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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

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

Đại dịch, phòng 
ngừa, và sự chắc 
chắn của việc
đổ lỗi
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Tổng thống Joe Biden tham dự buổi gặp gỡ cử tri do CNN tổ chức tại
Nhà hát Pabst ở Milwaukee, Wisconsin, hôm 16/02//2021.

Hiểu sai về lịch sử Trung Quốc 
của TT Biden có thể ảnh hưởng 
đến chính sách của Hoa Kỳ

HOA KỲ
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị 

Bảo thủ (CPAC) ở Orlando, Florida, hôm 28/02/2021.

Cựu TT Trump gợi ý tranh cử 
năm 2024, kêu gọi một

Đảng Cộng Hòa đoàn kết

AFP VIA GETTY IMAGES

Mọi người đang đi ngang qua một cửa hàng điện 
thoại thông minh và công nghệ Xiaomi ở Tp. Thẩm 
Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, hôm 12/6/2018.

ZHONG YUAN

Khi CNN hỏi Tổng thống (TT) 
Hoa Kỳ Joe Biden về chính sách 
Trung Quốc của ông trong một sự 
kiện truyền hình được tổ chức ở 
Milwaukee hôm 16/02, ông nói 
rằng ông không thể thảo luận về 
điều này chỉ trong 10 phút. Sau đó 

ông Biden đã đưa ra những nhận 
xét kỳ lạ. Ông ấy không chỉ hiểu 
sai về lịch sử Trung Quốc mà còn 
biện minh cho các chính sách 
độc tài của lãnh đạo Trung Cộng 
Tập Cận Bình. Định hướng chính 
sách Trung Cộng của chính phủ 
mới thực sự đáng lo ngại.
Tiếp theo trang 7

KINH TẾ - TÀI CHÍNH
Các khoản vay của 
Trung Quốc dành 
cho Mỹ Châu Latinh 
lao dốc trong bối 
cảnh đại dịch  

THE ASSOCIATED PRESS

Năm 2010, khi nền kinh tế Trung 
Quốc đang rầm rộ phát triển và 
các doanh nghiệp thuộc sở hữu 
nhà nước tìm cách mở rộng ra 
toàn cầu, chính quyền này đã để 
mắt đến Mỹ Châu Latinh, một 
khu vực giàu tài nguyên thiên 
nhiên nhưng thiếu vốn. Kết quả 
là một khoản vay kỷ lục 35 tỷ USD 
Tiếp theo trang 10

IVAN PENTCHOUKOV

Trong bài diễn thuyết đầu 
tiên của mình kể từ khi 
rời Tòa Bạch Ốc, cựu 
Tổng thống (TT) Donald 

Trump tuyên bố phong trào “Hoa 
Kỳ Trên Hết” của ông còn lâu mới 
kết thúc, chỉ trích chính phủ ông 
Biden, phác thảo hướng đi cho 
tương lai của Đảng Cộng Hòa, và 

gợi ý rằng ông có thể tái tranh cử 
tổng thống vào năm 2024.

Diễn thuyết trước một đám 
đông tràn đầy khí thế tại Hội 
nghị Hành động Chính trị Bảo 
thủ (CPAC) thường niên, cựu TT 
Trump nói rằng TT Joe Biden 
đã có “tháng đầu tiên thảm hại 
nhất so với bất kỳ tổng thống 
nào trong lịch sử hiện đại.” Ông 
Trump cảnh báo rằng ông Biden 

đang đi theo con đường xã hội 
chủ nghĩa cấp tiến có thể dẫn đến 
chủ nghĩa cộng sản.

Ông Trump nói: “Chúng ta 
sẽ giải cứu và củng cố Hoa Kỳ, 
và chúng ta sẽ chống lại sự tấn 
công dồn dập của chủ nghĩa cấp 
tiến, chủ nghĩa xã hội, và thực sự, 
tất cả những điều này đều dẫn 
đến chủ nghĩa cộng sản.”
Tiếp theo trang 3

JACK LEE VÀ JENNIFER ZENG

Theo sắc lệnh được ban hành 
vào ngày 14/01/2020 của cựu 
Tổng thống (TT) Donald Trump, 

các nhà đầu tư Hoa Kỳ được yêu 
cầu thoái vốn cổ phần tại 9 công 
ty Trung Quốc thuộc  danh sách 
đen, bao gồm Xiaomi, trước 
Tiếp theo trang 26

THEODORE DALRYMPLE

Gần đây nhiều 
người thường kết 
thúc các bức thư cho 
tôi bằng câu “Giữ an toàn nhé.” 
Đây là một câu mà tôi không 
thích, vì một lý do nào đó mà tôi 
không thể giải thích rõ được, 
mặc dù tôi chắc chắn rằng nó 
hoàn toàn mang ý tốt và thậm 
chí trong một vài trường hợp là 
rất chân thành.

Nó tác động tới tôi theo kiểu 
giống như tiếng rít của viên 
phấn hoặc móng tay khi cào lên 
trên chiếc bảng đen. Âm thanh 
đó khiến tôi rùng mình khó 
chịu. (Một bài thơ hoặc một 
bài hát tuyệt vời cũng khiến ta 
rùng mình nhưng theo hướng 
ngược lại.)

Tuy nhiên, “Giữ an toàn nhé” 
lại không tệ hại bằng “Nghỉ lễ vui 
vẻ nhé.” Tôi đã nhận được một 
Tiếp theo trang 11
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BOWEN XIAO 
 
Theo một cuộc khảo sát mới 
với hơn 28,000 độc giả của The 
Epoch Times, cựu Tổng thống 
Donald Trump vẫn được xem 
là lãnh đạo của Đảng Cộng 
Hòa trong khi triển vọng lập 
đảng thứ ba tách khỏi Đảng 
Cộng Hòa dường như không 
được ưa chuộng.

Khoảng 82% trong tổng 
số 28,643 độc giả cho biết họ 
xem ông Trump là “lãnh đạo 
hiện tại của Đảng Cộng Hòa”. 
Nhân vật được bình chọn nhiều 
thứ hai là Lãnh đạo Thiểu số 
Thượng viện Mitch McConnell 
(Cộng Hòa–Kentucky), nhận 
được 930 phiếu bầu – khoảng 
3% tổng số người được khảo sát.

Gần 8% số người đã bỏ 
phiếu cho những người không 
được đề cập trong cuộc khảo 
sát, bao gồm Lãnh đạo Thiểu số 
Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng 
Hòa–California), Thượng nghị 
sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa–
South Carolina), và cựu Đại 
sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc 
Nikki Haley.

Quý vị thấy ai đang là lãnh 
đạo hiện tại của Đảng 
Cộng Hòa? (Biểu đồ 1)

Các cuộc thăm dò khác gần 
đây cũng cho kết quả tương tự. 
Một cuộc thăm dò của công ty 
Morning Consult/Politico được 
công bố hôm 15/02 cho thấy 
hơn một nửa số đảng viên Cộng 
Hòa (59%) nói rằng ông Trump 
nên đóng một “vai trò chính” 
trong Đảng Cộng Hòa trong 
tương lai, trong khi 54% nói 
rằng họ sẽ ủng hộ vị cựu tổng 
thống này trong cuộc bầu cử 
tổng thống sơ bộ giả định vào 
năm 2024.

Độc giả của The Epoch 
Times cũng được hỏi về việc 
liệu họ có tin rằng Đảng Cộng 
Hòa có thể giành lại quyền kiểm 
soát Thượng viện mà không có 
sự yểm trợ của ông Trump vào 
năm 2022 hay không; khoảng 
73% người nói không. Chỉ hơn 
3,700 độc giả, tức là 13%, tin 
rằng Đảng Cộng Hòa có thể 
giành lại đa số mà không có sự 
yểm trợ của ông Trump; trong 
khi 14% độc giả cho biết họ 
không chắc chắn về điều này.

Các câu trả lời cũng tương 
tự khi những người tham gia 
được hỏi liệu họ có tin rằng 
Đảng Cộng Hòa có thể giành 
lại đa số trong Hạ viện mà 
không có sự yểm trợ của ông 
Trump hay không. Đại đa số, 

khoảng 70%, cho biết họ không 
tin rằng có thể đạt được chiến 
thắng tại Hạ viện mà không có 
sự  hậu thuẫn của ông Trump.

Gần 48% số người trả lời 
thăm dò tin rằng không nên 
có đảng thứ ba tách khỏi Đảng 
Cộng Hòa, khoảng 23% nói rằng 
nên tồn tại một đảng thứ ba, 
và 29% không chắc chắn.

Quý vị có nghĩ rằng nên có 
một đảng thứ ba tách khỏi 
Đảng Cộng Hòa hay không? 
(Biểu đồ 2)
Theo một người từ California 
thì thành công trong tương lai 
của đảng này gắn liền với cựu 
tổng thống.

“Không có sự hỗ trợ của ông 
Trump, Đảng Cộng Hòa coi như 
xong,” anh Fernando Vera, một 
giáo viên khoa học trung học 
cho biết, “Hàng triệu người ủng 
hộ ông Trump sẽ không quên 
những gì mà lãnh đạo của Đảng 
Cộng Hòa đã làm với ông ấy.”

Ông Steve, một chuyên gia 
máy điện toán đến từ Texas, 
không cung cấp họ của anh, cho 
biết ông tin rằng ông Trump có 
năng lực độc đáo để truyền cảm 
hứng và thúc đẩy cử tri trong 
nước, một yếu tố mà Đảng 
Cộng Hòa cần có để tồn tại.

Ông nói: “Rất nhiều người 
trong chúng tôi thích các chính 
sách và lòng ái quốc của ông 
Trump hơn những thứ cũ kỹ mà 
hầu hết các chính trị gia khác 
mang tới, bất kể họ thuộc đảng 
phái nào. Ông Trump đã thành 
công một các đáng kinh ngạc 
trong việc truyền cảm hứng cho 
cử tri ở hầu hết mọi thành phần 
dân cư, và Đảng Cộng Hòa cần 
đến sự nhiệt tình đó để tồn tại.”

Ông Robert Ferracane, một 
lập trình viên về hưu từ New York 
cho biết những người ủng hộ ông 
Trump “trung thành với ông ấy 
và sẽ tiếp tục tuân theo các chỉ 
thị và mục tiêu của ông ấy.”

Cũng theo kết quả của cuộc 
khảo sát, thành công của các 

“Tất cả chúng ta đều biết rằng 
chính phủ ông Biden sẽ tệ—
nhưng không ai trong chúng ta 
tưởng tượng được họ rồi sẽ tồi 
tệ đến mức nào, và họ sẽ tiến về 
phía cực tả bao xa nữa.”

Ông Trump đã dành một 
phần đáng kể của bài diễn văn 
để chỉ trích những hành động 
ban đầu của TT Biden về vấn 
đề nhập cư. Ông nói rằng việc 
ông Biden đảo ngược các hành 
động của ông về vấn đề nhập cư 
đã dẫn đến một dòng cuồn cuộn 
người nhập cư bất hợp pháp, 
đặc biệt là trẻ vị thành niên.

“Các chính sách nhập cư cấp 
tiến của ông Biden không chỉ là 
bất hợp pháp—chúng là phi đạo 
đức, chúng là vô tâm, và chúng 
phản bội các giá trị cốt lõi của 
đất nước chúng ta,” ông nói.

Cựu TT Trump dự đoán rằng 
chỉ riêng các chính sách nhập 
cư của TT Biden là đủ để Đảng 
Dân Chủ mất Tòa Bạch Ốc vào 
năm 2024. Sau đó, ông gợi ý về 
khả năng tranh cử tổng thống.

“Ai biết được, có lẽ tôi thậm 
chí sẽ quyết định đánh bại họ lần 
thứ ba,” ông Trump nói, khiến 
khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.

Ông Trump kêu gọi TT Biden 
mở lại các trường học và cáo 
buộc vị tổng thống này hành 
động theo lệnh của các nghiệp 
đoàn giáo viên, những tổ chức 
đang chống lại việc tái mở cửa 
các trường học. Ông đã ca ngợi 
những thành tựu của chính phủ 
mình trong việc đối phó với đại 
dịch virus Trung Cộng.

Cựu TT Trump cũng chỉ trích 
TT Biden về việc tái gia nhập Tổ 
chức Y tế Thế giới, hủy bỏ dự án 

đường ống Keystone XL, và ký 
lại hiệp định khí hậu Paris.

Ông Trump đã nói về sự rạn 
nứt trong Đảng Cộng Hòa vốn 
được một số ít đảng viên đã đổ 
thêm dầu vào lửa bằng việc bỏ 
phiếu ủng hộ việc đàn hặc và kết 
tội [ông] trước khi Thượng viện 
tuyên trắng án cho vị cựu tổng 
thống này. Ông Trump nêu đích 
danh từng đảng viên Cộng Hòa 
đã  bỏ  phiếu chống lại ông.

“Đảng Cộng Hòa đang đoàn 
kết. Sự chia rẽ duy nhất là giữa 
một số ít những chính khách 
lâu năm hám lợi ở thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn và tất cả mọi người 
còn lại trên khắp đất nước,” 
ông Trump nói.

Cựu Tổng thống khẳng định 
rằng ông không quan tâm đến 
việc thành lập một đảng chính 
trị thứ ba, nói rằng “chúng ta có 
Đảng Cộng Hòa.”

Bài diễn văn của ông Trump 
đánh dấu lần xuất hiện đầu 
tiên của ông trước công chúng 
kể từ khi ông rời Tòa Bạch Ốc 
vào ngày 20/01. Trước khi rời 
nhiệm sở, ông đã bị cấm trên 
Twitter và Facebook-điều này 
làm tăng thêm sự thiếu vắng 
ông dưới ánh đèn sân khấu. 
Cựu tổng thống nói, “đã đến 
lúc phải phá bỏ những độc 
quyền của Big Tech.”

Vị trí của cựu TT Trump với 
tư cách là lãnh đạo của phong 
trào bảo thủ đã rõ ràng trong 
suốt 4 ngày gồm các bài diễn 
thuyết và thảo luận tại CPAC, 
với việc đám đông thường vỡ 
òa trong tiếng hò reo khi tên 
của ông Trump được nhắc đến. 
Không ai trong số các diễn giả 
chỉ trích vị cựu tổng thống này.

Một cuộc bỏ phiếu thăm dò 

ý kiến   được thực hiện tại hội 
nghị cho thấy 95% người tham 
dự muốn các chính sách của 
ông Trump được tiếp tục, và 
97% đã tán thành hiệu quả công 
việc của ông khi còn tại vị. Ông 
Trump cũng thu hút được nhiều 
hơn hai lần sự ủng hộ của bất 
kỳ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa 
nào khác trong một cuộc bầu 
cử tổng thống giả định cho năm 
2024. Thống đốc bang Florida 
Ron DeSantis nhận được 21% 
phiếu bầu so với 55% người 
chọn ông Trump.

Cựu TT Trump đã vạch ra 
nghị trình cho Đảng Cộng Hòa, 
xác định tính liêm chính trong 
bầu cử là một trong những 
ưu tiên hàng đầu. Ông nói 
rằng cuộc bầu cử vừa rồi đã bị 
“gian lận,” khiến đám đông hô 
vang “chúng ta đã thắng.” Ông 
nói rằng Tối cao Pháp viện đã 

không có “can đảm” để thụ lý 
thách thức của Texas đối với 
cuộc tổng tuyển cử.

Bài diễn văn này mang 
phong cách bài diễn văn vận 
động tranh cử đặc trưng của 
ông với một thông điệp tương tự 
như  một  chiến dịch tranh cử.

Ông nói: “Chúng ta tin 
tưởng vào việc đứng lên chống 
lại Trung Quốc, chấm dứt hoạt 
động thuê ngoài, đưa các nhà 
máy và chuỗi cung ứng của 
chúng ta trở về, đồng thời bảo 
đảm rằng Hoa Kỳ, chứ không 
phải là Trung Quốc, làm chủ 
tương lai. Các công ty rời bỏ 
Hoa Kỳ để tạo ra công ăn việc 
làm ở Trung Quốc cũng như ở 
các quốc gia khác vốn đã tước 
đoạt của chúng ta trong nhiều 
năm không nên được khen 
thưởng, họ phải bị đánh thuế, 
phạt tiền và trừng phạt.”

“Tương lai của Đảng Cộng 
Hòa là một đảng bảo vệ các 
quyền lợi và giá trị về xã hội, 
kinh tế và văn hóa của các gia 
đình người dân lao động Hoa 
Kỳ—thuộc mọi chủng tộc, mọi 
màu da và mọi tín ngưỡng,” 
ông Trump nói. “Đảng Cộng 
Hòa tin rằng nhu cầu của mỗi 
công dân bình thường phải 
được đặt lên trên hết.” 

CPAC kết thúc vào tối ngày 
28/02 và bao gồm cả các diễn giả 
như Thượng nghị sĩ Tom Cotton 
(Cộng Hoà-Arkansas), Josh 
Hawley (Cộng Hòa-Missouri), 
và Ted Cruz (Cộng Hòa-
Texas), cũng như Thống đốc 
Ron DeSantis, Thống đốc Kristi 
Noem và anh Donald Trump Jr., 
cùng những người khác.

Cẩm An biên dịch
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Cựu TT Trump gợi ý tranh cử năm 2024,
kêu gọi một Đảng Cộng Hòa đoàn kết
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Kết quả khảo sát ý kiến: Ông Trump 
vẫn là lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa

Đảng Cộng Hòa 
đang đoàn kết.
Sự chia rẽ duy 

nhất là giữa một 
số ít những chính 

khách lâu năm 
hám lợi ở thủ đô 

Hoa Thịnh Đốn và 
tất cả mọi người 
còn lại trên khắp 

đất nước.
Donald Trump

Cựu Tổng thống Donald Trump 
diễn thuyết tại Hội nghị Hành động 
Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Orlando, 

Florida, hôm 28/02/2021.

Cựu Tổng thống Donald Trump diễn thuyết tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở 
Orlando, Florida, hôm 28/02/2021.

Biểu đồ 1.

Biểu đồ 2.

Biểu đồ 3.

Biểu đồ 4.

ứng cử viên Đảng Cộng Hòa 
trong tương lai cũng gắn liền với 
ông Trump.

Gần 90% các người trả lời 
(25,667) cho biết họ có thể bỏ 
phiếu cho các ứng cử viên mà 
Ông Trump đã ủng hộ. Chỉ 
347 người nói rằng họ có thể sẽ 
không làm như vậy.

Khả năng quý vị sẽ bỏ 
phiếu cho các ứng cử viên 
mà ông Trump tán thành 
là bao nhiêu? (Biểu đồ 3)
“74 hoặc 75 triệu người trong 
chúng tôi đã bỏ phiếu cho ông 
ấy trong cuộc bầu cử vừa qua 
mong đem lại nhiệm kỳ thứ hai 
cho ông ấy, nhưng thay vào đó, 
tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục 
ủng hộ ông ấy ở cấp tiểu bang và 
địa phương, để thay thế những 
người đương nhiệm của Đảng 
Cộng Hòa không trung thành, 
bằng các cuộc bầu cử sơ bộ 
trong đảng,” ông  Ferracane  nói.

Ông Ferracane cho biết ông 
hy vọng Đảng Cộng Hòa có thể 
giành lại Hạ viện và Thượng 
viện “thông qua một thế hệ ứng 

cử viên MAGA mới.”
Trong khi đó, 64% người 

được hỏi cho biết họ có thể 
không bỏ phiếu cho các ứng cử  
viên mà ông McConnell ủng 
hộ. Hơn 4% nói rằng họ có thể 
bỏ phiếu cho các ứng cử viên 
mà ông McConnell ủng hộ, 
trong khi một lượng đáng kể 
người được hỏi (32%) vẫn chưa 
quyết định.

Khả năng quý vị sẽ bỏ phiếu 
cho các ứng cử viên mà 
ông McConnell tán thành là 
bao nhiêu? (Biểu đồ 4)
Ông J.S., một kỹ sư về hưu từ 
Massachusetts cho biết, “Nhận 
định của ông Trump về mọi 
người không phải là tốt nhất, 
nhưng ông ấy thực sự chăm lo 
cho đất nước này. Bất cứ ai mà 
ông ấy ủng hộ đều đáng được 
xem xét cẩn thận. Ngược lại, 
ông McConnell thuần túy là 
một chính trị gia. Tôi hoàn toàn 
không tin tưởng ông ta và sẽ hoài 
nghi bất cứ ai mà ông ta ủng hộ.”

Hạo Văn biên dịch
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WESLEY J. SMITH
 
“Quý vị có, hoặc đã từng là 

thành viên Đảng Cộng Sản 
không?” Câu hỏi đó đã đem 
đến nỗi kinh hoàng và sợ hãi 

cho vô số người dân Hoa Kỳ 
trong những tháng ngày đen tối 

của “Danh sách đen Hollywood”, “Chủ 
nghĩa McCarthy” và “Nỗi  sợ  hãi màu đỏ 
lần hai” hồi đầu thập kỷ 1950.

Hậu quả của những tư tưởng sai 
lầm về chính trị cách đây 70 năm là 
rất tàn khốc. Khi những người như 
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joe McCarthy 
ở Wisconsin thúc giục khu vực tư nhân 
loại bỏ tận gốc những người cộng sản, 
đã bùng phát một cơn hoảng loạn về 
tinh thần; vào thời điểm đó những 
người được cho là có thiện cảm với cộng 
sản bị từ chối tuyển dụng – không phải 
vì họ đã thực hiện bất kỳ hành vi bất 
hợp pháp hay phạm tội nào, mà chỉ đơn 
giản là vì những gì họ tin tưởng hoặc bị 
cáo buộc đã từng đặt niềm tin vào.

Đó là một quãng thời gian đen tối 
và bất công mà – sau khi sự hoảng loạn 
tự nó qua đi – người dân Hoa Kỳ thề sẽ 
không bao giờ để nó lặp lại. Than ôi, 
như bất kỳ ai chú ý đến thời sự đều biết, 
những ngày tồi tệ của quá khứ với việc 
bị liệt danh sách đen và bị quy tội liên 
đới đã quay trở lại – chỉ có điều lần này, 
những tay săn phù thuỷ không khoan 
nhượng là nhóm người Hollywood thời 
thượng đã “thức tỉnh”, đám tay sai của 
nhóm Big Tech và bộ phận quản lý 
nhân sự của các tập đoàn lớn, “những 
người có ảnh hưởng” trên mạng xã hội, 
những nhân vật tên tuổi của các hãng 
thông tấn lớn, các giáo sư đại học, và 
những người kiểm soát thể chế.

Một lần nữa chúng ta lại ở trong thời 
kỳ hoảng loạn đạo đức, còn được gọi là 
“văn hóa tẩy chay”. Ngày nay, con mồi bị 
săn đuổi không phải là những người cộng 
sản, mà là những người đã hoặc đang bị 
cáo buộc là “da trắng thượng thẳng”, có 
tư tưởng bài người LGBT, ủng hộ cựu 
Tổng thống Trump, hoặc là tham gia vào 
một danh mục gần như không có giới 
hạn: “thù địch”.

Giá trị cốt lõi đang không còn trụ 
vững. Văn hóa tẩy chay đang gây ra 
những bất ổn xã hội ở mức độ sâu rộng. 
Nhưng ngay cả khi những cuộc biểu 
tình đang gia tăng, thì những kẻ reo rắc 
nỗi hoảng loạn đạo đức đương đại đang 
tăng cường việc bắt nạt để xóa sạch khỏi 
nền văn hoá những quan điểm họ cho 
rằng không chấp nhận được, thường chỉ 
đơn giản là “quan điểm bảo thủ”. Để 
làm mọi việc trở nên phức tạp hơn, tình 
trạng bắt nạt này không do các lãnh đạo 
chính phủ, mà do khối doanh nghiệp tư 
nhân khởi xướng chống lại những người 
ít có khả năng tự vệ.

Rõ ràng là cần phải làm điều gì đó. 
Thượng nghị sĩ tiểu bang California, 
bà Melissa Melendez (Cộng Hòa–Lake 
Elsinore), có một ý tưởng hứa hẹn thành 
công rõ rệt. Bà đưa ra dự luật Đa dạng Tư 
tưởng (SB 238), một đạo luật chống phân 
biệt đối xử, sẽ bổ sung “xu hướng chính 
trị” vào các danh mục có thể được bảo 

vệ hiện hữu như chủng tộc, tín ngưỡng 
tôn giáo, khuyết tật thể chất, nguồn gốc 
gia đình, tình trạng hôn nhân, giới tính, 
khuynh hướng tình dục, phân loại giới 
tính, bản dạng giới (gender identity), 
và những điều tương tự trong luật dân 
quyền của California.

Cụ thể, dự luật của bà Melendez 
sẽ khiến việc “từ chối thuê hay tuyển 
dụng… hay ngăn cản hay sa thải” một 
nhóm người “... hoặc phân biệt đối xử 
với một cá nhân trong việc bồi thường, 
hoặc trong điều khoản, điều kiện hoặc 
đặc quyền tuyển dụng” vì “khuynh 
hướng chính trị” của họ, là “hành vi 
tuyển dụng bất hợp pháp”.

Dự luật này cũng sẽ cấm các ngân 
hàng phân biệt đối xử dựa trên khuynh 
hướng chính trị. Điều này quan trọng 
vì một số ngân hàng đã bắt đầu từ chối 
cung cấp dịch vụ cho ngành công 
nghiệp súng. Dự luật cũng sẽ ngăn chặn 
“bất kỳ chủ sở hữu bất động sản nào 
quấy rối, trục xuất, hay phân biệt đối xử 
đối với bất kỳ cá nhân nào trong việc 
bán hoặc cho thuê bất động sản” dựa 
vào khuynh hướng chính trị.

Bà cũng đề nghị bảo vệ khuynh hướng 
chính trị trong lĩnh vực giáo dục; điều này 
sẽ cấp thêm nghị lực cho một số lãnh đạo 
các trường đại học vốn bị ép buộc một 
cách hèn nhát phải sa thải những giáo sư 
có tư tưởng bảo thủ (SB 249).

Bà Melendez cho biết mục đích của 
những dự luật của bà là để bảo đảm 
rằng “người dân California được hỗ trợ 
về quyền được đối thoại cởi mở và có 
tư tưởng đa dạng.” Thật là một ý tưởng 
cấp tiến!

Phản ứng dữ dội chống lại dự luật của 
bà Melendez chứng tỏ sự cần thiết của nó.

“Quan điểm phân biệt chủng tộc, 
ủng hộ khủng bố trong nước, bài ngoại, 
lệch lạc của bà không xứng đáng được 
bảo vệ ‘khỏi sự phân biệt đối xử,’” Đảng 
viên Dân Chủ Lorena Gonzales (Dân 
Chủ–San Diego) đã phản ứng một cách 
dữ dội trên Twitter. “Lựa chọn thù địch 
và tích cực theo đuổi sự thù địch khiến 
bà không thể trở thành một phần của 
những người cần được bảo vệ.”

Ồ, tấm lòng rộng mở và sự khoan dung 

tha thứ của người dân Hoa Kỳ đương 
đại hướng tới sự đa dạng về tư tưởng!

Vì California bị những người cấp 
tiến như bà Gonzales kiểm soát về 
mặt chính trị, nên triển vọng về việc 
dự luật của bà Melendez được thông 
qua có vẻ mịt mờ. Nhưng không nói 
trước được điều gì. Trớ trêu thay, thủ 
phủ của văn hóa tẩy chay – Seattle – 
đã ban hành một sắc lệnh cấp thành 
phố trong đó có việc bảo vệ chống lại 
hành vi phân biệt đối xử dựa vào “hệ 
tư tưởng chính trị” cùng với những 
danh mục khác.

Theo đó, luật này định nghĩa 
thuật ngữ: “‘Hệ tư tưởng chính 
trị’ có nghĩa là bất kỳ ý kiến hay 
niềm tin nào, hay sự phối hợp 
tổng thể của các ý kiến và niềm 
tin, liên quan đến mục đích, hành 
vi, tổ chức, chức năng hoặc cơ sở 
của chính quyền và các tổ chức 
và hoạt động liên quan, có hoặc 
không mang đặc thù của đảng 
phái hay tổ chức chính trị nào. 
Thuật ngữ này bao gồm cả tư cách 
thành viên trong một đảng phái 
hay tổ chức chính trị và bao gồm 
các hoạt động, liên quan một cách 
hợp lý đến hệ tư tưởng chính trị, 

mà không ảnh hưởng đến hiệu quả 
công việc.”

Đảng Cộng Hoà được bảo vệ khỏi 
sự phân biệt đối xử ở Seattle! Một 
khái niệm thật là mới!

Theo ông John G. West, đồng 
nghiệp của tôi ở Viện Khám phá, 
sắc lệnh của Seattle bao trùm khá 
rộng, bao gồm cả những thiệt hại 
do “sự  sỉ nhục” và các dạng thức 
đau khổ và đau đớn khác. Sắc lệnh 
khá bao trùm, ông West khẳng 
định, nó cho phép Parler – một nền 
tảng mạng xã hội có khuynh hướng 
“bảo thủ” đã bị dừng hoạt động trên 
mạng Internet của Amazon – có thể 
khởi kiện vì bị phân biệt đối xử theo 
sắc lệnh ở Seattle nếu “các hành 
động của Amazon chống lại Parler 
liên quan phần nào đến định hướng 
chính trị của Parler.”

Đối với những người cho rằng 
việc bảo vệ các quyền dân sự như 
vậy là không cần thiết, tôi có thể trả 
lời, “Tôi mong là vậy.” Đáng buồn 
thay, câu hỏi đáng sợ giờ đây lại là, 
“Quý vị có phải hay đã từng là người 
có tư  tưởng bảo thủ không?”

Chúng ta hãy hy vọng ý tưởng 
bổ sung hệ tư tưởng và liên kết 
chính trị vào danh mục cần được 
bảo vệ trong các luật về quyền dân 
sự ở địa phương, tiểu bang, và liên 
bang sẽ ngày càng nở rộ trên khắp 
cả nước và ở cấp liên bang. Đó có 
thể là cách duy nhất để ngăn chặn 
làn sóng không chấp nhận quan 
điểm chính trị khác biệt, và giữ 
cho Hoa Kỳ là một xã hội cam kết 
hành động và theo tinh thần “Một 
quốc gia của nhiều dân tộc (E 
Pluribus Unum).”

Ông Wesley J. Smith là nhà văn đạt 
được giải thưởng, và là chủ tịch của 
Trung tâm Khả năng Xuất chúng của 
Con người thuộc Viện Khám phá.

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

Thanh Tùng 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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KHUYẾN MẠI

Tối cao Pháp viện bác bỏ 
hàng loạt vụ kiện về cuộc 

bầu cử tổng thống năm 2020

JANITA KAN

Hôm 22/02, hai quan chức hàng đầu 
của Ủy ban Viễn Thông Liên Bang 
(FCC) cho biết nỗ lực của Đảng Dân 
Chủ tại Hạ viện trong việc ép các nhà 
cung cấp dịch vụ truyền hình chặn 
Fox News và hai kênh truyền hình 
cáp khác là “gây rối” vì đã cố gắng 
“kìm hãm các bài diễn văn chính trị 
và việc đánh giá tin tức độc lập.”

Trong các tuyên bố độc lập, các ủy 
viên FCC là ông Brendan Carr và ông 
Nathan Simington đã phúc đáp thư 
mà hai dân biểu Đảng Dân Chủ tại 
Ủy ban Năng lượng và Thương mại 
gửi tới 12 hãng truyền hình cáp, vệ 
tinh và phát hình trực tuyến.

“Đối với những đảng viên Dân 

Chủ tại Hạ viện, những người dùng 
giấy thư in biểu tượng chính thức của 
họ để đưa ra yêu cầu, tôi xin nói thế 
này: Đòi hỏi của quý vị về việc muốn 
biết ‘các nguyên tắc đạo đức’ mà 
một công ty tư nhân dùng để quyết 
định sẽ đăng tải những tin tức nào là 
không phù hợp với các nguyên tắc 
cơ bản về tự do ngôn luận và tự do 
báo chí,” ông Carr nói.

Trong thư, các đảng viên Dân 
Chủ tại Hạ viện này đã kêu gọi những 
hãng truyền thông nói trên thực 
hiện các bước mà họ khẳng định có 
thể giúp chống lại sự lan truyền của 
“thông tin sai lệch”.

Các Dân biểu Jerry McNerney 
(Dân Chủ–California) và Anna G. 
Eshoo (Dân Chủ–California) cho 

MATTHEW VADUM

Hôm 22/02, Tối cao Pháp viện đã bác bỏ 
hàng loạt các thách thức pháp lý về kết 
quả bỏ phiếu ở một số tiểu bang trong 
cuộc bầu cử  tổng thống  gần đây.

Tòa án Tối cao này đã không giải 
thích lý do tại sao họ từ chối xét xử 
các vụ án, nhưng có ba thẩm phán đã 
không đồng tình với quyết định không 
xét xử một trong các vụ án từ tiểu bang 
Pennsylvania.

Hôm 11/01, cách Ngày Nhậm chức 
chỉ còn hơn một tuần, Tòa án Tối cao nói 
trên đã từ chối yêu cầu của các đương 
sự – bao gồm Tổng thống (TT) đương 
thời Donald Trump, Đảng Cộng Hòa 
và những người ủng hộ ông Trump – về 
việc đẩy nhanh tiến độ một số vụ kiện, 
liên quan đến các cuộc bầu cử tổng 
thống được tổ chức tại các tiểu bang 
chiến địa là Arizona, Georgia, Michigan, 
Pennsylvania, và Wisconsin. 

TT Joe Biden, một đảng viên Dân 
Chủ, đã nhậm chức hôm 20/01, cùng 
Phó Tổng thống (PTT) Kamala Harris 
sau khi Quốc hội bỏ phiếu hôm 07/01 
bác bỏ phản đối của các thượng nghị sĩ 
và dân biểu thách thức các phiếu bầu 
Đại cử tri đoàn từ các tiểu bang tranh 
chấp mà ông Biden thắng sít sao. Cuộc 
bỏ phiếu đó diễn ra sau khi một vụ xâm 
nhập Điện Capitol Hoa Kỳ của hàng 
trăm người biểu tình, làm gián đoạn quá 
trình chứng nhận trong nhiều giờ.

Một số vụ kiện đã thách thức các kết 
quả của cuộc bầu cử trên cơ sở những 
thay đổi được cho là vi hiến đối với các 
thủ tục bầu cử tại tiểu bang. Điều II của 
Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng “Mỗi 
Tiểu bang sẽ chỉ định [đại cử tri cho 
tổng thống và phó tổng thống] theo 
cách thức mà Cơ quan Lập pháp của 
tiểu bang có thể chỉ thị.” Các đương 
sự chỉ ra rằng quyền lập pháp ở đây là 
“toàn quyền,” nghĩa là về mọi mặt và có 
quyền tuyệt đối.

Các vụ kiện trên cho rằng các quan 
chức tiểu bang không được phép sửa 
đổi các thủ tục bầu cử mà không có sự 
đồng ý của cơ quan lập pháp.

Một trong những kháng cáo hiện 
đã bị bác bỏ là vụ kiện Đảng Cộng 
Hòa tại Pennsylvania chống lại ông 
Degraffenreid, hồ sơ tòa án số 20-542 
và 20-574, ban đầu được gọi là vụ kiện 
Đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania chống 
lại bà Boockvar, nhưng  sau đó bị đơn 
Kathy Boockvar đã từ chức thư ký tiểu 
bang Pennsylvania và ông Veronica 
Degraffenreid là người thay thế bà. Vụ 
kiện xoay quanh vấn đề Tòa án Tối cao 
tiểu bang vượt quá thẩm quyền khi tòa 
này đơn phương thay đổi các quy tắc 
bầu cử mà không có sự đồng ý của cơ 
quan lập pháp tiểu bang.

Đảng Cộng Hòa đã lập luận trong 
đơn của mình rằng “các câu hỏi quan 
trọng trong luật liên bang có liên 
quan đến phán quyết 4–3 của Tòa án 
Tối cao Pennsylvania về việc kéo dài 
thời hạn nhận phiếu bầu trong Ngày 
bầu cử của Đại Hội đồng Lập pháp và 
việc ra lệnh với giả định rằng các lá 
phiếu không có dấu bưu điện đã được 
nộp đúng thời hạn.”

Đây là vụ kiện mà theo đó Thẩm phán 
Samuel Alito đã ra lệnh hôm 06/11/2020, 
ba ngày sau Ngày bầu cử, rằng “tất cả các 
lá phiếu đã nhận qua đường bưu điện 
sau 8 giờ tối hôm 03/11 phải được tách 
riêng ra” khỏi các phiếu bầu khác.

Các thẩm phán Alito, Clarence 
Thomas, và Neil Gorsuch đã không đồng 
tình với quyết định không xét xử kháng 
cáo của Tối cao Pháp viện.

Hôm 22/02, ông Alito đã viết về việc 
bất đồng quan điểm của mình với sự 
tham gia của Thẩm phán Gorsuch, rằng 
vụ án đặt ra “một câu hỏi hiến pháp 
quan trọng và lặp đi lặp lại: liệu các Điều 
khoản Bầu cử hoặc Đại cử tri của Hiến 
pháp Hoa Kỳ… có bị vi phạm hay không, 
khi một tòa án tiểu bang phán quyết 
rằng điều khoản hiến pháp tiểu bang lại 
vượt thẩm quyền của luật pháp tiểu bang 
về cách thức tiến hành một cuộc bầu cử 
liên bang. Câu hỏi đó đã chia rẽ các tòa 
án cấp thấp, và việc xem xét của chúng 
tôi vào thời điểm này sẽ có lợi rất nhiều.”

Trong quan điểm bất đồng của mình, 
ông Thomas bày tỏ sự thất vọng, khi viết 

rằng tòa án “không giải quyết được tranh 
chấp này trước cuộc bầu cử, và nhờ 
vậy đưa ra các quy tắc rõ ràng. Giờ đây, 
chúng ta đã một lần nữa thất bại trong 
việc cung cấp các quy tắc rõ ràng cho 
các cuộc bầu cử  trong tương lai.”

Một kháng cáo khác hiện đã bị bác 
bỏ, vụ kiện ông Kelly chống lại tiểu bang 
Pennsylvania, hồ sơ tòa án số 20-810, 
được đệ trình bởi Dân biểu Mike Kelly 
(Dân chủ–Pennsylvania), một người 
ủng hộ ông Trump mạnh mẽ, người đã 
thách thức chiến thắng của ông Biden 
tại tiểu bang Pennsylvania. Ông Kelly 
đã yêu cầu Tối cao Pháp viện xem xét 
vụ kiện của mình, vụ kiện thách thức 
các chính sách bỏ phiếu qua thư tại tiểu 
bang Pennsylvania, quê hương của ông. 
Ông Kelly lập luận rằng Đạo luật 77, đạo 
luật của tiểu bang năm 2019 cho phép bỏ 
phiếu bầu qua thư một cách phổ biến mà 
không có lý do, đã vi phạm Hiến pháp.

Mặc dù sự ủng hộ đối với việc phản đối 
các kết quả bầu cử của Đại cử tri đoàn đã 
tan biến tại Quốc hội sau vụ xâm nhập 
Điện Capitol, nhưng ông Kelly vẫn kiên 
quyết phản đối chứng nhận của các Đại cử 
tri tiểu bang Pennsylvania vào sớm ngày 
07/01. Việc thách thức này đã thất bại.

Tối cao Pháp viện đã từ chối một 
đơn kiện khác từ Pennsylvania, cựu TT 
Donald J. Trump kiện ông Degraffenreid, 
hồ sơ tòa án số 20-845. Bà Boockvar ban 
đầu được liệt kê là bị đơn.

Luật sư chiến dịch tranh cử của ông 
Trump, ông John C. Eastman đến từ 
Anaheim, California, nói với The Epoch 
Times vào giữa tháng 01/2021 rằng ông 
vẫn hy vọng Tối cao Pháp viện của quốc 
gia sẽ thụ lý vụ việc vì nó liên quan đến 
các vấn đề quan trọng.

“Có một ngoại lệ phổ biến trong việc 
vô hiệu hóa [các tranh tụng], gọi là ‘có 
khả năng tái diễn nhưng tránh xem xét,’ 
ông nói vào thời điểm đó.

“Nó được viện dẫn khá thường xuyên 
trong các vụ kiện bầu cử, vì các vấn đề này 
thường được áp dụng cho cuộc bầu cử 
tiếp theo cũng như cuộc bầu cử hiện tại. 
Vấn đề pháp lý của chúng tôi – đó là liệu 
các quan chức bầu cử không nằm trong 
nhánh lập pháp và tư pháp của tiểu bang 
có khả năng bỏ qua hoặc thay đổi luật bầu 
cử  tiểu bang về ‘cách thức’ chọn đại cử tri 
tổng thống có vi phạm Điều II của Hiến 
pháp Hoa Kỳ hay không – vẫn là điều 
quan trọng và cần Tòa án xem xét.”

Một vụ kiện bị bác bỏ khác là vụ án 
ông Wood kiện ông Raffensperger, hồ 
sơ tòa án số 20-799, do luật sư và người 
ủng hộ ông Trump L. Lin Wood đệ trình 
chống lại Thư ký tiểu bang Georgia Brad 

Raffensperger. Ông Wood lập luận rằng 
ông Raffensperger, một đảng viên Cộng 
Hòa, đã “soán ngôi” toàn quyền của Cơ 
quan lập pháp Georgia “bằng cách tham 
gia một Thỏa thuận Dàn xếp với Đảng 
Dân Chủ hồi đầu năm 2020 và phát hành 
một Bản tin bầu cử chính thức trong 
đó đã sửa đổi các thủ tục rõ ràng của Cơ 
quan lập pháp về việc xác minh danh 
tính các cử  tri bầu chọn qua thư.”

Thỏa thuận vào tháng 03/2020 với 
Đảng Dân Chủ tại Georgia, Ủy ban 
Tranh cử Thượng viện của Đảng Dân 
Chủ và Uỷ ban Tranh cử Quốc hội của 
Đảng Dân Chủ nói trên đã vi phạm 
quyền của cử tri khi đặt ra “các tiêu 
chuẩn hoàn toàn khác mà một nhân 
viên phòng phiếu giải quyết các lá phiếu 
khiếm diện ở Georgia phải tuân theo.”

Một vụ kiện từ tiểu bang Arizona, ông 
Ward kiện ông Jackson, hồ sơ tòa án số 
20-809, cũng đã bị bác bỏ.

Vụ kiện đó, do Chủ tịch Đảng Cộng 
Hòa ở tiểu bang Arizona, ông Kelli Ward, 
đệ đơn và tuyên bố rằng các tòa án cấp 
thấp đã không cho các đương sự đủ thời 
gian để thách thức các kết quả bầu cử của 
tiểu bang.

“Trong vụ kiện này, các tòa án cấp 
thấp chỉ cho phép hai ngày kiểm tra 
và làm rõ về tính hợp lệ của cuộc bầu 
cử tổng thống ở Arizona, trong đó… có 
3,333,829 phiếu đã được bầu.”

Một vụ kiện khác từ Michigan, ông 
King kiện bà Whitmer, hồ sơ tòa án số 
20-815, đã bị bác bỏ.

Đơn kiện nêu rõ rằng có “những điều 
bất bình thường và gian lận cử tri phổ 
biến ở tiểu bang Michigan trong việc giải 
quyết và kiểm đếm phiếu bầu trực tiếp 
và phiếu bầu khiếm diện,” và tòa án xét 
xử “hoàn toàn và tuyệt đối bỏ qua hàng 
chục bản khai hữu thệ, lời chứng, ý kiến   
chuyên gia, sơ đồ, và những bức ảnh ủng 
hộ  yêu cầu của những người khởi kiện.”

Một vụ kiện từ tiểu bang Wisconsin, 
ông Trump kiện ông Biden, hồ sơ tòa án 
số 20-882, cũng đã bị bác bỏ.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump 
đã thách thức một phán quyết của Tòa 
án Tối cao Wisconsin. Phán quyết này 
bị cáo buộc đã vi phạm Điều II của Hiến 
pháp “bằng cách duy trì việc kiểm đếm 
50,125 phiếu bầu khiếm diện được bỏ 
phiếu ở hai quận theo quyết định của các 
quan chức bầu cử nhằm bỏ qua hoặc phá 
vỡ các quy định của tiểu bang về việc yêu 
cầu các phiếu bầu khiếm diện chỉ được 
giao qua đường bưu điện hoặc giao tận 
tay cho nhân viên phòng phiếu.”

Hạo Văn biên dịch

rằng các kênh Fox, Newsmax, và One 
America News thuộc phe cánh hữu đã 
phát tán “thông tin sai lệch” sau cuộc 
bầu cử tháng 11/2020 và về COVID-19. 
Các lá thư của họ cũng yêu cầu trả lời tại 
sao các nhà mạng lại truyền tải thông 
tin của các kênh truyền hình này.

Các nhà cung cấp dịch vụ truyền 
hình đã bị hỏi những câu hỏi như: họ 
áp dụng các nguyên tắc đạo lý hay đạo 
đức nào để quyết định kênh truyền 
hình sẽ được truyền tải;  bao nhiêu 
người đã theo dõi các kênh truyền hình 
này trong những tuần trước cuộc bầu 
cử tổng thống; họ có hành động phản 
đối kênh nào sau cuộc bầu cử đó hay 
không, hoặc sau vụ việc người biểu tình 
tràn vào Điện Capitol hôm 06/01.

Ông Carr cho biết hai đảng viên 
Đảng Dân Chủ tại Hạ viện này đã 
“nhắm mục tiêu có chọn lọc” một số 
hãng thông tấn báo chí vì đã đưa tin 
về các sự kiện chính trị, đồng thời nói 
rằng những hành động như vậy phát 
đi một thông điệp rõ ràng và đáng 
lo ngại rằng “những công ty bị giám 
sát này sẽ phải trả giá nếu các kênh 
tin tức ‘nằm trong tầm ngắm’ không 
tuân theo những kịch bản chính trị 
của Đảng Dân Chủ.”

