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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

SARAH SILBIGER/GETTY IMAGES

Bài học cho
phe bảo thủ từ 
phiên đàn hặc 
cựu TT Trump

SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

MỸ - TRUNG

GREG BAKER/AFP/GETTY IMAGES

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói chuyện tại Diễn đàn Lanting 
về bang giao Trung Quốc-Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 22/02/2021.

Trung Quốc đưa ra bốn
‘lằn ranh đỏ’ cho ông Biden

HOA KỲ
Tổng thống Donald Trump lúc đương thời, phát biểu với báo giới bên ngoài 

Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 30/10/2020.

Ông Trump: ‘Chúng tôi đã 
khiến Trung Quốc ở đúng vị trí 

mà chúng tôi muốn’

STR/AFP VIA GETTY IMAGES

Các nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm 
COVID-19 vào bệnh viện tại Vũ Hán, Trung Quốc, 
hôm 18/01/2020.

ROB NATELSON

Khi tôi đang viết ra 
những dòng này, 
cũng là lúc Thượng 
viện vừa tuyên bố trắng án cho 
cựu Tổng thống (TT) Donald 
Trump. Theo tôi, từ sự việc này, 
phe bảo thủ có thể học được 
một số bài học, những bài học 
mà tôi trình bày sau đây không 
theo một thứ tự cụ thể nào, vì 
tất cả đều quan trọng.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng này, 
giống như toàn bộ quá trình 
đàn hặc trước nó, cho thấy hiện 
trạng suy thoái của Quốc hội. 
Đơn cử là, có 55 thượng nghị sĩ 
tại phiên tòa đã cùng biểu quyết 
rằng họ có thẩm quyền xét xử 
vụ việc. Nhưng rõ ràng là họ đã 
không thực sự cân nhắc giữa 
quyền xét xử và lý lẽ phải trái 
một cách riêng rẽ. Đó là bởi vì 
toàn bộ 55 người này đều đã bỏ 
Tiếp theo trang 9

CATHY HE

Hôm 17/02, cựu Tổng 
thống Donald Trump 
đã bày tỏ sự thất vọng 
trước lập trường của 

chính phủ ông Biden đối với Trung 
Quốc, đồng thời chỉ ra mối liên hệ 
kinh doanh của gia đình Biden với 
nhà cầm quyền ở Bắc Kinh.

Khi được hỏi về những bình 

luận hôm 16/02 của Tổng thống 
(TT) Joe Biden mà dường như 
lặp lại các luận điểm Trung Cộng 
từng dùng để biện minh cho việc 
đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô 
Nhĩ ở Tân Cương, ông Trump đã 
lưu ý đến những tranh cãi xung 
quanh ông Hunter, con trai ông 
Biden, và các giao dịch của ông 
này với Trung Quốc.

“Gia đình ông ta chắc chắn 

đã dính líu với người Trung 
Quốc trong một thời gian dài và 
kiếm được bộn tiền,” ông Trump 
nói trong một cuộc phỏng vấn 
với Newsmax. “Toàn bộ điều 
này thật nực cười: Chúng tôi đã 
khiến Trung Quốc ở chính xác 
vị trí mà chúng tôi muốn.”

 Ông Hunter Biden đã thu hút 
sự theo dõi chặt chẽ trong mùa 
Tiếp theo trang 3

NICOLE HAO

Tại Diễn đàn Lanting, một hội 
nghị qua video do Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc tổ chức hôm 22/02, 
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc 
Vương Nghị kêu gọi Hoa Kỳ đáp 
ứng bốn yêu cầu từ chế độ của 
ông Tập Cận Bình. 

Các yêu cầu này bao gồm: 
chấm dứt hỗ trợ cho Đài Loan, 

Hồng Kông, Tân Cương và Tây 
Tạng; nối lại đối thoại Hoa Kỳ-
Trung Quốc; chấm dứt thuế quan 
đối với các sản phẩm Trung Quốc 
và các biện pháp trừng phạt đối 
với các doanh nghiệp Trung 
Quốc; và xóa bỏ tất cả các hạn 
chế đối với các cơ quan thông 
tấn và tổ chức văn hóa của Trung 
Quốc  như  Viện  Khổng  Tử.
Tiếp theo trang 7

KINH TẾ - TÀI CHÍNH
Cuộc vật lộn của 
doanh nghiệp nhỏ
BETSY MCCAUGHEY 

Các chủ doanh 
nghiệp nhỏ đang 
phải vật lộn để sống 
sót sau đại dịch và các 
đợt đóng cửa do chính phủ áp đặt. 
Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp 
là nam giới da trắng còn gặp một 
vấn đề khác. Trong khi các chính 
trị gia đang cung cấp các khoản 
vay và trợ cấp cho các doanh 
nghiệp do phụ nữ hoặc người 
thuộc sắc tộc thiểu số làm chủ, họ 
có thể ít quan tâm hơn đến việc 
giúp đỡ nam giới da trắng.
Tiếp theo trang 8

REUTERS
 
Một thành viên của nhóm các 
chuyên gia điều tra về nguồn gốc 
đại dịch do Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) dẫn đầu cho hay Trung 
Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu 

thô về các trường hợp nhiễm 
COVID-19 ban đầu cho nhóm. 
Điều này có khả năng làm phức 
tạp thêm các nỗ lực tìm hiểu 
cách thức dịch bệnh khởi phát.

Theo ông Dominic Dwyer, 
Tiếp theo trang 25
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bầu cử năm 2020 sau khi một 
đối tác kinh doanh cũ tiết lộ với 
báo giới loạt tin nhắn văn bản, 
mà theo đó đã thể hiện mối liên 
hệ thân thiết của ông ta với một 
tỷ phú người Trung Quốc. Các 
tin nhắn khác cho thấy ông Joe 
Biden đã biết về hoạt động kinh 
doanh của con trai mình, mặc 
dù ông Biden luôn phủ nhận 
việc này.

Những tiết lộ này đã làm 
dấy lên lo ngại về sự ảnh hưởng 
của nước ngoài đối với chính 
sách của Hoa Kỳ.

Hiện tại, các nhà điều tra liên 
bang đang điều tra “các vấn đề 
thuế” của ông Hunter Biden, 
có tin là bao gồm cả các giao 
dịch kinh doanh của ông ta với 
Trung Quốc. Trong khi Hunter 
Biden cũng nắm giữ cổ phần 
trong một công ty cổ phần tư 
nhân của Trung Quốc, thì Tham 
vụ báo chí Tòa Bạch Ốc hồi đầu 
tháng này (02/2021) cho biết 
Hunter Biden “đang làm việc để 
rút vốn đầu tư của mình.”

Trong năm cuối nhiệm kỳ 
tổng thống của ông Trump, 
chính phủ của ông đã gia tăng 
biện pháp chống lại các mối đe 
dọa từ Trung Cộng. Ví dụ, họ đã 
áp các lệnh trừng phạt lên các 
quan chức Trung Cộng vi phạm 
nhân quyền ở Tân Cương và 
Hồng Kông, cấm Hoa Kỳ đầu tư 
vào các công ty Trung Quốc có 
hỗ trợ của quân đội Trung Cộng, 
đồng thời kêu gọi các đồng 
minh loại công ty công nghệ 
lớn của Trung Quốc, Huawei, ra 
khỏi mạng di động 5G của họ.

Nhận xét của ông Trump 
được đưa ra một ngày sau khi 

ông Biden, trong một sự kiện 
gặp gỡ cử tri của CNN, nói rằng 
ông đã nêu những vi phạm của 
Trung Cộng ở Tân Cương, Hồng 
Kông và Đài Loan với lãnh 
đạo Trung Cộng Tập Cận Bình 
trong một cuộc điện đàm kéo 
dài hai giờ. Ông cho biết người 
đồng cấp chỉ tập trung vào việc 
duy trì một “Trung Quốc thống 
nhất, được kiểm soát chặt chẽ.”

TT Biden cho biết ông đã 
chỉ ra cho ông Tập rằng “không 
một Tổng thống Hoa Kỳ nào 
có thể duy trì vị trí Tổng thống 
nếu không phản ánh các giá trị 
của Hoa Kỳ… Ông ấy hiểu điều 
đó. Về mặt văn hóa, có những 
chuẩn mực khác nhau mà mỗi 
quốc gia và các nhà lãnh đạo 
của họ phải tuân theo.”

Những bình luận của tổng 
thống về “những chuẩn mực khác 
nhau” đã thu hút sự chỉ trích từ 
các đảng viên Cộng Hòa và các 
nhà hoạt động nhân quyền, cáo 
buộc ông phê chuẩn tính hợp 
pháp của những vi phạm nhân 
quyền của Trung Cộng ở Tân 
Cương, nơi mà hơn một triệu 
người Duy Ngô Nhĩ hiện đang bị 
giam  giữ  trong các trại tập trung. 

Phản ứng trước những nhận 
xét đó, ông Pompeo nói rằng 
ông Biden đang lặp lại những 
tuyên truyền của Trung Cộng.

“Thứ luận điệu rằng đó chỉ 
là một bộ các chuẩn mực khác 
nhau, chính là cách tuyên truyền 
của Trung Cộng. Họ muốn quý 
vị nghĩ rằng, đây chỉ là một quốc 
gia thái bình mà có thể có một 
hệ thống hơi khác biệt một chút 
mà thôi,” ông Pompeo nói trên 
chương trình Fox Business.

“Sự thật của vấn đề này là, họ 
đang cố gắng xóa bỏ cả một dân 

tộc,” ông nói.
Ủy ban thượng nghị sĩ Quốc 

gia Đảng Cộng Hòa (NRSC) cho 
biết các bình luận của Tổng 
thống chỉ ra rằng quan điểm của 
ông là chỉ nói mà không làm.

Trong một tuyên bố ngày 
17/02, phát ngôn viên Priscilla 
Ivasco của NRSC cho biết, 
“Thông điệp của ông Joe Biden 
gửi cho ông Tập rất rõ ràng: Tôi 
sẽ chỉ trích ông công khai nhưng 
sẽ làm việc riêng với ông. Tuy 
nhiên, trong khi làm như vậy, 
ông ấy đã hợp lý hóa các vi phạm 
nhân quyền của ông Tập ở Hồng 
Kông, Đài Loan, và sự diệt chủng 
đối với người Duy Ngô Nhĩ.”

Ông Biden cũng nói trong sự 
kiện này rằng Trung Cộng sẽ phải 
đối mặt với các hậu quả vì những 
vi phạm nhân quyền của họ.

Các quan chức hàng đầu 
trong chính phủ ông Biden đã 
chỉ ra rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ 
tiếp tục đường lối cứng rắn đối 
với Trung Cộng và tìm cách 
hợp tác với các đồng minh để 
đạt được điều này. Tòa Bạch Ốc 
đang đánh giá lại các chính sách 
về Trung Quốc dưới thời cựu 
Tổng thống Trump và vẫn chưa 
công bố các kế hoạch cụ thể về 
cách đối phó với chế độ đó.

Trong khi đó, Trung Cộng đã 
kêu gọi chính phủ mới của Hoa 
Kỳ tái thiết lại cách tiếp cận của 
Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và 
cảnh báo nước này không được 
can thiệp vào “công việc nội bộ” 
của họ, bao gồm cả Tân Cương, 
Hồng Kông và Đài Loan.

 
Từ Huệ biên dịch

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

(Góc Brookhurst/McFadden)
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Trung tâm danh 
tiếng lâu năm và 
rất lớn với mấy 
ngàn gọng kính 

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.
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• 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.
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Ông Trump: ‘Chúng tôi đã khiến Trung Quốc 
ở đúng vị trí mà chúng tôi muốn’

ZACHARY STIEBER

Một bài phân tích mới cho 
biết gói cứu trợ COVID-19 
trị giá 1.9 nghìn tỷ USD của 
Tổng thống (TT) Joe Biden 
mà Đảng Dân Chủ đang trình 
thông qua tại Quốc hội sẽ cung 
cấp gần 3,600 USD qua thanh 
toán trực tiếp và các phúc lợi 
khác cho những người dân 
Hoa Kỳ nghèo nhất.

Theo Viện Chính sách 
Thuế và Kinh tế (ITEP), các 
gia đình có thu nhập thấp 
hơn 21,300 USD/năm sẽ nhận 
được mức hỗ trợ trung bình 
là 3,590 USD. Con số bao 
gồm: chi phiếu kích thích chi 
tiêu trị giá 1,400 USD và việc 
mở rộng phạm vi hai khoản 
tín  thuế–một khoản cho cha 
mẹ và một khoản cho những 
người đem lại ít thu nhập 
trong gia đình.

Theo chi tiết được công bố 
bởi Ủy ban Tài chính và Thuế 
vụ Hạ viện (House Ways and 
Means Committee), đề nghị 
của TT Biden sẽ tăng gần gấp 
ba lần tín dụng tối đa từ Tín 
thuế thu nhập từ việc làm, 
đồng thời mở rộng khả năng 
đủ điều kiện nhận phúc lợi 
này cho công dân.

Tín thuế Trẻ em hiện đem 
lại cho các bậc cha mẹ tối đa 

một khoản tín dụng trị giá 
2,000 USD/trẻ em, tùy thuộc 
vào khung thuế được áp dụng 
đối với họ. Kế hoạch mới sẽ 
tăng khoản tín dụng này lên 
3,000 USD/trẻ em và 3,600 
USD/trẻ em cho trẻ em dưới 
06 tuổi.

ITEP cho biết, Tín thuế Trẻ 
em sẽ làm tăng trung bình 
9.7% thu nhập cho 20% dân số 
có thu nhập thấp nhất ở Hoa 
Kỳ. Ngoài ra, việc mở rộng tín 
thuế còn lại cũng sẽ cung cấp 
thêm khoảng 13 tỷ USD phúc 
lợi bổ sung cho những người 
đủ điều kiện nhận tín thuế.

Theo ITEP, ba thay đổi 
nói trên sẽ đem  lại các 
khoản phúc lợi trung bình 
trị giá 3,340 USD cho những 
người có thu nhập từ 21,300 
USD–39,800 USD; và 3,370 
USD cho những người có thu 
nhập từ 39,800 USD–65,000 
USD; còn 3,630 USD cho 
những người có thu nhập từ 
65,000 USD–111,300 USD; và 
3,250 USD cho những người 
có thu nhập từ 111,300 USD–
247,400 USD.

Các phúc lợi này sẽ đem 
lại vài trăm USD cho khung 
kế tiếp. Đối với 1% dân số giàu 
nhất, đề nghị này sẽ chỉ đem  
lại 50 USD.

Hồi đầu tháng 02/2021, 

Đảng Dân Chủ tại Quốc hội 
đã thông qua một quy trình 
ngân sách cho phép họ thông 
qua gói đề nghị mà không 
cần sự ủng hộ của Đảng Cộng 
Hòa, mặc dù họ bày tỏ hy 
vọng rằng các nhà lập pháp 
Đảng Cộng Hòa cuối cùng sẽ 
ủng hộ gói này.

Các ủy ban Hạ viện và 
Thượng viện gần đây đã công 
bố các phần của đề nghị mà họ 
đang thực hiện và tổ chức các 
phiên điều trần để thảo luận về 
các biện pháp thực thi.

Các khoản chi tiêu được 
đề nghị bao gồm 350 tỷ USD 
dành viện trợ cho tiểu bang 
và địa phương, 50 tỷ USD 
cho cứu trợ thiên tai và 46 tỷ 
USD cho các quan chức y tế 
để phát hiện, chẩn đoán, truy 
vết và kiểm soát các trường 
hợp nhiễm COVID-19, và tiến 
hành các công việc liên quan 
nhằm giảm thiểu sự lây lan 
của dịch bệnh.

TT Biden cho biết Quốc 
hội phải thông qua gói cứu 
trợ này để ứng phó thích đáng 
với giai đoạn hiện tại của đại 
dịch COVID-19, ngay cả khi 
tình hình kinh tế Hoa Kỳ được 
cải thiện và số ca dương tính 
giảm mạnh.

Hạo Văn biên dịch

Gói 1.9 nghìn 
tỷ USD của 
ông Biden sẽ 
cung cấp gần 
3,600 USD cho 
những người 
nghèo nhất

Người dân đến ghi 
danh tại một ngân 
hàng thực phẩm 
được tổ chức ở Los 
Angeles Boys & 
Girls Club, khu vực 
Lincoln Heights, 
Los Angeles, hôm 
17/12/2020.
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Tiếp theo từ trang 1

Tổng thống Donald Trump lúc đương 
thời, lên Chuyên cơ Air Force One tại 

Phi trường Quốc tế Valley sau khi thăm 
bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico, ở 

Harlingen, Texas, hôm 12/01/2021.
JACK PHILLIPS

Cựu Tổng thống Donald 
Trump đã phát đi một tuyên 
bố sau quyết định của Tối 
cao Pháp viện về việc không 
cho dừng bàn giao hồ sơ thuế 
của ông cho một luật sư quận 
Manhattan, nói rằng đây là 
sự tiếp nối của “cuộc săn phù 
thủy” chống lại ông.

Trước đó cùng ngày, Tối 
cao Pháp viện đã bác bỏ yêu 
cầu của ông Trump về việc 
tạm hoãn phán quyết của tòa 
án cấp thấp hơn đối với công 
ty kế toán của ông, Mazars 
USA, về việc giao nộp hồ sơ 
thuế cho một bồi thẩm đoàn 
do Luật sư Quận Manhattan 
thuộc Đảng Dân Chủ Cyrus 
Vance triệu tập.

Sau đây là toàn văn tuyên bố 
mà ông đã công bố qua email:

“Cuộc điều tra này là sự 
tiếp nối của Cuộc săn Phù 
thủy chính trị vĩ đại nhất trong 
lịch sử đất nước chúng ta, cho 
dù đó có phải là trò lừa bịp 
Mueller 32 triệu USD không 
bao giờ kết thúc, vốn đã điều 
tra mọi thứ mà có thể được 
điều tra, ‘Nga Nga Nga,’ nơi 
đã phát hiện là ‘Không có sự 
thông đồng,’ hay là hai nỗ lực 
luận tội vô lý lấy cảm hứng từ 
‘Nancy điên loạn’ mà tôi đã 
được tuyên là KHÔNG CÓ 
TỘI. Cuộc săn này đơn giản là 
không bao giờ kết thúc!

Thế nên, giờ đây, trong 
hơn hai năm, Thành phố 
New York đã đang điều tra 
hầu hết mọi giao dịch mà tôi 
từng thực hiện, kể cả việc tìm 
kiếm các bản khai thuế được 
một trong những công ty luật 
và kế toán lớn nhất và uy tín 
nhất tại Hoa Kỳ thực hiện. Sở 
Thuế vụ đã đối xử với Đảng 
Trà (The Tea Party) còn tốt 
hơn nhiều so với Donald 
Trump. Tối cao Pháp viện lẽ 
ra không bao giờ nên để cho 
“cuộc thám hiểm đánh bắt” 
này xảy ra, nhưng họ đã làm 
như vậy. Đây là điều chưa bao 
giờ từng xảy ra với một vị tổng 
thống trước đây, tất cả đều 
được lấy cảm hứng từ Đảng 

Dân Chủ tại một địa phương 
hoàn toàn được kiểm soát bởi 
Đảng Dân Chủ, Thành phố 
New York và Tiểu bang New 
York, hoàn toàn bị kiểm soát 
và thống trị bởi kẻ được cho 
là có thâm thù với tôi, Thống 
đốc Andrew Cuomo. Đây 
là những cuộc tấn công của 
Đảng Dân Chủ sẵn sàng làm 
bất cứ điều gì để ngăn chặn 
gần 75 triệu người (số phiếu 
bầu nhiều nhất dành cho một 
tổng thống đương nhiệm cho 
đến nay) đã bầu cho tôi trong 
cuộc bầu cử—một cuộc bầu 
cử mà nhiều người và các 
chuyên gia cảm thấy rằng Tôi 
đã thắng. Tôi đồng ý điều đó!

Hiện tượng mới về các công 
tố viên và các tổng chưởng 
lý “săn đầu người”—những 
người cố gắng hạ gục các đối 
thủ chính trị của họ bằng cách 
sử dụng luật pháp như một vũ 
khí—là một mối đe dọa đối 
với chính nền tảng tự do của 
chúng ta. Đó là những gì đã 
được thực hiện ở các quốc gia 
thuộc thế giới thứ ba. Thậm 
chí tệ hơn là cả những người 
tranh cử vào các văn phòng 
công tố hoặc tổng chưởng lý ở 
các tiểu bang và khu vực pháp 
lý cực tả thề hạ gục đối thủ 
chính trị. Đó là chủ nghĩa phát 
xít, không phải là công lý—và 
đó chính xác là những gì họ 
đang cố gắng làm đối với tôi, 
ngoại trừ việc người dân đất 
nước chúng ta sẽ không chấp 
nhận điều đó.

Trong khi đó, các vụ sát 
nhân và tội phạm bạo lực 
đang gia tăng tại Thành phố 
New York với những con số kỷ 
lục, và họ đã chẳng làm gì cả. 
Các quan chức được bầu của 
chúng ta không quan tâm. 
Tất cả những gì họ tập trung 
vào là bức hại Tổng thống 
Donald J. Trump.

Tôi sẽ chiến đấu, giống như 
những gì tôi đã làm, trong 
năm năm qua (thậm chí cả 
trước khi tôi đắc cử), bất chấp 
tất cả những tội ác về bầu cử 
đã gây ra chống lại tôi. Chúng 
ta sẽ thắng!”

Hạo Văn biên dịch

Toàn văn phản hồi của ông 
Trump đối với phán quyết 
của Tối cao Pháp viện về 
khai báo thuế 

Tổng thống lúc đương thời Donald Trump, phát biểu tại hội nghị CPAC ở National Harbour, Md., 
hôm 02/03/2019.

Trong năm
cuối nhiệm kỳ 
tổng thống của 

ông Trump, chính 
phủ của ông đã 

gia tăng biện 
pháp chống lại 

các mối đe dọa từ 
Trung Cộng.



4 5HOA KỲHOA KỲ NGÀY 26/02 — 04/03/2021NGÀY 26/02 — 04/03/2021

TOM OZIMEK
 

Một báo cáo mới được công bố 
của các thành viên Đảng Cộng 
Hòa đã lập luận về việc chính 
sách nhập cư của Tổng thống 
(TT) Joe Biden sẽ gây nguy hại 
cho người dân Hoa Kỳ thông 
qua việc nới lỏng an ninh biên 
giới và thi hành luật pháp 
trong nước, đồng thời làm tăng 
nguy cơ do các tội phạm nhập 
cư gây ra.

Báo cáo của hai đồng tác giả 
là Dân biểu Jim Jordan (Cộng 
Hòa-Ohio), thành viên cao cấp 
của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, 
và Dân biểu Tom McClintock 
(Cộng Hòa-California), thành 
viên cao cấp của Tiểu ban Di 
trú và Nhập tịch thuộc Ủy ban 
Tư pháp Hạ viện, cảnh báo rằng 
chính phủ Biden dường như 
đã sẵn sàng áp dụng các chính 
sách vốn sẽ “khuyến khích việc 
nhập cư bất hợp pháp và thúc 
đẩy một làn sóng di dân bất 
tận vào Hoa Kỳ.”

Một trong số đó là việc mở 
rộng các chính sách ân xá 
hành chính, mà cựu TT Donald 
Trump đã tìm cách hạn chế 
bằng việc ban hành ít nhất 5 
chính sách kể từ đầu năm 2019, 
được thiết kế để giải quyết các 
đơn xin tị nạn không có giá 
trị và đối phó với việc gia tăng 

mạnh các vụ bắt giữ ở biên giới, 
vốn đã dâng lên ở mức cao nhất 
trong vòng 13 năm vào tháng 
05/2020. Các Nghị định thư 
Bảo vệ Người di dân (MPP), 
được gọi là chương trình “Ở lại 
Mexico”, là một trong những 
chính sách như vậy dưới thời 
cựu TT Trump, đã khiến những 
người xin tị nạn phải ở Mexico 
chờ đợi phiên tòa [xét duyệt] để 
được nhập cư  vào Hoa Kỳ.

Trong bản báo cáo này, ông 
Jordan và ông McClintock cho 
biết cựu TT Trump đã ban hành 
chính sách đó “nhằm gửi thông 
điệp đến những công dân ngoại 
quốc rằng chỉ đơn giản vì họ đã 
đến Hoa Kỳ và xin tị nạn, thì 
họ sẽ không được vào Hoa Kỳ 
trong thời gian chờ đợi các thủ 
tục nhập cư của tòa án.” Hai 
vị dân biểu này cũng lập luận 
rằng hầu hết các đơn xin tị nạn 
là không có giá trị và việc cho 
phép những người xin tị nạn cư 
trú tại Hoa Kỳ trong nhiều năm 
là điều không hợp lý mà một số 
trường hợp còn lợi dụng việc 
này để luồn lách qua các tòa án.

Hôm 12/02, Chính phủ TT 
Biden đã công bố các kế hoạch 
cho hàng chục ngàn người 
đang xin tị nạn và chờ đợi ở 
Mexico theo chương trình 
MPP được phép vào Hoa Kỳ 
trong khi các trường hợp của 

họ đang chờ các tòa án di trú 
thông qua. Các nhà chức trách 
cho biết làn sóng đầu tiên ước 
tính khoảng 25,000 người xin 
tị nạn với các trường hợp đang 
có hiệu lực trong chương trình 
“Ở lại Mexico” sẽ được phép 
vào Hoa Kỳ vào ngày 19/02.

Ông Jordan và ông 
McClintock cảnh báo rằng 
những người đang dự tính 
nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp 
pháp sẽ xem những cải cách 
về chính sách nhập cư của TT 
Biden như một lời mời gọi. 

Hai ông viết: “Chính phủ 
cựu TT Trump đã thực hiện các 
bước cụ thể và thực tế để chấm 
dứt các yếu tố khuyến khích 
việc nhập cư bất hợp pháp vào 
Hoa Kỳ và thực hiện chính 
sách nhập cư vốn đặt sự an toàn 
và an ninh của người dân Hoa 
Kỳ lên hàng đầu.”

Họ nói rằng, “Nếu Chính 
phủ TT Biden tiếp tục hủy bỏ 
những thành công trong chính 
sách nhập cư của cựu TT Trump 
và thực hiện kế hoạch nhập cư 
cấp tiến, sẽ làm suy yếu an ninh 
biên giới và việc thi hành pháp 
luật trong nước; làm gia tăng 
nguy cơ tội phạm nước ngoài 
và những người di dân khác 
vốn có ý đồ làm hại chúng ta.”

Một chính sách khác mà các 
dân biểu Cộng Hòa này phản 

đối là việc tạm dừng xây dựng 
bức tường biên giới mà TT 
Biden đã ra lệnh vào ngày đầu 
tiên ông nhậm chức.

Họ đã lập luận rằng, “Quyết 
định của ông ấy phớt lờ yêu 
cầu của các nhân viên tuần tra 
biên giới tại hiện trường và sự 
cần thiết của bức tường biên 
giới trong việc giảm thiểu người 
vượt biên trái phép.”

Cựu TT Trump cũng hạn chế 
quy trình “bắt và thả” gây tranh 
cãi, khiến người di dân đến biên 
giới bất hợp pháp không còn 
được đưa vào bên trong lãnh 
thổ Hoa Kỳ nữa, mà thay vào đó 
được chuyển đến Cơ quan Thực 
thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ 
(ICE) để giám hộ, vốn là một 
quy trình mà hai thành viên 
Đảng Cộng Hòa này cho biết là 
nhằm “ngăn chặn nhập cư bất 
hợp pháp và các đơn xin tị nạn 
gian lận.” TT Biden đã phục hồi 
chính sách “bắt và thả” trong 
một sắc lệnh.

Chính phủ cựu TT Trump 
cũng đã trục xuất một triệu 
người di dân bất hợp pháp ra 

khỏi Hoa Kỳ.
Hai thành viên Đảng Cộng 

Hòa này đã lập luận rằng, “TT 
Biden đã ban hành lệnh tạm 
ngưng việc trục xuất trong vòng 
100 ngày, điều này sẽ đưa tội 
phạm và người di dân chưa qua 
xác nhận vào các cộng đồng 
của Hoa Kỳ.” 

Trong báo cáo của mình, 
ông Jordan và ông McClintock 
kết luận rằng sự thay đổi chính 
sách nhập cư của TT Biden 
nhằm “lặp lại những chính sách 
thất bại của Chính phủ Obama-
Biden và sẽ chỉ khiến người dân 
Hoa Kỳ kém an toàn hơn.”

Nói chuyện tại cuộc họp 
trực tuyến hôm 11/02 của Tiểu 
ban Di trú và Nhập tịch của Hạ 
viện, ông McClintock nói rằng, 
“Nếu chúng ta không thực thi 
luật nhập cư của mình, thì biên 
giới của chúng ta chẳng có 
nghĩa lý gì. Và nếu biên giới của 
chúng ta chẳng có nghĩa lý gì 
thì chúng ta không còn là một 
quốc gia nữa.”

 
Xuân Thu 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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Ông Joe Biden đưa ra chính sách đối ngoại 
tồi tệ nhất kể từ năm 1950

Chính phủ TT Biden hoãn các hợp đồng 
thuê dầu đầu tiên của năm 2021
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KHUYẾN MẠI

THOMAS DEL BECCARO 
 

Gần đây, tôi đã viết rằng thế 
giới sẽ “sống trong nguy 
hiểm trong 4 năm dưới 
thời Joe Biden.” Nói một 

cách dễ hiểu, ông Joe Biden 
không có đủ sức khỏe thể chất 

hoặc tinh thần để làm việc.
Bằng việc bỏ qua những hành động 

tàn bạo của Trung Cộng đối với người 
Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số theo 
đạo Hồi sống ở Tân Cương, phía tây bắc 
Trung Quốc, như một phần của “các 
chuẩn mực khác nhau,” ông Biden có 
thể đẩy thế giới vào một cuộc khủng 
hoảng quốc tế sớm hơn bất kỳ ai trong 
chúng ta có thể tưởng tượng.

Năm 1968, nhà sử học Will Durant đã 
viết trong cuốn “Những bài học về lịch 
sử”  rằng “Chiến tranh là một trong những 
hằng số của lịch sử, và không hề suy 
giảm theo nền văn minh hay chế độ dân 
chủ. Trong 3,421 năm lịch sử được ghi lại 
chỉ có 268 năm là không có chiến tranh.” 
Đáng buồn thay, hàng năm đã có chiến 
tranh xảy ra ở đâu đó trên thế giới này.

Bất kể người Hoa Kỳ sống xa hoa 
như  thế  nào, vẫn tồn tại sự thật rằng, 
trong mỗi thời đại, đều có những chế độ 
man rợ hoặc tìm cách thống trị người 
dân của họ và đôi khi là những khu 
vực xung quanh họ, nếu không muốn 
nói là nhiều hơn.

Trung Quốc là một quốc gia như vậy. 
Gần đây, tờ New York Post đưa tin rằng 
“Bộ Ngoại giao cho biết họ ‘vô cùng lo 
ngại’ trước một bản tin tuyên bố những 
phụ  nữ  Hồi giáo bị giam trong các trại 
cải tạo Trung Quốc—nơi giam giữ hàng 
triệu người Duy Ngô Nhĩ—đang bị hãm 
hiếp một cách có hệ thống, bị bị tra 
tấn và lạm dụng tình dục.”

Mặc dù không phải đối với mọi hành 
vi tàn bạo Hoa Kỳ đều có biện pháp, 
nhưng không thể dung thứ cho bất kỳ 
hành vi nào trong số đó. Tổng Tư  lệnh 
của chúng ta cần phải tuyên bố đối 
với tất cả hành vi tàn bạo rằng Hoa Kỳ 

khao khát tự do cho tất cả mọi người và 
không thể biện minh hoặc lượng thứ 
cho bất kỳ hành động tàn bạo nào.

Ngoài ra, một chính phủ nên sử 
dụng các biện pháp trừng phạt ngoại 
giao và trừng phạt kinh tế ít nhất để đối 
đầu với những hành động tàn bạo đó. 
Sự can thiệp quân sự, dù là phương 
sách cuối cùng, cũng không bao giờ 
nên bị đưa ra khỏi bàn làm việc.

Đối với Trung Quốc, một quốc gia 
cho phép thu hoạch nội tạng sống, thì 
can thiệp quân sự  không phải là một 
lựa chọn đối với những hành động tàn 
bạo đó. Tuy nhiên, các biện pháp trừng 
phạt, tài ngoại giao, sự quyết tâm rõ 
ràng là những điều phải có.

Tất cả những điều đó đưa chúng ta 
đến tuyên bố của ông Joe Biden liên 
quan đến Trung Quốc và người Duy Ngô 
Nhĩ. Trong một câu trả lời lan man trên 
truyền hình quốc gia, ông Biden trước 
hết đã bào chữa cho những sự ngược đãi 
của Trung Cộng bằng cách nói:

“Nếu quý vị biết bất cứ điều gì về lịch 

sử Trung Quốc, nó luôn luôn là như thế 
này—thời điểm mà Trung Quốc trở thành 
nạn nhân của thế giới bên ngoài là khi họ 
chưa được thống nhất ở trong nước... Vì 
vậy, trọng tâm—nói theo cách rất phóng 
đại—nguyên tắc trọng tâm của ông Tập 
Cận Bình là phải có một Trung Quốc 
thống nhất, được kiểm soát chặt chẽ. Và 
ông ấy sử dụng lý do của mình cho những 
việc ông ấy làm dựa trên điều đó.”

Ông cũng cho biết, “Về mặt văn hóa, 
có những chuẩn mực khác nhau mà 
mỗi quốc gia và các nhà lãnh đạo của họ 
phải tuân theo.”

Hành động tàn bạo không phải là 
những chuẩn mực chính đáng và những 
sai trái trước đó không thể biện minh 
cho những hành động tàn bạo hiện tại.

Những nhận xét của ông Biden có 
thể là sai lầm về chính sách đối ngoại 
tồi tệ nhất kể từ bài diễn văn của Ngoại 
trưởng Dean G. Acheson tại Câu lạc bộ 
Báo chí Quốc gia vào ngày 12/01/1950. 
Trong bài diễn văn đó, ông Acheson đã 
“xác định vành đai phòng thủ của người 

Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương là tuyến 
đường chạy qua Nhật Bản, quần đảo 
Ryukyu, và Philippines. Điều này đã từ 
chối sự bảo đảm cho việc quân đội Hoa 
Kỳ bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc.”

Không lâu sau, thế giới chìm trong 
Chiến tranh Triều Tiên sau khi Bắc Hàn 
xâm lược Nam Hàn vào tháng 06/1950. 
Nhiều người tin tưởng một cách hợp lý 
rằng tuyên bố của ông Acheson về phạm 
vi quan tâm của Hoa Kỳ—tức là vành 
đai phòng thủ của họ không bao gồm 
những gì là Hàn Quốc ngày nay—đã bật 
đèn xanh cho Bắc Hàn, với sự hỗ trợ của 
Trung Quốc và Nga, xâm lược Nam Hàn.

Nhận xét của ông Joe Biden chỉ đem 
lại sự trấn an cho Trung Quốc rằng 
Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào các 
hành động tàn bạo trong nước của họ. 
Những lời lẽ tương tự như thế sẽ đem 
lại sự trấn an cho Iran, Nga, và mọi kẻ 
độc tài trên toàn thế giới—bất chấp 
việc Chính phủ này có đưa ra các tuyên 
bố để làm sáng tỏ trong những ngày và 
những tuần tới hay không.

Chỉ có Chúa mới biết họ sẽ làm gì khi 
được ông Biden bật đèn xanh.

Mặt khác, thế giới giờ đã biết ông Joe 
Biden thực sự yếu đuối như thế nào.

Một bài học lịch sử là việc các cuộc 
chiến tranh được bắt đầu dựa trên 
điểm yếu của kẻ địch và đó là lý do tại 
sao thế giới sẽ sống trong nguy hiểm 
dưới thời ông Joe Biden.

Ông Thomas Del Beccaro là một diễn giả 
nổi tiếng, người viết bình luận cho Fox 
News, Fox Business, The Epoch Times; 
ông là cựu chủ tịch của Đảng Cộng Hòa 
California, tác giả của các quan điểm lịch 
sử như “Kỷ nguyên chia rẽ” (The Divided 
Era) và “Mô hình bảo thủ mới” (The New 
Conservative Paradigm)

Góc nhìn 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.

 
Từ Huệ biên dịch
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Các tòa nhà tại Trung tâm Dịch vụ Đào tạo Giáo dục Kỹ năng Nghề nghiệp Thành phố Artux, được cho là một trại cải tạo, 
nơi các nhóm dân tộc thiểu số theo đạo Hồi bị giam giữ, ở phía bắc Kashgar thuộc vùng Tân Cương, phía tây bắc của Trung 
Quốc, vào ngày 02/06/2019.

Một người biểu tình phản đối lập trường của ứng cử viên tổng thống lúc đương thời Joe Biden về việc trục 
xuất trong một cuộc gặp mặt cử tri ở Đại học Lander tại Greenwood, South Carolina, hôm 21/11/2019.

Đảo ngược chính sách
nhập cư của cựu Tổng thống 
Trump gây nguy hiểm cho 
người dân Hoa Kỳ

riêng rằng Bộ Nội vụ đã hoàn thành 
nhiều cuộc đánh giá môi trường và 
đặc biệt đã xem xét các tác động khí 
hậu vào năm 2016 dưới thời Chính 
phủ ông Obama.

Tuy nhiên bà Kristen Monsell, 
giám đốc pháp lý về đại dương của 
Trung tâm Đa dạng Sinh học, một 
nhóm bảo tồn bất vụ lợi, cho biết 
việc hoãn bán các hợp đồng cho thuê 
“giúp bảo vệ khí hậu và cuộc sống 
của chúng ta trên Trái Đất.”

Bà nói, “Tổng thống Biden hiểu 
là phải giữ lượng dầu này trong lòng 
đất. Đây là một bước tiến lớn trong 
việc loại bỏ dần tất cả các hoạt động 
khoan dầu ngoài khơi và mang lại 
công bằng về môi trường cho vùng 
duyên hải Vịnh Mexico và Alaska. 
Chúng ta cần giúp khôi phục lại các 
cộng đồng ven biển và sinh vật biển.”

Lệnh tạm dừng cho thuê của TT 
Biden đã bị phản đối trước tòa ngay 
sau khi được ban hành, gồm cả bởi 
Liên minh Năng lượng Miền Tây có 
trụ sở tại Denver. 

Liên minh này gọi việc đình chỉ 

là “vừa tùy tiện, vừa thất thường 
và trái pháp luật” và yêu cầu một 
thẩm phán tuyên bố lệnh đình chỉ 
này là vô hiệu lực.

Một nghiên cứu do liên minh 
này tài trợ vào năm 2020 cho thấy 
thất thoát doanh thu thuế do một 
lệnh cấm khoan dầu khí trung bình 
sẽ là 2 tỷ USD mỗi năm ở các tiểu 
bang miền Tây.

Thống đốc Wyoming Mark 
Gordon, một đảng viên Đảng Cộng 
Hòa, gần đây đã lệnh cho các cơ quan 
tiểu bang xem xét tác động tài chính 
của lệnh cấm cho thuê của TT Biden, 
mà theo ông là “sai lầm và phá hoại.”

Và Thượng nghị sỹ Cynthia 
Lummis (Cộng Hòa-Wyoming) đã 
giới thiệu một dự luật vào tháng trước 
nhằm hạn chế việc Tòa Bạch Ốc ngăn 
chặn việc cho thuê mới mà không có 
sự chấp thuận của Quốc hội.

Đội ngũ nhân sự của TT Biden 
cho biết sắc lệnh là một phần của loạt 
“hoạt động hành pháp chưa từng có 
để thúc đẩy tiến bộ mang tính lịch sử” 
về biến đổi khí hậu. Tổng thống hy 
vọng sẽ áp dụng một hệ thống chấp 
pháp để đạt được mức phát thải ròng 
bằng không, hoặc cân bằng lượng khí 
thải với mức hấp thụ vào năm 2050.

 
Lê Trường biên dịch

ALEX MURASHKO

Ông Mike Kimmel cùng vợ, là 
người California bản địa, đã chuyển 
đến Arizona vào năm 2020. Ông 
Kimmel nói về tình yêu của mình với 
California—nhưng ở thì quá khứ.  

“Chúng tôi đã yêu khu vực và tiểu 
bang nơi chúng tôi đã sinh ra,” ông 
nói với The Epoch Times qua email. 
“Vẻ đẹp và sự đa dạng của tiểu bang 
vẫn không đổi trong những năm qua. 
Nhưng các loại thuế và quy định 
của chính phủ đã trở nên quá mức 
và không còn công bằng. Quận Los 
Angeles đã trở nên hết sức kỳ quái, 
quá đông đúc, giao thông chen chúc 
và đầy tội phạm.”

Ông Kimmel cho biết cộng đồng nơi 
họ chuyển tới ở Arizona ít đông đúc 
hơn, có thể thư giãn với các hoạt 
động ngoài trời (một công viên quốc 
gia lớn “theo đúng nghĩa đen  ở ngay 
sân sau của chúng tôi”), quy định của 
chính phủ thì hợp lý, chi phí sinh hoạt 
thấp hơn và thuế thấp hơn.

Ông nói: “Phần lớn hàng xóm của 
chúng tôi là người lánh nạn từ Cali, 
gồm nhiều người đến từ thành phố 
Long Beach và các vùng lân cận khu 
vực đó. Có ba người trong cộng đồng 
này là từ cùng trường trung học của 
tôi và nhiều người là từ cùng nhà thờ 
với chúng tôi ở Long Beach.”

“Chúng tôi nhớ những người hàng 
xóm và bạn bè ở Cali, nhưng chúng 
tôi yêu thích quyết định trở thành một 
phần của phong trào Cal-Exit.”

Vào năm 2020, một lượng lớn 
người dân California đã rời khỏi tiểu 
bang. Theo Nghiên cứu Bản đồ Di 
trú năm 2020 của công ty dịch vụ vận 
chuyển Atlas Van Lines, lần đầu tiên 
kể từ năm 1995, California được công 
ty này xếp loại là một tiểu bang di 
dân, với số người chuyển ra khỏi tiểu 
bang nhiều hơn số người ở lại.

Tiểu bang Arizona là một điểm đến 
phổ biến. Theo dữ liệu Điều tra dân 
số Hoa Kỳ, tiểu bang này chỉ đứng 
thứ hai sau Texas về tiếp nhận nhiều 
cư dân mới nhất đến từ   California vào 
năm 2019.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Quốc 
gia của Chuyên gia Địa ốc cho thấy, 
tính đến tháng 10/2020, 8.93 triệu 

người Hoa Kỳ đã di dời nơi cư trú kể 
từ khi đại dịch bắt đầu. Con số này tăng 
khoảng 94,000 người so với cùng thời 
kỳ năm 2019.

Ông John Peterson đã sống ở Nam 
California từ khi sinh ra, nhưng ông 
sẽ đến Laughlin, Nevada, vào tháng 
03/2021.

“Tôi là một người California bản 
địa. Tôi yêu tiểu bang này,” ông nói 
với The Epoch Times. “Tôi nghĩ rằng 
Đảng Dân Chủ đã vượt khỏi tầm kiểm 
soát. Việc phong tỏa này là ngoài 
tầm kiểm soát.”

Ông Peterson, 67 tuổi, cho biết: 
“Chúng tôi gần như đã quyết định ở lại 
California, rồi sau đó đại dịch ập đến. 
Tôi đã thấy cách mà Thống đốc Gavin 
Newsom đang giải quyết đại dịch. Tôi đã 
biết sẽ có những vấn đề nghiêm trọng.”

Ông từng dự tính ra đi trước đó, 
bởi vì “Tôi thực sự muốn nghỉ hưu và 
tôi e ngại, ngại nền kinh tế [xấu đi] 
và lo sợ toàn bộ hệ thống thuế lại có 
thêm thuế mới.”

Ông Peterson, đã làm việc cho một 
công ty về sàn nhà trong 12 năm qua, 
cho biết ông đặc biệt lo lắng về những 
thay đổi về thuế bất động sản với ý 
rằng “Dù sao thì tôi cũng không đủ 
khả năng để sống ở đây.”

“Một số điều trong tiểu bang này cần 
phải thay đổi và tôi thực sự không thấy 
khả  thi với vị thống đốc hiện tại. Thực 
sự  không quan trọng cho dù đó là đảng 
viên Cộng Hòa hay Dân Chủ [với tư cách 
là thống đốc], nhưng có rất nhiều điều 
cần phải được thay đổi ở California.”

Gia đình ông Peterson đang bán 
căn nhà của họ ở thành phố Garden 
Grove thuộc Quận Cam và đã mua một 
căn nhà ở Laughlin (Nevada).

Ông Peterson nói rằng thật khó để 
chấp nhận rằng hầu hết thành viên gia 
đình họ vẫn ở Quận Cam, nhưng biết 
rằng ngôi nhà mới của họ “chỉ cách đó 
4 giờ lái xe” khiến điều đó dễ chịu hơn.

Ngày càng có nhiều người muốn 
chuyển ra khỏi California, các nhà 
môi giới đang tìm kiếm những người 
muốn bán nhà. Một nhà môi giới từ 
Temecula, một người không muốn 
nêu tên, nằm trong số những người đã 
tạo các nhóm truyền thông xã hội để 
kết nối với những người như vậy.

Anh ấy đã lập một nhóm kín 

trên Facebook với chủ đề là “rời khỏi 
California”. Anh nói với The Epoch Times 
rằng nhiều bài đăng của các thành viên 
trên trang này nói họ rời đi vì sự lãnh đạo 
chính trị “thất bại” của tiểu bang này.

Một năm trước, có khoảng 5 người 
mỗi ngày tham gia vào nhóm trên, nhà 
môi giới này cho biết. Kể từ cuộc bầu cử 
tổng thống 2020, có khoảng 45 người 
mỗi ngày đã tham gia.

Anh nói, “70% đến 80% những người 
trên trang này có xu hướng bảo thủ và 

không hài lòng với nền chính trị [của 
tiểu bang].”

