
LILY ZHOU

Hôm 22/04, Quốc hội Anh Quốc 
đã thông qua một bản kiến nghị 
không ràng buộc tuyên bố rằng 
người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và 
các dân tộc thiểu số và các nhóm 

thiểu số tôn giáo khác ở khu vực 
Tân Cương của Trung Quốc đang 
phải chịu đựng các tội ác chống 
lại nhân loại và diệt chủng, đồng 
thời kêu gọi chính phủ Anh Quốc 
sử dụng luật pháp quốc tế để 
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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

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Ngoại giao Hoa Kỳ–
Trung Quốc trở nên 
gay gắt hơn

MỸ - TRUNG

HOA KỲ

SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễn hành tại Manhattan, 
New York, vào hôm 16/05/2019.

Thượng viện Texas thông qua 
nghị quyết lên án cưỡng bức 
thu hoạch nội tạng

NIKLAS HALLE'N/AFP VIA GETTY IMAGES)

Khu nhà Quốc hội Anh Quốc tại London
hôm 31/12/2020.

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Trung Cộng có
kế hoạch thay thế 
trái phiếu chính 
phủ Hoa Kỳ 

Tiếp theo trang 28

FRANK XIE
 
Trong nửa thế kỷ 
qua, mối bang giao 
giữa Trung Quốc–
Hoa Kỳ đã chuyển từ 
môn bóng bàn sang hình thức 
thể thao tiếp xúc mạnh mẽ 
hơn. 50 năm trước, vào ngày 
10/04/1971, đội tuyển bóng 
bàn Hoa Kỳ đã trở thành nhóm 
người Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân 
đến Trung Quốc để thi đấu một 
trận giao hữu. Hành động này 
đã dẫn đến chuyến thăm Trung 
Quốc của Tổng thống (TT) Hoa 
Kỳ đương thời là Richard Nixon 
vào tháng 02/1972, đồng thời đã 
biến “ngoại giao bóng bàn” trở 
thành một thuật ngữ mới trong 
quan hệ ngoại giao quốc tế.

Hôm 10/04, một sự kiện đã 
được tổ chức để đánh dấu kỷ 
niệm 50 năm ngoại giao bóng 
bàn tại Bảo tàng Liên đoàn Bóng 
bàn Quốc tế ở Thượng Hải. Các 
khách mời đặc biệt bao gồm ông 
Tiếp theo trang 7

EVA FU

Các nhà lập pháp Thượng viện 
tiểu bang Texas đã thông qua một 
nghị quyết lên án chính quyền 
Trung Quốc vì “hành vi hèn hạ mổ 
cướp nội tạng phục vụ cấy ghép,” 
đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ có lập 
trường mạnh  mẽ  hơn về  vấn  đề này.

Trao đổi với kênh truyền hình 

NTD hôm 21/04, Thượng nghị sĩ 
Angela Paxton, tác giả chính của 
nghị quyết nói: “Chúng tôi muốn 
tiếp tục nói lên rằng: Đúng, điều 
này đang diễn ra, và chúng tôi 
lên án nó.”

Một phần động lực thúc đẩy 
bà Paxton đưa ra nghị quyết này 
là do việc lạm dụng cấy ghép nội 
Tiếp theo trang 3

FAN YU

Nỗ lực vượt qua đồng US dollar 
để trở thành đồng tiền thương 
mại toàn cầu của chính quyền 
Bắc Kinh hầu như không mấy 
thành công. Có lẽ Bắc Kinh sẽ 
áp dụng biện pháp dễ dàng hơn; 
đó là thuyết phục thế giới đầu tư 
vào trái phiếu chính phủ Trung 
Quốc thay thế cho các trái phiếu 
của Hoa Kỳ.
Tiếp theo trang 12

HOA KỲ
Một con phố trống trải ở Thành phố New York hôm 01/03/2021.

Hợp chủng quốc ‘hai’ Hoa Kỳ
JOHN MILLS

Nếu quý vị chưa để ý, thì 
Hợp chủng quốc đang 
tự tổ chức thành hai 
Hoa Kỳ – xanh và đỏ. 

Mặc dù có một tổng thống của 
Hợp chủng quốc, nhưng các thống 
đốc tiểu bang hiện đang thúc đẩy 
câu chuyện quốc gia theo nhiều 
phương diện khác nhau.

 Tổng thống và phó tổng 
thống đang tại vị là bởi vì sáu tiểu 
bang do Đảng Cộng Hòa kiểm 
soát đã thông qua các phiếu 
đại cử tri đáng ngờ, và cựu Phó 
Tổng thống Mike Pence đã bỏ lỡ 

một cơ hội lịch sử để thách thức 
những phiếu bầu đó. Tổng thống 
và phó tổng thống đương nhiệm 
dường như bị mắc kẹt trong các 
khẩu hiệu tư tưởng trừu tượng và 
mơ hồ hơn là thực hiện khả năng 
lãnh đạo điều hành. Những điều 
chung chung mơ hồ và giáo điều 
không thể thay thế cho khả năng 
lãnh đạo điều hành.

 Và những nhà lãnh đạo điều 
hành thực sự của hai nước Hoa 
Kỳ này là ai? Một bên là Florida 
và Texas, một bên là California 
và New York. Các thống đốc 
của những tiểu bang này về cơ 
bản đang chiếm lĩnh diễn đàn 

đã từng được tổng thống đương 
nhiệm nắm giữ. Nhiều tiểu bang 
còn lại của Hoa Kỳ đã liên kết với 
phe này hoặc phe kia.

Đàm luận chính trị Hoa Kỳ 
đã đang trở thành một phiên 
bản “Sneetches With Stars” cực 
đoan hiện đại của Tiến sĩ Seuss 
khi người dân Hoa Kỳ hiện đang 
bắt đầu tạo nhóm, tập hợp, và 
di chuyển riêng rẽ theo các hệ 
tư tưởng của họ. Cả hai phe đều 
chịu trách nhiệm như nhau đối 
với hành vi này – không bên nào 
nên được miễn trừ trách nhiệm 
hay trốn tránh vấn đề này.
Tiếp theo trang 5
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SAMUEL ALLEGRI

Sáng ngày 19/04, ông Mike 
Lindell, Giám đốc điều hành 
MyPillow đã ra mắt nền tảng 
truyền thông xã hội mới 
“Frank”, nhưng người dùng 
vẫn chưa thể giao tiếp trên 
nền tảng này.

“Frank đã bị tấn công; đó là 
cuộc tấn công lớn nhất trong 
lịch sử sau vụ tấn công cuộc 
tổng tuyển cử,” ông Lindell 
nói trong buổi phát hình trực 
tiếp, ám chỉ rằng nền tảng 
này đang phải đối mặt với các 
cuộc tấn công mạng “từ khắp 
nơi trên thế giới”.

Ông Lindell đưa ra những 
nhận xét nói trên khi đang 
tổ chức một buổi phát hình 
trực tiếp kéo dài 48 giờ như 
một “kế hoạch dự phòng”. 
Ông Lindell cho biết buổi 
phát trực tiếp đã có khoảng 
15 triệu lượt xem vào khoảng 
giữa trưa, tăng lên khoảng 90 
triệu vào lúc 10 giờ tối.

Frank, còn được gọi là Frank 
Speech, được mô tả là sự kết 
hợp  giữa  YouTube  và  Twitter.

Ông Lindell lưu ý rằng 
ông đã nhận được những lời 
đe dọa về tính mạng, và cho 
biết ông có các máy chủ của 
riêng mình để khi trang web 
đi vào hoạt động sẽ không dễ 
bị bên thứ ba là các nhà cung 
cấp đóng cửa. Đầu năm nay, 
trang web truyền thông xã 
hội Parler đã bị Amazon Web 
Services gỡ bỏ, và Google và 
Apple xóa nó khỏi các kho 
ứng dụng của họ.

Trong buổi phát hình trực 
tiếp đó, ông Lindell cũng 
nhắm vào những người kiểm 
chứng thực tế (fact-checkers), 
nói rằng “Facebook quyết 
định sẽ làm gì sau khi thực 
tế xảy ra,” và lưu ý rằng đôi 
khi những người kiểm chứng 
thực tế cung cấp thông tin 
chính xác – nhưng các nền 
tảng Công nghệ Lớn lại áp đặt 
quan điểm của riêng họ.

Cùng tham gia trong buổi 
phát hình có Trung tướng về 
hưu Michael Flynn, nhạc công 
theo phái truyền thống Ted 
Nugent, và ông Steve Bannon. 
Giám đốc điều hành MyPillow 
cho biết ông lạc quan trong 
bối cảnh các cuộc tấn công 
mạng và mô tả đó là “phần 
tồi tệ của bộ phim”. Nhưng đó 
cũng là “phần hay nhất của bộ 
phim” vì ông Lindell tin rằng 
phần hay nhất sắp ra mắt, ca 

ngợi các nguyên tắc hiến định 
và nhấn mạnh tầm quan trọng 
của các pháp lý của Thần.

Tướng Flynn cho biết, “Mọi 
người muốn nghe lời kêu gọi tự 
do này, chúng ta đang có một 
cuộc cải tổ hoặc một sự hồi 
sinh. Người dân Hoa Kỳ đang 
bắt đầu hiểu ra, người dân thế 
giới đang bắt đầu hiểu ra.”

Ông Flynn nói: “Chúng ta 
không nên sợ hãi về niềm tin 
của mình.”

Ông Lindell tuyên bố, 
“Đây là bước ngoặt lịch sử. Họ 
không thể tước bỏ các quyền 
và tự do ngôn luận.”

Hồi tháng 03/2021, ông 
Lindell nói với The Epoch 
Times rằng nền tảng này sẽ có 
thể  chứa  tới  một tỷ người dùng.

Theo ông Lindell, ý tưởng 
cốt lõi của nền tảng này là 
đề cao tự do ngôn luận, dựa 
trên các nguyên tắc sáng lập 
ban đầu của thế giới quan Cơ 
Đốc giáo–Do Thái giáo. Trong 
buổi phát hình trực tiếp, ông 
Lindell nói về lịch sử lập quốc 
của Hoa Kỳ như là một nền 
cộng hòa lập hiến tuân theo 
các pháp lý của Thần.

Những hành vi coi thường và 
nhân danh Chúa một cách bất 
kính sẽ không được phép xuất 
hiện trên nền tảng này. Những 
lời đe dọa đến tính mạng và nội 
dung khiêu dâm cũng bị cấm.

 Cũng trong hôm 19/04, ông 
Lindell đã công bố một vụ kiện 
chống lại công ty Dominion 
Voting Systems, gọi đó là “vụ 
án quan trọng nhất trong lịch 
sử đối với các quyền Tu chính 
án Thứ nhất của quý vị.” Vụ 
kiện này xảy ra nhiều tuần sau 
khi công ty Dominion kiện 
Giám đốc điều hành MyPillow 
vì tội phỉ báng.

 
Nguyễn Lê biên dịch

tạng ít được công chúng chú ý 
khiến nhiều người còn cho rằng 
đó là “tin đồn”. Bà đã dành ít 
nhất hai năm để thúc đẩy hành 
động này.

Thượng nghị sĩ Paxton khẳng 
định: “Chúng tôi biết đây là sự 
thật; chúng tôi biết đây là điều 
sai trái, và nó đang hủy hoại 
phẩm giá của mỗi người từ tận 
sâu thẳm lương tâm.”

Nhiều người từ khắp nơi 
trên thế giới đã đổ đến Trung 
Quốc để tìm kiếm việc ghép 
nội tạng; họ biết rằng có thể 
tìm được nội tạng phù hợp chỉ 
trong vòng 2 tuần. Nghị quyết 
được thông qua hôm 15/04 của 
Thượng viên Texas nêu rõ rằng 
tốc độ này có thể phải đánh đổi 
bằng những sinh mệnh vô tội. 

Vào năm 2019, Tòa án độc lập 
về Trung Quốc (China Tribunal, 
trụ sở tại Anh Quốc) kết luận 
rằng các tù nhân lương tâm 
đang bị sát hại để lấy nội tạng 
“quy mô lớn” – phần lớn trong số 
họ là học viên Pháp Luân Công, 
môn tu luyện đang bị đàn áp.

Tiến sĩ Howard Monsour là 
một trong những bác sĩ đầu tiên 
tham gia vào việc cấy ghép gan 
sau khi kỹ thuật này được chấp 
thuận vào năm 1984. Ông nhớ 
lại một trong những bệnh nhân 
của ông từ 10 năm trước; người 
này bị ung thư gan đã di căn 
nên không thể phẫu thuật cấy 
ghép. Sau khi nhiều bệnh viện 
Hoa Kỳ từ chối, người đàn ông 
tuyệt vọng này đã đi đến Trung 
Quốc và nhận được một lá gan 
mới với giá 88,000 USD, mặc 
dù Tiến sĩ Monsour đã khuyên 
bệnh nhân này không nên làm 

vậy. Ông đã ra cảnh báo rằng, 
phẫu thuật khi căn bệnh ung 
thư đã bước vào giai đoạn cuối 
có thể khiến tế bào ung thư di 
căn nhanh hơn. Bệnh nhân này 
vẫn tiếp tục thực hiện cuộc phẫu 
thuật và qua đời 8 tháng sau đó.

