng thời gian dành cho điện thoại. 
Lời khuyên là bạn hãy theo dõi dữ liệu 
và giảm dần thời lượng sử dụng điện 
thoại của bạn.

Đặt quy tắc cho chính mình
Nhiều người đặt quy tắc không sử dụng 
điện thoại trên giường và không dán 
mắt vào điện thoại khi vừa mở mắt ra 
vào buổi sáng nữa.

Nếu điện thoại của bạn đặt trên đầu 
giường và đó là việc đầu tiên của buổi 
sáng, có lẽ bạn nên thay đổi vị trí đặt điện 
thoại. Bạn muốn ngày mới của mình bắt 
đầu bằng bất cứ thứ gì trong điện thoại 
như: danh sách tin tức, tin nhắn, email, 
thông tin cập nhật từ mạng xã hội sao? 
Những thứ này ập đến với tốc độ ánh 
sáng khiến bạn rơi vào “biển kỹ thuật 
số” trước khi bạn kịp ra khỏi giường.

Có những cách tốt hơn để chào ngày 
mới của bạn: tập thể dục, thiền định, viết 
nhật ký, nói lời chào buổi sáng với gia 
đình, hoặc tĩnh tâm...

Hãy sạc điện thoại của bạn ở một 
phòng khác hoặc một vị trí cách xa 
giường ngủ và sau đó không nên chạm 
vào điện thoại nữa. Hãy dành thời gian 
tận hưởng cuộc sống với gia đình và để 
tâm trí của bạn được nghỉ ngơi.

Bạn có thể tự đặt ra những quy tắc 

cho mình, ví dụ: không chạm vào điện 
thoại cho đến sau buổi trưa mỗi ngày, sạc 
điện thoại bên ngoài phòng ngủ lúc 6 giờ 
chiều, hoặc trước bữa tối...

Sắp xếp lại màn hình của bạn
Bạn cứ truy cập liên tục những ứng dụng 
nào - Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter, hay Netflix?

Xóa các ứng dụng đó khỏi điện thoại 
thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của 
bạn không? Bạn sẽ hoàn toàn lạc lối khi 
không biết chuyện gì đang xảy ra ư? Hay 
sẽ cảm thấy yên bình hơn một chút?

Tại sao không thử xóa các ứng 
dụng không thực sự cần thiết đi?
Để giảm thời gian dùng điện thoại 
nhiều nhất có thể, hãy xóa hết mọi thứ 
ngoài chức năng nhắn tin gọi điện, về 
cơ bản là biến điện thoại thông minh 
của bạn thành một chiếc điện thoại 
“ngốc nghếch”.

Nhờ đến sự trợ giúp của gia đình
Hãy thừa nhận với gia đình rằng bạn 
“nghiện” thiết bị kỹ thuật số, giải thích 
tại sao điều đó không tốt. Sau đó, bạn 
chia sẻ từng bước bạn sẽ thực hiện để 
thay đổi thói quen này và nhờ người 
thân nhắc nhở bạn. Bạn sẽ tìm thấy 
động lực và trách nhiệm, còn họ sẽ học 
được một bài học tích cực về sự ảnh 
hưởng của công nghệ.

Hãy kiên nhẫn
Bạn sẽ thấy khó khăn khi tạo những 
thói quen mới trong việc sử dụng các 
thiết bị kỹ thuật số. Vì vậy, nếu bạn rơi 
vào lối mòn cũ, đừng nản chí, hãy tiếp 
tục cố gắng.

Đừng đánh mất những khoảnh khắc 
đẹp nhất trong cuộc đời vì bị phân tâm 
bởi một “hình chữ nhật phát sáng”. 
Mong bạn sẽ kiên nhẫn.

My My biên dịch

Điện thoại di động
đang cản trở việc nuôi dạy con?
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T rong bất kỳ chương trình 
giáo dục mẫu giáo, âm 
nhạc luôn chiếm một 
phần rất lớn, nhưng 

ngày nay với ngân sách eo hẹp, 
thật không may là có trường học 
đã cắt giảm hoặc thậm chí bỏ các 
môn học âm nhạc. Món quà âm 
nhạc là một trong những điều tốt 
đẹp nhất mà chúng ta có thể dành 
tặng cho trẻ em.

Âm nhạc là một phần không thể 
thiếu trong nền văn hóa của chúng 
ta. Âm nhạc đã hiện diện khắp mọi 
nơi từ thuở ban sơ: Tiếng chim hót, 
tiếng suối chảy róc rách, tiếng lửa tí 
tách, tiếng mưa rơi rào rạt, tiếng 
gáy của chú gà trống vào 
buổi sáng, điệp khúc của 
những cô gà mái đang 
ấp trứng, tiếng thì 
thầm của những cơn 
gió nhẹ nhàng, và một 
âm thanh có lẽ được 
yêu thích đối với nhiều 
người đó là tiếng sóng 
biển dạt. 

Âm nhạc kích thích tư duy và 
gợi mở sự sáng tạo cho trẻ em để 
chúng thể hiện cá tính. Âm nhạc có 
thể giúp ta hứng khởi hoặc khiến 
ta lắng dịu nhẹ nhàng. Có người 
đã từng viết rằng “âm nhạc là một 
điều tuyệt vời nuôi dưỡng tâm hồn 
chúng ta”. Thế giới này sẽ ra sao nếu 
không có âm nhạc?

Các nhạc sĩ Pam Beall và Susan 
Nipp nhắc nhở chúng ta rằng trẻ sơ 
sinh cảm thấy được xoa dịu và an ủi 
khi nghe bài hát ru và khi lớn lên, 
chúng bị quyến rũ bởi những nhịp 
điệu, vần điệu, sự lặp lại trong giai 
điệu của các bài hát đồng dao. Từ 
đầu thế kỉ 16, các bài đồng dao thiếu 
nhi đã được ghi lại và chúng tiếp 
tục tồn tại lâu dài cho đến ngày nay. 
Nó nói với chúng ta điều gì? Không 
bao giờ là quá già để lắng nghe và 
thưởng thức âm nhạc. Học vần điệu 
mẫu giáo là rất quan trọng cho quá 
trình học đọc các từ có phần âm 
cuối giống nhau, ví dụ: “anh, canh, 
chanh, thanh, xanh...”

Giáo dục âm nhạc rèn tính 
luyện kỷ luật, tự giác và phát triển 
kỹ năng tư duy. Âm nhạc có thể rất 
hữu ích trong việc giảng dạy trẻ 
khuyết tật học tập. Âm nhạc giúp 
nâng cao giá trị văn hóa khi dạy 
các bài hát dân ca truyền thừa cho 
con của quý vị.

Âm nhạc là một ngôn ngữ phổ 
quát. Tôi có một quyển sách mang 
tên ‘Học tập với niềm vui’ (Inter-
Action's Prof Dogg's Troupe) của Ed 
Berman, MBE, chúng ta hãy cùng 
tìm hiểu những điều trong sách 
dưới đây nhé: 

Trong khi hát, các em có thể phối 
hợp nhịp nhàng thể chất với các kỹ 
năng khác và ngôn ngữ, tất nhiên đó 

là những sản phẩm phụ có được 
thông qua hoạt động ca 

hát đơn giản. Trẻ em có 
thể được chơi, thay đổi, 
thêm vào hoặc diễn tả 
trong bài hát.

Trẻ em muốn sử 
dụng ngôn ngữ một 

cách tự nhiên và việc 
sử dụng ngôn ngữ là chìa 

khóa để học tập nhiều hơn nữa. 
Động lực để sử dụng ngôn ngữ là một 
phần của việc chơi đùa và ca hát một 
cách sáng tạo, cũng như khao khát 
khám phá của trẻ em. 

Nhiều điều có thể xảy ra khi trẻ 
em làm một việc gì đó tưởng chừng 
như rất đơn giản là hát một bài hát 
trò chơi.

Những bài học có thể đem lại là:
• Học cách lắng nghe          

người khác
• Thay phiên nhau
• Có cảm giác an toàn trong 

một nhóm
• Lên tiếng trong một nhóm
• Phối hợp với nhóm bạn 

đồng trang lứa
• Đưa ra những quyết định 

thay đổi một từ ngữ hoặc 
một hành động

• Chấp nhận những thay đổi 
được cho phép trong một hệ 
thống các quy tắc

• Sử dụng trí tưởng tượng của 
trẻ em cả về thể chất và lời nói

• Bộc lộ khả năng lãnh đạo 
• Nghĩ ra các câu trả lời hoặc 

cách đáp lại
• Thực hành các kỹ năng 

bằng lời nói và từ vựng
• Phát triển sự phối hợp cơ 

bắp và khả năng bắt nhịp.

Tóm tắt lại thì có bốn loại kỹ năng 
như sau: 

1. Kỹ năng giao tiếp
2. Kỹ năng xã hội
3. Kỹ năng ngôn ngữ

4. Phát triển cảm xúc (sự thể 
hiện nỗi sợ hãi, tiếng cười và 
niềm vui).

Sau tất cả các phân tích trên, 
điều tốt đẹp nhất là bài hát trò chơi 
chỉ đơn giản là rất vui vẻ thú vị. 
Đừng đánh giá thấp sự tự tin mà 
đứa trẻ có được khi học một cái gì 
đó dễ dàng mà chúng cứ nghĩ rằng 
mình không thể học được. Nói cách 
khác, trẻ em học rất nhanh thông 
qua âm nhạc. Quý vị sẽ không tìm 
thấy được bài học nào trong lớp học 
của tôi mà không có sự hiện diện 
của âm nhạc với vần điệu, nhịp 
điệu và sự lặp đi lặp lại. Thật đáng 
tiếc khi gửi một đứa trẻ đến một 
ngôi trường đã cắt bỏ chương trình 
âm nhạc vì lý do ngân sách. Hãy suy 
nghĩ về những cơ hội mà họ đang bỏ 
lỡ trong giáo dục.

Trong cuốn sách của tôi “Lời 
khuyên và bí quyết cho phụ huynh 
và giáo viên”, tôi đã viết trong 
chương về âm nhạc một bài thơ với 
tựa đề “Tôi là Âm nhạc”. Tôi hy vọng 
bạn sẽ thích bài đó!

CÂU HỎI DÀNH CHO
GIÁO VIÊN PAT 

Tôi nên giúp cậu con trai 6 
tuổi làm bài tập về nhà như 
thế nào? 

Một đứa trẻ 6 tuổi vẫn cần sự hướng 
dẫn của cha mẹ, nhưng đồng thời 
quý vị cũng muốn con tự mình làm 
bài tập về nhà. Hãy chắc chắn rằng 
cậu bé biết nên làm bài tập ở đâu và 
khi nào, và con nên có tất cả các tài 
liệu cần thiết cùng với ánh sáng tốt và 
không có phiền nhiễu xung quanh.

Cố gắng không nói cho con biết 
câu trả lời một cách dễ dàng vì điều 
này sẽ khiến giáo viên hiểu lầm về 
những gì con có khả năng làm và 
con có thể từ bỏ việc tự mình cố gắng 
[để trả lời]. Cảm giác thất vọng có thể 
tốt cho cậu bé. Đừng trở thành một 
phụ huynh quá nuông chiều hoặc 
quá kiểm soát mọi khía cạnh trong 
việc học của trẻ. Hãy ra khỏi phòng 
và kiểm tra sau vài phút để xem con 
đang xoay xở như thế nào. Nếu thời 
gian tập trung của bé ngắn, hãy đặt 
một bộ hẹn giờ trong nhà bếp và hứa 
dành phần thưởng là bữa ăn nhẹ yêu 
thích khi chuông reo.

Đọc sách nên là một phần của 
bài tập về nhà, vì vậy hãy giúp con 
đọc những từ khó nhìn và giúp con 
phát âm. Sử dụng một thẻ đánh dấu 
dưới mỗi dòng nếu trẻ bỏ qua dòng. 
Hỏi các câu hỏi “làm thế nào” và “tại 
sao” trong và sau câu chuyện để bé 
hiểu và sáng tạo.

Nếu đó là Toán học, sử dụng 
các vật hỗ trợ cụ thể như hạt đậu 
hoặc đồng xu để giúp đếm, hoặc vẽ 
vòng tròn hoặc gạch chéo chúng. 
Để lại câu trả lời sai của trẻ để giáo 
viên có thể nhìn thấy và giúp con 
xem lại và sửa các câu trả lời đúng 
vào ngày hôm sau. Cậu bé nên biết 
câu trả lời bởi vì bạn đã giải thích 
cho con vào đêm hôm trước. Việc 
lặp đi lặp lại là điều tốt và là chìa 
khóa để lưu trữ thông tin trong bộ 
nhớ dài hạn.

Bà Pat đã dạy các lớp tiểu học, thanh 
nhạc, nghệ thuật, và giáo dục năng 
khiếu. Bà cũng đã từng là điều phối 
viên mầm non, giáo viên dạy tiếng 
Anh như ngôn ngữ thứ hai, và đã 
giảng các khóa học về Giáo dục Đặc 
biệt tại Đại học Lakehead ở Thunder 
Bay, Ontario, Canada. 

Bà đã từng là khách mời nhiều 
lần của chương trình phát thanh 
ở Hồng Kông dựa trên các chủ đề 
trong cuốn sách của bà “Lời khuyên 
và những thông tin thú vị dành cho 
phụ huynh và giáo viên”.

Ngọc Thuần biên dịch

Cách học tốt nhất cho trẻ em (Phần 3)
Tầm quan trọng của âm nhạc 
đối với trẻ em
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Nhận bảo hiểm tuyệt 
vời và giá trị lớn

VỚI SỰ PHỤC VỤ TẬN TÌNH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM XE & NHÀ HÀNG ĐẦU Ở MỸ

Thông thạo Anh-Việt

Chào đón khách hàng đến tư vấn miễn phí
Chúng tôi nói Tiếng Việt, English, 中文,Se Hable Espanol
Chúng tôi rất vui lòng trả lời các câu hỏi của bạn

MY MY

Trong khi chúng ta cố gắng hết sức dạy 
con cho tốt, thật bất ngờ là chúng lại dạy 
cho chúng ta những bài học quý giá.

Tất nhiên chúng không cố ý làm thầy 
chúng ta. Thông qua sự xuất hiện kỳ diệu, niềm 
vui và nỗi buồn, sự phát triển và trưởng thành, 
chúng vô tình ban cho chúng ta những bài học 
mà chúng ta cần học nhất.

Khiêm tốn
Khi bắt đầu bước qua tuổi trưởng thành, chúng 
ta nghĩ rất nhiều về bản thân và cho rằng mình 
đã hiểu tất cả, thì người bạn nhỏ bé này đến 
nhắc nhở chúng ta rằng có bao nhiêu điều khác 
nữa phải học.

Chúng ta có thể đã có nhiều thành công, đi 
du lịch nhiều nơi, hoặc đã đạt được một số mục 
tiêu, nhưng bây giờ chúng ta phải đối mặt với 
tã bỉm, lý giải xem tiếng khóc kia có nghĩa gì và 
cố gắng đáp ứng các mong muốn cho cuộc sống 
mong manh đến kinh ngạc ấy. Và từ trên 9 tầng 
mây, chúng ta bị kéo trở về thực tại.

Niềm vui
Khi chúng ta lớn lên, cuộc sống trở nên phức 
tạp hơn. Vì quan tâm đến mục tiêu cá nhân, sự 
nghiệp, và trách nhiệm, chúng ta có thể bị sa 
lầy, từ đó đánh mất những niềm vui đơn giản 
trong cuộc sống.

Trẻ em không sa lầy vào những mối bận tâm 
như vậy. Những tâm hồn đáng yêu của chúng di 
chuyển khắp thế giới: chú ý tới chú chó con đáng 
yêu đang đi ngang qua; âm thanh ngớ ngẩn mà 
chúng nghe thấy từ xa; khuôn mặt ngộ nghĩnh 
mà bố chúng tạo ra; hay cảm giác tuyệt vời của 
đất sét trong tay chúng.

Một đứa trẻ có thể trải nghiệm vô số niềm 
vui mỗi ngày. Ta có thể chứng kiến sự hân hoan 
trong ánh mắt trong ngần với những thứ đơn 
giản nhất. Chúng nhắc nhở chúng ta đừng quá 
quan-trọng-hóa mọi thứ; hãy buông bỏ những 
thứ ngăn chúng ta nhận ra những niềm vui đơn 
giản trong cuộc sống.

Sự hiện diện
Khả năng tập trung hoàn toàn vào thời điểm 
hiện tại của trẻ nhỏ quả là đáng ghen tị, cho dù 
chúng có tổ chức tiệc trà với thú bông hay đang 
cười rúc rích trên cầu trượt ở sân chơi; đó là tất 
cả những gì chúng tập trung vào.

Tâm trí chúng không nghĩ về ba điều tiếp 
theo cần phải làm, danh sách đồ cần mua, một 
người cần gọi điện, dự án cần hoàn thành. 
Chúng đang ở đó, tại thời điểm đó, sống hết 
mình 100%.

Lũ trẻ dạy chúng ta cách chú ý vào thời điểm 
hiện tại thường xuyên hơn. Tuổi thơ của con rồi 
sẽ qua đi, hẳn không cha mẹ nào muốn thường 
xuyên không ở bên con và hoàn toàn xa cách các 
bé. May thay, trẻ luôn mong muốn và áp dụng 
nhiều cách khác nhau để kéo chúng ta trở về 
hiện thực với chúng.

Lòng trắc ẩn
Cho đến khi trở thành cha mẹ, chúng ta mới 
hiểu lòng trắc ẩn là như thế nào. 

Đứa trẻ nào cũng có những lúc cáu gắt vô cớ, 
ăn vạ, đánh, đá, khóc lóc, v.v. Trẻ nhỏ chưa thể 
nói rõ cho người lớn tại sao chúng như vậy nên 
cha mẹ phải đoán. Có thể con bạn đang mệt, 

8 bài học 
mà những 
đứa trẻ dạy 
chúng ta

Món quà âm 
nhạc là một trong 
những điều tốt đẹp 
nhất mà chúng ta 
có thể dành tặng 

cho trẻ em.

đói, buồn ngủ, hay đang sợ hãi điều gì, 
v.v. Chúng ta cũng không nên phán xét 
mà hiểu rằng những trạng thái đó là tự 
nhiên, và cách cha mẹ giúp con vượt 
qua sẽ ảnh hưởng đến tính cách của đứa 
trẻ sau này.

Dần dần chúng ta bắt đầu rộng lượng 
hơn với tất cả mọi người và thế giới 
xung quanh. Nhờ có trẻ em, chúng ta 
hiểu rằng sau mỗi hành vi bề mặt khó 
chịu có thể là những nỗi niềm khó bày 
tỏ. Thay vì phán xét, ta sẽ cảm thông 
hơn với tất cả.

Vui chơi
Trẻ em phải vui chơi. Đây là công việc 
quan trọng nhất của chúng và là thứ tự 
nhiên bắt buộc chúng phải làm. Thật 
tuyệt vời khi xem những bạn nhỏ vui 
chơi với bất kỳ đối tượng hoặc môi 
trường nào chúng tiếp xúc. Thông qua 
việc vui chơi, chúng học được nhiều bài 
học cần thiết trong cuộc sống và nhận 
được các kết nối cảm xúc.

Nhiều người lớn trong chúng ta, tại 
một số thời điểm, đã ngừng vui chơi. Thật 
tuyệt vời, trẻ em nhắc nhở chúng ta cùng 
vui chơi. Chơi với con là một món quà 
cho con và cho chính chúng ta.

Sáng tạo
Bạn có nghĩ rằng mình là một người sáng 
tạo? Hầu hết người lớn trả lời không. 
Nhưng hầu hết trẻ em đều nói có.

Con cái của chúng ta nhắc nhở 
chúng ta về sự sáng tạo bẩm sinh của 
mỗi người và cho chúng ta một cơ hội 
để một lần nữa xắn tay áo lên và sáng 
tạo cùng với chúng. Mọi rào cản đột 
nhiên trở nên không đáng kể, và chúng 
ta nhen nhóm những sáng tạo của 
riêng mình.

Hướng nội
Làm cha mẹ không dành cho người yếu 
tim. Nó không phải là công việc luôn 
vui vẻ và thú vị.

Trẻ sẽ thách thức cha mẹ. Chúng sẽ 
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Trẻ em nhắc nhở chúng 
ta đừng quá quan-
trọng-hóa mọi thứ; hãy 
buông bỏ những thứ 
ngăn chúng ta nhận ra 
những niềm vui đơn 
giản trong cuộc sống.

thử hành động, hành động sai trái, 
liên tục và đi ngược lại mong muốn 
của chúng ta theo một số cách 
không thể ngờ tới.

Biết cách hóa giải từng tình huống 
và dạy cho trẻ những giá trị mà chúng 
ta hy vọng sẽ giúp chúng thấm nhuần 
thường là rất khó. Cha mẹ hay cảm 
thấy lạc lõng và không biết phải làm gì.

Một phương pháp hữu ích là nhìn 
nhận rằng con cái cung cấp cho ta 
một tấm gương phản chiếu. Mặc dù 
không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, 
nhưng có lẽ món quà ý nghĩa nhất mà 
con cái tặng cho cha mẹ là sự phản 
ánh lỗi lầm của chúng ta.

Khi con cư xử theo cách bạn không 
thích, hãy nhìn lại bản thân xem có 
phải bạn cũng đã từng cư xử theo 
cách đó. Khi con bạn thể hiện một đặc 
điểm tính cách mà bạn thấy không 
phù hợp, hãy nhìn vào chính mình 
để xem có phải con phản ánh một đặc 
điểm của chính bạn không.

Thật không dễ dàng chút nào, 
nhưng những lần nhìn vào nội tâm 
như vậy là vô giá; bạn có thể hiểu hơn 
về bản thân, và bạn có thể thấy rằng 
vấn đề ở con bạn dường như tan biến 
khi bạn nhận ra nó trong chính mình.

Vẻ đẹp cuộc sống 
Có lẽ món quà lớn nhất mà con cái 
dành cho chúng ta là khả năng nhìn 
thế giới bằng sự ngạc nhiên, vẻ đẹp và 
tình yêu. Nhìn thế giới qua đôi mắt của 
một đứa trẻ là một trong những niềm 
vui lớn nhất của cuộc đời. Nó khiến tất 
cả những thách thức và hy sinh vốn 
có trong việc nuôi dạy con mau chóng 
tan biến cho một món quà như vậy.

Mỗi nhiệm vụ, từ đơn giản đến phức 
tạp, trở thành một hành trình khám 
phá hoành tráng. Bạn có thể đã đi 
xuống phố hàng triệu lần, nhưng đột 
nhiên với đứa con nhỏ theo sau, đó là 
một cuộc phiêu lưu huy hoàng với đầy 
đủ các quang cảnh, âm thanh và thú 
vui mới lạ. Chúng có thể làm ngày của 
bạn trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn.

