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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 
626-618-6168 / 714-356-8899, 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
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Liệu người tốt 
có để mặc khi sự 
kiểm duyệt đe 
dọa Hoa Kỳ?
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TNS Bernie Sanders (Độc Lập–Vermont.) diễn thuyết tại Phòng 
Rayburn, Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 16/01/2019.

Mức lương tối thiểu 15 USD/giờ
khiến ngân sách thâm hụt 
thêm 54 tỷ USD

HOA KỲ
TT Joe Biden diễn thuyết về nền kinh tế đất nước và sự cần thiết của luật cứu trợ virus corona trị giá 1.9 nghìn tỷ USD

do chính phủ của ông đề xướng trong Phòng Khánh tiết tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 05/02/2021.

TT Biden công bố tân Lực lượng 
Đặc nhiệm về Trung Quốc

của Ngũ Giác ĐàiMỸ - TRUNG
Các tập đoàn Hoa Kỳ 
phải chấm dứt phụ 
thuộc vào Bắc Kinh
CATHY HE 

KEITH TSUJI/GETTY IMAGES

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình trong một bức 
ảnh chụp chung với Trưởng đặc khu Hồng Kông 
Carrie Lam, hôm 01/7/2017 tại Hồng Kông.

DANIEL OLIVER JR

“Người Hoa Kỳ quý 
vị nghĩ hệ thống 
chính phủ của quý 
vị thật đặc biệt,” một sinh viên 
người Ghana nói trong buổi hội 
thảo nâng cao về Hiến pháp của 
tôi tại Trường Luật Columbia.

“Nó cũng ít nhiều giống như 
vậy ở Ghana—ngoại trừ việc, là 
ngay cả khi còn nhỏ, chúng tôi 
đã biết không nên hỏi điều gì đã 
xảy ra với nửa kia của lớp học 
sau sự thay đổi các tổng thống.”

À, không, đó chính là sự khác 
biệt thực tế giữa Hoa Kỳ và một 
quốc gia kém phát triển: những 
đối thủ không biến mất. Hoặc ít 
nhất đó đã từng là sự khác biệt. 
Vào ngày 08/01, những hãng 
công nghệ khổng lồ (Big Tech) 
đã tổ chức một cuộc tấn công 
kỹ thuật số kiểu Kristallnacht 
chống lại 74 triệu người ủng 

TANG QING

Sau khi nhà cầm quyền Trung 
Cộng áp dụng luật an ninh quốc 
gia ở Hồng Kông, tình hình ở 
Hồng Kông đã xấu đi nghiêm 
trọng. Với việc bắt giữ hàng loạt 

các nhà hoạt động ủng hộ dân 
chủ và việc thường xuyên điều 
chuyển các quan chức thân tín 
đến Hồng Kông, nhà lãnh đạo 
Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể 
hiện quyết tâm biến đặc khu tự 
Tiếp theo trang 23

MASOOMA HAQ

Văn phòng Ngân sách Quốc hội 
(CBO) đã công bố một báo cáo 
trong tháng Hai này cho thấy 
thâm hụt ngân sách sẽ tăng thêm 
54 tỷ USD nếu mức lương tối 
thiểu được nâng lên 15 USD trên 
toàn quốc, theo đó sẽ dẫn đến 
tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và giá 

hàng hóa và dịch vụ tăng thêm.
“Nếu được ban hành vào cuối 

tháng 3/2021, Đạo luật Tăng tiền 
lương năm 2021 sẽ nâng mức 
lương liên bang tối thiểu  – với 
mức gia tăng hàng năm – lên 15 
USD/giờ vào tháng 6/2025, và sau 
đó sẽ điều chỉnh bằng với tỷ lệ 
tăng mức lương trung bình theo 
Tiếp theo trang 12

JACK PHILLIPS

Hôm 10/02, Tổng thống 
(TT) Joe Biden cho biết 
Ngũ Giác Đài sẽ tiến 
hành một cuộc  đánh 

giá mới về cách quân đội Hoa Kỳ 
sẽ giải quyết các mối đe dọa từ 
Trung Quốc.

“Việc này yêu cầu nỗ lực của 
toàn chính phủ, sự hợp tác của 
lưỡng đảng trong Quốc hội, và 

các mối liên hệ đối tác và liên 
minh mạnh mẽ,” ông Biden nói 
tại tòa nhà Ngũ Giác Đài. “Đó 
là cách chúng ta sẽ đối diện với 
thách thức của Trung Quốc và 
bảo đảm người dân Hoa Kỳ chiến 
thắng trong cuộc cạnh tranh của 
tương lai.”

Ông nói thêm rằng việc đánh 
giá này sẽ giúp “vạch ra một 
con đường vững chắc hướng về 
phía trước đối với các vấn đề với 

Trung Quốc.”
Hôm 07/02, TT Biden nói 

với CBS News rằng Trung Cộng 
nên đón nhận “sự cạnh tranh 
gay gắt” từ phía Hoa Kỳ, mặc dù 
ông nói rằng mối bang giao này 
không nhất thiết phải dựa trên 
sự  xung đột. “Chúng ta sẽ đối đầu 
với những lạm dụng về kinh tế 
của Trung Quốc,” ông Biden giải 
thích, nói rằng Trung Cộng là “đối 
Tiếp theo trang 3

Trong nhiều năm qua, Trung 
Cộng đã có thể dựa vào các tập 
đoàn hùng mạnh của Hoa Kỳ để 
đại diện cho lợi ích của mình ở 
Hoa Thịnh Đốn.

Đó là theo lời ông Clyde 
Prestowitz, tác giả của cuốn sách 
“Thế giới đảo lộn: Hoa Kỳ, Trung 
Quốc và cuộc đấu tranh giành 
quyền lãnh đạo toàn cầu.” Và ông 
muốn điều này kết thúc.

Ông Prestowitz từng là quan 
Tiếp theo trang 5

Tiếp theo trang 11
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GQ PAN

Một dự luật được giới thiệu tại cơ 
quan lập pháp tiểu bang South 
Dakota sẽ cấp cho Tổng chưởng lý 
của tiểu bang này quyền xác định 
các sắc lệnh của Tổng thống (TT) 
Joe Biden có hợp hiến hay không 
và có khả năng vô hiệu hóa chúng ở 
cấp tiểu bang hay không.

Dự luật được đề nghị này, vốn 
tự mô tả là một đạo luật “cho phép 
đánh giá các sắc lệnh cụ thể do Tổng 
thống Hoa Kỳ ban hành,” được một 
nhóm gồm 15 nhà lập pháp Đảng 
Cộng Hòa, trong đó có 2 thượng 
nghị sỹ của tiểu bang bảo trợ.

Nếu được thông qua thành văn 
bản, dự luật này sẽ cho phép Ban 
Hành pháp của Hội đồng Nghiên 
cứu Lập pháp đánh giá lại bất kỳ sắc 
lệnh nào mà về bản chất không cần 
Quốc hội thông qua. Sau khi xem 
xét, Ban Hành pháp có thể chuyển 
sắc lệnh đó cho Tổng chưởng lý kiểm 
tra thêm. Sau đó, vị Tổng chưởng 
lý này sẽ xác định South Dakota có 
nên xin miễn áp dụng lệnh này hay 
không nếu nó được cho là vi hiến.

Theo phiên bản mới nhất của dự 
luật này, South Dakota sẽ có thể tự 
miễn khỏi bất kỳ luật và sắc lệnh 
nào mà “hạn chế quyền của một 
người” hoặc được Tổng chưởng lý 
xác định là vi hiến nếu nó thuộc 
bất kỳ loại nào trong sáu danh 
mục cụ thể. Các danh mục đó gồm 
những luật liên quan đến đại dịch 
hoặc các trường hợp khẩn cấp 
khác về y tế công cộng; quy định về 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
quy định về ngành nông nghiệp; 
quy định về sử dụng đất; quy định 
trong ngành tài chính thông qua 
việc áp đặt các tiêu chuẩn về môi 
trường, xã hội hoặc quản lý; và quy 
định về quyền hiến định cho phép 

giữ  và mang vũ khí.
Nỗ lực lập pháp này để có thể 

miễn cho South Dakota khỏi các 
sắc lệnh của Tổng thống được đưa 
ra sau quyết định chấm dứt dự án 
đường ống Keystone XL trị giá 8 tỷ 
USD nằm trong kế hoạch của chính 
phủ TT Biden nhằm giải quyết 
“cuộc khủng hoảng khí hậu.” Theo 
kế hoạch ban đầu, đường ống dài 
1,200 dặm sẽ đi qua South Dakota 

và cung cấp hơn 830,000 thùng dầu 
mỗi ngày từ Alberta, Canada, đến 
Nebraska, nơi nó sẽ kết nối các công 
trình hiện có để đến các nhà máy 
lọc dầu ở  duyên hải Vịnh Mexico.

Tháng trước, Thống đốc Kristi 
Noem, một thành viên Đảng Cộng 
Hòa, cho biết bà “rất thất vọng” 
với sắc lệnh hủy bỏ đường ống 
này của TT Biden, điều mà bà gọi 
là “chính sách sai lầm” về năng 
lượng và môi trường.

“Đường ống này không chỉ tạo ra 
việc làm và giúp chúng ta bảo đảm 
một nguồn cung cấp năng lượng với 
giá cả phải chăng mà còn an toàn 
hơn cho môi trường của chúng ta,” 
bà Noem nói trong một cuộc họp 
báo. “Lịch sử đã hết lần này đến lần 
khác chứng minh rằng cách chúng ta 
đang vận chuyển nguồn cung năng 
lượng của mình hiện nay bị tổn thất 
theo nhiều cách và nó sẽ an toàn hơn 
qua đường ống so với xe tải và xe lửa.” 

Cẩm An biên dịch

Trung Tâm Nhãn Khoa
15622 Brookhurst St. Westminster, CA 92683 

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

Trung tâm danh 
tiếng lâu năm và 
rất lớn với mấy 
ngàn gọng kính 

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

NHẬN TẤT CẢ BẢO HIỂM MẮT, BAO GỒM: VSP, EYEMED, DAVIS, 
SUPERIOR, SPECTERA, MES.
NHẬN: CENTRAL HEALTH, WELLCARE, ONE CARE, CARE 1ST, BRAND NEW 
DAY, MEDI-CAL/MEDICARE: ĐẾN THẲNG 20/20 VISION, KHÔNG CẦN QUA 
BS GIA ĐÌNH GIỚI THIỆU.

THÔNG BÁO: HIỆN TẠI MEDI-CAL ĐANG CHO NGƯỜI LỚN 
TRÊN 21 TUỔI KHÁM MẮT VÀ LÀM KÍNH MIỄN PHÍ.

VĂN PHÒNG MỞ CỬA 7 NGÀY
Thứ Hai - Thứ Sáu: 10 AM - 5:30 PM

Thứ Bảy: 10 AM - 5 PM
Chủ Nhật: 10 AM - 2 PM

714-775-4553

• Bác Sĩ tận tâm, khám mắt và đo độ kính 
chính xác - bảo đảm quý khách sẽ hài lòng.

• Truy tầm các chứng bệnh về mắt như mắt 
lòa, mắt cườm, áp suất cao, mắt đỏ v.v...

• Có hợp tác với Laser Center cho quý vị cần 
giải phẫu mắt để khỏi đeo kính / contact 
lenses.

• Văn phòng trang bị máy móc tối tân.
• Phương pháp Ortho-K để bớt cận thị.

Linh Pham Agency
Nhà - Xe - Nhân Thọ - Cơ Sở Thương Mại

Bán các loại Bảo Hiểm
Xe - Nhà - Tiệm - Nhân Thọ - Sức Khỏe

Flood-builder Risks
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Vui lòng gọi 703.485.4628 để biết thêm thông tin
Website: https://agents.gooseheadinsurance.com/va/vienna/8130-boone-boulevard

Facebook: https://www.facebook.com/GooseheadInsuranceLinhPham
Email: linh.pham@goosehead.com

Bán được 50 tiểu bang và D.C.
Ms. Linh Pham

Cell 703.485.4628

Với hơn 20 hãng bảo hiểm A+ (Travelers, Progressive, Mercury, Nationwide, Liberty Mutual, MetLife, etc.)
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KHUYẾN MÃI ĐẾN TẾT

Dự luật ở South Dakota tìm cách vô 
hiệu hóa các sắc lệnh của TT Biden

CATHERINE YANG

Lần đầu tiên vào năm 2020, liên hoan phim 
CONTENT đã đưa thêm chuyên mục Tin tức và 
Báo chí để bình chọn. Liên hoan phim Cơ đốc 
giáo đồng thời là hội nghị truyền thông này bao 
gồm 50 diễn giả và tham luận viên, được tổ 
chức tại Dallas  từ  ngày  01/02  đến  ngày  04/02.

Ông John Diamond, điều phối viên bộ phận 
Tin tức và Báo chí của hội nghị cho biết, “Mọi 
người đều say sưa nói về Tin tức và Báo chí.” 
Quyết định thêm chuyên mục này vào liên 
hoan phim được đưa ra cách đây một năm rưỡi 
và ông Diamond cho biết mọi người đang ngày 
càng tìm kiếm các nguồn khác ngoài các hãng 
thông tấn lớn để tìm ra sự thật. “Chúng tôi đang 
tìm kiếm những hãng thông tấn nói lên sự thật 
tốt nhất để mời đến hội nghị này.”

Một năm trước, ngay sau khi đại dịch khiến 
toàn quốc bị phong tỏa, ông đã xem một bộ phim 
tài liệu khám phá nguồn gốc của virus Trung Cộng 
trên mạng do phóng viên điều tra kỳ cựu Joshua 
Philipp của Epoch Times thực hiện, và được sản 
xuất bởi Katherine Hu và The Epoch Times. 

“Đó là bộ phim tôi đã gửi đi cho đề cử này, 
nhưng quý vị đã cho ra mắt một vài bộ phim 
tài liệu tuyệt vời khác kể từ đó,” ông Diamond 
nói. Phần đưa tin về cuộc bầu cử năm 2020 của 
phóng viên Philipp đã giành được giải Phim tài 
liệu  hay  nhất  trong  hạng  mục  Tin tức  và  Báo chí.

“Tôi từng tham gia quân đội trong Chiến 
tranh Lạnh và những năm 80, vì vậy tôi biết 
những người cộng sản ứng phó với báo giới như 
thế nào. Họ tiếp quản Đông Đức—lúc đó tôi ở 
trong Lực lượng Không quân vào đầu những 
năm 80, khi họ tiếp quản Đông Âu, họ đã tiếp 
quản các phương tiện truyền thông nhà nước,” 
ông Diamond nói. “Vì vậy, tôi biết kiểu tuyên 
truyền đó là như thế nào, tôi đã thấy truyền 
thông của chúng ta đi theo hướng đó từ nhiều 
năm về trước. Nhưng quý vị biết đấy, điều tốt về 
virus corona và cuộc bầu cử là nó thực sự cho 
thấy ai là người nói sự thật, và The Epoch Times 
đã thực sự đứng đầu về báo chí chính xác, công 
bằng và trung thực.”

Ký giả Philipp, người đã tham dự hội nghị 
khi đi đến Texas để thực hiện chương trình 
Crossroad của mình cho biết, “Thật là một 
vinh dự khi được nhận giải. Quý vị thực sự 
cảm thấy rằng tinh thần của đất nước này vẫn 
còn rất lớn và tốt đẹp khi quý vị bắt đầu gặp gỡ 
mọi người. Đó là truyền thống và đức tin, đó là 
nền tảng của đất nước này.”

Cẩm An biên dịch

ALLEN ZHON 
 
Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc 
dường như đã xác nhận con trai 
của Tổng thống (TT) Joe Biden 
là Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ 
phần trong một công ty cổ phần 
tư  nhân của Trung Quốc.

Khi được hỏi về cổ phần của 
Hunter Biden trong Công ty 
Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Bột 
Hải Hoa Mỹ Thượng Hải, hay 
còn gọi là BHR Partners (BHR) 
trong cuộc họp báo hôm 05/02, 
Tham vụ báo chí Jen Psaki cho 
biết: “Ông ấy đang thực thi việc 
rút vốn đầu tư của mình”.

Nhận xét của bà Psaki đã 
chứng thực một bài báo trước 
đây của tờ Daily Caller nói rằng 
Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ 
phần  trong  công  ty  Trung  Quốc.

Sau đó, bà chỉ dẫn các phóng 
viên đến gặp Hunter Biden để 
có thêm thông tin về những 
thắc mắc của họ.

“Tôi muốn chỉ rõ cho các vị 
rằng—ông ấy là một công dân 
phổ thông. Tôi cũng muốn chỉ rõ 
rằng các vị nên gặp ông ấy hoặc 

luật sư của ông ấy ở bên ngoài 
để biết thêm về bất kỳ thông tin 
cập nhật nào,” bà nói thêm.

Ông Hunter Biden đã không 
trả lời yêu cầu bình luận từ 
The Epoch Times.

Ông George Mesires, luật 
sư đại diện cho con trai tổng 
thống, cho biết trong một tuyên 
bố ngày 13/10/2019 rằng ông 
Hunter Biden dự định từ chức 
khỏi hội đồng quản trị BHR vào 
hoặc trước ngày 31/10/2019.

Hồ sơ kinh doanh của công 
ty cho thấy ông Hunter Biden 
rời khỏi hội đồng quản trị vào 
ngày 20/04/2020.

Tuy nhiên, ông ta vẫn nắm giữ 
10% cổ phần thông qua công ty 
của mình là công ty Skaneateles.

Theo hồ sơ công ty của Hoa 
Thịnh Đốn do Daily Caller 
có được, ông Hunter Biden là 
chủ sở hữu duy nhất thu lợi từ 
Skaneateles.

Tổng thống nói với người 
dẫn chương trình Jake Tapper 
của hãng thông tấn CNN rằng 
gia đình ông sẽ hạn chế kinh 
doanh nước ngoài để tránh 

xung đột lợi ích.
Ông cho biết trong cuộc 

phỏng vấn hôm 03/12/2020 
rằng, “Con trai tôi, gia đình tôi sẽ 
không tham gia vào bất kỳ hoạt 
động kinh doanh, bất kỳ doanh 
nghiệp nào xung đột hoặc có vẻ 
xung đột [với trách nhiệm làm 
tổng thống của tôi], nơi vốn cần 
có khoảng cách thích hợp với 
tổng  thống  và  chính  phủ.”

Theo đánh giá của ứng cử 
viên tình báo hàng đầu của TT 
Biden, cổ phần của ông Hunter 
Biden trong BHR Partners cần 
phải được đưa vào giới hạn.

Bà Avril Haines, Giám đốc Cơ 
quan Tình báo Quốc gia, cho biết 
trong phiên điều trần phê chuẩn 
rằng Trung Cộng là đối thủ của 
Hoa Kỳ “về một số vấn đề.”

Bà nói: “Trung Quốc là đối 
đầu và là đối thủ [của Hoa Kỳ] 
trong một số vấn đề, và trong 
các vấn đề khác, chúng tôi cố 
gắng hợp tác với họ, dù trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu hay 
những vấn đề khác.”

 
Xuân Thu biên dịch

Tòa Bạch Ốc dường như 
xác nhận Hunter Biden 
vẫn nắm giữ cổ phần 
trong công ty Trung Quốc

Epoch Times 
đoạt giải Phim 
tài liệu hay nhất 
tại liên hoan 
phim CONTENT

Phóng viên điều tra Joshua Philipp của Epoch Times.

THE EPOCH TIMES

Hunter Biden 
đến dự lễ nhậm 
chức của TT Joe 
Biden ở Cánh 
Tây của Điện 
Capitol hôm 
20/01/2021.

Liên hoan phim Content2020 đã trao cho The Epoch Times giải 
Phim tài liệu hay nhất ở hạng mục Tin tức và Báo chí.
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thủ cạnh tranh đáng gờm nhất” của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn này, TT 

Biden nói rằng ông sẽ có cách tiếp cận với 
Trung Cộng khác với ông Trump—chính phủ 
của vị cựu tổng thống này thường xuyên chỉ 
trích Trung Cộng vì những vi phạm nhân quyền 
tràn lan, lan truyền thông tin sai lệch, và các 
hành vi lạm dụng khác.

Nhóm làm việc mới của Ngũ Giác Đài sẽ 
chịu trách nhiệm đưa ra các khuyến nghị 
về quan điểm của Hoa Kỳ đối với các vấn đề 
Trung Quốc và sẽ cung cấp các phát hiện của 
họ cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin 
trong bốn tháng.

“Dự kiến   sẽ không có báo cáo công khai 
cuối cùng nào, mặc dù Bộ sẽ thảo luận các 
khuyến nghị với Quốc hội và các bên liên 
quan một cách phù hợp,” Ngũ Giác Đài viết 
trong một tuyên bố vào hôm 10/02 về lực 
lượng đặc nhiệm mới.

Theo Ngũ Giác Đài, lực lượng đặc nhiệm sẽ 
do ông Ely Ratner, phụ tá lâu năm của Tổng 
thống Biden chỉ huy. Ông Ratner trước đây 
từng là Phó Chủ tịch của Trung tâm nghiên 
cứu An ninh Hoa Kỳ mới (CNAS).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Antony Blinken 
nói rằng chính phủ ông Trump đã đúng khi có 
lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Cộng.

“Tôi nghĩ một cách công bằng mà nói về Tổng 
thống Trump, thì ông ấy đã đúng khi có cách 
tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Cộng. Đó là 
điều đúng đắn cần làm,” ông nói trong một 
cuộc phỏng vấn với CNN hôm 07/02.

“Tuy nhiên, việc này đòi hỏi ở chúng ta điều 
gì? Chúng ta phải làm việc với Trung Cộng từ 
thế thượng phong. Và cho dù đó là các khía 
cạnh mang tính đối kháng của mối bang giao, 
cạnh tranh, hay là sự hợp tác mà đôi bên cùng 
có lợi, thì chúng ta vẫn phải giải quyết điều đó 
từ  thế  thượng  phong,” ông Blinken nói. 

Cẩm An biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

TT Biden công bố tân 
Lực lượng Đặc nhiệm 
về Trung Quốc của 
Ngũ Giác Đài

TT Joe Biden ký các sắc lệnh trong Phòng Khánh tiết Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Đốn hôm 26/01/2021. 

Nếu được thông qua 
thành văn bản, dự luật 

này sẽ cho phép Ban 
Hành pháp của Hội đồng 

Nghiên cứu Lập pháp 
đánh giá lại bất kỳ sắc 

lệnh nào mà về bản chất 
không cần Quốc hội 

thông qua.
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rằng Hoa Kỳ nên duy trì độc lập về 
năng lượng không?

Kết quả: Có 0.68% không đồng 
ý, 0.32% không chắc chắn, 1.24% có 
ý kiến khác, và có tới 97.76% đồng ý.  
(Biểu đồ 3)

Xe điện
80% số người được hỏi cho biết họ 
không đồng ý với sắc lệnh của ông 
Biden về việc thay thế tất cả 645,000 
phương tiện đi lại của liên bang 
bằng xe điện.

Theo sắc lệnh hôm 27/01, Tổng 
thống Biden đã giao nhiệm vụ cho 
các quan chức đệ trình một kế hoạch 
chuyển đổi trong vòng 90 ngày, 
nhưng quy định rằng những chiếc 
xe mới phải do công nhân công 
đoàn chế tạo và được làm từ ít nhất 
50% vật liệu do Hoa Kỳ sản xuất.

Bà Barbara đến từ Pennsylvania 
cho biết, “Cuối cùng thì tôi nghĩ 
dùng điện có thể khả thi, nhưng ý 
tưởng này sẽ đòi hỏi một khoản chi 
lớn từ tiền thuế của người dân, đặc 
biệt là nếu các nhân viên liên bang 
sử dụng phương tiện này cho mục 
đích cá nhân.”

“Trước tiên, tôi muốn biết 
những chiếc xe hơi này sẽ ảnh 
hưởng như thế nào đối với tiền 
thuế của chúng ta, những tấm pin 
khổng lồ đó sẽ được thải bỏ ở đâu 
và như thế nào, và nguồn điện để 
sạc lại tất cả các phương tiện này 
sẽ được cung cấp như thế nào. Các 
nhân viên liên bang sẽ cần thêm 
nhiều giờ nữa để nạp điện cho xe 
nếu họ đang đi trên đ ường. Nhìn 
chung, tôi hoài nghi về kế hoạch 
này,” bà Joni đến từ Oregon nói.

Câu hỏi khảo sát: Quý vị có 
đồng ý với việc thay thế 645,000 
phương tiện đi lại của liên bang 
bằng xe điện không?

Kết quả: Có 80.29% không đồng 
ý, 8.15% không chắc chắn, 7.40% có 
ý kiến khác, và chỉ có 4.16% đồng ý. 
(Biểu đồ 4) 

Bảo vệ môi trường
Hầu hết tất cả những người được hỏi 
đều cho biết họ đồng ý rằng bảo vệ 
môi trường là quan trọng, tuy nhiên 
điều này cần được thực hiện với lẽ 
thường và một cách tiếp cận cân bằng.

Khi được hỏi nên thực thi việc 
bảo vệ môi trường ở cấp độ nào, hầu 
hết những người được hỏi đều chọn 
cấp tiểu bang, tiếp theo là cấp quốc 
gia, rồi cấp quận, và sau cùng là cấp 
độ toàn cầu. Nhiều người cho rằng 
nó nên được thực thi ở cấp độ cá 
nhân. Những người được hỏi có thể 
chọn nhiều hơn một câu trả lời.

“Tôi nghĩ rằng mọi quyết định 
nên được đưa ra càng ở cấp địa 
phương càng tốt. Tôi tin rằng Hoa 
Kỳ là nước đi đầu về môi trường 
trên thế giới và thế giới không có 
quyền bảo chúng ta quản lý các vấn 
đề môi trường của chúng ta như 
thế nào cho đến khi họ nghiêm túc 
hành động,” ông Nathan Evans đến 
từ Maryland nói.

Câu hỏi khảo sát: Quý vị nghĩ 
bảo vệ môi trường nên được thực 
hiện ở cấp độ nào? (Quý vị có thể 
đánh dấu nhiều lựa chọn)

Kết quả: 13.71% cấp độ toàn cầu, 
22.85% cấp độ quốc gia, 35.94% cấp 
độ tiểu bang, 21.23% cấp độ quận, 
6.27% ý kiến khác. (Biểu đồ 5)

“Nhiệm vụ của nhân loại là yêu 
quý và chăm sóc cho vùng đất mà 
chúng ta đang sở hữu. Điều này cũng 
quan trọng như việc bảo vệ sự sống, 
quyền tự do và nền tự do. Việc quản lý 
đất đai tốt nhất là do những người thực 
sự sống ở đó thực hiện,” ông Joshua 
Bouley đến từ Wisconsin cho biết.

“Mỗi quốc gia nên bảo vệ môi 
trường của mình, điều đó hiển 
nhiên là lẽ thường: quý vị không 
đốt nhà của chính mình để giữ ấm. 
Tuy nhiên, chúng ta không cần 
thiết phải làm tê liệt nền kinh tế vì 
các hoạt động năng lượng không 
đáng kể hoặc chưa đ ược chứng 
minh trong khi chúng ta lại cho 
phép Trung Quốc và Ấn Độ gây 
ô nhiễm quy mô lớn khi họ tăng 
cường cơ sở sản xuất của mình,” 
ông Rick đến từ Michigan nói.

Mẫu đại diện khảo sát từ tất cả 50 
tiểu bang là tương đối nhất quán 
tính theo đầu người. 

Cẩm An biên dịch

◾	 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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Người dân Hoa Kỳ không đồng ý 
với các chính sách dầu khí mới
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chức thương mại trong chính phủ 
cựu TT Reagan và hiện là chủ tịch 
của Viện Chiến lược Kinh tế – một tổ 
chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Thịnh 
Đốn – nói với The Epoch Times 
rằng hiện nay có sự “mất cân bằng 
nghiêm trọng” trong mối bang giao 
Hoa Kỳ–Trung Quốc, do vai trò quá 
mức của các doanh nghiệp lớn trong 
nền chính trị Hoa Kỳ.

Ông cho biết trong một cuộc 
phỏng vấn rằng, “Các tập đoàn 
Hoa Kỳ đang đại diện cho Trung 
Quốc về mặt chính trị và đàm phán 
thương  mại  hơn  là  cho  Hoa  Kỳ.”

“Đó là một vấn đề lớn mà tôi 
không ngừng đấu tranh chống lại.”

Lấy ví dụ, Apple là một công 
ty Hoa Kỳ lắp ráp hầu hết các sản 
phẩm của mình tại Trung Quốc và 
xem quốc gia này là thị trường tiêu 
thụ lớn thứ hai của mình. Theo tác 
giả, Giám đốc điều hành công ty, 
ông Tim Cook, có sức ảnh hưởng 
to lớn đối với giới tinh hoa chính 
trị Hoa Kỳ.

Ông Prestowitz nói: “Ông ta 
có những đóng góp to lớn cho các 
chính trị gia để giúp họ giành được 
ghế trong Quốc hội. Ông ta có các 
đội quân luật sư và các nhà vận 
động hành lang. Ông ta là một người 
đầy quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn.”

Tuy nhiên, ở Bắc Kinh, vị giám 
đốc điều hành này đang “quỳ phục,” 
ông Prestowitz nói. “Ông ta chịu sự 
ban ơn của Đảng Cộng Sản, giống 
như mọi người khác,” ông nói thêm 
khi đề cập đến Trung Cộng.

Khi những người đứng đầu của 
các công ty lớn này tiếp xúc với 
các quan chức và Quốc hội, họ nói 
rằng họ đại diện cho lợi ích của các 
doanh nghiệp Hoa Kỳ. Nhưng ông 
Prestowitz đã mô tả điều này “hoàn 
toàn là những lời vô nghĩa”.

“Họ không đại diện cho doanh 
nghiệp Hoa Kỳ. Họ đại diện cho 
Trung Quốc,” ông nói. “Ông Tim 
Cook không sợ Tổng thống Joe 
Biden, nhưng hãy tin tôi đi, ông ấy 
sợ ông Tập Cận Bình.”

 
Tiếp sức cho sự trỗi dậy
Các tập đoàn Hoa Kỳ đã trở thành 
cổ động viên cho Trung Quốc như 
thế nào được trình bày chi tiết trong 
cuốn sách của ông Prestowitz. 
Cuốn sách cũng kể lại câu chuyện 
lịch sử rối ren trong gần bốn thập kỷ 
hợp tác của Hoa Kỳ với Trung Cộng, 
kể từ khi Tổng thống Richard Nixon 
mở đường cho mối bang giao giữa 
hai quốc gia vào những năm 1970.

Các chính phủ kế nhiệm đã 
khuyến khích thương mại và đầu 
tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc, với 
hy vọng rằng toàn cầu hóa sẽ làm 
cho quốc gia cộng sản này trở nên 
dân chủ hơn.

Sau vụ thảm sát ở Quảng 
trường Thiên An Môn vào tháng 
06/1989, khi Trung Cộng đàn áp 
dữ dội các sinh viên biểu tình ủng 
hộ dân chủ, chế độ này đã phải 
đối mặt với sự cô lập từ Hoa Kỳ 
và cộng đồng quốc tế. Một tháng 
sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống 
George H. W. Bush đã ném sợi dây 
cứu sinh cho đảng này. Ông Bush 
đã cử cố vấn an ninh quốc gia của 
mình bí mật đến thăm Bắc Kinh, 
để gử i thông điệp tới các nhà 
lãnh đạo Trung Cộng rằng ông 
sẽ cố gắng hết sức để khôi phục 
mối bang giao hai nước và ngăn 
cản những nỗ lực của Quốc hội 
nhằm cắt giảm thương mại. Cơ sở 
lý luận của ông cho việc tiếp tục 
giao thương với nước này là “theo 
thời gian, khi mọi người dần 
dần có động lực thương mại, cho 
dù đó là Trung Quốc hay các hệ 
thống độc tài khác, thì quá trình 
chuyển sang dân chủ là không thể 
tránh khỏi.”

Trung Cộng cũng tìm thấy một 
đối tác từ Tổng thống Bill Clinton, 
một người nhiệt tình ủng hộ cho 
“cam kết mang tính xây dựng,” 
người đã đàm phán cho việc Trung 
Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại 

Thế giới (WTO) vào năm 2001. Khi 
quảng bá thỏa thuận này cho công 
chúng Hoa Kỳ, ông Clinton nói vào 
năm 2000 rằng hành động này có 
nghĩa là Trung Cộng sẽ phải “nhập 
cảng một trong những giá trị trân 
quý nhất của nền dân chủ-tự do 
kinh tế,” và điều này sẽ “có tác động 
sâu sắc đến nhân quyền và tự do” ở 
Trung Quốc.

Rõ ràng là không một điều gì 
trong  số  này  đã  trở  thành  hiện  thực.

Kể từ đó, Trung Cộng đã mở rộng 
các hành vi vi phạm nhân quyền 
nhắm vào các nhóm tôn giáo và 
dân tộc thiểu số, đàn áp các nhà 
phê bình trên khắp đại lục và Hồng 
Kông, đồng thời thắt 
chặt kiểm soát đối với 
công dân Trung Quốc 
bằng cách khai triển 
hệ thống giám sát công 
nghệ có độ bao phủ sâu 
rộng nhất thế giới.

Được tiếp sức bởi 
dòng vốn đầu tư nước 
ngoài, trong khi vận 
dụng vô số các thủ đoạn 
thương mại không 
công bằng, Trung Cộng 
đã thúc đẩy sự phát triển của các 
ngành công nghiệp nội địa đồng 
thời xóa sổ ngành công nghiệp sản 
xuất của Hoa Kỳ trong quá trình 
này. Trung Cộng hiện đang tìm 
cách dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực 
sản xuất công nghệ cao và đã phát 
triển mô hình chuyên quyền của 
riêng mình với  sự  trợ  giúp của công 
nghệ để xuất cảng ra toàn cầu.

Tuy nhiên, làm thế nào mà giới 
tinh hoa chính trị Hoa Kỳ lại bị “bài 
hát mỹ nhân ngư” dụ dỗ – theo lời 
ông Prestowitz – với lời hứa hẹn tự 
do hóa thông qua thương mại?

“Tôi nghĩ câu trả lời là họ rất 
muốn tin vì hai lý do,” ông viết 
trong cuốn sách của mình. “Đầu 
tiên là các tập đoàn hầu như điều 
hành cả Hoa Thịnh Đốn đã nhìn 
thấy cơ hội kinh doanh lớn ở 
Trung Quốc và quyết tâm đầu tư. 
Thứ hai là các chuyên gia và học 
giả hàng đầu thời đó nói với họ 
rằng tất cả điều đó đều đúng.”

Tác giả này tiếp tục minh họa 
cách các ông chủ doanh nghiệp, 
chủ ngân hàng Wall Street và 
các cựu quan chức chính phủ bị 
chuyển hóa thành những kẻ vận 
động hành lang cho Trung Cộng ở 
Hoa Thịnh Đốn đã đổ xô đi đầu tư 
ở thị trường Trung Quốc như thế 
nào. Trong số đó có ông Robert 
Galvin, cựu Giám đốc điều hành 
của Motorola, người đã lợi dụng 
cơ hội từ vụ thảm sát ở Quảng 
trường Thiên An Môn – vào thời 
điểm một Bắc Kinh bị cô lập đang 
rất cần sự bảo trợ từ nước ngoài – 
để đàm phán một thỏa thuận béo 
bở nhằm chuyển các nhà máy của 
công ty ông ta đến nước này. Ông 
Maurice Greenberg, cựu Giám 
đốc điều hành của hãng bảo hiểm 
khổng lồ AIG và ông Fred Smith, 
Giám đốc điều hành FedEx, cả 
hai đều háo hức mong muốn được 

chia một phần trong chiếc bánh 
lớn Trung Quốc, cũng là những 
người bạn đắc lực của Trung Cộng 
ở nước nhà Hoa Kỳ.

Ông Smith “đã trở thành một 
bậc thầy trong việc thao túng Hoa 
Thịnh Đốn, đưa các cựu thượng 
nghị sĩ và dân biểu vào hội đồng 
quản trị của mình, quyên góp cho 
tất cả những người có ảnh hưởng 
như ông Greenberg đã làm, và đóng 
góp những khoản lớn cho các chiến 
dịch chính trị,” ông Prestowitz viết.

Bàn đến Wall Street vào đầu 
thập niên 90, ông Henry Paulson, 
khi đó là chuyên gia của ngân 
hàng đầu tư Goldman Sachs, đã 

dựng lên kế hoạch hợp 
nhất các công ty quốc 
doanh trong tình trạng 
bế tắc của Trung Quốc 
thành các tập đoàn lớn 
và chào bán cổ phần ra 
công chúng. Các công 
ty quốc doanh Trung 
Quốc đã huy động được 
hàng trăm tỷ USD trên 
các sàn giao dịch chứng 
khoán trong nước và 
quốc tế, đem về cho 

Wall Street hàng tỷ USD lợi nhuận. 
Ông Paulson tiếp tục trở thành Bộ 
trưởng Tài chính dưới thời Tổng 
thống George W. Bush và hiện là 
người đứng đầu Viện Paulson, một 
tổ chức tư vấn “chuyên thúc đẩy 
mối bang giao Hoa Kỳ–Trung Quốc 
nhằm duy trì trật tự toàn cầu,” 
trang web của Viện này cho biết.

Ông Prestowitz viết, “Ông 
Paulson đã xuất bản và diễn 
thuyết rất nhiều với tư cách là 
một chuyên gia tự phong về Trung 
Quốc. Và không có bằng chứng 
nào cho thấy ông ấy hoặc bất kỳ 
ai khác ở Wall Street hiểu rằng họ 
không những không tư nhân hóa 
được quốc gia đó, mà còn đang 

củng cố cho sự cai trị chuyên 
quyền của Đảng Cộng Sản và khả 
năng thể hiện sức mạnh của nó ra 
ngoài biên giới Trung Quốc.”

Apple, FedEx, và ông Paulson 
đã không lập tức trả lời yêu cầu 
bình luận.

 
Các tập đoàn phải chịu
trách nhiệm
Tác giả khuyến nghị nên tăng cường 
Đạo luật Ghi danh Đại diện cho 
Nước ngoài để các tập đoàn và các 
tổ chức khác kinh doanh với Trung 
Quốc phải tiết lộ mối liên hệ của họ.

Ông Prestowitz viết, “Tất cả các 
doanh nghiệp và tổ chức này phải 
được yêu cầu công bố đầy đủ về các 
khoản quyên góp chính trị và mối 
liên hệ của họ với Trung Quốc khi 
họ làm chứng, nói hoặc viết cho 
công chúng.”

Quay trở lại với Giám đốc điều 
hành của Apple, ông nhấn mạnh 
rằng “công chúng phải biết rằng 
khi ông Cook nói về Trung Quốc, 
ông ấy là con tin của Bắc Kinh vì 
các hoạt động sản xuất rộng khắp 
của Apple ở đó.”

Những ví dụ về việc Apple và 
các công ty phương Tây khác ngả 
theo Trung Cộng là nhiều vô số. Vào 
đỉnh điểm của các cuộc biểu tình 
ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông năm 
2019, Apple đã xóa khỏi App Store 
của mình một ứng dụng cho phép 
người biểu tình theo dõi hoạt động 
của cảnh sát. Hành động này diễn 
ra một ngày sau khi truyền thông 
nhà nước Trung Cộng mắng mỏ 
Apple đã hỗ trợ những người biểu 
tình ở Hồng Kông bằng cách cho 
phép một ứng dụng “độc hại” như 
vậy lưu hành. Nhưng công ty này 
cho biết ứng dụng này đã bị gỡ bỏ 
vì nó có nguy cơ đối với an toàn của 
công chúng.

Cùng khoảng thời gian đó, 
công ty trò chơi điện tử Activision 
Blizzard cũng đã đình chỉ một 
game thủ nổi tiếng đã lên tiếng 
ủng hộ những người biểu tình ở 
Hồng Kông.

Tăng tính minh bạch hơn, ông 
Prestowitz muốn một số công ty đa 
quốc gia lớn đăng lục điều lệ kinh 
doanh với chính phủ liên bang, bên 
cạnh điều lệ đã đăng lục với một tiểu 
bang (điển hình là bang Delaware). 
Ông nói rằng điều lệ liên bang này 
sẽ đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
hơn cho các doanh nghiệp, chẳng 
hạn như cách họ có thể hành xử 
về mặt chính trị và cách họ hoạt 
động ở  các  quốc  gia  khác.

Ví dụ, Hoa Kỳ có thể trừng phạt 
các công ty giúp các chính phủ 
nước ngoài đàn áp công dân của 
họ, hoặc các công ty nhượng bộ đối 
với các yêu cầu từ các thế lực nước 
ngoài gây nguy hiểm cho quyền 
tự do ngôn luận hoặc tôn giáo của 
người dân Hoa Kỳ, cuốn sách của 
ông Prestowitz nêu rõ.

Ông Prestowitz nói, “Hoa Kỳ có 
thể sử dụng điều lệ để thực sự xử 
phạt doanh nghiệp và thực sự áp 
đặt các nghĩa vụ đối với các CEO và 
giám đốc điều hành cao cấp.”

Nguyễn Lê biên dịch

CHARLOTTE CUTHBERTSON

Một cuộc khảo sát do Epoch Times tiến 
hành với hơn 28,000 độc giả đã cho thấy 
96% số người được khảo sát không đồng 
ý với việc dừng xây dựng đường ống dẫn 
dầu Keystone.

Tổng thống Joe Biden đã hủy dự án này 
thông qua sắc lệnh hôm 21/01.

“Đường ống này sẽ giảm thiểu các 
rủi ro cho môi trường từ các phương 
pháp vận chuyển thay thế. Đơn phương 
chấm dứt dự án này là một sự sỉ nhục 
đối với Canada. Nó cũng sẽ làm tăng sự 
phụ thuộc của chúng ta vào các nguồn 
năng lượng nước ngoài, đặc biệt là từ các 
chính quyền cực đoan,” ông David đến 
từ  Michigan viết.

“Quý vị không thể giết chết toàn bộ 
ngành năng lượng mà không có một 
phương án thay thế phù hợp. Các sắc lệnh 
của ông Biden là một tập hợp các phản 
ứng vô trách nhiệm, bộc phát đối với các 
chính sách của ông Trump mà không có 
bất kỳ sự cân nhắc nào về logic, lý trí 
hay lẽ  thường,” một người khác viết.

Bà Mary đến từ Oregon nói, “Tôi thích 
một quốc gia độc lập về tài nguyên thiên 
nhiên hơn. Ông Biden đã đưa ra một quyết 
định thực sự tồi tệ đối với Hoa Kỳ và Canada, 
chủ yếu là để trừng phạt những người ủng hộ 
ông Trump. Ông ta đã không đi con đường 
trung dung … mà theo chiến lược ‘cắt ngọn’ 
chỉ vì thúc đẩy nhập cảng từ các quốc gia 
cộng sản và những quốc gia lợi dụng người 
dân và đất nước của chúng ta.”

Câu hỏi khảo sát: Quý vị có đồng 
ý với việc dừng xây dựng đường ống 
Keystone không?

Kết quả: Có 96.01% không đồng ý, 
0.7% không chắc chắn, 1.15% có ý kiến 
khác, và chỉ có 2.14% đồng ý. (Biểu đồ 1)

Tạm dừng cấp phép khoan mới
Hơn 92% số người được khảo sát không 
đồng ý với việc đình chỉ các giấy phép 
khoan dầu khí mới trên đất thuộc liên bang.

Nhiều người nói rằng nên cân nhắc 
cấp phép theo từng trường hợp, thay vì 
áp dụng một lệnh cấm chung cho tất cả. 
Những người khác thì nói rằng chính 
phủ liên bang nên chuyển giao [quyền sử 
dụng] đất lại cho các tiểu bang.

“Người ta đã chứng minh rằng điều 
này có thể được thực hiện bằng cách sử 
dụng một diện tích rất nhỏ mà không gây 
hại cũng như không phá hủy môi trường. 
Một lần nữa, chính phủ này đang nhân 
nhượng một cách vô nguyên tắc với yếu 
tố xanh của phe cấp tiến trong Đảng [Dân 
Chủ],” một cư dân Texas nói.

“Những nguồn tài nguyên này thuộc 
quyền sở hữu của người dân Hoa Kỳ, chứ 
không phải của riêng chính phủ này hay 
một đảng phái chính trị nào. Việc hạn chế 
sự phát triển trên các khu đất thuộc quyền 
sở hữu của toàn dân làm giảm thu nhập 
và khiến người dân trả giá bằng việc mất 
đi công ăn việc làm,” một người tham gia 
khảo sát đến từ Pennsylvania cho biết.

Câu hỏi khảo sát: Quý vị có đồng ý 
với việc ngừng cấp giấy phép khoan dầu 
khí mới trên đất liên bang không?

Kết quả: Có 91.63% không đồng ý, 
3.73% không chắc chắn, 2.69% có ý kiến 
khác, và chỉ có 1.95% đồng ý. (Biểu đồ 2)

Độc lập về năng lượng
Gần 98% số người được hỏi cho rằng Hoa 
Kỳ nên độc lập về năng lượng.

Bà Christine đến từ Arizona viết, “Càng 
nhiều càng tốt, nhưng giao thương với các 
đồng minh cũng là một điều tích cực.”

“Mọi thứ nên được sản xuất tại Hoa 
Kỳ. Chúng ta cần phải độc lập với tất cả 
các quốc gia hải ngoại trong mọi nhu cầu 
của mình. Thương mại nên là một sự lựa 
chọn, không phải là một yêu cầu hay nhu 
cầu cấp thiết,” một  cư  dân New York nói.

“Tại sao chúng ta lại phải mua dầu từ 
một nơi khác? Điều này không giúp ích gì 
cho môi trường cả,” một độc giả tham gia 
khảo  sát  ở  Ohio  viết. 

Câu hỏi khảo sát: Quý vị có nghĩ 

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

Các nhà máy lọc 
dầu ở Corpus 

Christi, Texas, ngày 
08/11/2018.

Các chính phủ kế nhiệm đã 
khuyến khích thương mại 
và đầu tư của Hoa Kỳ vào 
Trung Quốc, với hy vọng 
rằng toàn cầu hóa sẽ làm 

cho quốc gia cộng sản này 
trở nên dân chủ hơn.

Các tập đoàn Hoa Kỳ phải chấm dứt 
phụ thuộc vào Bắc Kinh

Tiếp theo từ trang 1
KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

(Biểu đồ 1)

(Biểu đồ 2)

(Biểu đồ 3)

(Biểu đồ 4)

(Biểu đồ 5)
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Hôm 10/02, Tòa Bạch Ốc cho biết 
họ đang tiếp tục đánh giá những 
rủi ro mà TikTok có thể gây ra đối 
với dữ liệu của Hoa Kỳ, nhưng 
nhấn mạnh rằng họ không có 
“bước đi chủ động” mới nào liên 
quan để các nhà đầu tư Hoa Kỳ 
tiến hành mua lại hoạt động kinh 
doanh [tại Hoa Kỳ] đang thuộc 
sở hữu của phía Trung Quốc.

Trước đó trong ngày 10/02, 
tờ The Wall Street Journal đưa 
tin rằng kế hoạch này của Hoa 
Kỳ đã bị hoãn vô thời hạn.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch 
Ốc Jen Psaki nói với các ký giả 
rằng “sẽ là không chính xác khi 
gợi ý rằng Tòa Bạch Ốc dưới 
thời TT Binden có một bước đi 
chủ động mới” liên quan đến 
TikTok, một mạng xã hội video 
phổ biến.

Bà Psaki nói thêm rằng “có 
một quy trình CFIUS nghiêm 
ngặt đang diễn ra,” đề cập đến 
Ủy ban Đầu tư Nước ngoài 
tại Hoa Kỳ (CFIUS) – cơ quan 
chuyên đánh giá các thương 
vụ mua lại các hoạt động kinh 
doanh ở Hoa Kỳ của các nhà 
đầu tư nước ngoài khi có  rủi 

ro an ninh quốc gia tiềm ẩn. Bà 
không đưa ra lịch trình cụ thể 
cho việc hoàn thành đánh giá.

Cũng trong ngày 10/02, trích 
dẫn hai nguồn tin đã báo cáo 
tóm tắt về vấn đề này, Reuters 
đưa tin rằng kế hoạch được 
công bố hồi tháng 09/2020 cho 
các nhà đầu tư Hoa Kỳ (bao gồm 
cả Oracle Corp và Walmart Inc) 
mua phần lớn cổ phần của các 
hoạt động kinh doanh tại Hoa 
Kỳ của TikTok có thể sẽ phải 
đối mặt với các cuộc đánh giá 
bổ sung kéo dài nhiều tháng, vì 
chính phủ mới của TT Biden sẽ 
tiến hành đánh giá lại trên diện 
rộng chính sách về Trung Quốc 
của chính phủ cựu TT Trump.

Chính phủ cựu TT Trump 
cho rằng TikTok gây ra những 
lo ngại về an ninh quốc gia cho 
Hoa Kỳ vì dữ liệu cá nhân của 
người dùng Hoa Kỳ có thể bị 
chính quyền Trung Cộng thu 
thập. TikTok, ứng dụng có hơn 
100 triệu người dùng ở Hoa Kỳ, 
đã bác bỏ cáo buộc đó.

Ba thẩm phán liên bang 
trong các phán quyết riêng biệt 
đã chặn các lệnh do Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ ban hành dưới 
thời cựu TT Donald Trump 

– vốn tìm cách cấm các lượt 
tải mới của hai ứng dụng do 
Trung Quốc sở hữu là TikTok 
và WeChat và áp đặt các hạn 
chế có thể ngăn chặn hiệu quả 
việc sử dụng chúng ở Hoa Kỳ. 
Các phán quyết đó đang được 
kháng cáo tại các tòa án khu 
vực của Hoa Kỳ.

Một phiên tòa xét xử về một 
trong những thách thức pháp lý 
sẽ được ấn định vào ngày 18/02.

Nhiều quan chức chủ chốt 
của chính phủ TT Biden vẫn 
chưa có mặt để xem xét tình 
trạng của TikTok. TikTok đã từ 
chối đưa ra bình luận.

Walmart đã từ chối bình 
luận. Oracle đã không lập tức 
trả  lời  yêu  cầu  bình luận.