Bác sĩ Monsour hiện là 
chuyên gia tiêu hóa của 
Lakeside Physicians Express 
Care có trụ sở tại Granbury. 
Trong một phiên điều trần trước 
các thượng nghị sĩ tiểu bang 
Texas, ông cho biết: “Hãy nghĩ 
về một người sắp chết đuối. 
Anh ta sẽ tìm mọi cách để có 
thể ngoi lên hít thở nhằm kéo 
dài sự sống.” Ông nói rằng phẫu 
thuật ghép nội tạng tại Trung 
Quốc “đã gây hại cho công dân 
Texas này, và đặc biệt là đối với 
người hiến tặng nếu nội tạng 
đến từ một tù nhân.”

Tại phiên điều trần của 
Thượng viện tiểu bang, các học 
viên Pháp Luân Công sống sót 
sau khi bị tra tấn tại Trung Quốc 
vì đức tin của họ kể lại rằng họ 
đã bị cưỡng bức xét nghiệm 
máu mà không có lời giải thích. 
Họ còn phải chứng kiến   sự 
biến mất “kinh hoàng” của 
các tù nhân cũng là học viên 
khác, mà sau này họ phát hiện 
ra những người ấy đều có liên 
quan đến thu hoạch nội tạng.

Trại lao động Mã Tam Gia, 
là nơi bà Wang Haiying, một 
cư dân Houston từng bị tạm 
giam. Bà đã tận mắt nhìn thấy 
các lính canh đang rút một ống 
máu lớn từ một học viên nữ ở 
cùng phòng tạm giam, trong 
khi người phụ nữ này bị khống 
chế cơ thể.

Bà nói với các thượng nghị 
sĩ tiểu bang: “Hàng ngày, chúng 

tôi sống trong nỗi sợ khủng 
khiếp. Một số học viên bị đánh 
đập đến thiệt mạng và bị đem đi. 
Những người khác bị cảnh sát 
đưa đi và sau đó mất tích.”

Cư dân Yu Xinhui hiện sống 
ở Austin nhớ rằng, hàng chục 
đến hàng trăm tù nhân đã được 
đưa ra khỏi nhà tù Sihui ở 
Quảng Đông, nơi anh bị giam 
giữ từ năm 2001 đến năm 2007. 
Anh cho biết đã không thể nào 
gặp lại những người này.

Vào năm 2006, anh thấy 
nhiều xe buýt, xe quân sự và xe 
cấp cứu đến vào lúc nửa đêm; 
cảnh sát vũ trang bảo họ nằm 
trên giường quay mặt vào tường 
và “hãy ra ngoài khi được gọi 
tên, và đừng mang theo bất cứ 
thứ gì.”

Anh nói: “Mọi người đều kinh 
hãi. Ba người đã bị bắt khỏi phòng 
giam của tôi. Đồ đạc của họ bị bỏ 
lại trong phòng giam. Không ai 
trong số họ quay trở lại.”

Trong khi bị giam cầm, anh 
Yu đã gặp một bác sĩ cùng quê 
nhà; người này đã xác nhận với 
anh việc mổ cướp nội tạng sống 
đang diễn ra.

Anh nhớ lại lời người bác sĩ 
nói: “Các học viên Pháp Luân 
Công có cơ thể tốt nhất, và các 
cơ quan nội tạng đương nhiên 
là tốt nhất. Nội tạng của các tù 
nhân khác có thể không tốt để sử 
dụng vì họ lạm dụng ma túy, rượu 
hoặc  có  các  thói  quen  xấu  khác.”

Cảm thông với anh Yu, vị 
bác sĩ đó từng đề nghị anh giả 
vờ bỏ tu luyện Pháp Luân Công 
để cứu lấy mạng sống của mình.

Người bác sĩ nói: “Nếu không, 
ai biết được điều gì sẽ xảy ra với 
tim, gan, lách, và phổi của anh?”

Thượng nghị sĩ tiểu bang 
Donna Campbell, đồng tác giả và 
là một trong 12 nhà ủng hộ của 
dự luật, cho biết buổi điều trần 
đã giúp bà “mở mang tầm mắt”.

Trao đổi với đài NTD, bà nói: 

“Tôi nhìn thấy sự đau buồn, sự 
đau buồn sâu sắc đến từ sự tàn 
bạo cùng cực.” Bà hy vọng nghị 
quyết mới của Texas là khởi 
đầu cho một phong trào rộng 
rãi nhằm chấm dứt hành động 
lạm dụng này.

Bà tuyên bố: “Cần phải có sự 
phản đối kịch liệt trên quy mô 
toàn cầu rằng điều này là sai. 
Các quốc gia cần phải trừng phạt 
Trung Quốc vì loại hành vi này.”

Với tư cách là một bác sĩ 
phòng cấp cứu, bà cũng kêu gọi 
các y bác sĩ Trung Quốc “tránh 
xa” và “nói không” với những 
cách làm như vậy. 

“Nó đi ngược lại với lương 
tâm và đạo đức mà họ nên 
có. Bác sĩ cần làm việc để cứu 
mạng, chứ không phải để lấy đi 
mạng sống.”

Bản tin có sự đóng góp của 
Brenda Chen
Thu Anh biên dịch

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

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

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

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

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

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

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

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

714-775-4553

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

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

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

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

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

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

Flood-builder Risks
và nhiều loại bảo hiểm khác.

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

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

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

Cell 703.485.4628

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

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ GỬI TIỀN VỀ VIỆT NAM

SAIGON CARGO LLC
18910 FM 529, Ste. #6

Cypress, TX 77433
Office: (281) 861-4088
Cell: (346) 396-6789

Email: binhtranwindow@gmail.com

KHUYẾN MÃI ĐẾN TẾT

Nền tảng truyền thông xã hội 
mới của ông Mike Lindell bị 
tấn công sau khi ra mắt

Thượng viện Texas thông qua nghị quyết 
lên án cưỡng bức thu hoạch nội tạng 

Tiếp theo từ trang 1
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Ông Hawley kêu gọi phá vỡ 
các đại tập đoàn “muốn điều 
hành nền dân chủ”

TOM OZIMEK

Hôm 20/04, Thượng nghị 
sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa–
Missouri) đã kêu gọi Đảng 
Cộng Hòa giảm sự phụ thuộc 
tài chính vào các đại công ty, 
cũng như phá vỡ các tập đoàn 
quá quyền lực trên chính 
trường Hoa Kỳ đang tìm cách 
“điều hành nền dân chủ.”

Ông Hawley đã đưa ra 
nhận xét này trong một lần 
xuất hiện trên “Fox News 
Primetime” khi được hỏi về 
những tập đoàn đang gây ảnh 
hưởng đến các “điểm nóng” 
chính trị, chẳng hạn như sự 
phản đối gần đây của họ đối 
với Luật  cử  tri của Georgia.

Người dẫn chương trình 
Fox News, ông Ben Domenech 
hỏi: “Chúng ta có thể làm 
gì để các đại tập đoàn không 
tham gia vào vấn đề đang gây 
chia rẽ trong cuộc sống của 
người Hoa Kỳ?”

Ông Hawley đáp: “Tôi không 
nghĩ rằng có bất kỳ câu hỏi nào 
về việc những tập đoàn lớn này 
có quá nhiều quyền lực trong 
xã hội Hoa Kỳ, quá nhiều quyền 
lực trong nền chính trị Hoa Kỳ, 
vấn đề mấu chốt là họ muốn 
vận hành nền dân chủ của 
chúng ta. Họ muốn điều hành 
chính phủ.”

“Và câu trả lời là, đối với 
nhiều tập đoàn trong số đó, 
chúng  ta  phải  chia  tay  họ.”

Hồi đầu tháng 04/2021, ông 
Hawley đã giới thiệu dự luật có 
tên là “Đạo Luật Phá vỡ Độc 
quyền cho Thế kỷ 21,” sẽ cấm 
tất cả các giao dịch mua bán và 
sáp nhập của các công ty có giá 
trị vốn hóa thị trường trên 100 
tỷ USD, trao quyền cho Ủy ban 
Thương mại Liên bang cấm 
“các công ty kỹ thuật số thống 
lĩnh [thị trường]” thâu tóm các 

đối thủ cạnh tranh tiềm năng, 
và buộc các công ty thua trong 
vụ kiện chống độc quyền phải 
từ bỏ những lợi ích thu được 
từ các hoạt động độc quyền.

Ông Hawley nói trong một 
tuyên bố hôm 12/4 rằng, “Một 
nhóm nhỏ các đại tập đoàn 
kiểm soát các sản phẩm mà 
người dân Hoa Kỳ có thể mua, 
thông tin mà người dân Hoa 
Kỳ có thể nhận, và tham luận 
mà người dân Hoa Kỳ có thể 
tham dự. Những thế lực độc 
quyền này kiểm soát lời nói 
của chúng ta, nền kinh tế của 
chúng ta, đất nước của chúng 
ta, và sự kiểm soát của họ chỉ 
tăng lên bởi vì Hoa Thịnh Đốn 
đã hỗ trợ và tiếp tay cho cuộc 
tìm kiếm quyền lực không có 
hồi kết của họ.”

“Các tập đoàn ‘thức tỉnh’ 
muốn điều hành đất nước này 
và Hoa Thịnh Đốn rất vui khi 
để cho họ làm như vậy. Đã đến 
lúc phá vỡ tình trạng này và 
khôi phục sự cạnh tranh.”

Bài hùng biện của ông 
Hawley về các tập đoàn ‘thức 
tỉnh’ phản ánh nhận xét của 
Lãnh đạo Thiểu số Thượng 
viện Mitch McConnell (Cộng 
Hòa–Kentucky), người vào đầu 
tháng 04/2021 nói rằng các 
nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
thật ngớ ngẩn khi tố cáo Luật 
bầu cử của Georgia. Những 
người phản đối cho rằng Luật 
bầu cử này áp đặt các rào cản 
không công bằng đối với việc 
bỏ phiếu, còn những người 
ủng hộ cho biết nó làm cho các 
cuộc bầu cử an toàn hơn.

Ông McConnell nói với 
các ký giả trong một cuộc họp 
báo ở tiểu bang Kentucky, quê 
hương ông rằng, “Thật ngớ 
ngẩn khi nhảy vào giữa một 
vấn đề gây tranh cãi lớn.”

Nhận xét của ông McConnell 

sau đó đã khiến các công ty lớn 
của Hoa Kỳ đưa ra một tuyên 
bố chung được ký bởi 200 công 
ty—bao gồm PayPal, Dow, 
Microsoft, và Uber—thể hiện 
sự phản đối với các dự luật mà 
họ cho rằng làm việc bỏ phiếu 
trở  nên  khó  khăn hơn.

Tuyên bố có chữ ký của các 
giám đốc điều hành của các tập 
đoàn như Estee Lauder, HP, 
LinkedIn, và Levi’s cho biết, 
“Có hàng trăm dự luật đe dọa 
việc bỏ phiếu trở nên khó khăn 
hơn ở hàng chục tiểu bang trên 
toàn quốc.”

“Chúng tôi kêu gọi các nhà 
lãnh đạo được bầu ở mọi thủ 
phủ của tiểu bang và trong 
Quốc hội làm việc hết sức và 
bảo đảm rằng mọi người dân 
Hoa Kỳ đủ điều kiện đều có 
quyền tự do bỏ phiếu dễ dàng 
và tham gia đầy đủ vào nền 
dân chủ của chúng ta.”

“Đừng chọn phe trong 
những cuộc chiến lớn này. 
Các tập đoàn sẽ gây ra hậu quả 
nghiêm trọng nếu họ trở thành 
phương tiện cho đám đông cực 
tả chiếm đoạt đất nước chúng ta 
bằng cách vi phạm Hiến pháp,” 
ông McConnell cho biết.

Ông Hawley nói với Fox 
News trong cuộc phỏng vấn 
rằng việc Đảng Cộng Hòa chấm 
dứt sự phụ thuộc tài chính vào 
các công ty Hoa Kỳ, đặc biệt 
là các công ty đa quốc gia theo 
chủ nghĩa toàn cầu là “đặc biệt 
sống còn.”

Theo ông, “Các cử tri của 
chúng tôi đã nói trong nhiều 
năm rằng họ không thích việc 
làm bị chuyển ra nước ngoài. 
Họ không thích cách mà các 
tập đoàn này một mặt quỳ phục 
Trung Quốc và sau đó quay lại 
và thuyết giảng người dân Hoa 
Kỳ về công bằng xã hội ở quê 
nhà khi họ là một trong những 

kẻ phạm tội tồi tệ nhất.”
Ông Hawley kết luận rằng, 

“Chính sách của chúng tôi 
không dựa trên các đại tập 
đoàn. Đã đến lúc chúng tôi lắng 
nghe cử tri của mình. Chúng 
ta phải cứng rắn với chính các 
công ty. Tôi xin nhắc lại đó 
là đối với những công ty độc 
quyền, chúng nên bị phá vỡ.”