“Một số người phàn nàn rằng chính 
giá xăng và thuế cao đã khiến họ chuyển 
đi. Nhưng đây chắc chắn là lý do hoàn 
toàn vì chính trị. Gần đây, chúng tôi 
đã thấy rất nhiều điều tiêu cực về ông 
Newsom ... Người dân rất không hài lòng 
với vị thống đốc này và cách ông ta giải 
quyết việc phong tỏa COVID-19.”

Hạo Văn biên dịch

ZACHARY STIEBER
 

Hôm 12/02, chính phủ của Tổng thống 
(TT) Joe Biden đã hoãn việc bán các hợp 
đồng cho thuê dầu khí dự kiến   sẽ diễn ra 
vào tháng tới để tuân thủ một sắc lệnh 
mà ông đã ban hành gần đây.

Tháng trước (01/2021), TT Biden đã 
ra lệnh cho Bộ Nội vụ tạm dừng các hợp 
đồng mới về cho thuê dầu và khí tự nhiên 
trên các khu đất công hoặc vùng biển 
ngoài khơi, trong khi chờ kết quả cuộc 
đánh giá toàn diện.

Hôm 12/02, Bộ Nội vụ đã hoãn hai 
đợt bán các hợp đồng cho thuê: một 
đợt được lên kế hoạch cho Colorado, 
Montana, Utah, và Wyoming, và một 

đợt cho Vịnh Mexico.
Cơ quan Quản lý Đất đai sẽ chào 

bán 383 lô đất với tổng diện tích khoảng 
483,017 mẫu Anh trên khắp bốn bang 
này trong khi Cơ quan Quản lý Năng 
lượng Đại dương sẽ chào bán khoảng 
78.2 triệu mẫu Anh ở Vịnh Mexico.

Ông Erik Milito–chủ tịch Hiệp hội 
các ngành Công nghiệp Đại dương Quốc 
gia (NOIA)–cho biết sau quyết định tạm 
hoãn của chính phủ, “Chúng tôi vẫn hy 
vọng rằng Chính phủ sẽ tiến hành bán 
các hợp đồng cho thuê sau khi hoàn tất 
việc đánh giá.”

Hiệp hội nói trên, một tổ chức đại 
diện cho ngành công nghiệp năng lượng 
ngoài khơi, nói thêm trong một tuyên bố 

Ông John Peterson 
cùng vợ đứng cạnh 
bảng hiệu rao bán 
nhà trên bãi cỏ của 
họ ở Garden Grove, 
California, hôm 
07/02/2021.

Công nhân xoay đầu giếng khoan trong một hoạt động bẻ gãy thủy lực bên ngoài Rifle, Colorado ngày 29/03/2013.
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Sau khi Tổng thống (TT) Joe 
Biden tuyên bố giành chiến 
thắng trong cuộc bầu cử tổng 
thống, lãnh đạo Trung Cộng 
Tập Cận Bình và các quan chức 
ngoại giao cao cấp của ông đã 
thúc giục Hoa Kỳ thay đổi chính 
sách với Trung Quốc và chỉ trích 
phía Hoa Kỳ đơn phương và giữ 
thành kiến   với Trung Quốc.

Bốn ‘lằn ranh đỏ’ của 
Trung Quốc
Ông Vương tuyên bố tại hội nghị 
rằng chế độ độc đảng toàn trị cộng 
sản là một hệ thống dân chủ, 
và Hoa Kỳ đã hiểu sai về Trung 
Quốc trong những năm qua.

Ông Vương sau đó đã nêu ra 
bốn đề nghị cho chính phủ mới 
của Hoa Kỳ như là điều kiện tiên 
quyết cho “mối bang giao lành 
mạnh Trung Quốc-Hoa Kỳ.”

“Hãy chấm dứt những hành 
vi sai trái và những bài diễn 
văn dung túng hoặc thậm chí 
là ủng hộ những kẻ ly khai độc 
lập tại Đài Loan,” ông Vương 
tuyên bố trong yêu cầu đầu tiên. 
“Hãy ngừng can thiệp vào các 
vấn đề nội bộ của Trung Quốc 
liên quan đến Hồng Kông, Tân 
Cương và Tây Tạng.”

Đài Loan là một khu vực 
với chính phủ được bầu cử, hệ 
thống lập pháp và hệ thống tư 
pháp, cũng như quân đội, tiền tệ 
của riêng mình, v.v. Tuy nhiên, 
Bắc Kinh coi đây là một tỉnh ly 
khai và thường xuyên can thiệp 
vào những nỗ lực gia nhập cộng 
đồng quốc tế của Đài Loan.

Trung Cộng bị quốc tế lên án 
vì đã vi phạm lời hứa về việc duy 
trì chính sách “một quốc gia, 
hai chế độ” tại Hồng Kông cho 
đến năm 2047 bằng việc áp đặt 
luật an ninh quốc gia vào ngày 
30/06/2020. Tại Tân Cương, 
Trung Cộng tiếp tục giam giữ 
hàng triệu người Hồi giáo Duy 
Ngô Nhĩ trong các trại tập trung, 

trong khi ở Tây Tạng, nhà cầm 
quyền này đã tra tấn người dân 
vì đức tin và phá hủy di sản văn 
hóa của họ.

Yêu cầu thứ hai từ ông 
Vương là nối lại đối thoại Hoa 
Kỳ-Trung Quốc.

Thứ ba là chấm dứt các 
thuế quan áp thêm lên các 
sản phẩm của Trung Quốc, dỡ 
bỏ các lệnh trừng phạt đối với 
các doanh nghiệp và tổ chức 
của Trung Quốc, đồng thời hỗ 
trợ Trung Quốc trong việc phát 
triển công nghệ.

Trong những thập kỷ qua, 
Trung Cộng đã tiến hành một 
chiến dịch toàn diện nhằm có 
được các công nghệ tiên tiến từ 
Hoa Kỳ. Một số lượng lớn gián 
điệp Trung Quốc đã bị giam giữ 
và thậm chí bị kết án tại Hoa Kỳ 
sau khi đánh cắp các mẫu, thiết 
kế và tài liệu mật từ các phòng 
thí nghiệm, nhà máy và quân 
đội. Trong khi đó, các quan 
chức Hoa Kỳ cũng đã gióng lên 
hồi chuông cảnh báo về nguy 
cơ gián điệp do công nghệ 
Trung Quốc gây ra, vì luật pháp 
Trung Quốc buộc các công ty 
phải làm việc với các cơ quan 
tình báo khi được yêu cầu.

Yêu cầu thứ tư của ông 
Vương là xóa bỏ mọi hạn chế 
đối với các tổ chức giáo dục, văn 
hóa, tin tức và đối ngoại của 
Trung Quốc.

Chính phủ cựu TT Trump 
đã nêu đích danh một số tổ 
chức của Trung Quốc, chẳng 
hạn như các cơ quan truyền 
thông nhà nước và Trung tâm 
Viện Khổng Tử Hoa Kỳ (CIUS 
Center) là phái bộ ngoại giao, 
nhìn nhận vai trò của những 
tổ chức này là các cơ quan của 
Trung Cộng. Những tổ chức 
này là một phần của hệ thống 
tuyên truyền của Trung Cộng 
hoặc Ban Công tác Mặt trận 
Thống nhất nhằm thúc đẩy 
các lợi ích của Trung Cộng ở 
nước ngoài.

Phản ứng của Hoa Kỳ
Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc 
Jen Psaki đã hồi đáp bài diễn 
văn của ông Vương trong cuộc 
họp báo hôm 22/02, “Vào 
khoảng thời gian Tổng thống 
có cuộc trò chuyện với Chủ 
tịch Tập, chúng tôi tin rằng mối 
bang giao với Trung Quốc là 
một mối bang giao cạnh tranh 
mạnh mẽ.”

Bà Psaki đã nhắc lại rằng 
các quan chức của TT Biden 
sẽ phối hợp “với các đối tác và 
đồng minh của chúng tôi trên 
khắp thế giới, tại Âu Châu, các 
đối tác khác trong khu vực, cũng 
như với các đảng viên Dân Chủ 
và Cộng Hòa trong Quốc hội” để 
giải quyết mối bang giao Hoa 
Kỳ-Trung Quốc.

Bà cho biết bà hiện không 
có bất kỳ cập nhật nào liên 
quan đến thuế quan.

Hôm 07/02, TT Biden cho 

biết trên kênh CBS: “Sẽ có sự 
cạnh tranh gay gắt giữa Hoa Kỳ 
và Trung Quốc. Và tôi sẽ không 
làm theo cách mà ông ấy [Tập 
Cận Bình] biết và đó là bởi vì ông 
ấy cũng đang gửi đi các tín hiệu.”

Theo phát ngôn viên Hội 
đồng An ninh Quốc gia Emily 
Horne, về vấn đề Tân Cương, TT 
Biden tin rằng Trung Cộng đã 
phạm “tội ác diệt chủng“ và “tội 
ác chống lại nhân loại” chống 
lại người Hồi giáo Duy Ngô 
Nhĩ—điều đã được chính phủ 
cựu TT Trump tuyên bố một 
ngày trước lễ nhậm chức tổng 
thống của ông Biden.

Cho đến nay, vẫn chưa có 
thông tin rõ ràng về chính sách 
của TT Biden đối với vấn đề Đài 
Loan, Biển Đông và các lệnh 
trừng phạt đối với các doanh 
nghiệp Trung Quốc.

Hạo Văn biên dịch

CATHY HE VÀ JAN JEKIELEK

Theo cố vấn về Trung Quốc 
của cựu Ngoại trưởng Mike 
Pompeo, thế giới cần thức tỉnh 
trước sự bắt nạt của Trung Cộng 
và thiết lập các quy tắc của riêng 
mình để ngăn chặn các hành 
động gây hấn của chế độ này.

Ông Dư Mậu Xuân (Miles 
Yu), một học giả gốc Hoa, 
người đã giúp chính phủ cựu 
Tổng thống (TT) Trump định 
hình chính sách về Trung Quốc, 
đã chỉ ra thủ đoạn đe dọa Hoa 
Kỳ của Trung Cộng, trong đó 
Bắc Kinh cảnh cáo Hoa Kỳ 
không được can thiệp vào các 
vấn đề được coi là “công việc 
nội bộ” của chế độ này, bao gồm 
Hồng Kông, Tây Tạng và Tân 
Cương – những vấn đề mà Bắc 
Kinh gọi là “lằn ranh đỏ.”

“Đây là ‘lằn ranh đỏ’ của 
Trung Cộng, chỉ vậy thôi. Đó 
không phải là ranh giới đỏ dựa 
trên luật pháp quốc tế,” ông 
Dư nói trong một cuộc phỏng 
vấn độc quyền với chương trình 
“American Thought Leaders” 
của The Epoch Times.  

Gần đây nhất, nhà ngoại giao 
hàng đầu của Trung Cộng – ông 
Dương Khiết Trì – đã cảnh báo 
chính phủ ông Biden rằng “bất 
kỳ hành vi xâm phạm nào đều 
có thể làm tổn hại mối bang 
giao Trung Quốc–Hoa Kỳ và lợi 
ích của Hoa Kỳ.”

Theo ông Dư, khi Trung 
Cộng nói với các nước rằng chủ 
đề về Tân Cương là “lằn ranh 
đỏ,” thì điều mà họ thực sự đang 

nói là, “chúng tôi sẽ giam giữ 
một triệu người Duy Ngô Nhĩ 
trong các trại tập trung; chúng 
tôi tra tấn họ; chúng tôi ngăn 
cấm sự tự do của họ. Và các vị, 
cộng đồng quốc tế… không được 
phép nói một lời nào để phản 
đối. Nếu không, các vị đang 
không tôn trọng chúng tôi.”

Ông Dư cho rằng “thế giới 
phải thức tỉnh trước kiểu bắt 
nạt đó” và bác bỏ những lời lẽ 
như vậy. 

Mặc dù Trung Cộng tuyên 
bố rằng những quốc gia muốn 
quy trách nhiệm cho Bắc Kinh 
về những vi phạm nhân quyền 
ở Tân Cương chính là đang can 
thiệp vào “chủ quyền nội bộ,” 
ông Dư cho rằng luận điệu nói 
trên không đúng trong trường 
hợp này, “bởi vì đến một thời 
điểm nào đó người ta không thể 
nhân danh chủ quyền để thực 
sự sát nhân, thực hiện tội ác 
diệt chủng.”

Thay vào đó, ông Dư kêu gọi 
cộng đồng quốc tế vạch lằn ranh 
đỏ của riêng mình nhằm chống 
lại sự bắt nạt của Trung Cộng, 
buộc nhà cầm quyền này phải 
tuân  thủ  các  quy  tắc  quốc  tế.

Làm điều đúng đắn
Ông Dư tin rằng chính quyền 
của cựu TT Trump đã vĩnh viễn 
thay đổi cách tiếp cận của Hoa 
Kỳ đối với Trung Cộng, bằng 
cách xác định đúng bản chất 
thách thức mà Trung Cộng đặt 
ra – là “mối đe dọa trung tâm 
của thời đại chúng ta,” một 
mô tả thường được cựu Ngoại 

trưởng Pompeo nói đến.
Theo ông Dư, các chính phủ 

tiền nhiệm đã bị “hao mòn” do 
tìm cách duy trì một “mối bang 
giao suôn sẻ” với Trung Cộng 
dựa trên một “khuôn khổ khiếm 
khuyết”. Khuôn khổ đó được 
dẫn dắt bởi cái mà ông Dư gọi 
là “tình cảm kiểu truyền giáo”: 
một quan điểm cho rằng can dự 
kinh tế với Bắc Kinh sẽ dẫn đến 
việc Trung Quốc trở thành một 
nước dân chủ và có trách nhiệm 
hơn trên thế giới.

Đối với ông Dư, quan điểm 
trước đây về Trung Cộng là 
“hoàn toàn kỳ quái”, bởi vì họ 
không hiểu được bản chất của 
chế độ đang cai trị người dân 
Trung Quốc này.

“Chúng ta ở phương Tây 
luôn đánh giá thấp mức độ mà 
Trung Quốc vẫn là một Đảng 
Cộng Sản,” ông Dư nhận xét, 
nói thêm rằng Trung Cộng là 
đảng chính trị theo chủ nghĩa 
Lênin giáo điều nhất trong lịch 
sử nhân loại.

“Hãy nhìn vào chính sách 
đối nội của họ. Nhìn vào chính 
sách quốc tế của họ. Mọi nước 
cờ chính sách lớn trong đó đều 
do loại hệ tư tưởng này thúc 
đẩy,” ông Dư nói và cho biết thêm 
rằng người ta chỉ cần đọc các bài 
diễn văn của các nhà lãnh đạo 
Trung Cộng sẽ nhận ra điều này. 
Tuy nhiên, các nhà hoạch định 
chính sách phương Tây đã không 
đánh giá nó một cách đúng đắn.

“Tôi nghĩ đó là thiếu sót nhất 
trong chính sách đối ngoại của 
Hoa Kỳ trước thời TT Trump,” 

ông Dư nhận định.
Là người lớn lên ở thành phố 

Trùng Khánh ở phía tây Trung 
Quốc trong thời kỳ Cách mạng 
Văn hóa, ông Dư có góc nhìn độc 
đáo để đưa ra đánh giá thực tế hơn 
về chế độ này. Năm 1985, ông Dư 
đến Hoa Kỳ với tư cách là một 
sinh viên trao đổi văn hóa. Bốn 
năm sau, vụ thảm sát ở Quảng 
trường Thiên An Môn đã khiến 
ông trở thành một sinh viên 
ủng hộ dân chủ  ở  Trung Quốc.

Ông Dư tiếp tục theo học 
tiến sĩ tại Đại học California, 
Berkeley. Năm 1994, ông trở 
thành giáo sư về lịch sử quân 
sự và Trung Quốc hiện đại tại 
Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở 
thành phố Annapolis, tiểu bang 
Maryland. Ông đã giảng dạy 
tại đây cho đến khi ông chuyển 
sang làm việc cho Bộ Ngoại 
giao 4 năm trước.

Trong khi được một quan 
chức cao cấp của Bộ ngoại giao 
Hoa Kỳ ca ngợi là “kho báu 
quốc gia,” ông Dư đã bị Trung 
Cộng đặc biệt khinh miệt. 
Truyền thông nhà nước Trung 
Cộng gán cho ông Dư là kẻ 
phản bội số một đối với dòng 
giống Trung Hoa trong lịch sử 
hiện đại, và trường trung học cơ 
sở mà ông Dư từng theo học ở 
Trùng Khánh đã loại bỏ tên ông 
ra khỏi một bức tường danh dự 
của nhà trường.

Thâu tóm giới tinh anh
Ông Dư cho rằng một trong 
những “thành tựu rực rỡ” không 
công khai của chính phủ ông 

Trump là họ đã có thể giảm 
thiểu “ảnh hưởng không lành 
mạnh” của chính sách vận động 
hành lang của Trung Cộng, mà 
theo nhiều phương diện có lợi 
cho Trung Cộng.

Trung Cộng đã tận dụng 
quyền kiểm soát độc quyền của 
mình đối với việc tiếp cận thị 
trường để tác động đến các công 
ty và tập đoàn của Hoa Kỳ muốn 
hoạt động tại Trung Quốc. Điều 
này cũng áp dụng cho các nhà 
vận động hành lang ở Hoa 
Thịnh Đốn, những người “sẽ 
phải đến gặp giới tinh anh của 
Trung Cộng để được tiếp cận 
với Trung Quốc,” ông Dư nói.

“Điều đó đã vĩnh viễn tạo ra 
một tầng lớp không lành mạnh 
và rất nguy hiểm trong xã hội,” 
ông Dư nhận xét.

Theo ông Dư, các nhóm vận 
động hành lang cực đoan đã 
tạo ra “ảnh hưởng rất lớn trong 
chính sách đối ngoại của đất 
nước chúng ta và đặc biệt là quá 
trình xây dựng chính sách về 
Trung Quốc.”

Hợp tác với các đồng minh
Vị cựu cố vấn này đã phản bác 
những người chỉ trích chính phủ 
ông Trump đã quá đơn phương 
trong việc thực thi các chính 
sách của mình đối với Trung 
Cộng. Các quan chức của ông 
Biden đã cam kết sẽ làm việc 
với các đồng minh để đối phó 
với các mối đe dọa đến từ chế độ 
này, mà theo họ là điểm tách rời 
so với chính phủ tiền nhiệm.

Ông Dư cho hay ông Pompeo 
đã dành “phần lớn thời gian của 
mình” để cố gắng nâng cao nhận 
thức toàn cầu về thách thức đến 
từ Trung Cộng, và xây dựng một 
liên minh để chống lại nó.

“Chúng tôi đã dành rất, rất 
nhiều nỗ lực để hình thành 
liên minh đa phương đó,” ông 
Dư cho hay. Nhưng từ rất sớm, 
chính phủ tiền nhiệm đã vấp 
phải nhiều sự phản đối từ các 
quốc gia khác.

“Nhiều bạn bè và đồng minh 
của chúng ta ban đầu không 
nhìn nhận như vậy,” ông Dư  
nói, đồng thời cho biết thêm 
rằng họ cáo buộc Hoa Kỳ hành 
động đơn phương. “Nhưng 
chính họ mới là những người 
hành động đơn phương nhất, 
bởi vì họ không muốn đi cùng.”

Ông Dư nói rằng phải đến 
sau đại dịch COVID-19 nhiều 
quốc gia mới nhận ra mối đe 
dọa toàn cầu này.

Ví dụ, ông Dư nói, Hoa Kỳ 
đã thuyết phục NATO giải quyết 
thách thức Trung Cộng ở khu 
vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương, một điều được coi là 
không tưởng chỉ ba năm về trước.

Ông Dư bày tỏ rằng góc nhìn 
trình bày ở trên là quan điểm 
của cá nhân ông, và không đại 
diện cho quan điểm của Học 
viện Hải quân Hoa Kỳ, Ngũ Giác 
Đài, hoặc chính phủ liên bang.

Yến Nhi biên dịch

EVA FU

Trung Quốc được cho là đang 
tìm cách hạn chế xuất cảng các 
quặng đất hiếm sang Hoa Kỳ; 
điều này có thể trở thành một 
khởi nguồn mới cho sự bất hòa 
giữa hai nước.

Hồi tháng 01/2021, Bộ 
Công nghiệp và Công nghệ 
Thông tin Trung Quốc đã đưa ra 
dự thảo kiểm soát sản xuất và 
xuất cảng các quặng đất hiếm 
và giới hạn thời gian 30 ngày 
để lấy ý kiến chung.

Trong suốt thời gian đó, các 
viên chức cao cấp trong ngành 
đã được yêu cầu đánh giá khả 
năng các công ty Hoa Kỳ và Âu 
Châu có thể bị ảnh hưởng như 

thế nào nếu Bắc Kinh quyết 
định cắt nguồn xuất cảng đất 
hiếm trong bối cảnh tranh chấp 
song phương, tờ The Financial 
Times đưa tin theo trích dẫn từ 
những người tham gia các cuộc 
thảo luận.

Một cố vấn của nhà cầm 
quyền Trung Cộng nói với The 
Financial Times rằng, “Nhà cầm 
quyền này muốn biết liệu Hoa 
Kỳ có gặp khó khăn trong việc 
chế tạo các chiến đấu cơ F-35 
hay không nếu như Trung Quốc 
áp đặt lệnh cấm xuất cảng.”

Các viên chức cao cấp trong 
ngành cũng được yêu cầu bàn 
luận về việc Hoa Kỳ có thể bảo 
đảm các loại đất hiếm từ những 
nhà cung cấp khác hay không.

Đất hiếm là một trong 17 kim 
loại cần có trong sản xuất phi 
cơ, máy điện toán, điện thoại 
di động, các hệ thống phát và 
truyền tải điện, và các thiết bị 
điện tử  tân tiến.

Trung Quốc kiểm soát 
khoảng 80% nguồn cung các 
quặng đất hiếm toàn cầu và coi 
sự thống trị của mình là đòn 
bẩy có thể được tận dụng để 
chống lại phương Tây. Không 
rõ liệu Trung Quốc có thể thực 
sự vũ khí hóa việc xuất cảng 
đất hiếm hay không, vì nó có 
thể phản tác dụng do các nước 
khác buộc phải tăng năng lực 
sản xuất của chính mình.

Theo ông Pini Althaus, Giám 
đốc điều hành của USA Rare 

Earth, một công ty đang khai 
thác mỏ đất hiếm Round Top ở 
Texas, thì thời gian để tăng năng 
lực sản xuất trong nước “thực tế 
có thể rất, rất ngắn” vì có nhiều 
sự hỗ trợ hơn của chính phủ và 
sự  cải  tiến  trong  ngành.

Trong một tuyên bố, ông 
Althaus cho biết, “Điềm xấu 
đã xuất hiện trong nhiều thập 
kỷ, và bây giờ chúng ta đang 
tận mắt chứng kiến   lý do tại 
sao chúng tôi lại lên tiếng 
cảnh báo rằng sự thống trị của 

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

Cố vấn của cựu Ngoại trưởng Pompeo:
Thế giới tự do nên vạch ra ‘lằn 
ranh đỏ’ đối với Trung Cộng

Trung Quốc dùng ‘chiêu bài’ đất 
hiếm để đe dọa Hoa Kỳ

THE EPOCH TIMES GREG BAKER/AFP/GETTY IMAGES

BEN DOOLEY/AFP/GETTY IMAGES

GEORGE FREY/GETTY IMAGES

Trung Quốc đưa ra 
bốn ‘lằn ranh đỏ’ 
cho ông Biden

Ông Dư Mậu 
Xuân (Miles Yu), 
một học giả gốc 
Hoa, cố vấn về 
Trung Quốc của 
cựu Ngoại trưởng 
Mike Pompeo.

Trung Quốc đối với ngành công 
nghiệp khoáng sản thiết yếu và 
đất hiếm là một mối lo ngại về 
địa chính trị rất bất ổn.”

“Để chống lại nỗ lực của 
Trung Cộng nhằm bóp nghẹt 
nền quốc phòng và các kim 
loại dùng để sản xuất công 
nghệ cao khác, Hoa Kỳ và các 
đồng minh phải tiếp tục đầu 
tư vào lĩnh vực này.”

Năm ngoái, cựu Tổng thống 
Donald Trump đã ký một sắc 
lệnh để mở rộng và tăng cường 
khai thác đất hiếm và các 
khoáng sản quan trọng khác ở 
trong nước.

“Hoa Kỳ hiện nhập cảng 
trực tiếp 80% các nguyên tố 
đất hiếm từ Trung Quốc, về các 
phần còn lại thì có nguồn gốc 
gián tiếp từ Trung Quốc thông 
qua các quốc gia khác,” ông 
Trump nói rõ trong sắc lệnh đó. 
“Trong những năm 80, Hoa Kỳ 
sản xuất nhiều những nguyên 

tố này hơn bất kỳ quốc gia nào 
trên thế giới, nhưng Trung 
Quốc đã dùng các thủ đoạn kinh 
tế hung hăng để chiếm lĩnh thị 
trường toàn cầu một cách chiến 
lược đối với các nguyên tố đất 
hiếm và thay thế vị trí của các 
đối thủ cạnh tranh.”

Năm ngoái, một nhóm lưỡng 
đảng gồm các nhà lập pháp Hạ 
viện và Thượng viện cũng đã 
đưa ra các đề xướng nhằm giảm 
sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào 
Trung Quốc bằng các ưu đãi 
thuế cho ngành công nghiệp 
đất hiếm.

Dân biểu Henry Cuellar 
(Dân Chủ–Texas) nói với The 
Epoch Times rằng, “Đại dịch 
toàn cầu đã làm rõ sự phụ 
thuộc của chúng ta vào Trung 
Quốc trong việc đáp ứng nhu 
cầu đối với các khoáng chất 
quan trọng được sử dụng trong 
các sản phẩm như xe điện và xe 
hybrid (xe hỗn hợp điện/xăng), 

máy tính, và thiết bị quân sự.”
“Điều cần thiết cho an ninh 

quốc gia và các lợi ích kinh tế 
của chúng ta là giảm bớt sự phụ 
thuộc về các quặng đất hiếm 
vào Trung Quốc. Tôi đã đồng 
tài trợ cho Đạo luật RARE để 
khuyến khích sản xuất trong 
nước và phát triển chuỗi cung 
ứng của riêng chúng ta. Để 
tiếp tục là quốc gia hàng đầu 
thế giới về cải tiến công nghệ 
và quân sự, chúng ta phải 
hành động.”

Tòa Bạch Ốc đã không hồi 
đáp ngay lập tức yêu cầu bình 
luận  từ  The Epoch Times.

Trong chiến dịch tranh cử 
của mình, Tổng thống Joe Biden 
đã cam kết “đẩy nhanh sự đổi 
mới trong khả năng phục hồi 
chuỗi cung ứng” và giải quyết 
“các vấn đề như phụ thuộc vào 
các quặng đất hiếm.”

Tấn Hưng biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Các khách mời bao gồm cựu Bộ trưởng 
Tài chính Hoa Kỳ Henry Paulson (trên 
cùng, ở giữa), cựu Thủ tướng Úc Kevin 
Rudd (trên cùng, bên phải), Đại sứ 
Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải 
(dưới cùng, bên phải) được trông thấy 
trên màn hình qua một liên kết video 
trực tuyến tại Diễn đàn Lanting về 
Bang giao Trung Quốc–Hoa Kỳ tại Bắc 
Kinh hôm 22/02/2021. 

Cảnh sát tuần tra tại một 
ngôi làng ở quận Hòa 
Điền, thuộc vùng Tân 
Cương của Trung Quốc, 
hôm 17/02/2018.

Một chiếc chiến đấu cơ F-35 cất cánh trong lần huấn luyện tại Căn cứ Không quân Hill ở Ogden, 
Utah, hôm 15/03/2017.

Sẽ có sự cạnh 
tranh gay gắt 

giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc. Và 

tôi sẽ không làm 
theo cách mà 

ông ấy [Tập Cận 
Bình] biết và đó 
là bởi vì ông ấy 

cũng đang gửi đi 
các tín hiệu.

Joe Biden
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Hai trong số các công ty kiểm 
toán toàn cầu “Big Four” đang 
đối mặt với sự giám sát ở Trung 
Quốc do các hoạt động kiểm 
toán liên quan đến khách hàng 
Trung Quốc.

“Big Four” gồm 4 công ty kiểm 
toán hàng đầu thế giới: Deloitte, 
EY (Ernst & Young), KPMG, 
PricewaterhouseCoopers (PwC).

Tháng 02/2021, một nhân 
viên tại chi nhánh của Deloitte 
ở Trung Quốc đã gửi một tài liệu 
trình bày bằng PowerPoint dài 
55 trang tới các nhân viên, dẫn 
chứng cáo buộc vi phạm kiểm 
toán và giám sát trong hoạt 
động kiểm toán của công ty này 
với các khách hàng Trung Quốc. 
Bản tài liệu lan truyền trên 
mạng xã hội Weibo và Zhihu 
của Trung Quốc, với nhiều 
người bình luận trực tuyến bày 
tỏ sự ủng hộ đối với người tố cáo 
và kêu gọi chính phủ tiến hành 
điều tra các thông lệ kiểm toán.

Bản tài liệu, do một nhân 
viên ẩn danh ở Bắc Kinh tự gọi 
là YW soạn thảo, trình bày chi 
tiết một số vấn đề kiểm toán 
tiềm ẩn rủi ro có từ năm 2016 
liên quan đến mười khách hàng.

Một số cáo buộc trọng yếu liên 
quan đến việc các nhà quản lý 
cao cấp của công ty không tuân 
thủ các thủ tục kiểm toán thích 
hợp. Ví dụ: trong quá trình kiểm 
toán RYB Education – một công 
ty niêm yết trên NYSE – người 
tố cáo đã thấy một số thông tin 
trong báo cáo kiểm toán không 
nhất quán với chứng từ thật do 
phía công ty cung cấp, và được 
thông báo rằng họ “không cần 
phải kỹ càng như vậy, chỉ cần 
điền vào như bình thường,” bản 
tư liệu cho biết.

Trong một trường hợp khác 
liên quan đến RYB Education, 
bên kiểm toán nhận thấy một số 
chi phí mà công ty phải chi trả 
không liên quan đến hoạt động 
kinh doanh, đó là các chi phí 
tiêu xài và mua sắm cá nhân ở 
nước ngoài của các quản lý cao 
cấp của công ty, bao gồm cả học 
phí chơi golf cho con của người 
sáng lập công ty ở New York. 
Sau khi nêu những vấn đề này 
lên quản lý cao cấp tại Deloitte, 
người tố cáo cáo buộc rằng các 
nhà quản lý của Deloitte đã cho 
là không cần điều tra thêm.

Người tố cáo cũng cáo buộc 

rằng giám đốc chịu trách nhiệm 
kiểm toán RYB của Deloitte đã 
nhận thẻ quà tặng dịch vụ thẩm 
mỹ viện trị giá hàng chục nghìn 
nhân dân tệ từ khách hàng và 
tăng phí kiểm toán RYB để đổi 
lấy việc che đậy một số vấn đề 
của công ty. Bản tài liệu cho biết 
điều này có thể gây nguy hại cho 
tính độc lập của kiểm toán viên 
trong hoạt động kiểm toán.

Bản thân RYB Education 
cũng không phải là không có 
vấn đề gây tranh cãi. Năm 2017, 
nhà cung cấp dịch vụ giáo dục 
này đã bị cáo buộc lạm dụng trẻ 
em tại một nhà trẻ ở Bắc Kinh 
sau khi truyền thông của Trung 
Cộng, Tân Hoa Xã, đưa tin trẻ 
em bị lạm dụng tình dục và bị 
đâm kim tiêm.

Các khách hàng khác có 
tên trong bản tư liệu bao gồm 
Sinotrans, một công ty con 
của tập đoàn nhà nước China 
Merchants Group và LG CNS 
China, một công ty con của tập 
đoàn LG của Nam Hàn, và Boqi 
Environmental của Trung Quốc.

Tác giả của bản tài liệu kết 
luận rằng, “Việc dung túng, 
thông đồng, bao che và giấu 
diếm của các nhân sự Deloitte 
liên quan đến vấn đề chất lượng 
kiểm toán đã gây tổn hại nghiêm 
trọng đến trật tự thị trường tài 
chính trong và ngoài nước, ảnh 
hưởng đến chất lượng báo cáo 
kiểm toán và gây ra các rủi ro 
lớn tới quyết định đầu tư.”

Deloitte thông tin rằng họ 
đã biết về các cáo buộc và đã tự 
xem xét vấn đề, “và không tìm 
thấy bằng chứng nào ảnh hưởng 
đến tính đúng đắn của công việc 
kiểm toán,” một tuyên bố của 

Deloitte nêu hôm 05/02.
Bản tài liệu cũng thu hút 

sự theo dõi của các cơ quan 
quản lý Trung Quốc. Bộ Tài 
chính Trung Quốc được cho là 
đã triệu tập một cuộc họp với 
Deloitte Trung Quốc.

Deloitte không phải là công 
ty thuộc nhóm “Big Four” duy 
nhất sa lầy vào tranh cãi ở Trung 
Quốc. EY (Ernst & Young) cũng 
đang đối mặt với những cáo buộc 
liên quan đến hoạt động kiểm 
toán cho các khách hàng lớn của 
Trung Quốc. Theo một bản tin 
của tờ Telegraph ở Anh Quốc, 
một người tố cáo đã buộc tội các 
nhà quản lý cao cấp của EY “làm 
ngơ khi khách hàng lớn là Xinwei 
Group đã không tiết lộ một giao 
dịch mua cổ phiếu rủi ro.”

Dù những vi phạm này có 
đủ trọng yếu để thay đổi ý kiến   
kiểm toán về báo cáo tài chính 
của các doanh nghiệp này hay 
không, thì các cáo buộc cũng 
cho thấy sự phức tạp về chuyên 
môn của nghề kiểm toán và có 
thể đưa đến nhiều quy định chặt 
chẽ hơn về đạo đức và chuẩn 
mực của kiểm toán viên.

Hoạt động kiểm toán và 
‘màu sắc Trung Quốc’
Ai cũng biết rằng trong mùa 
kiểm toán thường niên, các kiểm 
toán viên vô cùng bận rộn và cần 
xem xét hàng trăm, nếu không 
muốn nói là hàng nghìn tài liệu 
mỗi tuần. Theo một nhân viên 
của “Big Four” ở New York, một 
người muốn ẩn danh, những vi 
phạm nhỏ là điều phổ biến và 
các nhà quản lý kiểm toán cao 
cấp phải xoay sở giữa việc đáp 
ứng các thời hạn theo yêu cầu 

của khách hàng, đồng thời giải 
quyết và ghi nhận các vấn đề 
kiểm toán được nêu ra. Nguồn 
tin cho biết, một số vấn đề thực tế 
được “ghi lại để đấy” nếu chúng 
được coi là ‘không đáng kể’.

Nhưng tích tiểu thành đại. 
Đây là một lý do khiến chất 
lượng kiểm toán của các hãng 
kiểm toán lớn bị đặt dấu hỏi. EY 
đang phải đối mặt với sự giám 
sát kỹ lưỡng ở Âu Châu sau sự 
sụp đổ của nhà cung cấp dịch 
vụ thanh toán Đức từng được 
ca ngợi  là Wirecard. Và KPMG 
vào năm 2020 đã bị kiện ở Anh 
Quốc vì kết quả kiểm toán công 
ty xây dựng lớn Carillion đã 
phá sản của Anh Quốc.

Trong báo cáo mới nhất của 
Ủy ban Giám sát Kế toán Công 
ty Đại chúng Hoa Kỳ (PCAOB) 
– cơ quan giám sát chuyên ngành 
đối với các hãng kiểm toán – đã 
phát hiện ra rằng 30% trong tổng 
số các cuộc kiểm toán của PwC 
và KPMG vào năm 2020 có sai 
sót đáng kể, với EY và Deloitte 
tương ứng là 18% và 10%.

Tổng hợp lại những vấn đề 
này là những thách thức cụ thể 
hơn đối với Trung Quốc.

Đã có một loạt vụ bê bối tài 
chính liên quan đến các doanh 
nghiệp Trung Quốc niêm yết 
tại Hoa Kỳ, đáng chú ý nhất 
là chuỗi cà phê Trung Quốc 
Luckin Coffee, đã bị hủy niêm 
yết khỏi Nasdaq vào năm 2020 
sau khi bị phát hiện có hành vi 
giả mạo doanh thu. Các công 
ty Trung Quốc khác được niêm 
yết tại Hoa Kỳ, bao gồm TAL 
Education Group và iQiyi, đã 
trở thành đối tượng của những 
người tố cáo và bán khống vì 
cáo buộc có những hành vi 
không đúng đắn trong nghiệp 
vụ  kế  toán  và  tài  chính.

Các công ty lớn của Trung 
Quốc - được kiểm toán bởi các 
chi nhánh địa phương của hãng 
kiểm toán “Big Four” - không 
phải trả lời các yêu cầu của 
PCAOB hoặc Ủy ban Chứng 
khoán và Giao dịch Hoa Kỳ 
(SEC). Lãnh đạo Trung Cộng 
coi các tài khoản và hồ sơ tài 
chính của các công ty Trung 
Quốc là “bí mật nhà nước” có 
tính bảo mật và riêng tư.

Tuy nhiên, các nhà quản 
lý Hoa Kỳ đã bắt đầu phản 
công. Đạo luật về Trách nhiệm 

Giải trình của Các Công ty 
Cổ phần Nước ngoài (The 
Holding Foreign Companies 
Accountable Act) đã được ký 
thành luật vào tháng 12/2020 
để buộc các công ty nước ngoài 
được niêm yết tại Hoa Kỳ phải 
chịu sự kiểm tra của PCAOB, 
nếu không sẽ bị hủy niêm yết.

Các công ty Trung Quốc, 
ngay cả các công ty thuộc sở 
hữu tư nhân, phải ngầm giải 
trình với những người đứng đầu 
và lãnh đạo Đảng Cộng Sản tại 
địa phương. Hầu hết mọi công ty 
ở Trung Quốc đều có các thành 
viên Trung Cộng. Đó là một 
trong những lý do chính khiến 
Huawei – một công ty thuộc sở 
hữu tư nhân – gây ra rủi ro an 
ninh quốc gia cho Hoa Kỳ.

Theo báo cáo gần đây của 
Telegraph, có hàng nghìn 
thành viên Trung Cộng được 
tuyển dụng bởi các công ty kế 
toán “Big Four” ở Trung Quốc, 
bao gồm ít nhất một giám đốc 
(partner) tại mỗi công ty. EY và 
Deloitte mỗi bên tuyển dụng 
hơn 800 đảng viên Trung Cộng.

Bà Yang Jie, một giám đốc 
tại KPMG Trung Quốc, đã được 
trích dẫn trên một trang web của 
Trung Quốc ca ngợi chế độ cai 
trị của đất nước, nói rằng “chúng 
tôi thường tổ chức để học hỏi 
tinh thần của đảng và tư duy của 
ông Tập Cận Bình trong việc 
cải cách và trang bị vũ khí cho 
chúng tôi,” tờ Telegraph đưa tin. 
Bà này cũng tham gia Đại hội 
Toàn quốc lần thứ 19 năm 2017 
với tư cách là đại diện danh dự.

Thực tế này tự nó không phải 
là tin thời sự gì cả. Hầu như bất 
kỳ ai quan trọng ở Trung Quốc 
đều là đảng viên Trung Cộng, 
bao gồm các giám đốc điều hành 
công ty và các doanh nhân giàu 
có (chẳng hạn như  Jack Ma).

Tuy nhiên, chúng ta biết 
rằng Trung Cộng đòi hỏi sự 
trung thành tuyệt đối từ các 
đảng viên và lợi ích của đảng 
thường là tối quan trọng. Điều 
này càng làm phức tạp thêm vai 
trò của kiểm toán viên, người có 
nhiệm vụ được ủy thác bởi thị 
trường đại chúng và các cổ đông 
độc lập của công ty mà họ kiểm 
toán, chứ không phải đối với 
Trung Cộng.

Minh Trí biên dịch

hàng trong quá trình nộp đơn xin vay. 
Đó cũng là một ý kiến   hay.

Viện trợ trước hết nên đến với các 
doanh nghiệp hỗ trợ việc làm, bất 
kể  chủ  sở  hữu thuộc chủng tộc nào. 
Khoản cứu trợ COVID-19 được cho là 
để bảo vệ tiền lương.  Đáng kinh ngạc 

là 2.1 triệu trong số 2.6 triệu doanh 
nghiệp do người da màu làm chủ trên 
toàn quốc không có nhân viên mà chỉ 
có chủ sở hữu, theo hiệp hội doanh 
nghiệp của người da màu Hoa Kỳ (U.S. 
Black Chambers). Ủng hộ các doanh 
nghiệp không có công nhân chỉ đơn 

Tiếp theo là gì? Giảm thuế cho 
phụ nữ  và người thuộc sắc tộc  thiểu 
số, và áp thuế suất cao hơn cho nam 
giới da trắng? Các chương trình của 
chính phủ  không được phân biệt đối 
xử. Tất cả chúng ta đều phải bình 
đẳng theo luật pháp.

Hãy nói điều đó với Tổng thống 
Joe Biden, người đã thắng cử với 
những lời hứa sẽ đoàn kết. Kế hoạch 
dài 27 trang của ông để “xây dựng 
lại tốt đẹp hơn bằng cách chú trọng 
công bằng chủng tộc” đề nghị hàng 
chục chương trình do người đóng 
thuế tài trợ cho các doanh nghiệp 
“do người da màu làm chủ” và 
không đề cập đến các doanh nghiệp 
thuộc sở  hữu của người da trắng. 
Điều đó nhất định gây ra sự phẫn 
nộ về chủng tộc.

Ông Biden cam kết thu hẹp 
khoảng cách giàu có và thu nhập 
giữa người da trắng và người thuộc 
sắc tộc thiểu số. Hoan hô! Ai có 
thể tranh luận với việc muốn tất 
cả người dân Hoa Kỳ thành công? 
Vấn đề là làm thế nào. Ông Donald 
Trump đã thu hẹp khoảng cách 

bằng cách thúc đẩy việc làm và tăng 
trưởng, và không phải dùng đến các 
chương trình cụ thể về chủng tộc.

Vào năm 2019, trước khi xảy ra 
đại dịch, khoảng cách thu nhập giữa 
người da trắng và người thuộc sắc 
tộc thiểu số đã giảm xuống, và tỷ lệ 
nghèo đói ở người da màu và người 
gốc Tây Ban Nha giảm xuống mức 
thấp nhất từng được ghi nhận. Sở 
hữu nhà và giá trị tài sản ròng của 
người da màu và người gốc Tây Ban 
Nha tăng lên. Tất cả đạt được mà 
không cần sự trợ giúp của chính phủ 
dựa trên màu da và sắc tộc.

Mặt khác, kế hoạch của ông Biden 
hầu như không đề cập đến sự tăng 
trưởng.  Cách tiếp cận của ông là 
gian lận hệ thống – nhắm mục tiêu 
có lợi cho các nhóm được ưu ái.

Một số tiểu bang do Đảng Dân 
Chủ kiểm soát cũng đang đặt vấn 
đề chủng tộc và giới tính lên trên sự 
công bằng. Hồi tháng 5/2020, Thống 
đốc New York Andrew Cuomo đã ra 
mắt Quỹ cho vay chuyển tiếp New 
York (New York Forward Loan Fund) 
“tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ 
do phụ nữ làm chủ và người thuộc 
sắc tộc thiểu số”. Chương trình yêu 

cầu chi 60% các khoản vay do người 
đóng thuế tài trợ cho các doanh 
nghiệp do phụ nữ  và người thuộc 
sắc tộc thiểu số làm chủ, gấp đôi tỷ 
trọng của họ trong tổng số các doanh 
nghiệp của tiểu bang. Điều đó khiến 
các chủ doanh nghiệp nam giới da 
trắng gặp bất lợi. Điều đó có thể là 
vi hiến – vi phạm sự bảo đảm của Tu 
chính án thứ 14 rằng tất cả chúng 
ta đều được đối xử bình đẳng.

Khi các chính trị gia tiểu bang 
Oregon dành một khoản tiền cứu trợ 
COVID-19 cho cư dân da màu và chủ 
doanh nghiệp da màu, một chủ công 
ty khai thác gỗ da trắng đang mất 
tiền vì các lần phong tỏa đã kiện tiểu 
bang và thành công, khiến chương 
trình phân biệt đối xử  tạm dừng cho 
đến khi vụ việc được quyết định.

Tương tự, khi Colorado chỉ trao 
quỹ cứu trợ COVID-19 cho các 
doanh nghiệp của người thuộc sắc 
tộc thiểu số, một chủ tiệm hớt tóc da 
trắng đã khởi kiện, đòi quyền được 
đối xử bình đẳng theo luật pháp.

New Jersey hiện đang xem xét luật 
cung cấp 50 triệu USD để hỗ trợ các 
doanh nghiệp của người thuộc sắc 
tộc thiểu số trong khi từ chối tài trợ 

trợ  giúp cho các doanh nghiệp không 
phải của người dân tộc thiểu số. Nếu 
luật này được chuẩn y, họ cũng nên 
bị kiện.

Các doanh nghiệp thuộc sở hữu 
của người thuộc sắc tộc thiểu số đã bị 
ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong đại 
dịch, nhưng có nhiều cách để giúp 
đỡ mà không phải kêu gào “người da 
trắng không cần được viện trợ.”

Khi đợt cho vay đầu tiên của 
Chương trình Bảo vệ tiền lương được 
thực hiện vào mùa xuân năm 2020, 
các doanh nghiệp nhỏ không có mối 
liên hệ sẵn có với ngân hàng đã gặp 
khó khăn khi ghi danh, bao gồm 
nhiều doanh nghiệp do người thuộc 
sắc tộc thiểu số sở hữu. Nhưng đến 
cuối mùa hè, vấn đề đó phần lớn đã 
được giải quyết bằng các nỗ lực tiếp 
cận cộng đồng. Dữ liệu liên bang cho 
thấy tính đến ngày 01/12, hơn một 
nửa số tiền tài trợ Bảo vệ tiền lương 
đã được chuyển đến các doanh 
nghiệp ở những vùng lân cận có thu 
nhập thấp hoặc trung bình.