Dưới áp lực của chính phủ 
cựu TT Trump, ByteDance, 
công ty sở hữu TikTok, đã đàm 
phán trong nhiều tháng để hoàn 
tất thỏa thuận với Walmart và 
Oracle nhằm chuyển tài sản của 
TikTok ở Hoa Kỳ sang một tổ 
chức mới để giải quyết các mối 
lo ngại về an ninh của Hoa Kỳ. 
Các nguồn tin cho hay những 
cuộc đàm phán đó vẫn đang 
được tiếp tục kể từ khi TT Biden 
nhậm chức hồi tháng trước.

Đầu tháng 12/2020, chính 
phủ cựu TT Trump đã không 
gia hạn lệnh thoái vốn mà cựu 
TT Trump đã ban hành hồi 
tháng 08/2020 cho ByteDance, 
theo đó yêu cầu công ty này 
phải bán các tài sản của TikTok 
ở Hoa Kỳ. Điều này đã trao cho 
Bộ Tư pháp quyền thực thi lệnh 
thoái vốn một khi hết thời hạn 
đặt ra theo lệnh.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã 
không thực hiện hành động 
nào để chấp hành lệnh thoái 
vốn nói trên.

Bản tin được thực hiện bởi David 
Shepardson và Steve Holland
Cẩm An biên dịch

GQ PAN

Theo tác giả và cựu sĩ quan tình 
báo Hải quân Jack Posobiec, 
người có nhiều kinh nghiệm 
sống và làm việc dưới chế độ 
cộng sản ở Trung Quốc, chính 
phủ Tổng thống (TT) Biden 
mặc dù đã gọi Trung Quốc là 
“đối thủ cạnh tranh đáng gờm 
nhất” đối với Hoa Kỳ, nhưng 
thực tế không sẵn sàng đối đầu 
với Bắc Kinh.

Ông Posobiec cho biết 
trong một cuộc phỏng vấn trên 
chương trình Focus Talk của đài 
truyền hình NTD, “Điều quý vị 
đang chứng kiến bây giờ là một 
chính phủ Hoa Kỳ chẳng khác 
gì với một nhà hát. Phát ngôn đó 
chỉ là một sự trang  trí bề ngoài 
cho chương trình nghị sự tân tự 
do toàn cầu thôi. Họ chẳng quan 
tâm gì đến việc thực sự đối đầu 
với Trung Cộng đâu.”

Ông Posobiec, người từng 
tận mắt chứng kiến cách chính 
phủ Obama–Biden đối phó với 
hoạt động bành trướng hàng hải 
của Trung Cộng ở Biển Đông, 
đã nói với người dẫn chương 
trình Jenny Chang của NTD 
rằng chính phủ Hoa Kỳ đang cố 
gắng khôi phục mối bang giao 

với Trung Cộng giống như dưới 
thời ông Clinton, ông Bush, và 
ông Obama – điều ông mô tả là 
một “chính sách toàn cầu hóa 
thất bại.”

Để đối phó với việc Trung 
Cộng quân sự hóa các đảo nhân 
tạo trên vùng biển quốc tế, hải 
quân Hoa Kỳ dưới thời ông 
Obama đã thực thi điều mà ông 
Posobiec gọi là “phô trương sức 
mạnh quân sự” bằng cách gửi 
tàu chiến và phi cơ đến khu vực 
đó – một hành động tương tự 
như cuộc tập trận hàng không 
mẫu hạm kép đã diễn ra hồi đầu 
tháng này tại eo biển Đài Loan.

“Nhưng Trung Cộng có thực 
sự phản ứng với bất kỳ vấn đề 
nào trong số này không? Không, 
không hề,” ông Posobiec nói, lưu 
ý rằng chiến thuật phô trương 
sức mạnh quân sự không quan 
trọng đối với Bắc Kinh, trừ khi đi 
kèm với “tác động kinh tế” như 
cựu TT Donald Trump và cựu 
Ngoại trưởng Mike Pompeo đã 
làm đối với chế độ cộng sản này.

Ông Posobiec lập luận rằng 
việc không muốn tiếp tục cuộc 
chiến kinh tế thời cựu TT 
Trump với Trung Cộng là lý do 
chính mà gần như tất cả các tổ 
chức tài chính và tư bản lớn đều 

ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc 
bầu cử  tổng thống năm 2020.

Ông Posobiec cho biết rằng, 
“Tất cả các thành phần thân 
Trung Cộng trong giới cầm 
quyền Hoa Kỳ đều chống lưng 
cho ông Joe Biden chống lại cựu 
TT Trump. Bởi vì ông Trump là 
người duy nhất sẵn sàng dùng 
chiến tranh kinh tế chống lại 
Trung Cộng. Đây là phương tiện 
hữu hiệu nhất và duy nhất được 
sử dụng trong 30 năm toàn cầu 
hóa do Trung Cộng dẫn đầu.”

Khi được hỏi về khả năng 
xâm lược của Trung Cộng và 
việc sáp nhập Đài Loan, ông 
Posobiec nói rằng kịch bản như 
vậy có thể xảy ra do động cơ 
quyền lực trong nội bộ Trung 
Cộng, và bày tỏ lo ngại rằng 

chính phủ TT Biden có thể 
không can thiệp.

Ông Posobiec cho rằng, “Ông 
Tập Cận Bình vẫn có thể sẽ phải 
đối mặt với một số mối đe dọa 
từ các phe phái khác của Trung 
Cộng, những người không muốn 
ông ta trở thành chủ tịch kiểu 
này suốt đời,” ông Posobiec còn 
gợi ý rằng ông Tập, người đã viết 
lại hiến pháp Trung Quốc để tự 
cho mình quyền cai trị vô thời 
hạn, có thể có lúc từ bỏ chiến 
dịch gây ảnh hưởng kéo dài 
hàng thập kỷ lên Đài Loan để 
theo đuổi việc thống lĩnh quân 
sự như một cách để củng cố 
quyền lực của mình.

“Tôi nghĩ rằng trong tình 
huống đó ông Biden sẽ không 
can thiệp,” ông nói. “Tôi không 

nghĩ rằng ông ấy sẽ tìm ra giải 
pháp có ý nghĩa. Những gì ông 
ấy sẽ làm là thế này: Ông ấy sẽ 
tuyên bố rằng ông đang can 
thiệp, nhưng sau đó ông ấy sẽ cố 
gắng tìm kiếm một sự thỏa hiệp. 
Ông ấy sẽ nói, ‘Chúng ta cần 
tìm một điều gì đó mà cả hai 
bên  có  thể  đi  đến  thỏa  thuận.’”

“Và thỏa thuận kiểu này 
hoàn toàn sẽ gây tổn hại cho 
người dân Đài Loan,” ông tiếp 
tục. “Họ sẽ đưa ra một thỏa 
thuận đặt Đài Loan vào tình 
huống giống như Hồng Kông đã 
rơi vào năm 1997. Đó sẽ là loại 
thỏa thuận mà họ sẽ thực hiện, 
và chính xác là thứ mà Trung 
Cộng hằng mong muốn.”

Nguyễn Lê 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

Tòa Bạch Ốc: Không có ‘bước đi chủ 
động’ mới về thương vụ TikTok 
dưới thời ông Biden

Ông Jack Posobiec: 
Chính phủ TT Biden 
‘không quan tâm’ tới 
việc đối đầu thực sự 
với Trung Cộng

Phó Tổng thống Hoa Kỳ đương thời Joe Biden và lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 18/8/2011.

DADO RUVIC/ILLUSTRATION/REUTERS FILE PHOTO

ALEX BRANDON/AP PHOTO

PETER PARKS/AFP VIA GETTY IMAGES

BOWEN XIAO

Chính phủ TT Biden đang gấp 
rút đón nhận Trung Cộng—một 
chiến lược mà Thượng nghị sỹ 
Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) gọi 
là “nguy hiểm” trong một video 
ông đăng tải nhằm thu hút sự 
chú ý về các nhận xét của các 
ứng cử viên nội các tổng thống. 

Mối bang giao nồng ấm đã 
xuất hiện trong những tuần 
đầu tiên của chính phủ mới, có 
nguy cơ hủy bỏ nhiều năm nỗ 
lực chống lại Trung Cộng. Dưới 
thời chính phủ cựu TT Trump, 
Hoa Kỳ bắt đầu đáp trả chiến 
lược “chiến tranh không hạn 
chế” của Bắc Kinh bằng cách 
khơi dậy cuộc chiến ngôn từ và 
leo  thang  các  biện  pháp  đối  phó.

Thượng nghị sỹ (TNS) Cruz 
nói với The Epoch Times qua 
email rằng Trung Quốc “đặt ra 
mối đe dọa địa chính trị duy 
nhất và lớn nhất đối với Hoa Kỳ 
trong thế kỷ tới.”

Ông nói thêm: “Chúng ta cần 
các nhà hoạch định chính sách 
nghiêm túc, sáng suốt để đối 
đầu với mối đe dọa đó. Một trong 
những quy luật thực sự đáng lo 
ngại mà chúng ta thấy ở người 
được đề cử bởi TT Biden là họ 
vội vàng đón nhận những phần 
tồi tệ nhất của Trung Cộng. Tôi 
sẽ tiếp tục làm việc với các 
đồng nghiệp của mình để bảo 
vệ  an  ninh  quốc  gia.”

The Epoch Times đã liên hệ 
với chính phủ TT Biden để bình 
luận nhưng không nhận được 
câu  trả  lời  ngay  lập tức.

Trong ngày đầu tiên làm việc, 
Ngoại trưởng Antony Blinken—
người có mối liên hệ hàng chục 
năm với TT Biden—nói với các 
phóng viên rằng mối bang giao 
Hoa Kỳ-Trung Quốc “được cho 
là mối liên hệ quan trọng nhất 
mà chúng ta có trên thế giới.”

Ông Blinken cho biết ông 
ủng hộ hợp tác với Trung Quốc 
về vấn đề biến đổi khí hậu và 
các vấn đề khác trong mối quan 
tâm chung, đồng thời tán thành 
việc chính phủ tiền nhiệm xác 
định rằng Trung Cộng đang 
thực hiện hành vi diệt chủng 
người Hồi giáo ở Tân Cương.

Trong khi đó, Thống đốc 

Gina Raimondo, người được 
TT Biden đề cử làm Bộ trưởng 
Thương mại, đã từ chối cam 
kết giữ Huawei Technologies 
trong Danh sách tổ chức của Bộ 
Thương mại, điều sẽ ngăn chặn 
công ty này mua lại công nghệ 
của Hoa Kỳ.

Công ty Huawei của Trung 
Quốc đã nhận được sự chú ý 
sát sao của lưỡng đảng về những 
lo ngại trong vấn đề an ninh, 
đặc biệt là khi Bắc Kinh yêu cầu 
các công ty Trung Quốc chia sẻ 
thông tin với ngành tình báo 
của Trung Cộng. Hoa Thịnh 
Đốn đã nhiều lần tuyên bố 
rằng Huawei—được thành lập 
vào năm 1987 bởi một cựu kỹ 
sư Quân đội Giải phóng Nhân 
dân—là một phần mở rộng của 
chế độ này.

Một ứng cử viên khác, bà 
Linda Thomas-Greenfield, là 
ứng cử viên của TT Biden cho vị 
trí Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Bà 
đã nhận những lời chỉ trích vì 
những lời tuyên bố năm 2019 tại 
một sự kiện được tài trợ bởi các 
Viện Khổng Tử do Trung Cộng 
hậu thuẫn. Gần đây, TNS Cruz 
đã cùng ba đồng nghiệp trong 
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện 
bỏ phiếu phản đối việc thúc đẩy 
đề cử cho bà Linda Thomas-
Greenfield vào Thượng viện.

Tại sự kiện năm 2019, bà 
Greenfield đã nói một cách tích 
cực về Trung Quốc, khi nói với 
khán giả rằng nước này đã đầu 
tư vào Phi Châu theo một số 
cách, bao gồm các dự án đường 
sắt và phát triển cơ sở hạ tầng 
khác. Bà nói thêm, Phi Châu 
sẽ không được hưởng lợi từ 
sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc, nói rằng Hoa Kỳ 
có thể “học hỏi từ Trung Quốc 
và thành công gần đây của họ 
trên lục địa này.”

Bà nói: “Hoa Kỳ nên tập trung 
vào việc xây dựng mối quan hệ 
đối tác mạnh mẽ với Phi Châu 
dựa trên các giá trị chung về hòa 
bình, thịnh vượng, tăng trưởng 
và phát triển kinh tế bền vững 
cũng như cam kết vững chắc về 
quản lý tốt, bình đẳng giới và 
pháp quyền. Tôi thấy không có 
lý do gì Trung Quốc không thể 
chia sẻ những giá trị đó. Trên 

thực tế, Trung Quốc đang ở 
một vị trí độc nhất để truyền bá 
những lý tưởng này nhờ có dấu 
ấn mạnh mẽ trên lục địa này.”

Chủ tịch Đối ngoại Thượng 
viện Jim Risch (Cộng Hòa-
Idaho) cho biết vấn đề lớn 
nhất trong bài diễn văn của bà 
Greenfield “là thiếu sự thừa 
nhận về các hoạt động xấu xa 
của Trung Quốc.” Bà Greenfield 
đã tự bảo vệ mình, nói với các 
thượng nghị sỹ rằng bà có một 
bề dày thành tích trong việc ghi 
nhận những hoạt động đó và 
bày tỏ sự hối tiếc vì đã nhận lời 
mời diễn văn tại Viện Khổng Tử 
của Đại học Savannah State.

Ông Alejandro Mayorkas, 
Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa 
được phê chuẩn gần đây “bị cáo 
buộc đã lạm dụng quyền lực để 
cung cấp các ưu đãi đặc biệt của 
chính phủ nhằm mang lại lợi 
ích cho các đảng viên Đảng Dân 
Chủ có các mối liên hệ tốt, dẫn 
đến việc một quan chức cao cấp 
của Huawei có được thị thực 
EB-5”, theo một thông cáo báo 
chí từ văn phòng của TNS Cruz. 
Ông Cruz đã phản đối việc bổ 
nhiệm ông Mayorkas.

Năm 2013, ông Mayorkas, 
khi đó là một ứng cử viên của 
chính phủ TT Biden, đang bị 
điều tra dựa trên những cáo 
buộc rằng ông đã can thiệp cá 
nhân để giành được sự chấp 
thuận cho Gulf Coast Funds 
Management, một công ty tài 
chính do ông Anthony Rodham, 
anh trai của cựu Ngoại trưởng 
Hillary Clinton, điều hành. Các 
email do văn phòng TNS Chuck 
Grassley (Cộng Hòa-Iowa) nhận 
được cho thấy “sau khi được cấp 
phép tham gia chương trình 
thị thực nước ngoài, ít nhất một 
trong những thị thực mà công 
ty của ông Rodham tìm kiếm 
là dành cho phó chủ tịch của 
Huawei Technologies.”

Ngoài những bình luận từ 
một số ứng cử viên của TT Biden, 
chính phủ của tổng thống cũng 
đang thực hiện một số hành 
động có lợi cho Trung Cộng.

Dưới sự điều hành của ông 
Biden, Hoa Kỳ đang tái gia nhập 
Hiệp định Khí hậu Paris. Theo 
Climate Action Tracker, Trung 

Quốc hiện là nhà tài chính 
và nhà xây dựng cơ sở hạ tầng 
nhiên liệu hóa thạch và năng 
lượng tái tạo lớn nhất trên toàn 
thế giới. Đây cũng là nguồn 
phát thải khí CO2 lớn nhất 
trên thế giới.

Hoa Kỳ hiện cũng đang 
tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO). Cựu Tổng thống 
Donald Trump đã cáo buộc 
WHO từ chối thực hiện các cải 
cách do Hoa Kỳ khuyến nghị, 
bao gồm cung cấp bằng chứng 
về sự độc lập với Trung Cộng. 
Kể từ khi đại dịch lần đầu tiên 
bùng phát ở Vũ Hán, Trung 
Quốc, WHO đã lặp lại các luận 
điệu của Bắc Kinh. Ban đầu, tổ 
chức này đã lặp lại y nguyên các 
tuyên bố chính thức của Trung 
Cộng rằng có rất ít hoặc không 
có nguy cơ lây truyền virus từ 

người sang người.
Chính phủ mới cũng đang 

trì hoãn lệnh cấm đầu tư có liên 
hệ đến quân đội Trung Cộng. 
Ở Trung Quốc, một số công ty 
có tên tương tự—nhưng không 
giống— với các công ty quân sự 
của Trung Cộng. Dưới thời TT 
Biden, Bộ Tài chính đang tạm 
thời cho phép Hoa Kỳ đầu tư 
vào các công ty này.

Ông Robert Gates, Bộ 
trưởng Quốc phòng dưới thời 
chính phủ cựu TT Obama, nói 
với CBS trong một cuộc phỏng 
vấn hồi năm ngoái rằng ông 
tin ông Biden đã “sai lầm trong 
hầu hết các chính sách đối 
ngoại quan trọng và các vấn 
đề an ninh quốc gia trong bốn 
thập kỷ qua.”

 
Nguyễn Lê biên dịch

Thượng nghị sỹ Cruz: Chính phủ TT Biden 
vội vàng đón nhận Bắc Kinh

REUTERS

Hải quân Hoa Kỳ cho biết, 
hôm 06/02, một chiến hạm của 
Hoa Kỳ đã tiến sát quần đảo 
Hoàng Sa—một khu vực đang 
tranh chấp trên Biển Đông do 
Trung Quốc kiểm soát —trong 
một chiến dịch tự do hàng hải, 
nhiệm vụ đầu tiên thuộc diện 
này dưới thời chính phủ của 
Tổng thống Joe Biden. 

Quân đội Trung Quốc lên 
án hành động này, nói rằng họ 
đã cử các đơn vị hải quân và 
không quân theo dõi và cảnh 
báo chiến hạm.

Tuyến đường hàng hải đông 
đúc này là một trong những 
điểm nóng trong mối bang giao 
Hoa Kỳ-Trung Quốc, trong đó 
bao gồm chiến tranh thương 
mại, các lệnh trừng phạt của 
Hoa Kỳ, vấn đề Hồng Kông và 
Đài Loan.

Bắc Kinh có yêu sách lãnh 
thổ đối với hầu hết các tuyến 
đường hàng hải bao phủ Biển 
Đông, vốn bị tòa án quốc tế phán 
quyết là trái pháp luật trong phán 
quyết năm 2016. Philippines, 
Việt Nam, Malaysia, Brunei 
và Đài Loan có các tuyên bố 
chủ quyền tranh chấp trên các 

tuyến đường thủy này. Là nơi 
có ngư trường phong phú và 
các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên có giá trị tiềm năng, Biển 
Đông cũng là một trong những 
tuyến đường vận chuyển chính 
của thế giới.

Hạm đội 7 của Hải quân Hoa 
Kỳ cho biết khu trục hạm USS 
John S. McCain “đã khẳng định 
các quyền và tự do hàng hải 
trong vùng lân cận của quần 
đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật 
pháp quốc tế.”

Chiến dịch tự do hàng hải duy 
trì các quyền, tự do và việc sử 
dụng hợp pháp vùng biển được 
công nhận trong luật pháp quốc 
tế bằng cách thách thức “những 
hạn chế bất hợp pháp đối với 
việc đi lại tự do do Trung Quốc, 
Đài Loan và Việt Nam áp đặt.”

Chiến khu Nam bộ của Quân 
Giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc cho biết con tàu đã đi vào 
vùng lãnh hải của Hoàng Sa mà 
không được phép, “xâm phạm 
nghiêm trọng chủ quyền và an 
ninh của Trung Quốc.”

Trung Quốc đã kiểm soát 
hoàn toàn Hoàng Sa vào năm 
1974 sau một trận chiến ngắn 
với các lực lượng phía Nam 
Việt Nam. Việt Nam, cũng như 

Đài Loan, tiếp tục tuyên bố chủ 
quyền với quần đảo này.

Trong những năm gần đây, 
Trung Cộng đã tìm cách củng 
cố các tuyên bố chủ quyền của 
mình ở Biển Đông bằng cách 
xây dựng các tiền đồn quân sự 
trên các đảo và đá ngầm nhân 
tạo. Trung Cộng cũng đã khai 
triển các tàu tuần duyên và tàu 
đánh cá để đe dọa các tàu nước 
ngoài, chặn đường vào các 
tuyến đường thủy và chiếm giữ 
các bãi cạn và đá ngầm. Những 
hành động như vậy đã bị Hoa 
Kỳ và các đồng minh lên án.

Chiến hạm này của Hoa Kỳ 
cũng đã tham gia nhiệm vụ 
tương tự hồi đầu tuần 01-07/02 
khi đi qua khu vực eo biển Đài 
Loan nhạy cảm, khiến Bắc Kinh 
phản  ứng  giận  dữ.

Tháng trước, một nhóm tác 
chiến thuộc một hàng không 
mẫu hạm của Hoa Kỳ đã tiến 
vào Biển Đông với mục đích 
mà Hải quân cho là hoạt động 
thường lệ.

 
Bài viết do Ben Blanchard, 
Reuters và tòa soạn ở Bắc Kinh 
thực hiện

Huệ Giao biên dịch

THE ASSOCIATED PRESS

Tổng thống Joe Biden nói rằng 
Trung Quốc sẽ phải đối mặt 
với “sự cạnh tranh gay gắt” 
từ Hoa Kỳ dưới thời chính 
phủ của ông, nhưng mối bang 
giao mới mà ông Biden muốn 
tạo dựng không nhất thiết 
phải là một cuộc xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn 
được phát sóng hôm 07/02, 
TT Biden thừa nhận rằng ông 
vẫn chưa hội đàm với lãnh đạo 
Trung Cộng Tập Cận Bình kể 
từ khi nhậm chức hôm 20/01. 
Ông lưu ý rằng hai nhà lãnh 
đạo đã gặp nhau nhiều lần 
khi ông Biden giữ chức vụ 
Phó tổng thống và Ông Tập 
khi đó là Phó chủ tịch nước.

“Tôi biết ông ấy khá rõ,” 
TT Biden nói trong một đoạn 
trích của cuộc phỏng vấn 
được phát sóng vào Chủ nhật 
trong chương trình “Face the 
Nation” của kênh CBS.

TT Biden cho biết khi họ 
bàn luận, họ sẽ có “rất nhiều 
điều để nói.”

TT Biden dường như đang 
tập trung vào hoạt động ngoại 
giao khởi đầu của mình qua 
điện đàm với các đồng minh 
của Hoa Kỳ. Cho đến nay, 
ông đã nói chuyện với các 
nhà lãnh đạo của Canada, 
Mexico, Anh Quốc, Pháp, 
Đức, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc 
và  tổng  thư  ký  NATO.

Ông cũng đã có cuộc trò 
chuyện với Tổng thống Nga 

Putin.
Trong cuộc phỏng vấn, 

ông Biden mô tả ông Tập là 
một người “rất thông minh” 
và “rất cứng rắn” nhưng 
không có “một chút dân chủ, 
một chữ D nhỏ bé nào trong 
xương tủy của ông ấy.”

Ngay sau khi TT Biden 
tiếp quản Tòa Bạch Ốc từ cựu 
Tổng thống Donald Trump, 
Bắc Kinh đã hoan nghênh 
quyết định của chính phủ TT 
Biden là vẫn ở lại Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) và quay lại 
với Hiệp định khí hậu Paris.

Tuy nhiên, chính phủ mới 
có khả năng sẽ không thay đổi 
đáng kể các chính sách của 
Hoa Kỳ về thương mại, vấn 
đề Đài Loan, nhân quyền và 
Biển Đông, là những vấn đề 
đã khiến Bắc Kinh tức giận.

Ông Biden, trong cuộc 
phỏng vấn được ghi hình hôm 
05/02, cho biết ông đã nói với 
ông Tập “từ lâu, rằng chúng ta 
không cần phải có xung đột”. 
Tuy nhiên, ông Biden cho biết 
thêm, sẽ có “sự cạnh tranh 
khốc liệt. Và tôi sẽ không làm 
theo cách mà ông ấy biết. Và 
đó là vì ông ấy cũng đang gửi 
tín hiệu.”

Ông Biden cho biết ông sẽ 
không theo đuổi mối quan hệ 
Hoa Kỳ-Trung Quốc theo cách 
mà cựu TT Trump đã làm mà 
sẽ tập trung vào “các quy tắc 
quốc tế trên lộ trình này.”

 
Nguyễn Lê biên dịch

Chiến hạm Hoa Kỳ tiến sát quần đảo do Trung 
Quốc kiểm soát ở Biển Đông 

TT Biden: Trung Quốc nên 
đón nhận ‘sự cạnh tranh 
gay gắt’ từ Hoa Kỳ

Logo in 3D của Tik Tok được nhìn thấy ở phía trước một lá cờ Hoa Kỳ trong hình minh họa được chụp 
hôm 06/10/2020.

Tổng thống Joe 
Biden nói về nền 
kinh tế trong Phòng 
Khánh tiết Quốc 
gia của Tòa Bạch 
Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, 
hôm 05/02/2021.

TNS Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) nói trước giới truyền thông trong thời gian tạm nghỉ trong quá trình 
đàn hặc, ở khu vực tàu điện ngầm của Thượng viện ở Điện Capitol, Hoa Thịnh Đốn, hôm 28/01/2020. 

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES
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Một thành viên của đoàn 
chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) đến Vũ Hán 
để tìm hiểu nguồn gốc của đại 
dịch đã chỉ trích thông tin tình 
báo của Hoa Kỳ hôm 09/02, vài 
giờ sau khi một phát ngôn viên 
của Bộ Ngoại Giao nói rằng 
“vẫn chưa rõ” về việc Trung 
Cộng có cung cấp cho đoàn 
chuyên gia đầy đủ sự minh 
bạch hay không.

TT Joe Biden “phải tỏ ra 
cứng rắn với Trung Quốc,” 
ông Peter Daszack, một khoa 
học gia của Hoa Kỳ tham gia 
vào cuộc điều tra của WHO về 
nguồn gốc của virus ở Vũ Hán, 
đã đăng trên Twitter sau khi 
cuộc điều tra kết thúc.

Ông nói thêm rằng, “Xin 
đừng quá tin tưởng vào thông 
tin tình báo của Hoa Kỳ: ngày 
càng xa rời dưới thời ông 
Trump và thẳng thắn mà nói 
thì sai ở  rất nhiều khía cạnh.”

Trước đó hôm 09/02, ông 
Peter Ben Embarek, khoa 
học gia người Đan Mạch làm 
trưởng đoàn điều tra của 
WHO, cho biết rằng dựa trên 
những phát hiện của họ, “cực 
kỳ khó có khả năng” để loại 
virus này có thể vô tình thoát 
ra từ một phòng thí nghiệm. 
Các quan chức Hoa Kỳ trong 
chính phủ cựu TT Trump đã 

đưa ra giả thuyết rằng virus 
Trung Cộng có thể đã bị rò rỉ 
từ một phòng thí nghiệm virus 
ở  Vũ Hán.

Sau đó trong một cuộc họp 
báo, phát ngôn viên của Bộ 
Ngoại Giao, ông Ned Price, đã 
bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh 
bạch của cuộc điều tra này khi 
được hỏi liệu ông có tin rằng 
Trung Cộng đã hợp tác một 
cách đầy đủ với đoàn điều tra 
của WHO hay không.

Ông Price nói, “Tôi nghĩ là 
vẫn chưa có kết luận. Tôi nghĩ 
rõ ràng là phía Trung Cộng, ít 
nhất cho đến thời điểm này, vẫn 
chưa cung cấp sự minh bạch 
cần thiết mà chúng ta yêu cầu.”

Các bình luận của ông Price 
được đưa ra sau khi cuộc kiểm 
tra của các nghị sĩ Đảng Cộng 
Hòa hồi tháng 09/2020 kết luận 
rằng Trung Cộng và Tổ chức 
Y tế Thế giới phải “chịu trách 
nhiệm” về việc đã để virus phát 
tán, và đại dịch thế giới đã có 
thể được ngăn chặn nếu họ 
hành động khác đi.

Báo cáo này của các thành 
viên Đảng Cộng Hòa trong Uỷ 
ban Đối Ngoại Hạ Viện cho 
biết Trung Cộng đã tham gia 
tích cực vào các nỗ lực che đậy 
thông tin xung quanh sự lây lan 
của virus Trung Cộng, và WHO 
đã cho phép sự che đậy đó bằng 
cách ca ngợi Trung Cộng và 
“nhái lại” các luận điểm của họ.

Chính phủ cựu TT Trump 
đã công bố kế hoạch rút khỏi 
WHO hồi tháng 07/2020 trong 
khi cáo buộc cơ quan quốc tế 
này hoạt động theo chỉ thị của 
Trung Cộng.

Cựu TT cho biết WHO đã 
thất bại trong việc điều tra các 
báo cáo đáng tin cậy từ các 
nguồn ở tỉnh Vũ Hán tại Trung 
Quốc vốn mâu thuẫn với các 
số liệu của Bắc Kinh về sự lây 
lan của virus, đồng thời “lập 
lại và công khai ủng hộ” quan 
điểm cho rằng không tồn tại 
việc lây truyền virus từ người-
sang-người.

Ông Biden đã đảo ngược 
quyết định rời khỏi WHO này 

sau khi lên nhậm chức.
Sau các phát hiện của đoàn 

điều tra, ông Embarek cho biết 
đoàn sẽ tập trung nỗ lực vào 
việc nghiên cứu khả năng lây 
truyền từ dơi sang người và 
nguy cơ lây truyền thông qua 
thực phẩm đông lạnh.

“Các phát hiện này cho thấy 
giả thuyết về các sự cố trong 
phòng thí nghiệm là rất khó để 
có thể giải thích việc virus lây 
truyền vào cộng đồng dân cư,” 
và do đó “đấy không phải là giả 
thuyết chúng tôi đề nghị cho 
các nghiên cứu trong tương 
lai,” ông Embarek nói với các 
phóng viên trong cuộc họp báo 
kéo dài ba tiếng đồng hồ hôm 

09/02 ở Vũ Hán, thành phố 
Trung Quốc nơi virus Trung 
Cộng xuất hiện lần đầu tiên.

Trong một bình luận lặp lại 
các luận điệu của các quan chức 
Trung Cộng, ông cho rằng trong 
khi chợ Hải sản Hoa Nam là 
một trong những ổ virus Trung 
Cộng sớm nhất, thì virus có thể 
đến từ nơi khác, bao gồm cả từ 
thịt đông lạnh. Tuy nhiên, ông 
cho rằng vật chủ trung gian là 
động vật vẫn là nguồn “có khả 
năng cao nhất”.

Trong một cuộc phỏng vấn 
với đài Fox News hôm 09/02, 
cự u Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, 
ông Mike Pompeo, cũng đã 
đặt câu hỏi liệu đoàn này có 
đ ược toàn quyền tiếp cận để 
điều tra hay không.

Bản tin có sự đóng góp của Eva Fu.
Thanh Tùng biên dịch
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Gần đây, cựu Ngoại trưởng Mike 
Pompeo đã cảnh báo rằng nếu chính 
phủ Tổng thống Biden làm sai chính 
sách Trung Quốc của Hoa Kỳ, thì chúng 
ta sẽ thấy mình đang sống trong một 
“thế giới rất khác”.

Đó là một cách nói lạnh lùng nhưng 
chính xác mà người dân Hoa Kỳ không 
thể bỏ qua. Trung Quốc hẳn muốn thay 
đổi thế giới theo những cách thù địch 
với các lợi ích của Hoa Kỳ và các giá 
trị của Hoa Kỳ. Những thay đổi đó đã 
và đang ảnh hưởng đến cuộc sống và 
quyền tự do của chúng ta.

Các dữ  liệu xác nhận ảnh hưởng 
ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên 
khắp nền kinh tế và văn hóa của chúng 
ta. Trung Quốc tiếp tục quyền kiểm soát 
đối với hơn 2,400 công ty Hoa Kỳ, trong 
đó có một số công ty lớn nhất. Giờ đây, 
phạm vi tiếp cận của họ xuyên suốt mọi 
lĩnh vực kinh doanh của Hoa Kỳ, bao 
gồm cả công nghệ thông tin và truyền 
thông tiên tiến nhất. Như chúng ta đã 
biết trong đại dịch, Trung Quốc kiểm 
soát các chuỗi cung ứng quan trọng, bao 
gồm cả thực phẩm và thuốc men. Các 
khoản đầu tư ngày càng tăng của Trung 
Quốc vào giáo dục, giải trí và truyền 
thông của Hoa Kỳ ngày càng định hình 
mọi  thứ  mà chúng ta nghe và biết (và cả 
những gì chúng ta không nghe thấy).

Trung Cộng áp dụng chính sách tiền 
tệ  và tài khóa như một vũ khí trong 
cuộc tấn công mang tính chiến lược. 
Các biện pháp kiểm soát tiền tệ của họ 
thao túng các lực lượng thị trường và 
định giá đồng nhân dân tệ. Ngành công 
nghiệp Trung Quốc tràn ngập thế giới 
với các mặt hàng tiêu dùng giá rẻ, thực 
phẩm, thuốc, công nghệ, các khoản trợ 
cấp giáo dục và các sản phẩm giải trí – 
thường xuyên làm tổn hại các ngành 
công nghiệp nội địa của chúng ta.

Về nhân quyền, Trung Cộng tống 
giam người Duy Ngô Nhĩ trong các trại 
tập trung, đối xử tàn bạo với những tín 
đồ Cơ đốc giáo và các học viên Pháp 
Luân Công, và sử dụng các tù nhân 
chính trị cho việc mổ cướp nội tạng. 
Vào năm 2020, họ đã đè bẹp quyền tự 

do và quyền tự chủ của Hồng Kông 
và lan truyền thông tin sai lệch về vai 
trò của họ trong nguồn gốc của đại dịch 
virus corona.

Tuy nhiên, có quá nhiều nhà lãnh 
đạo của Hoa Kỳ dường như không quan 
tâm. Ngay cả việc tiết lộ các gián điệp 
người Trung Quốc bị cáo buộc có mối 
liên hệ thân thiết, lâu năm với Thượng 
nghị sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ–
California) và Dân biểu Eric Swalwell 
(Dân Chủ–California) – hai thành viên 
Đảng Dân Chủ có quyền truy cập thông 
tin tình báo nhạy cảm quan trọng đối 
với an ninh quốc gia – cũng đã vấp 
phải sự  thờ  ơ  lãnh đạm. Kỳ lạ thay, 
ông Swalwell, ngay lập tức được khen 
thưởng bằng việc phục hồi vị trí trong 
Ủy ban Tình báo và được chọn là một 
trong những người phụ trách đàn hặc.

Bất chấp nhận thức ngày càng gia 
tăng rằng Trung Quốc đang thách thức 
Hoa Kỳ về vị trí lãnh đạo toàn cầu, hầu 
hết người dân Hoa Kỳ vẫn còn mơ hồ 
về mối đe dọa đối với các quyền tự do 
và cách sống của chúng ta. Không ngạc 
nhiên khi chính phủ ông Biden coi 
Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh 
chứ không phải là một mối đe dọa thực 
sự. Họ sai rồi.

Trong suốt lịch sử, cấu trúc cơ bản của 
các mối bang giao quốc tế (chẳng hạn như 
“trật tự thế giới”) về cơ bản đã bắt chước 
cấu trúc của các cường quốc hoặc cường 
quốc thống trị. Sau Đệ nhị Thế chiến, thế 
giới đã lấy Hoa Kỳ làm gương cho mô 
hình đó. Các quốc gia trên khắp thế giới 
thường xuyên tổ chức các cuộc bầu cử vì 
bầu cử đem lại tính hợp pháp cho chế độ. 
Ngay cả Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng được 
tổ chức như một hội đồng lưỡng viện. 
Các quốc gia thành viên là bình đẳng 
trên danh nghĩa, và nhân quyền là chủ 
đề thường xuyên của các cuộc thảo luận, 
tranh luận, và ngoại giao. Các cách tiếp 
cận dựa trên quy tắc đối với thương mại và 
giải quyết tranh chấp là đặc điểm của tất 
cả các tổ chức quốc tế lớn.

Mặc dù nhiều cuộc bầu cử trong số 
đó là giả tạo, LHQ là một điểm nóng của 
chủ nghĩa chống Hoa Kỳ và nhân quyền 
đang bị vi phạm tràn lan, nhưng điểm 
mấu chốt là hầu như toàn thế giới cảm 
thấy cần phải bày tỏ lòng kính trọng tối 
thiểu đối với các giá trị của Hoa Kỳ và 
hệ thống của Hoa Kỳ.

Trong một thế giới do Trung Cộng 
thống trị, các giá trị và các hệ thống 
của Trung Cộng sẽ đảm nhận vai trò 

toàn cầu hóa đó. Nhân quyền, quyền 
tự do dân sự, pháp quyền, và chính 
phủ đại diện sẽ bị giảm sút đáng kể. Sẽ 
không chỉ có trật tự thế giớ i sẽ thay 
đổi. Nền quản trị quốc gia, bao gồm cả 
chính phủ của chúng ta, sẽ tuân theo 
trật tự đó. Hiểu được điều đó là rất quan 
trọng để bảo vệ và gìn giữ sự tự do và 
thịnh vượng của Hoa Kỳ.

Hình bóng một đất nước Hoa Kỳ sẵn 
sàng hy sinh tự do và sự  thịnh vượng 
của mình một cách vô tình để tiếp thu 
những giá trị đó đã trở nên rõ ràng. Chủ 
nghĩa tiến bộ của Hoa Kỳ đã đi theo 
một hình thức mềm của mô hình Trung 
Cộng. Giới quyền lực tinh anh phát tán 
những sự thật, những niềm tin và các 
giá trị chính thức mà không ai thắc 
mắc. Những người thuộc trong ranh 
rới thì được phép làm ăn phát đạt theo 
những cách phục vụ cho quan niệm về 
lợi ích công cộng của giới cầm quyền đó. 
Những người khác thì được sống nhờ 
vào trợ cấp của chính phủ để đổi lấy việc 
hoàn toàn chấp nhận các câu chuyện 
được chấp thuận trước và bày tỏ lòng 
biết ơn đối với sự hào phóng của chính 
phủ. Người dân được khuyến khích tố 
giác lẫn nhau để nịnh bợ các nhà cầm 
quyền địa phương. Những người được 
cho là không ai ưa, vì sắc tộc hoặc tín 
ngưỡng của họ, đang bị loại bỏ khỏi xã 
hội đạo mạo.

Một đất nước Hoa Kỳ không có các 
quyền và tự do cơ bản, vốn đã luôn làm 
nên quốc hồn quốc túy của chúng ta 
là một đất nước Hoa Kỳ màu mỡ cho 

một thời đại thống trị của Trung Cộng. 
Gần như mọi xu hướng trong cuộc sống 
đương đại của người dân Hoa Kỳ dường 
như đang đi theo hướng đó. Các chính 
sách thích ứng đã đang định hình 
trong chính phủ TT Biden sẽ gây ra một 
mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lý 
tưởng, các giá trị và phúc lợi của người 
dân Hoa Kỳ. Các chính sách này sẽ dẫn 
đến một thế giới, và một Hoa Kỳ tuân 
thủ những lý tưởng và giá trị của Trung 
Cộng thay vì của chính chúng ta.

Điều đó giải thích về mối đe dọa mà 
Trung Quốc đặt ra cho những thường 
dân Hoa Kỳ hoặc gia đình của họ. Mối 
lo ngại thực sự là việc những bước đi 
lầm lạc mà chính phủ TT Biden đã đang 
thực hiện có nguy cơ tạo ra một thế giới 
rất khác. Cảnh báo của ông Pompeo là 
hoàn toàn chính xác. Trung Cộng và 
liên minh của họ với chủ nghĩa cấp tiến 
Ho a Kỳ  là  kẻ  thù  thực sự  từ  bên trong.

Ông Bruce Abramson và ông Robert 
B. Chernin là các giám đốc tại Trung 
tâm Giáo dục và Tri thức Hoa Kỳ. Ông 
Abramson là tác giả của cuốn sách sắp 
ra mắt “Cuộc nội chiến mới: Phơi bày 
Giới tinh hoa, Chiến đấu chống Chủ 
nghĩa cấp tiến, và Khôi phục nước Mỹ” 
(Nhà xuất bản RealClear, 2021).

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

Cẩm An biên dịch

Trung Quốc là kẻ thù đích thực từ bên trong

Chuyên gia WHO: ‘Đừng quá tin tưởng’ vào các tin
tình báo của Hoa Kỳ về virus Trung Cộng
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Đã vài tuần trôi qua kể từ khi 
Tổng thống Joe Biden tại vị, các 
nhà phân tích về Trung Quốc 
đang tìm kiếm những manh 
mối về chính sách Trung Quốc 
mà chính phủ mới sẽ đưa ra.

Nhà bình luận về các vấn 
đề Trung Quốc ở Hoa Kỳ, 
ông Đường Tĩnh Viễn (Tang 
Jingyuan), nói rằng những nhận 
xét của chính phủ gần đây cho 
thấy Tổng thống Biden có thể 
không muốn đối đầu với Trung 
Quốc trong các vấn đề khó khăn.

Trong khi đó, giáo sư nghiên 
cứu về Trung Quốc tại Đại học 
Công nghệ Sydney, ông Phùng 
Sùng Nghĩa (Feng Chongyi), nói 
rằng ông tin tình huống tổng 
thể của cuộc đối đầu Hoa Kỳ–
Trung Quốc có thể tạm thời duy 
trì như hiện trạng.

Hãng thông tấn Hồng Kông 
HKET phân tích rằng Tổng 
thống Biden có thể đang lạnh 
nhạt với Bắc Kinh vì ông vẫn 
chưa chính thức phản ứng trước 
những cử chỉ vừa cứng rắn vừa 
mềm mỏng nhằm cố gắng tái 
can dự  của Trung Cộng.

Mục tiêu của Trung Quốc
Sau khi các hãng thông tấn Hoa 
Kỳ dự đoán ông Joe Biden sẽ là 
người chiến thắng trong cuộc 
bầu cử tổng thống, lãnh đạo 
Trung Cộng Tập Cận Bình đã gửi 
điện chúc mừng đến ông Biden 
hôm 25/11/2020, đề nghị hợp tác 
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hôm 07/12/2020, trong khi 
họp với phái đoàn Hội đồng 
Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung 
Quốc tại Bắc Kinh, Bộ trưởng 
Ngoại giao Trung Cộng Vương 
Nghị đã thúc giục rằng, “Trung 
Quốc và Hoa Kỳ nên cùng nhau 
làm việc để khởi động lại việc 
đối thoại, khôi phục mối bang 
giao, và xây dựng lại sự tin 
tưởng lẫn nhau.”

Sau đó, các quan chức bắt đầu 
sử  dụng  những  lời  lẽ  gay  gắt  hơn.

Trong bài diễn văn tại hội 
nghị trực tuyến của Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới hôm 25/01, 
lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình kêu gọi các nước nên từ 
chối trạng thái tâm lý “Chiến 
tranh lạnh.”

“Việc đối đầu sẽ dẫn chúng 
ta vào ngõ cụt,” ông Tập nói và 
nhấn mạnh rằng các quốc gia 
“không nên quay lại con đường 
của quá khứ.” 

Sau đó, trong bài diễn văn 
trước Ủy ban Quốc gia về Bang 
giao Hoa Kỳ-Trung Quốc hôm 
01/02, nhà ngoại giao hàng đầu 
Trung Cộng là Dương Khiết Trì 
đã cảnh báo Hoa Kỳ không nên 
vượt qua “lằn ranh đỏ” bằng 
việc giải quyết các vấn đề Hồng 
Kông, Tây Tạng, Tân Cương, và 
Đài Loan.

Đồng thời, Trung Cộng cho 
phép lực lượng tuần duyên 
của mình sử dụng vũ lực khi 
đối mặt với những xung đột từ 
các quốc gia khác và thực hiện 
một cuộc tập trận quân sự trên 
Biển Đông từ ngày 27/01 đến 
ngày 30/01. Trung Cộng cũng 
cử hàng chục chiến đấu cơ đến 
Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Nhà bình luận Đường cho 
rằng hình thức gây áp lực mềm 
mỏng và cứng rắn này “là chiến 
lược điển hình của Trung Cộng,” 
và phân tích rằng mục tiêu cuối 
cùng của đảng này là “thúc 
giục chính phủ ông Biden đối 
thoại với Trung Quốc.”

Các thông báo chính thức 
của Hoa Kỳ
Hôm 02/02, phát ngôn viên Tòa 
Bạch Ốc Jen Psaki và phát ngôn 
viên Bộ Ngoại giao Ned Price đã 
trả lời các câu hỏi của giới báo 
chí về chính sách Hoa Kỳ-Trung 
Quốc trong các cuộc họp báo.

Khi được hỏi liệu TT Biden 
có dự định nói chuyện với lãnh 
đạo Trung Cộng là ông Tập hay 
không, bà Psaki nói, “Tôi không 
có thẩm quyền để đưa ra bất 
kỳ dự đoán nào cho quý vị vào 
thời điểm này.”

Bà Psaki giải thích rằng 
chính phủ của Tổng thống 
Biden sẽ tiến tới một mối ngoại 

giao chiến lược Hoa Kỳ-Trung 
Quốc “từ một vị thế mạnh mẽ, 
và nó bao gồm cả sự tham gia 
cùng với các đồng minh và đối 
tác của chúng ta.”

Khi được hỏi về việc trả lời của 
Bộ Ngoại giao đối với những bình 
luận của ông Dương, ông Price 
cho biết, “Chúng tôi kêu gọi Bắc 
Kinh ngừng gây áp lực quân sự, 
ngoại giao, và kinh tế đối với Đài 
Loan và thay vào đó hãy tham 
gia vào một cuộc đối thoại có ý 
nghĩa với ban lãnh đạo được bầu 
cử dân chủ của Đài Loan.”

“Chúng ta đang cạnh tranh 
gay gắt với Trung Quốc,” ông 
Price nói thêm và lưu ý rằng 
hành vi của Trung Cộng “gây 
tổn hại cho người lao động Hoa 
Kỳ, làm giảm lợi thế công nghệ 
của chúng ta, đe dọa các khối 
liên minh và sức ảnh hưởng của 
chúng ta trong các tổ chức quốc 
tế, và Trung Quốc đang có những 
vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng chấn động lương tâm.”

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý 
rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ 
có thể hợp tác “trên cơ sở hạn 
chế” đối với các vấn đề hai bên 
cùng quan tâm, chẳng hạn như 
biến đổi khí hậu, bằng cách 
tranh thủ sự giúp đỡ của các 
đồng minh ở Âu Châu, Bắc Mỹ 
và khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương. 

Phân tích
Từ các cuộc họp báo của bà 
Psaki và ông Price, hãng thông 
tấn HKET kết luận rằng Tổng 
thống Biden sẽ không thân thiện 
với Trung Quốc như chính phủ 
tiền nhiệm của ông Obama.

Bình luận viên Đường lại 
đưa ra một quan điểm khác.

“Chúng ta đều biết rằng 
chính phủ ông Trump đã đưa ra 
các chính sách rất giới hạn đối 
với Trung Cộng. Không thể nào 
chính phủ ông Biden lại thay 
đổi chính sách này trong một 
sớm một chiều,” ông Đường 
nói. Tuy nhiên, đã có một số 
hành động cho thấy chính phủ 
mới đang giảm bớt áp lực đối 

với Trung Quốc.
Ông Đường chỉ ra tuyên bố 

của Bộ Tài chính cập nhật về 
một lệnh cấm các khoản đầu 
tư của Hoa Kỳ vào các công 
ty liên kết với quân đội Trung 
Cộng hôm 27/01—theo đó hoãn 
thi hành các hạn chế của lệnh 
này đến tháng 05/2021 đối với 
những công ty có tên tương tự 
nhưng không khớp một cách 
chính xác với những công ty bị 
đưa vào danh sách đen.

Giáo sư Phùng của Đại học 
Sydney chỉ ra rằng Hoa Kỳ và 
Trung Quốc có những khác biệt 
cơ bản mà sẽ khó để giải quyết, 
chẳng hạn như các giá trị mà 
mỗi quốc gia trân trọng và hệ 
thống chính trị của họ.

Trong khi đó, về các vấn đề 
“lằn ranh đỏ” mà ông Dương 
Khiết Trì đã nói đến, có sự đồng 
thuận của lưỡng đảng giữa 
các quan chức Hoa Kỳ trong 
việc trừng phạt Trung Cộng vì 
những vi phạm nhân quyền 
ở Hồng Kông, Tân Cương và 
Tây Tạng, cũng như ủng hộ Đài 
Loan, ông Phùng cho biết.

Chính phủ ông Trump đã 
trừng phạt các quan chức cao 
cấp của Trung Cộng và Hồng 
Kông vì đã làm xói mòn các 
quyền tự do của Hồng Kông, 
cũng như các quan chức hàng 
đầu của Đảng Cộng Sản vì 

những vai trò của họ trong việc 
vi phạm nhân quyền ở Tân 
Cương, nơi mà những người 
Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc 
thiểu số Hồi giáo khác bị đàn 
áp nghiêm trọng.

Ông Phùng tin rằng chính 
phủ ông Trump đã xây dựng 
một cấu trúc chung để đối đầu 
với chế độ cộng sản ở Trung 
Quốc. Ông cho rằng không chắc 
Tổng thống Biden sẽ thay đổi 
nó trong lúc này.

Nếu làm vậy, “ông Biden sẽ 
cần lý do để sửa đổi các chính 
sách của ông Trump về Trung 
Quốc. Cho đến nay, những bài 
diễn văn của các quan chức 
Trung Cộng vẫn chưa đưa ra 
được những cái cớ cần thiết 
cho ông Biden,” ông Phùng nói.

Hiện không rõ chính xác 
cách thức mà chính phủ mới 
sẽ giải quyết các mối đe dọa 
của Bắc Kinh, mặc dù các quan 
chức chính phủ Tổng thống 
Biden mô tả chính quyền nước 
này là một “đối thủ cạnh tranh 
toàn cầu” và cam kết sẽ hạn chế 
hành vi cướp bóc của họ.

Tuy nhiên, ông Phùng cho 
rằng chính phủ ông Biden có 
thể sẽ không dễ dàng thay đổi 
quan điểm của Hoa Kỳ về việc 
coi Trung Quốc là một đối thủ. 