Tuổi thơ của trẻ nhỏ thật đẹp, và 
trải nghiệm từng giai đoạn tuổi thơ đó 
với những người yêu thương là một 
phước lành không thể đong đếm. 
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THIÊN BÌNH

Cứ mỗi mùa Giáng Sinh đến, 
những người đóng vai ông già 
Noel lại khoác lên mình bộ 
quần áo đỏ quen thuộc, bận 
rộn trao từng món quà xinh 

đẹp cho những trẻ em ngoan. Mùa lễ 
năm nay, ông Eric vẫn làm công việc 
đầy yêu thương này; tuy nhiên, một 
điều bất ngờ đã xảy ra khiến ông không 
thể nào quên…

Eric Schmitt-Matzen là một kỹ sư 
cơ khí, giữ chức Chủ tịch công ty đóng 
gói bao bì và kỹ thuật ở Hoa Kỳ. Nguồn 
thu nhập từ công việc này đủ để ông 
Eric không phải lo lắng về việc kiếm 
sống, nhưng cứ mỗi mùa Giáng Sinh 
đến, ông lại nhận một hợp đồng đóng 
vai ông già Noel tại 80 địa điểm khác 
nhau. Ông thích nhìn gương mặt hạnh 

phúc rạng ngời của những đứa trẻ khi 
nhận được món quà, và muốn chúng 
cảm nhận được sự san sẻ và lòng tốt 
nên đã dành cả đêm thiêng liêng ấy để 
gõ cửa từng ngôi nhà như đã hẹn.

Ngoại hình của ông Eric dường như 
sinh ra để làm Santa. Với thân hình 
to lớn và cái ‘bụng bia’, chòm râu dài 
màu tuyết trắng che kín cằm càng 
khiến ông Eric giống như một ông già 
Noel bước ra từ trong truyền thuyết. 
Ông sinh ngày 6/12 – ngày của Thánh 
Nicholas và chuông điện thoại là bản 
nhạc Jingle Bells quen thuộc. Tất cả 
mọi thứ đều làm người ta tin rằng ông 
sinh ra là để đóng vai ông già Noel.

Đêm hôm đó, khi ông Eric vừa 
hoàn thành nốt những phần việc cuối 
cùng ở công ty thì nhận được một 
cuộc điện thoại khẩn. Một Y tá ở bệnh 
viện nói rằng “có một bé trai 5 tuổi ốm 

nặng” muốn gặp ông già Noel. Dù rất 
bất ngờ và có một kế hoạch khác đang 
chờ ông ở nhà, nhưng ông vẫn nói 
với cô Y tá rằng ông sẽ thay đồ rồi đến 
ngay. Tuy nhiên, cô  Y tá nói cậu bé 
không còn nhiều thời gian, ngoại hình 
giống Santa của ông đã đủ rồi nên yêu 
cầu ông hãy đến ngay mà không cần 
chuẩn bị thêm gì.

Chỉ 15 phút sau, ông đã có mặt tại 
bệnh viện. Người mở cửa cho ông là 
mẹ cậu bé; bà nhìn ông một hồi rồi 
cũng hiểu ra ông là người mà cô Y tá 
đã kể với mình. Bà liền lấy trong túi 
ra một món đồ chơi đưa cho ông, nhờ 
ông tặng cho con trai mình.

Ông nhìn người phụ nữ có khuôn 
mặt xanh xao mệt mỏi và những giọt 
nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe 
mắt, từ tốn nói: “Tôi sẽ quan sát tình 
huống và sẽ cho mọi người biết. Nếu 
các bạn không thể kiềm chế được cảm 
xúc, làm ơn hãy rời khỏi phòng, vì 
nếu tôi nhìn thấy các bạn khóc, tôi 
cũng sẽ khóc theo và không thể hoàn 
thành công việc.”

Ông Eric tiến lại gần cậu bé yếu ớt 
đang nằm trên giường và sắp thiếp 
đi vì mệt, thủ thỉ: “Này cháu nhỏ, ông 
nghe nói là cháu sẽ bỏ lỡ Giáng Sinh 
năm nay. Nhưng chắc là không phải 
đâu nhỉ? Vì cháu là chú lùn số một mà 

(chú lùn là người giúp ông già Noel 
chuẩn bị quà)!'”

Cậu bé ngước nhìn ông Eric và bộ 
râu trắng như cước của ông, thều thào: 
“Thật ạ?”

Ông Eric nhìn cậu bé đầy trìu mến rồi 
gật đầu. Ông đưa gói quà đã được người 
mẹ bọc cẩn thận cho cậu bé rồi nói, “Và 
đây là phần thưởng dành cho những đứa 
trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như cháu. 
Hãy kiên cường lên nhé cháu trai!”

Cậu bé nở nụ cười yếu ớt, gượng 
dậy lặng lẽ tháo từng lớp giấy gói. 
Khi nhìn thấy món quà, cháu nhoẻn 
miệng cười rồi nằm xuống. Đó là một 
món đồ chơi mà cậu ước ao có được… 
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn 
vào món quà rồi nhìn ông buồn bã: 
“Họ nói rằng cháu sắp chết… Làm thế 
nào biết được cháu sắp đi đâu?”

“Cháu sẽ đến một nơi rất tốt đẹp, 
khi cháu tới nơi, hãy bảo họ rằng cháu 
là ‘chú lùn số một’ của ông già Noel và 
họ sẽ cho cháu vào,” ông trả lời.

“Chắc không ạ?” cậu bé hỏi.
“Chắc chắn!” ông Eric mỉm cười.
Cậu bé ngồi dậy, ôm chặt ông và 

hỏi tiếp:
“Ông già Noel, ông có thể giúp cháu 

một việc được không?”
Ông Eric vòng tay ôm lấy cậu bé, cơ 

thể gầy gò và hơi thở nặng nhọc của 
cậu khiến ông liên tưởng tới một thiên 
thần bé bỏng, bị gãy cánh rơi xuống 
trần gian, nay chuẩn bị về lại với Chúa. 
Cậu bé đáng thương này lẽ ra nên 
có một cuộc sống thật tốt đẹp và một 
tương lai nhiều hy vọng ở phía trước; 
cậu chỉ mới 5 tuổi… Nếu thật sự có 
một điều ước vào đêm Giáng Sinh, ông 
chắc chắn muốn dành tặng cho cậu bé 
này, để cậu đến một nơi không còn nỗi 
đau và bệnh tật.

Ngắt dòng suy nghĩ miên man, ông 
Eric chuẩn bị trả lời cậu bé thì phát 
hiện, hai mắt cậu bé đã nhắm lại, và cơ 
thể cậu dần lạnh đi trong vòng tay ông 
từ lúc nào. Ông bần thần nén những 
giọt nước mắt ôm chặt lấy cậu, và ông 
cứ ngồi như thế cho đến khi mẹ cậu bé 
nức nở chạy vào và kêu khóc trong đau 
đớn, tuyệt vọng…

Mọi người trong căn phòng đều biết 
chuyện gì đã diễn ra; họ không kìm 
được nước mắt. Nhưng ông Eric biết 
mình cần rời khỏi căn phòng ngay lập 
tức vì trái tim ông như bị bóp nghẹt và 
đầu óc ông bắt đầu choáng váng…

Ông nhanh chóng rời bệnh viện và 
đã khóc suốt trên đường về. Trong cả 
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Chỉ có một màu đỏ được cho phép 
trong thành phố này, và đó không 
phải là màu đỏ trong trang phục 
của ông già Noel. Thành phố Lang 
Phường, nằm gần Bắc Kinh, đã 
cấm việc bán hàng công cộng, cấm 
trưng bày mọi thứ liên quan đến 
Giáng Sinh vào ngày 15/12.

Các nhân viên thực thi pháp 
luật của thành phố đã được lệnh 
“cấm những cây thông Noel trên 
đường phố, ông già Noel và bất cứ 
thứ gì liên quan đến Giáng Sinh”, 
bản ghi nhớ [mệnh lệnh] cho biết. 
“Kiểm soát hoàn toàn việc dùng 
các quảng trường-công viên và các 
không gian công cộng khác nhằm 
chống lại các hoạt động tuyên 
truyền tôn giáo”.

Chủ nghĩa Cộng sản, lực lượng 
vô thần, từ lâu đã mâu thuẫn với 
bất cứ điều gì liên quan đến đức 
tin hoặc tôn giáo, và Giáng Sinh từ 
lâu đã là một mục tiêu bị nhắm tới. 
Các nhóm chính trị thiên tả khác, 
bao gồm Đảng Cộng sản Liên Xô 
(CPSU), và thậm chí cả Đức Quốc 
Xã, đã đàn áp các hoạt động liên 
quan Giáng Sinh.

Trung Cộng đã tăng cường việc 
đàn áp và bức hại các tôn giáo 
phương Tây trong những tháng 
gần đây. Khắp thế giới đang lên án 
Trung Quốc về việc bức hại người 
Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương lẫn việc 
bắt giữ những người theo đạo Cơ 
Đốc Giáo.

Hơn 20 năm bức hại Pháp 
Luân Công, một môn tu luyện 
thiền định tâm linh, đã tạo tiền lệ 
cho việc mở rộng đàn áp những 
người có đức tin gần đây của 
Trung Cộng.

Bản ghi nhớ cho biết, không chỉ 
việc trưng bày mà ngay cả việc bán 
các mặt hàng liên quan đến Giáng 
Sinh đều bị cấm. “Loại bỏ hoàn 
toàn việc bán các món đồ của ông 
già Noel, cây thông Noel, những 
quả táo đêm Giáng sinh và tất cả 
các hàng hóa khác liên quan đến 

Giáng Sinh.”
Bản ghi nhớ cũng nêu rõ rằng 

“Đặc biệt là vào ngày 23, 24/12 và 
ngày Giáng Sinh, mọi nhân viên 
thực thi pháp luật đều phải làm 
nhiệm vụ của mình. Kiểm soát 
chặt chẽ bất kỳ loại hoạt động 
tuyên truyền và bán hàng nào, dẹp 
sạch và đàn áp những người buôn 
bán trên đường phố.”

Bán hàng dạo trên đường phố 
phổ biến ở nhiều thành phố ở 
Trung Quốc, thường là mục tiêu 
nhắm tới của các nhân viên thực 
thi pháp luật. 

Bản ghi nhớ cho biết, “Nếu phát 
hiện, hãy theo dõi chặt chẽ và báo 
cáo lên trên.”

Chủ nghĩa Cộng sản bài xích 
truyền thống
Chủ nghĩa Cộng sản đã đàn áp 
tôn giáo trong suốt lịch sử của nó. 
Ở Liên Xô, Liên hiệp những Binh 
sĩ Vô thần đã đặt ra những ngày 
lễ để đối ngược lại các nghi lễ tôn 
giáo, và thậm chí việc cắt những 
cây thông Giáng sinh đã bị cấm. 
Tương tự như vậy ở Trung Quốc, 
nhiều ngày lễ mới đã được tạo ra, 
và nhiều ngày lễ truyền thống đã bị 

làm cho mất đi ý nghĩa kể từ cuộc 
Cách mạng Văn hóa.

Trung Cộng thậm chí đã thay 
đổi những ngày lễ Trung Hoa quan 
trọng. Ngày lễ quan trọng nhất, Tết 
Nguyên Đán, giờ được gọi là Lễ hội 
mùa Xuân ở Trung Quốc đại lục. 
Nhiều ngày lễ bây giờ chỉ là thời 
gian để các gia đình có một bữa ăn 
cùng nhau, mà không có hình thức 
lễ hội khác.

Mặc dù phần lớn dân số không 
chú ý tới lễ Giáng Sinh về mặt tôn 
giáo, nhưng người dân nói chung 
vẫn có một cảm giác quan tâm 
chung về phương Tây và những 
ngày lễ ở những quốc gia này.

Giáng Sinh ở Trung Quốc 
ngày càng trở nên phổ biến trong 
những năm gần đây, đặc biệt là với 
các thế hệ trẻ. Một truyền thống 
hiện đại là tặng một quả táo cho 
một người bạn thân hoặc người 
yêu vào đêm Giáng sinh, vì hai 
từ “táo” và “Đêm Giáng Sinh” có 
cùng đặc điểm và cách phát âm 
tương tự trong tiếng Hoa.

Tuy nhiên, điều này sẽ không 
còn thấy ở Lang Phường nữa. 

Thanh Tâm biên dịch

GIÁNG SINH LẠNH TRONG
VÒNG TAY ẤM CỦA ÔNG GIÀ NOEL

Thành phố ở Trung Quốc hạn chế 
ăn mừng Giáng Sinh  

TATIANA DENNING 

Giáng Sinh! Đó là thời khắc của 
niềm vui và hạnh phúc, ánh 
sáng và lễ hội, gia đình và bè 
bạn, khoảng thời gian tuyệt vời 

nhất của năm.
Tôi lớn lên trong không khí Giáng 

Sinh đầy tình yêu thương. Vào thời 
gian nghỉ lễ, cả trong lẫn ngoài ngôi 
nhà đều được trang hoàng. Tất cả đồ 
trang trí bình thường được cất đi, thay 
vào đó là những món đồ trang trí tuyệt 
đẹp dành cho ngày lễ Giáng Sinh, từ 
cành tầm gửi đến những bức tượng 
trang trí và Ông già Noel. Bên ngoài 
ngôi nhà trông cũng ấn tượng không 
kém với những ánh đèn lấp lánh bắt 
mắt, cùng các vòng hoa Giáng Sinh 
đáng yêu được gắn với những chiếc nơ 
nhung đỏ trang trí trên cửa sổ.

Mùa Giáng Sinh luôn tràn ngập 
không khí hối hả tất bật, mọi người đều 
cảm thấy vô cùng thú vị và háo hức.

Luôn có rất nhiều món nướng cần 
làm – và mặc dù tôi chưa bao giờ có 
thể giúp gì được trong bếp – nhưng 
tôi luôn thích phụ nướng bánh Giáng 
Sinh. Tôi nghĩ tất cả bọn trẻ con 
chúng tôi đều như vậy. Chúng tôi 
thích “nhót” một ít bột nhào bánh 
cookies, hoặc liếm láp tất cả chỗ kem 
còn lại trong bát, cũng như nhâm nhi 
mấy viên kẹo đã làm xong.

Sau đó là những cuộc tụ họp 
Giáng Sinh. Giống như một số tổ 

chức quanh thị trấn, bạn bè của cha 
mẹ tôi thường tổ chức tiệc tùng. Bọn 
trẻ chúng tôi rất vui khi đi theo để có 
thể chơi cùng bạn bè và thức khuya. 
Chúng tôi sẽ ăn mặc đẹp nhất trong 
dịp lễ và đem theo đồ ăn ngon để 
chia sẻ với mọi người như một cách 
thể hiện lòng biết ơn sự hiếu khách 
của chủ nhà.

Có vài năm, chúng tôi đi hát mừng 
Giáng Sinh quanh thị trấn. Đây là sở 
thích của tôi. Thật vui khi được mặc 
những bộ quần áo ấm áp và đẹp đẽ 
nhất, thắp nến và đến từng nhà trong 
khi đang hát các bài ca [Giáng Sinh] 

tặng những người hàng xóm, bất chấp 
thời tiết lạnh giá. 

Xem những bộ phim về ngày lễ 
luôn là một truyền thống Giáng Sinh 
trong gia đình tôi. “Chú tuần lộc 
Rudolph mũi đỏ” và “Người tuyết 
Frosty” là một số bộ phim yêu thích 
của chúng tôi khi còn nhỏ, trong khi 
mẹ thì thích những bộ phim Giáng 
Sinh kinh điển. “Cuộc sống tuyệt vời” 
chắc chắn là bộ phim ưa thích của 
mẹ, và cũng đã trở thành một trong số 
những bộ phim ưa thích của chúng 
tôi. Luôn thật ấm lòng khi thấy cả thị 
trấn Bedford Falls cùng nhau giúp đỡ 

HOÀI NIỆM VỀ 
GIÁNG SINH XƯA

quãng thời gian làm công việc này, ông chưa bao 
giờ chứng kiến một cảnh tượng nào khiến ông xúc 
động như thế. Ông không biết cậu bé muốn nói gì 
với ông vào phút cuối, nhưng khi nhìn thấy gương 
mặt thanh thản của em, ông nghĩ điều ước của em 
đã được hoàn thành. Có lẽ, đêm hôm đó đã được 
Chúa xếp đặt để một linh hồn bé bỏng được từ 
giã cõi đời trong vòng tay của một người mang 
thông điệp từ Ngài.

Sau chuyện này, ông đã từng có ý định bỏ 
hẳn nghề làm ông già Noel, nhưng nghĩ đến 
những nụ cười trẻ thơ và niềm hạnh phúc giản 
đơn khi đem niềm vui đến cho người khác, ông 
lại tự nhủ mình phải tiếp tục. Ông nhận ra mình 
cần diễn trọn vai này suốt đời, cho ông, cho cả 
những đứa trẻ… Và cho cậu bé đáng thương 
ngày ấy luôn nhớ rằng mình là chú lùn số một 
của ông già Noel để được đến một nơi tốt đẹp…

Ông Eric đã tìm thấy nhiều ý nghĩa cuộc 
sống khi đóng vai ông già Noel tặng quà cho 
những đứa trẻ. Ông thích nhìn nụ cười rạng rỡ 
của những tâm hồn trong sáng, thuần khiết nên 
không ngại giá lạnh trao những món quà đến 
tay các em. Với ông, trẻ thơ xứng đáng được sống 
trong niềm vui và tiếng cười, nên khi chứng kiến 
câu chuyện thương tâm của cậu bé 5 tuổi trong 
bệnh viện, ông đã vượt qua cảm giác đau thương 
và tuyệt vọng một cách khó khăn. Trong giờ phút 
ấy, ông đã không thể làm điều gì tốt hơn để cứu 
giúp cậu bé, ông chỉ có thể gieo một hạt giống 
của niềm tin vào một nơi tốt đẹp trong tâm hồn 
cậu. Cái ôm đầy yêu thương, ấm áp của ông đêm 
hôm đó thực sự là món quà quý giá nhất mà cậu 
bé nhận được, và có lẽ cũng là điều ước cuối cùng 
của em: được nằm gọn trong vòng tay của ông già 
Noel hiền từ và bao dung…

Sẽ luôn đáng giá khi làm điều mình thấy có 
ý nghĩa trong đời, và đem đến điều tốt lành cho 
người khác chính là sưởi ấm tâm hồn mình. 
Vậy nên, bạn đừng chần chừ hay ngại ngùng 
làm những công việc mà trái tim mách bảo, để 
đem lại niềm vui tiếng cười cho người khác. 

George, người đàn ông đã quên mình 
vì người khác suốt cuộc đời mình mà 
không đòi hỏi nhận lại điều gì. Nhìn 
thấy mọi người vui vẻ giúp đỡ George 
khi anh ấy gặp khó khăn và rồi nghe 
thấy tiếng chuông nhỏ leng keng khi 
ông Clarence nhận được đôi cánh của 
mình luôn khiến chúng tôi mỉm cười. 
Đây đúng là một cuộc sống tuyệt vời.

Chúng tôi lớn lên tại phía Tây 
Virginia, nơi thường có tuyết vào dịp 
Giáng Sinh. Những ký ức về việc lội 
qua lớp tuyết dày đến thắt lưng khi tôi 
hối hả chạy ngược lên ngọn đồi gần 
nhà, kéo theo chiếc xe trượt tuyết phía 
sau để thực hiện một cú trượt thú vị 
khác, [tất cả] ùa về rõ ràng như mới 
ngày hôm qua. Bọn tôi cố gắng đắp 
một người tuyết lớn nhất, sau đó đi 
tìm que và đá, cũng có thể là một củ 
cà rốt từ nhà bếp, để trang trí người 
tuyết. Nhiều giờ trôi qua trước khi 
chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và lạnh 
cóng, tựa như không gì có thể lấn át 
cuộc vui với anh chị em và bạn bè của 
mình trong tuyết.

Khi Đêm Giáng Sinh tới, chúng tôi 
nướng bánh cookies cho Ông già Noel, 
đặt chúng trong một cái đĩa cùng với 
một ly sữa, bởi vì Ông già Noel chắc 
chắn cần ăn một chút gì đó sau tất cả 
những chuyến ghé thăm của ông. Ngay 
khi viết xong thư gửi Ông già Noel, 
chúng tôi được phép chọn một món quà 
để mở ra, và điều này đối với chúng tôi 
rất thú vị như chính ngày Giáng Sinh 
vậy. Tôi vẫn tiếp tục truyền thống này 
với con trai mình cho đến bây giờ, và tôi 
nghĩ cậu bé cũng rất yêu thích điều đó 
như chúng tôi hồi xưa.

Cuối cùng, giờ đi ngủ có vẻ như đến 
sớm hơn thường lệ. Chúng tôi không 
muốn Ông già Noel bỏ qua mình vì 
chúng tôi không ngủ say.

Sự háo hức mong chờ này thường 
khiến tôi khó ngủ. Còn nhớ một kỳ 

Giáng Sinh nọ, khi tôi khoảng 6 hay 7 
tuổi, tôi trằn trọc không ngủ được trên 
giường tầng trên, trong khi em trai 
tôi ngủ ngon lành bên dưới. Khi nhìn 
ra ngoài cửa sổ, tôi nhận thấy một tia 
sáng đỏ nhấp nháy từ đằng xa. Thật 
khó tin! [Chú tuần lộc] Rudolph đang ở 
rất gần nhà mình, mà tôi vẫn chưa ngủ! 
Tôi cố gắng chớp mắt, nhưng không thể 
cưỡng lại vài lần qua đôi mắt lim dim 
của mình. Ông già Noel dường như 
đã ở nhà ai đó rất lâu, nhưng dù sao đi 
nữa, tôi biết ông sẽ đến đây nhanh thôi. 
Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi gấp gáp kể với gia 
đình về sự may mắn được thấy Rudolph 
với niềm vui sướng và ngạc nhiên mà 
chỉ một đứa trẻ con mới có thể có. Tôi 
vẫn còn nhớ được cảm xúc ấy, niềm tin 
chắc chắn ấy, cảm giác kinh ngạc ấy, 
cũng như nhớ được rốt cuộc khi nào nó 

bắt đầu phai nhạt đi.
Thật khó để tìm lại được sự ngây 

thơ, đức tin thuần khiết và điều kỳ diệu 
như vậy một lần nữa khi trở thành một 
người lớn.

Thú vị là, ngày Giáng Sinh có phần 
mờ nhạt khi tôi hồi tưởng lại hôm nay. 
Tất nhiên là cũng có những món quà, 
rất nhiều đồ ăn ngon, và chúng tôi vẫn 
đến thăm nhà bà cố King của tôi. Đó là 
chất keo gắn kết gia đình chúng tôi lại 
với nhau. Tuy có vài món quà đặc biệt 
nổi bật xuất hiện, như khẩu súng Red 
Ryder BB của cậu bé Ralphie trong bộ 
phim “Câu chuyện Giáng Sinh”, nhưng 
chúng không phải là những gì mà tôi 
thật sự nhớ nhung. Thời gian dành 
cho gia đình và bạn bè mới luôn khiến 
Giáng Sinh trở nên đặc biệt.

Trong tương lai, rất có thể khi chúng 
tôi nhìn lại những năm tháng đó, cả 

chúng tôi lẫn các con mình sẽ không 
nhớ được những gì chúng tôi đã được 
nhận vào dịp Giáng Sinh này. Vật chất 
là phù du. Thứ quan trọng và phổ biến 
hôm nay có lẽ sẽ không là gì cả trong vài 
năm nữa. Khi Giáng Sinh ngày càng bị 
thương mại hóa, chúng ta có xu hướng 
quên đi những điều này.