Phó Tổng thống Kamala Harris 
đã đề nghị dùng các “hoa tiêu” 
(navigator) để hướng dẫn các chủ 
doanh nghiệp ít hiểu biết về ngân 

Các công ty kiểm toán hàng đầu bị cáo buộc về
hành vi sai trái ở Trung Quốc

INA FASSBENDER/AFP VIA GETTY IMAGES

phiếu chỉ để kết tội. Có vẻ như động cơ 
cuộc bỏ phiếu cho quyền xét xử này hoàn 
toàn được thôi thúc bởi khát khao chứng 
minh cựu TT Trump có tội.

Tuy nhiên, có hai thượng nghị sĩ 
mặc dù đã bỏ phiếu chống lại quyền xét 
xử nhưng vẫn bỏ phiếu cho việc kết tội. 
Hãy suy ngẫm một chút về điều đó: Họ 
thừa nhận quy trình này là không hợp 
pháp—nhưng họ vẫn muốn sử dụng nó: 
“Đúng đấy, tôi biết đây là một phiên tòa 
trá hình (kangaroo court), nhưng dù 
sao thì tôi cũng sẽ để nó treo cổ ông.”

Bảy đảng viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ 
phiếu để kết tội. Họ sẽ phải hứng chịu 
phản ứng từ người dân. Làm thế nào 
mà ông Mitt Romney sẽ có thể sống sót 
được qua cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng 
Cộng Hòa tại Utah vào năm 2024? Câu 
trả lời là, ông ấy có thể sẽ không.

Cuộc nổi dậy gần đây nhất không 
phải là ở Điện Capitol Hoa Kỳ. (Cuộc 
xâm nhập Điện Capitol giống một 
cuộc bạo động hơn.) Như tác giả Andy 
Ngô đã viết trong cuốn sách mới của 
mình, tựa đề “Hé lộ chân tướng” 
(“Unmasked”), đó đã và đang là cuộc 
nổi dậy do Antifa–Black Lives Matter 
khơi mào. Quả thật là sửng sốt khi biết 
rằng một số đảng viên Đảng Dân Chủ 
hàng đầu đã tiếp tay hoặc ít nhất là 
dung túng cho cuộc nổi dậy đó.

Hôm 12/02, luật sư David Schoen 
của cựu TT Trump đã cứu vãn thành 
tích kém cỏi ban đầu của nhóm luật sư 
bào chữa cho ông bằng cách chiếu một 
loạt video có tác động mạnh mẽ. Chúng 
quay cảnh các thành viên Đảng Dân 
Chủ hàng đầu, bao gồm nhiều người ở 
Thượng viện, đang làm gần như chính 
xác những gì mà họ cáo buộc cựu TT 
Trump đã làm. Một đoạn video đã trình 
chiếu những cảnh tượng kinh hoàng 
trong cuộc bạo loạn Antifa–Black Lives 
Matter năm 2020, song song với hình 
ảnh các đảng viên Dân Chủ hàng đầu 
đang cổ vũ cho những kẻ bạo loạn đó.

Thật khó mà tránh để kết luận 
rằng nhiều đảng viên Dân Chủ hàng 
đầu về cơ bản là thù địch với hệ thống 
Hiến pháp của Hoa Kỳ. Đây vừa là mối 
nguy rất lớn đối với Hoa Kỳ, vừa là cơ 
hội chính trị lớn cho Đảng Cộng Hòa. 

Cơ hội của Đảng Cộng Hòa không chỉ 
mang tính toàn quốc, mà còn hiện 
hữu ở các tiểu bang thiên tả khác đang 
bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của 
Antifa–Black Lives Matter, đặc biệt là 
Washington và Oregon.

Tôi từng giảng dạy nhiều năm ở các 
trường cao đẳng và đại học, vì vậy tôi rất 
quen thuộc với thái độ thù địch của giới 
học giả đối với hệ thống Hiến pháp của 
chúng ta. Ở một mức độ không tương 
xứng, các đảng viên Đảng Dân Chủ đắc 
cử đã bước thẳng vào chính trường từ 
môi trường học thuật. Hai trong số rất 
nhiều ví dụ nói trên là những nhân vật 
giữ vai trò chủ chốt trong phiên đàn 
hặc, bao gồm Thượng nghị sỹ Charles 
Schumer (Dân Chủ-New York), người đã 
nhậm chức tại Cơ quan Lập pháp tiểu 
bang New York gần như ngay lập tức 
sau khi tốt nghiệp trường luật; và người 
phụ trách đàn hặc tại Hạ viện, Dân biểu 
Jamie Raskin (Dân Chủ-Maryland), 
người đã dành gần như toàn bộ sự 
nghiệp chuyên môn để làm giáo sư luật 
ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Những người 
như vậy đã hoàn toàn chìm đắm trong 
các quy tắc “cấp tiến,” nhưng lại tương 
đối ít tiếp xúc với xu thế chủ đạo trong 
đời sống người dân Hoa Kỳ.

Cựu TT Donald Trump tạo ra lòng 
trung thành lớn. Nhưng một bài học từ 
nhiệm kỳ tổng thống ngắn ngủi và đầy 
sóng gió của ông là Đảng Cộng Hòa cần 
đề cử các ứng viên tổng thống có kinh 
nghiệm chính trị hơn. Nhiệm kỳ tổng 
thống không phải là nơi để học việc. 
Tất nhiên, các cử tri sơ bộ của Đảng 
Cộng Hòa phải phân biệt trong các ứng 
cử viên có kinh nghiệm chính trị, ai là 
những người sẽ vẫn kiên định và ai là 
những người sẽ bán mình cho “Đầm 
lầy.” Đảng Cộng Hòa nên đề cử nhiều 
Reagan và ít McCain hơn.

Đây là một thực tế quan trọng mà 
cựu TT Trump (cũng như nhiều thành 
viên Đảng Cộng Hòa khác) không bao 
giờ hiểu: việc một tổng thống Đảng Cộng 
Hòa và Quốc hội bãi bỏ các quy định 
hoặc hạn chế sự phát triển của chính 
phủ là chưa đủ. Nếu các chương trình 
nuôi dưỡng cho cánh tả không bị loại 
bỏ, chúng sẽ nhanh chóng phát triển trở 
lại. (Hãy nghĩ đến việc ông Joe Biden đã 
đảo ngược di sản của ông Trump nhanh 

như thế nào.) Khi Đảng Cộng Hòa nắm 
quyền, họ phải xóa bỏ các nghị trình tồi 
tệ, chứ không phải chỉ là cải cách hoặc 
cắt bỏ chúng — bất chấp những lời la 
hét của Đảng Dân Chủ, những kẻ vận 
động hành lang và giới truyền thông. 
Khi các chương trình do người đóng 
thuế tài trợ biến mất, thì thiệt hại xã hội 
mà chúng gây ra cũng theo đó mà biến 
mất. Và các nguồn quỹ của người đóng 
thuế vốn cũng là huyết mạch của phe 
cánh tả cũng sẽ không cánh mà bay. Tôi 
có rất nhiều đề nghị cho việc loại bỏ này, 
nhưng một nơi tốt để bắt đầu sẽ là các 
chương trình liên bang tài trợ cho giới 
học giả cánh tả.

Việc không nắm bắt được một thực 
tế khác đã khiến cựu TT Trump gặp 
rắc rối hết lần này đến lần khác. Thực 
tế đó là: Các tiêu chuẩn ứng xử được 
trông đợi đối với những người bảo thủ 
cao hơn những người theo chủ nghĩa 
tự do. Các đảng viên Đảng Dân Chủ 
hàng đầu, những người đã cổ vũ cho 
cuộc nổi dậy, đã thoát ra khỏi tình 
huống rắc rối đó mà không bị bất kỳ 
hình phạt nào; còn cựu TT Trump 
thì bị đàn hặc vì những điều còn kém 
xa. Tôi biết điều này là sự bất công 
khủng khiếp. Tôi biết một lý do chính 
là sự thiên vị của giới truyền thông và 
quan liêu. Nhưng một chính trị gia 
lão luyện làm việc với những điều kiện 
như họ vốn có, không phải như những 
gì họ muốn. Bất kỳ ứng cử viên hoặc 
viên chức Đảng Cộng Hòa nào cũng 
nên cân nhắc, cân nhắc lại mọi điều 
anh ta nói và làm trước khi thực hiện 
những điều đó. Là một nhà lãnh đạo 
Đảng Cộng Hòa bảo thủ lâu năm và là 
một ứng cử viên cho chức thống đốc, 
tôi đã rất vất vả mới học được điều này.

Việc loại bỏ cựu TT Trump khỏi 

cuộc chơi luôn là rủi ro, nhưng có ba 
yếu tố có tác dụng ngăn cản sự trở lại 
huy hoàng của ông ấy. Thứ nhất, nhiều 
nhà hoạt động của Đảng Cộng Hòa sẽ 
không muốn mang theo hành lý tiêu 
cực. Thứ hai, cựu TT Trump đã 74 
tuổi và năng lượng vô biên của ông ấy 
sẽ không tồn tại mãi mãi. Thứ ba, và 
quan trọng nhất, sẽ có rất nhiều ứng 
cử viên tài giỏi sẵn sàng thay thế vị trí 
của ông ấy. Có thể kể ra hai người là 
các thượng nghị sỹ Rand Paul (Cộng 
Hòa-Kentucky) và Josh Hawley (Cộng 
Hòa-Missouri), những người đã giành 
được sự kính trọng trong nội bộ Đảng 
Cộng Hòa thông qua việc ủng hộ tính 
liêm chính của cuộc bầu cử và phản 
đối việc đàn hặc. Đảng Cộng Hòa cũng 
sẽ sản sinh ra các ứng cử viên tiềm 
năng khác.

Cuối cùng, và quan trọng nhất: Như 
tôi đã lưu ý trước đây, sự hủ bại trong 
nền chính trị quốc gia nêu bật sự cần 
thiết phải cứu lấy Hoa Kỳ thông qua 
hành động được cân nhắc cẩn thận 
ở cấp lập pháp tiểu bang—thông qua 
cải cách bầu cử, phân bổ các đại cử tri 
tổng thống để ngăn chặn sự hủ bại ở các 
thành phố lớn, và kêu gọi một đại hội 
các tiểu bang để đề xuất sửa đổi tu chính 
án trong Hiến pháp.

 
Ông Robert G. Natelson là viện sỹ cao 
cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập 
ở Denver, ông cũng là tác giả của cuốn 
sách “Hiến pháp gốc: Điều nó thực sự 
nói lên và ý nghĩa.” 

Góc nhìn được trình bày trong bài 
viết này là ý kiến của riêng tác giả và 
không nhất thiết phản ánh quan điểm 
của The Epoch Times.
 
Nguyễn Lê biên dịch

Bài học cho phe bảo 
thủ từ phiên đàn hặc 
cựu TT Trump

WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

Tiếp theo từ trang 1

Tiếp theo từ trang 1

SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

Cuộc vật lộn của doanh nghiệp nhỏ

Tấm biển báo ‘Xin 
lỗi, chúng tôi 

đóng cửa’ tại một 
cửa hàng hôm 

04/01/2021.

giản vì họ thuộc sở hữu của người 
thuộc sắc tộc thiểu số, mà không 
ưu tiên các doanh nghiệp có nhân 
viên, là điều ngớ ngẩn. Chương 
trình cho vay tập trung vào người 
thuộc sắc tộc thiểu số của ông 
Cuomo gặp phải vấn đề đó.

Quốc hội hiện đang soạn thảo dự 
luật cứu trợ COVID-19 tiếp theo. Để 
thúc đẩy đoàn kết dân tộc và đối xử 
bình đẳng với tất cả người dân Hoa 
Kỳ, các nhà lập pháp cần cung cấp 
sự trợ giúp cho các doanh nghiệp 
nhỏ mà không phân biệt chủng tộc 
hay giới tính. Các doanh nghiệp 
chứng minh được nhu cầu lớn nhất 
nên nhận được sự trợ giúp. Ngay cả 
đối với những doanh nghiệp thuộc 
sở hữu của nhóm người bị ghét bỏ 
về mặt chính trị: nam giới da trắng.

Tiến sĩ Betsy McCaughey, nhà 
bình luận chính trị, chuyên gia 
hiến pháp, nhà báo chuyên mục 
tổng hợp và là tác giả của một số 
cuốn sách, bao gồm “The Obama 
Health Law: What It Says and 
How to Overturn” và “The Next 
Pandemic.” Bà cũng là cựu phó 
thống đốc New York.

Góc nhìn được trình bày trong 
bài viết này là ý kiến của tác giả và 
không nhất thiết phản ánh quan 
điểm của Epoch Times.
 
Minh Khanh biên dịch

Dây thép gai trên hàng rào bên ngoài Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn trong ngày thứ năm của phiên tòa đàn hặc cựu Tổng 
thống Donald Trump hôm 13/02/2021.

Văn phòng của Deloitte tại số 2 đường New Square vào ngày 2/10/2018 ở London, Anh Quốc.

JACK TAYLOR/GETTY IMAGES
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khuynh hướng bảo thủ ở miền Nam.
Khi gia nhập lực lượng với những 

thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối 
việc phá thai, họ đóng một vai trò 
quan trọng trong việc bảo vệ các luật 
chống phá thai. Sức mạnh của họ đã 
thể hiện rõ khi Đạo luật Chăm sóc 
sức khỏe Hợp túi tiền (thường được 
gọi là Obamacare) đang nỗ lực để 
được Hạ viện thông qua.

Ông Lipinski, cùng với các thành 
viên Đảng Dân Chủ phản đối phá thai 
khác, đã cho rằng dự luật này thiếu 
các hạn chế đối với việc phá thai do 
liên bang tài trợ và yêu cầu sửa đổi các 
hạn chế đó. Như một thỏa hiệp, tổng 
thống Barack Obama đã đồng ý ban 
hành sắc lệnh cấm việc phá thai do 
liên bang tài trợ.

Ông Bart Stupak, người lãnh đạo 
các thành viên Đảng Dân Chủ phản 
đối việc phá thai tại Quốc hội thời 
điểm đó, và hàng chục người khác 
trong liên minh, đã chuyển sang ủng 
hộ chương trình Obamacare. Nó đã 
được Hạ viện thông qua với số phiếu 
bầu sát sao 219–212.

Tuy nhiên, ông Lipinski đã bỏ 
phiếu chống lại nó, cùng với khoảng 
30 thành viên Đảng Dân Chủ phản 
đối việc phá thai khác.

“Người ta đã hỏi tôi, ‘Nếu nó đủ tốt 
cho ông Stupak, tại sao nó không đủ 
tốt cho ông?’” Ông Lipinski nói với tờ 
Chicago Tribune vào thời điểm đó. 
“Sắc lệnh hành pháp không vượt qua 
được luật pháp.” Ông cũng cảm thấy 
chương trình Obamacare không bền 
vững về mặt tài chính.

Cuộc bỏ phiếu cho chương trình 
Obamacare hóa ra là một sự thay đổi 
cuộc chơi đối với những thành viên 
Đảng Dân Chủ phản đối việc phá thai 
trong Quốc hội.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm 
kỳ, một số nhóm phản đối phá thai 
đã rút lại sự ủng hộ cho những thành 
viên Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cho 
Obamacare, và chuyển sang ủng hộ 
những đối thủ của họ trong Đảng 
Cộng Hòa.

Khi Quốc hội mới được bầu họp 
vào tháng 1/2011, số thành viên Đảng 
Dân Chủ phản đối việc phá thai đã 
giảm đi một nửa.

Tổng cộng Đảng Dân Chủ đã mất 
hơn 60 ghế. Theo một bài báo của 
ông Tobin Grant, giáo sư  về  khoa 
học chính trị tại Đại học Southern 
Illinois, số lượng các đảng viên Dân 
Chủ phản đối phá thai cứ giảm xuống 
nhiều hơn sau mỗi vài năm.

Năm 2012, nó giảm xuống dưới 10 
người. Năm 2014, hầu hết họ đã nghỉ 
hưu hoặc thất cử.

Năm 2016, chỉ còn lại hai thành 
viên Đảng Dân Chủ kiên trì phản 
đối việc phá thai: ông Lipinski và 
ông Collin Peterson, một dân biểu 
kỳ cựu đại diện cho một quận nông 
thôn rộng lớn ở phía tây tiểu bang 
Minnesota.

Khoảng một nửa thời gian, dân 
biểu Henry Cuellar của Texas tham 
gia cùng với họ.

 
Chịu áp lực
Trong nhiều năm qua, ông đã chứng 
kiến   nhiều thành viên Đảng Dân 
Chủ phản đối việc phá thai chuyển 
sang Đảng Cộng Hòa vì họ không 
chấp nhận quan điểm của đảng này 
về  việc  phá thai. Nhưng ông Lipinski 
tin rằng ông có thể tiếp tục và dung 
hòa được hai việc này.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ của 
Đảng Dân Chủ năm 2018, ông 
Lipinski đã suýt thua [phiếu bầu] 
bà Marie Newman, một ứng cử viên 
cấp tiến hơn của Đảng Dân Chủ, 
người ủng hộ việc phá thai. Ông đã 
trụ lại được qua cuộc đua với một 
chênh lệch nhỏ là 2% số phiếu bầu.

 Công ty Planned Parenthood 
đã chi khoảng 100,000 USD cho các 
chiến dịch chống lại ông Lipinski. 
Đây là số tiền lớn thứ hai mà tổ chức 
này đã chi để chống lại một ứng cử 
viên trong năm đó.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ của 
Đảng Dân Chủ năm 2020, bà 
Newman lại thách thức [tranh cử 
với] ông Lipinski một lần nữa. Bà 
được tán thành bởi các thành viên 
nổi bật của đảng này, bao gồm ông 
Obama, ông Joe Biden, và thị trưởng 
Chicago Lori Lightfoot. 

Giữa lúc cuộc đua đang gay gắt, 
ông Lipinski đã ký một bản đệ trình 
yêu cầu Tòa án Tối cao duy trì luật 
phá thai ở Louisiana và xem xét lại vụ 

Roe v. Wade.
Ông và ông Peterson là hai thành 

viên Đảng Dân Chủ duy nhất đã ký 
vào bản đệ trình này, cùng với hơn 
200 thành viên Đảng Cộng Hòa từ cả 
Hạ viện lẫn Thượng viện.

Ông nói: “Tôi vẫn luôn tin tưởng 
vào việc bảo vệ sự sống của những 
đứa trẻ chưa chào đời, và tôi sẽ không 
thay đổi điều đó, mặc dù nó ngày 
càng khó khăn hơn về mặt chính trị.”

Các nhóm ủng hộ phá thai đã 
biểu tình bên ngoài văn phòng 
địa phương của ông Lipinski ở 
Lockport, Illinois.

Tổ chức NARAL Pro-Choice 
America đã chi gần 220,000 USD cho 
các chiến dịch ủng hộ bà Newman. 
Đây là số tiền lớn nhất mà tổ chức 
này đã chi cho bất kỳ ứng cử viên 
nào trong vòng bầu cử này.

Ông Lipinski đã thua bà Newman 
trong vòng sơ bộ với chênh lệch 
2.5%, tương đương khoảng 2,800 
phiếu bầu. Bà Newman đã nhận xét 
về chiến thắng của mình trong một 
cuộc phỏng vấn với New York Times: 
“Ông Lipinski không chỉ lạc nhịp với 
quận này, mà còn thực sự lạc nhịp 
với nguyên tắc của Đảng Dân Chủ. 
Vì vậy, đó thực sự là lý do số 1 khiến 
tôi ra tranh cử và lý do tôi giành 
chiến thắng.”

Trong bài phát biểu nhượng vị 
của mình, ông Lipinski nói: “Có 
một vấn đề xuất hiện đặc biệt lớn 
trong chiến dịch này: việc tôi phản 
đối phá thai. Tôi đã bị bêu rếu là 
đã nhận hàng triệu USD quảng cáo 
truyền hình và bư u phẩm vì điều 
này. Tôi đã bị nhiều đồng nghiệp 
và các thành viên Đảng Dân Chủ 
khác xa lánh.”

“Áp lực trong Đảng Dân Chủ về 
vấn đề sự sống chưa bao giờ lớn như 
lúc này. Trong những năm qua, tôi đã 
chứng kiến nhiều chính trị gia khác 
không chịu nổi áp lực và thay đổi 
quan điểm của họ về vấn đề này.”

“Tôi không bao giờ có thể từ bỏ 
việc bảo vệ những con người dễ bị 
tổn thương nhất trên thế giới chỉ 
để đơn giản là thắng một cuộc bầu 
cử. Niềm tin của tôi dạy, và Đảng 
Dân Chủ cũng rao giảng, rằng 
chúng ta nên phục vụ tất cả mọi 
người, đặc biệt là những người dễ 
bị tổn thương nhất.”

Ông Lipinski nói rằng đêm thất 
bại đã thật khó khăn. Ông dành 
phần lớn thời gian để cầu nguyện. 
Ông cho biết: “Tôi cầu xin sức mạnh 
để chấp nhận mất mát này và đi tiếp, 
và để được dẫn dắt về những gì cần 
làm tiếp theo.”

“Ngày hôm sau, mọi người bắt 
đầu liên lạc với tôi, cảm ơn tôi, chúc 
mừng tôi đã ủng hộ những gì tôi tin 
tưởng... Tôi biết mình đã làm điều 
đúng đắn.”

Ông Peterson, một thành viên 
Đảng Dân Chủ khác cũng kiên trì 
phản đối phá thai trong Quốc hội, đã 
trụ lại được sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ, 
nhưng sau đó đã bị đối thủ Michelle 
Fischbach từ Đảng Cộng Hòa đánh 
bại trong cuộc tổng tuyển cử. Còn lại 
một số dân biểu Đảng Dân Chủ tại 
Hạ viện đôi khi ủng hộ các nghị trình 

phản đối việc phá thai.
 

Vấn đề một đảng
Ông Lipinski không cho rằng số 
lượng dân biểu của Đảng Dân Chủ 
phản đối việc phá thai thực sự đại 
diện cho số lượng cử tri phản đối phá 
thai trên toàn quốc của đảng này.

Một cuộc khảo sát gần đây của 
Pew Research cho thấy khoảng 30% 
cử tri Đảng Dân Chủ không đồng ý 
với quan điểm của đảng này về vấn 
đề phá thai.

Ông Lipinski nói: “Hầu như không 
có dân biểu nào của Đảng Dân Chủ 
phản đối việc phá thai trong Quốc 
hội vì rất nhiều tiền đã được NARAL, 
Planned Parenthood, và các tổ chức 
khác tung ra để đánh bại những 
thành viên Đảng Dân Chủ phản đối 
phá thai.”

Mặt khác, ông cho rằng các nhóm 
phản đối phá thai nên ủng hộ nhiều 
ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hơn, 
thay vì chỉ tập trung cho các ứng cử 
viên của Đảng Cộng Hòa. Ông nói, về 
lâu dài, điều này sẽ có hại cho các cử 
tri phản đối phá thai, một khi vấn đề 
này trở thành vấn đề chỉ của  Đảng 
Cộng Hòa.

“Một khi bất kỳ vấn đề nào trở 
thành vấn đề của chỉ một đảng, thì 
sẽ dễ dàng hơn nhiều cho đảng đó để 
phớt lờ vấn đề đó,”  ông Lipinski nói.

 
Hợp tác lưỡng đảng
Ông Lipinski nói, qua các nhiệm kỳ 
của ông, hai đảng trong Quốc hội nói 
chung ngày càng phân cực, dẫn đến 
tranh cãi giữa các đảng phái, chậm 
chạp và không giải quyết được các 
vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ phải 
đối mặt.

Vào tháng 02/2012, khi thượng 
nghị sĩ ôn hòa của Đảng Cộng Hòa 
Olympia Snowe tuyên bố sẽ không tái 
tranh cử sau 40 năm phục vụ do tình 
trạng kém hiệu quả của Thượng viện, 
nhiều người xem đó là dấu hiệu cho 
thấy sự bế tắc của Quốc hội đã lên 
đến mức căng thẳng chưa từng có.

Ông Lipinski đã làm việc để thúc 
đẩy sự đồng thuận lưỡng đảng thông 
qua liên minh Blue Dog và nhóm 
Problem Solvers. Liên minh Blue Dog, 
với 18 thành viên  Dân Chủ ôn hòa, 
tự mô tả là nhóm theo đuổi các chính 
sách tài khóa có trách nhiệm, bảo đảm 
một nền quốc phòng vững chắc, và 
vượt ra ngoài các đường lối của đảng để 
hoàn thành mọi việc.

Nhóm Problem Solvers, được 
thành lập khoảng 4 năm trước, là 
một liên minh lưỡng đảng bao gồm 
khoảng 50 thành viên được phân 
đều giữa Đảng Dân Chủ và Cộng 
Hòa, với mục tiêu thúc đẩy sự hợp 
tác giữa hai đảng trong các chính 
sách quan trọng.

Vào tháng 7/2017, ông Lipinski 
và các thành viên của nhóm đã 
phác thảo một thỏa thuận lưỡng 
đảng nhằm cải thiện chương trình 
Obamacare, bằng cách giảm phí bảo 
hiểm và ổn định thị trường chăm sóc 
sức khỏe cá nhân.

Vào tháng 1/2018, trong bối cảnh 
ngân sách đang bế tắc liên quan đến 
chính sách nhập cư và an ninh biên 

giới, họ đã đưa ra một thỏa thuận 
lưỡng đảng. Nó có thể cấp quyền công 
dân cho những người thuộc chương 
trình Deferred Action for Childhood 
Arrivals, trong khi đưa ra các chính 
sách để ngăn chặn nhập cư bất hợp 
pháp trong tương lai.

“Nhưng cuối cùng, bất chấp thỏa 
thuận của chúng tôi, chúng tôi đã 
không thể trình được hai đạo luật 
này ra trước Quốc hội,” ông Lipinski 
nói trong bài diễn văn chia tay tại Hạ 
viện vào ngày 08/12/2020.

“Chúng tôi đã có chính sách tốt 
cho quốc gia của chúng ta, mà có thể 
đã được đa số trong Hạ viện thông 
qua cũng như có thể được Thượng 
viện thông qua với sự ủng hộ của 
lưỡng đảng. Chúng tôi đạt được điều 
đó bằng cách đưa ra các ý tưởng và 
mối quan tâm của các cử tri, tranh 
luận, cân nhắc, và tiến đến một thỏa 
hiệp, nhưng các quy tắc không cho 
chúng tôi một con đường để đưa thỏa 
thuận này đến Hạ viện.”

Trước khi rời nhiệm sở, ông 
Lipinski cũng cảnh báo về đường lối 
của Đảng Dân Chủ. “Đảng Dân Chủ 
theo truyền thống là đảng của tầng 
lớp lao động. Tôi lo ngại rằng đảng 
đã rời xa khỏi điều đó trong những 
năm gần đây,” ông nói với The 
Epoch Times.

“Tôi hy vọng ông Joe Biden sẽ 
có thể đưa đảng trở lại trọng tâm là 
những người Hoa Kỳ thuộc tầng lớp 
lao động, cũng như nhu cầu hợp tác 
với Đảng Cộng Hòa để hoàn thành 
một việc gì đó.”

 
Nhìn về phía trước
Sau Quốc hội, ông Lipinski dự định 
sẽ làm việc cho một tổ chức nhân 
quyền mà ông từ chối tiết lộ tên. Ông 
cũng đang nghĩ đến việc viết một 
cuốn sách dựa trên bài diễn văn của 
mình cho lễ tốt nghiệp tại một trường 
đại học Công giáo tư nhân ở Ave 
Maria, Florida.

Ông nói với các sinh viên tốt 
nghiệp: “Chúng ta đang sống trong 
một hệ thống chính trị mà chỉ có hai 
đảng lớn. Nếu quý vị định ứng cử cho 
hầu hết các vị trí, quý vị cần phải là 
thành viên của một trong hai đảng 
này. Trong hầu hết các cuộc bầu cử, 
nếu quý vị đi bỏ phiếu, quý vị phải 
chọn ứng cử viên từ một trong hai 
đảng này.”

“Quý vị cần phải đưa ra lựa chọn 
này. Tôi sẽ không nói với quý vị rằng 
có một câu trả lời đúng.”

“Nhưng là một người Công giáo, 
có một việc quan trọng hơn nhiều 
mà quý vị phải lựa chọn. Quý vị sẽ 
giữ vững những niềm tin Công giáo 
của mình, hay quý vị sẽ đi theo thế 
giới và biến một đảng chính trị thành 
tôn giáo của quý vị? Nếu quý vị thực 
sự muốn thay đổi thế giới, quý vị phải 
chọn là một người Công giáo, và đưa 
Chúa Giêsu đến với công chúng.”

“Các sinh viên tốt nghiệp, khi các 
quý vị rời trường đại học, hãy cầu 
nguyện cho đức tin đó và đem niềm 
tin vào Chúa đến mọi nơi với niềm hy 
vọng và không sợ hãi.”

 
Xuân Mai biên dịch

CARA DING

Một trong những dân biểu Đảng 
Dân Chủ cuối cùng phản đối việc 
phá thai ở Quốc hội đã rời nhiệm sở 
cuối năm 2020.

Trong tám nhiệm kỳ, ông Daniel 
Lipinski (Dân Chủ–Illinois) đã chứng 
kiến   số dân biểu của Đảng Dân 
Chủ phản đối việc phá thai giảm 
từ khoảng 60 người xuống gần như 
không còn ai.

Nhiều lần ông cảm thấy áp lực 
phải đi theo số đông. Ông được yêu 
cầu phải chọn từ bỏ việc là thành 
viên Đảng Dân Chủ hoặc từ bỏ việc 
phản đối phá thai – và ông không thể 
có cả hai.

Tuy nhiên, ông không nghe theo, 
và ông tin rằng điều này đã làm ông 
bị thất cử.

Ông Lipinski nói với The Epoch 
Times rằng, “Tôi không coi trọng 
chiếc ghế của mình tại Hạ viện – 
cũng như  việc  tôi vinh dự là một 
dân biểu trong 16 năm – hơn việc tôi  
ủng hộ những gì đúng đắn.”

Đạo đức dựa trên nền tảng Cơ đốc 
giáo của ông, cùng với học vấn của 
một nhà khoa học, đã đưa ông đến 
quan điểm phản đối việc phá thai.

Ông Lipinski nói: “Đức tin và lý trí 
đi đôi với nhau. Khoa học cho chúng 
ta thấy rõ rằng sự sống bắt đầu từ lúc 
thụ thai. Tôi tin tưởng theo khoa học 
khi khoa học là rõ ràng.”

Ông ở lại Đảng Dân Chủ vì cảm 
thấy một trong những nguyên tắc nền 
tảng của nó là giúp đỡ những người 
dễ bị tổn thương nhất.

Ông Lipinski cho biết: “Là một 
thành viên Đảng Dân Chủ, tôi ủng 
hộ những người dễ bị tổn thương. 
Những đứa trẻ chưa chào đời là 
những người dễ bị tổn thương nhất. 
Tôi tin rằng phản đối việc phá thai 
thì phù hợp với việc là một thành 
viên Đảng Dân Chủ.”

Ông không nghĩ sẽ được biết đến 
với quan điểm phản đối phá thai của 
mình. Ông không biết rằng điều đó 
sẽ làm lu mờ các công việc khác của 
mình trong Quốc hội như nó đã xảy 
ra, vì ông ngày càng trở thành một 
mẫu người hiếm hoi trong một đảng 
đang dần trở nên đồng nhất.

Vào cuối thời gian tại nhiệm, ông 
đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về 
sự thay đổi thiên tả nhiều hơn trong 

đảng của ông, cũng như sự bế tắc về 
vấn đề đảng phái trong Quốc hội.

 
Noi gương cha
Cha của ông, ông William Lipinski, 
cũng là một dân biểu của Đảng Dân 
Chủ. Trong tiểu sử được đăng trên 
trang web của Hạ viện, ông William 
Lipinski được mô tả là một người 
trung thành với Đảng Dân Chủ, mặc 
dù ông không sợ việc phá vỡ đường 
lối của đảng khi các giá trị đạo đức 
mách bảo ông cần làm như vậy.

Ví dụ, ông đã bỏ phiếu ủng 
hộ cho kế hoạch của Tổng thống 
Ronald Reagan thuộc Đảng Cộng 
Hòa nhằm giúp đỡ cuộc chiến 
chống lại những người theo phong 
trào xã hội chủ nghĩa Sandino tại 
Nicaragua vào những năm 1980.

“Ông Tip O'Neil (chủ tịch Hạ viện 
của Đảng Dân Chủ khi đó) đã đến 
gặp cha tôi ở phòng họp của Hạ viện 
và nói chuyện với ông ấy về điều đó. 
Tip không hài lòng. Nhưng cha tôi 
chỉ tin vào cuộc chiến chống chủ 
nghĩa cộng sản và nghĩ rằng đó là 
điều đúng đắn cần làm.”

Ông Lipinski, hiện 54 tuổi, người 
gốc Ba Lan và được nuôi dạy theo 
đạo Công giáo tại vùng tây nam 
Chicago. Đó là một phần của Quận 
bầu cử số 3 mà cha ông đã làm đại 
diện trong hơn 20 năm.

Ông Lipinski học kỹ thuật tại 
trường Đại học Northwestern và 
trường Đại học Stanford.

Khi đang học Tiến sĩ về khoa 
học chính trị tại Đại học Duke, ông 
đã xem qua cuốn sách “Nền Dân 
Chủ ở Hoa Kỳ” (“De La Démocratie 
en Amérique”) của Alexis de 
Tocqueville, cuốn sách mà ông cho 
rằng có ảnh hưởng lớn đến sự hiểu 
biết chính trị của ông.

“Một trong những điều quan 
trọng nhất mà Tocqueville đã chỉ ra 
chính là đạo đức của người dân Hoa 
Kỳ đã làm cho quốc gia này trở nên 
đặc biệt và khác biệt. Tôi tin rằng 
điều đó rất đúng.

Chúng ta đã được hưởng rất 
nhiều quyền tự do ở Hoa Kỳ. Nếu 
tất cả mọi người thực sự sống tự do 
hết mức có thể, đất nước này sẽ hỗn 
loạn. Đạo đức của con người giúp họ 
kiểm soát những gì họ làm, và dạy 
họ đối xử tốt với những người khác,” 
ông Lipinski nói.

Dân biểu Hoa Kỳ 
Daniel Lipinski 

đang làm chứng 
trong một phiên 

điều trần trước 
Ủy ban Đối ngoại 

Hạ viện tại Điện 
Capitol Hill ở 

Hoa Thịnh Đốn, 
hôm 20/3/2007. 
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Ông Lipinski, cựu dân biểu 
phản đối phá thai nói về sự thay 
đổi của Đảng Dân Chủ

Việc ông chuyển sang lĩnh v ực 
chính trị có phầ n bất ngờ vào 
nă m 2004.

Cha của ông, sau khi giành chiến 
thắng trong bầu cử sơ bộ của Đảng 
Dân Chủ, đột ngột nghỉ hưu và để ông 
Lipinski, khi đó đang là một giáo sư 
trẻ tại trường Đại học Tennessee, thay 
thế ông trong cuộc bầu cử. Đó là một 
hành động gây tranh cãi.

Tranh cử trong một quận theo 
phe Dân Chủ một cách chắc chắn, 
ông Lipinski dễ dàng đánh bại đối 
thủ từ Đảng Cộng Hòa. Ngay sau đó, 
ông lên đường đến Hoa Thịnh Đốn 
cho nhiệm kỳ đầu tiên với mục tiêu 
“chăm sóc những cử tri của tôi và làm 
những gì tôi có thể làm để giúp cuộc 
sống hàng ngày của họ tốt hơn”.

Ông không biết rằng vấn đề phá 
thai lại trở nên nổi bật như vậy trong 
sự nghiệp của mình.

 
Những thành viên Đảng Dân 
Chủ phản đối phá thai giảm dần
trong Quốc hội
Những thành viên Đảng Dân Chủ 
phản đối việc phá thai đã là thiểu số 
trong đảng này khi ông Lipinski đến 
Điện Capitol, nhưng vẫn còn là một 
số lượng khá đông, khoảng 60 người.

Một số người, như ông Lipinski, sẽ 
bỏ phiếu phản đối việc phá thai trong 
bất kỳ dự luật nào liên quan đến việc 
nạo phá thai, trong khi những người 
khác chỉ tập trung hạn chế việc phá 
thai do liên bang tài trợ. Nhiều người 
là đại diện cho các quận Công giáo ở 
khu vực Rust Belt và các quận theo 

Các thành viên của tổ chức Student for 
Life of America cầm giỏ đựng vớ trẻ em 
tượng trưng cho việc phá thai cùng với 
những người hoạt động vì quyền phá 
thai thuộc tổ chức NARAL Pro-Choice 
America biểu tình bên ngoài văn phòng 
của dân biểu Dan Lipinski ở Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 04/3/2020.

Dân biểu Dan Lipinski (thứ hai từ bên phải) và các thành viên Đảng Dân Chủ khác của Quốc hội tổ chức họp báo để phản đối Thỏa thuận thương mại đối tác xuyên Thái Bình 
Dương tại Điện Capitol, Hoa Thịnh Đốn, ngày 10/6/2015.

Là một thành viên 
Đảng Dân Chủ, tôi 
ủng hộ những người 
dễ bị tổn thương. 
Những đứa trẻ chưa 
chào đời là những 
người dễ bị tổn 
thương nhất. Tôi tin 
rằng phản đối việc 
phá thai thì phù hợp 
với việc là một thành 
viên Đảng Dân Chủ.
Daniel Lipinski 
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Nhà lãnh đạo anh minh
nên biết yêu thương người dưới quyền

JOSHUA PHILIPP

Khi tôi còn là một cậu bé 
mới lớn, ông tôi – một 
đại úy trong Thủy quân 
lục chiến – đã kể cho tôi 
nghe câu chuyện về một vị 

tướng mà ông gặp trong chiến tranh 
Việt Nam. Khi ông tôi đến gặp vị tướng 
này, ông ta đang điện đàm để giải cứu 
một nhóm lính thủy quân lục chiến, 
một nhiệm vụ giải cứu mà sau đó đã 
biến thành một trận chiến tổng lực.

Thủy quân lục chiến có một tín 
điều là không bao giờ bỏ rơi đồng 
đội, dù còn sống hay đã tử vong. Một 
nhóm lính thủy quân lục chiến bị phục 
kích trong khi đang cố gắng bảo toàn 
thi thể của những người lính thuộc 
đơn vị khác, và nhóm tiếp theo được 
phái đến làm quân tiếp viện cũng bị 
phục kích.

Vị tướng đã cố gắng hết sức để cứu 
những người lính trẻ. Ông quay sang 
ông tôi với những giọt nước mắt chảy 
dài trên má và nói: “Các con trai của 
tôi đang chết dần ở ngoài đó.”

Khi ông tôi nói về những nhà lãnh 
đạo giỏi, ông thường đề cập đến câu 
chuyện này.

Nhân tố cốt lõi làm nên một nhà 
lãnh đạo giỏi là yêu thương những 
người mình đang dẫn dắt. Thời nhà 
Hán, có câu nói nổi tiếng của Quỷ Cốc 
Tử rằng: “Người có tài nhưng không có 
đức, không  thể  chỉ huy một đạo quân.”

Nhà lãnh đạo xem trọng cấp dưới 
của mình là một trong những đặc điểm 
then chốt để nhận biết đó là một vị vua 
hiền hay một bạo chúa. Đó cũng là đức 
tính để nhận biết một tướng lĩnh có 
quan tâm quyết định của mình sẽ ảnh 

Người có tài nhưng 
không có đức, 

không thể chỉ huy 
một đạo quân.

Quỷ Cốc Tử

hưởng như thế nào đến vận mệnh 
của binh lính, và người trị vì có quan 
tâm các chính sách của mình sẽ ảnh 
hưởng như thế nào đến đời sống của 
người dân. 

Theo quan điểm này, một ông chủ 
có thể điều hành công ty hiệu quả và 
quy củ nhưng vẫn bị nhân viên ghét 
bỏ. Một người đàn ông có thể có 
một gia đ ình nề nếp nhưng vẫn bị 
vợ xem thường.

Lý do là vì một người có khả năng 
lãnh đạo không nhất thiết sẽ trở 
thành một lãnh đạo giỏi. Tính hiệu 
quả, quy củ và thậm chí cả những 
kết quả hữu hình không phải lúc 
nào cũng là thước đo của một nhà 
lãnh đạo anh minh. Lịch sử lưu lại 
rất nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng 
không phải tất cả trong số họ đều có 
đức hạnh. Thành tích của họ dù có 
ảnh hưởng sâu rộng nhưng lại những 
di sản bại hoại.

Lòng trắc ẩn của một nhà lãnh đạo
Vào đầu những năm 1700, Yamamoto 
Tsunetomo đã viết trong cuốn 
“Hagakure” – một cuốn sách hướng 
dẫn cho các Samurai – rằng “lý do 
mọi người vẫn tôn kính các nhà hiền 
triết của ba vương quốc cổ đại là vì 
tấm lòng nhân từ  vô hạn của họ.”

Tsunetomo nói rằng ông ý thức 
được điều gì làm nên lòng dũng cảm 
và trí tuệ, nhưng về sau ông mới hiểu 
được lòng trắc ẩn là gì.

Ông trích dẫn lời của Tokugawa 
Ieyasu, người sáng lập Mạc phủ 
Tokugawa đầu tiên của Nhật Bản: 
“Nếu người cai trị yêu thương thuộc 
hạ và người dân của mình như con 
của họ, thì đáp lại, những người dân 

cũng sẽ coi người trị vì như cha mẹ. 
Nguyên lý căn bản của việc điều 
hành một vương quốc hòa bình là 
tấm lòng trắc ẩn.”

Nhà triết học Hy Lạp cổ đại 
Aristotle cũng có quan điểm tương 
tự về việc lãnh đạo. Trong cuốn “Đạo 
đức Nicomachean” (Nicomachean 
Ethics) viết từ giữa những năm 300 
TCN, ông gọi chính trị là “nghệ thuật 
tối cao và có quyền lực nhất” với 
khát vọng hướng tới cái thiện.

Tu dưỡng đức hạnh
Quan điểm của Aristotle dựa trên ý 
tưởng cho rằng đạo đức thiện lương 
và sự tu dưỡng phẩm hạnh là nguồn 
vui chân chính; và rằng trong bối 
cảnh chính trị, một nhà lãnh đạo 
thực sự sẽ biểu hiện những đặc 
điểm của lòng tốt và đức hạnh, đồng 
thời nuôi dưỡng những giá trị này 
trong con người mình. Chính trị là 
một lĩnh vực được thực hiện vì lợi ích 
của người khác, thông qua việc thực 
hành đạo đức.

“Biến tướng của chế độ quân chủ 
là chế độ chuyên chế; tuy cả hai đều 
là hình thức một người có quyền cai 
trị, nhưng có sự khác biệt lớn giữa hai 
chế độ này: Bạo chúa coi trọng lợi ích 
của mình; còn vua chăm lo cho thần 
dân của mình,” Aristotle viết.

“Một người đàn ông không phải 
là một vị vua trừ phi bản thân anh ta có 
đủ tố chất cần thiết, và tấm lòng nhân 
hậu của anh ta vượt xa thần dân của 
mình; một người như vậy sẽ không 
cần gì thêm. Vì vậy, anh ta cũng sẽ 
không xem trọng lợi ích của mình mà 
xem trọng lợi ích của thần dân; một 

PUBLIC DOM
AIN

Binh nhì Patrick 
Rodgers thuộc Trung 
đoàn Hoàng gia Anh, 
Tiểu đoàn 2, giữ an 
toàn khi một phi cơ 
trực thăng Chinook 
thực hiện di tản y tế 
trong cuộc tập trận 

trên tại  Salisbury gần 
Warminster, Anh Quốc, 

hôm 23/07/2020.

Một chiến đấu cơ 
F-35A Lightning II của 
Không lực Hoa Kỳ hạ 
cánh tại Căn cứ Không 
quân Luke, Arizona, 
hôm 25/07/2018.

Xem tiếp trang 15

Bức tranh “Những người kiến tạo hòa bình” (The Peacemakers), họa sĩ George Peter Alexander Healy (1868), (từ trái sang phải) Thiếu tướng William Sherman, Đại tướng Ulysses Grant, Tổng thống Abraham Lincoln, và Chuẩn đô đốc David Porter.

PUBLIC DOMAIN

Hình minh hoạ Quỷ Cốc Tử.

ALEXANDER ZHANG

Một ủy ban nghị viện Anh Quốc 
cho biết hôm 14/02 rằng, các 
khoản đầu tư từ Trung Quốc 
và các quốc gia thù địch khác 
đem lại rủi ro đối với an ninh 
quốc gia của Anh Quốc cần bị 
cấm khỏi chuỗi cung ứng quốc 
phòng của nước này.

Ủy ban Đặc biệt về Quốc 
phòng (Defence Select 
Committee) liên đảng cảnh 
báo rằng chuỗi cung ứng quốc 
phòng của Anh Quốc đang “mở 
cửa cho ngoại bang thù địch 
tiềm năng”, việc này là hệ quả 
của sự chấp nhận dòng vốn đầu 
tư nước ngoài “bất kể quốc gia” 
của Bộ Quốc phòng Anh Quốc.

Ủy ban khuyến nghị rằng Bộ 
Quốc phòng cần công bố một 
danh sách các quốc gia được 
chấp thuận để tiếp tục đầu tư. Họ 
cho biết “tất cả những quốc gia 
nằm ngoài danh sách này nên bị 
cấm đầu tư vào chuỗi cung ứng 
quốc phòng của Anh Quốc, bao 
gồm cả Trung Quốc và Nga.”

Cảnh báo trên được đưa ra 
trong một báo cáo được công 
bố hôm 14/02 sau cuộc điều tra 
về các lỗ hổng của chuỗi cung 
ứng quốc phòng Anh Quốc 
trong đại dịch COVID-19, căn 
bệnh do virus Trung Cộng, 
thường được gọi là virus corona 
chủng mới, gây ra.