“Đây là một sự vi phạm đáng sợ 
về quyền tự do ngôn luận mà mọi 
phương tiện truyền thông trên đất 
nước này đều được hưởng,” ông nói.

Vị ủy viên này nhắc nhở người dân 
Hoa Kỳ rằng việc đàm luận về các vấn 
đề được công chúng quan tâm cần 
phải “sôi nổi, không bị cấm đoán, và 
cởi mở”.

Ông nói rằng, “Nhiều quan điểm 
thì tốt hơn là ít quan điểm. Tuy nhiên, 
nỗ lực có trù tính của Đảng Dân Chủ 
nhằm đẩy những ý kiến bất đồng   ra 
khỏi quảng trường công cộng thể hiện 
sự chệch hướng rõ ràng so với các tiêu 
chuẩn của Tu chính án Thứ nhất. Quyết 
định của một kênh tin tức về những câu 

chuyện sẽ phát sóng và cách thức dàn 
dựng phải nằm ngoài tầm kiểm soát 
của bất kỳ quan chức chính phủ nào, 
chứ không phải trở thành mục tiêu bị 
ngắm của họ.”

Ông Simington nói, “Thật đáng 
lo ngại bởi vì Ủy ban Năng lượng và 
Thương mại Hạ viện giám sát Đạo luật 
Truyền thông.”

“Tôi tin tưởng người dân Hoa Kỳ sẽ 
tự  quyết định việc sẽ chọn lắng nghe ai.”

Quyền Chủ tịch FCC Jessica 
Rosenworcel và nhân viên của bà đã 
không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu 
bình luận từ The Epoch Times về các 
bức thư trên.

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và 
Thương mại của Hạ viện Frank Pallone 
(Dân Chủ–New Jersey) dự kiến   sẽ điều 
hành một phiên điều trần trực tuyến 
của tiểu ban vào hôm 24/02.

Trong các tuyên bố độc lập với The 
Epoch Times, phát ngôn viên của Fox 
News và Newsmax đã chỉ trích hành 
vi của các nhà lập pháp này, nói rằng 
hành động của họ đã tạo ra “một tiền 
lệ khủng khiếp”.

Hồi tháng trước, kênh CNN thiên 
tả đã tiến hành một hành động tương 
tự khi cố gắng gây áp lực buộc các nhà 
cung cấp dịch vụ truyền hình cáp loại bỏ 
các đối thủ cạnh tranh như Newsmax. 
Newsmax đã đáp lại rằng CNN đang cố 
gắng loại bỏ Newsmax như một đối thủ 
cạnh tranh, đồng thời lưu ý rằng kênh 
truyền hình cáp tự do này có lịch sử 
xuyên tạc và rao bán “các thuyết âm 
mưu” về hồ sơ của Christopher Steele 
và  vụ  thông đồng với Nga.

Văn phòng của các Dân biểu 
McNerney và Eshoo đã không hồi đáp 
ngay lập tức yêu cầu bình luận từ 
The Epoch Times.

Bản tin có sự đóng góp của Zachary 
Stieber
Hạo Văn biên dịch

Ủy viên FCC lên án Đảng Dân Chủ 
tại Hạ viện về kiểm duyệt các 
kênh thông tấn

Tòa thị chính Seattle vào ngày 19/09/2016.

Ủy ban Viễn thông Liên bang Hoa Kỳ công bố kết quả điều tra về CenturyLink sau sai sót ngừng hoạt động trên 
toàn quốc làm gián đoạn đường dây 911 vào ngày 27/12/2018.
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Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 04/11/2020.
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“Nếu quý vị biết bất cứ điều 
gì về lịch sử Trung Hoa, nó luôn 
luôn là—thời điểm mà Trung 
Quốc trở thành nạn nhân của 
thế giới bên ngoài là khi họ 
chưa được thống nhất trong 
nước,” ông Biden nói.

“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 lẽ của mình cho 
những việc ông ấy làm, dựa trên 
điều đó.”

Những tuyên bố của ông 
Biden gây sửng sốt vì những 
luận điệu như vậy thường đến 
từ Trung Cộng. Vì thế, không 
có gì đáng ngạc nhiên khi cựu 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo ngay lập tức nói rằng 
ông Biden đang lặp lại “tuyên 
truyền của Trung Cộng” liên 
quan đến việc vi phạm nhân 
quyền của đảng này đối với 
các dân tộc thiểu số và những 
người bất đồng chính kiến.

Lịch sử mà TT Biden đang 
đề cập đến là 71 năm qua ở 
Trung Quốc—lịch sử đáng xấu 
hổ sau khi Trung Cộng lên 
nắm quyền. Ông Biden sinh 
năm 1942. Không có gì là lạ 
khi ông thiếu kiến thức về lịch 
sử Trung Quốc. Trên thực tế, 
hầu hết người dân Hoa Kỳ và 
thậm chí nhiều người Trung 
Quốc không hiểu lịch sử Trung 
Quốc. Trung Cộng đã giả mạo 
sách giáo khoa lịch sử Trung 
Quốc và lừa dối nhiều thế hệ 
người Trung Quốc bằng những 
điều không chính xác của họ.

Tuyên bố của ông Biden 
cho rằng, “khi Trung Quốc trở 
thành nạn nhân của thế giới 
bên ngoài” ám chỉ đến những 
biến cố chỉ xảy ra sau khi 
Trung Cộng lên nắm quyền. 
Trên thực tế, lần cuối cùng 
Trung Quốc là nạn nhân của 
thế giới bên ngoài là trong 
Cuộc kháng chiến chống Nhật 
xâm lược trong Đệ nhị Thế 
chiến. Trung Cộng cũng có thể 
coi Chiến tranh Triều Tiên là 
lần cuối cùng Trung Quốc trở 
thành nạn nhân. Tuy nhiên, 
Chiến tranh Triều Tiên do 
Trung Cộng hậu thuẫn, và thế 
giới bên ngoài đã không hề 
xâm lược Trung Quốc.

Trung Cộng coi Trung Quốc 
là nạn nhân khi bị cô lập với thế 
giới trước khi Hoa Kỳ phát triển 
mối bang giao với Bắc Kinh. 
Tuy nhiên, Trung Cộng đã truất 
phế Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung 
Quốc John Leighton Stuart, và 
tự chuyển mình sang phe cộng 
sản của Liên Xô cũ. Trung Cộng 
đứng về phía đối lập với các nền 
dân chủ phương Tây, và tự cô 
lập. Trong Chiến tranh Triều 
Tiên, quân đội Trung Cộng đã 
hỗ trợ quân đội Bắc Hàn xâm 
lược Nam Hàn. Liên Hiệp Quốc 
lên án hành động xâm lược của 
quân đội Trung Cộng và điều 
động binh sĩ từ 21 quốc gia đến 
viện trợ cho Nam Hàn. Trung 
Cộng tiếp tục chiến đấu với các 
lực lượng của Liên Hiệp Quốc. 
Làm thế nào một chính quyền 
như vậy có thể mong đợi được 
các quốc gia khác công nhận?

Sau khi Trung Cộng và Liên 
Xô cũ hiềm khích, xung đột 
quân sự giữa hai bên đã xảy 
ra. Liên Xô cũ đe dọa sử dụng 
bom nguyên tử đối với Trung 
Quốc. Điều này có thể được coi 
là một trong những kiểu “trở 
thành nạn nhân.” Trong nỗi sợ 
hãi, Trung Cộng đã chống đối 
phe cộng sản [Liên Xô cũ] và 
giả vờ không còn là kẻ thù của 
các nền dân chủ phương Tây. 
Chỉ sau đó, mối bang giao Hoa 
Kỳ-Trung Quốc mới phát triển 
và nhà cầm quyền Trung Cộng 

mới được cộng đồng quốc tế 
công nhận.

Sau khi mối bang giao Hoa 
Kỳ-Trung Quốc được thiết lập, 
xã hội phương Tây đã mở cửa 
và thực sự chấp nhận Trung 
Cộng. Làm thế nào mà Trung 
Quốc lại có thể trở thành nạn 
nhân của thế giới bên ngoài? 
Tôi không hiểu tại sao ông 
Biden lại nói như vậy.

Trong lịch sử đương đại, 
cuộc xâm lược biên giới của 
Nhật Bản đã biến Trung Quốc 
trở thành nạn nhân lớn nhất. 
Đất nước Trung Quốc trở nên 
đoàn kết hơn bao giờ hết một 
cách bất ngờ khi các tổng tư 
lệnh thống nhất đồng lòng để 
chống lại cuộc xâm lược, nhưng 
Trung Cộng không làm như thế. 
Trung Cộng đã tự vũ trang cho 
mình và đóng vai trò ly khai để 
chia rẽ dân tộc.

Khi đất nước bị ảnh hưởng 
nặng nề vào ngày 07/07/1937, 
Trung Cộng đã chỉ thị cho quân 
đội của tướng Trương Học Lương 
bắt giữ nhà lãnh đạo đất nước 
lúc bấy giờ là ông Tưởng Giới 
Thạch, và tìm cách xử tử ông. 
Tuy nhiên, Trung Cộng phải trả 
tự do cho ông Tưởng vì lãnh đạo 
Liên Xô lúc đó là ông Joseph 
Stalin cần ông Tưởng lãnh đạo 
cuộc chiến chống Nhật. Theo 
kiến giải của ông Biden, Trung 
Cộng lẽ ra phải nhận thức rõ sự 
cần thiết của việc thống nhất đất 
nước trong trường hợp có ngoại 
xâm; nhưng Trung Cộng lại 
chính xác là kẻ phản bội.

Ngày nay, Trung Quốc 
không phải là nạn nhân của 
thế giới bên ngoài. Năm 2020, 
Trung Cộng tiếp tục trên đường 
thống trị toàn cầu bằng chính 
sách ngoại giao sói chiến, đồng 
thời cố gắng che giấu và thao 
túng sự thật về nguồn gốc của 
COVID-19, khiến đại dịch bùng 
phát trên toàn thế giới. Cộng 
đồng quốc tế muốn buộc Trung 
Cộng phải chịu trách nhiệm về 
đại dịch. Trung Cộng đang trở 
thành nạn nhân của thế giới 
hay thế giới đang trở thành nạn 
nhân của Trung Cộng?

Trung Cộng xem Hoa Kỳ 
là kẻ thù lớn nhất của mình, 
nhưng Hoa Kỳ mới thực sự 
là nạn nhân của Trung Cộng. 
Thực sự rất khó hiểu khi nghe 
ông Biden gọi Trung Cộng là 
“đối thủ cạnh tranh đáng gờm 
nhất” chứ  không phải  là  kẻ  thù.

Nhìn vào lịch sử lâu dài và 
chân thực của Trung Quốc, 
trước năm 1949 - thời điểm 
Trung Cộng lên nắm quyền, 
thì trong 5,000 năm lịch sử 
đó, Trung Quốc đã không bị 
“kiểm soát chặt chẽ” như ông 
Biden nói. Trong lịch sử Trung 
Quốc, đã có hàng trăm trường 
phái tư tưởng (Bách Gia Chư 
Tử). Một số lượng lớn người 
dân tin vào Phật giáo, Đạo 
giáo và Nho giáo. Đại Lục lần 
đầu tiên được thống nhất vào 
triều đại nhà Tần, nhưng nhà 
Tần là một triều đại tồn tại 
ngắn ngủi vì nó đã làm trái 
với thiên ý bằng cách cố gắng 
cai trị bằng luật pháp nghiêm 
ngặt. Không giống như chế độ 
độc tài của Trung Cộng, các 
triều đại trong quá khứ đã cai 
trị người dân bằng lòng nhân 
từ, và mỗi triều đại đã duy trì vị 
thế của Trung Quốc trên vũ đài 
thế giới trong hàng trăm năm. 
Chưa bao giờ có cái gọi là 
kiểm soát chặt chẽ–giống như 
cách mà Trung Cộng đang cai 
trị Trung Quốc. “Trung Quốc 
được kiểm soát chặt chẽ” của 
ông Biden không tồn tại trong 
lịch sử Trung Hoa đích thực.

Ngay cả chính phủ Quốc Dân 
Đảng trước đây - luôn bị Trung 
Cộng luôn vu khống, cũng đã cho 
phép tờ Tân Hoa Xã của Trung 

Cộng hoạt động và xuất bản. Nhà 
văn Lỗ Tấn, người nhiều lần được 
Trung Cộng ca ngợi, đã từng viết 
bài nhục mạ Quốc Dân Đảng, 
nhưng ông vẫn được phép cho 
đăng bài tùy ý. Sau khi chính phủ 
Quốc Dân Đảng rút về Đài Loan, 
cuối cùng họ đã thực hiện được 
nền dân chủ ở Đài Loan. “Trung 
Quốc được kiểm soát chặt chẽ” 
của ông Biden chỉ xảy ra ở Đại 
Lục, dưới sự kiểm soát của Trung 
Cộng. Trung Cộng không thể 
chờ đợi để “kiểm soát chặt chẽ” 
Hồng Kông và bước tiếp theo là 
“kiểm soát chặt chẽ” Đài Loan. 
Vậy khi đề cập đến một “Trung 
Quốc được kiểm soát chặt chẽ” 
thực sự, tại sao ông Biden lại cố 
gắng biện minh cho “lý do” của 
các lãnh đạo Trung Cộng?

“Về mặt văn hóa, có những 
chuẩn mực khác nhau mà mỗi 
quốc gia và các nhà lãnh đạo 
của họ được yêu cầu phải tuân 
theo” - ông Biden nói.

Đáp lại tuyên bố này, Thượng 
nghị sĩ Bill Hagerty (Cộng Hòa-
Tennessee) đã tweet rằng, “Tại 
sao Tổng thống của chúng ta lại 
bào chữa cho các hành vi ‘săn 
mồi’ của Trung Cộng?”

Ông Biden không biết về lịch 
sử Trung Quốc và chắc chắn 
không biết về văn hóa thực sự 
của Trung Hoa. “Trung Quốc 
được kiểm soát chặt chẽ” chưa 
bao giờ là một phần của văn 
hóa truyền thống Trung Hoa. 
Trung Cộng đã gần như phá hủy 
hoàn toàn nền văn hóa truyền 
thống của Trung Quốc bằng 
các hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản của họ, hay còn gọi 
là văn hóa Đảng, vốn đang gây 
hại cho đất nước và nhân dân 
[Trung Hoa]. Văn hóa Trung 
Quốc mà ông Biden đề cập và 
nhận thức trên thực tế là văn 
hóa Đảng của Trung Cộng.

Với tư cách là Tổng thống 
Hoa Kỳ, làm thế nào ông Biden 
có thể xác định một chính sách 
phù hợp đối với Trung Quốc 
dựa trên những hiểu biết sai 
lầm như  vậy?

Tôi tin rằng có những người 
trong chính phủ ông Biden thực 
sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa 
Trung Quốc và tôi hy vọng họ 
sẽ sớm lên tiếng. Cần phải chỉ 
ra rằng đội ngũ của ông Biden 
đã không thể phân biệt rõ ràng 
Trung Cộng với Trung Quốc và 
nhà cầm quyền Trung Cộng với 
người dân Trung Quốc. Những 
lời nói của ông Biden cho thấy 
rằng ông không phân biệt giữa 
văn hóa truyền thống Trung 
Hoa và văn hóa Đảng của Trung 
Cộng, điều này thực sự đáng 
lo ngại. Đây có thể là “thành 
quả” của các Viện Khổng Tử của 
Trung Cộng tại Hoa Kỳ và tất 
nhiên, ông Tập Cận Bình cũng 
sẽ cố gắng hết sức để truyền bá 
luận điệu của Trung Cộng đến 
ông Biden.

Ông Biden và chính phủ của 

Hiểu sai về lịch sử Trung Quốc của TT Biden 
có thể ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ

Tiếp theo từ trang 1

Các chuyên gia: Bắc Kinh muốn định hướng chính 
sách của Hoa Kỳ bằng chiêu bài biến đổi khí hậu

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

CATHY HE 

Theo các chuyên gia về Trung 
Quốc, chính phủ Tổng thống 
(TT) Biden không nên cho phép 
Trung Cộng sử dụng biến đổi 
khí hậu như một chiêu bài mặc 
cả để có được những nhượng bộ 
trong các lĩnh vực khác.

Cảnh báo trên được đưa ra 
khi Hoa Kỳ chính thức tái gia 
nhập thỏa thuận Paris hôm 
19/02/2021. TT Joe Biden đã 
mô tả biến đổi khí hậu là một 
“mối đe dọa hiện hữu” và cam 
kết sẽ làm nhiều hơn nữa để 
giảm lượng khí thải carbon. 
Tuy nhiên, các nhà phân tích lo 
ngại rằng điều này có thể khiến 
Hoa Kỳ trở nên thân thiết hơn 
với Trung Cộng.

Trong khi các quan chức của 
chính phủ TT Biden đã nói rõ 
rằng họ sẽ tiếp tục theo quan 
điểm cứng rắn với Trung Cộng 
của chính phủ cựu TT Trump, 
họ cũng chỉ ra các khía cạnh 
“hợp tác” của hoạt động ngoại 
giao Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Trong chiến dịch tranh cử, 
ông Biden tuyên bố ông sẽ 
làm việc với Trung Cộng trong 
các lĩnh vực có lợi ích chung, 
chẳng hạn như biến đổi khí hậu 
và ngăn chặn phổ biến vũ khí 
nguyên tử.

Các chuyên gia lo ngại rằng 
sự hợp tác của Hoa Kỳ về biến 
đổi khí hậu có thể khiến chính 
phủ phải nhượng bộ trong các 
lĩnh vực chính khác như nhân 
quyền, thương mại và an ninh 
quốc gia.

Trung Cộng đã chỉ ra rằng 
Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận các 
điều khoản riêng của họ trước 
khi hai bên có thể làm việc 
cùng nhau.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Triệu Lập Kiên tuyên bố 

hôm 28/01/2021 rằng “Trung 
Quốc sẵn sàng hợp tác với Hoa 
Kỳ và cộng đồng quốc tế về 
biến đổi khí hậu.”

“Tuy vậy, tôi muốn nhấn 
mạnh rằng sự hợp tác Trung 
Quốc-Hoa Kỳ trong các lĩnh 
vực cụ thể … có liên kết chặt 
chẽ với các mối liên hệ song 
phương nói chung,” ông Triệu 
nói, đồng thời cho biết thêm 
rằng Trung Cộng đã nhiều lần 
nhấn mạnh rằng, “không ai nên 
tưởng rằng họ có thể yêu cầu 
Trung Quốc hiểu và hỗ trợ họ 
trong các vấn đề song phương 
và toàn cầu khi họ ngang nhiên 
can thiệp vào các vấn đề nội bộ 
của Trung Quốc và làm suy yếu 
lợi ích của Trung Quốc.”

Trung Cộng đã coi một loạt 
các chủ đề như áp bức các dân 
tộc thiểu số ở Tân Cương và Tây 
Tạng, đàn áp tự do dân chủ ở 
Hồng Kông và đe dọa chủ quyền 
của Đài Loan là một phần lợi ích 
cốt lõi của mình, và không phải 
là chủ đề thích hợp để thảo luận.

Những bình luận của ông 
Triệu được đưa ra sau khi Đặc 
phái viên của Tổng thống Hoa 
Kỳ về Khí hậu John Kerry cam 
kết rằng các vấn đề quan trọng 
bao gồm việc Trung Cộng đánh 
cắp sở hữu trí tuệ và hành vi 
gây hấn quân sự ở Biển Đông 
“sẽ không bao giờ được đánh 
đổi với bất cứ điều gì liên quan 
đến khí hậu.”

Tuy nhiên, ông Kerry cũng 
nói thêm rằng “bản thân khí 
hậu đã là một vấn đề trọng 
yếu,” khi lưu ý rằng Trung 
Quốc là nước phát thải khí nhà 
kính lớn nhất thế giới, với tỷ lệ 
khoảng 30%.

Ông Kerry cho biết, “Vì vậy, 
điều cấp bách là chúng ta phải 
tìm cách phân định để tiến lên 
phía trước.”

Ông Gordon Chang, tác 
giả cuốn sách “The Coming 
Collapse of China” (“Trung 
Quốc Sớm Tan Rã”), gần đây đã 
nói với The Epoch Times rằng 
Hoa Kỳ sẽ không thể hợp tác với 
Trung Cộng trong những điều 
kiện mà họ áp đặt.

Ông Chang nói: “Quan điểm 
của Trung Quốc là quý vị hoặc 
có mối bang giao tốt với chúng 
tôi về mọi thứ, hoặc không có 
gì. Nếu chúng ta được cho lựa 
chọn đó, thì câu trả lời nên là 
không có gì. Bởi vì Trung Quốc 
đang cố gắng thu hẹp các cuộc 
thảo luận mang tính xây dựng.”

Ông lưu ý rằng trong mọi 
trường hợp Hoa Kỳ không cần 
đề nghị bất cứ điều gì để khiến 
Trung Cộng hành động vì vấn 
đề khí hậu.

“Người Trung Quốc đang 
ở trên cùng một hành tinh với 
chúng ta. Vì vậy, họ cũng có 
cùng lợi ích trong việc ngăn 

chặn biến đổi khí hậu trong 
phạm vi nó đang xảy ra. Do đó 
chúng ta không cần cung cấp 
cho họ bất cứ thứ gì để đổi lấy 
việc đó,” ông Chang cho biết.

Theo ông Clyde Prestowitz, 
tác giả của cuốn sách “Thế giới 
Đảo lộn: Hoa Kỳ, Trung Quốc 
và cuộc Vật lộn Giành quyền 
Lãnh đạo Toàn cầu”, bất kỳ 
cuộc đàm phán nào với Trung 
Cộng về biến đổi khí hậu cũng 
sẽ lãng phí thời gian.

Là người từng đàm phán 
thương mại cho chính phủ của 
cựu TT Reagan, ông Prestowitz 
cho rằng “Trung Quốc sẽ không 
đàm phán bất kỳ thỏa thuận 
nào mà chúng ta có thể chấp 
nhận được.”

Ông Prestowitz nói thêm, 
“Chúng ta không thể tin cậy 
vào việc Trung Quốc sẽ  giữ  lời.”

Ông Matthew Pottinger, cựu 
quan chức an ninh của ông 
Trump, cũng cảnh báo tương tự 

về việc mắc kẹt trong “các bẫy 
đàm phán” do Bắc Kinh giăng 
ra. Ông Pottinger cho rằng các 
chính phủ tiền nhiệm của Hoa 
Kỳ đã lãng phí nhiều năm trong 
các cuộc đàm phán chính thức 
với Trung Cộng mà không mang 
lại những kết quả cụ thể. Điều 
này cho phép Bắc Kinh tiếp tục 
các hành động có hại chống lại 
Hoa Kỳ, chẳng hạn như việc 
đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Để cắt giảm lượng khí thải, 
ông Chang đề nghị Hoa Kỳ 
ngừng mua hàng từ Trung 
Quốc, và bắt đầu chuyển ngành 
sản xuất trở lại Hoa Kỳ, vì vận 
tải biển là một ngành gây ô 
nhiễm nặng.

Ông cho biết, “Cách đó sẽ 
giúp ích rất nhiều cho vấn đề 
khí hậu, ngoài việc hiển nhiên 
là sẽ có một số lợi ích thiết yếu 
khác cho chúng ta.”

Yến Nhi biên dịch

MỸ - TRUNG

Một du khách chụp ảnh tại khu 
chôn cất của Nhà tưởng niệm 

Thảm sát Nam Kinh ở Nam Kinh, 
tỉnh Giang Tô, miền đông Trung 

Quốc, vào ngày 11/02/2014. 
Đền thờ Tokyo và Nhà tưởng 

niệm Nam Kinh, cũng như tên 
gọi Nam Kinh ngày nay, là hiện 
thân bề mặt của những quan 
điểm khác biệt về lịch sử vẫn 

gây căng thẳng giữa Trung 
Quốc-Nhật Bản 70 năm sau 

chiến tranh. 

AP/ALEXANDER F. YUAN
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Phó TT Hoa Kỳ lúc đương thời Joe Biden (phải) và Phó Chủ tịch Trung Quốc lúc đương thời Tập Cận Bình trò chuyện trong một cuộc họp song phương 
tại Phòng Roosevelt, Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Đốn, hôm 14/2/2012.

ông nên tìm hiểu về lịch sử 
và văn hóa thực sự của Trung 
Quốc, nhưng không phải 
thông qua các Viện Khổng Tử.

Ông Zhong Yuan là một nhà 
nghiên cứu tập trung vào hệ 
thống chính trị của Trung Quốc, 
quá trình dân chủ hóa, tình hình 
nhân quyền của nước này 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.

Nguyễn Lê và Yến Nhi biên dịch

TOM OZIMEK

Dân biểu Lauren Boebert (Cộng 
Hòa-Colorado) cho biết tại Hội 
nghị Hành động Chính trị Bảo 
thủ (CPAC) ở Florida hôm 27/02 
rằng việc Đảng Dân Chủ thúc 
đẩy các luật về súng là một phần 
của một nỗ lực sâu rộng hơn để 
kiểm soát người dân Hoa Kỳ.

“Cuối cùng thì toàn bộ điều 
này đều nói về sự kiểm soát. 
Đảng Dân Chủ muốn kiểm soát 
cuộc sống của tất cả mọi người,” 
bà Boebert nói trong một hội 
thảo do người dẫn chương 
trình và cựu phát ngôn viên của 
Hiệp hội Súng trường Quốc gia 
(NRA) Dana Loesch điều hành.

Bà Loesch đã khởi động cuộc 
thảo luận bằng cách hỏi nữ dân 
biểu mới bước vào chính trường 
rằng điều gì đã thúc đẩy bà ấy 
nộp đơn xin giấy phép mang 
theo súng ở Đặc khu Columbia, 
vốn đã được báo chí nhắc đến 
hồi đầu tháng này (02/2021).

Dân biểu Boebert cho biết 
đây một phần là vì vấn đề an 
toàn và một phần là do bà ủng 
hộ Tu chính án Thứ hai.

Bà nói về việc từng chứng 
kiến một vụ bạo lực và cảm thấy 
lo lắng về khả năng bảo vệ bản 
thân và những người thân yêu 

của mình. Bà mô tả cách bà tận 
dụng luật mang theo súng mở 
của Colorado để bắt đầu mang 
theo súng vào bên trong nhà 
hàng của mình, và nói thêm, 
“và tôi đã thấy cách Đảng Dân 
Chủ muốn tước đoạt quyền đó 
của chúng ta ngay lập tức.”

“Đây không phải là về việc 
tước đoạt súng của tôi. Đây là 
về việc tước đoạt  súng của quý 
vị. Và tôi sẽ đứng lên bảo vệ các 
quyền mà Chúa ban cho quý vị 
mỗi ngày,” bà Boebert nói thêm.

Vị đảng viên Cộng Hòa 
Colorado cũng đã chỉ trích 
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi 
(Dân Chủ-California) và phản 
đối gay gắt các máy dò kim loại 
mà Đảng Dân Chủ đã thiết lập 
để ngăn các nhà lập pháp mang 
vũ khí vào bên trong các phòng 
của Quốc hội sau vụ xâm nhập 
Điện Capitol hôm 06/01.

“Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã 
gọi chúng ta là ‘thù trong,’ và 
đã có những máy dò kim loại,” 
bà cho biết và nói thêm rằng tất 
cả các biện pháp này đều là “về 
sự kiểm soát.”

“Họ sẽ không dừng ở Tu chính 
án Thứ hai thôi đâu. … Ở Thủ 
đô Hoa Thịnh Đốn, tôi sẽ không 
ngạc nhiên nếu chúng ta bắt đầu 
để những binh sĩ đóng quân 

Dân biểu Boebert: 
Việc thắt chặt các luật 
về súng là liên quan 

đến quyền lực

Cuối cùng
thì toàn bộ 

điều này đều 
nói về sự 

kiểm soát. 
Đảng Dân Chủ 

muốn kiểm 
soát cuộc 

sống của tất 
cả mọi người.

Lauren Boebert

Dân biểu Lauren 
Boebert (Cộng 
Hòa-Colorado) 
diễn thuyết trước 
những người ủng 
hộ trong một 
cuộc vận động 
tranh cử ở Colona, 
Colorado, hôm 
10/10/2020.
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trong các phòng điều trần của 
ủy ban—họ hiện diện rất nhiều 
trong các bãi đậu xe ở ‘Pháo đài 
Pelosi,’” bà nói khi đề cập đến 
các báo cáo về việc các binh sĩ Vệ 
binh Quốc gia bị cô lập trong các 
bãi đậu xe tại Điện Capitol.

“Chắc là chúng ta có thể 
bắt đầu bắt giữ và khám xét các 
thành viên của Quốc hội một 
cách vô lý. Ồ, chờ đã, chúng 
ta đã đang làm điều đó tại các 
phòng của Hạ viện rồi, phải 
không? Đúng vậy, bằng các máy 
dò kim loại,” bà mỉa mai thêm.

“Vì vậy, việc này sẽ không 
dừng lại ở đó,” Dân biểu Boebert 
nói, “và tiếp theo sẽ là Tu chính 
án thứ 19. Rồi quý vị và tôi sẽ 
không có quyền bỏ phiếu.”

Tổng thống Joe Biden đã 
kêu gọi một số biện pháp kiểm 
soát súng nghiêm ngặt hơn, bao 

gồm cấm bán súng trực tuyến và 
khuyến khích các tiểu bang đưa 
ra các luật “cờ đỏ" (luật kiểm 
soát súng) và các chế độ cấp 
phép sử dụng súng.

Hôm 15/02, Tham vụ báo 
chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói 
với các phóng viên rằng kiểm 
soát súng là “ưu tiên” đối với TT 
Biden, người “không ngại chống 
lại” NRA, nhóm bảo vệ quyền sử 
dụng súng lớn nhất của quốc gia.

Bà Psaki đã đưa ra các bình 
luận khi được hỏi liệu có khả 
năng sẽ có luật súng mới dưới 
thời chính phủ mới này.

Bà Psaki cho biết, “Chúng tôi 
vẫn chưa đề nghị một kế hoạch 
nào vào thời điểm này, vì vậy, 
thật khó để tôi đưa ra dự đoán về 
khả năng được thông qua.”

Nguyễn Lê biên dịch
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Trung Cộng đã
tìm cách kiểm soát Hoa Kỳ

như thế nào
Trong nhiều thập kỷ, Trung Cộng đã hoạt động để lật đổ 

Hoa Kỳ từ mọi khía cạnh – và gần như đã thành công

Chính trị

GÂY ẢNH HƯỞNG VÀ 
KHIẾN CÁC CHÍNH 
TRỊ GIA THỎA HIỆP

Trung Cộng đã hoạt động trong 
nhiều thập kỷ nhằm gây ảnh 
hưởng và khiến các chính trị gia 
của chính phủ Hoa Kỳ thỏa hiệp – 
từ ban giám hiệu trường học, hội 
đồng thành phố đến Tòa Bạch Ốc. 
Trong một số trường hợp, Trung 
Cộng đã dùng ‘bẫy mật’ để dẫn dụ 
các chính trị gia hoặc thành viên 
gia đình họ vào các tình huống 
thỏa hiệp, và sau đó uy hiếp họ. 
Trung Cộng cũng áp dụng “quyền 
lực mềm” để cung cấp các ưu đãi 
khiến các chính trị gia thực hiện 
mệnh lệnh của họ.

Sở hữu trí tuệ

ĐẠT ĐƯỢC CÔNG 
NGHỆ CỦA HOA KỲ 
BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO

Chiến dịch được Trung Cộng bảo 
trợ nhằm đạt được công nghệ 

của Hoa Kỳ bao gồm cả các biện 
pháp hợp pháp và phi pháp. Ông 
Christopher Wray, Giám đốc FBI 
cho biết, toàn bộ xã hội đã được 
huy động cho những nỗ lực này. 
Bên cạnh tin tặc, các nhà nghiên 
cứu và những người ‘tay trong’ ở 
các công ty đã đánh cắp công 
nghệ của Hoa Kỳ để mang lại lợi 
ích cho Trung Cộng. Các chương 
trình tuyển dụng do Trung Cộng 
hậu thuẫn đã khuyến khích các 
nhà nghiên cứu Hoa Kỳ chuyển 
giao bí quyết và công nghệ cho 
Trung Quốc. Ông Wray cho biết, 
cứ mỗi 10 giờ, FBI lại mở một cuộc 
điều tra liên quan đến Trung Quốc.

Đại dịch

CHE GIẤU SỰ
BÙNG PHÁT VÀ GÂY 
RA CUỘC KHỦNG 
HOẢNG TOÀN CẦU

Trong ít nhất ba tuần, Bắc Kinh 
đã biết về mức độ nghiêm trọng 
của đợt bùng phát virus Trung 

Cộng ở thành phố Vũ Hán, miền 
trung Trung Quốc, nhưng đã che 
đậy mọi thông tin trái ngược với 
thông tin chính thức cho rằng 
virus có thể được ngăn chặn. Sự 
che đậy này đã khiến virus lan 
ra khỏi biên giới Trung Quốc, 
gây ra đại dịch khiến hơn 2 triệu 
người tử vong và phá hoại nền 
kinh tế toàn cầu.

Trong những giai đoạn đầu của 
đại dịch, Trung Quốc cũng tích trữ 
thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) từ 
khắp nơi trên thế giới. Sau đó, khi 
dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn ở các 
khu vực khác, Trung Cộng đã tự 
mô tả mình như một vị cứu tinh 
toàn cầu khi họ tặng hoặc bán 
PPE cho các quốc gia khác.

Giáo dục

THÂM NHẬP VÀO 
KHUÔN VIÊN CÁC 
TRƯỜNG HỌC Ở
HOA KỲ

Việc Bắc Kinh tài trợ cho các Viện 
và Lớp học Khổng Tử – thông qua 
các chương trình ngôn ngữ và 
văn hóa ở các trường cao đẳng và 
trường phổ thông từ lớp mẫu giáo 

đến lớp 12 – đã thu hút sự chú ý 
trong những năm gần đây vì đã 
truyền bá các câu chuyện tuyên 
truyền ‘tẩy não’ của Trung Cộng và 
đàn áp tự do ngôn luận.

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cũng phát 
hiện ra rằng, từ năm 2014 đến 
2020, các trường đại học đã nhận 
được gần 1.5 tỷ USD hợp đồng và 
quà tặng từ Trung Cộng.

Chính phủ cựu Tổng thống 
Trump đã trấn áp Bắc Kinh đánh 
cắp các nghiên cứu của Hoa Kỳ 
bằng cách truy tố các học giả che 
giấu mối liên hệ của họ với Trung 
Cộng, cấm các sinh viên sau đại học 
có liên kết với quân đội Trung Quốc 
nhập học và nhắm mục tiêu vào các 
nhà khoa học quân sự là ‘tay trong’ 
của Trung Cộng đang làm việc tại 
các trường học của Hoa Kỳ.

Các tổ chức quốc tế

PHÁ HOẠI LIÊN HIỆP 
QUỐC VÀ CÁC TỔ 
CHỨC QUỐC TẾ

Trung Cộng đã mở rộng ảnh hưởng 
tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức 
quốc tế khác, gây ảnh hưởng đến 
các nghị trình của họ. Các quan 

chức Trung Quốc hiện đứng đầu 4 
trong số 15 cơ quan đặc trách của 
Liên Hiệp Quốc; ngược lại, chỉ có 
một cơ quan do một quan chức 
Hoa Kỳ đứng đầu. Ảnh hưởng của 
Bắc Kinh đối với Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) đã làm suy yếu phản 
ứng của thế giới đối với đại dịch. 
Vào đầu năm 2020, WHO đã lặp lại 
một cách không cân nhắc lời của 
các quan chức Trung Quốc rằng 
không có sự lây nhiễm virus từ 
người sang người, giúp Bắc Kinh 
che đậy sự bùng phát dịch bệnh. 
Một người tố giác của Liên Hiệp 
Quốc cũng tiết lộ rằng Văn phòng 
Cao ủy Nhân quyền đã cung cấp 
tên của những người bất đồng 
chính kiến cho Trung Cộng.

Ngoại giao

TRUYỀN BÁ NHỮNG 
CÂU CHUYỆN CỦA 
BẮC KINH

Với phong cách ngoại giao “sói 
chiến”, tên gọi bắt nguồn từ hai 
bộ phim hành động ăn khách của 

Trung Quốc với âm hưởng dân 
tộc, gần đây giới chức Trung Cộng 
đã bắt đầu sử dụng các nền tảng 
truyền thông xã hội phương Tây 
để bôi nhọ những người chỉ trích 
họ và để truyền bá thông tin sai 
lệch. Trong bối cảnh của đại dịch, 
các nhà ngoại giao của Trung 
Cộng đã dùng những lời lẽ kích 
động để bào chữa cho những lời 
chỉ trích về việc Bắc Kinh đã giải 
quyết sai dịch bệnh ở Trung Quốc. 
Năm 2020, chính phủ ông Trump 
đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán 
Trung Quốc ở Houston, tuyên bố 
rằng đây là một “trung tâm gián 
điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ”.

Truyền thông

ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
CÁC HÃNG THÔNG 
TẤN HOA KỲ

Các nhà quản lý truyền thông 
và các ký giả đã bị các nhóm 
người Hoa có liên hệ với Bắc 

Kinh nhắm mục tiêu. CUSEF, 
một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở 
tại Hồng Kông có liên quan đến 
các nỗ lực gây ảnh hưởng của 
Trung Cộng, đã tổ chức hàng 
chục chuyến đi thăm Trung 
Quốc cho các ký giả tại hơn 
50 hãng thông tấn của Hoa Kỳ. 
CUSEF cũng đã tổ chức các bữa 
tối riêng tư với các nhà quản lý 
truyền thông.

Các hãng thông tấn của Hoa 
Kỳ đã được khuyến khích không 
đăng nội dung chỉ trích Trung 
Cộng, vì lo ngại rằng Bắc Kinh 
sẽ trả đũa bằng cách cắt quyền 
tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Đánh cắp dữ liệu

ĂN CẮP BÍ MẬT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỮ 
LIỆU CÁ NHÂN CỦA 
NGƯỜI DÂN HOA KỲ

Các đội quân tin tặc được Trung 
Cộng hậu thuẫn đã nhắm mục 
tiêu vào các cơ quan chính phủ, 

công ty và tổ chức nghiên cứu 
của Hoa Kỳ để lấy bí mật thương 
mại và thông tin cá nhân. Năm 
2018, hai tin tặc làm việc cho 
cơ quan tình báo hàng đầu của 
Trung Cộng đã bị truy tố vì phát 
động một chiến dịch lớn nhằm 
đánh cắp dữ liệu từ các hãng 
thuộc nhiều ngành khác nhau. 
Trong những năm gần đây, tin 
tặc Trung Quốc đã đứng sau các 
vụ tấn công mạng lớn – bao gồm 
các cuộc xâm nhập vào cơ quan 
nhân sự của chính phủ Hoa Kỳ, 
công ty báo cáo tín dụng Equifax 
và công ty bảo hiểm y tế Anthem 
– dẫn đến việc đánh cắp thông 
tin cá nhân của hàng chục triệu 
người dân Hoa Kỳ.

Ảnh hưởng toàn cầu

LÀM SUY YẾU ĐỒNG 
MINH CỦA HOA KỲ VÀ 
TẠO RA CÁC BẪY NỢ

Trung Cộng đã tìm cách tăng 
cường ảnh hưởng kinh tế và 
quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-

Thái Bình Dương, đe dọa các 
đồng minh của Hoa Kỳ ở đó. 
Trung Cộng cũng cố gắng thuyết 
phục các nước đang phát triển 
rằng mô hình toàn trị của họ là 
một lựa chọn khả thi để hướng 
tới sự thịnh vượng về kinh tế. 
Thông qua Sáng kiến Vành đai 
và Con đường, Trung Cộng đã 
tài trợ cho các dự án cơ sở hạ 
tầng khắp Đông Nam và Trung 
Á, Đông Âu và Phi Châu, đồng 
thời khiến các quốc gia này trở 
thành con nợ Trung Quốc. Trong 
khi đó, Trung Cộng cũng khai 
thác tài nguyên thiên nhiên và 
các tuyến đường thương mại 
chiến lược để trục lợi.

Kinh tế

LÀM SUY YẾU KINH TẾ 
HOA KỲ BẰNG CÁCH 
‘TRỘM CẮP, SAO CHÉP, 
THAY THẾ’

Thông qua các khoản trợ cấp 
chính phủ và các hành vi thương 
mại không công bằng khác, 
Trung Cộng đã nâng đỡ các công 
ty trong nước trở thành các nhà 
sản xuất hàng đầu trên toàn cầu, 
từ ngành thép đến ngành dược 

phẩm. Với sự trợ giúp của việc 
phá giá tiền tệ, các công ty này 
giành lợi thế cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. Hàng Trung Quốc 
giá rẻ cũng như hàng giả cũng 
được tuồn ra thị trường nước 
ngoài. Trong khi đó, các doanh 
nghiệp nước ngoài phải đối mặt 
với những rào cản đáng kể khi 
tiếp cận thị trường Trung Quốc và 
phải chuyển giao tài sản trí tuệ  
như một điều kiện để gia nhập. 
Hiện Trung Cộng đang đặt mục 
tiêu trở thành cường quốc sản 
xuất công nghệ cao trên thế giới 
theo kế hoạch “sản xuất tại Trung 
Quốc năm 2025.”

Hoa Kỳ đã bị phụ thuộc vào 
Trung Quốc đối với một số nguồn 
cung thiết yếu, chẳng hạn như 
dược liệu và đất hiếm, khiến quốc 
gia dễ bị ảnh hưởng bởi sự áp bức 
kinh tế của Trung Cộng.

Hoạt động của Mặt trận Thống nhất

KIỂM SOÁT CỘNG 
ĐỒNG NGƯỜI HOA

Ban Công tác Mặt trận Thống nhất 
của Trung Cộng đã điều khiển một 
mạng lưới rộng lớn gồm các nhóm 
văn hóa và kinh doanh, các nhóm 
sinh viên và phương tiện truyền 

thông Trung Quốc ở hải ngoại để 
thúc đẩy nghị trình của Bắc Kinh 
và ép buộc những người khác làm 
điều tương tự. Đặc biệt, Bắc Kinh 
nhắm vào cộng đồng Hoa Kiều 
và gây áp lực buộc các công dân 
Trung Quốc trên toàn thế giới phải 
phục vụ cho “quê hương của họ,” 
kể cả việc phổ biến câu chuyện 
của họ trên các phương tiện truyền 
thông Hoa ngữ trên khắp thế giới; 
đàn áp các phong trào bất đồng 
chính kiến; tuyển dụng điệp viên; 
và tạo trợ giúp việc chuyển giao 
những cải tiến công nghệ từ nước 
ngoài sang Trung Quốc.

Thuốc giảm đau Opioid

THÚC ĐẨY CUỘC
KHỦNG HOẢNG THUỐC 
GÂY TỬ VONG

Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất về 
fentanyl (một loại thuốc phiện tổng 
hợp) và các chất tương tự fentanyl 
khác vào Hoa Kỳ. Theo Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
Hoa Kỳ, opioid (tự nhiên và tổng hợp) 
là nguyên nhân của 49,860 ca tử vong 
ở Hoa Kỳ vào năm 2019. Mặc dù Trung 

Cộng đã cam kết ngăn chặn 
dòng chảy fentanyl vào Hoa 

Kỳ, nhưng các quan chức Hoa 
Kỳ đã chỉ trích Bắc Kinh 
không tích cực thực hiện 

các biện pháp ngăn chặn 
việc sản xuất và phân phối fentanyl ở 
Trung Quốc.

Làm băng hoại đạo đức

HỦY HOẠI ĐẠO ĐỨC 
NGƯỜI DÂN HOA KỲ 
THÔNG QUA MÂU 
THUẪN NỘI BỘ

Các chế độ cộng sản lớn mạnh là 
nhờ mâu thuẫn. Các nhóm ủng hộ 
Trung Cộng ở Hoa Kỳ, chẳng hạn 
như Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Con 
đường Tự do và Con đường Giải 
phóng, nằm trong số những kẻ 
tham gia vào các cuộc bạo loạn 
được thấy trên khắp Hoa Kỳ vào 
mùa hè năm 2020. Trung Cộng 
cũng tiến hành các hoạt động 
trên mạng xã hội để chia rẽ người 
dân Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử 
tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, 
Trung Cộng đã dẫn dắt một chiến 
dịch gây ảnh hưởng trên Twitter 
nhằm mục đích gây bất hòa.

Tuyên truyền

LAN TRUYỀN
TUYÊN TRUYỀN 
THÔNG QUA TRUYỀN 
THÔNG NHÀ NƯỚC

Trung Cộng dùng các tổ chức 
thuộc sở hữu của họ để đăng tuyên 
truyền tại Hoa Kỳ. Hai trong số 
những ví dụ chính là China Daily 
và đài truyền hình nhà nước CCTV. 
Ví dụ, tờ China Daily được chuyển 
đến văn phòng của tất cả các 
dân biểu Hoa Kỳ mỗi ngày. Trung 
Cộng cũng sử dụng các tờ báo của 
Hoa Kỳ như The New York Times, 
The Washington Post, và The Wall 
Street Journal để đăng tải nội dung 
tuyên truyền của mình dưới dạng 
phụ trang quảng cáo. Họ cũng 
đã sử dụng các đài phát thanh ở 
Mexico và Canada để phát sóng 
tuyên truyền vào Hoa Kỳ.