Có thể việc trở về với truyền thống 
Giáng Sinh của chúng ta, với việc dành 
thời gian cho gia đình và bạn bè, giúp 
đỡ hàng xóm láng giềng, hay làm một 
điều tốt nào đó cho cộng đồng chúng ta, 
sẽ mang đến cho tâm hồn ta niềm hạnh 
phúc mà không thứ vật chất nào có 
thể tạo ra được. Đây là điều quan trọng 
mà người lớn chúng ta cần ghi nhớ và 
truyền lại cho con mình. Nghĩ đến điều 
chúng ta có thể làm cho người khác vào 
mùa Giáng Sinh này có thể là món quà 
tuyệt vời nhất mà ta có thể trao tặng, 
không chỉ cho những người khác, mà 
còn cho chính bản thân mình.

Khi nhìn thế giới qua con mắt của 
trẻ thơ, chúng ta sẽ có thể đạt đến 
trạng thái thuần khiết mà bản thân 
từng có, và hãy nhớ rằng, với sự hiểu 
biết sâu sắc mà mỗi người chúng ta có, 
tại sao chúng ta ở đây và điều gì mới 
thật sự quan trọng. Vật chất không 
mang lại hạnh phúc dài lâu. Cách 
chúng ta đối xử với người khác và lòng 
tốt mà chúng ta thể hiện mới là những 
điều quan trọng.

Khi hoài niệm về Giáng Sinh xưa, 
tôi cầu chúc cho tất cả quý vị một Giáng 
Sinh an lành và vạn sự tốt đẹp trong 
suốt cả năm.

 
Bà Tatiana Denning là bác sĩ gia đình 
chuyên về sức khỏe. Bà tin tưởng vào việc 
trao cho các bệnh nhân quyền duy trì 
và cải thiện sức khỏe của chính họ bằng 
những tri thức và kỹ năng cần thiết.

Nhã Liên biên dịch

Một cảnh sát vũ trang của Trung Cộng đứng gác trước một cây thông Noel bên ngoài một khu ngoại giao 
đoàn ở Bắc Kinh 21, Trung Quốc, hồi tháng 12/2000.

GOH CHAI HIN/AFP/GETTY IMAGES

Những kỳ 
nghỉ lễ cho chúng 

ta cơ hội để trao cho 
nhau những kỷ niệm 

quý giá và kết nối 
với nhau.
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Có tổng cộng 921 nhà lập pháp 
từ 35 quốc gia và khu vực 
trên toàn thế giới đã đưa ra 
một tuyên bố chung vào Ngày 
Nhân quyền Quốc tế để lên 
án cuộc bức hại kéo dài hàng 
thập kỷ của Trung Cộng đối 
với môn tu luyện tinh thần 
Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn 
gọi là Pháp Luân Đại Pháp, 
được giới thiệu [ra công chúng] 
ở Trung Quốc vào những năm 
1990. Môn tu luyện tinh thần 
này được biết đến với các bài 
công pháp tĩnh tại và các bài 
giảng về đạo đức xoay quanh ba 
nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn.

Sự phổ biến ngày càng rộng 
rãi của Pháp Luân Công với 
khoảng 70-100 triệu học viên 
vào năm 1999, theo ước tính 
của nhà nước Trung Quốc vào 
thời điểm đó, bị coi là một mối 
đe dọa đối với Trung Cộng. Vì 
vậy, họ đã phát động một chiến 
dịch đàn áp tàn bạo [môn tu 
luyện này] vào tháng 7/1999. 
Kể từ đó, hàng triệu học viên 
đã bị tống vào các nhà tù, trại 
lao động, khu điều trị tâm thần 
và các cơ sở khác. Theo ước 
tính của Trung tâm Thông tin 
Pháp Luân Đại Pháp, có hàng 
trăm nghìn học viên Pháp Luân 
Công đã bị tra tấn.

“Cuộc bức hại Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc là một trong 
những chiến dịch tàn bạo nhất 
chống lại một nhóm tín ngưỡng 
trong thời hiện đại,” các nhà lập 
pháp viết trong bản tuyên bố 
do Trung tâm Thông tin Pháp 
Luân Đại Pháp công bố. Họ kêu 
gọi Trung Cộng phải “ngay lập 
tức chấm dứt cuộc bức hại” và 
“trả tự do vô điều kiện cho tất cả 
các học viên Pháp Luân Công 
đang bị giam giữ và các tù nhân 
lương tâm khác.”

Ông David Seymour, thành 
viên quốc hội New Zealand cho 
biết: “Mỗi người đều xứng đáng 
có được phẩm giá [của riêng 
mình], họ phải có quyền làm 
chủ thân thể và quyền tự do tín 
ngưỡng của mình.”

Ông Levi Browde, giám 
đốc điều hành của Trung tâm 
nói trên, đã hoan nghênh lập 
trường của các nhà lập pháp và 
gọi đây là “một nỗ lực chưa từng 
có” để “ngăn chặn [sự đối xử] 
bất công của Trung Cộng đối với 
Pháp Luân Công.”

Ông cho biết trong một 
thông cáo báo chí rằng, “Họ 
cùng nhau gửi một thông điệp 
rõ ràng về tình đoàn kết đối với 
những nạn nhân ở Trung Quốc 
và mạnh mẽ phản đối chiến 
dịch của Trung Cộng nhằm 
xóa bỏ đức tin ôn hòa của hàng 
chục triệu học viên [Pháp Luân 
Công] ở Trung Quốc và trên 
toàn thế giới.”

Nạn mổ cướp nội tạng 
Năm 2019, một tòa án nhân 
dân độc lập đã phát hiện rằng 
các học viên Pháp Luân Công 
là nạn nhân chính của hoạt 
động thu hoạch nội tạng của 
nhà nước Trung Quốc. Những 
người này đã bị sát hại để lấy 
những bộ phận nội tạng của họ 
rồi sau đó chúng được rao bán 
trên thị trường chợ đen béo bở 
với mục đích thúc đẩy ngành du 
lịch cấy ghép.

Ông Guspardi Gaus, một 
nhà lập pháp ở Indonesia cho 
biết: “Đây là những người đang 
bị tàn sát, một sự việc vô nhân 

tính, một thứ gì đó rất man rợ.”
Ngày càng có nhiều quốc 

gia, trong đó có Hoa Kỳ, Áo, Bỉ, 
Canada, Cộng hòa Czech, Đài 
Loan và Ý, đã khởi xướng hoặc 
áp dụng các biện pháp nhằm 
ngăn chặn các hoạt động buôn 
bán nội tạng.

Đánh dấu Ngày Nhân quyền 
Quốc tế (10/12), Hoa Kỳ cũng 
đã áp đặt lệnh trừng phạt một 
quan chức Trung Quốc vì đã 
thực hiện các hành vi vi phạm 
nhân quyền đối với các học 
viên Pháp Luân Công, khiến 
ông ta trở thành kẻ bức hại 
Pháp Luân Công đầu tiên bị 
[Hoa Kỳ] trừng phạt.

Ông Wang Ting-yu, thành 
viên của Lập pháp Viện, cơ quan 
lập pháp đơn viện của Đài Loan, 
đã báo hiệu rằng quốc đảo này 
có thể sẽ khởi xướng các biện 
pháp trừng phạt tương tự.

“Ít nhất, Đài Loan có thể 
kiểm tra danh tính của những 
kẻ bức hại Pháp Luân Công … 
và phân loại họ là những người 
bị chính phủ Đài Loan từ chối 

hoặc điều tra xem họ có nguồn 
tiền bất hợp pháp ở Đài Loan 
hay không,” ông nói trong một 
tuyên bố. “Nếu điều này trở 
thành một thông lệ chung trên 
toàn thế giới, chúng tôi sẽ cho 
Trung Cộng thấy rằng nếu kẻ 
nào bức hại Pháp Luân Công, 
anh ta sẽ chẳng còn nơi nào để 
đi trên thế giới, và chẳng có nơi 
nào để trốn chạy.”

Ông Wang lưu ý rằng Trung 
Cộng đã “tích lũy” nhiều chiến 
thuật trong chiến dịch bức hại 
[Pháp Luân Công] và áp dụng 
chúng trong việc đàn áp các tín 
ngưỡng khác, chẳng hạn như 
Cơ đốc giáo, Thiên Chúa giáo và 
người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

“Giải quyết vấn đề [đàn áp] 
Pháp Luân Công là điểm căn 
bản trong việc giải quyết tất cả 
những vấn đề này. Tôi hy vọng 
rằng Trung Quốc sẽ loại bỏ 
Đảng Cộng sản và trao cho đất 
nước và người dân của họ một 
cơ hội,” ông nói.

Lê Trường biên dịch

REUTERS

Hôm 09/12, Bộ Tài chính 
Hoa Kỳ cho biết nước này đã 
áp dụng các biện pháp trừng 
phạt đối với Wan Kuok Kai – 
thủ lĩnh nhóm tội phạm có 
tổ chức 14K Triad của Trung 
Quốc và là thành viên của 
Hội nghị Hiệp thương Chính 
trị Nhân dân Đảng Cộng sản 
Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt 
cũng áp dụng đối với ba tổ chức 
do ông Wan đứng đầu, người 
còn được gọi là “Răng Sún” 
(Broken Tooth), cơ quan này 
cho biết trong một tuyên bố.

Hoa Kỳ cũng liệt vào danh 
sách đen một cá nhân Liberia 
và một cá nhân Kyrgyzstan 
theo Sắc lệnh 13818, nhằm vào 
tội tham nhũng và hành vi lạm 
dụng nhân quyền nghiêm trọng.

Theo lệnh trừng phạt, tất 
cả tài sản và công ty của ba cá 
nhân trên thuộc quyền tài phán 
của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa.

Các quy định của Bộ Tài 

chính Hoa Kỳ thường cấm 
công dân Hoa Kỳ giao dịch 
với các cá nhân bị trừng phạt. 
Một quan chức cao cấp của 
Hoa Kỳ nói với các phóng viên 
rằng kể cả người nước ngoài 
giao dịch với các cá nhân trên 
cũng có nguy cơ bị đ ưa vào 
danh sách đen.

Bộ Tài chính cho biết họ đã 
nhắm mục tiêu vào ông Wan vì 
các hoạt động của ông ta dưới 
sự lãnh đạo của 14K Triad, nói 
rằng băng nhóm này tham gia 
buôn bán ma túy, đánh bạc bất 
hợp pháp, lừa đảo, buôn người 
và các hoạt động tội phạm khác.

Bộ Tài chính cũng nêu tên 

ba tổ chức do ông Wan sở hữu 
hoặc kiểm soát: Hiệp hội Văn 
hóa và Lịch sử Hồng Môn Thế 
giới có trụ sở tại Campuchia; 
Tập đoàn Dongmei có trụ sở 
tại Hồng Kông; và Hiệp hội Văn 
hóa Hung-Mun Trung Quốc, có 
trụ sở tại Palau. 

Cơ quan này cho biết nhóm 
Hồng Môn Thế giới đã hợp tác 
với giới tinh hoa ở Malaysia và 
Campuchia, tiếp tục “mô hình 
Hoa kiều hải ngoại cố gắng hợp 
pháp hóa các hoạt động tội 
phạm bất hợp pháp bằng cách 
nương theo Sáng kiến   Vành đai 
và Con đường (BRI) của Trung 
Quốc” và các hoạt động chính 
khác của Trung Cộng.

Bộ Tài chính cũng liệt ông 
Raimbek Matraimov, cựu thứ 
trưởng Cục Hải quan Kyrgyzstan 
vào danh sách đen, với cáo buộc 
tham gia vào một âm mưu hải 
quan trong đó có ít nhất 700 triệu 
USD đã được rửa tiền từ Cộng 
hòa Kyrgyzstan.

Bộ Tài chính cũng nêu 
tên ông Harry Varney Gboto-

Nambi Sherman, hiện là một 
luật sư nổi tiếng, thượng nghị 
sĩ Liberia và là người đứng đầu 
Ủy ban Tư pháp Thượng viện 
Liberia, người đã bị truy tố 
nhưng sau đó được tha bổng vì 
vai trò của mình trong một âm 
mưu hối lộ ở Cộng Hòa Liberia 
(Tây Phi).

Lê Trường biên dịch

Hoa Kỳ trừng phạt thêm 14 quan chức Trung Cộng 
vì đàn áp dân chủ ở Hồng Kông

FRANK FANG  |  THE EPOCH TIMES 

Hôm 07/12, Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ một lần nữa liệt kê Trung 
Quốc vào danh sách đen vi 
phạm tự do tôn giáo, cùng với 
9 quốc gia khác có hồ sơ nhân 
quyền yếu kém.

Ngoại trưởng Mike Pompeo 
cho biết 10 quốc gia, bao gồm 
Burma, Eritrea, Iran, Bắc 
Hàn, Nigeria, Saudi Arabia, 
và Tajikistan được coi là “Các 
quốc gia đặc biệt đáng lo ngại”, 
theo như Đạo luật Tự do Tôn 
giáo Quốc tế (IRFA) ban hành 
năm 1998.

Những quốc gia này bị phát 
hiện đã tham gia hoặc dung 
túng cho “những vi phạm tự do 
tôn giáo có tính hệ thống, liên 
tục, nghiêm trọng,” theo một 
tuyên bố của Bộ Ngoại giao.

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực 
không mệt mỏi để chấm dứt việc 
lạm dụng và bức hại tôn giáo 
trên khắp thế giới, và giúp đỡ để 
bảo đảm rằng mỗi người, ở bất 
kỳ nơi nào, vào bất kỳ lúc nào, 

đều có quyền được sống theo 
tiếng gọi lương tâm,” Pompeo 
tuyên bố.

Trang web của Bộ Ngoại 
giao nêu rõ, “vi phạm nghiêm 
trọng” bao gồm “tra tấn, đối 
xử tồi tệ hoặc trừng phạt, giam 
giữ kéo dài trong khi không bị 
buộc tội, bắt cóc hoặc biệt giam, 
hoặc từ chối trắng trợn quyền 
được sống, tự do và an toàn của 
những người khác.”

Hàng năm, Quốc hội được 
thông báo về danh sách và có 
thể sẽ áp đặt những biện pháp 
kinh tế hoặc phi kinh tế gây áp 
lực lên các quốc gia này để chấm 
dứt những hành vi vi phạm tự 
do tôn giáo.

Đây không phải lần đầu tiên 
Trung Quốc bị liệt kê trong 
danh sách đen. Lần đầu tiên kể 
từ năm 1999 cho đến nay, hàng 
năm quốc gia này luôn bị chỉ 
định là một “Quốc gia đặc biệt 
đáng lo ngại”.

Hồi đầu tháng Tư, Ủy ban 
Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ 
(USCIRF), một ủy ban liên bang, 

độc lập, lưỡng đảng được thành 
lập theo IRFA đã kiến nghị 14 
quốc gia, bao gồm Trung Quốc, 
là quốc gia bị chỉ định.

“Không còn nghi ngờ gì về 
việc Trung Quốc là quốc gia vi 
phạm nhân quyền và tự do tôn 
giáo tồi tệ nhất trên thế giới. 
Không thể so sánh với bất kỳ 
quốc gia nào khác trên thế giới 
về những hành vi không những 
không thể bào chữa mà còn 
bởi vì việc hỗ trợ và tiếp tay cho 
những hành vi tương tự cho 
các quốc gia khác trên khắp thế 
giới,” Ủy viên USCIRF Johnnie 
Moore đã nêu lên trong báo cáo 
thường niên 2020 của Uỷ ban.

Theo báo cáo thì có khoảng 
từ 900,000 đến 1.8 triệu người 
dân tộc thiểu số Hồi giáo, bao 
gồm người Duy Ngô Nhĩ đã bị 
giam giữ trong hơn 1,300 trại tập 
trung ở Tân Cương, ở phía Tây 
Trung Quốc. Đồng thời, hàng 
ngàn học viên Pháp Luân Công 
bị bắt giữ năm 2019 do tu luyện 
thiền định hay “phân phát thông 
tin về đức tin của họ”.

Trung Cộng đã bắt đầu cuộc 
bức hại môn tu luyện tinh thần 
Pháp Luân Công, còn được gọi 
là Pháp Luân Đại Pháp, vào 
tháng 7/1999 vì lo sợ về sự phổ 
biến của môn này. Ước tính 
của chính quyền vào năm 1999 
cho thấy có từ 70 triệu đến 100 
triệu học viên. Theo Trung tâm 
Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, 
hàng triệu người đã bị giam 
giữ trong nhà tù, trại lao động 
và những cơ sở khác, với hàng 
trăm nghìn người đã bị tra tấn 
trong khi bị giam giữ.

Ông Pompeo cũng đưa trong 
tuyên bố “Comoros, Cuba, 
Nicaragua, và Nga vào danh 
sách lo ngại đặc biệt dành cho 
những chính phủ đã từng tham 
gia hoặc dung túng cho những 
vi phạm tự do tín ngưỡng 
nghiêm trọng”.

Cuối cùng, ông Pompeo 
cũng chỉ định một số nhóm 
khủng bố, bao gồm al-Qa’ida, 
Boko Haram, và ISIS là “Những 
tổ chức đặc biệt đáng lo ngại”.

Hoàng Anh biên dịch

Hoa Kỳ liệt trùm tội phạm Trung Quốc vào danh sách đen
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Trung Quốc vào danh 
sách đen vi phạm tự do tôn giáo lần thứ 21  
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Hơn 900 nhà lập pháp trên thế giới lên án 
Bắc Kinh vì bức hại Pháp Luân Công

CATHY HE  |  THE EPOCH TIMES 

Hôm 07/12, Hoa Kỳ đã áp đặt 
các biện pháp trừng phạt đối 
với 14 quan chức Trung Cộng vì 
vai trò của họ trong việc cắt bỏ 
các quyền tự do ở Hồng Kông. 
Đây là phản ứng mới nhất của 
Chính phủ TT Trump đối với 
cuộc đàn áp ngày càng gia tăng 
của Bắc Kinh đối với Hồng 
Kông kể từ khi Trung Cộng áp 
đặt Luật An ninh quốc gia hà 
khắc hồi đầu năm nay. 

Theo trang web của Bộ Tài 
chính Hoa Kỳ, các quan chức 
Trung Quốc bị trừng phạt là 
thành viên của Ủy ban Thường 
vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc 
(NPC), chịu trách nhiệm giám 
sát cơ quan lập pháp “bù nhìn” 
của Trung Cộng. 

“Hoa Kỳ đang trừng phạt 
lãnh đạo cao cấp của Đại hội 
Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 
Trung Quốc có liên quan đến 
việc xây dựng, thông qua và 
thực thi Luật An ninh Quốc 
gia,” Ngoại trưởng Mike 
Pompeo viết trong một tweet 
hôm 07/12. “Chúng tôi sẽ buộc 
Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm 
về việc phá hủy quyền tự trị của 
Hồng Kông.”

Hôm 30/6, Bắc Kinh đã áp 
đặt Luật An ninh quốc gia cho 
Hồng Kông, sau khi NPC thông 
qua một dự luật hồi tháng 5 cho 
phép phát triển thành luật. Luật 
này trừng phạt các tội danh 

được định nghĩa mơ hồ như ly 
khai, lật đổ quyền lực nhà nước, 
khủng bố và liên kết với các thế 
lực nước ngoài, với mức hình 
phạt tối đa là tù chung thân.

Một loạt các nhà hoạt động 
ủng hộ dân chủ, các nhà lập 
pháp và các nhân vật nổi tiếng 
của giới truyền thông đã bị bắt 
kể từ khi luật này có hiệu lực.

Hồi tháng 11, Hồng Kông đã 
trục xuất 4 nhà lập pháp ủng hộ 
dân chủ sau khi Ủy ban Thường 
vụ NPC trao cho chính quyền 
địa phương quyền loại bỏ các 
nhà lập pháp nếu họ bị coi là đe 
dọa đến an ninh quốc gia. Hành 
động này đã khiến các nhà lập 
pháp đối lập ủng hộ dân chủ của 
Hồng Kông từ chức hàng loạt.

“Cuộc tấn công không ngừng 
của Bắc Kinh đối với các tiến 
trình dân chủ của Hồng Kông 
đã tước hết quyền hành của Hội 
đồng Lập pháp, khiến cơ quan 
này trở thành bù nhìn vô nghĩa 
không có khả năng phản đối,” 
Ngoại trưởng Pompeo nói trong 
một tuyên bố.

Các hành động của Ủy ban 
Thường vụ NPC “đã vô hiệu 
hóa hiệu quả các khả năng của 
người dân Hồng Kông trong 
việc lựa chọn những người đại 
diện được bầu của họ,” Ngoại 
trưởng Pompeo nói. “Những 
hành động này một lần nữa 
chứng tỏ sự coi thường hoàn 
toàn của Bắc Kinh đối với các 
cam kết quốc tế của họ theo 

Tuyên bố chung Trung-Anh, 
một hiệp ước được Liên Hiệp 
Quốc chứng nhận [và lưu trữ].”

Theo hiệp ước quy định 
việc Vương quốc Anh chuyển 
giao chủ quyền Hồng Kông 
cho Trung Quốc vào năm 1997, 
thì Trung Cộng đã đồng ý cho 
phép thành phố được quyền 
tự trị và hưởng các quyền tự do 
mà không có được ở tại đại lục, 
trong khuôn khổ gọi là “một 
quốc gia, hai chế độ.”

Các biện pháp trừng phạt 
này có nghĩa là các quan chức 

và gia đình trực hệ của họ sẽ bị 
cấm đi đến Hoa Kỳ, và tài sản tại 
Hoa Kỳ của họ sẽ bị đóng băng.

Trước đó, Chính phủ TT 
Trump đã áp đặt các biện pháp 
trừng phạt đối với lãnh đạo 
Hồng Kông Carrie Lam cùng 
14 quan chức Trung Cộng và 
Hồng Kông khác vì vai trò của 
họ trong việc giám sát lật đổ 
các quyền tự do của thành phố 
này thông qua việc thực thi 
Luật An ninh quốc gia.

Lê Trường biên dịch

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tham dự một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, 
Trung Quốc, hôm 09/10/2020.

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại một buổi lễ nhập tịch được tổ chức bởi USCIS tại Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 22/10/2020.
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Hôm 10/12, Trung Quốc cho 
biết họ sẽ thu hồi đãi ngộ miễn 
thị thực cho những người mang 
hộ chiếu ngoại giao Hoa Kỳ đến 
Hồng Kông và Ma Cao sau khi 
Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp 
trừng phạt tài chính và cấm 
nhập cảnh đối với hơn một chục 
quan chức Trung Cộng.

Bắc Kinh cho biết họ cũng sẽ 
thực hiện các biện pháp trừng 
phạt đáp lại đối với một số quan 
chức Hoa Kỳ, các thành viên 
Quốc hội, nhân viên tại các tổ 
chức phi chính phủ, cùng các 
thành viên trong gia đình của 
họ, về điều mà một nữ phát 

ngôn viên Bộ Ngoại giao này 
gọi là cách ứng xử “đê tiện” của 
Hoa Kỳ đối với Hồng Kông và 
là một “hướng đi nguy hiểm và 
sai lầm.”

Bà ta từ chối cho biết tên 
của những người bị trừng 
phạt hay khi nào lệnh trừng 
phạt sẽ bắt đầu.

Mới đây, Hoa Kỳ đã áp đặt các 
biện pháp trừng phạt tài chính 
và cấm nhập cảnh đối với 14 
quan chức Trung Cộng vì vai trò 
của họ trong việc áp dụng Luật 
An ninh quốc gia đối với Hồng 
Kông; vì loại các nhà lập pháp 
đối lập ở Hồng Kông, và vì những 
vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng — trong đó có một quan 

chức Trung Cộng và vợ của ông 
ta vì đã tham gia vào “những vi 
phạm nhân quyền trắng trợn” 
đối với các học viên Pháp Luân 
Công, một môn tu luyện tinh 
thần bị Trung Cộng đàn áp từ 
năm 1999.