Cẩm An biên dịch

Các chuyên gia phân tích về cách chính phủ TT Biden 
đưa ra  chính sách về Trung Quốc

EVA FU 

Một cựu quan chức an ninh 
Tòa Bạch Ốc đã nói: “Chính 
phủ mới của Hoa Kỳ nên giữ 
vững lập trường khi ứng phó 
với Bắc Kinh và tránh rơi vào 
‘bẫy đàm phán’ xảo quyệt của 
chế độ cộng sản này.”

“Đừng mắc vào cạm bẫy mà 
Bắc Kinh thường giăng ra cho 
hết chính phủ này đến chính 
phủ khác, đó là cố gắng lôi kéo 
Hoa Kỳ tham gia đàm phán từ 
sơ đẳng lên trung cấp, chính 
thức và lâu dài,” cựu Phó Cố 
vấn An ninh Quốc gia Matthew 
Pottinger nói trong bài diễn 
văn trước công chúng đầu tiên 
kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc hồi 
tháng 1/2021.

Ông Pottinger, người có vai 
trò chính trong việc xây dựng 
chính sách Trung Quốc của 
chính phủ cựu Tổng thống (TT) 
Trump, đã đưa ra những nhận 
xét này trong một cuộc hội thảo 
với nhóm chuyên gia hôm 03/02 
do Trường Quốc tế và Công vụ 
Steven J. Green của Đại học 
Quốc tế Florida tổ chức.

Ông nói rằng sau một năm 

đàm phán qua lại và sau khi 
xem xét các cuộc đối thoại trước 
đó trong hai thập kỷ qua mà 
Hoa Kỳ đã “mắc bẫy,” dẫn đến 
“thâm hụt thương mại của Hoa 
Kỳ và thất thoát tài sản trí tuệ,” 
nội các cũ của Tòa Bạch Ốc đã 
học được rằng “đừng để Trung 
Quốc làm mất thời gian.”

Trong khoảng một thập kỷ 
sau năm 2006, hai nước đã tiến 
hành các cuộc đàm phán nửa 
năm một lần, được gọi là “Đối 
thoại Kinh tế Chiến lược,” để 
giải quyết các tranh chấp kinh 
tế. Tuy nhiên, chính phủ cựu TT 
Trump đã chỉ trích quá trình này 
vì đã không mang lại kết quả đủ 
rõ ràng, và cuối cùng đã bãi bỏ 
các cuộc đàm phán khi Hoa Kỳ 
chuyển sang cách tiếp cận cứng 
rắn đối với Trung Cộng.

Ông Pottinger nói: “Điều 
này ngày càng trở nên tồi tệ 
hơn qua mỗi chính phủ kế 
nhiệm, qua từng cuộc đối thoại 
chính thức kế tiếp. Vì vậy, 
chúng ta nên nói về các điều 
khoản của mình, và chúng ta 
nên nói bằng hành động.”

Trong các bài diễn văn gần 
đây, các quan chức hàng đầu của 

Trung Cộng đã chỉ ra rằng đảng 
cộng sản cầm quyền này không 
có ý định thay đổi các kế hoạch  
của nó đối với Trung Quốc. Hôm 
01/02, ông Dương Khiết Trì, nhà 
ngoại giao chính sách đối ngoại 
hàng đầu của Trung Cộng, đã 
yêu cầu chính phủ TT Biden 
phải tuân theo các quy tắc của 
đảng này, cảnh báo rằng các 
hành động tiềm tàng trong việc 
giải quyết vấn đề Hồng Kông, 
Tây Tạng và Tân Cương của chế 
độ này là “một lằn ranh đỏ không 
được vượt qua.”

Từ lâu Bắc Kinh đã tuyên 
bố Đài Loan là một tỉnh nổi 
loạn, đe dọa sẽ “thống nhất” 
với Trung Quốc đại lục bằng vũ 
lực. Với việc Hồng Kông hiện 
đang nằm dưới tầm kiểm soát, 
Trung Cộng đang leo thang 
xâm lược quân sự đối với Đài 
Loan, gửi đi hàng chục chiến 
đấu cơ chỉ vài ngày sau khi TT 
Joe Biden nhậm chức.

“Người dân Đài Loan cần 
phải hiểu tình hình đang trở 
nên nghiêm trọng và nguy 
hiểm như thế nào và đó không 
phải là lỗi của các nhà lãnh 
đạo Đài Loan. Tất cả đều liên 
quan đến Bắc Kinh, đến sự 
thèm muốn và tham vọng của 
họ,” ông Pottinger nói. “Người 
dân Đài Loan cần thực sự tập 
hợp quanh những người lãnh 
đạo của họ và hiểu rằng họ sẽ 
phải hy sinh. Có những điều 
mà họ sẽ phải làm để chuẩn bị 
cho chiến tranh nhằm hy vọng 
ngăn chặn chiến tranh.”

Tuyên bố tại một hội nghị 
tương tự qua video được ghi 
hình trước, Thượng nghị sỹ Jim 
Risch (Cộng Hòa-Idaho), Chủ 
tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng 
viện, đã gọi Trung Cộng là 
“thách thức chính sách đối 
ngoại lớn nhất của chúng ta 
trong nhiều năm tới.”

Ông Risch nói: “Lý lịch xâm 
lược, đàn áp và các cam kết bị 
phá vỡ của Trung Cộng nên 
khiến Hoa Kỳ tạm dừng trước 
khi vội vàng ký kết các thỏa 
thuận và theo đuổi các sáng 
kiến   hợp tác mở rộng,” chẳng 
hạn như thỏa thuận khí hậu 
với Bắc Kinh.

Ông Pottinger, có vợ là một 
nhà virus học với nhiều năm 
kinh nghiệm tại Trung tâm 
Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, 
đã kêu gọi mọi người xem xét 
lại tờ thông tin hôm 15/01 do 
Bộ Ngoại giao phát hành dưới 
thời chính phủ cựu TT Trump, 
đã chỉ trích về “nỗi ám ảnh chết 
người về bí mật” của Trung 

Cộng xung quanh nguồn gốc 
của virus SARS-CoV-2.

Ông nói thêm, tờ thông tin 
này đã được các quan chức 
trong Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân 
sinh Hoa Kỳ, lãnh đạo tình 
báo và Tòa Bạch Ốc “kiểm tra 
rất kỹ lưỡng.”

Mặc dù Viện Virus học Vũ 
Hán (WIV), nằm tại điểm nóng 
về COVID-19 đầu tiên trên 
thế giới, thường xuyên kiểm 
soát các loại virus nguy hiểm, 
nhưng cơ quan này lại tuyên bố 
“không có ca lây nhiễm” trong 
số các nhân viên của mình khi 
đại dịch bắt đầu. Nhưng theo tờ 
thông tin trên, Hoa Kỳ “có lý do 
để tin rằng một số nhà nghiên 
cứu bên trong WIV đã nhiễm 
bệnh vào mùa thu năm 2019” 
với các triệu chứng tương tự 
như COVID-19.

Hôm 03/02, các nhân viên 
điều tra của Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) đã đến phòng thí 
nghiệm Vũ Hán như một điểm 
nhấn trong nhiệm vụ điều tra 
nguồn gốc của đợt bùng phát 
virus. Chuyến đi Vũ Hán diễn 
ra sau nhiều tháng trì hoãn 
và đàm phán kéo dài, và rồi 
nhóm chuyên gia WHO đã rời 
phòng thí nghiệm Vũ Hán sau 
khoảng ba giờ mà không nói 
chuyện với các phóng viên chờ 
đợi bên ngoài.

“Rất đáng chú ý. Có nhiều 
nghi vấn,” nhà nghiên cứu 
người Đan Mạch Thea Fischer 
nói khi xe của nhóm chuyên gia 
tăng tốc rời đi.

Hạo Văn biên dịch

Cựu cố vấn của TT 
Trump: Đừng sa vào 
‘Bẫy đàm phán’ của 
Trung Cộng

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói về Trung Quốc cộng sản và tương lai của thế giới tự do tại Thư viện Tổng thống 
Richard Nixon ở Yorba Linda, California, hôm 23/07/2020.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew 
Pottinger đến dự lễ trao Huân chương Danh 
dự tại Phòng Đông của Tòa Bạch Ốc ở thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn, hôm 11/09/2020.

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình khi còn là Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Phó Chủ tịch Trung 
Cộng giơ những chiếc áo có ghi thông điệp do các học sinh tại Trường Nghiên cứu Khảo sát Quốc 
tế ở Southgate, bên ngoài Los Angeles, tặng cho họ vào ngày 17/02/2012.

FREDERIC J. BROWN/AFP/GETTY IMAGES

Các phóng viên và 
nhân viên an ninh 
tập trung gần lối 
vào của Viện Virus 
học Vũ Hán sau 
chuyến thăm của 
đoàn chuyên gia 
thuộc Tổ chức Y tế 
Thế giới tại Vũ Hán, 
Trung Quốc, hôm 
03/02/2021.

NG HAN GUAN/AP PHOTO
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FRANK FANG

Theo một báo cáo mới được 
công bố của Cục Hải quan và 
Biên phòng Hoa Kỳ (CBP), hàng 
giả hoặc hàng kém chất lượng 
của Trung Quốc liên quan đến 
COVID-19 bị các nhân viên hải 
quan Hoa Kỳ thu giữ chiếm 
51%, giai đoạn  từ  tháng 10/2019 
đến hết tháng 09/2020. 

Trong số các sản phẩm bị hải 
quan Hoa Kỳ thu giữ có hơn 12.7 
triệu khẩu trang giả, 177,356 bộ 
kit xét nghiệm COVID-19 cùng 
38,098 viên Chloroquine bị Cục 
quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấm.

Hiệu quả của thuốc chống 
sốt rét Hydroxychloroquine 
và mối liên hệ chặt chẽ của 
Chloroquine trong việc điều trị 
các triệu chứng của COVID-19, 
căn bệnh do virus Trung Cộng 
(thường được gọi là coronavirus 
chủng mới) gây ra, hiện còn 
nhiều tranh cãi.

Ban đầu FDA đã cấp giấy 
phép sử dụng khẩn cấp cho hai 
loại thuốc trên, nhưng sau đó 
đã thu hồi giấy phép vào tháng 
6/2020, cho rằng chúng “không 
mang lại hiệu quả trong việc 
điều  trị  COVID-19.”

Tuy nhiên, đã có những 
nghiên cứu cho thấy hiệu quả 
của chúng: một nghiên cứu 
cho thấy Hydroxychloroquine 
làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh 

nhân COVID-19, trong khi 
một nghiên cứu khác chứng 
minh một hỗn hợp thuốc chứa 
Hydroxychloroquine có thể làm 
giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong 
của bệnh nhân nhiễm virus.

FDA hiện có một cơ sở dữ liệu 
liệt kê các sản phẩm gian lận liên 
quan đến COVID-19, bao gồm 
cả các bộ kit xét nghiệm. Danh 
sách này bao gồm tên các công 
ty và tên các sản phẩm của họ.

Theo một thông cáo báo chí, 
hồi tháng 12/2020, hải quan 
Cincinnati đã thu giữ 10,080 
khẩu trang phẫu thuật giả mạo 
được dán nhãn “3M Mask 
Model 1860” trong một lô hàng 
có xuất xứ từ Trung Quốc. Các 
hộp chứa khẩu trang này được 
dán nhãn giả mạo là “Sản xuất 
tại Hoa Kỳ.”

Nếu là hàng thật, những 
chiếc khẩu trang 3M giả này 
được xác định dựa trên giá bán 
lẻ theo đề nghị của nhà sản 
xuất là 65,520 USD.

Khẩu trang giả cũng đến 
Hoa Kỳ từ Hồng Kông. Các 
quan chức hải quan ở  Cincinnati 
đã thu giữ tổng cộng 6,080 khẩu 
trang 3M giả trong các chuyến 
hàng từ Hồng Kông hôm 
06/12/2020.

Một vụ thu giữ khác diễn ra 
tại Chicago hồi tháng 9/2020, 
khi các nhân viên hải quan địa 
phương chặn một lô hàng chứa 
500,000 chiếc khẩu trang N95 

giả. Giá trị những chiếc khẩu 
trang này được xác định theo 
giá bán lẻ ước tính là 474,905 
USD, nếu là hàng chính hãng. 
Chuyến hàng này có nguồn 
gốc từ thành phố Thâm Quyến, 
miền nam Trung Quốc, và được 
chuyển đến cho một công ty ở 
Manalapan, New Jersey.

Sản phẩm từ lao động 
cưỡng bức
Báo cáo của CBP cũng đã đề cập 
rằng các quan chức hải quan 
đã ban hành một lượng kỷ lục, 
13 lệnh dừng thông quan hàng 
hóa mới, qua đó cấm nhập cảng 
các sản phẩm được sản xuất 
bằng lao động cưỡng bức, trong 
kỳ hạn 12 tháng đến hết ngày 
30/09/2020.

Hầu hết các sản phẩm mục 
tiêu này—bao gồm găng tay 
dùng một lần, hải sản và bông 
gòn—có nguồn gốc từ Trung 
Quốc. Theo báo cáo, các sản 
phẩm này đã được định giá gần 
50 triệu USD.

Hôm 13/01, CBP đã ban hành 
một lệnh dừng thông quan hàng 
hóa mới, cấm nhập cảng tất cả 
các mặt hàng bông gòn, quần 
áo, hàng dệt may và các sản 
phẩm làm từ cà chua có nguồn 
gốc từ Tân Cương, Trung Quốc.

Bắc Kinh đã giam giữ hơn 
một triệu người Hồi giáo thiểu 
số—bao gồm người Duy Ngô 
Nhĩ, người Kazakhstan và 

người Kyrgyzstan—trong các 
trại giam giữ ở Tân Cương. 
Những người bị giam giữ phải 
chịu sự cưỡng bức lao động, tra 
tấn và các buổi tuyên truyền 
chính trị. Bắc Kinh tuyên bố 
những trại tập trung này là 
“các trung tâm dạy nghề.”

Hồi tháng 8/2020, một công 
ty Hoa Kỳ đã bị phạt 575,000 
USD vì nhập cảng bột cỏ ngọt 
stevia và các chất dẫn xuất 
của stevia do lao động tù nhân 
Trung Quốc sản xuất. Vài tháng 
sau đó, vào tháng 10/2020, CBP 
đã yêu cầu tất cả các cảng tại 
Hoa Kỳ thu giữ các sản phẩm 
bột stevia do một công ty có trụ 
sở tại Nội Mông sản xuất, sau 
khi có bằng chứng cho thấy 
công ty này đã sử dụng lao động 
tù nhân, lao động cưỡng bức 
hoặc có giao dịch để sản xuất 
các sản phẩm này.

Báo cáo cho biết: “Hiện tại, 
CBP đang thực thi 44 lệnh dừng 
thông quan hàng hóa và bảy 
phán quyết đang có hiệu lực.”

Những sản phẩm thông dụng
Cuối cùng, báo cáo kết luận 
rằng các quan chức CBP đã thu 
giữ tổng cộng 26,503 lô hàng 
chứa các sản phẩm bị phát hiện 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của 
Hoa Kỳ, trong đó Trung Quốc 
là “nguồn chính” của các vụ bắt 
giữ dạng này. Theo ước tính của 
nhà sản xuất, tổng trị giá bán lẻ 
ước tính cho các sản phẩm này 
sẽ vượt quá 1.3 tỷ USD.

Hồi tháng 12/2020, hải quan 
Los Angeles đã thu giữ ba lô 
hàng giả từ Trung Quốc có thể 
trị giá hơn 32 triệu USD. Trong 
số các mặt hàng giả bị thu giữ 
có một triệu viên thuốc Viagra 
nhái, giày dép, thắt lưng, ví và 
tai nghe.

Cục CBP đã thông báo hôm 
21/12/2020 rằng các món đồ 
chơi giả từ Trung Quốc có thể 
trị giá khoảng 1.3 triệu USD 
cũng đã bị thu giữ tại cảng 
New York/Newark.

Hạo Văn biên dịch

TOM OZIMEK

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, 
hôm 05/02, Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ Antony Blinken nói với nhà 
ngoại giao cao cấp của Trung 
Cộng Dương Khiết Trì trong 
một cuộc điện đàm rằng Hoa Kỳ 
sẽ bảo vệ nhân quyền và các giá 
trị dân chủ ở Tân Cương, Tây 
Tạng và Hồng Kông.

Bộ cho biết trong một tuyên 
bố rằng ông Blinken cũng gây 
sức ép với Trung Quốc để lên 
án cuộc đảo chính quân sự ở 
Miến Điện và ông tái khẳng 
định rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ 
làm việc với các đồng minh để 
buộc Trung Quốc chịu trách 
nhiệm về mối đe dọa đối với 
sự ổn định của khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, bao 
gồm cả eo biển Đài Loan.

Sau những báo cáo đáng lo 
ngại về các vụ cưỡng hiếp và lạm 
dụng tình dục có hệ thống đối 
với những phụ nữ bị giam giữ ở 
Tân Cương, Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ đã đưa ra một tuyên bố hôm 
03/02, nói rằng Hoa Kỳ “vô cùng 
lo ngại” trước các báo cáo và cho 
rằng hành vi tàn bạo này gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, hôm 03/02, một 
báo cáo của BBC cho biết phụ nữ 
trong các trại giam là đối tượng 
bị ngược đãi nghiêm trọng. Đài 
truyền hình Anh Quốc này đưa 
tin rằng, “Một số cựu tù nhân 
và một lính canh đã nói với BBC 
rằng họ đã trải qua hoặc nhìn 
thấy bằng chứng về một hệ thống 
có tổ chức hiếp dâm hàng loạt, 
lạm dụng tình dục, và tra tấn.”

Các quan chức Trung Cộng 
đã phủ nhận những báo cáo đó, 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Uông Văn Bân nói trong một 
cuộc họp báo hôm 05/02 rằng 
báo cáo của BBC là “tin đồn và 
dối trá.”

Theo một tuyên bố từ Bộ 
Ngoại giao Trung Cộng, trong 
cuộc điện đàm với ông Blinken, 
ông Dương nói rằng Hoa Kỳ 

nên “sửa chữa” những sai lầm 
gần đây của mình và cả hai bên 
phải tôn trọng hệ thống chính 
trị và con đường phát triển của 
nhau. Tuyên bố trong một diễn 
đàn trực tuyến hôm 02/02, ông 
Dương cũng kêu gọi Hoa Kỳ 
“ngừng can thiệp” vào các vấn 
đề thuộc chủ quyền của Trung 
Quốc, bao gồm Tân Cương, 
Hồng Kông và Tây Tạng.

Trong một bài diễn văn hôm 
01/02, ông Dương đã cảnh báo 
chính phủ TT Biden không vượt 
qua “lằn ranh đỏ” của Bắc Kinh, 
đồng thời nhắm vào chính phủ 
cựu TT Trump khi nói rằng 
“các chính sách sai lầm” của 
họ đã khiến mối bang giao song 
phương rơi vào “giai đoạn khó 
khăn nhất” kể từ khi hai nước 
thiết lập ngoại giao.

Hoa Thịnh Đốn chấm dứt 
mối liên hệ ngoại giao với Đài 
Bắc để ủng hộ Bắc Kinh vào 
năm 1979 nhưng vẫn duy trì 
mối bang giao bền vững với hòn 
đảo này dựa trên Đạo luật Bang 
giao Đài Loan (TRA). Dưới thời 
chính phủ cựu TT Trump, mối 
bang giao Đài Loan-Hoa Kỳ ấm 
lên đáng kể, điều này đặc biệt rõ 
ràng trong quyết định của cựu 
Ngoại trưởng Mike Pompeo 
về việc dỡ bỏ các hạn chế về 
cách các quan chức Hoa Kỳ 
nên tương tác với những người 
đồng cấp Đài Loan của họ.

Ông Uông Văn Bân đã nói 
dựa trên những lời nhận xét 
của ông Dương trong cuộc họp 
báo hôm 05/02, khi được hỏi về 
tuyên bố của Đại sứ quán Hoa 
Kỳ tại Guyana, theo đó hoan 
nghênh việc thành lập Văn 
phòng Đài Loan ở Guyana.

Ông Uông nói: “Các quan 
chức liên quan của Hoa Kỳ đã 
đưa ra những nhận xét sai lầm 
nghiêm trọng vi phạm nguyên 
tắc của luật pháp quốc tế và các 
chuẩn mực điều chỉnh các mối 
bang giao quốc tế mà Trung 
Quốc kiên quyết phản đối. Chúng 
tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ sửa 

chữa những sai lầm của mình, 
có những hành động cụ thể để 
tuân thủ nguyên tắc một Trung 
Quốc và ba thông cáo chung giữa 
Trung Quốc-Hoa Kỳ, và hành 
động một cách thận trọng.”

Chính sách một Trung 
Quốc và các Thông cáo chung 
là những thỏa thuận ngoại 
giao, theo đó Hoa Kỳ chính 
thức công nhận Đài Loan 
không phải là một quốc gia 
riêng biệt, mà là một phần của 
Trung Quốc, trong khi vẫn duy 
trì liên hệ ngoại giao riêng biệt 
với Đài Loan, bao gồm bảo 
đảm an ninh và hỗ trợ thông 
qua mua bán vũ khí, mà vào 
năm 2020 đã đạt tổng giá trị 
khoảng 5 tỷ USD.

Hôm 04/02, TT Joe Biden 
mô tả Trung Quốc là “đối thủ 
cạnh tranh đáng gờm nhất 
của chúng tôi” và cho biết Hoa 
Thịnh Đốn sẽ tiếp tục đối đầu 
với điều mà ông mô tả là “cuộc 
tấn công vào nhân quyền, sở 
hữu trí tuệ và quản trị toàn 
cầu” của Trung Quốc.

Ông nói thêm: “Nhưng 
chúng tôi sẵn sàng làm việc với 
Bắc Kinh khi có lợi cho Hoa Kỳ,” 
đồng thời đề nghị một chính 
sách  can dự  nhiều hơn.

Thời báo Hoàn cầu, một 

tờ báo do Trung Cộng kiểm 
soát, cho biết trong một bài xã 
luận hôm 06/02 rằng họ mong 
muốn chính phủ TT Biden tiếp 
tục đối thoại cứng rắn trong 
khi cải thiện hợp tác trong một 
số lĩnh vực.

Bài xã luận nêu rõ” “Điều 
này rõ ràng là khác với giai 
đoạn sau của chính phủ cựu TT 
Trump, vốn chỉ làm trầm trọng 
thêm sự đối kháng giữa Trung 
Quốc và Hoa Kỳ.”

Chính phủ cựu TT Trump 
đã đối đầu với Trung Cộng về 
những vi phạm nhân quyền 
đối với các học viên Pháp Luân 
Công, người Hồng Kông, người 
thiểu số Hồi giáo, người Tây 
Tạng và người Duy Ngô Nhĩ 
bằng cách áp đặt các biện pháp 
hạn chế thị thực và trừng phạt 
đối với các quan chức Trung 
Cộng chịu trách nhiệm về việc 
vi phạm này.

Dưới thời chính phủ cựu TT 
Trump, Bộ Tư pháp đã ra nhiều 
cáo trạng liên quan đến hành 
vi trộm cắp bí mật thương mại 
và các tội danh của Trung Cộng 
trong năm 2019 nhiều hơn so 
với tổng số cáo trạng trong cả 
tám năm đương nhiệm của 
chính phủ  cựu  TT  Obama.

Trong một cuộc phỏng vấn 

qua điện thoại, nhà bình luận 
các vấn đề Trung Quốc tại Hoa 
Kỳ, ông Đường Tĩnh Viễn (Tang 
Jingyuan), nói rằng Trung Cộng 
đang sử dụng cả chiến thuật 
mềm mỏng và cứng rắn để gây 
áp lực lên chính phủ TT Biden, 
với hy vọng tái khởi động các 
cuộc đàm phán chính thức với 
Hoa Kỳ.

Bài diễn văn của ông Dương là 
một ví dụ về cách tiếp cận mềm 
mỏng, trong khi các cuộc xâm 
nhập gần đây vào không phận 
của Đài Loan và các lệnh trừng 
phạt đối với các cựu quan chức 
Hoa Kỳ là chiến thuật diều hâu.

Bài diễn văn của ông có thể 
được hiểu như một dấu hiệu cho 
thấy Trung Cộng sẽ sẵn sàng 
nhượng bộ nếu Hoa Kỳ hứa 
không vượt qua “lằn ranh đỏ.”

Cuối cùng, ông Đường tin 
rằng Trung Cộng muốn “quay 
trở lại thời kỳ mà nhân quyền 
và thương mại bị tách rời khỏi 
nhau” trong các cuộc đàm 
phán, để Trung Cộng có thể tiếp 
tục làm ăn với Hoa Kỳ trong khi 
bỏ qua các vấn đề nhân quyền.
 
Bản tin có sự đóng góp của Frank 
Fang, Nicole Hao và Reuters.

Nguyễn Lê biên dịch

SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

Ngoại trưởng Blinken gây sức ép với Trung Cộng về 
vi phạm nhân quyền trong cuộc điện đàm đầu tiên 

Một chiếc kính lúp bên cạnh logo của Cục Hải quan và Biên phòng, Bộ phận Thương mại và Hàng hóa 
tại một cơ sở của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, Sân bay John F. Kennedy tại New York, hôm 24/06/2019.

hộ cựu Tổng thống (TT) Trump, đốt 
cháy không phải là những cuốn sách 
và những cửa hàng nguy hại (như Đức 
Quốc xã đã làm) mà là xóa bỏ đi nội 
dung trên Internet và những công ty 
phản đối tư tưởng cánh tả.

Ông Steve Bannon đã bị YouTube 
loại bỏ các chương trình của ông ta. Ông 
Tom Fitton, chủ tịch của Judicial Watch, 
và Trung tướng đã nghỉ hưu Michael 
Flynn thì bị Twitter đình chỉ tài khoản, 
cùng với hơn 70,000 tài khoản cánh hữu 
(theo chính Twitter [thông báo]), vì thảo 
luận về “thuyết âm mưu.” Ông Ron Paul 
thì bị đình chỉ trên Facebook vì phàn 
nàn về sự chuyên chế của Big Tech.

Và không chỉ có con người: Facebook 
đã xóa tất cả các bài đăng có chứa từ 
“ngăn chặn sự trộm cắp” (stop the steel) 
cũng như nhóm Chiến dịch #WalkAway 
với nửa triệu người. Nhóm này khuyến 
khích các thành viên Đảng Dân Chủ bác 
bỏ chủ nghĩa cực đoan trong đảng của 
họ. GoDaddy đã xóa AR15.com, diễn đàn 
về súng lớn nhất trên Internet. Airbnb 
sẽ cấm những người khách có liên quan 
đến “các nhóm thù ghét.”

Ông Donald Trump, tổng thống được 
bầu hợp lệ, đã bị cấm hoặc đình chỉ khỏi 
Twitter, Facebook, Instagram, Shopify 
và YouTube, cũng như bởi các nhà 
cung cấp dịch vụ email như Campaign 
Monitor và Salesforce. Đối thủ cạnh 
tranh của Twitter, ứng dụng Parler (ứng 
dụng đã được tải xuống nhiều nhất khi 
có báo cáo nêu rằng ông Trump đang 
cân nhắc tham gia), đã bị xóa khỏi cả 
hai kho ứng dụng của Google và Apple. 
Amazon sau đó đã ngắt kết nối của công 
ty này với các máy chủ của nó.

Twitter cho rằng ông Trump đã “kích 
động bạo lực” khi viết: “75,000,000 
người yêu nước vĩ đại của Hoa Kỳ đã 
bỏ phiếu cho tôi, cho HOA KỲ TRƯỚC 
NHẤT, và LÀM HOA KỲ VĨ ĐẠI TRỞ 
LẠI, sẽ có một TIẾNG NÓI VĨ ĐẠI trong 
tương lai. Họ sẽ không bị coi thường 
hoặc bị đối xử bất công dưới bất kỳ cách 
thức, dạng thức, hay hình thức nào!!!” 
và “Gửi đến tất cả những người đã hỏi, 
tôi sẽ không tham dự Lễ nhậm chức 
ngày 20/01.”

Twitter giải thích, “Các tuyên bố của 
Tổng thống có thể được huy động bởi 
các đối tượng khác nhau, bao gồm để 

kích động bạo lực.” Nói cách khác, họ 
thừa nhận rằng bản thân các tweet này 
không có sự kích động nào, nhưng ông 
Trump có thể bị loại khỏi diễn đàn công 
chúng vì cách những người khác có thể 
phản ứng hợp lý hay vô lý như thế nào.

Vào năm 2017, diễn viên hài Kathy 
Griffin đã tweet một hình ảnh mô tả 
bà ta đang ôm cái đầu bị chặt của ông 
Trump. Bà ta tiếp tục tweet mà không 
bị trừng phạt, ngay cả sau khi đăng lại 
hình ảnh này hồi tháng 11/2020. Cũng 
không có bất kỳ chính trị gia cánh tả 
nào bị đình chỉ tài khoản vì ca ngợi các 
cuộc bạo động Black Lives Matter mùa 
hè năm ngoái. Cũng không có bất kỳ 
chính trị gia nào hay hãng thông tấn 
nào bị khiển trách vì đã tuyên truyền 
về trò lừa bịp thông đồng với Nga. Bà 
Hillary Clinton và ông Joe Biden cũng 
không bị chỉ trích khi tiếp tục tuyên 
truyền câu chuyện hoang đường rằng 
ông Trump đã gọi những người theo 
chủ nghĩa tân Phát xít ở Charlottesville 
là “những người rất tốt.”

Ngay cả những nhân vật như 
Ayatollah của Iran vẫn tiếp tục có toàn 
quyền truy cập vào các nền tảng mạng xã 
hội của Hoa Kỳ.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu đã bàng 
hoàng về việc kiểm duyệt trực tuyến 
này. Một bộ trưởng của Pháp đã lưu ý rất 
đúng rằng “chế độ đầu sỏ kỹ thuật số” là 
một mối đe dọa cho nền dân chủ. Thủ 
tướng Angela Merkel đã cho rằng đàn 
áp ngôn luận không nên là một quyết 
định của doanh nghiệp—thay vì vậy, 
việc xóa bỏ người ta khỏi các diễn đàn 
công chúng nên là việc của nhà nước, 
chắc hẳn bà Merkel đã  học được điều 
này trong thời gian bị cho là đã làm việc 
như một thư ký về kích động và tuyên 
truyền cho đoàn thanh niên cộng sản 
Đông Đức.

Giá cổ phiếu của Twitter đã giảm 
trong tuần từ 11-17/01. Các nhà bình 
luận đã đổ lỗi cho quyết định của 
Twitter khi loại bỏ tài khoản của ông 
Trump, vốn có 88 triệu người theo 
dõi, tương đương 27% của cả hệ thống. 
Nhưng có lẽ lời giải thích tốt hơn là, mặc 
dù phe cánh tả chấp nhận những hành 
động của Twitter, họ sẽ không cho phép 
quyền lực đó nằm trong tay các tổ chức 
không thuộc chính phủ.

Những người cộng sản đều hiểu 
điều này. “Zuckerberg Trung Quốc” là 

Jack Ma, người sáng lập Alibaba và Ant 
Group, đã không thấy xuất hiện kể từ 
tháng 10/2020. Ông ta đã trở nên quá 
lớn mạnh. Các báo cáo gần đây tuyên 
bố rằng Trung Cộng đang quốc hữu 
hóa các công ty của ông ta. Phương Tây 
chưa sẵn sàng cho kiểu tước đoạt quyền 
lực trực tiếp đó, nhưng luật pháp và 
quy định có thể được sử dụng để gây áp 
lực một cách tinh vi hơn nhằm tạo ra 
những kết quả tương tự.

Cách đây không lâu, trẻ em Hoa 
Kỳ được dạy rằng Hoa Kỳ cho phép 
những người Phát xít tổ chức các cuộc 
tuần hành (với giấy phép thích hợp) 
như một thước đo cho thấy chúng ta 
trân trọng quyền tự do ngôn luận cao 
đến mức nào. Quan điểm này cũng thể 
hiện niềm tin của quốc gia rằng bất kỳ 
cuộc tuần hành nào như vậy sẽ làm 
tổn hại đến vị thế xã hội của những 
người đàn ông mặc đồng phục khôi 
hài đó hơn là nguy cơ giúp họ thu hút 
những người ủng hộ.

Nhưng không còn nữa. “Các phát 
ngôn thù hận,” được phe cánh tả định 
nghĩa là bất cứ thứ gì có tính nguy hại 
đối với những mục tiêu của họ—chẳng 
hạn như “đàn ông và phụ nữ là khác 
nhau”—đang bị cấm đoán. Và truyền 
thông thì im lặng, các công ty thì im 
lặng hoặc tiếp tay; bộ máy của Đảng 
Cộng Hòa thì muốn loại bỏ ông Trump 
hơn là bảo vệ văn hóa Hoa Kỳ.

Một ngày sau khi những cuốn sách 
và cửa hàng nguy hại bị đốt cháy trong 
vụ Kristallnacht, chắc chắn hầu hết 
những người dân thường Đức đều 
đi làm và chăm sóc gia đình của họ 
như thể không có gì đáng kể đã xảy ra: 

Những người bận rộn không có nhiều 
thời gian để suy nghĩ về chính trị. Trong 
khi đó, những kẻ cực đoan đang nắm 
quyền đã siết chặt đời sống của dân 
chúng, đưa nước Đức vào một cuộc tàn 
sát về kinh tế, chính trị và văn hóa.

Vì vậy, cũng thế, đối với chúng ta, 
mạng Internet tiếp tục hoạt động bình 
thường đối với nội dung đã được phê 
duyệt, giống như ở Trung Quốc: hầu hết 
là sự giải trí vô vị.

Juvenal đã kêu than vào thế kỷ đầu 
tiên sau công nguyên khi nước Cộng 
hòa La Mã suy tàn trong lịch sử và các 
bạo chúa xuất hiện: “Để những người 
cầm quyền  đó … giới hạn những lo 
lắng vào hai thứ—bánh mì và các trò 
chơi của rạp xiếc!”. Đây cũng sẽ là số 
phận của Hoa Kỳ nếu những người có 
thiện chí không tập hợp lại để bảo vệ 
Hiến pháp của chúng ta, đất nước của 
chúng ta và văn hóa phương Tây.

 
Ông Daniel Oliver Jr. là chủ tịch của Ủy 
ban Nghiên cứu và Giáo dục Tiền tệ, 
một tổ chức tư vấn kinh tế thị trường tự 
do tập trung vào các hệ thống tiền tệ. 
Ông cũng là người sáng lập và quản lý 
của Myrmikan Capital, một công ty hoạt 
động trong lĩnh vực khai thác kim loại 
quý cơ bản, và là giám đốc của Vangold 
Mining Corp. Trước đó, ông làm việc 
trong ngành luật tại Simpson, Thacher & 
Bartlett.

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.

 
Chân Thư biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Trung Quốc đã chuyển hàng triệu 
khẩu trang, bộ xét nghiệm giả tới 
Hoa Kỳ trong suốt đại dịch

FRANK FANG 

Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã 
lặp lại thuyết âm mưu của Bắc 
Kinh rằng virus Trung Cộng có 
thể bắt nguồn từ Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng 
vấn với CNN phát sóng hôm 
07/02/2021, ông Thôi Thiên 
Khải (Cui Tiankai) đã được hỏi 
liệu các chuyên gia của Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) hiện đang ở 
thành phố Vũ Hán, miền trung 
Trung Quốc, để điều tra nguồn 
gốc của virus, có được cấp 
“quyền tiếp cận toàn diện vào 
Trung Quốc hay không.”

“Họ đã ở Vũ Hán rồi. Họ đã ở 
Vũ Hán được vài ngày. Câu hỏi 
của tôi là, liệu họ có được phép 
đến đây [Hoa Kỳ] để làm điều 
tương tự không?” ông Thôi trả lời.

Ông Thôi cũng gạt bỏ các 
giả thuyết rằng virus có thể 
bắt nguồn từ cái gọi là chợ 
hải sản hoặc một phòng thí 
nghiệm ở  Vũ Hán.

Ông nói: “Tôi nghĩ khi mọi 
người đưa ra lời buộc tội, họ 
phải chứng minh những lời 
buộc tội này.”

Virus Trung Cộng, thường 
được gọi là virus corona mới, có 
nguồn gốc từ Vũ Hán, mặc dù 
các nhà nghiên cứu trên toàn 
thế giới vẫn chưa rõ chính xác 
khi nào và bằng cách nào mà 
virus  này  xuất  hiện  lần  đầu tiên.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ cho biết họ “có lý do để 
tin rằng” một số nhà nghiên 
cứu tại Viện Virus học Vũ Hán 
đã bị ốm với các triệu chứng 
giống COVID-19 vào mùa thu 
năm 2019. Ý kiến này mâu 
thuẫn với tuyên bố của một 
nhà nghiên cứu thuộc viện 
này, người đã nói rằng “không 
có sự lây nhiễm” trong số các 
nhân viên và sinh viên của 
phòng thí nghiệm.

Đây không phải là lần đầu 
tiên Trung Cộng tìm cách đổ lỗi 
cho Hoa Kỳ đã gây ra đại dịch. 
Vào tháng 3 năm ngoái, phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao 
Lijian) đã cáo buộc quân đội 
Hoa Kỳ mang virus tới Vũ Hán 
khi tham gia một sự kiện thể 
thao quân sự.

Hôm 18/01, bà Hoa Xuân 
Oánh (Hua Chunying), phát 
ngôn viên của Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc, cũng gợi ý rằng 
các chuyên gia của WHO nên 
“tiến hành truy vết nguồn gốc” 
tại Hoa Kỳ. Bắc Kinh cũng đã 
cố gắng đổ lỗi đại dịch cho các 
quốc gia khác, bao gồm cả Ý và 
Ấn Độ.

Trong cuộc họp báo thường 
nhật hôm 05/02, ông Uông Văn 
Bân (Wang Wenbin), một phát 
ngôn viên khác của Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc, đã đề nghị 
rằng “các bên liên quan” nên 
mời các chuyên gia của WHO 

đến quốc gia của mình, để thực 
hiện một “nghiên cứu truy tìm 
nguồn gốc”.

Trong cuộc phỏng vấn nói 
trên với CNN, ông Thôi cũng 
đã phản đối kịch liệt một báo 
cáo gần đây của hãng thông tấn 
BBC về cuộc đàn áp người Duy 
Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nói rằng 
các nguồn tin của hãng này là 
“không đáng tin cậy”. Dựa trên 
các cuộc phỏng vấn với một số 
cựu tù nhân và một lính canh, 
BBC đã đưa tin rằng những 
người đàn ông Trung Quốc đã 
tham gia vào các vụ cưỡng hiếp 
hàng loạt, lạm dụng tình dục và 
tra tấn những người phụ nữ Duy 
Ngô Nhĩ bị giam giữ bên trong 
các trại tập trung ở vùng Tân 
Cương viễn tây Trung Quốc.  

Bắc Kinh đã giam giữ hơn 
1 triệu người dân tộc thiểu số, 
bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, 
người Kazakh và Kyrgyz trong 
các trại này; hầu hết họ đều 
theo đạo Hồi. Bắc Kinh tuyên 
bố những trại này là “các trung 
tâm dạy nghề”.

Ông Thôi cho biết: “Tôi 
thậm chí đã đến thăm một số 
trung tâm dạy nghề này. Nơi 
này giống như một khuôn viên 
trường học. Không phải trại 
lao động, mà là khuôn viên 
trường học.”

Trong một tuyên bố sau báo 
cáo này của BBC, tổ chức bất vụ 
lợi mang tên Chiến dịch dành 

cho người Duy Ngô Nhĩ có trụ 
sở tại Hoa Thịnh Đốn nêu rõ: 
“Chúng tôi hy vọng rằng các nhà 
lãnh đạo và cá nhân trên toàn 
thế giới sẽ quan tâm đến thực tế 
đau đớn này, và tự vấn sâu sắc 
lương tâm mình để phúc đáp.”

Bà Ziba Murat, một nhà 
nghiên cứu cao cấp của tổ chức 
này, cho hay trên Twitter rằng, 
“Với tư cách là con gái của một 
bác sĩ người Duy Ngô Nhĩ đang 
bị giam giữ tại một trong những 
trại giam đó, và là một người 
phụ nữ, thật vô cùng đau đớn 
khi đọc được điều này. Bất cứ 
ai vẫn nghĩ rằng điều này là có 
thể chấp nhận được, và cúi đầu 
trước Trung Quốc, quay lưng lại 
với những người Duy Ngô Nhĩ, 
thì đều thông đồng như nhau.” 

Bà Murat là con gái của vị bác 
sĩ Duy Ngô Nhĩ bị mất tích 
Gulshan Abbas.

Một nữ phát ngôn viên của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với 
hãng thông tấn Reuters rằng 
báo cáo của BBC là đáng lo ngại, 
và tuyên bố rằng Trung Quốc 
nên cho phép “các cuộc điều tra 
độc lập của các quan sát viên 
quốc tế ngay lập tức”.

Vào tháng 01/2021, cựu 
Ngoại trưởng Mike Pompeo 
đã chỉ rõ rằng cuộc đàn áp của 
chính quyền Trung Quốc đối với 
người Duy Ngô Nhĩ và các dân 
tộc thiểu số mà người Hồi giáo 
chiếm đa số, là sự diệt chủng và 
là “tội ác chống lại nhân loại”.

Yến Nhi biên dịch

Đại sứ Trung Quốc lặp lại thuyết âm mưu 
rằng đại dịch có thể bắt nguồn từ Hoa Kỳ

Liệu người tốt có để mặc khi sự kiểm duyệt đe dọa Hoa Kỳ?

Ngoại trưởng 
Antony Blinken 
kết thúc cuộc họp 
báo đầu tiên tại Bộ 
Ngoại giao ở Hoa 
Thịnh Đốn, hôm 
27/01/2021.

Logo của các ứng 
dụng truyền thông xã 
hội LinkedIn, YouTube, 
Pinterest, Facebook, 
Instagram và Twitter 
được hiển thị trên một 
điện thoại thông minh 
ở Arlington, Virginia, 
vào ngày 28/5/2020.

CARLOS BARRISA/POOL/AFP/GETTY IMAGES

CHRIS KLEPONIS/AFP VIA GETTY IMAGES

JOHANNES EISELE/AFP/GETTY IMAGES

OLIVIER DOULIERY/AFP VIA GETTY IMAGES

Ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, thảo luận trong Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Hoa 
Kỳ–Trung Quốc lần thứ 7 tại Hoa Thịnh Đốn, hôm 24/6/2015.
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FAN YU

Ứng dụng giao dịch chứng 
khoán Trung Quốc Webull là 
một trong những bên hưởng lợi 
lớn nhất từ   cơn sốt giao dịch nhỏ 
lẻ bao trùm thị trường chứng 
khoán Hoa Kỳ trong năm nay.

Các nhà đầu tư cá nhân dựa 
theo nền tảng Reddit đã tạo 
ra khối lượng giao dịch khổng 
lồ trên khắp các thị trường tài 
chính Hoa Kỳ, khiến giá các 
cổ phiếu bị bán khống nhiều 
như GameStop và AMC tăng 
vọt vào cuối tháng 1/2020. 
Cơn sốt giao dịch đặc biệt bất 
ngờ đối với Webull – đối thủ 
cạnh tranh từ Trung Quốc của 
Robinhood. Webull đã chứng 
kiến   lượng cài đặt tăng đột 
ngột sau khi Robinhood bị chỉ 
trích nặng nề vì hạn chế giao 
dịch một số cổ phiếu.

Nhu cầu từ các nhà đầu tư cá 
nhân – bao gồm cả những người 
theo dõi trang WallStreetBets 
Reddit nổi tiếng – đã đẩy giá của 
một số cổ phiếu bị bán khống 
nhiều nhất tăng cao. Điều này 
đã làm bùng lên các hoạt động 
đưa tin của giới truyền thông và 
sự quan tâm nói chung đến giao 
dịch cổ phiếu. Ứng dụng Webull 
đã trải qua một đợt tải và cài đặt 
tăng vọt trong tuần cuối cùng 

của tháng Một, có thời điểm trở 
thành ứng dụng Apple iPhone 
miễn phí đứng thứ 2 tại Hoa Kỳ 
sau Robinhood. Kể từ tuần đầu 
tiên của tháng Hai, mức độ phổ 
biến của Webull đã giảm dần, 
nhưng nó vẫn nằm trong Top 10 
ứng dụng tài chính cá nhân hàng 
đầu trên App Store của Apple.

Sự nổi tiếng đột ngột của 
Webull được cho là từ phản ứng 
dữ dội của người tiêu dùng đối 
với Robinhood, bên đã quyết 
định tạm thời hạn chế giao dịch 
GameStop và các cổ phiếu khác 
do các yêu cầu ký quỹ kiểm soát 
việc thanh toán cổ phiếu.

Trong khi các nhà điều hành 
WallStreetBets Reddit khuyến 
khích các nhà đầu tư chuyển 
sang giao dịch với Webull, thì 
ứng dụng này (và một ứng 
dụng giao dịch chứng khoán 
phổ biến khác có tên là M1) 
cũng ban hành các hạn chế 
tương tự sau khi khối lượng 
giao dịch tăng lên để tuân theo 
quy định của đại lý thanh toán. 
Cả Webull và Robinhood đều 
sử dụng Apex Clearing Corp. để 
thanh toán chứng khoán.

Webull được ước tính có 2 
triệu người dùng cách đây vài 
tháng, nhưng tổng số khách 
hàng của nó có thể gấp nhiều 
lần vào thời điểm hiện nay.

Gốc rễ Trung Quốc của 
Webull
Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao 
dịch cá nhân ở Hoa Kỳ không 
biết về nguồn gốc Trung Quốc 
của Webull.

Ở nhiều khía cạnh, nền tảng 
này có vẻ giống bất kỳ công ty 
fintech nào khác. Webull nói 
rằng mình hoạt động ở giao 
điểm giữa tài chính và công 
nghệ. Hãng có giám đốc điều 
hành không phải người Trung 
Quốc, ông Anthony Denier. 
Thông tin của Webull trên trang 
web của FINRA (Cơ quan quản 
lý ngành tài chính) cho biết 
nó có trụ sở chính tại 44 Wall 
Street ở New York.

Webull giấu kỹ nguồn gốc 
Trung Quốc của mình. Hãng 
được điều hành bởi một công 
ty mẹ có tên khác là Fumi 
Technology (Fumi). Hãng có 
một số đối tác tên tuổi, bao gồm 
cả ngân hàng đầu tư Đan Mạch 
Saxo Group.

Nhà sáng lập của Fumi, 
cự u nhân viên của Alibaba 
và Xiaomi, ông Wang 
Anquan, quả n lý nhóm đ iều 
hành đã có kinh nghiệm làm 
việc tạ i Alibaba, Xiaomi, 
Huawei và Bloomberg. Về 
hỗ trợ tài chính, Fumi đ ã 
huy động đ ược khoả ng 600 

triệu (92 triệu USD) tiền 
tài trợ từ nhiều nhà đầu tư 
khác nhau thông qua Series 
B. Nguồn vốn hạt giống ban 
đầu đ ược tài trợ bở i nhà sả n 
xuất đ iện thoạ i thông minh 
Trung Quốc Xiaomi, trong 
khi nguồn vốn sở hữ u Series 
A và Series B do nhiều Quỹ 
đầu tư mạo hiểm có trụ sở tạ i 
Trung Quốc cung cấp.

Cuối năm ngoái, Webull đã 
thông báo rằng họ chính thức 
ra mắt nền tảng giao dịch chứng 
khoán tại Hồng Kông, thông 
qua một đại lý môi giới đã đăng 
lục tại địa phương này có tên 
Webull Securities Ltd.

Tổn thất của Robinhood là 
thắng lợi của Trung Quốc
Trong khi hầu hết các phương 
tiện truyền thông đều miêu tả 
Webull là đối thủ cạnh tranh 
đáng sợ của Robinhood trong 
môi trường ứng dụng giao dịch 
chứng khoán miễn phí, thì 
nguồn gốc từ Trung Quốc của 
Webull cần được cảnh báo. Đầu 
tiên, việc mở cửa thị trường tài 
chính Hoa Kỳ cho Webull còn 
lâu mới tương xứng với mức 
độ tiếp cận thị trường mà Bắc 
Kinh cấp cho các công ty tài 
chính Hoa Kỳ.

Các chuyên gia bảo mật và 
chính phủ Hoa Kỳ cũng nên lo 
ngại khi một công ty do Trung 
Quốc sở hữu có quyền truy 
cập trực tiếp vào dữ liệu người 
dùng Hoa Kỳ.

Hãng này nói rằng hãng lưu 
trữ tất cả dữ liệu người dùng 
ở Hoa Kỳ. Nhưng một công ty 
dịch vụ tài chính không nên 
được đánh giá bằng lăng kính 
giống như TikTok, chẳng hạn. 
Các công ty tài chính thu thập 
thông tin cá nhân riêng tư như 
số An sinh xã hội, địa chỉ nhà 
riêng, và số tài khoản ngân 
hàng của người dùng.

Ngoài thông tin cá nhân, 
Webull cũng có quyền truy cập 
vào dữ liệu và xu hướng giao 
dịch từ tất cả khách hàng của 
mình, những thông tin có thể 
đem lại giá trị cho Trung Cộng.

Tất cả các công ty Trung 
Quốc, tư nhân hay nhà nước, 
rốt cuộc đều phải trả lời trước 
Trung Cộng. Là một cựu thành 
viên của Alibaba, ông Wang biết 
rõ sự giám sát mà sếp cũ – ông 

Jack Ma – đã phải chịu đựng 
trong những tuần gần đây. 
Trung Cộng đơn phương quyết 
định tất cả các luật lệ của Trung 
Quốc, nhưng lại không bị ràng 
buộc bởi chúng.

Không có chính sách bảo 
mật nào của công ty có thể bỏ 
qua các yêu cầu của Đảng.  Mặc 
dù ngày nay Webull lưu trữ 
dữ liệu người dùng ở Hoa Kỳ, 
nhưng hãng khó có thể tin cậy 
được một khi Bắc Kinh đưa ra 
yêu cầu.