Thiện Lan biên dịch

Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa–Missouri) tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện 
về quyền biểu quyết tại Đồi Capitol, Hoa Thịnh Đốn, ngày 20/4/2021.

Tổng thống Donald Trump lắng nghe ông 
Michael J. Lindell, Giám đốc điều hành của 
tập đoàn MyPillow, phát biểu tại Vườn Hồng 
của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 
30/03/2020.

Ảnh chụp Trại 
lao động Mã 
Tam Gia, vùng 
Đông Bắc 
Trung Quốc, nơi 
diễn ra nhiều 
vụ ngược đãi 
nghiêm trọng 
các học viên 
Pháp Luân 
Công, ảnh được 
lưu lại bởi các 
nhóm nhân 
quyền.

Đã đến lúc phá vỡ 
tình trạng này và 
khôi phục sự
cạnh tranh.
Josh Hawley
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NEWT GINGRICH

Giờ đây chúng ta đang 
sống trong cuộc khủng 
hoảng văn minh Hoa Kỳ 
nguy hiểm và hiện hữu 

như cuộc khủng hoảng Nội 
Chiến hay Đệ nhị Thế chiến.

Trong cả hai cuộc khủng hoảng 
đó, nếu Hoa Kỳ đều thua thì đã 
không còn là đất nước Hoa Kỳ nữa – 
và tiến trình tự do trên thế giới này 
có thể bị suy yếu đáng kể.

Giờ đây, chúng ta phải đối mặt 
với các hiểm họa cùng lúc từ cả bên 
trong lẫn bên ngoài, với mức độ to 
lớn và thậm chí là to lớn hơn.

Trên bình diện quốc tế, chúng ta 
hiện nay phải đối mặt với một Trung 
Quốc đang trỗi dậy có sức mạnh 
kinh tế, khoa học và công nghệ hoàn 
toàn đủ sức cạnh tranh với Hoa Kỳ. 
Những sự hiếu chiến gần đây ở Biển 
Đông, chống lại Đài Loan, và đàn áp 
ở trong nước (bao gồm cả các trại 
tập trung và nạn diệt chủng đối với 
người Duy Ngô Nhĩ, nghiền nát văn 
hóa Phật giáo Tây Tạng, và đàn áp 
phong trào tự do ở Hồng Kông) đều 
là những dấu hiệu về sự tự tin của 
Trung Cộng.

Việc công bố một dự án chung có 
tên ‘Mặt trăng Trung–Nga’ là một ví 
dụ về sự thách thức của liên kết các 
chế độ độc tài đối với liên minh tự do 
do Hoa Kỳ dẫn đầu. Hành động Nga 
điều động lực lượng quân sự xung 
quanh biên giới Ukraine là một tín 
hiệu khác cho thấy sự hung hăng 
tiềm tàng của các nhà nước độc tài 
chuyên chế.

Dù những thách thức từ bên 
ngoài nguy hiểm đến thế nào, chúng 
cũng không thể so được với các mối 
đe dọa trong nước lên nền văn minh 
Hoa Kỳ.

Hãy cùng xem xét những chỉ số 
cho thấy nền văn minh của chúng ta 
đang bắt đầu sụp đổ.

Nhiều ngày qua cướp bóc và bạo 
loạn ở Minnesota đã xảy ra ngay cả 
khi phiên tòa xét xử một cựu cảnh 
sát đang được tiến hành – điều cho 
thấy nền pháp trị đang hoạt động.

Một cảnh sát bị sát hại trong khi 
dừng một chiếc xe ở New Mexico, 
và giới tinh hoa của chúng ta phớt 
lờ vụ sát hại này. Trên thực tế, thị 
trưởng Mike Elliott của Trung tâm 
Brooklyn, Minnesota, đã nói giữa 
cuộc bạo động: “Tôi không tin rằng 
các sĩ quan nhất thiết phải có vũ 
khí, quý vị biết đấy, mỗi khi họ – họ 
đang – họ đang dừng các phương 
tiện giao thông hoặc tham gia vào 
các tình huống mà không nhất thiết 
phải cần đến vũ khí.”

Một cuộc chiến nhắm vào cảnh 
sát đang diễn ra, với 264 người bị 
thiệt mạng vào năm 2020, tăng 96% 
so với năm trước. Tại thành phố New 
York, các lực lượng thù địch sử dụng 
chai chứa xăng (cocktail Molotov) để 
phóng hỏa vào xe cảnh sát. Số ca án 
mạng  đang tăng vọt khắp đất nước, 
tăng 36.7% vào năm 2020 – mức tăng 
cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Đối mặt với hành vi tội phạm 
hung hãn và bạo lực chống lại 
những người vô tội – bao gồm cả 
việc sát hại trẻ nhỏ – Dân biểu Đảng 
Dân Chủ Rashida Tlaib kêu gọi 

“không còn cảnh sát, giam giữ và 
quân sự hóa.” Trớ trêu thay, ông 
Tlaib lại đại diện cho thành phố 
Detroit. Theo Báo cáo Tội phạm 
năm 2020 của thành phố Detroit, đã 
có 327 vụ sát nhân vào năm 2020, 
tăng từ 275 vụ so với năm trước, tức 
là gia tăng 19%. Đã có 1,173 vụ xả 
súng không gây thiệt mạng vào năm 
2020. Con số này tăng từ 767 vụ của 
năm 2019, tức là tăng 53%.

Tại Milwaukee, Seattle, và 
Portland, Oregon, các khu vực cấm 
đi lại tương tự như ở Pháp đã được 
thiết lập; đây là sự ly khai được địa 
phương hóa một cách hiệu quả ở 
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Những kẻ theo chủ nghĩa vô 
chính phủ tiếp tục tấn công Portland 
hàng đêm. Mặc dù các quan chức 
công quyền có những tuyên bố 
mạnh mẽ, nhưng không có hành 
động hiệu quả nào được tiến hành để 
khôi phục lại luật pháp và trật tự.

Tại San Francisco, tuyên bố của 
luật sư quận theo cộng sản rằng 
hành vi trộm cắp dưới 900 USD sẽ 
không bị truy tố đã dẫn đến nạn 
trộm cắp hàng hóa nhiều đến mức 
Walgreens phải đóng cửa tất cả 10 
cửa hàng thuốc trong thành phố.

Mối đe dọa đối với nền văn minh 
Hoa Kỳ còn vượt xa bạo lực trên 
đường phố.

Các giám đốc điều hành ‘thức 
tỉnh’ từ chối lên án tội ác diệt chủng 
và chế độ chuyên chế của cảnh sát ở 
Trung Quốc, nhưng lại nhanh chóng 
tấn công tiểu bang Georgia của Hoa 
Kỳ – mặc dù Tổng thống Joe Biden 
hoàn toàn sai lầm (có lẽ là nói dối) 

 
Hai Hoa Kỳ/Hai hệ thống
Một phần của sự phân tách xanh/đỏ 
này là tuyên ngôn “Nạn phân biệt chủng 
tộc Kỹ thuật số” đang được bên xanh áp 
dụng cho bên đỏ để tạo ra hai hệ thống 
truyền thông xã hội. Nạn phân biệt 
chủng tộc Kỹ thuật số này đang lan rộng 
và được thúc đẩy bởi câu thần chú mới, 
méo mó, dồn dập về “công bằng xã hội” 
đang nắm giữ hệ thống tự động dẫn dắt 
mạng xã hội của Hoa Kỳ.

Chúng ta đang trải qua một sự biến 
động chưa từng có từ các nhóm như 
Black Lives Matter (BLM) và Antifa, 
những người không ngừng phát thanh 
trên mạng xã hội và các phương tiện 
truyền thông cũ.

Giờ đây có hai hệ thống doanh 
nghiệp ở Hoa Kỳ – màu xanh và màu đỏ. 
Nhiều doanh nghiệp dẫn đầu trong các 
lĩnh vực thị trường chính hiện đã cho 
thấy họ là cảnh sát tư tưởng thực sự để 
thực thi Công bằng Xã hội.

Ông Mike Lindell, Giám đốc điều 
hành công ty MyPillow, là tấm gương 
cho điều này, vì ông đã lọt vào tầm ngắm 
để bị loại bỏ bởi các linh mục cao cấp 
tự phong của “chủ nghĩa thức tỉnh”.

Chúng ta cũng đang phát hiện ra rằng 
có hai hệ thống tài chính ở Hoa Kỳ, vì 
những người nắm giữ vốn hiện đóng vai 
trò kiểm soát ai được nhận vốn và ai bị 
loại trừ. Bank of America đã trở thành 
“Ngân hàng của những người mà tôi 
quyết định cho phép tiếp cận hệ thống 
vốn.” Điều đó khác rất xa với ý định của 
người sáng lập ngân hàng này, người 
muốn bảo đảm tất cả mọi người đều có 
quyền tiếp cận vốn. Đội ngũ nhân viên 
ngân hàng hiện đại ngày nay đã trở thành 
một  phần  phụ  của dàn đồng ca giáo điều.

Giờ đây có hai hệ thống truyền thông 
ở Hoa Kỳ. Các chương trình trao giải của 
Hollywood hiện nay là một rạp xiếc La 
Mã rao giảng, và giáo điều. Rất ít người 
đang xem các chương trình trao giải này 
– trên thực tế, rất ít người xem các kênh 
truyền thông đại chúng lâu đời khi xếp 
hạng của các kênh này sụt giảm mạnh.

Từ quan điểm kinh doanh khó lý giải, 
thì thật tò mò là làm thế nào CNN thậm 
chí tồn tại được ở thời điểm này. Bằng 

cách nào đó, túi tiền của người dân đang 
bị các công ty và các nhà quảng cáo săn 
đón, những người tiếp tục thu lợi bằng 
cách quảng cáo trên các kênh truyền 
thông “thức tỉnh” để tồn tại, khi rõ ràng 
là lượng người xem đã giảm đáng kể – 
nhưng đó là vẻ đẹp của kỷ nguyên mới 
của chủ nghĩa tư bản lợi ích nhóm (giai 
đoạn chuyển tiếp lên chủ nghĩa xã hội).

Các công dân của đất nước chúng ta 
đã cố ý hoặc vô tình chọn phe. Nếu quý 
vị đang tức giận với bản thân vì không đủ 
“thức tỉnh” và có những bảng hiệu “ra 
vẻ đạo đức” trong sân nhà đang ca ngợi 
BLM, thì có lẽ quý vị đang ở bên màu 
xanh. Nếu những lời giáo điều tầm phào 
đó không có ý nghĩa đối với quý vị, thì có 
lẽ  quý  vị  đang ở bên màu đỏ.

 
Dịch chuyển dân số Hoa Kỳ
Biểu hiện lớn nhất của việc tái thiết 
nhanh chóng Hoa Kỳ trong các phe màu 
xanh và đỏ là sự di cư nội địa đáng 
kinh ngạc của người dân Hoa Kỳ.

Người dân Hoa Kỳ từ California 
đang chuyển đến Texas với số lượng 
đáng kể. California đã chứng kiến 
sự sụt giảm dân số lần đầu tiên kể từ 
năm 1900. Người Hoa Kỳ đang di cư, 
và chủ yếu chuyển từ màu xanh sang 
màu đỏ, với Texas và Florida chào đón 
những người lánh nạn từ New York và 
California. Ước mơ của tôi về một ngôi 
nhà lớn, giá rẻ ở Florida đã tan thành 
mây khói cùng với tình trạng nhà tăng 
giá ở các địa phương mà tôi muốn đến.

Tôi cho rằng những con số trên thực 
tế thậm chí còn lớn hơn những gì đang 
được báo cáo. Việc báo cáo loại dữ liệu 
kinh tế–xã hội này thường chậm trễ do 
mất thời gian để thu thập, tổng hợp, 
sắp xếp, và phân tích. Tôi có thể nói 
rằng loại báo cáo này chậm từ sáu tháng 
đến một năm.

Năm 2020, tôi nhận thấy việc tìm 
kiếm dữ liệu về các luồng dân cư rất 
là khó khăn. Tuy nhiên, tại cùng thời 
điểm đó, dữ liệu chưa chính thức lại 
cho thấy một cuộc di cư ồ ạt vẫn chưa 
được phản ánh. Hồi tháng 07/2020 tôi 
đã ở New York và đã chấn động vì thấy 
nhiều con phố bị bỏ hoang, tuy nhiên 
rất ít dữ liệu cho thấy có sự di chuyển 
vào thời điểm đó.

Dữ liệu này hiện đang bắt đầu xuất 
hiện. Trong số các tiểu bang màu xanh, 
thì Hoa Thịnh Đốn vẫn đang cho thấy sự 
gia tăng dân số – tôi có thể nói rằng lượng 
người di cư đã đạt đỉnh và sẽ giảm theo 
đồ thị hình sin khi Seattle mở rộng phạm 
vi mặt tiền các shop và nhà hàng bị đóng 
kín bằng các ván gỗ, còn các công ty lớn, 
cũng như dân cư thì rời đi.

Chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu 
của “Hội chứng Detroit” trên quy mô lớn 
ở các tiểu bang màu xanh khi người Hoa 
Kỳ thể hiện quan điểm của họ bằng cách 
bỏ đi. Điệp khúc phổ biến của phe truyền 
thống (conservative) là “Tôi lo ngại điều 
này sẽ đảo ngược tình trạng của Texas 
và Florida!” Tuy nhiên, từ một góc độ lạc 
quan, tôi lại thấy điều này là một cơ hội.

 
Chúng ta đang tiến đến đâu?
Bất chấp những nỗ lực của chính phủ 
hiện tại nhằm cải biến xã hội Hoa Kỳ 
với những đường biên giới không được 
kiểm soát, tôi thấy rằng những hậu quả 
không lường trước của chiến lược phe 
xanh lại sẽ có lợi cho tiểu bang phe 
đỏ. Các kế hoạch của Chính phủ Lớn 
luôn thất bại và đem lại những hậu quả 
không lường trước được.

Các đường dự báo xu hướng có hại 
cho phe màu xanh – giới tinh hoa có 
thể kiến thiết về mặt xã hội tất cả những 
gì họ muốn – nhưng các tiểu bang màu 
xanh của họ đang sụp đổ vì những kế 
hoạch sáng suốt này của các nhà lãnh 
đạo về bốn phương diện lừa dối tại Hoa 
Kỳ hiện đại: Công nghệ Lớn (Big Tech), 
Tài chính Lớn (Big Finance), Chính phủ 
Lớn (Big Government), và Học viện Lớn 
(Big Academia).

Bằng cách củng cố Thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn – theo một cách kỳ lạ gợi nhớ về Nội 
chiến Hoa Kỳ – Chủ tịch Hạ viện Nancy 
Pelosi (Dân Chủ–California) đã khiến 
thủ đô của chúng ta ngày càng trở nên 
không còn phù hợp. Austin, Tallahassee, 
và quan trọng nhất là Mar-a-Lago, hiện là 
các trọng tâm của Hoa Kỳ.

Công nghệ Lớn có thể thao túng tất 
cả các kết quả tìm kiếm mà họ muốn; 
họ hiện đang sống trong Bộ Sự thật 
(Ministry of Truth) tự tạo của mình và sẽ 
đi theo cách của MySpace và danh mục 
Sears, trong khi ông Lindell và các nhà 

sáng tạo khác thiết lập các phương án 
thay thế.

Ván cờ thực sự, một ván cờ mà tôi 
chưa đề cập đến, là cuộc đọ sức cuối cùng 
đang đến rất nhanh với Trung Quốc. Các 
tiểu bang màu đỏ, theo nhiều cách, kiểm 
soát nguồn cung lương thực và năng 
lượng của thế giới – cả hai thứ mà Trung 
Quốc đang khao khát. Chặng thứ ba của 
các yếu tố chiến lược cần thiết cho sự 
thành công của quốc gia là khả năng tiếp 
cận các thị trường tài chính của thế giới, 
và các công ty tài chính đang bắt đầu rút 
từ  New York  về  các khu vực màu đỏ.

Trung Quốc bị ghẻ lạnh trong việc 
tiếp cận nguồn vốn, vốn là huyết mạch 
của Trung Cộng. Hy vọng một Hoa Kỳ 
đang biến đổi có thể ngăn chặn sự xung 
đột công khai với một Trung Cộng đang 
ngày càng bị cô lập, nhưng nếu cuộc 
xung đột bắt đầu, có khả năng sẽ không 
có gì đáng bàn với Trung Cộng, và các 
tiểu bang màu xanh vẫn tập trung cao độ 
vào hiện tượng dân số giảm dần; điều 
này khiến họ rất dễ bị tổn thương trước 
các cuộc tấn công sinh học khác nữa, 
và xin Chúa bảo hộ, kể cả các cuộc tấn 
công  nguyên  tử  từ  phía Trung Cộng.

Điểm mấu chốt là, hãy để cho phe 
màu xanh đắm chìm trong cuộc tắm 
máu mang tính hủy diệt và hư vô của 
Cách mạng Pháp khi cố gắng rao giảng 
giáo điều cho nhau. Họ sẽ không bao 
giờ hạnh phúc, không bao giờ hài lòng, 
và dường như đang tự nguyện loại bỏ 
bản thân họ ra khỏi gien hạnh phúc 
này. Những người còn lại trong chúng 
ta có thể tập trung vào việc đánh bại 
Trung Cộng.

 
Đại tá đã nghỉ hưu John Mills là một 
chuyên gia an ninh quốc gia phục vụ 
trong năm thời kỳ: Chiến tranh Lạnh, 
Chia rẽ Hòa bình, Chiến tranh chống 
Khủng bố, Thế giới Hỗn loạn, và hiện 
tại là Cạnh tranh Quyền lực Lớn. Ông 
là cựu giám đốc chiến lược, chính sách 
an ninh mạng, và các vấn đề quốc tế tại 
Bộ Quốc phòng. 

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

Nguyễn Lê biên dịch

đã được sử dụng trong thời gian này.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết họ 
không tìm thấy bằng chứng cho thấy 
vaccine virus Trung Cộng đã gây ra 
3,005 ca tử vong được báo cáo cho 
VAERS tính đến ngày 13/04. Trang 
web của CDC cho biết, “Việc đánh giá 
các thông tin lâm sàng có sẵn bao gồm 
cả giấy chứng tử, khám nghiệm tử thi, 
và hồ sơ y tế cho thấy không có bằng 
chứng cho việc chích vaccine góp 
phần gây tử  vong cho bệnh nhân.”

Cùng ngày, CDC xác nhận rằng 
họ đang điều tra ca tử vong của một 

phụ nữ Virginia được chích vaccine 
một liều Johnson & Johnson, như 
một phần của cuộc điều tra về các tác 
dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến 
vaccine này.

Các nhà sản xuất vaccine được 
miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với 
bất kỳ phản ứng phụ nào trừ khi có 
“hành vi sai trái cố ý” liên quan. Chính 
phủ liên bang có Chương trình Bồi 
thường Thương tật Ứng phó (Counter-
measures Injury Compensation Pro-
gram) có thể trả tiền bồi thường cho 
những người đủ điều kiện bị thương tích 
nghiêm trọng vì loại vaccine đã được 
chấp thuận. Nhưng thủ tục phải chứng 
minh thương tích cho thấy đó là một 
quá trình rất khó khăn.

Bản tin có sự đóng góp của Meiling Lee.
Thu Anh biên dịch

MIMI NGUYEN LY

Đại học Yale và Đại học Columbia và 
một danh sách ngày càng nhiều các cơ 
sở giáo dục yêu cầu sinh viên phải chích 
ngừa để được nhập học kỳ mùa thu.

Hai trường đại học này đã đăng 
thông báo hôm 19/04 quy định rằng 
tất cả sinh viên dự định đến trường vào 
đầu học kỳ mùa thu năm 2021 phải 
chích ngừa COVID-19 đủ liều. 

Trong thông báo của Đại học Yale, 
họ cho biết “sẽ thu xếp điều chỉnh hợp 
lý đối với các trường hợp miễn chích 
ngừa vì lý do y tế và tôn giáo.” Đại 
học Columbia thông báo “sẽ bảo đảm 
các miễn trừ vì lý do tôn giáo và y tế, 
giống như cách chúng tôi làm đối với 
vaccine cúm và sởi, tuân thủ luật y tế 
công cộng của tiểu bang New York.”

Đại học Yale và Columbia cho biết 
họ sẽ cung cấp thêm thông tin trong 
những tuần tới, bao gồm cả cách thức 
các sinh viên cần lưu giữ thông tin về 
chích ngừa của chính mình nếu họ 
chích ở nơi khác, cách sinh viên có 
thể xin miễn trừ, và danh sách các loại 
vaccine hội đủ yêu cầu của Yale. Cả hai 
trường đại học cũng có chương trình 
chích ngừa của riêng họ.

Đại học Yale còn thông báo rằng họ 
đang xem xét liệu có nên bắt buộc 
chích ngừa cho giảng viên và nhân viên 
hay không, và họ đã yêu cầu một nhóm 
làm việc đưa ra các khuyến nghị, dự 
kiến   sẽ công bố trong vài tuần sắp tới. 
Trường đại học này sẽ có quyết định về 
việc này vào tháng 06/2021.

Hai trường khác thuộc Ivy League, 
Đại học Cornell và Đại học Brown, đã 
bắt buộc chích ngừa virus Trung Cộng 
cho sinh viên, cùng với hơn một chục 
trường đại học và cao đẳng khác.

Bốn trường thuộc Ivy League đã 

không bắt buộc chích ngừa virus 
Trung Cộng. Đại học Harvard và Đại 
học Princeton đều khuyến cáo sinh 
viên nên chích ngừa virus Trung Cộng 
nhưng không bắt buộc.

Đại học Dartmouth cũng đã khuyến 
khích sinh viên đi chích ngừa, và đã cung 
cấp “đặc quyền/tự do” cho những người 
đã được chích ngừa. Đại học Pennsylvania 
đang yêu cầu toàn khoa, các nhân viên, 
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và sinh viên 
đủ điều kiện của trường này chích ngừa, 
lưu ý thêm rằng có một phòng chích 
vaccine ngay trong khuôn viên trường.

Hiện tại, các loại vaccine virus 
Trung Cộng được chấp thuận sử dụng 
khẩn cấp ở Hoa Kỳ là Pfizer-BioNTech, 
Moderna, và Johnson & Johnson. 
Những người từ 16 tuổi trở lên đủ điều 
kiện chích vaccine Pfizer-BioNTech, 
và những người từ 18 tuổi trở lên đủ 
điều kiện được chích vaccine Moderna 
và Johnson & Johnson.

Các nhà chức trách y tế liên bang 
đã tạm dừng việc khai triển vaccine 
Johnson & Johnson hôm 13/04 sau khi 
sáu người được chích vaccine này xảy 
ra biến chứng đông máu hiếm gặp và 
nghiêm trọng sau khi chích ngừa – trong 
đó có một trường hợp tử vong. Trường 
hợp  thứ  bảy được tiết lộ vào ngày 14/04. 

Ủy ban cố vấn vaccine của CDC đã 
hủy bỏ quyết định tạm dừng vaccine 
Johnson & Johnson vào ngày 23/04.

Các nhà cung cấp vaccine được yêu 
cầu báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nghiêm 
trọng hoặc sơ suất chích ngừa nào cho 
Hệ thống Báo cáo Phản ứng Phụ của 
Vaccine (VAERS), hệ thống này do Bộ 
Y tế và Dịch vụ Nhân sinh quản trị.

Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 
12/04/2021, VAERS đã nhận được 3,005 
báo cáo trường hợp tử vong sau chích 
ngừa ở Hoa Kỳ. Hơn 189 triệu liều vaccine 

◾	 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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Cuộc khủng hoảng
nền văn minh Hoa Kỳ 

Đại học Yale, Đại học Columbia bắt buộc chích 
ngừa COVID-19 cho sinh viên

NATHAN HOWARD/GETTY IMAGES

Hợp chủng quốc ‘hai’ Hoa Kỳ
Tiếp theo từ trang 1

về luật bầu cử mới của tiểu bang 
này. Việc chuyển All-Star Game từ 
Georgia đến Colorado gây tổn hại cho 
các doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ 
gốc Phi châu. (Số nhân viên của các 
doanh nghiệp do người Mỹ gốc Phi 
làm chủ ở Georgia nhiều gấp 8 lần so 
với ở Colorado).

Hơn nữa, luật bỏ phiếu hiện tại của 
Colorado chặt chẽ hơn luật mới của 
Georgia. Nghĩa là đối với người thức 
tỉnh thì bày tỏ sự ủng hộ để ra vẻ đạo 
đức (virtue signaling) – chứ không 
phải dữ liệu thực – mới là quan trọng.

Truyền hình đã nói dối một cách 
có hệ thống để đánh bại Tổng thống 
Donald Trump trong cuộc bầu cử 
năm 2020. Ông Charlie Chester của 
CNN gần đây khẳng định: “Tôi gia 
nhập CNN để trở thành một phần 
của [kế hoạch] đó. Hãy xem những gì 
chúng tôi đã làm, chúng tôi [CNN] đã 
loại được ông Trump. Tôi chắc 100% 
sẽ nói thế, và tôi tin chắc 100% rằng 
nếu không phải là do CNN, thì tôi 
không biết liệu ông Trump có thể bị 
loại ra khỏi cuộc bầu cử đó không… 
Tôi gia nhập CNN vì tôi đã muốn trở 
thành một phần của đài này.”

Tất nhiên, The New York Times, 
The Washington Post, MSNBC, 
NBC, CBS, và ABC sẽ phản đối bất 
kỳ tuyên bố nào của CNN rằng chỉ 
mình họ đã đánh bại ông Trump. Có 
đến hai tờ báo đã giành được Giải 
thưởng Pulitzer cho việc nói dối về 
ông Trump.