Hôm 09/12, Bộ Tài chính 
Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện 
pháp trừng phạt đối với Wan 
Kuok Koi, một trùm tội phạm 
có tổ chức của 14K Triad (Bộ ba 
14K) của Trung Quốc — và ba 
tổ chức do ông ta “sở hữu hoặc 
kiểm soát”.

Phóng viên Epoch Times đã 
đóng góp vào bản tin này.
Cẩm An biên dịch

Trung Quốc hủy bỏ miễn trừ ngoại 
giao đến Hồng Kông đối với Hoa Kỳ

PETER PARKS / AFP VIA GETTY IMAGES

Hình ảnh con dấu Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
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Cờ Trung Cộng và cờ Hoa Kỳ 
được trưng bày trong một công 
ty ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào 
ngày 16/8/2017. 

Những người ủng hộ dân chủ 
cầm biển hiệu ủng hộ các nhà 
hoạt động địa phương Agnes 
Chow, Ivan Lam và Joshua 
Wong, bên ngoài một tòa án ở 
Hồng Kông hôm 02/12/2020, 
sau khi họ bị kết án tù. 

Cuộc bức hại
Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc là một 
trong những chiến 
dịch tàn bạo nhất 

chống lại một nhóm 
tín ngưỡng trong 

thời hiện đại.
Các nhà lập pháp viết

trong bản tuyên bố do Trung 
tâm Thông tin Pháp Luân 

Đại Pháp công bố. 

Các học viên Pháp Luân Công 
tham gia một cuộc biểu tình 

kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc, 

tại Điện Capitol, Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 20/6/2018.
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Một nhà máy điện bằng sức gió 
ở Texas gần căn cứ đào tạo phi 
công lớn nhất của Không Lực 
Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm 
chú ý trong những tuần gần đây 
vì chủ sở hữu là một doanh nhân 
Trung Quốc được mô tả là “kẻ 
trải thảm” có liên hệ chặt chẽ với 
cộng sản Trung Quốc.

Hơn 130,000 mẫu đất trang 
trại ở Texas — một khu vực 
rộng bằng Tulsa, Oklahoma — 
đã được bán vào năm 2018 cho 
Công ty Năng lượng Guanghui 
có trụ sở tại Trung Quốc.

Ông Sun Guangxin, người 
sáng lập Guanghui, là một cựu 
sĩ quan quân đội Trung Quốc và 
là người giàu nhất ở khu vực phía 
tây Tân Cương, với tài sản ròng 
1.9 tỷ USD, theo tạp chí Forbes. 
Một bài báo trên tờ Nam Hoa Tảo 
báo (South China Morning Post) 
hồi năm 2004 đã mô tả ông Sun là 
một “nhân vật gây tranh cãi” và 
là một “kẻ trải thảm”.

Bài báo cho biết khi ông Sun 
rời quân đội vào năm 1989, “ông 
ấy không có tiền nhưng đang 
bùng nổ tham vọng” và ví ông ta 
như những nhà tài phiệt Nga.

Theo bài báo đó, ông ta đã 
tạo ra một khối tài sản khổng 
lồ bằng cách mua lại các tài sản 
nhà nước với giá hời. Ông ta 
đã thâu tóm hơn một nửa thị 
trường bất động sản ở thủ phủ 
Urumqi của Tân Cương.

Tân Cương là nơi có các trại 
giam mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
cho biết hơn một triệu người 
Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc 
thiểu số Hồi giáo khác bị giam 
giữ mà không có lệnh truy tố.

Ông Guanghui mua lại khu 
đất ở Quận Val Verde, tiểu bang 
Texas, với đề xuất xây dựng từ 
50 đến 130 turbin gió. Vùng đất 
nằm gần Căn cứ Không Lực 
Laughlin, cơ sở đào tạo phi công 
lớn nhất của Lực lượng Không 
quân, và cách biên giới Hoa Kỳ-
Mexico vài chục dặm.

Khoảng 95% đất đai ở Texas 
thuộc sở hữu tư nhân. Quyền 
sở hữu tư nhân kết hợp với các 
quy định lỏng lẻo ở Texas khiến 
người nước ngoài có thể mua 

bất động sản dễ dàng.
Ở Texas, cũng có quy định 

cho phép “nhà chức trách vào 
cuộc và ngăn chặn sự phát triển 
của các trang trại điện gió”, theo 
một bài báo của tạp chí Chính 
sách Đối ngoại (Foreign Policy).

“Kể từ khi cơ quan lập pháp 
Texas đưa ra một lệnh vào năm 
1999 kêu gọi các công ty tiện 
ích của tiểu bang khai thác 
năng lượng nhiều hơn từ các 
nguồn năng lượng tái tạo, thì 
việc ngăn cản những dự án này 
tiếp tục phát triển trở nên rất 
khó,” bài báo viết.

Tuy nhiên, vì các lý do an 
ninh quốc gia chính phủ liên 
bang có quyền chặn các khoản 
đầu tư như vậy thông qua Ủy 
ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa 
Kỳ (CFIUS), là cơ quan giám sát 
các khoản đầu tư nước ngoài. 
Một luật năm 2018 đã trao thêm 
quyền lực cho CFIUS trong việc 
xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu 
tư của Trung Quốc.

Ban chuyên gia của CFIUS 

do Bộ Tài chính chủ trì đã 
thẩm định dự án của Guanghui 
Energy và nhận thấy rằng nhà 
máy điện gió không thể hiện sự 
đe dọa nào tới an ninh quốc gia.

Ông Kyle Bass, người sáng 
lập kiêm giám đốc đầu tư của 
Công ty Quản lý Tài chính 
Hayman có trụ sở ở Dallas, nói 
với Fox Business hôm 08/12 
rằng, “Quả là điên rồ khi chúng 
ta cho phép cựu tướng PLA 
Trung Quốc đi mua 200 dặm 
vuông đất ở Hoa Kỳ.”

Tuần trước, sau chuyến 
thăm đến khu vực này, ông 
Bass đã đăng một loạt các dòng 
tweet nêu lên những lo ngại về 
tình trạng Trung Quốc nắm giữ 
quyền sở hữu đất đai ở đây.

“Vùng đất trang trại này nằm 
sát biên giới Hoa Kỳ với Mexico, 
có khu nhà nghỉ rộng 30,000 feet 
vuông và một đường băng tư 
nhân giúp các chủ sở hữu Trung 
Quốc chở người và hàng hóa ra 
vào khu vực biên giới mà không 
hề hoặc rất ít bị giới chức Hoa Kỳ 

giám sát,” ông viết trên Twitter.
Thượng nghị sĩ John Cornyn 

(Cộng Hòa-Texas) đã trả lời các 
tweet của ông Bass, nói rằng 
CFIUS và Bộ Quốc phòng đang 
xem xét kiến nghị này.

“‘Sự chấp thuận’ ban đầu 
chỉ là chấp thuận một phần và 
có điều kiện,” ông Bass nói với 
The Epoch Times, và tin rằng 
CFIUS vẫn có thể lật lại quyết 
định của họ.

Một cách khác, tổng thống 
cũng có thể chặn giao dịch này 
dựa theo Đạo luật Quyền hạn 
Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, vốn 
cho phép tổng thống có thẩm 
quyền để điều chỉnh nhiều loại 
giao dịch kinh tế sau khi ban bố 
tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Hồi tháng 7, ông Cornyn và 
Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng 
Hòa-Texas) cùng với Dân biểu 
Will Hurd (Cộng Hòa-Texas), đã 
gửi một bức thư cho Bộ trưởng 
Tài chính Steven Mnuchin nêu 
ra những lo ngại về dự án nhà 
máy điện bằng sức gió này.

“Với tư cách là Chủ tịch Ủy 
ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa 
Kỳ (CFIUS), ngài có thẩm quyền 
tài phán cơ bản để xem xét vấn 
đề này vì CFIUS có thẩm quyền 
đối với các giao dịch đầu tư 
được đề nghị gần với các căn cứ 
quân sự,” bức thư nêu rõ và cho 
biết thêm rằng Laughlin AFB 
(Căn cứ Không Lực Laughlin) là 
một trong những căn cứ đó.

“Căn cứ này là nơi huấn 
luyện các phi công Không Lực 
đẳng cấp thế giới của chúng ta, 
nhiều người trong số họ sẽ là 
các phi công F-35 và B-21 trong 
tương lai. Có lo ngại rằng một dự 
án có liên quan với Trung Cộng 
ở quá gần khu vực mà các phi 
công này đang huấn luyện có thể 
đe dọa lợi thế cạnh tranh và an 
ninh quốc gia của chúng ta.”

Các nhà lập pháp đã yêu cầu 
một cuộc họp mật để thảo luận 
những lo ngại này về an ninh 
quốc gia của Hoa Kỳ.

Cẩm An biên dịch

DANIEL Y. TENG  |  THE EPOCH TIMES

Hỏa tiễn hành trình siêu thanh 
di chuyển với tốc độ gấp 5 lần 
tốc độ âm thanh đang tiến thêm 
một bước nữa để trở thành một 
phần trong kho vũ khí của Úc.

Tuần trước, Úc và Hoa Kỳ đã 
ký một thỏa thuận mới để hợp tác 
phát triển và thử nghiệm các mẫu 
hỏa tiễn hành trình siêu thanh.

Khi hoàn thành, hỏa tiễn sẽ 
có thể di chuyển quãng đường 
từ Sydney đến Melbourne chỉ 
trong bảy phút.

Những hỏa tiễn này khó bị 
ngăn chặn không chỉ vì tốc độ 
của chúng mà còn vì khả năng 
vượt qua các hệ thống radar 
bằng cách lướt dọc theo rìa khí 
quyển. Vũ khí siêu thanh này 
cũng có thể thay đổi lộ trình 
giữa chuyến bay.

Các vũ khí này dự kiến   sẽ 
được trang bị cho các chiến đấu 
cơ của Úc.

Các cam kết phát triển vũ 
khí được đề nghị sau khi Thủ 
tướng Scott Morrison đưa 
ra một bản cập nhật Cải tiến 
Chiến lược vào tháng 7.

Các phát triển sẽ được thực 
hiện qua chương trình South-

ern Cross Integrated Flight Re-
search Experience (SCIFiRE).

Bộ trưởng Quốc phòng 
Linda Reynolds cho biết duy trì 
lợi thế công nghệ của Úc là vấn 
đề chủ chốt trong bản Cải tiến 
Chiến lược.

“Tôi rất hài lòng khi thấy 
thỏa thuận này đạt kết quả sau 
các cuộc thảo luận của tôi với  
cựu Bộ trưởng Esper trong 
chuyến thăm Hoa Kỳ hồi tháng 
7 năm nay,” bà Reynolds nói.

Chương trình SCIFiRE được 
dựa trên hơn 15 năm hợp tác 
giữa Úc và Hoa Kỳ trong nghiên 
cứu khoa học và công nghệ về 
phi cơ siêu thanh, động cơ hỏa 
tiễn, cảm biến và vật liệu sản 
xuất tân tiến.

Bà Reynolds cho biết cuộc 
thử nghiệm trong các cuộc thao 
diễn trên phi cơ sẽ cho thấy vũ 
khí vận hành như thế nào trong 
các điều kiện hoạt động. Điều 
này sẽ quyết định việc đưa chúng 
vào sử dụng trong tương lai.

“Chúng tôi vẫn cam kết vì 
hòa bình và ổn định trong khu 
vực, cũng như một khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương cởi 
mở, hòa nhập và thịnh vượng.”

Ông Michael Shoebridge 

thuộc Viện Chính sách Chiến 
lược Úc cho biết các bước mới 
nhất là “rất đáng khích lệ”, và 
quá trình này đang “chuyển 
nhanh sang quá trình phát triển 
và sản xuất hỏa tiễn thực tế.”

“Hỏa tiễn siêu thanh thật sự 
là một vũ khí quân sự mạnh mẽ 
vì các biện pháp đối phó với loại 
vũ khí di chuyển nhanh như vậy 
là rất khó. Thời gian phản ứng 
để phòng thủ hoặc tránh khỏi 
hỏa tiễn là rất ngắn,” ông nói với 
The Epoch Times.

“Cùng với điều này, tác động 

động học đơn giản khi hỏa tiễn 
bắn trúng có sức hủy diệt mạnh 
(cùng với đầu đạn sẽ làm tăng 
thêm sát thương),” ông nói.

Ông cho biết thêm rằng, 
“Bất kỳ cơ hội nào để rút ngắn 
thời gian giao những hỏa tiễn 
mới này vào tay quân đội Úc 
và Hoa Kỳ đều nên được nắm 
lấy, bởi vì môi trường an ninh 
đang xấu đi ở khu vực Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương cần 
có năng lực như vậy để ngăn 
chặn xung đột, và [tiến tới] 
chiến thắng xung đột nếu việc 

ngăn chặn thất bại.”
Trung Cộng đã nhanh chóng 

bắt kịp cuộc chạy đua vũ khí 
siêu thanh bằng cách mua đầu 
đạn từ Nga. 

Theo ông Mark Lewis, giám 
đốc nghiên cứu quốc phòng và 
kỹ thuật hiện đại hóa tại Ngũ 
Giác Đài, mặc dù nghiên cứu về 
siêu âm bắt nguồn từ Hoa Kỳ, 
nhưng chính Nga mới là nước 
đầu tiên phát triển các vũ khí đầy 
đủ chức năng và kho vũ trang.

Lê Trường biên dịch

Dự án đầu tư của Trung Quốc gần với căn cứ 
quân sự Texas thu hút nhiều sự chú ý 

Úc–Hoa Kỳ hợp tác về vũ 
khí siêu thanh, cạnh tranh 
với Nga và Trung Quốc
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DARPA

Phương tiện siêu thanh (HTV-2) của DARPA, không lực muốn phát triển một phương tiện siêu thanh mới.

Các turbin 
gió tại một 
nhà máy điện 
bằng sức gió 
ở thành phố 
Colorado, 
Texas, hôm 
21/01/2016.
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Hôm 06/12, Giám đốc Cơ quan 
Tình báo Quốc gia (DNI) John 
Ratcliffe cho biết Trung Cộng 
đang sử dụng “chỉnh sửa gen” 
để tăng cường sức mạnh sinh 
học cho binh sĩ.

Ông Ratcliffe lưu ý rằng 
nếu Trung Cộng thay thế Hoa 
Kỳ để trở thành siêu cường 
của thế giới, nó sẽ gây nguy 
hại đến “quyền tự chủ và tự do 
cá nhân” trên toàn thế giới, và 
thêm rằng “quyền tự do [đang] 
bị đe dọa.”

Ông Ratcliffe, quan chức tình 
báo hàng đầu của Hoa Kỳ, cho 
biết trên Fox News Sunday rằng 
theo thông tin tình báo thì Trung 
Quốc đang “sửa đổi DNA.”

“Một trong những điều mà 
thông tin tình báo của chúng 
tôi cho thấy là Trung Quốc 
đang tiến hành… Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa có quân 
đội với 2 triệu binh sĩ và như 
quý vị biết đấy, họ đang cố 
gắng làm cho họ mạnh hơn 
thông qua chỉnh sửa gen,” 
ông nhận xét, đồng thời cho 
biết thêm rằng đó “chỉ là một 
trong những cách mà Trung 
Quốc đang cố gắng về cơ bản 
để thống trị hành tinh này và 
áp đặt các quy tắc cho trật tự 
thế giới.”

Ông Ratcliffe trích dẫn 
những vi phạm nhân quyền 
tràn lan của Trung Cộng, và nói 
rằng, điều mà người dân thế 
giới “cần hiểu rằng đây là một 
chế độ toàn trị,” đồng thời nói 
thêm rằng chế độ này “không 
quan tâm đến các quyền cá 
nhân của người dân.”

“Chúng tôi đã thấy những gì 
họ đã làm với người Duy Ngô 
Nhĩ; chúng tôi đã thấy những 
gì họ đã làm ở Hồng Kông. Đó là 
việc đặt nhà nước lên hàng đầu, 
và điều đó hoàn toàn ngược lại 
với những gì đã luôn làm cho 
Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Quyền 
tự chủ cá nhân, quyền tự do, 

quyền tự do kinh doanh, tất cả 
những thứ đó đều bị đe dọa nếu 
Trung Quốc thống trị,” ông nói. 

Tuần trước, giám đốc DNI đã 
viết một bài bình luận cho tờ báo 
Wall Street Journal, mô tả Trung 
Cộng là “mối đe dọa an ninh 
quốc gia số 1,” trong khi tiến 
hành thí nghiệm trên người. 

Thông điệp của ông Ratcliffe 
trùng với quan điểm của các 
quan chức hàng đầu của Chính 
phủ TT Trump, những người đã 
nhiều lần cảnh báo rằng Trung 
Cộng đặt mục tiêu thay thế Hoa 
Kỳ để trở thành siêu cường duy 
nhất trên thế giới. Các quan 
chức cho biết nó đã sử dụng mọi 
cách có thể, từ hợp pháp đến bất 
hợp pháp và khai triển tới tất cả 
các thành viên của xã hội – từ 
sinh viên đến các công ty chính 
phủ – để đạt được điều này.

Ông nói rằng, “Trung Quốc 
thậm chí đã tiến hành thử 
nghiệm trên người các thành 
viên của Quân đội Giải phóng 
Nhân dân với hy vọng khiến 
những người lính tăng cường 
năng lực sinh học. Không có 
ranh giới đạo đ ức nào cho 
việc theo đuổi quyền lực của 
Bắc Kinh.”

Năm 2018, nhà nghiên cứu 
Trung Quốc He Jiankui đã sử 
dụng chỉnh sửa gen CRISPR-
Cas9 để thay đổi DNA của phôi 
thai của bảy cặp vợ chồng. Năm 
ngoái, các nhà nghiên cứu cho 
biết Trung Cộng sẽ cố gắng sử 

dụng khả năng chỉnh sửa gen 
CRISPR để thay đổi năng lực 
của binh sĩ. Trung Cộng “đang 
theo đuổi các ứng dụng sinh 
học cho quân đội và xem xét các 
cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn với 
các ngành khác, bao gồm khoa 
học não người, siêu máy tính 
và trí tuệ nhân tạo,” bà Elsa 
Kania và ông Wilson Vorndick 
đã viết trên tờ Defense One hồi 
năm ngoái.

Họ viết: “Trong khi tận 
dụng tiềm năng của CRISPR 
để tăng cường khả năng của 
con người trên chiến trường 
tương lai vẫn chỉ là giả thuyết 
ở thời điểm hiện tại, nhưng có 
những dấu hiệu cho thấy các 
nhà nghiên cứu quân sự Trung 
Quốc đang bắt đầu khám phá 
tiềm năng của nó.”

Còn nữa, ở Hoa Kỳ, Trung 
Cộng đã nhắm mục tiêu vào các 
thành viên của Quốc hội thông 
qua các hoạt động gây ảnh 
hưởng, ông Ratcliffe lưu ý.

Ông Ratcliffe tuyên bố rằng, 
“Để giải quyết những mối đe 
dọa này và hơn thế nữa, tôi đã 
chuyển các nguồn lực thuộc 
ngân sách tình báo 85 tỷ USD 
hàng năm để tăng cường tập 
trung vào Trung Quốc. Sự thay 
đổi này phải tiếp tục để bảo 
đảm tình báo Hoa Kỳ có các 
nguồn lực cần thiết để cung cấp 
cho các nhà hoạch định chính 
sách những hiểu biết sâu sắc về 
những ý định và hoạt động của 
Trung Quốc.”

Khi kết thúc bài viết của 
mình, ông Ratcliffe gợi ý rằng 
Quốc hội cần thu hẹp sự chia 
rẽ đảng phái Dân Chủ–Cộng 
Hòa để giải quyết Trung Cộng 
vì nó đang “chuẩn bị cho một 
giai đoạn đối đầu toàn diện với 
Hoa Kỳ.”

Ông viết: “Hoa Thịnh Đốn 
cũng nên chuẩn bị. Các nhà 
lãnh đạo phải bỏ qua sự chia 
rẽ đảng phái để cùng làm việc 
nhằm hiểu mối đe dọa, nói về 
nó một cách cởi mở và có hành 
động để giải quyết.”

Ông Ratcliffe đã đưa ra các 
bình luận trên Fox News sau 
khi nói rằng kết quả cuộc bầu 
cử cần được điều tra một cách 
minh bạch hơn, lưu ý những 
cáo buộc về gian lận cử tri hoặc 
những sự việc bất thường.

Lê Trường biên dịch

Nguyên tắc ‘có đi có 
lại’ là nền tảng trong 
các hành động đối với 
Trung Quốc

Các binh sĩ Trung Cộng xếp hàng sau buổi lễ kỷ 
niệm 70 năm Trung Quốc tham gia Chiến tranh 
Triều Tiên tại Quảng trường Thiên An Môn ở 
Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 23/10/2020.

Giám đốc Tình báo Quốc gia: 
Trung Quốc tăng cường 
sức mạnh cho binh sĩ 
bằng cách ‘chỉnh sửa gene’ 
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Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa có 

quân đội với 2 triệu 
binh sĩ và như quý 
vị biết đấy, họ đang 
cố gắng làm cho họ 

mạnh hơn thông 
qua chỉnh sửa gen.

John Ratcliffe

CATHY HE  |  THE EPOCH TIMES

Một ủy ban của Quốc hội 
Hoa Kỳ đã kiến nghị với 
Quốc hội về việc áp dụng 
nguyên tắc ‘có đi có lại’ 
trong các luật liên quan giữa 
Hoa Kỳ–Trung Quốc.

Kiến nghị này nằm trong 
số 19 khuyến nghị được đưa 
ra trong báo cáo thường 
niên của Ủy ban Đánh giá 
An ninh và Kinh tế Hoa Kỳ–
Trung Quốc (USCC), trong 
đó tập trung vào việc ứng 
phó với những thách thức 
do Trung Cộng gây ra.

Chủ tịch USCC Robin 
Cleveland cho biết trong 
cuộc họp báo trực tuyến 
hôm 01/12 rằng, “Trung 
Quốc là một đối thủ có các 
mối đe dọa cụ thể và ngay 
lập tức đối với các lợi ích 
Năm nay, Trung Cộng đã 
tăng cường đối đầu với Hoa 
Kỳ và các quốc gia khác “khi 
mà các nhà lãnh đạo Trung 
Cộng ngày càng trở nên 
hung hăng và đối kháng,” 
Phó Chủ tịch Carolyn 
Bartholomew nói.

Ông Cleveland nói rằng 
nguyên tắc có đi có lại nên 
trở thành “nền tảng và xác 
định tất cả các khía cạnh 
của mối quan hệ Hoa Kỳ–
Trung Quốc trong tương 
lai.” Điều đó bao gồm việc 
Hoa Kỳ thúc đẩy cơ hội và 
khả năng tiếp cận Trung 
Quốc của các công ty, ký giả, 
tổ chức phi chính phủ và các 
nhà ngoại giao Hoa Kỳ.