Công ty cho thuê trò chơi 
điện tử GameStop (GME) 
trong vài năm gần đây 
chứng kiến sự sa sút về 
doanh số. Không tin vào 
khả năng khôi phục của 
GameStop, các nhà đầu 
tư lớn Wall Street, mà điển 
hình là Melvin Capital 
đã thực hiện bán khống 
(short sell) cổ phiếu, đặt 
cược vào việc giá cổ phiếu 
sẽ tiếp tục rớt. Các nhà đầu 
tư nhỏ lẻ nhận ra rằng nếu 
có thể đẩy giá cổ phiếu 
GameStop lên mức cao 
hơn, các nhà bán khống sẽ 
buộc phải mua lại cổ phiếu 
để “trả” cho nơi đã vay, 
đóng trạng thái giao dịch 
để cắt lỗ. Nhà đầu tư cá 
nhân tập hợp lại với nhau 
trên WallStreetBets Reddit 
và trở thành "đội quân 
Reddit". Vào ngày 28/1, 
giá cổ phiếu GME bị đẩy 
lên 450 USD/cổ phiếu từ 
mức giá 20 USD/cổ phiếu 
ngày 11/01, khiến các quỹ 
đầu tư lỗ hàng tỷ USD. 
Robinhood - một công 
ty môi giới chứng khoán 
cung cấp ứng dụng miễn 
phí được đông đảo nhà đầu 
tư nhỏ lẻ sử dụng, đã hạn 
chế các khách hàng bằng 
các giới hạn lệnh đặt mua. 
Phản ứng với Robinhood, 
các nhà đầu tư cá nhân 
đã mở tài khoản giao dịch 
trên nền tảng Webull khiến 
Webull đột ngột trở nên 
nổi tiếng khi lọt vào Top 
10 ứng dụng được tải về hồi 
đầu tháng 2/2021. 
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giờ…  tổng thâm hụt ngân sách 
trong giai đoạn 2021–2031 sẽ 
tăng thêm 54 tỷ USD.”

Các dân biểu Đảng Dân Chủ 
trong Ủy ban Giáo dục và Lao 
động lần đầu tiên giới thiệu S. 
53 vào năm 2019, và Đảng Dân 
Chủ đã giới thiệu lại dự luật 
này vào ngày 26/01, theo đó tìm 
cách nâng dần mức lương tối 
thiểu quốc gia từ 7.25 USD lên 
15 USD vào năm 2025.

Các Thượng nghị sĩ Đảng 
Dân Chủ đã thông qua nghị 
quyết ngân sách hôm 05/02, tiến 
thêm một bước gần hơn việc 
chấp thuận gói kích thích kinh 
tế giảm tác động do virus Trung 
Cộng trị giá 1.9 nghìn tỷ USD 
của Tổng thống Joe Biden, theo 
nguyên tắc đa số quá bán, được 
gọi là “reconciliation” – một thủ 
tục cho phép [Đảng Dân Chủ] 
thông qua dự luật cứu trợ rộng 
lớn mà không cần phải dựa vào 
phiếu của Đảng Cộng Hòa.

Trong cuộc tranh luận về 
nghị quyết ngân sách, các 
thượng nghị sĩ đã đề nghị 
những thay đổi, và Thượng 
nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Joni 
Ernst (Cộng Hòa–Iowa) đã đệ 
trình một một luật sửa cấm tăng 
lương tối thiểu liên bang trong 

thời kỳ đại dịch, và đã được 
đồng thuận thông qua.

Tại sàn Thượng viện, bà 
Ernst nói rằng: “Mức lương tối 
thiểu liên bang 15 USD sẽ gây 
thiệt hại cho các doanh nghiệp 
nhỏ vốn đang bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất vào thời điểm mà 
họ ít có khả năng chi trả nhất.”

Bà cho biết, “Chúng ta không 
nên có một chính sách áp dụng 
chung cho tất cả do các chính 
trị gia ở Hoa Thịnh Đốn định 
ra. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ 
mức lương cao hơn, nhưng mức 
lương tối thiểu liên bang 15 

USD sẽ phản tác dụng.”
Tuy nhiên, các đảng viên 

Đảng Dân Chủ kiên quyết muốn 
áp mức tăng lương tối thiểu 
chung ngay sau đại dịch bất kể 
thâm hụt ngân sách liên bang. 
Chủ tịch Ủy ban Ngân sách 
Thượng viện.

Trong tuyên bố gửi báo giới 
hôm 08/02, ông Sanders (Độc 
Lập–Vermont) cho biết, “Chúng 
ta sẽ không bao giờ có (sự chấp 
thuận của) 10 nghị sĩ Đảng Cộng 
Hòa để có thể tăng mức lương 
tối thiểu theo thủ tục thông 
thường’. Cách duy nhất là phê 

chuẩn với 51 phiếu bầu thông 
qua thủ tục ‘đa số quá bán.’”

Báo cáo của CBO ước tính có 
khoảng một triệu người sẽ được 
“thoát nghèo” khi mức lương 
tối thiểu tăng lên, nhưng báo 
cáo cũng cho thấy sự thay đổi 
này sẽ dẫn đến việc mất đi 1.4 
triệu việc làm.

“Tuy nhiên, tin tốt là từ quan 
điểm của Quy tắc Byrd, CBO đã 
chứng minh rằng việc tăng mức 
lương tối thiểu sẽ có tác động trực 
tiếp và đáng kể đến ngân sách 
liên bang,” ông Sanders nói.

Ông Sanders nói thêm rằng, 
“Điều đó có nghĩa là chúng ta 
có thể tăng mức lương tối thiểu 
lên 15 USD/giờ một cách rõ ràng 
theo các quy tắc ‘đa số quá bán’”.

Ông Sanders, một trong 
những nhà lập pháp lên tiếng 
nhiều nhất về việc tăng lương 
tối thiểu chung đã đặt câu hỏi 
về những phát hiện trong báo 
cáo của CBO.

Ông nói: “Tôi thấy thật khó 
hiểu, làm thế nào mà CBO kết 
luận rằng việc tăng lương tối thiểu 
sẽ làm tăng thâm hụt thêm 54 
tỷ USD. Hai năm trước, CBO kết 
luận rằng mức lương tối thiểu 15 
USD sẽ làm tăng thâm hụt dưới 1 
triệu USD trong mười năm.”

Các ước tính của CBO trái 
ngược quan điểm của ông 

Sanders rằng dự luật của ông về 
tổng thể sẽ tiết kiệm cho người 
nộp thuế, và cuối cùng giảm 
thâm hụt bằng cách đưa người 
lao động khỏi các chương trình 
trợ giúp công cộng.

Báo cáo cho thấy: “Theo dự 
luật, chi tiêu cho Medicaid sẽ 
cao hơn vì giá dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tăng và nhiều 
người xin Medicaid hơn do thất 
nghiệp – hậu quả của việc tăng 
lương tối thiểu. Trong khi đó sự 
giảm của số người thụ hưởng 
Medicaid vì có thu nhập cao 
hơn thì ít hơn.”

Thành viên cao cấp của 
Ủy ban Giáo dục và Lao động, 
Dân biểu Virginia Foxx (Cộng 
Hòa–North Carolina) cho biết 
rằng báo cáo của CBO xác 
nhận việc bắt buộc tăng lương 
tối thiểu sẽ hủy hoại việc làm, 
và gọi dự luật do ông Sanders 
đề xuất là “sai lầm”.

“Điều này hoàn toàn ngược 
lại với những gì đất nước 
chúng ta cần. Trong đại dịch 
COVID-19, Quốc hội nên tập 
trung vào việc tạo ra việc làm 
và bảo vệ các doanh nghiệp 
nhỏ, chứ không phải hủy hoại 
họ bằng đạo luật sai lầm này,” 
bà Foxx nói.
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Mount Vernon
của George Washington
Dinh thự thể hiện tính cách của vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên

RACHAEL DYMSKI

Mount Vernon, dinh 
thự của George 
Washington, là một 
trong những địa danh 
mang tính biểu tượng 

nhất của Hoa Kỳ. Ngôi nhà giản dị 
cùng trang trại bao quanh nằm ở phía 
bắc Virginia, phía nam Washington, 
nói lên rất nhiều điều về giá trị và 
tham vọng của vị Tổng thống đầu tiên.

Phần lớn những gì Washington tin 
rằng Hoa Kỳ có thể đạt được trong thời 
kỳ đầu lập quốc đều được phản ánh 
trong quá trình kiến tạo Mount Vernon.

Trong cuộc đời mình, George 
Washington đã đảm nhận nhiều chức 
danh và vai trò khác nhau. Ông từng 
là thiếu tá và đại sứ trong chiến tranh 
Pháp và Ấn Độ. Ông là tổng tư lệnh của 
Quân đội Lục địa, và là tổng thống đắc 
cử đầu tiên sau khi Hoa Kỳ mới thành 
lập. Nhưng có lẽ danh hiệu mà ông yêu 
quý  nhất  là doanh nhân và nông dân.

Washington rất yêu ngôi nhà của 
mình, và ông luôn cố gắng trở về nhà 
sau những nhọc nhằn của cuộc sống.

Ông tin rằng đất nước sẽ thành công 
nhờ vào nguồn lực, sự khéo léo, và sức 
sáng tạo của người Hoa Kỳ. Niềm tin 
này cũng được toát ra trong trang trại và 
việc kinh doanh của Washington. Về cơ 
bản, ông là một doanh nhân và là một 
người theo chủ nghĩa cơ hội, với cách 
tiếp cận mang tính cách mạng đối với 
xã hội, nông nghiệp và kinh doanh. 

Cơ hội và sự đổi mới
Vào thời kỳ đầu, điền trang của 
Washington có diện tích 8,000 mẫu 
Anh, được chia thành 5 trang trại riêng 
biệt. Ông tin rằng cơ hội, giàu sang, 

và sự thịnh vượng bắt nguồn từ việc 
sở hữu đất đai. Mặc dù Washington 
ủng hộ một cách trung thành việc 
lưu thông tiền tệ tại thuộc địa và giao 
thương trong chiến tranh, nhưng 
theo ông, sở hữu đất đai là cách chắc 
chắn nhất để giàu có. Ông khuyến 
khích người điều hành trang trại của 
mình mua đất bất cứ khi nào có thể 
để  làm  công  cụ  đầu  tư. 

Hạt giống cách mạng đã sớm nảy 
mầm trong trái tim Washington từ rất 
lâu trước cuộc Chiến tranh Cách mạng. 
Là một nông dân vùng Virginia, nhưng 
ông phải lệ thuộc vào các thương 
gia tại London để bán thuốc lá. Các 
thương gia sẽ bán thuốc lá của ông ở 
nước ngoài, và sử dụng số tiền thu 
được để mua ở Anh những thứ ông yêu 
cầu cho mùa vụ đó. Hệ thống đó khiến 
nông dân Virginia lâm vào cảnh nợ 
nần, bởi vì các thương gia tự quyết định 
giá cả trong việc mua bán. Sự chuyên 
chế về kinh tế này đã khơi dậy trong 
tâm Washington một cảm giác bất công 
mà sau này trở thành động lực thúc 
đẩy ông tiến hành cuộc chiến vì tự do, 
và thành lập một quốc gia mới.

Sự đặc biệt của Washington nằm ở 
chỗ ông không muốn chấp nhận cuộc 
sống như nó vốn có. Ông luôn nhìn 
thấy tiềm năng ở mọi thứ. Phẫn nộ với 
hệ thống ký gửi thuốc lá, ông chuyển 
việc trồng thuốc lá sang ngũ cốc, lúa 
mạch và lúa mì, xem đây là những 
cây trồng chủ đạo. Ông mua cối xay để 
chủ động sản xuất bột mì mà không 
phải gửi chúng đi nơi khác hay dựa 
vào bất kỳ ai để hoàn thành công việc 
của mình. Bằng cách đó ông đã đưa 
Mount Vernon trở thành một trong 
những doanh nghiệp tích hợp theo 

ALL PHOTOS COURTESY OF GEORGE W
ASHINGTON’S M

OUNT VERNON

Xem tiếp trang sau

Vào những năm 1790, 
ông đổi mới thiết kế 
của máy xay, theo 
đó, mỗi bước trong 
chu trình đều dùng 
năng lượng thủy 
điện. Với khả năng 
sáng tạo trong mọi 
bước của quy trình, 
Washington trở thành 
tinh hoa của Hoa Kỳ.

Tranh chân dung George Washington được 
vẽ bởi Gilbert Stuart năm 1795.

Khu vườn phía trên. 

Washington dậy từ 4 đến 5 giờ sáng và đến phòng làm việc. Người ta 
nói rằng không ai được phép ở đó nếu ông không đồng ý.

Đoạn đường trung tâm, lối vào nhà.

Dinh thự Mount Vernon.

PUBLIC DOMAIN

ALEX WONG/GETTY IMAGES

Ứng dụng giao dịch chứng khoán Trung Quốc là ‘kẻ chiến 
chiến thắng’ trong cơn sốt của các nhà đầu tư cá nhân

Mức lương tối thiểu 15 USD/giờ khiến ngân sách thâm hụt thêm 54 tỷ USD

Tiếp theo từ trang 1

Thượng nghị sĩ Joni Ernst (Cộng Hòa–Iowa) nói chuyện với giới truyền thông sau  Tiệc trưa về 
Chính sách của phe Cộng Hòa tại Thượng viện hàng tuần tại Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Hart 
trên Đồi Capitol ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 09/9/2020.

Một cửa hàng GameStop ở thành phố New York vào ngày 28/01/2021.

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES
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ĐAN THƯ 

Biết lùi một bước để tiến 
hai bước là một cảnh 
giới, một mỹ đức, một 
thái độ sinh tồn, một bản 

lĩnh trong ứng xử, càng là đại trí 
tuệ của nhân sinh. 

Câu Tiễn nếm mật nằm gai, 
10 năm rửa nhục
Ngô vương Hạp Lư sau khi đánh 
bại nước Sở đã trở thành bá chủ 
vùng phương Nam. Nước Ngô 
nảy sinh bất hòa với nước Việt 
ở gần đó. Năm 496 trước Công 
Nguyên, vua nước Việt là Câu 
Tiễn kế vị. Ngô vương nhân cơ 
hội nước Việt vừa mới có việc 
tang liền phái binh tấn công 
nước Việt. Hai nước Ngô, Việt 
giao chiến một trận rất lớn. Ngô 
vương Hạp Lư cho rằng mình có 
thể giành chiến thắng, không 
ngờ lại bị đại bại; bản thân bị 
trúng tên, bị thương rất nặng, 
thêm vào tuổi tác đã cao nên khi 
về đến nước Ngô thì qua đời.

Sau khi Ngô vương Hạp Lư 
mất, con trai là Phù Sai kế vị, 
Hạp Lư lúc sắp chết đã nói với 
Phù Sai rằng: Không được quên 
báo mối thù của nước Việt. Phù 
Sai ghi nhớ lời dặn dò của cha, 
dặn người khác phải thường 
xuyên nhắc nhở mình. Mỗi lần 
ông đi qua cửa cung, thủ hạ lại 
ngăn lại và lớn tiếng mắng rằng: 
“Phù Sai! Người đã quên mất mối 
thù vua nước Việt giết cha mình 
rồi hay sao?” Phù Sai liền rơi lệ 
đáp: “Không! Không dám quên!” 
Ông còn sai Ngũ Tử Tư và một 
đại thần khác là Bá Hi thao luyện 
binh mã, chuẩn bị tấn công nước 
Việt. Hai năm sau, Ngô vương 
Phù Sai đích thân dẫn đại binh 
tiến đánh nước Việt.

Nước Việt có hai vị quan rất tài 
ba. Một người là Văn Chủng, còn 
người kia là Phạm Lãi. Phạm Lãi 
bèn nói với Câu Tiễn rằng: “Nước 
Ngô huấn luyện binh mã sắp được 
ba năm rồi. Lần này họ quyết tâm 
báo thù khí thế rất hung hãn. Chi 
bằng chúng ta hãy giữ vững thành 
quách không nên ra giao chiến với 
họ.” Câu Tiễn không nghe theo, 
cũng dẫn đại quân nước Việt ra 
quyết một trận sống mái với người 
nước Ngô. Quân đội hai nước 
chạm trán nhau ở vùng Đại Hồ. 
Quân nước Việt quả nhiên đại bại. 
Việt vương Câu Tiễn dẫn 500 tàn 
binh chạy tới Cối Kê, bị quân nước 
Ngô chặn lại. Câu Tiễn không biết 
làm thế nào liền nói với Phạm Lãi 
rằng: “Ta thật hối hận vì đã không 
nghe theo lời của ông nên lâm 
vào bước đường này; giờ nên làm 
thế nào?” Phạm Lãi tâu: Chúng ta 
hãy mau chóng đi cầu hòa thôi”. 
Câu Tiễn liền sai Văn Chủng đến 

doanh trại nước Ngô để cầu hòa. 
Văn Chủng đến trước mặt Phù Sai 
thuật lại ý muốn cầu hòa của Câu 
Tiễn. Ngô vương Phù Sai muốn 
đồng ý, nhưng Ngũ Tử Tư lại kiên 
quyết phản đối. 

Sau khi Bá Hi khuyên nhủ, 
Ngô vương Phù Sai đã bất chấp sự 
phản đối của Ngũ Tử Tư đồng ý 
cho nước Việt cầu hòa, nhưng yêu 
cầu Câu Tiễn phải đích thân đến 
nước Ngô. Câu Tiễn liền đem quốc 
gia đại sự giao lại cho Văn Chủng, 
còn bản thân mình cùng vợ và 
Phạm Lãi đi sang nước Ngô.

Sau khi Câu Tiễn đến nước 
Ngô, Phù Sai liền cho vợ chồng 
ông ta ở trong nhà đá cạnh phần 
mộ của Hạp Lư, còn Phạm Lãi 
phải làm những việc của kẻ 
nô bộc. Mỗi lần Phù Sai 
ngồi xe ra ngoài, Câu 
Tiễn đều phải dắt 
ngựa cho ông ta. 
Cứ như vậy hai 
năm trôi qua, 
Phù Sai cho 
rằng Câu Tiễn 
đã thực lòng 
quy thuận, liền 
thả Câu Tiễn 
về nước. Câu 
Tiễn sau khi trở 
về nước Việt liền 
lập chí báo thù rửa 
nhục. Ông sợ rằng 
cuộc sống an nhàn 
trước mắt sẽ làm nhụt chí 
báo thù, bèn cho treo một 
quả đắng ở nơi dùng cơm; mỗi 
lần ăn cơm đều phải nếm vị đắng 
trước rồi tự hỏi rằng: Người đã 
quên mối nhục ở Cối Kê rồi sao?” 
Ông còn bỏ chiếu đi, dùng cành 
củi để làm đệm nằm. Về sau Câu 
Tiễn đã đánh bại được Phù Sai.

Câu Tiễn quyết định phải làm 
cho nước Việt trở nên giàu mạnh 
hơn. Ông đích thân tham gia cày 
cấy, bảo vợ mình phải tự tay dệt 
vải để khuyến khích  người dân 
sản xuất. Dưới sự cố gắng không 
ngừng của ông, nước Việt ngày 
càng lớn mạnh. 

Lùi một bước - trí tuệ
nhân sinh
Người ta thường cho rằng lùi bước 
là hèn nhát; thật ra không phải 
như vậy bởi bên trong sự lùi bước 
có  ẩn  giấu  trí  tuệ  và nghệ  thuật.

Việc lùi bước một cách có tính 
toán chỉ là tạm thời dừng lại để 
dồn sức mạnh cho việc tấn công 
sau này. Nếu lần này thời cơ chưa 
chín muồi hoặc sức mạnh của bản 
thân chưa đủ, vậy thì chớ nên tiếp 
tục xông lên làm gì, bởi làm như 
vậy chỉ khiến bị tổn thương mà 
thôi. Một người biết cách lùi bước 
trước tiên phải có tinh thần biết 
chịu nhục, ngoài ra còn có khí 
độ khoáng đạt bởi anh ta biết suy 

ERIC BESS

Gustave Moreau là một họa 
sĩ theo trường phái tượng 
trưng (Symbolism) thế kỷ 19 
ở Pháp. Những người theo 

trường phái tượng trưng tin rằng nghệ 
thuật của thế kỷ 18 quá khoa học và 
đã loại bỏ đi phần hồn của tác phẩm ra 
khỏi  chủ  đề  và  cách  vẽ.

Các nghệ  sĩ cũng thấy rằng họ phải 
cạnh tranh với chiếc máy ảnh vừa 
được phát minh. Thay vì chỉ tái tạo 
hiện thực giống như một chiếc máy 
ảnh hoặc bỏ qua phần hồn của tác 
phẩm như các nghệ sĩ trước đó đã 
làm, các họa sĩ trường phái tượng 
trưng bắt đầu sáng tác hình ảnh siêu 
thực bằng cách cố gắng kết hợp hài 
hòa tâm hồn mình với những hình 
ảnh biểu tượng của thế giới tự nhiên.  

Theo trang web Bảo tàng Quốc gia 
Gustav Moreau, “Moreau muốn tạo ra 
một tác phẩm, mà theo lời ông, là nơi 
mà tâm hồn có thể tìm thấy: tất cả khát 
vọng về ước mơ, sự dịu dàng, tình yêu, 
sự  nhiệt  thành  cũng  như  tôn  giáo để 
hướng tới những lĩnh vực cao cả hơn 
nữa - nơi mọi thứ được đề cao, truyền 
cảm hứng, đức hạnh và nhân từ; nơi 
mà tất cả như trong tưởng tượng 
và vút bay đến những vùng đất linh 
thiêng, vô danh và đầy huyền bí.”

Moreau tin rằng loại hội họa này là 
“ngôn ngữ của Chúa! Một ngày nào đó, 
thông điệp của nghệ thuật thầm lặng 
này sẽ được đánh giá cao. Tôi đã dành 
tất cả tâm sức và nỗ lực cho thông điệp 
nhưng đặc tính, bản chất và sức mạnh 
tinh thần của nó chưa bao giờ được 
định nghĩa một cách thỏa đáng.”

Sự  trân trọng của Moreau đối với 
tinh thần hội họa đã thôi thúc ông 
nghiên cứu sâu sắc các họa sĩ trong 
quá khứ. Ông đến Ý và tìm hiểu 
những tác phẩm của các nghệ sĩ thời 
Phục  Hưng  như Leonardo da Vinci, 
Raphael, Michelangelo và nhiều người 
khác. Ông tận dụng kiến thức thu được 
từ  những bậc thầy này và bắt tay vào 
việc hồi sinh hội họa bằng cách thổi 
hồn vào trong các tác phẩm. 

‘Perseus và Andromeda’
Khoảng năm 1867, Moreau bắt đầu vẽ 
“Perseus và Andromeda”, dựa trên một 
câu chuyện thần thoại Hy Lạp về sắc 
đẹp, tình yêu và lòng dũng cảm.

Andromeda là một nàng công 
chúa xinh đẹp, mẹ của cô đã khiến 
các vị Thần nổi giận khi bà nói rằng 
Andromeda đẹp hơn cả các tiên 

nữ  biển cả Nereid. Poseidon đã cử 
một con thủy quái đến trừng phạt 
Andromeda vì tội bất kính này.

Chàng Perseus trên đường trở  
về  sau khi giết quái vật Medusa đã 
nhìn thấy thủy quái đang tấn công 
Andromeda. Chàng bị vẻ đẹp của 
Andromeda quyến rũ  và  muốn giải 
cứu nàng. Chàng Perseus cưỡi ngựa 
Pegasus và bay đến chỗ quái vật biển. 
Chàng đã để lộ đầu của Medusa 
để con quái vật biển nhìn vào mắt 
Medusa và biến thành đá.

Perseus đã cứu Andromeda khỏi 
con quái vật và sau đó họ kết hôn. Nữ 
thần Athena đã hứa cho Andromeda 
một vị trí trên bầu trời, tượng trưng 
cho một chòm sao.

Sự cân bằng của cái đẹp 
Moreau miêu  tả  khoảnh khắc 
Perseus đánh bại quái vật biển để 
cứu Andromeda. Chân trái của 
Andromeda bị xích vào một tảng đá, và 
con quái vật biển đe dọa nàng từ bên 
dưới. Perseus hướng đầu của Medusa 
về phía con quái vật biển để biến 
nó thành đá.

Moreau bố cục bức tranh có độ 
tương phản và năng lượng nhiều hơn 
ở phía bên trái. Phía bên phải gần 
như để trống, và khu vực hai tảng đá 
chạm nhau ở phía dưới bên phải đóng 
vai trò như  một mũi tên thu hút sự chú 
ý của chúng ta đến đuôi của con quái 
vật biển.

Đầu của con quái vật biển hướng 
thẳng vào Andromeda. Nàng là tâm 
điểm, chiếm phần trung tâm của bố 
cục. Nàng che thân một cách khiêm 
tốn, thân hình nàng sở hữu đường 
cong thanh thoát.

Từ Andromeda, chúng ta được dẫn 
đến phần đầu của Pegasus, mà năng 
lượng của nó hòa với biểu cảm của cái 
đầu Medusa với đôi mắt mở to và khóe 
miệng  trễ  xuống. Đôi mắt của Medusa, 
đầu của Pegasus và chiếc áo choàng đỏ 
của Perseus hướng đôi mắt của chúng 
ta trở lại với con quái vật biển để rồi lại 
tiếp tục quan sát lên phía trên.

Tình yêu dành cho cái đẹp
Tại sao bên trái của bức họa tràn đầy sức 
sống còn bên phải gần như trống rỗng? 
Tại sao Moreau mô tả Andromeda là 
tâm điểm? Tại sao Pegasus xuất hiện 
như  thể  đang  rất  căng  thẳng?

Đối với tôi, sự khác biệt ở bên phải 
và bên trái của bố cục thể hiện sự cân 
bằng. Những người theo chủ nghĩa 
tượng trưng cho rằng nghệ thuật của 

thế kỷ 18 không 
cân bằng và trở 
nên quá khoa học. 
Nghệ thuật cần 
tinh thần và cả 
cảm xúc. Cũng có 
thể là vẻ đẹp tự nó 
sẽ triển hiện thông 
qua sự cân đối. Khi 
không thể thêm 
hoặc bớt chi tiết 
nào, chúng ta sẽ 
tìm thấy cái đẹp.

Phải chăng vẻ 
đẹp trong tâm hồn 
phụ thuộc vào sự 
cân bằng của tinh 
thần và cảm xúc? 
Có lẽ đây là lý do 
tại sao Andromeda 
là tâm điểm của 
bức họa, nằm giữa 
phần bên trái sống 
động và phần bên 
phải trống rỗng. 
Nàng là nhân vật 
mà tôi coi là hiện 
thân của vẻ đẹp và 
vì thế nàng cũng là 
biểu tượng của sự 
cân đối. Ở đây, cái 

Lúc có biến động, 
người quân tử phải 

xem xét suy nghĩ cho 
cẩn thận, để lúc làm 
việc gì thì biết rõ cái 
thời cơ có làm được 

hay không.

Tác phẩm “Perseus 
và Andromeda,” giữa 
những năm 1867–1869, 
của Gustave Moreau. 
Bộ sưu tập cá nhân.
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CÔNG TY LUẬT PHÁP – KHAI THUẾ – BẢO HIỂM  DR WINN GROUP LLC
THẠC SĨ NGỌC HIỀN 

WINN, MBA. TỪ�  CÔ� NG TY 
“H&R BLÔCK” KHAI THUẾ�  

#1 CU� A MY�
Thu tiền thuế về nhiều hơn 

hoặc đóng thuế thấp hơn 
năm trước mới nhận lệ phí. 

Nếu không chúng tôi khai 
thuế FREE cho quý vị.

Khai thuế lợi tức Income Tax 
cho 50 tiểu bang Hoa Kỳ bằng 
INTERNET E-FILE qua phone, 

không cần đến văn phòng.

Phone: (657) 281–9427
Email: DrWinnGroup@gmail.com

TẠP CHI� WINN MAGAZINẾ & WINN SHÔPPING MALL
WWW.DRWINNGROUP.COM

Thạc sĩ� Ngọc Hiề�n Winn đại diện 
“Allstatề Insurancề” và nhiề�u hãng 
bảo hiề�m lớn, uy tĩ�n, lệ phĩ� tha�p 
nha� t nước Mỹ: bán bảo hiề�m xề, 
nhà, tàu, cơ sở thương mại, nhân 
thọ..., notary public. Khai thuề�  cá 
nhân, businềss, bookkềềping.
ĐẠI DIẾ�� N QUY�  KHA� CH LA� M VIẾ�� C 
VỚ� I SỚ�  THUẾ�  KHI BỊ AUDIT.

ADDRESS: 14541 BRÔÔKHURST STRẾẾT, STẾ. A4.B, WẾSTMINSTẾR, CA 92683
(Trên la�u nhà hàng Ôcềan Bluề, trạm rửa xề góc Brookhurst St. & Hazard Avề)

• Dr. Winn có 26 năm kinh nghiệm luật pháp USA,  
25 năm dạy và thực hành mua - bán chứng khoán USA, 
ềquity stock của N.Y.S.Ế. & Nasdaq.
• Ca�p ba�ng to� t nghiệp cho học viên, được Tho� ng Đo� c 
California công nhận.
• Dạy day tradềr, swing tradềr, long tềrm tradềr, 95% 
không thua lo� .
• Immigration: Các loại visa du lịch, du học, bảo lãnh 
thân nhân, vợ cho� ng, fiancề, visa đa�u tư kinh doanh, lao 
động, điề�u chĩ�nh ở lại Mỹ hợp pháp, ho�  sơ bị từ cho� i.
• Bankruptcy: Chaptềr 7 cha�m dứt mọi thưa kiện, giữ 
lại nhà, xề, tài sản như ý muo� n.
• Family Law: Ly dị giải quyề� t như ý muo� n giữa vợ 
cho� ng, giữ con, trợ ca�p, giảm trợ ca�p.
• Living trust, Will, Di chúc, Các loại hợp đồng: thuê 
mướn, mua bán, thành lập công ty.
• Credit Repair: Không tăng điề�m Fico của crềdit 
rềport, không phải trả lệ phĩ� – “Frềề”.

DR LAWRENCE LONG NGUYEN WINN, CEO
* Tiề�n Sĩ� Luật Khoa USA. Fmr Lawyềr

* Tiề�n Sĩ� Quản Trị Kinh Doanh
* Cựu Khoa Trưởng Đại Học H.B.

NGỌC HIỀN WINN, MBA
* Thạc Sĩ� Quản Trị Kinh Doanh USA

Thánh nhân hành động, tưởng chậm mà nhanh Vẻ đẹp của sự
CÂN BẰNG  

EPOCH TIMES

chiều dọc đầu tiên ở Hoa Kỳ. 
Cuối cùng, Washington tham gia vào 

tất cả các bước của quá trình sản xuất. 
Ông trồng ngũ cốc, gia công chúng 
trong một nhà chứa lúa 16 mặt đầy sáng 
tạo và hiệu quả. Ông chế biến ngũ cốc 
bằng chiếc cối xay lúa mì của mình và 
bán bột mì, bánh mì, bánh quy, và rượu 
whisky với thương hiệu G. Washington. 
Vào những năm 1790, ông đổi mới thiết 
kế của máy xay, theo đó, mỗi bước trong 
chu trình đều dùng năng lượng thủy 
điện. Với khả năng sáng tạo trong mọi 
bước của quy trình, Washington trở 
thành tinh hoa của Hoa Kỳ.

Trải qua nhiều năm, ông vận động 
ngày càng mạnh mẽ việc mua các sản 
phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ. Ông không tin 
rằng tương lai của các tiểu bang sẽ phụ 
thuộc vào ngoại thương. Thay vào đó, 
ông nhìn về phương Tây và nghĩ rằng 
đất đai và tài nguyên màu mỡ ở đó sẽ 

đem đến sự  thịnh vượng cho đất nước.

Dinh thự
Ngay cả vị trí căn nhà của Washington 
cũng rất quan trọng.

Dinh thự ở Mount Vernon ban đầu 
là một ngôi nhà một tầng rưỡi do cha 
ông xây dựng. Thay vì xây một ngôi nhà 
mới, riêng biệt, Washington đã xây thêm 
và mở rộng ngôi nhà ban đầu – ông nhìn 
thấy tiềm năng của ngôi nhà.

Trong căn phòng mới của dinh 
thự, những bức tranh khổ lớn về 
sông Potomac được treo trên tường. 
Washington tin rằng đường thủy sẽ trở 
thành chìa khóa để Hoa Kỳ mở rộng về 
phía Tây, và do đó, dinh thự nằm cạnh 
dòng sông Potomac, nơi mà ông hy vọng 
sẽ đem đến  cơ  hội phát triển.

Với tư cách là Tổng Tư lệnh và sau đó 
là Tổng thống, Washington không biến 
bản thân trở nên khó gần. Thay vì hài 
lòng với sự hào nhoáng và địa vị của một 
vị vua, ông rất thân thiện với mọi người; 

ông và người vợ Martha của ông nổi 
tiếng với lòng hiếu khách.

Năm 1798, gia đình Washington tiếp 
đón gần 700 khách tại dinh thự  của họ.

Nghịch lý người Hoa Kỳ
Nghịch lý bi thảm của Hoa Kỳ là các Tổ 
phụ quá tận tâm với lý tưởng về tự do 
nhưng lại kiếm lợi và mưu sinh bằng 
cách từ chối trao quyền tự do đó cho 
người khác. Washington, giống như 
nhiều người lập quốc của Hoa Kỳ, đã 
thực hiện ý tưởng và kế hoạch đổi mới 
bằng lao động nô lệ. 

Khi về già, nỗi bất an của Washington 
với chế độ nô lệ bắt đầu gia tăng. Hai 
sĩ quan tham mưu thân cận nhất của 
ông trong chiến tranh là John Laurens 
và Alexander Hamilton đều là những 
người theo chủ nghĩa bãi nô trung 
thành. Washington là người đề xướng 
kế hoạch của Laurens là thành lập một 
trung đoàn lính da đen tự do ở Nam 
Carolina. Mặc dù Washington chưa bao 

giờ công khai phản đối chế độ nô lệ vì 
sợ làm rung chuyển con thuyền mong 
manh của Liên minh mới, nhưng trong 
di chúc của ông, Washington đã chỉ thị 
trả tự do cho 123 nô lệ của mình sau 
khi vợ ông qua đời. Ông là vị Tổ phụ duy 
nhất  thực hiện điều này.

Mount Vernon ngày nay
Năm 1858, Hội phụ nữ Mount Vernon 
đã mua lại ngôi nhà và cứu vãn nó khỏi 
tình trạng đổ nát. Họ trùng tu dinh thự và 
một trong những trang trại xung quanh để 
tái hiện lại diện mạo của chúng vào thời 
Washington.

Khi Mount Vernon phải đóng cửa 
vào đầu năm 2020 do đại dịch, các 
nhân viên tại đây đã lưu giữ nhiều 
thông tin quý giá bằng cách đăng tải 
chúng lên mạng. Khách truy cập trang 
web của Mount Vernon có thể tham 
quan trực tuyến, đọc về những kỳ tích 
và nỗ lực của Washington, đồng thời 
tìm hiểu chi tiết việc điều hành một 
trang trại lớn. Trang web là một nguồn 
tài nguyên tuyệt vời cho việc học tại 
nhà và bổ sung kiến thức.

Thuần Thanh biên dịch

Tiếp theo từ trang 13

đẹp trở nên khiêm tốn, thanh tao, 
thậm chí điềm tĩnh, bất chấp nguy 

hiểm xung quanh. Vẻ đẹp của 
những đường cong hòa cùng với 
cảnh vật xung quanh.

Ngược lại, tôi thấy con quái 
vật biển phía dưới là biểu tượng 

của sự xấu xa và đau khổ. Cái xấu 
có xảy đến với chúng ta khi chúng 

ta mất cân bằng không? Chúng ta luôn 
phải đối mặt với nguy cơ cái xấu có thể 
lấn át cái đẹp trong cuộc sống khi cảm 
xúc dựa trên những dục vọng cùng cực 
và không được thỏa mãn.

Chàng Perseus bảo vệ “vẻ đẹp” bằng 
cách biến sự xấu xa thành đá. Nếu cái 
xấu đó bao gồm những cảm xúc cực 
đoan và dục vọng không được thỏa mãn, 
thì việc biến chúng thành đá là hữu ích. 
Phải chăng hành động nhìn sâu vào bản 
thân để tìm  sự  xấu xa của bản thân đủ để 
biến nó thành đá? Liệu chúng ta có thể 
vượt qua  sự  xấu xa đang đe dọa vẻ đẹp 
tâm hồn mình bằng cách thừa nhận và 
kiên quyết chống lại nó không?

Giống như  Perseus, bảo vệ và duy 
trì cái đẹp phụ thuộc vào chúng ta. 
Để tôn vinh cái đẹp, chúng ta cần cân 
bằng tinh thần của bản thân. Tuy 
nhiên, duy trì được vẻ đẹp thường 
hằng là một nhiệm vụ khó khăn và 
phải thực hiện lặp đi lặp lại. Đây có 
phải là chủ ý mà Moreau khiến cho 
mắt chúng ta quan sát lại nhiều lần bố 
cục của bức tranh không?

Tôi nghĩ Pegasus đại diện cho 
nhiệm vụ  khó  khăn  và  lặp lại này, đó 
là lý do tại sao nó  thể  hiện ra sự căng 
thẳng. Dường như Moreau muốn ám 
chỉ rằng để bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp, 
bạn sẽ phải đi trên một chặng đường 
gập ghềnh hướng về sự  cân bằng. 
Ai trong chúng ta sẵn sàng cho thử 
thách này đây?

Eric Bess là nghệ sĩ, hiện ông là nghiên 
cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Tiến sĩ về 
Nghệ thuật Thị giác (IDSVA).

Thanh Mai biên dịch

PUBLIC DOMAIN

Moreau 
miêu tả khoảnh 

khắc Perseus đánh 
bại quái vật biển để 

cứu Andromeda.

nghĩ cho đại cục, có thể chịu đựng 
sự nóng giận nhất thời để sau 
này mới phản công.

Điển tích từ xưa đã chứng tỏ sức 
mạnh tiềm ẩn của sự nhẫn nhịn, 
như Việt vương Câu Tiễn “nằm 
gai nếm mật” hoặc Bình Định 
Vương Lê Lợi “chốn hoang dã 
nương mình”. Nếu thuở xưa, Câu 
Tiễn khuất phục trước Ngô vương 
trong đại chiến giữa hai nước Ngô–
Việt thì đã không phải chịu trăm 
đắng ngàn cay đắng đày ải thân 
mình; thay vào đó là mãi mãi mang 
nỗi nhục mất nước suốt hàng thế 
kỷ sử sách. Tương tự như vậy, khi 
Lê Lợi từ chối những chức quan tốt 
theo mưu đồ của tướng nhà Minh; 
nếu ông không lấy lùi làm tiến, trở 

về ẩn mình nơi núi rừng mà 
âm thầm chiêu mộ hào 

kiệt mưu trí, thì khó có 
thể làm nên nghiệp 

lớn sau này.
Biết lùi một 

bước để tiến hai 
nước là một 
cảnh giới, một 
mỹ đức, một 
thái độ sinh tồn, 
một bản lĩnh 
trong ứng xử, 

càng là đại trí tuệ 
của nhân sinh. 

Dưới áp lực, 
phải học cách thay 

đổi, trong nguy nan, 
học cách tự bảo vệ mình. 

Lùi một bước biển rộng 
trời cao, nhẫn một thời sóng 

êm lặng gió. Đó mới là trí tuệ 
bản lĩnh đích thực của một bậc 
trượng phu, biết mượn gió trợ 
hỏa, biết chọn thời mà làm, biết 
lấy yếu thắng mạnh, biết lấy nhu 
đấu cương. 

Người biết lùi là kẻ thấu hiểu 
đạo lý ẩn sâu bên trong, hiểu rằng 
nhượng bộ không có nghĩa là 
nhu nhược, yếu thế mà ngược lại 
là thể hiện sự tài trí, bao dung và 
cao thượng, như vậy mới có thể 
trở  thành người chiến thắng.

Kỳ thực, “lùi” và “tiến” có thể 
viên dung, hỗ trợ lẫn nhau, giống 
như âm và dương, cương và nhu, 
động và tĩnh, trên và dưới, thành 
và bại. Chỉ có âm thì không sinh 
ra được, chỉ có dương thì không 
lớn lên được; cao ngạo thì sẽ có 
hối hận; chỉ biết tiến mà không 
biết lùi thì cuối cùng sẽ dẫn đến 
suy sụp, thương vong.

Người xưa nói: “Sở dĩ không 
biết rõ chân núi là vì bản thân 
đang đứng ở trên núi”, “Người 
trong cuộc mê, người bên ngoài 
rõ ràng minh bạch”. “Lùi một 
bước” là khiến bản thân mình đi 
ra khỏi núi, đứng ở ngoài cuộc, 
như thế mới có thể thấy rõ chân 
núi, lý trí hiểu rõ được sự tình 
mà làm thành sự nghiệp.

Quân tử chờ thời mà
hành động
“Quân tử xem cơ màu mà động tác” 
(Chu Dịch: Hệ từ hạ). Lúc có biến 
động, người quân tử phải xem xét 
suy nghĩ cho cẩn thận, để lúc làm 
việc gì thì biết rõ cái thời cơ có làm 
được hay không. Có thời cơ làm 
được mà không làm là dại, chưa 
có thời cơ làm được mà làm cũng 
là dại, không  phải  là người quân tử.

Còn “Binh pháp Tôn Tử” nói 
rằng: “Nếu không thể thắng thì 
phòng thủ, có thể thắng thì phải 
tấn công. Phòng thủ khi thực lực 
ta không đủ, tấn công khi thực lực 
ta dư. Người giỏi phòng thủ, ẩn 
mình dưới chín tầng đất. Người 
giỏi tấn công, khuấy động đến 
chín tầng trời. Do đó mới có thể tự 
bảo  vệ  mình  mà  toàn  thắng  vậy”.

Khi không dễ chiến đấu, tuyệt 
đối không được tấn công. Không 
ngừng tích lũy lực lượng của tự 
thân, đợi đến khi nắm chắc mười 
phần thì xuất một chiêu sẽ làm 
nên chiến thắng.

Việt Vương Câu Tiễn nếm mật 
nằm gai mà khôi phục đại nghiệp; 
Sở Trang Vương ba năm im hơi 
lặng tiếng, một lần cất tiếng nói 
kinh động khắp bờ cõi; Hàn Tín 
mười năm mài kiếm cuối cùng 
gặp được minh chủ… thảy đều qua 
chờ đợi mà vượt trội lên. Thời Tào 
Nguỵ, thấy thời cơ còn bất lợi, Tư 
Mã Ý đã giả ốm 10 năm không dự 
triều chính, tránh được mũi nhọn, 
đợi khi họ Tào lơ là cảnh giác ra 
ngoài Kinh đô viếng mộ mới phát 
động cuộc chính biến cướp lấy 
chính quyền.

Trong lịch sử, những chuyện 
náu mình chờ thời như vậy có rất 
nhiều. Khi điều kiện chưa đầy đủ, 
thời cơ chưa chín muồi, nếu cứ 
mù quáng tiến bừa bãi thì chắc 
chắn sẽ bị diệt vong. Vì vậy người 
xưa nói “Thánh nhân hành động, 
tưởng chậm mà nhanh, tưởng 
khoan mà gấp, là để chờ thời”. 
Chỉ có ẩn mình chờ thời, tích trữ 
lực lượng, làm đối phương mất 
cảnh giác, mới thành công được.

“Mọi sự đủ cả, chỉ thiếu gió 
Đông”, hàm ý nói rằng, dù chuẩn 
bị đầy đủ cũng phải biết chờ thời 
mới hành động. Dẫu chờ đợi là 
thống khổ và dày vò nội tâm, 
người kiên gan bền chí hiểu rằng 
điều nên tới cuối cùng sẽ tới, vậy 
nên không vì một chút thất bại mà 
tiêu mất đi ý chí.

“Chờ đợi” của Tôn Tử là cuồng 
phong thổi trước khi mưa rừng 
đến, là hội tụ năng lượng, sức 
mạnh chờ thời bùng nổ. Không 
ngừng bồi đắp sức mạnh trong lúc 
chờ đợi, mới có dũng khí và niềm 
tin để chờ đợi, đến khi một lần cất 
tiếng nói kinh động khắp bờ cõi.

Việc chờ đợi có thể khiến hết 
thảy từ không thể thành có thể.

Mount Vernon của George Washington: Dinh thự thể hiện tính 
cách của vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên

Nhượng bộ 
không có nghĩa 

là nhu nhược, 
yếu thế mà 

ngược lại là thể 
hiện sự tài trí, 

bao dung và cao 
thượng, như 

vậy mới có thể 
trở thành người 

chiến thắng.
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Ai cũng biết một năm có bốn 
mùa, nhưng bạn có biết mỗi 
mùa lại có sáu tiết khí, mỗi 
tiết kéo dài 15 ngày không? 

Vào khoảng năm 139 TCN (trước Công 
Nguyên), các nhà hiền triết Trung Hoa 
đã nhận thấy sự  thay đổi theo mùa mỗi 
năm bắt đầu vào khoảng ngày 4 tháng 
Hai, gọi là tiết Lập Xuân. Tiếp đó là Vũ 
Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh 
Minh và Cốc Vũ. Hạ, Thu, Đông cũng 
chuyển mình với những thay đổi phức 
tạp như vậy, và chúng ta sẽ khám phá 
tổng cộng 24 tiết khí trong bài viết này. 
Mỗi tiết được chia thành ba giai đoạn 
đáng chú ý còn gọi là ngũ bội, mỗi ngũ 
bội gồm 5 ngày, do đó có 72 ngũ bội 
trong năm.

Cách tính cổ xưa rất tinh vi về chu 
kỳ Trái Đất này thông tuệ đến mức 
những người Á Châu dù đã rời xa lối 
sống nông nghiệp từ lâu, nhưng vẫn 
dùng để tối ưu hóa chế độ ăn uống, giữ 
gìn sức khỏe và đánh dấu các mốc thời 
gian quan trọng trong cuộc đời. Sự hiểu 
biết về nhịp điệu các mùa của người 
Trung Quốc cổ đại được ghi vào Danh 
sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của 
UNESCO. Cho dù hiện đại hóa đến mức 
nào, cơ thể của chúng ta vẫn luôn bắt 
nhịp trong tiềm thức (hoặc đau khổ khi 
lạc nhịp) với giai điệu thường hằng của 
năm tháng. Biết đến 24 tiết khí, chúng 
ta sẽ có cái nhìn sâu sắc về những gì 
sẽ xảy ra tiếp theo và những lựa chọn 
đơn giản nào có thể giúp chúng ta đồng 
điệu với thiên nhiên.

Bốn mùa mà chúng ta vẫn thường 
nhắc đến chỉ là sự khởi đầu. Các tiết 
khí lần đầu tiên được ghi lại trong cuốn 
sách “Hoài Nam Tử”, và chúng được 
đánh dấu đồng đều trên đường hoàng 
đạo theo các phân đoạn 15 độ. Dưới 
đây là mô tả về bốn mùa qua “Diễn 
dịch chung về 72 ngũ bội” (A Collective 
Interpretation of the 72 Pentads) của 
Ngô Trừng, một tác phẩm có từ thời 
nhà Nguyên (1271–1368 SCN).

Xuân Khởi Đầu
“Lập Xuân” (Spring Commences) là tiết 
khí đầu tiên trong năm. Ba ngũ bội trong 
giai đoạn này miêu tả tinh tế sự thức 
tỉnh của thiên nhiên: Làn gió nhẹ làm 
tan lớp băng trên sông, cá bơi lên mặt 
nước và côn trùng chui ra sau giấc ngủ 
đông. “Vũ Thủy” (Spring Showers) xảy 
ra sau đó; băng tan, không khí trở nên 
ẩm ướt khi những giọt mưa rơi xuống. 
Rái cá bắt những chú cá bơi ngược 
dòng, ngỗng trời di cư về phương Bắc, 
và hạt giống bắt đầu nảy mầm.

Lễ hội Đèn lồng diễn ra trong thời 
gian này. Đêm rằm đầu năm đánh dấu 
mùa xuân về. “Kinh Trập” (Insects 
Awaken) là tiết khí thứ ba; đào bắt đầu 
trổ hoa, chim vàng anh hót, và sâu 
thoát kén thành bướm. Trong văn hóa 
truyền thống Trung Hoa, mùa xuân là 
thời điểm Trái Đất thể hiện lòng nhân 
từ đối với vạn vật.

“Xuân Phân” (Spring Equinox) là 
khoảng thời gian ngày và đêm dài bằng 
nhau trên cả hai bán cầu. Trong những 
ngày tiếp theo, Bắc Bán cầu có ngày 
dài hơn và độ ẩm lớn hơn. Trong suốt 
ba ngũ bội, chim én đến phương Bắc 
và làm tổ, trời thường có mưa dông và 
sấm sét.

Tiết khí “Thanh Minh” có nghĩa là 
“sáng và trong”, để chỉ bầu trời quang 
đãng, không khí trong lành và có gió 
thoảng qua trong những ngày này. Đó 
là thời điểm tuyệt vời cho một chuyến 
du xuân. Hoa đang nở và cầu vồng 
xuất hiện. Lễ Tảo mộ diễn ra; đó là khi 
mọi người đến nghĩa trang dâng lễ vật 
để bày tỏ lòng thành kính với những 
người thân đã khuất.

“Cốc Vũ” (Grain Rain) rơi vào cuối 
mùa xuân. Nó bắt nguồn từ câu tục 
ngữ: “Mưa nuôi dưỡng tất cả các loại 
ngũ cốc.” Người nông dân tất tả bận 
rộn với nào là bèo tấm, cu cu bay, lúa 
mạ và lá chè xuân.

Hạ Sôi Động
Trong tiết “Lập Hạ” (Summer 
Commences), dế và cào cào rúc rích 

liên hồi, giun đất chui ra và những cây 
bầu chín quả. Chợ nông sản với đủ loại 
dưa. Vào tiết “Tiểu Mãn” (Grain Buds), 
cây trồng bắt đầu tươi tốt nhưng chưa 
hoàn toàn trưởng thành, vài loại cỏ 
khô héo dưới nắng gắt.