Kinh doanh

HỢP TÁC KINH 
DOANH VỚI GIỚI 
TINH HOA

Ông Barr cho biết các lãnh đạo 
doanh nghiệp Hoa Kỳ đã trở thành 
“mục tiêu chính” của các hoạt 
động gây ảnh hưởng của Trung 
Quốc tại Hoa Kỳ. Theo ông, “Việc 
kín đáo gây áp lực hoặc dụ dỗ 
các lãnh đạo doanh nghiệp Hoa 
Kỳ hoặc các chính trị gia Hoa Kỳ 
nhằm thúc đẩy các chính sách là 
một mối đe dọa đáng kể… Ẩn sau 
tiếng nói của người dân Hoa Kỳ, 
chính quyền Trung Quốc mở rộng 
phạm vi ảnh hưởng và khoác lên 
các chính sách ủng hộ chế độ này 
‘hình ảnh thân thiện’”.

Wall Street

GÂY ẢNH HƯỞNG LÊN 
WALL STREET ĐỂ 
ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH 
SÁCH CỦA HOA KỲ

Hồi tháng 12/2020, một giáo sư 
Trung Quốc tiết lộ rằng Trung Cộng 

đã gây ảnh hưởng đối với Hoa Kỳ 
trong nhiều thập kỷ thông qua 
“những người bạn cũ” ở Wall Street.

Ông Địch Đông Thăng (Di 
Dongsheng), Phó Viện trưởng Viện 
Quan hệ Quốc tế của Đại học Nhân 
dân Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết, 
trong 30 đến 40 năm qua, Trung 
Cộng đã “lợi dụng vòng quyền lực cốt 
lõi ở Hoa Kỳ.” Ông Địch mô tả Wall 
Street như một điểm khởi đầu “có 
ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến đối nội 
và đối ngoại của Hoa Kỳ vào những 
năm 1970” và cho biết rằng, giới lãnh 
đạo của Trung Cộng đang tìm cách 
tận dụng điều này để làm lợi cho họ, 
bởi họ “đã tìm ra con đường và những 
người có thể trông cậy.”

Hollywood

KIỂM SOÁT CÁC 
HÃNG PHIM

Trong thập kỷ vừa qua, Bắc Kinh 
đã mở rộng đáng kể ảnh hưởng 
đến Hollywood bằng cách tài trợ 
cho các bộ phim hàng đầu và 

đem thị trường khổng lồ của mình 
làm mồi nhử. Trung Cộng tận dụng 
áp lực để kiểm duyệt các chủ 
đề đồng thời thúc đẩy các câu 
chuyện chống Hoa Kỳ. Vào ngày 
16/07/2020, Tổng Chưởng lý đương 
thời là ông Bill Barr cho biết, “Hiện 
nay Hollywood thường xuyên kiểm 
duyệt phim của chính họ để xoa 
dịu Đảng Cộng sản Trung Quốc.” 
Tập đoàn Vạn Đạt của Trung Quốc 
sở hữu hãng phim Legendary 
và cho đến năm 2018, đã nắm 
giữ phần lớn cổ phần của AMC 
Entertainment. Các công ty khác 
của Hoa Kỳ đã liên doanh với các 
hãng phim Trung Quốc.

Kiểm duyệt

XUẤT CẢNG MÔ HÌNH 
KIỂM DUYỆT

Ở Trung Quốc, tất cả các cuộc trò 
chuyện trực tuyến đều bị Trung 
Cộng kiểm duyệt. Trong những năm 
gần đây, đảng CS này đã tiến hành 

xuất cảng mô hình kiểm duyệt của 
họ ra khắp thế giới, ví dụ như ứng 
dụng trò chuyện di động WeChat - 
rất phổ biến trong cộng đồng người 
Trung Quốc. Ứng dụng này đi kèm 
với các kiểm duyệt tương tự như 
các ứng dụng ở Trung Quốc. Ngoài 
ra, các nền tảng truyền thông xã 
hội của Hoa Kỳ đã được phát hiện 
là phục vụ cho những mục đích của 
Trung Cộng. Vào ngày 28/05/2020, 
ông Barr cho biết các nền tảng này 
kiểm duyệt một số “nội dung nhất 
định, và trong nhiều trường hợp, là 
bao gồm cả nội dung theo chỉ thị 
của các chính phủ nước ngoài như 
Trung Cộng.”

Theo dõi

THEO DÕI NGƯỜI 
DÂN HOA KỲ BẰNG 
CÔNG NGHỆ

Công nghệ Trung Quốc, cả nhu 
liệu lẫn cương liệu, đều tiềm ẩn 
rủi ro gián điệp vì tất cả các công 

ty Trung Quốc đều thuộc sở hữu 
của đảng và phải hợp tác với các 
cơ quan tình báo khi được yêu 
cầu. Rủi ro này áp dụng cho nhiều 
sản phẩm, từ các ứng dụng như 
TikTok cho đến các phi cơ không 
người lái mà Trung Quốc sản xuất. 
Trong khi đó, Trung tâm Phản 
gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ 
đã cảnh báo rằng các công ty 
công nghệ sinh học Trung Quốc 
như BGI, vốn là một hãng di truyền 
học lớn, đang thu thập dữ 
liệu chăm sóc sức khỏe 
của người dân Hoa Kỳ, 
bao gồm cả thông tin 
DNA, để thúc đẩy nghiên 
cứu y tế của Trung Cộng.
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tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh (hay 
tôi nên nói là một ngày nghỉ lễ?) từ Hoa 
Kỳ với phong bì được đóng dấu bưu điện 
“nghỉ lễ vui vẻ” một cách nổi bật. 

Một người nào đó có thẩm quyền đã 
tưởng tượng rằng một cụm từ, như là “Lễ 
Giáng Sinh Vui Vẻ” (Merry Christmas), 
có thể xúc phạm một ai đó, và rồi cố 
gắng giải quyết rắc rối bằng cách thay 
thế bằng cụm từ khác được cho là ít xúc 
phạm hơn và an tâm hơn, và không có 
cụm từ nào an tâm hơn cụm từ “Nghỉ lễ 
vui vẻ” (Happy Holidays).

Việc chưa từng có lời phàn nàn 
nào về cụm từ ban đầu thì không quan 
trọng. Sự phòng ngừa, dù có làm mất 
lòng, thì vẫn tốt hơn là sự chữa trị.

Phòng ngừa đại dịch
Ôi phòng ngừa, loại tội ác nào đã được 
thực hiện nhân danh quý vị! Mặc khác, 
đôi khi thì nó lại cần thiết.

Tuần trước tôi đang xem qua các 
quyển sách của mình và muốn liệt kê 
chúng lại trước khi tôi qua đời. Đây 
không phải là việc tiếp cận cái chết 
bằng cách chống lại nó, như việc có một 
nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ đem đến 
cho một cá nhân lý do để kéo dài cuộc 
sống. Tôi đã tình cờ thấy một cuốn sách 
tiếng Pháp xuất bản năm 2005 với tựa đề 
(bằng tiếng Anh) “Đại Dịch, Mối Đe Dọa 
Lớn: Cúm Gia Cầm, 500,000 Người Chết 
ở Pháp?” Cuốn sách toàn viết về việc 
phòng ngừa những điều mà có thể hoặc 
không thể xảy ra.

Tất nhiên, 500,000 người tử vong (ít 
hơn 1% dân số nước Pháp) là một con 
số tương đối khiêm tốn đối với những 
cuốn sách về thảm họa virus hoặc dịch 
bệnh nghiêm trọng.

Một trong những cuốn sách về thảm 
họa virus tiên đoán với sự khoái trá rõ 
ràng rằng 98% đến 99% nhân loại sẽ 
tử vong vì một chủng virus kiểu Ebola 
phát tán trong một tương lai không xa 
từ những khu rừng rậm ở Phi Châu: 
“ex Africa semper aliquid novi”, luôn 
có những điều mới lạ từ Phi Châu, như 
Pliny đã nói, mặc dù ông cũng đã có thể 
nói về Núi Vesuvius -nơi mà vụ núi lửa 
phun trào vào năm 79 sau công nguyên 
đã làm ông bị chết ngạt.

Cho đến giờ tôi vẫn sống sót – vẫn 
an toàn, nếu quý vị thích – qua những 
sự kiện được dự đoán trước như việc 
lạnh lên toàn cầu, ấm lên toàn cầu, nạn 
đói hàng loạt, mùa đông nguyên tử, va 
chạm thiên thạch, và các dịch bệnh do 
virus hoặc prion gây ra.

Nhưng như Bertrand Russell đã 
chỉ ra nhằm giải thích về điểm yếu của 
phương pháp quy nạp trong việc dự 
đoán tương lai, con gà từ trước đến nay 
luôn được người nông dân cho ăn và 
thường chạy đến chào hỏi ông ấy, một 
ngày nọ lại bị ông ta siết cổ.

Chỉ bởi vì chưa có tai họa nào đã xảy 
ra với tôi, không có nghĩa là trong tương 
lai sẽ không bao giờ có. Đó là lý do tại 
sao trong tâm con người vĩnh viễn luôn 
lo lắng.

Đại dịch do virus
Tôi không chắc rằng việc đọc những gì 
được viết 15 năm trước đây về các đại 
dịch do virus trong tương lai có bổ ích 
hay không, nhưng nó chắc chắn là thú 
vị. Các tác giả Jean-Philippe Derenne 
và François Bricaire là hai chuyên 
gia giỏi, không phải là loại giật gân. 
Nhưng họ đã lặp lại điều mà tạp chí 
khoa học Nature nổi tiếng đã nói vào 
năm 2005: Vấn đề không phải là việc 
một đại dịch thảm khốc do virus sẽ có 

xảy ra hay không, mà là khi nào nó sẽ 
xảy ra.

Các tác giả dự đoán không phải về 
một chủng virus corona mới, mà là một 
chủng virus cúm mới, loại virus kết hợp 
một cách nguy hiểm các yếu tố của cúm 
gia cầm và cúm người. Chúng trao đổi 
và tổ hợp các vật chất di truyền trong 
loài heo, loài vật chủ thường gặp của 
cúm người lẫn cúm gia cầm.

Theo các tác giả thì loại virus mới 
này rất dễ gây bệnh, tương tự như cúm 
Tây Ban Nha. Và nhân loại, vốn chưa 
từng có kinh nghiệm về nó và vì vậy 
cũng không có miễn dịch với nó, nên 
có thể bị nó giết hại dễ dàng. (Những 
quần thể gọi là thuần khiết, không có 
bất cứ kinh nghiệm nào về những loại 
bệnh mới thâm nhập vào, có thể bị giảm 
đến 90% dân số, như những thổ dân ở 
Trung Mỹ sau cuộc xâm lược của người 
Tây Ban Nha, hoặc thậm chí bị tiêu diệt 
hoàn toàn bởi các chủng bệnh mới này, 
như ở Hispaniola.)

Các tác giả không nói rằng điều này 
chắc chắn sẽ xảy ra. Họ chỉ nói nó rất có 
khả năng xảy ra. Thuốc chống virus hiện 
nay có hiệu quả rất hạn chế trong hầu 
hết mọi trường hợp và có thể không có 
tác dụng. Phải mất nhiều tháng để phát 
triển một loại vaccine có hiệu quả.

Cách duy nhất để ngăn chặn dịch 

bệnh và phòng ngừa thảm họa trong 
những tình huống này là cách ly những 
trường hợp nhiễm bệnh, tiến hành giữ 
khoảng cách xã hội, ở trong nhà càng 
nhiều càng tốt, đóng cửa tất cả các cơ 
quan như trường học, trường đại học, 
nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát, là 
những nơi đông người. Đồng thời cắt 
giảm các hoạt động thương mại và kinh 
tế đến mức tối thiểu, cắt giảm giao thông 
công cộng và cung cấp khẩu trang, trước 
tiên là cho các nhân viên y tế và sau đó 
là cho toàn bộ cộng đồng. Biên giới nên 
phải được đóng cửa ngay lập tức.

Điều này hiện nay nghe quen thuộc 
một cách kỳ lạ. Tất nhiên, số ca tử vong 
cho đến nay là ít hơn nhiều so với con số 
đưa ra trên bìa sách, nhưng chúng ta phải 
nhớ rằng, chỉ bởi vì chúng ta vừa có dịch 
COVID-19, không có nghĩa là chúng ta sẽ 
không bao giờ có thêm một dịch cúm gia 
cầm mới và nguy hiểm khác.

Hơn nữa, chúng ta không biết dịch 
bệnh tiếp theo sẽ ảnh hướng đến nhóm 
tuổi nào. Trong quá khứ, trẻ em, người trẻ 
tuổi, và người già đều đã từng là nạn nhân 
chính của các loại dịch bệnh khác nhau. 
Chúng ta không thể biết trước được.

Giữa lúc bất định như vậy, ít nhất có 
một điều là chắc chắn. Theo các tác giả: 
“Sau dịch bệnh thì chỉ có số lượng người 
tử vong là được nhớ đến, chứ không 
phải là số lượng người được cứu sống… 
Tất cả những người đã im lặng trước khi 
trận đại dịch xảy ra sẽ muốn có người bị 
trừng phạt. Một điều lẽ ra là một bước 
tiến lớn khi so sánh với con số tử vong 
trước đây [trong những trận dịch tương 
tự] sẽ được hiểu như là một chuỗi những 
sai lầm và thiếu sót. Đây là do nhu cầu 
tâm lý cơ bản nhất: nhu cầu cần có 
người để đổ lỗi.”

Theodore Dalrymple là một bác sĩ đã 
nghỉ hưu. Ông là biên tập viên của Tạp 
chí City Journal of New York và là tác 
giả của 30 cuốn sách. Cuốn sách mới 
nhất của ông là “Cấm vận và những câu 
chuyện khác.”

Được trình bày trong bài viết này là 
ý kiến riêng của tác giả và không nhất 
định phản ánh quan điểm của The 
Epoch Times.

Hoàng Long biên dịch

Các khoản vay của Trung Quốc dành cho Mỹ 
Châu Latinh lao dốc trong bối cảnh đại dịch  

Đại dịch, phòng ngừa, và sự chắc chắn của việc đổ lỗi

giữa các quốc gia diễn ra trong 
cùng năm đó.

Một thập kỷ nhanh chóng 
trôi qua và mối bang giao từng 
rất nồng cháy nay đã trở nên 
bão hòa và Trung Quốc có thể 
đang ngày càng cẩn trọng hơn 
với đối tác từng được coi là 
không bao giờ có lầm lỗi (do-
no-wrong partner).

Lần đầu tiên trong 15 năm, 
hai ngân hàng chính sách 
lớn nhất của Trung Quốc—
Ngân hàng Phát triển Trung 
Quốc (CDB) và Ngân hàng 
Xuất nhập cảng Trung Quốc—
không cấp các khoản vay mới 
nào cho khu vực này trong 
năm 2020, ghi nhận sự sụt 
giảm sau nhiều năm, bị chi 
phối bởi cuộc suy thoái kinh 
tế đang trở nên tồi tệ hơn ở 
khu vực Mỹ Châu Latinh.

Dữ liệu trên đến từ một báo 
cáo mới đây của nhóm Đối 
thoại Liên Mỹ (Inter-American 
Dialogue), một tổ chức tư vấn ở 
Hoa Thịnh Đốn, và Trung tâm 
Chính sách Phát triển Toàn cầu 
của Đại học Boston, trong nhiều 
năm cả hai tổ chức này đã theo 
dõi hoạt động ngoại giao nhân 
dân tệ của Trung Quốc tại sân 
sau của Hoa Thịnh Đốn.

Ảnh hưởng kinh tế và ngoại 
giao ngày càng gia tăng của 
Trung Quốc trong khu vực 
này đã khiến các nhà hoạch 
định chính sách của Hoa Kỳ lo 
lắng. Nhiệm vụ này hiện thuộc 
về chính phủ của ông Biden, 
nơi đã đưa ra cảnh báo rằng 
các hoạt động của Trung Quốc 
trong khu vực là một mối đe dọa 
an ninh quốc gia. Tuy nhiên, 
với việc Trung Quốc đã thay thế 
Hoa Kỳ trở thành đối tác thương 
mại hàng đầu của một số quốc 
gia Mỹ Châu Latinh, và để đuổi 
kịp Trung Quốc sẽ không phải 
là nhiệm vụ dễ dàng.

Trong khi đó, theo nghiên 
cứu trên, Hoa Kỳ có thể còn rớt 
lại xa hơn trong thời kỳ đại dịch, 
khi Trung Quốc đã tài trợ hơn 
215 triệu USD vật tư, từ găng tay 
phẫu thuật đến công nghệ chụp 
ảnh nhiệt, cho các đồng minh 
trong khu vực. Để so sánh, Cơ 
quan Phát triển Quốc tế và Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp 
153 triệu USD tài trợ. Trung 
Quốc cũng đã tiến hành các thử 
nghiệm lâm sàng hoặc lên kế 
hoạch sản xuất vaccine ở 5 quốc 
gia—Argentina, Brazil, Chile, 
Mexico và Peru.

Bà Rebecca Ray, kinh tế gia 
tại Đại học Boston và là một 
trong những tác giả của báo 
cáo nêu trên cho biết: “Không 
nghi ngờ gì nữa, ứng phó chống 
COVID của khu vực có dáng vẻ 
của Trung Quốc. Đó là một cơ 
hội bị bỏ lỡ của Hoa Kỳ nhưng kể 
từ khi ngành sản xuất của Hoa 
Kỳ rơi chạm đáy vào những năm 
1990, thực sự không có cách 
nào để cạnh tranh được. Nhiều 
vật tư y tế tương tự mà Trung 
Quốc vận chuyển đến khu vực 
Mỹ Châu Latinh thì chúng ta 
cũng  phải  mua từ  Trung Quốc.”

Tuy nhiên, trong khi đại dịch 
đã mở ra cánh cửa đón chào 
các khoản viện trợ từ Trung 
Quốc, thì các chính phủ cũng 
gặp khó khăn hơn khi thanh 
toán các hóa đơn đến từ Bắc 
Kinh. Theo dữ liệu của Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế, một cuộc suy 
thoái 7.4% ở khu vực Mỹ Châu 
Latinh và Caribe vào năm ngoái 
đã xóa sổ mức tăng trưởng của 
gần một thập kỷ.

Với việc bên đi vay bị tổn hại 
vì bị vắt kiệt thì Trung Quốc cũng 
phải đối diện với thiệt hại. Năm 
ngoái, Ecuador đã đàm phán để 
trì hoãn một năm cho khoản nợ 
gần 900 triệu USD được thanh 

toán bằng các lô hàng dầu qua 
đường biển. Venezuela cho đến 
nay là nước đi vay lớn nhất của 
khu vực.  

Bà Margaret Myers, người 
đứng đầu chương trình Á  Châu-
Mỹ Châu Latinh tại nhóm Đối 
thoại Liên Mỹ cho biết, “Với 
việc khu vực đang đối mặt với 
những thách thức chưa từng có, 
Trung Quốc khó có thể cho vay 
thêm nữa trong thời điểm hiện 
tại. Thay vào đó, họ phải vật lộn 
với danh mục đầu tư có vấn đề 
của mình.”

Suy giảm cho vay vốn đối với 
khu vực Mỹ Châu Latinh phản 
ánh một sự thụt lùi ở phạm vi 
rộng hơn trên phạm vi toàn 
cầu, và Trung Quốc đang quay 
về thị trường nội địa để phục hồi 
kinh tế trong bối cảnh đại dịch. 
Nhà cầm quyền Trung Cộng 
đã cho vay hàng tỷ USD để xây 
dựng cảng, đường sắt và cơ sở 
hạ tầng khác trên khắp Á Châu 
đến Phi Châu, Âu Châu và Mỹ 
Châu Latinh nhằm mở rộng khả 
năng tiếp cận thị trường và tài 
nguyên của Trung Quốc.

Nhưng Bắc Kinh đã trở nên 
thận trọng hơn sau khi một số 
bên đi vay phải vật lộn để trả 
các khoản nợ. Các quan chức 
cho biết họ sẽ thẩm định các 
dự án và giải ngân một cách kỹ 
lưỡng hơn.

Ngân hàng Phát triển Trung 
Quốc và Bộ Ngoại giao đã 
không phúc đáp các câu hỏi 
về lý do khiến các khoản vay 
của Trung Quốc cho Mỹ Châu 
Latinh giảm sút.

Mặc dù hoạt động cho vay 
đã đứng lại, việc thu mua của 
Trung Quốc với các mặt hàng 
đậu nành, quặng sắt và các mặt 
hàng khác của Mỹ Châu Latinh 
vẫn rất mạnh mẽ, ước tính 
khoảng 136 tỷ USD. Điều này 
xảy ra bất chấp việc Trung Quốc 
tăng mạnh mua hàng nông sản 
của Hoa Kỳ, một cam kết mà 
chính phủ cựu Tổng thống (TT) 
Trump đạt được nhằm chấm 
dứt cuộc chiến thương mại đang 
gây suy yếu (cho cả hai bên).

Các công ty năng lượng quốc 
doanh của Trung Quốc cũng 
mạnh tay mua lại với giá rất cao 
các công ty năng lượng của nhà 
đầu tư phương Tây. Theo nghiên 
cứu nói trên, nhìn chung, các 
thương vụ mua bán và sáp nhập 
của Trung Quốc đã tăng lên tới 
7 tỷ USD vào năm 2020, gần gấp 
đôi so với năm 2019.

Trong số các thương vụ: bán 
công ty điện lớn nhất của Peru 
ở San Diego, công ty Sempra 
Energy có trụ sở tại California, 
cho tập đoàn China Three 
Gorges Corp. Một thương vụ trị 
giá 5 tỷ USD khác cho phép tập 
đoàn State Grid Corp của Trung 
Quốc kiểm soát một công ty tiện 
ích lớn ở Chile đã được công bố 
năm ngoái, nhưng không được 
đưa vào dữ liệu vì giao dịch 
chưa hoàn thiện.

Đối với các nhà lãnh đạo khu 
vực, các khoản vay của Trung 
Quốc cho các dự án đầu tư cơ sở 
hạ tầng quy mô lớn là điều khó 
có thể cưỡng lại. Lãi suất thấp 
và, không giống như các khoản 

vay từ Ngân hàng Thế giới và 
IMF, có ít ràng buộc hơn cùng 
việc chấp thuận diễn ra nhanh 
hơn, cho phép các nhà lãnh đạo 
công bố thành tích kịp thời cho 
cuộc bầu cử tiếp theo.

Ngay cả Colombia—đồng 
minh trung thành nhất trong 
khu vực của Hoa Thịnh Đốn 
và là một quốc gia khá lạnh 
nhạt với các đề xuất của Trung 
Quốc— gần đây cũng đã tham 
gia. Năm ngoái, một liên danh 
có sự tham gia của Công ty 
Kỹ thuật Cảng Trung Quốc 
(China Harbour Engineering 
Company) đã động thổ tuyến 
tàu điện ngầm đầu tiên của thủ 
đô Bogota, một dự án trị giá 3.9 
tỷ USD. Không có công ty Hoa 
Kỳ nào tham gia đấu thầu dự án 
này, và dự án cũng không hưởng 
lợi trực tiếp từ bất kỳ khoản vay 
nào từ  Trung Quốc.

Các quan chức Hoa Kỳ đã cố 
gắng lên tiếng, chỉ ra rằng hỗ trợ 
nước ngoài của Hoa Kỳ là lâu 
dài và minh bạch hơn.

“Sự hỗ trợ của Bắc Kinh 
trong khu vực nói chung là 
nhằm thúc đẩy các lợi ích 
thương mại hoặc chính trị của 
Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa,” Cơ quan Các vấn đề Tây 
bán cầu của Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 01/2021, giai 
đoạn cuối thời chính phủ cựu 
TT Trump, Tập đoàn Tài chính 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (U.S. 
International Development 
Finance Corporation - DFC) đã 
ký một thỏa thuận chưa từng có 
với Ecuador để tài trợ lên tới 2.8 
tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ 
tầng, số tiền mà họ cho rằng có 
thể được sử dụng để “tái cấp vốn 
cho các khoản vay nợ có tính ăn 
cướp của Trung Quốc”.

Nhưng tổng tài trợ của 
DFC—60 tỷ USD—khá yếu ớt 
so với 1 nghìn tỷ USD mà Trung 
Quốc dành cho sáng kiến   “Vành 
đai và Con đường” (BRI, còn 
được gọi là Một vành đai, Một 
con đường) nhằm mở rộng ảnh 
hưởng  trên  toàn  thế  giới.

Gói vay của Hoa Kỳ cho 
Ecuador là rất quan trọng vì 
nó cũng sẽ yêu cầu chính phủ 
tư nhân hóa tài sản và cơ sở hạ 
tầng dầu mỏ, cấm công nghệ 
của Trung Quốc. Bà  Myers nói: 
“Điều này chắc chắn sẽ hạn chế 
sự  ảnh hưởng của Trung Quốc.”

Do Joshua Goodman thực hiện
Minh Trí biên dịch
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KATABELLA ROBERTS

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
Sebastian Kaleta của Ba Lan, 
các luật mới đang được đề nghị 
có thể cho phép quốc gia này 
phạt các hãng công nghệ lớn 
(Big Tech) kiểm duyệt người 
dùng hoặc xóa bài đăng vì các 
lý do hệ tư tưởng.

Khi trò chuyện với hãng 
thông tấn Fox News, ông Kaleta 
cho biết các công ty truyền 
thông xã hội đã đang nhắm vào 
những người bảo thủ, những 
người đạo Cơ đốc giáo và những 
người theo đuổi các giá trị truyền 
thống bằng cách cấm cản hoặc 
xóa các bài đăng của họ.

“Chúng tôi thấy rằng khi Big 
Tech quyết định xóa nội dung 
vì mục đích chính trị, thì phần 
lớn là những nội dung ca ngợi 
các giá trị truyền thống hoặc 
ca ngợi chủ nghĩa bảo thủ,” ông 
Kaleta cho biết và nói thêm rằng, 
“và nội dung đó bị xóa theo 
‘chính sách lời nói thù hận’ của 
họ và họ không có quyền hợp 
pháp làm như vậy.”

Theo luật mới, bất kỳ nền 
tảng nào cấm người dùng hoặc 
xóa bài đăng vì lý do tư tưởng 
sẽ phải đối mặt với khoản phạt 
13.5 triệu USD trừ khi nội dung 
đó cũng bất hợp pháp theo luật 
Ba Lan. Một ban trọng tài sẽ 

được thành lập để giám sát các 
tranh chấp.

Quyết định của Ba Lan được 
đưa ra sau lệnh cấm của các 
công ty truyền thông xã hội 
Twitter, Facebook và Instagram 
đối với các tài khoản của cựu 
Tổng thống Donald Trump sau 
khi ông bị cáo buộc kích động 
bạo lực tại cuộc biểu tình hôm 
06/01 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Ông Kaleta nói: “Quyền tự 
do ngôn luận không thể là điều 
mà những người kiểm duyệt ẩn 
danh làm việc cho các công ty 
tư nhân quyết định.”

“Thay vào đó, nên dành việc 
này cho cơ quan quốc gia; các 
quan chức được bầu hợp lệ; tất 
cả các ngành công nghiệp, xe 
hơi, điện thoại, tài chính đều 
không bị kiểm soát cho đến khi 
chúng phát triển quá lớn; điều 
tương tự cũng nên xảy ra với 
Big Tech.”

“Thật đáng lo ngại nếu Big 
Tech coi mình là một tổ chức 
được trao quyền để cấm một 
tổng thống đương nhiệm của 
Hoa Kỳ, thì họ đang gửi một 
thông điệp đến thế giới—rằng 
chúng tôi có thể cấm bất cứ 
ai, bất cứ khi nào chúng tôi 
muốn,” ông nói thêm.

Ông Kaleta lưu ý rằng Ba Lan 
đã trải qua 45 năm dưới chế độ 
cộng sản, việc này đã dạy cho 

Ba Lan giá trị của tự do ngôn 
luận và sự cần thiết phải vạch 
ra ranh giới trong bối cảnh các 
xu hướng kiểm duyệt đang phát 
triển đáng lo ngại.

Tháng trước, Thủ tướng Ba 
Lan Mateusz Morawiecki đã 
ban hành luật bảo vệ quyền 
tự do ngôn luận trên Internet, 
đồng thời tố cáo Big Tech bóp 
nghẹt quyền tự do ngôn luận 
trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong một bài đăng dài 
trên Facebook hôm 13/01, ông 
Morawiecki đã viết rằng theo 
thời gian Internet đã bị các tập 
đoàn quốc tế thống trị, họ coi 
hoạt động trực tuyến của mọi 
người như một nguồn doanh 
thu và công cụ để tăng sự thống 
trị toàn cầu của họ.

Ông Morawiecki nói: 
“Chúng tôi ngày càng phải 
đối mặt với những thủ đoạn 
mà chúng tôi tin rằng đã bị bỏ 
lại trong quá khứ. Việc kiểm 
duyệt tự do ngôn luận, từng là 
lãnh địa của các chế độ độc tài 
và toàn trị, nay đã quay trở lại, 
nhưng dưới một hình thức mới, 
do các tập đoàn điều hành, bịt 
miệng những người có suy nghĩ 
khác với họ.” 

Việc thảo luận là để  trao 
đổi quan điểm, không phải để 
bịt miệng mọi người. Chúng ta 
không nhất thiết phải đồng tình 

với những gì đối thủ viết, nhưng 
cũng không thể cấm bất cứ ai 
bày tỏ quan điểm không trái 
với pháp luật,” ông nói thêm.

Thủ tướng Morawiecki 
cho biết nước này sẽ thông 
qua các luật thích hợp để điều 
chỉnh hoạt động của Facebook, 
Twitter, Instagram và các nền 
tảng tương tự khác.

Hungary cũng đang theo 
sát Ba Lan trong cuộc chiến 
chống kiểm duyệt truyền thông 
xã hội. Bộ trưởng Tư pháp 
Hungary Judit Varga vào tháng 
trước tuyên bố rằng chính phủ 
của Thủ tướng Viktor Orban 
sẽ không dung thứ cho những 
hành vi xâm phạm quyền tự do 
ngôn luận.

Trong một bài đăng trên 
Facebook, bà Varga đã nêu ra 
triển vọng trừng phạt các công 
ty truyền thông xã hội vì điều 
mà bà gọi là “lạm dụng có hệ 
thống” quyền tự do ngôn luận 
và chỉ ra rằng bà sẽ đệ trình một 

dự luật trong năm nay để “điều 
chỉnh hoạt động trong nước của 
các công ty công nghệ lớn.”

Bà cáo buộc rằng chính bà 
cũng đã bị Facebook “lọc nội 
dung vùng xám” và phàn nàn 
rằng các trang mạng xã hội 
chính thống “hạn chế khả năng 
hiển thị các quan điểm Cơ đốc 
giáo, bảo thủ, cánh hữu” và 
cáo buộc “các nhóm quyền 
lực đằng sau những tập đoàn 
công nghệ khổng lồ toàn cầu 
có quyền quyết định các cuộc 
bầu cử.”

Bà Varga cho biết trong bài 
đăng của mình rằng vấn đề này 
nên được quy định ở cấp Liên 
minh Âu Châu, và cần phải 
hành động nhanh hơn. Bà nói: 
“Tuy nhiên, do sự lạm dụng có 
hệ thống, chúng ta có thể cần 
phải can thiệp sớm hơn.”

 
Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters.
Nguyễn Lê biên dịch

Ba Lan đề nghị phạt 13.5 triệu USD 
các Big Tech tham gia kiểm duyệt
ý thức hệ

Với việc khu vực 
đang đối mặt với 

những thách 
thức chưa từng 
có, Trung Quốc 

khó có thể cho vay 
thêm nữa trong 

thời điểm hiện tại. 
Thay vào đó,

họ phải vật lộn
 với danh mục đầu 

tư có vấn đề
của mình.

Margaret Myers

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno 
(phải) và nhà lãnh đạo Trung Cộng 
Tập Cận Bình đi duyệt đội danh dự 
tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc 

Kinh, Trung Quốc, hôm 12/12/2018. 

Đồng tiền nhân dân tệ của Trung 
Quốc trên bàn quầy một ngân 

hàng ở Hàng Châu, Trung Quốc, 
vào ngày 30/8/2019.
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Một cánh cổng khóa cửa vào của một nông trại bị dịch cúm gia cầm gần Eagle Grove, Iowa vào ngày 17/5/2015.

Một bức ảnh có logo của Facebook và Twitter trên màn hình máy điện toán ở Lille hôm 21/10/2020. 
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LAM KHANH 

Trong các vị Thần, có lẽ người 
Việt quen thuộc nhất với 
Thần Tài, dù kinh doanh 
hay không, người Việt thờ 
cúng Thần Tài quanh năm 

suốt tháng. Đặc biệt là đầu năm, sau Tết 
Nguyên Đán là có những người đi khắp 
đền nọ, phủ kia để cầu tài cầu lộc. Phát 
tài dường như là mục đích lớn nhất của 
đời người.

Thần Tài là ai? 
Thần Tài có nguồn gốc Trung Hoa. Đại 
phu Phạm Lãi là danh sĩ thời Xuân thu 
Chiến quốc. Người bình thường biết 
đến Phạm Lãi không nhiều lắm, nhưng 
ai cũng biết Tây Thi. Tây Thi là vợ của 
Phạm Lãi. Câu chuyện về Tây Thi phổ 
biến trong văn hóa các nước Đông 
Nam Á. Nàng đã theo kế của Phạm 
Lãi, từ nước Việt đến nước Ngô để mê 
hoặc Ngô vương là Ngô Phù Sai, giúp 
Việt Vương Câu Tiễn phục quốc, khiến 
nước Ngô hùng mạnh bị diệt vong. 

Phạm Lãi là người thông tuệ, học 
thức và có vai trò quan trọng trong 
việc giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu 
diệt nước Ngô. Sau khi Việt Vương 
trở thành bá chủ thời hậu Xuân Thu, 
Phạm Lãi thoái lui đi đến nước Tề khai 
hoang buôn bán. Nhờ sự thông minh, 
trí tuệ hơn người ông trở thành đại phú. 
Buôn bán được mấy năm thì phát tài, 
sau khi phát tài bèn đem của 
cải cứu giúp nhân dân đói 
nghèo, tức là tán tài, đem 
chia hết tài sản, giúp đỡ 
mọi  người. Bố thí hết rồi, 
từ món vốn nhỏ nhoi lại 
buôn bán, sau hai ba năm 
lại phát tài, người xưa gọi 
ông “tam tụ, tam tán” có 
nghĩa là ba lần đại phát tài, ba 
lần phân chia hết tài sản. Mấy năm 
sau lại phát đạt, lại còn phát tài nhiều 
hơn trước, phát tài rồi lại tán tài, tam 
tụ, tam tán. Vì thế, người Trung Quốc 
coi ông ta là Tài Thần, trong quá khứ 
thờ  Tài  Thần là thờ Phạm Lãi. 

Như vậy trong quan niệm cổ nhân 
thờ Thần Tài là việc thể hiện lòng biết 
ơn một người có tâm đại Thiện, rộng 
lượng, sẵn lòng xả bỏ của cải để cứu 
giúp người khác không hề so đo toan 
tính; thờ Phạm Lãi là để nhắc nhở 
thương nhân ý nghĩa của việc kinh 
doanh, mục đích của sự giàu có là để 
có  thể  hành thiện giúp người. 

Thờ Thần hay thờ Tiền
Từ một tập tục mang ý nghĩa nhân văn, 
ngày nay người ta chẳng quan tâm đến 
nguồn gốc đạo lý sâu xa mà cải biến nó 
theo thói quen mưu cầu vật chất, dường 
như đã biến thành một kiểu tôn thờ mới. 
Thần Tài đã bị biến tướng trở thành một 
ông thần có thể ban phát tiền vàng của 
cải; thế rồi người ta mua vàng để xin 
‘vía’ may mắn tiền bạc. Mấy ai trong số 
họ biết đến nguồn gốc của ông Thần Tài 
không phải là mưu cầu mà là xả bỏ?

Lòng tham đã biến tập tục giàu tính 
nhân văn thành một hành vi mê tín; 
một câu chuyện giáo dục đạo hạnh 
sâu sắc của người xưa bỗng trở thành 
một trào lưu thể hiện sự suy thoái về 
văn hóa; những chuyện tương tự như 
thế này ngày nay đã  trở  thành vô cùng 
phổ biến. 

Xưa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
từ bỏ danh gia vọng tộc quyền quý giàu 
sang nơi cung điện để đi tìm Đạo, mong 

muốn chúng sinh thoát khổ sinh ra bởi 
tham, sân, si. Vậy mà ngày nay, có 
những đệ tử của Ngài biến chùa chiền 
trở thành nơi cho chúng sinh mê mải cầu 
tài cầu lộc. Dâng lên ban thờ cửa Phật 
chút “lễ bạc”,  rồi cầu xin đủ thứ: nào sức 
khỏe, bạc tiền, nào công danh, tình ái… 

Có nhà chùa còn kêu gọi Phật tử 
làm những việc trái với kinh điển Phật 
giáo như “cúng dường để thoát nghèo”, 
“cúng online”, “mở tài khoản cho 
người dân thanh toán bằng ví điện tử”, 
cúng sao giải hạn. Kinh điển Phật giáo 
không đề cập đến dâng sao giải hạn. 
Vậy mà có những chùa bỗng nổi tiếng 
bởi vì chuyên nhận dâng sao giải hạn. 
Nếu việc dâng sao giải hạn hiệu quả 
thật, việc xem ngày giờ tốt là có thật, 
việc xem tuổi, hợp mệnh là đúng thì ai 
cũng giàu có, thành công, khỏe mạnh, 
vui tươi, hạnh phúc. Đâu có cảnh bệnh 
tật, chết chóc, đâu có cảnh phá sản, ly 
hôn… đầy rẫy như ngày nay.

Có lẽ bởi thế nên Đức Thích Ca 
Mâu Ni đã nói 2000 năm sau khi ông 
không còn tại thế thì nhân loại bước 
vào thời mạt Pháp?

Trào lưu cầu tiền phát tài là biểu 
hiện của sự sùng bái vật chất; đó không 
phải là thờ Thần mà là thờ Tiền. Thứ tôn 
giáo mà ngày nay người ta thực sự thờ 
là tiền bạc, chứ không phải Thần thánh; 
vì tiền bạc mà dám đem Thần thánh cải 
biến để phù hợp với lòng tham vô đáy 
của con người; cũng như chẳng ngại 

ngần dùng mọi thủ đoạn để có được 
tiền bạc, địa vị, danh vọng. 

Người ta lấy bụng phàm 
trần để đo lường tâm Phật, 
cho Thần thánh cũng 
chẳng khác gì mấy ông 
quan tham ở hạ trần nên 

dễ dàng hối lộ cho một ông 
thần sẵn sàng thiên vị, ban 

phát tiền tài cho cho những kẻ 
biết luồn cúi. Chẳng lẽ Thần, Phật 

cũng “đổi chác” để lấy những đồng tiền 
lẻ, mấy chỉ vàng lẻ mà con người dâng 
cúng để rồi cấp tiền tài phúc lộc cho họ 
mà không căn cứ gì vào sự cố gắng lao 
động cần cù chăm chỉ, chân thật, thiện 
tâm của người? Thế thì đạo lý của Phật 
ở đâu? 

Quan Công vì sao được thờ như 
Thần Tài
Ở Đài Loan cũng thờ thần tài nhưng 
không phải Phạm Lãi mà là Quan 
Công. Quan Vũ xuất thân từ võ tướng, 
không làm ăn kinh doanh, vậy thì tại 
sao lại trở thành Thần tài? 

Quan Công được gọi là “Trung 
Nghĩa Thần Vũ, Linh Hữu Nhân Dũng, 
Uy Hiểm Quan Thánh Đại Đế”. Quan 
Công không liên quan gì đến phát tài. 
Quan Công tượng trưng cho nghĩa 
khí. Người Đài Loan thờ ông như Thần 
Tài là với ý nghĩa ban đầu vì sự kính 
ngưỡng chữ Tín, chữ Nghĩa của một 
bậc chính nhân quân tử, để nhắc nhở 
người làm ăn dù bán buôn cũng phải 
luôn tôn trọng Tín Nghĩa. 

Thời xưa, thương nhân chân chính 
đều rất xem trọng uy tín và danh dự. Họ 
coi việc giữ gìn chữ Tín chính là sinh 
mệnh của mình. Trong 4 nguyên tắc đạo 
nghĩa của người xưa, có một đạo dành 
cho người kinh doanh, đó là: “Thương 
Đạo Thù Tín”, tức là đạo kinh doanh đền 
đáp cho người biết giữ chữ Tín.

Cũng như người Trung Hoa thờ 
Phạm Lãi làm Tài Thần như biểu tượng 
cần học tập của doanh nhân, biết nghĩ 
đến lợi ích của người khác thì mới có 

thể phát tài, của cải phải vì quảng đại quần 
chúng, mới  thật  sự  phát  tài.

Khổng tử đã giảng, “Thấy lợi xét nghĩa”, 
“Làm giàu bất nghĩa đối với ta cũng tựa phù 
vân”, và “Người quân tử hiểu tầm quan trọng 
của nghĩa, kẻ tiểu nhân chỉ biết sự quan trọng 
của lợi.” Những thương nhân thời xưa ở Trung 
Quốc quý trọng lời dạy của Nho giáo vốn tin 
vào nguyên tắc “Người quân tử muốn của 
cải  sẽ  kiếm nó bằng con đường ngay chính”.

Phạm Lãi của nước Việt
Những doanh nhân chân chính đều thực 
sự noi theo tấm gương của Phạm Lãi, Quan 
Công. Trong lịch sử Việt, Lương Văn Can 
được xem như người thầy đầu tiên của giới 
doanh thương. Tinh thần xả bỏ, dùng tài 
năng kinh doanh của mình để giúp người 
khác của Thần Tài Phạm Lãi thể hiện trong 
triết lý kinh doanh của Lương Văn Can: 
kinh doanh chính là để phụng sự xã hội. 

Cụ Cử Lương khuyên các nhà buôn phải 
biết dùng đồng tiền đã kiếm được để phục vụ 
xã hội. Người làm kinh doanh cần phải cần 
kiệm, song lại cũng phải biết tiêu tiền – tức là 
biết biến những đồng tiền mồ hôi nước mắt 
của mình thành những giá trị. “Mình thời 
kiệm mà chu cấp cho người; chỗ nên tiêu thì 
dẫu nhiều tiền cũng đừng tiếc; chỗ không nên 
tiêu thì dẫu ít cũng đừng hoang phí; thế thời 
cơ nghiệp chẳng nát mà ân đức mới rộng, như 
cứu người nạn, giúp người ngặt, cho người 
nghèo, thương người khổ; những việc thiện 
đó là chỗ nên tiêu tiền đó; còn như phồn hoa 
tốt đẹp kiêu xa dâm đắm những việc ác ấy là 
chỗ không nên bỏ tiền đó, hay chứa của mà 
lại hay bỏ của  thế  là ta sai khiến được của…”

Của cải và sự giàu có luôn phải đến từ lao 
động và trí tuệ của con người. Đó là một thứ 
nhân–quả, là đạo của tự nhiên. Nó nhắc ta tự 
lực, tự tin, tự chủ. Và đạo lý kinh doanh cao 
nhất không bao giờ là vì mình mà là vì người, 
không phải cầu cho mình và ở việc cho người. 

Thành công hay thất bại không do ai ban 
phát mà do chính mỗi chúng ta tạo nên. Tất 
cả đều bắt nguồn lời nói, suy nghĩ, việc làm, 
thân, khẩu, ý của mỗi người. Bởi vậy, Đức 
Phật chỉ dạy con người quay trở về với bản 
nguyên của chính mình, thực hành lẽ sống 
bằng sự hiểu biết về Đạo làm người thuận 
theo Thiên lý chứ không phải những niềm 

tin mù quáng. Nếu như không vì lòng 
tham mà biến đổi ý nghĩa của những câu 

chuyện đạo hạnh của người xưa, hẳn 
là ngày nay người ta đã biết Thần Tài 
thực sự bảo hộ ai. 

Nếu như không vì 
lòng tham mà biến 
đổi ý nghĩa của những 
câu chuyện đạo hạnh 
của người xưa, hẳn là 
ngày nay người ta đã 
biết Thần Tài thực sự 
bảo hộ ai.

Trào lưu cầu 
tiền phát tài là biểu 

hiện của sự sùng bái 
vật chất; đó không 
phải là thờ Thần mà 

là thờ Tiền. 

PUBLIC DOM
AIN

Tranh vẽ chân dung Phạm Lãi.

AVI ASHER-SCHAPIRO, REUTERS

Theo dữ liệu được cung cấp độc quyền 
cho Thomson Reuters Foundation, 
ít nhất một nửa số quận của London 
đã mua và dùng các hệ thống giám 
sát do Trung Quốc sản xuất liên quan 
đến việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, 
làm dấy lên hồi chuông cảnh báo giữa 
những người ủng hộ quyền riêng tư 
và các nhà lập pháp.

Các yêu cầu về tự do thông tin 
(FOI) được đệ trình vào cuối năm 2020 
liên quan đến 32 hội đồng ở London 
và tiếp theo là 20 hội đồng các thành 
phố lớn nhất của Anh Quốc cho thấy 
khoảng 2/3 trong số đó sở hữu công 
nghệ được sản xuất bởi hai công ty 
Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan 
đến việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.

Theo dữ liệu do nhà nghiên cứu kỹ 
thuật số Samuel Woodhams thu thập 
và Thomson Reuters Foundation 
được độc quyền xem, có ít nhất 28 hội 
đồng sở hữu công nghệ sản xuất bởi 
Hikvision, nhà thầu cung cấp các hệ 
thống giám sát video lớn nhất thế 
giới và là nhà cung cấp cho các cơ 
quan công an ở Tân Cương.