‘Có đi có lại’ là chủ đề 
trọng tâm xác định chính 
sách của Chính phủ TT 
Trump đối với Trung Cộng. 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã 
thực hiện một loạt các hành 
động để đáp trả các hạn chế 
của Bắc Kinh đối với các 
hãng truyền thông nước 
ngoài và các nhà ngoại giao. 
Đầu năm nay, chính phủ 
đã đóng cửa Lãnh sự quán 
Trung Quốc tại Houston để 
phản ứng lại các hoạt động 
gián điệp có phạm vi khá 
rộng của họ.

Về kinh tế, Ủy ban khuyến 
nghị Chính phủ tăng cường 
thu thập dữ liệu kinh tế và tài 
chính từ Trung Quốc.

Ban hội thẩm kêu gọi 
trao quyền cho Ủy ban 
Thương mại Liên bang 
(FTC) để xem xét và giám 
sát các khoản trợ cấp của 
chính phủ nước ngoài khi 
xét duyệt các thương vụ 
mua bán và sáp nhập được 
đề xuất. Nếu FTC nhận thấy 
những khoản trợ cấp đó tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc 
sáp nhập, họ có thể đề nghị 
các biện pháp để khắc phục 
sự sai lệch hoặc ngăn chặn 
giao dịch, báo cáo nêu rõ. 
Biện pháp này nhằm vào 
việc Trung Cộng dùng trợ 
cấp và các hình thức khác 
để hỗ trợ những công ty 

trong các ngành công 
nghiệp chủ chốt được Bắc 
Kinh ủng hộ.

Báo cáo khuyến nghị 
về việc ủy quyền cho Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ thu 
thập và phân tích dữ liệu 
về thị trường tài chính của 
Trung Cộng, đồng thời 
đánh giá những rủi ro mà 
họ gây ra cho các nhà đầu tư 
Hoa Kỳ.

Báo cáo nêu rõ, “Việc 
gia tăng liên hệ tài chính 
với Trung Quốc có nguy cơ 
làm suy yếu các nỗ lực của 
Hoa Kỳ trong việc chống lại 
các hoạt động kinh tế không 
công bằng của Trung Quốc 
và bảo vệ các lợi ích của 
chính sách Hoa Kỳ.”

Báo cáo lưu ý rằng một 
số công ty Trung Quốc bị 
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa 
vào danh sách đen vì các 
hành vi hỗ trợ việc vi phạm 
nhân quyền ở khu vực Tân 
Cương, trong đó có các 
công ty giám sát Hikvision 
và Zhejiang Dahua – được 
đưa vào chỉ số đầu tư toàn 
cầu do các quỹ của Hoa Kỳ 
theo dõi.

Ủy ban cũng nhắm vào 
các kế hoạch tuyển dụng và 
các chương trình tài trợ của 
Bắc Kinh nhằm thúc đẩy 
việc chuyển giao công nghệ 
và nghiên cứu của Hoa Kỳ 
cho Trung Quốc. Luật nhập 
cư được khuyến nghị nên 
sửa đổi, để người nộp đơn 
xin thị thực không định cư 
có thể bị từ chối nếu họ có 
liên kết với chương trình 
chuyển giao công nghệ của 
chính phủ nước ngoài hoặc 
vi phạm luật của Hoa Kỳ 
liên quan đến gián điệp, 
phá hoại hoặc kiểm soát 
xuất cảng.

Báo cáo khuyến nghị 
rằng Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ cũng nên lập một báo 
cáo hàng năm nêu chi tiết 
những nỗ lực của Trung 
Cộng nhằm thao túng Liên 
Hiệp Quốc và các cơ quan 
liên quan.

“Bắc Kinh đang nỗ lực 
mở rộng ảnh hưởng toàn 
cầu để thực hiện chính sách 
‘cộng đồng vận mệnh con 
người’ – một cộng đồng có 
thể phản ánh thế giới quan 
của Trung Cộng, trì hoãn 
các ưu tiên của mình, và 
trung thành với hình thức 
cầm quyền của nước này,” 
bà Bartholomew nói.

Để ứng phó với cuộc 
đàn áp ngày càng gia tăng 
của Trung Quốc tại Hồng 
Kông kể từ khi áp đặt luật an 
ninh quốc gia hà khắc, báo 
cáo kêu gọi Quốc hội thúc 
đẩy chính phủ tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc cấp thị 
thực Hoa Kỳ dành cho người 
Hồng Kông muốn di cư vì lo 
ngại đàn áp chính trị.

Huệ Giao biên dịch 

NICOLAS ASFOURI/AFP VIA GETTY IMAGES

Lực lượng cảnh sát bán quân sự đeo khẩu trang diễn hành cạnh lối vào Tử Cấm Thành 
ở Bắc Kinh hôm 20/9/2020.

Giám đốc Tình báo Quốc gia John L. Ratcliffe trong buổi điều trần trên Đồi Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, ngày 5/5/2020.
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Ngày 11/12, Bloomberg đưa 
ra một thông cáo rằng Trung 
Cộng đã bắt giữ cô Phạm 
Nhược Y (Haze Fan), một ký 
giả người Trung Quốc làm việc 
tại văn phòng của Bloomberg 
ở Bắc Kinh, với lý do ‘gây nguy 
hại đến an ninh quốc gia’.

Bloomberg cho biết, trước 
khi bị bắt đi bởi những người 
mặc thường phục, cô Phạm 
Nhược Y có liên lạc với một 
biên tập viên lần cuối cùng 
vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 
07/12 (theo giờ Bắc Kinh).

Sau khi không liên lạc 
được với cô Phạm Nhược Y, 
Bloomberg liên tục hỏi thăm 
chính quyền Trung Quốc và 
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung 
Quốc về tung tích của cô. Cho 
đến ngày 10/12, Bloomberg 
mới nhận được tin chính xác 
rằng cô Phạm Nhược Y bị bắt 
vì “nghi ngờ đã tham gia vào 
các hoạt động gây nguy hại an 
ninh quốc gia”.

Phát ngôn viên của Bloomb-
erg cho biết, Bloomberg rất 
quan tâm đến tình hình của cô 
Phạm Nhược Y, và luôn tích cực 
làm việc với phía chính quyền 
để hiểu hơn về tình huống cụ 
thể. Trong lúc tìm kiếm thêm 
thông tin, Bloomberg sẽ tiếp 
tục cố gắng hết sức để hỗ trợ cô.

Căn cứ vào tin tức của 
thông cáo, cô Phạm Nhược Y 

là công dân Trung Quốc, bắt 
đầu làm việc cho Bloomberg 
vào năm 2017. Trước đây, cô đã 
từng làm việc tại CNBC, hãng 
thông tấn Columbia (CBS), Al 
Jazeera, Arabic News Network 
và Reuters.

Thông cáo cũng cho biết 
thêm, công dân Trung Quốc 
chỉ có thể làm trợ lý tin tức 
cho các hãng thông tấn nước 
ngoài ở Trung Quốc, và không 
được phép đưa tin độc lập. 
Tuy nhiên, theo thông tin giới 
thiệu vắn tắt trên Twitter của 
Phạm Nhược Y, cô tự nhận 
là ký giả của Hãng thông 
tấn thương mại toàn cầu 
Bloomberg (Bloomberg News 
Global Business Reporter).

Tiểu Minh biên dịch

Dựa trên bản thông cáo thì 
tuy không đầu tư lớn nhưng thực 
tế Jack Ma là người điều hành 
Ant Financial. Nhiều cổ đông 
của công ty này có mối liên hệ 
chặt chẽ với công ty đầu tư Boyu 
Capital của Giang Trí Thành, 
cháu nội Giang Trạch Dân.

Chính thế lực cổ đông thuộc 
phe Giang đứng đằng sau Ant 
Financial đã khiến Tập Cận 
Bình ra đòn quyết định vào 
phút chót. Jack Ma đã biết về 
việc này trước khi tham dự Hội 
nghị thượng đỉnh tài chính 
Thượng Hải nên mới cố ý “làm 
liều” trong cuộc họp đó để tìm 
lối thoát.

Nguồn tin cho biết, sau sự 
việc này, Jack Ma cảm thấy vô 
cùng bất ổn, ngoài việc ra sức 
nhận lỗi với các cơ quan liên 
quan và không ngừng bày tỏ 
thiện ý, ban điều hành của tập 
đoàn này cũng không ngừng 
tìm mọi cách thoát khỏi tình 
trạng hiện nay. Sự việc lần này 
không đơn giản chỉ dựa vào 
tiền là có thể hoàn tất mọi việc; 
hành động ông Tập Cận Bình 
bấm nút “dừng” vào giây cuối 
cùng được cho là có ý tứ hết sức 
rõ ràng là muốn đánh vào thế 
lực đằng sau Jack Ma.

Tin tức nội bộ cũng truyền 
ra rằng, khi Vương Kỳ Sơn một 
lần nữa ‘xuất sơn’ giúp Tập Cận 
Bình, nhiệm vụ đầu tiên chính 
là kiểm soát thị trường chứng 
khoán, mà Ant Financial lại vừa 
vặn đúng vào thời điểm mở màn. 

Vương Kỳ Sơn cho rằng dịch 
vụ của Ant Financial không khác 
gì cho vay nặng lãi, ví dụ khi Ant 
Financial cho người tiêu dùng 
vay 1,000 nhân dân tệ (NDT), 
thực tế họ chỉ bỏ vốn 1% tương 
đương với 10 NDT; 990 NDT còn 
lại là do những ngân hàng hợp 
tác với họ cho vay. Vương Kỳ 
Sơn lo ngại giá trị thị trường quá 
cao của cổ phiếu Ant Financial 
sẽ uy hiếp đến an ninh tài chính 
của Trung Quốc. 

Việc giao quyền cho vay lớn 
nhất cho một doanh nghiệp tư 
nhân và thế lực chính trị đối lập 
đằng sau nó, đối với Tập Cận 
Bình mà nói là mối uy hiếp rất 
lớn và cũng không phù hợp với 
chiến lược kiểm soát toàn diện 
của ông ta. Nhóm cố vấn đa mưu 
túc trí của ông Tập cũng chỉ rõ 
Ant Financial là công ty cho vay 
nặng lãi với vỏ bề ngoài công 
nghệ cao; nếu không kiểm soát 
chặt chẽ thì sớm muộn cũng trở 
thành mối đe dọa lớn.

Tin đồn về chuỗi dòng vốn 
của Eggshell Apartments 
đổ bể
Cách đây vài ngày, ở những nơi 
như Bắc Kinh, Thượng Hải... 
lan truyền nhiều tin không hay 
về công ty cho thuê căn hộ dài 
hạn Eggshell Apartments như: 
dòng vốn bị đứt, ép buộc người 
thuê nhà ra khỏi nơi thuê, nợ 
lương nhân viên...

Eggshell Apartments quản 
lý hơn 400,000 phòng ở Trung 
Quốc đại lục, đứng thứ hai trong 
các công ty cho thuê căn hộ dài 
hạn ở Trung Quốc. 

Theo thông cáo Eggshell 
Apartments nộp cho Sở giao 
dịch chứng khoán Hoa Kỳ tháng 
10/2019 thì Ant Financial là nhà 
đầu tư chiến lược của công ty 
này với tỷ lệ nắm giữ 7.8% cổ 
phần. Eggshell Apartments vừa 
niêm yết thành công trên sàn 
chứng khoán New York, kêu 
vốn được khoảng 978 triệu NDT 
vào ngày 17/01 năm nay.

Hợp tác với ngân hàng 
Webank của công ty Tencent, 
nhưng Eggshell Apartments 
không hề cho khách biết khi ký 
hợp đồng rằng tiền thuê hàng 
tháng chính là “vay thuê nhà”. 

Khi công ty cho thuê căn hộ 
ngừng hoạt động, khách hàng 
không những bị chủ nhà đuổi ra 
ngoài, mà còn phải tiếp tục trả 
tiền “vay thuê nhà” hàng tháng 
cho ngân hàng.

Có cư dân mạng đăng tải 
video về xảy ra xung đột giữa 
khách thuê và chủ nhà. Eggshell 
Apartments lừa cả hai đầu, lừa 
chủ nhà rằng chấm dứt hợp 
đồng là khách thuê phải đi ra, 
lừa khách thuê rằng dù chủ nhà 
chấm dứt hợp đồng thì vẫn có 
quyền tiếp tục ở.

Có cư dân mạng sau khi xem 
sự kiện tài chính hai năm vừa 
qua của Trung Quốc đã đăng 
tải thông tin: “Tôi đi xe không 
mua OFO (xe đạp), gọi đồ uống 
không gọi Cà phê Luckin, mua 
bán cổ phiếu không theo dấu 
Kangmei, đầu tư nhỏ tránh 
được P2P, đến mạt chược cũng 
không chơi; cuối cùng chỉ đơn 
giản thuê một căn nhà, ai ngờ 
lại lập tức thấy mình bước vào 
một bãi mìn.”

Kế hoạch lừa đảo theo mô 
hình Ponzi
Các công ty quản lý thuê mướn 
căn hộ dài hạn đã thuê nhà của 
các chủ sở hữu, sửa sang, trang bị 
nội thất, sau đó cho khách hàng 
thuê lại dưới dạng phòng đơn.

Về bản chất, “cho thuê căn 
hộ dài hạn” ở Trung Quốc là sự 
kết hợp giữa mô hình bất động 
sản và tài chính; về kinh doanh 
thực chất là công ty môi giới; 
về phương diện kinh doanh 
vốn thì áp dụng “cho thuê giá 
cao đi thuê giá thấp, thu dài trả 
ngắn”. Tức là, cho thuê nhà với 
giá cao hơn giá thị trường, thu 
tiền thuê của khách theo kỳ 
nửa năm hoặc một năm; nhưng 
lại thuê từ chủ nhà với giá thấp 
và thanh toán theo tháng hoặc 
quý. Khách thuê làm thủ tục vay 
từ một tổ chức tài chính và sẽ trả 
nợ hàng tháng cho tổ chức tài 
chính này; tổ chức tài chính sẽ 
trả trước cho công ty tiền thuê 
nhà nửa năm hoặc một năm 
cùng tiền đặt cọc. Công ty cho 
thuê có thể lợi dụng khoản trả 
trước này để mở rộng quy mô 
hoặc tiến hành tái đầu tư.

Tiến sĩ kinh tế học Dương 
Hiện Lĩnh, người sáng lập viện 
nghiên cứu Không Bạch nhìn 
nhận: Công ty cho thuê nhà 
thông qua khoản vay để thu 
trước tiền thuê nửa năm/một 
năm, nhờ đó mà tăng thêm tỷ 
lệ đòn bẩy tài chính để mở rộng 
kinh doanh. Vấn đề chính ở 
đây là mặc dù các công ty này 
áp dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao, 
mở rộng quy mô quá nhanh, 
tích trữ lượng nhà/căn hộ lớn, 
thậm chí cạnh tranh không 
lành mạnh ... nhưng lại không 
có được khả năng quản trị, điều 
hành tương xứng.

Ở đây có hai yếu tố liên quan 
tới “Mô hình Ponzi”. Yếu tố đầu 
tiên là để đạt được nguồn phòng 
số lượng lớn, công ty môi giới 
hứa hẹn sẽ trả giá thuê cao cho 
chủ nhà. Thứ hai là mô hình 
“dỡ tường đông bù tường tây”, 
sau khi tiền vốn của các công 
ty môi giới lâm vào tình trạng 
lượng vào chẳng bằng lượng ra, 
bong bóng lừa đảo bị vỡ sẽ khiến 
lượng lớn nhà đầu tư và khách 
thuê bị tổn thất. 

P2P tái hiện, pháp luật của 
Trung Cộng không bảo vệ 
người bị hại
Người ta không thấy chính 
quyền Trung Cộng có hành 
động gì đối với các tố cáo của 
chủ nhà và khách thuê của 
Eggshell Apartments; khách 
thuê báo cảnh sát hoặc không 
được hồi âm, hoặc cảnh sát nói 
“các vị tự giải quyết”. 

Điều này làm người ta liên 
tưởng tới việc sau khi chương 
trình cho vay ngang hàng (P2P) 
trực tuyến bùng nổ, chỉ trong 
một đêm mấy triệu người dân đã 
trở thành “dân tị nạn tài chính”. 
Hàng chục nghìn tỷ NDT của 
người dân bị biến thành tiền 
bất chính nước ngoài của tập 
đoàn lợi ích Trung Cộng, người 
dân vì bảo vệ quyền lợi của 
mình mà bị Trung Cộng bắt giữ 
và chèn ép với danh nghĩa duy 
trì sự ổn định.

Sự kiện P2P từng được bên 
ngoài cho rằng là do chính phủ 
Trung Cộng dẫn đầu, lấy danh 
nghĩa “cải cách tài chính” để 
phát động kế hoạch lừa đảo; quá 
trình này còn được đài truyền 
hình trung ương và các quan 
chức Trung Cộng trợ giúp về 
mặt uy tín.

Hôm nay, dường như tình 
cảnh P2P đang tái hiện, chỉ là 
chuyển từ tài chính sang thị 
trường cho thuê phòng. Tại 
sao ở Trung Quốc càng ngày 
càng xuất hiện nhiều “Mô hình 
Ponzi” như vậy?

Thể chế của Trung Cộng một 
tay tạo ra “Mô hình Ponzi”
Mô hình kinh tế hiện nay của 
Trung Quốc là “Đầu tư - vay tín 

Jack Ma bị cấm xuất cảnh,
Eggshell Apartment gặp khó khăn
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Một quan chức cao cấp của 
Trung Cộng thừa nhận tại 
một diễn đàn hôm 28/11 rằng 
nhiều dự án đầu tư của Trung 
Quốc vào ngành công nghiệp 
vi mạch (semiconductor in-
dustry) là thiển cận và cuối 
cùng đã thất bại.

Truyền thông của Trung 
Cộng đưa tin ông Vương Chí 
Quân, thứ trưởng Bộ Công 
nghiệp và Công nghệ Thông tin 
Trung Quốc, đã đưa ra lời bình 
luận khi phát biểu tại Diễn đàn 
Phát triển Trung Quốc do Đại 
học Thanh Hoa uy tín ở Bắc 
Kinh tổ chức.

Ông Vương cho biết ngành 
công nghiệp vi mạch cũng tương 
tự như các ngành khác ở Trung 
Quốc, chẳng hạn như thép, xi 
măng và quang điện, đều có tình 
trạng dư thừa sản xuất.

Ông cho biết ngành công 
nghiệp vi mạch cần được giám 
sát chặt chẽ hơn và các công ty 
cần sáp nhập hoặc tái tổ chức để 
nâng cao khả năng cạnh tranh 
của mình.

Mặc dù Trung Cộng đã đầu 
tư và trợ cấp nhiều tiền nhằm 
phát triển năng lực sản xuất vi 
mạch bán dẫn nội địa, nhưng 
Trung Quốc hầu như vẫn phải 
nhập cảng các thiết bị bán 
dẫn (semiconductor), bao gồm 
những vi mạch bán dẫn nhỏ 

bé để vận hành từ điện thoại 
di động, máy tính đến các hệ 
thống hỏa tiễn. Theo các cơ 
quan truyền thông Trung Cộng, 
trong hai năm qua Trung Quốc 
đã chi hơn 300 tỷ USD mỗi năm 
để mua vi mạch bán dẫn nước 
ngoài và dự kiến sẽ chi một 
khoản tương tự trong năm nay.

Thông qua chính sách công 
nghiệp “Sản xuất tại Trung 
Quốc năm 2025”, Bắc Kinh đặt 
mục tiêu sản xuất 70% nhu cầu 
thiết bị bán dẫn trong nước vào 
năm 2025. Tuy nhiên, những 
tham vọng như vậy khó có thể 
đạt được, theo báo cáo hồi 
tháng 5 của công ty nghiên cứu 
thị trường thiết bị bán dẫn IC 
Insights có trụ sở tại Arizona.

“IC Insights dự báo rằng ít 
nhất 50% sản lượng vi mạch ở 
Trung Quốc vào năm 2024 sẽ 
đến từ các công ty nước ngoài 
như SK Hynix, Samsung, Intel, 
TSMC, UMC và Powerchip với 
các nhà máy chế tạo ở Trung 
Quốc,” báo cáo cho biết.

SK Hynix và Samsung là các 
công ty Hàn Quốc, trong khi 
TSMC, UMC và Powerchip là 
các công ty sản xuất thiết bị bán 
dẫn có trụ sở tại Đài Loan.

Bình luận hôm 28/11 của 
ông Vương [cho thấy đây] không 
phải là lần đầu tiên các quan 
chức Trung Cộng công khai nêu 
ra các vấn đề trong ngành công 
nghiệp vi mạch của Trung Quốc.

Hồi tháng 10, ông Meng Wei, 
phát ngôn viên của Ủy ban Cải 
cách và Phát triển Quốc gia 
Trung Quốc, nói rằng một số 
công ty Trung Quốc tham gia 
vào lĩnh vực kinh doanh thiết 
bị bán dẫn mà không có trong 
tay bất kỳ kinh nghiệm, chuyên 
môn hoặc chuyên gia đủ năng 
lực nào.

Ông Meng cũng chỉ trích 
chính quyền các địa khu đã 
khởi động các dự án thiết bị 
bán dẫn mà không hiểu rõ về xu 
hướng phát triển. Sự thiếu hiểu 
biết như vậy đã dẫn đến các vấn 
đề như nhiều dự án bị đình chỉ 
và các nhà máy bị bỏ hoang.

Theo nền tảng cơ sở dữ liệu 

Tianyancha của Trung Quốc, 
chỉ trong năm nay, hơn 50,000 
công ty Trung Quốc đã đăng 
ký lĩnh vực kinh doanh có liên 
quan đến thiết bị bán dẫn.

Một số nhà sản xuất thiết bị 
bán dẫn lớn được Trung Cộng 
hỗ trợ đã gặp khó khăn về tài 
chính trong hai năm qua.

Theo một báo cáo tháng 7 
của tạp chí kinh doanh Caixin, 
trích dẫn một trang web thông 
tin về phá sản doanh nghiệp của 
Tòa án nhân dân tối cao Trung 
Quốc, Tacoma Semiconductor 
Technology, một công ty được 
thành lập vào năm 2015 và có 
trụ sở tại thành phố Nam Kinh 
của Trung Quốc, gần đây đã bị 

tòa án địa phương ra lệnh bắt 
buộc thanh lý và phá sản.

Tạp chí Caixin đưa tin chủ 
tịch Tacoma, ông Li Ruiwei, cho 
biết lệnh tòa án được đưa ra sau 
khi nhà máy chế tạo thiết bị bán 
dẫn của công ty bị tạm dừng 
hồi tháng 3/2019 do khó khăn 
về vốn. Vào thời điểm đó, chính 
quyền Nam Kinh đã đầu tư 384 
triệu nhân dân tệ (khoảng 55 
triệu USD) vào công ty.

Hồi tháng 4 năm nay, 
cổng thông tin Sina Trung 
Quốc đưa tin công ty Incoflex 
Semiconductor Technology, 
được thành lập vào năm 2018 
và có trụ sở tại tỉnh Thiểm Tây, 
thuộc Tây Bắc Trung Quốc, đã 
lâm vào tình trạng bất ổn sau 
khi một số giám đốc cao cấp 
rời công ty vào cuối năm 2019 
và các nhân viên cho biết họ 
không được trả lương trong hai 
tháng đầu năm 2020.