Báo cáo cho biết, “Bằng 
chứng cho thấy hầu hết các 
khoản đầu tư đến từ các đồng 
minh thân cận và đáng hoan 

nghênh, thì vẫn có một số 
khoản đầu tư đáng lo ngại.”

“Cách tiếp cận cởi mở và bất 
kể quốc gia của Bộ Quốc phòng 
có nghĩa là chuỗi cung ứng quốc 
phòng đã mở cửa cho sự can dự 
của ngoại bang thù địch tiềm 
năng, với các báo cáo về những 
công ty do chính phủ nước 
ngoài sở hữu và gây ảnh hưởng, 
vốn có các giá trị và cách hành 
xử trái ngược với chúng ta và là 
các chính quyền được biết là có 

MARY CLARK

Một cuộc khảo sát thường niên 
cho thấy ngày càng có nhiều 
người dân Anh Quốc xem Trung 
Quốc là một mối đe dọa nghiêm 
trọng đối với an ninh của Anh 
Quốc và không muốn có liên hệ 
kinh tế với Bắc Kinh.

Theo khảo sát ý kiến công 
chúng năm 2021 của Nhóm 
Chính sách Đối ngoại Anh 
Quốc, thì Trung Quốc, cùng 
với Nga “không được tin tưởng 
bởi đại đa số người dân Anh” và 
được xem là một quốc gia “cực 
kỳ thù địch” trên toàn cầu.

Trong số những người được 
khảo sát thì 41%, tăng 11% 
kể từ năm ngoái (2020), xem 
Trung Cộng là một mối đe dọa 
“nghiêm trọng” do những nguy 
cơ mà nước này gây ra cho 
phương Tây “xuyên suốt trong 
một loạt các lĩnh vực,” trong 
khi chỉ có 22% số người ủng hộ 
việc theo đuổi các mối liên kết 
kinh tế với Bắc Kinh.

Ngoài việc cho thấy có “sự ác 
cảm đối với việc hợp tác kinh tế 
với Trung Quốc,” cuộc khảo sát 
này còn cho thấy “mức độ ủng 

hộ hết sức nhỏ nhoi” đối với sự 
tham dự của Bắc Kinh vào cơ sở 
hạ tầng của Anh Quốc.

Kết luận trên có được sau 
một khoảng thời gian khảo sát 
kỹ lưỡng ở Anh Quốc về sự 
tham gia của Trung Quốc vào 
các cơ sở và các hệ thống căn 
bản của nước này.

Tháng 7/2020, Thủ tướng 
Boris Johnson đã ra lệnh loại bỏ 
công ty viễn thông Trung Quốc 
Huawei ra khỏi mạng 5G của Anh 
Quốc vào năm 2027 vì lo ngại 
hoạt động gián điệp và phá hoại.

Sau đó, hồi tháng 10/2020, 
ủy ban quốc phòng Anh Quốc 
đã báo cáo “bằng chứng rõ ràng 
về sự thông đồng giữa Huawei 
và Trung Cộng,” thúc giục chính 
phủ loại bỏ thiết bị của Huawei 
ra khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông 
của Anh Quốc vào năm 2025.

Tinh thần bài Trung trong 
công chúng Anh Quốc gia tăng 
đã phản ánh cảm giác băn 
khoăn lo lắng của nhiều nghị sĩ 
Anh Quốc về những nguy cơ an 
ninh do Bắc Kinh gây ra.

Tuần trước, Ủy ban Đặc biệt 
về Quốc phòng liên đảng đã công 
bố một báo cáo cảnh báo rằng 

chuỗi cung ứng quốc phòng của 
Anh Quốc đã “mở cửa cho sự 
can dự của ngoại bang thù địch 
tiềm năng,” xuất phát từ nguồn 
đầu tư đổ vào từ Trung Quốc, 
Nga và các nước khác.

Báo cáo này nói rằng Trung 
Quốc nên bị cấm đầu tư như 
vậy sau “các báo cáo về những 
công ty do chính phủ nước 
ngoài sở hữu và gây ảnh hưởng, 
vốn có các giá trị và cách hành 
xử trái ngược với chúng ta và 
là các chính quyền được biết 
là có hành vi trộm cắp tài sản 
trí tuệ.”

Cuộc khảo sát này cho biết 
việc hợp tác về biến đổi khí 
hậu, vốn được coi là “thách 
thức chung toàn cầu” đã được 
38% người được hỏi ủng hộ, 
trong khi hơn 1/4 số người cho 
biết Anh Quốc nên tiếp tục hợp 
tác với Trung Quốc về lĩnh vực 
nghiên cứu và hơn 1/3 số người 
ủng hộ việc sinh viên Trung 
Quốc học tập tại các trường đại 
học của Anh Quốc.

“Những kết quả này thể hiện 
sự phức tạp trong lập trường 
về Trung Quốc, một số người 
Anh ưa thích sự cởi mở vì thiên 

hướng chủ nghĩa quốc tế, những 
người khác lại yêu thích sự cởi 
mở vì họ quan tâm đến các tiêu 
chuẩn và nhân quyền,” nhóm 
này nêu rõ.

Họ cho biết thêm, “Đồng thời, 
một số công dân ủng hộ việc bất 
hợp tác do lo ngại về an ninh.”

Khi được yêu cầu lựa chọn 
trong số các phương án tác 
động khác nhau đến Trung 
Quốc thì 40%, tỷ lệ cao nhất của 
những người được hỏi, đã ủng 

hộ việc can thiệp đối với Bắc 
Kinh về hồ sơ nhân quyền của 
Trung Quốc, bao gồm “các cuộc 
đàn áp ở Hồng Kông” và “đối 
xử tàn nhẫn với người thiểu số 
Duy Ngô Nhĩ.”

Trong khi đó, cuộc khảo 
sát nói rằng 15% số người 
được hỏi đã chọn không có 
“bất kỳ hình thức hợp tác nào 
với Trung Quốc.”

Cẩm An biên dịch

Ngày càng nhiều công dân Anh Quốc xem Trung Quốc là mối 
đe dọa ‘nghiêm trọng’ tới an ninh quốc gia

Cần cấm Trung Quốc đầu tư vào chuỗi cung ứng 
quốc phòng của Anh Quốc

Một lá cờ của Liên hiệp Anh bay gần Tháp Elizabeth, thường được gọi là Tháp đồng hồ Big Ben, 
tại Hạ viện ở trung tâm London, ngày 29/03/2017.
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hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.”
Ủy ban này bày tỏ mối lo 

ngại rằng sự tham gia của các 
công ty liên kết với các quốc gia 
như Trung Quốc “có thể dẫn 
đến việc các thiết bị và công 
nghệ cao của Anh Quốc xuất 
hiện trong công nghệ quân sự 
ngoại bang.”

Báo cáo này liệt kê 9 công 
ty hoạt động trong ngành công 
nghiệp quốc phòng của Anh 
Quốc đã bị các công ty Trung 
Quốc mua lại trong những năm 
gần đây.

Một trong những công ty 
này, eXception PCB, đã sản 
xuất các bộ phận nhựa được 
sử dụng trong bảng mạch cho 
chiến đấu cơ F-35.

Báo cáo trên cho biết, trong 
một trường hợp khác, công 
nghệ bán dẫn của Anh Quốc 
có thể đã lọt vào một khẩu 
súng điện từ ray (có đường 
ray để súng giật khi bắn) của 
hải quân Trung Cộng sau khi 
công ty đường sắt Trung Quốc 
CRRC Chu Châu mua lại Dynex 
Semiconductor vào năm 2008.

Ủy ban các nghị sỹ kêu gọi 
Bộ Quốc phòng Anh Quốc 
“nhanh chóng đánh giá tác 
động của quyền sở hữu Trung 
Quốc đối với các công ty được 
liệt kê trong báo cáo này.”

Các nhà lập pháp cũng 
bày tỏ lo ngại về việc Bộ Quốc 
phòng mua thiết bị đã qua sử 
dụng của Trung Cộng.

Theo báo cáo này, gần đây, 
chính phủ Anh Quốc đã mua 
hai phi cơ 737 đã qua sử dụng 
của Trung Cộng để chuyển đổi 
thành phi cơ E-7 Wedgetail 
nhằm cung cấp Năng lực Kiểm 
soát và Cảnh báo sớm trên 
không cho Anh Quốc.

Ủy ban cũng cho biết điều 
này là một vấn đề “đáng lo ngại 
sâu sắc” và “việc mua thiết bị 
từ Trung Quốc để sử dụng cho 
lực lượng vũ trang không nên 
được coi là một lựa chọn khả 
thi của Bộ Quốc phòng.”

Báo cáo dẫn lời các nhà bình 
luận nói rằng các thiết bị có 
thể gặp các vấn đề về bảo mật, 
vì chúng “có thể đã bị lỗi hoặc 
bị chủ động phá hoại trước khi 
được chuyển giao.”

 
Lê Trường biên dịch
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than  mệt  mỏi. 
Một ngày trụ trì gọi cậu lại và nói: 

“Giờ có lẽ con đã biết đánh chuông rồi.”
Từ đó tiểu hòa thượng chăm chỉ đánh 

chuông – tiếng chuông rõ ràng, mượt 
mà, đầy đặn, thâm trầm, ngân vang...

Ba năm sau trụ bắt đầu dạy tiểu hòa 
thượng học kinh kệ, dạy cậu về giáo lý nhà 
Phật; về sau tiểu hòa thượng trở thành 
thiền sư đạo hạnh có tiếng trong vùng.

Vẳng nghe một tiếng chuông ngân...
Vào thời Lưỡng Hán, Phật giáo truyền 
vào Trung Quốc. Để làm hiệu lệnh gọi 
tăng lữ và dân chúng, chuông được thỉnh 
vào chùa chiền, trở thành một loại pháp 
khí của Phật giáo.

Trong “Bách trượng thanh quy – 
Pháp khí” có nói: “Chuông lớn cũng 
đóng vai trò ra hiệu lệnh. Được gõ vào 
sáng sớm, nó phá tan màn đêm, đánh 
thức người ta dậy. Chuông ngân vào lúc 
hoàng hôn sẽ biến đổi màn đêm, khai 
thông những thành phần tăm tối”. 

Tiếng chuông buổi đầu hôm mờ sáng 
là sự nhắc nhở kẻ tu hành thức giấc tinh 
tấn, rời xa những chấp mê bất ngộ, tối tăm 
của lòng dục mà chuốc lấy khổ đau trong 
cuộc sống vô thường. Còn tiếng chuông 
đêm trước khoan thai sau gấp gáp, nhắc 
nhở người tu luyện biết màn đêm đã tới, 
và xua tan những thành phần xấu xa.

 Lòng người hướng về tiếng chuông 
để chuốc bỏ đi những phiền muộn, lo 
toan, sầu khổ để lắng lòng trong cõi an 
nhiên, từ bi của Phật. 

Âm thanh mượt mà vang vọng, thâm 
trầm trong vắt của tiếng chuông giữa 
khung cảnh tịch lặng, hàng trăm ngàn 
năm qua khiến cho người ta cảm thấy 
tâm hồn khoáng đạt và thanh thản, 
hướng về nơi tiếng chuông ngân. Tiếng 
chuông là niềm cảm hứng cho nhiều 
nhà thơ thời cổ đại:

Đỗ Phủ: “Dục giác văn thần chung, 
lệnh nhân phát thâm tỉnh”
(Tạm dịch: “Sớm mai thức dậy muốn 
nghe một tiếng chuông ngân, khiến tâm 
hồn thanh tỉnh”);

Vương Duy : “Hàn đăng tọa cao quán, 
thu vũ văn sơ chung”
(Tạm dịch: “Đèn khuya lạnh lẽo trên 
cao quán, Mưa thu nhạt nhòa tiếng 
chuông thưa”)

Dường như chẳng có âm thanh nào 
chạm đến sâu thẳm hồn người như thế. 
Tiếng chuông trầm ấm ngân vang trong 
khoảng trời an tịnh khiến không gian 
tràn đầy cảm giác bình yên, thanh thản 
như ở một nơi thanh khiết giữa chốn 
hồng trần. Dưới mái chùa rêu phong ẩn 
mình trong hoa lá, hương hoa và trầm 
lan toả trong không khí tịch mịch; tiếng 
chuông chùa tan đi bao ưu sầu phiền 
muộn trong lòng nhân thế. Đắm mình 
trong sự trang nghiêm lặng lẽ, người ta 
có thể tĩnh lặng nhìn sâu vào nội tâm của 
chính mình, và bắt đầu tự hỏi: “Đời người  

ĐAN THƯ 

Vẳng bên tai một tiếng chày kình
Khách tang hải giật mình trong 
giấc mộng.
(Chu Mạnh Trinh)

Có một đứa trẻ được đưa đến chùa 
để theo con đường tu nghiệp. 
Trụ trì thấy đứa trẻ thông minh 
nhanh nhẹn liền giao cho nó 

trách nhiệm đánh chuông; hằng ngày cứ 
vào một giờ quy định là đi đánh chuông.

Tiểu hòa thượng lúc đầu thấy rất hào 
hứng. Ngày nào cũng chăm chỉ đi đánh 
chuông; tiếng chuông vang xa xa mãi; 
ngày nào cũng đều đặn như vậy. Nhưng 
tiểu hòa thượng dù sao vẫn chỉ là một 
đứa trẻ, không có tính nhẫn nại. Một thời 
gian sau nó liền bắt đầu cảm thấy buồn 
chán, tiếng chuông đánh khi cao khi thấp, 
sau đó dần dần chỉ có tiếng vang, không 
còn ngân xa nữa; dần dần tiểu hòa 
thượng cảm thấy nhiệm vụ  đánh chuông 
này vừa vô vị vừa đáng ghét.

Đến một ngày nọ trụ trì đột nhiên 
tuyên bố chuyển tiểu hòa thượng đến 
sân sau làm nhiệm vụ gánh nước chẻ 
củi. Tiểu hòa thượng rất ngạc nhiên bèn 
hỏi: “Sư phụ vì sao lại cho con đi chẻ củi 
gánh nước vậy, không phải là con vẫn 
đánh chuông rất tốt hay sao?”

Trụ trì mỉm cười đáp: “Sai rồi, không 
phải là con làm rất tốt mà là làm không 
tốt; về cơ bản là không thể đảm nhận 
nhiệm vụ đánh chuông được. Tiểu hòa 
thượng không phục bèn hỏi tiếp: “Tại 
sao nói con không thể làm được. Lẽ nào 
con đánh chuông không đúng giờ, tiếng 
chuông  không  vang  xa  hay  sao?”

Trụ trì vẫn nhẫn nại trả lời: “Tiếng 
chuông con đánh tuy rằng rất đúng giờ 
và cũng vang rất xa, nhưng tiếng chuông 
không có hồn, không có lực không có 
sức lay động. Vừa nghe là đã biết con chỉ 
có miễn cưỡng làm cho xong  chuyện  
mà  thôi.”

Tiểu hòa thượng nghe vậy giật mình 
bối rối, không ngờ nghe tiếng chuông 
mà  trụ  trì  biết  rõ  lòng  mình  như  vậy. 

Hòa thượng nhìn tiểu đệ tử hồi lâu 
rồi chậm rãi nói: “Con à, tiếng chuông 
của chùa chúng ta không phải chỉ để 
báo giờ mà là để cảnh tỉnh những chúng 
sinh đang mê muội. Do đó tiếng chuông 
đánh lên không những phải âm vang mà 
còn phải mượt mà, đầy đặn, nhân hậu, 
thâm trầm. Lòng con phải nghĩ về Đức 
Phật, thành kính, dụng tâm như khi 
nhập định và lễ bái mà đánh chuông, 
thì tiếng chuông mới như lời nhắc nhở 
tỉnh  thức  chúng  sinh  mê  lạc.”

Tiểu hòa thượng nghe xong tỉnh ngộ, 
vô cùng hối hận, liền vâng lời trụ trị 
gánh nước chẻ củi, không hề oán trách. 
Tiểu hòa thượng gánh nước chẻ củi với 
tâm thái của người đã giác ngộ, chăm chỉ 
chuyên cần không oán không giận, không  

vị vua không đạt được phẩm hạnh 
như  vậy  sẽ  chỉ  là một vị vua trên 
danh  nghĩa.”

Aristotle nói thêm rằng chế độ 
chuyên chế trái ngược với nguyên 
tắc này, vì “bạo chúa chỉ theo đuổi 
lợi ích của mình.”

Chúng ta hãy cùng điểm qua tác 
phẩm binh pháp kinh điển của 
Trung Quốc “Thái công lục thao” 
(Tai Gong Six Secret Teachings) do 
Khương Tử Nha sáng tác. Trong đó 
có đoạn vua Văn, người sáng lập nhà 
Chu, hỏi Khương Tử  Nha làm thế nào 
để trị vì một đất nước mà vua được 
tôn  vinh  còn  dân  chúng  thì  hài  lòng.

Khương Tử Nha trả lời: “Chỉ cần 
thương yêu thần dân.”

Vua Văn đáp lại bằng câu hỏi: 
Điều này có nghĩa là gì trong thực 
tế? Ngài nhận được câu trả lời rằng 
đó là các nguyên tắc bao gồm bảo vệ 
công việc của người dân, giữ mức 
thuế thấp, và tránh hành động vì tư 
lợi hay tham nhũng.

Khương Tử Nha nói: “Do vậy, một 
người xuất sắc trong việc điều hành 
đất nước sẽ chăm lo người dân như 
cha mẹ nuôi nấng những đứa con 
yêu quý của mình, hoặc như người 
anh trai cư xử với đứa em trai yêu 
quý của mình. Khi thấy người dân bị 
đói và lạnh, phải cảm thấy lo lắng cho 
họ. Khi thấy người dân lao động và 
chịu đựng khó nhọc, phải cảm thấy 
thương xót cho họ.”

Vua Đường của Trung Quốc 
được cho là hội tụ đủ những phẩm 
chất này. Bộ sách cổ “Hoài Nam 
Tử” (Huainanzi) đã mô tả ông như 
sau: “Đức hạnh và lòng nhân ái 
của ông thấm đẫm khắp mọi nơi; 
do vậy những người bị áp bức và 
người nghèo cảm thấy như được an 
ủi. Ông xoa dịu những ai đang than 
khóc cho người đã khuất; ông hỏi 
thăm người mới ốm dậy và ban phát 
đồ ăn cho trẻ mồ côi và góa phụ. 
Người dân gắn bó với ông bằng tình 
cảm chân thật; họ sẵn sàng tuân thủ 
mệnh lệnh của ông.”

Mở rộng tâm trí
Các nhà lãnh đạo nhân đức luôn có 
một tâm trí rộng mở và khoáng đạt 
– họ có khả năng nhìn thấu bức tranh 
toàn cảnh rộng lớn và dẫn dắt mọi 
người đi đến kết quả tốt nhất.

Lòng nhân từ gắn liền với việc 

quản trị là một chủ đề phổ biến ở nhiều 
nền văn hóa. Cẩm nang để đạt được 
điều này có trong nhiều tác phẩm 
kinh điển dành cho các nhà lãnh đạo. 
Cuốn “Quy tắc của chiến binh” (The 
Warrior’s Rule) của Tsugaru Kodo-shi 
có viết: “Quản trị dân sự chỉ bao gồm 
hai điều: nhân từ  và quản trị. Đức tính 
nhân từ sẽ ban tặng lợi ích; việc quản 
trị sẽ  thiết  lập  các quy định. Như  vậy, 
chính phủ  mới  hoạt  động  hiệu  quả.”

Quản lý vi mô
Cổ nhân cũng đã cảnh báo không 
nên áp dụng hình thức quản lý vi mô, 
kiểm soát chuyên chế các cá nhân 
đến từng hành động. Ở Trung Quốc 
cổ đại, quyền lực của nhà nước không 
trải dài đến dưới cấp quận (county), 
nhà lãnh đạo giỏi trông cậy vào trí tuệ 
và hiểu biết sâu sắc của những người 
xung quanh mình để phát triển một 
tầm nhìn khoáng đạt và rộng mở.

Văn bản Nho giáo “Khổng Tử Gia 
Ngôn” (Những câu danh ngôn của 
Khổng Tử) nói rằng “Nước quá trong 
thì không có cá; người xét nét quá thì 
không ai gần”. Cũng theo quan điểm 
này, nhà quản lý vi mô hay phán xét 
những sai sót nhỏ của người khác sẽ 
không có được lòng trung thành và sự 
tôn trọng của người cấp dưới.

Tổng thống Hoa Kỳ và cũng là 
cựu Đại tướng Liên minh Ulysses S. 
Grant đã thể hiện sự thấu hiểu của 
ông về binh lính của mình cũng như 
biệt tài ứng biến chiến lược của họ 
khi tình thế yêu cầu. Ông từng nói: 
“Tôi không đặt ra một kế hoạch tác 
chiến, mà chỉ đơn giản là đưa ra 
công việc cần phải hoàn thành và để 
các bạn tự do thực hiện  theo cách 
riêng của riêng mình.”

Cố vấn uyên bác
Để thu hút được những cố vấn uyên 
bác, các nhà lãnh đạo cần phải thực 
hành các giá trị tốt đẹp và yêu thương 
người dân của họ. Tác phẩm “Ba chiến 
lược” (Three Strategies) của Huang 
Shigong viết: “Nếu tấm lòng nhân từ 
rộng mở với mọi người, thì nhà thông 
thái sẽ đến với bạn; nếu tấm lòng 
nhân từ của bạn đến với vạn vật, thì 
các nhà hiền triết sẽ đến với bạn. Nếu 
những nhà thông thái đến với bạn, 
đất nước của bạn sẽ hùng mạnh; nếu 
các nhà hiền triết đến giúp đỡ bạn, cả 
thế  giới  sẽ  được  thống  nhất.”

Tuy nhiên, những lời cố vấn uyên 
bác không phải dành cho những mục 
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Tiếng chuông ngân ngợi 
trong đêm vắng, Thử hỏi 
hồn ai đã tỉnh chưa?

Nhà lãnh đạo anh minh
nên biết yêu thương người dưới quyền

PIXABAY

PUBLIC DOMAIN

Tiếp theo từ trang 13 đích ích kỷ. “Ba chiến lược” lưu ý rằng 
mục tiêu cần phải hướng tới chính là 
sự  tốt  đẹp  của  xã  hội.

“Ba chiến lược” còn viết: “Những 
người giúp đỡ thế giới khi gặp nguy 
hiểm mới có thể thiết lập hòa bình 
trên thế giới. Những người loại bỏ 
những mối lo của thế giới mới có thể 
trải nghiệm niềm vui của thế giới. 
Những người cứu thế giới khỏi tai 
họa mới có thể nhận được phước 
lành của thế giới.”

Joshua Philipp là phóng viên điều tra 
của The Epoch Times.

Minh Vi biên dịch 

Do vậy, một người 
xuất sắc trong việc 
điều hành đất nước 
sẽ chăm lo người dân 
như cha mẹ nuôi nấng 
những đứa con yêu 
quý của mình, hoặc 
như người anh trai cư 
xử với đứa em trai yêu 
quý của mình.
Khương Tử Nha

Tiếng chuông chùa 
trong giáo lý nhà 
Phật là tiếng chuông 
tỉnh thức thế nhân 
khỏi mê muội lầm lạc, 
buông xả danh lợi, 
khiến con người trở 
về bản giác của mình: 
tính thiện, từ bi, hỷ 
xả, vô ngã, vị tha .

Tranh vẽ Aristotle của Francesco Hayez, sơn dầu trên vải, 1811.

Nhà Phật giảng rằng con người cũng 
như khách trọ chốn trần gian, do bị 
cuốn vào vòng danh lợi, dục vọng nơi 
đây mà quên mất mục đích của sinh 
mệnh là quay trở về thiên giới.

PIXABAY

rốt  cuộc  là  vì  điều  gì?” 
Nhà Phật giảng rằng con người cũng như 

khách trọ chốn trần gian, do bị cuốn vào 
vòng danh lợi, dục vọng nơi đây mà quên mất 
mục đích của sinh mệnh là quay trở về thiên 
giới. Nghe tiếng chuông tỉnh mộng trần ai; 
bỗng nhận ra rằng thân người mong manh vô 
thường, sớm còn tối mất, khi đi không đem 
gì đến mà khi rời cũng không mang theo được 
gì. Vậy thì mê đắm nơi danh lợi của cải để làm 
chi? Tiếng chuông thức tỉnh nhắc kẻ tu hành 
ngộ Đạo cõi trần ngắn ngủi, nên chuyên tâm 
tu tập, sớm ngày viên mãn trở về với ngôi nhà 
vĩnh  cửu  của  sinh  mệnh.

Nhất  chùy đả  phá  thái  hư  không
Vạn  lý  cô  vân  tùy  tán  lạc
Túng ngộ đồng đầu thiết ngạch nhơn
Nhậm  bỉ  như  tư  hoán bì xác.

(Dịch nghĩa: Chỉ một chày này thôi nhưng 
khi đánh lên thì phá tan cả cõi hư không; 
làm rơi rớt những đám mây vô minh rời rạc 
khắp nơi; giả như gặp những kẻ đầu đồng 
trán sắt, cơ phong lanh lợi; mặc theo đây mà 
thay hình đổi dạng).

Tiếng chuông mở ra một không gian tĩnh 
lặng khiến tâm hồn thanh tịnh; âm thanh 
vừa phảng phất nỗi buồn man mác như 
tiếng thở dài của Phật khi thấy chúng sinh 
quá mê lạc, đang còn nặng kiếp trần ai, 
nhân tâm bao giờ mới hồi tỉnh; vừa tha 
thiết như lời nhắc nhở khuyên mọi người 
hãy mau mau  trở  về  bến  bờ  giác  ngộ. 

Nghe tiếng chuông chùa, tỉnh giấc 
mộng lợi danh
Có  câu  chuyện cổ  Phật gia  kể  rằng:

Xưa có một anh chàng chuyên về nghề 
giết lợn đem thịt ra chợ bán. Anh ta  sống  
gần một ngôi chùa; mỗi sáng khi nghe 
tiếng chuông đổ, anh giết lợn để kịp phiên 
chợ. Một hôm vị trụ trì ngôi chùa nằm mơ 
thấy một người đàn bà dẫn đàn con đến 
xin cứ u mạng. Vị thiền sư liền hỏi bằng 
cách gì thầy có thể cứ u mạng.

Người thiếu phụ nói ngày mai khi dậy 
tụng kinh xin thầy đừng đánh chuông thì 
mẹ con nàng sẽ được cứu; vị trụ trì nhận lời. 
Sáng hôm sau, sư cụ lẳng lặng dậy tụng kinh 
mà không thỉnh chuông công phu như thường 
lệ. Không nghe tiếng chuông báo thức nên 
chàng đồ tể ngủ thẳng giấc; đến khi tỉnh 
dậy mặt trời đã lên cao; nếu giết lợn không 
còn kịp thời gian của phiên chợ nữa.

Anh chàng bực mình lên chùa hỏi sư cụ 
sao không đánh chuông khiến anh phải lỡ 
dở công việc. Vị thầy kể lại giấc mơ. Anh ta 
liền về nhà, chạy ra chuồng lợn xem thì thấy 
con lợn nái mình định mổ thịt đã sinh một 
đàn con. Anh tự nghĩ loài súc vật cũng có 
linh hồn, cũng tham sống sợ chết, cũng sẵn 
sàng hy sinh vì con; thế mà lâu nay vì sinh 
kế anh đã giết bao nhiêu sinh mạng. Anh 
liền bỏ đao đồ tể, quyết chí tu hành; sau  này  
trở  thành  vị  A-la-hán.

Câu chuyện cổ về tiếng chuông chùa đầy 
ẩn ý đạo hạnh nhân sinh. Tiếng chuông hay 
lời nhắc nhở của Phật Đà về sự giác ngộ. 
Tiếng chuông báo giờ nhắc anh đồ tể tỉnh 
giấc, nhưng con người tỉnh giấc mà thực ra 
vẫn chỉ là mê muội trong vòng danh lợi; nên 
không việc xấu ác nào không dám làm, 
như giết hại sinh mệnh.

Câu chuyện trên nói rằng: Tiếng chuông 
chùa không phải báo giờ cho người ta tỉnh 
giấc. Ý nghĩa của tiếng chuông chùa trong 
giáo lý nhà Phật là tiếng chuông tỉnh thức thế 
nhân khỏi mê muội lầm lạc, buông xả danh 
lợi, khiến con người trở về bản giác của mình: 
tính thiện, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha – những 
bản tính thuần khiết nguyên sơ được Trời 
phú từ khi sinh ra vốn đã có sẵn trong mỗi 
con người chúng ta; chỉ là trong dòng chảy 
cuộc sống nhiều xô bồ toan tính mà người ta 
đã lãng quên. Tiếng chuông là lời nhắc nhở 
chúng sinh tỉnh thức, quay trở về với những 
điều tốt đẹp đó, nhất tâm làm điều lành, điều 
thiện, đánh thức Phật tính ở trong mình, phản 
bổn quy chân, nhận ra ý nghĩa quý giá nhất 
đời người là tu hành quay trở  về  với Phật.

Tiếng chuông vang xa giữa thinh không 
lay động tâm can, như hiệu lệnh của Trời, 
là phép lớn của Phật Tổ. Chỉ một chuông 
thôi mà vang động cả hư không, đánh động 
những vô minh phiền não, những chấp ngã.

Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh 
lợi khách
Kim kinh ngọc kệ, hoán hồi khổ hải mộng 
mê nhân.

(Chuông sớm trống chiều, thức tỉnh khách 
trần đang chạy theo danh lợi Kinh vàng kệ 
ngọc, kêu gọi người đời mau thoát khỏi bể khổ 
mênh mông)

Những khách trọ trần gian còn mải theo 
đuổi danh lợi tình, mê đắm nơi bể khổ, có nghe 
tiếng gọi của Phật Đà để trở  về  cõi  an  nhiên:

Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng
Thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa?
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bức hình đã bị Trung Cộng phá hủy.
Một số bức chân dung tổ tiên mà 

chúng ta thấy ngày nay được người 
phương Tây mua vào đầu thế kỷ 20. 
Vào thời điểm đó, chính trị Trung 
Hoa trong giai đoạn hỗn loạn sau khi 
nhà Thanh sụp đổ trong cuộc Cách 
mạng Tân Hợi năm 1911. Nhiều 
người Trung Quốc đã phải bán 
những món đồ gia truyền của gia 
đình để  sinh tồn.

Vào đầu những năm 1920, nhờ các 
nhà truyền giáo và nhà thám hiểm ở 
Trung Hoa, nhiều hình ảnh may mắn 
không bị thất truyền. Các nhà truyền 
giáo bị thu hút bởi thực tế là người 
Trung Hoa thờ cúng nhiều vị Thần, 
trái ngược với một Đức Chúa duy 
nhất của họ, và họ muốn nghiên cứu 
các hình ảnh để hiểu thêm. 

Các tác phẩm trưng bày trong 
triển lãm có sự khác nhau về chất 
lượng, từ những bức chân dung tổ 
tiên được trang trí công phu đến 
những bức tranh in trên giấy đơn 
giản. Bộ sưu tập cho thấy rằng dù 
người tín ngưỡng giàu hay nghèo, 
mục đích đằng sau mỗi bức tranh đều 
giống nhau: thành tâm thờ cúng.

Nhận biết hình ảnh các vị Thần
Cô Cheng cho biết từ thời cổ đại, 
người Trung Hoa đã thừa nhận và tin 
vào sự hiện diện của thần linh. Họ 
tin rằng “giữ mối liên hệ hài hòa và 
tốt đẹp giữa các vị Thần và thế giới 
trần gian là chìa khóa để duy trì sự 
bình an cho con người”. Tôn vinh 
Thần và nhận được phước báo là 
niềm tin phổ quát của nhiều tôn giáo.

Tất cả người dân Trung Hoa đều 
biết đến những vị Thần được tôn 
thờ rộng rãi. Những vị này có nguồn 
gốc từ nhiều trường phái khác nhau, 
chẳng hạn như Đạo Giáo và Phật 
Giáo, và các huyền thoại cổ xưa. Ví 
dụ, chúng ta có thể chứng kiến hình 
ảnh Bồ Tát Quán Âm của Phật Giáo 
trong gia đình theo nhiều cách khác 
nhau. Mỗi hình tượng của Quán Âm 
tùy thuộc vào hiện thân nào trong số 
33 hình tướng của bà, dù là nam hay 
nữ, để phổ độ chúng sinh trong tình 
cảnh đó. Cô Cheng cho biết những 
hình tướng này được trình bày chi 
tiết trong Kinh Pháp Hoa, một bài 
kệ Phật Giáo. Ví dụ, Quán Âm có thể 
được coi là nữ thần của sự sinh sản, 
thường ôm một đứa trẻ trong tay.

Tôn kính Tổ tiên
Các bức chân dung tổ tiên có vẻ 
giống với truyền thống chân dung 
của phương Tây, các bức chân dung 
sẽ được treo trang nghiêm trong lâu 
đài hoặc một ngôi nhà. Cô Cheng chỉ 
ra rằng không giống như chân dung 
phương Tây, chân dung Trung Hoa 
không được trưng bày quanh năm. 
Chúng được đưa ra ngoài để thờ cúng 
trong một dịp nhất định, chẳng hạn 
như ngày Tết, rồi cất kỹ.

Các gia đình giàu có sẽ vẽ chân 
dung của họ khi họ còn sống, để thờ 
cúng sau khi họ chết. Các gia đình 
nghèo hơn sẽ mua các bản in sẵn 
hàng loạt của một cặp vợ chồng và 
sau đó ghi thêm tên họ. Trong những 
hình ảnh này thường mô tả một bài vị.

Bài vị được làm bằng gỗ có ghi tên 
của tổ tiên để làm nơi cư ngụ cho linh 
hồn lang thang của họ; bài vị tượng 
trưng cho vong linh của người đã 
khuất. Những bài vị này sẽ được đặt 
trên bàn thờ ở hành lang của ngôi 
nhà  hoặc  trong  điện thờ  của  gia  đình.

Đôi khi, các bài vị miêu tả các vị 
Thần. Cô Cheng cho biết, có một chiếc 
trong bộ sưu tập của Bảo tàng Hoàng 
gia Ontario đại diện cho Thần Tài.

Một điểm độc đáo được trưng bày 
trong triển lãm là chiếc điện thờ thu 
nhỏ, và đây là lần đầu tiên điện thờ 
được trưng bày kể từ khi được mua 
lại vào năm 2009. Người giàu xem 
những điện thờ thu nhỏ là nơi cư ngụ 
các linh vị của gia đình họ, và các 

điện thờ này mô phỏng kiến trúc thực 
tế của các điện thờ gia đình.

Cô Cheng cho biết bài vị tượng 
trưng cho một tín ngưỡng cổ xưa của 
Trung Hoa rằng khi một người qua 
đời sẽ có hai linh hồn khác nhau: Một 
linh hồn bay lên trời và linh hồn kia 
xuống âm phủ. Cô Cheng nhắc đến 
một dòng chữ trên một ngôi mộ thời 
nhà Hán (206 TCN–220 SCN), mặc 
dù niềm tin này đã có từ trước thời 
kỳ đó. Dòng chữ cho thấy thân xác 
phàm của nhà sư là nơi trú ngụ của 
linh hồn trần thế, và có một linh hồn 
khác (linh hồn thứ  hai) bay lên trời.

Sức mạnh của việc thờ 
phượng
Một số hình ảnh đơn giản nhất 
được trưng bày là các vị Thần giấy, 
tập hợp thành một bộ được gọi là 
“100 bức tranh”, đại diện cho các vị 
Thần trong vũ trụ. “Đây là những 
hình ảnh mà mọi người tôn thờ, 
rất đơn giản nhưng cũng rất mạnh 
mẽ,” cô Cheng nói.

Triển lãm có 78 vị Thần giấy ở 
Bắc Kinh, mang phong cách đặc 
trưng của Bắc Kinh: một bản phác 
thảo đơn giản được in trên giấy và 
tô màu nhẹ với một chút đỏ và đôi 
khi là màu xanh để hoàn thiện các 
hình ảnh. Điểm chính là khuôn mặt 
của vị Thần, như có thể thấy trong 
hình ảnh “Long Vương”.

“100 bức tranh” sẽ là một phần 
trong những nghi lễ Tết Nguyên Đán 
Trung Quốc. Bạn không nhất thiết 
phải có một bộ đầy đủ. Các gia đình 
nghèo hơn sẽ có hình ảnh của một 
vị Thần nằm trên cùng một xấp giấy 
trắng. “Quan trọng là bạn rất thành 
tâm  tin rằng hình ảnh đó thực sự đại 
diện cho các vị Thần, thì sẽ… đại 
diện cho các vị Thần,” cô Cheng nói.

Người Trung Hoa tin rằng các vị 
Thần đã xuống trần gian vào thời 
điểm năm mới. Thông thường, vào 
đêm giao thừa của Tết Nguyên Đán, 
người ta lập một bàn thờ với những 
vị Thần bằng giấy này. Trong giờ đầu 
tiên của Tết Nguyên Đán, họ thắp 
hương và đốt pháo, cúng bái Thần 
bằng giấy, rồi đốt để tiễn các vị Thần 
về trời. Truyền thống này vẫn diễn ra 
ở  một  số  ngôi  làng  nhỏ  ở  Trung Quốc.

Một số truyền thống được đề cập 
ở đây vẫn tiếp tục cho đến ngày nay 
ở những nơi như Đài Loan. Mặc dù 
Trung Cộng đã cấm văn hóa truyền 
thống ở Trung Quốc, người Hoa 
ở Hồng Kông và một số ngôi làng 
xa xôi ở Trung Quốc vẫn tôn vinh 
di sản của họ và thực hành những 
truyền thống này.

Để tìm hiểu thêm về “Các vị Thần 
trong nhà tôi: Tết Nguyên Đán với 
chân dung tổ tiên và các hình ảnh 
về vị Thần”, do Wen-chien Cheng 
và Yanwen Jiang đồng phụ trách 
(nghiên cứu sinh năm 2017–2018 J.S. 
Lee Memorial Fellow), hãy truy cập 
ROM.on.ca. 

Tường Vi & Trúc Đoàn biên dịch

Tất cả người dân 
Trung Hoa đều biết 
đến những vị Thần 
được tôn thờ rộng rãi.

ERIC BESS

Chúng ta không thể phủ nhận rằng 
hành động của chúng ta luôn để lại 
những hậu quả. Hậu quả này không 
chỉ ảnh hưởng đến bản thân chúng 

ta mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường 
sống của chúng ta. Nhà cửa, gia đình, và bạn 
bè của chúng ta đều có thể bị tác động bởi cách 
chúng ta hành xử.

Hậu quả do hành vi của một cá nhân gây ra 
nếu nhân lên theo cấp số của một cộng đồng thì 
cuối cùng toàn bộ thành phố, tiểu bang hoặc 
quốc gia đều bị ảnh hưởng. Câu chuyện về hai 
thành phố Sodom và Gomorrah là minh chứng 
cho chân lý: hành vi xấu xa của một cộng đồng sẽ 
dẫn đến sự hủy diệt của cộng đồng đó.

Các thành phố của cái ác
Hai thành phố Sodom và Gomorrah nổi tiếng về 
tội lỗi của họ. Thượng Đế muốn xóa bỏ Sodom 
và Gomorrah vì những điều ác mà cư dân nơi 
đây đã làm, nhưng Abraham đã thay mặt họ cầu 
nguyện. Ông cầu xin Thượng Đế tha mạng sống 
cho những người chính trực, và Thượng Đế 
đồng ý tha cho tất cả nếu tìm ra được 10 người 
chính trực.

Thượng Đế phái hai thiên sứ đến với gia đình 
Lot, cháu trai của Apraham. Lot tiếp đón các 
thiên thần vào nhà mình với lòng hiếu khách, 
nhưng một đám đông độc ác tụ tập bên ngoài 
nhà Lot và yêu cầu anh giao các thiên thần cho 
họ. Lot xin được giao nộp các con gái của mình 
để thế thân, nhưng đám đông nhất quyết muốn 
các thiên thần. Các thiên thần đáp trả bằng cách 
tấn công đám đông và khiến họ bị mù mắt.

Đó cũng là lúc Đức Chúa Trời chứng kiến 
không một ai có lòng thiện lương ngoại trừ Lot 
và gia đình anh ta; nên Ngài đã phá hủy các 
thành phố. Các thiên thần chỉ dẫn Lot và gia 
đình anh rời đi và căn dặn họ không được nhìn 
lại phía sau. Lưu huỳnh và lửa rơi xuống thành 
phố, bao trùm lên những cư dân xấu xa. Vợ của 
Lot đã không nghe theo lời dặn, quay đầu nhìn 
lại chứng kiến cảnh tàn sát; kết quả là cô ấy bị 
biến thành bức tượng muối.

John Martin
John Martin là một họa sĩ thế kỷ 19, nổi tiếng 
với những bức tranh vẽ cảnh quan về tôn giáo. 
Trong bức tranh “Sự hủy diệt của thành Sodom 
và Gomorrah”, Martin khắc họa khoảnh khắc 
mà Lot và gia đình anh chạy khỏi những thành 
phố đang bốc cháy.

Phía bên trái bức tranh thể hiện các thành 
phố đang bốc cháy và là cảnh nền của bức tranh. 
Ngay khi xem bức tranh, chúng ta sẽ thấy các 
thành phố tối đen như thế nào so với độ sáng của 
ngọn lửa màu vàng với sức nóng dữ dội.

Độ tương phản giữa bóng tối của các thành 
phố và ngọn lửa sáng rực cho thấy sự sống động 
của bức tranh. Khói bao trùm các thành phố 
như thể đây là một căn phòng mà ngọn lửa có 
thể cháy sáng rực hơn nữa. Đám mây khói này 
bay  từ  trái sang phải và cũng góp thêm năng 
lượng cho bức tranh.

Ở phía dưới các thành phố, bố cục được chia 
làm hai nửa. Chúng ta có thể thấy vợ của Lot, cô 
ấy xuất hiện khi đang quay đầu nhìn lại các thành 
phố bốc cháy và sét đánh về phía cô ấy từ góc một 
phần tư phía trên bên phải của bức tranh.

Ở góc phần tư phía dưới ở bên phải bức tranh, 
gia đình Lot đang di tản đến nơi an toàn. Họ luôn 
cúi đầu và hướng mắt về phía trước. Khung cảnh 
nơi mà họ đi đến có  ít sự tương phản.

Giữ cho tinh thần trong sáng và bỏ điều 
xấu lại phía sau
Khi xem “Sự hủy diệt của thành Sodom và 
Gomorrah” của họa sĩ Martin, tôi ngay lập tức 
nghĩ điều này có ý nghĩa gì đối với thế giới nội 
tâm của tôi. Đối với tôi, các thành phố là đại diện 
cho hậu quả của hành động do bản thân gây ra – 
không chỉ là đối với môi trường xung quanh mà 
cho chính tâm hồn chúng ta.

Một tâm hồn, giống như một thành phố, được 
bồi đắp và có thể bị phá hủy bởi chính hành 
động của mỗi người. Đức hạnh cao quý sẽ khiến 
tâm hồn mạnh mẽ và phong phú. Tính cách xấu 
xa dẫn đến bạo lực và sự hủy diệt. Người có đức 
hạnh luôn hành xử phù hợp với phúc lành của 
vạn vật, và người độc ác hủy diệt mọi thứ bởi sự 
ích kỷ sinh ra từ những ham muốn cá nhân.

Là đức hạnh hay điều ác làm nên lớp trang 
điểm của tâm hồn, trái tim và khối óc của 
chúng ta? Nếu cả hai đều hiện diện thì cái nào 
chiếm ưu thế?

Sáng tác của họa sĩ Martin mô tả các thành 
phố rất tối so với ngọn lửa đang phá hủy chúng. 
Cảnh tượng có độ tương phản cao này khiến 
tôi nghĩ đến sự khác biệt rõ rệt giữa đức hạnh 
và cái ác, và rằng ngọn lửa, đại diện cho chính 
nghĩa, luôn có khả năng nhấn chìm và tiêu diệt 
cái ác của kẻ xấu. Cái ác không có cơ hội trước 
sự hiện diện của chính nghĩa.

Và chính nghĩa đòi hỏi chúng ta phải bỏ lại 
cái ác để hướng thiện. Chúng ta phải bỏ lại 
cái ác và đừng bao giờ nhìn lại, kẻo chúng ta sẽ 
đánh mất đi tâm hồn của mình cho quỷ dữ và 
biến tâm hồn chúng ta yếu ớt như một bức tượng 
muối. Có thể, khi chúng ta quay lưng lại với điều 
ác, sự  tương phản rõ ràng giữa chính nghĩa và 
tà ác cuối cùng sẽ tạo ra sự bình yên bên trong 
mỗi chúng ta, là biểu hiện chúng ta đang gần bên 
Thượng Đế.

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

Thanh Mai biên dịch 

Truyền thống Trung Hoa cổ đại:

Ngôi nhà của những vị Thần 

Bỏ lại cái xấu phía sau: ‘Sự hủy diệt 
của thành Sodom và Gomorrah’
Những điều nghệ thuật truyền thống đem đến cho trái tim

PUBLIC DOMAIN

Chân dung tổ tiên của một phụ nữ lớn tuổi, thời 
nhà Thanh (1644–1911) của một nghệ sĩ vô danh. 
Tranh treo cuộn, mực và màu trên lụa; 67 7/8 inch 
x 38 inch. (Bảo tàng Hoàng gia Ontario 2013).

Bàn thờ dành cho các vị Thần trong nhà, cuối thế 
kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Gỗ sơn và mạ vàng; 45 1/4 
inch x 37 3/8 inch x 23 5/8 inch. Sơn Tây. (Bảo tàng 
Hoàng gia Ontario 2013)

“Sự hủy diệt của thành phố Sodom và Gomorrah”, do họa sĩ John Martin vẽ năm 1852.