Những công ty khổng lồ Internet 
còn làm lu mờ sự thù địch và không 
trung thực của các hãng truyền thông 
lâu năm, những kẻ đang ngày càng 
hoạt động như những nhà tài phiệt 
Nga. Họ đang cố gắng xóa sổ một nhà 
lãnh đạo được hơn 75 triệu người 
dân Hoa Kỳ ủng hộ – sự tàn độc xứng 
ngang với chính thể bạo chúa của 
Liên Xô và Trung Cộng.

Chủ nghĩa tư bản lợi ích nhóm 
đang trở nên táo bạo hơn khi chính 
phủ và doanh nghiệp lớn làm tăng 
sức mạnh cho nhau khiến đất nước 
bị thiệt hại.

Phân biệt chủng tộc quá mức 
thông qua các khoản bồi thường 
dựa trên chủng tộc, giới hạn trường 
học, và các chương trình giảng dạy 
chống người da trắng và chống nam 
giới là sự quay trở lại nạn phân biệt 
đối xử và phân biệt chủng tộc do 
chính phủ thúc đẩy.

Cuối cùng, đó là khi tiểu bang 
California đang cân nhắc việc yêu cầu 
học sinh tụng kinh mỗi ngày cho một 
vị thần Aztec, người từng là trung tâm 
của một giáo phái hiến tế người, thì 
chúng ta có những lý do chính đáng 
để tin rằng nền văn minh Hoa Kỳ 
đang gặp khủng hoảng.

Nếu chúng ta vẫn còn là đất nước 
Hoa Kỳ, chúng ta phải chống lại các 
thế lực đang cố gắng phá hủy chúng ta.

Ông Newt Gingrich, một đảng viên 
Cộng Hòa, từng là phát ngôn viên của 
Hạ viện từ năm 1995 đến năm 1999 và 
đã ra tranh cử với tư cách là ứng cử 
viên tổng thống vào năm 2012.

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

Lý Bình biên dịch

Cảnh sát Portland đuổi theo 
những người biểu tình sau khi 

một cuộc bạo động được tuyên 
bố trong tình trạng bất ổn dân 
sự do vụ xả súng ở Minnesota 

của Daunte Wright, tại Portland, 
Oregon, hôm 12/4/2021. 
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Quý vị có thể quên – hay ít 
nhất là gắng làm ngơ trong 
ít phút – những cuộc bạo 

động đang diễn ra trong các 
thành phố của chúng ta, khủng 

khiếp và thường đáng sợ như chúng 
vốn là vậy.

Một cuộc cách mạng thực sự và quan 
trọng hơn đang được ấp ủ, trong trường 
hợp ở đây là một cuộc cách mạng tích 
cực, trong lĩnh vực giáo dục. Và điều 
này đang biểu hiện từ cấp mẫu giáo cho 
đến đại học.

Người ta chán ngấy. Người ta đang 
cố gắng thay đổi và rời xa hoàn toàn hệ 
thống giáo dục.

Đã có quá đủ phong trào “thức tỉnh” 
xâm chiếm các trường học của chúng ta.

Một ví dụ gần đây cho điều này 
là bức thư của một người cha, người 
đã giận dữ kéo con gái mình ra khỏi 
trường Brearley cao cấp của thành phố 
New York, đã được lan truyền nhanh 
chóng như thế nào.

Người cha này, ông Andrew 
Guttman, đã cáo buộc trường tư thục 
dành cho nữ sinh này là “thiếu khả 
năng lãnh đạo một cách hèn nhát và 
kinh khủng để xoa dịu một đám phản tri 
thức, phi tự do.”

Bức thư này, đạt đến thành công một 
cách xuất sắc, đã chỉ đúng vào nhiều 
vấn đề ngày nay, trong số đó là:

“Nếu ban quản trị thực sự nhìn nhận 
nghiêm túc về ‘tính đa dạng’, thì họ sẽ 
không khăng khăng truyền bá cho học 
sinh và gia đình của chúng lối tư duy một 
chiều, thứ làm gợi nhớ nhiều đến cuộc 
Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc.”

Mức độ nổi tiếng sau một đêm của 
bức thư (như những gì người ta đánh 
giá, sau khi đọc toàn bộ nội dung) 
trên khắp Internet là thước đo về cách 
người cha này nói, không chỉ về trường 
Brearley mà còn về tình trạng hiện nay 
của đa số các cơ sở giáo dục, công và tư 
trên đất nước này. 

Có thể nói, các gia đình đang thể 
hiện quan điểm của mình thông qua 
con cái họ bằng cách rời bỏ trường học, 
đưa chúng ra khỏi những cơ sở giáo 
điều này, với số lượng ngày càng tăng 
để dạy dỗ tại nhà. Tỷ lệ phần trăm này 
đang tăng lên – phần nào là do đại dịch 
nên việc học tập tại nhà được khích lệ 
trong lúc các trường học bị đóng cửa.

Thêm vào đó, trong đại dịch các bậc 
cha mẹ có thể xem những gì con họ đã 
được dạy qua Zoom. Họ đã không thích 
những điều đó. 

Thế nên, những gì đang tiến triển là 
một cuộc cách mạng tiêu dùng trong 
lĩnh vực quan trọng nhất đối với tương 
lai của đất nước chúng ta – giáo dục.

Điều này bao gồm cả các trường tư 
thục – vốn bị các hiệp hội giáo viên và 
nhiều đảng viên Dân Chủ phản đối – nơi 
những ai không đủ khả năng chi trả cho 
những trường kiểu như Brearley trên 
toàn thế giới có thể gửi con cái của họ tới.

Trường học mở cửa lẽ ra là vì học 
sinh và gia đình của chúng, để chuẩn 
bị cho học sinh trở thành những công 
dân có học thức của một nước cộng 
hòa dân chủ và đóng góp cho xã hội với 
tư cách là thành viên của thế giới lao 
động. Trường học không phải tồn tại vì 
các giáo viên, các nhà quản trị, hay các 
chính trị gia quan tâm đến ý thức hệ.

Dù sao thì loại trường như Brearley 
cũng là nơi mà dịch vụ của họ được 
người tiêu dùng (sinh viên và gia đình 
họ) mua, bằng thuế hoặc học phí, bất kể 
các công đoàn giáo viên của chúng ta 
dường như đang nói gì đi nữa thông qua 
các hành động quân phiệt và thường 
ngoan cố của họ. 

Giáo viên được cho là phải cung cấp 
dịch vụ có ích cho học sinh của họ, dạy 
chúng cách tư duy độc lập chứ không 
phải là nhồi sọ chúng.

Cách tiếp cận người tiêu dùng này 
đang bắt đầu thấm dần, một cách có 
ý thức và vô ý thức, vào hệ thống giáo 
dục hiện nay. Nó đi từ các cấp học thấp 
hơn, nơi mà việc học tại nhà (một số 
trong đó với các hình thức mới làm cho 
việc học tại nhà phong phú hơn hầu 
hết các trường học thông thường) được 
ưu tiên; cho đến tận đại học và cao học, 
nơi các phương pháp mới đánh giá 
tính hữu dụng của chúng đang được 
xem xét kỹ lưỡng.

Mọi người có nên học lên đại học 
không? Việc đó có đáng không? Và nếu 
có, thì học ở đâu?

Nhóm tám trường đại học xuất sắc 
Ivy League được ca tụng trong những 
ngày này đã trở thành tiên phong của 
phong trào “thức tỉnh”, với việc trường 
Princeton chỉ nhận 30% sinh viên da 
trắng vào lớp sinh viên mới năm thứ 
nhất của trường. Đó là khoảng một nửa 
số phần trăm người da trắng sống ở đất 

nước chúng ta, nếu quý vị tính người 
gốc Tây Ban Nha là người da trắng 
và còn ít hơn đáng kể nữa nếu quý vị 
không tính vào.

Chính sách ưu đãi (Affirmative 
actions*) là một chuyện. Còn đây là 
chính sách ưu đãi cực đoan và phân 
biệt đối xử đến tận cùng. Có gì đó trục 
trặc ở đây. Một số người (những người 
nắm quyền kiểm soát các cơ sở giáo dục 
“tinh hoa”) không còn sáng suốt nữa.

Trong khi đó, ngoài các trường Ivy và 
các cơ sở giáo dục tương tự, thì đại học 
ngày càng trở nên ít hấp dẫn hơn vì ít 
người nộp đơn xin học trên toàn quốc.

Nhiều trường đại học đang gặp khó 
khăn về kinh tế và đang trên bờ vực 
đóng cửa. Một số trường thậm chí đang 
(gấp gáp!) tìm kiếm những sinh viên 
theo phái truyền thống (conservative).

Điều này đem lại cho học sinh và gia 
đình của họ nhiều cơ hội kiểm soát hơn 
trong việc ăn học của họ – với tư cách là 
người tiêu dùng – và đem lại sự thay đổi 
có hiệu quả.

Nếu người tiêu dùng muốn có một 
nền giáo dục cân bằng hơn, dù họ có 
biết hay không, thì họ đều có vị thế 
để yêu cầu điều đó. Khi các trường đại 
học phải vất vả để có được sinh viên thì 
vấn đề này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Các 
trường đại học sẽ cần phải thay đổi để có 
thể tiếp tục tồn tại.

Kiểu thay đổi này cũng có thể xảy ra 
ở các trường dự bị tư thục và thậm chí 
một số trường công lập.

Tất cả chúng ta cần sử dụng quyền 
người tiêu dùng này vào nền giáo dục 
vì lợi ích của đất nước chúng ta – và hầu 
hết tất cả chúng ta đều có thể làm được 
điều này. Hầu hết ai cũng có bạn bè 
hoặc người thân đi học cả.

Hãy nắm lấy thời cơ. Hành động để 
thay đổi nền giáo dục là loại hình mà 
mọi công dân đều có thể tham gia. Nếu 
quý vị đang tìm cách làm điều gì đó để 
bù đắp cho cuộc bầu cử rắc rối thì đây là 
một nơi tốt để bắt đầu. Quý vị sẽ có thể 
thay đổi theo cách tốt nhất.

 
Tác giả Roger L. Simon là một tiểu thuyết 
gia từng đoạt giải thưởng, nhà biên kịch 
được đề cử giải Oscar, đồng sáng lập 
PJMedia, và hiện là cộng tác viên biên 
tập của The Epoch Times. Mới đây Tiến 
sĩ Carol Swain đã phỏng vấn ông.

Quan điểm trình bày trong bài 
viết này là của tác giả và không nhất 
thiết phản ánh quan điểm của The 
Epoch Times.
 
Nguyễn Lê biên dịch
 
*Affirmative action (Hành động Khẳng 
định hay chính sách Ưu đãi): thuật ngữ 
này lần đầu tiên được dùng trong Sắc lệnh 
Hành pháp 10925, do Tổng thống John F. 
Kennedy ký năm 1961. Sắc lệnh yêu cầu cơ 
quan chính phủ "không phân biệt đối xử 
với bất kỳ nhân viên hoặc người nộp đơn 
xin việc vì chủng tộc, tín ngưỡng, màu da 
hoặc quốc gia. gốc gác." 

Trường Brearley ở Manhattan, Thành phố New York, hôm 19/04/2021. 

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

James Heller, Tổng lãnh sự 
Hoa Kỳ tại Thượng Hải, và các 
cựu vận động viên bóng bàn 
Trung Quốc Trương Tạ Lâm 
(Zhang Xielin) và Trịnh Minh 
Trí (Zheng Minzhi). Nhưng 
sự kiện này không nhận được 
nhiều sự quan tâm từ phía Hoa 
Kỳ, và đại sứ Hoa Kỳ đã không 
đến dự. Có vẻ như Hoa Kỳ và 
Trung Quốc hiện có mối bang 
giao ở cấp độ quyền đại sứ.

Người dân Hoa Kỳ đã đang 
đối xử tốt với Trung Quốc và 
người dân Trung Quốc – chẳng 
hạn như thành lập Chương 
trình Học bổng Bồi thường 
Hiệp ước Tân Sửu (Boxer 
Indemnity Scholarship 
Program) vào năm 1908, hỗ 
trợ Trung Quốc trong Chiến 
tranh Trung–Nhật lần thứ 
hai, ngăn chặn cuộc tấn công 
nguyên tử của Liên Xô vào 
Trung Quốc năm 1969, mở 
cửa thị trường cho Trung 
Quốc và cung cấp những mặt 
hàng rất thiết yếu hiện nay 
của nước này, bao gồm cả bắp 
và đậu nành.

Ngay cả khi Trung Cộng và 
các cơ quan ngôn luận trong 
và ngoài nước của họ cố tình 
tấn công Hoa Kỳ, nhiều người 
dân Hoa Kỳ chỉ tức giận với 
Trung Cộng và chế độ chuyên 
quyền của nó, chứ không phải 
với người dân Trung Quốc.