Hôm 20/11, tạp chí online EE 
Times có trụ sở tại Hoa Kỳ trích 
dẫn lời bình luận của cựu Giám 
đốc điều hành Chiang Chang-
yi của công ty thiết bị bán dẫn 
Wuhan Hongxin, được thành 
lập năm 2017 tại tỉnh Hồ Bắc, 
thuộc miền Trung của Trung 
Quốc, cho biết hiện tại công ty 
đã phá sản. Chính quyền thành 
phố Vũ Hán hiện đang tiếp quản 
công ty này. 

Huệ Giao biên dịch 

Trung Cộng thừa nhận có vấn đề về phát triển 
sản xuất vi mạch bán dẫn

Khách mời tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 24/3/2019. 
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Do khan hiếm nguồn cung cấp 
vi mạch bán dẫn điện tử, hai 
xưởng sản xuất liên doanh của 
hãng xe Volkswagen (Đức) tại 
Trung Quốc đã ngừng sản xuất 
hoặc đứng trước nguy cơ phải 
tạm dừng hoạt động sản xuất. 

Trích dẫn nguồn tin tổng 
hợp từ Trung Quốc đại lục và 
Hồng Kông, từ ngày 04/12, hãng 
Volkswagen ngừng sản xuất đối 
với dòng xe Saic, trong khi mẫu 
xe FAW cũng sẽ bước vào trạng 
thái ngừng sản xuất từ đầu 
tháng 12 này.

Nhận định về việc này, bà Từ 
Dĩnh, người phụ trách bộ phận 
giao tiếp với công chúng của tập 
đoàn Volkswagen, cho biết dịch 
bệnh đã ảnh hưởng đến nguồn 
cung ứng các vi mạch bán dẫn 
linh kiện điện tử đặc biệt của xe 
hơi. Đồng thời, bà Từ Dĩnh cũng 
nói thêm rằng, “Tình hình không 
hề nghiêm trọng như truyền 
thông đưa tin. Hiện tại chúng tôi 
đang tìm kiếm các phương án giải 
quyết; trụ sở công ty đang cùng 
các nhà cung cấp có liên quan 
tìm kiếm giải pháp.”

Được biết, sự thiếu hụt vi 
mạch bán dẫn điện tử xe hơi 
trong giai đoạn ngắn hạn chủ 
yếu ảnh hưởng đến việc sản 
xuất màn hình hiển thị trên xe 
hơi. Việc này sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến sản xuất hai loại linh 
kiện quan trọng là: hệ thống cân 
bằng điện tử (ESP) và bộ điều 
khiển điện tử (hộp đen), bởi vì 

hầu hết các sản phẩm xe của 
hãng Volkswagen đều có trang 
bị hai hệ thống này. Dựa theo 
sản lượng được tính toán trước 
đây, hiện tại sản lượng trong 
tháng 12 của hai nhà máy này 
ước tính đạt 200 nghìn xe.

Nếu như nguồn cung cấp vi 
mạch bán dẫn điện tử cho xe 
hơi không được giải quyết ngay 
trong tháng 12 này, thì ngành 
công nghiệp sản xuất xe hơi 
trên toàn Trung Quốc đều sẽ bị 
ảnh hưởng. Nếu như sản lượng 
sản xuất xe hơi của nước này 
chịu ảnh hưởng 15%, thì chỉ 
tính riêng trong tháng 12, sẽ 
có khả năng gần 400 nghìn xe 
không được sản xuất.

Một số chuyên gia trong 
ngành xe hơi cho biết, trong một 
năm tới nguồn cung ứng vi mạch 
bán dẫn điện tử xe hơi sẽ tiếp tục 
khan hiếm. Hãng cung cấp linh 
kiện xe hơi Continental cũng 
cho biết, tình hình này sẽ tiếp 
tục kéo dài sang cả năm 2021.

Nguồn cung cấp vi mạch bán 
dẫn điện tử xe hơi khan hiếm 
kéo theo nỗi lo thị trường xe hơi 
sẽ tăng giá. Tuy nhiên, đánh giá 
từ tình hình thị trường trước 
mắt cho thấy khả năng tăng giá 
xe hơi [tại Trung Quốc] không 
lớn. Theo như thống kê mới 
nhất của Hiệp hội xe hơi Trung 
Quốc, lượng tồn kho trong 
tháng 11 của các đại lý xe hơi là 
60%, áp lực từ vấn đề hàng tồn 
của các đại lý là không nhỏ.

 
Tiểu Minh biên dịch
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Theo các bản tin địa phương, 
ông trùm truyền thông ủng 
hộ dân chủ người Hồng Kông 
Jimmy Lai (Lê Trí Anh) đã bị từ 
chối bảo lãnh tại ngoại lần thứ 
hai trong vòng một tháng, sau 
khi ông xuất hiện trong một 
phiên tòa ngắn hôm 12/12, 
vì bị cáo buộc thêm một tội 
danh theo luật an ninh quốc 
gia của Bắc Kinh.

Hôm 11/12, ông Lai, 72 
tuổi, đã bị buộc tội do nghi ngờ 
“thông đồng với các thế lực 
nước ngoài và đe dọa đến an 
ninh quốc gia,” mà theo đạo 
luật gây tranh cãi nói trên sẽ 
phải chịu mức phạt đến mức 
tù chung thân.

Ông Lai bị đưa đến Tòa sơ 
thẩm Tây Cửu Long vào sáng 
ngày 12/12, nơi Chánh án tòa 
sơ thẩm Hồng Kông Victor 
So đã từ chối cho ông được 
tại ngoại, và [quyết định] dời 
phiên tòa đến ngày 16/4/2021. 
Theo tờ Hồng Kông Free Press 
(HKFP), các công tố viên cần 
thêm thời gian để tiếp tục điều 
tra về hơn một nghìn bài đăng 
của ông Lai trên Twitter, cũng 
như các chuyến đi nước ngoài, 
liên quan đến những lời kêu 
gọi Hoa Kỳ trừng phạt Hồng 
Kông và Trung Cộng.

Ông Lai từng là một vị 
khách thường xuyên của Hoa 
Thịnh Đốn, nơi ông đã gặp 
gỡ các quan chức Hoa Kỳ, 
bao gồm Ngoại trưởng Mike 
Pompeo, để vận động ủng hộ 
cho nền dân chủ Hồng Kông. 
Điều đó khiến Bắc Kinh dán 
nhãn “kẻ phản quốc” cho ông.

Vị thẩm phán của phiên tòa 
này là một trong 6 thẩm phán 
đã được lãnh đạo Hồng Kông 
Carrie Lam lựa chọn để xét xử 
các vụ án an ninh quốc gia, 
chính ông ta đã ra lệnh bắt ông 
Lai vào tù hôm 03/12, với một 
cáo buộc riêng về tội gian lận. 
Với cáo buộc này, ông Lai bị 
tạm giam cho đến ngày hầu tòa 

sắp tới, cũng là ngày 16/4/2021.
Ông Lai là người sáng 

lập Next Digital, một công ty 
chuyên đầu tư, chủ yếu tập 
trung vào các doanh nghiệp 
truyền thông và xuất bản. 
Next Digital sở hữu báo Apple 
Daily. Tập đoàn Next Digital 
được coi là một trong những 
‘thành trì’ quan trọng còn lại 
của quyền tự do truyền thông 
ở Hồng Kông.

Apple Daily là một tờ 
báo khổ nhỏ đ ược biết đến 
rộng rãi với các bài chỉ trích 
Trung Cộng và chính quyền 
Hồng Kông thân Bắc Kinh 
đ ương nhiệm.

Ông Lai bị bắt lần đầu tiên 
hồi tháng 8 năm nay theo 
luật an ninh quốc gia “vì bị 
nghi ngờ thông đồng với nước 
ngoài hoặc các yếu tố bên 
ngoài, để gây nguy hiểm cho 
an ninh của Trung Quốc, âm 
mưu lừa đảo và các tội danh 
khác.” Sau khi ông Lai bị bắt, 
cùng ngày hôm đó, khoảng 
200 cảnh sát đã đột kích vào 
tòa soạn Apple Daily.

Sau đó, ông Lai đã được 
bảo lãnh tại ngoại, nhưng vào 
tháng 10, cảnh sát lại đột kích 

vào các văn phòng công ty 
của ông. Ngay sau đó, ông Lai 
và hai vị giám đốc của Next 
Digital, đã bị buộc tội gian 
lận, với cáo buộc rằng họ đã 
vi phạm điều khoản thuê mặt 
bằng văn phòng công ty. 

Những người chỉ trích bao 
gồm các nước phương Tây và 
các nhóm nhân quyền, cho 
rằng luật an ninh quốc gia của 
Trung Cộng chỉ ngày càng đe 
dọa đến quyền tự trị của Hồng 
Kông, và cho phép Trung Cộng 
bịt miệng những tiếng nói bất 
đồng chính kiến, dưới vỏ bọc 
bảo vệ “an ninh quốc gia.”

Ông Lai được cho là nhân 
vật đáng chú ý nhất bị buộc tội 
theo luật an ninh quốc gia kể 
từ khi luật này được thực thi 
vào tháng 6.

Ba nhà hoạt động khác – 
anh Joshua Wong (Hoàng Chi 
Phong) và 2 đồng sự lâu năm 
của anh là cô Agnes Chow 
(Châu Đình) và Ivan Lam – 
mới đây đã bị tuyên án nhiều 
tháng tù vì đã tham gia vào 
một cuộc biểu tình lớn vào 
tháng 6/2019.

Yến Nhi biên dịch
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Ông trùm truyền thông ủng hộ dân chủ Hồng Kông Jimmy Lai (Lê Trí Anh) bị dẫn lên xe cảnh 
sát để tới phiên tòa xét xử ông theo luật an ninh quốc gia mới đầy tranh cãi của Bắc Kinh 
hôm 12/12/2020. 

Tiếp theo từ trang 1

Hãng xe Volkswagen ở 
Trung Quốc ngừng sản xuất 
do thiếu vi mạch bán dẫn

Ông trùm truyền thông Jimmy Lai bị 
từ chối bảo lãnh tại ngoại lần thứ hai

Biểu tượng 
của hãng xe 
Volkswagen

PHÒNG TƯ LIỆU EPOCH TIMES

Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Phạm Nhược Y (Haze Fan) tự giới thiệu trên 
Twitter là ký giả của Bloomberg. (Ảnh chụp 
màn hình Twitter)

Người sáng lập kiêm Chủ tịch 
Alibaba Jack Ma dự lễ ký kết các 
biên bản ghi nhớ liên quan đến 
các dự án đầu tư  tại Bangkok, 

Thái Lan, hôm 10/9/2018.

Ký giả của Bloomberg tại Bắc 
Kinh bị bắt vì ‘liên quan đến 
nguy hại an ninh quốc gia’

dụng - nợ”, khi một cá nhân hay 
tổ chức gặp khủng hoảng thì có 
thể gây ra chuỗi phản ứng dây 
chuyền, lan truyền từ doanh 
nghiệp tới các tổ chức tài chính 
và nhân viên, sau đó đến thị 
trường tiêu dùng. 

Lấy Evergrande Group làm 
ví dụ, Trung Cộng trước tiên là 
chuyển dịch rủi ro nợ chủ thể 
cho nhiều nhà đầu tư chiến lược, 
tiếp đó thông qua các tổ chức tài 
chính như ngân hàng... để ổn 
định dòng tiền mặt của những 
doanh nghiệp này; rủi ro này từ 
đó lại truyền tới ngân hàng và hệ 
thống tài chính. Khi nợ xấu ở hệ 
thống tài chính tăng lên, Trung 
Cộng lại cho phép các công ty 
mua bán tài sản nhà nước tiếp 
nhận các khoản nợ xấu này và 
chuyển vào “tài khoản chung” 
của Bộ Tài chính, trở thành cái 
gọi là “nợ Chính phủ”. Sau khi 
chuyển dịch tầng tầng lớp lớp, 
cuối cùng các khoản nợ sẽ được 
giải quyết thông qua việc thu 
thuế và in tiền giấy của chính 
quyền; đây là bước cuối cùng 
của “Mô hình Ponzi”, làm cho 
toàn bộ người dân Trung Quốc 
đều phải trả giá.

Ngày 24/10, Phó chủ tịch 
Trung Quốc Vương Kỳ Sơn 
trong bài diễn văn tại “Hội nghị 
thượng đỉnh Tài chính Thượng 
Hải” đã tuyên bố tài chính là 
trung tâm của kinh tế hiện đại, 
và nhấn mạnh nền tài chính 
Trung Quốc không thể đi lệch 
theo hướng đầu cơ đánh bạc, 
không thể đi theo đường tồi tệ 
của “Mô hình Ponzi”.

Lời nói của ông Vương rõ 
ràng không phải tùy tiện, sự 
lo lắng và cảnh báo này chính 
là đang chứng minh việc tài 
chính Trung Quốc đang đi theo 
con đường tồi tệ của mô hình 
Ponzi, và con đường này chính 
là do thể chế toàn trị của Trung 
Cộng tạo ra.

Thanh Mai biên dịch

Nguồn tin cho biết,
sau sự việc này, Jack Ma 

cảm thấy vô cùng bất 
ổn, ngoài việc ra sức 

nhận lỗi với các cơ quan 
liên quan và không 

ngừng bày tỏ thiện ý, 
ban điều hành của tập 
đoàn này cũng không 
ngừng tìm mọi cách 
thoát khỏi tình trạng 

hiện nay.



29NGÀY 18 — 24/12/202028 TRUNG QUỐC NGÀY 18 — 24/12/2020

MOREEN LIAO

n uống đúng cách và luyện 
tập phù hợp có thể giúp bạn 
giữ ấm và khỏe mạnh trong 
những tháng lạnh giá này.

Thuật ngữ tiết khí là mốc 
thời gian khoảng hai tuần 

theo vị trí của mặt trời trong cung 
hoàng đạo. Tiết khí dựa vào lịch âm 
truyền thống của người Trung Hoa. 
Người Trung Quốc xưa quan niệm 
rằng sống thuận với thiên nhiên 
giúp con người có một cuộc sống 
hài hòa. Loạt bài viết này giúp bạn 
khám phá từng tiết khí trong 24 tiết 
của năm và cách giúp cơ thể thích 
nghi với từng loại tiết khí.

‘Đại tuyết’ (từ ngày 7/12 đến 
ngày 21/12) là tiết khí thứ ba của 
mùa đông. Vào khoảng thời gian 
này, khí âm lạnh lẽo đạt đến cực 
điểm, và khí dương bắt đầu phát 
sinh. Tuyết rơi ngày càng dày và 
nhiệt độ ngày càng lạnh ở phần lớn 
Bắc bán cầu. Tuyết rơi dày 
sẽ bảo đảm đủ độ ẩm cho 
các loại cây mùa đông 
phát triển tốt, chẳng 
hạn như củ cải trắng, 
bông cải xanh và cải 
thảo. Các khu vực 
phía Nam bán cầu có 
khí hậu ấm hơn. Thay 
vì mong có tuyết, người 
Trung Quốc xưa  mong chờ bầu 
trời nhiều mây và những trận mưa 
lớn; điều này sẽ bảo đảm đủ độ ẩm 
trong không khí và đất đai, cây cối 
phát triển tươi tốt và hứa hẹn một 
vụ mùa bội thu.

Trong tiết khí ‘Đại tuyết’, các loài 
động vật hoang dã, chẳng hạn như 
hổ vốn là phản ánh khí dương của 
thiên nhiên, sẽ bắt đầu ra khỏi hang 
và giao phối.

Hoa thủy tiên vàng và hoa lan 
nảy mầm là dấu hiệu của sự di 
chuyển và hồi sinh của khí dương 
trên Trái Đất và trong tự nhiên.

Vào thời điểm này, đánh bắt thủy 
sản đạt sản lượng lớn nhất trong 
năm, cá có thịt mềm và ngon hơn 
do chứa nhiều mỡ, và những cây có 
củ như củ cải thì giòn hơn.

Đây cũng là thời điểm mà các 

nhà cung cấp thực phẩm bắt đầu 
chào bán sản phẩm với giá cả hấp 
dẫn để chuẩn bị cho mùa lễ hội. 
Cảm xúc của những ngày lễ cuối 
năm làm cho chúng ta cảm thấy 
như được sưởi ấm trong ngày đông 
giá rét và nhắc nhở chúng ta trân 
trọng từng khoảnh khắc quý giá của 
cuộc đời.

‘Đại tuyết’ tác động đến con 
người như thế nào?
Những người được sinh ra trong 
tiết khí này chứa rất nhiều nguyên 
tố nước trong cấu thành cơ thể của 
họ. Kết quả cho thấy là họ có xu 
hướng sáng tạo và tràn đầy ý tưởng. 
Họ được cho là rất thông minh và 
hướng ngoại. Họ thường giỏi giao 
tiếp và thể hiện khả năng lãnh đạo 
mạnh mẽ.

Theo Trung y, những người này 
cần đặc biệt chú ý đến hệ tim mạch 
và hệ tuần hoàn. Họ có thể mắc 
chứng nhịp tim bất thường, đột quỵ 

hoặc thậm chí đau tim do co 
thắt mạch máu khi trời lạnh.

Trong khoảng thời 
gian này, các vấn đề liên 
quan đến phổi và bệnh 
lý tại phổi có nhiều khả 
năng bùng phát hoặc 

thậm chí trở nên tệ hơn. 
Lời khuyên là những người 

này hãy tránh xa các khu vực 
ô nhiễm, ngừng hút thuốc và uống 
đủ nước ấm để thải các chất độc ra 
khỏi cơ thể.

Nói chung, đây thực sự là thời 
điểm mà mọi người dễ bị cảm lạnh 
hoặc cúm; vì vậy việc giữ ấm là đặc 
biệt quan trọng.

7 cách để bảo vệ sức khỏe khi 
Đại tuyết đến
1. Uống nhiều trà nóng; thêm 

gừng cho những người hay bị 
lạnh tay chân.

2. Uống trà hoặc trà sữa thay vì 
cà phê để tăng cường chức 
năng thận, bởi vì quá nhiều cà 
phê sẽ khiến khí dương bị đào 
thải ra khỏi cơ thể.

3. Giảm ăn hoặc uống chất đường 
vì nó phá vỡ sự cân bằng năng 
lượng tự nhiên của cơ thể.

4. Đội nón, quàng khăn và mang 
bao tay, nhất là những người 
lớn tuổi sống ở những vùng 
cực lạnh, một chiếc nón len 
mềm có thể giữ nhiệt cho cơ 
thể khi ngủ.

5. Dùng gót chân của một bàn 
chân để xoa bóp phần bên 
trong của bắp chân còn lại 
theo chuyển động tròn để thúc 
đẩy dòng chảy năng lượng cho 
toàn bộ cơ thể.

6. Xông phòng bằng hương thơm 
ấm áp và ngọt ngào của tinh 
dầu giúp thư giãn đầu óc và 
giữ ấm cơ thể.

7. Tránh tức giận để ngăn ngừa 
tổn thương tim và não.

Thực phẩm theo mùa
Nấu ăn với các loại dầu từ hạt, 
chẳng hạn như dầu từ hạt mè, óc 
chó, hoặc bơ thực vật giúp cơ thể 
bạn có năng lượng tốt và giữ nhiệt 
được lâu hơn.

Bông cải xanh, thì là, hạt dẻ, 
hạt điều, hành lá, khoai mỡ và 
quả óc chó đều là những nguồn 
cung cấp protein rất tốt trong thời 
gian này. Với những người có vấn 
đề về tim mạch và tuần hoàn hoặc 
những người muốn tăng cường 
chức năng hệ tim mạch thì các 
các loại thực phẩm có màu đỏ như 
củ dền, nam việt quất, dâu tây, 
anh đào, mứ t hoa hồng và trà hoa 
hồng đều rất tốt.

Các loại thảo mộc và tinh dầu 
theo mùa
Các loại tinh dầu có vị cay và ấm, 
chẳng hạn như hoa hồng, gỗ đàn 
hương, gỗ hồng mộc, sả, gừng 
hoặc quế có tác dụng làm ấm trái 
tim của bạn và tiếp thêm sinh lực 
cho cơ thể.

Moreen Liao là hậu duệ của bốn đời 
bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc. 
Cô cũng là một chuyên gia trị liệu 
bằng hương thơm được chứng nhận 
và là người sáng lập Ausganica, một 
nhà sản xuất mỹ phẩm hữu cơ được 
chứng nhận. 

Phương Lan biên dịch

Thực phẩm màu đỏ
giúp tăng cường tuần hoàn
trong ngày ‘Đại tuyết’

INGRID BALABANOVA / SHUTTERSTOCK

6 cách để biến 
sự lo lắng thành 
thói quen tích 
cực trong đại 
dịch COVID-19

DUSANA DORJEE 

Với những tin tức tiêu cực và liên tục về 
đại dịch Covid-19, bạn có thể dễ cảm thấy 
lo lắng và bất an. Lo lắng là một phản ứng 
có thể hiểu được, vì virus đã khiến nhiều 
người trong chúng ta thay đổi thói quen 
hàng ngày và chúng đe dọa cảm giác an 
toàn của chúng ta. 

Thật khó loại bỏ những suy nghĩ và 
cảm xúc này, nhưng chúng ta cũng có thể 
chuyển những lo lắng đó thành thói quen 
bảo vệ sức khỏe tinh thần của chúng ta. 
Bằng cách này, bạn sẽ tạo ra những kết nối 
mới trong não và nó sẽ liên kết sự lo lắng 
với những điều tích cực thay vì một vòng 
xoáy vô tận của những suy nghĩ và cảm 
giác tiêu cực. 

Bộ não có khả năng thay đổi để đáp 
ứng với những trải nghiệm. Khả năng này 
được gọi  là “tính mềm dẻo thần kinh”. 
Nếu những suy nghĩ lo lắng lặp đi lặp lại, 
chúng ta đang thiết lập các kết nối thần 
kinh khiến chúng ta dễ dàng có những 
suy nghĩ âu lo hơn vào lần sau.

Khi bạn cảm thấy những suy nghĩ bồn 
chồn xuất hiện trong tâm trí hoặc cảm thấy 
cơ thể căng lên vì lo lắng, hãy thử một trong 
những hoạt động này để biến sự lo lắng 
thành động lực giúp bạn có thói quen tinh 
thần tốt hơn.

1. Thực hành tự chăm sóc bản thân
Khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc choáng 
ngợp, điều đơn giản nhất bạn có thể làm 
là cần hít thở sâu và chậm 3 lần để bình 
tĩnh lại. Đếm chậm đến 4 khi bạn hít vào 
và sau đó đếm chậm đến 5 khi bạn thở ra.

Bài tập đơn giản này giúp tăng kích hoạt 
trong hệ thần kinh phó giao cảm, có liên 
quan đến việc nghỉ ngơi và hoạt động tiêu 
hóa. Nó cũng làm giảm hoạt động của hệ 
thống thần kinh giao cảm, có liên quan đến 
phản ứng tranh đấu và lo lắng.

Các lựa chọn tự chăm sóc khác bao 
gồm nghe những bài hát lạc quan mà 
bạn yêu thích hoặc tập một bài thể dục 
ngắn tại nhà. Những việc này có thể 
giúp bạn cải thiện sức khỏe tinh thần và 
giảm lo lắng.

2. Làm việc gì đó thư giãn
Sau khi thức dậy và ngay trước khi ngủ, 
hãy cố gắng thực hiện vài việc thư giãn 
và nâng cao tinh thần. Những việc mà 
bạn làm vào sáng sớm sẽ ảnh hưởng đến 
tâm trạng của bạn trong cả ngày. Nếu bạn 
nhận thấy những suy nghĩ lo lắng xuất 
hiện ngay sau khi thức dậy, hãy cố gắng 
nghĩ về điều gì đó tốt lành; hoặc thực hiện 
một vài động tác giúp thả lỏng tâm trí và 
tập trung vào các cảm giác trong cơ thể.