“Mang Chủng” (Grain on the Ear) là 
thời điểm bận rộn nhất để gieo hạt kê và 
thu hoạch lúa mạch, lúa mì. Cảm giác 
được sự ẩm ướt, bọ ngựa bay ra, chim 
bách thanh kêu chói tai, chim nhại bặt 
tiếng. Đó là ngày để nói lời tạm biệt với 
những nàng tiên hoa, vì những bông 
hoa đã bắt đầu tàn rụng. Lễ hội Thuyền 
Rồng sắp đến. Đây cũng là ngày để 
tưởng nhớ Khuất Nguyên, một người 
trí thức lưu vong nổi tiếng đã chiến đấu 
chống lại sự suy đồi trong thời Chiến 
Quốc (475–221 TCN).

Vào tiết “Hạ Chí” (Summer 
Solstice), Bắc Bán cầu có ngày dài 
nhất và đêm ngắn nhất, mùa màng tốt 
tươi. “Tiểu Thử” (Lesser Heat) là giai 
đoạn có thời tiết nóng nhưng không 
đến mức cháy da. Đom đóm và dế rộn 
rạo trong làn gió êm đềm, đại bàng 
tung cánh trên trời cao. Nếu để so 
sánh thì “Đại Thử” (Great Heat) nóng 
hơn nhiều. Đây là lúc mọi người đi 
leo núi và bơi lội, hoặc thưởng thức 
những lát dưa hấu ngọt ngào giải 
nhiệt. Theo dân gian, cỏ chết có thể 
biến thành đom đóm trong ngày hè 
ẩm ướt, hàm ý về chu kỳ tuần hoàn 
của cuộc sống. 

Thu Thanh Bình
“Lập Thu” (Autumn Commences) là lúc 
âm thịnh dương suy. Báo hiệu tiết trời 
mát mẻ, mùa màng đến vụ thu hoạch 
và ve kêu râm ran. “Xử Thử” (End of 
Heat) đánh dấu sự kết thúc của mùa hè. 
Nhiệt độ giảm xuống sau những cơn 
mưa thu, đại bàng săn chim chóc và kê 
chín trĩu hạt.

Từ ngày đầu tiên của “Bạch Lộ” 
(White Dew), âm cực thịnh. Qua một 
đêm, hơi nước đọng thành những giọt 
sương li ti tỏa sáng như pha lê dưới 
ánh nắng ban mai. Các loài chim trữ 
thức ăn cho mùa đông lạnh giá, ngỗng 
trời và chim én di cư về phương Nam.

Vào tiết “Thu Phân” (Autumnal 
Equinox), mặt trời chiếu ngay trên 
đường xích đạo, do đó cả hai bán cầu 
đều nhận được lượng ánh sáng ban 
ngày bằng nhau. Kể từ đó, Bắc Bán 
cầu có đêm dài hơn và ngày ngắn hơn. 
Tiếng sấm không còn đanh thép, nước 
đóng băng, côn trùng về tổ, cả hệ động 
thực vật dần tàn úa và khô héo. Tiết 
khí này trùng với Tết Trung Thu, khi 
các gia đình cùng nhau ngắm trăng và 
thưởng bánh trung thu.

“Hàn Lộ” (Cold Dew) là khi sương 
lạnh  như  sắp đóng băng. Đây là thời 
điểm đẹp nhất để ngắm hoa cúc khoe 
sắc trong nhiều hình dạng và màu sắc. 
Tiết khí “Song Giang” (Frost’s Descent), 
sương  trở  nên  giá  lạnh. Khi dương suy, 
cây cỏ lá rụng héo khô, côn trùng ngủ 
đông, và bầy sói bắt đầu săn mồi.

Đông Uy Nghiêm
Trong tiết “Lập Đông” (Winter 
Commences), nước bắt đầu đóng băng, 
đất cứng lại và gà lôi đi tìm những con 
nghêu trong hồ. Các món ăn ấm nóng 
và thuốc bổ hợp cho mùa đông lạnh giá 
là canh gà, canh vịt gừng, lẩu thịt cừu 
và những món tương tự. “Tiểu Hàn” 
(Minor Snow) bao trùm một giấc ngủ 
đông, và tuyết bắt đầu rơi. “Đại Hàn” 
(Great Snow) dự báo những trận tuyết 
lớn nhất sẽ đến và “những con chim 
khóc đông” bỗng lặng thinh.

Vào ngày “Đông Chí” (Winter 
Solstice), âm dần suy và dươ ng dần 
thịnh, băng tan suối chảy. Trong văn 
hóa truyền thống Trung Hoa, nhữ ng 
con nai sừ ng xám gắn liền vớ i tính 
âm sẽ rụng sừng trong giai đoạn này. 
Ngườ i xưa tin rằng xuân sẽ đến trong 
81 ngày tớ i khi nai sừ ng xám rụng 
đôi sừ ng.

“Tiểu Hàn” (Minor Cold) là giai 
đoạn lạnh giá của mùa đông, khi 
ngỗng trời bắt đầu bay về phương 
Bắc, én làm tổ chuẩn bị cho năm 
mới và tiếng gáy của gà lôi vang vọng 
từ những cánh đồng xa xôi. “Đại 
Hàn” (Great Cold) là tiết khí cuối 
cùng trong năm. Nhưng cái lạnh giá 
không ngăn được mọi người đón Tết 
Nguyên Đán: Họ dán những câu đối 
Tết trên cửa nhà và sắm sửa đồ mới. 
Dù sông vẫn đóng băng, nhưng gà 
mái bắt đầu ấp trứng và đề phòng 
những cuộc tấn công từ đại bàng.

Việc hiểu biết 24 tiết khí giúp cho 
chúng ta hiểu được phần nào về đặc 
trưng và vẻ đẹp luân chuyển không 
ngừng của các mùa trong năm.

Bài báo do Cora Wang viết và được 
Anne Chan và Brett Chudá dịch sang 
tiếng Anh. Được tái bản với sự cho 
phép của Tạp chí Elite.

Phương Du biên dịch 

JEFF MINICK

Nếu bạn là cha mẹ của 
một đứa trẻ dưới 18 tuổi, 
trước khi đọc bài viết 
này, hãy dành một chút 
thời gian tự hỏi bản 

thân câu hỏi sau: “Bạn mong muốn 
điều gì nhất trong cuộc sống cho con 
trai hoặc con gái của mình?”

Trong một bài báo trực tuyến “Nhân 
cách của George Washington”, cô 
Katherine Kersten so sánh nền giáo 
dục và cách nuôi dạy con của ông 
Washington cùng các đồng nghiệp với 
người dân Hoa Kỳ ngày nay và tự hỏi 
liệu có phải chúng ta “phần lớn đã quên 
đi tầm quan trọng của nhân cách”.

Trong những năm đầu đời của con 
mình, cô Kersten tham gia vào một 
nhóm các bà mẹ. Hàng năm, người 
đứng đầu cuộc thảo luận nhóm sẽ hỏi: 
“Bạn mong muốn điều gì nhất cho con 
trai hoặc con gái của mình trong đời?” 
Cô nhận thấy rằng những người phụ 
nữ trong nhóm có vẻ bối rối và hơi 
lúng túng. Hầu hết họ trả lời: “Tôi chỉ 
muốn chúng được hạnh phúc.”

Cô Kersten viết: “Tôi có thể nhận 
ra từ khuôn mặt những người mẹ này 
khát vọng cao cả hơn đối với con cái của 
họ. Nhưng họ không chắc làm thế nào 
để diễn đạt chúng. Vì trong xã hội của 
chúng ta, quan niệm về ‘hạnh phúc’ — 
về lối sống vui, sống khỏe và an toàn — 
đã làm biến mất lý tưởng và cả tên gọi 
của việc xây dựng nhân cách.”

Cô Kersten tiếp tục nhắc nhở 
chúng ta rằng George Washington “đã 

cẩn thận sao chép 110 ‘Quy tắc cư xử 
lịch thiệp và hành vi tử tế’ vào vở bài 
tập của mình.” Hơn nữa, ông đã cố 
gắng sống theo những nguyên tắc đó. 
Benjamin Franklin “đã lập một danh 
sách gồm 13 đức tính mà ông mong 
muốn rèn luyện nên” và giống như 
Washington, ông đã theo đuổi mục 
tiêu đó với một số thành công.

Cuốn sách của vị Hoàng đế
Trong nhiều thế kỷ, nhân loại đã tận 
dụng văn học như một sự chỉ dẫn cho 
việc xây dựng nhân cách. Cuốn “Suy 
tưởng" (Meditations) của Hoàng đế La 
Mã Marcus Aurelius (121–180 SCN) 
là một ví dụ nổi bật về một hình thức 
giáo dục như vậy. Cuốn sách cổ xưa về 
chủ nghĩa khắc kỷ này đã truyền cảm 
hứng cho việc tu dưỡng đạo đức của vô 
số độc giả, bao gồm cả một số Tổ phụ 
của Hoa Kỳ. Cuốn sách vẫn được tái 
bản cho đến ngày nay và chiếm được 
cảm tình của đông đảo người đọc.

Trong phần mở đầu của cuốn “Suy 
tưởng” do George Long dịch, Marcus 
Aurelius cảm ơn tất cả những người 
đã đóng góp vào sự phát triển đạo đức 
và tri thức của ông, giống như một bài 
diễn văn dài bày tỏ sự cảm kích của 
những người đoạt giải trong Lễ trao 
giải Oscar. Marcus học được từ người 
ông của mình “những phẩm chất tốt 
đẹp và cách tự kiềm chế sự nóng  giận”; 
ông học được từ cha mình “lòng khiêm 
tốn và sự nam tính”; và học được từ 
mẹ “lòng mộ đạo và sự nhân từ”. Ông 
cảm ơn ông cố vì đã cản ông theo học 
trường công và dành rất nhiều tâm 
sức dạy ông tại nhà. Ông tiếp tục kể 
cho độc giả về những người thầy khác 
và những người thân. Ông trân quý 
những bài học kinh nghiệm từ họ: 
“luôn kiên định với mục tiêu”, “yêu sự 
thật và công lý”, “tự lập”, “quan tâm tới 
lợi ích của bạn bè", “lý tưởng về một 
chính phủ vua chúa tôn trọng hầu hết 
các  quyền  tự  do  của  dân  chúng".

Các thành viên gia đình và những 
người thầy đã chuẩn bị cho Marcus 
Aurelius hành trang để tự chủ được bản 
thân lẫn cai trị một đế chế. Họ dạy ông 
nỗ lực hướng đến lòng tốt và sự thật, 
và chỉ khi đó ông mới nhận được phúc 
báo của những điều này: Hạnh phúc.

Dạy về Đức hạnh 
Giống như Marcus Aurelius, những 

người Hoa Kỳ trẻ tuổi ngày nay đã 
từng nhận được một nền giáo dục xây 
dựng nhân cách phổ biến và rõ ràng. 
Họ có xu hướng sống gần gũi hơn với 
đại gia đình của mình, với ông bà, chú 
bác và cô dì và trong một cộng đồng 
biết rõ về nhau. Do đó, họ đã tận mắt 
chứng kiến những hình mẫu chuẩn 
mực về hành vi nhân đức. Nhiều 
người đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật, các 
mục sư khuyến khích họ sống một đời 
đức hạnh, hoặc nếu không, họ nên 
đọc Kinh Thánh tại nhà.

Ngoài ra, những người 
trẻ tuổi đã tiếp thu các giá 
trị truyền thống trong 
trường học. Những 
cuốn sách vỡ lòng, tập 
viết chữ, truyện và sách 
lịch sử thường xuyên 
nhấn mạnh tầm quan 
trọng của nhân cách và đạo 
đức, nguyên tắc sống như lòng 
dũng cảm, tính thận trọng, lòng tốt 
và  sự  công  bằng.

Xây dựng nhân cách từ trong
lớp học
Trong những ngày học ở nhà, tôi đã 
mua và thường xuyên đọc một bộ 
sách gồm 8 quyển McGuffey’s Eclectic 
Readers, một bộ truyện được hàng 
chục triệu học sinh Hoa Kỳ đọc trong 
suốt cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. 
Mặc dù giọng văn và nội dung của 
nó thay đổi theo thời gian, lược bỏ 
các yếu tố tôn giáo, nhưng McGuffey 
Reader vẫn tiếp tục ủng hộ các giá trị 
đạo đức và tầng lớp trung lưu.

Ngay cả vào những năm 1960, các 
sách giáo khoa như Open Court Basic 
Reader đã cho trẻ em học đường tiếp 
xúc với các giá trị đặt nền móng cho 
nền văn minh của chúng ta, đó là 
chân, thiện và mỹ. Bộ sách mua cũ mà 
tôi sở hữ u cách đây nhiều năm đã 
đề cao văn hóa phương Tây, những 
câu chuyện  và  lịch  sử  của  Hoa Kỳ. 

Trong “Chuyến du hành đến 
xứ sở thần tiên” (A Trip Through 
Wonderland), tác phẩm văn học 
dành cho học sinh lớp hai học kỳ 
một, độc giả được biết đến những câu 
chuyện như “Androcles và chú Sư tử” 
(Androcles and the Lion), “Chiếc mũi 
của lạc đà” (The Camel’s Nose) và 
các bài thơ của Emily Dickinson và 
Christina Rossetti. Trong tập tiếp theo, 
họ được tìm hiểu về người Hoa Kỳ bản 
địa, Pocahontas, Người hành hương, 
Lewis và Clark, Johnny Appleseed 
và Betsy Ross. Nhảy cóc hai năm để 
đến với “Niềm vui đang chờ đợi bạn” 
(What Joy Awaits You), chúng ta tìm 
thấy một kho tàng truyện, lịch sử và 
thơ ca tuyệt vời: Những câu chuyện 
từ “Nghìn lẻ một đêm” (The Arabian 
Nights) và Anh em nhà Grimm, thời 
niên thiếu của Michelangelo đến 
Theodore Roosevelt vật lộn với vấn 
đề sức khỏe, thần thoại cổ và “Hoa Kỳ 
ngày nay” (America Today).

Các biên tập viên của cuốn Open 
Court Basic Reader rõ ràng đã nghĩ 

đến hai mục tiêu khi lựa chọn nội 
dung. Đầu tiên là tạo dựng ở học 
sinh những gì mà E.D. Hirsch Jr. 
gọi là “văn học văn hóa”, những câu 
chuyện và những ẩn dụ mà người 
Hoa Kỳ đã từng là một phần trong 
đó. Các tuyển tập cũng nhằm mục 
đích truyền cho học sinh tính cách 
cao quý và giúp chúng quen thuộc 
với chân, thiện và mỹ.

Tin tốt và tin xấu
Thật không may, trong thế kỷ 

trước, chúng ta đã phá bỏ 
ba điều cổ xưa đó. Thuyết 

tương đối đã làm suy 
giảm lý tưởng về Sự thật - 
“Sự thật của tôi khác với 
Sự thật của bạn” là cái 

cớ phổ biến, mà không 
có bất kỳ sự  thừa nhận nào 

rằng “Sự thật là Sự thật”. Vẻ 
đẹp đã nhường chỗ cho trào lưu 

gây giật gân và quá khích trong nghệ 
thuật tạo hình, sự thực dụng lấn át 
tính tao nhã trong kiến trúc, cho đến 
việc xăm mình, đeo khuyên và ăn mặc 
luộm thuộm ở nơi công cộng. Đối mặt 
với nền văn hóa khiêu dâm, gia đình 
ly tán, chính phủ tham nhũng và 
sự chối bỏ các giá trị phổ quát, nàng 
Thiện Lương tội nghiệp phải lấy một 
tấm màn che mắt và khuôn mặt để 
tránh sự  xấu  hổ  vì  bị  bỏ  rơi.

Đó là những tin xấu.
Và đây là tin tốt: Cả nền văn hóa 

và bản thân chúng ta đều không phải 
tiếp tục đi theo con đường này nữa.

Hãy lên đường
C.S. Lewis từng viết: “Tiến bộ có nghĩa 
là tiến gần hơn đến nơi bạn muốn đến. 
Và nếu bạn rẽ nhầm hướng, thì việc đi 
tiếp sẽ không giúp bạn đến gần hơn 
được nữa. Nếu bạn đang đi sai đường, 
tiến bộ có nghĩa là quay đầu lại và trở 
về với con đường đúng…”

Chúng ta có thể đi đúng đường. 
Chúng ta có hành trang cho một cuộc 
hành trình như vậy trong tầm tay, đó 
là văn học, nghệ thuật và âm nhạc, 
cẩm nang, các hình mẫu về tính cách. 
Chúng ta không cần lệ thuộc vào nền 
văn hóa hiện tại hay trường học để 
bắt đầu cuộc hành trình này. Tất cả 
những gì chúng ta phải làm là thực 
hiện bước đi đầu tiên.

Giống như những người được 
Marcus Aurelius ca ngợi, chúng ta - 
những ông bà, cha mẹ, cố vấn, giáo 
viên và huấn luyện viên - có thể trợ 
giúp xây dựng tính cách cho con cháu 
chúng ta và hướng chúng đến một tầm 
nhìn  vĩ  đại  hơn  về  cuộc  sống.

Ông Jeff Minick có bốn người con và 
một trung đội cháu chắt ở tuổi đang 
lớn. Ông dạy lịch sử, văn học và tiếng 
Latin tại Asheville, N.C. trong 20 năm. 
Hiện nay, ông sống và viết cho Front 
Royal, Va. Hãy truy cập JeffMinick.
com để theo dõi blog của ông.

Thuần Thanh biên dịch

Trung Hoa 24 tiết khí:
Nhịp điệu của Trời, Đất và vạn vật

Tầm nhìn sâu sắc:

Xây dựng 
nhân cách 
cho thế
hệ trẻ 

Những 
người Hoa Kỳ 

trẻ tuổi ngày nay đã 
từng nhận được một 

nền giáo dục xây dựng 
nhân cách phổ biến 

và rõ ràng. 

Trang tiêu đề của ấn bản năm 1811 của 
cuốn sách “Suy tưởng” của Marcus Aurelius 

Antoninus, được dịch bởi R. Graves.

Marcus Aurelius 
đã viết một cuốn 
sách về xây dựng 

nhân cách. Một bức 
tượng cuối thế kỷ 
thứ 2 của Marcus 

Aurelius, có nguồn 
gốc từ Gabii (Ý), 
hiện đang ở bảo 

tàng Louvre.
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Có một thời, yếu tố 
quan trọng của giáo 

dục là hình thành 
nhân cách của một 
đứa trẻ. Bức tranh 

“The Country School,” 
1871, của Winslow 

Homer. Bảo tàng 
nghệ thuật St. Louis. 

Bức tranh nổi tiếng này vẽ những đứa trẻ vui đón Tết Nguyên Đán trong tuyết rơi dày. “Tuyết dâng tặng cho bài thơ của 
Hoàng đế”, Triều Thanh, Đổng Cáo. (Bảo Tàng Cố Cung Quốc Gia)

“Ngỗng trời bên hồ lạnh teo và những cây sậy”, Vương 
Nguyên, Triều Nguyên. (Bảo Tàng Cố Cung Quốc Gia)

“Chim và hoa Đào nở rộ vào mùa xuân”, Trâu Nhất Quế, 
Triều Thanh. (Bảo Tàng Cố Cung Quốc Gia)
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Nhận bảo hiểm tuyệt 
vời và giá trị lớn
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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

tommytran.sfagentjobs.com/account

phẩm chất Chân - Thiện - Nhẫn.
Vậy là vào mùa hè năm 2018, chị 

chia sẻ với một vài phụ huynh và giáo 
viên về ý tưởng mở lớp dạy về văn hóa 
truyền thống, và được mọi người ủng 
hộ. Lớp học của chị Quỳnh là hoàn 
toàn miễn phí dành cho các em nhỏ 
trong vùng và duy trì đã hơn 2 năm nay.

Tìm lại giá trị truyền thống tốt 
đẹp của cha ông
Lý giải về việc chọn nội dung văn 
hóa truyền thống để dạy cho trẻ 
em, chị Quỳnh chia sẻ rằng văn hóa 
truyền thống có nội hàm thâm sâu, 
bao quát nhiều tầng diện đạo đức. 
Những lễ nghi, phép tắc ứng xử giữa 

con người với nhau, đạo đức nghề 
nghiệp… tất cả đều có thể tìm thấy 
trong những giá trị truyền thống tốt 
đẹp của cha ông. 

Ngoài ra, nền tảng đạo đức truyền 
thống là tín ngưỡng đối với Thần - 
Phật, với các nguyên lý “Thiện ác 
hữu báo” hay “Trên đầu ba thước có 
Thần linh”... Khi con người có tín 
ngưỡng, họ sẽ biết kính sợ, và có ước 
thúc đạo đức từ trong tâm. Nếu biết 
rằng thiện ác đều có báo ứng thì con 
người sẽ cẩn trọng hơn trong ngôn 
ngữ và hành động. Ngược lại, khi 
không tin điều này thì họ dám làm 
cả những việc độc ác, xấu xa. Cho dù 
luật pháp có được mở rộng đến đâu 
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NGỌC MINH

Buổi sáng một ngày Chủ nhật 
cuối năm, xưởng mộc Vĩnh 
An (Từ Sơn, Bắc Ninh) yên 
tĩnh hơn ngày thường. Tiếng 
cưa xẻ, đục đẽo chói tai được 

thay thế bằng tiếng nhạc êm dịu tường 
hòa. Một nhóm khoảng 20 trẻ em ở độ 
tuổi khác nhau đang tĩnh tọa, nét mặt 
thật an nhiên. Thời gian, không gian 
như lắng đọng trong khoảng nửa giờ, rồi 
náo nhiệt trở lại khi bài tập kết thúc, và 
những đứa trẻ hiếu động lại bắt đầu 
chạy nhảy, vui đùa. 

Lớp học đặc biệt
Từ lâu, chúng tôi đã nghe về “Lớp học 
đặc biệt” của chị Nguyễn Thị Quỳnh 
(43 tuổi, giáo viên trường Đông Ngàn, 
Từ Sơn), nhưng lần này mới có dịp đến 
thăm và trò chuyện cùng chị. 

Lớp học đặc biệt này được đặt tại 
lầu 2 của xưởng mộc với diện tích hơn 
100 mét vuông. Nơi này từng được dùng 
để trưng bày các sản phẩm gỗ quý của 
gia đình chị Quỳnh, nhưng nay được ưu 
tiên dành cho lớp học. Chúng tôi thấy 
trên tường có dòng chữ: Lớp bồi dưỡng 
về văn hóa truyền thống. Một chiếc tivi 
cỡ lớn được đặt trang trọng trong phòng, 
đang trình chiếu nội dung bài học có tên: 

“Phép tắc người con”.
Chị Quỳnh cho biết, các học trò 

được học chủ yếu là các bài giảng về đạo 
đức truyền thống, cách ứng xử trong các 
mối quan hệ như: ở nhà hiếu kính với 
cha mẹ, ra bên ngoài biết đối nhân xử 
thế, chú ý trong lời nói để giữ chữ Tín… 
Những đạo đức luân lý và lễ tiết căn 
bản cổ xưa dành cho thiếu nhi sẽ được 
giáo viên dạy bảo, hướng dẫn. 

Nghịch lý giáo dục
Chị Quỳnh là cô giáo tiếng Anh, gắn bó 
với nghề dạy học đã 21 năm. Trong suy 
nghĩ của mình, chị thường băn khoăn 
trước sự xuống dốc của đạo đức học 
đường hiện nay. Chị cho biết, do ảnh 
hưởng của những trào lưu hiện đại biến 
dị, trẻ em ngày nay thường phạm phải 
các lỗi nghiêm trọng về đạo đức. Chúng 

Người ươm những
mầm thiện lương 

Cô giáo môn tiếng Anh và lớp học đặc biệt

vướng vào tệ nạn xã hội, bạo lực, chạy 
theo lối sống hưởng thụ vật chất, không 
biết thế nào là thiếu trách nhiệm… Điều 
này đã rất phổ biến, trở thành nỗi lo 
chung của cả xã hội.

Hiện nay, học trò có lịch học dày đặc 
từ sáng đến tối, thậm chí học đến đêm, 
nhưng những bài học đạo đức căn bản 
thì lại không hiểu rõ. Đó là một nghịch 
lý. Người ta đã quên mất ý nghĩa của câu 

“Tiên học lễ, hậu học văn” trong việc dạy 
dỗ học trò.

Chị nhớ lại: “Hồi nhỏ tôi thường chỉ 
học một buổi, thời gian còn lại phải phụ 
giúp gia đình. Đã hơn 40 năm, nhưng 
nhiều bài học đạo đức đến bây giờ tôi 
vẫn không quên. Tuổi thơ của tôi gắn với 
những buổi trưa đánh chắt, đánh chuyền, 
những chiều chăn trâu, cắt cỏ. Lúc đó 
rất vui. Học trò bây giờ tuy có cuộc sống 
vật chất đầy đủ nhưng tâm hồn nghèo 
nàn, thiếu sân chơi lành mạnh, tuổi thơ 
không còn vô tư, trong sáng như xưa.”

Chị luôn mong muốn truyền đạt cho 
học trò các kiến thức về đạo đức truyền 
thống và phép đối nhân xử thế, nhưng 
trước áp lực cạnh tranh về kết quả học 
tập, chương trình học bị quá tải, chị cũng 
bị cuốn vào guồng quay đó.

Chị kể: “Năm 2014, tôi bị u tuyến yên. 
Mặc dù chạy chữa bằng nhiều phương 
pháp, nhưng cuối cùng bác sĩ kết luận 
tôi phải sống chung với thuốc điều trị và 
sự đau đớn. Sức khỏe sa sút, khoảng thời 
gian đó tôi bị áp lực rất nặng nề. Một vài 
người bạn khuyên tôi nên nghỉ việc về 
nhà kinh doanh cùng chồng. Thấy làm 
nghề giáo khó khăn quá, tôi cũng đã 
tính chuyện bỏ nghề.”

Nhưng chị băn khoăn khi thấy mình 
chưa làm tròn bổn phận, cảm thấy 
không thể chỉ ngồi yên nhìn học trò bị 
cuốn theo dòng nước đục. Làm thế nào 
để có thể giúp các em tu dưỡng đạo đức 
tốt hơn, có ích cho đời... Chị luôn tự đặt 
cho bản thân những câu hỏi ấy.

Cơ duyên - lời giải
Chị Quỳnh nhớ lại: “Năm 2016, tôi đọc 
được một bài viết trên Internet về ba 
chữ Chân - Thiện - Nhẫn và cảm thấy 
rất ấn tượng. Qua tìm hiểu, tôi biết Chân 

- Thiện - Nhẫn là nguyên lý của môn tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng là giá trị 
phổ quát mà nhân loại tiến bộ hướng tới. 
Tôi quyết định đọc hết cuốn sách Chuyển 
Pháp Luân và các bài giảng khác của 
tác giả Lý Hồng Chí – nhà sáng lập pháp 
môn này. Những nguyên lý thâm sâu 
trong cuốn sách đã giúp tôi lý giải được 
những thắc mắc về vũ trụ, thời gian, 
không  gian, thân thể  con người…” 

Điều đặc biệt là sau khi đọc sách 
chị đã tìm được câu trả lời cho việc 
giúp nâng cao đạo đức cho học trò. Đó 
là quay về với những giá trị nhân văn 
truyền thống, giúp các em hướng tới 

đi nữa cũng không cứu vãn được sự 
suy đồi đạo đức của nhân loại. 

Trong các buổi học, chị giúp học 
trò ghi nhớ những nguyên lý đó. Bài 
giảng thường được gắn với những 
tấm gương đạo đức trong lịch sử... 
Trước khi bắt đầu  học, các em thường 
tập trung thiền định; nếu còn thời 
gian sẽ tham gia những trò chơi dân 
gian, hoặc trải nghiệm cùng người 
lớn để tìm về những nét đẹp truyền 
thống của cha ông...

Thay đổi...
Chị Quỳnh cho biết, sau một thời 
gian tham gia lớp học đặc biệt này, 
các em đã có những cải thiện rõ rệt 
cả về kết quả học tập và cách ứng xử. 
Các em ngoan, lễ phép hơn, và một sự 
thay đổi lớn là mỗi khi gặp mâu thuẫn, 
các em đã biết tìm lỗi ở bản thân thay 
vì chỉ trích người khác. 

Chị Quế (38 tuổi, Thành phố Bắc 
Ninh) có con trai 11 tuổi đang theo 
học lớp của cô Quỳnh trong 2 năm 
qua cho biết, “Trước đây cháu lười 
học, ham chơi, nay đã biết tự giác làm 
các việc của mình, biết quan tâm 
giúp đỡ mọi người.” 

Còn chị Nga (40 tuổi, là giáo viên) 
xúc động kể lại, con gái chị 13 tuổi, 
trước đây sống khép kín, rất ngại giao 
tiếp, không hòa đồng với các bạn. 
Sau 2 năm làm học trò của cô Quỳnh, 

cháu hoạt bát, nhiệt tình, kết quả học 
tập tốt hơn nhiều.

Quay về với đạo đ ức truyền 
thống, thực hành Chân - Thiện - 
Nhẫn không chỉ giúp học trò thay 
đổi, chị Quỳnh cũng tìm lại đ ược 
chính mình. Chị trẻ hơn nhiều so 
với tuổi 43. Chị vui vẻ kể: “Từ ngày 
có lớp học này, mình đã tìm lại 
niềm vui trong công việc, hiểu sâu 
sắc hơn ý nghĩa của việc giáo dục 
trẻ em.” 

Cũng có người bảo: “Quỳnh khờ 
khạo quá! Xã hội giờ như thế; một 
mình làm sao mà thay đổi được, cứ 
hoang đường!”

“Sức mình đến đâu thì làm đến đó; 
dẫu chỉ một trò tốt lên cũng là việc rất 
đáng làm” - chị Quỳnh tự tin trả lời. 

Chủ nhật này còn thời gian, chị 
Quỳnh hướng dẫn các em chơi ô ăn 
quan. Những tia nắng ấm áp hiếm 
hoi của mùa đông sáng bừng trên 
gương mặt lấp lánh niềm vui của chị 
và đám học trò. Trong khung cảnh 
bình yên và tường hòa ấy, chúng 
tôi cũng được trở về tuổi lên 10 hồn 
nhiên năm nào.

Nghe câu chuyện chị kể, chứng 
kiến những gì chị làm, chúng tôi tin 
rằng, với sự nhẫn nại và trái tim 
nhân hậu, chị đang ươm những 
hạt mầm thiện lương, dâng cho đời 
những hoa thơm, trái ngọt.

Chị Quỳnh và lớp học đặc biệt của mình tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Một phụ huynh đang hướng dẫn con đánh vần các bài học trong cuốn sách “Phép tắc người con” .

Lớp học của chị Quỳnh là hoàn toàn miễn phí dành cho các em nhỏ trong vùng và duy trì đã 
hơn 2 năm nay.

Một em nhỏ đang trong tư thế tĩnh tọa.

Hai vợ chồng 
chị Quỳnh 
đang thực 

hành bài thiền 
định của Pháp 

Luân Công.

Trước khi bắt 
đầu học, các 

em thường 
tập trung 

thiền định.

Các em nhỏ đang được hướng dẫn chơi trò chơi ăn quan và nhiều trò chơi dân gian khác.
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anh lẻn vào trong các hộp đêm mà họ biểu 
diễn và cho anh ngủ ở một góc nào đó, để 
anh không phải ngủ ngoài đường. Anh 
nhớ lại có một đêm anh đã la hét trên sàn 
nhảy vì tâm trạng quá tồi tệ, chán nản và 
vô định. Sau đó, một bài hát xuất hiện và 
Boyé nói rằng cả đời này anh không thể 
nhớ tên hay lời bài hát, nhưng anh nhớ 
rất rõ cảm giác của mình lúc đó.

“Nó thật truyền cảm hứng,” Boyé nói. 
Những ca từ nói lên cách anh có thể 
thành công và hãy tiếp tục.

“Nó đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời 
tôi. Tôi cảm thấy giống như nỗi đau 10 năm 
được trị liệu trong 3 phút 58 giây. Tôi như 
sống lại. Nhưng trước đó, chỉ 5 phút trước 
đó chúng tôi đang nói chuyện với nhau, tôi 
đã muốn tự tử. Làm thế nào mà chuyện 
đó có thể xảy ra?”

“Đó cũng là ngày mà tôi quyết định trở 
thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Bởi 
vì tôi nghĩ, nếu bài hát đó, bất kể nó là 
gì, nếu nghệ sĩ đó có thể hát cho tôi, dù 
không biết tôi là ai, và nếu tôi có thể làm 
điều tương tự thì nó giống như ‘Tôi đang 
làm một điều đúng đắn.’”

Boyé vẫn tiếp tục với sứ mệnh của 
mình, thậm chí anh sẵn sàng từ bỏ sự 
nghiệp trong một ban nhạc nổi tiếng vì nó 
khiến anh lệch khỏi con đường ban đầu. 
Sứ mệnh của anh là “âm nhạc mang đến 
những cảm xúc tích cực”. “Đó là những gì 
tôi muốn,” anh nói. Nhiều năm sau, mọi 
thứ đã chín muồi, đỉnh điểm là sự hợp 
tác của anh với Tổ chức Phòng chống Tự 
tử Hoa Kỳ.

Khoảng hai năm trước, Boyé đang làm 
việc để cho ra một album với nhà sản xuất 
Randy Jackson của chương trình “American 
Idol.” Lúc ấy là nửa đêm, sau khi nhóm đã 
hoàn thành công việc, Boyé về nghỉ ngơi 
và bỗng cảm hứng bất chợt trào dâng.

“Tôi chỉ có cảm giác mạnh mẽ rằng tôi 
cần phải thêm một bài hát nữa — có một 
bài hát mà tôi cần đưa vào album này,” 
Boyé nói. Anh nhớ lại trải nghiệm khi anh 
16 tuổi trong hộp đêm, và nghĩ, “Mình có 
một bài hát như thế không, liệu mình có 
thể phát hành một bài hát khiến người 
khác cảm thấy tốt hơn, có cảm hứng 
hay quyết định không tự tử và nghĩ rằng 

‘Chúng  ta  hãy  hy  vọng  vào  tương  lai?’”
Anh nhận ra rằng album của mình 

chưa có bài hát đó.
Boyé nói: “Đây là cơ hội của tôi. Đây là 

điều tôi luôn nói rằng tôi muốn làm và bây 
giờ tôi có thể làm việc với một số nhạc sĩ 
giỏi nhất nước. Vì vậy, tôi đã chạy đến đó 
và nói: ‘Các bạn, tôi biết điều này thực sự 
kỳ quặc’ — và lúc đó dường như là đang 12 
giờ đêm — ‘nhưng còn một bài hát nữa mà 
chúng ta cần thực hiện.’”

“Họ đã hủy chuyến xe và chúng tôi quay 
trở lại phòng thu,” Boyé nói. Bài hát mà 
họ phát hành một giờ sau đó là “Bend Not 
Break”, và khi các giám đốc điều hành của 
Tổ chức Phòng chống Tự tử Hoa Kỳ nghe 
nó, họ hỏi liệu họ có thể sử dụng nó cho 
chiến dịch sắp tới không.

Boyé tâm sự: “Mỗi nơi tôi đến, tôi có lẽ 
đã thực hiện 30 hay 40 sự kiện với họ và hát 
bài hát này, và thật đáng kinh ngạc, tôi đã 
nhận được những thông điệp giống như 
khi tôi ở hộp đêm hôm đó. Họ nói, ‘Cảm 
ơn bạn đã viết bài hát này, đây thực sự là 

những gì tôi cần’. Thật tuyệt vời.”

Tính chân thực
Boyé đã đối mặt với nhiều thất bại trong 
đời, nhưng một phần động lực thúc đẩy 
anh là “nếu bạn dừng lại, bạn sẽ không 
bao giờ biết mình sẽ bỏ lỡ điều gì”. Điều ấy 
có nghĩa là hãy trải nghiệm và mắc sai lầm, 
đặt cả trái tim và tâm hồn vào bất cứ điều 
gì anh làm để có cơ hội lay động trái tim 
người nghe nhạc. Chìa khóa của điều này 
là tính chân thực, anh nói.

Âm nhạc của Boyé rất đa dạng, từ 
những bài thánh ca cho đến những bản 
cover nhạc pop được “Phi Châu hóa”; 
những điều mang lại sức mạnh tinh thần 
cho anh đều thể hiện trong nghệ thuật của 
anh. Đối với Boyé, niềm tin rất quan trọng; 
cầu nguyện là một phần nghi thức trước 
khi anh biểu diễn và là bài thực hành hằng 
ngày về lòng biết ơn. Kể từ khi gặp lại mẹ, 
anh đã tìm hiểu những câu chuyện về tổ 
tiên và lịch sử của mình.

Boyé, nghệ sĩ solo da đen đầu tiên và là 
ca sĩ chính của Dàn hợp xướng Tabernacle 
trong 8 năm, cho biết: “Nhạc Phúc âm 
chiếm phần lớn trong DNA của tôi. Có một 
bài hát có ý nghĩa đặc biệt với tôi: bài hát 
tên là ‘I Want Jesus to Walk With Me (Con 
muốn đi cùng Chúa Jesus).’ Sau khi thu âm 
bài hát, giám đốc của dàn hợp xướng đã 
muốn làm điều gì đó độc đáo một chút cho 
phần video âm nhạc. Tôi đã đến Ghana và 
quay màn độc tấu ở Lâu đài Cape Coast, 
nơi đã từng có 65% nô lệ vào thời xa xưa đó. 
Đây không chỉ là lời nhắc nhở mạnh mẽ về 
việc chúng ta đã đi bao xa; mà còn là món 
quà bày tỏ sự tôn vinh đến những người 
mà cuộc sống và thế hệ tiếp nối của họ đã 
thay đổi mãi mãi.”

Việc tìm hiểu về những nền văn hóa 
Phi Châu có ý nghĩa đối với Boyé, vì anh 
không có nhiều mối gắn kết với nguồn 
gốc của mình.

Anh nói: “Mẹ tôi thường trêu tôi và nói, 
‘Tại sao con không đưa một chút âm nhạc 
Phi Châu vào?’”. Boyé cười. “Con sống ở 
Utah!”

Nhưng vài năm trước, kênh Youtube 
The Piano Guys đã liên hệ với Boyé để 
hợp tác. Đó là một bản cover cổ điển một 
ca khúc của Coldplay, và họ muốn Boyé 
hát lời bằng tiếng Swahili.

“Tôi đến từ nước Anh!” anh nghĩ. Nhưng 
dù sao thì anh cũng cố gắng học, và đó là 
điều khó nhằn. Boyé đã gọi cho mẹ, bà bắt 
đầu dạy anh ngôn ngữ  của  bà, tiếng Yoruba.

Boyé cho biết: “Tôi cảm thấy thật tự 
nhiên — giống như tôi đã hiểu rõ, nó là 
một phần cội nguồn của tôi. Và tôi cảm 
thấy rất thoải mái khi hát.”

Điều đó nhóm lên trong Boyé sự quan 
tâm đến di sản của chính mình, khơi dậy 
sự quan tâm của toàn thế giới. Trong phần 
video âm nhạc, bài hát được hát bằng tiếng 
Swahili và Yoruba và đã lan truyền rộng rãi 
trong vòng hai giờ, những tin nhắn tràn 
ngập, với vô số phương tiện truyền thông 
muốn phát hành video.

Anh đã gọi cho mẹ, bà nhanh chóng 
đáp lại, “Mẹ đã bảo mà.”

Có một câu chuyện khác mà mẹ anh 
chia sẻ đã ảnh hưởng sâu sắc đến Boyé. 
Trong thời kỳ buôn bán nô lệ, cha mẹ 
thường bị tách khỏi con cái, bị đưa lên 

LOUISE BEVAN 

Họ từng gọi tòa tháp cao 
300m được đề xuất xây 
dựng ở trung tâm của 
Paris là một thứ “chướng 

mắt”; thế nhưng ngày nay nó trở 
thành một biểu tượng.

Đề án xây dựng một biểu tượng 
vĩ đại ở trung tâm thủ đô nước 
Pháp của Gustave Eiffel từng là căn 
nguyên của những tranh cãi lớn 
trong nhiều năm. Nhưng lòng khoan 
dung của vị kỹ sư doanh nhân trước 
những người chỉ trích ông, lòng 
dũng cảm của ông khi đối diện với 
những quan điểm bất đồng và đức 
tính kiên trì cuối cùng đã giúp công 
trình thiết kế của ông giữ vị trí hàng 
đầu trong những thành tựu kiến trúc 
vĩ đại nhất thời hiện đại.

Tại cuộc triển lãm Exposition 
Universelle năm 1889, cũng là dịp kỷ 
niệm 100 năm Cách mạng Pháp, Tạp 
chí Officiel đã tổ chức một cuộc thi 
lớn về thiết kế một công trình mang 
đậm dấu ấn mới ở Paris. Trong số 
107 bản đề án gửi đến, thiết kế của 
Gustave Eiffel, Maurice Koechlin, 
Emile Nouguier và Stephen 
Sauvestre cuối cùng đã được chọn. 

Đề án của nhóm kỹ sư cần mẫn 
này là “nghiên cứu khả năng xây 
dựng một tòa tháp kim loại trên khu 
vườn Champ-de-Mars với đế hình 
vuông, rộng 125m và cao 300m.” 

Việc xây dựng công trình này ban 
đầu vấp phải sự phản đối lớn của 
công chúng. Họ cho rằng nó không 
cần thiết và trông thật chướng mắt, 
nó là một tượng đài xấu xí sẽ làm 
giảm vẻ đẹp của thành phố Paris.

Một bản kiến nghị có tiêu đề 
“Những nghệ sĩ phản đối Tháp Eiffel” 
thậm chí đã được gửi tới Bộ trưởng 
Bộ Công trình và Uỷ viên phụ trách 
Triển lãm Charles Alphand và được 
xuất bản trên tờ Le Temps vào ngày 
Lễ Tình nhân năm 1887. 

“Chúng tôi, những nhà văn, 
họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc 
sư và những người đam mê vẻ 
đẹp nguyên sơ của Paris từ xưa 
tới nay, bằng tất cả sức lực, với tất 
cả sự phẫn nộ nhân danh vẻ đẹp 
tinh tế đặc trưng của nước Pháp, 
phản đối việc xây dựng tòa Tháp 
Eiffel vô dụng và quái dị này.” 

Bức thư tiếp tục:
“Để cuộc tranh luận của chúng 

ta ngã ngũ, hãy tưởng tượng một 
chút khi một cái tháp ngớ ngẩn, lố 
bịch đứng sừng sững giữa Paris 
như một ống khói đen khổng lồ, và 
khối lượng khổng lồ, man rợ của 
nó sẽ đè bẹp Nhà thờ Đức Bà, Tour 
Saint-Jacques, Bảo tàng Louvre, 
Mái vòm Les Invalides, và Khải 
Hoàn Môn… Tất cả các tượng đài 
đó của chúng ta sẽ bị sỉ nhục và 
biến mất trong cơn ác mộng này.” 

Nhưng ông Eiffel vẫn kiên trì với 
đề án của mình. Công trình được bắt 
đầu xây dựng vào ngày 28/01/1887 
và hoàn thành vào ngày 31/03/1889. 
Ngay lập tức, nó được hàng triệu 
người coi là một kỳ tích đặc biệt của 
ngành kỹ thuật cơ khí.

Khúc ca khải hoàn của
Tháp Eiffel
Tháp Eiffel được xây dựng trong 
2 năm, 2 tháng và 5 ngày. Ngày 
nay, tòa tháp có độ cao 1,063 feet 
(khoảng 324m) và nặng tới 10,100 
tấn. Tòa tháp mở cửa cho công 
chúng vào năm 1889 và được đặt 
theo tên của Gustave Eiffel.

Chỉ trong năm khánh thành, 
Tháp Eiffel đ ã đón gầ n 2 triệu 
lượ t khách.

Theo trang web chính thức, 
Tháp Eiffel dự định chỉ tồn tại trong 
vòng 20 năm nhưng nó tiếp tục 
được sử dụng nhờ sự ủng hộ đáng 
kinh ngạc của ngành viễn thông. 
Tòa tháp mang tính biểu tượng 
đóng vai trò là một trạm phát thanh 
quân sự vào năm 1903 và truyền tải 
chương trình phát thanh công cộng 
đầu tiên vào năm 1925.

Tháp Eiffel từ đó trở thành minh 
chứng cho tài năng khéo léo của 
người Pháp. Ai cũng có thể nhận ra 
tòa tháp ngay lập tức, và nó trở thành 
nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm 
nghệ thuật, văn học và điện ảnh.

Khi nhà phát minh người Hoa Kỳ 
Thomas Edison đến thăm Tháp Eiffel 
trong Hội chợ Thế giới năm 1889, 
ông thậm chí còn ký vào cuốn sổ lưu 
bút với lời nhắn sau:

“Gửi đến Ngài kỹ sư Eiffel, 
người đã dũng cảm xây dựng nên 
một mẫu vật nguyên bản và khổng 
lồ trong ngành kỹ thuật hiện đại, 
từ một người có sự tôn trọng và 
ngưỡng mộ lớn nhất đối với tất cả 
các kỹ sư, bao gồm cả vị kỹ sư vĩ 
đại, Đức Chúa của chúng ta.”

Nếu ông Eiffel cho phép những 
lời chỉ trích đánh bại mình, thì 
Paris sẽ không bao giờ có được một 
địa danh mang tính biểu tượng 
như vậy. Sự khoan dung với những 
người chỉ trích, cùng lòng can đảm 
và đức tính kiên trì của ông Eiffel 
đã góp phần vào thành công cuối 
cùng của ông.

Ba đức tính dưới đây có thể giúp 
bất kỳ ai có mục tiêu đầy tham vọng 
đạt được ước mơ.

Lòng khoan dung
“Trách nhiệm của lòng khoan dung 
thuộc về những người có tầm nhìn 
rộng lớn hơn.” - George Eliot

Đương nhiên, khát vọng lớn lao 

luôn đi kèm với những khó khăn to 
lớn, tuy vậy sự khoan dung là phẩm 
chất giúp người có nhiều khát vọng 
trụ vững trước những làn sóng dữ 
chỉ chực chờ nuốt chửng những ý 
tưởng lớn. Như tiểu thuyết gia người 
Anh Mary Ann Evans với bút danh 

“George Eliot” đã từng nói: đối với bất 
kỳ ai có ước mơ lớn, việc tu dưỡng 
lòng khoan dung với người khác và 
với ước mơ của chính mình là một 
trách nhiệm cần có. 

Lòng dũng cảm
“Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy 
đừng lãng phí nó để sống cuộc đời 
của người khác. Đừng bị mắc kẹt bởi 
những thứ giáo điều, vốn tồn tại dựa 
trên kết quả từ những suy nghĩ của 
người khác. Đừng để âm thanh ồn 
ào từ những ý kiến của người khác át 
đi tiếng nói bên trong bạn. Và quan 
trọng nhất, hãy có can đảm để làm 
điều trái tim và trực giác mách bảo.” - 
Steve Jobs

Điều quan trọng là không nên 
chạy trốn khi đối mặt với những 
lời chỉ trích. Chỉ những người chịu 
đựng được những lời chỉ trích khắc 
nghiệt nhất mới có thể chạm đến 
đỉnh cao của sự vĩ đại. 

Kiên trì
“Cuộc sống không hề dễ dàng đối 
với bất kỳ ai. Nhưng đó có ý nghĩa 
gì? Nghĩa là chúng ta phải kiên trì 
và hơn hết là tự tin vào bản thân 
mình. Chúng ta phải tin rằng chúng 
ta được ban tặng một tài năng thiên 
bẩm vì một mục đích nào đó và rằng 
chúng ta phải đạt được điều ấy.” - 
Marie Curie

Tham vọng càng lớn thì sự phản 
đối càng lớn. Nhưng cuộc sống 
rất công bằng, ngọn núi càng cao, 
quang cảnh từ đỉnh núi càng ngoạn 
mục. Như nhà vật lý đoạt giải Nobel 
Marie Curie từng nghiệm ra: sự kiên 
trì sẽ được đền đáp; niềm tin vào 
đích đến sẽ khởi động cuộc hành 
trình bất kể nó kéo dài bao lâu hay 
gian khổ thế nào.

Tháp Eiffel đã đứng sừng sững 
một cách kiêu hãnh hơn 110 năm so 
với thời gian dự kiến ban đầu. Lòng 
khoan dung, sự dũng cảm và kiên trì 
của ngài Eiffel đã đặt nền móng vững 
chắc và nền tảng đó vẫn tồn tại cho 
đến ngày nay.

Thuần Thanh biên dịch

CATHERINE YANG

Khi đại dịch xảy ra, mọi thứ đều 
dừng lại. Đối với một nghệ sĩ 
như Alex Boyé, công việc và 
hợp đồng trị giá khoảng 250,000 
USD bỗng tan thành mây khói, 

anh bị mắc kẹt và không thể làm gì.
“Sau đó tôi nghĩ, OK, tôi có thể làm gì 

bây giờ, trong hoàn cảnh khó khăn mà cả 
gia đình và bạn bè tôi đang trải qua, với 
bất kỳ tài năng nào của bản thân, tôi có thể 
làm gì cho cộng đồng?” Boyé nói. Anh là 
một nghệ sĩ giải trí, vì vậy anh đã đưa ra 
ý tưởng về các buổi hòa nhạc cách ly trực 
tuyến. Boyé cho biết bất cứ ai cũng có thể 
mời bạn bè hoặc thành viên trong gia đình, 
và anh sẽ tự chuẩn bị âm thanh để tổ chức 
một buổi hòa nhạc chỉ cách cửa nhà mọi 
người 6 bước chân. Anh không biết ai sẽ 
chấp nhận lời đề nghị của anh.

“Nhưng chúng tôi đã nhận được 500 lời 
đề nghị, thật kinh ngạc,” anh nói. Các buổi 
hòa nhạc đã trở thành một sự kiện gia 
đình và phản ứng của khán giả trong buổi 
hòa nhạc thật bất ngờ.

Boyé nói: "Một số người trong đó thực 
sự, thực sự bị bệnh, họ xem qua cửa sổ 
phòng ngủ và tôi sẽ biểu diễn ở phía bên 
kia. Nhưng có một cảm giác rất hạnh phúc."

Một số gia đình xem anh biểu diễn đã 
trở thành bạn tốt của anh; họ giữ liên lạc 
với nhau. Trong những tháng đầu của đại 
dịch, Boyé đã đến thăm khoảng 70 gia 
đình, và một số bệnh nhân đã qua đời 
không lâu sau khi họ gặp mặt. Vài ngày sau 
buổi hòa nhạc, ai đó đã gửi cho anh một 
bức ảnh; đó là ảnh của một người phụ nữ 
là khán giả của anh, được chụp trước khi 
cô ấy qua đời một ngày, và cô ấy đang mặc 
chiếc áo thun mà Boyé tặng.