Ông Táo và vợ, từ thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. In khắc gỗ, mực và màu trên giấy; 
14 3/4 inch x 7 1/2 inch. Gia Giang, Tứ Xuyên. (Bảo tàng Hoàng gia Ontario 2013)

Thần Giữ Cửa với rìu thần, thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. In khắc gỗ và vẽ tay; 
25 5/8 inch x16 1/8 inch. Yangwanfa, Liangping, Chongqing. (Bảo tàng Hoàng 
gia Ontario 2013)

Thần Giữ Cửa với rìu thần, thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. In khắc gỗ và vẽ tay; 
25 5/8 inch x 16 1/8 inch. Yangwanfa, Liangping, Chongqing. (Bảo tàng Hoàng 
gia Ontario 2013)

Vợ của Lot quay lại nhìn về hướng cái xấu xa và sự chết chóc. Chi tiết bức 
tranh “Sự hủy diệt của thành Sodom và Gomorrah” do John Martin vẽ 
năm 1852. Tranh sơn dầu kích cỡ 53.6 inch x 83.5 inch. Phòng trưng bày 
nghệ thuật Laing, Anh.

LORRAINE FERRIER

Cách đây không lâu, người 
Trung Hoa vẫn được tự do 
thờ cúng tổ tiên và các vị 
Thần tại nhà. Thờ phượng 

là một phần quan trọng của cuộc sống 
hàng ngày và được thực hiện từ thời 
cổ đại.

Kể từ khi Trung Cộng nắm quyền 
kiểm soát Trung Hoa Dân Quốc vào 
năm 1949, nó đã bài xích và cuối 
cùng là phá hủy văn hóa truyền thống 
Trung Hoa. Ngày nay, tín ngưỡng tôn 
giáo và truyền thống của người Trung 
Hoa bị cấm, và hầu như các dấu tích 
về  sự  tồn tại cũng đều bị phá hủy hoặc 
xuyên tạc.

Cô Wen-chien Cheng giải thích 
trong một cuộc phỏng vấn qua điện 
thoại rằng các tác phẩm nghệ thuật 
tín ngưỡng cá nhân ở Trung Hoa có 
thể không còn tồn tại, nhưng nhiều tổ 
chức lớn trên thế giới vẫn còn lưu giữ 
những bức ảnh mẫu. Cô Cheng là đồng 
giám tuyển của triển lãm “Các vị Thần 
trong nhà tôi: Tết Nguyên Đán với 
chân dung tổ tiên và các bức tranh về 
Thần” (Gods in My Home: Chinese 
New Year With Ancestor Portraits and 
Deity Prints). Triển lãm diễn ra tại Bảo 
tàng Hoàng gia Ontario, Canada và đã 
bế mạc vào ngày 05/01/2020. 

Theo cô Cheng, rất nhiều bức ảnh 
như vậy biến mất vì chúng không phải 
là loại được sưu tập, hoặc do chúng 
được dán lên tường nhà hay người ta 
đốt chúng đi như một phần của các 
nghi lễ thờ cúng. Và tất nhiên, nhiều 

Chân dung tổ tiên của một cặp vợ chồng có hình ảnh một đứa trẻ nghiêng về phía người phụ nữ, là biểu tượng của khả năng sinh 
sản; Thời nhà Thanh (1644–1911), của một nghệ sĩ không rõ danh tính. Tranh cuộn, mực và màu trên giấy; 54 1/2 inch x 30 1/2 inch. 
(Bảo tàng Hoàng gia Ontario 2013)



19GIÁO DỤC & ĐỜI SỐNGNGÀY 26/02 — 04/03/202118 NGÀY 26/02 — 04/03/2021

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
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JEFF MINICK

Nhiều năm trước, tôi sở 
hữu một cửa hàng sách ở 
Waynesville, Bắc Carolina, 
bán sách cũ và sách mới 
cũng như các bộ sưu tập 

văn học lành mạnh dành cho trẻ em.
Một buổi trưa mùa hè, một người 

phụ nữ đi cùng với hai đứa cháu tuổi vị 
thành niên bước vào cửa hàng. Trong 
khi bọn trẻ xem lướt qua các kệ sách, 
tôi và bà đến quầy thanh toán. Trong 
cuộc trò chuyện thân mật, thỉnh 
thoảng bà hướng mắt về bọn trẻ lúc cả 
hai đều đang say sưa đọc sách. Bà mỉm 
cười và nói: “Ông biết đấy, tôi không 
thực sự quan tâm chúng đọc gì, miễn 
là chúng đang đọc sách.”

Giống như hầu hết những chủ tiệm 
sách khác, tôi cần tiền; vì vậy với mong 
muốn bán được hàng, tôi đã ngăn bản 
thân mình đáp lại rằng: “Điều đó giống 
như nói, ‘Tôi không quan tâm họ đang 
ăn gì, miễn là họ đang ăn.’”

Những gì chúng ta đưa vào não cũng 
quan trọng đối với sức khỏe chúng ta 
như những gì chúng ta đưa vào cơ thể. 
Ví dụ: Một lần ở thư viện công cộng của 
Waynesville, tôi đang đứng sau một cô 
gái trẻ, 16 hoặc 17 tuổi, cô đưa cho thủ 
thư một cuốn sách mà cô đang muốn trả 
lại và nói: “Cuốn này nên có nhãn cảnh 
báo. Nó đưa những hình ảnh xấu vào 

Trở lại với thói quen đọc sách
Không giống như sự chóng lụi tàn của các bài báo và blog ngày nay,

những tác phẩm kinh điển tồn tại mãi mãi trong tâm trí chúng ta

Chúng ta tìm thấy những người bạn mới và cũ trong sách.

Những cuốn 
sách hay có thể 
khiến trẻ em 
đọc suốt đời. 

tôi  thành  một  khu  tự  trị.
Những tác phẩm chính trị mà tôi đã đọc 

vài năm trước cũng không làm tôi ưa thích. 
Hết lần này đến lần khác, những cuốn sách 
của họ được chở về nhà tôi trong chiếc xe 
Civic, chỉ để hút đầy bụi trên sàn, cạnh bàn 
làm việc của tôi. Những lập luận của họ 
ngày nay đều quá quen thuộc với tôi sau khi 
tôi đã thực hiện những cuộc du ngoạn trực 
tuyến; và chúng thực  sự  cũng đã lỗi thời.

Về phần những cuốn sách mới mà tôi đọc 
để mở mang trí óc thì sách lịch sử và tiểu sử 
là bạn đồng hành của tôi. Giống như đọc 
sách, lịch sử cũng là một niềm đam mê cả 
đời. Trong quá khứ, tôi tin rằng, lịch sử sẽ soi 
sáng cho hiện tại và cho tôi khả năng đối mặt 
với những thử thách trong tương lai. Tôi sẽ 
bắt đầu dự án này với cuốn sách “Trận Chiến 
Cuối Cùng: Tại Sao Đàn Ông Chiến Đấu Khi 
Họ Mất Tất Cả” (Last Stands: Why Men Fight 
When All Is Lost) của Michael Walsh.

Thầy cũ, bạn mới
C.S. Lewis đã từng viết, “Một nguyên tắc 
đúng là: sau khi đọc một cuốn sách mới, 
đừng bao giờ cho phép mình đọc một cuốn 
sách mới khác, cho đến khi bạn đã đọc xong 
một cuốn sách cũ (đọc xen kẽ).”

Tôi không chắc mình có thể đạt được 
tiêu chuẩn đó hay không, nhưng thú thật 
rằng việc thờ ơ với những cuốn sách cũ 
cũng khiến tôi khổ sở. Ở tuổi 20 và 30, tôi 
đã đọc sách của rất nhiều bậc thầy văn học 
như Tolstoy, Dostoevsky, Conrad, Chaucer, 
Cervantes, Dickens, v.v. Sau đó, tôi đã dạy 
về một số tác phẩm của các nhà văn này 
như Austen, Emily Brontë, Shakespeare, 
Christopher Marlowe, và Sophocles cho các 
học sinh học tại gia trong các buổi hội thảo.

Trong một hoặc hai năm qua, tôi đã đọc 
sách của một vài tác giả lớn tuổi hơn và có 
ý định thay đổi cách làm của mình một lần 
nữa. Khi nghĩ đến chuyện tôi từng đề cập 
đến tác phẩm “Ivanhoe” của Ngài Walter 
Scott rất nhiều lần trong nhiều năm mà chưa 
từng đọc nó, tôi đã bắt đầu đọc câu chuyện 
về nước Anh lấy bối cảnh thời Richard I 
này. Tôi chỉ mới đọc khoảng 30 trang đầu 
tiên, nhưng tôi rất thích nhịp độ chậm rãi, 
những ký ức sống lại từ những ngày còn học 
cao học khi tôi nghiên cứu lịch sử nước Anh 
thời Trung Cổ, và một số nhận xét từ cuốn 
sách có vẻ phù hợp với môi trường chính 

trị hiện tại của chúng ta dù đã 200 năm sau 
khi Scott viết chúng. Ở đây, ông mô tả sự thù 
địch giữa những người Norman chinh phục 
nước Anh và thần dân Saxon của họ:

“Chính sách của hoàng gia từ lâu đã làm 
suy yếu – bằng mọi phương tiện, hợp pháp 
và bất hợp pháp – sức mạnh của một bộ 
phận dân chúng vốn được nhìn nhận là 
những người nuôi dưỡng mối thù hận thâm 
căn cố đế đối với kẻ chiến thắng của họ.”

Nghe có vẻ quen không nhỉ?
Tiếp theo có thể là cuốn “Những Con 

Quỷ” (The Devils) của Dostoevsky, mà tôi đã 
từng hứa với bản thân là sẽ đọc nhưng chưa 
bao giờ đọc; một số vở kịch Hy Lạp cổ đại mà 
tôi chưa từng khám phá; có lẽ là cuốn “Cuộc 
Trung Chuyển” (Middlemarch) của Eliot 
và “Những Người Độc Lập” (Independent 
People) của Halldor Laxness, do một người 
bạn liên tục đọc sách giới thiệu cho tôi.

Người đọc sách truyền cảm hứng
Người bạn đó sống ở Bắc Carolina. Ba 
người khác, một ở Bắc Carolina, một ở 
Virginia, và một ở Minnesota, cũng vẫn là 
những độc giả sách say sưa, bất chấp mọi 
cám dỗ của thời đại kỹ thuật số. Bất cứ khi 
nào tôi nói chuyện với họ qua điện thoại 
hoặc gặp trực tiếp, cuộc nói chuyện chắc 
chắn sẽ chuyển sang đề tài về cuốn tiểu 
thuyết, tiểu sử hoặc lịch sử mà họ đang 
đọc. Như được thức tỉnh khỏi trạng thái 
văn chương èo uột của bản thân, tôi dự 
định sẽ đem điều gì đó vào cuộc trò chuyện 
của chúng tôi trong lần hàn huyên kế tiếp.

Vậy tại sao chúng ta muốn noi theo 
những người đọc nhiều sách trong thời đại 
kỹ thuật số này? Tại sao nên quyết định đưa 
sách về lại vị trí quan trọng trong cuộc sống 
của chúng ta, trái với sự tẻ nhạt thường 
thấy của các bài báo trực tuyến?

Bởi vì hầu hết những gì chúng ta đọc 
trên các trang web và blog mà chúng ta 
truy cập đều chóng tàn. Mới ở đây hôm 
nay, mai lại trôi đi mất. Ví dụ, hầu hết 
những gì tôi viết đều nằm gọn trong thể 
loại này như đo ni đóng giày. Tôi không 
mơ tưởng hão huyền về những bài báo 
của mình và những mẩu tin tôi gửi đến các 
nhà xuất bản khác nhau; hầu hết chúng sẽ 
được đọc, có lẽ được đánh giá cao, nhưng 
sẽ bị lãng quên trong vòng một tuần.

Những cuốn sách hay, các tác phẩm kinh 

điển vẫn tồn tại mãi mãi trong tâm trí 
chúng ta. Đối với các tác phẩm kinh điển, 
các nhân vật như Heathcliff và Catherine 
trong ”Đồi Gió Hú”; Raskolnikov và Sonya 
trong “Tội Ác và Trừng Phạt”; các nhân vật 
trong “Gatsby Vĩ Đại”; Henry V trong vở 
kịch cùng tên của Shakespeare ... những 
nhân vật này ngự trị trong trí óc tôi như 
những người bạn cũ, trung thành, luôn 
sẵn sàng được triệu hồi khi tôi cần hoặc 
muốn bầu bạn.

Năm nay, tôi quyết tâm sẽ mở rộng vòng 
kết nối bạn bè đó.

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.

Tân Dân biên dịch

đầu tôi mà khó thể xóa nhòa."
Đó là cuốn “Sự im lặng của bầy cừu” 

kinh hoàng của Thomas Harris.
Những gì chúng ta đọc thực sự 

quan trọng.
Và những cuốn sách chúng ta không 

đọc cũng vậy.

Một tình yêu bị lãng quên
Cuộc nói chuyện với một người bạn 
New York đã hối thúc tôi viết bài báo 
này. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện 
thoại, và cô ấy nói rằng trong năm qua 
cô ngày càng ít đọc sách.

Cô nói: “Tôi lên mạng thường xuyên 
và đọc các bài báo và blog trên đó, tôi 
không thực sự đọc sách giấy. Và đối với 
tôi, có sự khác biệt lớn giữa việc đọc 
một cuốn sách và đọc một số chuyên 
mục trên máy tính xách tay.”

Những lời nhận xét của cô khiến tôi 
nhận ra rằng bản thân tôi cũng đang 
đọc sách ít hơn. Ngay cả trong những 
ngày bận rộn nhất cách đây 30 năm – lúc 
đó vợ chồng tôi vừa chăm con nhỏ, vừa 
điều hành hai công việc kinh doanh 
và làm các công việc khác để trả nợ – 
nhưng tôi vẫn đọc nhiều hơn bây giờ. Vì 
tôi viết bài đánh giá cho một tuần báo 
trong khu vực là The Smoky Mountain 
News, nên tôi phải đọc, nhưng đó là do 
công việc chứ không phải để giải trí.

Ngay khi còn nhỏ, đọc sách đã đem 
lại cho tôi một niềm vui đặc biệt. Tôi 

luôn muốn đọc sách, đôi khi hai hoặc 
ba cuốn cùng một lúc, nhưng sau cuộc 
trò chuyện với người bạn của mình, tôi 
nhận ra thói quen cả đời này dường 
như đã biến mất trong năm qua. Thay 
vào đó, tôi dành vài giờ mỗi ngày, lướt 
qua các trang web trên Internet, tìm 
kiếm những tin tức mới nhất về đại 
dịch, bạo loạn và bất ổn, và cuộc bầu cử 
tổng thống.

Điều này thật vô nghĩa.
Đã đến lúc phải quay lại việc đọc 

sách rồi.

Lập lại thói quen 
Một phần vấn đề của tôi đã xuất hiện 
khoảng 20 năm trước, có liên quan đến 
những tiểu thuyết hiện đại. Tôi vẫn sẽ 
chọn những cuốn tiểu thuyết trinh 
thám của một số tác giả, hoặc những 
câu chuyện có liên quan đến tiệm sách 
hay quản thủ thư viện, hoặc tiểu thuyết 
của những tác giả tôi yêu thích từ lâu 
như Anne Tyler. Mặt khác, hầu hết các 
tiểu thuyết được viết ngày nay khiến tôi 
có cảm giác lạnh lẽo như tuyết trong 
sân nhà vậy. Tiểu thuyết giả tưởng, lãng 
mạn có nội dung khiêu dâm, những 
câu chuyện từ nước ngoài, và những 
câu chuyện về những kẻ giết người hoặc 
những kẻ tà đạo tràn ngập các kệ sách 
mới ra mắt của thư viện địa phương, và 
tất cả cũng được chào đón tại nhà tôi… 
giống như Antifa muốn biến nơi ở của 

Những gì chúng 
ta đưa vào não 
cũng quan trọng 
đối với sức khỏe 
chúng ta như 
những gì chúng 
ta đưa vào cơ thể. 
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J.H. WHITE

Để bảo tồn tinh hoa xứ sở 
Florence, Tommaso Melani 
quyết định mở một công ty 
may đo cao cấp cho nam 
giới cùng một bậc thầy vĩ đại 

trong nghề may tại Ý.
“Tôi có lẽ là người cuối cùng đề cao câu 

thần chú của sự cân bằng và hài hòa.” 
“Lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, 

tốt hơn” là ý nghĩ đã có sẵn trong tôi từ 
khi còn bé. Nhưng một quý ông Ý đích 
thực đã chỉ cho tôi thấy phước lành của 
phương châm “ít hơn là tốt hơn” và vẻ 
đẹp đi vào lòng người của sự tinh tế.

Tommaso Melani sinh ra ở Florence, 
quê hương của “Tỷ lệ Vàng”, một trường 
phái thẩm mỹ và triết học thấm nhuần 
trong cuộc sống của người Florence, từ 
giá trị văn hóa đến phong cách kiến trúc 
và cả thiết kế hay may mặc. 

“Florence vẫn đang là một ví dụ điển 
hình của sự hài hoà và cân bằng trong 
600 năm. Bắt đầu từ thời kỳ Phục Hưng, 
mọi thứ đã diễn ra tại Florence… Giữ 
mọi thứ hài hòa đã để lại dấu ấn trong 
thị hiếu vốn hình thành bấy lâu ở xứ 
Florence,” Melani chia sẻ. 

Melani là chủ sở hữ u đời thứ 4 
của một công ty túi xách cao cấp 
và trường dạy làm đồ da Scuola del 
Cuoio, nằm trong khuôn viên nhà thờ 
Basilica di Santa Croce - và cũng là 
nơi chôn cất của những “biểu tượng” 
đ ược yêu mến và kính trọng của nước 
Ý như Michelangelo và Galileo. Ông 
của Melani đã sáng lập ra ngôi trường 
và công ty túi xách vào năm 1949 để 
đem lại sinh kế cho trẻ mồ côi sau Thế 
chiến thứ II. Tấm lòng vị tha và giàu 
lòng trắc ẩn đã khiến doanh nghiệp 
này trở nên khác biệt. 

Ông của Melani không chỉ là mẫu 
người đàn ông và thương nhân lý tưởng 
cống hiến cả đời để bảo tồn những di 
sản hiếm có của Florence, mà ông còn 
là người có sức ảnh hưởng lớn nhất với 
Melani về thời trang và may mặc. 

“Ông tôi luôn mặc một chiếc áo khoác 
thể thao hoặc một bộ com-lê, ở ông toát 
ra sự lịch lãm mà không cần cố gắng,” 
Melani chia sẻ. Vào mùa hè, để tạo niềm 
vui đơn giản cho mình, ông có thể mặc 
một bộ tuxedo màu trắng, thư giãn 
trong vườn với một ly rượu trên tay 
trước khi dùng bữa tối.   

Melani  kế  thừa  từ  người ông của 
mình tình yêu đối với văn hóa Florence, 
sự  trân trọng nghệ nhân xứ sở. Năm 
2012, Melani mua lại một nhãn hiệu 
giày thủ công có tên Stefano Bemer từ 
một người bạn ốm yếu và bậc thầy làm 
giày Stefano Bemer, với ước mơ bảo tồn 
một di sản tinh tế  xứ  Florence. 

5 năm sau, Melani biết được rằng thợ 
may riêng của mình, ông Loris Vestrucci, 

một bậc thầy về may đo cuối cùng của 
Florence đã nghỉ hưu ở tuổi 78. 

“Khi tôi nghe người ta nói ông ấy 
nghỉ hưu, tôi cảm thấy nuối tiếc. Bởi sẽ 
chẳng có huyền thoại sống nào ở nơi 
này nữa!” 

Những thợ may khác ở  Florence hiện 
tại đều từ khu vực khác đến, nên không 
ai trong số họ được được đào tạo may 
mặc đúng phong cách truyền thống 
của Florence. “Họ có thể làm ra những 
sản phẩm mang hình thức và phong 
cách giống văn hóa Florence, nhưng họ 
không kế thừa tinh hoa của nó.” 

Melani nhấn mạnh rằng may mặc Ý 
có rất nhiều phong cách, phụ thuộc vào 
vùng miền. 

“Florence là sự cân bằng giữa hai 
phong cách. Một là rực rỡ đầy màu sắc 
Napoli, dáng ôm sát người, vai khâu tay 
phong cách Spalla Camicia; trông rất 
vui tươi nhưng không sang trọng. Và 
thứ hai là sự chuẩn mực trong phong 
cách may của Milan, với đặc trưng là 
vai độn, rất sang trọng và tinh tế.”

Melani tin rằng những đường cắt 
may, thiết kế, thêu thùa và bí mật kinh 
doanh của Florence về thời trang dành 
cho quý ông sẽ vĩnh viễn biến mất nếu 
không có kế hoạch bảo tồn những bí 
quyết thời trang của Vestrucci. Melani 
không thể chịu được nếu điều đó xảy ra. 

Melani hỏi Vestrucci: “Nếu tôi cho 
ông thời gian, tài nguyên, không gian 
và nhân sự, nhưng trên hết, nếu tôi 
giải thoát ông khỏi những tháng ngày 
căng thẳng vì phải phục vụ khách 
hàng để kiếm tiền, và ông có thể tập 
trung vào việc tạo ra những sản phẩm 
chất lượng, vừa vặn, phong cách, sáng 
tạo và đỉnh cao mà có thể dùng trong 
vài năm, ông có muốn làm không?”

“Ông ấy trả lời không hàng chục 
lần, nhưng cuối cùng thì ông ấy cũng 
đồng ý”, Melani nói. Sau đó, họ hợp 
tác với nhau để lập ra công ty Sartoria 
Vestrucci mang đậm tinh thần Florence 
về thời trang quý ông. 

“Tôi làm điều này vì tôi thực sự nghĩ 
đằng sau nó là cả lịch sử, truyền thống 
và cá tính riêng,” Melani nói. Cũng 
giống như thương hiệu giày Stefano 
Bemer, “đây là thương hiệu dành cho 
nhóm khách hàng rất hẹp và sẽ không 
mở rộng quy mô… Nhưng nó là một 
điều đặc biệt cần phải gìn giữ.” 

Melani không chỉ bảo tồn di sản của 
Florence, ông ấy còn bảo vệ ngành thủ 
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Bài viết này là Phần 1 
trong loạt bài nghiên 
cứu nguồn gốc của 
nền giáo dục công lập 

ở Hoa Kỳ.

Các bài thi cuối năm cho thấy 
học sinh Hoa Kỳ ngày càng 
trở nên “dốt” hơn, và các 
cuộc thăm dò liên tục chỉ ra 

hơn một nửa thanh niên Hoa Kỳ ngày 
nay thích chủ nghĩa xã hội hơn tự do. 
Điều này rõ ràng là không bền vững 

–  ít nhất là nếu Hoa Kỳ muốn tiếp tục 
tồn tại là một xã hội tự do.

Đó cũng không phải là ngẫu nhiên.
Để giải quyết cuộc khủng hoảng 

này, điều cần thiết là phải hiểu về 
nguồn gốc của các trường công lập và 
những gì đã tồn tại trước khi thành lập. 
Xét cho cùng, trước khi có sự gia tăng 
của các trường học công lập, công dân 
Hoa Kỳ là những người được giáo dục 
tốt nhất trên hành tinh – cứ xem xét 
những Tổ Phụ Lập Quốc và “Federalist 
Papers” (Luận cương Liên bang với 85 
bài tham luận) thì có thể hiểu về trình 
độ giáo dục từng phổ biến ở Hoa Kỳ.

Lịch sử về cách mà chính phủ đã 
đảm đương như thế nào là rất đáng kinh 
ngạc. Tuy nhiên, phần lớn câu chuyện 
trong bóng tối đó gần như không được 
ngày nay biết đến, ngay cả các chuyên 
gia giáo dục. Đó là một vấn đề, và có 
nguy cơ  trở  thành mối đe dọa sống còn.

Khi tiến hành kiểm tra một cách 
trung thực lịch sử của nền giáo dục 
công lập và nghiên cứu về những 
người chủ chốt đặt nền móng cho 
hệ thống hiện nay, đã làm sáng tỏ về 
kế hoạch dài hạn của những người 
Utopia [những người theo Chủ nghĩa 
Xã hội Không tưởng] nhằm tái định 
hình nhân loại và nền văn minh theo 
đường lối chủ nghĩa tập thể. Theo dữ 
liệu khảo sát, cho đến nay kế hoạch 
này đã rất thành công.

Tất nhiên, những ai đã tham gia 
vào lĩnh vực giáo dục hẳn biết về John 
Dewey và Horace Mann. Hai “ngôi sao" 
xã hội chủ nghĩa này hầu như được ghi 
công là đã tạo ra hệ thống giáo dục công 
hiện đại ở Hoa Kỳ. Nguồn gốc và quan 
điểm của họ sẽ được đề cập trong các bài 
viết sắp tới của loạt bài về giáo dục này.

Câu chuyện thật sự về các trường 
công có nguồn gốc từ rất lâu trước khi 
Mann trở thành người phụ trách giáo 
dục đầu tiên của Massachusetts, với 
kế hoạch cấp tiến là để chính phủ đảm 
nhận việc giáo dục, theo mô hình của 
nước Phổ (Prussian).

Công xã “New Harmony” 
Trước khi Mann dẫn dắt, phần lớn lịch 
sử của các trường công lập không chỉ 
mù mờ, mà hầu như không ai biết đến. 
Nếu không nhờ đọc được một công trình 
nghiên cứu tỉ mỉ của cố Tiến sĩ Samuel 
Blumenfeld – một nhà giáo dục đầy 
nhiệt huyết, người đã cống hiến sáu thập 
kỷ của cuộc đời mình để nghiên cứu giáo 
dục và khoa học đọc – thì có lẽ nó vẫn 
đang chờ được khám phá trong các thư 
viện cũ đầy bụi bặm và trong kho lưu 
trữ ở đại học Hoa Kỳ và Âu Châu.

Câu chuyện thực sự về giáo dục 
công lập có thể được truy ra từ một 
công xã cộng sản bị lãng quên từ lâu 
ở Indiana, có tên là “New Harmony” 
và người sáng lập lập dị của nó. Được 
thành lập vào những năm 1820 bởi 
Robert Owen, một người Utopia xứ 
Wales, vốn bài xích Cơ Đốc Giáo và tài 
sản tư nhân, ý tưởng đằng sau việc thiết 
lập cộng đồng này là để cho thế giới 
thấy rằng chủ nghĩa tập thể thực sự 
vượt trội hơn chủ nghĩa cá nhân.

Giống như các thử nghiệm chế 
độ cộng sản của thế kỷ 20 – Cuba, 
Zimbabwe, Triều Tiên, Liên Xô, v.v. – 
New Harmony là một thảm họa, mặc dù 
không đẫm máu như các thử nghiệm 
xã hội chủ nghĩa của những năm sau đó. 
Tuy nhiên, trong vòng hai năm kể từ 
khi thành lập, mọi người đều biết New 
Harmony đã thất bại hoàn toàn.

Muốn tung toàn lực để thử nghiệm 
chủ nghĩa tập thể, vốn có trước “Tuyên 
ngôn Cộng sản” của Karl Marx khoảng 

hai thập kỷ, những người ủng hộ chủ 
nghĩa tập thể sơ khởi đã khiến việc áp 
dụng giáo dục công lập là bắt buộc cho 
tất cả trẻ em và coi đây là ưu tiên hàng 
đầu của họ. Có suy nghĩ cho rằng công 
xã thất bại không phải vì bất cứ điều 
gì sai trái với chủ nghĩa cộng sản hay 
chủ nghĩa tập thể, mà vì những người 
sống ở đó đã không được xã hội hóa và 

“giáo dục” để trở thành những người 
theo chủ nghĩa tập thể từ thời thơ ấu.

Giống như Marx và Engels tuyên bố 
trong nhiều thập kỷ sau, người theo tư 
tưởng Owen tin rằng điều cần thiết là 
các trường học công sẽ đảm đương việc 
nuôi dạy trẻ em ở những độ tuổi sớm 
nhất có thể. Và vì vậy, điều đó trở thành 
trọng tâm duy nhất của họ.

Giáo dục nhân cách
Trong số những ý tưởng khác, Owen 
bác bỏ những quan điểm thịnh hành 
của chủ nghĩa Thần học Calvin về Hoa 
Kỳ trong thời đại đó. Những điều cho 
rằng con người bẩm sinh là có tội và 
rằng tâm địa họ là xấu xa. Owen tin 
rằng lý do con người bại hoại, ích kỷ, 
theo chủ nghĩa cá nhân, và bạo lực là 
kết quả của quá trình giáo dục của họ 
chứ không phải bản chất của họ. Ông 
tin rằng bản chất con người về cơ bản 
là tốt, và nền giáo dục theo chủ nghĩa 
tập thể sẽ giúp tạo ra thứ mà sau này 
được gọi là “Con người Xô Viết mới”.

Ngay cả trước khi thành lập New 
Harmony, Owen đã phát triển đầy đủ 
những ý tưởng về lối giáo dục cần thiết 
để xây dựng nên hình mẫu Utopia trong 
tưởng tượng. Ông đã công bố một số 
quan điểm của mình về chủ đề này vào 
năm 1813, trong một tuyển tập có tên là 

“Một Cách nhìn Mới về Xã hội hoặc Các 
Tham luận về sự Hình thành Nhân cách” 
(A New View of Society or Essays on the 
Formation of the Human Character).

“Theo đó, mọi tiểu bang [hay quốc 
gia] muốn vận hành tốt phải hướng 
trọng tâm vào việc hình thành tính 
cách, và rằng quốc gia được quản trị tốt 
nhất sẽ là quốc gia sở hữu hệ thống giáo 
dục quốc gia tốt nhất,” Owen tuyên bố.

“Dưới sự dẫn dắt của những bộ óc tài 
năng, một hệ thống đào tạo và giáo dục 
quốc gia có thể được hình thành, trở 
thành công cụ an toàn, dễ dàng, hiệu 
quả và tiết kiệm nhất của chính phủ. Và 
nó có thể được tạo ra để sở hữu một sức 
mạnh ngang bằng với việc hoàn thành 
những mục đích to lớn và có lợi nhất.”

Nhiều năm sau, Owen giải thích 
trong cuốn tự truyện của mình rằng các 
bài tiểu luận về giáo dục của ông đã được 
đại sứ Phổ đưa cho vua nước Phổ. Theo 
lời kể của Owen, nhà cai trị nước Phổ đã 

“rất tán thành” những ý tưởng này đến 
nỗi ông ra lệnh cho chính phủ của mình 
tạo ra một hệ thống giáo dục quốc gia. 
Và do đó, hệ thống giáo dục của Phổ – 
trường học của nhà nước, do nhà nước, 
và vì nhà nước – chính thức ra đời.

Mô hình giáo dục chuyên chế lấy 
cảm hứng từ Owen này, phân biệt trẻ 
em theo độ tuổi và ép buộc phụ huynh 
giao con cái của họ cho nhà nước để 

“giáo dục”, cuối cùng đã trở thành mô 
hình cho Massachusetts và sau đó là 
toàn quốc. Rồi lịch sử đã dần bị lãng 
quên khi ung nhọt của hệ thống này 
bắt đầu làm suy yếu các giá trị và lý 
tưởng truyền thống của Hoa Kỳ.

Xã hội ngầm
Rất lâu trước khi xảy ra những cuộc tàn 
sát và diệt chủng khủng khiếp của chủ 
nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20, Owen 
và những ý tưởng của ông đã tìm thấy 
những người ủng hộ nhiệt tình trong một 
số bộ phận nhất định của giới thượng 

lưu Hoa Kỳ. Một trong những học trò 
đầu tiên của Owen là Orestes Brownson, 
một nhà văn và biên tập viên nổi tiếng ở 
New England, người đã dành toàn tâm 
toàn lực cho sự nghiệp này.

Không giống như Owen – người đã 
nằm xuống đất với niềm tin si mê rằng 
chỉ cần kiểm soát bọn trẻ thông qua 
các trường học của chính phủ là có 
thể đạt đến Utopia [Chủ nghĩa Không 
tưởng] – Brownson cuối cùng đã bài 
xích chủ nghĩa tập thể, chuyển sang 
Công Giáo và thổi còi báo động các kế 
hoạch của các cộng sự cũ của mình.

“Mục tiêu vĩ đại là loại bỏ Cơ Đốc 
Giáo,” Brownson giải thích trong cuốn 

“Diễn thuyết về Nghiên cứu Chủ nghĩa 
Tự do” (An Oration on Liberal Studies) 
sau khi nghiệm ra. “Kế hoạch không 
phải là thực hiện các cuộc tấn công 
công khai vào tôn giáo mặc dù chúng 
tôi có thể coi thường các giáo sĩ và 
khiến họ bị khinh miệt ở bất cứ nơi nào 
có thể, mà là để thiết lập một hệ thống 
nhà nước; chúng tôi đã nói rồi, thông 
qua các trường học công lập, tất cả các 
tôn giáo đều bị loại trừ, trong trường 
không dạy gì ngoài những kiến thức 
có thể kiểm chứng được bằng các giác 
quan, và tất cả các bậc cha mẹ phải gửi 
con đến trường theo luật định.”

Ngày nay, điều này đã trở thành 
thông lệ. Nhưng vào những năm từ 
đầu-đến-giữa 1800, điều này là không 
thể hiểu được đối với giới bình dân.

Brownson tiết lộ: Yếu tố đầu tiên 
của kế hoạch là thiết lập một hệ thống 
trường học do chính phủ kiểm soát. 

“Vì mục đích này, một tổ chức bí mật 
đã được thành lập,” Brownson tiếp 
tục rằng kế hoạch đã mô phỏng kiểu 
Carbonari ở Âu Châu. [Carbonari là 
thành viên của một tổ chức bí mật ở Ý, 
mục tiêu theo đuổi là đấu tranh cho tự 
do dân tộc, một quốc gia thống nhất và 
bất khả chiến bại, cũng như cho sự hình 
thành và quyền lực của hiến pháp].

“Các thành viên của tổ chức bí mật 
này đã tận dụng mọi phương tiện 
quyền lực của họ, trong phạm vi tại 
từng địa phương, để hình thành các ý 
kiến ủng hộ giáo dục nhà nước với chi 
phí công, và để những người như vậy 
được bầu vào cơ quan lập pháp vì sẽ có 
lợi cho mục đích của chúng tôi.”

Mặc dù Brownson không biết các 
vòi bạch tuộc của hội kín đã vươn xa đến 
đâu, nhưng ông biết rằng “một phần 
đáng kể của tiểu bang New York đã 
được thiết lập.” Ông đã biết điều đó; ông 
nói, bởi vì “bản thân tôi là một trong 
những đại diện đã đứng ra tổ chức.”

Do chính bản chất của các hội “bí 
mật”, phần lớn lịch sử của mạng lưới 
này vẫn bị giấu kín. Nhưng rõ ràng là 
họ đã thành công lớn trong việc thúc 
đẩy các trường học của chính phủ. Như 
vậy, trong chưa đầy một thế kỷ, nền 
giáo dục công lập đã phổ biến trên 
khắp Hoa Kỳ.

Alex Newman là nhà báo quốc tế từng 
đoạt giải thưởng, nhà giáo dục, nhà văn, 
và nhà tư vấn, đồng tác giả cuốn “Tội 
ác của các nhà giáo dục: Cách những 
người Utopia đang dùng trường học 
công lập để hủy hoại trẻ em Hoa Kỳ” 
(Crimes of the Educators: How Uto-
pians Are Using Government Schools 
to Destroy America’s Children). Ông 
cũng là giám đốc điều hành của Liberty 
Sentinel Media.

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.

Hân Hữu biên dịch

Khởi nguyên của các trường công lập: Chủ nghĩa 
tập thể và sự thất bại  (Phần 1)

SARTORIA VESTRUCCI: 
Hồi sinh thời trang truyền thống 
cao cấp dành cho phái mạnh

Tommaso Melani,
chủ nhân của Sartoria 

Vestrucci.

Tommaso Capozzoli, đối tác và đại sứ thương hiệu tại Sartoria Vestrucci, mặc áo khoác thể thao vải tuýt may sẵn (2,700 
USD), áo sơ mi cotton may đo (270 USD), cà vạt len đan (112 USD) và quần vải nỉ may sẵn (570 USD).

Áo khoác thể thao vải lanh may sẵn (2,700 USD), áo sơ mi cotton may sẵn (270 USD), cà vạt lụa (180 USD), khăn vuông 
bằng vải lanh (45 USD).

Trái: Tommaso Capozzoli, đối tác và đại sứ thương hiệu của Sartoria Vestrucci, đang mặc chiếc áo khoác thể thao vải tuýt 
may sẵn (2,700 USD), áo sơ mi cotton may đo (270 USD), cà vạt len đan (112 USD) và quần vải nỉ may sẵn (570 USD). Phải: 
Tommaso Capozzoli, đối tác và đại sứ thương hiệu của Sartoria Vestrucci, đang mặc bộ com-lê (giá 5,600 USD)
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công truyền thống và thời trang cao 
cấp. Ông nói thị trường thời trang 
xa xỉ cho nam giới hiện tại tràn ngập 
những mánh khóe lừa lọc mà thế 
giới không biết. 

Ví dụ, trong phân khúc sản phẩm 
quần áo cao cấp cho quý ông, những 
bộ com-lê có giá trên 2,000 USD, 
nhưng khoảng 2/3 số này được sản 
xuất từ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy 
nhiên, các thương hiệu lại gắn nhãn 

“Made in Italy” (Sản xuất ở  Ý), điều 
này chẳng có ý nghĩa gì về tiêu chuẩn 
chất lượng. Các sản phẩm may mặc 
chỉ trải qua một vài thay đổi nhỏ bề 
mặt tại Ý, ví dụ như đính khuy áo.  

Nói về những nhà sản xuất thời 
trang Ý nổi tiếng kiếm doanh thu gần 
nửa tỷ USD một năm, Melani chia sẻ: 

“Nếu bạn làm một phép tính đơn giản, 
thì thấy ngay rằng cần tất cả các 
công dân Ý làm việc cho họ, hoặc họ 
có một nguồn cung khác”. Rõ ràng, 
toàn bộ dân số Ý không thể làm cho 
một thương hiệu. Melani cũng nghe 
được những câu chuyện đáng sợ về 
các công nhân Trung Quốc gần như 
không được trả công, nhưng phải 
làm những sản phẩm đắt đỏ cho các 
hãng thời trang Ý nổi tiếng. 

Hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều 
những nhãn hàng bán trực tuyến 
cho khách hàng, tuyên bố chất lượng 
cao nhưng bán giá thấp. Những 
nhãn này có cửa hàng quần áo ở 
New York, đến đây bạn có thể may 
đo, chọn vải và kiểu dáng, sau đó đặt 
hàng. Những công ty kiểu này khiến 
khách hàng lầm tưởng rằng có thể 
đặt may một sản phẩm may đo với 
chất lượng tốt nhưng chỉ phải trả một 
nửa giá. Những bộ com-lê mang kiểu 
dáng Âu Châu, nhưng họ lại dùng 
cách thức sản xuất hàng loạt với giá 
rẻ. Ví dụ, một chiếc áo khoác com-
lê sử dụng cả keo dán để dính các 
mảnh vải vào với nhau, còn đường 
may trở thành họa tiết trang trí. 

Những bộ quần áo kiểu này sẽ gặp 
nhiều vấn đề: nó không thoáng và 
quá cách nhiệt, khiến bạn cảm thấy 
nóng nực và chảy mồ hôi, đặc biệt là 
trong những ngày hè ẩm ướt. Ve áo 
phẳng là dấu hiệu rõ ràng của một 
bộ đồ giá rẻ; và khi mép vải nối với 
nhau không khéo, sẽ tạo ra những 
vết phồng hoặc nhăn trên ve áo. Cuối 
cùng, chúng gây khó chịu khi mặc 
vì cả bộ đồ giống như mảng bìa cứng 
mỏng, thay vì ôm cơ thể và tạo cảm 
giác dễ chịu khi ngồi và di chuyển. 

Thực tế là người ta không quan 
tâm đến độ bền của trang phục, đây 
cũng là một phần của nền kinh tế 

“mì ăn liền”. Nhiều người sẵn sàng 
mua cả đống đồ giá rẻ và nhanh 
chóng vứt đi thay vì mua một bộ đồ 
chất lượng. 

Trái lại, những trang phục thủ 
công truyền thống, những khớp nối 
và mép vải được khâu bằng tay, nên 
chúng tạo ra sự co giãn ba chiều linh 
hoạt và đẹp hơn vì nó chuyển động 
cùng cơ thể bạn. Theo thời gian, một 
bộ đồ đúng chuẩn sẽ phải vừa vặn 
với cơ thể bạn, giống như một làn da 
thứ hai vậy. 

Công ty Sartoria Vestrucci có ba 
dòng sản phẩm, và được sản xuất bởi 
những thợ may bậc thầy tại Florence. 
Dòng hàng may sẵn (ready-to-wear), 
khách hàng có thể mua trực tuyến 
hay tại cửa hàng. Dòng hàng may 
theo yêu cầu (made-to-order) dành 
cho những khách hàng muốn chọn 
vải và kiểu dáng, ví dụ như họa tiết 
hay loại khuy áo. Cuối cùng, dòng 
hàng may đo (made-to-measure) 
dành cho các khách hàng muốn thay 
đổi cả thiết kế, ví dụ như cắt ngắn ống 
tay hay thay đổi chiều rộng của vai. 

Sartoria Vestrucci đã tăng gấp đôi 
doanh số bán hàng vào năm 2019 
tại cửa hàng ở Manhattan, Hoa Kỳ. 
Melani rất háo hức truyền bá phong 
cách Florence và thủ công may mặc 
truyền thống ra thế giới. 

“Không có gì thay đổi hàng trăm 
năm qua,” Melani nói về thời trang 
cao cấp xứ Florence. “Sartoria 
Vestrucci đang nỗ lực tái hiện lại 
những gì một quý ông Florence phục 
sức, giống như ông tôi ngày đó.” 

J.H. White là một nhà báo viết về lĩnh 
vực nghệ thuật, văn hóa, thời trang 
cho nam giới sống tại New York.

Thiên An biên dịch

Tôi làm điều này 
vì tôi thực sự nghĩ 
đằng sau nó là
cả lịch sử,
truyền thống và 
cá tính riêng
Tommaso Melani

Các giáo viên bãi 
công và những 
người ủng hộ 
biểu tình ở trung 
tâm thành phố 
Los Angeles, 
California vào 
ngày 15/01/2019.

ALL PHOTOS COURTESY SARTORIA VESTRUCCI
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Một nghiên cứu gần đây của Đại 
học Y khoa Hải quân ở Thượng 
Hải cho thấy có khoảng 1/5 thủy 
thủ thuộc lực lượng tàu ngầm 
đóng quân ở Biển Đông gặp 
các vấn đề về sức khỏe tâm lý.

Theo phân tích của các 
chuyên gia quân sự Đài Loan, 
thủy thủ tàu ngầm cần có sức 
khỏe tâm lý vững vàng. Tuy 
nhiên, các vấn đề được báo cáo 
có thể liên quan đến tần suất 
các cuộc tập trận quân sự của 
Trung Cộng. 

Nghiên cứu nói trên, được 
công bố trên tạp chí quốc tế 
Military Medicine hôm 07/01, 
cho thấy trong số 580 nam giới 
tham gia nghiên cứu, có 21% 
số người được hỏi mắc các vấn 
đề về sức khỏe tâm thần ở một 
mức độ nào đó, thường là hội 
chứng lo âu và hoang tưởng.

Sự cô lập khắc nghiệt mà các 
thủy thủ tàu ngầm đối mặt có 
thể là một phần của vấn đề. “Môi 
trường sinh hoạt trên tàu ngầm 
thường kéo theo sự cô lập kéo 
dài, có thể lên tới 60 đến 90 ngày 
di chuyển dưới mặt nước.” Vấn đề 
càng trở nên trầm trọng hơn khi 
Trung Cộng “gia tăng số lượng 
các cuộc tuần tra và tập trận trên 
biển để  bảo vệ Biển Đông.”

Bắc Kinh có các yêu sách 
về lãnh hải đối với hầu hết các 
tuyến đường hàng hải trên Biển 
Đông, vốn đã bị Tòa án quốc tế 
phán quyết là bất hợp pháp vào 
năm 2016. Các quốc gia trong 
khu vực cũng có các tranh chấp 
về chủ quyền đối với các tuyến 
đường hàng hải này. Là nơi 
có ngư trường phong phú và 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
có giá trị tiềm năng, Biển Đông 
cũng là một trong những tuyến 
hàng hải chính trên thế giới.

Trong những năm gần đây, 
Trung Cộng đã tìm cách củng 
cố các yêu sách chủ quyền của 
mình đối với tuyến đường hàng 
hải chiến lược này bằng cách 
xây dựng các tiền đồn quân sự 
trên các đảo nhân tạo và tiến 
hành các cuộc tập trận. Ngoài 

ra, Trung Cộng còn khai triển 
các tàu tuần duyên và tàu đánh 
cá để uy hiếp tàu các nước khác, 
ngăn chặn việc tiếp cận các 
tuyến đường biển, và chiếm giữ 
các bãi cạn và đá ngầm.

Sức khỏe tâm lý của các 
thủy thủ tàu ngầm Trung 
Quốc ra sao?
Các chuyên gia nghiên cứu 
cho biết, “Nghiên cứu này là 
khảo sát tâm lý đầu tiên đối với 
các thủy thủ và sĩ quan của lực 
lượng tàu ngầm ở Biển Đông.”

Nghiên cứu này cũng giải 
thích rằng, “Các nghiên cứu 
trước đã chứng minh rằng các 
cuộc diễn tập quân sự có thể 
tạo ra các căng thẳng tâm sinh 
lý. Thêm vào đó, họ bị giới hạn 
trong không gian sinh hoạt 
chật hẹp và hít thở không khí 
và ánh sáng nhân tạo.”

Nhật báo quân đội Trung 
Cộng (PLA Daily) cũng đề cập 
đến căng thẳng tâm lý của các 
thủy thủ tàu ngầm trong một 
bài báo đăng ngày 01/09/2020: 
“Một lãnh đạo biệt đội đã cho 
biết trong một cuộc khảo sát tâm 
lý trước đó, nhiều thủy thủ lặn đã 
viết trong báo cáo cá nhân rằng 
họ có những bất ổn tâm lý sau 
khi thực hiện nhiệm vụ.”