Vào buổi tối, cố gắng tránh đọc tin tức 
hoặc bình luận trên mạng xã hội về sự lây 
lan của virus. Cảm xúc tiêu cực vào buổi tối 
ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nghe 
một bản nhạc êm dịu, tập thiền hoặc sử 
dụng các kỹ thuật thư giãn khác có thể giúp 
làm dịu sự lo lắng trước khi đi ngủ.

3. Chú ý những điều nhỏ nhặt
Đọc tin tức mới nhất về COVID-19 và lên 
kế hoạch cho tất cả các thay đổi đối với 
công việc, chăm sóc con hoặc kế hoạch du 
lịch có thể dẫn đến những luồng suy nghĩ 
căng thẳng hoặc lo lắng liên tục. Khi bạn 
nhận thấy sự lo lắng đang tăng lên, hãy 
cố gắng nhìn hoặc lắng nghe những thứ 
xung quanh bạn.

Để ý đến những bông hoa trong vườn, 
những đám mây trên bầu trời hoặc tiếng 
chim bên ngoài. Hãy dành vài phút để 
nhìn hoặc lắng nghe. Các thực hành chính 
niệm đơn giản này không chỉ giúp tâm trí 
bận rộn của bạn được nghỉ ngơi một chút, 
mà còn có thể làm giảm hoạt động ở các 
cấu trúc đường giữa của vỏ não trước trán 

Việc giữ ấm
cho cơ thể là đặc 
biệt quan trọng 

trong những ngày 
Đại tuyết.

Xem tiếp trang sau

FRANK FANG  |  THE EPOCH TIMES
 

Một thỏa thuận bí mật Thụy 
Sĩ–Trung Quốc đã bị phơi bày, 
tiết lộ rằng các nhân viên an 
ninh Trung Cộng được phép đi 
khắp nơi ở Thụy Sĩ mà không 
bị giám sát. 

Safeguard Defenders, một 
tổ chức phi chính phủ về nhân 
quyền tập trung vào khu vực 
Á Châu, đã công bố bản dịch 
chính thức bằng tiếng Anh của 
thỏa thuận này trong một báo 
cáo vào ngày 09/12. Bản “Thỏa 
thuận nhận trở lại” hay thỏa 
thuận hồi hương (readmission 
agreement) kéo dài 5 năm, có 
hiệu lực vào tháng 12/2015 và 
hết hạn vào 07/12 năm nay, 
trong đó có các điều khoản cho 
phép các đặc vụ Trung Cộng đến 
Thụy Sĩ và phỏng vấn các công 
dân Trung Quốc, những người 
mà Chính phủ Thụy Sĩ đang xem 
xét trục xuất.

Nói chung, các thỏa thuận 
nhận trở lại là một phần tập 
quán của luật pháp quốc tế. 
Theo bản báo cáo, các giao 
kèo này cho phép các chính 
phủ liên lạc với nhau về những 
người nhập cư bất hợp pháp 
bị nghi ngờ. Một số thỏa thuận 
cũng bao gồm các điều kiện 
cho phép chính phủ cử đại diện 
hoặc đặc vụ áp tải công dân của 
mình bị trục xuất.

Safeguard Defenders cho 
biết: “Thỏa thuận với Trung 
Quốc, được ngụy trang để giữ bí 
mật bằng những lý do giả tạo, có 
rất ít hoặc chẳng có gì  liên quan 
đến các ‘thỏa thuận hồi hương’ 
thông thường, và có một đặc 
điểm hoàn toàn khác hẳn.”

Thỏa thuận Trung Quốc-
Thụy Sĩ không được công khai 
cho đến tháng 8 năm nay, khi 
tờ báo tiếng Đức của Thụy Sĩ 
Neue Zürcher Zeitung phanh 
phui sự việc. Từ đó, các quan 
chức đã đặt câu hỏi tại sao 
các nhà chức trách Thụy Sĩ lại 
không tiết lộ bản thỏa thuận 
này – vì Thụy Sĩ đã từng ký hơn 
50 thỏa thuận tương tự với các 
chính phủ và khu vực pháp lý 
khác, và tất cả đều được đăng 
công khai trên trang web của 
Chính phủ Thụy Sĩ.

Bản thỏa thuận đó là gì?
Theo các điều khoản của thỏa 
thuận với Trung Quốc, các đặc 
vụ Trung Cộng có thể lưu lại tại 
Thụy Sĩ không quá hai tuần sau 
khi được chính quyền Thụy Sĩ 
mời đến để giải quyết “việc xác 
định danh tính công dân Trung 
Quốc bị cáo buộc cư trú bất 
bình thường tại Thụy Sĩ.”

Các đặc vụ Trung Cộng sẽ đệ 
trình một báo cáo cho các nhà 
chức trách Thụy Sĩ. Sau đó, các 
quan chức Thụy Sĩ sẽ dùng bản 
báo cáo, với sự tham vấn của 
Đại sứ quán Trung Cộng, để xác 
định liệu những người nhập cư 
bất hợp pháp bị nghi ngờ có nên 
bị trục xuất (trả về Trung Quốc) 
hay không.

Tuy nhiên, Safeguard De-
fenders chỉ ra rằng thỏa thuận 
“không quy định rằng Thụy 
Sĩ [phải] thực hiện bất kỳ việc 
thẩm tra các thông tin do các 
đặc vụ Trung Quốc cung cấp.”

Safeguard Defenders cũng 
chỉ ra một số điều khoản đáng 
nghi vấn khác trong thỏa thuận: 
giới chức Thụy Sĩ không có ý 
kiến về người mà Trung Cộng 
chọn làm đặc vụ đến Thụy Sĩ 
và cũng đồng ý giữ bí mật danh 
tính của các đặc vụ. Hơn nữa, 
những đặc vụ Trung Cộng này 
không phải khai báo về thân thế 
của họ hay về việc họ đang ở tại 
Thụy Sĩ với tư cách nào.

“Không có một thỏa thuận 
nào với bất kỳ quốc gia hoặc khu 
vực nào khác có kiểu dàn xếp 
như vậy,” Safeguard Defenders 
tuyên bố.

Ví dụ, theo báo cáo, thỏa 
thuận Anh Quốc–Thụy Sĩ kêu 
gọi các quan chức Vương quốc 
Anh phải được các cơ quan có 
thẩm quyền của Thụy Sĩ chấp 
thuận trước khi họ có thể vào 
Thụy Sĩ, và họ phải tham gia với 
tư cách công khai.

Safeguard Defenders cũng 
lưu ý một điểm kỳ lạ trong thỏa 
thuận với Trung Quốc: thỏa 
thuận được ký với Bộ Công an 
Trung Cộng, là cơ quan giám 
sát lực lượng công an của Trung 
Quốc. Với các quốc gia khác, 
chính cơ quan xuất nhập cảnh 
hoặc một cơ quan tương đương sẽ 
ký kết các thỏa thuận cho phép. 

Ví dụ, bản báo cáo cho biết 
Ấn Độ có Bộ phận Lãnh sự, 
Hộ chiếu và Thị thực thuộc Bộ 
Ngoại giao khi ký thỏa thuận 
với Thụy Sĩ.

Hơn nữa, theo báo cáo, bản 
thỏa thuận với Trung Quốc 
thiếu các bảo đảm về việc bảo 
vệ các quyền hợp pháp của 
người tị nạn khi phải hồi hương 
vốn thường thấy trong các thỏa 
thuận trả về cố quốc.

Cục Di cư liên bang Thụy Sĩ 
lại bảo vệ bản thỏa thuận này, 
nói rằng cần phải trục xuất 
những người nước ngoài bất 
hợp pháp. Cơ quan Thụy Sĩ 
cũng cho biết thỏa thuận này 
chỉ được sử dụng một lần, khi 13 
cá nhân từ Trung Quốc, trong 
đó có 4 người xin tị nạn, bị trục 
xuất vào năm 2016.

Những mối lo ngại
Safeguard Defenders cho 
thấy có nhiều mối lo ngại về 
thỏa thuận trên, chẳng hạn 
như các đặc vụ Trung Cộng có 
thể được cấp thị thực du lịch 
thông thường, vì các chuyến 
thăm viếng của họ có thể là để 
thực hiện các nhiệm vụ không 
chính thức. Bởi vì với thị thực 
du lịch đó, cho phép người có 
thị thực được tiếp cận các quốc 
gia Âu Châu khác trong khối 
Schengen, nên các đặc vụ Trung 
Cộng có thể đi lại tự do ở phần 
lớn khu vực Âu Châu.

Một mối lo ngại khác là thỏa 

thuận được ký bởi cơ quan 
công an Trung Cộng, điều này 
có nghĩa là Bắc Kinh “chắc 
chắn” sẽ không cử bất kỳ quan 
chức phụ trách nhập cư thông 
thường nào đến, Safeguard 
Defenders cho biết.

Vào năm 2014, Trung Cộng 
đã công bố một chiến dịch được 
gọi là “Chiến dịch săn cáo” nhằm 
đưa về lại Trung Quốc những 
người đào tẩu – những người 
bất đồng chính kiến   và các quan 
chức Trung Cộng không ủng hộ 
Trung Cộng. Cuộc vận động do 
Bộ Công an khởi xướng.

Để thực hiện chiến dịch, 
Trung Cộng đã “tham gia vào 
các hoạt động không được chấp 
thuận, đơn phương và bất hợp 
pháp, bao gồm cưỡng bức, tống 
tiền và đe dọa; tất cả đều nhắm 
vào các mục tiêu là những người 
‘đào tẩu’ này và gia đình của họ 
để ép buộc hợp tác hoặc “tự hồi 
hương” trở về Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa,” như các công 
tố viên Hoa Kỳ cho biết khi đề 
cập đến một vụ án hình sự gần 
đây liên quan đến tám nhân 
viên đặc vụ Trung Cộng. Tám 
người này bị truy tố vì đã cố 
gắng ép buộc một cư dân New 
Jersey trở về Trung Quốc. Năm 
người trong số họ đã bị bắt tại 
Hoa Kỳ, trong khi ba người còn 
lại đã bỏ trốn về Trung Quốc.

Hồi tháng 8, một cơ quan 
thuộc Liên Hiệp quốc, Nhóm 
Công tác về Những Người Mất 

Tích Cưỡng Bức hoặc Không 
Tự nguyện, đã đệ trình một báo 
cáo lên Hội đồng Nhân quyền 
Liên Hiệp Quốc, nêu lên những 
mối lo ngại rằng Bắc Kinh đã sử 
dụng “các vụ bắt cóc và cưỡng 
bức người bên ngoài lãnh thổ” 
để buộc các công dân Trung 
Quốc lưu vong phải quay trở về.

“Người ta tin rằng có tới 300 
người Duy Ngô Nhĩ đã bị cưỡng 
bức trở về Trung Quốc từ 16 
quốc gia khác nhau kể từ năm 
2004,” theo báo cáo của Liên 
Hiệp Quốc.

Nhà hoạt động nổi tiếng 
người Hồng Kông Joshua Wong 
bày tỏ sự lo ngại về thỏa thuận 
của Thụy Sĩ hồi tháng 8 sau khi 
thỏa thuận này bị phanh phui. 
Anh nói rằng nó có “những tác 
động nghiêm trọng” đối với 
những người bất đồng chính 
kiến   Trung Quốc ở nước ngoài.

“Không đề cập đến việc 
những người bất đồng chính 
kiến   lưu vong, người Hồng 
Kông hoặc thậm chí người Đài 
Loan ở nước ngoài có thể bị che 
đậy bởi thỏa thuận bí mật và 
bị dẫn độ tới tòa án của Trung 
Quốc,” anh Wong viết trên tài 
khoản Twitter của mình.

Tin tức từ truyền thông địa 
phương [tại Thụy Sĩ] lưu ý rằng 
các chính trị gia đang hối thúc 
Chính phủ Thụy Sĩ không gia hạn 
thỏa thuận này với Trung Quốc.

Lê Trường biên dịch
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Một số nhà nghiên cứu Trung 
Quốc gần đây đã lên tiếng cảnh 
báo về tỷ lệ sinh sụt giảm, tình 
trạng dân số lão hóa, mất cân 
bằng giới tính nghiêm trọng 
ở Trung Quốc đang làm trầm 
trọng thêm các vấn đề xã hội.

Sự bất bình thường này là 
hậu quả chính sách ‘một con’ 
của Trung Cộng được áp dụng 
vào năm 1979. Chính sách hạn 
chế sinh con này là một phần 
của các biện pháp kiểm soát 
dân số khi Bắc Kinh khi họ lo 
lắng về tình trạng gia tăng dân 
số nhanh chóng khiến cho các 
nguồn tài nguyên của nước này 
không đủ cung cấp.

Do văn hóa Trung Quốc 
trọng nam khinh nữ – đặc biệt 
là ở các vùng nông thôn, nơi 
nam giới có thể đóng góp sức 
lao động chân tay – nên nhiều 
gia đình đã chọn phá thai hoặc 
bỏ rơi các bé gái sơ sinh. 

Điều này dẫn đến chênh lệch 
tỷ lệ giới tính. Năm 1990, tỷ lệ 
này lần đầu tiên vượt quá 110 
bé trai trên 100 bé gái, và con số 
này chưa bao giờ giảm kể từ đó. 
Vào đầu những năm 2000, tỷ lệ 

này lên tới 120 trên 100. Ngày 
nay, con số này vẫn còn trên 110.

Dữ liệu chính thức cho thấy 
Trung Quốc có 20 triệu đàn ông 
độc thân vào năm 2015, trong 
khi chỉ có 6 triệu phụ nữ chưa 
kết hôn. Kể từ thời điểm đó, 
nhóm nam giới độc thân này đã 
tăng lên và hiện có khoảng 30 
triệu người.

Tờ báo nhà nước China 
News Weekly trích dẫn ước tính 
của các chuyên gia rằng Trung 
Quốc sẽ có hơn 40 triệu nam 
giới độc thân vào năm 2040.

Ông Yang Ge, nhà nghiên 
cứu tại Viện Khoa học Xã hội 
Trung Quốc (CASS), cảnh báo 
rằng tỷ lệ chênh lệch giới tính 
cao có thể dẫn đến “áp lực hôn 
nhân, buôn bán tình dục, tội 
phạm tình dục và các vấn đề xã 
hội tương tự.”

Tăng trưởng dân số âm
Các cặp vợ chồng cũng chọn 
không sinh con, dẫn đến tỷ lệ sinh 
ở Trung Quốc ngày càng giảm.

Mặc dù Trung Cộng đã nới 
lỏng chính sách một con vào 
năm 2014 và bắt đầu cho phép 
các cặp vợ chồng sinh hai con, 
nhưng tỷ lệ sinh vẫn thấp vì đối 

với những gia đình bình thường 
thì chi phí nuôi con rất cao.

Ông Lý cho biết do tỷ lệ sinh 
giảm, dân số của Trung Quốc 
sẽ sớm rơi vào tình trạng tăng 
trưởng âm, nhưng ông không 
đưa ra khoảng thời gian cụ thể.

Tờ báo nhà nước Southern 
Metropolis Daily đưa tin hôm 
12/11 rằng Trung tâm Nghiên 
cứu Dân số và Phát triển Trung 
Quốc đã công bố một nghiên 
cứu tại Ủy ban Y tế quốc gia, ước 
tính rằng tỷ lệ sinh của nước này 
sẽ tương đương với tỷ lệ tử vong 
vào năm 2027 – nghĩa là dân số 
Trung Quốc sẽ đạt đến đỉnh điểm 
và sau đó bắt đầu giảm dần.

Thống kê mới nhất cho thấy 
Trung Quốc hiện có 1.4 tỷ dân.

Nhà nghiên cứu Yang Ge 
của CASS cho biết trong một 

cuộc phỏng vấn với China News 
Weekly rằng tình trạng tăng 
trưởng dân số âm có thể đến 
sớm hơn năm 2027.

Dân số lão hóa
Nhân khẩu học không cân 
xứng cũng dẫn đến việc lão 
hóa dân số.

Tại một cuộc hội thảo ở Bắc 
Kinh vào tháng 11, nhà nghiên 
cứu Li Jun của CASS cho biết: 
“Ở Trung Quốc, dân số từ 60 
tuổi trở lên lớn hơn dân số từ 15 
tuổi trở xuống. Trên thực tế, đất 
nước đã bước vào kỷ nguyên ít 
thanh niên và nhiều người già.”

Năm 2020, tuổi thọ ước tính 
được công bố chính thức ở 
Trung Quốc là 77.1 tuổi.

Tờ China News Weekly trích 
dẫn Trung tâm Nghiên cứu dân 

số và phát triển Trung Quốc 
trong một bản tin gần đây rằng 
người cao tuổi của Trung Quốc 
(60 tuổi trở lên) sẽ tăng 11.5 
triệu người mỗi năm từ 2021–
2025 và sẽ đạt 500 triệu người 
vào năm 2048.

Ông Frank Xie, giáo sư 
kinh doanh Đại học South 
Carolina Aiken, nói rằng gánh 
nặng trả lương hư u và chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi 
sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế 
Trung Quốc.

Theo ban cố vấn Trung tâm 
Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung 
Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, 
khoảng 38% người cao tuổi từ 
60 tuổi trở lên đã mất một phần 
hoặc toàn bộ khả năng tự chăm 
sóc bản thân và cần được hỗ trợ.

Xã hội cũng sẽ thiếu lao động 
khi dân số già đi.

Một giáo sư Đại học Phục 
Đán Trung Quốc, ông Bành 
Hy Triết (Peng Xizhe), nói với 
China News Weekly trong một 
bản tin hôm 29/11 rằng nhà 
cầm quyền có thể phải tăng 
tuổi nghỉ hưu để giảm bớt gánh 
nặng kinh tế.

Tuổi nghỉ hưu hiện tại của 
nam giới là 60. Hôm 07/12, 
Trung Cộng đã nâng tuổi nghỉ 
hưu của phụ nữ từ 50 (dành cho 
lao động chân tay) và 55 (dành 
cho lao động công nhân viên 
chức) lên 60.

Ngân Hà biên dịch
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Sự bất thường trong Thỏa thuận Thụy Sĩ–Trung Quốc 
về việc buộc công dân gốc Trung Quốc hồi hương

Trung Quốc: nguy cơ về
dân số già, mất cân bằng giới 
tính ngày càng tăng 

Người cao tuổi của Trung Quốc (60 tuổi trở lên) sẽ tăng 11.5 triệu người mỗi năm từ 2021–2025 và sẽ 
đạt 500 triệu người vào năm 2048.

Ă

Trà hắc kỷ tử
có thể giúp 

bạn giảm 
cơn ớn lạnh.

Một hành 
khách vào 
sân bay 
Zurich ở Thụy 
Sĩ vào ngày 
20/4/2010.
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Cư dân ở bộ tộc Buton, đảo 
Sulawesi, hòn đảo lớn thứ 
19 ở Indonesia đều sở hữu 
đôi mắt màu xanh biếc kỳ 
lạ, khác hẳn với đại đa số 

dân cư có mái tóc và mắt đen của đất 
nước này. Nguyên nhân gây ra hiện 
tượng kỳ lạ này là do họ mắc phải hội 
chứng hiếm có tên Waardenburg.

Hội chứng Waardenburg ảnh hưởng 
đến một số người trong bộ tộc này, 
khiến họ có một sự kết hợp cực kỳ hiếm 
gặp giữa đôi mắt xanh biếc như màu 
biển và làn da nâu đỏ.

Hội chứng này ước tính tỷ lệ mắc 
phải là 1:42,000 người. Nó còn có thể 
tạo ra đôi mắt màu xanh sáng, hoặc hai 
mắt khác màu, và trong một số trường 
hợp  có các mảng tóc hoặc da có màu 
nhạt hơn.

Hội chứng Waardenburg khiến 
những người mắc sẽ có khả năng nghe 
bẩm sinh kém hơn so với người bình 
thường, thậm chí khiến một mảng tóc 
của họ chuyển sang màu trắng hay 
xám bạc.

Kết quả là [họ có] màu sắc tương 
phản nổi bật, trông rất đẹp mắt.

Anh Korchnoi Pasaribu, nhà 
địa chất học đến từ thủ đô Jakarta, 
Indonesia đã chụp được bộ ảnh về 
những thành viên của bộ tộc có mắt 
màu xanh như đá sapphire vào ngày 
17/9. Những bức ảnh của anh nhanh 
chóng gây chú ý trên Internet, lan 
truyền trên Instagram và thu hút sự 
chú ý đến bộ tộc Buton độc đáo và 

đặc biệt này.
Từ tháng 9/2019, ở độ tuổi 38, anh 

Pasaribu đã ghi lại cuộc sống ở các 
vùng nông thôn Indonesia [qua những 
bức ảnh]. Đây là một sở thích dễ duy 
trì của anh cùng với công việc thực địa 
trong lĩnh vực địa chất.

Anh nói với tờ DailyMail rằng, “Tôi 
là một nhà địa chất học, làm việc tại mỏ 
khai thác nickel. Nhiếp ảnh là sở thích 
của tôi.”

Sau khi ghi chép lại về nhiều bộ lạc 
và di sản văn hóa trên khắp Indonesia, 
anh Pasaribu cho biết anh tìm thấy bộ 
lạc mắt xanh rất độc đáo và truyền cảm 
hứng này.

Anh nói, “Đôi mắt xanh biếc rất độc 
đáo và đẹp. Chúng là nguồn cảm hứng. 
Màu mắt xanh luôn màu tôi yêu thích.”

Những người theo dõi Instagram 
của anh Pasaribu dường như bị thuyết 
phục bởi công việc của anh ấy. Những 
bức hình của anh đã thu hút hàng chục 
nghìn lượt ‘Like’ và bình luận từ những 
người ngưỡng mộ.

Một người bình luận đã viết: “Rất kỳ 
lạ, rất hiếm. Rất đẹp.”

Những người khác thì chia sẻ rằng 
nhân vật trong ảnh trông giống như 
“người mẫu” và thật khó tin là họ không 
đeo kính áp tròng.

Một vài người còn cảm thấy thật khó 
tin, màu mắt xanh này quá thật.

Đảo Buton được bao phủ bởi rừng 
nhiệt đới là hòn đảo lớn thứ 19 của 
Indonesia và là nơi sinh sống của 
người Buton, vốn bao gồm một số bộ 
lạc nhỏ hơn.

Sau khi ghi lại vẻ đẹp của bộ tộc 

Buton, anh Pasaribu tiếp tục ghi 
lại cuộc sống trên khắp vùng nông 
thôn Indonesia. Nhưng những bức 
ảnh đặc sắc vào thời gian anh ở đảo 
Buton đã gây ấn tượng đáng kể cho 
mọi người. 

Chúng tôi rất thích nghe những câu 
chuyện của quý vị! Vui lòng chia sẻ 
chúng với chúng tôi tại emg.inspired@
epochtimes.nyc

Xuân Thu biên dịch

THE ASSOCIATED PRESS 

Ngày 15/11, SpaceX đã đưa bốn phi 
hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) 
trên một tàu vũ trụ do một công ty tư 
nhân thực hiện, hoàn toàn sứ mệnh 
đầu tiên cho NASA.