Lòng biết ơn dâng trào trong Boyé và 
nó thực sự khiến anh xúc động. Anh đã tổ 
chức các buổi biểu diễn cho các nhân viên 
chăm sóc sức khỏe, những y bác sĩ tuyến 
đầu và cả cảnh sát.

Âm nhạc như một sứ mệnh
Boyé đã theo đuổi một triết lý sống không 
ngừng hướng về phía trước, một phần vì 
anh thấy điều này là cần thiết.

Cha mẹ anh là người Nigeria, nhưng 
Boyé chưa bao giờ biết mặt cha mình. 
Khi còn nhỏ, mẹ anh đã bỏ anh lại để đến 
Nigeria, anh cứ nghĩ đó là một chuyến đi 
vài tuần nhưng nó lại biến thành vài năm. 
Cuối cùng, Boyé phải sống ở trại giáo 
dưỡng, và cũng có lúc anh trở thành người 
vô gia cư. Ở tuổi 16, anh lang thang trên 
những con phố ở Anh, đôi khi phải ăn đồ 
ăn từ thùng rác; âm nhạc đã giúp anh 
tồn tại, đầu tiên là kiếm tiền với tư cách 
một nghệ sĩ biểu diễn đường phố, sau đó 
là  vực  lại  tinh  thần  anh.

“Khi bạn lâm vào tình cảnh đó, bạn 
không thể rơi xuống thấp hơn được nữa,” 
Boyé nói. Một trong những động lực giúp 
anh vượt qua chính là theo đuổi giấc mơ: 
Anh sẽ đứng bên ngoài những địa điểm 
lớn, sang trọng và hình dung một ngày 
nào đó mình sẽ biểu diễn ở đó. “Để quên đi 
những gì tôi đã trải qua, tôi chỉ biết theo đuổi 
giấc mơ này và bắt đầu tận hưởng nó.”

Hành động này có thể xem là xa rời 
thực tế, nhưng không thể phủ nhận nó có 
tác dụng nâng cao tinh thần của anh.

Trong quãng thời gian tồi tệ nhất của 
cuộc đời, Boyé thậm chí có ý định tự tử. 
Đôi khi những người bạn DJ của anh giúp 

Học được gì từ đức tính
của kỹ sư xây dựng Tháp Eiffel?

Chặng đường vượt qua thất bại và 
sợ hãi của nghệ sĩ Alex Boyé
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Hiện tại, mục tiêu của anh là sáng tác âm 
nhạc tích cực để nâng cao tinh thần cho mọi 
người, giống như âm nhạc đã cứu sống anh.

những con tàu khác nhau và đem đi 
khắp nơi trên thế giới, nhưng những bà 
mẹ đã có một ý tưởng.

Anh nói: “Họ đã đánh dấu trên mặt 
những đứa con của mình, để nếu họ 
gặp lại chúng vào 20 năm sau, họ sẽ 
nhận ra chúng.” Mẹ của anh đã chia sẻ 
ý nghĩa của những dấu hiệu khác nhau 
này, và dựa vào chúng, bà có thể nhận 
ra vùng miền, bộ tộc, hoặc trong một số 
trường hợp thậm chí là cả dòng họ. “Nó 
thật có sức mạnh; điều đó làm tôi thấy 
chấn động.” Trong một số video của 
Boyé, bạn có thể thấy dưới mắt phải của 
anh có một vệt trắng.

“Đó là sự tôn vinh của tôi đối với nền 
văn hóa của tôi và mẹ tôi,” anh nói.

Vượt qua nỗi sợ hãi
Không phải tất cả các thử nghiệm của 
Boyé đều thành công. Anh đã gặp rất 
nhiều thất bại, và một trong số đó thậm 
chí còn được phát sóng truyền hình 
rộng rãi và đã ám ảnh anh trong một 
thời gian.

“Tôi đã tham gia chương trình 
‘America’s Got Talent’ ba lần trong 
khoảng 10 năm,” Boyé nói. Lần đầu tiên 
anh không thành công, nhưng lần thứ 
hai anh đã vượt qua được một buổi thử 
giọng ghi hình.

“Tôi rất phấn khích, rất phấn khích,” 
anh nói. Mọi người sẽ yêu thích buổi 
thử  giọng của anh và anh thấy hài lòng 
về cơ hội này. “Và khi tôi bước lên sân 
khấu… trong vòng 10 giây, tôi đã nhận 
được tiếng chuông đầu tiên.”

Sau đó, anh có thêm hai tiếng chuông 
khác. Ngay lập tức, cả bốn vị giám khảo 
đều từ chối.

Boyé kể lại: “Vào thời điểm đó tôi đã 
là một ca sĩ chuyên nghiệp. Các giám 
khảo nói rằng, ‘Bạn ca không tốt, bạn 
chưa sẵn sàng, có lẽ bạn nên theo một 
nghề khác.’ Điều đó làm tôi bối rối.”

Boyé đã khóc trong suốt chuyến bay 
trở về nhà và vô cùng chán nản. Họ sẽ 
phát sóng buổi thử giọng và những lời 
chê bai. “Thật là nhục nhã,” anh nói.

Kể từ đó, anh cảm thấy lo lắng tột độ 
mỗi khi nhìn thấy sân khấu, khi nghĩ 
về những vị giám khảo và khán giả đã 
hét lớn: “Dừng, dừng lại, và ra khỏi sân 
khấu!”. Lòng tự tôn của anh bị tổn hại 
nặng nề.

“Thực ra tôi đã muốn từ bỏ âm nhạc,” 
anh nói.

Anh bắt đầu xem các chương trình tài 
năng âm nhạc. Khi chứng kiến   những 
người khác dũng cảm trước nỗi sợ hãi 
của họ, anh quyết định sẽ đi thử giọng 
một lần nữa trong chương trình đó.

“Tôi là một kẻ ngoan cố thích chinh 
phục,” anh cười nói. Sự thật, đó là một 
trong những quyết định sáng suốt nhất 
của anh. Anh biết anh có thể chạy về 
phía những nỗi sợ hãi hoặc tránh xa 
chúng, và bởi vì biểu diễn âm nhạc là 
công việc kiếm sống của anh. Điều đó 
có nghĩa là anh phải tiếp tục chạy trong 
phần còn lại của cuộc đời mình. Anh 
phải đối mặt với nó.

“Đó là điều đáng sợ nhất trong cuộc 
đời tôi,” Boyé nói. Lần này là một ban 
giám khảo khác, anh đứng đợi ở hậu 
trường với ban nhạc mà mồ hôi chảy 
ròng ròng trên lưng. “Cuối cùng, tôi có 
bốn sự đồng ý.”

Anh nói: “Chắc chắn tôi đã trưởng 
thành rất nhiều nhờ sự kiện đó. Nó 
khiến tôi trân trọng âm nhạc và cũng 
đánh giá cao sức mạnh của việc ngăn 
nỗi sợ hãi cản trở điều tốt đẹp nhất trong 
bạn, bởi vì nó xảy đến với tôi và tôi không 
thể để nó chiến thắng. Tôi biết đây là cách 
cuối cùng để vượt qua rào cản này — và 
nó có thể đi theo cả hai hướng, nhưng 
tôi nghĩ, tôi sẽ theo đuổi nó cho dù có 
chuyện gì xảy ra. Tôi không có gì để mất. 
Tôi rất vui vì đã làm được!”

Boyé thường ví cuộc sống như thời 
tiết ở Anh.

“Trời có thể rất nắng, nhưng hãy 
mang theo ô vì trời có thể sẽ mưa. Và 
sau đó trời mưa, nhưng hãy chờ đợi vì 
mặt trời sẽ sớm ló dạng. Bất cứ điều gì 
bạn đang chịu đựng đều sẽ qua đi.”

Anh hy vọng âm nhạc sẽ luôn giúp 
anh khắc ghi điều đó trong tâm.

“Trong 5 phút, tôi chỉ muốn làm ai đó 
nở một nụ cười, vì điều đó là cả thế giới. 
Điều đó có ý nghĩa như cả thế giới đối 
với ai đó, giống như đối với tôi. Nó giống 
như một ly nước trao tặng cho người 
đang khát, bạn biết không? Đặc biệt là 
ngày nay; chúng ta cần tìm cách thắp 
lên ánh sáng và lan tỏa nó.”

Tân Dân biên dịch

Tháp Eiffel 
và Triển lãm 
Exposition 
Universelle tại 
Paris năm, 1889.

Kỹ sư người 
Pháp Alexandre 
Gustave Eiffel 
(1832–1923) bên 
cạnh bức minh 
họa công trình 
nổi tiếng nhất 
của ông, Tháp 
Eiffel.Những vệt trắng 

trên mặt Boyé là 
thể hiện sự tôn 
vinh đối với mẹ và 
nền văn hóa của 
anh. Mẹ anh kể 
rằng trong thời 
kỳ buôn bán nô lệ, 
cha mẹ thường xa 
cách con cái. Các 
bà mẹ sẽ đánh dấu 
màu trắng trên 
mặt những đứa 
con của mình, nó 
đại diện cho một 
khu vực, bộ tộc 
hoặc thậm chí một 
dòng họ nhất định, 
với hy vọng rằng 
nếu nhiều năm sau 
gặp lại, họ sẽ nhận 
ra chúng.
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Trong 5 phút, tôi chỉ 
muốn làm ai đó nở 
một nụ cười, vì điều 
đó là cả thế giới.
Alex Boyé

Alex Boyé đại diện cho Tổ chức Phòng chống 
Tự tử Hoa Kỳ phát biểu trong Tuần lễ Thời 
trang New York vào ngày 08/02/2020.

Alex Boyé ở Thành phố New York vào ngày 
08/02/2020.
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FRANK YUE

Tết Nguyên Đán là tết cổ truyền 
của dân tộc Trung Hoa, là dịp mà 
các gia đình Trung Quốc mong 
chờ những cuộc đoàn viên cuối 
năm an vui. Tuy nhiên, Trung 
Cộng vẫn tiếp tục đàn áp hàng 
triệu học viên Pháp Luân Công 
ở Đại Lục, những người—cùng 
với gia đình của họ—đã và vẫn 
đang phải chịu đựng nỗi đau và 
sự sợ hãi bị bắt cóc, bị quấy rối 
và bị buộc tội bất hợp pháp.

Pháp Luân Công, hay còn 
gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là 
một môn tu luyện tinh thần cổ 
xưa của Trung Hoa, được biết 
đến với khả năng làm giảm 
căng thẳng và tăng cường năng 
lượng. Môn tu luyện này bao 
gồm các bài tập chậm rãi, tĩnh 
tại, đơn giản và các bài giảng 
về việc thực hành các nguyên 
lý Chân, Thiện, và Nhẫn trong 
cuộc sống hàng ngày.

Theo trang Minghui.org, 
một trang web chuyên ghi lại 
thông tin về chiến dịch đàn áp 
Pháp Luân Công của Trung 
Cộng, đã có ít nhất 1,216 học 
viên Pháp Luân Công bị bắt 
cóc hoặc quấy rối trong tháng 
01/2021. Các vụ áp bức đã được 
ghi nhận ở 155 thành phố tại 
20 tỉnh thành và thành phố do 
Trung  Cộng  trực  tiếp  kiểm  soát.

Đáng chú ý, một số người bị 
ảnh hưởng là người cao tuổi. 
Dữ liệu cho thấy có 94 người 
trong số đó là những người từ 
65 tuổi trở lên.

Bảy người đã thiệt mạng do 
sự đàn áp của Trung Cộng
Theo báo cáo trên, Trung Cộng 
phải chịu trách nhiệm cho sự 
thiệt mạng của bảy học viên 
Pháp Luân Công.

Theo một báo cáo ngày 
01/02 trên trang Minghui.org, 
ông Liêu Xuyên Giang (Liao 
Chuanjiang), một cựu nhân 
viên của Nhà máy Thiết bị máy 
móc Tam Giang, thành phố 
Nghi Tân, tỉnh Hồ Bắc, miền 
trung Trung Quốc, đã qua đời 
hôm 16/01 ở tuổi 46.

Ông bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công kể từ tháng 
09/1994, nhờ đó sức khỏe thể 
chất và tinh thần của ông được 
cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, sau khi Trung 
Cộng bắt đầu một cuộc đàn áp 
tàn bạo đối với nhóm người 

này vào năm 1999, việc ông tiếp 
tục tu luyện Pháp Luân Công 
đã khiến ông bị bắt vào ngày 
04/12/2005, và bị tống vào trại 
giam trong vòng một năm. Ông 
bị bắt tham gia các lớp học tẩy 
não, lao động cưỡng bức, bị 
đánh đập nghiêm trọng và bị 
bắt không được ngủ, cùng với 
việc phải trải qua các hình thức 
tra tấn khác đã làm hao mòn 
sức khỏe của ông.

Một trường hợp khác là bà 
Sun Zerong, một cư dân quận 
Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, 
tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời hôm 
21/01/2021 ở tuổi 63. Bà cũng 
bị bắt cóc nhiều lần, bị tẩy não, 
và bị quấy rối trong nhiều năm, 
theo một báo cáo hôm 02/02 
trên trang Minghui.org.

Gần 500 học viên Pháp 
Luân Công bị bắt cóc
Theo một báo cáo ngày 06/02 
trên Minghui.org, cảnh sát 
Trung Cộng đã bắt cóc 482 học 
viên Pháp Luân Công trong 
tháng 01/2021. Những tỉnh bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất là Sơn 
Đông (97), Hắc Long Giang (60) 
và Liêu Ninh (54), tập trung ở 
miền bắc Trung Quốc.

Hôm 09/01, chín học viên 
Pháp Luân Công đã bị cảnh sát 
thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn 
Đông, và văn phòng an ninh địa 
phương bắt bớ đột xuất. Họ là 
các học viên Trương Cát Quốc 
(Zhang Jiguo), Trương Tuấn 
Phong (Zhang Junfeng), Lương 
Diệu Mẫn (Liang Yaomin), hai 
học viên lần lượt có họ là Kỷ (Ji) 
và Vương (Wang), Vương Quyên 
(Wang Juan), Tùy Vĩ Lệ (Sui 
Weili), và một cặp vợ chồng-
Vu Hải Dũng (Yu Haiyong) và 
vợ anh là cô Vương Tuyết Mai 
(Wang Xuemei). Tất cả họ đều 
bị đưa đến các trung tâm giam 
giữ ngoại trừ Vương Tuyết Mai, 
người đã được bảo lãnh tại ngoại. 
Điện thoại di động, máy tính và 
các cuốn sách Pháp Luân Đại 
Pháp của họ đều bị thu giữ.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 
14/01, học viên Pháp Luân Công 
Tần Vân (Qin Yun), giáo viên 
trường Hồ Thự ở Hàng Châu-
một cơ sở giáo dục đặc biệt-
đang hướng dẫn cho học sinh 
trong một lớp học thì các sỹ 
quan từ Sở Cảnh sát Tương Phủ 
bất ngờ xuất hiện và bắt cóc cô.

Gia đình cô được thông báo 
rằng cô đã bị tạm giữ hình sự.

Hơn 700 học viên Pháp 
Luân Công bị quấy rối
Theo thống kê trên trang 
Minghui.org, 734 học viên Pháp 
Luân Công đã bị các nhà chức 
trách khác nhau quấy rối trong 
tháng 01/2021.

Hôm 13/01, ông Chu Thiệu 
Đường (Zhou Shaotang), một 
học viên Pháp Luân Công 83 
tuổi, đã bị cảnh sát thị trấn 
Dương Khuyên Tử, thành phố 
Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, bắt 
giữ vì đã nói sự thực về Pháp 
Luân Công tại một khu chợ địa 
phương. Sau đó họ đưa ông về 
nhà để tìm kiếm các tài liệu 
Pháp Luân Đại Pháp. Khi cố 
gắng đưa ông đi, họ đã vấp phải 
sự phản kháng quyết liệt từ 
phía gia đình. Sau ba hoặc bốn 
giờ đối mặt, các cảnh sát này đã 
bỏ cuộc. Tuy nhiên, cứ sau hai 

hoặc ba ngày, họ lại đến nhà 
ông để sách nhiễu.

Các học viên Pháp Luân 
Công là các giáo viên cấp hai 
ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát 
Lâm, cũng bị Phòng 610 địa 
phương và Phòng Giáo dục 
thành phố sách nhiễu kể từ 
tháng 10/2020. Những giáo 
viên bị ảnh hưởng bao gồm các 
thầy giáo Tôn Khánh Hồng (Sun 
Qinghong) và Ngô Hiểu Quang 
(Wu Xiaoguang).

Phòng 610 là một cơ quan 
nằm ngoài vòng pháp luật được 
tạo ra với mục đích duy nhất là 
đàn áp Pháp Luân Công. Nó có 
quyền lực tuyệt đối ở mọi cấp 
quản lý trong hệ thống đảng 
Trung Cộng và ảnh hưởng của 
nó vượt trội hơn so với tất cả 
các tổ chức chính trị và tư pháp 
khác của Trung Quốc. 

77,000 USD bị cướp từ 
những lần lục soát nhà
Theo một báo cáo trên trang 
Minghui.org, trong tháng đầu 
tiên của năm 2021, cảnh sát 
Trung Cộng đã cướp tổng cộng 
496,100 nhân dân tệ (77,000 
USD) từ các học viên Pháp 
Luân Công.

Hồi tháng 01/2021, bà Châu 
Hỷ Ngọc (Zhu Xiyu), một nữ học 
viên Pháp Luân Công ở quận 
Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, đã 
mất 207,131 nhân dân tệ (32,100 
USD) do phòng an sinh xã 
hội địa phương đình chỉ tiền 
lương hưu của bà.

Lương hưu thuộc về tài sản 
hợp pháp của người về hưu, 
việc thu hồi nó được coi là vi 
hiến, theo trang Minghui.org.

Ngoài ra, trong tháng 
01/2021, bà Cổ Lập Anh (Jia 
Liying), một nữ học viên Pháp 
Luân Công khác cũng đã bị 
cảnh sát cướp đi 130,000 nhân 
dân tệ (20,200 USD) khi họ 
khám xét nhà của bà ở thành 
phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, 
miền bắc Trung Quốc.

Những thủ phạm khét tiếng
Ông Bạch Nham (Bai Yan), 
Giám đốc Phòng 610 ở thành 
phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, là 
người chịu trách nhiệm giám 
sát việc đàn áp các học viên 
Pháp Luân Công tại địa phương. 
Ông ta tích cực trong việc quấy 
rối các học viên và ép buộc hoặc 
lừa dối họ tham gia vào các lớp 
học tẩy não của Trung Cộng.

Ông Lỗ Cương (Lu Gang) 
và ông Lỗ Thuận Đông (Lu 
Shundong) đều là lãnh đạo hành 
chính trong cơ quan nhà nước 
ở thị trấn Cái Chi Bá, thành phố 
Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, phía 
tây nam Trung Quốc. Kể từ khi 
Trung Cộng bắt đầu cuộc đàn 
áp, họ đã liên tục sách nhiễu, 
đe dọa, khám nhà, và tịch thu 
tài sản của các học viên Pháp 
Luân Công địa phương.

Ngày 07/12/2020, EU đã 
thông qua Đạo luật Trách 
nhiệm Nhân quyền Magnitsky 
Toàn cầu, có nghĩa là toàn bộ 
27 quốc gia thành viên của 
khối này đã đồng thuận chung 
tay trừng phạt những người 
vi phạm nhân quyền ở bất kỳ 
quốc gia nào, bao gồm cả Trung 
Quốc cộng sản. 

Cẩm An biên dịch

OLIVIA LI

Một người Trung Quốc đi khiếu 
kiện đã bị cách ly bắt buộc sau 
khi ông bị các nhà chức trách ở 
Bắc Kinh chặn lại và đưa trở về 
quê nhà. Ông này tin rằng các 
quan chức đang hạn chế quyền 
tự do của ông dưới danh nghĩa 
kiểm soát đại dịch.

Thông thường, những người 
Trung Quốc đi khiếu kiện yêu 
cầu nhà cầm quyền trung ương 
giải quyết những mối bất bình 
của họ bằng cách đến các văn 
phòng chính phủ ở Bắc Kinh 
để nộp đơn khiếu nại.

Ông Wu Youming đã mất 
mảnh đất vào năm 2008 sau 
khi bị giới chức địa phương 
cưỡng chế thu hồi để xây dựng 
các tòa nhà văn phòng sang 
trọng mà không nhận được đề 
nghị bồi thường. Ông đến từ 
thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ 
Bắc, miền trung Trung Quốc và 
đã kiến nghị về trường hợp của 
mình từ năm 2009.

Ông đã bị giam giữ mười 
lần và đã phải chịu đựng tra 
tấn trong thời gian bị giam giữ. 
Trong một lần giam giữ, ông bị 
mất vài chiếc răng sau khi bị 
cảnh sát đánh đập tại một trại 
giam. Kể từ đó ông đã gặp khó 
khăn trong việc ăn uống.

Gần đây, ông Wu đã đến 
Bắc Kinh khiếu nại vụ việc của 
mình. Để che giấu lịch trình với 
nhà chức trách, ông đã chọn 
ở lại quận Phòng Sơn, cách xa 
các địa điểm trung tâm của Bắc 
Kinh. Thật bất ngờ, các quan 

chức của thành phố Vũ Huyệt 
đã nhanh chóng xác định được 
vị trí của ông. Hôm 07/01, ông 
Wu bị bắt và bị giam giữ tại 
một địa điểm bí ẩn trong ba giờ, 
trước khi các quan chức này 
thuê ba kẻ côn đồ để đưa ông trở 
lại Vũ Huyệt.

Hành lý của ông Wu bị bỏ lại 
ở Bắc Kinh. Tư trang cá nhân 
của ông trị giá hơn 5,000 nhân 
dân tệ (772 USD), nhưng các 
quan chức và những kẻ côn đồ 
được thuê đã không giúp thu 
dọn tư trang cá nhân trước khi 
ông Wu bị áp giải về quê.

Theo các hạn chế COVID-19 
của địa phương ở Vũ Huyệt, quận 
Phòng Sơn ở Bắc Kinh được coi 
là khu vực “có nguy cơ thấp” đối 
với việc lây lan của COVID-19. 
Ông Wu giải thích rằng những 
người đến từ quận này chỉ cần 
làm xét nghiệm acid nucleic và 
không phải trải qua cách ly nếu 
họ có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, các quan chức 
thành phố Vũ Huyệt và ở làng 
đã cưỡng chế đưa ông Wu đến 
Bệnh viện Số 2 của Vũ Huyệt, 
nơi mà ông bị buộc cách ly cùng 
với những người khác đi về từ 
các khu vực “nguy cơ cao” ở 
tỉnh Hà Bắc.

Trong 14 ngày bị cách ly tại 
bệnh viện, ông Wu nghi ngờ 
nhà chức trách đã bỏ thuốc độc 
vào thức ăn của mình.

“Tôi đã phải rất cẩn thận và 
tôi không ăn nhiều. Tuy nhiên, 
khi tập thể dục sau bữa ăn, tôi 
có thể ngửi thấy mồ hôi của 
mình có mùi thuốc nồng nặc. 

Tôi  thực  sự  sợ  hãi,” ông Wu nói.
Ông cố gắng giải độc cơ thể 

bằng cách ăn tỏi và uống trà 
xanh với chanh nhiều nhất 
có thể. Ông nghĩ rằng phương 
pháp này thực sự có hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Wu đã không 
đối đầu với các nhà chức trách 
về điều này. “Tôi không dám hỏi 
họ. Nếu họ biết rằng tôi đã tìm 
ra điều này, họ sẽ tìm những 
cách khác để làm hại tính mạng 
của tôi. Họ chỉ muốn lấy mạng 
tôi, để họ không phải trả bất 
kỳ khoản bồi thường nào [cho 
phần đất mà tôi đã mất],” ông 
Wu cho biết.

Sau đó, ông Wu được đưa 
đến Bệnh viện Số 2 ở Vũ Huyệt. 

Ông rất thận trọng khi các quan 
chức thúc giục ông ăn nhiều 
hơn. Sau đó, ông được đưa về 
nhà và được yêu cầu phải tự 
cách ly trong 14 ngày.

Epoch Times phiên bản Hoa 
ngữ đã nói chuyện với ông Wu 
hôm 02/02. Đó là ngày thứ 6 
trong thời gian ông tự cách ly.

Ông Wu tin rằng việc kiểm 
dịch bắt buộc là cái cớ mà các 
quan chức sử dụng để hạn chế 
quyền tự do của ông.

Ông nói: “Tôi hoàn toàn 
không thể ra ngoài, vì tôi đang 
bị giám sát. Ngay cả khi tôi cần 
đến bác sĩ, họ sẽ không cho phép 
tôi đi. Họ bảo với tôi rằng tôi 
sẽ bị nhốt trong một trung tâm 

giam giữ, và sau đó sẽ bị kết án 
tù, nếu tôi cố gắng trốn thoát.”

Ông Wu cho biết ông lo 
lắng về sự an toàn cá nhân 
của mình. Ông nói: “Quý vị 
không thể tưởng tượng họ độc 
ác như thế nào đâu. Bây giờ hy 
vọng lớn nhất của tôi là đ ược 
sống sót. Tôi sẽ không đòi bồi 
thường cho những thiệt hại 
tài chính và tài sản của mình 
nữa. Hệ thống tư pháp và an 
ninh công cộng của Trung 
Quốc có quyền kiểm soát tất 
cả các nguồn lực xã hội … Tôi 
rất lo lắng.”

Bản tin có sự đóng góp của Yi Ru.
Cẩm An biên dịch

Trong bức ảnh ngày 01/10/2000 này, một đám đông đang vây xem cảnh sát bắt giữ một người tập 
Pháp Luân Công kháng nghị ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Một bảng hiển thị số lượng học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc bị sách nhiễu hồi tháng 
01/2021. (Ảnh: Minghui.org)

trị này thành một nơi giống như 
Trung Quốc cộng sản.

Gần đây, các vụ phong tỏa đột 
ngột không báo trước và tình 
trạng xét nghiệm COVID-19 bắt 
buộc hàng loạt đều đã xảy ra ở 
Hồng Kông giống như ở Trung 
Quốc Đại Lục. Chính quyền 
Hồng Kông cũng thông báo yêu 
cầu công dân đăng ký thẻ SIM 
điện thoại bằng tên thật. Công 
ty chấp thuận tên miền Internet 
gần đây cho biết họ sẽ từ chối 
bất kỳ trang web nào “kích động 
hành vi bất hợp pháp.”

Ông Tập cũng đã sắp đặt 
người của mình vào những vị 
trí chủ chốt trong các cơ quan  
của Đảng đặc trách các vấn đề 
Hồng Kông.

Biểu ngữ “những người yêu 
nước cai trị Hồng Kông” thực sự 
là một phần trong “giấc mơ đỏ” 
của ông Tập đối với Hồng Kông. 
Và đó là bước đầu tiên của ông 
trong việc tấn công thế giới tự do.

 
Phong tỏa virus, hạn chế 
quyền tự do
Hôm 01/02, trong nỗ lực hạn 
chế sự lây lan của COVID-19, 
chính quyền Hồng Kông đã chỉ 
định bốn “khu vực hạn chế” 
cần phong tỏa và xét nghiệm 
bắt buộc: các khu phố Nguyên 
Lãng (Yuen Long), Tiêm Sa 
Chủy (Tsim Sha Tsui), Du Ma 
Địa (Yau Ma Tei), và Hồng 
Khám (Hung Hom).

Trước đó, chính quyền Hồng 
Kông đã áp đặt các lệnh phong 
tỏa đột ngột trong khu vực ba 
lần trong vòng một tuần.

Hôm 23/01, chính quyền đã 
đóng cửa khu vực Jordan trong 
44 giờ, cử 3,000 nhân viên đến 
xét nghiệm 7,000 người và phát 
hiện 13 trường hợp được xác 
nhận nhiễm COVID-19.

Hôm 28/01 và 29/01, tại 
North Point, 475 cư dân đã được 
xét nghiệm và không có trường 
hợp nào dương tính. Khoảng 
15 người không làm xét nghiệm 

và chính quyền Hồng Kông 
đã phạt mỗi người 5,000 HKD 
(khoảng 645 USD).

Những biện pháp này đã làm 
rúng động xã hội Hồng Kông. 
Nhiều người chỉ trích chúng 
là không hiệu quả và lãng phí 
tiền thuế của người dân. Là một 
hình mẫu về “cuộc chiến tuyệt 
vời chống lại dịch bệnh” của 
ông Tập, những biện pháp cứng 
rắn này có thể sẽ còn trở nên 
gay gắt hơn ở Hồng Kông.

Chính quyền thông báo hôm 
01/02 rằng sẽ phong tỏa các khu 
vực thường xuyên hơn trong 
10 ngày tới cho đến đêm giao 
thừa Tết Nguyên Đán. Đồng 
thời, chính quyền này cũng 
thông báo rằng miễn là có một 
ca nhiễm không xác định được 
nguồn gốc ở một tòa chung cư, 
hoặc nếu nước thải từ tòa nhà 
có kết quả dương tính, thì việc 
xét nghiệm cho toàn bộ tòa nhà 
sẽ là bắt buộc.

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm 
Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) 
cho biết để ngăn người dân trốn 
tránh việc xét nghiệm bắt buộc, 
việc xét nghiệm sẽ được thực 
hiện theo “kiểu phục kích.” 
Qua đó có thể hình dung mức 
độ không tin tưởng của chính 
quyền vào người dân.

Kể từ tháng 1/2021, quyền 
tự do thông tin của Hồng 
Kông cũng ngày càng bị hạn 
chế. Trang web Hong Kong 
Chronicles, chuyên cung cấp 
thông tin về các cuộc biểu tình 
ủng hộ dân chủ, đã bị chặn. 
Mạng băng thông rộng Hồng 
Kông (HKBN) cho biết họ làm 
như vậy là tuân thủ luật an 
ninh quốc gia.

Hôm 29/01, chính quyền 
này đã công bố kế hoạch đăng 
ký bắt buộc đối với thẻ SIM 
điện thoại di động bằng tên 
đầy đủ và ID và/hoặc thông 
tin đăng ký công ty. Thời gian 
tham vấn cộng đồng của chính 
quyền cho đề xuất trên là một 
tháng—ít hơn thời gian ba 
tháng thông thường.

Đầu năm 2021, Bắc Kinh 
đang nhanh chóng siết chặt 
thòng lọng với Hồng Kông.

 
Thay đổi nhân sự
Ủy ban Trung ương Trung 
Cộng cho rằng sự kìm kẹp của 
Đảng Cộng Sản ở Hồng Kông là 
không bao giờ đủ. Trung Cộng 
gần đây đã thay đổi nhân sự 
tại Văn phòng Liên lạc, là văn 
phòng đại diện của Bắc Kinh 
tại Hồng Kông.

Hôm 26/01, ông Thi Khắc 
Huy (Shi Kehui), một cấp dưới 
cũ của ông Tập khi họ còn làm 
việc ở tỉnh Chiết Giang, được 
bổ nhiệm làm lãnh đạo đơn vị 
giám sát chống tham nhũng 
trong văn phòng cấp cao nhất 
của Bắc Kinh đặc trách các vấn 
đề Hồng Kông, được gọi là Ủy 
ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 
tại Văn phòng Các vấn đề Hồng 
Kông và Ma Cao (HKMAO). Ông 
Thi trước đây từng là giám đốc 
cơ quan giám sát chống tham 
nhũng ở tỉnh Quảng Đông, giáp 
ranh với Hồng Kông.

Ông Thi đã làm việc chặt chẽ 
với ông Tập; ông là Phó bí thư 
tỉnh Chiết Giang trong khi ông 
Tập là Bí thư Đảng. Đơn vị chống 
tham nhũng trong HKMAO 
này, cũng như các cơ quan khác 
của Đảng, đã trở thành công 
cụ của ông Tập trong việc giám 
sát các quan chức và thực hiện 
các chính sách kinh tế và phòng 
chống đại dịch.

Sau đó, vào khoảng cuối 
tháng 01/2021, ông Trần Phong 
(Chen Feng), giám đốc sở cảnh 
sát ở thành phố Phủ Điền, tỉnh 
Phúc Kiến, đã tiếp quản bộ 
phận liên lạc của cảnh sát trong 
Văn phòng Liên lạc của Hồng 
Kông. Ông Trần là cấp dưới 
cũ của ông Vương Tiểu Hồng 
(Wang Xiaohong), ủy viên Ủy 
ban Trung ương Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc đồng thời là thứ 
trưởng thường trực Bộ Công 
an. Ông Vương thân thiết với 
ông Tập. Khi ông Tập còn là bí 
thư thành ủy Phúc Châu, ông 

Vương là giám đốc cục cảnh sát 
đương thời và là giám đốc an 
ninh của ông Tập.

Hôm 29/01, tờ Nam Hoa 
Tảo Báo (SCMP) dẫn nguồn 
tin nội bộ cho biết Văn phòng 
Liên lạc sẽ tiến hành thay đổi 
lớn về nhân sự. Theo báo cáo, 
Bắc Kinh đã bố trí 200 người 
tham gia Văn phòng Liên lạc, 
100 người trong số đó là những 
người mới được bổ sung. Các 
nguồn tin nói với tờ báo này 
rằng nhiều người trong số họ 
đã quen thuộc với mạng xã hội 
và Văn phòng Liên lạc sẽ gánh 
vác nhiều trách nhiệm hơn, 
bao gồm cả việc bảo đảm rằng 
thành phố “được cai trị bởi 
những người yêu nước.”

Cộng sản hóa Hồng Kông
Theo Tân Hoa Xã, hôm 27/01, 
lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh 
Nguyệt Nga đã báo cáo công việc 
của mình với ông Tập qua một 
đường dẫn video. Ông Tập nhấn 
mạnh rằng “những người yêu 
nước nên quản lý Hồng Kông.” 
Người được gọi là yêu nước là 
người tin vào sự cai trị của Trung 
Cộng. Dưới chế độ cộng sản ở 
Trung Quốc, đất nước là Đảng, 
và Đảng là đất nước.

Tân Hoa Xã đưa tin: “Ông 
Tập nói rằng Hồng Kông chỉ 
có thể duy trì sự ổn định và an 
ninh lâu dài của mình bằng 
cách bảo đảm ‘những người yêu 
nước quản lý Hồng Kông.’”

Tóm lại, ông Tập tin rằng để 

giải quyết vấn đề Hồng Kông, 
thành phố này phải do những 
người yêu nước quản lý, tức 
là những người được Đảng tín 
nhiệm để điều hành Hồng Kông. 
Đây là lý do tại sao Hồng Kông 
thường xuyên có những thay đổi 
nhân sự  trong thời gian gần đây.

Ông Tập có một giấc mơ 
Hồng Kông, đó là biến Hồng 
Kông trở nên “đỏ” hơn và ngày 
càng giống với Trung Quốc Đại 
Lục. Ông Tập cũng cho biết ông 
hy vọng sẽ xây dựng một “cộng 
đồng với tương lai chung cho 
nhân loại” toàn cầu—mang lại 
ảnh hưởng cộng sản cho toàn 
thế giới. Quản lý Hồng Kông 
theo mô hình Trung Cộng là 
bước đầu tiên của ông Tập để 
thâm nhập vào thế giới tự do.

Tuy nhiên, giấc mơ này là 
một con dao hai lưỡi. Hồng 
Kông từng là một phần của xã 
hội tự do và được biết đến như 
Hòn ngọc Phương Đông. Ông 
Tập càng kiểm soát Hồng Kông 
theo cách ông ta làm với Trung 
Quốc bao nhiêu, thì mọi người 
càng dễ dàng nhận ra sự uy 
hiếp thực sự của Trung Cộng 
bấy nhiêu.

 
Tiến sĩ Tang Qing là nhà báo 
hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

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.

 
Lê Trường biên dịch

Tham vọng cộng sản hóa Hồng 
Kông của Chủ tịch Tập Cận Bình

Quan chức Trung Cộng cưỡng chế cách ly một người đi khiếu kiện

FRANK YUE

Nữ doanh nhân Trung Quốc 
Cảnh Tiêu Nam (Geng Xiaonan) 
và chồng bà là ông Tần Chân 
(Qin Zhen), sau khi công khai 
lên tiếng ủng hộ những người 
bất đồng chính kiến ở Trung 
Quốc, đã bị kết án tù hôm 
09/02/2021 với tội danh hoạt 
động kinh doanh bất hợp pháp.

Tòa án quận Hải Điến, Bắc 
Kinh đã tuyên phạt bà Cảnh 
3 năm tù giam và ông Tần 2.5 
năm tù giam cùng với 03 năm 
quản thúc.

Trong tuyên bố cá nhân của 
mình, bà Cảnh đã nhận tội và 
bày tỏ mong muốn được chịu 
trách nhiệm về tất cả các cáo 
buộc mà bên công tố đưa ra.

Bà Cảnh, một nhà xuất bản 
và là một nghệ sỹ, từng là một 
người ủng hộ kiên định cho 
những người bất đồng chính 
kiến Trung Quốc trên mạng 
xã hội. Bà từng nói rằng họ là 
những anh hùng đóng góp cho 
một Trung Quốc Đại Lục dân 
chủ hơn. Theo bà Thái Hà (Cai 
Xia), nguyên giáo sư tại Trường 

Đảng Trung ương Bắc Kinh, 
một trường đứng đầu trong việc 
đào tạo cán bộ cho Đảng Cộng 
Sản, bà Cảnh đã cung cấp hỗ 
trợ tài chính cho nhiều người 
đương đầu với cáo buộc từ 
Trung Cộng, bao gồm cựu giáo 
sư luật Hứa Chương Nhuận (Xu 
Zhangrun) và ông Bảo Đồng 
(Bao Tong), cựu thư ký về chính 
sách dưới thời cố thủ tướng 
Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang) 
của Trung Quốc.

Bà Cảnh cũng kêu gọi thả 
nhà báo công dân Trần Thu 
Thực (Chen Qiushi), người đã 
cung cấp các tin tức trực tiếp 
về đợt bùng phát COVID-19 ở 
Vũ Hán vào năm 2020.

Theo tweet của nữ ký giả 
độc lập Cao Du (Gao Yu) ở Bắc 
Kinh, bạn bè của đôi vợ chồng 
này không được phép tham 
dự phiên xét xử. Trong khi đó, 
cảnh sát đã chặn không cho 
một người bạn thân của hai 
vợ chồng là cựu giáo sư tại 
Đại học Thanh Hoa, ông Hứa 
Chương Nhuận, rời khỏi nhà 
hay đến tòa án.

Bà Cao tuyên bố trong một 

dòng tweet rằng bà tin rằng bà 
Cảnh đã nhận tội để tránh liên 
lụy đến những người thân cũng 
như cấp dưới tại nơi làm việc và 
các đối tác kinh doanh của hai 
công ty in ấn của mình. Bà Cao 
cho rằng bà Cảnh có thể muốn 
bảo đảm rằng họ sẽ không gặp 
rắc rối giữa Tết Nguyên Đán 
(ngày 12/02/2021) và theo 
truyền thống là ngày lễ để các 
gia đình Trung Quốc đoàn tụ.

Bà Thái Hà (Cai Xia), cũng 
là một nhà bất đồng chính kiến 
nổi tiếng của Trung Quốc, đã 
đặt câu hỏi về phán quyết của 
tòa án trong một tweet ngày 
09/02/2021.

Bà Thái nói rằng, “Giới chức 
Trung Cộng đã ngăn cản bạn bè 
của bà ấy tham dự phiên tòa … 
trong vòng vài giờ, đoạn video 
trực tuyến ghi lại phiên tòa đã 
biến mất. Nói trắng ra, [giới 
chức Trung Cộng] đã áp đặt một 
cuộc đàn áp chính trị lên bà ấy 
và đồng thời lo sợ sự chú ý của 
toàn thế giới đến bà ấy.”

Hôm 09/09/2020, bà Cảnh và 
chồng đã bị cảnh sát quận Hải 
Điến bắt giữ. Bạn bè của bà nghi 

ngờ bà bị giam giữ vì ủng hộ 
những người Trung Quốc bất 
đồng chính kiến.

Hôm 21/10/2020, các trí thức 
Trung Quốc đã viết một bức thư 
ngỏ gửi những nhà lãnh đạo 
hàng đầu của Trung Quốc, kêu 
gọi trả tự do ngay lập tức cho 
bà Cảnh và chồng bà. Những 
người đã ký bao gồm ông Hứa, 
Giáo sư Đại học Thanh Hoa 
Quách Vu Hoa (Guo Yuhua); 
hai giáo sư từ Đại học Bắc Kinh 
Hạ Vệ Phương (He Weifang) và 
Trương Thiên Phàm (Zhang 
Qianfan); ông Hác Kiến (Hao 
Jian), một nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Fairbank của Đại học 
Harvard về Nghiên cứu Trung 
Quốc; và ông Lật Hiến Đình (Li 
Xianting), một nhà phê bình 
nghệ  thuật  Trung  Quốc.

Trong thư, họ lưu ý rằng cáo 
buộc điều hành một hoạt động 

kinh doanh bất hợp pháp là một 
cáo buộc mơ hồ mà hiện nay 
giới chức Trung Cộng đang sử 
dụng để đàn áp chính trị những 
người bảo vệ nhân quyền trong 
các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hôm 12/11/2020, một bức 
thư ngỏ khác đã được tổ chức 
Committee of Concerned 
Scientists (Uỷ ban các Khoa 
học gia có lương tâm) gửi đến 
nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập 
Cận Bình, trong một nỗ lực 
thúc đẩy việc thả tự do cho đôi 
vợ chồng này.

Committee of Concerned 
Scientists là một tổ chức độc lập 
có trụ sở tại thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn, bao gồm các nhà khoa 
học, bác sĩ, kỹ sư và học giả cống 
hiến cho việc bảo vệ và thúc đẩy 
nhân quyền và tự do học thuật.

Yến Nhi biên dịch

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc bị kết án 
vì ủng hộ những người bất đồng chính kiến

Ngay trước Tết Nguyên Đán, Trung Cộng vây 
bắt hơn 1,000 học viên Pháp Luân Công

Xe cảnh 
sát đậu bên 
ngoài một 
tòa án ở Bắc 
Kinh hôm 
11/09/2020.

Một người đi 
khiếu kiện bị 
cảnh sát bắt 
giữ bên ngoài 
Bệnh viện 
Triều Dương, 
nơi có một 
nhóm người 
đang biểu 
tình về các 
vấn đề y tế và 
chiếm đất ở 
Bắc Kinh hôm 
08/05/2012.

Tiếp theo từ trang 1

ADRIAN YU/EPOCH TIMES

Các nhân viên y tế đi bộ trên phố Temple ở khu vực phong tỏa của Jordan ở Hồng Kông, hôm 
24/01/2021. Gần đây chính phủ Hồng Kông đã ban hành lệnh phong tỏa theo kiểu Đại Lục để hạn 
chế sự lây lan của COVID-19.
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Thủ tướng Úc Scott Morrison 
đã bác bỏ những lo ngại về 
việc Bắc Kinh sẽ xây dựng một 
thành phố 39 tỷ AUD (29.4 tỷ 
USD) chỉ cách điểm cực bắc 
của Úc 200km.

Địa điểm được đề nghị là một 
hòn đảo có tên Daru ở phía tây 
nam của Papua New Guinea, 
nằm về phía bắc của nước Úc.

Hôm 05/02, ông Morrison đã 
hạ thấp mức độ nghiêm trọng 
của các mối lo ngại, gọi chúng là 
những “suy đoán.”

Ông Morrison nói: “Tôi 
có mối liên hệ rất tốt với Thủ 
tướng Marape của Papua New 
Guinea, và chúng tôi thường 
xuyên thảo luận về những áp 
lực khác nhau trong khu vực 
của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng 
chúng tôi đang cùng quan 
điểm về những vấn đề đó.”

Dự án xây dựng được đề 
nghị sẽ có diện tích trải dài 
trên 100km vuông (38 dặm 
vuông) và bao gồm một cảng 
biển quốc tế, một khu vực 
thương mại tự do, và các cơ sở 
sản xuất và nông nghiệp.

Tờ The Australian đưa tin 
rằng dự án sẽ được xây dựng 
theo phương thức Xây dựng-Sở 
hữu-Chuyển giao (BOT), theo 
đó Trung Quốc sẽ sở hữu công 

trình này trong một khoảng 
thời gian quản lý không xác 
định trước khi chuyển giao lại 
cho Papua New Guinea.

Đề nghị nói trên được đưa 
ra sau khi doanh nghiệp quốc 
doanh của Trung Quốc là Công 
ty Thủy sản Trung Hồng Phúc 
Kiến ký một thỏa thuận hồi 
tháng 11/2020. Thỏa thuận này 
sẽ cho phép công ty thủy sản đó 
xây dựng một nhà máy chế biến 
cá trên đảo Daru cho các tàu 
Trung Quốc tiến vào khu vực, và 
là nơi chế biến sản phẩm đánh 
bắt từ eo biển Torres như là 
một phần thỏa thuận Vành đai 
và Con đường của Papua New 
Guinea. Papua New Guinea đã 
ký kết Sáng kiến   Vành đai và 
Con đường năm 2018.

Tại thời điểm đó, Bộ trưởng 
Bộ Thủy sản Papua New Guinea 
Lino Tom cho biết dự án này 
là một ưu tiên của chính phủ 
Papua New Guinea vì họ muốn 
khai thác tiềm năng ngư 
nghiệp ở eo biển Torres.

Ông Tom nói: “Dự án đầu tư 
lớn này sẽ đem lại việc làm cho 
địa phương và thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế của tỉnh Western 
và đất nước Papua New Guinea. 
Thay mặt Thủ tướng Marape, 
tôi cảm ơn các nhà đầu tư 
Trung Quốc đã đầu tư vào tỉnh 
Western và Đại sứ quán Trung 

Quốc tại Papua New Guinea đã 
hỗ trợ dự án này.”

Đầu tư của Trung Quốc vào 
tỉnh này cũng được hỗ trợ rất 
nhiều bởi thống đốc tỉnh này, 
ông Toboi Awi Yoto.

Hôm 27/01, ông Yoto đã lên 
Facebook để chỉ trích Úc vì 
thiếu các hành động và viện trợ 
thực tế ở tỉnh của ông sau khi 
gặp gỡ một phái đoàn của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại Úc ở 
Daru hồi tháng trước.

Ông nói: “Họ đến mà không 
có kế hoạch thay thế nào để 
chống lại và ngăn chặn bất cứ 
khoản đầu tư trực tiếp nước 
ngoài nào, đặc biệt là để xóa 
đói giảm nghèo và cải thiện 
các dịch vụ xã hội, điều này 
hóa ra lại tốt cho tôi để thúc 
đẩy những kế hoạch khám phá 
các cơ hội sẵn có. Thật đáng 
tiếc là tất cả những gì họ muốn 
là chúng tôi trở thành những 
người nông dân và ngư dân tự 
cung tự cấp và duy trì tình trạng 
hiện tại của chúng tôi.”

Ông cũng cáo buộc chính 
phủ Thủ tướng Morrison và đài 
ABC là một phần của một chiến 
dịch khiến người dân đất nước 
ông quay lưng lại với ông.

“Tôi biết rằng người Úc đang 
làm việc sau lưng tôi để người 
dân của tôi không ủng hộ bất 
cứ khoản đầu tư trực tiếp nước 

ngoài nào. Gần đây, họ đã tài trợ 
cho một nhóm nâng cao nhận 
thức nhằm thúc đẩy lợi ích 
của Úc chống lại bất kỳ khoản 
đầu tư nước ngoài nào dọc 
theo duyên hải quận South Fly 
[tỉnh Western] bao gồm cả Đảo 
Daru,” ông Yoto cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia 
chiến lược cho rằng đề nghị này 
phải đối mặt với những thách 
thức không nhỏ.

Giám đốc chương trình Thái 
Bình Dương của Viện Lowy, 
ông Jonathan Pryke, nói với tờ 
The Australian: “Tỉnh Western 

có những thách thức to lớn, 
phải kể đến một số dạng bệnh 
lao nghiêm trọng nhất trên thế 
giới, vì vậy quý vị có thể hiểu 
tại sao những cơ hội này lại tỏ 
ra hấp dẫn.”

“Nhưng thành thật mà nói, 
chúng quá tốt để trở thành sự 
thật,” ông Pryke cho biết.

Daru đã được Tổ chức Y tế 
Thế giới tuyên bố là một điểm 
nóng của bệnh lao kháng thuốc 
sau một đợt dịch bùng phát 
vào năm 2016.

Cẩm An biên dịch

NICOLE HAO

Gần đây, Trung Quốc đã công 
bố các bộ dữ liệu mâu thuẫn 
nhau về số lượng người dùng 
điện thoại di động và điện thoại 
cố định tại nước này. Tuy nhiên, 
tất cả dữ liệu đều phả n ánh 
sự sụt giảm hàng triệu người 
dùng điện thoại di động, khiến 
một số người suy đoán liệu sự 
sụt giảm này có phải là do suy 
thoái kinh tế, do số người tử 
vong vì đại dịch hay một yếu tố 
nào khác gộp lại.

Ngày nay, gần như mọi người 
Trung Quốc đều cần điện thoại 
di động để đi lại trong các thành 
phố lớn. Do đại dịch COVID-19, 
các nhà chức trách yêu cầu 
công dân phải nhập thông tin 
sức khỏe của họ vào một ứng 
dụng điện thoại di động, từ 
đó sẽ tạo ra một mã QR để xác 
định nguy cơ mắc bệnh của một 
người và quyết định xem liệu 
người đó có thể đi qua các trạm 
kiểm soát an ninh hay không.

Mã QR này được dùng để 
quét khi vào một khu dân cư, đi 
xe buýt hoặc tàu điện ngầm, ghé 
thăm một cửa hàng tạp hóa, v.v.

Do vậy, sự sụt giảm người 
dùng điện thoại là một điều bất 
thường vì nhu cầu về điện thoại 
di động ngày càng lớn, không 
phải giảm đi.