Bảy hội đồng đã sử dụng công nghệ 
sản xuất bởi Công ty TNHH Công 
nghệ Đại Hoa Chiết Giang (Zhejiang 
Dahua Technology Co Ltd, viết tắt là 
Đại Hoa), nhà sản xuất thiết bị giám 
sát lớn thứ  hai của Trung Quốc.

Tổng cộng có 16 hội đồng ở London 
đã sử dụng công nghệ do Hikvision 
hoặc Đại Hoa sản xuất—cả hai công ty 
này đều chịu những hạn chế thương 
mại nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ.

Sáu quận và ba hội đồng khác 
ở London đã không hồi đáp những 
yêu cầu làm rõ mối liên hệ của họ với 
những công ty Trung Quốc này, hoặc 
là đã phủ nhận việc có đủ dữ liệu để 
tiết lộ những gì họ đã khai triển.

Ông Woodhams, người làm việc 
cho tổ chức nghiên cứu Internet 
Top10VPN, cho biết, “Chúng tôi đang 
có được một bức tranh rõ ràng hơn 
về mức độ lan tỏa công nghệ của các 
công ty này ở Anh Quốc—và tần suất 
sử  dụng quỹ công để mua chúng.”

Dữ liệu FOI cho thấy mức độ mà 
Anh Quốc phụ thuộc vào công nghệ 
giám sát của Trung Cộng bất chấp 
việc Nghị viện điều tra hồ sơ nhân 
quyền của Hikvision và Hoa Kỳ đưa 
cả hai công ty này vào danh sách đen 
do có liên quan đến cuộc đàn áp các 
dân tộc Hồi Giáo thiểu số.

Vụ việc được phơi bày sau khi 9 

nghị sĩ viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ 
vào năm 2019 bày tỏ lo ngại về thực tế 
rằng Hikvision là nhà cung cấp thiết 
bị giám sát (CCTV) hàng đầu cho Anh 
Quốc vào năm 2016.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do 
Alistair Carmichael, người đồng 
soạn bức thư trên, nói với Thomson 
Reuters Foundation rằng chính phủ 
nên cấm việc thu mua công nghệ của 
Hikvision và Đại Hoa.

“Chúng ta không nên làm việc với 
các công ty tạo điều kiện cho việc đàn 
áp,” ông nói trong một tuyên bố qua 
email, đồng thời cho biết thêm rằng 
các hội đồng địa phương không nên 
mua công nghệ từ các công ty này 
“cho đến khi họ chứng minh có sự 
thay đổi trong đường lối hoạt động.”

Không một nhà chức trách địa 
phương nào ở Anh Quốc cho biết 
họ đã sử dụng công nghệ nhận dạng 
khuôn mặt của Trung Cộng.

Ngoại trừ việc hội đồng quận 
Hammersmith và quận Fulham ở 
phía tây London đã tiết lộ rằng họ sở 
hữu 1,790 máy quay “Dark Fighter” 
của Hikvision. Theo một tài liệu giới 
thiệu của Hikvision, những máy quay 
này được thiết kế để quan sát trong 
điều kiện ánh sáng yếu và một số mẫu 
máy có thể chọn ra được biển số xe.

Bà Silkie Carlo, giám đốc nhóm 
bảo mật Big Brother Watch, cho biết 
các thiết bị công nghệ Trung Quốc 
là một phần trong quá trình nâng 
cấp các hệ thống máy quay đã được 
thực hiện trên khắp Anh Quốc trong 
nhiều thập kỷ.

Bà Carlo nói trong một cuộc 

phỏng vấn qua điện thoại rằng, 
“Nhiều người có cùng một quan 
niệm về các máy quay giám sát 
CCTV là chúng chỉ là những bản 
ghi thụ động, nhưng điều mà chúng 
ta phải thừa nhận là nó đang ngày 
càng giám sát chủ động hơn.”

“Chúng ta đang nói về việc phân 
tích cảnh quay, lập hồ sơ mọi người, 
xử lý dữ liệu.”

Một phát ngôn viên của Hikvision 
cho biết công ty này “đã cam kết tôn 
trọng tất cả các luật, các hướng dẫn và 
những quy định của Anh Quốc do các 
cơ quan có thẩm quyền đặt ra.”

“Là một nhà sản xuất không bán 
hàng thẳng cho người dùng sản 
phẩm, chúng tôi không giám sát hoạt 
động của các sản phẩm của mình, 
nhưng chúng tôi bảo đảm rằng các 
máy quay của chúng tôi được thiết kế 
để bảo vệ sự an toàn nơi công cộng,” 
phát ngôn viên đó cho biết trong các 
diễn giải qua email.

Đại Hoa đã không hồi đáp yêu cầu 
bình luận.

 
Các nhóm dễ bị tổn thương 
ngoài rìa xã hội
Các máy quay giám sát được trang 
bị nhu liệu nhận dạng khuôn mặt 
có thể theo dõi tội phạm bằng cách 
quét nhận diện trong những không 
gian công cộng và sử dụng AI để so 
sánh họ với danh sách mà cảnh sát 
cần theo dõi.

Một số lực lượng của Anh Quốc đã 
cùng những tổ chức khác trên khắp 
thế giới sử dụng các thiết bị như vậy 
trong những năm gần đây. 

Một nửa các hội đồng London 
đang dùng công nghệ giám sát 
của Trung Quốc liên quan đến 
đàn áp người Duy Ngô Nhĩ

FRED DUFOUR/AFP/GETTY IMAGES

LUKE MACGREGOR/REUTERS
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Chân dung cụ Lương Văn Can.

Tranh minh hoạ Quan Công. 
Quan Công không liên quan 
gì đến phát tài. Quan Công 
tượng trưng cho nghĩa khí. 

EPOCH TIM
ES

Hình ảnh các camera Hikvision trong một trung tâm mua sắm điện tử ở Bắc Kinh hôm 24/05/2019.

Năm ngoái (2020), một tòa án 
Anh Quốc đã ra phán quyết rằng 
việc lực lượng Cảnh sát South 
Wales sử dụng tính năng nhận 
dạng khuôn mặt để truy tìm những 
kẻ tình nghi đã vi phạm các quy tắc 
về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và 
bình đẳng, phán quyết đó đã được 
các nhà vận động ca ngợi là một 
“chiến thắng lớn” trong cuộc chiến 
chống giám sát.

Hội đồng Cardiff ở Wales tiết lộ 
họ có 40 máy quay Hikvision, mặc 
dù họ không tiết lộ các dòng sản 
phẩm đó.

Một phát ngôn viên của hội 
đồng trên cho biết các máy quay 
này được thu mua bởi một bên 
thứ ba có trách nhiệm duy trì cơ 
sở hạ tầng giám sát của họ, và họ 
không biết có lệnh cấm nào của 
Anh Quốc đối với công nghệ của 
Hikvision hay không.

Hội đồng Wandsworth ở London 
tiết lộ rằng họ đang nâng cấp hệ 
thống giám sát hiện nay bằng một 
mạng lưới các máy quay trực tuyến 
do Đại Hoa cung cấp, thêm vào đó 
họ không có kế hoạch chạy tính 
năng nhận dạng khuôn mặt trên 
cảnh quay. Hội đồng này đã không 
hồi đáp yêu cầu bình luận thêm.

Tất cả các hội đồng của Anh 
Quốc đã mua công nghệ Trung 
Quốc nói trong các phản hồi về FOI 
của họ rằng họ hiện đã đang không 
khai triển các hệ thống nhận dạng 
khuôn mặt.

Tuy nhiên, một số hội đồng thừa 
nhận có sở hữu cương liệu bổ sung 
ngoài các máy quay ra—bao gồm cả 
máy ghi hình kỹ thuật số và máy ghi 
hình nối mạng—mà có thể được cấu 
hình để thực hiện nhận dạng khuôn 
mặt hoặc các tác vụ phân tích khác, 
ông Woodhams cho biết.

Bà Carlo cho biết, “ngoài nhận 
dạng khuôn mặt, còn có các loại tác 
vụ khác có thể được thực thi … có 
thể là phát hiện bất thường, nhiều 
loại phân tích hành vi, phân tích 
nhân khẩu học.”

Bà nói thêm rằng những công 
cụ này có nguy cơ gây hại cho các 
nhóm dễ bị tổn thương ngoài rìa 
xã hội, và trích dẫn việc lập hồ 
sơ về người Hồi giáo trong các 
hoạt động chống khủng bố và 
thực tế rằng các hệ thống nhận 
dạng khuôn mặt đã nhận dạng sai 
khuôn mặt người Da màu.

 
Giám sát người Duy Ngô Nhĩ
Các nhà lập pháp và các nhóm 
nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về 
những mối liên kết của Anh Quốc 
với Hikvision và các công ty công 
nghệ Trung Quốc mà họ cho rằng 
đã thiết kế các hệ thống phát hiện 
người Duy Ngô Nhĩ, cùng với các 
công cụ nhận dạng khuôn mặt có 
thể cảnh báo chính quyền về nơi ở 
của người dân.

Liên Hiệp Quốc ước tính có hơn 
một triệu người Hồi giáo Trung 
Quốc, nhiều người trong số họ 
thuộc dân tộc thiểu số Duy Ngô 
Nhĩ, đã bị giam giữ tại tỉnh Tân 
Cương, nơi các nhà hoạt động cho 
rằng những tội ác chống lại nhân 
loại và diệt chủng đang diễn ra.

Trung Quốc đã phủ nhận bất kỳ 
hành vi ngược đãi nào và nói rằng 
các trại của họ tại khu vực này 
cung cấp [dịch vụ] đào tạo nghề 
và giúp chống lại chủ nghĩa cực 
đoan. Đại sứ quán Trung Quốc tại 
Anh Quốc đã không hồi đáp yêu 
cầu bình luận.

Bà Carlo cho biết các công ty 
công nghệ Trung Quốc không nên 
được hưởng lợi từ những quỹ công.

Bà nói: “Tình trạng những người 
nộp thuế ở Anh Quốc phải tài trợ 
cho những công ty hợp tác với nhà 
cầm quyền Trung Quốc, lập hồ sơ 
về sắc tộc, và cho phép những điều 
như là thanh lọc sắc tộc là một vấn 
đề … chúng ta không thể dung túng 
cho cái nhà tù “panopticon” mà 
Trung Quốc xây dựng cho chính 
chúng ta. (“Panopticon” là một 
nhà tù hình tròn với tòa tháp canh 
được đặt ở trung tâm và toàn bộ 
các tù nhân bị nhốt trong các cũi 
sắt ở xung quanh đều bị đặt dưới sự 
giám sát. Kiểu nhà tù này là biểu 
tượng hệ thống cai trị dân chúng 
của giới cầm quyền.)

 
Thanh Xuân biên dịchCamera an ninh giám sát một người đàn ông khi đi xuống một con phố ở London, ngày 02/11/2006.
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‘BÁO CÁO 1776’:
Một cuốn sách phải đọc dành cho 
những người yêu nước

những thông tin súc tích và rõ ràng 
về lịch sử của hai văn bản, trích dẫn 
câu chuyện về những người Hoa Kỳ 
có ảnh hưởng lớn, từ các Tổ Phụ Lập 
Quốc cho đến Martin Luther King Jr.

Tôi đã đọc rất nhiều về lịch sử trong 
suốt cuộc đời mình – tôi học chuyên 
ngành lịch sử ở trường đại học và sau 
đó hoàn thành hai năm nghiên cứu 
sau đại học – và tôi hoang mang trước 
những người chỉ trích “Báo cáo 1776” 
là thiển cận. Ủy ban trình bày lịch 
sử của cả Tuyên ngôn và Hiến pháp 
một cách xuất sắc, vì tính chi tiết, sự 
ngắn gọn và khả năng thấu hiểu được 
những khó khăn mà các Tổ phụ phải 
đối mặt khi lập quốc.

Ở đây, tôi có thể kết luận rằng 
những kẻ chỉ trích này đã nổi giận 
vì Ủy ban kiên quyết bảo vệ những 
nền tảng của quyền tự do, bao gồm 
cả những lời giải thích liên quan đến 

Tu chính án thứ nhất và 
thứ hai của chúng ta cũng 
như việc dùng từ “những 
người yêu nước.”

‘Quyền lợi’ của Nhóm 
Các trang đầu tiên của 
phần tiếp theo, “Những 
Thách Thức Đối Với Các 
Nguyên Tắc của Hoa Kỳ” 
(Challenges to America’s 
Principles), đề cập đến chế 
độ nô lệ.

Về chế độ nô lệ, “Báo 
cáo 1776” đề cập đến sự 
lên án chế độ nô lệ của 
những người đàn ông như 
John Adams – “một sự lây 
nhiễm xấu xa trong tính 
cách con người” – và thậm 
chí của Thomas Jefferson, 
người mà Ủy ban lưu ý là 
đã sử dụng nô lệ, rằng: “Tôi 
run sợ cho đất nước của tôi 
khi tôi nghiệm ra rằng Đức 
Chúa Trời là công bình; 

JEFF MINICK

Mùa thu năm 2020, cựu 
Tổng thống Donald 
Trump đã thành lập Ủy 
ban 1776, giao cho các 
thành viên nhiệm vụ 

“nuôi dưỡng một nền giáo dục tốt 
hơn cho người Hoa Kỳ theo các nguyên 
tắc và lịch sử của quốc gia chúng ta”. 
Ngày 18/01, Ủy ban đã phát hành 
“1776 Report” (Báo cáo 1776).

Ngày 20/01, trong ngày đầu tiên 
nhậm chức, tân Tổng thống đắc cử Joe 
Biden đã ký sắc lệnh giải tán Ủy ban và 
thu hồi lại báo cáo. Trước đó, một số 
thành viên cấp tiến đã rất phẫn nộ với 
bản báo cáo này. Bài viết từ tờ Chicago 
Tribune là một trong các ví dụ đó:

“Trong báo cáo mà ông Trump hy 
vọng sẽ được sử dụng trong các lớp 
học trên toàn quốc, Ủy ban đã tôn 
vinh những người sáng lập đất nước, 
hạ thấp trách nhiệm của Hoa Kỳ đối 
với chế độ nô lệ, lên án sự trỗi dậy 
của chính trị cấp tiến và lập luận rằng 
phong trào dân quyền đã vi phạm ‘lý 
tưởng cao cả’ được các Tổ phụ Lập 
quốc tán thành.”

“Ban hội thẩm, không bao gồm 
nhà sử học chuyên nghiệp của Hoa 
Kỳ, đã phàn nàn về ‘những hệ tư 
tưởng thời thượng và sai lầm’ vốn mô 
tả câu chuyện của đất nước chúng ta 
theo kiểu ‘áp bức và nạn nhân’. Thay 
vào đó, ban hội thẩm kêu gọi những 
nỗ lực mới để bồi dưỡng ‘một tình yêu 
chân thật và dũng cảm cho đất nước 
chúng ta.’”

Tờ báo trích dẫn lời phản đối của 
một số nhà sử học trong các trường đại 
học, một người trong số họ mô tả bản 
báo cáo là “một kiểu tiếp cận lịch sử 
lớp sáu hoặc lớp bảy để làm cho bọn trẻ 
cảm thấy dễ chịu”.

Vì vậy, tôi quyết định đọc “Báo cáo 
1776”; quý vị có thể tìm thấy trên trang 
web của Trường Cao đẳng Hillsdale. Và 

sau đây là những điều tôi đã tìm thấy. 

Tầm nhìn về quá khứ và hiện tại
Báo cáo bắt đầu bằng cách lưu ý rằng 
mục đích của Ủy ban là “tạo điều kiện 
cho thế hệ trẻ hiểu được lịch sử, các 
nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ, và cố 
gắng hình thành một liên minh hoàn 
hảo hơn.” Sau đó, Ủy ban cho biết thêm: 
“Điều này đòi hỏi phải khôi phục lại nền 
giáo dục Hoa Kỳ,” và “tìm hiểu lại bản 
sắc chung bắt nguồn từ các nguyên 
tắc lập quốc của chúng ta…”

Trong các đoạn còn lại của Lời giới 
thiệu này, các tác giả đề cập đến sự chia 
rẽ hiện tại ở Hoa Kỳ, thừa nhận rằng 
Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng sống 
theo lý tưởng của mình, đồng thời 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
nghiên cứu các tài liệu và lịch sử phía 
sau quá trình lập quốc của Hoa Kỳ. 
Bằng cách làm như vậy, họ cho rằng 
một sinh viên có nền tảng 
về những khái niệm này 
sẽ “trở thành một người 
tốt hơn, một công dân tốt 
hơn và một đối tác tốt hơn 
khi Hoa Kỳ thử nghiệm 
nền chính phủ tự trị (self-
government).”

Nếu chúng ta đọc Lời 
giới thiệu này, chúng ta 
thấy rằng các tác giả quan 
tâm đến việc truyền đạt kiến   
thức về lịch sử Hoa Kỳ cho 
học sinh và toàn bộ chúng 
ta, đồng thời làm sống lại 
tình yêu đối với Giấc mơ tự 
do và công lý của Hoa Kỳ.

Nguyên tắc lập quốc 
Trong hai phần tiếp theo 
của báo cáo, Ủy ban phân 
tích sự ra đời của Tuyên 
ngôn Độc lập và Hiến 
pháp. Trong những trang 
này, các thành viên của Ủy 
ban cung cấp cho chúng ta 

rằng công lý của Ngài không thể ngủ 
yên mãi mãi.”

Báo cáo cũng nêu rõ: “Nền Cộng 
hòa của chúng ta đã gieo mầm cho 
cái chết của chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ. 
Tuyên bố chưa đủ chặt chẽ trong 
Tuyên ngôn Độc lập về quyền bình 
đẳng của con người hoàn toàn đối 
lập với sự tồn tại của thân phận nô 
lệ, và những thỏa hiệp trong Hiến 
pháp là tiền đề cho việc bãi bỏ chế 
độ nô lệ.”

Hoa Kỳ chấm dứt chế độ nô lệ 
bằng một cuộc nội chiến đẫm máu, 
cuối cùng đã gạt bỏ đạo luật Jim 
Crow nghiệt ngã, và giờ đây Hoa Kỳ 
là nơi sinh sống của người dân từ các 
quốc gia trên khắp thế giới. Chúng ta 
không bao giờ có thể sống trong một 
thế giới hoàn hảo, nhưng chúng ta 
có thể tự hào một cách chính đáng về 
chặng đường dài thoát khỏi sự phân 
biệt chủng tộc và định kiến.

Nhưng như báo cáo nêu rõ: “Tuy 
nhiên, thiệt hại do việc phủ nhận 
các nguyên tắc cốt lõi của Hoa Kỳ 
và việc cố gắng thay thế chúng bằng 
các lợi ích nhóm dường như lại rất 
sâu rộng và lâu dài. Quả thật, những 
thứ này là gốc rễ trực tiếp của một số 
lý thuyết phá hoại ngày nay, đã gây 
chia rẽ dân tộc và xé nát cấu trúc 
quốc gia.”

Kìm hãm Tự do
Trong phần còn lại của “Những 
Thách Thức Đối Với Các Nguyên Tắc 
của Hoa Kỳ”, những tác giả đã đề cập 
đến chủ nghĩa cấp tiến, nền chính 
trị bản sắc nhóm, chủ nghĩa phát 
xít và chủ nghĩa cộng sản. Họ đưa ra 
một bản tóm tắt tuyệt vời về hai hệ 
tư tưởng đó, rất nhiều người dân Hoa 
Kỳ đã đổ máu để chiến đấu chống lại 
chúng trong nhiều cuộc chiến tranh. 
Họ chỉ ra rằng các nguyên tắc Hoa 
Kỳ hoàn toàn trái ngược với không 
chỉ các hệ thống độc tài toàn trị thất 
bại đó mà còn với các tư tưởng về 
chủ nghĩa cấp tiến và “các giai cấp 
được bảo vệ ngày nay dựa trên chủng 
tộc và các nhóm có đặc điểm chung 
khác.” Các tác giả cho rằng sự xâm 
nhập của chính trị bản sắc nhóm vào 
chính phủ và diễn đàn công cộng 
làm suy giảm quyền tự do cá nhân và 
gia tăng sự chia rẽ gay gắt ngày nay 
giữa những người dân.

Họ cũng lưu ý sự phát triển của 
một bộ máy quan liêu liên bang rộng 
lớn của Hoa Kỳ trong thế kỷ qua: 
“Chính phủ ngầm này không bao 
giờ được bầu qua các cuộc bầu cử và 
hoạt động hầu như không có sự giám 
sát và sự cân bằng quyền lực. Những 

Tổ Phụ của chúng ta luôn phản đối 
những chính phủ không chịu trách 
nhiệm trước người dân và không có 
sự kiềm chế của Hiến pháp, nhưng 
điều đó vẫn đang tiếp diễn xung 
quanh chúng ta.”

Với sự tấn công vào tổ chức mà 
một số người gọi là Nhà nước Ngầm 
(Deep State), không có gì ngạc nhiên 
khi “Báo cáo 1776” phải hứng chịu 
nhiều lời chỉ trích như vậy.

Xa rời Trí tuệ thực sự
Tuy nhiên, chính phần cuối cùng, 
“Nhiệm vụ Đổi mới Quốc gia” (The 
Task of National Renewal), chắc chắn 
đã dẫn đến sự phản đối dữ dội và xóa 
sổ nhanh chóng “Báo cáo 1776”. Ví 
dụ, ở đây, những soạn giả nói nhiệm 
vụ của các trường đại học hiện nay 
là “điểm nóng của chủ nghĩa chống 
Hoa Kỳ, của sự phỉ báng và kiểm 
duyệt, những điều này kết hợp với 
nhau để tạo ra trong sinh viên và cả 
nền văn hóa – nhẹ nhất là sự khinh bỉ 
và tệ nhất là sự căm ghét hoàn toàn 
đối với đất nước này.”

Cũng tại đây, điều làm tôi ngạc 
nhiên, Ủy ban nhấn mạnh vai trò của 
gia đình là “người thầy đầu tiên”, đề 
xuất các cuộc thảo luận trong bữa tối 
về quyền tự do, và tuyên bố rằng “khi 
các gia đình cùng nhau cầu nguyện, 
họ cùng nhau thừa nhận sự phù hộ 
của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng 
đã ban cho họ quyền tự do thiêng 
liêng.” Lần cuối cùng chúng ta nghe 
thấy một cơ quan chính phủ bày tỏ 
những ý kiến như vậy là khi nào?

Một điều đẹp đẽ
Trong bài báo trên Breitbart với tiêu 
đề “Bản báo cáo 1776 của ông Trump 
là một điều kỳ diệu” (Trump’s 
1776 Report Is a Marvel), James 
Delingpole viết: “Bản báo cáo 1776 
do Ủy ban Cố vấn 1776 của Tổng 
thống Trump tạo ra vẻ đẹp, phẩm 
giá, và sự uyên bác đến mức khiến 
tôi ước mình là người Hoa Kỳ, chứ 
không phải người Anh.”

Sau đó, ông ấy trích đoạn từ báo cáo:
“Trở thành một người Hoa Kỳ có 

nghĩa là một cái gì đó cao quý và tốt 
đẹp. Điều đó có nghĩa là quý trọng 
tự do và đón nhận sức sống của 
một nền tự trị. Chúng ta được định 
hình bởi vẻ đẹp, lòng rộng lượng, 
và sự hoang sơ của lục địa chúng 
ta. Chúng ta đoàn kết với nhau bởi 
vinh quang của lịch sử. Và chúng ta 
khác biệt bởi tinh thần Hoa Kỳ là sự 
cởi mở, trung thực, lạc quan, quyết 
tâm, hào phóng, tự tin, tốt bụng, 
chăm chỉ, dũng cảm và hy vọng. Các 

Khi chúng ta trân 
trọng Hoa Kỳ vì đúng 
những gì của Hoa Kỳ, 

chúng ta biết rằng 
Tuyên ngôn Độc lập 

của chúng ta đáng 
được bảo tồn, Hiến 
pháp của chúng ta 

đáng được bảo vệ, đồng 
bào đáng được yêu 

thương, và đất nước 
của chúng ta đáng để 

chiến đấu.
Trích “Báo cáo 1776”
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Ngày 4/7/1776, John Hancock, Chủ tịch của Quốc hội Lục địa
đã ký tên vào Tuyên ngôn Độc lập, dưới sự chứng kiến của những 

người yêu nước Robert Morris, Samuel Adams, Benjamin Rush, 
Richard Henry Lee, Charles Carroll, John Witherspoon,
John Adams, và Edward Rutledge. In bởi Currier & Ives.

nguyên tắc lập quốc của chúng ta 
không tạo ra những đức tính này, 
nhưng các nguyên tắc đã đặt nền 
tảng cho chúng phát triển, mở rộng, 
và đưa Hoa Kỳ thành một quốc gia 
công bằng và vinh quang nhất trong 
lịch sử.”

Gần cuối bản báo cáo, chúng 
ta thấy những dòng chữ sau: “Khi 
chúng ta trân trọng Hoa Kỳ vì đúng 
những gì của Hoa Kỳ, chúng ta biết 
rằng Tuyên ngôn Độc lập của chúng 
ta đáng được bảo tồn, Hiến pháp của 
chúng ta đáng được bảo vệ, đồng bào 
đáng được yêu thương, và đất nước 
của chúng ta đáng để chiến đấu.”

Khi bãi bỏ Ủy ban 1776 và xóa sổ 
bản báo cáo này, ông Joe Biden có 
đọc nó không? Và chính quyền của 
ông đã vạch ra một ranh giới trên 
cát. Một bên là tất cả những người 
yêu nước, theo đuổi tự do và công 
lý theo luật pháp. Phía bên kia là 
những người phủ nhận các nguyên 

tắc lập quốc của đất nước và đang 
hành động để xóa bỏ chúng.

Hãy đọc “Báo cáo 1776”. Xem quý 
vị nghĩ sao.

Báo cáo 1776, ngoài phiên bản 
trực tuyến của Trường Cao đẳng 
Hillsdale, Encounter Books (một 
nhà xuất bản ủng hộ tự do và những 
thành tựu của nền văn minh phương 
Tây), bản dưới dạng sách sẽ sớm 
được xuất bản. 

Tôi khuyến khích độc giả nên mua 
viên ngọc quý giá này của Hoa Kỳ.

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. Vui lòng truy 
cập JeffMinick.com để theo dõi blog 
của ông.

Ngân Hà biên dịch

“Tuyên ngôn Độc lập”, ngày 4/7/1776, một 
bản sao năm 1823 của William Stone.

PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN

Chân dung 
ông John 
Adams 
do Gilbert 
Stuart 
vẽ năm 
1810–1815.
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ERIC BESS

Đứng trước cái đẹp người ta dễ 
dàng thấy choáng ngợp. Một 
khoảnh khắc đẹp có thể truyền 
cảm hứng, mang đến cho chúng 

ta những cảm xúc nhất định. Tác phẩm 
“Hoa hồng của Heliogabalus” của Sir 
Lawrence Alma-Tadema cũng như vậy, đó 
là một bức tranh mang vẻ đẹp lộng lẫy lay 
động lòng người.

Tôi đã giới thiệu tác phẩm này với bạn 
bè thân thiết và họ đều khen ngợi: “Chà, 
thật đẹp!” Tôi lại kể cho họ câu chuyện 
đằng sau bức danh họa, và sau đó chúng 
tôi cùng đặt câu hỏi về mối liên quan giữa 
con người với sự cám dỗ của cái đẹp.

Sự tàn ác của vua Heliogabalus
Chuyện kể rằng, năm 218, Heliogabalus 
(còn gọi là Elagabalus) trở thành hoàng đế 
La Mã khi mới 14 tuổi. Nhưng ông không 
coi mình là hoàng đế mà muốn làm hoàng 
hậu, ông tuyên bố: “Không được gọi ta là 
Vua, vì ta là một Quý Bà”. Heliogabalus là 
một vị vua rất tàn nhẫn, nổi tiếng là người 
ham mê các trò tiêu khiển trụy lạc. 

Theo sử gia Edward Gibbon, tác giả 
cuốn “Lịch Sử Suy Tàn và Sụp Đổ của Đế 
Chế La Mã” (The History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire), thì 
Heliogabalus “bị hủy hoại bởi tuổi trẻ, 
đất nước và cơ đồ của mình, buông thả 
bản thân theo những thú vui vô cùng 
thô tục với cơn thịnh nộ vô cớ”. Gibbon 
cũng viết về tính cách của vị bạo chúa 
như sau: “... xáo trộn thứ tự các mùa 
và thời tiết, vui đùa với niềm đam mê 
và thành kiến với các chủ đề, phá vỡ sự 
đứng đắn và các quy luật tự nhiên là các 
trò tiêu khiển mà ông ta thích nhất”. Thú 
vui tiêu khiển của ông ta là những ham 
muốn vô độ, xúc phạm lịch sử La Mã, 
giết người và cúng tế trẻ em. 

Tác phẩm của Alma-Tadema
Alma-Tadema là một họa sĩ người Hà Lan 
chuyên vẽ về thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. 
Sau khi chuyển đến Anh Quốc, ông trở 
thành thành viên của Học viện Hoàng Gia 
vào năm 1879, và được phong tước hiệp sĩ 
năm 1899. 

Khoảnh khắc tàn bạo của Heliogabalus 
được Alma-Tadema tái hiện lại trong tác 
phẩm “Hoa hồng của Heliogabalus”. 
Nguyên gốc khung cảnh này được ghi 
trong cuốn sách “Lịch sử của Augustan” 
(Augustan History) như sau:

“Trong phòng tiệc với tấm trần có thể 
đảo ngược, [Heliogabalus] đã chôn vùi 
[thuộc hạ] của mình bằng hoa violet và các 
loài hoa khác, đến nỗi một số không tìm ra 
lối thoát và bị chết ngạt.”

Alma-Tadema đã miêu tả sự tàn ác 
của Heliogabalus thông qua bức họa của 
mình. Vị hoàng đế trẻ đang nằm sấp trên 
chiếc ghế dài ở trung tâm phía trên của 
bức tranh, điềm tĩnh quan sát sự việc với 
vẻ mặt hài lòng. Các vị khách ngồi phía 
bên phải, còn bên trái, một phụ nữ ăn mặc 
như nữ tùy tùng của Thần Dionysus là 
Maenad Dionysian đang chơi nhạc. Phía 
xa là bức tượng của vị Thần rượu vang và 
tiệc tùng Dionysus.

Phần nửa dưới của tác phẩm nổi bật với 
hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng 

ngàn cánh hoa hồng từ trên không bay 
xuống. Trần nhà không được hiển thị trong 
tranh, nhưng dường như những cánh hoa 
đã được trữ sẵn trong tấm vải màu vàng 
nhạt, và theo lệnh của Heliogabalus, vải 
được mở bung ra để trút xuống hàng vạn 
cánh hoa hồng. 

Alma-Tadema khiến cánh hồng trở nên 
sống động khi vẽ chúng riêng lẻ. Những 
cánh hoa rơi lả tả lên các nhân vật, vương 
vãi khắp nơi ở nửa dưới của bức tranh. 
Điều kỳ lạ là không ai tỏ vẻ hoảng hốt hay 
lo lắng, phải chăng những cánh hoa rơi 
xuống bất ngờ khiến họ không có đủ thời 
gian để phản ứng hay tự cứu lấy mình.

Các tầng vẻ đẹp
Thoạt nhìn, “Hoa hồng của 
Heliogabalus” là cảnh đẹp say đắm lòng 
người. Cách đây nhiều năm, khi lần đầu 
tiên chiêm ngưỡng bức tranh này, tôi đã 
nghĩ đó là cảnh gió thổi hoa rơi trong 
một buổi tụ tập bạn bè. Bức tranh đem 
lại cảm giác thật dễ chịu và thư giãn. Mãi 
cho đến khi đọc tên bức tranh và thực 
hiện một số tra cứu, tôi mới biết câu 
chuyện đằng sau đó. 

Chúng ta thường bị thu hút bởi vẻ đẹp 
nào đó ngay từ cái nhìn ban đầu. Thời gian 
như dừng lại khi có người khác giới xinh 
đẹp đi ngang qua, những món đồ đẹp đẽ 
xa hoa, những trang sức đắt tiền, hoặc nhà 
lầu, siêu xe có thể kích thích sự ham muốn 
chiếm hữu trong chúng ta. Ngay cả những 
người theo chủ nghĩa duy tâm, một hình 
ảnh đẹp đẽ cũng có thể khơi dậy trong họ 
động lực để hoàn thành những điều dường 
như không thể...

Tuy nhiên, qua tác phẩm “Hoa hồng 
của Heliogabalus”, tôi nhận thấy rằng 
vẻ đẹp có phân tầng thứ. Niềm vui mang 
lại bởi vẻ ngoài hào nhoáng không chạm 
được cốt lõi của bản chất. Điều này 
không có nghĩa là chúng ta nên phớt lờ 
hay lên án vẻ đẹp bên ngoài. Vẻ ngoài có 
khả năng hấp dẫn và kích thích sự tò mò 
của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta 
không tỉnh táo, xem trọng những người, 
sự vật, và thậm chí cả những hệ tư tưởng 
mang vẻ ngoài cuốn hút nhưng bên 
trong lại vô cùng xấu xa thì chúng ta có 
thể bị choáng ngợp, bị giam cầm và ngộp 
thở bởi chính cái đẹp ấy. 

Mọi sự việc đều có hai mặt, có tốt và 
xấu, kể cả những điều tưởng như cao cả. 
Đây là lý do tại sao vẻ đẹp bên ngoài cần 
được xem xét trong mối tương quan với nội 
hàm bên trong, cảm tính phải được cân 
bằng với lý trí và một trái tim nhân hậu. Vẻ 
đẹp bên ngoài được nhận biết qua các giác 
quan nhưng vẻ đẹp bên trong được biểu lộ 
ra qua những lần chúng ta chiêm nghiệm, 
dù có thể không có câu trả lời. 

Trong thời đại đầy biến động, liệu 
chúng ta có can đảm đặt câu hỏi về mối 
liên hệ của bản thân với vẻ đẹp bên 
ngoài, và điều này có ảnh hưởng như thế 
nào đến sự tu dưỡng nội tâm của chúng 
ta hay không?

Ông Eric Bess là nghệ sĩ theo trường phái 
nghệ thuật đại diện (representational art), 
hiện là nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên 
cứu Nghệ thuật Thị giác (IDSVA).

Phương Du biên dịch 

chân thực và có chiều sâu, các 
nghệ sĩ đã dành rất nhiều thời 
gian nghiên cứu về đời sống của 
các loài chim. Vì vậy, các họa sĩ 
thời kỳ này đã trau dồi được kỹ 
thuật vẽ rất tỉ mỉ và tinh xảo.

Hoàng đế Tống Huy Tông 
(Huizong) là người bảo trợ nhiệt 
tình cho nghệ thuật và có ảnh 
hưởng lớn đến sự phát triển 
phong cách hội họa hàn lâm 
của triều đình nhà Tống.

Ông là một họa sĩ lừng danh, 
các tác phẩm của ông nổi tiếng với 
màu sắc phong phú, sống động 
và cách vẽ chi tiết. Tác phẩm “Bồ 
câu trên cành đào” của ông mô 
tả một chú chim bồ câu đầy màu 
sắc đang đậu trên cành hoa đào 
nở rộ. Hoàng đế chỉ vẽ một bông 
hoa đang nở rộ còn lại là những 
nụ hoa để tập trung sự chú ý vào 
chú chim bồ câu.

Trong tranh vẽ “Hoa phù 
dung và chim thiên đường” 
(Phù dung cẩm kê đồ), Hoàng 
đế Tống Huy Tông miêu tả một 
chú chim thiên đường đậu trên 
cành phù dung nở rộ, đang 
ngoái cổ nhìn hai con bướm 
bay lượn trên luống hoa cúc bên 
dưới. Ông cũng đã viết lên tranh 
một bài thơ ca ngợi 5 đức tính 
của loài chim này: tinh tế, oai 
phong, nhân từ, dũng cảm và 
đáng tin cậy.

Từng chi tiết tỉ mỉ trong cả 
hai tác phẩm cho thấy rằng các 
họa sĩ hàn lâm thời Tống đã đạt 
đến trình độ kỹ thuật cao.

Triều đại nhà Nguyên
Trong khi triều đại nhà Tống đặt 
nền tảng cho thị hiếu về màu 
sắc nghệ thuật thì triều đại nhà 
Nguyên chứng kiến sự xuất hiện 
của một trào lưu phóng khoáng 
hơn. Cuộc chinh phạt đất nước 
Trung Quốc của người Mông Cổ 
đã hạn chế cơ hội của các nghệ 
sĩ, họ không còn được sự bảo trợ 
của triều đình. Tìm kiếm một 
hướng đi mới, những họa sĩ này 
bị ảnh hưởng bởi các học giả tự 
do và bắt đầu quay lưng lại với 
trường phái hiện thực.

Các nghệ sĩ kiêm học giả đã 
phát triển các kỹ thuật khác 
nhau, như phong cách vẽ tranh 
tự do, và tránh phong cách quá 
bóng bẩy. Họ tìm cách truyền tải 
tinh thần bên trong của chủ thể 
và đưa cảm xúc của mình vào 
các tác phẩm nghệ thuật.

Tác phẩm “Sen tàn và chim 
uyên ương” của Zhang Zhong 
miêu tả một đôi chim uyên ương 
trên bờ ao sen. Con trống oai vệ 
dường như đang đi về phía mặt 
nước, trong khi con mái nép 
phía sau. Những cành hương bồ 
uốn cong trong gió bên cánh 
sen tàn.

Theo phong cách văn nhân 
(literati style), Zhang Zhong 
dùng nét vẽ tự do, đơn giản  kết 
hợp nét cọ tinh tế để khắc họa 
những tán lá. Việc ông sử dụng 
loại mực đơn sắc với tông màu 
sáng tối xuyên suốt tác phẩm 
cũng là đặc trưng của phong 

Nghệ thuật vẽ tranh
HOA VÀ CHIM
qua các triều đại
Trung Quốc

Sự cám dỗ của
CÁI ĐẸP

PUBLIC DOMAIN

“Chim bồ câu trên cành đào”, Triều đại Bắc Tống, của Hoàng đế Tống Huy Tông  (1082-1135). Mực và màu trên lụa, tranh cuộn, 11.3 x 10.2 inch. “Trăm loài chim chiêm ngưỡng chim công”, cuối những năm 1400 – đầu năm 1500, của tác giả Yin Hong (1487–1505). 
Mực và màu trên lụa, tranh cuộn, 94.4 inch x 76.9 inch. (Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland)

“Sen tàn và chim uyên ương” triều đại nhà Nguyên, của tác giả Zhang Zhong (Fl. 1336–1360). Mực và 
màu trên giấy, tranh cuộn, 38 inch x 18.1 inch. (Bảo tàng Cố cung Quốc gia, Đài Bắc)

“Hoa phù dung và chim thiên đường” thời Bắc Tống, tác giả Hoàng 
đế Tống Huy Tông (1082–1135). Mực và màu trên lụa, tranh cuộn, 
32 inch x 21.1 inch. (Bảo tàng Cung điện - Bắc Kinh)

“Cò trắng và hoa phù dung ngày thu, triều nhà Minh” của tác giả Lu 
Ji (1439–1505). Mực và màu trên lụa, tranh cuộn, 75.8 inch x 44 
inch. (Bảo tàng Cố cung Quốc gia, Đài Bắc)

“Chim công khoe bộ lông sặc sỡ”, triều đại nhà Thanh 1758, của tác giả Giuseppe Castiglione (hay còn 
gọi là Lang Shining; 1688–1766). Mực và màu trên lụa, tranh cuộn, 129.1 inch x 111 inch. (Bảo tàng Cố 
cung Quốc gia, Đài Bắc)

Tranh sơn dầu “Hoa hồng của Heliogabalus” (The Roses of Heliogabalus) của Sir Lawrence Alma-Tadema, 1888. Bộ sưu tập Pérez Simón, Mexico.

MIKE CAI

Dòng tranh chim và hoa thời 
Trung Quốc cổ đại đã làm 
nổi bật sự phong phú của 
nền văn hóa truyền thống và 

triết học Trung Hoa. Từ triều đại nhà 
Tống đến triều đại nhà Thanh, dòng 
tranh này là thể loại yêu thích của các 
nghệ sĩ Trung Hoa cổ xưa, đồng thời 
thể hiện giá trị của việc trân trọng và 
hòa hợp với thiên nhiên.

Tranh vẽ về chim bắt nguồn từ 
triều đại nhà Thương (1600–1046 
TCN) và nhà Chu (1046–256 TCN), 
khi các hình ảnh trừu tượng của loài 
chim được khắc trên đồ gốm đồng. Tuy 
nhiên, vào thời nhà Ngụy (220–265 
SCN), các nghệ sĩ tập trung vẽ về hoa 
và chim để tạo ra một dòng tranh mới.

Đỉnh cao của dòng tranh này là 
vào triều đại nhà Tống (960–1279) khi 
các nghệ sĩ hoàn thiện về mặt kỹ thuật; 
và phát triển hơn nữa tại triều đại nhà 
Nguyên (1206–1368), tiếp tục cường 
thịnh trong triều đại nhà Minh (1368–
1644) và  nhà  Thanh (1644–1911). 

Những tác phẩm nghệ thuật này 
không chỉ đơn thuần khắc họa thiên 
nhiên mà được dùng để truyền tải ý 
nghĩa ẩn dụ phong phú. Ví dụ, sự nở 
rộ tươi tốt của hoa mẫu đơn tượng 
trưng cho sự giàu có và quý phái. Hoa 
sen vươn lên không bị vấy bẩn từ bùn 
lầy tượng trưng cho sự thuần khiết và 
đức hạnh vẹn toàn. Khả năng chữa 
bệnh của hoa cúc biểu thị một cuộc 
sống mạnh mẽ với năng lượng tích 
cực. Hoa mận không khô héo trong 
mùa đông khắc nghiệt là hiện thân 
của  sự  kiên trì và quyết tâm.

Với các bức tranh vẽ chim, chim 
công tượng trưng cho sự thần thánh 
và sức mạnh, chim hạc tượng trưng 
cho sự trường thọ, đôi thiên nga 
tượng trưng cho tình yêu.

Triều đại nhà Tống
Kỹ thuật vẽ chim và hoa đã đạt đến độ 
điêu luyện vào thời nhà Tống, có nhiều 
họa sĩ chuyên về thể loại này. Triều 
đình Tống sở hữu nhiều tranh chim 
và hoa hơn bất kỳ dòng tranh nào.

Để kỹ thuật khắc họa được đa dạng, 

cách hội họa thời kỳ đó.

Triều đại nhà Minh
Các họa sĩ vẽ chim và hoa 
trong triều đại nhà Minh kế 
thừa phong cách hàn lâm của 
nhà Tống, nhưng có sự biến 
tấu. Kỹ thuật vẽ nét cọ tỉ mỉ rõ 
ràng có nguồn gốc từ học viện 
nhà Tống, nhưng các bức tranh 
thuộc dòng này ở thời nhà 
Minh có kích thước lớn hơn 
nên bố cục cũng phức tạp hơn, 
các bức tranh có màu sắc tươi 
sáng và chi tiết phong phú.

Tác phẩm “Trăm loài chim 
ngưỡng mộ chim công” của 
Yin Hong mô tả hai con chim 
công được bao quanh bởi chim 
hoàng đế, chim sơn ca, chim gõ 
kiến, chim sẻ, gà lôi và chim ác 
là, khiến cây anh đào và khóm 
hoa mẫu đơn trở nên sống động. 
Hầu hết các loài chim được 
minh họa theo cặp. Đôi chim 
công tượng trưng cho hoàng đế 
và hoàng hậu, trong khi những 
con chim khác đại diện cho các 
cận thần trong triều đình bày tỏ 
lòng tôn kính đối với hoàng gia.

Bức tranh “Cò trắng và hoa 
phù dung ngày thu”, Họa sĩ 
Lu Ji miêu tả một ngày mùa 
thu tuyệt đẹp bên bờ ao, với 
những chiếc lá sen và đám 
phù dung nở rộ. Đôi cò trắng 
bay đến nhập đàn với con thứ 
ba đang đứng bên bờ nước. Hai 
chú chim bạc má đậu trên một 
cành dương liễu dài đung đưa 
trong gió.

Nét vẽ của Lu Ji thể hiện 
một kỹ thuật tinh xảo, mềm 
mại rất phù hợp với khung cảnh 
trữ tình của tác phẩm – đây là 
một ví dụ điển hình về phong 
cách vẽ hoa và chim của triều 
đại nhà Minh.

Triều đại nhà Thanh
Các họa sĩ trong thời nhà 
Thanh ban đầu cũng đi theo 
phong cách truyền thống của 
nhà Minh. Lúc này Trung Quốc 
tiếp xúc nhiều với phương Tây 
thông qua thương mại và các 
nhà truyền giáo Dòng Tên. 
Hoàng đế Càn Long thậm chí 
còn thuê một họa sĩ truyền 
giáo người Ý tên là Giuseppe 

Castiglione để vẽ tranh cho 
triều đình. Sự giao lưu văn hóa 
này đã tạo ra một trường phái 
hội họa mới.

Chỉ dụ của Hoàng đế Càn 
Long khi vẽ bức tranh “Chim 
công khoe bộ lông sặc sỡ” là 
họa sĩ Castiglione nên thể 
hiện được sự kết hợp giữa hai 
nền hội họa Đông phương và 
Tây phương. Vì vậy, bộ lông 
đuôi sặc sỡ được thể hiện 
qua hoa văn rực rỡ trong bức 
tranh. Bối cảnh được đặt trong 
một khu vườn hoàng gia với 
hoa mộc lan, hoa mẫu đơn 
và hoa anh đào giữa những 
tảng đá màu ngọc bích. Nếu 
quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy 
tác giả dùng kỹ thuật sáng 
tối của Tây phương để lột tả 
vẻ đẹp của những chiếc lá và 
cổ của chim công, trong khi 
dùng kỹ thuật bút lông và 
mực của Trung Quốc để khắc 
họa những tảng đá.