Hỏa tiễn Falcon được phóng đi 
trong đêm từ Trung tâm Không gian 
Kennedy với ba phi hành gia Hoa Kỳ 
và một phi hành gia Nhật Bản. Đây là 
phi hành đoàn thứ hai được SpaceX 
gửi đi. Trên đỉnh khoang tàu Dragon 
được đề tên Resilience (Kiên Cường). 
Phi hành đoàn dự kiến sẽ tới trạm 
không gian vào khuya ngày 16/11 và 
ở lại cho tới mùa xuân. 

Bản thân bị nhiễm virus [Trung 
Cộng], nên người sáng lập kiêm giám 
đốc điều hành Elon Musk buộc phải 
giám sát công việc từ xa. Ông đăng 
trên Twitter rằng mình “rất có thể” 
bị nhiễm COVID-19 nhẹ. Quy định 
của NASA tại Trung tâm Không gian 
Kennedy nêu rõ rằng bất cứ ai dương 
tính với virus corona (còn gọi là virus 
Trung Cộng) phải cách ly hoàn toàn. 

Lần thực hiện vào ngày 15/11 
diễn ra sau chuyến bay thử nghiệm 
với hai phi hành gia của SpaceX chỉ 
vài tháng trước. Việc này khởi đầu 
cho những gì NASA hy vọng về các 
cuộc hoán đổi phi hành đoàn tại 
trạm không gian, sau nhiều năm trì 
hoãn. Theo các quan chức cho biết, 
có thêm nhân lực đồng nghĩa với việc 
có thêm nhiều nghiên cứu khoa học 
tại phòng thí nghiệm quỹ đạo.

“Đây là một khoảnh khắc lịch 
sử khác,” quản trị viên NASA Jim 
Bridenstine nói hôm 13/11. Nhưng ông 
nhấn mạnh: “Không được sai sót: Sự 
cẩn trọng luôn được yêu cầu trên mọi 
chuyến bay.”

Chuyến bay tới trạm không gian kéo 
dài 27.5 giờ và bay hoàn toàn tự động, 
tất nhiên là phi hành đoàn có thể điều 
khiển nếu cần thiết. 

Cùng với việc dịch bệnh virus Trung 
Cộng vẫn tăng vọt, NASA tiếp tục những 
biện pháp phòng ngừa an toàn cho phi 
hành đoàn SpaceX được gửi đi vào tháng 
5. Các phi hành gia đã đi vào vùng cách 
ly với gia đình của họ hồi tháng 10. Tất 
cả nhân viên của vụ phóng đều đeo mặt 
nạ và số lượng khách tại trạm Kennedy 
bị giới hạn. Ngay cả hai phi hành gia 
trên chuyến bay đầu tiên của phi hành 
đoàn SpaceX  cũng đã ở lại Trung tâm 
Vũ trụ Johnson ở Houston.

Phó Tổng thống Mike Pence, chủ 
tịch của Hội đồng Không gian Quốc gia 
đi từ Hoa Thịnh Đốn tới để chứng kiến 
vụ phóng hỏa tiễn.

NASA đã khá lo ngại về việc dân 
chúng sẽ tụ tập để theo dõi, nhất là khi 
sự kiện được thực hiện vào đêm khuya 
ngày cuối tuần. Họ yêu cầu đám đông 
giữ khoảng cách an toàn và đương 
nhiên là các cá nhân phải đeo khẩu 
trang. Lần đưa phi hành đoàn đầu 
tiên ngày 30/5, NASA cũng đã yêu cầu 
tương tự nhưng đều không được người 
ta chú ý lắng nghe. 

Phi hành đoàn gồm 3 nam và 1 nữ, 
dẫn đầu bởi Tư lệnh Mike Hopkins, 

một đại tá Không Quân. Phi hành đoàn 
gồm nhà vật lý học Shannon Walker, 
Tư lệnh Hải quân Victor Glover, phi 
hành gia gốc Phi đầu tiên thực hiện 
sứ mệnh dài hạn trên trạm vũ trụ và 
Soichi Noguchi của Nhật Bản, người 
đã trở thành người đầu tiên trong gần 
40 năm được bay trên ba loại tàu vũ trụ.

Họ đi ra bệ phóng ở Teslas, một công 
ty của Musk, sau khi trao nhau những 
cái ôm hôn nồng nhiệt và tay trong tay 
với con cái và vợ/chồng của họ, những 
người đứng quây quần bên cửa sổ ô 
tô đang mở. Chủ tịch SpaceX Gwynne 
Shotwell thay ông Musk chào tạm biệt 
các phi hành gia.

Bên cạnh thiết kế đẹp mắt và những 
tính năng công nghệ cao, khoang tàu 
Dragon khá rộng rãi, có thể chứa tới 7 
người. Những tàu vũ trụ trước đã được 
phóng đi chứa không quá 3 người. Phòng 
phụ trong khoang tàu được dùng cho các 
thử nghiệm khoa học và vật dụng.

Tầng một của hỏa tiễn (first-stage 
booster) rơi vào vùng đại dương vài 
phút sau khi cất cánh dự đoán là sẽ 
được SpaceX tái sử dụng cho chuyến 
bay phi hành đoàn tiếp theo. Điều này 
hiện tại được nhắm [thực hiện] vào cuối 
tháng ba, sẽ giúp các phi hành gia mới 
được đưa đi trở về Trái đất vào tháng 4. 
SpaceX sẽ đưa lên trạm vũ trụ thêm một 
phi hành đoàn vào cuối mùa hè hoặc 
đầu mùa thu.

Boeing, công ty vận chuyển phi hành 
đoàn đã ký hợp đồng khác của NASA kéo 
dài một năm. Việc lặp lại chuyến bay thử 
nghiệm gặp sự cố phần mềm vào tháng 

12 năm ngoái mà không có phi hành 
đoàn sẽ tạm dừng cho đến đầu năm sau, 
với chuyến bay đầu tiên có phi hành gia 
trên con tàu Starliner dự kiến sẽ không 
diễn ra   trước mùa hè.

NASA đã chuyển sang dùng các công 
ty tư nhân để vận chuyển hàng hóa và 
phi hành đoàn lên trạm vũ trụ, sau khi 
đội tàu con thoi nghỉ hưu vào năm 2011. 
SpaceX  đủ điều kiện cho cả hai. Với việc 
trạm Kennedy quay trở lại trong việc đưa 
các phi hành gia lên trạm vũ trụ, NASA 
có thể dừng việc mua ghế trên những 
hỏa tiễn Soyuz của Nga. Chiếc [ghế] gần 
nhất trị giá 90 triệu USD.

Chỉ huy của phi hành đoàn SpaceX 
đầu tiên, Doug Hurley lưu ý rằng đó 
không chỉ là tiết kiệm tiền hoặc giảm bớt 
gánh nặng đào tạo cho phi hành đoàn.

“Điểm mấu chốt: Tôi nghĩ sẽ tốt hơn 
cho chúng ta nếu chúng ta bay từ Hoa 
Kỳ khi có khả năng làm điều đó,” ông 
nói với Associated Press vào tuần trước 
[vụ phóng hỏa tiễn].

Nhật Hạ biên dịch

Bộ tộc kỳ lạ
ở Indonesia với
đôi mắt xanh biếc 
như màu trời

SpaceX: ‘Thêm một khoảnh khắc lịch sử’ khi đưa 
phi hành đoàn thứ hai lên trạm vũ trụ

Những em bé của bộ tộc Buton, đảo Sulawesi, Indonesia có đôi mắt xanh biếc.
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liên quan đến các suy nghĩ lo lắng. Kết 
quả là bạn có thể bắt đầu cảm thấy bớt 
lo lắng hơn.

4. Giúp đỡ người khác
Một số người có thể phản ứng hoảng 
loạn bằng cách mua và tích trữ hàng 
hóa để đối phó với đại dịch. Một số 
người khác phản ứng với sự lo lắng 
bằng lòng trắc ẩn, thông qua các hành 
động mang tính xã hội như giúp đỡ 
hoặc sẻ chia. Những hành động này 
có thể bảo vệ sức khỏe tinh thần của 
chúng ta.

Khi cảm thấy lo lắng, hãy nghĩ đến 
việc làm điều gì đó tích cực. Có thể 
chỉ là một email gửi cho đồng nghiệp 
hoặc bạn bè và hỏi xem họ đang làm 
gì. Hoặc bạn có thể gọi điện cho những 
người già để họ có người nói chuyện 
trong 10 phút. 

5. Sức mạnh của suy nghĩ tích cực
Tâm trí của chúng ta có sẵn thành 
kiến   tiêu cực, khiến chúng ta nghĩ và 
nhớ những sự kiện tiêu cực dễ hơn 
những sự kiện tích cực. Trong một 
phương diện nào đó, thói quen này 
có tính tích cực. Ví dụ, nó giúp chúng 
ta tránh ăn một số loại thực phẩm đã 
khiến chúng ta bị bệnh trong quá khứ. 
Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta 
ghi nhớ những sự kiện tiêu cực rõ ràng 
hơn những sự kiện tích cực.

Vậy thì, khi bạn cảm thấy lo lắng, 
hãy cố gắng để vượt qua thành kiến   
tiêu cực. Điều này có nghĩa là thay đổi 
quan điểm của bạn và cố gắng nhắc 
nhở bản thân liên tục về những điều 
tích cực đã xảy ra trong đại dịch – chẳng 
hạn như về lòng tốt hoặc sự giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu cho 
thấy rằng gia tăng hy vọng sẽ làm giảm 
đi lo lắng.

6. Thiền định hoặc cầu nguyện
Hơn 80% người lớn ở Hoa Kỳ theo tôn 
giáo hoặc tin tưởng vào tôn giáo. Tâm 
linh và tôn giáo có liên quan đến sức 
khỏe tinh thần bởi vì chúng mang lại 
mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. 
Hiểu rõ về mục đích và ý nghĩa cuộc 
sống cũng có thể giúp chúng ta đối mặt 
với lo lắng một cách trầm tĩnh.

Bạn có thể sử dụng cảm giác lo 
lắng của mình như một lời nhắc nhở 
về thiền định hoặc đơn giản là thốt 
lên một lời cầu nguyện ngắn. Những 
bài thiền định ngắn được thực hiện 
thường xuyên cũng có thể làm giảm 
mức độ lo lắng.

Tất nhiên, các hoạt động khác nhau 
có thể hiệu quả khác nhau với những 
người khác nhau. Vì vậy, hãy liệt kê một 
vài hoạt động mà bạn tin rằng sẽ giúp 
bản thân trầm tĩnh lại. Sau đó, hãy cố 
gắng thực hiện những hoạt động này 
vào lần tiếp theo khi cảm thấy lo lắng, 
để cuối cùng biến những suy nghĩ và 
cảm xúc tiêu cực thành thói quen hỗ 
trợ sức khỏe tinh thần của bạn.

Thông qua thực hành thường 
xuyên, bạn có thể thấy rằng bất kỳ sự 
lo lắng nào khi bạn gặp phải những 
vấn đề tiêu cực sẽ trở nên ít đe dọa hơn 
và dễ dàng bỏ qua hơn.

Dusana Dorjee là giảng viên tâm lý học 
tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục, 
Khoa Giáo dục của Đại học York (Anh 
Quốc). Bài báo này được xuất bản lần 
đầu trên The Conversation.

Thiên Minh biên dịch

Cần biết thêm chi tiết hoặc cần đĩa CD và tài liệu tham khảo, xin nhắn hoặc message vào 
số ĐT: 626-262-3756 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 1: tại Mile Square Park - 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (góc đường Euclid 
và Warner) vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7:50 AM -  9:30AM. L/L: 714-401-7373 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 2: tại Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                              
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: tại Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                     
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM. L/L: 626-376-0966 (English)

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:                 
falundafa.org/contacts

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN TẬP PHÁP LUÂN CÔNG
• Nâng cao sức khỏe và tăng sức đề kháng

• Giảm căng thẳng và mệt mỏi tinh thần
• Nâng cao tâm tính và trí huệ

Đây là phương pháp
tu tâm theo nguyên lý
Chân-Thiện-Nhẫn, và luyện 
thân bằng việc thực hành 5 
bài công pháp dễ tập. Rất 
nhiều người đã tập và có 
kết quả tốt.
Hướng dẫn hoàn toàn miễn 
phí, không cần ghi danh. Có 
cung cấp tài liệu tham khảo 
và đĩa CD hướng dẫn. Quý 
vị có thể coi trực tiếp trên 
website: Falundafa.org

NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ TRUNG QUỐC
THE EPOCH TIMES

Y học cổ đại Trung Quốc rất coi 
trọng mối liên hệ giữa thiên 
nhiên và cơ thể con người. 
Con người không thể tách 

rời với thế giới thiên nhiên; những 
thay đổi của đất trời liên tiếp ảnh 
hưởng đến con người, trong khi cơ thể 
cần duy trì các hoạt động sống bình 
thường và thích nghi với thiên nhiên.

Sự xuất hiện và phát triển của các 
loại bệnh khác nhau có liên quan 
mật thiết đến các mùa trong năm. Cơ 
thể thay đổi để thích nghi theo mùa. 
Vào mùa xuân và mùa hạ, dương khí 
được tăng cường – khí huyết bộc lộ ra 
bề mặt, biểu hiện ra sự giãn da và đổ 
mồ hôi. Tuy nhiên, trong tiết trời thu 
đông, dương khí sẽ yếu đi, khí huyết đi 
vào trong – biểu hiện là da căng, giảm 
tiết mồ hôi và tăng tiểu tiện. 

Cơ thể con người cũng thích 
nghi với quá trình ban ngày chuyển 
thành ban đêm – ban ngày là 
dương và ban đêm là âm. Khi trời 
sáng, dương khí tái sinh; dương 
khí tăng cao vào buổi chiều, vào 
ban đêm nó dịu xuống để thuận 
tiện cho việc nghỉ ngơi và phục hồi 
năng lượng. Điều này tương ứng với 
các quan sát về sự thay đổi trong 
24 giờ về mạch đập, nhiệt độ cơ thể, 
mức tiêu thụ oxy, lượng carbon 
dioxide (CO2) thải ra, sự bài tiết 
nội tiết tố, v.v. 

Sự khác biệt về 
địa lý cũng tương ứng 
với những thói quen 
sinh hoạt và tình trạng 
sức khỏe khác nhau. 
Vì gần đường xích đạo, 
nên thời tiết nóng và 
ẩm, trong khi ở xa hơn 
thì lạnh và khô. Mỗi khu 
vực có những đặc tính độc 
đáo riêng và chuẩn mực 
cuộc sống cũng khác nhau rất 
nhiều. Điều này chính xác là 
do mối liên hệ qua lại giữa 
con người và thiên nhiên.

Y học cổ đại Trung 
Quốc dựa trên những 
nguyên tắc này, xem xét sự 
khác biệt giữa con người, vị 
trí địa lý, thời điểm trong ngày 
và bốn mùa trong năm. Khi chẩn 
đoán và điều trị cho bệnh nhân, 
người hành nghề y ở Trung Quốc 
sẽ phân tích và cân nhắc cẩn thận 
mối liên hệ giữa ngoại cảnh với cơ 
thể con người, cũng như mối liên 
hệ giữa cơ quan bị bệnh và toàn 
bộ cơ thể.

Đây chính là đặc điểm chính của 
y học cổ đại Trung Quốc. 

Tiến sĩ Benjamin Kong từ Thụy Điển 
và Tiến sĩ Xiu Zhou từ Đức là các biên 
tập viên chính của Nhóm Nghiên cứu 
về Trung Quốc của The Epoch Times

Thu Ngân biên dịch

Trạng thái sức khỏe lý 
tưởng là khi con người
hòa mình vào 
thiên nhiên 

Tiếp theo từ trang 29

6 cách để biến sự lo lắng thành thói 
quen tích cực trong đại dịch COVID-19

Cơ thể cần 
duy trì các hoạt 
động sống bình 

thường và thích nghi 
với thiên nhiên.

Các phi hành gia, (từ trái), Victor Glover, Michael Hopkins, 
Shannon Walker và Soichi Noguchi của Cơ quan Khám phá Vũ 
trụ Nhật Bản vẫy tay chào các thành viên trong gia đình khi họ 
rời khỏi Tòa nhà Hoạt động và Kiểm tra để thực hiện chuyến đi 
đến Launch Pad 39-A và dự kiến cất cánh trên hỏa tiễn SpaceX 
Falcon 9 kèm khoang tàu Crew Dragon trong sứ mệnh kéo dài 
6 tháng tới Trạm Vũ trụ Quốc tế tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở 
Cape Canaveral, Fla., ngày 15/11/2020.

JOHN RAOUX/AP PHOTO

Tự cách ly khiến bạn lo lắng? Hãy thử hình thành thói quen tinh thần mới sẽ đi cùng bạn suốt đời.

FIZKES / SHUTTERSTOCK
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Đài Loan dự định xuất cảng vũ khí
Mặc dù đảo quốc này đang tăng cường 

mua vũ khí từ Hoa Kỳ, tuy nhiên, ngày 
15/12, Tổng thống Đài Loan Thái Anh 
Văn bất ngờ tuyên bố hòn đảo này có 
thể trở thành nhà cung cấp vũ khí cho 
các quốc gia phương Tây.

Tuyên bố của bà Thái Anh Văn 
được đưa ra tại buổi hạ thủy tàu ngầm 

Tháp Giang ngày 15/12, chiếc đầu tiên 
trong hạm đội tàu hộ tống thuộc hạng Đà 

Giang mới, tại thành phố cảng Tô Áo. 
Hiện Hoa Kỳ đang là nguồn cung vũ khí chính của Đài 

Loan. Đa số các nước đều e ngại việc hỗ trợ vũ khí cho Đài 
Lan vì lo lắng phản ứng từ Bắc Kinh.

7 tập đoàn Trung Quốc 
bị xóa khỏi sàn niêm yết 
chứng khoán
Theo tin từ Bloomberg hôm 15/12, 
Tổ chức Nghiên cứu và Phân tích Chỉ 
số Chứng khoán hàng đầu thế giới 
(MSCI) trở thành hãng chứng khoán 
thứ ba của Hoa Kỳ xóa các cổ phiếu 
Trung Quốc. Điều này cho thấy các 
lệnh cấm của Hoa Kỳ nhằm giới hạn 
doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận 
thị trường vốn thế giới đang có hiệu 
lực. Trước MSCI, trong tháng này 
FTSE Russell và S&P Dow Jones đã 
xóa các cổ phiếu Trung Quốc ra khỏi 
những chỉ số của mình.

7 doanh nghiệp Trung Quốc đã bị 
loại bỏ. MSCI sẽ công bố danh sách 
tất cả các công ty bị trừng phạt  vào 
cuối tháng 12.

21 du học sinh Việt Nam nhiễm 
COVID-19 ở Đại Hàn 

Ngày 16/12, cơ quan y tế thành phố 
Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, 
Đại Hàn, xác định tổng số 21 sinh 
viên Cao đẳng nghề Ajou Motor 
nhiễm virus Trung Cộng, tất cả đều 
là người Việt Nam.

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ hãng 
thông tấn của Đại Hàn cho biết, ổ dịch 
ở Trường Ajou Motor là vụ lây nhiễm 
tập thể lớn nhất và mới nhất được ghi 
nhận trong ngày 16/12.

Theo đó, ca mắc COVID-19 đầu 
tiên trong khu Ký túc xá trường này 
được ghi nhận hôm 14/12, là một du 
học sinh Việt Nam.

TNS Cộng Hòa McConnell thừa 
nhận chiến thắng của ông Biden, 
cộng đồng mạng tức giận

Ngày 15/12, ông McConnell phát biểu tại Thượng 
viện rằng, “Nhiều người trong chúng ta hy vọng 
kết quả bầu cử tổng thống sẽ đi theo hướng 
khác. Nhưng hệ thống chính quyền đã vận 

hành và quyết định ai sẽ là người tuyên thệ nhậm chức 
vào ngày 20/01. Đoàn đại cử tri đã lên tiếng. Hôm nay tôi 
muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden”.

Đây được coi là một pha đá phản lưới nhà không 
thể chấp nhận đối với Đảng Cộng Hòa. Một người dùng 
Twitter đã phản bác: “Ông có phải là thành viên Cộng 
Hòa giả hiệu - RINO không?”

Một người khác chất vấn: ‘Ông Trump đã giúp ông và 
các nghị sĩ Cộng Hòa khác giữ được ghế của mình trong 
Thượng viện và Hạ viện, mà ông thậm chí không thể đợi 
đến ngày 06/01”.

Còn trang Gateway Pundit đặt câu hỏi, không rõ việc 
ông McConnell ủng hộ hành vi sai phạm bầu cử và ông 
Joe Biden sẽ giúp ích gì cho cuộc chạy đua của hai nghị sĩ 
Cộng Hòa vào ghế Thượng viện.

Số liệu tử vong vì virus Trung 
Cộng có vấn đề?

Theo NTDTV, con số 300,000 
người dân Hoa kỳ tử vong được 
các hãng thông tấn cánh tả tuyên 

truyền có thể chỉ là một trò bịp với 
mục đích chính trị nhằm đánh hạ uy 

tín của TT Trump.
Ông Phượng Vĩ, người dẫn chương trình của 

Đài Sound of Hope cho biết, ông đã xác minh 
dữ liệu thống kê từ trang web chính thức của 
CDC và nhận thấy, từ ngày 01/02 - 05/12/2020, 
tổng số người tử vong ở Hoa Kỳ là 2,703,232 
người; trong khi năm ngoái, tổng số người tử 
vong cả năm là 2,855,000 người. Tức là tổng số 
người tử vong ở Hoa Kỳ trong năm 2020 không 
quá chênh lệch so với những năm trước.

Như vậy, nếu quả thật đại dịch COVID-19 
đã dẫn đến sự thiệt mạng cho vô số người 
dân Hoa Kỳ như các hãng thông tấn cánh tả 
đưa tin, thì tổng số người tử vong trong năm 
2020 sẽ tăng mạnh mới đúng, nhưng số liệu 
thống kê của CDC đã không xuất hiện tình 
trạng “tăng vọt”.

Nhân viên điều hành của 
Facebook, Twitter góp tiền 
cho chiến dịch tranh cử 
của ông Biden
Hôm 15/12, Fox News trích dẫn 

hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang 
cho biết các giám đốc điều hành 

hàng đầu tại Facebook và Twitter đã 
quyên góp hàng chục nghìn USD cho chiến 

dịch tranh cử của ông Joe Biden.
 Một số người đã đưa ra mức 2,800 USD - 

mức quyên góp tối đa hợp pháp. Danh sách 
này bao gồm Phó Chủ tịch Chính sách công 
của Facebook - bà Erin Egan, Giám đốc điều 
hành Instagram - bà Marne Levine, Giám đốc 
cao cấp của Twitter - Ryan Oliver và những 
người khác.

Không có giám đốc điều hành nào thuộc hai 
mạng xã hội này quyên góp cho chiến dịch tranh 
cử của TT Trump.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz từng 
chia sẻ với Fox News rằng, “Tất nhiên các 
tỷ phú ở Thung lũng Silicon đã quyên góp 
cho ông Joe Biden. Nhưng sự thiên vị chính 
trị của họ không dừng lại ở những tập ngân 
phiếu. Bằng cách kiểm duyệt TT Trump và 
các hãng thông tấn, Big Tech đã dọn đường 
cho Đảng Dân Chủ và chống lại người dân 
Hoa Kỳ.”
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