Thủy thủ tàu ngầm Trung 
Cộng có được tư vấn tâm 
lý không?
Hồi tháng 09/2020, Vân Nam, 
Giang Tây và một số tỉnh khác 
ở Đại Lục đã báo cáo về các vụ 
việc nam thanh niên Trung 
Quốc bị trừng phạt vì trốn nghĩa 
vụ quân sự, theo một báo cáo 
của tờ Epoch Times phiên bản 
Hoa ngữ. Những vụ việc như 
vậy đã trở nên phổ biến trong 
những năm gần đây. Trong 
cùng tháng đó, có một video lan 
truyền trên mạng Internet, cho 
thấy binh sĩ vừa hát và khóc trên 
chiếc xe buýt đang trên đường 
đến biên giới Trung–Ấn.

Và cũng trong năm 2020, 
tờ PLA Daily đã làm một điều 
hiếm có là đăng các bài báo về 
việc tư vấn tâm lý cho hải quân 

ba lần trong một năm.
Tuy nhiên, các chuyên gia 

cho biết có sự khác biệt trong 
việc tư vấn cho quân nhân của 
quân đội Trung Cộng và các 
quốc gia khác. Tiến sĩ Ying-Yu 
Lin, một chuyên gia trong lĩnh 
vực chiến lược và quan hệ quốc 
tế tập trung vào quân đội Trung 
Cộng, đã nói với Đài Á Châu 
Tự do (RFA) rằng trên các tàu 
ngầm của Hoa Kỳ có linh mục, 
và có các cố vấn tâm lý trong 
hải quân Đài Loan.

Tiến sĩ Lin cho biết, ngược 
lại, những người thực hiện các 
công việc tương tự trong quân 
đội Trung Cộng lại là nhân sự 
phụ trách chính trị (chính ủy 
viên), nhiệm vụ của họ là theo 
dõi các hoạt động tâm lý, và 
không rõ một chính ủy viên có 
thể giúp giảm bớt áp lực mà các 
thủy thủ đang có hay không? 
Ông cũng cho biết tần suất 
huấn luyện chính trị và tập hợp 
của quân đội Trung Cộng sẽ chỉ 
khiến tinh thần đi xuống.

Các cuộc tập trận thường 
xuyên gây tâm lý căng thẳng
Lee Zhen-shou, một chuyên gia 

nghiên cứu tại Quỹ Chính sách 
Quốc gia ở Đài Loan, cho rằng 
việc diễn tập thường xuyên ở 
Biển Đông có thể góp phần vào 
các vấn đề tâm lý mà quân nhân 
Trung Cộng đang phải đối mặt.

Chuyên gia Lee trao đổi với 
RFA rằng việc chịu đựng những 
chuyến đi dài như vậy khiến 
tâm lý kiệt quệ. Ông cho biết 
quân đội Hoa Kỳ có những hạm 
đội khác nhau luôn thay phiên 
nhau thực hiện các hoạt động 
để các sĩ quan và thủy thủ định 
kỳ có thể lên bờ và tiếp tục 
cuộc sống bình thường.

Theo thông tin công khai, kể 
từ tháng 07/2020, Trung Cộng 
đã tiến hành dồn dập các cuộc 
diễn tập quân sự.

Ví dụ, trong vài tháng gần 
đây, Trung Cộng đã tiến hành 
huấn luyện quân sự tại các 
vùng biển phía tây nam, nam, 
và đông nam của đảo Hải Nam 
từ 29/12/2020 đến 07/01/2021. 
Sau đó, quân đội Trung Cộng 
đã tiến hành một cuộc tập trận 
khác ở Biển Đông từ ngày 27 
đến 30/01/2021.

Trước đó, quân đội Trung 
Cộng cũng đã tiến hành các 
cuộc diễn tập quân sự tại các 
khu vực khác ở Biển Đông từ 
ngày 17 đến 30/11/2020.

Chỉ riêng trong tháng 
08/2020, Trung Cộng đã tiến 
hành ít nhất 10 cuộc tập trận ở 
Biển Đông, Hoàng Hải, Bột Hải, 
và Biển Hoa Đông.

Trước đó, các hoạt động diễn 
tập quân sự kéo dài năm ngày 
đã được tổ chức ở các vùng biển 
thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển 
Đông vào ngày 01/07/2020.

Thanh Tùng biên dịch

HAN YU

Ảnh đế Hồng Kông Hoàng Thu 
Sinh, người đang quay một 
chương trình ở Đài Loan cách đây 
vài ngày, vừa nhận lời phỏng vấn 
trong chương trình “Tôi là cứu 
tinh” của One TV. Khi nói về tình 
hình ở Hồng Kông, anh phẫn nộ 
nói rằng, “Tôi không phải là một 
chính trị gia, chỉ là một người bình 
thường có lương tri nói ra những 
lời nên nói; thế  là  bị chèn ép.”

Anh cho biết bản thân đã 
không có thu nhập trong hơn 6 
năm kể từ năm 2014. Tuy nhiên, 
anh vẫn không sợ hãi. Anh 
nhấn mạnh rằng, “Nếu như gặp 
phải điều bất công mà im lặng 
thì không khác gì thông đồng. 
Người ta không nhất định phải 
đứng ra làm anh hùng chính 
nghĩa, nhưng cũng không nên 
trở  thành  tòng  phạm.”

Vì ủng hộ “Phong trào dù 
vàng” nên anh Hoàng Thu Sinh 
liên tục bị chính quyền Hồng 
Kông và Trung Cộng chèn ép. 
Hơn 6 năm nay, anh không có 
cơ hội diễn xuất trong bất kỳ 
“bộ phim hợp tác Trung Quốc–
Hồng Kông”; đôi khi chỉ có thể 
biểu diễn ở sân khấu kịch và 

màn ảnh nhỏ Hồng Kông. Năm 
2019, anh đã đánh bại các đối 
thủ mạnh khi tham gia diễn xuất 
trong bộ phim “Kẻ lưu lạc” (Still 
Human) của Hồng Kông với thù 
lao 0 đồng và lần thứ ba vinh dự 
nhận giải Ảnh đế (nam diễn viên 
chính xuất sắc nhất) của Giải 
thưởng điện ảnh Hồng Kông.

Trong buổi phỏng vấn, anh 
nhớ lại “thiên tượng” lúc chủ 
quyền của Hồng Kông được 
chuyển giao vào năm 1997 và 
nói rằng, “Ngày đó tôi đã biết là 
Hồng Kông xong rồi!”

Anh tiết lộ rằng trước ngày 
“01/7” năm đó, khi đang lái 
xe trên đường thì anh thấy hai 
chiếc đỉnh tượng trưng cho cái 
gọi là “sự trở lại” đang được vận 
chuyển, nhưng một chiếc bị 
rớt xuống và gẫy luôn ba chân. 
Theo anh nhận định, điều này 
là điềm báo hiệu rất xấu.

Vào ngày diễn ra lễ chuyển 
giao chủ quyền, anh Hoàng Thu 
Sinh vốn dĩ muốn đi ra ngoài 
đường phố một chút, nhưng khi 
vừa mở cửa liền lập tức lùi vào 
trong theo bản năng. Anh nói, 
“Bởi vì tôi nhìn thấy bầu trời 
màu tím, yêu khí ngút trời, một 
cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ 

nhìn thấy. Hơn nữa ngay sau 
đó mưa lớn liên tục; quả là trời 
sinh dị tượng.”

Anh Hoàng Thu Sinh chỉ trích 
chính sách “nhân trị” của Trung 
Cộng. Anh chế nhạo cam kết 
của Trung Cộng “trong 50 năm 
ở Hồng Kông cứ đua ngựa, cứ 
khiêu vũ”. Cái trước là đánh bạc, 
cái sau là sắc tình. “Đặng Tiểu 
Bình chết rồi, cam kết liền không 

còn; đây chính là nhân trị.”
Anh Hoàng Thu Sinh với cá 

tính khoáng đạt nói rằng nếu 
không phải vì tuyệt vọng thì anh 
đã không rời Hồng Kông. Anh 
cũng nói, “Tôi không thấy bất 
kỳ khả năng nào để Hồng Kông 
được  trở  lại  như  xưa.”

Về lý do chọn quay chương 
trình ở Đài Loan lần này, anh 
nói, “Bởi vì Đài Loan là nơi 

bảo tồn văn hóa truyền thống 
tốt nhất, có quan niệm đạo 
đức được truyền thừa, cùng với 
phong tục dân gian thuần phác. 
Người Đài Loan thường xuyên 
nói ‘xin lỗi’, ‘ngại quá’, ‘thật xin 
lỗi’. Ở đây, quý vị vĩnh viễn 
không bao giờ nghe phải kiểu 
nói  bất  lịch  sự  như  ‘cút đi’”.

Tiểu Minh biên dịch

Vì lên án Trung Cộng, Ảnh đế Hoàng Thu Sinh bị chèn ép 
không có thu nhập suốt 6 năm

21% thủy thủ Trung 
Cộng ở Biển Đông 
gặp vấn đề về sức 
khỏe tâm thần

GAO YI

“Bức điện dài hơn” bắt nguồn từ 
thuật ngữ “Bức điện dài” của ông 
Kenan, đại diện lâm thời của 
phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại 
Liên Xô. Ngày 22/02/1946, ông 
Kenan đã gửi một bức điện dài 8 
nghìn từ cho Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ đề nghị một hướng đi mới cho 
chính sách của Hoa Kỳ: đó là từ 
bỏ tầm nhìn ngây thơ về việc tiếp 
tục hợp tác với Liên Xô trong 
các vấn đề quốc tế, giáo dục để 
người dân Hoa Kỳ biết sự thật về 
Liên Xô thông qua các phương 
tiện truyền thông, và kìm hãm 
Liên Xô. Sau đó, Hoa Kỳ bắt đầu 
“cuộc chiến tranh lạnh” kéo dài 
hàng chục năm với Liên Xô.

Ngày 28/01, Viện nghiên 
cứu Hội đồng Đại Tây Dương 
(Atlantic Council) của Hoa Kỳ 
đã xuất bản một bài viết dài 
80 trang có tựa đề “Bức điện 
dài hơn: Hướng tới một chiến 
lược Trung Quốc mới của Hoa 
Kỳ” (The Longer Telegram: 
Toward a New American China 
Strategy), phần tác giả được đề 
là ‘nặc danh’. 

Điểm mấu chốt của “Bức 
điện dài hơn” là gì?
Trang Politico của Hoa Kỳ mới 
đây đã đăng tải một đoạn trích 
từ “Bức điện dài hơn” với tiêu 
đề được đổi thành “Chống lại sự 
trỗi dậy của Trung Quốc, Hoa 
Kỳ nên nhắm vào Tập Cận Bình 
– đề nghị tái khởi động chính 
sách Trung Quốc của Hoa Kỳ.”

Bài báo nhận định rằng 
thách thức quan trọng nhất mà 
Hoa Kỳ và thế giới dân chủ phải 
đối mặt trong thế kỷ 21 là sự trỗi 
dậy của một Trung Cộng ngày 
càng độc tài và hiếu chiến dưới 
sự lãnh đạo của Tập Cận Bình.

Bài viết kiến nghị: “Chiến 
lược và chính sách của Hoa Kỳ 
đối với Trung Cộng cần phải tập 
trung vào sự chia rẽ giữa Tập 
Cận Bình và giới tinh hoa Trung 
Cộng nhằm thay đổi mục tiêu 
và hành vi của họ, từ đó thay đổi 
đường lối chiến lược của họ.” 

Ẩn ý của bài viết là Hoa Kỳ 
nên kết hợp với các lực lượng 
chống Tập trong Trung Cộng để 
loại bỏ Tập Cận Bình và hướng 
các lực lượng này “tiếp tục vận 
hành trong trật tự thế giới theo 
chủ nghĩa tự do với Hoa Kỳ làm 
lãnh đạo.”

Tóm lại, nội dung cốt lõi của 
bài viết nặc danh chính là “loại 
bỏ Tập,” “giữ Trung Cộng,” thế 
lực chống Tập của Hoa Kỳ cùng 
hợp tác với thế lực chống Tập 
trong nội bộ Trung Cộng.

Ngày 04/03/2016, “Mạng tin 
tức không biên giới" của Tân 
Cương đã đăng một bức thư 
ngỏ “Yêu cầu Tập Cận Bình từ 
chức,” trong đó viết rằng ông 
Tập “thâu tóm toàn bộ quyền 
lực trong tay, trực tiếp đưa 
quyết sách, gây ra những vấn 
đề và khủng hoảng chưa từng 
có trong các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, tư tưởng và văn hóa.” 
Ngày 29/03/2016, Der Spiegel 
Blog của Hoa Kỳ đăng một bức 
thư ngỏ yêu cầu “bãi miễn 
chức vụ  của Tập Cận Bình.”

Trong một cuộc phỏng vấn 
với Đài Á Châu Tự do ngày 
17/08/2020, cựu giáo sư Trường 
Đảng Trung ương Trung Cộng 
Thái Hà cho biết, trong nội bộ 
đảng Trung Cộng, yêu cầu thay 
thế Tập Cận Bình là ý kiến   chung 
của mọi người và đã được thảo 
luận kể từ nửa sau giai đoạn 
đầu tiên của cuộc chiến thương 
mại Trung Quốc–Hoa Kỳ.

Ai là tác giả của “Bức điện 
dài hơn”?
Chủ tịch Hội đồng Đại Tây 
Dương Frederick Kempe đã 

tuyên bố trong phần lời dẫn của 
bài viết nặc danh này rằng tác 
giả là “một cựu quan chức chính 
phủ cao cấp có kinh nghiệm lâu 
năm trong quan hệ với Trung 
Quốc và có nhận   thức sâu sắc 
về Trung Quốc.” Tuy nhiên, nội 
dung cốt lõi của “Bức điện dài 
hơn” lại không mấy khác biệt 
với quan điểm của phái Panda 
Hunger (phe thân Trung Cộng 
tại Hoa Kỳ).

Vào thời chính phủ cựu Tổng 
thống Trump thì từ Tổng thống 
đến Cố vấn An ninh Quốc gia 
O'Brien và [cựu] Ngoại trưởng 
Pompeo đều có những kiến 
giải sâu sắc về Trung Cộng. Hội 
đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ 
đã tuyên bố rằng nội dung tổng 
hợp các bài diễn văn của ông 
Trump và một số quan chức 
cao cấp trong tuyển tập “ông 
Trump bàn về Trung Quốc” 
xuất bản ngày 02/11/2020 tương 
tự như “Bức điện dài” của nhà 
ngoại giao Hoa Kỳ Kenan.

Trong số đó, bài diễn văn 
của ông Pompeo trước Thư 
viện Nixon ở California ngày 
23/7/2020 đã làm rõ thái độ 
và cách tiếp cận đối với Trung 
Cộng từ các phương diện lịch 
sử, hiện thực, tương lai, lý luận, 
thực tiễn, chiến lược và chiến 
thuật; những ý kiến của ông về 
Trung Cộng đã đánh thẳng vào 
bản chất của Trung Cộng.

Tuy nhiên tác giả của “Bức 
điện dài hơn” lại cho rằng cho 
đến thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ 
vẫn chưa có một chiến lược toàn 
diện và mang tính hành động để 
đối phó với Trung Cộng. Tác giả 
đã cố tình phớt lờ các chiến lược 
cũng như sách lược cụ thể, minh 
xác và hiệu quả nhằm đối phó 
với Trung Cộng mà chính phủ 
cựu TT Trump đã đưa ra. Điều 
này chứng tỏ tác giả có thể là 
một quan chức cao cấp có thâm 
niên thời Obama và đã có “kinh 
nghiệm quan hệ qua lại” với các 
quan chức cao cấp của Trung 
Cộng khi Giang Trạch Dân còn 
nắm quyền hoặc khi đã về làm 
“Thái Thượng Hoàng”. 

Tại sao “Bức điện dài hơn” 
lại nhắm đến việc thay thế 
Tập Cận Bình?
Ngày 14/11/2020, một người 
bạn thạo tin nói với tôi rằng từ 
lâu Wall Street đã chuẩn bị cho 
việc liên thủ với Giang Trạch 
Dân và Tăng Khánh Hồng để 

loại bỏ Tập Cận Bình sau khi 
ông Biden lên nắm quyền. Chỉ 
hơn hai tháng sau, “Bức điện 
dài hơn” được công bố, các đối 
sách đề nghị trong đó hầu như 
đồng nhất với cách nhìn của 
người này.

Thế lực họ Giang và Tăng có 
rất nhiều “bạn lâu năm” ở Hoa 
Thịnh Đốn; công việc lớn bé họ 
đều có thể dùng tiền “thu xếp”. 
Trong một thời gian dài, giới 
quyền quý của hai phía Trung 
Quốc–Hoa Kỳ đã cùng nhau 
“ngậm miệng phát tài lớn.” 

Tập Cận Bình “đả hổ” chống 
tham nhũng không chỉ cắt đứt 
tài lộ của một lượng lớn tham 
quan trong nước mà còn cả tài 
lộ của giới quyền quý Hoa Kỳ 
có quan hệ mật thiết với Trung 
Cộng. Lấy ví dụ một thân tín 
của Giang và Tăng là Diệp Giản 
Minh, cựu chủ tịch Tập đoàn 
Hoa Tín, đã tiêu tốn rất nhiều 
thời gian và tiền bạc chuẩn bị 
cho việc hợp tác với Hunter 
Biden, con trai ông Biden, trong 
một thương vụ làm ăn lớn. Nhưng 
Tập Cận Bình đã lặng lẽ bắt giữ 
Diệp Giản Minh, cắt đứt con 
đường phát tài của Hunter.

Vì vậy, tại Hoa Kỳ, quả thực 
có một số cựu quan chức cao 
cấp của chính phủ muốn loại 
bỏ Tập Cận Bình để một lần nữa 
có cơ hội làm ăn với các gia tộc 
của Trung Cộng.

Còn trong nội bộ Trung 
Cộng, những người mong muốn 
thay thế ông Tập nhất có lẽ 
thuộc thế lực do Giang và Tăng 
đứng đầu.

Thân tín của Giang và Tăng 
là Chu Vĩnh Khang cùng Bạc 
Hy Lai đã âm mưu đảo chính 
lật đổ ông Tập sau Đại hội Đảng 
lần thứ 18 của Trung Cộng. Một 

thân tín khác của Giang là Từ 
Tài Hậu cũng từng nói: “Để ông 
ta (ám chỉ Tập Cận Bình) làm 5 
năm rồi cuốn gói.”

Trong chiến dịch chống 
tham nhũng, ông Tập đã điều 
tra, giải quyết 70 quan chức 
cao cấp cấp tỉnh (bộ) cùng một 
thượng tướng và 400 cán bộ cao 
cấp từ cấp phó tỉnh (bộ) trở lên; 
trong đó đa số là do Giang và 
Tăng đề bạt trọng dụng.

Ngày 22/01, ông Tập tuyên 
bố tại phiên họp toàn thể lần 
thứ năm của Ủy ban Kiểm 
tra Kỷ luật Trung ương rằng 
tham nhũng vẫn là mối đe dọa 
lớn nhất đối với Trung Cộng. 
Ngày 23/01, Tân Hoa Xã đăng 
một bài báo diễn giải: “Tham 
nhũng chính trị là tham nhũng 
lớn nhất. Một số phần tử tham 
nhũng đã thành lập các nhóm 
lợi ích nhằm đánh cắp quyền 
lực của đảng và nhà nước.”

Ngày 21/01, một ngày trước 
bài diễn văn của ông Tập, Tòa 
án cấp cao Thiên Tân đã tuyên 
án tử hình cựu chủ tịch công 
ty Hoa Dung là Lại Tiểu Dân, 
thành viên quan trọng số một 
trong “băng đảng Giang Tây” 
của Tăng Khánh Hồng, và hành 
quyết ông ta tám ngày sau đó.

Đúng một ngày trước khi Lại 
Tiểu Dân bị hành quyết, “Bức 
điện dài hơn” với nội dung thay 
thế Tập Cận Bình được công bố 
tại Hoa Kỳ. Đây có thể là một sự 
trùng hợp ngẫu nhiên nhưng 
cũng không loại trừ người của 
Tăng Khánh Hồng ở Hoa Kỳ 
công bố bài viết này để phản 
công ông Tập. 

Liệu có khả năng “Bức 
điện dài hơn” trở thành 
chính sách của Biden?
Sau khi ông Biden nhậm chức, 
nhà cầm quyền Tập Cận Bình 
liên tục đánh tiếng, nhưng cho 
đến nay ông Biden vẫn chưa có 
cuộc điện đàm nào với ông Tập. 
Liệu ông Biden có chấp nhận 
kiến nghị trong “Bức điện dài 
hơn,” liên thủ cùng họ Giang 
và họ Tăng để thay thế ông Tập 
không? Quyết định này phụ 
thuộc vào các yếu tố sau:

Đầu tiên là theo dõi diễn 
biến trận đại dịch xuất hiện do 
Trung Cộng che giấu. Nếu trong 
năm 2021 dịch bệnh lớn hơn và 
số lượng người chết tăng cao, 
tất cả các quốc gia sẽ tìm Trung 
Cộng để làm rõ, ông Biden có 

thể thúc giục Trung Cộng thay 
thế ông Tập.

Thứ hai là các thế lực của họ 
Giang và họ Tăng đã xúi giục để 
ông Tập biến một chiêu bài tốt 
thành chiêu bài xấu. Nếu ông 
Tập tiếp tục nhảy vào cái hố mà 
họ đã đào sẵn và trở thành bia 
đỡ đạn cho các cuộc công kích 
từ khắp trên, dưới, trái, phải, 
nội, ngoại thì ông Biden có sẽ 
có thể thừa cơ hành động.

Thứ ba là khi Trung Quốc 
xuất hiện các loại thiên tai nhân 
họa lớn, và sự áp bức chuyên 
chế của Trung Cộng đã đạt đến 
cực hạn dẫn đến các cuộc biểu 
tình quy mô lớn của dân chúng, 
Trung Cộng sẽ đứng bên bờ vực 
giải thể, và ông Biden có thể 
thúc giục Trung Cộng thay đổi 
chính quyền.

Ông Tập đã đứng ở bờ vực?
Năm 2020 dường như là năm 
mà những tiếng nói trong ngoài 
nước mắng nhiếc ông Tập, phản 
đối, lật đổ, chính biến, binh biến, 
v.v. diễn ra nhiều nhất trong 8 
năm cầm quyền của ông Tập.

Ngày 28/01/2021, chỉ tám 
ngày sau khi ông Biden tuyên thệ 
nhậm chức, “Bức điện dài hơn” 
được công bố ở Hoa Kỳ và chĩa 
thẳng mũi dùi vào Tập Cận Bình.

Năm đó, ông Tập đả hổ chống 
tham nhũng “bắt giặc nhưng 
không bắt kẻ đầu sỏ,” đã không 
bắt Giang và Tăng. Ngày nay, thế 
lực của Giang và Tăng đang hô 
hào kịch liệt cả trong và ngoài 
nước rằng “Tập Cận Bình phải 
từ chức.” “Bức điện dài hơn” có 
thể được coi là một câu trả lời rõ 
ràng cho những hô hào này.

Tại phiên họp toàn thể lần 
thứ năm của Ủy ban Kiểm tra 
Kỷ luật Trung ương, ông Tập  
nói rằng chống tham nhũng là 
một “cuộc đấu tranh chính trị 
không thể và không được phép 
thua.” Điều này cho thấy ông 
Tập đã ý thức được tính nghiêm 
trọng của vấn đề.

Tuy nhiên, nếu ông Tập nhất 
quyết không bắt họ Giang và 
họ Tăng, vẫn kiên quyết bảo vệ 
đảng, thì cuối cùng rất có thể 
sẽ thất bại thảm hại.

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

Hằng Nga biên dịch

‘Bức điện dài hơn’ nhắm đến việc
thay thế ông Tập Cận Bình

Ảnh Hoàng Thu 
Sinh được chụp 
gần đây. (LiTV 
cung cấp)

Một trong những hòn 
đảo nhân tạo của Trung 
Quốc tại Biển Đông, 
ngày 21/05/2015.

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình 
(trái) nói chuyện sau chuyến thị sát 
lực lượng hải quân của Trung Cộng 
ở Biển Đông hôm 12/04/2018.
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U.S. NAVY/HANDOUT VIA REUTERS

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đã bị bao phủ trong bóng đen của một cuộc chính biến. 

Ẩn ý của bài viết là 
Hoa Kỳ nên kết hợp 

với các lực lượng 
chống Tập trong 

Trung Cộng để loại 
bỏ Tập Cận Bình và 
hướng các lực lượng 

này “tiếp tục vận 
hành trong trật tự thế 

giới theo chủ nghĩa 
tự do với Hoa Kỳ làm 

lãnh đạo.”

Sự cô lập khắc 
nghiệt mà các thủy 
thủ tàu ngầm đối 
mặt có thể là một 
phần của vấn đề. 

“Môi trường sinh 
hoạt trên tàu ngầm 
thường kéo theo sự 

cô lập kéo dài, có 
thể lên tới 60 đến 

90 ngày di chuyển 
dưới mặt nước.”
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một thành viên đồng thời là 
chuyên gia người Úc về bệnh 
truyền nhiễm, nhóm điều tra 
đã yêu cầu dữ liệu thô về bệnh 
nhân của 174 ca nhiễm mà 
Trung Quốc đã xác định được 
từ giai đoạn đầu của sự bùng 
phát ở thành phố Vũ Hán vào 
tháng 12/2019, cũng như các 
ca nhiễm khác, nhưng chỉ được 
cung cấp một bản tóm tắt.

Ông Dwyer cho biết dữ liệu 
thô như vậy thường được ẩn 
danh, nhưng có các chi tiết như 
những câu hỏi cho từng bệnh 
nhân, câu trả lời của họ, và 
cách phân tích câu trả lời.

Trả lời phỏng vấn của 
hãng thông tấn Reuters hôm 
13/01/2021 qua cuộc gọi video 
từ Sydney, nơi ông hiện đang bị 
cách ly, ông Dwyer cho hay “đó 
là thông lệ tiêu chuẩn để điều 
tra  sự  bùng  phát  dịch  bệnh.”

Ông Dwyer nói, việc tiếp 
cận dữ liệu thô là đặc biệt quan 
trọng vì chỉ có một nửa trong số 
174 trường hợp là có tiếp xúc 
liên quan đến chợ Hoa Nam, 
một chợ đầu mối hải sản hiện 
đã đóng cửa ở Vũ Hán, nơi 
virus được phát hiện ban đầu.

“Đó là lý do tại sao chúng 
tôi vẫn kiên trì yêu cầu điều đó. 
Tại sao lại không thể cung cấp 
được, tôi không thể bình luận. 
Cho dù đó là động cơ chính trị, 
hay vấn đề thời gian hay gặp khó 
khăn… Nhưng liệu có lý do nào 
khác khiến dữ liệu không có 
sẵn hay không, tôi không biết. 
Người ta chỉ có thể suy đoán 
mà thôi,” ông Dwyer cho biết.

Theo ông Dwyer, trong khi 
các nhà chức trách Trung Cộng 
cung cấp rất nhiều tài liệu, thì 
vấn đề tiếp cận dữ liệu thô về 
bệnh nhân sẽ được đề cập trong 
báo cáo cuối cùng của nhóm. 
Ông nói: “Các nhân viên của 
WHO chắc chắn cảm thấy họ đã 
nhận được nhiều dữ liệu hơn so 
với bất kỳ thời điểm nào khác 
trong năm qua. Vì vậy, điều đó 
tự nó đã là một thành tựu.”

Hôm 12/02, WHO tuyên 
bố rằng một bản tóm tắt về các 

phát hiện của nhóm có thể được 
công bố sớm nhất là vào tuần 
từ ngày 15/01 đến 21/01/2021.

Cuộc điều tra đã gặp phiền 
phức do chậm trễ, lo ngại về 
khả năng tiếp cận thông tin 
và tranh cãi giữa Bắc Kinh và 
Hoa Thịnh Đốn, vốn cáo buộc 
Trung Cộng che giấu quy mô 
của đợt bùng phát ban đầu. 

Nhóm điều tra đến Trung 
Quốc từ tháng 01/2021, và cho 
đến nay đã dành bốn tuần để 
tìm hiểu về nguồn gốc của sự 
bùng phát. Tuy nhiên, việc 
điều tra chỉ giới hạn trong các 
chuyến thăm do nước chủ nhà 
Trung Quốc tổ chức, và các 
thành viên không được tiếp 
xúc với các cư dân trong cộng 
đồng, do những hạn chế y tế. 
Nhóm phải cách ly trong hai 
tuần đầu tiên ở khách sạn.  

Việc Trung Quốc từ chối 
trao dữ liệu thô về các trường 
hợp COVID-19 ban đầu đã 
được Wall Street Journal và 
New York Times đưa tin trước 
đó vào ngày 12/02.

WHO đã không hồi đáp yêu 
cầu bình luận từ Reuters. Bộ 
Ngoại giao Trung Cộng không 
hồi đáp ngay lập tức yêu cầu 
bình luận, nhưng trước đó 
Bắc Kinh đã biện minh cho 
sự minh bạch của mình trong 
việc giải quyết sự bùng phát 
dịch bệnh và hợp tác với phái 
đoàn của WHO.

Trong một tuyên bố hôm 
13/02, Cố vấn An ninh Quốc 
gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan 
đã kêu gọi Trung Cộng cung 
cấp dữ liệu của họ từ giai đoạn 
sớm nhất của đợt bùng phát 
dịch bệnh.

Ông Sullivan nói: “Chúng 
tôi lo ngại sâu sắc về cách 
thức truyền đạt những phát 
hiện ban đầu của cuộc điều tra 
COVID-19 này, và các câu hỏi 
về quy trình để tiếp cận. Điều 
thiết yếu là báo cáo này phải 
độc lập, và những phát hiện của 
chuyên gia không bị can thiệp 
hoặc bị Trung Cộng thay đổi.”

Hài hòa, nhưng có tranh luận
Ông Dwyer cho biết không khí 

làm việc trong nhóm WHO là 
khá hài hòa nhưng đôi khi có 
“tranh luận” với các đối tác 
Trung Quốc về cách giải thích và 
tầm quan trọng của dữ liệu, điều 
mà ông mô tả là “hiển nhiên” 
trong các cuộc điều tra như  vậy.

“Chúng tôi có thể đề cập về 
chuỗi cung ứng lạnh và họ có 
thể biết nhiều hơn so với những 
gì dữ liệu thể hiện, điều này 
cũng là bình thường. Tôi không 
biết liệu có áp lực chính trị về 
việc có những ý kiến khác nhau 
hay không. Có thể có, nhưng 
cũng khó biết,” ông Dwyer nói.

Chuỗi cung ứng lạnh là 
thuật ngữ của lĩnh vực vận 
chuyển và buôn bán thực 
phẩm đông lạnh.

Tuy nhiên, ông Peter Daszak, 
một nhà động vật học và là một 
thành viên khác của phái đoàn 
WHO, đã tweet hôm 13/02 rằng 
ông đã có một trải nghiệm khác 
với tư cách là người dẫn đầu 
nhóm làm việc về động vật và 
môi trường của phái đoàn.

Đáp lại bài báo của tờ New 
York Times, ông Daszak nói, 
“Tôi thấy tin tưởng và có sự cởi 
mở ở các đối tác Trung Quốc. 
Chúng tôi ĐÃ THỰC SỰ có 

quyền tiếp cận dữ liệu mới 
quan trọng, từ đầu đến cuối. 
Chúng tôi ĐÃ nâng cao hiểu 
biết của mình về các con đường 
lan truyền có thể xảy ra.”

Tuy nhiên, ông Daszak đã 
không lập tức hồi đáp yêu cầu 
bình luận của Reuters.

Bắc Kinh đã tìm cách gây 
nghi hoặc về quan điểm cho 
rằng virus corona có nguồn gốc 
từ Trung Quốc khi chỉ ra rằng 
thực phẩm đông lạnh nhập 
cảng là một nguồn lây nhiễm.

Hôm 09/02, ông Peter Ben 
Embarek, người dẫn đầu phái 
đoàn của WHO, đã tuyên bố 
trong một cuộc họp báo rằng 
khả năng virus lây truyền qua 
thực phẩm đông lạnh là có thể 
xảy ra, nhưng cũng chỉ ra rằng 
các tiểu thương ở chợ bán các 
sản phẩm động vật đông lạnh 
bao gồm động vật hoang dã 
được chăn nuôi, là một con 
đường tiềm tàng cho sự lây 
nhiễm, và cần được nghiên 
cứu thêm.

Bản tin do Reuters & Brenda 
Goh thực hiện.

Yến Nhi biên dịch

Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô
về các ca nhiễm COVID ban đầu 

JACK PHILLIPS

Trưởng nhóm điều tra của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO), ông 
Peter Ben Embarek, nói với đài 
CNN rằng nhóm của ông đã 
phát hiện nhiều dấu hiệu của 
một đợt bùng phát rộng hơn ở 
thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc 
này vào cuối năm 2019, đồng 
thời lưu ý rằng đã có ít nhất 13 
biến thể của virus Trung Cộng, 
loại virus corona chủng mới đã 
gây nên dịch bệnh COVID-19 ở 
Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Ông cho biết thêm, “Chủng 
virus này đã phát tán rộng rãi 
ở Vũ Hán vào tháng 12/2019; 
đây là một phát hiện mới,” 
đồng thời nói thêm rằng khoảng 
1,000 người có thể đã bị nhiễm 
virus tại thời điểm đó. “Một số 
đến từ các chợ… một số không 
liên quan đến các chợ,” ông nói.

Ông Ben Embarek cho 
biết, “Có khoảng 200,000 mẫu 
có sẵn ở đó đang được lưu 
giữ để có thể sử dụng cho các 
nghiên cứu mới. Sẽ thật tuyệt 
vời nếu chúng ta có thể tiếp 
tục nghiên cứu này.”

Báo cáo mới này bổ sung 
thêm bằng chứng ngày càng 
tăng cho thấy chính quyền 
Trung Cộng đã che đậy nguồn 
gốc của virus và mức độ nghiêm 
trọng của nó trong thời gian bắt 
đầu xuất hiện đại dịch. Các nhà 

hoạt động nhân quyền đã bày 
tỏ lo ngại về việc các quan chức 
Trung Cộng đã ra tay bịt miệng 
các bác sĩ và những người tố 
giác khác ở Vũ Hán vào năm 
ngoái (2020).

Trung Cộng đã không báo 
cáo về đợt bùng phát COVID-19 
này cho văn phòng của WHO ở 
Trung Quốc cho đến tận ngày 
31/12/2019 – trong bối cảnh 
có suy đoán cho rằng một loại 
virus mới đang lây lan ở nước 
này. Vào ngày 14/01/2020, 
WHO đã lan truyền một tuyên 
bố do Trung Cộng hậu thuẫn 
rằng “không có bằng chứng rõ 
ràng về sự lây truyền của loại 
virus này từ người sang người,” 
khiến làm bùng nổ những lời 
chỉ trích nhắm vào tổ chức y tế 
trực thuộc Liên Hiệp Quốc này.

Ông Ben Embarek là trung 
tâm của một số tranh cãi vào 
tuần trước (08/02–14/02), khi 
ông nói rằng giả thuyết về việc 
virus này bị rò rỉ từ phòng thí 
nghiệm virus học có trụ sở tại 
Vũ Hán là không cần phải điều 
tra thêm nữa. Vài ngày sau, 
Tổng giám đốc WHO Tedros 
Adhanom Ghebreyesus đã xuất 
hiện hôm 12/02 để bác bỏ tuyên 
bố đó, và nói rằng cần có thêm 
các cuộc điều tra.

“Nhóm chuyên gia độc lập 
tìm hiểu nguồn gốc của virus 
COVID-19 đã hoàn thành 

chuyến đi của họ đến Trung 
Quốc… Nhóm chuyên gia này 
vẫn đang hoàn thành báo cáo 
cuối cùng, và chúng tôi mong 
đợi sẽ nhận được bản báo cáo 
đầy đủ đó và một bản cung cấp 
thông tin đầy đủ [khác],” ông 
Tedros nhận xét, đồng thời nói 
thêm rằng cuộc điều tra “là một 
thực nghiệm khoa học quan 
trọng trong những hoàn cảnh 
vô cùng khó khăn.”

Ông Tedros tiếp tục nói rằng, 
“Một số nghi vấn được đặt ra là 
liệu có một số giả thuyết đã bị 

bác bỏ hay không. Tôi muốn 
làm rõ rằng tất cả các giả thuyết 
vẫn còn để ngỏ và cần được 
nghiên cứu thêm.”

Một báo cáo từ hãng thông 
tấn AP cho biết ông Ben 
Embarek và các viên chức 
khác của WHO đã bị Trung 
Cộng kiểm soát chặt chẽ trong 
chuyến làm việc tại Vũ Hán.

Điều này đã khiến ông 
Gordon Chang, tác giả cuốn 
sách “Sự Sụp Đổ Kế Tiếp Của 
Trung Quốc” và là nhà phê 
bình nổi tiếng về Trung Quốc, 

nói với The Epoch Times rằng 
phái đoàn này đã được lập ra để 
thất bại.

“Đây là một sự lặp lại câu 
chuyện của Bắc Kinh,” ông 
Chang nói với chương trình 
“American Thought Leaders” 
của The Epoch Times. “Điều 
này chỉ cho quý vị thấy rằng 
phái đoàn của WHO là hoàn 
toàn vô giá trị – thậm chí còn tệ 
hơn là vô giá trị vì đang đánh 
lạc hướng mọi người.”

 
Thanh Xuân biên dịch

Virus Trung Cộng đã ‘phát tán rộng rãi’ ở Vũ Hán từ cuối năm 2019

ZHOU YIQIAN

Phóng viên của Epoch Times Cố 
Hiểu Hoa và Lăng Vân đưa tin

Toàn bộ người dân trong thôn 
Tiểu Quả Trang, quận Cảo 
Thành, thành phố Thạch Gia 
Trang, đã bị đưa đi cách ly ở 
những nơi khác nhau kể từ 
ngày 07/01, đến nay đã được 
một tháng. Gần đây, người dân 
lần lượt hết cách ly trở về nhà, 
nhưng thực phẩm, quần áo và 
đồ dùng trong nhà họ không 
còn nữa. Người trong cuộc đã 
tiết lộ cho các phóng viên nội 
tình câu chuyện của thôn.

Vào cuối năm ngoái, một 
trận dịch đã bùng phát ở thôn 
Tiểu Quả Trang, thị trấn Tăng 
Thôn, quận Cảo Thành, thành 
phố Thạch Gia Trang. Vào 
ngày 05/01/2021, khu vực này 
bị chính quyền đánh giá là có 
nguy cơ cao đối với dịch bệnh 
của Trung Quốc. Từ ngày 
06/01, toàn bộ quận Cảo Thành 
cũng đã trở thành khu vực dịch 
bệnh nguy cơ cao.

Vào ngày 07/01, người dân 
ở Tiểu Quả Trang đã được đưa 
đến các điểm tập trung cách ly, 
là các khách sạn hoặc trường 
trung học cơ sở gần đó, tái 
hiện lại cảnh tập trung cách ly 
trong đợt bùng phát dịch bệnh 
ban đầu ở Vũ Hán. Sau đó, toàn 
bộ ngôi làng và cả những ngôi 
làng lân cận đã bị tiêu hủy.

Tiêu hủy
Anh Vương Chính (hóa danh), 
một người biết rõ về việc tiêu 
hủy ở thôn Tiểu Quả Trang, nói 
với Epoch Times rằng trước đây 

nhà cầm quyền cho khử trùng 
một hoặc hai lần mỗi ngày, 
nhưng vì Tiểu Quả Trang thuộc 
diện phải “xóa sạch” nên “phải 
cậy toàn bộ cửa để tẩy trùng 
các vật dụng trong nhà.” 

Anh Vương Chính cho hay, 
trong quá trình tiêu hủy, tất cả 
các loại đồ ăn, thức uống và vật 
dụng trong nhà của người dân 
như quần áo, ga trải giường, 
chăn bông, đều bị thiêu hủy 
hoặc chôn.

“Đặc biệt là tất cả đồ ăn thức 
uống đều bị hủy sạch; quần áo, 
chăn bông, quần áo cũ, nồi niêu 
xoong chảo đều bị chôn lấp và 
tiêu hủy,” anh Vương Chính 
nói. Tuy nhiên đồ dùng trong 
nhà, đồ điện, xe máy, xe điện, xe 
hơi đa số đều được giữ lại.

Các tình nguyện viên đều 
phải đeo một thiết bị giám sát 
trước ngực vì sợ họ lấy trộm đồ 
đạc trong nhà. 

Còn phần vật tư bị tiêu hủy, 
nghe nói nhà nước sẽ trợ cấp, 
nhưng chi tiết cũng chưa rõ lắm.

Gia súc gầy còm chết đói
Hàng nghìn người dân ở thôn 
Tiểu Quả Trang buộc phải đi 
cách ly ở những nơi khác, không 
thể đem theo gia cầm, gia xúc. 
Mặc dù từ ngày 12/01, quan 
chức địa phương nói sẽ hỗ trợ 
chăm sóc những trại chăn nuôi 
ở trong thôn, nhưng vẫn có một 
lượng lớn vật nuôi của dân làng 
bị bỏ mặc trong mùa đông giá 
rét, thiếu nước và lương thực, 
cuối cùng đã chết đói chết rét.

“Gia súc không có người 
chăm sóc, không có thức ăn và 
nước uống, rất nhiều trong số đó 
đã chết.” Anh Vương Chính nói 

rằng những gia súc chết đều bị 
tập trung tiêu hủy, “được chôn 
ở nơi quy định và rắc vôi bột.”

Anh Vương còn nói, có đội 
xe chuyên dùng chở gia súc 
chết đi chôn, “có cả chục chiếc, 
luân phiên nhau chạy suốt.”

Người dân ở Cảo Thành: Họ 
sắp chịu không nổi rồi!

Vào ngày 04/02, theo các cơ 
quan truyền thông nhà nước 
của Trung Cộng, một số người 
dân ở thôn Tiểu Quả Trang, 
quận Cảo Thành, đã có “kết quả 
xét nghiệm an toàn” lần lượt 
được đưa ra khỏi vùng cách ly; 
hàng trăm xe cấp cứu đã chạy 
xuyên đêm đưa người về.

Mặc dù một số người dân ở 
thôn Tiểu Quả Trang đã được trở 
về nhà nhưng Cảo Thành vẫn 
là một khu vực có nguy cơ cao. 
Hàng chục nghìn người dân đã bị 
cưỡng chế cách ly tập trung hoặc 
cách ly tại nhà trong cả tháng 
trời, không được ra khỏi nhà. 

Một cư dân mạng có tên 
là “Tôi muốn” để lại lời nhắn: 
“Thôn chúng tôi đã bị phong tỏa 
cả tháng rồi; từ lần xét nghiệm 
acid nucleic thứ sáu đến lần 
thứ mười bốn, thôn chúng tôi 
đều là âm tính cả, đã hơn mười 
ngày rồi; những ca mắc thêm 
đều là ở điểm cách ly tập trung 
của Cảo Thành. Tôi không thể 
ra khỏi cửa và dịch vụ chuyển 
phát nhanh cũng không có sẵn. 
Tết đến những thứ cần mua như 
mọi khi, muốn nấu thịt, làm 
bánh cũng không được rồi, đến 
khi nào mới hết phong tỏa đây! 
Nếu chúng tôi ở nhà thì còn đỡ, 
đằng này cách ly ở khách sạn 
của thôn Nam Kiều Trại ngay 
cạnh thôn Tiểu Quả Trang hơn 

một tháng rồi, thậm chí không 
thể ra khỏi phòng. Bà, cậu, và 
dì tôi đang sắp phát điên ở đây! 
Ngoài phố và trong hẻm đều bị 
giám sát; xe cảnh sát ngày nào 
cũng tuần tra, thấy người đi dạo 
bên ngoài liền đưa đi. Lúc nào 
thì mới kết thúc đây?”

Một cư dân mạng có tên là 
“Tôi là số 1” đã để lại lời nhắn: 
“Tôi đang ở Cảo Thành. Tôi 
muốn hỏi chính quyền: các ông 
có biết người dân Cảo Thành đã 
sống như thế nào không? Bây 
giờ đâu đâu cũng là điểm cách 
ly, đã một tháng rồi; đã thực 
hiện xét nghiệm acid nucleic 11 
lần. Lãnh đạo các ông có phải 
rất yêu thích xét nghiệm acid 
nucleic không? Có thể thực 
hiện phân cấp kiểm soát ở Cảo 
Thành không? Hãy để những 
người cách ly một tháng rồi 
được trở về nhà!”

Sương Sương biên dịch

Thực phẩm và đồ dùng của người dân 
thôn Tiểu Quả Trang bị tiêu hủy

ALEX WU

Truyền thông Trung Quốc 
Đại Lục đưa tin tòa án Tối cao 
Trung Quốc đã ban hành một  
văn bản giải thích chi tiết luật 
tố tụng hình sự hôm 04/02, 
quy định rằng có thể áp dụng 
hình thức xét xử vắng mặt đối 
với các bị cáo “gây nguy hiểm 
nghiêm trọng đến an ninh 
quốc gia” và sinh sống bên 
ngoài Trung Quốc.

“Xét xử vắng mặt” là thủ tục 
tố tụng hình sự mà theo đó bị 
cáo không có mặt để tham gia 
thủ tục tố tụng.

Giới quan sát Trung Quốc lo 
ngại rằng hành động này nhắm 
đến những người bất đồng 
chính kiến với Trung Cộng 
đang sinh sống ở nước ngoài.

Năm 2018, cơ quan lập pháp 
bù nhìn của Trung Cộng, Đại 
hội Đại biểu Nhân dân toàn 
quốc, đã sửa đổi luật tố tụng 
hình sự để cho phép nhiều tòa 
án xét xử vắng mặt hơn. Nhưng 
phải đến tháng 02/2021, Tòa án 
Tối cao Trung Quốc mới đưa ra 
văn bản pháp lý chi tiết hướng 
dẫn thực thi quy định này. 
Hướng dẫn này sẽ được áp dụng 
kể từ ngày 01/03.