Trong một cuộc phỏng vấn 
qua điện thoại, ông Đường Tĩnh 
Viễn (Tang Jingyuan), nhà bình 
luận về các vấn đề Trung Quốc 
ở Hoa Kỳ cho biết, “Thật khó 
để tìm ra lý do đáng tin cậy giải 
thích tại sao số người dùng điện 
thoại di động ở Trung Quốc bị 
giảm nhiều trong  khi nhu cầu 
của  thị  trường  năm 2020  là lớn.”

“Ở Trung Quốc, sở hữu một 
chiếc điện thoại di động là rất 
rẻ … Nói cách khác, người dân 
sẽ không chấm dứt dịch vụ điện 
thoại nói chung vì lý do chi phí,” 
ông Đường cho biết thêm.

Để so sánh, theo dữ liệu từ 
Bộ Công nghiệp và Công nghệ 
Thông tin Trung Quốc (MIIT), 

vào năm 2019, số lượng người 
dùng điện thoại di động ở Trung 
Quốc đã tăng 35.25 triệu người, 
số người dùng điện thoại cố 
định giảm 1.05 triệu người.

Điện thoại cố định đã trở 
nên ít được lựa chọn hơn sau 
khi điện thoại di động trở nên 
phổ biến. Tuy nhiên, sự sụt giảm 
người dùng điện thoại di động 
là khó giải thích.

Ông Đường lưu ý rằng vì 
Trung Cộng luôn báo cáo không 
đầy đủ về đại dịch virus Trung 
Cộng, nên “ngay cả nếu một tỷ lệ 
nhỏ người dùng giảm là những 
người đã tử vong vì COVID-19, 
thì con số này vẫn gây kinh ngạc.”

Trước đó, The Epoch Times 
đã đưa tin rằng, từ tháng 11/2019 
đến tháng 02/2020, Trung Quốc 
đã mất 21 triệu người dùng điện 
thoại di động. Vào thời điểm đó, 
MIIT tuyên bố nguyên nhân là 

do nền kinh tế đi xuống.
 

Mâu thuẫn về dữ liệu
Hôm 23/01, tạp chí Thế giới 
Viễn thông - một ấn phẩm hàng 
tuần do MIIT thành lập và quản 
lý, đã công bố trên trang web 
bảng thống kê về hoạt động kinh 
doanh viễn thông của Trung 
Quốc vào năm 2020.

Theo đó, “năm 2020, toàn 
quốc mất 16.4 triệu người dùng 
điện thoại và tổng số người 
dùng giảm xuống còn 1.776 tỷ 
người.” Cụ thể, số người dùng 
điện thoại di động giảm đi 7.28 
triệu xuống còn 1.594 tỷ người, 
trong khi người dùng điện thoại 
cố định giảm đi 9.13 triệu xuống 
còn 182 triệu người.”

Tuy nhiên, những con số này 
cho thấy sự mâu thuẫn của dữ 
liệu do các nhà cung cấp dịch 
vụ di động và trang web của 

MIIT công bố.
 Trung Quốc chỉ có ba nhà 

cung cấp dịch vụ di động là 
China Mobile, China Telecom 
và China Unicom. Gần đây, họ 
đã công bố các báo cáo hoạt 
động của mình.

Công ty lớn nhất là China 
Mobile, đã thông báo rằng, vào 
năm 2020, họ mất 8.359 triệu 
người dùng di động và đến cuối 
năm 2020, họ có tổng cộng 
941.918 triệu người dùng di động.

China Telecom thông báo 
rằng, vào năm 2020, họ đã tăng 
được 15.45 triệu người dùng di 
động và đến cuối năm 2020, họ 
đạt được tổng số 351.02 triệu 
người dùng.

China Unicom thông báo 
rằng, vào năm 2020, họ đã mất 
12.664 triệu người dùng di 
động trong tổng số 305.811 triệu 
người dùng.

Xem xét từ dữ liệu trên, vào 
năm 2020, số người dùng di 
động đã giảm mất 5.573 triệu 
người (-8.359 + 15.45 - 12.664).

Hôm 22/01, MIIT đã công bố 
trên trang web của mình về tổng 
số người dùng điện thoại vào 
cuối năm 2020, cho thấy Trung 
Quốc có 181.9 triệu người dùng 
điện thoại cố định và 1.594 tỷ 
người dùng điện thoại di động.

MIIT không có số liệu cho 
cuối năm 2019, nhưng đã công 
bố dữ liệu cho tháng 11/2019—
trước khi đại dịch lan rộng ở 
Trung Quốc.

Theo đó, khi so sánh dữ liệu 
tháng 11/2019 với dữ liệu tháng 
12/2020, số lượng người dùng 
điện thoại di động đã giảm 6.89 
triệu, trong khi người dùng điện 
thoại cố định giảm 8.92 triệu.

 
Từ Huệ biên dịch

ALEX WU

Trong khi Trung Cộng tiếp tục 
đe dọa Đài Loan bằng cách liên 
tục xâm phạm không phận của 
hòn đảo này, và leo thang căng 
thẳng ở eo biển Đài Loan, họ 
cũng đang bí mật phát triển một 
chiến đấu cơ phản lực tân tiến.

The Epoch Times đã có được 
một tài liệu quân sự từ một 
nguồn đáng tin cậy, trong đó 
tiết lộ chi tiết về một dự án mô 
hình chiến đấu cơ thử nghiệm, 
theo chiến lược “kết hợp quân 
sự-dân sự” của Trung Cộng. Tài 
liệu này cũng tiết lộ rằng quân 
đội Trung Cộng đang phát triển 
các chiến đấu cơ thế hệ mới 
để tấn công Đài Loan và cạnh 
tranh với Hoa Kỳ.

Một số quốc gia trên thế giới 
đang phát triển “chiến đấu cơ 
thế hệ thứ sáu” tân tiến hơn 
chiến đấu cơ thế hệ thứ năm 
hiện đang được sử dụng, bao 
gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, 
Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Thụy 
Điển, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài 
Loan và Nga.

Trung Cộng cũng đang phát 
triển phiên bản chiến đấu cơ thế 
hệ thứ sáu của riêng mình. The 
Epoch Times đã thu thập được 
một tài liệu do Bộ Quốc phòng 
Trung Cộng phát hành vào năm 
2017, phỏng theo Kế hoạch 5 
năm lần thứ 13 của Bắc Kinh. Tài 
liệu này đã tiết lộ kế hoạch nghiên 
cứu sơ bộ của Trung Cộng về 
chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu, với 
trọng tâm là phát triển hệ thống 
chiến đấu không người lái.

Thiết kế chiến đấu cơ của 
Trung Cộng giống như 
trong phim hoạt hình Nhật 
Bản và Robot đại chiến
Tài liệu trên nêu rõ đây là một 
dự án kết hợp quân sự-dân sự, 
nghĩa là các công ty tư nhân sẽ 
hợp tác với quân đội để phát 
triển công nghệ này.

Phi cơ thế hệ thứ sáu được 

mệnh danh là “Sky Master” 
(“Chủ Bầu trời”), là một cấu 
trúc với các chức năng tấn công 
và các chức năng thông minh 
có thể kết hợp và định hình. 
Tài liệu này nói rằng nếu xem 
nhân vật “Gundam” sẽ giúp 
hình dung nguyên mẫu này 
trông như thế nào. “Sky Master” 
và “Gundam” là các nhân vật 
trong loạt phim hoạt hình Nhật 
Bản có tên “Gundam.”

Trong một cuộc phỏng vấn 
với Đài truyền hình Trung ương 
Trung Cộng CCTV vào năm 
2017, ông Dương Vĩ (Yang Wei), 
thiết kế trưởng của chiến đấu cơ 
F-20 của Trung Cộng, đã tiết lộ 
rằng hình dáng bên ngoài của 
chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu này 
của Trung Cộng giống như trong 
phim khoa học viễn tưởng, mà 
theo ông, nó có thể so sánh với 
những người máy trong bộ phim 
Hollywood “The Transformers” 
[Robot đại chiến] của Hoa Kỳ.

Nhắm vào Đài Loan và 
Hoa Kỳ
Phần phụ lục của tài liệu này 
giới thiệu việc sử dụng một hệ 
thống chiến đấu gọi là “WAH-
la” trong các chiến đấu cơ thế 
hệ mới, có thể được lắp đặt cho 
các phi cơ trực thăng tấn công 
đa năng có người lái và không 
người lái. Tài liệu này tuyên 
bố rằng “nếu chiến đấu với Đài 
Loan, WAH-la có thể bay tới 
bờ biển đối diện với một đội 
chiến binh trong khoảng cách 
160km, với tốc độ 210km/giờ 
trong vòng 45 phút ... nhằm 
đạt được mục đích giải phóng 
Đài Loan với phí tổn thấp.”

Trung Cộng luôn coi Đài 
Loan là một phần lãnh thổ của 
mình, mặc dù hòn đảo này đã 
được điều hành như một quốc 
gia riêng biệt trong hơn 7 thập 
kỷ qua. Bắc Kinh thề sẽ đưa Đài 
Loan về dưới sự kiểm soát của 
mình bằng vũ lực quân sự nếu 

cần thiết.
Bản “Kế hoạch nghiên cứu 

sơ bộ” nói trên cũng kèm theo 
một bản kiến nghị dự án. Tài 
liệu này đã phân tích các mô 
hình chiến đấu cơ thử nghiệm 
của Hoa Kỳ, và chỉ ra những 
điểm mà chiến đấu cơ thế hệ 
mới của Trung Cộng có thể vượt 
qua. Tài liệu này khẳng định 
rằng vào thời điểm đó, “mặc dù 
Hoa Kỳ có hơn 500 chiến đấu cơ 
với hệ thống không người lái, 
nhưng nước này đã chưa phát 
triển công nghệ của hệ thống 
giải quyết trên không” để cho 
phép các chiến đấu cơ hoạt 
động trong một đội hình.”

“Việc tích hợp hệ thống giải 
quyết dữ liệu trên không và hệ 
thống tác chiến phân tán là một 
khái niệm mới, mang tính cách 
mạng. Đó cũng là mục tiêu của 
dự án này,” tài liệu này nêu rõ.

Vẫn chưa rõ tình trạng phát 
triển hiện tại của phi cơ phản 
lực thế hệ thứ sáu này sẽ như 
thế nào.

Chiến lược ‘Kết hợp quân 
sự-dân sự’
Tài liệu nói trên đề nghị sử dụng 
mô hình “dự án kết hợp quân 
sự-dân sự J-31” để phát triển 

chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu 
này. Đây là chiến đấu cơ J-31 
của Trung Cộng, do Tập đoàn 
Công nghiệp Máy bay Thẩm 
Dương (viết tắt là “Shenfei”) 
phát triển. Shenfei là công ty 
con của Tập đoàn Công nghiệp 
Hàng không Trung Quốc 
(AVIC). Tập đoàn này đã phát 
triển một số chiến đấu cơ cho 
quân đội Trung Cộng.

Năm ngoái, Ngũ Giác Đài đã 
xác định 31 công ty Trung Quốc, 
trong đó có AVIC thuộc sở hữu 
hoặc nằm dưới kiểm soát của 
quân đội Trung Cộng. Tổng 
thống Hoa Kỳ khi đó là Donald 
Trump đã ban hành một sắc 
lệnh cấm các nguồn đầu tư của 
Hoa Kỳ vào các công ty này.

Chính phủ cựu TT Trump 
cũng đã nhấn mạnh rằng khả 
năng chiến lược kết hợp quân 
sự-dân sự của Trung Cộng là 
nhằm vào những đổi mới công 
nghệ của Hoa Kỳ, và giành được 
chúng thông qua đánh cắp toàn 
bộ, thu thập thông tin tình báo, 
ép buộc chuyển giao công nghệ 
hoặc những mối hợp tác đào tạo.

Bản tin có sự đóng góp của 
Yuan Zhige
Yến Nhi biên dịch

CATHY HE

Một báo cáo mới cảnh báo rằng 
Trung Cộng đang ráo riết nhắm 
vào những người lưu vong và 
các cộng đồng bất đồng chính 
kiến ở hải ngoại, khi mở rộng 
khả năng đàn áp công dân mình ở 
bất cứ nơi nào trên thế giới.

Bắt cóc, tấn công và đe dọa 
chỉ là một trong số các thủ đoạn 
được Bắc Kinh sử dụng để trấn 
áp những người chỉ trích ở hải 
ngoại, cũng như các nhóm tôn 
giáo và dân tộc thiểu số, trong 
một chiến dịch được nhóm ủng 
hộ dân chủ Freedom House 
mô tả là “tinh vi và toàn diện 
nhất” trên thế giới.

Trong một báo cáo về đàn 
áp xuyên quốc gia được công 
bố hôm 04/02, Freedom House 
cho biết kể từ năm 2014, Trung 
Cộng đã liên quan đến ít nhất 
214 vụ tấn công thân thể, đối 
với công dân Trung Quốc ở hải 
ngoại—một con số lớn nhất từ 
trước đến nay so với các quốc 
gia khác.

Báo cáo nêu rõ: “Mức độ và 
quy mô toàn cầu của chiến dịch 
này là vô song.”

Trong một trường hợp nổi 
bật, tại Thái Lan các đặc vụ 
Trung Cộng đã bắt cóc ông 
Quế Mẫn Hải (Gui Minhai), 
một công dân Thụy Điển sống 
ở Hồng Kông vào năm 2015, vì 
xuất bản những cuốn sách chỉ 

trích các lãnh đạo Trung Cộng. 
Sau đó, trong khi bị giam giữ, 
Trung Cộng tuyên bố ông Quế 
đã từ bỏ quốc tịch Thụy Điển, và 
khôi phục lại quốc tịch Trung 
Quốc. Đầu năm 2020, ông Quế 
bị kết án 10 năm tù vì “cung 
cấp thông tin tình báo ra nước 
ngoài một cách bất hợp pháp.”

Theo báo cáo, mặc dù không 
phải tất cả các ‘mục tiêu’ đều 
phải đối mặt với những hành vi 
nghiêm trọng như vậy, nhưng 
những người khác đã phải đối 
mặt với sự giám sát, quấy rối và 
đe dọa trực tiếp hoặc trực tuyến 
bởi các đặc vụ Trung Cộng hoặc 
bởi  những  tay  sai  của  đảng  này.

Báo cáo cho biết những nỗ 
lực này khiến “nhiều Hoa kiều 
và người thiểu số lưu vong 
cảm thấy rằng Trung Cộng 
đang theo dõi họ, và hạn chế 
khả năng thực hiện các quyền 
cơ bản của họ ngay cả khi họ 
sống trong một nền dân chủ 
nước ngoài.”

Nhóm này cho biết các mục 
tiêu bao gồm các dân tộc thiểu 
số Hồi giáo người Thổ (Turkic 
Muslim), các học viên Pháp 
Luân Công, các nhà hoạt động 
nhân quyền và cựu đảng viên 
làm việc trong các cơ quan công 
quyền của Trung Cộng. Hàng 
triệu người Trung Quốc và dân 
tộc thiểu số ở ít nhất 36 quốc 
gia đều bị ảnh hưởng.

Báo cáo nhấn mạnh, mặc 

dù chiến dịch này không phải 
là mới, nhưng Trung Cộng đã 
có những hành động leo thang 
trong những năm gần đây, khi 
nhà cầm quyền này đã bổ sung 
thêm các nhóm mới để đàn áp, 
đặc biệt là cộng đồng người 
Duy Ngô Nhĩ.

Sau khi Trung Cộng bắt đầu 
giam giữ người Duy Ngô Nhĩ 
và các dân tộc thiểu số Hồi giáo 
khác ở vùng xa phía tây Tân 
Cương vào năm 2016, Trung 
Cộng đã yêu cầu những người 
Duy Ngô Nhĩ có quốc tịch 
Trung Quốc trên khắp thế giới 
trở về Trung Quốc. Theo báo 
cáo, nhiều người không trở về 
đã bị giam giữ ở các nước, bao 
gồm Thái Lan và Ai Cập, và bị 
trục xuất về Trung Quốc một 
cách bất hợp pháp.

Cảnh sát Trung Cộng cũng 
đã buộc các thành viên gia đình 
của các nhà hoạt động Duy Ngô 
Nhĩ ở nước ngoài, gọi điện cho 
họ trên WeChat, một ứng dụng 
truyền thông xã hội của Trung 
Quốc, để cảnh báo việc chống 
lại hoạt động ủng hộ của họ 
[dành cho người Duy Ngô Nhĩ 
ở Trung Quốc].

Báo cáo nêu rõ, “Những mối 
đe dọa này tạo ra bầu không khí 
sợ hãi cho người Duy Ngô Nhĩ 
ở nước ngoài.”

Các học viên Pháp Luân 
Công ở nước ngoài, một nhóm 
tu luyện tinh thần bị Trung 

Cộng đàn áp, cũng phải chịu 
sự trả thù của giới chức Trung 
Cộng hoặc những tay sai của 
đảng này.

Freedom House cho hay 
các thành viên của nhóm đã 
bị “quấy rối thường xuyên và 
thỉnh thoảng bị tấn công thân 
thể bởi các thành viên của 
những phái đoàn Trung Quốc 
đến thăm hoặc những kẻ thân 
Bắc Kinh trong các cuộc biểu 
tình ở nước ngoài,” bao gồm cả 
ở Hoa Kỳ, Đài Loan, Cộng hòa 
Czech, Brazil và Argentina.

Báo cáo cũng ghi nhận 
trường hợp của ông Tôn Nghị 
(Sun Yi), một học viên Pháp 
Luân Công sống sót sau khi trải 
qua khoảng thời gian tại trại lao 
động khét tiếng Mã Tam Gia của 
Trung Quốc. Trong khi bị giam 
giữ, ông Tôn đã lén giấu một lá 

thư cầu cứu vào một món đồ 
hóa trang Halloween để xuất 
cảng. Sau đó một phụ nữ Hoa 
Kỳ đã phát hiện ra lá thư này 
vào năm 2012. Ông Tôn đã quay 
một bộ phim tài liệu, với những 
cảnh quay bí mật, kể lại những 
trải nghiệm của mình, và trốn 
đến Indonesia.

Năm 2017, ông Tôn qua đời 
vì suy thận đột ngột. Gia đình 
ông cho biết ông Tôn chưa bao 
giờ có vấn đề về thận, và bệnh 
viện không đưa ra chi tiết cụ thể 
về sự tử vong của ông mà vội 
vàng đưa thi thể ông Tôn đi hỏa 
táng. Không có khám nghiệm tử 
thi nào được thực hiện. Những 
tình huống này đã khiến những 
người ủng hộ ông Tôn nghi ngờ 
có hành vi bất chính.

Yến Nhi biên dịch

Các sỹ quan cảnh sát bán quân sự tuần tra dọc một con phố sau phiên bế mạc của Hội nghị Hiệp 
thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) ở Bắc Kinh hôm 27/05/2020.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill, ngoài cùng bên trái, tham dự một lễ ký kết với Thủ 
tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường, ngoài cùng bên phải, tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc 
Kinh, Trung Quốc hôm 26/04/2019.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu của
Trung Cộng là để tấn công Đài Loan

Trung Cộng dẫn đầu thế giới về tấn công 
công dân mình ở nước ngoài

Trung Quốc mất hàng triệu người dùng điện 
thoại di động trong năm 2020

NOEL CELIS/AFP VIA GETTY IMAGES

GREG BAKER/AFP VIA GETTY IMAGES

KYODO NEWS/PARKER SONG/POOL

Thủ tướng Úc: Kế hoạch xây dựng thành phố Trung Quốc gần 
điểm cực Bắc của Úc là ‘suy đoán’

ĐÔNG DƯƠNG

Một hành khách 
cho bộ phận an 
ninh xem mã 
QR màu xanh 
lá cây trên điện 
thoại để chứng 
minh tình trạng 
sức khỏe khi 
đến ga xe lửa Ôn 
Châu ở thành 
phố Ôn Châu, 
Trung Quốc hôm 
28/02/2020.

Ảnh chụp màn hình “Bản kế hoạch nghiên cứu sơ bộ chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu” do Bộ Quốc phòng 
Trung Cộng ban hành vào năm 2017. (Tài liệu được cung cấp cho The Epoch Times)

Tài liệu cho biết phi cơ thế hệ thứ sáu có hệ thống chiến đấu gọi là “WAH-la”, có thể được 
sử dụng để đánh Đài Loan. (Ảnh được cung cấp cho The Epoch Times).
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LILY ZHOU

Hôm 04/02, cơ quan quản lý 
phát sóng Ofcom của Anh Quốc 
đã thu hồi giấy phép đã cấp 
cho Mạng lưới Truyền hình 
Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), 
một cơ quan truyền thông của 
Trung Cộng, với lý do đài này 
“được kiểm soát bởi một tổ 
chức do Trung Cộng kiểm soát.” 
Luật phát thanh truyền hình 
của Anh Quốc quy định không 
cấp phép cho các phương tiện 
truyền thông do các cơ quan 
chính trị kiểm soát.

Việc thu hồi giấy phép phát 
sóng đối với kênh tin tức Anh 
ngữ này tại Anh Quốc được 
các nạn nhân của chế độ vi 
phạm nhân quyền này mô tả là 
một “khoảnh khắc chiến thắng” 
và “có ý nghĩa lịch sử.”

Theo tổ chức nhân quyền 
bất vụ lợi Safeguard Defenders, 
CGTN và đối tác Hoa ngữ CCTV 
đã nhiều lần phát sóng các đoạn 
ghi âm về “những lời thú tội do 
bị ép buộc” của các cá nhân bị 
nhà nước này cầm tù. Tổ chức 
trên cho rằng việc phát sóng 
những chương trình này là “bóp 
méo sự thật một cách cố ý và có 
chủ đích và là những lời nói dối 
rõ ràng,” vi phạm các quy tắc 
của Ofcom về tính khách quan 
và chính xác [của truyền thông].

 
Cựu phóng viên
Cựu phóng viên người Anh 
Peter Humphrey, một trong bốn 
nạn nhân bị ép phải thú tội, cho 
biết hành động “chưa từng có” 
trên của Ofcom là một “khoảnh 
khắc chiến thắng.”

Ông Humphrey, người 
từng điều hành một công ty 
thẩm định ở Trung Quốc, đã 
bị Trung Cộng giam giữ vì cáo 
buộc mua bán dữ liệu cá nhân, 
điều mà ông đã phủ nhận. Ông 
cho biết cảnh sát Trung Cộng 
đã đánh thuốc mê ông, trói 
ông vào một chiếc ghế kim 
loại trong một cái lồng nhỏ, và 
buộc ông đọc từ một bản tuyên 
bố viết sẵn để “thú tội.”

“Chứng kiến giấy phép bị 
thu hồi ngày hôm nay là một 

khoảnh khắc chiến thắng, 
không chỉ đối với tôi mà còn 
đối với tất cả các nạn nhân 
khác của loại lạm dụng này,” 
ông Humphrey nói với The 
Epoch Times. “Đó là một cú 
giáng vào mặt đối với chế độ 
độc tài ở Bắc Kinh.”

Ông nói rằng Ofcom đang 
có nhiều hành động chống lại 
CGTN.

Ông cho biết, “Vẫn còn 
những hình phạt dự kiến liên 
quan đến đơn khiếu nại của cá 
nhân tôi chống lại CGTN, cũng 
như các khiếu nại của Simon 
Cheng và Angela Gui, những 
khiếu nại này sẽ rất sớm có 
phán quyết cuối cùng.”

“Tôi mong rằng những khiếu 
nại đó sẽ nhận được phán quyết 
cuối cùng, rất giống với của 
tôi. Khiếu nại  của tôi đã được 
phán quyết vào tháng 7/2020.”

Ông Humphrey và vợ, bà 
Ngu Anh Tăng (Yingzeng Yu), 
một công dân Hoa Kỳ gốc Hoa, 
đã phải ngồi tù hai năm ở Trung 
Quốc sau khi công ty của họ 
được GlaxoSmithKline (GSK) 
thuê để điều tra vi phạm an 
ninh. Họ đã trở thành người 
bị hại ngoài dự kiến khi Trung 
Cộng thông báo điều tra các cáo 
buộc về  hành vi hối lộ của GSK.

“Trong khoảng thời gian đó, 
chúng tôi đã hai lần bị ép phải 
xuất hiện thú tội trên truyền 
hình Trung Cộng do CGTN 
và CCTV phát sóng, và hai đài 
truyền hình đó tích cực khai 
thác và quảng bá tài liệu đó,” 
ông Humphrey nói với The 
Epoch Times.

Ông Humphrey cho biết 
cậu con trai 18 tuổi của ông 
khi đó đã “rất, rất bàng hoàng 
và bị tổn thương bởi những gì 
cậu ấy nhìn thấy” và khi cặp vợ 
chồng xem đoạn video sau khi 
phát hành, họ đã chấn động 
bởi CGTN đã chỉnh sửa cảnh 
phim theo cách mà “hoàn toàn 
xuyên tạc tình hình.”

Trung Cộng cũng từ 
chối chăm sóc y tế cho ông 
Humphrey khi ông bị ốm trong 
tù. Sau đó ông được chẩn đoán 
mắc bệnh ung thư và đã bị tàn 
tật vĩnh viễn sau một cuộc 
phẫu thuật gần đây.

Từ ng làm v iệc ở Trung 
Quốc hoặc vớ i ng ườ i Trung 
Quốc trong 45 nă m qua, ông 
Humphrey nói: “Tôi yêu đất 
nước Trung Quốc, giờ tôi 
vẫ n còn yêu, tôi yêu ng ườ i 
Trung Quốc.”

Tuy nhiên, ông nói rằng với 
chế độ cộng sản cầm quyền 
“đang cai trị Trung Quốc hoặc 
cai trị Trung Quốc một cách 
sai lầm, tình yêu của tôi đối với 
Trung Quốc đã bị gián đoạn 
bởi những điều tôi đã nếm trải 
trong những năm gần đây.”

Ông Humphrey cho biết ông 
hy vọng CGTN sẽ bị buộc phải 
rời khỏi Anh Quốc.

“Không nên có chỗ cho loại 
tổ chức như vậy ở đất nước tôi,” 
ông nói với The Epoch Times.

“CGTN có sự hiện diện thực 
tế lớn nhất so với bất kỳ đài 
truyền hình nào trên thế giới 
bên ngoài quốc gia của mình,” 
ông Humphrey nói.

“Không có đài truyền hình 
nào khác có quy mô hiện diện 
tương tự như CGTN ở Chiswick, 
London, bất kỳ nơi nào bên 
ngoài quốc gia của họ và không 
có đài truyền hình nào của 
chúng tôi [có quy mô] tương 
đương  ở  Trung Quốc.”

Ông Humphrey cho biết 
rằng CGTN là một trong những 
phương tiện chính cho chiến 
dịch quyền lực mềm của ông 
Tập Cận Bình.

“Họ muốn tác động đến câu 
chuyện của thế giới về Trung 
Quốc và những gì đang xảy ra ở 
Trung Quốc thông qua sự thay 
đổi mà họ đưa vào bài báo của 
họ. Nhưng họ làm điều đó thông 
qua sự xuyên tạc và dối trá tuyệt 
đối,” ông nói, trích dẫn việc đưa 
tin của đài truyền hình này về 
các cuộc biểu tình ở Hồng Kông 
và cuộc diệt chủng chống lại 
người Duy Ngô Nhĩ và các dân 
tộc thiểu số khác ở Tân Cương.

Cựu nhân viên Lãnh sự 
quán Anh Quốc tại
Hồng Kông
Anh Trịnh Văn Kiệt (Simon 
Cheng), cựu nhân viên của 
lãnh sự quán Anh Quốc tại 
Hồng Kông—cũng là một nạn 
nhân bị ép phải thú tội—đã ca 
ngợi hành động của Ofcom là 
“có ý nghĩa lịch sử.”

Anh nói: “Rõ ràng là cơ quan 
ngôn luận của chế độ toàn trị 
Trung Cộng không còn có được 
chỗ đứng ở Anh Quốc.” Anh cho 
biết rằng anh cảm thấy gần hơn 
với mục tiêu đạt được công lý và 
lấy lại danh tiếng của mình.

Anh Trịnh đã bị Trung Cộng 
bắt cóc khi trở về Hồng Kông 
sau một chuyến công tác ngắn 

ngày đến thành phố biên giới 
Thâm Quyến của Trung Quốc 
hồi tháng 08/2019.

Vào ngày 21/11/2019, CGTN 
đã phát sóng một video cho 
thấy anh Trịnh thú nhận rằng 
anh đã “phản bội tổ quốc” và 
“gạ gẫm mua dâm,” một ngày 
sau khi anh lên tiếng về việc bị 
Trung Cộng giam giữ 15 ngày 
và bị tra tấn.

Anh Trịnh cho biết đoạn 
video đã khiến anh “vô cùng 
đau khổ.”

Trong một cuộc phỏng vấn 
hôm 04/02, anh Trịnh nói với 
The Epoch Times rằng đoạn 
video đó chỉ là một trong số 
các cảnh quay.

Trong một số cảnh quay, 
“họ đã chuẩn bị toàn bộ kịch 
bản để tôi nói,” anh cho biết. 
Ở những cảnh quay khác, họ 
cung cấp những gợi ý về những 
gì anh nên nói.

Anh Trịnh cho biết khi anh 
không nói những điều mà giới 
chức Trung Cộng muốn nghe, 
họ sẽ đe dọa anh với các cáo 
buộc phạm tội dẫn đến một bản 
án nặng hơn.

Anh Trịnh cho biết, cảnh 
quay mà CGTN đã chọn để phát 
sóng là một trong những cảnh 
quay thuộc trường hợp sau.

 
Bản tin có sự đóng góp của 
Alexander Zhang và AP.
Nguyễn Lê biên dịch

Anh Quốc thu hồi
giấy phép của 
truyền thông nhà 
nước Trung Cộng

VENUS UPADHAYAYA

Ấn Độ đang thực hiện các bước 
để tự chủ trong sản xuất quốc 
phòng, sau khi chuỗi cung ứng 
toàn  cầu  bị  gián đoạn do đại dịch.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào sản xuất quốc phòng của Ấn 
Độ đã tăng từ 49% lên 74%, và 
chính phủ nước này cho biết 
họ sẽ thúc đẩy “sản xuất tại Ấn 
Độ” ngành công nghiệp này.

Đó là một trong những bước 
đi được Bộ trưởng Tài chính Ấn 
Độ, ông Nirmala Sitharaman, 
vạch ra sau khi Thủ tướng 
Narendra Modi công bố gói 
kinh tế đặc biệt trị giá 307.65 tỷ 
USD (20,000 tỷ INR) với tên gọi 
“Chiến dịch Tự lực.” 

“Danh sách vũ khí/nền tảng 
cấm nhập cảng sẽ được công bố 
dựa trên một lịch trình thường 
niên. Hơn nữa, chính phủ đã 
lên kế hoạch nâng cao quyền tự 
chủ, trách nhiệm, và hiệu quả 
trong [chương trình] ‘Nguồn 
cung đạn dược’ thông qua việc 
tư nhân hóa công ty sản xuất 
vũ khí quốc doanh Ordnance 
Factory Board,” chính phủ Ấn 
Độ cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà phân tích chiến lược 
và quốc phòng tại Hoa Kỳ và Ấn 
Độ nói với The Epoch Times 
rằng việc Ấn Độ theo đuổi mục 
tiêu tự lực là bước đi đúng trong 
bối cảnh một trật tự mới ở khu 
vực Á Châu cũng như trên toàn 
cầu, mà ở đó Ấn Độ đang phải 
đối mặt với một Trung Quốc 
hung hăng hơn. Ấn Độ có thể 
học được kinh nghiệm từ các 
nước như  Hoa Kỳ, Pháp, và Nga.

Bà Manjari Singh, viện sĩ của 
Trung tâm Nghiên cứu Chiến 
tranh trên bộ, một tổ chức tư 
vấn độc lập của quân đội Ấn Độ, 
nói với The Epoch Times rằng 
chiến dịch vì một Ấn Độ tự lực 
này được khởi xướng trong bối 
cảnh kinh tế khó khăn giữa đại 

dịch COVID-19.
Tuy nhiên, bà nói rằng sau 

cuộc giao tranh đẫm máu 
với Trung Quốc ở thung lũng 
Galwan, hồi tháng 08/2020, Bộ 
Quốc phòng Ấn Độ đã tuyên bố 
rằng nước này sẽ xây dựng một 
ngành công nghiệp quốc phòng 
trong nước hùng mạnh hơn.

Theo một tuyên bố của bộ 
này, một lệnh cấm nhập cảng 
hơn 100 mặt hàng liên quan 
đến quốc phòng, có thể tạo ra 
các hợp đồng trị giá khoảng 
61.53 tỷ USD cho ngành công 
nghiệp quốc phòng nội địa của 
Ấn Độ trong 5 đến 7 năm tới.

Bộ Quốc phòng nước này 
cho biết, “Danh sách 101 mặt 
hàng bị cấm vận không chỉ bao 
gồm các phụ tùng đơn giản mà 
còn bao gồm một số hệ thống 
vũ khí công nghệ cao như súng 
pháo, súng trường tấn công, tàu 
hộ tống, hệ thống siêu âm, phi 
cơ vận tải, trực thăng chiến đấu 
hạng nhẹ (LCH), radar và nhiều 
mặt hàng khác để đáp ứng nhu 
cầu Quốc phòng.”

Cựu Trung tướng Kamal 
Davar, Tổng giám đốc đầu tiên 
của Cơ quan Tình báo Quốc 
phòng Ấn Độ và là cựu Phó 
Tổng Tham mưu trưởng Bộ 
Quốc phòng Liên hợp, nói với 
The Epoch Times rằng mặc dù 
Ấn Độ có “kỷ lục vô song” là 
nhà nhập cảng vũ khí, thiết bị, 
và nền tảng lớn nhất thế giới, 
nhưng đã đến lúc nước này 
theo đuổi khả năng tự lực.

 
Trật tự toàn cầu mới
Bà Manjari Singh cho biết Ấn 
Độ phải đối mặt với một trật 
tự thế giới khu vực và toàn cầu 
mới, trong đó các đối thủ của 
họ hoạt động tích cực ở khu vực 
lân cận cũng như ở biên giới 
của họ, và Ấn Độ sẽ không bao 
giờ có thể tự chủ hoàn toàn nếu 
không phát triển sản xuất quốc 

phòng nội địa.
Ấn Độ xếp hạng thứ ba trên 

thế giới về chi tiêu quân sự. Bà 
nói, “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn 
chưa tập trung vào sản xuất 
quốc phòng của chính mình.” 
Ngược lại, “Pakistan, một quốc 
gia bị hạn chế về kinh tế, đã 
làm tốt trong việc sản xuất quốc 
phòng của họ. Họ đã và đang 
cung cấp các linh kiện cho các 
quốc gia khác nhau, các nước 
Trung Đông, các nước vùng 
Vịnh như Saudi Arabia và cả 
các nước Phi Châu.”

Ông Anil Trigunayat, cựu 
Đại sứ Ấn Độ tại Jordan, Libya, 
và Malta, nói với The Epoch 
Times rằng nếu Ấn Độ trở 
thành một nhà sản xuất quốc 
phòng, nước này sẽ tạo niềm tin 
cho các quốc gia như Việt Nam 
và các nước Mỹ Latin, họ sẽ biết 
rằng có một nhà cung cấp thiết 
bị quốc phòng thay thế.

Các quốc gia mà Ấn Độ có 
thể học hỏi
Các chuyên gia cho rằng Ấn 
Độ nên tiếp thu kinh nghiệm 
từ các quốc gia khác trong 
việc phát triển khả năng tự lực 

bền vững trong sản xuất quốc 
phòng cũng như tạo ra một môi 
trường khuyến khích cho sự đổi 
mới cũng như cho nhân tài ở 
cả trong và ngoài nước.

Ông Trigunayat cho biết Ấn 
Độ nên noi gương sản xuất quốc 
phòng nội địa của Hoa Kỳ, Pháp, 
Israel, và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hoa Kỳ đã sớm đi đầu, đã 
được tinh chỉnh thêm về mặt 
công nghệ do kết quả của sức ép 
bao trùm lĩnh vực không gian 
và biển. Chúng tôi cũng có thể 
học hỏi từ người Pháp, những 
người từng phụ thuộc rất nhiều 
vào Hoa Kỳ trong những năm 
50 và 60, nhưng sau đó đã trở 
nên tự chủ và trở thành nhà xuất 
cảng lớn các hệ thống vũ khí chất 
lượng cao và các chiến đấu cơ 
bao gồm Rafale và Eurofighter, 
cũng như Airbus,” ông nói.

“Cuối cùng, chúng ta phải tán 
dương người Israel vì sức mạnh 
công nghệ của họ, đặc biệt là 
trong lĩnh vực quốc phòng. Hãy 
nhìn Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực 
phi cơ không người lái và các tài 
sản hải quân, bao gồm cả các tàu 
tuần tra cao tốc [của họ].”

Ông Ravi Batra, Chủ tịch Hội 

đồng Cố vấn Quốc gia Hoa Kỳ về 
Các vấn đề Nam Á từ năm 2007, 
nói rằng Ấn Độ nên noi gương 
khả năng tự lực sản xuất quốc 
phòng của Hoa Kỳ.

Ông Batra từng là cố vấn 
toàn cầu từ năm 2018 đến năm 
2020 cho Antonov, công ty sản 
xuất và dịch vụ phi cơ quốc 
doanh Ukraine. Ông nói rằng 
Ấn Độ nên làm việc để tìm kiếm 
nhân tài trong nước và cũng 
nên hoan nghênh nhân tài quốc 
tế—và sau đó tự làm gương để 
tôn vinh sự xuất sắc và đổi mới, 
như  cách Hoa Kỳ đã làm.

Ông Batra nói với The Epoch 
Times rằng, “Vì vậy, Ấn Độ nên 
có một chính sách nhập cư để 
tưởng thưởng cho mọi người, 
ghi nhận họ, tôn vinh họ khi họ 
mang đến những ý tưởng mới 
lạ, những ý tưởng sáng tạo, có 
thể khiến Ấn Độ đi trước thời 
gian và thế hệ.”

Nhu cầu cải cách thể chế 
Một bài báo được xuất bản gần 
đây của tờ Raksha Anirveda, 
một tạp chí được phát hành mỗi 
3 tháng của Ấn Độ về các vấn đề 
quốc phòng và hàng không vũ 
trụ, cho biết Ấn Độ cần cải cách 
thể chế để đạt được một “bước 
nhảy ngoạn mục” trong khả 
năng tự lực quốc phòng.

Ông R. Chandrashekhar, 
thành viên cao cấp của Trung 
tâm Nghiên cứu Chiến tranh 
Liên hợp, đã viết rằng Ấn Độ đã 
mở cửa lĩnh vực quốc phòng 
của mình cho khu vực tư nhân 
cách đây hai thập kỷ với mục 
tiêu đạt được khả năng tự lực. 
Tuy nhiên, thị trường quốc 
phòng lớn thứ hai trên thế giới 
sau Saudi Arabia này vẫn tiếp 
tục chủ yếu dựa vào nhập cảng 
và kiểm soát của chính phủ.

Ông Chandrashekhar nói: 
“Mặc dù có một số ‘cải cách’ đã 
được khởi xướng trong những 
năm gần đây, nhưng câu hỏi vẫn 
là tại sao ‘bước nhảy ngoạn mục’ 
trong sản xuất quốc phòng dường 
như là một giấc mơ xa vời.”

Ông cho biết sản xuất quốc 
phòng là một cam kết dài hạn về 
đầu tư và thời gian, và kết quả phụ 
thuộc vào cách thức chăm chút 
các mối quan hệ đối tác lâu dài.

“Các quốc gia như Hoa Kỳ, 
Anh Quốc, và Pháp, những 
quốc gia hiện đang đi đầu trong 
lĩnh vực sản xuất quốc phòng, 
đã phát triển văn hóa ‘hòa 
nhập’ trong việc chính phủ hợp 
tác với khu vực tư nhân. Một 
môi trường tin tưởng lẫn nhau 
và trao đổi thường xuyên để xác 
định và giải quyết các vấn đề 
nổi cộm là cần thiết và cần được 
thể chế hóa,” ông nói.

Ông cho rằng có một nhu 
cầu lớn hơn trong việc kích hoạt 
những đổi mới, và để làm được 
điều này và đạt được tinh hoa 
trong sản xuất, thì chính phủ 
Ấn Độ cần tận dụng thác tiềm 
năng của khu vực tư nhân, cũng 
như thành lập một tập đoàn 
tài chính quốc phòng Ấn Độ 
có khả năng gọi vốn và duy trì 
một dòng tiền mặt ổn định.

Đã có các đề nghị được đưa 
ra về việc tạo ra một cơ chế tài 
chính quốc phòng theo mô hình 
của Tập đoàn Tài chính Đường 
sắt Ấn Độ (IRFC)—có khả năng 
gọi vốn thông qua trái phiếu. 
Bằng cách phát hành trái phiếu 
kỳ hạn 10 năm, chính phủ có thể 
tài trợ cho giai đoạn khởi động 
của ngành công nghiệp này.

 
Lê Trường biên dịch

Ấn Độ theo đuổi tự lực trong 
sản xuất quốc phòng

Một chiếc xe tăng chiến đấu Arjun được sản xuất nội địa của Ấn Độ lăn bánh trên đại lộ nghi lễ Rajpath trong cuộc diễu hành Ngày Cộng Hòa ở New Delhi ngày 26/01/2013.
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LILY ZHOU

Một nghiên cứu mới của Anh 
Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại 
rằng virus Trung Cộng có nhiều 
khả năng đột biến hơn trên 
những bệnh nhân có bệnh lý 
nhiễm trùng mãn tính và có thể 
“đột biến để vượt trội hơn vac-
cine của chúng ta.” 

Trong một bản thảo chưa 
chỉnh sửa được xuất bản bởi 
tạp chí Nature vào ngày 05/02, 
một nhóm nghiên cứu do các 
nhà nghiên cứu tại Đại học 
Cambridge dẫn đầu cho biết họ 
đã nhìn thấy các đột biến lặp lại 
trong khi điều trị cho một bệnh 
nhân suy giảm miễn dịch. 

Nhóm nghiên cứu đã giải 
trình tự gen của virus 23 lần 
trên một bệnh nhân trong 
101 ngày trong khi bệnh nhân 
được điều trị COVID-19, căn 
bệnh do virus Trung Cộng gây 
ra, thường được gọi là virus 
corona chủng mới.

Bệnh nhân hiện đã qua đời, 
là một người đàn ông ở độ tuổi 
70 với hệ thống miễn dịch “bị 
tổn thương nghiêm trọng.”

Sau khi bệnh nhân được 
tiêm hai liều kháng thể đơn 
dòng—một liệu pháp huyết 
thanh từ máu của bệnh nhân 
COVID-19 đã phục hồi có chứa 
kháng thể—nhóm nghiên cứu 
đã chứng kiến một “sự thay đổi 
mạnh mẽ” trong quần thể  virus. 

Theo một bản tin của Đại 
học Cambridge, một trong 
những biến thể xuất hiện và trở 
thành phổ biến trong thời gian 
ngắn vừa qua đã có hai đột 
biến đáng lo ngại. 

Một là đột biến D796H, 
dường như là nguyên nhân làm 
giảm tính nhạy cảm với các 
kháng thể trong huyết tương. 
Đây là đột biến virus điển hình 
để thoát khỏi áp lực miễn dịch. 

Loại còn lại là đột biến xóa 
bỏ axid amin ΔH69/ΔV70 của 
protein gai. Đột biến này làm 
cho virus có khả năng lây 
nhiễm gấp đôi. 

Bản tin của trường đại học 
viết: “Đây là mô hình đột biến 
cổ điển của virus, theo đó các 
đột biến thoát miễn dịch được 
theo sau hoặc đi kèm với các 
đột biến bù trừ.”

Việc xóa bỏ acid amin ΔH69/
ΔV70 đã được phát hiện nhiều 
lần, bao gồm cả trong cái gọi là 
biến thể VUI 202012/01 của Anh 
Quốc và trong biến thể cluster-5 
được tìm thấy trên cả chồn và 
người tại Đan Mạch. Tuy nhiên, 
đây là lần đầu tiên các nhà 
nghiên cứu quan sát thấy sự xuất 
hiện của nó trên bệnh nhân.

Nhóm nghiên cứu phát hiện 
ra rằng mặc dù biến thể ưu thế 
“ban đầu có vẻ chết đi, nhưng nó 
tái xuất hiện trở lại khi sử dụng 
liệu trình điều trị lần thứ ba 
thuốc kháng virus Remdesivir 
và kháng thể đơn dòng.” 

Ông Ravi Gupta, giáo sư 
Cambridge, người đứng đầu 
nghiên cứu cho biết, “Những gì 
chúng ta đang chứng kiến về cơ 
bản là sự cạnh tranh giữa các 
biến thể khác nhau của virus 
và chúng tôi nghĩ rằng nó được 
thúc đẩy bởi liệu pháp kháng 
thể đơn dòng.” 

Ông cho biết những phát 
hiện trên dấy lên một “khả năng 
đáng lo ngại. Do cả vaccine 
và phương pháp điều trị đều 
nhằm vào protein đột biến mà 

chúng ta đã thấy trên bệnh 
nhân, nghiên cứu làm tăng sự 
lo ngại rằng virus có thể đột 
biến để vượt trội hơn vaccine 
của chúng ta. Hiệu ứng này 
khó có thể xảy ra ở những bệnh 
nhân có hệ thống miễn dịch 
đang hoạt động bình thường, 
khi đó tính đa dạng của virus 
có thể thấp hơn do kiểm soát 
miễn dịch tốt hơn. Nhưng cần 
nhấn mạnh rằng chúng ta phải 
cẩn trọng hơn khi điều trị cho 

những bệnh nhân bị suy giảm 
miễn dịch, vì sự nhân lên của 
virus có thể kéo dài hơn, tạo cơ 
hội lớn hơn cho virus đột biến.” 

Tiến sĩ Julian Tang, một nhà 
virus học từ Đại học Leicester, 
nói rằng một hiện tượng tương 
tự đã được quan sát thấy trước 
đây trên một bệnh nhân suy 
giảm miễn dịch 45 tuổi được 
điều trị khác. 

Thu Anh biên dịch

Gia tăng lo ngại về đột biến virus Trung 
Cộng trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Hình ảnh trên kính hiển vi điện tử cho thấy SARS-CoV-2 (vật thể tròn màu xanh), còn được gọi là 
virus corona chủng mới, loại virus biến thể từ COVID-19, xuất hiện từ bề mặt của các tế bào được 
nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được phân lập từ một bệnh nhân tại Hoa Kỳ. 

Các nhà hoạt 
động tập trung 
bên ngoài tòa 
nhà Tổng Lãnh sự 
quán Anh Quốc tại 
Hồng Kông vào 
ngày 21/08/2019, 
sau khi được biết 
rằng Simon Cheng, 
một nhân viên 
của lãnh sự quán 
Hồng Kông, đã bị 
Trung Cộng bắt 
giữ trên đường về 
thành phố.

Ảnh trái: Chiến đấu cơ hạng nhẹ 
“Tejas”  do Ấn Độ sản xuất được trưng 
bày trong buổi tổng duyệt chính thức 
cuối cùng cho cuộc diễu hành Ngày 
Cộng Hòa Ấn Độ tại New Delhi hôm 
23/01/2011.

Ảnh phải: Tàu lai dắt dẫn đường cho 
hàng không mẫu hạm INS Vikrant do 
Ấn Độ chế tạo khi rời bến tàu Cochin 
sau lễ hạ thủy ở Kochi vào ngày 
12/08/2013.

Logo của CGTN Âu 
Châu được in trên 
một tấm biển bên 
ngoài một khu văn 
phòng của Mạng 
lưới Truyền hình 
Toàn cầu Trung 
Quốc ở Công viên 
Chiswick, phía 
tây London, hôm 
04/02/2021.

Ông Peter Humphrey, cựu phóng viên và nhà tư 
vấn bị giam giữ ở Trung Quốc trong hai năm, nói 
chuyện với NTD ở Anh. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh vẫy tay chào giới truyền thông từ ghế phụ trước khi 
bay xuất kích trên Chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas (LCA) tại Sân bay HAL ở Bangalore hôm 19/09/2019. 
Tejas là phi cơ được chế tạo trong nước của Ấn Độ. 
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nhất là ciprofloxacin), có thể làm đứt 
gân và tổn thương dây thần kinh, 
dẫn đến cảm giác ngứa ran và tê. 
Minocycline, thường được sử dụng 
để điều trị mụn trứng cá, có thể tạo 
ra sắc tố đen trên mặt, cũng như ảnh 
hưởng đến thần kinh.

Lợi ích và rủi ro
Đối với kháng sinh, tác dụng có lợi 

phải được cân bằng với tác hại 
mà chúng có thể gây ra. Khi một 

người bị nhiễm trùng nặng, 
cần phải chấp nhận nguy cơ 
của các tác hại để đạt được lợi 
ích của việc chữa trị. Nhưng 

đối với một bệnh nhiễm trùng 
nhẹ với hệ thống miễn dịch tốt thì 

kháng sinh không có lợi ích gì mà chỉ 
có tác hại. Vì vậy, một 
đơn thuốc chứa kháng 
sinh có thể mang lại 
nhiều tác dụng phụ 
hơn là vô hại.

Thuốc kháng sinh 
là một trong những 
loại thuốc được sử 
dụng nhiều nhất. Tuy 
nhiên, không thật sự 
cần thiết khi chỉ định 
ở bất kỳ tình trạng 
viêm nhiễm nào. Đối 
với hầu hết các bệnh 
nhiễm trùng, chúng 
chỉ giúp tạo ra sự cân 
bằng có lợi cho hệ 
thống miễn dịch của 
chúng ta.

Thuốc kháng sinh 
có tác dụng đối với các bệnh nhiễm 
trùng do vi khuẩn như viêm phổi 
hoặc viêm mô tế bào, và những 
bệnh này sẽ cải thiện nhanh hơn 
với loại kháng sinh phù hợp.

Nhưng hầu hết các chứng ho, 
cảm lạnh, viêm xoang, cúm, và 
thậm chí cả COVID-19 đều là những 
bệnh nhiễm virus mà hệ thống 
miễn dịch sẽ tiêu diệt được. Có thể 
có sự  hiện diện của một số vi khuẩn, 

nhưng chúng không phải là nguyên 
nhân; vì vậy việc dùng kháng sinh là 
không có giá trị. Chúng không giúp 
rút ngắn thời gian nhiễm trùng, 
cũng như không làm giảm mức độ 
nghiêm trọng của bệnh, nhưng 
chúng có thể gây ra các tác dụng phụ 
chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Đối với 
ho và cảm lạnh, tốt hơn hết bạn nên 
tìm lời khuyên từ bác sĩ hoặc dược 
sĩ về các phương pháp điều trị làm 
giảm sốt, giảm đau và ho trong khi 
hệ thống miễn dịch thực hiện công 
việc của mình.