Thiên nhiên và động vật là 
nguồn cảm hứng vô tận cho 
các họa sĩ Trung Quốc và Âu 
Châu. Tuy nhiên, các dòng 
tranh cho thấy sự khác biệt 
đáng kể giữa các nền văn hóa. 
Đặc biệt, vẽ hoa đã trở thành 
một phong cách độc đáo 
được tôn vinh trong thời đại 
Baroque thế kỷ 17. Các họa 
sĩ Hà Lan đã chịu ảnh hưởng 
của cuộc cách mạng khoa học 
khi có những tiến bộ quan 
trọng trong lĩnh vực thực vật 
học. Họ đã nghiên cứu cách 
minh họa chính xác dựa trên 
khoa học để vẽ ra các tác 
phẩm tĩnh vật.

Ngược lại, các họa sĩ Trung 
Quốc cổ đại luôn miêu tả các 
loài hoa ở trong môi trường 
thiên nhiên nơi chúng sinh 
ra, thể hiện cảm xúc lãng mạn 
mà kết hợp cả ba lĩnh vực hội 
họa, thơ ca và thư pháp lại với 
nhau — được gọi là “Ba điều 
hoàn hảo”.

Tác giả Mike Cai tốt nghiệp Học 
viện Nghệ thuật Phi Thiên New 
York và Đại học California–
Berkeley.

Hồng Anh biên dịch 
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công du vào năm 1992, với cơ thể 
ngày càng yếu ớt, nhưng Audrey vẫn 
quyết thực hiện một chuyến công 
du cuối cùng... Bà gặp một cô bé 
xinh đẹp khoảng 5 đến 6 tuổi đang 
xếp hàng trong số 600 trẻ mồ côi. Bà 
Audrey ngồi xuống để vừa với tầm 
nhìn của cô bé. Cô bé với ánh mắt 
toát lên vẻ rụt rè, bước một bước 
về phía trước, rồi lùi lại, do dự. Đột 
nhiên, cô bé lao mình vào 
vòng tay của bà Audrey và 
ôm bà. Cái ôm này khiến 
tất cả sự xót thương 
trong tim bà với thảm 
kịch ở Somalia trỗi dậy, 
một cách sâu sắc, và cả 
sự trăn trở về số phận 
của chính bà.

“Vâng tôi đã chiến đấu. 
Vâng tôi đã có những nỗi buồn. 
Vâng tôi có vấn đề. Như mọi người. 
Không hơn, không kém. Nhưng tôi 
biết, ngay từ khi còn nhỏ, rằng tôi có 
một ngôi sao trên đầu. Nó luôn bảo 
vệ tôi. Ngay cả trong những khoảnh 
khắc khó khăn nhất, nó luôn như 
thể là cuộc sống đang nháy mắt với 
tôi. Tôi không phải là người mộ đạo, 
nhưng tôi tin vào một điều gì đó, có 
lẽ là sức mạnh của tinh thần con 

người.” - bà Audrey Hepburn đúc 
kết những trải nghiệm và đức tin 
của mình.

Thật đáng buồn, Audrey sau đó bị 
chẩn đoán là mắc bệnh ung thư đại 
tràng ở tuổi 63. Chỉ 3 tháng sau (đầu 
năm 1993) bà qua đời trong sự tiếc 
nuối của mọi người. Bà Audrey trước 
khi nhắm mắt đã có tâm nguyện trở 
về vùng quê yên bình Tolochenaz, 

nơi bà có thể ngắm những 
bông tuyết mùa đông 

cuối cùng và tận hưởng 
sự thanh thản sau cả 
quãng đời cống hiến.

“Bất chấp sự khắc 
nghiệt của cuộc sống, 

Audrey vẫn giữ một 
niềm tin thời thơ ấu trong 

mình. Bằng phép màu đó, 
cô đã dành cả đời mình để cứu 

rỗi chúng ta. Đó là điều khiến cô trở 
thành một nàng tiên, một pháp sư 
nhẹ nhàng lấy cảm hứng từ tình yêu 
và vẻ đẹp.” - Hubert de Givenchy, 
nhà thiết kế thời trang lừng danh, 
bạn thân của bà Audrey Hepburn.

Tài liệu tham khảo: Cuốn sách “La 
Veritable Audrey Hepburn" của nhà 
báo Bertrand Meyer - Stabley

Nhận bảo hiểm tuyệt 
vời và giá trị lớn
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THIÊN CẦM

“Đó là một nàng công chúa 
nhưng lại không được sống 
trong truyện cổ tích.”
Bertrand Meyer - Stabley

A udrey Hepburn chào đời 
ngày 04/05/1929 vào lúc 
3 giờ sáng ở Brussels (Bỉ), 
mẹ là Nữ Nam tước Ella 
thuộc dòng dõi quý tộc Van 

Heemstra ở Hà Lan. Audrey đã trở 
thành một huyền thoại của Hollywood, 
được bình chọn là người phụ nữ mặc 
đẹp nhất, là siêu sao với mức thù lao 
hàng đầu và những dấu ấn về thương 
hiệu riêng. Bà là người phụ nữ truyền 
cảm hứng về phong cách thời trang 
và phong cách sống. Từ lúc quyết 
định bỏ múa ballet để theo đuổi Nghệ 
thuật thứ 7, con đường sự nghiệp của 
Audrey khởi sắc qua từng vai diễn. 
Đỉnh điểm đánh dấu cho thành công 
vang dội của bà là bộ phim Roman 
Holiday, Breakfast at Tiffany’s, My Fair 
Lady, Sabrina...

Thành công này đến từ đâu? Trước 
hết phải kể đến tinh thần kỷ luật và 
sức chịu đựng bền bỉ của bà Audrey, 
được rèn giũa trong trường học ở Anh 
và cuộc chiến tranh thảm khốc. Dù 
tài năng, xinh đẹp, nhưng bà luôn tỏ 
ra khiêm nhường và thực hiện các 
yêu cầu, luật lệ của đoàn làm phim 
cũng  như  rạp hát. Bà luôn tập trung, 
nghiêm túc trong từng vai diễn, tỉ mỉ 
luyện tập đến khi nào đạo diễn hài 
lòng. Audrey không kiêu ngạo; bà 
luôn khiêm tốn và chịu khó học hỏi. 
Audrey nói rằng bà cảm thấy rất căng 
thẳng và hồi hộp trước mỗi lần tham 
gia một bộ phim. Cảm giác căng thẳng 
này đến từ  thái độ tận tâm với nghề 
và mong ước cống hiến những gì hay 
nhất cho khán giả. Điều này không 
thay đổi, cho dù bà có là một diễn viên 
nhạc kịch vô danh hay đến khi trở 
thành ngôi sao bậc nhất thế giới.

Tiếp đó là bản năng thấu hiểu, tinh 
thần cao thượng, và một lối sống tối 
giản. Quãng thời gian được 
tiếp xúc với thế giới tự nhiên, 
tự do và lành mạnh, đem 
đến cho bà Audrey một trái 
tim bao dung, trong sáng 
và chân thành. Bà luôn có 
cái nhìn rộng mở và tò mò 
về cuộc sống; đó là chất xúc 
tác thúc đẩy tính cầu thị và 
yêu thích thử thách bản thân 
trong sự nghiệp của Audrey. 
Audrey có trực giác thiên 
bẩm trong phim ảnh và một 
tư duy mạch lạc; cộng thêm 
dòng dõi quý tộc và sự giáo 
dục nghiêm khắc của mẹ Ella, 
bà Audrey bồi đắp cho mình 
một nhân cách và phẩm 
chất chính trực. Lối sống 
này khiến bà không bao giờ ngủ quên 

AUDREY 
HEPBURN 
Một nhân cách
hiếm có của màn 
ảnh Hollywood

Chân dung Audrey Hepburn năm 1955.

Audrey Hepburn và người chồng đầu tiên Mel Ferrer tại Ý, 1956. Audrey Hepburn nhận giải Danny Kaye quốc tế dành cho trẻ em của UNICEF năm 1989.

Audrey Hepburn và người chồng thứ hai Andrea Dotti trong 
đám cưới năm 1969 của họ.

Audrey Hepburn và Robert Wolders trong cuộc gặp với Tổng 
thống Hoa Kỳ Ronald Reagan vào tháng 5/1981.

Audrey Hepburn cùng Gregory Peck 
trong một cảnh quay của bộ phim 

Roman Holiday (1953)

Nữ diễn viên 
gốc Bỉ Audrey 
Hepburn năm 

1954, trong bức 
hình quảng cáo 

cho bộ phim 
của đạo diễn 

Billy Wilder, 
'Sabrina'.

trên chiến thắng, luôn vững vàng trước 
những cám dỗ của một ngôi sao.

“Cô luôn trung thành với chủ nghĩa 
tối giản hơn là những bộ trang phục 
diêm dúa. Cô ấy vẫn là người phụ nữ 
đẹp nhất thế giới dù chỉ mặc một chiếc 
quần dài và áo sơ mi trắng. Mọi thứ cô 
khoác lên người đều trở nên thanh lịch. 
Không cần bất cứ món trang sức nào, 
cô ấy vẫn trông như một nữ hoàng. Và 
hương thơm toát ra từ cơ thể cô ấy... Ở 
người phụ nữ này, mọi thứ đã đạt đến 
sự hoàn hảo. Đôi mắt long lanh, vẻ đẹp 
dịu ngọt, sự tinh tế của tâm hồn... Cô 
có thể thiếu một chút trưởng thành, 
nhưng lại có một cái nhìn lãng mạn về 
mọi vật – một phẩm chất rất có giá trị 
nhưng lại thường bị bỏ qua.” (Nhà báo 
Bertrand Meyer-Stabley)

Một cuộc sống gia đình nhiều 
đau thương

“Cha nào con nấy”, câu nói này 
không chỉ nói về việc hai người có 
đặc điểm nào đó giống nhau, có lẽ 
còn ám chỉ người cha có sức ảnh 
hưởng đến cách con gái nhận thức và 
đối xử với người khác giới.

Luôn ám ảnh bởi cuộc sống gia 
đình không hạnh phúc, bị cha bỏ 
rơi, và chứng kiến sự lạnh lùng của 
mẹ, Audrey khát khao nhận được một 
thứ tình yêu lớn lao như cách bà yêu 
thương người khác. Tuy nhiên, như 

nhiều người nhận định, sự 
nghiệp và hôn nhân của 
Audrey vốn không thể đi 
cùng nhau. Kết hôn với 
người chồng thứ nhất Mel 
Ferrer vào năm 1954, bà 
Audrey không được báo giới 
ủng hộ, họ cho rằng ông Mel 
không xứng. Bỏ mặc những 
lời thị phi, bà Audrey vẫn 
luôn dành tình yêu to lớn 
cho ông Mel trong suốt 13 
năm chung sống. Sau hai lần 
sảy thai, cuối cùng bà cũng 
sinh hạ được một cậu con 
trai và đặt tên là Sean. 

Bà Audrey không phải 
mẫu phụ nữ không coi trọng 
tình cảm gia đình; bà rất hiểu 

giá trị của giáo dục con cái nên sẵn 

sàng từ chối hợp đồng đóng phim để 
chăm sóc con, làm một phụ nữ nội trợ. 
Nhưng ông Mel luôn ám ảnh khi trở 
thành cái bóng của vợ. Xung đột nảy 
sinh theo thời gian, bất đồng về quan 
điểm và khoảng cách địa lý khi mỗi 
người đều phải thực hiện những dự án 
riêng cách nhau. Cuối cùng, khi không 
thể hàn gắn những bất hòa – mặc dù 
bà Audrey đã chịu đựng tổn thương và 
vun đắp hết sức cho cuộc hôn nhân 
này – cặp đôi chính thức đệ đơn ra tòa 
vào năm 1968.

“Tôi không thể nói cho anh biết tôi 
thất vọng như thế nào. Tôi đã thử mọi 
thứ. Tôi biết là rất khó để kết hôn với 
một phụ nữ nổi tiếng thế giới, được 
công nhận ở mọi nơi, phải chấp nhận 
đứng ở vị trí thứ hai, trên màn ảnh và 
trong cuộc sống, như Mel đã phải chịu 
đựng! Nhưng hãy tin tôi, thực sự là tôi 
đã luôn đặt sự nghiệp của mình dưới 
anh ấy.” - bà Audrey Hepburn chia sẻ 
với nhà báo Henry Gray.

Số phận đưa đẩy bà Audrey tái 
hôn vào năm 1969 với một chàng 
trai quý tộc Ý kém bà 9 tuổi. Với bản 
chất lãng mạn, hào hoa, bác sĩ tâm 
lý Andrea Botti đã có sức quyến rũ 
đối với Audrey trong lần gặp đầu tiên. 
Thận trọng với cuộc hôn nhân trước, 
Audrey ban đầu còn dò xét. Nhưng 
bởi bà quá cô đơn và cần một chỗ dựa, 
Audrey bước ra khỏi cái vỏ của mình 
để hòa hợp lối sống thích đi bar về 
đêm của Andrea. Bà chuyển từ Thụy 
Sĩ đến Rome sống cùng chồng và có 
thêm một cậu con trai Luca. Khoảng 
thời gian này, Audrey tạm dừng sự 
nghiệp, chỉ tập trung vào xây dựng 
hạnh phúc gia đình. 

Nhưng biến cố xảy ra khi Rome xuất 
hiện những thành phần khủng bố. Bà 
Audrey cùng con trở về điền trang La 
Paisible (Thụy Sĩ) trong khi Andrea 
vẫn ở Ý. Một lần nữa, khoảng cách và 
những bất đồng về tính cách lại khiến 
hôn nhân của Audrey đổ vỡ. Những 
kẻ săn tin chụp được hình ảnh Andrea 
ngoại tình và ngày càng trắng trợn. 
Mặc dù cố bỏ ngoài tai, nhưng rốt cuộc 
Audrey cũng phải chấp nhận thực tế 
rằng, Andrea là một người hướng ngoại, 
thích những buổi tiệc tùng và đám 

đông, còn bà là một người hướng nội, 
thích một cuộc sống bình lặng, hòa 
mình với thiên nhiên. Cuối cùng, bà 
quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 
vào năm 1981. 

“Audrey có xu hướng rơi vào lưới 
tình với những người đàn ông không 
quan tâm đến cô ấy.” - Eli Wallach.

Ngay sau đó, khi đã trạc ngũ tuần, 
Audrey lại kết hôn một lần nữa với 
Robert Wolders vào năm 1981. Khác 
với hai lần đổ vỡ trước, bà Audrey đã 
tìm thấy điều mình cần bấy lâu. “Anh 
ấy rất thoải mái, thanh thản. Anh 
ấy có sở thích và ý tưởng mạnh mẽ, 
nhưng giống như tôi, anh ấy thực sự 
muốn chia sẻ cuộc sống của mình 
với một người khác, và anh ấy sẵn 
sàng thực hiện những nhượng bộ cần 
thiết để đạt được sự hài hòa.”

Đối với Mel Ferrer, Audrey đã trở 
thành một bà nội trợ, chỉ quan tâm 
tới việc giáo dục con trai nhưng ám 
ảnh bởi hào quang và sự nghiệp. Với 
Andrea Dotti, bà đã học được một bài 
học về sự ảo tưởng và cả nỗi đau. Với 
Robert Wolders, bà là một người vợ, 
người mẹ hạnh phúc.

Tâm nguyện lúc cuối đời
Sau khi kết hôn với Robert, bà 
Audrey gần như đã bỏ lại cuộc đời 
diễn viên. Sau này, bà có thử sức 
thêm vài vai diễn khác, nhưng phim 
ảnh không còn là đam mê và cuộc 
đời của bà. Bà lui về tận hưởng niềm 
vui tại điền trang La Paisible ở vùng 
Tolochenaz (Thụy Sĩ) và chọn một 
con đường mới: Đại sứ thiện chí của 
UNICEF (1988–1992).

“Sự nghiệp của Audrey có thể được 
chia thành hai chương. Ở phần đầu 
tiên, cô được nếm trải tất cả những 
vinh quang mà người ta có thể mơ, 
và trong phần sau, cô đem trả lại hết 
thảy những gì cô đã nhận được.” - 
Leslie Caron.

Vậy là những đứa trẻ nghèo đói 
Phi Châu, những đứa trẻ gầy trơ 
xương Somalia đã có bàn tay và 
tấm lòng thiện lương của Audrey 
giúp sức.

Một thời gian ngắn sau khi bà 
Audrey hoàn thành rất nhiều chuyến 

“Tôi không phải 
là người mộ đạo, 

nhưng tôi tin vào một 
điều gì đó, có lẽ là sức 

mạnh của tinh thần 
con người.”
- Audrey Hepburn

Sự nghiệp của Audrey 
có thể được chia thành 
hai chương. Ở phần đầu 
tiên, cô được nếm trải tất 
cả những vinh quang mà 
người ta có thể mơ, và 
trong phần sau, cô đem 
trả lại hết thảy những gì 
cô đã nhận được.
Leslie Caron.
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ANNIE HOLMQUIST

Sợ hãi. Lo âu. Bất an.
Nếu bạn đủ may mắn để gạt bỏ 

được những cảm giác đang chi 
phối bạn lúc này, khiến vài sợi 

tóc bạc đi, thì bạn vẫn có thể cảm nhận 
điều đó trong hành động của những 
người xung quanh và trong không gian 
nơi bạn đang sống. 

Việc người ta theo đảng phái chính 
trị nào không quan trọng. Nỗi sợ hãi của 
những người theo Chủ nghĩa Tự do thể 
hiện qua nỗ lực điên cuồng nhằm luận 
tội cựu Tổng thống Trump bằng mọi giá, 
và kêu gọi Vệ binh Quốc gia bảo vệ lễ 
nhậm chức của ông Joe Biden, ngay cả khi 
họ đã chê bai hành động tương tự của 
ông Trump trong những cuộc bạo loạn 
vào hè năm 2020. Trong khi đó, những 
người bảo thủ dò xét hành động của các 
chính trị gia – những người có ý định 
theo đuổi các biện pháp trừng phạt mang 
động cơ chính trị đối với các cử tri đã bỏ 
phiếu cho họ [những người bảo thủ]. Và 
tất cả đều né tránh các cuộc tấn công 
kiểm duyệt của Big Tech. 

Nỗi sợ? Đúng vậy, nó ở xung quanh 
chúng ta.

Đáng buồn thay, cuộc chơi của nỗi sợ 
hãi đó lại rơi vào tay các thế lực ma quỷ 

– một sự thật được C.S. Lewis khắc họa 
một cách tài tình qua hình tượng con quỷ 
Screwtape trong cuốn “Binh Thư của Quỷ 

XI XI

Tôi ghét bản thân mình; mọi người 
đều coi tôi là đứa không bình 
thường. Những người khác có thể 
chơi các trò mạo hiểm trên thanh 

xà và đạp xe, còn tôi thì không. Tôi được 
chẩn đoán mắc chứng rối loạn tủy sống 
nghiêm trọng. Tôi biết tôi sẽ luôn thấp 
bé hơn những người khác.

Tôi ghét đi học, và tôi ghét các bạn 
cùng lớp.

Tôi ghét cách mọi người nhìn tôi và 
chất vấn tôi.

Tôi ghét trông thấy người khác mỉm 
cười rộng lượng và đứng thẳng.

Và tôi càng căm ghét hơn khi soi gương 
và thấy một con quái vật xấu xí gù lưng.

Bạn bè nói tôi lạnh lùng, cô lập và 
luôn giữ khoảng cách với người khác.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục như 
vậy trong suốt quãng đời còn lại, cho 
đến khi bạn xuất hiện.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi một 
mình trong góc khuôn viên trường, một 
nơi mà tôi biết sẽ không bị ai quấy rầy. 
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói.

“Xin chào. Mình ngồi cạnh được 
không?” Tôi ngẩng đầu lên và nhìn 
thấy bạn.

Bạn có mái tóc ngắn xoăn với một nụ 
cười thu hút trên khuôn mặt bầu bĩnh.

“Bạn đang nhìn gì đó?”
“Đàn kiến.”
“Chúng đang làm gì vậy?”
“Tôi chẳng biết.”
“Mình cá là chúng đang chơi trò chơi 

và kết bạn. Bạn có nghĩ vậy không?”
Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu 

như thế. Chúng tôi tiếp tục nói về tất cả 
mọi thứ trên đời: chuyện về kiến, những 
đám mây, hốc tường nơi ẩn náu bé nhỏ 
của tôi…, cho đến khi mặt trời lặn.

Đột nhiên, đôi mắt của bạn dừng lại 
trên lưng tôi và nhìn chằm chằm vào nó.

“Ồ không, điều tôi sợ nhất đã xảy ra! 

Screwtape” (The Screwtape Letters). 
Screwtape viết, nỗi sợ hãi được nuôi 
dưỡng tốt nhất khi con người quá chấp 
trước về tương lai, dành cả trái tim cho 
nó. Suy nghĩ về tương lai “thổi bùng lên 
ngọn lửa hy vọng và sợ hãi”, tập trung 
vào những điều chưa biết, “để khiến họ 
nghĩ về nó, ta khiến họ nghĩ về những 
điều viển vông.” Điều này trái ngược với 
những gì mà “Kẻ thù” của Screwtape, 
hay là Chúa, muốn con người  làm.

Quỷ Screwtape tiếp tục: 
“Ta muốn loài người lo lắng về tương 

lai – bị ám ảnh bởi những hình ảnh về 
thiên đường hoặc địa ngục sắp xảy ra 
trên Trái Đất – sẵn sàng phá vỡ các mệnh 
lệnh của Kẻ thù [Chúa] trong Hiện tại. 
Bởi bằng cách đó ta sẽ khiến loài người 
nghĩ có thể đạt được cái này hay tránh 
được cái khác - tùy thuộc vào niềm tin 
của họ về sự thành công hay thất bại của 
các kế hoạch mà có khi họ sẽ không sống 
đủ lâu để chứng kiến kết cục. Ta muốn cả 
một chủng tộc vĩnh viễn theo đuổi ước 
muốn xa vời, không bao giờ chân thật 
hay thiện lương, cũng không hạnh phúc 
trong thực tại, mà luôn dùng điều đó 
như động lực để chất đầy trên bàn thờ 
của Tương lai những món quà vốn thực 
sự được ban cho họ trong Hiện tại.”

Tâm lý này nghe có vẻ quen thuộc, 
đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Mỗi 
đảng luôn hướng về cuộc bầu cử tiếp 
theo, tin chắc rằng một ứng cử viên nào 

đó với lý tưởng chính trị đúng đắn sẽ là 
vị cứu tinh mà chúng ta cần. Chúng ta 
làm mọi cách để mong muốn nhìn thấy 
vị cứu tinh cưỡi bạch mã, rồi vỡ mộng 
khi người đó không đạt được chức vụ, 
hoặc đạt được nhưng lại theo đuổi một 
chương trình nghị sự trái ngược với 
những gì chúng ta tưởng tượng. Mặc dù 
tất cả những điều này diễn ra theo một 
chu kỳ liên tục, nhưng chúng ta luôn 
sống trong trạng thái không ngừng sợ 
hãi. Trước tiên là lo lắng về điều gì sẽ 
xảy ra nếu kế hoạch của chúng ta không 
thành công; sau đó là lo lắng khi chúng 
ta không thấy chúng thành công.

Vậy làm thế nào để chúng ta thoát 
khỏi vòng xoáy của nỗi sợ hãi vốn được 
nuôi dưỡng bởi định kiến của chúng ta 
về tương lai?

Ở đây Screwtape cũng tiết lộ câu 
trả lời: Hãy sống trong hiện tại và tập 
trung vào sự vĩnh hằng.

“Cuộc đời của con người là hữu hạn, 
nhưng Kẻ thù của ta an bài cho họ đến 
cõi vĩnh hằng. Do đó, ta tin rằng Chúa 
muốn họ chủ yếu tham dự vào hai điều: 
sự vĩnh cửu và thời điểm mà họ gọi là 
Hiện tại. Vì Hiện tại chính là nơi mà 
thời gian chạm đến sự vĩnh hằng. Ở thời 
điểm Hiện tại, và chỉ tại đó, con người 
mới có trải nghiệm tương tự như trải 
nghiệm mà Kẻ thù của ta có về thực tại; 
tại đó, chỉ có duy nhất sự tự do và hiện 
thực thật sự dành cho họ.” 

“Do đó, Ngài sẽ yêu cầu họ liên tục 
quan tâm đến sự vĩnh cửu (có nghĩa là 
quan tâm đến Ngài) hoặc đến Hiện tại 

– thông qua việc suy ngẫm về sự vĩnh 
hằng của sinh mệnh họ có liên kết, hoặc 
tách rời, như thế nào với Ngài, hay nghe 
theo tiếng gọi hiện tại của lương tâm, 
mang trên mình cây thánh giá của hiện 
tại, nhận ân điển của hiện tại, và tạ ơn 
đối với niềm vui của hiện tại.” 

Đối với loài người chúng ta, dường 
như trạng thái lo lắng là thường hằng, 
việc đi theo con đường như trên nói dễ 
hơn làm. Nhưng nó đem lại cho chúng 
ta một số viễn cảnh và mục tiêu. Chúng 
ta có thể bảo đảm rằng chúng ta cư xử có 
trách nhiệm và tôn trọng những người 
xung quanh, ngay cả khi chúng ta bị đối 
xử bất công. Chúng ta có thể vui mừng 
trước những thành tựu nhỏ và những 
khoảnh khắc hạnh phúc nảy nở trong 
gia đình và bạn bè của chúng ta. Chúng 
ta có thể đón nhận những khó khăn xảy 
ra trên con đường của mình và tìm cách 
vượt qua bằng thái độ ôn hòa, bình tĩnh, 
thay vì bằng sự tức giận vốn luôn chực 
chờ  trỗi dậy.

Cuối cùng, chúng ta có thể tập trung 
vào sự vĩnh hằng, và Đấng Cứu Thế nắm 
giữ nó. Như Screwtape tiết lộ, tự do thực 
sự và sự viên mãn được tìm thấy nơi 
Chúa. Có thể nào chúng ta không vượt 
qua nỗi sợ hãi và tìm thấy sự tự do như 
rất nhiều người đang khao khát nếu, như 
Thánh Augustine đã chỉ ra, chúng ta đặt 
trái tim bất an của mình nơi Ngài?

Annie Holmquist là biên tập viên 
của tờ Intellectual Takeout. Bài viết 
này được đăng lần đầu trên trang 
Intellectual Takeout.

Thuần Thanh biên dịch

ALEX NEWMAN 

Trước khi chính phủ 
tiếp quản giáo dục 
ở Massachusetts và 
phần còn lại của Hoa 

Kỳ, các tiểu bang đã 
có một hệ thống giáo dục 

phát triển mạnh mẽ, sản sinh ra dân 
số có trình độ học vấn tốt nhất trên 
hành tinh. Nhưng sau đó, Horace 
Mann đến và mọi thứ đã thay đổi.

Thời kỳ đầu việc học tập của công 
dân Hoa Kỳ chủ yếu là học tại nhà, 
phần lớn dạy trẻ em học đọc. Bên 
cạnh đó, thị trường giáo dục còn 
bao gồm các lớp học do nhà thờ và 
doanh nhân điều hành, cũng như 
các gia sư riêng.

Giống như hầu hết người dân, 
nhiều Tổ Phụ của Hoa Kỳ có được nền 
tảng giáo dục cơ bản của họ tại nhà. 
Tuy nhiên, ngay cả trẻ em nghèo cũng 
có thể nhận được một nền giáo dục 
chính thức do các nhà thờ và các nhà 
hảo tâm cung cấp. Ví dụ, Giáo Hữu 
Hội (The Quakers) đã điều hành các 
trường học cho mọi đối tượng, cho dù 
họ có trả được học phí hay không.

Các trường công lập K-12 được tài 
trợ thuế sẽ là điều không thể tưởng 
tượng được đối với người dân Hoa Kỳ 
từ những năm 1600 đến giữa những 
năm 1800, nhưng chúng vẫn tồn tại 
đến ngày nay. Giáo dục mà không 
gắn liền với Kinh Thánh và Chúa, sẽ 
không chỉ không chấp nhận được, 
mà còn rất khó tin, nếu không muốn 
nói là nghịch lý.

Tuy nhiên, rất lâu trước khi chính 
phủ nắm quyền kiểm soát giáo dục, 
người dân Hoa Kỳ đã nhận được 
một nền giáo dục tuyệt vời. Dữ liệu 
và một lượng lớn bằng chứng thời 
đại đó cho thấy trình độ biết chữ của 
Hoa Kỳ vào giữa những năm 1700 
cao hơn đáng kể so với hiện nay. Các 
nghiên cứu hiện đại về chủ đề này 
cũng khẳng định điều đó.

Hầu hết trẻ em đã học đọc ở nhà 
trước khi bước chân vào một trường 
học chính thức. Và chúng sử dụng 
các loại sách vỡ lòng đơn giản, không 
tốn kém nhưng lại có chất lượng vượt 
trội so với hầu hết những công cụ 
được sử dụng ngày nay.

Sau đó, mọi thứ thay đổi. Một 
luật sư đầy tham vọng đã trở thành 
chính trị gia và thực hiện cải cách 
giáo dục trong khi hầu như không 
có kinh nghiệm về giáo dục. Với 
những ý tưởng ngu muội và những 
hoang tưởng về Chúa cứu thế, ông 
rốt cuộc đã tái cấu trúc toàn bộ hệ 
thống giáo dục ở Hoa Kỳ. Tên ông là 
Horace Mann.

Cảm hứng và khởi đầu
Bài viết đầu tiên của loạt bài giáo dục 
này “Khởi nguyên của các trường 
công lập: Chủ nghĩa tập thể và sự 
thất bại” đã phơi bày nguồn gốc ít 
người biết của phong trào trường 
công ở Hoa Kỳ. Mọi chuyện bắt đầu 
với một người cộng sản tên là Robert 
Owen và công xã theo chủ nghĩa tập 
thể thất bại của ông ta ở Indiana là 

“New Harmony”.
Các tác phẩm đầu thế kỷ 19 của 

Owen về giáo dục đã truyền cảm 
hứng cho vua Phổ thiết lập hệ thống 
giáo dục công quốc gia dựa trên 
thuyết vô thần — giáo dục của nhà 
nước, do nhà nước, vì nhà nước. Hệ 
thống chuyên chế của Phổ yêu cầu 
tất cả trẻ em phải đi học, thiết lập lực 
lượng cảnh sát hùng hậu để đối phó 
với tình trạng không tuân thủ, tách 
biệt trẻ em theo độ tuổi, truyền bá tư 
tưởng vô thần cho chúng, v.v. Đó là 
hệ thống đầu tiên thuộc loại giáo dục 
này trên hành tinh.

Nhưng nó sẽ  không  phải  là  cuối cùng.
Hệ thống Phổ lấy cảm hứng từ 

Owen đã hiển hiện trong tâm trí của 
Mann và các cộng sự giàu có của ông 
ta. Giới tinh hoa hầu hết được giáo dục 

Nguồn gốc của nền giáo dục công lập Hoa Kỳ (Phần 2)

Horace Mann đã phá hủy nền giáo dục truyền 
thống và Hoa Kỳ như thế nào?

Tìm kiếm tự do trong 
thời kỳ khủng hoảng

Đôi cánh thiên thần
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Trường học 
trong một nhà 
thờ. Trẻ em 
sơ tán khỏi 
West Ham và 
Birmingham 
đã sử dụng 
Nhà thờ 
All Saints, 
Bishopswood, 
Ross on Wye, 
làm phòng học 
vì thiếu chỗ ở 
trong trường. 
Nhà thờ nằm ở 
trung tâm khu 
rừng ở Thung 
lũng Wye, và 
khi thời tiết 
thích hợp, trẻ 
em có thể học 
ngoài trời.

ở Harvard này từ bỏ Cơ Đốc Giáo 
chính thống vốn đã định hình giá 
trị của Hoa Kỳ thời kỳ đầu, để ủng 
hộ những lý tưởng của người theo 

‘Thuyết Nhất thể’ (Unitarian) tự do 
và những ý niệm trần tục về con 
người và tự nhiên. Họ có một nỗi 
ám ảnh về việc cải tạo con người và 
xã hội theo hình ảnh của chính họ. 
[Unitarian: là thành viên của một 
Giáo hội Cơ Đốc, khẳng định sự  hiệp 
nhất của Đức Chúa Trời, nhưng bác 
bỏ  học  thuyết  về  Chúa Ba Ngôi].

Là một chính trị gia trong 
cơ quan lập pháp của tiểu bang, 
Mann đã làm mọi cách để mở rộng 
quy mô và phạm vi ảnh hưởng của 
chính phủ trên tất cả các lĩnh vực. 
Đến giữa những năm 1830, nhà 
cải cách giáo dục này đã sẵn sàng 
thúc đẩy khái niệm Đại Chính phủ 
(Big Government) ở Hoa Kỳ theo 
một cách chưa từng có: nhà nước 
tiếp quản toàn bộ giáo dục.

Với sự ủng hộ của vị thống đốc, 
Mann và những người tài trợ giàu 
có đã khởi động kế hoạch cải cách 
giáo dục vào năm 1837. Điều này 
bao gồm việc thành lập một "Hội 
đồng Giáo dục" tiểu bang đầu 
tiên ở Hoa Kỳ để giám sát giáo 
dục trong toàn khối thịnh vượng 
chung. Mann đã được chọn để làm 
thư ký đầu tiên của Hội đồng.

Tất cả mô phỏng theo hệ thống 
của Phổ hai thập kỷ trước. Theo 
Mann, một trong những mục tiêu 
chính của chế độ giáo dục mới mà 
ông xây dựng ở Massachusetts là 

“bình đẳng hóa các điều kiện của 
nam giới” và xóa bỏ đói nghèo, về 
bản chất là cùng một hệ tư tưởng 
chủ nghĩa tập thể mà Owen và các 
môn đệ của ông đã sử dụng.

Những niềm tin của người 
theo Chủ nghĩa xã hội
không tưởng
Mann bác bỏ Kinh Thánh và Cơ 
Đốc Giáo chính thống. Điều đó 
đẩy ông ra xa khỏi giới chủ lưu vào 
những năm 1800 ở Hoa Kỳ. Với 
chiêu bài xóa bỏ tư tưởng “môn 
phái”, ông đã cố gắng phá hủy 
nguồn gốc Cơ Đốc Giáo của nền 
giáo dục trên khắp Massachusetts 
và hơn thế nữa.

Mann cũng ủng hộ quan điểm 
của Owen về bản chất của con người. 
Thế giới quan của người theo chủ 
nghĩa Calvin thịnh hành ở Hoa 
Kỳ thời kỳ đầu cho rằng con người 
sinh ra là có tội, vì vậy, phải giới hạn 
nghiêm ngặt quyền hạn của chính 
phủ. Tuy nhiên, những người đàn 
ông như Owen và Mann tin rằng 
mọi người về cơ bản là tốt, chính 
sách và nền giáo dục phù hợp sẽ 
hoàn thiện nhân loại để hướng đến 
một Xã hội không tưởng (Utopia).   

Mann và các đồng nghiệp của 
ông tin tưởng nhiệt thành vào 

sức mạnh của đại chính phủ để 
dẫn dắt nhân loại đến tương lai lý 
tưởng một cách khôn ngoan. Ông 
thường xuyên sử dụng những lời 
hùng biện cao cả về vai trò làm 
cha làm mẹ đầy nhân từ của chính 
phủ; điều này trở thành bài ca cửa 
miệng quen thuộc của những kẻ 
toàn trị tàn nhẫn nhất thế kỷ 20.

Quan điểm của Mann và Owen 
cuối cùng đã chiếm ưu thế so với 
quan điểm truyền thống về giáo 
dục vốn được chắt lọc và hoàn 
thiện qua nhiều thế kỷ. 

Mục đích của Giáo dục
Luật giáo dục đầu tiên của khối 
thịnh vượng chung, thực tế là các 
luật giáo dục đầu tiên ở toàn bộ 
miền Bắc Hoa Kỳ, bao gồm “Đạo 
luật Quỷ Satan xưa” (Old Deluder 
Satan Act) vào những năm 1640. 
Văn bản luật tiết lộ rất nhiều về tư 
duy của thời đại đó.

Tiền đề của nó như sau: “Âm 
mưu chính của kẻ lừa đảo lão 
luyện, Satan” là “ngăn cản nhân 
loại hiểu biết Kinh Thánh.” Với 
suy nghĩ đó, các nhà lập pháp 
quyết định rằng các thị trấn cần 
bảo đảm mọi người đều có khả 
năng đọc. Vì vậy, một số lượng cư 
dân nhất định tại các thị trấn có 
trách nhiệm giúp trẻ em đọc. Đây 
được xem như một giải pháp đối 
với sự lừa dối của Satan do thiếu 
hiểu biết về Kinh Thánh.

Quan niệm hiện đại rằng “nhà 
thờ và nhà nước là hai thứ tách biệt” 
là hoàn toàn xa lạ với những người 
sáng lập Thanh Giáo (Puritan). Họ 
vốn là những người đặt nền móng 
cho sự thành lập Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ. Đối với họ, nhà nước là 
một tổ chức Thần thánh do Đức 
Chúa Trời ban tặng, chịu trách 
nhiệm thực hiện các mệnh lệnh 
của Đức Chúa Trời - chủ yếu trừng 
phạt cái ác do Đức Chúa Trời 
định. Và đó là lý do tại sao họ cảm 
thấy đúng đắn khi sử dụng cả nhà 
thờ và nhà nước - những thể chế 
không thể tách rời trong tâm trí họ - 
để giáo dục trẻ em.

Nhưng ngay cả ở Massachusetts, 
một trong số ít các khu vực pháp lý 
có sự tham gia của chính phủ vào 
giáo dục, thị trường tự do và Cơ 
Đốc Giáo vẫn thống trị trong ngành 
giáo dục từ đầu đến giữa những 
năm 1800. Các trường phổ thông 
sụt giảm nghiêm trọng vì phần lớn 
các bậc cha mẹ chọn giáo dục con 
của họ tại nhà và tại các trường tư 
thục có chất lượng vượt trội.

Ít nhất, đó là một tình huống 
cho đến khi Mann thành lập và 
tạo ra hệ thống trường học công 
đầu tiên ở Hoa Kỳ - một hệ thống 
do nhà nước quản lý, quan liêu 
và được tài trợ thuế bất động sản. 
Cùng thời điểm đó, song song với 

việc cưỡng chế loại bỏ yếu tố tôn 
giáo ra khỏi giáo dục, Mann và các 
đồng môn của ông đã tiến hành 
một chiến dịch ma quỷ hóa các 
học viện tư nhân nổi bật trên khắp 
tiểu bang và cả các bậc cha mẹ đã 
gửi con họ đến đó.

Trước thời của Mann, trên 
khắp Hoa Kỳ và tại thế giới 
phương Tây rộng lớn, giáo dục 
được coi là quá trình cung cấp 
cho trẻ em những công cụ tri 
thức và những chỉ dẫn về đạo đức. 
Mục đích chính yếu là nhận biết 
về Chúa, mục đích thứ yếu là phát 
triển khả năng trí tuệ của trẻ em.

Tuy nhiên, sau thời của Mann, 
một thay đổi triệt để đã diễn ra. 
Nền giáo dục cấp tiến là một chuẩn 
mực mới. Theo tầm nhìn của ông, 
trường học là công cụ để tái định 
hình bản chất của con người và 
xã hội nhằm đạt đến một lý tưởng 
thiên đường ở nhân gian.

Sau khi mở rộng chương trình 
giáo dục công cho người dân 
Massachusetts, Mann đến Phổ để 
hiểu sâu hơn về hệ thống giáo dục 
tập trung của chế độ này. Khi trở 
về Hoa Kỳ, ông ta đã đáp trả những 
người bảo thủ cản trở âm mưu của 
ông. Sau đó, ông đi khắp đất nước 
như một người truyền bá phúc âm 
cho các trường học công, quảng 
bá thành công hệ thống Phổ từ hết 
tiểu bang này đến tiểu bang khác.

Những người theo chủ nghĩa 
xã hội không tưởng (Utopian) tin 
rằng các trường học công sẽ biến 
nước Phổ và các khu vực đã khai 
triển tư tưởng này thành thiên 
đường của sự khai sáng và tiến bộ. 
Thật không may, thực tế không tốt 
đẹp như vậy. Ở Phổ, hệ thống giáo 
dục vô thần đã lên đến đỉnh điểm 
khi nước Đức chuyển hóa hoàn 
toàn thành một trong những chế 
độ chuyên chế tàn ác nhất trong 
lịch sử nhân loại.

Nó cũng không hiệu quả đối với 
người dân Hoa Kỳ ngày nay. 

(Còn tiếp)
 

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 Utopians 
Are Using Government Schools to 
Destroy America’s Children). Ông 
cũng là giám đốc điều hành của 
Liberty Sentinel Media.

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.

Hân Hữu biên dịch

Nỗi sợ hãi được 
nuôi dưỡng tốt 
nhất khi con người 
quá chấp trước về 
tương lai, dành cả 
trái tim cho nó. Suy 
nghĩ về tương lai 

“thổi bùng lên ngọn 
lửa hy vọng và sợ 
hãi”, tập trung vào 
những điều chưa 
biết, “để khiến họ 
nghĩ về nó, ta khiến 
họ nghĩ về những 
điều viển vông.”

MINGGUO/THE EPOCH TIMES

JOHNNY COHEN / UNSPLASH

Tác phẩm “Binh Thư của Quỷ 
Screwtape” (Screwtape Letters) 

của C.S. Lewis có thể đem lại cho 
chúng ta một chút chỉ dẫn trong 

những thời điểm này để trân trọng 
những khoảnh khắc hạnh phúc 
nhỏ nhoi với gia đình và bạn bè; 

và vượt qua khó khăn với sự điềm 
tĩnh và lòng nhân từ.

Bạn đã phát hiện ra dị tật của tôi và 
tôi chắc chắn rằng kể từ lúc này bạn 
sẽ khinh thường tôi.”

Bạn đứng dậy, chỉ vào lưng tôi và 
nói: “Mình biết tại sao lưng bạn lại 
bị còng đấy”.

Tôi nhắm mắt như một tên tội 
phạm chờ xét xử. Trong tâm tôi 
cầu mong bạn đ ừ ng bỏ đ i. Như ng 
bạn vẫn giữ  vẻ tự mãn mà nói, 

“Mình biết bạn có gì trong đó. Bạn 
cũng biết chứ ?’

“Không,” tôi trả lời một cách yếu ớt.
Bạn ngồi xổm xuống và thì thầm 

vào tai tôi.
“Lưng của bạn bị còng vì bạn đã có 

một đôi cánh từ các thiên thần.”
Tôi đã choáng váng. Tôi đã 

nhìn vào mắt bạn. Sự dịu dàng 
của bạn làm trái tim tôi loạn nhịp. 
Vào lúc đó, tất cả áo giáp và gai 
nhọn của tôi đã tan biến.

Kể từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu 
học cách yêu thương bản thân vì tôi 
có một đôi cánh của thiên thần và 
một người bạn thật tốt bụng và ấm áp.

Ngân Hà biên dịch
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Hôm 23/02, Chính phủ Hồng 
Kông cho biết sẽ công bố một 
dự luật yêu cầu các hội đồng 
cộng đồng cấp quận tuyên thệ 
trung thành với hiến pháp của 
Thành phố do Trung Cộng 
cai trị. Hội đồng Lập pháp của 
Hồng Kông sẽ tranh luận về dự 
luật này vào ngày 17/03.

Ông Eric Tsang, Bộ trưởng 
phụ trách Các vấn đề Đại Lục và 
Hiến pháp, cho biết các chính 
trị gia được cho là không trung 
thành sẽ bị ngăn cản không cho 
giữ chức vụ, và đưa ra các chi tiết 
của dự luật này một ngày sau khi 
một quan chức cấp cao trong 
nội các Trung Cộng nói rằng các 
điều khoản cần phải bảo đảm 
rằng “những người yêu nước” 
đang điều hành Hồng Kông.

Ông Tsang nói, “Quý vị 
không thể nói rằng quý vị yêu 
nước nhưng quý vị không yêu 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc hoặc quý vị không 
tôn trọng—điều này không hợp 
lý. Yêu nước là yêu toàn diện.”

Bất kỳ ủy viên hội đồng quận 

nào bị đình chỉ chức vụ sau khi 
trượt bài kiểm tra lòng trung 
thành sẽ bị đưa ra tòa để cách 
chức chính thức, và bị cấm 
tranh cử trong vòng 5 năm.

Dự luật này có khả năng mở 
đường cho việc truất quyền 
hàng loạt các chính trị gia ủng 
hộ dân chủ, những người đã 
chiếm gần 90% trong tổng số 
452 ghế hội đồng quận ở Hồng 
Kông trong các cuộc bầu cử 
năm 2019, làm bẽ mặt phe ủng 
hộ Bắc Kinh.

 Mặc dù các hội đồng quận chỉ 
quyết định các vấn đề không vượt 
khỏi cấp cộng đồng, chẳng hạn 
như thu gom rác thải và điểm 
dừng xe buýt, nhưng giới chức 
Bắc Kinh và Hồng Kông nhất 
quyết rằng tất cả các cơ quan 
công quyền trong thành phố 
này phải do những người trung 
thành với Bắc Kinh điều hành.