Tòa án này định nghĩa “Các 
tội danh gây nguy hiểm cho 
an ninh quốc gia” là “tổ chức, 
hoạch định và thực hiện chia rẽ 
đất nước, phá hoại đoàn kết dân 
tộc, kích động chia rẽ đất nước, 
lật đổ quyền lực nhà nước, lật 
đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
bằng cách tung tin đồn thất 
thiệt, vu khống, v.v. và theo các 
phương thức khác nữa.”

Trong một cuộc phỏng vấn 
với The Epoch Times, nhà bình 
luận truyền thông sống ở Trung 
Quốc Đại Lục, ông Ngô Đặc (Wu 
Te), nói rằng bước đi trên của 

Trung Cộng rõ ràng là nhằm 
mục đích đe dọa những người 
bất đồng chính kiến ở nước 
ngoài, và hợp pháp hóa việc 
đàn áp về kinh tế của Đảng này 
đối với những người bất đồng ý 
kiến ở Trung Quốc, chẳng hạn 
như đình chỉ lương hưu, tịch 
thu tài sản và đóng băng tài 
khoản ngân hàng của họ.

Ví dụ, bà Thái Hà (Cai Xia) 
là một cựu giáo sư Trường Đảng 
Trung ương Bắc Kinh,  trường 
đứng đầu trong việc đào tạo 
cán bộ cho Đảng Cộng Sản. Bà 
Thái nghỉ hưu vào năm 2012 và 
chuyển đến Hoa Kỳ năm 2019. 
Kể từ khi nghỉ hưu, bà trở 
thành một người chỉ trích trực 

diện Bắc Kinh.
Vào ngày 17/08/2020, bà 

Thái Hà đã bị đưa ra khỏi 
Đảng và thu hồi các phúc lợi 
hưu trí, sau khi bà có các bình 
luận chỉ trích Tổng Bí thư Tập 
Cận Bình và Trung Cộng. Ba 
ngày sau, các nhà chức trách 
đã phong tỏa tài khoản ngân 
hàng của bà Thái.

Ông Trần Kiến Cương (Chen 
Jiangang), một cựu luật sư 
nhân quyền Trung Quốc hiện 
đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, 
nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ 
rằng những chiến thuật như vậy 
là thủ đoạn phổ biến của Bắc 
Kinh để gây áp lực lên những 
người chỉ trích. “Nếu những 

người bất đồng chính kiến 
không thể bị bịt miệng bằng các 
biện pháp chính trị, Đảng sẽ sử 
dụng các biện pháp kinh tế để 
tước đi nguồn sinh kế của họ. 
Trung Cộng lấy họ làm ví dụ để 
đe dọa những người khác – nếu 
quý vị không tuân theo, quý vị 
sẽ không có gì để ăn.”

Ông Trần cho biết đôi khi giới 
chức Trung Cộng cũng cắt thu 
nhập của các thành viên trong 
gia đình, họ hàng và bạn bè, và 
tịch thu tài sản của họ. Do đó, 
một số trí thức Trung Quốc sợ 
lên tiếng chống lại Đảng.

Nhà phê bình Ngô tin rằng 
mặc dù hành động của Trung 
Cộng sẽ gây tổn thất đáng kể cho 

các nhà bất đồng chính kiến hải 
ngoại có tài sản ở Trung Quốc, 
nhưng Trung Cộng không thể 
hoàn toàn bịt miệng họ vì hầu 
hết những người bất đồng chính 
kiến này đang sinh sống ở nước 
ngoài; họ có quyền tự do ngôn 
luận. Ông Ngô cho hay, ngược 
lại, hành động mới nhất này của 
Trung Cộng sẽ chỉ khiến những 
người bất đồng chính kiến hải 
ngoại càng thêm tức giận và 
buộc họ phải cắt đứt hoàn toàn 
sự  liên hệ với Trung Cộng.

 
Bản tin có sự đóng góp của Luo 
Ya và Xiao Lusheng.
 
Thanh Xuân biên dịch

Trung Cộng áp dụng xét xử vắng mặt để nhắm vào 
các nhà bất đồng chính kiến hải ngoại

Tiếp theo từ trang 1
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Sau khi những người dân ở thôn Tiểu 
Quả Trang, quận Cảo Thành, thành 

phố Thạch Gia Trang bị đưa đi cách ly 
tập trung, nhà nhà đều bị tiêu hủy. Bức 
ảnh cho thấy các tình nguyện viên đeo 
mặt nạ phòng độc tiến vào thôn Tiểu 
Quả Trang. (Hình ảnh do người trong 

cuộc cung cấp)

Người dân đeo khẩu trang 
đi xuống cầu thang, sau khi 
dịch bệnh do virus corona 
(COVID-19) bùng phát, ở 

Thượng Hải, Trung Quốc hôm 
26/01/2021.

Tòa án Nhân dân 
Tối cao Trung 
Quốc ở Bắc Kinh 
ngày 30/03/2006. 
Hôm 23/12/2020, 
một công tố viên 
ở Trùng Khánh đã 
gián tiếp tuyên 
bố rằng không 
thể tìm thấy cơ sở 
pháp lý cho chiến 
dịch cấm đoán 
và bức hại Pháp 
Luân Công, môn 
tu luyện tinh thần 
truyền thống của 
Trung Hoa. 

Các nhân viên 
mặc quần áo bảo 
hộ được nhìn thấy 
trong các khu 
nhà của khách 
sạn The Jade 
Boutique, nơi các 
thành viên của 
nhóm điều tra 
về nguồn gốc đại 
dịch COVID-19 của 
WHO sắp hoàn 
thành việc cách ly 
của họ, ở Vũ Hán, 
Trung Quốc, hôm 
28/01/2021.

Việc tiếp cận dữ 
liệu thô là đặc biệt 
quan trọng vì chỉ 
có một nửa trong 
số 174 trường hợp 
là có tiếp xúc liên 

quan đến chợ 
Hoa Nam, một 

chợ đầu mối hải 
sản hiện đã đóng 
cửa ở Vũ Hán, nơi 
virus được phát 

hiện ban đầu.

Đặc biệt là tất cả 
đồ ăn thức uống 
đều bị hủy sạch; 
quần áo, chăn 

bông, quần áo cũ, 
nồi niêu xoong 

chảo đều bị chôn 
lấp và tiêu hủy. 

Anh Vương Chính,
người dân
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CADEN PEARSON

Thượng viện Úc đã thực hiện 
một báo cáo điều tra về các 
vấn đề mà cộng đồng di dân 
đang phải đối mặt; họ cũng 
khuyến nghị chính phủ thúc 
đẩy nâng cao nhận thức về 
Đường dây Nóng An Ninh 
Quốc gia để báo cáo sự can 
thiệp của nước ngoài, đặc biệt 
là từ Trung Cộng

Trong khi chuyển báo cáo 
điều tra này đến Thượng viện, 
Thượng nghị sĩ Đảng Lao Động 
là bà Kimberley Kitching, cho 
biết can thiệp từ nước ngoài đã 
được chứng minh là một vấn 
đề then chốt.

Bà nói trước Quốc hội rằng, 
“Thật không may, một số nhân 
chứng không cảm thấy đủ an 
toàn để đ ưa ra bằng chứng ra 
trước công chúng. Chúng tôi 
đã nghe bằng chứng ẩn danh 
từ một số người, bởi vì họ sợ 
hãi những trải nghiệm trong 
quá khứ dưới những chế độ ở 
quê hương của họ, hoặc lo sợ 
cho gia đ ình, cho dù gia đ ình 
họ đang ở tại đây hay vẫn ở 
quê hương.”

Thượng nghị sĩ Đảng Lao 
Động này cũng cho biết không 

thể né tránh việc chỉ ra chế độ 
đang kiểm soát quốc gia mà 
“các nhân chứng cảm thấy bị 
đe dọa”. Bà nói: “Chế độ đó là 
Trung Cộng.”

Bà Kitching phàn nàn rằng 
hoạt động thương mại với 
Trung Quốc đã dẫn đến sự im 
lặng trước một số hành động 
tàn bạo, tồi tệ nhất của Trung 
Cộng, nhưng bà hy vọng thế hệ 
tiếp theo sẽ đứng lên chống lại 
điều đó.

Bà cho biết, “Sự im lặng của 
chúng ta trước những vấn đề 
này và một số người cho rằng 
thương mại quan trọng hơn đạo 
đức là điều mà những người 
trẻ tuổi đang đối mặt và lên án 
ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi 
nói trắng ra như thế này: chúng 
ta nên cảm tạ Chúa vì những gì 
họ đang làm.”

Bà nói thêm rằng, “Tôi cầu 
nguyện cho tiếng nói của họ 
ngày càng lớn hơn nữa.”

Cuộc điều tra của Ủy ban Đối 
ngoại, Quốc phòng, và Thương 
mại đã nhận được những bằng 
chứng liên quan đến các báo 
cáo về sự can thiệp của nước 
ngoài nhắm vào toàn bộ các 
cộng đồng dân cư, các cá nhân, 
và một số hãng thông tấn, như 

The Epoch Times, tờ báo đã 
cung cấp các bằng chứng cho 
cuộc điều tra này của ủy ban.

Thượng nghị sĩ Đảng Tự 
Do, ông Eric Abetz, nói với 
The Epoch Times rằng việc 
các công dân Úc lo ngại khi 
đưa ra các bằng chứng cho 
một cuộc điều tra của Quốc 
hội cho thấy đã đến lúc cần 
nâng cao nhận thức về Đường 
dây Nóng An ninh Quốc gia, 
để bảo vệ các cộng đồng di dân 
của Úc và “đưa ra ánh sáng” 
các hoạt động can thiệp của 
nước ngoài.

Người Trung Quốc không 
‘đồng nghĩa với Trung Cộng’
Ông Abetz nói rằng công chúng 
cần phải hiểu rộng hơn rằng 
việc chỉ trích chế độ Trung 
Cộng và các hoạt động của nó 
có thể dẫn đến các cáo buộc sai 
trái về phân biệt chủng tộc và 
bài ngoại.

Ông nói, “Điều này được sử 
dụng như là một chiến thuật có 
chủ ý của Trung Cộng và các cơ 
quan của nó nhằm bịt miệng 
những người đối lập.”

Ông nói rằng, dù Trung 
Cộng có khẳng định điều này 
một cách sai trái như thế nào đi 

nữa, thì chúng ta cần phải phân 
biệt rõ, con người, lịch sử, và 
văn hóa Trung Hoa không đồng 
nghĩa với Trung Cộng.

Trong quá trình điều tra, đã 
có những cáo buộc phân biệt 
chủng tộc đối với ông Abetz, 
khi ông hỏi ba nhân chứng từ 
các tổ chức nghiên cứu và giới 
chính trường liệu họ có sẵn 
sàng lên án Trung Cộng không.

Như ông dự đoán, họ cáo 
buộc ông Abetz phân biệt 
chủng tộc khi đặt câu hỏi đó 
cho họ, vì họ là người gốc Trung 
Quốc. Tuy nhiên, như ông Abetz 
trình bày trước Quốc hội, ông 
đang kiểm tra dự đoán của giáo 
sư  kiêm tác  giả  Clive Hamilton.

Ông cho biết, “Khi quý vị 
yêu cầu các nhà lãnh đạo tư 
tưởng và chuyên gia tự phong 
lên án chế độ độc tài tàn bạo 
đó, và những người chuyên 
biện hộ đó sẽ làm gì? Như giáo 
sư Clive Hamilton đã dự đoán 

trong cuốn sách của mình, họ 
sẽ ngay lập tức quy tội quý vị 
là phân biệt chủng tộc và đưa 
ra một số chỉ trích đối với chế 
độ này vừa đủ nhằm giữ uy tín, 
nhưng họ sẽ không bao giờ lên 
án chế độ độc tài đó.”

Ông Abetz khẳng định rằng 
những nhóm người đã bị Trung 
Cộng bức hại sẽ muốn những 
nhân chứng đó cùng “chung 
tay” lên án Trung Cộng.

Ông nói rằng, “Tôi biết 
những người Duy Ngô Nhĩ 
muốn họ làm gì. Tôi biết các 
học viên Pháp Luân Công cũng 
muốn họ làm gì. Tôi biết những 
gia đình theo đạo Công giáo 
muốn họ làm gì. Những người 
phụ nữ đang bị cưỡng ép triệt 
sản và bị cưỡng hiếp khi chúng 
ta đang nói đây cũng muốn 
chúng ta ở Úc đoàn kết cùng 
với họ.”

Thanh Tùng biên dịch

ZHONG YUAN

Đang có nhiều ý kiến   khác nhau về thực 
trạng nền kinh tế Trung Quốc, và những 
nhận định mới đây của Thủ tướng Lý 
Khắc Cường có thể cung cấp manh mối 
về sự thật này.

Ông Lý đã nói về sự phá sản của các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, và vừa 
trong cuộc họp của ban lãnh đạo Quốc 
Vụ viện hôm 03/02, vài ngày trước khi 
ông đến tỉnh Sơn Tây để thăm các hộ gia 
đình nghèo tại đây.

Về khía cạnh quốc tế, hôm 03/02, 
ông Lý đã nói chuyện qua một hội nghị 
truyền hình với Câu lạc bộ 48 Group (48 
Group Club), một tổ chức bất vụ lợi có 
trụ sở tại London nhằm thúc đẩy thương 
mại giữa Anh Quốc và Trung Quốc. Hai 
ngày sau đó, ông đã đối thoại với một số 
doanh nhân Âu Châu nhằm thúc đẩy 
việc phát triển.

Ông Lý tuyên bố trong buổi nói 
chuyện với [các doanh nhân] Âu Châu 
rằng, “Đối mặt với tác động của dịch 
bệnh và sự suy giảm sâu sắc của nền kinh 
tế toàn cầu,” Trung Cộng đã “kiên quyết 
áp dụng các chính sách vĩ mô hiệu quả 
và đạt được kết quả tốt với chi phí hợp 
lý”, đạt “tốc độ tăng trưởng năm 2020 là 
2.3% so với cùng thời kỳ năm ngoái.”

Ông cũng tuyên bố rằng số lượng 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, và vừa và 
các doanh nghiệp cá thể ở Trung Quốc 
đã lên tới 130 triệu doanh nghiệp và 
rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ chính sách 
mở cửa thị trường.

Rõ ràng là ông Lý đang khai thác mọi 
con đường có thể để thu hút nguồn vốn 
và công nghệ từ Âu Châu cũng như mở 
rộng thị trường của Trung Quốc tại EU, 
để bù đắp cho những thiệt hại do các 
lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ra.

Thế nhưng bức tranh mà ông Lý 
đã tô vẽ về sự thịnh vượng kinh tế của 
Trung Quốc thực tế khác xa sự thật. 
Hôm 07/02, khi đến thăm thành phố 
Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, ông đã biết 
được rằng người dân địa phương đã đốt 
cành cây ăn trái và các búi rơm để có lửa 
nấu ăn và sưởi ấm. Qua đó, ông Lý đã 
nhận định rằng ở khu vực phía bắc này, 
nguồn nhiệt sưởi ấm phải được quyết 
định dựa trên “điều kiện địa phương” 
để tìm ra sự lựa chọn phù hợp nhất giữa 
than, điện, và khí đốt.

Ông nói: “Cần dựa trên cảm nhận 
thực tế của người dân. Và chúng ta phải 
khiến cho người dân cảm thấy những gì 
được lựa chọn là hữu ích, tiết kiệm, và 
thuận tiện.”

Chuyến đi thị sát của ông Lý cung 
cấp bằng chứng nghiêm túc về điều kiện 
sống thực tế của người dân Trung Quốc 
ở tầng đáy của xã hội, những người cực 
chẳng đã phải dùng đến loại nhiên liệu 
thô sơ nhất này để nấu ăn.

Bản tóm tắt của Bắc Kinh về chuyến 
đi của ông Lý đăng trên trang web của 
Quốc Vụ viện, cũng đã nói rằng ông Lý 
đã ghé qua nhà một cư dân và hỏi thăm 
gia đình anh có gặp bất tiện gì không. 
Người dân này trả lời rằng nguồn cung 
cấp nước không bảo đảm, và họ không 
có gì để sưởi ấm vào mùa đông.

Ông Lý cũng đã phân phát một số 
mặt hàng dùng cho dịp Tết Nguyên 
Đán cho những người dân nghèo này. 
Mặc dù những cử chỉ mang tính hình 
thức đó không giúp cải thiện tình trạng 
nhà ở và sưởi ấm tồi tàn của những 
người dân này, nhưng nó đã khắc họa 
đời sống thực tế của những người dân 
thường Trung Quốc và lật tẩy hoàn 
toàn tuyên truyền dối trá của truyền 
thông nhà nước.

Tại phiên họp của ban lãnh đạo Quốc 
Vụ viện hôm 03/02, ông Lý đã nhấn 
mạnh sự cần thiết phải “cải tiến” các 
chính sách dành cho các công ty có quy 
mô từ siêu nhỏ đến vừa đã bị phá sản.

Ông cho biết, “Hiện có hơn 130 triệu 
‘tổ chức thị trường’ đã được ghi danh 
trên toàn quốc. … Cần phải đơn giản 
hóa hệ thống ‘giải thể’ đối với các doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, và vừa để họ có 
thể dễ dàng mở cửa cũng như dễ dàng 
thoát ra… một cách kịp thời.”

Có vẻ như khi ông Lý đề cập đến 
“hơn 130 triệu” công ty Trung Quốc, 
ông đã biết rằng nhiều công ty trong số 
đó đã thực sự đóng cửa và ngừng hoạt 
động; bởi vì rất khó để “giải thể” chúng 
nên chúng vẫn được coi là các công ty 
vẫn hoạt động. Ngay cả việc phá sản 
cũng không hợp lệ trừ khi được Trung 
Cộng chấp thuận.

Làm phép so sánh nhanh thì con số 
130 triệu công ty cho thấy cứ 10 người ở 
Trung Quốc thì có một công ty. Trung 
Cộng tuyên bố rằng nước này đã tăng 
trưởng 2.3% vào năm 2020, nhưng tôi 

tin rằng đó thực sự là một con số âm.
Tại phiên họp nói trên của Quốc 

Vụ viện, ông Lý cũng đã giải thích chi 
tiết về một trong những lợi ích của 
việc Trung Quốc tham gia Hiệp định 
thương mại tự do Đối tác Kinh tế Toàn 
diện Khu vực (RCEP), được ký kết bởi 
15 quốc gia khu vực Á Châu–Thái Bình 
Dương. Ông cho biết các điều khoản 
trong hiệp định này về quy tắc xuất xứ 
cho phép một sản phẩm được làm bằng 
nguyên liệu có nguồn gốc từ các quốc 
gia thành viên ký kết RCEP, sẽ được gắn 
nhãn là được làm bằng nguyên liệu từ 
nước đã sản xuất ra sản phẩm đó.

Việc thực thi điều khoản này giúp 
dễ dàng đạt được các ưu đãi về thuế 
quan hơn.

Nói thẳng ra, mục đích chính của 
Trung Cộng khi tham gia RCEP là sử 
dụng hoạt động mậu dịch tái xuất cảng 
của các nước khác để che đậy nguồn gốc 
thực sự của sản phẩm và né tránh các 
mức thuế hiện tại của Hoa Kỳ đối với 
hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Điều đó 
cũng chứng tỏ rằng lý thuyết “lưu thông 
nội địa” của Trung Cộng đơn giản là 
không khả thi, và Trung Quốc vẫn phải 
dựa vào việc xuất cảng sang Hoa Kỳ một 
lượng lớn sản phẩm được ngụy trang.

Hôm 03/02, ông Lý cũng đã tham gia 
một hội nghị truyền hình do 48 Group 
Club tổ chức.

“Sẽ chẳng có tảng băng nào không 
thể bị phá vỡ hay khác biệt nào mà 
không thể hòa giải được,” ông Lý cho 
biết qua bản tin của Bộ Ngoại giao 
Trung Cộng. “Trung Quốc luôn coi 
trọng việc phát triển quan hệ song 
phương với Anh Quốc, và thúc đẩy việc 
phục hồi nền kinh tế.”

Điều này cho thấy ông Lý đang ráo 

riết tìm kiếm các con đường xuất cảng, 
bởi vì chỉ dựa vào “lưu thông nội bộ” là 
không đủ.

Hôm 05/02, kênh thông tấn nhà 
nước Tân Hoa Xã đã đăng một bài bình 
luận có tựa đề “Xu hướng giao lưu kinh 
tế và thương mại không thể bị ngừng 
lại; làm thế nào để nắm bắt chính xác 
hướng đi của mối bang giao Trung 
Quốc–Hoa Kỳ,” trong đó liên tục nhấn 
mạnh “xu hướng không thể đảo ngược 
của mối bang giao Trung Quốc–Hoa Kỳ 
là hợp tác kinh tế và thương mại.” Bài 
bình luận chỉ ra rằng sự cô lập với cộng 
đồng quốc tế đã gây ra khó khăn về kinh 
tế đáng kể cho Trung Quốc và Trung 
Cộng đang nóng lòng muốn đột phá các 
rào cản này.

Các hoạt động gần đây của ông Lý đã 
cho thấy rõ ràng rằng nền kinh tế Trung 
Quốc đang cấp thiết cần các khoản đầu 
tư, công nghệ và thị trường từ Hoa Kỳ và 
phương Tây. Tuy nhiên, trong khi gắng 
gượng tìm mọi phương cách khả thi để 
đánh lừa cộng đồng quốc tế và đạt được 
mục tiêu bá chủ của mình, thì đến bao 
giờ Trung Cộng mới học được một điều 
rằng sinh kế của người dân Trung Quốc 
nên là ưu tiên hàng đầu?

Ông Trung Nguyên (Zhong Yuan) 
là một nhà nghiên cứu về hệ thống 
chính trị của Trung Quốc, quá trình 
dân chủ hóa của nước này, tình hình 
nhân quyền, và sinh kế của người dân 
Trung Quốc.

Góc nhìn 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.

Hạo Văn biên dịch

Các TNS Úc: ‘Chúng ta nên cảm tạ 
Chúa’ vì những người trẻ đang
đối đầu với Trung Cộng

Đâu là tình trạng thực sự của nền kinh tế Trung Quốc?
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Bảng điện tử 
hiển thị nhiều 
giá cổ phiếu 
khác nhau 
tại tòa nhà 
Exchange 
Square ở Hồng 
Kông hôm 
09/03/2020.

Thủ tướng Trung 
Cộng Lý Khắc 
Cường tại phiên bế 
mạc của hội nghị 
lập pháp ‘bù nhìn’ 
của Trung Quốc 
ở Bắc Kinh, hôm 
27/05/2020.

ĐÔNG DƯƠNG

WILLIAM FANG

Vào ngày trước lễ nhậm chức của Tổng 
thống Joe Biden, thị trường chứng 
khoán Hồng Kông đã tăng vọt khi 
Trung Cộng đổ tiền vào.

Hôm 19/01, giá trị giao dịch thường 
nhật của chứng khoán Hồng Kông đã 
vượt quá 300 tỷ HKD (khoảng 38.7 tỷ 
USD). Theo công ty NetEase Finance, 
chỉ số Hang Seng của thị trường chứng 
khoán Hồng Kông hôm 21/01 đã tăng 
hơn 10%, đứng đầu trong số các chỉ số 
toàn cầu quan trọng nhất.

Bất chấp đại dịch lây lan, nền kinh 
tế suy yếu và sự kiểm soát ngày càng 
nghiêm ngặt của Trung Cộng ở Hồng 
Kông, thị trường chứng khoán của 
trung tâm tài chính này đã trải qua 
một đợt tăng bất thường từ ngày 06/01 
đến ngày 21/01.

Công ty Chứng khoán Quốc Thái 
Quân An Hồng Kông (GJS) đã phát 
hành một báo cáo dự đoán rằng 
trong năm 2021, chứng khoán Hồng 
Kông được kỳ vọng là “thị trường giá 
lên” (index bull market). Tuy nhiên, 
theo phân tích của chuyên gia, thị 
trường giá lên này bị lèo lái bởi các 
chính sách và được xây dựng dựa 
trên một nền tảng yếu kém. Nó hoạt 
động giống như một sòng bạc để 
Trung Cộng thu tiền.

Theo một báo cáo của The Paper 
hôm 03/02, kể từ đầu năm 2021, dòng 
vốn tiếp tục chảy vào chứng khoán 
Hồng Kông, kích thích thị trường 
chứng khoán Hồng Kông vốn im hơi 
lặng tiếng từ  lâu. Công ty chuyên 
cung cấp dữ liệu tài chính Wind Data 
Service cho thấy vào tháng 01/2021, 
tổng vốn ròng thường niên đổ vào 
Hồng Kông đã tăng lên 310.623 tỷ 
HKD (40.67 tỷ USD).

Theo báo cáo của công ty NetEase, 
lượng mua ròng chỉ trong 13 ngày 
giao dịch trong năm nay, đã vượt 30% 
so với năm 2020, gần tới mức 249.3 tỷ 
HKD (32.16 tỷ USD) vào năm 2019.

Trong tháng đầu tiên của năm 2021, 
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 
1052 điểm, tương đương 3.9%; còn 
Chỉ số Công nghệ Hang Seng tăng 932 
điểm, tương đương 11.1%.

Tiền của Trung Quốc tràn ngập thị 
trường chứng khoán Hồng Kông 
Công ty GJS cũng cho hay với dòng 
tiền đang tăng nhanh, chứng khoán 
Hồng Kông sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới, 
và nguồn tiền ở nước ngoài sẽ quay trở 
lại chứng khoán Hồng Kông.

Hôm 20/01, một bài báo của tờ 
Securities Times tiếng Hoa viết về 
nguồn tiền chảy vào Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hồng Kông (HKSE) đã 
đề cập đến việc một loạt các công ty 
Internet hàng đầu, các công ty khởi 
nghiệp kỳ lân (unicorn startup, thuật 
ngữ nói về các công ty khởi nghiệp 
được định giá hơn 1 tỷ USD) và các 
công ty dẫn đầu mới trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học hiện đã được niêm 
yết tại Hồng Kông. Những tài sản cốt 
lõi chất lượng cao này, vốn không có 
sẵn dưới dạng cổ phiếu A (cổ phiếu 
trong nước Trung Quốc, được định giá 
bằng NDT và chỉ được giao dịch trên 
hai sàn chứng khoán ở Thượng Hải và 
Thâm Quyến), đã thu hút các nhà đầu 
tư Trung Quốc Đại Lục.

Được săn đón nhiều nhất là những 
công ty công nghệ lớn như Tencent 
Holdings, Meituan và Alibaba. Các 
công ty hàng đầu như Ngân hàng 
Công thương Trung Quốc và Ngân 
hàng Xây dựng sẽ được hưởng lợi rất 
nhiều từ dòng tiền cộng hưởng từ 
Trung Quốc và nước ngoài.

Cổ phiếu ‘phong cách Trung 
Quốc’ quay trở lại Hồng Kông để 
niêm yết
Cổ phiếu ‘phong cách Trung Quốc’ 
(China concepts stock) là một thuật ngữ 
chỉ các cổ phiếu được niêm yết ở nước 
ngoài, nhưng quyền kiểm soát lớn nhất 
– thường là hơn 30% cổ phần – và người 
kiểm soát thực tế lại phụ thuộc trực tiếp 
hoặc gián tiếp vào một doanh nghiệp tư 
nhân hoặc cá nhân ở Trung Quốc.

Ông Mike Sun, một chuyên gia tài 
chính với hơn 30 năm kinh nghiệm 

Tiền của Trung Cộng biến Hồng Kông 
thành thiên đường ‘cờ bạc chứng khoán’
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đầu tư ở Trung Quốc, nói với The 
Epoch Times rằng ông ấy tin tưởng 
việc rót tiền vào HKSE có nghĩa là 
Bắc Kinh đang huy động nguồn lực 
để chuẩn bị cho việc mở rộng thị 
trường vốn của Hồng Kông. Ông 
Sun dự đoán Trung Cộng sẽ tiếp 
tục kìm hãm thị trường nhà ở trong 
năm 2021, trong khi hỗ trợ thị 
trường chứng khoán.

Ông Sun giải thích rằng 
trong khi sự phát triển của thị 
trường vốn được nhấn mạnh 
trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 
14 của Trung Cộng hồi tháng 
10/2020, luật chứng khoán mới 
về IPO [phát hành cổ phiếu lần 
đầu ra công chúng] được đưa ra 
hồi tháng 03/2020 đã thay đổi 
từ hệ thống ‘cấp phép’ sang hệ 
thống ‘ghi danh’. Ông Sun tin 
rằng mục đích là để tìm điểm đến 
cho những tờ bạc in thừa, và thu 
tiền từ thị trường chứng khoán. 
Không chỉ các khoản tiền tiết 
kiệm của người dân Đại Lục sẽ 
được hướng tới thị trường chứng 
khoán, mà vốn nước ngoài cũng 
được nhắm tới. Mục tiêu là thu 
hút vốn từ Wall Street vào thị 
trường chứng khoán Hồng Kông.

Ông Sun cũng đề cập rằng 
Trung Cộng sẽ có sáng kiến   
cho phép cổ phiếu ‘phong cách 
Trung Quốc’ tại thị trường chứng 
khoán Hoa Kỳ được niêm yết ở 
Hồng Kông. 

“Ngày nay, Trung Cộng muốn 
mở rộng thị trường chứng khoán, 
nhưng đang đối mặt với tình trạng 
thiếu tài sản. Việc có ít các tài sản 
chất lượng cao làm cho thị trường 
chứng khoán kém hấp dẫn hơn. 
Hầu hết các tài sản chất lượng đã 
được niêm yết ở Hoa Kỳ. Nếu các 
công ty này quay trở lại Đại Lục, 
thì sẽ có thể giúp thu tiền trên thị 
trường chứng khoán Trung Quốc 
... Ví như việc một sân khấu được 
dựng lên nhưng không có đủ diễn 
viên giỏi. Vì vậy, những diễn viên 
giỏi ở nước ngoài, ngay cả khi 
doanh thu phòng vé không cao, 
vẫn sẽ được đưa về. Tất nhiên, 
cách thức ra mắt cũng rất quan 
trọng,” ông Sun cho biết.

Quảng bá doanh nghiệp nhà 
nước để chuẩn bị niêm yết
Ông Sun tin rằng trong khi cổ 
phiếu Trung Quốc ở nước ngoài 
đang quay trở lại Hồng Kông, thì 
Bắc Kinh cũng đang cố sức xây 
dựng các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN), với hy vọng giúp các 
DNNN lớn hơn và mạnh hơn. 
Đồng thời, Bắc Kinh cũng tham 
gia vào “quản lý cải cách hỗn 
hợp,” một hệ thống cải cách các 
DNNN và doanh nghiệp tư nhân 
thành các tài sản chất lượng cao 
trên thị trường chứng khoán để 
thu hút vốn nước ngoài.

Ông Sun lấy công ty gang thép 

lớn nhất Trung Quốc là Tập đoàn 
Gang thép Bảo Vũ (China Baowu 
Steel Group) làm ví dụ, khi công 
ty này có kế hoạch niêm yết tất cả 
hơn 30 công ty con trong 3 năm tới.

Dữ liệu công khai của Trung 
Quốc cho thấy Tập đoàn Bảo Vũ 
là công ty dẫn đầu ngành thép 
của Trung Quốc với mức vốn là 
52.79 tỷ NDT (8.175 tỷ USD), và 
tài sản vượt 860 tỷ NDT (133.178 
tỷ USD). Năm 2019, sản lượng 
thép thô của công ty là 95.46 
triệu tấn và tổng thu nhập hoạt 
động là 552.2 tỷ NDT (85.513 tỷ 
USD). Tổng lợi nhuận thu được 
là 34.53 tỷ NDT (5.347 tỷ USD), 
với quy mô hoạt động và lợi 
nhuận đứng đầu thế giới.

Dưới Bảo Vũ có 5 công ty con 
kiếm ra lợi nhuận, chẳng hạn như 
Bảo Cương (Baosteel), là được 
niêm yết. Các công ty con khác 
chỉ tạo ra 20% dòng tiền hoạt 
động thuần cho tập đoàn, nhưng 
phải gánh chịu 71% các khoản nợ 
phải trả lãi.

Ông Sun lưu ý với các nhà đầu 
tư rằng trong 3 năm tới, tập đoàn 
Bảo Vũ sẽ IPO gần 30 công ty con 
chất lượng thấp, điều này rất rủi 
ro cho các nhà đầu tư.

Ông nói: “Có quá nhiều 
doanh nghiệp nhà nước như thế 
này. Như cựu Thủ tướng Trung 
Quốc Chu Dung Cơ đã nói hồi 
đó: Thị trường chứng khoán 
Trung Quốc là cỗ máy rút tiền 
của các doanh nghiệp nhà nước. 
Đây là bản chất của thị trường 
chứng khoán Đại Lục. Các quan 
chức sẽ thúc đẩy việc quảng bá 
thu hút sự chú ý của công chúng 
trong các đợt IPO. Trong vài năm 
đầu, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá 
trên thị trường chứng khoán, 
nhưng khi công chúng bắt đầu 
tham gia vào thị trường, và ngay 
cả ‘các bà cô nhảy đầm ngoài 
quảng trường’ cũng đầu cơ vào 
chứng khoán, thì điều đó trở nên 
nguy hiểm. Bởi vì không có nền 
kinh tế thực chất để hỗ trợ giá cổ 
phiếu cao.”

Định giá thấp đồng dollar, 
Wall Street chào mời 
Trung Cộng
Trong một bài báo ra ngày 
24/08/2020 trên tờ The 
Conversation, giáo sư tài chính 
Arturo Bris đã phân tích về rủi ro 
tiền tệ này.

Ông Bris viết rằng, “Đối với 
các nhà đầu tư quốc tế nói chung, 
rủi ro tiền tệ – trên hết là sự suy 
yếu của đồng USD – đã trở thành 
rủi ro tài chính quan trọng nhất 
trong năm nay. Bất chấp đại 
dịch, nó thậm chí còn làm lu mờ 
những cân nhắc của họ về các 
công ty và lĩnh vực cụ thể.”

Bài báo trên phân tích rằng, 
“Ví dụ như đối với một nhà đầu tư 

Âu Châu, các thị trường Hoa Kỳ 
đã đem lại lợi nhuận khoảng 5% 
tính theo đồng USD trong 8 tháng 
đầu năm 2020. Tuy nhiên, khi 
tính trở lại theo đồng euro, thì lợi 
nhuận đó là 0.5% do đồng USD bị 
giảm giá trong 2 tháng qua.”

Trong những năm gần đây, 
Wall Street đã định giá thấp đồng 
USD, và chào mời Trung Cộng.

Ví dụ, hôm 25/11/2020, 
Goldman Sachs đã dự đoán 
triển vọng của nền kinh tế vĩ 
mô Trung Quốc vào năm 2021, 
và tuyên bố rằng họ rất lạc 
quan về xu hướng của đồng 
nhân dân tệ trong năm 2021.

Khi Trung Cộng đang chuẩn 
bị cho việc thu hút vốn, Goldman 
Sachs vẫn khuyến nghị giải ngân 
chủ yếu cho thị trường chứng 
khoán Trung Quốc. Điều này rất 
‘đúng ý’ của Trung Cộng.

Hồi tháng 07/2020, cựu chủ 
tịch khu vực Á Châu của công 
ty Morgan Stanley, ông Stephen 
Roach, đã tuyên bố “đồng USD sẽ 
trải qua một đợt điều chỉnh giảm 
mạnh” và “đồng nhân dân tệ của 
Trung Quốc cũng có thể tiếp tục 
tăng giá vì chiếm tỷ lệ lớn trong 
thương mại”, đồng nhân dân 
tệ có thể là một sự thay thế cho 
đồng USD. Hôm 25/01/2021, ông 
Roach cũng tuyên bố rằng “sự sụp 
đổ của đồng USD chỉ mới bắt đầu.”

Ông Sun cho hay cách đây 
không lâu, bức thư ngỏ của nhà 
lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình gửi cho cựu Giám đốc 
điều hành Howard Schultz của 
Starbucks, là không chỉ nhắm vào 
Starbucks, mà còn nhắm đến vốn 
của thế giới, đặc biệt là vốn của 
Wall Street. Ông Tập Cận Bình 
muốn thu hút vốn của phương 
Tây vào Trung Quốc.

Ông cho biết, “Sự vẫy gọi của 
ông Tập Cận Bình chứa đầy toan 
tính của Trung Cộng. Đảng này 
không hề giấu giếm mồi nhử, 
và tin rằng sẽ luôn có ai đó tình 
nguyện vồ lấy nó.”

Ông nói thêm rằng, “Bắc Kinh 
muốn thu hút USD của Wall Street 
vào thị trường chứng khoán Trung 
Quốc. Điều mà những kẻ săn mồi 
quốc tế nghĩ đến là làm thế nào để 
kiếm tiền trên thị trường chứng 
khoán Trung Quốc và cách để 
chuyển nó thành USD. Tôi đã biết 
được từ các nguồn tin thân cận 
với các quan chức cao cấp của Bắc 
Kinh rằng đây là một cuộc mặc cả 
giữa đôi bên.”

Với hơn 30 năm kinh nghiệm 
đầu tư ở Trung Quốc và có nhiều 
mối liên hệ trong giới nhân sự 
cao cấp, ông Sun kết luận: “Thị 
trường chứng khoán của Trung 
Cộng là một sòng bạc, và nó là 
một sòng bạc ngày tận thế.”

Yến Nhi biên dịch

Thượng nghị sĩ Eric Abetz tại Melbourne, Úc, vào ngày 10/9/2014; và Thượng nghị sĩ Lao động 
Kimberley Kitching trong phòng Thượng viện tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, ngày 15/6/2020.
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CADEN PEARSON

Úc đưa lực lượng tham gia các 
cuộc tập trận hải quân chung 
ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương cùng với Anh 
Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Hà 
Lan. Cuộc phô diễn sức mạnh 
lần này, mà theo một chuyên 
gia là đánh dấu sự trở lại của 
Anh Quốc như một cường quốc 
hàng hải toàn cầu khi tìm cách 
bảo vệ lợi ích của họ trước kẻ 
bành trướng là Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng của 
Hoa Kỳ và Anh Quốc đã ký 
Tuyên bố chung Anh Quốc–Hoa 
Kỳ cho việc khai triển Nhóm 
tấn công hàng không mẫu hạm 
2021 hôm 19/01.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc 
phòng Úc nói với The Epoch 
Times rằng họ hoan nghênh 
việc khai triển sắp tới ở khu 
vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương của Nhóm tấn công 
hàng không mẫu hạm HMS 
Queen Elizabeth. 

Phát ngôn viên của Bộ Quốc 
phòng cho biết, “Úc và Anh 
Quốc chia sẻ một mối bang 
giao độc đáo dựa trên lịch sử và 
các giá trị chung, cả hai quốc 
gia đều cam kết tuân thủ một 
trật tự quốc tế dựa trên quy tắc 
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, an 
ninh và thịnh vượng.”

“Hải quân Hoàng gia Úc 
thường xuyên tìm cách huấn 
luyện với các lực lượng hải quân 
đối tác để xây dựng khả năng 
tương tác, chia sẻ kỹ năng thủy 
quân lục chiến và tăng cường 
sự hợp tác chuyên nghiệp trong 
khu vực, đặc biệt trong trường 
hợp này là với hàng không mẫu 
hạm mới nhất của Hải quân 
Hoàng gia Anh.”

Các chi tiết khác về sự tham 
gia của Úc vẫn chưa được xác nhận.

Nhóm tấn công hàng 

không mẫu hạm HMS Queen 
Elizabeth sẽ có sự tham gia của 
các quân nhân từ Thủy quân 
lục chiến Hoa Kỳ và Hải quân 
Hoa Kỳ. Nhóm sẽ bao gồm một 
biệt đội phi cơ F-35B Lightning 
II của Thủy quân lục chiến 
và khu trục hạm USS The 
Sullivans của Hải quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh 
Quốc Ben Wallace cho biết: 
“Tôi rất hân hạnh vì Anh Quốc 
hiện sở hữu khả năng tấn công 
hàng không mẫu hạm trong thế 
kỷ 21. Điều này có được là nhờ 
sự hỗ trợ rất nhiều và hợp tác 
không ngừng của Hoa Kỳ ở tất 
cả các cấp trong thập kỷ qua.”

Nhóm tấn công hàng không 
mẫu hạm do Anh Quốc dẫn đầu 

diễn ra trong bối cảnh nước này 
đang tiến hành một cuộc đánh 
giá sâu rộng về chính sách đối 
ngoại của họ, vốn được mệnh 
danh là “cuộc đánh giá căn bản 
nhất về vị trí của Anh Quốc 
trên thế giới kể từ khi Chiến 
tranh Lạnh kết thúc.”

Ông Robert Clark, một viện 
sĩ quốc phòng tại viện nghiên 
cứu Henry Jackson Society có 
trụ sở tại London, cho biết Anh 
Quốc đang thay đổi vị thế khai 
triển quân sự ngoài nước, tìm 
cách trở lại như một cường quốc 
trên các vùng biển quốc tế để 
bảo vệ lợi ích của mình khi đối 
mặt với một chế độ Trung Cộng 
đang ngày càng bành trướng.

Ông cho biết trong một hội 

thảo phát sóng trực tiếp về 
chính sách hàng hải của Anh 
Quốc do viện Henry Jackson 
Society tổ chức rằng, “Cơ hội 
gia tăng cũng đi kèm với rủi 
ro gia tăng, đặc biệt là trước 
vai trò đang có của một Trung 
Quốc ngày càng bành trướng và 
nhất là Hải quân Quân đội Giải 
phóng Nhân dân (PLA) đang 
quân sự hóa các tuyến đường 
biển quan trọng ở Biển Đông.”

Ông nhận định, “Việc khai 
triển này thể hiện việc các lực 
lượng vũ trang của Anh Quốc 
sẽ hoạt động để định hình một 
nước Anh toàn cầu thực sự 
như  thế  nào.”

 
Lê Trường biên dịch

CAITLIN COYLE
 

Ngoài sự trợ giúp từ sữa 
mẹ và vi khuẩn qua 
đường âm đạo của 
mẹ khi được sinh 

thường, trẻ sơ sinh cần thời 
gian để phát triển hệ vi sinh 
của mình. Bên cạnh đó, sử 
dụng kháng sinh và chất 
sát khuẩn cho bé cũng cần 
được xem xét để bảo vệ hệ 
sinh vật này. 

Hiện nay thế giới khoa 
học và y học đang chú ý nhiều 
hơn đến hệ vi sinh vật tồn tại 
trong cơ thể của con người. Đó 
là một thế giới gồm hàng tỉ tỉ vi 
khuẩn, virus, và nấm trong và trên 
cơ thể chúng ta. 

Martin Blaser, người tiên phong 
trong lĩnh vực này và là giám đốc của 
Trung tâm Công nghệ Sinh học và Y 
học Tiên tiến tại Đại học Rutgers, cho 
biết, “Có rất nhiều cuộc thảo luận về 
biến đổi khí hậu trên thế giới nhưng 
rất ít sự quan tâm đến một hệ sinh 
thái thầm lặng và bị lối sống hiện 
đại gây ảnh hưởng. Đó chính là hệ vi 
sinh vật bên trong chúng ta.”

Tại đây, Blaser thảo luận về cách sẽ 
giúp các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm 

sàng hiểu rõ hơn về lợi ích của hệ 
vi sinh vật cũng như cách nó có 

thể được khai thác và bảo vệ để 
nâng cao sức khỏe con người.

Hỏi: Tại sao mọi người 
nên quan tâm đến hệ 
vi sinh vật?
Đáp: Tất cả chúng ta 
đều có một hệ vi sinh vật, 
chúng tồn tại trong một 

thời gian rất dài. Chúng 
thực hiện nhiều chức năng, 

bao gồm hướng dẫn hệ miễn 
dịch thực hiện chức năng miễn 

dịch, hướng dẫn bộ não suy nghĩ, 
hỗ trợ hệ tiêu hóa thực hiện tiêu hóa 
và hấp thụ vitamin, bảo vệ chúng ta 
chống lại những vật thể lạ xâm nhập 
vào cơ thể.

Trong thế kỷ qua, hệ vi sinh vật 
của chúng ta đã cạn kiệt, mất đi một 
số vi sinh vật tổ tiên, và tôi đã giả 
định rằng đó là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý 
như béo phì, hen suyễn, dị ứng thực 
phẩm, tiểu đường, bệnh viêm ruột và 
ung thư...

Hỏi: Điều gì đang đe dọa hệ 
vi sinh vật khiến nó thay đổi 
nhiều như vậy?
Đáp: Nhìn chung thì mọi người 
sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì để đạt 
được và duy trì lối sống lành mạnh, 
nhưng một số phương pháp hiện đại 
nhằm cải thiện sức khỏe đang được 
sử dụng quá mức và thực sự có thể 
gây hại nhiều hơn lợi. Những mối đe 
dọa này bao gồm việc dùng quá mức 
thuốc kháng sinh, sinh mổ, tiêu thụ 
sữa bột trẻ em thay thế sữa mẹ và 
các sản phẩm kháng khuẩn.

Thuốc kháng sinh là mối đe dọa số 
một đối với hệ vi sinh vật của chúng 
ta, nhưng đó lại là trụ cột của cuộc 
sống hiện đại. Hầu hết trẻ em đều 
được kê đơn thuốc kháng sinh vài lần 
trong những năm đầu đời. Mỗi khi trẻ 
em dùng một liều thuốc kháng sinh, 
các bác sĩ cần tính đến lợi ích đem lại 
cũng như khả năng nó có thể làm tăng 
nguy cơ mắc các bệnh khác. Chúng 
ta cần nói rõ với các chuyên gia y tế 
để họ hiểu rằng mọi đơn thuốc đều 
có cái giá của nó, và đặt câu hỏi liệu 
có thực sự cần thiết hay không. 

 Hệ vi sinh vật của trẻ sơ sinh bị 

MOREEN LIAO

Thuật ngữ tiết khí là mốc 
thời gian khoảng hai 
tuần theo vị trí của Mặt 
Trời trong cung Hoàng 
Đạo. Tiết khí dựa vào 

lịch âm truyền thống của người 
Trung Hoa, họ quan niệm rằng 
sống thuận với tự nhiên sẽ giúp 
con người có cuộc sống hài hòa.