Thật đáng tiếc khi Trung 
Cộng đã bỏ qua cơ hội hoàn 
hảo được tạo dựng cách đây 50 
năm để thiết lập liên hệ chặt 
chẽ hơn với Hoa Kỳ, đón nhận 
phương Tây và hội nhập vào 
cộng đồng quốc tế. Thay vào 
đó, Trung Cộng truyền bá tư 
tưởng cộng sản và tuyên truyền 
chống Hoa Kỳ trên khắp thế 
giới trong khi lại nhận viện trợ 
từ Hoa Kỳ. Mối bang giao giữa 
Trung Quốc–Hoa Kỳ đã thay 
đổi từ cạnh tranh thân thiện 
sang cuộc đọ sức nguy hiểm và 
hung hãn.

Bất kể Thủ tướng Lý Khắc 
Cường đóng vai trò gì trong 
chính sách đối ngoại của 
Trung Cộng, và bất kể ông ta 
đã nói gì với các nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp Hoa Kỳ tại một 
hội nghị truyền hình gần đây 
về tầm quan trọng của sự hợp 
tác giữa hai nước, thì Trung 
Quốc và Hoa Kỳ vẫn đang dần 
tiến đến tách rời hoàn toàn, 
và thậm chí một cuộc đối đầu 

quân sự đang được chuẩn bị.
 Trong khi nhóm ngoại giao 

Hoa Kỳ đang trau dồi kỹ năng 
bóng bàn của họ ở Thượng 
Hải, thì một kịch bản hoàn 
toàn khác đã được dàn dựng 
ở Bắc Kinh và Đài Bắc. Trong 
khi các phi cơ quân sự và chiến 
hạm của Trung Cộng thường 
xuyên đe dọa Đài Loan, thì 
tuyên truyền của Trung Cộng 
về việc xâm nhập vào không 
phận và hải phận của Đài Loan 
cũng tràn lan rộng rãi.

Khi đặc phái viên về khí 
hậu của TT Joe Biden, ông 
John Kerry, đến Thượng Hải 
hôm 14/04 để thảo luận về 
các vấn đề khí hậu toàn cầu, 
cựu Thượng nghị sĩ Hoa 
Kỳ Chris Dodd (Dân Chủ–
Connecticut) đã đến Đài Loan 
cùng ngày. Cùng đi với cựu 
Thượng nghị sĩ Dodd còn có 
các cựu Thứ trưởng Ngoại 
giao là ông Richard Armitage 
và ông James Steinberg, cũng 
như ông Dan Biers, giám đốc 
Văn phòng Điều phối Đài 
Loan tại Bộ Ngoại giao. Phái 
đoàn đã có cuộc gặp với Tổng 
thống Đài Loan Thái Anh Văn 
vào ngày hôm sau và cũng có 
cuộc gặp với các quan chức 
cao cấp của Bộ An ninh Quốc 
gia, Bộ Ngoại giao, và Bộ 
Quốc phòng Đài Loan.

Bà Thái cho biết, “Chúng 
tôi rất sẵn lòng hợp tác với các 
quốc gia cùng chí hướng, bao 
gồm cả Hoa Kỳ, để cùng bảo vệ 
nền hòa bình và ổn định của 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương, đồng thời ngăn 
chặn các hành động gây hấn 
và khiêu khích.”

Tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ giúp 
Đài Loan chống lại Trung Cộng.

 Trước khi các hoạt động này 
diễn ra ở Bắc Kinh và Đài Bắc, 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony 
Blinken đã có bài diễn văn mới 
nhất, nói rằng phải điều tra kỹ 
lưỡng nguồn gốc của đại dịch 
COVID-19 để tránh “những 
mối đe dọa sinh học” trong 
tương lai, và không để các thế 
hệ tương lai của Hoa Kỳ phải 
thất vọng. Ông cũng cho biết, 
“Đây là một thời điểm then 
chốt – một thời điểm để chúng 
ta nghĩ lớn và hành động dũng 
cảm. Và Hoa Kỳ sẽ chinh phục 
được thách thức này.”

Tất nhiên, đằng sau các 
chính sách này của chính 
phủ TT Biden là các phương 
tiện tấn công do các cơ quan 

tình báo Hoa Kỳ cung cấp. 
Khi tham dự phiên điều trần 
tại Thượng viện, Giám đốc 
CIA William Burns nói rằng 
hạ đo ván Trung Cộng trong 
quá trình cạnh tranh sẽ là 
chìa khóa cho “an ninh quốc 
gia trong những thập kỷ tới” 
và “một Trung Quốc lãnh đạo 
có tính thù địch, săn đuổi” sẽ 
gây ra thách đố địa chính trị 
lớn nhất.

Văn phòng Các Vấn đề Đài 
Loan của Trung Cộng truyền 
tải thông điệp rằng nhà cầm 
quyền Trung Cộng quyết tâm 
kiềm chế sự độc lập của Đài 
Loan và cắt đứt mối bang giao 
Đài Loan–Hoa Kỳ; điều này 
cho thấy Trung Cộng lo ngại 
rằng Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ 
thành lập một liên minh.

Các cuộc đàm phán giữa 
Trung Quốc và Hoa Kỳ không 
thể đi đến đâu. Trung Cộng 
không quan tâm đến việc thảo 
luận các vấn đề về biến đổi 
khí hậu và nhân quyền, vì họ 
quan tâm nhiều hơn đến eo 
biển Đài Loan.

 Về vấn đề biến đổi khí hậu, 
Hoa Kỳ hy vọng rằng Trung 
Quốc sẽ ngừng xây dựng các 
nhà máy nhiệt điện sử dụng 
than, ngừng xây dựng các nhà 
máy nhiệt điện sử dụng than 
theo Sáng kiến Vành đai và Con 
đường (BRI), và ngừng cấp vốn 
cho các công ty than ở nước 
ngoài. Trung Cộng hy vọng có 
được công nghệ sạch, và Hoa 
Thịnh Đốn sẽ công bố một kế 
hoạch giảm đáng kể lượng phát 
thải. Chính phủ TT Biden đã 
phần nào tiếp tục chiến lược 
cứng rắn của cựu Tổng thống 
Donald Trump. Nhưng nếu 
chính phủ hiện tại nới lỏng các 
hạn chế để đáp ứng các yêu 
sách của Trung Cộng, thì điều 
đó sẽ chỉ gây nguy hiểm cho 
lợi ích của Hoa Kỳ.

Hiện tại, mối bang giao 
Trung Quốc–Hoa Kỳ đã xấu 
đi. Tôi tin rằng ngoại giao 
bóng bàn đã trở thành một 
trò chơi xấu xí và hung hăng. 
Hãy nhớ rằng chế độ cộng sản 
là không tuân thủ theo luật 
lệ. Sẽ là không thực tế nếu 
kỳ vọng Trung Cộng là một 
người chơi công bằng. Để 
đối phó với nhà cầm quyền 
Trung Cộng, Hoa Kỳ nên tổ 
chức một trận bóng bầu dục 
thực sự và tạo bước đột phá 
bằng những pha phòng thủ 
và tấn công thực sự.

Một cuộc cách mạng ‘tiêu dùng’ thực sự bắt đầu giành 
quyền kiểm soát nền giáo dục

Ngoại giao Hoa Kỳ–Trung Quốc
trở nên gay gắt hơn

ZACHARY STIEBER

Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến 
nghị thai phụ nên chích ngừa 
COVID-19.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, 
người đứng đầu CDC, nói trong 
một cuộc họp báo trực tuyến 
hôm 23/04 rằng, “CDC khuyến 
nghị thai phụ nên chích ngừa 
vaccine COVID-19. Chúng tôi 
biết rằng đây là một quyết định 
mang tính cá nhân sâu sắc, và 
tôi khuyến khích mọi người nên 
nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc ban 
đầu để xác định điều gì là tốt 
nhất cho họ và cho con của họ.”

Khuyến nghị này được cập 
nhật từ hướng dẫn trước đó, 
khuyên thai phụ có thể chọn 
chích ngừa nhưng không khuyến 
nghị thai phụ chích ngừa.

Sự thay đổi thông điệp 
trong bản hướng dẫn cập nhật 
này diễn ra sau khi Tạp chí Y 
khoa New England Journal of 
Medicine công bố kết quả ban 
đầu của một nghiên cứu quan 
sát do CDC thực hiện cho thấy 
“không có dấu hiệu rõ ràng nào 
liên quan đến an toàn trên thai 
phụ được chích vaccine mRNA 
COVID-19.”

Hai trong số ba loại vaccine 
được chấp thuận sử dụng trong 
trường hợp khẩn cấp tại Hoa 
Kỳ, một từ Moderna và một từ 
Pfizer-BioNTech, được phát 

triển dựa trên công nghệ mRNA.
Các nhà nghiên cứu đã xem 

xét dữ liệu từ v-safe [một ứng 
dụng trên điện thoại thông 
minh do CDC xây dựng nhằm 
hỗ trợ cho các thai phụ sau 
chích vaccine COVID-19] và 
Hệ thống Báo cáo Thụ động 
các Phản ứng phụ sau chích 
vaccine (VAERS). Họ đã kiểm 
tra dữ liệu khảo sát của khoảng 
30,887 người được xác định là 
mang thai trong sổ ghi danh và 
được chích một trong các loại 
vaccine mRNA, cũng như gần 
5,000 người khác phát hiện có 
thai sau khi chích ngừa.

Một nhóm 3,958 người ghi 
danh dùng v-safe đã trả lời 
các câu hỏi từ tổng đài v-safe. 
Trong số đó, gần 98% cho biết 
không bị nhiễm COVID-19; 56 
người khác nhiễm COVID-19 
trước khi chích ngừa; 22 người 
mắc bệnh sau khi chích ngừa, 
bao gồm 12 người mắc bệnh 
sau hai tuần chích ngừa.

COVID-19 là căn bệnh do 
virus Trung Cộng gây ra.

Trong số 827 thai phụ đã kết 
thúc thai kỳ, 712 trường hợp sinh 
con còn sống trong khi số còn lại 
kết thúc thai kỳ trong tình trạng 
sảy thai tự nhiên (thuật ngữ mô 
tả các trường hợp sảy thai diễn ra 
trong vòng 20 tuần đầu.) Kết quả 
bất lợi ở trẻ sinh ra bao gồm 60 
trường hợp sinh non, 23 trường 
hợp có kích thước nhỏ so với 
tuổi thai, và 16 trường hợp dị tật 

bẩm sinh nặng. Không có trường 
hợp tử vong sơ sinh nào trong 
số trẻ sinh ra còn sống được báo 
cáo. Một trường hợp thai chết 
trong bụng mẹ đã được ghi nhận.

Hàng chục trường hợp sẩy 
thai sau chích ngừa đã được 
báo cáo cho VAERS. Đó là biến 
chứng thai kỳ phổ biến nhất 
được báo cáo cho hệ thống báo 
cáo thụ động sau chích ngừa.

Tiến sĩ Shelley Cole, và 
một thành viên của America’s 
Frontline Doctors, trước đây đã 
nói với The Epoch Times rằng 
thật đáng lo ngại khi một loại 
vaccine vẫn đang trong giai đoạn 
thử nghiệm lâm sàng lại đang 
được khuyến nghị sử dụng cho 
phụ  nữ  mang  thai  và  cho con bú.

Các nhà nghiên cứu cho 
biết, tỉ lệ thai nghén và kết quả 
trẻ được sinh ra của những thai 
phụ có chích ngừa tương tự với 
tỉ lệ được công bố trong các tài 
liệu đã được bình duyệt.

Tiến sĩ Walensky cho biết 
trong cuộc họp rằng, “Thai phụ 
cũng gặp phải các phản ứng 
phụ giống như những người 
khác sau khi chích ngừa. Chúng 
tôi cũng đã có thể theo dõi chi 
tiết hơn 3,900 thai phụ và hơn 
800 người trong số họ đã kết 
thúc thai kỳ. Điều quan trọng 
là không thấy có lo ngại nào về 
mặt an toàn cho những người 
được chích ngừa trong tam cá 
nguyệt thứ ba hoặc lo ngại nào 
về  an toàn cho trẻ sơ sinh.”

Các hạn chế của nghiên 
cứu bao gồm thực tế là hầu hết 
những người được xác định 
mang thai không trả lời câu 
hỏi, tính chất thụ động của hệ 
thống báo cáo vaccine, và tình 
trạng thiếu kiến   thức về tổng số 
liều vaccine COVID-19 được 
chích cho thai phụ.

Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu 
chỉ ra rằng vaccine COVID-19 
không chỉ bảo vệ phụ nữ khỏi 
căn bệnh này và các biến chứng 
của nó trong thai kỳ, mà còn 
truyền kháng thể từ mẹ sang con 
nếu thai phụ được chích ngừa 
trong tam cá nguyệt thứ ba.

CDC và các cơ quan quản lý 
thuốc đang tiến hành nghiên 
cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

Các nhà nghiên cứu viết: 
“Cần tiếp tục theo dõi để đánh 
giá thêm kết cục y khoa trên bà 
mẹ, thai phụ, trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ liên quan đến việc chích 
ngừa COVID-19 cho bà mẹ, 
bao gồm cả các giai đoạn trước 
khi mang thai và trong suốt 
thai kỳ. Trong khi đó, dữ liệu 
hiện tại có thể cung cấp thông 
tin giúp cho thai phụ và người 
chăm sóc sức khỏe của họ 
quyết định về việc chích ngừa.” 