Hôm 22/02, ông Xia Baolong, 
giám đốc Văn phòng Các vấn đề 
Hồng Kông và Macao của Quốc 
vụ viện Trung Quốc, cho biết 
Hồng Kông chỉ có thể được cai 
trị bởi “những người yêu nước,” 
một thuật ngữ mà ông nói là bao 

gồm những người yêu Trung 
Quốc, hiến pháp của Trung 
Quốc, và Đảng Cộng Sản, đồng 
thời loại trừ ra “những kẻ gây 
rối” chống Trung Quốc.

Hôm 23/02, Trưởng đặc khu 
Hồng Kông Carrie Lam đã tán 
thành lập trường của Bắc Kinh 
nói rằng những thay đổi này là 
cần thiết để ngăn chặn sự thù 
hận đối với Trung Quốc và duy 
trì mô hình cai quản ‘một quốc 
gia, hai hệ thống’ cho trung tâm 
tài chính Á Châu này.

Quốc hội Trung Quốc sẽ 
họp từ ngày 05/03, và dự kiến   
sẽ áp đặt một loạt các thay đổi 
về bầu cử đối với Hồng Kông, 
điều mà các nhà phê bình cho 
rằng sẽ củng cố cho khuynh 
hướng độc đoán chiếm giữ 
thành phố này sau khi áp dụng 
luật an ninh quốc gia sâu rộng 
hồi tháng 06/2020. 

Ông Tsang thông báo rằng 
một khi luật tuyên thệ được 
thông qua, bốn ủy viên hội đồng 
sẽ bị loại do trước đó họ không 
đủ tư cách ra ứng cử trong các 
cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp.

Ông Henry Wong, một ủy 

viên hội đồng ủng hộ dân chủ 
đến từ ngoại ô Yuen Long, cho 
biết ông vẫn đang lựa chọn 
xem có nên tuyên thệ theo 
luật mới hay không.

“Đây chỉ là một hành động 
hợp pháp hóa bạo lực của họ 
trong việc tiêu diệt tiếng nói 
dân chủ,” ông nói.

Các hội đồng quận này là tổ 
chức hoàn toàn dân chủ duy 
nhất ở Hồng Kông. Hội đồng 
Lập pháp của thành phố này 
được dàn xếp với nhiều nhân 
vật thân Bắc Kinh, trong khi 

trưởng đặc khu thì không do 
[người dân] trực tiếp bầu chọn.

Các hội đồng quận chiếm 
khoảng 1/10 số phiếu bầu trong 
một ủy ban gồm 1,200 thành 
viên nhóm họp 5 năm một lần 
để bầu ra lãnh đạo thành phố. 
Theo ý đồ đó thì ủy ban này 
cũng sẽ được dàn xếp cho các 
nhân vật thân Bắc Kinh.

 
Bản tin có sự đóng góp của 
Sharon Tam và Jessie Pang
 
Thanh Xuân biên dịch

YE ZIWEI

Hôm 16/02, tờ Wall Street 
Journal của Hoa Kỳ đã đăng 
một bài viết dài công bố sự liên 
quan lợi ích “con ông cháu 
cha” đằng sau tập đoàn Alibaba. 
Bài báo còn trích dẫn lời khiển 
trách của ông Tập Cận Bình 
đối với các quan chức cao cấp 
Trung Cộng trong một cuộc nói 
chuyện nội bộ: “Mấy người các 
ông, không chết trên bàn rượu 
thì cũng chết trên giường.”

Bài báo cho rằng lý do 
khiến ông Tập Cận Bình hạ 
lệnh hủy bỏ đợt phát hành cổ 
phiếu ra công chúng (IPO) của 
Ant Financial thuộc Tập đoàn 
Alibaba vào cuối năm 2020 
dường như rất rõ ràng. Ông 
Tập lo ngại Ant Financial sẽ 
làm tăng rủi ro cho hệ thống tài 
chính, đồng thời tức giận với 
những lời chỉ trích của ông Jack 
Ma, người sáng lập của Alibaba.

Hai tuần trước khi Ant 
Financial bị đình chỉ, ông Jack 
Ma đã công khai chỉ trích cơ 
quan quản lý tài chính chỉ quan 
tâm đến việc giảm thiểu rủi ro 
và các ngân hàng Trung Quốc 
giống như “hiệu cầm đồ,” chỉ 
cho những người có tài sản thế 
chấp. Ngay sau đó, giới lãnh đạo 

Trung Cộng tuyên bố mở một 
cuộc điều tra chống độc quyền 
đối với Alibaba.

Hôm 16/02, tờ Wall Street 
Journal dẫn lời của hàng chục 
quan chức và cố vấn chính 
quyền Trung Cộng cho rằng, 
một lý do chính khác khiến ông 
Tập Cận Bình dừng đợt chào bán 
cổ phần của Ant Financial, đó là 
“chính quyền Trung Cộng ngày 
càng lo lắng về cấu trúc sở hữu 
phức tạp của Ant Financial. Họ 
(những người thực sự nắm giữ 
Ant Financial) sẽ có lợi nhất từ    
đợt  IPO lớn nhất  thế  giới  này.”

Theo tiết lộ từ các quan chức 
và cố vấn chính quyền, vài tuần 
trước khi Ant Financial có kế 
hoạch niêm yết ra thị trường, 
một cuộc điều tra không được 
tiết lộ của nhà cầm quyền trung 
ương đã phát hiện ra việc Ant 
Financial che giấu sự phức tạp 
về quyền sở hữu của công ty.

Bài báo viết, “Đằng sau vốn 
chủ sở hữu của công ty là tầng 
tầng lớp lớp mối liên hệ đầu tư 
không rõ ràng, gồm một nhóm 
nhỏ các nhân vật quyền lực của 
Trung Quốc (Trung Cộng) có 
liên hệ chặt chẽ với nhau. Nó 
có liên quan đến một số gia tộc 
chính trị. Những gia tộc này tạo 
ra những thách thức tiềm tàng 

đối với Chủ tịch Tập và những 
tay chân thân tín của ông.”

Bài báo cũng cho biết, kể từ 
khi ông Tập Cận Bình lên nắm 
quyền vào năm 2012, ông đã 
đấu tranh chống tham nhũng, 
chống đầu cơ bất động sản và 
các hoạt động tài chính có mức 
rủi ro cao. Chiến dịch chống 
tham nhũng của ông Tập không 
chỉ nhắm vào tham nhũng thực 
tế mà còn để gia tăng quyền lực 
cá nhân. Kế hoạch IPO của Ant 
Financial chính là kiểu phát 
triển và tích lũy tài sản mà ông 
Tập đã phản đối  từ  trước tới nay.

Một người biết rõ về cuộc 
điều tra nói với Wall Street 
Journal rằng cơ quan quản lý 
giám sát của Trung Cộng đã 
nghiên cứu chi tiết bản cáo 
bạch niêm yết, một số nhà đầu 
tư và cơ cấu vốn chủ sở hữu 
của Ant Financial đã khiến ông 
Tập cảnh giác.

Chủ đầu tư đứng sau Ant 
Financial là công ty Bác Dụ 
(Boyu Capital Consultancy Co., 
Ltd.), một công ty cổ phần tư 
nhân do ông Giang Chí Thành, 
cháu trai của cựu lãnh đạo 
Trung Cộng Giang Trạch Dân 
thành lập.

Theo hồ sơ kinh doanh công 
khai, ban đầu Bác Dụ thành lập 

một công ty con ở Thượng Hải 
để đầu tư vào một công ty đầu 
tư ở Thượng Hải. Sau đó, công 
ty đầu tư này lại đầu tư vào một 
công ty cổ phần tư nhân có tên 
là Trung tâm Đầu tư  Kinh Quản 
Bắc Kinh, sau đó mua cổ phần 
của Ant Financial thông qua 
công ty này.

Bài báo viết: “Trong chiến 
dịch chống tham nhũng của 
ông Tập Cận Bình, nhiều cộng 
sự của Giang Trạch Dân đã bị 
thanh trừ, và Giang vẫn luôn 
đứng sau hậu trường.”

Một bên liên quan khác cũng 
có quan hệ mật thiết với gia 
tộc họ Giang, là một phần của 
“Băng đảng Thượng Hải,” đó là 
Tập đoàn đầu tư Chiêu Đức Bắc 
Kinh do ông Lý Bá Đàm, con 
rể của cựu Ủy viên Thường vụ 
Bộ Chính trị Trung Cộng Giả 

Khánh Lâm nắm giữ.
Ông Lý Bá Đàm vốn rất nổi 

tiếng vì đã giúp thành lập Câu 
lạc bộ Mao Đài vào năm 2009, 
đây là một câu lạc bộ tư nhân 
nằm gần Tử Cấm Thành ở Bắc 
Kinh. Mấy năm gần đây, Câu lạc 
bộ này đã trở thành địa điểm 
tụ tập của các quan chức, con 
cháu giàu có của Trung Cộng.

Kể từ khi lên nắm quyền vào 
cuối năm 2012, ông Tập Cận 
Bình đã chỉ trích tình trạng hủ 
bại, các bữa tiệc xa hoa cùng 
các câu chuyện tình ái của các 
đảng viên cao cấp trong nội bộ 
Trung Cộng vốn khiến người 
dân Trung Quốc tức giận. Các 
hoạt động như của Câu lạc bộ 
Mao Đài cũng đều bị ông Tập 
Cận Bình cho là có hại.

Tiểu Minh biên dịch

YE ZIMING

Kể từ khi lên nắm quyền, ông 
Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh 
việc “tăng cường sự lãnh đạo 
của đảng,” đồng thời củng cố 
quyền lực của mình. Các tài liệu 
nội bộ Epoch Times có được 
gần đây cho thấy Ủy ban Kiểm 
tra Kỷ luật Trung ương đã can 
thiệp vào công việc của chính 
phủ. Nhiều dấu hiệu cho thấy 
ông Tập không ngừng cắt giảm 
quyền lực và áp chế ông Lý 
Khắc Cường – người đang giữ 
vai trò thủ tướng Trung Quốc. 
Những bài diễn văn tại kỳ họp 
“lưỡng hội” năm 2020 của ông 
Lý được xem như gáo nước lạnh 
dội vào chương trình “xóa đói 
giảm nghèo” của ông Tập.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương nhúng tay vào 
công việc của chính quyền
Gần đây, Epoch Times nhận được 
“văn bản truyền đạt ý kiến của tổ 
điều tra nghiên cứu thuộc Ủy ban 
Kiểm tra Kỷ luật Trung ương” 
ngày 25/5/2020 từ Ủy ban Kiểm 
tra Kỷ luật thành phố Thạch Gia 
Trang, đề cập đến việc tổ điều tra 
này hôm 09/5/2020 đã tiến hành 
một cuộc khảo sát về việc thành 
phố Thạch Gia Trang “thúc đẩy 
công tác phòng chống dịch bệnh 
và phát triển kinh tế xã hội.”

Văn bản đặt ra yêu cầu “các 
cấp, các ban ngành địa phương 
phải thúc đẩy các chính sách 
liên quan đến việc phục hồi 
công tác và sản xuất, đẩy mạnh 
việc thực hiện các chính sách 
để đạt hiệu quả.”

Nhà bình luận chính trị Lý 
Lâm Nhất nói rằng tổ điều tra từ 
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung 
ương điều tra tình hình “Phục 
hồi  công tác và sản xuất” của 
Thạch Gia Trang, nhưng lại đưa 
ra yêu cầu về “an toàn sản xuất 
và chất lượng sản phẩm”. Nội 
dung này không thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban Kiểm tra 
Kỷ luật Trung ương mà thuộc 
chức trách của Quốc Vụ viện và 
chính quyền địa phương. Đây là 
biểu hiện việc Ủy ban Kiểm tra 
Kỷ luật Trung ương can thiệp 
vào công việc của chính quyền.

Hôm 22/01, tại phiên họp 
toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban 

Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 
Trung Cộng lần thứ 19, ông 
Tập Cận Bình đã nhấn mạnh 
việc “bảo đảm các mục tiêu và 
nhiệm vụ trong thời kỳ 5 năm 
lần thứ 14 được thực hiện.”

Hôm 25/01, khi chủ trì hội 
nghị đảng tại Quốc Vụ viện, 
ông Lý Khắc Cường đã học tập 
bài diễn văn của ông Tập tại 
hội nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ 
luật Trung ương, kêu gọi “tăng 
cường hệ thống chính quyền 
để nghiêm chỉnh chấp hành 
đường lối chính trị của đảng” và 
“thúc đẩy kinh tế xã hội tiếp tục 
phát triển lành mạnh.”

Ông Lý Lâm Nhất cho rằng 
trong vài năm tới, Ủy ban Kiểm 
tra Kỷ luật Trung ương sẽ giám 
sát chặt chẽ các quan chức 
trong ngành kinh tế, thậm chí 
cả quan chức của Quốc Vụ viện 
để đạt mục tiêu “kế hoạch 5 
năm lần thứ 14” của ông Tập.

Ông Lý Lâm Nhất cũng nói, 
cuộc họp Quốc Vụ viện của 
ông Lý Khắc Cường, theo một 
ý nghĩa nào đó, là thể hiện thái 
độ với ông Tập: chấp nhận giám 
sát, đồng thời phải thúc đẩy 
kinh tế đi lên.

Nhiều phó bí thư của Ủy ban 
Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trở 
thành Bộ trưởng, thế lực của 
ông Lý Khắc Cường bị áp chế

Từ tháng 11/2016 đến tháng 
01/2017, bốn Phó bí thư của Ủy 
ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 
được điều chuyển sang làm Bộ 
trưởng trong Quốc Vụ viện: ông 
Trần Văn Thanh làm Bộ trưởng 
Bộ An ninh quốc gia; ông Hoàng 

Thụ Hiền làm Bộ trưởng Bộ Dân 
chính; ông Dương Hiểu Độ làm 
Bộ trưởng Bộ Giám sát; ông 
Trương Quân làm Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp. Sau Đại hội đại biểu 
toàn quốc Trung Cộng lần thứ 
19 thì ông Dương Hiểu Độ được 
thăng chức làm Chủ nhiệm Ủy 
ban Giám sát quốc gia; ông 
Trương Quân nhận chức Viện 
trưởng Viện Kiểm sát tối cao.

Ngày 26/12/2020, hai Phó bí 
thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương nhận chức vụ mới, 
một người trong đó lại được 
chuyển tới Quốc Vụ viện: ông 
Trần Hiểu Giang được bổ nhiệm 
làm Phó bộ trưởng Bộ Công 
tác Mặt trận Thống nhất Trung 
ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban 
sự vụ Dân tộc Quốc gia.

Trong số các lãnh đạo cao 
cấp của Quốc Vụ viện có hai 
người là thân tín của ông Tập 
là ông Lưu Hạc, Phó Thủ tướng 
Quốc Vụ viện kiêm Chủ nhiệm 
Văn phòng Ủy ban Tài chính và 
Kinh tế Trung ương, và ông Hà 
Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban 
Cải cách và Phát triển Quốc gia. 
Những bổ nhiệm nhân sự này 
đều được cho là hành động ông 
Tập áp chế ông Lý Khắc Cường.

Cuốn sách “Superpower 
Showdown – Cuộc Quyết Đấu 
Siêu Cấp Quyền Lực” do hai 
phóng viên Wall Street Journal 
biên soạn, có đề cập đến cuộc 
trò chuyện vào năm 2013 của 
ông Tập Cận Bình với Phó Thủ 
tướng Trung Cộng bấy giờ là 
ông Mã Khải.

Ông Tập hỏi ông Mã rằng, 

“Trung ương đảng và Quốc Vụ 
viện thì bên nào vận hành nền 
kinh tế hiệu quả hơn?”

Ông Mã trả lời: “Bắc viện,” 
có nghĩa là Quốc vụ viện.

Ông Tập nói: “Tôi thấy 
chưa hẳn.”

Một số phương tiện truyền 
thông nước ngoài đã dựa vào 
nội dung nói chuyện này mà 
cho rằng, lời của ông Mã Khải 
đã hủy hoại ông Lý Khắc Cường.

Ông Tập liên tiếp cắt giảm 
quyền lực của ông Lý Khắc 
Cường
Thông tin về việc ông Tập và ông 
Lý bất hòa với nhau không ngừng 
lan rộng trong thời gian qua. 

Theo thông lệ của “lưỡng 
hội”, lĩnh vực mà Tổng bí thư 
tham dự vào ngày đầu tiên được 
xác định tùy theo tình hình 
của năm. Còn Thủ tướng ngày 
đầu tiên sẽ tham dự hội nghị về 
kinh tế, và bài diễn văn của Thủ 
tướng được ngoại giới coi là kim 
chỉ nam cho chính sách vĩ mô 
của Trung Cộng trong năm đó, 
có trọng lượng hơn bài diễn văn 
của Tổng Bí thư lúc bấy giờ.

“Lưỡng hội” tổ chức cuối tháng 
05/2020 đã phá  vỡ  thông lệ đó.

Ngày 23/05/2020, ngày đầu 
tiên ông Tập Cận Bình tham 
dự hội nghị về lĩnh vực kinh tế. 
Cùng ngày, ông Lý Khắc Cường 
lại tham dự hội nghị liên ngành 
của Hiệp hội khoa học và công 
nghệ. Một số nhà bình luận cho 
rằng điều này thể hiện nguyên 
tắc “đảng quản lý nền kinh tế” 
của ông Tập.

Tại  “ lưỡng hội”  ngày 
04/03/2019, ngày đầu tiên ông 
Tập tham dự lĩnh vực Văn hóa 
nghệ thuật, Khoa học xã hội, 
và dự hội nghị liên ngành. Ông 
Lý Khắc Cường thì đến hội nghị 
liên ngành về kinh tế của Hội 
liên hiệp công thương và xây 
dựng dân dụng.

Mặc dù đang mất dần quyền 
lực, nhưng một số lời diễn 
thuyết của ông Lý được coi là 
đang nhắm thẳng vào ông Tập.

Vào cuối tháng 05/2020, ông 
Lý tuyên bố trong một cuộc họp 
báo sau khi kết thúc kỳ họp 
“lưỡng hội” rằng Trung Quốc 
“có 600 triệu người có thu nhập 
trung bình hàng tháng khoảng 
1,000 nhân dân tệ.”

Lời diễn thuyết của ông Lý 
như tạt gáo nước lạnh vào cái 
gọi là “giấc mộng Trung Hoa, 
hiện thực hóa xã hội sung túc 
vào năm 2020” của ông Tập. Sau 
đó, Caixin, một trang có liên hệ 
mật thiết với ông Vương Kỳ Sơn, 
đã đăng tải nhiều bài viết ủng 
hộ ông Lý Khắc Cường.

Đoàn giám sát phê bình
Cục Năng lượng, ông Lý 
Khắc Cường mất mặt
Hôm 29/01, đoàn Giám sát 
Bảo vệ Môi trường Sinh thái 
của Trung Cộng (sau đây gọi là 
Đoàn giám sát) phê bình Cục 
Năng lượng còn tồn tại nhiều 
vấn đề như: công tác của Cục 
Năng lượng “có khoảng cách” 
với yêu cầu của ông Tập Cận 
Bình; môi trường chính trị của 
Cục Năng lượng yếu kém...

Mặc dù lãnh đạo Trung Cộng 
tuyên bố việc giám sát bảo vệ 
môi trường sinh thái được Trung 
ương đảng và Quốc vụ viện 
Trung Cộng chấp thuận, nhưng 
ông Lý Lâm Nhất cho rằng việc 
tấn công Cục Năng lượng Quốc 
gia khiến ông Lý mất mặt. Hành 
động này của phe ông Tập cũng 
đồng nghĩa với việc tiếp tục đàn 
áp phe Giang, vì Cục Năng lượng 
luôn do phe Giang kiểm soát. 
Hai vị Cục trưởng Cục Năng 
lượng trước đây bị ngã ngựa là 
ông Lưu Thiết Nam và ông Nur 
Bekri được cho là người thuộc 
phe Giang.

Tiểu Minh biên dịch 

Ủy ban kỷ luật Trung ương can thiệp 
vào Quốc Vụ viện; ông Tập luôn để mắt tới 
ông Lý Khắc Cường

Ông Tập Cận Bình khiển trách sự 
hủ bại trong nội bộ Trung Cộng

FRANK FANG

Theo một báo cáo mới được 
công bố của hãng thông tấn 
Associated Press và Phòng thí 
nghiệm Nghiên cứu Pháp y Kỹ 
thuật số của Hội đồng Atlantic 
có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, 
Trung Quốc là quốc gia tích 
cực nhất trong việc lan truyền 
thông tin sai lệch về nguồn gốc 
của COVID-19.

Báo cáo này là kết quả của 
một dự án nghiên cứu chung 
kéo dài 9 tháng, sau khi phân 
tích hàng triệu bài đăng trên 
mạng xã hội và các bài báo được 
xuất bản trong sáu tháng đầu 
tiên khi COVID-19 bùng phát. 
Nghiên cứu này đã kiểm tra các 
câu chuyện sai sự thật ở bốn 
quốc gia: Trung Quốc, Iran, Nga, 
và Hoa Kỳ.

Trung Quốc chịu trách 
nhiệm phần lớn cho thông 
tin sai lệch về nguồn gốc của 
COVID-19, đại dịch do virus 
Trung Cộng, thường được gọi là 
virus corona chủng mới gây ra.

Theo báo cáo, “Đặc biệt 
trong khoảng thời gian ngay sau 
khi bệnh dịch COVID-19 bắt 
đầu lây lan, thông tin thực tế về 
căn bệnh này, nguồn gốc và các 
triệu chứng không đầy đủ hoặc 
bị che giấu bởi Trung Cộng đã 
khiến thông tin sai lệch và độc 
hại có đủ điều kiện bén rễ.”

Trung Cộng đã che giấu 
công chúng thông tin về căn 
bệnh này và cũng bịt miệng tám 
bác sĩ tố giác, trong đó có bác 
sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, 
người đầu tiên cảnh báo về sự 
bùng phát “viêm phổi không rõ 
nguyên nhân” ở thành phố Vũ 
Hán của Trung Quốc trên mạng 
xã hội nước này.

Báo cáo chỉ ra rằng, kể từ 
ngày 31/12/2019, người dùng 
trên mạng xã hội Weibo của 
Trung Quốc (một phiên bản 
Twitter của Đại Lục) đã bắt đầu 
viết về một thuyết âm mưu chưa 
được chứng minh liên quan 
giữa Hoa Kỳ và sự bùng phát 
đại dịch. Ví dụ, một người dùng 
Weibo đã viết, “Hãy coi chừng 
người Hoa Kỳ,” trong khi một 

người khác viết rằng Hoa Kỳ là 
một trong số các quốc gia trên 
thế giới có phòng thí nghiệm 
an toàn sinh học P4.

Tuy nhiên, không có suy 
đoán ban đầu nào trên Weibo 
là “được phối hợp hoặc lan tỏa 
rộng rãi một cách đặc biệt.”

Trong khi đó, phòng thí 
nghiệm P4 tại Viện Virus học Vũ 
Hán từ lâu đã được suy đoán là 
nơi virus khởi phát do có tiềm 
năng bị rò rỉ. Một tờ thông tin của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 
trước tuyên bố họ “có lý do để tin 
rằng” một số nhà nghiên cứu tại 
viện này đã có các triệu chứng 
phù hợp với bệnh COVID-19 
vào mùa thu năm 2019 – mâu 
thuẫn với tuyên bố của một nhà 
nghiên cứu tại viện này cho biết 
“không có sự lây nhiễm” giữa 
các nhân viên phòng thí nghiệm 
và sinh viên.

Truyền thông nhà nước của 
Trung Cộng đã sớm bắt đầu điều 
hướng dư luận về câu chuyện  đại 
dịch của Trung Quốc sau những 
lời bàn tán lẻ tẻ trên Weibo.

Báo cáo này cho biết, “Ban 
đầu, Trung Cộng muốn thúc 
đẩy nhận thức quốc tế có lợi cho 
họ bằng cách khuếch đại những 
câu chuyện về tấm lòng nhân 
ái của họ trong việc hỗ trợ các 
nước khác chống lại virus.”

Theo báo cáo, vào cuối tháng 
02/2020, truyền thông nhà 
nước của Trung Cộng bắt đầu 
xuất bản các bài báo cho thấy 
rằng virus này có thể bắt nguồn 
từ bên ngoài Trung Quốc. Một 
số tờ báo cũng đưa tin tiêu cực 
về phản ứng của Hoa Kỳ đối với 
đợt bùng phát.

Báo cáo cho biết thêm rằng, 
“Tuy nhiên, khi dịch bệnh tiếp 
diễn, Trung Cộng bắt đầu quảng 
bá các câu chuyện mô tả các 
đối thủ địa chính trị của họ theo 
hướng tiêu cực, bao gồm cả việc 
thúc đẩy các thuyết âm mưu 
như ý tưởng rằng COVID-19 là 
vũ khí sinh học của Hoa Kỳ.”

 
Twitter
Bản báo cáo đã phân tích một 
loạt các bài đăng trên Twitter của 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 

Trung Quốc Triệu Lập Kiên vào 
tháng 03/2020. Trong một dòng 
tweet vào ngày 12/03/2020, ông 
Triệu đã cáo buộc quân đội Hoa 
Kỳ mang virus đến Vũ Hán.

Báo cáo cho thấy rằng các 
tweet của ông Triệu nhắm 
vào Hoa Kỳ vào ngày 12/03 và 
13/03/2020 đã “gom được gần 
47,000 lượt tweet lại và các tweet 
trích dẫn, được nhắc đến bằng ít 
nhất 54 ngôn ngữ và được yêu 
thích hơn 82,000 lần” tính đến 
ngày 13/02/2021. Những dòng 

tweet này cũng được “khuếch 
đại bởi ít nhất 30 nhà ngoại giao 
Trung Quốc và các tài khoản 
nhà nước khác.”

Các tweet của ông Triệu 
cũng có tác động to lớn đến 
công chúng trong nước của 
Trung Quốc. Theo báo cáo, các 
hashtag phổ biến đề cập đến các 
tweet của ông ta đã được người 
dùng Weibo xem hơn 300 triệu 
lần tính đến ngày 13/02/2021.

Bản báo cáo cũng phân tích 
các hoạt động trực tuyến sau các 
tweet khác của ông Triệu vào 
tháng 3/2020 – những tweet đăng 
lại một liên kết đến một bài báo 
của ông Larry Romanoff được 
xuất bản trên Global Research 
Canada, một trang web nổi tiếng 
chuyên đưa ra các thuyết âm 
mưu về các chủ đề như sự nóng 
lên toàn cầu. Bài báo gợi ý rằng 
virus này có thể đã bị rò rỉ từ Fort 
Detrick, một phòng thí nghiệm 
nghiên cứu y sinh quân sự nổi 
tiếng ở Maryland.

Theo báo cáo, các lượt tìm 
kiếm trên Google cho cụm từ 
“Larry Romanoff” đã tăng đột 
biến vào khoảng giữa tháng 
3/2020, sau những dòng tweet 
trên của ông Triệu.

Gần đây, phát ngôn viên Bộ 
Ngoại giao Trung Cộng Hoa 
Xuân Oánh đã đề cập lại thuyết 
âm mưu này bằng cách trích 
dẫn về Fort Detrick. Bà cho biết 
trong một cuộc họp báo hôm 
18/01 rằng Hoa Kỳ nên mời các 
chuyên gia của WHO để “tiến 
hành truy tìm nguồn gốc” tại 
nước này.

Bà nói, “Nếu Hoa Kỳ thực sự 
tôn trọng sự thật, họ nên mở 
cửa phòng thí nghiệm sinh học 
tại Fort Detrick, minh bạch hơn 
đối với các vấn đề như hơn 200 
phòng thí nghiệm sinh học ở 
nước ngoài của họ.”

Hơn nữa, báo cáo nêu rõ 
rằng trên Twitter, “số lượng tài 
khoản ngoại giao của Trung 
Cộng trên nền tảng này đã tăng 
hơn gấp ba lần, từ 40 lên 135 
trong khoảng thời gian từ tháng 
05/2019 đến tháng 05/2020, 
và số lượng bài đăng cũng tăng 
gấp đôi và trở nên hung hăng 
và mưu mẹo hơn.” Do tường lửa 
kiểm duyệt của Trung Quốc, nên 
các công dân Trung Quốc bình 
thường không thể truy cập 
được Twitter.

Nguyễn Lê biên dịch

Trung Quốc tích cực nhất trong việc phát tán 
thông tin sai lệch về nguồn gốc COVID-19

Biểu hiện Ủy ban 
Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương Trung 
Cộng nhắm vào 
Quốc Vụ viện đã có 
từ lâu. Có ít nhất 
năm phó bí thư của 
Ủy ban Kiểm tra 
Kỷ luật Trung ương 
đảm nhiệm “chức vụ 
cao nhất” trong các 
phòng ban của Quốc 
Vụ viện trong vài 
năm qua. 

NICOLAS ASFOURI/AFP/GETTY IMAGES
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TYRONE SIU/REUTERSHồng Kông xây dựng lời thề ‘trung thành,
ái quốc’ theo yêu cầu của Bắc Kinh

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình tham dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 
tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, hôm 05/03/2017.

Một nữ hành khách đeo khẩu trang đi bộ trong ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, hôm 28/03/2020.

Đặc biệt trong
khoảng thời gian ngay 

sau khi bệnh dịch 
COVID-19 bắt đầu lây 
lan, thông tin thực tế 

về căn bệnh này, nguồn 
gốc và các triệu chứng 
không đầy đủ hoặc bị 

che giấu bởi Trung 
Cộng đã khiến thông 

tin sai lệch và độc hại có 
đủ điều kiện bén rễ.

Trích Báo cáo

Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề về Hiến pháp và Đại lục Erick Tsang Kwok-Wai (giữa) thông 
báo về những thay đổi đối với các quy tắc bầu cử và tuyên thệ trong một cuộc họp báo, tại 
Hồng Kông, hôm 23/02/2021. 

TIN ĐỘC QUYỀN



24 25TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC NGÀY 05 — 11/03/2021NGÀY 05 — 11/03/2021

ALEX WU

Hôm 14/02, các hãng thông tấn 
lớn của Trung Cộng đưa tin rằng 
Đảng này đã đưa ra chính sách 
mới nhằm phục hưng văn hóa 
truyền thống Trung Quốc vào 
năm 2025. Tuy nhiên, chính 
sách này đã bị giới truyền thông 
và các nhà bình luận về Trung 
Quốc chỉ trích, những người cáo 
buộc rằng Trung Cộng chỉ sử 
dụng văn hóa truyền thống làm 
bình phong cho lợi ích chính 
trị, trong khi hủy hoại tinh hoa 
của văn hóa truyền thống.

Chính sách mới được ban 
hành này, có tên là “Chính 
sách quốc gia của Quốc vụ viện: 
Phục hưng toàn diện Văn hóa 
Truyền thống đến năm 2025,” 
lặp lại một chính sách trong 
một văn kiện tương tự được ban 
hành vào năm 2017. Chính 
sách mới yêu cầu tất cả các cấp 
của Trung Cộng phải ủng hộ 
văn hóa truyền thống. Trung 
Cộng cũng yêu cầu thực hiện 
cái gọi là “Dự án Phục hồi Lễ 
hội Truyền thống Trung Hoa” 
trong chính sách này.

Ông Hồ Bình (Hu Ping), 
Tổng biên tập danh dự của tờ 
Beijing Spring (Mùa xuân Bắc 
Kinh), một tạp chí chính trị ở 
Trung Quốc được nhiều người 
ưa thích, nói với Đài Á Châu 
Tự do rằng Trung Cộng ban 
đầu được thành lập trên cơ sở 
đối nghịch với văn hóa truyền 
thống. Theo ông Hồ, Trung 
Cộng là một nhóm chính trị 
thù địch nhất đối với văn hóa 
truyền thống Trung Hoa.

Ông Hồ nêu ví dụ về việc 
Trung Cộng phá hủy các ngôi 
đền thờ Khổng Tử. Các đền thờ 
dành riêng cho việc thờ phượng 
Khổng Tử và các nhà hiền triết 
khác của Nho giáo được xây 
dựng ở nhiều vùng khác nhau 
của Trung Quốc từ thế kỷ thứ V. 
Chúng đều đã bị phá hủy trong 
thời Đại Cách mạng Văn hóa, 
một phong trào chính trị phản 
văn hóa trên diện rộng do lãnh 
đạo Đảng Cộng Sản lúc bấy giờ 
là Mao Trạch Đông phát động. 
Đại Cách mạng Văn hóa kéo 
dài 10 năm (1966-1976), với 
vô số hiện vật, kiến trúc, đồ cổ 
bị phá hủy, và hàng chục triệu 

người đã bị bức hại đến mất đi 
sinh mạng.

“Vì vậy, mỉa mai thay khi 
giờ đây chính Đảng Cộng Sản 
lại đóng vai trò kế thừa và phát 
huy nền văn hóa truyền thống,” 
ông Hồ chỉ trích.

Ông Hồ tin rằng chính sách 
mới này của Trung Cộng chỉ 
đơn thuần là một khẩu hiệu 
tuyên truyền, sử dụng “những 
biểu tượng” của văn hóa truyền 
thống Trung Hoa làm bình 
phong cho mình, trong khi phá 
hủy linh hồn và tinh hoa quý 
giá nhất của văn hóa truyền 
thống Trung Hoa.

Ông Hồ cho hay, như đã đưa 
tin rộng rãi, Trung Cộng gần 
đây đang ráo riết tu sửa các đền 
chùa truyền thống của Phật 
giáo và Đạo giáo. Tuy vậy trên 
thực tế, họ kiểm soát và đàn áp 
các hoạt động tôn giáo truyền 
thống một cách khắt khe hơn. 
Ông Hồ cho biết thêm rằng 
Trung Cộng không thực sự tôn 
trọng tự do tôn giáo và những 
gì họ biểu hiện trên bề mặt 
hoàn toàn trái ngược với những 
gì  họ  thực  sự  đang  làm.

Trao đổi với The Epoch 
Times hôm 16/02/2021, nhà 
bình luận truyền thông độc lập 
sống tại Trung Quốc Ngô Đặc 

(Wu Te) cho biết rằng mục đích 
của Trung Cộng không phải là 
hồi sinh văn hóa truyền thống, 
mà là để “thúc đẩy nghị trình của 
chính họ, dưới chiêu bài phục 
hưng  văn  hóa  truyền  thống.”

Ông Ngô nói rằng chủ nghĩa 
cộng sản đã phá sản và không 
thể thu hút những người ủng 
hộ nó. Trong những năm gần 
đây, sự phát triển kinh tế của 
Trung Quốc đã bị đình trệ và 
Trung Cộng đang đối mặt với 
cuộc khủng hoảng về tính chính 
danh. Do đó, Trung Cộng đã 
chuyển sang sử dụng “chủ 
nghĩa dân tộc và văn hóa truyền 
thống” để  lừa  dối  mọi  người.

Ông Ngô chỉ ra rằng, “nếu 
Trung Cộng thực sự quan tâm 
đến việc bảo vệ văn hóa truyền 
thống, thì họ sẽ không quấy rối 
các buổi biểu diễn của Shen 
Yun (Thần Vận) ở nước ngoài, 
cũng như sẽ không đàn áp các 
tín ngưỡng tôn giáo truyền 
thống như Phật giáo và Đạo 
giáo ở Trung Quốc.”

Shen Yun là một đoàn nghệ 
thuật biểu diễn, với mục tiêu 
phục hưng văn hóa truyền 
thống Trung Hoa thông qua 
âm nhạc và vũ điệu. Công ty độc 
lập này có trụ sở tại New York, 
và hàng năm có các chuyến lưu 

diễn trên khắp thế giới.
Shen Yun đã khiến Trung 

Cộng phẫn nộ khi khắc họa 
trên sân khấu những cảnh 
tượng phơi bày cuộc bức hại 
nhóm người tu luyện Pháp Luân 
Công. Kể từ năm 1999, những 
học viên Pháp Luân Công đã 
phải hứng chịu chiến dịch truy 
quét của Bắc Kinh nhằm xóa 
bỏ môn tu luyện này, bao gồm 
việc bị giam giữ  tùy tiện, cưỡng 
bức lao động, tẩy não, tra tấn và 
thậm chí là sát hại.

Cây viết trên mạng người 
Trung Quốc Kinh Sở (Jing Chu) 
nói với The Epoch Times rằng 
chính sách mới này cho thấy 
chủ nghĩa cộng sản đã hoàn 
toàn phá sản và Trung Cộng 
không thể duy trì sự kìm kẹp 
của mình đối với người dân. Do 
đó, Trung Cộng đang cố gắng 
sử dụng các phương cách khác 
nhau để duy trì sự cầm quyền 
của mình. Theo ông Kinh, 
Trung Cộng muốn tìm ra “các 
nguồn tư tưởng mang đặc điểm 
Trung Cộng” từ trong văn hóa 
truyền  thống  Trung  Hoa.

Ông Kinh chỉ ra rằng chủ 
nghĩa cộng sản hoàn toàn trái 
ngược với văn hóa truyền thống 
Trung Hoa. Nho giáo giảng rằng 
“nhân, nghĩa, lễ, trí, tín,” là 
đạo đức cơ bản của con người; 
trong khi Trung Cộng luôn rao 
giảng rằng “đấu với trời, đấu 
với đất, và đấu với người là niềm 
vui vô tận” (một khẩu hiệu nổi 
tiếng của Mao).

Bản tin có sự đóng góp của Luo 
Ya và Zhang Dun

Yến Nhi biên dịch

Trung Cộng thúc đẩy nghị trình riêng dưới 
‘vỏ bọc’ phục hưng văn hóa truyền thống

FRANK YUE

Gần đây giới chức Trung Cộng 
đã thông báo về một cuộc truy 
bắt tội phạm liên quan đến việc 
sản xuất vaccine COVID-19 giả, 
và tiết lộ rằng một số sản phẩm 
đã được vận chuyển sang các 
nước khác.

Các nghi phạm bị bắt đã bị 
buộc tội thu lợi bất chính tổng 
cộng khoảng 18 triệu nhân dân 
tệ (khoảng 2.78 triệu USD).

Theo một bài báo ngày 
15/02 của Tân Hoa Xã, cơ quan 
ngôn luận của Trung Cộng, 
tính đến ngày 10/02/2021, 
có 21 vụ việc liên quan đến 
vaccine đang được điều tra trên 
toàn quốc, với 70 nghi phạm bị 
bắt giữ.

Bài báo này cho biết, trong 
những giai đoạn đầu của quá 
trình khai triển vaccine ở Trung 

Quốc, các nghi phạm đã kiếm 
được lợi nhuận khổng lồ từ sản 
xuất vaccine giả, bán đi bán lại 
với giá cao, và tổ chức chích 
ngừa trái phép.

Một số vaccine giả do Trung 
Quốc sản xuất được cho là đã 
được vận chuyển từ Thiên Tân 
đến Thâm Quyến, sau đó được 
vận chuyển lậu sang các nước 
khác qua Hồng Kông. Tuy 
nhiên, Tân Hoa Xã không nói 
rõ là những nước nào đã nhập 
cảng  những  vaccine  giả  này.

Các nhóm tội phạm đã mua 
những ống chích được bơm sẵn 
dung dịch muối sinh lý hoặc 
nước khoáng (khi hết dung dịch 
muối sinh lý) để làm vaccine 
giả. Sau đó, họ thành lập các 
trung tâm chích ngừa khẩn cấp 
một cách bất hợp pháp.

Các nghi phạm tuyên bố 
sản phẩm của họ là “mũi chích 

COVID-19 chính hãng, có được 
qua các kênh nội bộ.”

Họ đã đăng quảng cáo trên 
mạng xã hội để chào mời khách 
hàng. Họ cũng giả mạo giấy chứng 
nhận nhân viên, giấy chứng nhận 
việc làm ở nước ngoài, vé máy 
bay và các tài liệu hỗ trợ khác để 
trông giống như nhà phân phối 
vaccine hợp pháp.

Trong một trường hợp, tính 
đến tháng 12/2020, các nghi 
phạm đã sắp xếp cho hơn 200 
người được chích khoảng 500 
liều thuốc giả và thu lợi bất 
chính tổng cộng 547,000 nhân 
dân tệ (khoảng 84,695 USD).

Còn những kẻ khác thì được 
hưởng lợi từ một kế hoạch sắp 
xếp cho người dân được chích 
vaccine thông qua các chương 
trình chích ngừa khẩn cấp 
tại bệnh viện. Vào thời điểm 
đó, Trung Cộng chỉ cho phép 

những người có nguy cơ cao sử 
dụng vaccine. 

Các vụ bê bối liên quan 
đến vaccine là điều phổ biến ở 
Trung Quốc.

Ông Lục Quân (Lu Jun), 
người đồng sáng lập Trung tâm 
bất vụ lợi Ích Nhân Bình Bắc 
Kinh nói với Đài Á Châu Tự do 
rằng các tổ chức được chính 
thức cấp phép ở Trung Quốc 
thường tham gia vào các hoạt 
động bất hợp pháp.

“Hoặc các nhà sản xuất được 
cấp phép đã sản xuất vaccine 
không đạt tiêu chuẩn, hoặc các 
cơ quan chống dịch của chính 
quyền đã thực hiện các hoạt 
động bất bình thường hoặc 

thậm chí bất hợp pháp trong 
quá trình mua sắm, phân phối 
và vận chuyển vaccine,” ông 
Lục cho biết.

Ông Lục dẫn chứng một vụ 
bê bối xảy ra vào năm 2010, sau 
khi một công ty dược phẩm ở 
tỉnh Sơn Tây bị phát hiện sản 
xuất vaccine không đạt tiêu 
chuẩn, dẫn đến các trường hợp 
tử vong tại địa phương. Theo 
một cuộc điều tra của Thời báo 
Kinh tế Trung Quốc, một cơ 
quan truyền thông nhà nước, 
công ty này đã thông đồng với 
chính quyền Sơn Tây để phân 
phối  vaccine  trong  toàn  tỉnh.

Yến Nhi biên dịch

Tội phạm ở Trung Quốc sản xuất 
vaccine COVID-19 giả và  vận 
chuyển ra nước ngoài
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AP/GREG BAKER
Một nhân viên y 
tế xem một ống 
chích chứa vac-
cine tại một trung 
tâm chăm sóc sức 
khỏe ở thành phố 
Yên Đài, tỉnh Sơn 
Đông, Trung Quốc, 
hôm 05/01/2021.
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Các tài liệu nội bộ đã được tiết lộ 
cho The Epoch Times cho thấy 
Trung Cộng có một lượng lớn dữ 
liệu về bệnh cúm và các bệnh 
khác có triệu chứng tương tự như 
COVID-19, nhưng đã không công 
bố cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
và thế giới bên ngoài.

Kể từ khi kết thúc cuộc điều tra 
về nguồn gốc của đại dịch virus 
Trung Cộng toàn cầu, các chuyên 
gia trong nhóm do WHO chỉ định 
đã phàn nàn về việc Trung Cộng từ 
chối cung cấp các dữ  liệu liên quan.

Hôm 12/02, tạp chí Wall Street 
Journal (WSJ) đưa tin ông Dominic 
Dwyer, thành viên nhóm chuyên 
gia WHO và là chuyên gia người Úc 
về bệnh truyền nhiễm, cho biết khi 
nhóm chuyên gia WHO tiến hành 
điều tra về nguồn gốc của dịch 
bệnh này ở Vũ Hán, Trung Cộng 
đã từ chối cung cấp dữ liệu của 174 
bệnh nhân COVID-19 trong giai 
đoạn đầu của đợt bùng phát, cũng 
như dữ liệu về các bệnh nhân viêm 
phổi có thể đã bị nhiễm virus này 
trước tháng 12/2019.

Theo bài báo trên, Trung Cộng 
chỉ cung cấp dữ liệu giám sát dịch 
cúm từ một bệnh viện nhi đồng và 
một bệnh viện đa khoa. Bài báo 
cũng trích dẫn các chuyên gia của 
WHO nói rằng một trong những lý 
do khiến Trung Cộng từ chối cung 
cấp dữ liệu truy vết nguồn gốc 
COVID-19 là do họ thiếu dữ liệu 
ban đầu về bệnh cúm.

Dữ liệu bệnh cúm
Tuy nhiên, gần đây The Epoch 
Times đã có được một số tài liệu 
nội bộ do trung tâm kiểm soát dịch 
bệnh (CDC) và các sở y tế của 
Trung Cộng ban hành vào năm 
2019 và 2020 mà chưa được tiết lộ 
cho công chúng. Không rõ liệu 
thông tin này có được cung cấp cho 
WHO hay không.

Hồi đáp câu hỏi của The Epoch 
Times, một phát ngôn viên của 
WHO cho biết cơ quan này “đang 
chờ báo cáo đầy đủ của nhóm 
chuyên gia quốc tế để có thêm 
thông  tin  chi  tiết.”

Các tài liệu này đã ghi lại tình 
trạng gia tăng chóng mặt các ca 
bệnh cúm và các đợt bùng phát 
dịch sốt theo cụm do một mầm 
bệnh chưa xác định, cũng như 

một lượng bộ nhớ lớn gồm dữ liệu 
giám sát dịch cúm do Trung Cộng 
thu thập.

Một trong những tài liệu này là 
bản phát hành thứ 12 trong năm 
2019 của “Thông tin về Dịch bệnh 
Truyền nhiễm” thuộc Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh của thành phố Mai Hà Khẩu 
thuộc tỉnh Cát Lâm. Tài liệu này 
báo cáo: “[Cúm] Trong tháng này 
[tháng 12/2019], 234 trường hợp đã 
được báo cáo, với tỷ lệ mắc bệnh là 
40.70/100,000, tăng 11,600.00% so 
với tháng trước đó. Số lượng tăng 
thêm là 46.25% so với cùng thời kỳ 
năm trước.”