Tiết khí Vũ Thủy năm 2021 là 
thời gian từ ngày 19/2 đến 04/3
Thời điểm này, mặt trời di chuyển 
đến gần Trái Đất khiến mặt đất ấm 
áp, tuyết sẽ tan chảy và xuất hiện 
những cơn mưa. Mưa xuân rất nhẹ 
nhàng để không làm hư hại những 
mầm non mỏng manh báo hiệu 
mùa đâm chồi nảy lộc sắp đến. 
Tiết Vũ Thủy là thời điểm mà thiên 
nhiên sẵn sàng mọi điều kiện cần 
thiết cho sự sinh sôi và phát triển. 

Người Trung Quốc xưa cho 
rằng  vạn vật trên Trái Đất đều 
thuộc Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, 
Hỏa, Thổ. Mùa xuân thuộc về Mộc, 
là một hành duy nhất trong Ngũ 
Hành mang theo sự sống. Điều này 
phản ánh thực tế rằng tất cả mọi 
sinh vật đều hứng khởi và trở nên 
sống động trong mùa xuân. 

Trong tiết Vũ Thủy, tất cả các 
sinh vật sống cấu thành từ Mộc 
vừa tỉnh giấc sau mùa đông lạnh 
giá và cần nguồn nước nuôi dưỡng. 
Điều này cũng tuân theo lý thuyết 
trong hệ thống Ngũ Hành rằng 

“Thủy sinh Mộc”. 

Mưa thường rất nhẹ nhàng, 
thậm chí có sương mù trong thời 
gian này. Người ta có thể coi đây là 
tình yêu dịu dàng của trời đất khi 
nhẹ nhàng đánh thức cây cối bằng 
những cơn mưa nhỏ, chứ không 
phải là những trận mưa như trút 
nước, vì những giọt nước lớn chắc 
chắn sẽ làm nát những mầm non. 

Hài hòa với Vũ Thủy
Không có gì ngạc nhiên khi độ ẩm 
trong không khí cao thì tốt cho da 
nhưng lại có hại cho xương và các 
cơ quan. Theo thuyết Ngũ Hành, 
cơ quan liên quan đến Mộc 
là gan, vì vậy mùa xuân là 
mùa tốt nhất để điều chỉnh 
bất kỳ sự mất cân bằng 
nào liên quan đến gan. 

Người cao tuổi nên 
tránh tiếp xúc trực tiếp với 
nước lạnh và không ăn quá 
nhiều đồ ngọt hoặc đồ ăn chế 
biến sẵn. 

Để tăng cường chức năng gan 
khỏe mạnh, hãy tránh uống rượu 
và những bữa ăn nhiều dầu mỡ. 
Điều quan trọng là phải giữ tâm trí 
bình tĩnh, vì người Trung Quốc tin 
rằng tức giận làm hại gan.

Tắm và ngâm chân rất hữu ích 
để thúc đẩy tuần hoàn và săn chắc 
cơ bắp sau mùa đông lạnh giá. Đối 
với những người mà máu huyết 
lưu thông kém, cơ bắp yếu ớt, dây 
thần kinh tê liệt, hoặc đơn giản 
là tuổi cao, thường xuyên ngâm 
chân nước ấm giúp đánh thức các 
giác quan và tăng cường cơ bắp.
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Thời điểm
hoàn hảo để 
giảm cân và 

giải độc cơ thể

Duy trì hệ vi sinh vật khỏe mạnh cho con trẻ

Mùa xuân là 
thời điểm tốt nhất 

để giảm cân.

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

Mọi người ở mọi lứa tuổi nên tập 
thể dục nhẹ nhàng nhưng thường 

xuyên, điều này sẽ tạo thành 
một thói quen tốt và hoàn toàn 
tương ứng với những thay đổi 
về hormone và tâm trạng diễn ra 

bên trong cơ thể chúng ta. Tập thể 
dục 3 đến 5 lần một tuần, mỗi lần 

20 phút là lý tưởng. Đối với những 
người ít tập thể dục thì áp dụng cách nêu 

trên sẽ cho kết quả rõ ràng sau vài tuần. 

Thời điểm tốt nhất để giảm cân
Vào thời điểm này trong năm, các hormone 
và enzyme hoạt động rất tích cực, và chỉ cần 
nỗ lực tối thiểu, chúng ta có thể loại bỏ chất 
lỏng tích tụ bên trong cơ thể và lượng mỡ 
thừa tích trữ trong mùa đông. 

Bạn có thể ngạc nhiên vì  cơ thể của bạn 
thay đổi nhanh chóng như thế nào nếu bạn 
tập thể dục thường xuyên kèm với thói quen 
ngủ sớm và thức dậy sớm. 

Quyết tâm giảm cân vào mùa xuân là rất 
phổ biến. Trên thực tế, đây là cơ hội tốt nhất 
trong năm để đạt được kết quả! 

Để tận dụng tốt nhất tiết khí này, hãy 
ăn nhiều rau mầm. Rau mầm chứa nhiều 
enzyme và khoáng chất giúp cơ thể chúng 
ta tràn đầy năng lượng và sảng khoái. 

Ăn uống theo mùa 
Ăn nhiều rau củ, chẳng hạn như cà rốt, khoai 
mỡ, củ cải, đậu nhiều màu sắc và mầm của 
chúng, câu kỷ tử, dâu tây, rau bina và bất kỳ 
loại rau xanh nào. 

Hãy thử các loại trà thảo mộc làm từ bồ 
công anh, tía tô đất, hương thảo, hạt thì là và 
cam. Nêm món ăn của bạn với cần tây, rau 
mùi, cỏ xạ hương, húng quế, gừng và tỏi. 

Moreen Liao là cộng tác viên của Epoch 
Times, cô là hậu duệ của bốn đời của bác sĩ 
y học cổ truyền Trung Quốc. Cô cũng là cựu 
chủ nhiệm của Viện Trị liệu Tự nhiên Mới ở 
Sydney, và là người sáng lập của Ausganica, 
một thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ được 
chứng nhận. Vui lòng truy cập Ausganica.
com.au để có thêm thông tin.

Thu Anh biên dịch

Các bậc cha mẹ có con nhỏ, nên suy xét những 
lợi ích và rủi ro liên quan đến việc sử dụng 

kháng sinh, sinh mổ, sữa công thức cho trẻ em 
và các chất kháng khuẩn.

PIXABAY

Úc tham gia Nhóm tấn công hàng không mẫu 
hạm do Anh Quốc dẫn đầu

CADEN PEARSON

Úc và 55 quốc gia khác, gồm cả 
Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã đưa ra 
một tuyên bố chung phản đối 
việc tùy tiện giam giữ công dân 
nước ngoài để gây sức ép chính 
trị lên các mối bang giao giữa 
quốc gia với quốc gia.

Ngoại trưởng Úc, bà Marise 
Payne, tuyên bố trong một thông 
điệp video hôm 16/02/2021 rằng, 
“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc 
thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.”

“Quyền không phải đối mặt 
với việc bị bắt hay giam giữ 
tùy tiện hiện được luật pháp 
quốc tế bảo đảm, và các quốc 
gia phải tuân thủ luật nhân 
quyền quốc tế.”

Tuyên bố do Canada khởi 
xướng được đưa ra nhằm đáp 
trả việc giam giữ tùy tiện đang 
được một số quốc gia sử dụng 
như những chiêu bài thương 
lượng trong quan hệ đối ngoại.

Nước này kêu gọi các quốc 
gia tham gia ký kết có những 
hành động mạnh mẽ để ngăn 
chặn và chấm dứt tình trạng 
đối xử tồi tệ trong khu giam 
giữ, từ chối quyền tiếp cận với 
luật sư, tra tấn, và các hình 
phạt, các biện pháp vô nhân 
đạo hoặc hạ nhục khác.

Bà Payne cũng lưu ý rằng bản 
tuyên bố này cũng bao gồm việc 
không dùng virus Trung Cộng, 
còn được gọi là virus corona 
mới, làm lý do từ chối quyền tiếp 
cận lãnh sự của các công dân 
nước ngoài đang bị giam giữ.

Bà Payne tuyên bố, “Hôm 
nay Úc sát cánh cùng với hơn 
55 đối tác quốc tế của chúng 
tôi trong việc ủng hộ mạnh mẽ 
nhân quyền phổ quát và nhắc 

lại rằng chúng tôi kiên quyết 
phản đối việc dùng các biện 
pháp giam giữ, bắt giữ và kết án 
tùy tiện để gây ảnh hưởng đến 
các mối bang giao giữa quốc 
gia với quốc gia.”

“Việc giam giữ tùy tiện là vi 
phạm luật pháp quốc tế. Các 
quốc gia phải duy trì tất cả các 
nghĩa vụ nhân quyền quốc tế 
của họ, và điều đó bao gồm cả 
những nghĩa vụ đối với công 
dân nước ngoài và những người 
mang hai hộ chiếu trong phạm 
vi quyền hạn của họ.”

Mục đích của tuyên bố này 
là ràng buộc các quốc gia đối 
tác phải cam kết tuân thủ các 
nguyên tắc cốt lõi về nhân 
quyền, quan hệ lãnh sự, pháp 
quyền, và sự độc lập của hệ 
thống tư pháp để bảo vệ các 
công dân đang sống, làm việc 
và du lịch ở nước ngoài.

Bà Payne cho biết Úc sẽ 
yêu cầu các quốc gia phải chịu 
trách nhiệm với những cam 
kết quốc tế này, và có nghĩa vụ 
phải tuân thủ các luật pháp và 
thông lệ quốc tế.

Năm ngoái, Úc đã cập nhật 
hướng dẫn du lịch chính thức 
đối với Trung Quốc, đề nghị 
công dân nước mình không nên 
đến đó du lịch vì họ có thể bị 
giam giữ tùy tiện. Luật an ninh 
quốc gia khắt khe của Trung 
Cộng có thể được diễn giải theo 
nhiều cách. Chính phủ Úc cảnh 
báo rằng điều này có nghĩa là 
một du khách có thể phạm luật 
mà không nhận ra điều đó.

Phóng viên người Úc gốc 
Hoa, cô Cheng Lei, đã chính 
thức bị bắt hôm 07/02/2021, 
sau khi bị giam giữ sáu tháng ở 
Trung Quốc mà không có lệnh 

bắt giam, vì bị nghi ngờ tiết lộ 
bí mật quốc gia ra nước ngoài 
một cách bất hợp pháp. 

Cô Cheng, 49 tuổi, là xướng 
ngôn viên của CGTN, kênh 
quốc tế của đài truyền hình nhà 
nước Trung Cộng, trước khi bị 
giam giữ tại Bắc Kinh vào tháng 
08/2020 trong bối cảnh mối 
bang giao giữa Canberra và 
Bắc Kinh xấu đi.

Ngoại trưởng Vương quốc 
Anh, ông Dominic Raab cho 
biết, thông lệ tùy tiện giam giữ 
các cá nhân để làm đối trọng đàm 
phán với các chính phủ khác là 
“không thể bào chữa được” và 
sẽ không được dung thứ.

Ông cho biết trong một 
tuyên bố rằng, “Vương quốc 
Anh tự hào đoàn kết cùng với 
hơn 55 quốc gia khác để chấm 
dứt thông lệ không thể chấp 
nhận được này.”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông 
Antony Blinken, cho biết ông 
cũng rất vinh dự được tham gia 

vào lễ ra mắt bản tuyên bố và 
phối hợp cùng cộng đồng quốc 
tế trong vấn đề này.

Ông cho biết khi các quốc 
gia sử dụng việc bắt giữ tùy 
tiện để có được đối trọng trong 
mối bang giao giữa quốc gia 
với quốc gia, thì “đó là một 
hành động tàn ác chống lại 
nhân quyền của những cá nhân 
đang được nói tới, và là một sự 
sỉ nhục đối với các chuẩn mực 
ngoại giao quốc tế.”

Ông Blinken cho biết trong 
một thông báo hôm 16/02/2021 
rằng, “Sự liên minh chặt chẽ của 
chính phủ các nước trong việc 
bảo chứng tuyên bố này gửi một 
thông điệp rõ ràng rằng lịch 
sử vẫn luôn đứng về phía nhân 
quyền và pháp quyền – chứ 
không về phía vô lối sử dụng luật 
pháp như một công cụ chính 
trị. Con người không phải là 
quân bài để mặc cả.”

Ông nói: “Hoa Kỳ hết lòng 
ủng hộ tuyên bố này và kêu 

gọi tất cả các quốc gia có cùng 
quan điểm phối hợp với nhau để 
gây áp lực buộc những quốc gia 
có những hành động giam giữ 
như vậy phải chấm dứt, trả tự do 
cho những người đang bị giam 
giữ, và tôn trọng pháp quyền và 
nhân quyền.”

Trang web của chính phủ 
Canada cho biết những lối 
hành xử như vậy là trái với luật 
pháp quốc tế và làm suy yếu 
mối quan hệ hữu nghị giữa các 
nước, trong hợp tác quốc tế, du 
lịch và thương mại.

Ngoại trưởng Canada, ông 
Marc Garneau, cho biết tất cả 
các trường hợp bị giam giữ tùy 
tiện là không thể chấp nhận 
được. Ông nói, “Chúng tôi sẽ 
tiếp tục chiến đấu chống lại 
việc giam giữ tùy tiện trong 
mối bang giao giữa quốc gia với 
quốc gia, ngay bây giờ và trong 
cả tương lai.”

Thanh Tùng biên dịch

Úc cùng với 55 quốc gia khác ủng hộ mạnh mẽ nhân quyền

KYLE HELLER/MINISTRY OF DEFENCE VIA GETTY IMAGES

SIMON DAWSON/REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc Ben Wallace 
đến dự một cuộc họp nội các, tại London, hôm 
13/10/2020. 

Một chiếc phi cơ F-35B hạ cánh 
trên hàng không mẫu hạm HMS 

Queen Elizabeth hôm 26/09/2018, 
tại Portsmouth, Anh Quốc.

ANDREW TAYLOR/AFP/GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Úc 
Marise Payne, ở 
Canberra, Úc 
hôm 06/02/2020.
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LEONARDO VINTINI

Loài người đã xuất hiện từ khi 
nào? Dù rằng có khác biệt nho 
nhỏ nhưng các nghiên cứu nhân 
chủng học và di truyền học hiện 
đại đều đưa ra một khoảng thời 

gian gần giống nhau. Tuy nhiên, sự tồn tại 
độc lập của hàng trăm hiện vật lại có vẻ như 
không ăn khớp với những gì các nghiên cứu 
khẳng định. Các phát hiện này thậm chí còn 
đặt ra nghi vấn về nguồn gốc thực sự của 
nền khoa học công nghệ hiện nay, đồng thời 
cung cấp những manh mối về sự bí ẩn trong 
nguồn gốc loài người và khoa học.

Một ví dụ về những bí ẩn công nghệ 
này là viên pin điện cổ đại được tìm thấy ở 
Baghdad, nó chẳng ăn nhập gì với tiến trình 
phát triển công nghệ mà con người đặt ra. 
Hiện vật cổ 2,000 năm tuổi này được trưng 
bày trong viện bảo tàng và một nhà khảo cổ 
học người Úc đã phát hiện ra ý nghĩa thực 
sự của nó. Loại pin cổ này bao gồm một hộp 
đựng bằng gốm màu vàng chứa bên trong 
một lõi đồng, dài 12x4 cm. Lõi hình trụ, có 
vết hàn từ hỗn hợp theo tỷ lệ 60 thiếc/40 chì 
(tương tự tỷ lệ hiện nay dùng để hàn) và vỏ 
bọc bằng đồng. Nó được phủ kín bằng một 
loại chất liệu tương tự như nhựa đường. Một 
lớp khác giống như nhựa đường cũng bịt kín 
phần bên trong, treo ở giữa là một thanh sắt. 
Thanh này cho thấy bằng chứng về sự ăn 
mòn do một chất có tính axit. 

Loại pin tái tạo này đã chứng minh được 
khả năng tạo ra điện áp tương tự như pin 
hiện đại. Nhưng vào 2,000 năm trước đây, 
một thiết bị như vậy để cung cấp điện năng 
dùng vào việc gì? Vào thời điểm đó, khu vực 
này đang là một phần của Đế chế Parthia. 
Nhiều bằng chứng cho thấy công nghệ này 
không bắt nguồn từ khu vực đó mà có nhiều 
khả năng từ Ai Cập, nơi vốn khai quật được 
nhiều đồ vật tráng bạc.

Nếu sử dụng điện cách đây 2,000 năm có 
vẻ như không tưởng, thì sử dụng các bánh 
răng trước Công Nguyên cũng khó tin như 
vậy. “Cỗ máy Antikythera” là một chiếc 
đồng hồ thiên văn cực kỳ phức tạp được tìm 
thấy vào đầu thế kỷ 20, trên một con tàu Hy 
Lạp dường như đã bị đắm vào khoảng năm 
80 sau Công Nguyên. Sau một năm tìm hiểu 
và lập danh mục các vật thể được tìm thấy 
trên con tàu, một trong những nhà nghiên 
cứu nhận thấy có một thiết bị kỳ lạ dường 
như kết hợp một chuỗi các bánh răng và có 
độ phức tạp đáng kinh ngạc.

Phân tích sau đó cho thấy thiết bị này 
chứa tên của một số thiên thể và các cung 

hoàng đạo. Kết quả chụp X-quang chỉ ra bộ 
máy này gồm 32 bánh răng ăn khớp hoàn 
hảo và vẫn hoạt động. Tin tức trên gây chấn 
động cộng đồng khoa học, họ kết luận rằng 
cơ chế đó là một lịch thiên văn tinh vi có độ 
chính xác gần bằng các mô hình hiện đại. 
Tuy nhiên, thiết bị này khiến các nhà khoa 
học bối rối vì nó đảo ngược lại các quan niệm 
vốn có về lịch sử phát triển khoa học công 
nghệ ở thời kỳ đó. 

Một số người thậm chí còn cố gắng tìm 
cách lý giải, cho rằng một nhà hàng hải 
đương thời chắc chắn đã ném nó từ trên 
tàu, và nó tình cờ rơi ngay cạnh con tàu bị 
chìm. Về sau này, nhà thám hiểm hàng hải 
nổi tiếng Jacques Cousteau còn tìm thấy 
thêm nhiều dấu tích của bánh răng bằng 
đồng trong cùng khu vực. Vậy người Hy Lạp 
lấy kiến thức tiên tiến này ở đâu để tạo ra 
một thiết bị như vậy?

Một ngôi đền ở New Delhi, Ấn Độ, đang 
lưu giữ một trong số những kỳ vật cổ khác: 
một cây cột làm bằng hợp kim sắt ở 1,600 
năm ngoài trời mà không có dấu hiệu bị oxy 
hóa. Phân tích siêu âm xác định rằng cột 
trụ được làm bằng nhiều đĩa sắt hàn chồng 
lên nhau. Làm sao có thể giải thích được kỹ 
thuật luyện kim này? Ở Âu Châu, kỹ thuật để 
xây dựng một thứ có kích thước tương đương 
đến cuối thế kỷ 19 mới xuất hiện.

Còn nhiều ví dụ tương tự như vậy, các 
nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích thỏa 
đáng vì sao một số hộp sọ người và động vật 
40,000 năm tuổi có các lỗ hổng; nhiều người 
nghi ngờ đó là vết đạn bắn. Các chuyên gia 
về vũ khí đã rất kinh ngạc khi chứng kiến các 
mẫu vật. Những người thượng cổ có mang 
theo súng không?

Nhưng không chỉ những tạo tác kỳ lạ 
mới nói lên sự phát triển vượt bậc của 
nhân loại, tổ tiên của chúng ta thậm chí đã 
từng viết về một thời đại văn minh xa xôi. 
Hãy xem xét đoạn văn sau đây từ Sử thi 
Mahabharata, một bản văn Hindu cổ đại:

“Một viên đạn duy nhất mang tất cả sức 
mạnh trong Vũ trụ… Một cột khói và ngọn 
lửa nóng sáng như 10,000 mặt trời, bốc lên 
chói lóa… đó là một vũ khí chưa biết tên, 
một đòn sấm sét bằng sắt, một sứ giả khổng 
lồ của Thần Chết đã biến cả một chủng tộc 
thành tro tàn. (…) Những xác chết bị đốt 
cháy đến mức không thể nhận ra. Tóc và 
móng tay của họ rụng hết, đồ gốm vỡ vụn mà 
không rõ nguyên nhân, và những con chim 
biến thành màu trắng.”

Nhiều người khó chấp nhận rằng văn 

ILSI đã nhúng tay vào các hội 
đồng y tế công cộng khắp Âu Châu 
và Liên Hiệp Quốc, tìm mọi cách 
thúc đẩy chương trình nghị sự tập 
trung vào ngành sản xuất thức 
ăn vặt để tăng lợi nhuận trong sự 
mất mát của chi phí sức khỏe cộng 
đồng trên toàn thế giới.

Báo cáo của nhóm Trách nhiệm 
Doanh nghiệp đã kiểm tra “mâu 
thuẫn lợi ích” của ILSI với các quy 
trình chính sách quan trọng của 
chính phủ, không chỉ bao gồm 
việc xây dựng Hướng dẫn cách ăn 
uống cho người dân Hoa Kỳ (DGA) 
mà còn cập nhật thành phần thực 
phẩm trong cơ  sở  dữ  liệu quốc gia. 

“Báo cáo ghi lại các mối liên hệ 
sâu xa của nhóm với ngành công 
nghiệp, mối liên hệ với các nghiên 
cứu mà nó đưa ra, ngoài ra cũng 
có mối liên hệ chặt chẽ với từng 
người. Bức tranh vẽ ra một luận cứ 
có tính thuyết phục để ‘Big Food’ 
từ bỏ ILSI và các nhóm bình phong 
tương tự, vì lợi ích không chỉ cho 
sức khỏe cộng đồng mà còn vì mối 
liên hệ trung thực hơn với các nhà 
đầu tư của mình.”

Các tập đoàn sản xuất thức 
ăn vặt kiểm soát giới học giả 
và các hướng dẫn về dinh 
dưỡng

Báo cáo từ nhóm Trách nhiệm 
Doanh nghiệp trình bày một 
số phát hiện chính nêu bật mối 
liên hệ của ILSI với ngành công 
nghiệp, và cách họ nghiên cứu, chi 
phối chính phủ, cùng với các hoạt 
động đang ảnh hưởng tiêu cực đến 
chính sách y tế công cộng.

Ví dụ, tạp chí của ILSI có tên 
Đánh giá Dinh dưỡng, không phải 
lúc nào cũng tiết lộ các chi nhánh 
của ILSI và mâu thuẫn lợi ích của 
họ. Hơn nữa, gần 40% các ấn phẩm 
của ILSI Bắc Mỹ từ năm 2013 đến 
2017 đã nhận được hỗ trợ hoặc tài 
trợ từ ILSI, nhưng không được tiết 
lộ. Trong số khoảng 60% các ấn 
phẩm có thông tin công khai, đôi 
khi họ vẫn tuyên bố là “không có 
mâu thuẫn lợi ích”.

Ngoài ra, ILSI tuyên bố rằng họ 
không vận động hành lang, nhưng 
họ đã đưa ra hướng dẫn trực tiếp 
cho chính phủ Argentina về các 
cập nhật cho cơ sở dữ liệu thành 
phần thực phẩm quốc gia.

ILSI Ấn Độ thậm chí còn thực 
hiện một nghiên cứu với sự hợp 
tác của các tổ chức nghiên cứu 
chính phủ nhằm chỉ trích và trình 
bày sai lệch về tác dụng đến sức 
khỏe của thực phẩm truyền thống, 
thay vì tập trung vào tác dụng có 
hại đối với sức khỏe của soda và 
thực phẩm chế biến sẵn.

Hơn nữa, hội đồng quản trị của 
ILSI Bắc Mỹ vi phạm Nguyên tắc 1 
trong chính sách mâu thuẫn lợi ích, 
vì hơn 50% hội đồng quản trị có 
liên kết với tư nhân.

Cuối cùng, có một thực tế là 
thay vì dỡ bỏ ILSI Mexico sau khi 

nó vi phạm quy tắc đạo đức của 
tập đoàn dưới sự lãnh đạo của 
giám đốc điều hành Coca-Cola, 
thì ILSI Mesoamerica đã tiếp 
nhận nó vào năm 2019, cũng dưới 
sự lãnh đạo của một giám đốc điều 
hành Coca-Cola. 

Mặc dù nghiên cứu đã tiết lộ 
rằng ILSI là nguồn tài trợ chính 
cho nghiên cứu, theo nhóm Trách 
nhiệm Doanh nghiệp thì:

“Những phát hiện đó là tự phục 
vụ cho lợi ích của họ; việc này đã dẫn 
đến sự chỉ trích từ nhà sản xuất kẹo 
Mars (lúc đó là thành viên ILSI). Là 
đồng tác giả và là thành viên DGAC 
2010, Joanne Slavin, đã không tiết lộ 
mối liên hệ tài chính của mình với 
Big Food and Beverage, bao gồm 
Coca-Cola, PepsiCo, và Nestlé.”

Đồ ăn vặt làm tăng tỷ lệ tử 
vong do COVID-19 
Bác sĩ tim mạch tại London, Tiến 
sĩ Aseem Malhotra, là một trong 
những người cảnh báo rằng cách 
ăn uống kém lành mạnh có thể làm 
tăng nguy cơ tử vong do COVID-19. 
Ông đã đăng trên Twitter, "Chính 
phủ và y tế cộng đồng Anh Quốc 
thiếu hiểu biết và vô cùng cẩu thả 
khi không nói với người dân rằng 
họ cần thay đổi cách ăn uống ngay 
bây giờ.”

Ông ấy nói với BBC rằng thực 
phẩm siêu chế biến chiếm hơn một 
nửa lượng calo mà người Anh tiêu 
thụ, và nếu bạn bị béo phì, tiểu 
đường loại 2, và tăng huyết áp  – tất 
cả đều liên quan đến cách ăn uống 
kém lành mạnh – nguy cơ tử vong 
do COVID-19 tăng gấp mười lần.

Tiến sĩ Robert Lustig, Giáo 
sư danh dự ngành nội tiết Nhi 
khoa tại Đại học California, San 
Francisco, cho biết thêm: “Tôi 
nghe nói rằng COVID-19 như một 
con quái vật vì nó không phân biệt 
ai cả. Trên thực tế, nó không phân 
biệt người lây nhiễm. Nhưng nó 
phân biệt được nó sẽ lấy sinh mạng 
ai. Ngoài người cao tuổi, thì đó là 
người da đen, béo phì, và/hoặc có 
các bệnh nền. Điều gì đã phân biệt 
ba nhóm nhân khẩu học này?”

“Thực phẩm siêu chế biến. 
Bởi vì thực phẩm siêu chế biến sẽ 
khiến bạn dễ bị sưng – điều mà 
COVID-19 rất sẵn lòng tấn công 
vào. Đó là cách mà thực phẩm 
chế biến góp phần khiến bạn thiệt 
mạng. Đã đến lúc nên suy nghĩ lại 
về thực đơn của bạn”.

Tiến sĩ Joseph Mercola là bác sĩ 
chấn thương chỉnh hình, ông 
cũng là người sáng lập Mercola.
com. Ông đã nhận được nhiều giải 
thưởng trong lĩnh vực sức khỏe tự 
nhiên, tầm nhìn chính của ông là 
thay đổi mô hình y tế hiện đại bằng 
cách cung cấp  nguồn kiến thức quý 
giá cho mọi người để giúp họ kiểm 
soát sức khỏe.

Hồng Ngân 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
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JOSEPH MERCOLA

Các vấn đề sức khỏe tiềm 
ẩn như béo phì, bệnh 
tim mạch, và tiểu đường 
được xem là những yếu 

tố chính gây tử vong do nhiễm 
virus corona mới, COVID-19. 
Trong một nghiên cứu, hơn 99% 
trường hợp tử vong do COVID-19 
xảy  ra  ở  những người có bệnh nền.

Trong số các trường hợp tử vong 
thì 76.1% bị cao huyết áp, 35.5% bị 
bệnh tiểu đường, và 33% bị bệnh 
tim. Hơn nữa, một nghiên cứu 
khác tiết lộ rằng trong số những 
người từ 18 đến 49 tuổi nhập viện 
do COVID-19, béo phì là tình trạng 
phổ biến nhất, trước cả tăng huyết 
áp. Các bệnh kinh niên như tiểu 
đường loại 2, bệnh tim và béo phì 
có rất nhiều điểm chung là do cách 
ăn uống không lành mạnh.

Thực phẩm chế biến sẵn, thức 
ăn vặt, và nước ngọt là thủ phạm 
chính làm gia tăng các bệnh kinh 
niên nói trên, và do vậy nó là 
nguyên nhân chủ yếu trong các ca 
tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, 
ngay cả khi đại dịch COVID-19 
đang xảy ra, các tập đoàn thực 
phẩm và thức uống đa quốc gia 
vẫn đang can thiệp vào các chính 
sách cộng đồng và gây tác động 
đến việc thiết lập các hướng dẫn về 
cách ăn uống.

Theo báo cáo của nhóm chiến 
dịch Trách nhiệm Doanh nghiệp 
thì để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

cần phải kiểm soát vấn đề mâu 
thuẫn này. Trong khi đó, các 
chuyên gia y tế cảnh báo rằng các 
loại thực phẩm siêu chế biến là 
nhân tố chính gây ra tử vong do 
COVID-19, và kêu gọi đưa ra các 
hướng dẫn y tế cộng đồng để cảnh 
báo người dân về những nguy cơ 
của chúng.

Những công ty khổng lồ sản 
xuất thức ăn vặt đang thay 
đổi chính sách dinh dưỡng 
cộng đồng
Theo báo cáo của Trách nhiệm 
Doanh nghiệp, hơn một nửa số 
người được bổ nhiệm vào Ủy ban 
Tư vấn Hướng dẫn cách ăn uống 
(DGAC) năm 2020 có liên hệ với 
Viện Khoa học Đời sống Quốc tế 
(ILSI) – một tổ chức vô vụ lợi được 
thành lập bởi một giám đốc điều 
hành Coca-Cola cách đây 40 năm. 

DGAC được cho là một ủy ban 
độc lập, chuyên xem xét các bằng 
chứng khoa học và cung cấp báo 
cáo để giúp phát triển bộ hướng 
dẫn cách ăn uống cho người Mỹ 
(2020 đến 2025). Tuy nhiên, mối 
liên hệ chặt chẽ với ILSI lại là để bảo 
đảm ủy ban này chịu ảnh hưởng 
của các nhà sản xuất thực phẩm 
không lành mạnh. Ngay cả chiếc 
ghế chủ tịch DGAC và phó chủ tịch 
Hội Phụ trách Mang thai và Cho 
con bú cũng có liên kết với ILSI.

ILSI đã bị phơi bày là “cò mồi” 
cho ngành công nghiệp thức ăn 
vặt. Các tài liệu nội bộ tiết lộ rằng 

Các công ty thức ăn vặt góp phần làm
tình hình COVID-19 tồi tệ hơn

Thời tiền sử:
Dấu tích của nền 
công nghệ đã mất

Thực phẩm chế biến, 
đồ ăn vặt và nước 
ngọt là những thủ 
phạm chính làm gia 
tăng các bệnh mãn 
tính, và do đó có 
vai trò quan trọng 
trong các ca tử 
vong do COVID-19.

“Cỗ máy Antikythera” là một chiếc 
đồng hồ thiên văn cực kỳ phức tạp 
được tìm thấy vào đầu thế kỷ 20, 
trên một con tàu Hy Lạp dường như 
đã bị đắm vào khoảng năm 80 sau 
Công Nguyên. Bảo tàng Khảo cổ 
học ở Athens, ngày 14/9/2014.
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bản trên có thể đã mô tả về một vụ nổ hạt 
nhân. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng 
tại thành phố Hindu của Rajasthan, một 
lớp tro phóng xạ khổng lồ đã bao phủ một 
diện tích khoảng năm dặm vuông. Cường 
độ bức xạ vẫn khiến khu vực này không thể 
ở được. Không chỉ có Sử thi Mahabharata 
kể chi tiết về thời tiền sử này, một số bản 
văn Hindu khác cũng kể lại sự tồn tại của 
các loại vũ khí có thể quét sạch cả đội quân 
như quét những chiếc lá.

Ngoài ra, nếu xem xét cẩn thận hàng 
trăm hiện vật và hình ảnh cổ đại khác, 
chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại liệu công 
nghệ hiện đại ngày nay có phải là công 
nghệ mới chưa từng có. Trước khi anh em 
nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên 
5 năm, người ta đã phát hiện một chiếc 
máy bay gỗ 2,200 năm tuổi ở Ai Cập. Có lẽ 
do máy bay là thứ gì đó xa lạ với thời kỳ đó, 
các nhà khảo cổ đã nghĩ rằng hiện vật này 
là một loại điêu khắc về chim được cách 
điệu. Họ cũng tìm thấy những vật thể kim 
loại tương tự ở các khu vực khác nhau của 
Mỹ Châu thời tiền Colombia. Đáng kinh 
ngạc hơn nữa, ở những vùng xa xôi trên 
thế giới, người ta khám phá ra những bức 
tranh trong các hang động miêu tả về thời 
kỳ huy hoàng của tàu vũ trụ.

Khoa học chân chính cần phải liên tục 
đặt nghi vấn, xem xét và xác định lại nền tảng 
của chính nó khi có những khám phá mới. 
Quá trình này đôi khi sẽ gạt bỏ những kết 
quả của nhiều năm nghiên cứu và điều tra 
trước đó sang một bên. Chúng ta đã biết các 
sách lịch sử hiện nay nói rằng sự phát triển 
khoa học công nghệ đi từ trình độ thấp lên 
đến trình độ cao, nhưng những phát hiện 
được liệt kê ở trên lại kể một câu chuyện rất 
khác. Nó khiến chúng ta phải nghiêm túc 
nhìn nhận lại giả thiết của mình. 

Khi đối mặt với một lượng đáng kể 
bằng chứng khiến quan niệm đương đại về 
lịch sử và công nghệ tinh xảo của tổ tiên 
chúng ta trở nên thiếu đúng đắn, chúng ta 
sẽ thiếu lương tâm và phản khoa học nếu 
cố phớt lờ chúng để bảo vệ một niềm tin 
không có cơ sở.

Thuần Thanh biên dịch

Đường, muối, và chất béo làm cho thức 
ăn vặt ngon hơn nhưng cũng làm suy 
giảm hệ thống miễn dịch của chúng ta.

đe dọa khi chúng được sinh mổ hoặc 
uống sữa bột thay vì sữa mẹ. Mỗi thế hệ 
đều chuyển giao hệ vi sinh vật của mình 
cho thế hệ tiếp theo khi đứa trẻ đi qua 
âm đạo người mẹ. Những đứa trẻ sinh 
ra bằng phương pháp mổ bị thiếu hụt sự 
chuyển giao đó. 

Vào một số thời điểm đầu đời, trẻ sơ 
sinh sẽ được sử dụng đợt thuốc kháng 
sinh đầu tiên. Phải mất một thời gian để 
hệ vi sinh vật của những đứa trẻ sinh ra 
bằng cách sinh mổ có thể bình thường 
hóa hệ vi sinh của chúng trở lại. Trong 
thời gian đó, khi não và hệ thống miễn 
dịch phát triển, chúng có nhiều nguy cơ 
mắc bệnh béo phì, bệnh celiac, và bệnh 
tiểu đường ở tuổi vị thành niên.

Tiếp theo, trẻ sơ sinh bú sữa bột nhận 
được các chất dinh dưỡng quan trọng 
như calo và canxi, nhưng chúng thiếu 
vi chất dinh dưỡng chỉ có trong sữa mẹ. 
Kết quả là, hệ vi sinh vật bị thay đổi theo 
những cách có thể làm tăng nguy cơ 
béo phì, hen suyễn và dị ứng sau này.

Mối đe dọa lớn cuối cùng là việc sử 
dụng các chất kháng vi khuẩn – cho dù 
đó là xà bông hay gel rửa tay – vì chúng 
loại bỏ cả vi khuẩn “tốt” lẫn vi khuẩn 

“xấu”. Chúng ta cần vi khuẩn tốt để giúp 
cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, 
nhưng chúng ta đang rửa sạch mọi thứ. 

 
Hỏi: Chúng ta có thể làm gì để duy 
trì sức khỏe và hệ vi sinh vật?
Đáp: Mỗi người, đặc biệt là các bậc cha 
mẹ có con nhỏ, nên suy xét những lợi ích 

và rủi ro liên quan đến việc dùng thuốc 
kháng sinh, sinh mổ, sữa bột cho trẻ em 
và các chất kháng khuẩn. Chúng ta hãy 
đặt câu hỏi liệu chúng có thực sự cần thiết 
hay không. Ví dụ, hỏi bác sĩ nếu bạn được 
kê đơn thuốc kháng sinh. Bệnh có thể tự 
khỏi mà không cần đến nó.

Đôi khi, sinh mổ và nuôi con bằng 
sữa bột là cần thiết về mặt y tế, nhưng 
nếu có sự lựa chọn, phụ nữ nên chọn 
sinh thường và nuôi con bằng sữa mẹ.

Cuối cùng, thay vì mua xà bông diệt 
khuẩn, hãy cân nhắc rửa bằng xà bông 
thông thường và nước. Bất kỳ lợi ích nào 
từ xà bông diệt khuẩn vẫn chưa được 
chứng minh, mặc dù chúng được tiếp 
thị rộng rãi.

Trúc Đoàn biên dịch

Duy trì hệ vi sinh vật khỏe mạnh cho con trẻ
Tiếp theo từ trang 29

Việc tái tạo lại cỗ 
máy Antikythera 
tinh xảo - vốn 
được dùng để tính 
lịch thiên văn cổ 
đại - đã cho thấy 
mức độ chính xác 
tương đương các 
mô hình tính toán 
hiện nay. Thiết bị 
này khiến các nhà 
khoa học bối rối 
vì nó đảo ngược 
các quan niệm vốn 
có về lịch sử phát 
triển của khoa học 
công nghệ.

“Cỗ máy Antikythera” được tái tạo lại 
tại Bảo tàng Khảo cổ học ở Athens, 
ngày 14/9/2014.
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Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ngăn cản 
Texas tăng sản lượng điện trước 
bão tuyết 
Một tuần trước khi bão tuyết giáng xuống 
Texas, tiểu bang này đã đề nghị Bộ Năng 
lượng Hoa Kỳ dỡ bỏ các quy định liên 

bang về hạn chế sản lượng điện.
Quyền Bộ trưởng Năng lượng, ông David 

Huizenga, đã không dỡ bỏ các hạn chế về môi 
trường, thay vào đó ông ra lệnh cơ quan vận hành lưới điện 
Texas dùng tất cả các nguồn tài nguyên để duy trì các tiêu 
chuẩn khí thải thấp, bao gồm cả việc mua điện từ bên ngoài 
tiểu bang. Tờ Dallas Business Journal đưa tin hôm 17/02 cho 
biết, theo dữ liệu của Hội đồng Ổn định Điện lực Texas, giá 
điện đã tăng lũy tiến lên 6,000% vào tháng 02/2021. Texas 
giảm sản lượng điện để tuân thủ các tiêu chuẩn năng lượng 
xanh, trong khi biết rõ rằng người dân Texas có thể chết 
cóng trong nhà vì không có điện. 

Chính phủ Úc cắt hàng triệu
quảng cáo trên Facebook sau
lệnh cấm tin tức

Chính phủ Úc đang rút lại các quảng 
cáo của chính phủ trên Facebook, một 

hành động khiến Facebook mất hàng 
triệu USD, để đáp lại sự kiểm duyệt của 

Facebook đối với nội dung liên quan đến tin 
tức của Úc vào tuần trước.

Cuộc chiến giữa chính phủ Úc và Facebook bắt đầu từ tuần 
trước xoay quanh dự luật buộc nền tảng này phải thông qua 
thỏa thuận thương mại với báo chí Úc hoặc sẽ phải tuân theo 
quy định bắt buộc của chính quyền về việc trả tiền để sử dụng 
nội dung tin tức trên nền tảng của họ.

Hải Dương, Việt Nam: 
Dịch bệnh chưa có dấu 
hiệu dừng lại, nông 
sản gặp nạn
Tỉnh Hải Dương phát hiện 
thêm các ca nhiễm virus 
Trung Cộng trong cộng 
đồng. Ngày 23/02, Hải 
Dương ban hành văn bản 
về khai báo y tế, truy vết các 
ca F1 (là những người  tiếp 
xúc gần với các bệnh nhân 
COVID-19). Những người 
được xem là F1 phải khai 
báo y tế trong vòng 24 giờ 
kể từ khi có thông báo truy 
vết về ca bệnh Covid-19 
(được gọi là F0), nếu cố 
tình không khai báo sẽ bị 
xử  phạt. 

Một số địa phương đã 
chặn người và hàng hóa 
từ Hải Dương khiến hơn 
90,000 tấn nông sản cần 
được ‘giải cứu’ vì đã quá 
thời điểm thu hoạch. Theo 
báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn trẻ 
ở Sài Gòn đã thuê xe đi đến 
Hải Dương mua bắp cải về 
bán với giá 0 đồng.

Trung Quốc viện trợ 
miễn phí vaccine ngừa 
COVID-19 cho 53 nước

Hôm 23/02, Bộ Ngoại giao 
Trung Cộng thông báo 
Trung Quốc đang xuất cảng 
vaccine ngừa COVID-19 
sang 27 nước và viện trợ 
miễn phí cho 53 nước trên 
thế giới.

Bộ này lưu ý rằng phần 
lớn các nước nhận vaccine 
ngừa COVID-19 của Trung 
Quốc là những quốc gia 
đang phát triển. Trung 
Quốc hiện đang tích cực 
tham gia vào sáng kiến 
COVAX của WHO bằng 
cách cung cấp vaccine cho 
các nước đang phát triển.

Ấn Độ chuẩn bị chấp thuận 
45 khoản đầu tư của 
Trung Quốc.  
Hôm 22/02, Reuters dẫn các 
nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho 

biết, nước này có thể thông qua 
45 dự án đầu tư từ Trung Quốc, bao 

gồm những đề nghị của các hãng như 
Great Wall Motor và SAIC Motor Corp. 
Những đề nghị được chấp thuận nằm trong 
nhóm không nhạy cảm với an ninh Ấn Độ, 
chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gồm: điện 
tử, hóa chất và dệt may... 

Từ năm 2020, có khoảng 150 dự án đầu 
tư của Trung Quốc vào Ấn Độ với tổng giá 
trị hơn 2 tỷ USD đã bị đình trệ sau khi New 
Delhi thắt chặt quản lý đầu tư từ Bắc Kinh 
nhằm đáp trả vụ ẩu đả giữa binh sĩ hai nước 
khiến nhiều lính Ấn Độ thiệt mạng. Hành 
động trên được đưa ra khi căng thẳng quân 
sự giữa hai nước có phần hạ nhiệt. 

Texas cấm điện lực gửi hóa đơn cao 
ngất ngưởng cho người dân

Hôm 20/02, Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết Ủy 
ban Tiện ích công cộng Texas sẽ yêu cầu các công 
ty điện lực tạm dừng gửi hóa đơn cho khách hàng 
và phải tạm ngừng việc cắt điện với những người 

không thanh toán.
Tính đến hết ngày 21/02, vẫn còn khoảng 30,000 người ở 

Texas không có điện sinh hoạt.
Giá điện tuần trước tại bang này đã tăng vọt khi đợt giá rét 

kỷ lục diễn ra và làm hơn 4 triệu người không có điện vào thời 
gian đỉnh điểm. Mặc dù điện lúc có, lúc không, nhiều người 
đang phải nhận những hóa đơn lên tới 10,000-17,000 USD chỉ 
cho vài ngày sử dụng sau bão tuyết.

Liên minh Âu Châu (EU) 
xem xét trừng phạt các 
công ty dính líu đến 
quân đội Miến Điện
Theo Nikkei ngày 22/02, các 

ngoại trưởng EU nhấn mạnh khối 
này “sẵn sàng áp dụng các biện 

pháp hạn chế” như cấm đi lại và đóng 
băng tài sản những cá nhân dính líu đến 
cuộc đảo chính ngày 01/02 ở Miến Điện. 
EU cũng sẽ xem xét lại quan hệ hợp tác 
với Miến Điện và các ưu đãi thương mại 
dành cho quốc gia này. 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 23/02 cho 
biết họ áp dụng lệnh trừng phạt với hai 
tướng quân đội Miến Điện gồm Tư lệnh 
không quân Maung Maung Kyaw và 
trung tướng Moe Myint Tun, cựu Tham 
mưu trưởng quân đội Miến Điện. Theo 
đó, Hoa Kỳ sẽ đóng băng tất cả tài sản của 
các quan chức này tại Hoa Kỳ (nếu có), 
đồng thời cấm công dân Hoa Kỳ giao dịch 
với những người này.

Trung Quốc quảng cáo ‘chống 
dịch thành công’ ngay tại 
trung tâm New York
Theo Fox News, hãng thông tấn 
Tân Hoa Xã của Trung Cộng đã 

đăng các thông tin tuyên truyền 
của Bắc Kinh về đại dịch viêm phổi 

Vũ Hán lên bảng quảng cáo ở Quảng 
trường Thời đại của New York.

Thông điệp hiển thị chủ yếu là những 
tiến bộ của Trung Quốc trong cuộc chiến 
chống lại virus Vũ Hán và khẳng định 

“Trung Quốc đã giúp đỡ hơn 80 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, sẽ tiếp tục chung tay chống 
lại virus với cộng đồng quốc tế.”

Trong khi đó, cuộc điều tra về nguồn 
gốc virus Vũ hán của nhóm nghiên cứu 
của WHO đang vấp phải nhiều chỉ trích. 
Hoa Kỳ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc từ 
chối cung cấp dữ liệu thô về các bệnh 
nhân ban đầu cho nhóm nghiên cứu 
của WHO.
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