Theo CDC, nguy cơ mắc 
bệnh COVID-19 nặng gia tăng 
trên thai phụ so với người không 
mang thai. Tuy nhiên, nguy cơ 
bệnh nặng nói chung là thấp.

Thu Anh biên dịch

CDC khuyến nghị thai phụ chích vaccine COVID-19

Một tàu khu trục 
nhỏ phóng bụi kim 
loại gây nhiễu xạ 
và pháo sáng trong 
một cuộc tập trận 
trên biển gần Cảng 
Hải quân Suao ở 
Nghi Lan, miền 
đông Đài Loan, ngày 
13/04/2018. Các 
cuộc tập trận hải 
quân mô phỏng 
một cuộc tấn công 
vào hòn đảo này đã 
diễn ra ngay sau khi 
Bắc Kinh tuyên bố 
rằng chế độ Trung 
Cộng sẽ tổ chức 
các cuộc tập trận 
bắn đạn thật ở eo 
biển Đài Loan hôm 
18/04/2021.

Tiến sĩ Frank Tian Xie, là giáo sư 
ngành thương mại của tổ chức 
John M. Olin Palmetto tại Đại học 
South Carolina Aiken, và là học 
giả thỉnh giảng của Đại học Quốc 
gia Đài Loan.

Quan điểm trình bày trong 
bài viết này là của tác giả và 
không nhất thiết phản ánh quan 
điểm của The Epoch Times.
 
Nguyễn Lê biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

HANNAH BEIER/REUTERS

SAM YEH/AFP/GETTY IMAGES
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Một thai phụ được chích ngừa COVID-19 tại Skippack Pharmacy ở Schwenksville, Pennsylvania, 
hôm 11/02/2021.
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CATHY HE

Hai quan chức quân sự hàng 
đầu của Hoa Kỳ cho biết trong 
các cuộc điều trần quốc hội 
gần đây rằng năng lực của 
Trung Quốc trong việc củng 
cố sức mạnh hải quân ở Ấn Độ 
Dương cũng như việc tiếp tục 
xây dựng kho vũ khí nguyên 
tử là mối lo ngại lớn đối với 
Hoa Kỳ.

Theo Tướng Stephen 
Townsend, người đứng đầu Bộ 
Tư lệnh Phi Châu của Hoa Kỳ, 
năng lực hải quân của nhà cầm 
quyền cộng sản Bắc Kinh hiện 
bao gồm cả một cơ sở tại căn 
cứ được hiện đại hóa của họ ở 
Djibouti trên vùng Sừng Phi 
Châu có khả năng hỗ trợ lực 
lượng hàng không mẫu hạm 
đang  mở  rộng của Trung Quốc.

Ông Townsend nói với Ủy 
ban Quân vụ Hạ viện hôm 20/04 
rằng, “Căn cứ quân sự đầu tiên 
ở ngoại quốc của họ, căn cứ duy 
nhất của họ, là ở Phi Châu, vừa 
mới được mở rộng với việc bổ 
sung thêm một bến tàu quan 
trọng thậm chí có thể hỗ trợ các 
hàng không mẫu hạm của họ 
trong tương lai. Trên khắp các 
lục địa, họ đang tìm kiếm các 

căn cứ  tiềm năng khác.”
Bắc Kinh mở căn cứ ở 

Djibouti năm 2017, nằm cách 
Trại Lemonnier chỉ 7.4 dặm 
(12 km). Trại này là nơi đồn trú 
của khoảng 4,500 nhân viên 
quân sự Hoa Kỳ và các cơ sở 
hoạt động chính dành cho Bộ 
chỉ huy ở Phi Châu của Hoa 
Kỳ. Một số quốc gia khác cũng 
có căn cứ tại Djibouti, bao gồm 
Pháp, Nhật Bản, và Ý.

Sự hiện diện của nhiều căn 
cứ quân sự khác nhau đến 
vậy là do vị trí chiến lược của 
Djibouti – nằm cạnh eo biển 
Bab-el-Mandeb, ngăn cách 
Vịnh Aden và Hồng Hải; Hồng 
Hải là cửa ngõ vào kênh đào 
Suez. Khoảng 12% khối lượng 
giao thương của thế giới đi qua 
kênh đào Suez mỗi ngày.

Hiện tại, Trung Quốc có hai 
hàng không mẫu hạm – tàu 
Liêu Ninh và tàu mới hơn là 
tàu Sơn Đông – và đang đóng 
chiếc thứ ba. Vào tháng Giêng, 
phương tiện truyền thông nhà 
nước của Trung Quốc đưa tin 
việc đóng chiếc hàng không 
mẫu hạm thứ ba dự kiến   sẽ 
hoàn thành trước cuối năm nay.

Các quan chức quân sự 
Trung Quốc đã công khai phủ 

nhận rằng căn cứ Djibouti của 
họ là nhằm để “bành trướng 
quân sự” và tuyên bố rằng căn 
cứ này là cần thiết để hỗ trợ 
các nhiệm vụ chống cướp biển 
và cứu trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, ông Abhijit 
Singh, một cựu sĩ quan hải 
quân Ấn Độ và là người đứng 
đầu chính sách hàng hải tại 
Quỹ Nghiên cứu Người quan 
sát ở New Delhi, nói rằng căn 
cứ Djibouti của Trung Quốc 
“thể hiện mạnh mẽ nhất tham 
vọng kiểm soát Ấn Độ Dương 
của Trung Quốc,” trong bài báo 
của ông đăng trên tờ ThePrint 
của Ấn Độ vào tháng 06/2020.

Nhà cầm quyền Trung Cộng 
có những tham vọng khác ở 
Phi Châu. Ông Townsend nói 
với ủy ban rằng Trung Quốc 
“hẳn có ý định thiết lập thêm 
các căn cứ ở ngoại quốc tại Phi 
Châu, cho dù đó là ở bờ biển 
Đại Tây Dương hay bờ biển Ấn 
Độ Dương của Phi Châu.”

Ông Townsend nói: “Rất 
đáng lo ngại về Trung Quốc. Họ 
thực sự có mặt ở khắp mọi nơi 
trên lục địa này. Họ đang đặt 
cược rất lớn. Họ đang đầu tư rất 
nhiều tiền.”

Tại một phiên điều trần 

khác của Quốc hội hôm 20/04, 
Đô đốc Hải quân Charles 
Richard, người đứng đầu 
Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa 
Kỳ, cơ quan giám sát vũ khí 
nguyên tử của nước này, nói 
với Ủy ban Quân vụ Thượng 
viện trong phần mở đầu lời 
chứng của mình rằng kho dự 
trữ nguyên tử của Trung Cộng 
đang chứng kiến “sự mở rộng 
chưa từng có’.

Viện Nghiên cứu Hòa bình 
Quốc tế Stockholm, một viện 
quốc tế độc lập có trụ sở tại 
Thụy Điển, năm ngoái đã 
báo cáo rằng Trung Quốc  có 
khoảng 320 đầu đạn nguyên tử 
trong kho vũ khí của họ tính 
đến tháng 01/2020.

Về việc Trung Quốc đang 
phát triển năng lực nguyên tử 
nhanh đến đâu, ông Richard 
nói trước ủy ban: “Không có 
tuần nào mà tôi không tìm ra 
điều gì đó mà chúng ta chưa 
biết về Trung Quốc.”

Ông Richard viện dẫn đến sự 
tiến bộ của Trung Quốc trong 
việc phát triển các lò phản ứng 
nhân giống nhanh (một loại lò 
phản ứng nguyên tử) như một 
ví dụ cho việc “Trung Quốc 
đang thay đổi nhanh chóng 
như thế nào, hoặc ít nhất là 
chúng ta đang nhận ra điều đó 
nhanh đến đâu.”

Trung Quốc, quốc gia phát 
thải carbon dioxide lớn nhất 
thế giới, đang thúc đẩy phát 
triển các lò phản ứng nhanh 
tân tiến này để cắt giảm sự 
phụ thuộc vào than đá. Một 
lò phản ứng nhanh tạo ra 
nhiều vật liệu phân hạch như 
plutonium hơn mức tiêu thụ 
của nó, có nghĩa là một lượng 
lớn vật liệu này có thể được 
chuyển sang cho việc chế tạo 
vũ khí nguyên tử. Trung Quốc 
dự kiến   sẽ tung ra lò phản ứng 
nhanh đầu tiên vào năm 2023.

Ông Richard nói: “Với lò 
phản ứng nhanh, giờ đây quý 
vị có một nguồn plutonium 
cung cấp vũ khí rất lớn cho 
chính mình. Điều đó sẽ thay 
đổi ngưỡng giới hạn trên về lựa 
chọn của Trung Cộng, nếu họ 
muốn, trong việc mở rộng hơn 
nữa năng lực nguyên tử.”

Thanh Xuân biên dịch

RAPHAEL SATTER VÀ CHRISTOPHER BING, 
REUTERS 

Ít nhất hai nhóm tin tặc có liên 
hệ với Trung Quốc đã dành 
nhiều tháng để sử dụng một lỗ 
hổng chưa được biết đến trước 
đây trong các thiết bị mạng 
riêng ảo để do thám ngành 
công nghiệp quốc phòng Hoa 
Kỳ, các nhà nghiên cứu và nhà 
sản những xuất thiết bị nói trên 
cho biết.

Trong một tuyên bố hôm 
20/04, công ty công nghệ thông 
tin (CNTT) Ivanti có trụ sở tại 
Utah cho biết các tin tặc đã lợi 
dụng lỗ hổng trong bộ Pulse 
Connect Secure của hãng này 
để đột nhập vào các hệ thống 
của “một lượng rất giới hạn các 
khách hàng.”

Hãng Ivanti nói rằng mặc dù 
các biện pháp khắc phục đang 
được thực hiện, nhưng bản sửa 
lỗi cho vấn đề này sẽ không có 
sẵn cho đến đầu tháng Năm.

Hãng Ivanti không cung cấp 
những chi tiết về việc ai có thể 
chịu trách nhiệm cho cuộc tấn 

công gián điệp này, nhưng 
trong một báo cáo được tính đến 
thời điểm công bố của Ivanti, 
công ty an ninh mạng FireEye 
Inc. cho biết họ nghi ngờ rằng 
có ít nhất một trong các nhóm 
tin tặc hoạt động nhân danh 
nhà cầm quyền Trung Cộng.

Trước khi công bố bản báo 
cáo, ông Charles Carmakal, 
phó chủ tịch cao cấp của 
Mandiant, một chi nhánh của 
FireEye, cho biết, “Một nhóm 
khác mà chúng tôi nghi ngờ là 
phù hợp với những sáng kiến   
và những tập hợp có nguồn gốc 
tại Trung Quốc.”

Trong khi việc liên kết các 
tin tặc với một quốc gia cụ thể 
là điều đầy không chắc chắn, 
thì ông Carmakal cho biết 
nhận định của các nhà phân 
tích của ông dựa trên việc xem 
xét các chiến thuật, công cụ, 
cơ sở hạ tầng, và mục tiêu của 
tin tặc – nhiều yếu tố trong đó 
tương tự các cuộc xâm nhập 
có liên quan với Trung Quốc 
trong quá khứ.

Phát ngôn viên Đại sứ quán 

Trung Quốc Lưu Bằng Ngọc nói 
rằng Trung Quốc “kiên quyết 
phản đối và ngăn chặn mọi hình 
thức tấn công mạng,” đồng thời 
mô tả các cáo buộc của FireEye 
là “vô trách nhiệm và không có 
thiện chí”.

FireEye từ chối xác định các 
mục tiêu của những tin tặc này, 
trong khi xác định họ là “các tổ 
chức quốc phòng, chính phủ, 
và tài chính trên khắp thế giới.” 
Họ cho biết nhóm tin tặc bị 
nghi ngờ làm việc thay mặt cho 
Bắc Kinh là đặc biệt tập trung 
vào ngành công nghiệp quốc 
phòng Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố, chi 
nhánh không gian mạng của 
Bộ An ninh Nội địa cho biết họ 
đang làm việc với hãng Ivanti để 
“hiểu rõ hơn về lỗ hổng trong 
các thiết bị Pulse Secure VPN 
và giảm thiểu những rủi ro tiềm 
ẩn đối với các mạng dân sự và 
khu  vực  tư  nhân của liên bang.”

Cơ quan An ninh Quốc gia 
Hoa Kỳ đã từ chối bình luận. 
Các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều 
lần cáo buộc tin tặc Trung Quốc 

đánh cắp những bí mật quân sự 
của Hoa Kỳ trong nhiều năm 
bằng nhiều cách khác nhau.

Gần đây, các thiết bị mạng 
mà khiến các công ty khó có 
thể theo dõi đã nổi lên như một 
phương thức ưa thích cho các 
gián điệp kỹ thuật số.