Trong mùa viêm đ ường hô hấp 
khi vào tiết thu đông, cả người kê 
đơn và bệnh nhân phải nhớ những 
loại thuốc này có thể gây hại. Cần 
hạn chế tối đa việc lạm dụng kháng 
sinh, và chỉ sử dụng khi có lý do 
chính đáng. Kháng sinh phải đ ược 
lựa chọn cẩn thận và khi kê đơn, 
chúng phải đ ược dùng trong thời 
gian tối thiểu có hiệu quả. Vì vậy, 
thay vì đến gặp bác sĩ để yêu cầu 
sử dụng kháng sinh, hãy hỏi xem 
ai đó có thể giúp đỡ và có những 
phương pháp điều trị nào khác 
giúp làm dịu các triệu chứng và 
giảm bớt sự khó chịu.

Dùng kháng sinh một cách thận 
trọng không chỉ làm giảm nguy cơ 
phản ứng dị ứng hoặc các tác hại 
khác mà còn làm giảm nguy cơ 
kháng thuốc của vi khuẩn. Việc này 
có nghĩa là khi thực sự cần dùng 
kháng sinh, chúng ta sẽ có loại thuốc 
thích hợp, an toàn và hiệu quả.

James Dickinson là giáo sư y học gia 
đình tại Đại học Calgary ở Canada; 
Ranjani Somayaji là trợ lý giáo 
sư khoa y tại Đại học Calgary; và 
Samiha Tarek Ah Mohsen là trợ lý 
nghiên cứu tại khoa chăm sóc sức 
khỏe đặc biệt tại Đại học Calgary. Bài 
báo này được xuất bản lần đầu trên 
The Conversation.

Hồng Ngân biên dịch

JAMES DICKINSON

Thuốc kháng sinh được 
kê đơn quá tay ở Hoa Kỳ, 
Canada và trên toàn thế 
giới, thường trong các 
trường hợp nhiễm trùng 

thông thường không cần dùng kháng 
sinh, đặc biệt là các tình trạng viêm 
hô hấp. Những đơn thuốc như thế 
này có thể góp phần vào sự phát triển 
của vi khuẩn kháng thuốc, ngoài ra 
có một lý do khác để thận trọng với 
các loại thuốc kháng sinh đó là nó 
có  thể  gây  ra  tác  hại  trực  tiếp.

Nhóm của chúng tôi – bao gồm 
một bác sĩ gia đình, một chuyên gia 
về bệnh truyền nhiễm và một sinh 
viên khoa học sức khỏe – đã công bố 
một bài báo cáo về bằng chứng các 
tác dụng phụ của kháng sinh thường 
được sử dụng trong cộng đồng. Mặc 
dù hai người trong chúng tôi là bác sĩ 
có kinh nghiệm và biết nhiều vấn đề 
về thuốc, nhưng chúng tôi vẫn ngạc 
nhiên về tần suất và mức độ nghiêm 
trọng của các tác hại này.

Rối loạn tiêu hóa, dị ứng và 
phát ban trên da
Báo cáo cho thấy đối với nhiều loại 
thuốc kháng sinh, hơn 10% bệnh 
nhân bị rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn 
như đau dạ dày, khó chịu hoặc tiêu 
chảy. Điều này đặc biệt phổ biến ở trẻ 
em được sử dụng kháng sinh để 
điều trị nhiễm trùng tai và họng.

Các loại kháng sinh đều gây ra 

phản ứng dị ứng ở một số người. Một 
vài phản ứng dị ứng gây phù miệng 
và đường thở, cần điều trị ngay bằng 
adrenalin và các loại thuốc khác.

Các phản ứng dị ứng khác bao 
gồm phát ban trên da, nhưng điều 
này thường rất khó chịu và trong 
một số trường hợp, nó có thể tiến 
triển thành rộp da nghiêm trọng. 
Những phản ứng nặng như vậy có 
thể do thuốc nhóm sulfonamide, 
thường được dùng để điều trị 
nhiễm trùng đường tiết niệu. 
Ở Canada, có sự kết hợp giữa 
trimethoprim và thuốc nhóm 
sulfonamide để sử dụng cho 
mục đích này. Tuy nhiên, chỉ 
sử dụng đơn độc trimethoprim 

– một phương pháp phổ biến ở Âu 
Châu – sẽ giảm nguy 
cơ phản ứng dị ứng.

Phát ban nặng 
xảy ra ở 1/3 số người 
sử dụng amoxicillin 
để điều trị bệnh 
tăng bạch cầu đơn 
nhân nhiễm trùng 
(bệnh sốt tuyến), một 
nguyên nhân phổ 
biến gây viêm họng ở 
thanh thiếu niên và 
người trẻ tuổi. Điều 
này giống như ban dị 
ứng, vì vậy họ có thể 
được cho là bị dị ứng, 
do đó những người 
này không được sử 
dụng penicillin ngay 
cả khi chúng là loại 
thuốc tốt nhất có chỉ định. Làm xét 
nghiệm da cho thấy đây không phải 
là dị ứng, trong trường hợp này có 
thể sử dụng penicillin.

Trong một số trường hợp hiếm 
hoi, thuốc kháng sinh gây ra các 
phản ứng nghiêm trọng, thậm chí tử 
vong. Chúng có thể gây tổn thương 
nặng ở phổi, gan, thận, thần kinh 
và khớp. Ví dụ như quinolon, một 
nhóm kháng sinh phổ biến (nổi tiếng 

Nguy cơ lạm dụng thuốc kháng sinh 
khi trời lạnh và vào mùa cúm 

Khi thuốc kháng 
sinh thường xuyên bị 
lạm dụng, chúng sẽ 
trở nên vô dụng và 
có khả năng gây hại

SIMON VEAZEY

Một bài báo của Telegraph dẫn 
lời một quan chức cao cấp chính 
phủ ẩn danh cho biết Anh Quốc 
đã trục xuất ba điệp viên Trung 
Quốc đóng giả là nhà báo.

Bài báo trên được đăng một 
ngày sau khi cơ quan quản lý 
phát sóng Anh Quốc Ofcom thu 
hồi giấy phép của Mạng lưới 
Truyền hình Toàn cầu Trung 
Quốc (CGTN) - một cơ quan 
truyền thông của Trung Cộng. 

Theo bài báo trên của Tel-
egraph, một nguồn tin chính 
phủ cấp cao nói rằng ba điệp 
viên này đã làm việc cho ba cơ 
quan truyền thông khác nhau 
của Trung Quốc, nhưng không 

được nêu tên.
Theo Telegraph, họ buộc 

phải trở về Trung Quốc sau khi 
MI5 phát hiện ra danh tính thật 
của họ và rằng họ là sỹ quan 
tình báo của Bộ An ninh Quốc 
gia Trung Cộng.

The Epoch Times chưa thể 
xác nhận những tuyên bố được 
đưa ra trong bài báo. Bộ Nội vụ 
Anh đã không trả lời yêu cầu 
bình luận.

Không rõ các điệp viên đã bị 
trục xuất khi nào.

Mối lo ngại về ảnh hưởng 
của Trung Cộng và các hoạt 
động gián điệp của đảng này 
ở Anh Quốc đã gia tăng trong 
những năm gần đây, đặc biệt là 
trong một số nghị sỹ  của Đảng 

Bảo Thủ.
Chính phủ Anh Quốc dự kiến   

sẽ cập nhật luật về gián điệp vào 
cuối mùa xuân năm nay.

Và hôm 05/02, phát ngôn 
viên Bộ Ngoại giao Trung 
Cộng Uông Văn Bân đã đánh 
giá phán quyết của Ofcom là 
“chính trị hóa vấn đề trên khía 
cạnh kỹ thuật” và cảnh báo 
rằng Trung Quốc có quyền đưa 
ra “phản ứng cần thiết.”

Theo tổ chức nhân quyền 
bất vụ lợi Safeguard Defenders, 
CGTN và đối tác Hoa ngữ CCTV 
của họ đã nhiều lần phát sóng 
các đoạn ghi âm về “những lời 
thú tội do bị ép buộc” của các cá 
nhân bị nhà nước này cầm tù. 
Tổ chức trên cho rằng việc phát 

sóng những tài liệu này là “bóp 
méo sự thật một cách cố ý và có 
chủ đích và là những lời nói dối 
rõ ràng,” vi phạm các quy tắc 

của Ofcom về tính khách quan 
và chính xác [của truyền thông].

Lê Trường biên dịch

ALEXANDER ZHANG

Hôm 07/02, Bộ trưởng đặc 
trách về việc khai triển vaccine 
của Anh Quốc, ông Nadhim 
Zahawi, cho biết chính phủ 
nước này sẽ không đưa ra “hộ 
chiếu vaccine” virus Trung 
Cộng, nhưng người dân có thể 
yêu cầu bác sĩ của họ cung cấp 
bằng chứng tiêm chủng nếu cần 
cho du lịch quốc tế.

Chính phủ “không có kế 
hoạch đưa ra hộ chiếu vaccine” vì 
“vaccine không phải là bắt buộc 
ở đất nước này,” ông Zahawi nói 
với chương trình Andrew Marr 
của BBC.

Ông nói: “Đó không phải là 
cách làm của chúng tôi ở Anh 

Quốc. Chúng tôi thực hiện với 
sự đồng thuận. Chúng tôi vẫn 
chưa biết tác động của vaccine 
đối với sự lây truyền là gì và 
việc như vậy sẽ mang tính 
phân biệt đối xử.”

Tuy nhiên, ông cho biết 
người dân có thể nhận được 
bằng chứng về việc chích ngừa 
từ bác sĩ nếu họ đi du lịch đến 
các quốc gia yêu cầu bằng 
chứng như vậy.

“Tất nhiên, quý vị có bằng 
chứng rằng quý vị đã được 
chích ngừa, do bác sĩ gia đình 
của quý vị nắm giữ. Và nếu các 
quốc gia khác yêu cầu quý vị 
xuất trình bằng chứng, thì điều 
đó rõ ràng là tùy thuộc vào các 
quốc gia đó.”

Tháng 11/2020, vài ngày sau 
khi ông Zahawi được Thủ tướng 
Boris Johnson bổ nhiệm làm Bộ 
trưởng đặc trách về việc khai 
triển vaccine virus Trung Cộng, 
ông đề nghị rằng người dân có 
thể cần cung cấp bằng chứng đã 
chủng ngừa trước khi vào nhà 
hàng hoặc địa điểm giải trí.

Ý tưởng này đã gây ra phản 
ứng dữ dội giữa các nhà lập 
pháp Đảng Bảo Thủ và sự phản 
đối của Bộ trưởng Văn phòng 

Nội các Michael Gove, người 
nói rằng ông không biết ai trong 
chính phủ có kế hoạch giới thiệu 
bất kỳ hộ chiếu vaccine nào.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận 
về hộ chiếu vaccine đã trở lại 
vào tuần trước khi ông James 
Cleverly, Bộ trưởng Ngoại giao, 
cho biết những tài liệu như vậy 
có thể được cấp cho các công 
dân Anh đi du lịch nước ngoài.

Ông nói với đài BBC, “Thông 
thường yêu cầu nhập cảnh của 

các quốc gia là cho vaccine 
hoặc cho [người đã được] chủng 
ngừa, và điều này không phải là 
không phổ biến.”

“Chúng tôi sẽ làm việc với 
các đối tác quốc tế để sắp xếp 
các công việc tại biên giới và 
việc nhập cư. Chúng ta sẽ phải 
xem các quốc gia và cộng đồng 
quốc tế sẽ làm gì khi vaccine 
được phân phối trên khắp thế 
giới một cách hiệu quả.”

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế 
Matt Hancock phủ nhận chính 
phủ đang có kế hoạch cấp hộ 
chiếu vaccine.

“Hiện tại, chúng tôi không có 
kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine 
và dù sao đi nghỉ cũng là bất 
hợp pháp trong đợt phong tỏa 
này. Tất nhiên, chúng tôi đang 
liên tục làm việc với các quốc 
gia khác và chúng tôi luôn xem 
xét những điều này,” ông nói với 
ITV hôm 05/02.

Theo dữ liệu do Bộ Y tế 
Công cộng Anh công bố, hôm 
06/02, gần 11.5 triệu người 
trên khắp Anh Quốc đã nhận 
được liều vaccine đầu tiên ngừa 
COVID-19, căn bệnh do virus 
Trung Cộng gây ra.

Lê Trường biên dịch

Anh Quốc trục xuất 3 gián điệp Trung Quốc giả làm nhà báo

Anh Quốc sẽ
không cấp ‘hộ chiếu
vaccine’ virus 
Trung Cộng

PETER NICHOLLS/REUTERS

THE CANADIAN PRESS/SEAN KILPATRICK

PHIL NOBLE/FILE PHOTO/REUTERS

Dùng kháng sinh 
một cách thận trọng 
không chỉ làm giảm 
nguy cơ phản ứng 
dị ứng hoặc các tác 
hại khác mà còn làm 
giảm nguy cơ kháng 
thuốc của vi khuẩn. 

Các loại 
kháng sinh đều 
gây ra phản ứng 
dị ứng ở một số 

người. 
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Người đứng đầu cơ quan tình báo 
Canada đã tuyên bố mối đe dọa 
lớn nhất đối với an ninh quốc gia 
của Canada đến từ Trung Quốc 
và Nga, đồng thời than phiền 
luật pháp lỗi thời đang hạn chế 
năng lực của cơ quan này.

Diễn thuyết tại một hội thảo 
trực tuyến do Trung tâm Đổi 
mới Quản trị Quốc tế tổ chức 
hôm 09/02/2021, Giám đốc Cơ 
quan An ninh Tình báo Canada 
(CSIS) David Vigneault cũng 
kêu gọi sự hợp tác và nhận thức 
toàn diện hơn để ứng phó với 
một mức độ đe dọa cao hơn 
trong bối cảnh đại dịch.  

CSIS trước đây đã cảnh báo 
về hành vi trộm cắp nghiên 
cứu vaccine ngừa COVID-19 
và những mưu toan của Trung 
Cộng và Nga trong việc tự truy 
cập hoặc tuyển những người 
tay trong và nhân viên cũ để 
thực hiện công việc này.

Liên quan đến Trung Quốc, 
ông Vigneault phân biệt giữa 
người dân Trung Quốc và nhà 
cầm quyền Trung Cộng.

“Để nói rõ ràng, mối đe dọa 
không đến từ người dân Trung 
Quốc, mà là từ chính quyền 
Trung Cộng,” ông Vigneault 
nói, sau khi ca ngợi những đóng 
góp của người dân Canada gốc 
Hoa cho Canada trong một số 
lĩnh vực.

Trung Cộng đang “theo đuổi 
chiến lược giành lợi thế địa 
chính trị trên mọi mặt—kinh 
tế, công nghệ, chính trị và quân 

sự—và sử dụng mọi yếu tố của 
quyền lực nhà nước để thực 
hiện các hoạt động đe dọa trực 
tiếp đến an ninh và chủ quyền 
quốc gia của chúng ta,” ông 
Vigneault nhận định.

Dẫn ví dụ về Chiến dịch 
Săn Cáo của Trung Cộng, một 
chiến dịch hăm dọa và uy hiếp 
nhằm mục đích bắt cộng đồng 
Hoa kiều phải hồi hương, ông 
Vigneault chỉ rõ, “Chiến dịch 
Săn Cáo … tuyên bố nhắm vào 
tham nhũng, nhưng người ta 
tin rằng nó được sử dụng để bắt 
bớ và bịt miệng những người 
bất đồng chính kiến với nhà 
cầm quyền.”

Tháng 10/2020, Cục Điều tra 
Liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ 
năm người bị cáo buộc có liên 
hệ đến một âm mưu của Chiến 
dịch Săn Cáo.

Ông Vigneault cũng cho 
rằng chính sách toàn cầu hóa 
và những thay đổi công nghệ 
nhanh chóng là những yếu tố 
tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự 
can thiệp.

“Sự can thiệp luôn hiện diện 
ở Canada, nhưng quy mô, tốc độ, 
phạm vi và tác động đã tăng lên 
do toàn cầu hóa và công nghệ,” 
ông Vigneault khẳng định.

Luật pháp lỗi thời
Theo ông Vigneault, các mối 
đe dọa mà Canada đang đối 
mặt hiện nay là rất khác so với 
những gì được hình dung trong 
Đạo luật CSIS năm 1984, vốn 
phù hợp hơn với Chiến tranh 
Lạnh. Luật pháp “giới hạn 

quá mức các cuộc điều tra của 
chúng tôi trong kỷ nguyên hiện 
đại,” ông Vigneault nói.

“Đạo luật CSIS … cản trở 
nghiêm trọng khả năng của 
chúng tôi trong việc sử dụng 
các công cụ hiện đại và đánh giá 
dữ liệu và thông tin. Chúng tôi 
cần các luật cho phép điều tra 
dựa trên dữ liệu như thế này,” 
ông Vigneault nhận định và nói 
thêm rằng luật này “hạn chế 
khả năng của chúng tôi trong 
việc đưa ra những lời tư vấn liên 
quan cho các đối tác then chốt.”

Mặc dù ông Vigneault không 
đề cập cụ thể đến bất kỳ trường 
hợp nào, nhưng hồi tháng 
07/2020, một thẩm phán Tòa 
án Liên bang Canada đã từ chối 
yêu cầu của CSIS về việc thu 
thập thông tin tình báo nước 
ngoài từ một địa điểm bên 
trong lãnh thổ nước này, với lý 
do rằng phương pháp được đề 
xuất để thực hiện việc này là 
nằm ngoài phạm vi thẩm quyền 
hợp pháp của CSIS.

Vigneault tiếp tục nói rằng 
các lĩnh vực đặc biệt dễ bị đánh 
cắp tài sản trí tuệ bao gồm sinh 
học, y tế, điện toán lượng tử và 
trí tuệ nhân tạo.

Ông Vigneault giải thích 
rằng nguyên nhân của việc này 
là do các loại công nghệ tân tiến 
phần lớn được giới học thuật 
và các công ty khởi nghiệp nhỏ 
phát triển, những đối tượng này 
vốn là những mục tiêu hấp dẫn 
do không có nhiều nhận thức về 
các mối đe dọa và an ninh.

“Họ có nhiều khả năng theo 

đuổi các cơ hội hợp tác và tài 
chính, nhưng những cơ hội 
này thật đáng tiếc là có thể bị 
các nước khác khai thác,” ông 
Vigneault nhận định.

Ông Vigneault gọi đó là “chủ 
nghĩa tư bản quốc doanh”—
nơi mà các quốc gia khác không 
đáp lại sự cởi mở và hỗ trợ của 
Canada cho một sân chơi bình 
đẳng, mà thay vào đó lại lợi 
dụng nước này bằng việc “tích 
cực thúc đẩy tình báo kinh tế 
và lợi ích cho nhà nước quân sự 
của riêng họ trên phí tổn của 
chúng tôi.”

Do đó, các mối liên hệ đối tác 
như Liên minh Tình báo Ngũ 
Nhãn là rất quan trọng đối với 
Canada và các quốc gia cùng 
chí hướng muốn thành lập 
liên minh để bảo vệ lợi ích của 
mình, ông Vigneault nói.

“Trong môi trường đe dọa 

đầy biến động ngày nay, chính 
phủ, xã hội dân sự và khu vực tư 
nhân phải làm việc cùng nhau 
để tăng cường an ninh và bảo vệ 
lợi ích quốc gia của chúng ta,” 
ông Vigneault kêu gọi.

“Canada xứng đáng có một 
cuộc thảo luận năng động 
hơn, chín chắn hơn về những 
vấn đề này.”

Cuộc tranh cãi giữa quyền 
riêng tư và vấn đề an ninh quốc 
gia thường xảy ra đối với các cơ 
quan tình báo. Ông Vigneault 
cho biết sẽ rất bất lợi nếu áp 
dụng một quan điểm quá đơn 
giản rằng chỉ có thể có hai sự 
lựa chọn thay thế cho nhau: 
hoặc cho phép các cơ quan an 
ninh theo dõi người dân hoặc 
cho phép các cá nhân duy trì 
toàn bộ quyền riêng tư.

Yến Nhi biên dịch

Cơ quan Tình báo Canada: mối đe dọa của 
Trung Cộng diễn ra trên ‘Tất cả các mặt trận’

Một hành khách đi ngang qua bảng hiệu của trung tâm xét nghiệm trong Sân bay Manchester trong 
bối cảnh dịch bệnh virus corona bùng phát ở Manchester, Anh Quốc, hôm 03/12/2020.

Tòa nhà Thames House, trụ sở của Cơ quan An ninh Anh Quốc (MI5) ở London, ngày 22/10/2015.

Giám đốc CSIS David Vigneault tổ chức một cuộc họp báo trên Đồi Quốc hội ở Ottawa, hôm 
16/07/2020.
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Vào một đêm nóng nực, một 
người đàn ông quyết định 
đi dạo trên bãi biển. Ngay 
khi cất bước, anh cảm thấy 
dưới chân mình có tiếng 

kêu răng rắc. Anh dừng lại để kiểm tra 
đế giày của mình dưới ánh trăng, và 
cạo sạch những dấu vết của sinh vật bất 
hạnh mà anh đã giẫm phải. Không quá 
lưu tâm, anh tiếp tục cuộc dạo chơi mà 
không hề hay biết dấu chân ấy đã khiến 
sinh mệnh nhỏ bé kia trở nên bất tử. Rốt 
cuộc, giẫm phải bọ ba thùy thì có gì lạ?

Khoảng 320 triệu năm trước, một 
loài sinh vật có các thùy nhỏ bắt đầu cư 
trú tại các vùng biển trên Trái Đất. Họ 
hàng của loài nhện biển này, tương tự 
như tôm hùm và cua, từng phát triển 
mạnh mẽ, nhưng đã tuyệt chủng hoàn 
toàn cách đây 280 triệu năm. Tất nhiên, 
chúng ta đang nói về bọ ba thuỳ.

Đa số các nhà khoa học hiện nay 
thừa nhận loài người đã xuất hiện cách 
đây không quá 2 hoặc 3 triệu năm, và 
lịch sử nhân loại được biết đến không 
quá 10,000 năm.

Với các mốc thời gian này, chúng ta 
có thể kết luận rằng việc người hiện đại 
giẫm phải một con bọ ba thùy là điều 
không tưởng. Không thể có chuyện con 
người giẫm lên một sinh vật đã tuyệt 
chủng hàng triệu năm trước, càng 
không thể có chuyện con người đã có 
giày để đi hàng triệu năm trước. Hóa 
thạch này rõ ràng là một thách thức cho 
lịch sử nhân loại, cho thấy sự tồn tại của 
nền văn minh. 

Vào tháng 06/1968, nhà sưu tập hóa 
thạch nghiệp dư William J. Meister đã 
tìm thấy một tảng đá dày 5 cm (2 inches) 
ở Antelope Spring, Utah. Một nhát búa 
đã khiến hóa thạch có dấu giày lộ diện. 
Nhưng dấu giày này có một điểm đặc 
biệt: một con bọ ba thùy bị đè bẹp ở 
dưới. Trước khi tin tức này lan truyền 
khắp thế giới và một số nhà điều tra tìm 
đường đến Antelope Spring, người ta 
còn tìm thấy nhiều vết giẫm do giày dép 
kiểu hiện đại tại một tầng địa chất có 
niên đại cực kỳ xa xưa. Đây phải chăng 
là trò thách đố của lịch sử?

Các phát hiện khác trước đó
Năm 1852, một khối đá khổng lồ ở 
Dorchester, Massachusetts, đã được 
kích nổ. Sau vụ nổ, các công nhân tìm 
thấy một đồ tạo tác kỳ lạ bằng kim loại 
bị vỡ làm đôi nằm lẫn trong các mảnh 
vụn. Khi ghép hai mảnh lại với nhau, 
họ nhận ra một chiếc bình có hình quả 
chuông với đế dài 16 cm (centimeter) và 
cao 11 cm. Sau đó, họ khám phá ra chiếc 
bình được làm từ chất liệu hợp kim bạc. 
Thật kỳ lạ, hiện vật này có vẻ như được 
chế tác với trình độ công nghệ cao và bị 
mắc kẹt trong đá hàng triệu năm khi mà 
con người thậm chí còn chưa tồn tại.

Những khám phá kiểu này không 
hiếm. Chúng khiến ta phải đặt nghi vấn 
về sự hiểu biết hiện nay của nhân loại 
về nguồn gốc loài người. Trên thực tế, 
các địa điểm khảo cổ đôi khi ẩn chứa 
nhiều vật thể bí ẩn khác nhau. 

8 năm trước khi phát hiện ra chiếc 
bình ở Dorchester, người ta tìm thấy 
một chiếc đinh sắt hoàn hảo trong 
một phiến đá dày 0.61 mét tại một mỏ 
đá ở Kingoodie, Scotland. Mũi đinh 
này nhô ra khỏi tảng đá, còn đầu đinh 
dài khoảng 25 cm nằm sâu bên trong. 
Người ta ước tính rằng một tảng đá 
như vậy được hình thành vào khoảng 
60 triệu năm trước.

Vào những năm 1880, một chủ trang 
trại ở Colorado đã chiết xuất các mảnh 
carbon từ một mỏ khoáng sản nằm sâu 
91 m dưới lòng đất. Sau khi về nhà, anh 
ta bẻ các mảnh này ra thì tìm thấy một 
cái vòng sắt trông rất lạ. Tin tức về cổ vật 
được xem như là “chiếc vòng của Eva” 
này đã lan truyền nhanh chóng, nhưng 
do tình trạng bị ăn mòn và con người 

tác động quá mức nên nó đã bị tan rã. 
Chúng ta đều biết rằng con người 

đã sử dụng vòng sắt từ hàng ngàn năm 
trước. Tuy nhiên, một chi tiết gây tò mò 
là carbon được phát hiện trong vòng sắt 
đó đã hình thành từ 70 triệu năm trước, 
giữa kỷ Phấn Trắng và kỷ Đệ Tam. Theo 
cách hiểu hiện nay, tổ tiên khi đó của 
loài người thậm chí chưa phải là khỉ, 
mà mới chỉ là một loài động vật có vú 
nhỏ, mắt lồi, đu đưa giữa các cành cây.

“Khối lập phương Salzburg” là một 
thách đố khác của lịch sử. Nó được đưa 
ra công chúng năm 1885 khi một nhà 
máy luyện sắt của Áo đã phá vỡ các 
mảnh carbon và phát hiện một tạo tác 
bằng sắt có hình khối lập phương. René 
Noorbergen, một chuyên gia nghiên 
cứu về những trường hợp này cho biết: 
“Các cạnh của vật thể lạ rất thẳng và 
nhìn rất rõ; bốn mặt là mặt phẳng, trong 
khi hai mặt còn lại, nằm đối diện nhau, 
là mặt lồi, và một rãnh sâu ở giữa.” 

Phân tích hóa học sau đó xác định 
rằng vật thể này không chứa crôm, 
niken hay coban, mà thay vào đó là 
một loại sắt đã được luyện. Thành phần 
này dường như loại trừ giả thuyết rằng 
“khối lập phương” là một thiên thạch 
như một số người đã đề xuất.

Một phụ nữ đến từ Illinois có tên 
là S.W. Culp đã tìm thấy một kho tàng 
khảo cổ khác trong một mỏ carbon vào 
năm 1891. Khi đang chiết xuất vật liệu 
màu đen, cô đã vô tình làm vỡ một 
mảnh, và một sợi dây chuyền vàng rất 
mỏng bị văng ra. Nó đã được đặt trong 
một lỗ trống hình cánh cung bên trong 
miếng carbon.

Một trường hợp khác, do Tạp chí 
Khoa học Hoa Kỳ công bố năm 1831, 
liên quan đến một khối đá cẩm thạch 
được khai thác từ độ sâu khoảng 18.3 
m, sau đó nó được cắt thành nhiều 
mảnh. Viên đá cẩm thạch, được cho 
là đã hình thành cách đây hàng triệu 
năm, để lộ những lát cắt chính xác có 
kích thước 5 cm x 1.27 cm – hình dạng 
giống như các chữ cái hiện đại “u” và 
“i”. Sự đều đặn chuẩn xác của các ký 
hiệu này tạo cảm giác như nó được khắc 
bởi bàn tay con người.

Một trường hợp tương tự đã được 
công bố vào năm 2002 ở tỉnh Quý Châu, 
Trung Quốc. Một tảng đá có niên đại 
khoảng 200 triệu năm trước đã vỡ ra, 
và thoạt nhìn người ta thấy những ký tự 
Trung Quốc hoàn hảo mà không thể giải 
thích được nguồn gốc! Di tích này được 
biết đến với cái tên “Tảng đá mật ngữ” 
(The Stone of Hidden Words).

Hóa thạch đương đại
Năm 1976, một chiếc thìa lần đầu tiên 
được khai quật vào năm 1937 bên trong 
một khối than mềm ở Pennsylvania đã 
thu hút sự chú ý của công chúng.

Để loại trừ khả năng những hóa 
thạch này xuất hiện ngẫu nhiên, hãy 
xem xét một phát hiện năm 1967 bên 
trong một mỏ bạc ở Colorado: Xương 
người cùng với một mũi tên nhọn 
bằng đồng dài 25.4 cm. Theo ước tính 
chung, mỏ khoáng sản chứa những 
hiện vật này có tuổi đời cao hơn loài 
người hàng triệu năm.

Trong khi di truyền học và sinh học 
đem đến cho chúng ta những nghiên 
cứu mới mỗi ngày nhằm chứng minh 
tất cả các loài đều có một tổ tiên chung, 
thì những hóa thạch mới cũng liên tục 
xuất hiện, cho thấy nhiều dấu hiệu của 
một quá khứ xa xưa rất huy hoàng. 
Theo thời gian, những phát hiện này 
giúp chúng ta hiểu rằng nguồn gốc của 
loài người đã xuất hiện từ rất lâu so với 
những gì chúng ta tin tưởng hiện nay.

Có lẽ hóa thạch gây tranh cãi nhất 
trong những năm gần đây là hóa thạch 
do một nhà địa chất  từ  Đại học Jadaypur 
ở Calcutta, Ấn Độ phát hiện. Một tảng 
đá màu đỏ, hơn 1,100 triệu năm tuổi 
được tìm thấy ở Madhya Pradesh, 
Chorhat, khiến các nhà khoa học kinh 

Do năng lượng của trẻ em vẫn còn 
rất thuần khiết và chưa bị ô nhiễm 
bởi độc tố tích tụ nhiều năm, nên việc 
bấm huyệt cho trẻ em dù chỉ một chút 
cũng có tác dụng chữa bệnh rất tốt.

 
Bấm huyệt ở đâu và như thế nào
Có 363 huyệt trên các kênh châm cứu 
thông thường và vô số huyệt phụ, vậy 
làm sao để bạn biết nên nhắm vào 
huyệt nào? Một chiến lược tuyệt vời 
là tham khảo ý kiến   của bác sĩ châm 
cứu nhi khoa và nhờ họ hướng dẫn 
nên nhắm vào những huyệt nào dựa 
vào tình trạng cụ thể của trẻ.

Một ý tưởng khác là hãy tìm sách 
hướng dẫn tham khảo về cách bấm 
huyệt có kèm theo những mô tả dễ 
hiểu về vị trí huyệt vị cũng như 
các khuyến nghị về quy trình 
bấm huyệt cụ thể cho các 
bệnh nhi khoa phổ biến 
nhất. Khi có hiểu biết về 
các huyệt vị, bạn sẽ có 
thể giúp con mình mọi 
lúc mọi nơi.

Có ba kỹ thuật xoa bóp 
bấm huyệt đơn giản mà bất kỳ 
phụ huynh nào cũng có thể dễ dàng 
học được. 

• Cách thứ nhất là xác định vị trí 
huyệt đạo và chỉ cần ấn giữ vào 
huyệt đó, như thể ngón tay là kim 
châm cứu.

• Cách thứ hai là xác định vị trí 
huyệt đạo rồi xoa bóp theo những 
vòng tròn nhỏ thuận chiều kim 
đồng hồ hoặc ngược chiều kim 
đồng hồ. 

• Cách thứ ba là xác định vị trí của 
huyệt đạo và sau đó vuốt qua lại 
khu vực này. Cách này thường 
hiệu quả nhất đối với các huyệt 
nằm trên cánh tay và chân.

Hãy nhớ rằng khi bấm huyệt, một 
khu vực chung sẽ được xoa bóp và do 
đó độ chính xác của điểm bấm huyệt 
không quan trọng như khi dùng 
phương pháp kim châm cứu.

 
Dụng cụ
Bấm huyệt có thể được thực hiện 
bằng áp lực ngón tay hoặc bằng một 
dụng cụ kim loại. Hầu hết các bác 
sĩ châm cứu nhi khoa sẽ kích thích 
các điểm bấm huyệt bằng dụng cụ 
kim loại gọi là “shonishin”. Lý do 
cho việc sử dụng kim loại là nó dẫn 
khí hoặc năng lượng của cơ thể hiệu 
quả hơn áp lực ngón tay. Đây là lý 
do tại sao kim châm cứu được làm 
bằng kim loại.

Đối với dụng cụ bấm huyệt tự 
làm, chúng ta có thể sử dụng đồng 
xu, nhẫn hoặc vật kim loại nhẵn 
khác. Tuy nhiên, một số trẻ sơ sinh 
và trẻ em không thích được xoa bóp 
bằng dụng cụ kim loại, vì vậy với 
nhóm đối tượng này việc sử dụng 

áp lực ngón tay tiêu chuẩn cũng sẽ 
có hiệu quả. Chỉ cần tăng gấp đôi 
lượng thời gian dành cho mỗi điểm 
bấm huyệt.

Điểm cốt yếu nhất là các huyệt đạo 
đang được xoa bóp, vì vậy hình thức 
nào cũng khả thi.

Yêu cầu con bạn hợp tác
Ngay khi em bé đủ lớn để lật và bò, 
việc điều trị bằng cách bấm huyệt có 
thể trở thành một thách thức khá lớn.

Mặc dù cha mẹ muốn trẻ ở yên 
trong vài phút, nhưng tất cả những gì 
chúng muốn làm là di chuyển qua lại. 
Để thực hiện được các động tác bấm 
huyệt cha mẹ nên tìm cách khéo léo, 
cũng giống như việc học cách thay tã 
và cho uống thuốc, bạn có thể tìm ra 
cách để thực hiện.

Tốt nhất nên cho trẻ ngồi trên ghế 
cao hoặc ghế xe hơi để trẻ đỡ bị gò bó 
trong quá trình điều trị. Một ý tưởng 
khác là vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Để thu hút trẻ lớn trong quá trình 
xoa bóp bấm huyệt, bạn có thể dán 
nhãn dán lên các huyệt hoặc viết lên 
huyệt và sau đó rửa sạch.

 
Càng đơn giản càng tốt  
Trẻ em thường đáp ứng nhanh với 
việc bấm huyệt, và phản ứng tích cực 
này đôi khi có thể khiến cha mẹ bị 
cuốn theo và điều trị quá mức cho 
con mình. Tốt nhất là điều trị các 
bệnh mãn tính mỗi ngày một lần và 
các tình trạng cấp tính hai lần một 
ngày. Thuốc  trung y được thiết kế để 
kích thích năng lượng tự chữa bệnh 
của cơ thể, vì vậy không cần thiết phải 
dùng quá mức.

Với trẻ em, chúng ta nên áp 
dụng câu ngạn ngữ “ít hơn là nhiều 
hơn”. Nên bắt đầu một cách đơn 
giản các buổi bấm huyệt với trẻ. 
Chọn một chứng bệnh và điều trị 
trong một tuần. Sử dụng hai hoặc 
ba huyệt đạo và sau đó bổ sung 
thêm nếu cần. Đôi khi một biểu 
hiện bệnh đ ược chữa khỏi thì các 
vấn đề khác vốn đồng thời tồn tại 

trước đó cũng sẽ biến mất. Vì 
vậy, hãy thực hiện từ từ và 

xem xét diễn biến.
Không có gì bí truyền 

hay phức tạp trong việc 
thực hành bấm huyệt 
cho trẻ em. Bất cứ ai cũng 

có thể làm với một số 
hướng dẫn đơn giản, và sau 

đó kỹ năng này thực sự ở trong 
tay bạn và có thể vận dụng nó bất cứ 
khi nào cần.

Đây là một phương pháp chữa 
bệnh hiệu quả, không tốn kém và 
tự nhiên với truyền thống kéo dài 
hàng nghìn năm, vì vậy bạn có thể 
tin tưởng vào khả năng nó giúp chữa 
khỏi các bệnh cơ bản của bệnh nhi. 
Thêm bấm huyệt vào hành trang 
chăm sóc con của bạn là một ý tưởng 
tuyệt vời - bạn không có gì để mất, và 
con bạn sẽ thu được rất nhiều lợi ích.

 
Jennifer Taveras, L.Ac., thực hành 
châm cứu tại Triangle Wellness ở 
Thành phố New York và cũng là 
người sáng tạo ra Hệ thống Bấm 
huyệt toàn diện cho bé. Sách và 
DVD hướng dẫn của cô hiện có tại 
HolisticBabyAcupressureSystem.com.

Tự 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

Khi có hiểu 
biết về các huyệt 
vị, bạn sẽ có thể 

giúp con mình mọi 
lúc mọi nơi.

ALEJANDRO ACOSTA/AFP/GETTY IM
AGES

JENNIFER TAVERAS

Xoa bóp bấm huyệt được coi 
là phương pháp chữa trị đơn 
giản và tự nhiên cho các chứng 
bệnh phổ biến nhất ở trẻ em. 

Đây có thể là một phương pháp điều trị 
đáng tin cậy đối với một số bệnh như ho, 
táo bón và các vấn đề về giấc ngủ.

Điều tuyệt vời về bấm huyệt là khi 
đã học được một số kiến thức và kỹ 
thuật cơ bản, các bậc cha mẹ sẽ có 
trong tay một phương pháp điều trị 
hiệu quả, nhẹ nhàng và kịp thời bất cứ 
khi nào con bị ốm.

Bấm huyệt cho trẻ nhỏ

Thời tiền sử

Hóa thạch bọ ba thùy từ Morocco được 
trưng bày trong triển lãm 'America Migrante' 

(Người Hoa Kỳ di cư) trong Diễn đàn toàn 
cầu về các nền văn hóa Monterrey 2007 ở 

Monterrey, Mexico vào tháng 10/2007.

Tại Quý Châu, một tảng đá có niên đại khoảng 200 triệu 
năm trước đã vỡ ra, và thoạt nhìn người ta thấy những 
ký tự Trung Quốc hoàn hảo mà không thể giải thích được 
nguồn gốc! Di tích này được biết đến với cái tên “Tảng đá 
mật ngữ” (The Stone of Hidden Words).

MINGHUI.ORG

Trên thực tế, có 
rất nhiều hóa 

thạch thách thức 
sự hiểu biết hiện 
nay của chúng ta 

về lịch sử. 

Cha mẹ có thể dễ 
dàng học các kỹ 
thuật xoa bóp bấm 
huyệt để giúp con 
vượt qua các vấn 
đề sức khỏe thông 
thường như ho, táo 
bón và các vấn đề 
về giấc ngủ. 

Nếu bạn nhìn thấy 
những sinh vật có độ dài 

cỡ centimet và sau đó 
không nhìn thấy chúng 

trong 400 triệu năm, 
thì bạn thực sự cần rất 

nhiều lời giải thích.
Andrew Knoll,

Nhà cổ sinh vật học

PHOTOS.COM

SHUTTERSTOCK

ngạc. Trên tảng đá có những vết ngoằn 
ngoèo tương tự như những vết do một 
con sâu tạo ra.

Các hóa thạch cổ nhất được biết đến 
thuộc loại này là từ Namibia và Trung 
Quốc, và các dấu vết đó được cho là 
của các sinh vật đa bào; chúng đã xuất 
hiện trong quá trình tiến hóa khoảng 
600 triệu năm trước. Nếu như cách 
hiểu về phát hiện ở Ấn Độ là chính xác, 
thì phát hiện đó buộc chúng ta phải 
xem xét lại cơ sở của thuyết tiến hóa 
một cách nghiêm chỉnh, do hóa thạch 
ở Ấn Độ và những hóa thạch được 
tìm thấy ở Namibia và Trung Quốc có 
khoảng cách niên đại vô cùng lớn (400 
hoặc 500 triệu năm).

Nhà cổ sinh vật học Andrew Knoll 
của Đại học Harvard nhận xét: “Nếu 
bạn nhìn thấy những sinh vật có độ dài 
cỡ centimet và sau đó không nhìn thấy 
chúng trong 400 triệu năm, thì bạn thực 
sự  cần  rất  nhiều  lời  giải  thích.”

Sau khi tìm thấy dấu vết mới trên 
những tảng đá tương tự, nhiều nhà 
khoa học vẫn còn hoài nghi và đã buộc 
phải phân tích tuổi của các tảng đá một 
lần nữa. Nhưng những mẫu vật này 
(tinh thể zirconium) lại tiếp tục cho 
thấy những điều không thể, “thậm chí 
còn thú vị hơn và không tưởng hơn”, 
nhà cổ sinh vật học Adolph Seilacher 
từ  Đại học Yale cho biết. 

Seilacher tin rằng, theo cách hiểu 
thông thường, những dấu vết hóa 
thạch này không thể là của động vật. 
Tuy nhiên, ông nói thêm: “Đồng thời, 
tôi phải chấp nhận các bằng chứng. 
Tôi đã không thể tìm thấy, cũng không 
nghe từ ai, một lời giải thích nào khác. 
Có lời giải thích đi ngược lại hiểu 
biết sinh học cho những dấu vết này 
không?” Nghiên cứu đó đã xuất hiện 
trên tạp chí Science ngày 02/10/1998.

Trên thực tế, có rất nhiều hóa thạch 
thách thức sự hiểu biết hiện nay của 
chúng ta về lịch sử. Ví dụ, một bàn tay 
hoàn hảo của con người (có dấu móng 
tay) được phát hiện trong đá vôi 110 triệu 
năm tuổi ở Glen Rose, Texas; một ngón 
tay hóa đá 100 triệu năm tuổi (hóa thạch 
được xác định là DM93-083) được tìm 
thấy trên đảo Axel Heiberg ở Canada và 
cho thấy cấu trúc xương trong phim X 
quang; phát hiện nổi tiếng về dấu chân 
người khổng lồ bên cạnh dấu chân 
khủng long ở Rìo Paluxy, Texas; và còn 
nhiều hơn thế nữa. Mỗi khi những “hóa 
thạch không tưởng” được đưa ra ánh 
sáng, tính vững chắc và hợp lý của các 
thuyết hiện tại đều bị lung lay.

Thuần Thanh biên dịch
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Cộng hòa Czech loại 
công ty Trung Quốc 

khỏi dự án điện 
nguyên tử

CGN - một công ty quốc 
doanh của Trung Quốc 

đã bị loại khỏi dự án xây 
dựng nhà máy điện nguyên 

tử Dukovany của Cộng hòa 
Czech, dự kiến sẽ khởi công vào 

năm 2035, do lo ngại về an ninh quốc gia. 
Czech cũng đang cân nhắc việc loại trừ 
các công ty Nga.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Czech 
đáp lại rằng họ “kiên quyết phản đối” 
quyết định này. Trước đó vào tháng 
6/2020, một nhà sản xuất điện nguyên 
tử của Romania cũng đã loại CGN khỏi 
một dự án tương tự, cũng bởi quan ngại 
về an ninh quốc gia. CGN cũng nằm 
trong danh sách các công ty bị Hoa Kỳ 
trừng phạt vào tháng 8/2019 theo thông 
báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Trước đó, vào năm 2019, Czech cũng 
đã cấm hai viễn thông Trung Quốc là 
Huawei và ZTE tham gia vào mạng viễn 
thông 5G.

Việt Nam: Covid-19 lan 
rộng, nhiều tỉnh thành 
siết chặt các biện pháp 
chống dịch bệnh

Sau Tết Nguyên Đán, Việt 
Nam tiếp tục ghi nhận thêm 
các ca nhiễm bệnh mới. 
Tình hình dịch bệnh tại Hải 
Dương được xem là đáng lo 
ngại nhất với 557 ca nhiễm 
trong đợt bùng phát lần thứ 
3 này tính đến chiều ngày 
17/02. Toàn bộ 12/12 đơn 
vị hành chính cấp huyện 
trong tỉnh đều đã xuất hiện 
bệnh nhân. Chí Linh, Cẩm 
Giàng, Kinh Môn và Nam 
Sách là 4 cụm dịch bệnh lớn 
nhất. Đặc biệt lần đầu tiên 
ghi nhận 04 ca nhiễm trong 
cùng một gia đình.

Thành phố Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương phát 
thẻ đi chợ theo ngày 
chẵn, lẻ

Theo VNexpress, từ ngày 
17/02, mỗi gia đình cư dân 
ở Chí Linh được phát 5 thẻ 
đi chợ trong 15 ngày, nhằm 
giãn cách xã hội. Các doanh 
nghiệp kinh doanh được 
cấp thẻ ra vào chợ có thời 
hạn cụ thể. Thẻ có giá trị sử 
dụng một lần tại bất kỳ chợ 
nào tại Chí Linh. Ban quản 
lý chợ sẽ thu lại thẻ, lưu theo 
ngày, nhằm phục vụ điều tra 
dịch tễ khi cần thiết.

Tính đến tối 16/02, ít 
nhất 40 tỉnh, thành phố 
của Việt Nam đã quyết định 
cho học sinh tiếp tục nghỉ 
học tại trường, chuyển 
sang học trực tuyến.

Thủ tướng Úc phản đối Sáng 
kiến Vành đai và Con đường 

của Trung Cộng

Ngày 15/2, Thủ tướng Úc Scott 
Morrison tuyên bố thỏa thuận 
tham gia sáng kiến “Vành đai 

và Con đường” giữa tiểu bang 
Victoria với Trung Quốc “không 

đem lại lợi ích.” Mối bang giao Úc-
Trung trở nên xấu đi nhanh chóng từ năm 

2020, và Úc ngày càng có thái độ cứng rắn với nhà 
cầm quyền của đất nước 1.4 tỷ dân này.

Kết quả một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứ u 
các vấn đề công cộng của Úc thực hiện vào năm 
2020 chỉ ra rằng phần lớn người dân tiểu bang 
Victoria muốn chính quyền rút khỏi thỏa thuận 

“Vành đai và Con đ ường.” Năm 2018, Thống đốc 
Dan Andrews của tiểu bang Victoria và chính 
quyền Trung Quốc cùng ký biên bản ghi nhớ về 
sáng kiến   này. Tuy nhiên, nó liên tục vấp phải các 
chỉ trích nặng nề vì đem lại cho Trung Quốc cơ 
hội kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng của tiểu 
bang này.

Tuyết phủ trắng Âu Châu, 
nhiều hoạt động đình trệ

Tại Nga, tuyết dày đã chôn vùi 
nhiều con đường ở thủ đô Moscow, 
làm đứt gãy giao thông, trì hoãn 
các chuyến bay khi nhiệt độ rơi 

xuống âm 15 độ C. 
Anh Quốc ghi nhận nhiệt độ lạnh 

nhất trong vòng 25 năm ở Braemar, 
Aberdeenshire, vào tối ngày 10/02, khi 

nhiệt độ rơi xuống -23 độ C. Tại Scotland và nhiều 
khu vực của Xứ Wales, Bắc Ireland và miền bắc nước 
Anh, các cảnh báo thời tiết màu vàng về tuyết và 
băng đã được đưa ra. Tại London, một số phần của 
sông Thames đã bị đóng băng.

Hy Lạp hứ ng lượng tuyết rơ i dày nhất trong 
12 năm, dẫn tớ i cúp đ iện, cản trở giao thông 
hôm 15/2. 

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực miền trung và tây bắc 
nước này đã hứng lượng tuyết dày, khiến giao 
thông ùn ứ ở Ankara và Istanbul.

75% đảng viên Cộng 
Hòa muốn ông Trump 
giữ vai trò nổi bật

T heo cuộc khảo sát được thực 
hiện bởi Đại học Quinnipiac 
hôm 15/02, 3/4 đảng viên Cộng 
Hòa được khảo sát cho rằng ông 

Trump nên giữ vai trò chính của đảng 
này trong tương lai. 87% đảng viên Cộng 
Hòa cho rằng ông Trump không nên bị 
cấm trở lại chính trường. 

Nhà phân tích Tim Malloy cho biết 
trong bảng tổng kết cuộc khảo sát: “Ông 
Trump chắc chắn vẫn được ưu ái trong 
Đảng Cộng Hòa. Hai lần bị đàn hặc, bị hạ 
nhục trong phiên tòa ... bất chấp tất cả, 
ông Trump vẫn giữ một chỗ đứng vững 
chắc trong Đảng Cộng Hòa.”
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Nga-Trung-Iran tập trận 
chung ở Ấn Độ Dương 

Hãng tin Sputnik ngày 17/02 dẫn 
phát biểu của Đại sứ Nga tại Iran 
cho biết nhiều chiến hạm Nga 
hiện chuẩn bị cho cuộc tập trận 

chung ba bên với Trung Quốc và 
Iran trong vài ngày tới ở khu vực 

phía bắc Ấn Độ Dương.
Theo hãng tin AP, việc Iran tăng các 

cuộc tập trận quân sự trong vài tháng trở lại đây là 
một nỗ lực nhằm gây sức ép, buộc chính quyền TT 
Joe Biden cân nhắc việc tái gia nhập thỏa thuận 
nguyên tử với Iran ký kết năm 2015. Dường như 
Iran cũng đã thúc đẩy hợp tác quân sự với Trung 
Quốc và Nga khi mà các chuyến thăm Iran của các 
đại diện hải quân Nga và Trung Quốc đã tăng lên 
trong những thời gian gần đây.

Cựu Tổng thống 
Donald Trump 
phát biểu tại 
Căn cứ chung 
Andrews, Md., 
hôm 20/1/2021.