Một tài liệu khác là một báo 
cáo về các khuyến nghị phòng 
chống và kiểm soát dịch cúm gần 
đây do Ban Quản lý Y tế Công 
cộng quận Triều Dương, Bắc Kinh, 
ban hành vào ngày 06/12/2019. 
Tài liệu này cho thấy sự gia tăng 
nhiễm cúm ở quận Triều Dương 
từ ngày 01/09/2019 đến ngày 
05/12/2019. Trong ba tháng đó, 
đã có bốn đợt bùng phát dịch sốt 
theo cụm, trong đó một đợt bùng 
phát do virus Adeno, một đợt do 
virus parainfluenza gây ra, và hai 
đợt khác “không phát hiện thấy các 
mầm bệnh hô hấp phổ biến nào.”

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình đã thị sát hoạt động phòng 
chống dịch tại quận Triều Dương 
vào tháng 02/2020, nơi đã xảy ra 
nhiều đợt bùng phát COVID-19 hồi 
năm ngoái.

Các cuộc điều tra trước đây
Ngày 26/02/2020, Ủy ban Y tế Tỉnh 
Ủy Hà Bắc đã chuyển tiếp “Công 
văn yêu cầu hợp tác truy vết nguồn 
gốc của virus trên động vật hoang 
dã” do Ủy ban Y tế Quốc gia ban 
hành cho các sở y tế của các thành 
phố khác nhau trong tỉnh. Văn bản 
này yêu cầu các sở nông nghiệp và 
lâm nghiệp tiến hành các cuộc điều 
tra dịch tễ đối với động vật hoang 
dã, lấy mẫu và xét nghiệm các mẫu 
môi trường và động vật.

Công văn cũng yêu cầu tất cả 
các mẫu máu thu thập từ những 
người tiếp xúc gần phải được gửi 
đến CDC tỉnh của địa phương để 
lưu giữ an toàn, chờ xét nghiệm 
kháng thể. Công văn này quy định 
rằng sau khi các mẫu môi trường 
và động vật khác được kiểm tra 
acid nucleic COVID-19, các kết 

Tài liệu rò rỉ:
Trung Cộng đã giấu 

WHO dữ liệu liên 
quan đến đại dịch 
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quả phải được báo cáo cho sở 
công an địa phương.

Cả thông báo chuyển tiếp và 
công văn chính thức về việc truy 
tìm nguồn gốc virus COVID-19 từ 
Ủy ban Y tế Quốc gia đều được đóng 
dấu “không  tiết  lộ  cho công chúng.”

Tháng 12/2019, chính quyền 
thành phố Vũ Hán và Ủy ban Y tế 
Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành 
một số cuộc điều tra và lấy mẫu tại 
Chợ Hải sản Hoa Nam Vũ Hán, nơi 
mà Trung Cộng ban đầu tuyên bố 
là “khởi điểm” của đợt bùng phát 
COVID-19. Sau đó, Trung Cộng 
chỉ thông báo rằng các mẫu môi 
trường từ Chợ Hải sản Hoa Nam 
cho kết quả dương tính, và không 
tiết lộ thông tin khác có thể giúp 
truy vết tới nguồn gốc của virus, 
kể cả các tài liệu nội bộ mà The 
Epoch Times có được.

Một số tài liệu nội bộ khác do 
The Epoch Times có được, cho 
thấy Trung Cộng nắm giữ một 
lượng lớn dữ liệu về bệnh cúm 
và đã ban hành một thông báo 
mật vào cuối năm 2019, yêu cầu 
không tiết lộ cho công chúng, kể 
cả tài liệu “Biên bản cuộc họp 
tình báo hàng ngày” từ Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Quốc gia của Trung 
Quốc, đồng thời theo dõi các báo 
cáo về bệnh cúm do trung tâm 
kiểm soát dịch bệnh khu vực và 
các sở y tế phát hành.

Các tài liệu này tiết lộ rằng 
vào năm 2019, ít nhất bốn bệnh 
viện dự phòng ở Vũ Hán đã theo 
dõi dịch cúm này, và đã thu thập 
các mẫu sinh phẩm của các bệnh 
nhân cúm, những người có cùng 
các triệu chứng với những người 
mắc COVID-19, và đã gửi những 
mẫu đó đến các phòng thí nghiệm 
hợp tác của các bệnh viện ở Vũ 
Hán để xét nghiệm và bảo quản.

Bản tin có sự đóng góp của Long 
Tengyun.
Yến Nhi biên dịch

Một người bảo vệ mặc đồ bảo hộ ở lối vào của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc, Vũ Hán với tư cách 
là thành viên của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới điều tra nguồn gốc của COVID-19, hôm 01/02/2021.

Ảnh chụp màn hình tài liệu “Thông tin về Dịch bệnh Truyền 
nhiễm” của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
của thành phố Mai Hà Khẩu thuộc tỉnh Cát Lâm. (Ảnh được 
cung cấp cho The Epoch Times)

Ảnh chụp màn hình tài liệu “Báo cáo về tình hình dịch cúm gần 
đây và các khuyến nghị về phòng chống và kiểm soát” do Ủy ban 
Quản lý Y tế Công cộng quận Triều Dương, Bắc Kinh, phát hành.

Ảnh chụp màn hình “Công văn yêu cầu hợp tác truy vết nguồn 
gốc của [Virus] trên động vật hoang dã” do Ủy ban Y tế Quốc gia 
Trung Quốc ban hành.

Màn biểu diễn văn hóa 
truyền thống Trung Hoa 
của Shen Yun. (Ảnh do 
Đoàn Nghệ thuật Shen 

Yun cung cấp)

Một nhà sư Tây Tạng đi ngang 
qua đống đổ nát tại Tu viện Gedan 
Songzan ở huyện Trung Điện, tỉnh 
Vân Nam, Trung Quốc, vào ngày 

23/04/1998. Phần lớn tu viện 300 
năm tuổi này đã bị những người 

cộng sản cực đoan phá hủy trong 
cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, hiện 

đang được xây dựng lại.

Mục đích của 
Trung Cộng 
không phải là 
hồi sinh văn hóa 
truyền thống, mà 
là để “thúc đẩy 
nghị trình của 
chính họ, dưới 
chiêu bài phục 
hưng văn hóa 
truyền thống.”

Một em gái đốt pháo bông trong con hẻm ở Bắc Kinh trong Lễ hội Đèn lồng, đánh dấu sự kết thúc Tết Nguyên Đán
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Một nhóm vận động gần đây 
đã cáo buộc các công ty quốc 
doanh Trung Quốc là nhà cung 
cấp vũ khí lớn nhất cho quân 
đội Miến Điện (Myanmar). 
Trong khi đó, hàng nghìn công 
dân Miến Điện gần đây đã biểu 
tình phản đối cuộc đảo chính 
và tin rằng Bắc Kinh đứng sau 
vụ việc này, bất chấp Đại sứ 
quán Trung Quốc liên tục bác 
bỏ lời buộc tội đó.

Trích dẫn nghiên cứu của 
nhóm vận động “Công lý cho 
Myanmar”, Đài Á Châu Tự 
do (RFA) đưa tin rằng năm 
nhà cung cấp vũ khí và thiết 
bị quân sự lớn nhất cho quân 
đội Miến Điện là Tập đoàn 
Công nghiệp Bắc Trung Quốc 
(NORINCO), Tập đoàn Công 
nghiệp Hàng không Trung 
Quốc (AVIC), Tập đoàn Khoa 
học và Công nghệ Hàng không 
Vũ trụ Trung Quốc (CASC), 
Tập đoàn Khoa học và Công 
nghiệp Hàng không Vũ trụ 
Trung Quốc (CASIC), và Tổng 
Công ty Xuất nhập cảng Công 
nghệ Hàng không Quốc gia 
Trung Quốc (CATIC).

Hơn một chục nhà cung 
cấp khác đã được tài trợ từ 
phía Trung Cộng hoặc Hồng 
Kông. Theo báo cáo của 
RFA, một phát ngôn viên của 
nhóm Công lý cho Myanmar 
cho biết những vũ khí do 
NORINCO cung cấp cho 
Tatmadaw (tên chính thức 
của lực lượng vũ trang Miến 
Điện) đang được sử dụng để 
áp chế thường dân không có 

vũ khí trong hàng loạt các 
cuộc biểu tình sau cuộc đảo 
chính quân sự hôm 31/01.

Quân đội nước này cho biết 
họ thực hiện cuộc đảo chính 
này vì cáo buộc có gian lận bầu 
cử trong các cuộc bầu cử liên 
bang hồi tháng 11/2020. Đảng 
chính trị của bà Aung San Suu 
Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân 
chủ, đã giành chiến thắng vang 
dội. Quân đội đã chỉ định tư 
lệnh quân đội Miến Điện Min 
Aung Hlaing, 64 tuổi, lên cầm 
quyền quốc gia này.

Ông Zhang Shengqi, 
Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ 
Myanmar–Miến Điện, nói 
với RFA rằng việc các công ty 
Trung Quốc bán vũ khí cho 
quân đội Miến Điện trong 
một thời gian dài là một bí 
mật công khai.

Ông Zhang cho biết, “10 năm 
trước, chính phủ Trung Cộng 
đã chuyển tuyến phòng thủ an 
ninh của họ ở phía nam tỉnh Vân 
Nam sang phía bắc Myanmar. 
Họ coi toàn bộ Myanmar là 
một khu vực an ninh.”

Ông tin rằng Trung Cộng 
sẽ không định đứng nhìn 
“Myanmar ngày một thân cận 
hơn với Hoa Kỳ [dưới sự cai 
quản của một chính phủ được 
bầu cử  dân chủ],” theo RFA.

Mặc dù Bắc Kinh đã không 
thể hiện rõ ràng sự ủng hộ đối 
với cuộc đảo chính quân sự 
này, nhưng người dân Miến 
Điện tin rằng Trung Cộng 
đứng đằng sau và thậm chí 
trực tiếp tham gia vào.

Theo các hãng thông tấn 
phương Tây, hàng nghìn người 

biểu tình đã tụ tập bên ngoài 
Đại sứ quán Trung Quốc ở 
thành phố lớn nhất của Miến 
Điện, Yangon, vào hôm 17/02, 
giương các biểu ngữ cáo buộc 
Bắc Kinh và chế nhạo lãnh đạo 
Trung Quốc Tập Cận Bình. 
Một bức ảnh của Reuters cho 
thấy một nhóm người biểu 
tình giương các tấm áp phích 
mô tả ông Tập giật dây thao 
túng Tổng Tư lệnh quân đội 
Min Aung Hlaing với dòng chữ 
“Hãy ngừng  trợ  giúp quân đội!”

Theo các hãng thông tấn 
Trung Quốc, từ khi diễn ra 
cuộc đảo chính này, sự bất 
mãn của người dân Miến Điện 
đối với Trung Cộng trở nên sâu 
sắc hơn. Những tin đồn trên 
Internet lan truyền trên mạng 
xã hội về việc Trung Quốc giúp 
đỡ quân đội nước này, chẳng 
hạn như các cáo buộc về việc 
phi cơ của Trung Quốc đã vận 
chuyển các kỹ thuật viên đến 

Miến Điện, Trung Quốc đã 
giúp Miến Điện xây tường lửa 
Internet, và binh lính Trung 
Quốc đã xuất hiện trên đường 
phố Miến Điện.

Hôm 10/02, Đại sứ quán 
Trung Quốc tại Miến Điện 
đưa ra một thông báo trên 
Facebook, nói rõ rằng nhiều 
phi cơ Trung Quốc điều 
đến Miến Điện gần đây đã 
không chở nhân viên kỹ 
thuật mà chở hàng hóa xuất 
nhập cảng như hải sản. Tuy 
nhiên, người dân Miến Điện 
đã không bị thuyết phục, và 
tuyên bố này trở thành mục 
tiêu để chế giễu.

Hôm 15/02, đại sứ Trung 
Quốc tại Miến Điện đã chính 
thức phải bác bỏ những tuyên 
bố này một lần nữa trong một 
cuộc phỏng vấn với Hãng 
thông tấn quốc gia Miến Điện.

 
Thanh Xuân biên dịch

CADEN PEARSON

Thượng nghị sĩ Đảng Tự do 
Úc Eric Abetz đã viết thư 
cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở 
Canberra để yêu cầu làm 
rõ về những lời diễn thuyết 
ngày 16/02 của Tổng thống 
Hoa Kỳ Joe Biden trong một 
cuộc gặp mặt cử tri CNN, 
trong đó ngụ ý mô tả nạn diệt 
chủng người Duy Ngô Nhĩ 
ở Trung Quốc là một vấn đề 
thuộc về các chuẩn mực văn 
hóa  khác  nhau.

Ông Biden dường như 
biện minh cho hành động 
của Trung Cộng bằng cách lặp 
lại các lập luận của nhà lãnh 
đạo Trung Cộng rằng Trung 
Quốc đã trở thành nạn nhân 
của các thế lực bên ngoài, khi 
họ chưa được “thống nhất” 
hoặc “được kiểm soát chặt 
chẽ” từ  bên  trong.

Ông Biden đã nói: “Về mặt 
văn hóa, có những chuẩn mực 
khác nhau mà mỗi quốc gia 
và các nhà lãnh đạo của họ 
được yêu cầu phải tuân theo”.

Sự thiếu rõ ràng này đã 
khiến vị thượng nghị sĩ tiểu 
bang Tasmania viết một lá 
thư—mà The Epoch Times 
có được—gửi đến Đại sứ 
quán Hoa Kỳ, trong đó yêu 
cầu làm rõ những lời bình 
luận của ông Biden và cách 
diễn giải chúng.

Trong một bức thư gửi cho 
Phó Đại sứ Michael Goldman 
của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 
22/02, ông Abetz, một người 
kiên định ủng hộ nhân quyền 
ở Trung Quốc, đã phản đối 
nhận xét của ông Biden về 
“các chuẩn mực khác nhau.”

Ông Abetz viết: “Các quyền 
con người phổ quát không 
phải tuân theo các chuẩn mực 
văn hóa khác nhau, và những 
gì đang xảy ra ở Tân Cương chỉ 
có thể được mô tả là tội diệt 
chủng. Rất may, các chính 
phủ và các nhà lập pháp ngày 
càng công nhận nó là tội diệt 

chủng, kể cả một Tiểu ban 
chung của Hạ viện Canada 
hồi năm ngoái.”

Ông Abetz lưu ý rằng 
Trung Cộng sử dụng các thuật 
ngữ như “các chuẩn mực văn 
hóa” và “các vấn đề nội bộ” 
như những “phép uyển ngữ” 
để lặp đi lặp lại những lời 
tuyên truyền. Ông Abetz cho 
rằng cần phải thực hiện mọi 
nỗ lực để lên án những hành 
vi vi phạm nhân quyền của 
Trung Cộng.

Ông viết: “Hậu thế sẽ 
nhìn lại những hành vi vi 
phạm nhân quyền này đối 
với người Duy Ngô Nhĩ, và 
chúng ta sẽ bị phán xét về 
những gì chúng ta đã thực 
hiện và không thực hiện, 

những gì chúng ta đã nói và 
những gì chúng ta đã không 
nói. Chúng ta phải cùng 
nhau đứng lên chống lại chế 
độ chuyên chế và không bao 
giờ e ngại lên án nó dù ở bất 
cứ nơi đâu, dù bất kể hậu 
quả có thể là gì.”

Kết thúc bức thư của mình, 
ông Abetz nêu rõ người Duy 
Ngô Nhĩ cần những tiếng nói 
mạnh mẽ của người Úc và 
Hoa Kỳ, để lên án Trung Cộng 
vì tội ác diệt chủng của họ.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại 
Canberra đã không phúc đáp 
ngay lập  tức  yêu cầu bình luận.

Bản tin có sự đóng góp của 
Ivan Pentchoukov
Yến Nhi biên dịch

Các công ty Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp 
vũ khí cho quân đội Miến Điện
Hàng nghìn người biểu tình phản đối Bắc Kinh ủng hộ cuộc đảo chính

TNS Úc yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ làm 
rõ lập trường của ông Biden về tội ác 
diệt chủng của Trung Cộng

Xiaomi - nhà sản xuất điện thoại di động 
lớn thứ ba thế giới có liên quan đến mạng 
lưới quân sự Trung Cộng?
Phần 1: Những người đứng sau Xiaomi

ngày 11/11/2021.
Theo thông tin trên trang 

web CCASS (Trung tâm Thanh 
toán và Bù Trừ) Hồng Kông, 
tại ngày 09/02/2021, các công 
ty Hoa Kỳ nắm giữ cổ phần 
của Xiaomi gồm có: JP Morgan 
nắm giữ 2.468 tỷ cổ phiếu, 
chiếm 9.79%; Citibank nắm giữ 
2.327 tỷ cổ phiếu, chiếm 9.23%; 
Goldman Sachs nắm giữ 722 
triệu cổ phiếu, chiếm 2.86%; và 
Morgan Stanley nắm giữ 469.8 
triệu cổ phiếu, chiếm 1.86%.

Tính toàn bộ thì các công ty 
Hoa Kỳ này nắm giữ 23.74% cổ 
phần của Xiaomi.

Theo Reuters, một quan 
chức quản lý cao cấp nói rằng 
sắc lệnh ngày 14/01/2020 là 
nhằm “bảo đảm rằng Hoa Kỳ 
nắm giữ một công cụ quan 
trọng để bảo vệ các nhà đầu tư 
Hoa Kỳ tránh khỏi việc tài trợ 
cho việc hiện đại hóa quân đội 
của Trung Cộng.”

Sắc lệnh này đã bị TT Joe 
Biden sửa đổi để lùi thời hạn 
28/01 về việc dừng các khoản 
đầu tư mới.

Hôm 27/01, trong một tuyên 
bố được đăng trên trang web 
của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chính 
phủ TT Biden cho biết hầu hết 
các khoản đầu tư vào các công 
ty “có tên gần trùng khớp, 
nhưng không khớp chính xác, 
với tên của một công ty quân sự 
Trung Cộng” sẽ được cho phép 
cho đến ngày 27/05.

Vậy Xiaomi là thuộc sở hữu 
của ai, ai hậu thuẫn và tại sao 
lại nằm trong danh sách đen 
của cả Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
và Ngũ Giác Đài?

Xiaomi: Bị đưa vào danh 
sách đen và sự phủ nhận
Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại 
di động lớn thứ ba thế giới và 
lớn thứ hai của Trung Quốc, 
đã phủ nhận các mối liên hệ 
với quân đội nước này sau khi 
bị chính phủ cựu Tổng thống 
(TT) Trump đưa vào danh 
sách đen. Sau khi xem xét kỹ 
lý lịch và các mối liên hệ của 
Nhà sáng lập và Giám đốc Điều 
hành là ông Lôi Quân (Lei 
Jun), đã cho thấy một mạng 
lưới liên kết đan xen khổng lồ 
và chặt chẽ của doanh nghiệp 
này với quân đội Trung Cộng.

Ngay sau ngày 14/01/2020, 
Xiaomi đã nhanh chóng đưa ra 
một tuyên bố, nói rằng “công 
ty xác nhận về việc không thuộc 
sở hữu, bị kiểm soát hoặc liên 
kết với quân đội Trung Cộng, và 
không phải là một ‘công ty quân 
sự Trung Quốc Cộng sản’ theo 
định nghĩa của NDAA.”

Xiaomi đã cố gắng phát 
triển vi mạch bán dẫn của riêng 
mình nhưng không thành 
công. Mặc dù vậy, tập đoàn này 
đã rất nhanh chóng mở rộng 
ra toàn cầu, với các thị trường 
chính ở Ấn Độ, Đông Nam Á và 
Âu Châu.

Đào sâu hơn: Những 
người đứng sau Xiaomi
Nhìn bề ngoài các hoạt động 
kinh doanh hoặc cơ cấu cổ đông 
của Xiaomi không thấy được 
các mối liên kết trực tiếp với 
quân đội của Trung Cộng. Tuy 
nhiên, khi điều tra đến yếu tố 
quan trọng hơn—những người 
sáng lập, kiểm soát và điều 
hành công ty này—lại dẫn đến 
một kết luận khác.

Người sáng lập Xiaomi, ông 
Lôi Quân là một thành viên điều 
hành cao cấp và cổ đông của 
công ty phần mềm Trung Quốc 
Kingsoft. Ông gia nhập công ty 
này vào tháng 01/1992 và trở 
thành tổng giám đốc khi chỉ mới 
25 tuổi vào năm 1994. Năm 2007, 
dưới sự lãnh đạo của ông Lôi, 
Kingsoft đã trở thành một công 
ty được niêm yết tại Hồng Kông.

Ông Trương Khải Khanh 
(Zhang Kaiqing) đến từ Trung 
Quốc là người sáng lập Kingsoft.

Ông Trương Khải Khanh: 
Phớt lờ các hạn chế do 
phương Tây áp đặt và vận 
chuyển vi mạch bán dẫn 
sang Trung Quốc
Theo một câu chuyện đặc biệt 
được Tencent, một tập đoàn 
công nghệ đa quốc gia của 
Trung Quốc, đăng tải vào năm 
2019, ông Trương Khải Khanh 
sinh ra ở Mauritius và chuyển 
đến Trung Quốc vào năm 1935. 
Sau khi tốt nghiệp Đại học 
Đồng Tế ở Thượng Hải, ông gia 
nhập Quân đoàn Hướng Nam 
của quân đội cộng sản ở Phúc 
Kiến, phụ trách về giáo dục 
và văn hóa tại Ủy ban Quản lý 
Quân sự Tuyền Châu và sau đó 
làm trưởng khoa giảng dạy tại 
Trường Y tế Tuyền Châu.

Năm 1972, mẹ ông Trương 
Khải Khanh qua đời tại Hồng 
Kông. Ông đến Hồng Kông với 
hy vọng được thừa kế một số tài 
sản của bà, nhưng cuối cùng lại 
chẳng nhận được gì. Sau đó, ông ở 
lại Hồng Kông và bước vào ngành 
kinh doanh vi mạch bán dẫn.

Trong thời gian đó, các nước 
phương Tây đang hạn chế xuất 
cảng công nghệ sang Trung 
Quốc theo thỏa thuận của Ủy 
ban Điều phối Xuất cảng sang 
các Quốc gia Cộng sản. Do đó, 
Trung Cộng không thể mua 
vi mạch bán dẫn trực tiếp từ 
phương Tây. Tuy nhiên, theo 
Sohu, ông Trương Khải Khanh 
đã sử dụng các mối liên hệ cá 
nhân để vận chuyển vi mạch 
bán dẫn từ nước ngoài vào 
Trung Quốc.

Sau đó, Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Công nghiệp 
Quốc phòng (COSTIND) của 

Trung Cộng đã yêu cầu ông 
Trương Khải Khanh thành lập 
một công ty để họ có thể mua 
vi mạch bán dẫn từ ông ta trong 
tương lai.

Các vi mạch bán dẫn mua 
được thông qua ông Trương 
Khải Khanh đã được Trung 
Cộng dùng để chế tạo tàu ngầm, 
vệ tinh, và các ứng dụng khác.

COSTIND trực tiếp thuộc 
Quân ủy Trung ương Trung 
Cộng, nhưng chịu sự lãnh đạo 
kép của cả Quốc  vụ  viện và Quân 
ủy Trung ương. Ủy ban này quản 
lý nghiên cứu khoa học quốc 
phòng của Trung Cộng, sản xuất 
và giao thương các sản phẩm 
quân sự với nước ngoài thay mặt 
Quân ủy Trung ương.

Tháng 03/1998, thông 
qua một cuộc cải tổ tổ chức, 
COSTIND được tổ chức lại 
thành Bộ Tổng Trang bị Vũ 
trang và một COSTIND khác 
thuộc về nhánh chính phủ đã 
được thành lập.

Ông Trương Toàn Long: 
Nhân vật yêu thích của ông 
Hồ Cẩm Đào và ông Giang 
Trạch Dân
Năm 1978, sau khi cung cấp vi 
mạch bán dẫn cho Trung Cộng 
được vài năm, công ty Kingsoft 
mới được thành lập. Ba năm 
sau, vào năm 1981, con trai 
của ông Trương Khải Khanh 
là Trương Toàn Long (Zhang 
Xuanlong) đã tiếp nhận công ty 
này và chuyên kinh doanh vi 
mạch bán dẫn.

Năm 1984, ông Trương Toàn 
Long chuyển đến Trung Quan 
Thôn ở Bắc Kinh, ở đây  ông ta 
đã làm ăn thành công với các 
công ty lớn như Sitong (còn 
được biết đến là Stone vào năm 
1984), Tập đoàn Sáng lập của 
Đại học Bắc Kinh, và Lenovo. 
Cuối cùng ông ta giành được 
cho bản thân danh hiệu “Bố già 
của Trung Quan Thôn.” Trung 
Quan Thôn là một trung tâm 
công nghệ ở quận Hải Điến, 
Bắc Kinh. Nhiều công ty công 
nghệ cao được đặt tại đó.

Ông Trương Toàn Long 
thành công đến mức được tháp 
tùng cả hai lãnh đạo Trung Cộng 
là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm 

Đào khi họ ra nước ngoài tham 
dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á 
Châu-Thái Bình Dương (APEC) 
với tư cách là các thành viên 
của phái đoàn doanh nhân.

Ông Cầu Bách Quân: Giành 
giải thưởng do đích thân 
ông Giang Trạch Dân trao
Vào cuối những năm 1980, ông 
Trương Toàn Long quyết định 
xây dựng và bán nhu liệu của 
riêng mình. Ông mở văn phòng ở 
Thâm Quyến và tuyển dụng ông 
Cầu Bách Quân (Qiu Bojun) khi 
đó 24 tuổi, người đã phát triển 
WPS, một nhu liệu văn bản tiếng 
Trung tương tự như Microsoft.

Sau đó, Kingsoft được 
chuyển đến Bắc Kinh vào năm 
1988 và được giao cho ông Cầu 
Bách Quân.

Ông Cầu Bách Quân tốt 
nghiệp Đại học Quốc gia về 
Khoa học Quốc phòng và Công 
nghệ của Quân đội Giải phóng 
Nhân dân (PLA). Năm 2001, 
ông đoạt giải nhì Giải thưởng 
Tiến bộ Khoa học và Công nghệ 
Quốc gia và được đích thân ông 
Giang Trạch Dân trao thưởng. 
Đây là vinh dự quốc gia cao 
nhất từng được trao cho ngành 
công nghiệp nhu liệu.

Ông Lôi Quân và ông Cầu 
Bách Quân: Anh em và 
đồng chí 30 năm
Năm 1992, ông Cầu Bách Quân 
đã tuyển dụng một trong 
những người hâm mộ lớn của 
mình, ông Lôi Quân khi đó 23 
tuổi, trở thành nhân viên thứ 
sáu của Kingsoft.

Kể từ đó ông Cầu Bách 
Quân và ông Lôi Quân của 
Xiaomi đã thân thiết như “anh 
em” và “đồng chí.” Trong một 
bài báo có tựa đề “30 năm của 
Cầu Bách Quân và Lôi Quân” 
được ông Lôi Quân trích đăng 
trên tài khoản mạng xã hội 
Weibo có đoạn “30 năm cuộc 
đời tôi, 30 năm tình anh em, 
tất cả đều rất đỗi thân thương 
trong trái tim tôi. Người ta có 
thể có bao nhiêu 30 năm trong 
cuộc đời, và người ta có thể có 
được bao nhiêu đồng chí như 
vậy trong suốt cuộc đời?”

Năm 1998, Kingsoft đã có 

được khoản đầu tư 4.5 triệu 
USD từ Lenovo, và ông Lôi 
Quân 28 tuổi, được thăng chức 
làm Giám đốc Điều hành.

Ông Lôi Quân đã từ chức 
Giám đốc Điều hành của 
Kingsoft vào năm 2007 và sau 
đó được bổ nhiệm lại từ vị trí 
giám đốc điều hành thành 
vị trí không điều hành vào 
tháng 08/2008.

Ông Lôi Quân là Chủ tịch 
kiêm Giám đốc Điều hành 
của Xiaomi từ năm 2010.

Xiaomi và Kingsoft: Nền 
tảng quân sự đan xen
Năm 2011, khi Kingsoft Office 
Limited được thành lập, ông 
Lôi Quân trở thành giám đốc 
điều hành. Hiện nay, ông 
là chủ tịch danh dự của hội 
đồng quản trị.

Các dữ kiện trên cho thấy 
người sáng lập Xiaomi, ông 
Lôi Quân, có những mối liên 
hệ sâu sắc với Kingsoft, công 
ty có nền tảng quân sự vững 
chắc và được thành lập theo 
yêu cầu của COSTIND, Ủy 
ban Quân ủy Trung Cộng.

Ông Lôi Quân và 
GalaxySpace
Tuy nhiên, mối liên hệ của 
ông Lôi Quân với quân đội 
của Trung Cộng không chỉ 
dừng lại ở Kingsoft. Ông ta 
cũng là một nhà đầu tư vào 
GalaxySpace, công ty có sứ 
mệnh “sản xuất hàng loạt vệ 
tinh nhỏ hiệu suất cao, chi 
phí thấp” và tạo ra một “mạng 
truyền thông 5G toàn cầu.”

Điều thú vị là tên của ông 
Lôi Quân được liệt kê trong 
mục “giới thiệu về công ty”  
phiên bản Trung Quốc của 
GalaxySpace, là một trong 
ba nhân vật quan trọng 
nhất, nhưng lại không xuất 
hiện trên mục “giới thiệu 
về công ty” phiên bản Anh 
ngữ. Người ta sẽ băn khoăn 
việc công ty này muốn che 
giấu điều gì với những độc 
giả nói tiếng Anh.

Hai nhân vật quan trọng 
khác trong mục “giới thiệu 
về công ty” tiếng Trung của 
GalaxySpace là Chủ tịch 
kiêm Nhà sáng lập Từ Minh 
(Xu Ming) và Chủ tịch Ủy 
ban Kỹ thuật Đặng Tông 
Toàn (Deng Zongquan), 
một viện sỹ từ Học viện Kỹ 
thuật Trung Quốc. 

Dự án Quốc phòng 973
Ông Đặng còn có các chức 
danh sau: Giám đốc Viện 
Hàng không Vũ trụ và Phòng 
thí nghiệm ngành Trọng điểm 
của Quốc phòng về Công 
nghệ Kiểm soát; và Khoa học 
gia trưởng của Dự án Quốc 
phòng 973, Trưởng Dự án 
Quốc gia “111.”

Vậy Đề án Quốc phòng 
973 là gì?

Theo công cụ tìm kiếm 
Baidu của Trung Quốc, 
tên đầy đủ của Dự án Quốc 
phòng 973 là ‘Chương trình 
Nghiên cứu Cơ bản về An 
ninh Quốc gia, còn được 
gọi là Quân sự 973’. Các 
sáng kiến   của Dự án Quốc 
phòng 973 là những dự án 
chiến lược, cơ bản và hướng 
tới tương lai. Đây là những 
dự án nghiên cứu cấp quốc 
gia do Bộ Tổng Trang bị Vũ 
trang của Trung Cộng lựa 
chọn để phát triển thiết bị 
công  nghệ  trong  tương  lai.

Trên thực tế, hầu hết các 
dự án trong hạng mục này 
đều được bảo mật và không 
được tiết lộ cho công chúng. 
Tiền thân của Bộ Tổng Trang 
bị Vũ trang là COSTIND, cơ 
quan của Trung Cộng đứng 
sau Kingsoft.

(Vui lòng đón đọc trong 
số báo tiếp theo Phần 2/2: 
GalaxySpace - tham vọng trở 
thành SpaceX Trung Quốc)

Cẩm An biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Nhìn bề ngoài các 
hoạt động kinh 
doanh hoặc cơ 

cấu cổ đông của 
Xiaomi không thấy 

được các mối liên 
kết trực tiếp với 

quân đội của Trung 
Cộng. Tuy nhiên, 
khi điều tra đến 

yếu tố quan trọng 
hơn—những người 
sáng lập, kiểm soát 
và điều hành công 

ty này—lại dẫn đến 
một kết luận khác.

Thượng nghị sĩ Eric Abetz trong thời gian chất vấn tại Thượng viện vào ngày 07/07/2014 tại Canberra, Úc. 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Tòa Bạch 
Ốc, Hoa Thịnh Đốn hôm 27/02/2021.

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ khi tham gia phản đối cuộc đảo chính quân sự ở 
Mawlamyine, Miến Điện, hôm 12/02/2021.

STEFAN POSTLES/GETTY IMAGES

SAMUEL CORUM-POOL/GETTY IMAGES

THAN LWIN TIMES/REUTERS

Khách hàng xem
sản phẩm tại một cửa 

hàng Xiaomi ở Hàng Châu 
thuộc tỉnh Chiết Giang 
phía đông Trung Quốc,

hôm 9//7/2018.
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MOREEN LIAO

C háo là món ăn đơn giản 
dễ nấu và dễ tiêu hóa. 
Bạn có thể sáng tạo 
nhiều công thức cháo 
với ngũ cốc, đậu, rau, 

thịt hoặc trái cây, có thể nấu mặn 
hoặc nấu ngọt. Cháo là món ăn 
hàng ngày của hàng triệu người Á 
Châu. Tuy nhiên, món ăn tốt cho 
sức khỏe này vẫn ít được người 
phương Tây biết đến.

Người dân ở Trung Quốc, 
Myanmar, Ấn Độ, Indonesia, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Lào, Phi Luật Tân, 
Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Việt 
Nam, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào 
Nha, Cypress, và Hy Lạp đều có món 
cháo của mình. Bạn đã từng nghe nói 
đến món ăn được nấu chậm, loãng từ 
các hạt bị vỡ được gọi là cháo chưa? Có 
thể bạn biết nó bằng một cái tên khác?

Một món ăn ấn tượng dường như 
cũng có một lịch sử lâu dài và những 
công thức truyền thống. 

Ghi chép lịch sử
Tại Trung Quốc, ghi chép sớm nhất về 
cháo có từ năm 2697 đến 2597 trước 
Công nguyên (TCN), khi Hiên Viên 
Hoàng Đế người được tôn làm Thần 
được cho là đã nấu ngũ cốc thành cháo.

Món cháo suông dễ tiêu được 
Trương Trọng Cảnh chính thức ghi 
lại làm thuốc trước năm 219 trong 
cuốn “Trị Liệu Về Các Chứng Rối Loạn 
Do Lạnh” (Treatise on Cold Damage 
Disorders), cuốn sách đầu tiên bao 
gồm các lý thuyết, phương pháp, công 
thức và phương thuốc được gọi là Y 
học cổ truyền Trung Quốc (Traditional 
Chinese Medicine), hoặc Trung Y.

Món cháo thể hiện lòng tôn 
kính với Thần Phật
Mỗi năm, vào ngày 24 tháng Giêng, 
người Trung Quốc xưa tổ chức lễ hội 
Ngày Bồ Đề. Chính vào ngày này, Phật 
Thích Ca Mâu Ni – người sáng lập Phật 
giáo hiện đại – đã đạt được giác ngộ. 
Người ta nói rằng trước khi giác ngộ, 
cháo là món ăn đã được đem đến cho 
Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài suy kiệt 
vì không có thức ăn và nước uống. Món 
cháo đã cho ông sức mạnh để tiếp tục.

Vào giữa thế kỷ thứ sáu, ngày Bồ Đề 
là một ngày hội lớn ở Trung Quốc. Dưới 
thời Hoàng đế Khang Hy, ngày này đã 
trở thành một nghi lễ lớn của hoàng 
gia trong triều đại nhà Thanh (1644–

1912). Các hoàng đế nhà Thanh đã tiến 
hành buổi lễ tại một trong những sảnh 
chính của chùa Vĩnh Hà tại Bắc Kinh. 
Hoàng đế Khang Hy, người trị vì trong 

thời gian lâu dài đã tu sửa lại ngôi 
chùa này vào năm 1694 để làm nơi 
ở cho con trai thứ tư là Hoàng đế 
tương lai Ung Chính. 

Điểm nổi bật của buổi lễ này là 
nghi lễ nấu cháo hoàng gia.

Một nghi lễ cổ xưa
Một chiếc nồi đồng cổ được chuyên 

dùng để nấu cháo nặng 4 tấn, rộng 
2m, sâu 1.5m được dùng cho buổi lễ.

Tám ngày trước đó, các vị quan coi 
sóc việc vận chuyển củi và các nguyên 
liệu vào ngôi đền. Nguyên liệu phong 
phú bao gồm bơ, thịt cừu, ngũ cốc, các 
loại hạt và trái cây khô.

Các nguyên liệu được chuẩn bị đủ 
cho sáu chiếc nồi. Nồi thứ nhất được 
cúng để thờ Phật; nồi thứ hai dành 
cho hoàng đế và những người trong 
cung; nồi thứ ba dành cho  thành 
viên hoàng gia và Đại Lạt Ma; nồi thứ 
tư dành cho các quan chức trong triều 
đình và các tỉnh; nồi thứ năm dành 
cho các nhà sư trong chùa, và nồi thứ 
sáu dành cho bố thí.

Theo ghi chép lịch sử, các nguyên 
liệu cho mỗi nồi cháo bao gồm 60.5kg 
hạt kê, 50kg ngũ cốc, 50kg quả khô và 
5 tấn củi.

Trước đó một ngày, lửa nấu cháo đã 
được nhóm lên. Một vị quan do triều 
đình tuyển chọn sẽ coi sóc nồi cháo 
trong 24 giờ.

Mọi thứ đã sẵn sàng, trong ánh sáng 
rực rỡ, hương khói, âm nhạc và tiếng 

trì tụng của các nhà sư, chén cháo đầu 
tiên sẽ được dâng lên trước các bức 
tượng Phật của ngôi chùa.

Các thành viên của hoàng gia sẽ 
được nếm ngay sau đấy. Cuối cùng, 
món cháo được cho vào các thùng 
chứa để vận chuyển đến các cung điện 
và địa điểm khác của hoàng gia.

Các gia đình người dân cũng làm 
nghi lễ nấu cháo tương tự cho Ngày Bồ Đề.

6 lợi ích cho sức khỏe của cháo
Theo văn hóa truyền thống Trung 
Quốc, ăn cháo có rất nhiều lợi ích. 
Dưới đây là 6 lợi ích lớn nhất:

1. Cháo làm ấm hệ tiêu hóa, đặc biệt 
là lá lách và dạ dày. Trong một 
trường phái Y học cổ truyền Trung 
Quốc, lá lách–dạ dày được coi là 
những cơ quan quan trọng nhất 
của cơ thể chúng ta. Nếu chúng 
không hoạt động tốt, các chất dinh 
dưỡng từ thức ăn của chúng ta sẽ 
không thể được cơ thể hấp thụ. 
Bác sĩ y học Trung Quốc Thuần 
Vu Ý (205–150 TCN) đã dạy rằng 
cháo bổ sung năng lượng cần thiết 
cho sự hoạt động tối ưu của các 
cơ quan của chúng ta.

2. Cháo là thực phẩm tốt nhất vào buổi 
sáng, vì nó có khả năng tăng cường 
lưu thông kinh mạch. Sau khi thức 
dậy vào buổi sáng, cơ thể chúng ta 
cũng cần thời gian để dần dần tỉnh 
giấc. Ăn cháo ấm mang lại sự hỗ 
trợ nhẹ nhàng giúp năng lượng 
trong cơ  thể  lưu  thông hiệu quả.

3. Cháo giải độc bằng cách giúp cơ thể 
tiết mồ hôi. Cháo ấm giúp làm ấm 
cơ thể, lưu thông khí huyết. Đổ mồ 
hôi từ việc uống cháo được coi là 
một cách giải độc có lợi cho sức khỏe, 
đặc biệt là đối với những người đang 
trong giai đoạn đầu bị cảm lạnh.

4. Cháo cải thiện chất lượng giấc 
ngủ.  Tô Thức, một nhà văn nổi 
tiếng thời nhà Tống (960–1279), đã 
ca ngợi cách cháo giúp ngủ ngon 
trong bức thư pháp của ông. 

5. Cháo làm tăng hiệu quả của thuốc 
thảo dược. Trương Trọng Cảnh, từ 
thời nhà Hán (206 TCN đến 220 
STN), cho biết, ăn một lít cháo sau 
khi uống thuốc thảo dược có thể 
cải thiện tác dụng của thuốc.

6. Cháo rất ít calo và rất tốt cho thể 
chất và giúp giảm cân. Một chén 
cháo có khoảng 150 calo, thấp hơn 
nhiều so với nhiều loại thực phẩm 
khác, nhưng lại rất bổ dưỡng.

Các nguyên liệu cho món
cháo theo mùa
Một trong những điều tuyệt vời về món 
cháo là tính linh hoạt của nó. Mặc 
dù gạo là nguyên liệu phổ biến nhất, 
nhưng có thể kết hợp với các loại ngũ 
cốc và nguyên liệu. Để khuyến khích sự 
hòa hợp với thiên nhiên và sự cân bằng 
trong cơ thể, Y học cổ truyền Trung 
Quốc khuyên bạn nên chọn các thành 
phần tương ứng theo mùa.

Hình bên là biểu đồ làm nổi bật các 
màu sắc, ngũ hành, cơ quan và các 
loại thực phẩm phù hợp với từng mùa. 
Như bạn thấy, các loại thực phẩm được 
đề xuất tuân theo màu sắc của một mùa, 
vì vậy nếu bạn không thấy thực phẩm 
yêu thích của mình được liệt kê ở đây, 
hãy  thoải  mái  sáng  tạo. 

Công thức cháo gà mặn mùa lạnh 
Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Thời gian nấu: 1 giờ
Khẩu phần dành cho: 6 người ăn

Nguyên liệu: 
• 1/2 pound (226 gram) miếng gà có 

xương, ưu tiên thịt sẫm màu
• 1/2 chén gạo lứt
• 1/4 chén đậu đen
• 8 cây nấm hương khô (30 gram)
• 2 muỗng cà phê gừng tươi,                  

thái mỏng và dài
• 5 nhánh tỏi tươi bóc vỏ
• 9 chén nước lạnh
• 1 muỗng canh câu  kỷ tử  (goji berry)
• 1/2 muỗng cà phê muối
• 1 muỗng hành lá, cắt nhỏ (dùng để 

trang trí)

EMEL AKAN

Hôm 17/02, Tòa Bạch Ốc đã gửi 
một bức thư cho chính phủ Đài 
Loan để tìm kiếm sự hỗ trợ cung 
cấp vi mạch máy điện toán; việc 
thiếu hụt linh kiện này trên 
phạm vi toàn cầu khiến ngành 
công nghiệp xe hơi đang bị 
tàn phá. Bức thư nói rằng mối 
bang giao Hoa Kỳ-Đài Loan có 
một “tương lai tươi sáng” trong 
bối cảnh có các mối đe dọa từ 
Trung Cộng.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của 
Tổng thống (TT) Joe Biden, ông 
Brian Deese, đã gửi thư cho Bộ 
trưởng Kinh tế Đài Loan Vương 
Mỹ Hoa (Wang Mei Hua) và 
cảm ơn bà đã làm việc với các 
nhà sản xuất vi mạch Đài Loan 
để giảm bớt tình trạng thiếu hụt 
trên toàn cầu.

“Các công ty xe hơi Hoa Kỳ 
vẫn khá lo ngại về tác động của 
việc thiếu vi mạch xe hơi trên 
các dây chuyền sản xuất trong 
năm nay,” theo bức thư mà The 
Epoch Times có được.

Đại dịch đã khiến nhu 
cầu tiêu dùng điện tử tăng 
đột biến, dẫn đến tình trạng 
thiếu vi mạch bán dẫn. Các 
nhà sản xuất xe hơi đã bị ảnh 
hưởng đặc biệt nặng nề từ sự 
xáo trộn nguồn cung này; vì 
thế General Motors và Ford 
đã tạm thời đóng cửa một số 
nhà máy. Tình trạng thiếu 
hụt này cũng đã ảnh hưởng 
đến nhiều thương hiệu xe hơi 
toàn cầu, kể cả Volkswagen, 
Toyota và Nissan.

Cuộc khủng hoảng chất bán 
dẫn đã nâng tầm quan trọng 
chiến lược của Đài Loan đối với 
các chính phủ phương Tây. Các 
nhà sản xuất xe hơi Hoa Kỳ, Âu 
Châu và Nhật Bản đã vận động 
chính phủ của họ can thiệp và 
làm việc với các quan chức Đài 

Loan để giải quyết tình trạng 
thiếu hụt này.

Đài Loan là một trung tâm 
quan trọng của chuỗi cung ứng 
chất bán dẫn toàn cầu. Lĩnh vực 
bán dẫn của quốc gia này đứng 
thứ hai thế giới về doanh thu, 
chỉ sau Hoa Kỳ.

Công ty Sản xuất Chế 
tạo Chất bán dẫn Đài Loan 
(TSMC), nhà sản xuất vi mạch 
theo hợp đồng lớn nhất thế giới 
và các công ty Đài Loan khác 
đã thúc đẩy sản xuất các loại vi 
mạch quan trọng để giải quyết 
vấn đề này.

Ông Deese nêu trong bức 
thư rằng, “Chúng tôi đánh giá 
cao nỗ lực của quý vị trong 
việc bảo đảm một sân chơi 
bình đẳng cho các công ty Hoa 
Kỳ đang tìm kiếm nguồn cung 

sẵn có.”
Bà Vương nói với các ký giả 

rằng bà đã nhận được bức thư 
của Tòa Bạch Ốc hôm 19/02.

Bà nói, “Từ bây giờ, các nhà 
sản xuất sẽ làm những gì họ nên 
làm” để giải quyết vấn đề thiếu 
hụt này. “Chúng tôi đang giúp 
đỡ  nhiều  nhất  có  thể.”

Theo Reuters, Bộ trưởng 
Kinh tế Đức Peter Altmaier 
cũng đã viết một bức thư cho bà 
Vương để yêu cầu hỗ trợ.

Bức thư cho biết Hoa Kỳ coi 
Đài Loan là một đối tác chiến 
lược ở Á Châu, và chính phủ 
TT Biden đang tìm cách thúc 
đẩy hợp tác lâu dài với hòn đảo 
tự  trị này.

Hồi tháng 05/2020, TSMC 
thông báo rằng họ sẽ xây dựng 
cơ sở chế tạo vi mạch 5nm tân 

tiến nhất thế giới tại Arizona. 
Theo các chuyên gia, thỏa 
thuận này có khả năng định 
hướng lại về cơ bản chuỗi cung 
ứng công nghệ cao của Đài 
Loan xa khỏi Trung Quốc và 
hướng tới Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ không có liên hệ 
ngoại giao chính thức với Đài 
Loan nhưng vẫn duy trì liên 
hệ không chính thức với hòn 
đảo tự trị theo Đạo luật Bang 
giao Đài Loan năm 1979. Trong 
những năm gần đây, lưỡng đảng 
đã thúc đẩy việc thiết lập một 
hiệp định thương mại tự do 
song  phương  với  Đài  Loan.

Hoa Thịnh Đốn từ lâu đã 
thận trọng trong việc ứng phó 
với Đài Bắc vì lo ngại sẽ kích 
động nhà cầm quyền tại Bắc 
Kinh, vốn coi hòn đảo dân chủ 

này là một phần lãnh thổ của 
Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối bang giao 
Hoa Kỳ-Đài Loan đã thay đổi 
đáng kể trong năm qua. Dưới 
thời cựu TT Trump, Hoa Thịnh 
Đốn đã mở rộng đáng kể viện 
trợ  quân  sự  cho Đài Loan.

Đại sứ trên thực tế của Đài 
Loan tại Hoa Kỳ đã tham dự lễ 
nhậm chức của ông Biden hồi 
tháng trước (01/2021). Đây là 
lần đầu tiên Đài Loan chính 
thức được mời tham dự một 
lễ tuyên thệ nhậm chức tổng 
thống kể từ năm 1979. Điều 
này cũng báo hiệu việc tiếp tục 
thúc đẩy ủng hộ Đài Bắc thời 
hậu Trump, bất chấp những 
lời đe dọa xâm lược liên tục 
của Bắc Kinh.

Trong nhiều tháng qua, Bắc 
Kinh đã liên tục tiến hành các 
hoạt động quân sự gần Đài Loan 
để bày tỏ sự thất vọng về việc 
thay đổi chính sách đối ngoại 
của Hoa Kỳ đối với Đài Loan.

Trong khi chính phủ ông 
Biden đưa ra một giọng điệu 
tích cực trong bức thư, vẫn 
chưa rõ liệu sự ủng hộ của 
Hoa Kỳ đối với Đài Loan có 
còn mạnh mẽ trong những 
tháng tới hay không. Theo các 
chuyên gia, chính phủ mới có 
thể đảo ngược một số chính 
sách của cựu TT Trump đối 
với Đài Loan nếu ông Biden 
và các quan chức của ông 
tìm cách giảm căng thẳng với 
Trung Cộng.

Ông Rupert Hammond-
Chambers, chủ tịch Hội đồng 
Kinh doanh Hoa Kỳ-Đài Loan, 
nói với tờ The Epoch Times rằng, 
“Tôi nghĩ còn quá sớm để thực 
sự nắm bắt được toàn bộ chính 
sách về Trung Quốc của chính 
phủ  ông  Biden  vào  lúc  này.”

 
 Thanh Xuân biên dịch

Xem tiếp trang sau
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Tòa Bạch Ốc gửi thư tới Đài Loan, tìm kiếm 
hỗ trợ về vi mạch xe hơi

STEPEN BRYEN

Các nhà hoạch định chính sách 
và các chuyên gia an ninh quốc 
gia của Trung Cộng hẳn đã rất 
vui mừng khi Nhật Bản không 

phản ứng trước quyết định của 
nhà cầm quyền tại Bắc Kinh khi 

cho phép hải cảnh của họ “nổ súng 
vào các tàu xung quanh quần đảo 
Senkaku ở Biển Hoa Đông.”

Việc Nhật Bản không đưa ra được 
biện pháp đáp trả nào đối với các tuần 
duyên hạm của Trung Quốc đang hiện 
diện trong lãnh hải của Nhật Bản ở 
quần đảo Senkaku có thể dẫn đến việc 
Trung Quốc sẽ chiếm đóng toàn bộ 
hoặc một phần quần đảo Senkaku.

Trên thực tế, nếu Trung Cộng tiếp 
tục điều động quân đội và lực lượng 
chiếm đóng toàn bộ hoặc một phần 
quần đảo Senkaku, họ sẽ lặp lại những 
gì đã thực hiện trước đây ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 
đối với quần đảo Senkaku; tuy nhiên 
cũng như yêu sách của họ đối với các 
đảo và đá ngầm ở Biển Đông, tuyên 
bố chủ quyền này không được bất kỳ 
quốc gia nào công nhận.

Theo Hiệp ước Hợp tác và An ninh 
tương hỗ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, 
các bên đã đồng ý “rằng Hoa Kỳ nên 
duy trì các lực lượng vũ trang ở bên 
trong và xung quanh Nhật Bản để 
ngăn chặn các cuộc tấn công vũ trang 
vào Nhật Bản.”

Do đó, Hoa Kỳ có thể hành động 
thay cho Nhật Bản; Hoa Kỳ gần như 
chắc chắn sẽ không làm điều đó trừ 
khi được Nhật Bản yêu cầu.

Tháng 11/2020, Hoa Kỳ và Nhật 
Bản đã tiến hành cuộc tập trận Keen 
Sword 21 tại Nhật Bản, tỉnh Okinawa 

và các vùng biển lân cận của nước 
này. Vào thời điểm đó, Trung tướng 
Kevin Schneider, chỉ huy lực lượng 
Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản cho biết lực 
lượng liên quân đã chứng tỏ “khả năng 
điều động người” xung quanh các hòn 
đảo phía tây nam của Nhật Bản, và khả 
năng này “khai triển binh sĩ chiến đấu 
nhằm bảo vệ quần đảo Senkaku.”

Tuy nhiên, vai trò của lực lượng Hoa 
Kỳ ở quần đảo Senkaku gần như chắc 
chắn sẽ  cần sự  ủng hộ của Nhật Bản.

Trung Quốc đang thử  nghiệm xem 
họ có thể tiến xa đến mức nào trong 
việc thúc đẩy tuyên bố chủ quyền ở 
Senkaku, đồng thời tránh một cuộc đối 
đầu quân sự với Hoa Kỳ.

Cuối tháng 11/2020, Trung Quốc 
đã đưa ra đề nghị “giảm bớt căng 
thẳng” giữa Nhật Bản và Trung Quốc 
về Senkaku, gợi ý rằng cả ngư dân 
Nhật Bản và Trung Quốc đều không 
được phép hoạt động xung quanh 
quần đảo Senkaku.

Trung Quốc cũng đã đề nghị rằng 
“chỉ các tàu của chính phủ” mới được 
phép đến gần các đảo để “bảo đảm 
các tàu thuyền đáng ngờ không đi vào 
vùng biển nhạy cảm.”

Nhật Bản đã bác bỏ lời đề nghị này 
của Trung Quốc, nói rõ rằng các tàu 
đánh cá của Nhật Bản sẽ tiếp tục hoạt 
động trong lãnh hải của Nhật Bản, và 
rằng đề nghị của Trung Quốc sẽ gây 
tổn hại đến tuyên bố chủ quyền của 
Nhật Bản.

Ngay cả trước khi quyết định 
cho phép các tuần duyên hạm “nổ 
súng vào” các tàu khác ở quần đảo 
Senkaku, Trung Cộng đã cử các tuần 
duyên hạm hàng ngày tuần tra các 
vùng biển mà Nhật Bản tuyên bố là 
nằm trong Vùng Đặc quyền Kinh tế 

của mình. Trước đó, các chiến hạm 
của Trung Cộng đã xua đuổi ngư dân 
Nhật Bản hoạt động quanh đảo Taisho, 
là đảo thuộc chuỗi quần đảo Senkaku. 
Việc sử dụng hải cảnh Trung Cộng thay 
vì hải quân là để thể hiện yêu sách chủ 
quyền của Trung Cộng.

Nhật Bản không có bất kỳ căn cứ 
quân sự nào ở quần đảo Senkaku. 
Nhưng trên đảo Yonaguni gần đó, 
Nhật Bản đã xây dựng một trạm radar 
cảnh báo sớm, đã đi vào hoạt động từ 
năm 2016. Yonaguni cách Đài Loan 
khoảng 67 hải lý. Quần đảo Senkaku 
cách Yonaguni khoảng 80 hải lý về 
phía bắc–đông bắc. Nhật Bản từng có 
thể đặt radar trên một trong những 
đảo ở cực nam Senkaku nhưng đã 
quyết định không làm như vậy, có lẽ 
để không gây kích động đến người 
Trung Quốc.

Nhật Bản đang phải đối mặt với một 
tình huống khó xử. Nếu không có bất 
kỳ biện pháp tức thời nào để bảo vệ 
quần đảo Senkaku, tất cả hoặc một số 
hòn đảo của quần đảo này có thể sẽ bị 
Trung Quốc chiếm đóng, bằng cách 
đưa ra đó một ít “thường dân” hoặc 
lực lượng quân sự. Quần đảo Senkaku 

không phải là đảo có cư dân sinh sống, 
vì vậy Trung Quốc cũng sẽ phải xây cơ 
sở hạ tầng như họ đã làm thành công ở 
Biển Đông.

Ngoài ra, Trung Quốc có thể sử 
dụng hải cảnh để xua đuổi ngư dân 
Nhật Bản, như trước đây Trung Quốc 
đã làm với hải quân của nước này.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản 
dường như đang trông chờ kỳ tích và 
dường như không thể đưa ra bất kỳ 
chính sách nào để đáp trả các mối đe 
dọa ngày càng tăng của Trung Cộng.

 
Ông Stephen Bryen được xem là một 
chiến lược gia về chính sách bảo mật 
công nghệ, hai lần được trao tặng 
Huân chương Công vụ Xuất sắc, danh 
hiệu dân sự cao quý nhất của Bộ Quốc 
phòng. Cuốn sách gần đây nhất của 
ông là “An Ninh Công Nghệ và Sức 
Mạnh Quốc Gia: Người Thắng và Kẻ 
Thua.” (Technology Security and 
National Power: Winners and Losers)

 Ý kiến được trình bày trong bài viết 
này của tác giả không nhất thiết phản 
ảnh quan điểm của The Epoch Times.

Từ Huệ biên dịch

Nhật Bản vẫn chưa phản ứng 
trước mối đe dọa gia tăng từ 
Trung Cộng

Một món ăn ấn tượng dường như 
cũng có một lịch sử lâu dài và 
những công thức truyền thống. 

Bạn có thể sáng tạo nhiều
công thức cháo với ngũ cốc, đậu, rau, 

thịt hoặc trái cây, có thể nấu mặn 
hoặc nấu ngọt.

Món ăn vị thuốc
lâu đời nhất Á Châu

MÀU SẮC ĐEN XANH

BIỂU ĐỒ CÁC NGUYÊN LIỆU CHO MÓN CHÁO THEO MÙA

ĐỎ VÀNG TRẮNG

NGŨ HÀNH Thuỷ

Thận

Đông

Nấm hương, 
Blueberry, 

Dâu tằm, Mè 
đen, Đậu 
đen, Nho 
khô, Rong 

biển

Mộc

Gan

Xuân

Cần tây, Ớt 
xanh, Đậu 
xanh, Kiwi, 
Măng tây, 

Chanh, Đậu 
bắp, Bông 
cải xanh, 
Cải xoăn

Hoả

Tim

Hạ

Cà chua, Táo, 
Dâu tây, Ớt 
đỏ, Cà rốt, 
Đậu đỏ, Củ 
cải đường, 
Dưa hấu

Thổ

Tì

Cuối Hạ

Quả bí, Bí 
ngô, Ngô, 

Chuối, Xoài, 
Khoai lang, 
Pawpaw, 
Cam, Dứa, 
Đậu tương

Kim

Phổi

Thu

Hành tây, 
gạo, Khoai 
mỡ, Lòng 

trắng trứng, 
Hạt dẻ, Củ 
cải trắng, 
Đậu trắng, 
Lúa mạch, 
Bông cải

CƠ QUAN

MÙA

THỨC ĂN

Cháo 
là món ăn 

đơn giản dễ nấu 
và dễ tiêu hóa.
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Một chiếc tuần duyên hạm của Trung Quốc tại cảng Manila vào ngày 14/01/2020. 

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brian Deese diễn thuyết trong một cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc, tại Phòng họp báo James Brady hôm 22/01/2021.
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Mặt Trăng là vật thể nổi bật 
nhất trên bầu trời của 
chúng ta vào ban đêm; nó 
đã truyền cảm hứng cho 
những điều huyền diệu 

và thần thoại từ ngàn xưa. Trong vài thập 
kỷ qua, chúng ta đã tích lũy thêm nhiều 
hiểu biết mới về sự bí ẩn của Mặt Trăng, 
nhưng vẫn còn rất nhiều ẩn đố chưa có 
lời giải xoay quanh vệ tinh duy nhất này. 
Chúng ta phụ thuộc vào hành tinh nhỏ 
màu trắng ấy, nó quay xung quanh Trái 
Đất liên tục với chu kỳ 28 ngày, như một 
phần quan trọng trong thế giới tự nhiên. 
Tuy nhiên, khi phân tích các tính chất 
vật lý của “người hàng xóm” thân thuộc, 
nhiều chi tiết cho thấy rằng Mặt Trăng có 
thể  không  đến  từ  tự  nhiên.

Một Mặt Trăng được chế tạo ra? Giả 
thuyết nghe có vẻ phi lý đó bắt nguồn từ 
đâu? Lần đầu tiên được đưa ra vào những 
năm 1960 bởi các nhà khoa học Nga Mijail 
Vasin và Alexander Sherbakov và sau đó 
được xác nhận bởi các nhà nghiên cứu và 
các đồng nghiệp. Ý tưởng bao gồm 8 nguyên 
lý cơ bản, phân tích một số đặc điểm kỳ lạ 
nhất của Mặt Trăng. Dưới đây là bản tóm 
tắt ngắn gọn về những quan sát đó.

Bí ẩn đầu tiên về Mặt Trăng:
Vệ tinh lớn, hành tinh nhỏ
So với các hành tinh khác trong Hệ Mặt 
Trời, cả quỹ đạo lẫn kích thước của Mặt 
Trăng đều thật bất thường. Tất nhiên, các 
hành tinh khác cũng có Mặt Trăng, nhưng 
với lực hấp dẫn yếu hơn. Các hành tinh nhỏ 
hơn – như sao Thủy và sao Kim – thì không 
có. Mặt khác, Trái Đất có kích thước tương 
đương, nhưng lại có Mặt Trăng bằng 1/4 
kích thước của nó. So sánh điều này với sao 
Mộc hoặc sao Thổ rộng lớn, vốn có vệ tinh 
tương đối nhỏ (Mặt Trăng của sao Mộc xấp 
xỉ 1/80 kích thước của hành tinh này), có 
vẻ như Mặt Trăng của chúng ta dường như 
là một  sự  hiện diện hiếm hoi trong vũ trụ.

Một chi tiết thú vị khác là khoảng cách 
của Mặt Trăng với Trái Đất đủ gần để trông 
nó có kích thước bằng Mặt Trời của chúng 
ta. Sự trùng hợp kỳ lạ này thể hiện rõ ràng 
nhất trong các lần nhật thực toàn phần, khi 
Mặt Trăng hoàn toàn che khuất Mặt Trời.

Cuối cùng, với quỹ đạo tròn gần như 
hoàn hảo, Mặt Trăng không hoạt động 
giống như các vệ tinh có xu hướng di 
chuyển theo đường elip khác.

Bí ẩn thứ hai về Mặt Trăng:
Độ cong hy hữu
Trung tâm lực hấp dẫn của Mặt Trăng cách 
Trái Đất gần hơn khoảng 6,000 feet so với 
tâm hình học của nó. Với sự chênh lệch 
đáng kể như vậy, các nhà khoa học vẫn 
chưa thể giải thích được làm thế nào mà 
Mặt Trăng có thể duy trì quỹ đạo tròn gần 
như  hoàn hảo mà không bị lệch đi.

Bí ẩn thứ ba về Mặt Trăng:
Những hố thiên thạch
Hãy nghĩ về những bức ảnh minh họa bề 
mặt của Mặt Trăng, chắc chắn bạn sẽ tưởng 
tượng ra một thế giới với những hố thiên 
thạch. Phần lớn các phần thiên thể khi lao 
về phía bề mặt của Trái Đất đều bị tan mất 
hoặc giảm kích cỡ đi đáng kể do tầng khí 
quyển bảo vệ dày đến vài dặm của chúng 
ta. Nếu không có tầng khí quyển như vậy, 
Mặt Trăng dường như cũng không vận 
hành được. Tuy nhiên, độ sâu của những 
hố thiên thạch này nông hơn nhiều lần so 
với chu vi của chúng, chúng ta thấy rằng 

Mặt Trăng được cấu 
tạo bởi một vật liệu 
cực kỳ bền để ngăn 
chặn sự xâm nhập 
sâu hơn. Thậm chí 
có hố có đường kính 
hơn 180 dặm (289.7 
km) nhưng độ sâu 
của nó cũng không 
quá 4 dặm (6.4 km). 
Nếu Mặt Trăng chỉ 
đơn thuần là một khối đá đồng nhất, người 
ta ước tính rằng những hố thiên thạch này 
phải sâu hơn ít nhất từ 4 đến 5 lần.

Vasin và Sherbakov cho rằng lớp vỏ Mặt 
Trăng có lẽ được tạo bằng một khung titan. 
Trên thực tế, người ta đã xác minh được 
rằng lớp vỏ Mặt Trăng có hàm lượng titan 
cao bất thường. Theo ước tính của nhóm 
các nhà nghiên cứu Xô Viết, các lớp titan 
có độ dày gần 20 dặm (32.2 km).

Bí ẩn thứ tư của Mặt Trăng:
Các đại dương trên Mặt Trăng
Những cái gọi là đại dương trên Mặt Trăng 
được hình thành như thế nào? Những phần 
miệng hố khổng lồ này được cho là dung 
nham cứng thải ra từ phần bên trong Mặt 
Trăng do một vụ va chạm thiên thạch. 
Trong khi các nhà khoa học dễ dàng lập 
luận cho giả thuyết này rằng Mặt Trăng là 
một hành tinh ấm áp có phần bên trong 
nóng chảy, nhiều người cho rằng Mặt Trăng 
có khả năng luôn là một tinh cầu lạnh lẽo.

Bí ẩn thứ năm của Mặt Trăng:
Lực hấp dẫn không đồng đều
Lực hấp dẫn của trọng lực trên Mặt Trăng 
không đồng đều. Phi hành đoàn trên tàu 
Apollo VIII nhận thấy tàu của họ bị rơi thấp 
xuống đột ngột khi đang bay gần khu vực 
các đại dương trên Mặt Trăng. Tại những 
nơi này, theo một cách bí ẩn nào đó, lực 
hấp dẫn có sức ảnh hưởng lớn hơn.

Bí ẩn thứ sáu của Mặt Trăng:
Địa lý bất đối xứng
Ở phía xa của Mặt Trăng (phía không thể 
nhìn thấy từ Trái Đất), người ta đã tìm 
thấy nhiều miệng núi lửa, núi và các biến 
động địa lý. Tuy nhiên, tại phía đối diện 
với Trái Đất, người ta tìm thấy phần lớn 
các đại dương của Mặt Trăng. Tại sao 80% 
đại dương lại chỉ được tìm thấy ở trên một 
phía của Mặt Trăng?

Bí ẩn thứ bảy về Mặt Trăng:
Mật độ thấp
Người ta phát hiện rằng mật độ của Mặt 
Trăng chỉ bằng khoảng 60% mật độ của 
Trái Đất. Nhiều nghiên cứu khác nhau 
đã chứng minh độ rỗng không thể bàn 
cãi của nó. Trong cuốn sách năm 1982 
“Moongate: Suppressed Findings of the 
U.S. Space Program” (tạm dịch: Cổng 
Mặt Trăng: Những Phát Hiện Được Giữ 
Kín Của Chương Trình Không Gian Hoa 
Kỳ), Kỹ sư hạt nhân và nhà nghiên cứu 
William L. Brian II viết rằng, bằng chứng 
từ các thí nghiệm địa chấn của Apollo 
cho thấy “Mặt Trăng rỗng và tương đối 
cứng”. Hơn nữa, một số nhà khoa học 
đã khá táo bạo khi cho rằng độ rỗng như 
vậy là nhân tạo. Trên thực tế, theo vị trí 
của các lớp bề mặt đã được xác định, các 
nhà khoa học tuyên bố rằng Mặt Trăng 
dường như là một hành tinh được hình 
thành “ngược”. Một số người dùng nó để 
lập luận cho giả thuyết Mặt Trăng là một 
công trình nhân tạo.

Y tế Thế giới là vi phạm chính sách 
của chúng tôi.”

Chính sách này thực sự là hành 
động kiểm duyệt thông tin và chính 
trị hóa sức khỏe cộng đồng.

Trong khi những người thực hành 
Y học bổ sung và thay thế đã chứng 
kiến kiểu kiểm duyệt này nhiều năm 
thì đối với phần lớn bác sĩ, đây là 
lần đầu tiên họ trải nghiệm. Nhiều 
người đã hoàn toàn bị nó đánh lừa. 
Chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều 
người, hôm 23/7/2020, Tiến sĩ 
Harvey A. Risch, Giáo sư dịch tễ học 
tại Trường Y học Cộng đồng Yale, đã 
phản biện trên Tạp chí Tin tức trong 
tuần, ông bày tỏ sự kinh hoàng và 
thất vọng của mình:

“Tôi là tác giả của hơn 300 ấn 
phẩm được bình duyệt và hiện đang 
giữ vị trí cấp cao trong ban biên tập 
của một số tạp chí hàng đầu. Tôi ủng 
hộ y học chính thống, vì vậy tôi đã rất 
bối rối khi thấy rằng, tôi đang vật lộn 
tìm một phương pháp điều trị có dữ 
liệu đầy đủ nhưng vì lý do ai đó thiếu 
hiểu biết đúng đắn về khoa học, 
phương pháp này đã bị đẩy sang một 
bên. Kết quả là, hàng chục nghìn 
bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong 
một cách oan uổng… Tất nhiên, tôi 
đang đề cập đến HCQ.”

“Dùng loại thuốc uống rẻ tiền này 
ngay khi nhiễm virus, trước khi nó 
có thời gian nhân lên ngoài tầm kiểm 
soát, đã cho thấy hiệu quả cao, đặc 
biệt là khi dùng kết hợp với kháng 
sinh azithromycin hoặc doxycycline 
và  kết  hợp với  bổ  sung kẽm.”

Bài báo trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ 
cho thấy sử dụng sớm HCQ và kẽm là 
một phương pháp điều trị an toàn và 
hiệu quả. Các tác giả bao gồm tiến sĩ 

Risch, cũng như một danh sách dài 
các bác sĩ y khoa từ nhiều bệnh viện 
trên thế giới.

Hydroxychloroquine đã được 
chứng minh là an toàn trong 
nhiều chục năm
Trong đại dịch, các phương tiện 
truyền thông giật tiêu đề bài cho rằng 
HCQ là một loại thuốc nguy hiểm 
đến tính mạng. Vậy mà nó thực sự có 
một hồ sơ dữ liệu an toàn rất mạnh 
mẽ từ nhiều thập kỷ trước. Trong 
một bài báo đăng trên Tạp chí Dịch tễ 
học Hoa Kỳ, Tiến sĩ Risch đã xem xét 
một số nghiên cứu quy mô lớn chứng 
minh tính an toàn của thuốc.

Bài báo trên tạp chí Tin tức trong 
tuần, ông cũng chỉ ra rằng FDA trích 
dẫn các báo cáo về tác dụng phụ của 
HCQ là gây rối loạn nhịp tim, đặc 
biệt là khi dùng chung azithromycin 
nhưng khi trích dẫn này không thực 
sự chính xác.

“Ngay cả khi tỷ lệ rối loạn nhịp 
tim thực sự cao hơn gấp 10 lần so 
với những gì được báo cáo, tác hại 
sẽ rất nhỏ so với tỷ lệ tử vong trên 
bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm 
COVID-19 không được điều trị đầy 
đủ” - Risch viết. 

Thật vậy, cái gọi là bằng chứng 
cho thấy HCQ gây ra các vấn đề về 
tim gây chết người đã được chứng 
minh là giả dối. Một nghiên cứu đã 
bị rút lại sau khi phát hiện ra dữ liệu 
đã được sửa đổi, và các thử nghiệm 
quy mô lớn khác đều sử dụng liều 
lượng ở mức gây độc.

Chloroquine là một chất ức chế 
mạnh đối với sự lây nhiễm và lây lan 
của SARS Coronavirus đã được khẳng 
định từ năm 2005 trên Tạp chí virus 
học: “Chloroquine có tác dụng kháng 
virus SARS-CoV mạnh. Tác dụng ức 
chế này xảy ra khi các tế bào được 
điều trị bằng thuốc trước hoặc sau 
khi tiếp xúc với virus, cho thấy cả  lợi  
thế  dự  phòng và điều trị ”

Nói cách khác, chloroquine hoạt 
động như một phương pháp cả dự 
phòng và điều trị SARS coronavirus 
giai đoạn chưa có biến chứng. Đây 
chính xác là điều mà nhiều bác sĩ 
đã tìm với HCQ – một loại thuốc rất 
giống chloroquine nhưng có tính an 
toàn hơn – khi sử dụng để chống lại 
SARS-CoV-2.

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.

Thu 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

PHOTOS.COM

JOSEPH MERCOLA

Tuy nhiên, giấy phép đó 
đã bị rút lại vào tháng 
6/2020. FDA cho rằng 
Hydroxychloroquine (HCQ) 

không có tác dụng kháng virus và 
gây ra những rủi ro tiềm ẩn lớn hơn 
lợi ích như rối loạn nhịp tim dẫn 
đến tăng tỉ lệ tử vong. Sự thay đổi 
này dựa trên kết quả một nghiên 
cứu của Đại học Oxford - Anh Quốc 
về hiệu quả của HCQ. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này có 3 điểm chưa 
thỏa đáng: liều lượng HCQ cao 
quá mức, sử dụng HCQ mà không 
kết hợp với kẽm, và sử dụng HCQ 
cho bệnh nhân giai đoạn nặng. 
HCQ là một trong những phương 
pháp điều trị COVID-19 gây tranh 
cãi nhất trong suốt đại dịch. Một 
nghiên cứu vừa được đăng tải lại 
cho thấy loại thuốc rẻ tiền này 
cung cấp một phương pháp điều trị 
an toàn cho người bị nhiễm virus 
COVID-19.

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng 
phát, các bác sĩ trên khắp thế giới đã 
báo cáo rằng phác đồ điều trị rẻ tiền 
gồm HCQ và kẽm, kết hợp với kháng 
sinh dự phòng và điều trị bội nhiễm 
đem lại hiệu quả lâm sàng  tốt.

HCQ có vai trò chuyên chở ion 
kẽm vào bên trong tế bào. Bên 
trong tế bào, kẽm có thể ngăn chặn 
virus nhân bản. Đây là cơ chế của 
sự  kết hợp hai loại thuốc trên.

Vào tháng 03/2020, FDA đã 
chấp thuận sử dụng khẩn cấp 
chloroquine phosphate (CQ) 
và hydroxychloroquine sulfate 
(HCQ) để điều trị bệnh nhân nội 
trú nhiễm COVID-19. Chấp thuận 
này không đề cập đến kẽm và mô 
tả việc sử dụng HCQ vì các đặc tính 
kháng virus của riêng nó. Điều này 

dựa trên kết quả đầy hứa hẹn từ 
việc tiến hành thử nghiệm ban đầu 
tại các bệnh viện.

Vào tháng 01/2021, Tạp chí Y 
học Hoa kỳ lại đăng một bài báo 
mới chứng minh việc sử dụng 
HCQ sớm kết hợp với kẽm có thể 
làm giảm số ca nhập viện và tử 
vong do COVID-19. 

Chính trị hóa y học dẫn đến 
hậu quả nghiêm trọng
Thảo luận về HCQ đã bị kiểm 
duyệt. Điều đó xảy ra khi Google 
và Youtube bắt đầu lọc kết quả tìm 
kiếm. Giám đốc điều hành Youtube 
Susan Wojcicki đã công khai động 
thái đó vào tháng 4/2020 khi nói 
với CNN rằng nền tảng video này 
sẽ “xóa những thông tin có vấn đề 
về HCQ.”

Bà ấy nói rằng việc này sẽ bao 
gồm “bất kỳ điều gì không có căn 
cứ  về mặt y khoa.”

Và: “Bất cứ điều gì đi ngược lại 
với các khuyến nghị của Tổ chức 

Nghiên cứu: HCQ kết hợp với kẽm
làm giảm tử vong do COVID-19

Nguồn gốc của 
Mặt Trăng

Mặt Trăng được chế 
tạo ra? Giả thuyết 

nghe có vẻ phi lý đó 
bắt nguồn từ đâu?

Những thảo 
luận về HCQ 
bị kiểm duyệt 
nghiêm ngặt 
khiến phương 

pháp dự 
phòng và điều 
trị COVID-19
bị ngăn cản.

Chúng ta phụ 
thuộc vào vệ 
tinh tự nhiên 
duy nhất của 

mình; nó 
quay quanh 

hành tinh của 
chúng ta liên 
tục với chu kỳ 
28 ngày. Tuy 

nhiên, khi 
bắt đầu phân 
tích các tính 

chất vật lý của 
“người hàng 

xóm” quen 
thuộc này, có 
nhiều chi tiết 
cho thấy rằng 

Mặt Trăng 
có thể không 

đến từ tự 
nhiên.

Bí ẩn thứ tám về Mặt Trăng: 
Các giả thuyết khác về nguồn gốc 
của Mặt Trăng
Hơn một thế kỷ qua, có ba giả thuyết 
chính giải thích về nguồn gốc của Mặt 
Trăng. Một giả thuyết cho rằng Mặt Trăng 
thực sự là một bộ phận của Trái Đất đã bị 
vỡ rơi ra. Một giả thuyết khác cho rằng 
Mặt Trăng được hình thành cùng thời 
điểm với Trái Đất, sinh ra từ các đám mây 
tinh vân nguyên thủy giống như Trái Đất. 
Tuy nhiên, những giả thuyết này không 
lý giải được các điểm khác biệt đáng kinh 
ngạc giữa bản chất của cả hai tinh cầu. 
Lý thuyết thứ ba đề xuất rằng trong quá 
trình lang thang trong vũ trụ, Mặt Trăng 
đã bị hút vào và bị giữ lại trong quỹ đạo 
của Trái Đất. Các vấn đề với giả thuyết này 
nằm ở các lập luận nêu trên: quỹ đạo tròn 
và theo chu kỳ gần như hoàn hảo của Mặt 
Trăng, và kích thước tương đối lớn của nó. 
Trong trường hợp mà một vệ tinh bị một 
hành tinh giữ lại, nó sẽ có một quỹ đạo 
dị biệt hơn, hoặc ít nhất là một quỹ đạo 
giống như  hình elip. Một vấn đề khác của 
cả ba lý thuyết trên là chúng không có 
khả năng lý giải được mômen động lượng 
lớn giữa Mặt Trăng và Trái Đất.

Cách giải thích thứ tư, được nêu lên 
chi tiết trong bài viết này, có lẽ là gây kinh 
ngạc hơn cả. Tuy nhiên, nó có thể giải 
thích những đặc điểm bất thường của Mặt 
Trăng, bởi vì một vệ tinh do những sinh 
vật thông minh chế tạo ra sẽ không giống 
các thiên thể hình thành ngẫu nhiên 
hàng tỷ năm về trước. Trên thực tế, nhiều 
nhà khoa học đã chấp nhận giả thuyết này 
như một lý thuyết có giá trị không kém 
những lý thuyết còn lại.

“Lần đầu tiên tình cờ biết đến giả thuyết 
gây chấn động của Xô Viết, tiết lộ về bản 
chất thực sự của Mặt Trăng, tôi đã rất kinh 
ngạc. Lúc đầu, tôi cho rằng điều đó thật 
khó tin và tôi đã bác bỏ nó theo quán tính. 
Sau đó, khi thông tin khoa học từ các cuộc 
thám hiểm Apollo của chúng tôi đem lại 
ngày càng nhiều dữ kiện ủng hộ lý thuyết 
của Xô Viết, tôi thấy mình buộc phải chấp 
nhận nó,” Don Wilson viết trong phần mở 
đầu cuốn sách khám phá về giả thuyết vệ 
tinh nhân tạo của ông “Our Mysterious 
Spaceship Moon” (Tạm dịch: Tàu Vũ Trụ 
Mặt Trăng Bí Ẩn Của Chúng Ta).

Nếu thực sự Mặt Trăng là nhân tạo, mục 
đích của nó là gì và ai đã tạo ra nó? Có phải 
nó được tạo ra đơn giản là chỉ để chiếu ánh 
sáng bầu trời đêm hay là có mục đích nào 
khác? Từ trường của nó có ảnh hưởng đến 
thủy triều, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, 
và một số người tin rằng trăng tròn thậm 
chí có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh 
thần của con người. Mặt Trăng trở thành 
một phần không thể thiếu của cuộc sống 
trên Trái Đất; thật khó tưởng tượng thế giới 
của chúng ta sẽ ra sao nếu không có nó. 
Nhưng có lẽ, nhân loại đã từng biết đến 
một kỷ nguyên không có vầng trăng.

 
Ngọc Anh biên dịch

LEONARDO VINTINI

“Có phải Mặt Trăng là một con tàu vũ trụ rỗng bên 
trong, được đưa vào quỹ đạo của Trái Đất từ thời tiền 
sử xa xôi?” — Don Wilson, “Tàu vũ trụ Mặt trăng Bí ẩn của 
chúng ta” (Our Mysterious Spaceship Moon). 

STOCK FOOTAGE INC/SHUTTERSTOCK

Cách làm:
Rửa sạch đậu đen và nấm hương. Đổ 
ngập 4 inch (10cm) nước và ngâm ít 
nhất 4 giờ. Đổ bỏ nước ngâm.

Đặt gà vào chảo và đổ nước sôi 
lên để rửa. Rửa sạch bằng nước lạnh. 

Cho các nguyên liệu trừ quả 
câu kỷ tử, muối và hành lá vào 
trong một cái chảo sâu. Đun sôi. 
Giảm nhiệt độ xuống mức thấp và 
đun nhỏ lửa trong 50 phút, thỉnh 
thoảng khuấy đều. Tắt bếp. Thêm 
quả câu kỷ tử và muối. Nêm nếm 
và điều chỉnh vị mặn. Trang trí với 
hành lá.

Món cháo làm ấm nóng, tăng 
cường năng lượng dương cho mùa 
xuân đã sẵn sàng để thưởng thức!

 
Công thức cháo ngọt mùa lạnh

Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Thời gian nấu: 1 giờ
Khẩu phần dành cho: 6 người ăn

Nguyên liệu: 
• 1/2 chén gạo lứt hoặc gạo nếp lứt
• 1/2 chén gạo đen hoặc gạo nếp đen
• 1/4 chén đậu đen
• 1/4 chén nho khô
• 1 muỗng canh rượu gạo hoặc 

rượu rum (tùy chọn)
• 1/2 chén đường nâu

Cách làm:
Rửa sạch đậu đen và nấm hương. Đổ 
ngập 4 inch (khoảng 10cm) nước và 
ngâm ít nhất 4 giờ. 

Ngâm nho khô trong rượu gạo 
hoặc rượu rum.

Cho gạo lứt, gạo tẻ, đỗ đen đã 
ngâm và 9 chén nước lạnh vào trong 
một cái chảo sâu. Đun sôi.

Giảm nhiệt độ xuống mức thấp 
và đun nhỏ lửa trong 50 phút, thỉnh 
thoảng khuấy đều.

Thêm đường, nho khô và rượu 
gạo hoặc rượu rum, đun sôi. 

Bà Moreen Liao là nhà trị liệu 
bằng hương liệu pháp được chứng 
nhận; nguyên trưởng khoa Viện 
Trị liệu Tự nhiên New Directions 
(New Directions Institute of 
Natural Therapies) ở Sydney, Úc; 
và là người sáng lập Ausganica, 
một trong những nhà sản xuất 
mỹ phẩm và chăm sóc da hữu cơ 
hàng đầu của Úc. Vui lòng truy 
cập Ausganica.com để biết thêm 
thông tin.

Văn Thanh Bùi biên dịch

Tiếp theo từ trang 29

Món ăn vị thuốc lâu đời nhất Á Châu
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Florida đề nghị luật ngăn chặn Bắc 
Kinh thâm nhập vào Hoa Kỳ 

Hôm 01/03, Thống đốc tiểu bang Florida, 
ông Ron DeSantis đã giới thiệu một dự luật 
nhằm chống lại ảnh hưởng xấu từ ngoại 
bang, đặc biệt là từ Trung Cộng.

Dự luật mới đề nghị cấm dùng tiền thuế 
để thiết lập các chương trình ngôn ngữ và văn 

hóa với các chính phủ nước ngoài đặt lợi ích của 
họ lên trên lợi ích của Hoa Kỳ. Như vậy, các tổ chức như Viện 
Khổng tử sẽ không có chỗ đứng ở Florida. Các cơ quan nhà 
nước và cơ sở giáo dục phải báo cáo các khoản quà tặng hơn 
50,000 USD và hợp đồng tài trợ trị giá hơn 100,000 USD từ 7 
chính phủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc.

Hải Dương, Quảng Ninh khôi phục 
lại một số hoạt động

Ngày 03/03, Hải Dương cho phép xe được 
lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa 
bàn tỉnh. Xe khách, xe buýt, xe taxi hoạt 

động trong tỉnh, phương tiện tại các bến 
phà chỉ được phép chở tối đa 50% số ghế, 

không được quá 20 người/chuyến xe; taxi chỉ 
được chở 1 người lớn/xe.

Tại bốn địa điểm có nhiều ca nhiễm là: Cẩm Giàng, 
Kinh Môn, Kim Thành, thành phố Hải Dương, các loại xe 
chỉ được hoạt động nội tỉnh. Các học sinh, sinh viên có 
nhu cầu đi học tại tỉnh khác sẽ được xét nghiệm nhưng 
phải tự trả chi phí.

Tại Quảng Ninh, sân bay Vân Đồn đã được hoạt động 
trở lại từ sáng 03/3. Hải Dương yêu cầu áp dụng cách ly 
tập trung tự trả chi phí đối với tất cả người đến từ vùng có 
dịch. Người Quảng Ninh được đi ra các địa phương khác, 
nhưng khi quay lại phải thực hiện khai báo y tế và cách 
ly nếu cần.

Đài Loan tập trận bằng 
đạn thật ở Biển Đông 

Chính quyền Đài Loan cho biết sẽ 
tổ chức các cuộc diễn tập bắn đạn 
thật ở  Biển Đông  vào  ngày  09/03.

Cục Hải cảnh Đài Loan cho 
biết cuộc diễn tập sẽ được tiến 
hành ở đảo Đông Sa (Pratar) 
do Đài Loan kiểm soát. Một 
cuộc diễn tập bắn đạn thật 
tương tự cũng đã được thực 
hiện hôm 01/03. Cả hai đợt tập 
trận đều có vùng nguy hiểm 
dự kiến cách đảo 8 hải lý và độ 
cao tầm đạn là 12,000 feet. 

Quân đội Trung Cộng cũng 
thông báo sẽ tổ chức tập trận 
một tháng ở Biển Đông, làm 
dấy lên những đồn đoán về 
việc Trung Cộng sẽ đánh 
chiếm Đài Loan vào năm 2022.

Campuchia sắp đóng 
cửa đặc khu có nhiều 
người Trung Quốc
Ngày 02/03, Bộ Y tế Campuchia 
thông báo nước này vừa phát 
hiện thêm 24 ca dương tính với 
virus Vũ Hán. Những người mắc 
bệnh là công dân Campuchia, 
Trung Quốc, Việt Nam, ngụ 
tại hai thành phố lớn nhất 
Campuchia là Sihanoukville và 
Phnom Penh.

Sau “Sự cố lây nhiễm cộng 
đồng 20/02,” Campuchia trải 
qua 11 ngày liên tiếp phát hiện 
có người nhiễm viêm phổi Vũ 
Hán. Nâng tổng số người bị 
nhiễm dịch lên 844 ca.

Trung Cộng kêu gọi Hoa Kỳ gỡ 
bỏ lệnh cấm đi lại giữa 2 nước  

Một nhà dịch tễ học Trung Quốc, 
ông Wu Zunyon, đang thúc giục 
TT Biden dỡ bỏ lệnh cấm đi lại 

đối với nước này ngay sau khi hai 
quốc gia “công nhận” việc tiêm 

chủng của nhau và sau khi Hoa Kỳ đạt 
được “miễn dịch cộng đồng.”
Ông Wu tuyên bố, “Trung Quốc là quốc 

gia an toàn nhất trên thế giới về phòng chống 
COVID-19” dựa trên số liệu thống kê của Trung 
Cộng. Chuyên gia cũng dự đoán Hoa Kỳ sẽ đạt 
được “miễn dịch cộng đồng” vào tháng 8 hoặc 
tháng 9 năm nay. 

Cựu TT Trump đã hạn chế nghiêm ngặt việc 
đi lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào tháng 
01/2020, ngay sau khi lan truyền tin tức về virus 
Vũ Hán. Trong khi đó, TT Biden phản đối lệnh 
cấm, gọi đó là “chủ nghĩa bài ngoại cuồng loạn.”

Vaccine Covivac của Việt Nam sẽ có 
giá 60,000 đồng/liều

Theo VnExpress, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) 
cho biết vaccine Covivac được đánh giá hiệu quả trên 
cả biến thể Anh Quốc và Nam Phi, dự kiến bán với giá 
60,000 đồng/liều. Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 

thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng sau vaccine 
Nanocovax. Dự kiến chích mũi đầu tiên trong thử nghiệm giai 
đoạn 1 sẽ vào giữa tháng 03/2021. Hồi cuối tháng 02/2021, Việt 
Nam đã nhập lô vaccine đầu tiên của Astra Zeneca, dự định sẽ 
bắt đầu chích vào tháng 03/2021.

Tính cho đến chiều tối ngày 03/03, Việt Nam ghi nhận tổng 
số 2,482 ca nhiễm, trong đó đợt bùng phát lần thứ 3 này đã có 
870 bệnh nhân. Tổng số ca nhiễm phát hiện trong tuần qua 
là 70 người, bao gồm cả các trường hợp từ nước ngoài nhập 
cảnh vào Việt Nam.

Hai Dân biểu trình dự luật nối lại 
mối bang giao với Đài Loan

Hôm 01/03, Dân biểu Cộng hòa Tom 
Tiffany và Scott Perry đã giới thuật 
dự luật kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ “chính 
sách một Trung Quốc” và nối lại mối 

bang giao chính thức với Đài Loan.
Ông Tiffany nói: “Trong hơn 40 

năm, các tổng thống Hoa Kỳ của cả hai 
đảng chính trị đã lặp lại lời nói dối không có thật 
của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của 
Trung Cộng, mặc dù đó không phải là thực tế 
khách quan. Đài Loan là một quốc gia tự do, dân 
chủ và độc lập, và đã đến lúc chính sách của Hoa 
Kỳ phản ánh thực tế đó.”

Hai ông đề nghị Hoa Kỳ cần bổ nhiệm một 
đại sứ tại Đài Loan và nhận một đại sứ Đài Loan 
tại Hoa Kỳ.

Cơ hội du hành mặt trăng miễn phí vào năm 2023

Hôm 02/03, tỷ phú người Nhật Bản, ông Yusaku Maezawa, khởi động cuộc 
thi toàn cầu chọn 8 thành viên phi hành đoàn cùng ông lên tàu vũ trụ tư 
nhân của SpaceX, thực hiện chuyến du hành đầu tiên quanh Mặt Trăng 
vào năm 2023.

Tại một khía cạnh đáng chú ý khác, hai nguyên mẫu tàu Starship 
gần đây của SpaceX đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm. Tỷ phú 

Nhật Bản Maezawa nổi tiếng với các bộ sưu tập siêu xe và nghệ thuật, 
từng gây sốc khi tuyên bố tặng 9 triệu USD tiền mặt cho những người theo 

dõi tài khoản Twitter của ông, khiến tài khoản Twitter Maezawa sau đó được 
theo dõi nhiều nhất tại Nhật Bản.

TNS Hoa Kỳ: Nhiều người bầu 
cho ông Biden đã hối hận

Thượng nghị sĩ (TNS) Cộng hòa 
Marsha Blackburn đã giới thiệu 
một thuật ngữ mà bà gọi là “Ủy 

ban 74,” ám chỉ 74 triệu người đã 
bỏ phiếu cho cựu TT Trump, nhận 

định rằng những người bỏ phiếu cho 
ông Biden hiện đã cảm thấy hối hận.
Nữ TNS cũng nhận xét rằng khi những người 

ủng hộ ông Biden nhận ra chương trình nghị sự 
của ông Biden là không tốt cho túi tiền của họ; 
cho quyền lợi cá nhân của họ; cho nền kinh tế, thị 
trường, cũng như việc bảo vệ chủ quyền của Hoa 
Kỳ, họ sẽ tìm kiếm và gia nhập ‘Ủy ban 74’ này.
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