Vào năm 2020, FireEye cảnh 
báo rằng các tin tặc có liên 
quan với Bắc Kinh đang nhắm 
mục tiêu vào các thiết bị do 
Citrix Systems Inc. và Cisco 
Systems Inc. sản xuất để đột 
nhập vào một loạt các công 
ty, theo những gì mà họ mô 
tả thì đó là một trong những 
chiến dịch rộng nhất của một 
tác nhân Trung Quốc mà họ đã 

thấy trong nhiều năm.
Thời điểm của hàng loạt các 

vụ tấn công mới nhất đã không 
được công bố cụ thể, dù báo cáo 
của FireEye cho biết họ đã điều 
tra chúng “vào đầu năm nay”.

Ông Carmakal nói thêm rằng 
các tin tặc đang hoạt động từ cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật số của Hoa 
Kỳ và mượn các quy ước đặt tên 
của các nạn nhân để ngụy trang 
hoạt động của họ để họ trông 
giống như bất kỳ nhân viên nào 
khác đang đăng nhập từ nhà.

Ông nói, “Chúng tôi nhận 
thấy mánh khóe gián điệp khá 
là tân tiến.”

Thanh Xuân biên dịch
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Đã đến lúc người dân Hoa Kỳ đứng lên chống lại 
hành vi trộm cắp công nghệ của Trung Quốc

Hình ảnh biểu trưng của hãng Ivanti và những mã nhị phân mạng chụp hôm 20/04/2021.

PINGPING YU

Ba mươi năm trước, Hoa Kỳ bắt đầu mở 
cửa cho Trung Quốc theo chính sách 
“tiếp xúc mang tính xây dựng”. Hy vọng 
của Hoa Kỳ là thúc đẩy tự do hóa Trung 
Quốc và hướng nước này trở thành một 
quốc gia thành viên “ổn định, cởi mở, 
và không hiếu chiến,” như cựu Tổng 
thống Bill Clinton đã hình dung.

Vào thời điểm đó, công nghệ của 
Trung Quốc tụt hậu so với Hoa Kỳ. Khi 
đó không thể tưởng tượng được rằng 
một ngày nào đó Trung Quốc sẽ trở 
thành một đối thủ cạnh tranh về công 
nghệ. Sau ba thập kỷ mở cửa thương 
mại, Hoa Kỳ đang nhận ra một thế giới 
mà ở đó Trung Quốc dường như chỉ 
trong gang tấc có thể trở thành nhà 
cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới.

Điều này đã xảy ra như thế nào? Tất 
nhiên, không thể nghi ngờ về sự cần 
cù và thông minh của người Trung 
Quốc. Tuy nhiên, điều thực sự khiến sự 
phát triển công nghệ của Trung Quốc 
khả thi là việc thâu tóm công nghệ, sở 
hữu trí tuệ (IP) và bí quyết của Hoa Kỳ 
một cách có hệ thống và sử dụng mọi 
phương kế, do nhà nước lãnh đạo. Trên 
thực tế, hành vi trộm cắp công nghệ từ 
Trung Quốc hiện khiến Hoa Kỳ thiệt hại 
từ 225 tỷ đến 600 tỷ USD mỗi năm. Nói 
cách khác, con số này chiếm tới 38% 
tổng doanh thu của ngành công nghệ 
thông tin Hoa Kỳ.

Sao có thể như thế được? Trung Quốc 
đã hoàn thành nhiệm vụ khổng lồ này 
như thế nào? Chúng ta hãy đi sâu vào 
các chiến thuật mà Trung Cộng sử dụng 
để có được công nghệ của Hoa Kỳ.

Những thủ đoạn trộm cắp của 
Trung Cộng
Ngay từ đầu, mối liên kết thương mại 
Hoa Kỳ–Trung Quốc đã bị cản trở bởi 
hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ. 
Từ túi xách tay làm giả và đĩa VCD vi 
phạm bản quyền vào thời kỳ đầu, cho 
đến nhu liệu máy điện toán sau này, 
Trung Quốc chưa bao giờ ngừng ăn 
cắp. Nhưng tham vọng của Trung Quốc 
đã vượt ra ngoài việc bắt chước các 
sản phẩm tiêu dùng. Trong “Giấc mơ 
Trung Hoa” của lãnh đạo Trung Cộng 
Tập Cận Bình, một thành phần quan 
trọng là đạt được sự thống trị thế giới về 
công nghệ tiên tiến như công nghệ sinh 
học, trí tuệ nhân tạo (AI) và 5G, và thực 
hiện điều này với tốc độ ánh sáng. Như 
tuyên truyền của Trung Cộng thường 
khoe khoang rằng, tiến bộ công nghệ 
mà phương Tây phải mất vài trăm năm 
mới đạt được thì đã được hoàn thành ở 
Trung Quốc chỉ trong vài thập kỷ.

Tốc độ phi thường đòi hỏi cách tiếp 
cận phi thường. Để đạt được mục tiêu 
tăng trưởng của ông Tập, Trung Cộng đã 
phát triển nhiều chiến lược khác nhau 
để tiếp cận những viên ngọc quý của 
công nghệ Hoa Kỳ. Một số chiến lược 
này là bất chính hoặc bất hợp pháp, 
nhưng một số thực sự là hợp pháp hoặc 
nằm trong các vùng xám ít bị kiểm soát 
hơn. Chúng có thể được vận hành ở Hoa 
Kỳ, ở Trung Quốc, hoặc trên mạng.

Tất nhiên, hoạt động gián điệp mạng 

và do thám trực tiếp của Trung Cộng là 
một phương pháp kinh điển mà nhiều 
người đều biết. Hiện nay nó chỉ có phát 
triển ngày càng lan tràn hơn: khoảng 
80% tất cả các vụ truy tố với gián điệp 
kinh tế liên bang trong những năm 
gần đây được cho là có liên quan đến 
việc làm lợi cho nhà cầm quyền Trung 
Cộng, và khoảng 60% tất cả các vụ trộm 
cắp bí mật thương mại đều dính líu đến 
Trung Cộng.

Nhưng thiệt hại do hoạt động gián 
điệp này gây ra không là gì so với các 
chiến thuật hợp pháp. Những công 
ty Hoa Kỳ cố gắng thâm nhập vào thị 
trường Trung Quốc thường bị buộc phải 
chuyển giao toàn bộ bí quyết cho đối tác 
Trung Quốc.

Tại lãnh thổ Trung Quốc
Theo một báo cáo năm 2019 của Ủy ban 
Đánh giá An ninh và Kinh tế Hoa Kỳ-
Trung Quốc: “Trong nhiều ngành, các 
công ty ngoại quốc phải liên doanh [với 
đối tác Trung Quốc] để đầu tư hoặc hoạt 
động tại Trung Quốc. Các liên doanh 
(JVs) thường là nguồn cung cấp các sản 
phẩm và quy trình có tính chất đổi mới 
và tiên tiến nhất về mặt công nghệ cho 
các công ty Trung Quốc, mà họ có được 
thông qua việc chuyển giao công nghệ 
từ đối tác liên doanh ngoại quốc.”

Các đối tác Trung Quốc thường chia 
sẻ các công nghệ có được từ các công 
ty Hoa Kỳ với các công ty Trung Quốc 
khác trong ngành. Vì vậy, việc chuyển 
giao công nghệ như vậy mang lại lợi 
ích cho tất cả các công ty Trung Quốc 
trong ngành đó.

Báo cáo trên nêu rõ: “Do đó, những 
chuyển giao công nghệ này giúp cho tất 
cả các công ty Trung Quốc trở nên có 
hiệu quả và cạnh tranh hơn, khiến cho 
khả năng cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ 
và – có thể – những lợi ích an ninh quốc 
gia gặp rủi ro.”

Đường sắt cao tốc
Năm 2004, Trung Quốc đã mời thầu từ 
các công ty ngoại quốc để chế tạo 200 
tàu cao tốc. Đơn hàng trị giá 2.4 tỷ USD 
này chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch 
dài hạn của Trung Quốc. Các điều 
khoản được thiết kế để buộc các công 
ty dẫn đầu thị trường toàn cầu chuyển 
giao công nghệ cho Trung Quốc. Các 
công ty ngoại quốc không được phép 
đấu thầu trừ khi họ liên doanh với một 
công ty Trung Quốc. Chỉ có hai công ty 
Trung Quốc được phép hợp tác với các 
công ty ngoại quốc. Công ty ngoại quốc 
được trao thầu trước tiên phải hoàn 
thành chuyển giao công nghệ cho đối 
tác Trung Quốc, và công ty này sẽ chỉ 
nhận được khoản thanh toán sau khi 
đối tác Trung Quốc vượt qua “đánh giá 
thực hiện chuyển giao công nghệ.” Các 
sản phẩm cuối cùng cần phải có thương 
hiệu Trung Quốc.

Các hãng thông tấn Trung Quốc 
sau đó đã hả hê trước cách Trung Quốc 
khiến cho bốn nhà thầu ngoại quốc 
chống lại nhau trong đàm phán để áp 
đặt các điều khoản khắc nghiệt. Trung 
Quốc cuối cùng đã hợp tác với cả bốn 
công ty này trong những năm sau đó, và 

do đó đã tiếp nhận được công nghệ từ 
tất cả các công ty dẫn đầu ngành công 
nghiệp thế giới.

Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. 
Khi đã được trang bị đầy đủ công nghệ 
này, Trung Quốc hăng hái thúc đẩy các 
dự án đường sắt cao tốc ở ngoại quốc 
như một nền tảng của sáng kiến   Vành 
đai và Con đường (BRI). Nhật Bản và các 
quốc gia khác khó cạnh tranh với Trung 
Quốc do Trung Quốc đưa ra giá thấp 
hơn, nguồn cung lao động dồi dào và 
tốc độ xây dựng nhanh. Hiện tại, Trung 
Quốc là nhà sản xuất đường sắt cao tốc 
hàng đầu thế giới, với 70% thị phần.

Trong lãnh thổ Hoa Kỳ
Đã là quá đủ xấu xa khi Trung Cộng 
đánh cắp công nghệ trong biên giới của 
chính mình. Nhưng trong những năm 
gần đây, Trung Cộng đã đẩy mạnh chiến 
tuyến vào sâu trong lãnh thổ Hoa Kỳ 
thông qua việc có được các cơ hội đầu tư 
vào các công ty Hoa Kỳ. Theo Cơ sở Dữ 
liệu Đầu tư Doanh nghiệp Trung Quốc 
của [tổ chức bất vụ lợi] Public Citizen, 
“Trung Quốc có những lợi ích tài chính 
khi đã mua được hơn 120 tỷ USD tài 
sản trong nền kinh tế Hoa Kỳ kể từ năm 
2002. Mười lăm tổ chức của nhà cầm 
quyền Trung Cộng (quỹ đầu tư quốc 
gia và các doanh nghiệp nhà nước) và 
các công ty thuộc khu vực tư nhân liên 
quan đến chính phủ, chiếm gần 60% các 
hoạt động này.”

Người ta có thể không nhận ra tiền 
Trung Quốc có mặt ở khắp nơi như 
thế nào trong cuộc sống hàng ngày 
của người dân Hoa Kỳ. Sau đây là một 
số thương hiệu hoặc công ty đã được 
các công ty Trung Quốc mua lại hoặc 
được Trung Quốc đầu tư mạnh: GE 
Appliances, Chicago Stock Exchange, 
AMC, Legendary Entertainment, Riot 
Games, Motorola Mobility, Smithfield 
Foods, Snap, Lyft, Reddit, TikTok, 
Airbnb, Brooklyn Nets (chủ sở hữu của 
Barclays Center), Ironman Triathlons, 
Universal Music Group, Warner Music, 
IBM, Hilton Hotels, và những thương 
hiệu khác.

Đây chỉ là một số cái tên được biết 
đến nhiều hơn. Trung Quốc cũng đầu 
tư mạnh vào các công ty công nghệ cao 
của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học, xe cộ tự động, thực tế ảo, trí 
tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông. Hầu 
hết các công nghệ này có thể cung cấp 
năng lực kép – quân sự và dân sự.

Nhân tài Hoa Kỳ
Nhân tài Hoa Kỳ là một mục tiêu khác 
của Trung Cộng.

Ông Sean O'Connor, nhà phân tích 

chính sách, viết trong báo cáo của 
ông cho Ủy ban Đánh giá An ninh và 
Kinh tế Hoa Kỳ–Trung Quốc vào ngày 
06/05/2019 rằng, “Chẳng hạn như, Dự 
án 111 được Trung Cộng khởi động 
vào năm 2006 để tuyển dụng 1,000 
chuyên gia ngoại quốc trong các lĩnh 
vực chiến lược từ 100 trường đại học 
và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. 
Đến hết năm 2009, dự án này đã tuyển 
dụng được 39 người đoạt giải Nobel và 
591 học giả. Tương tự, Chương trình 
Ngàn nhân tài được khởi động vào 
tháng 12/2008, và đến giữa năm 2014 
đã đưa hơn 4,000 người nước ngoài đến 
các phòng thí nghiệm, công ty và trung 
tâm nghiên cứu khoa học của Trung 
Quốc. Các khoản tài trợ nghiên cứu và 
khởi nghiệp trong các chương trình này 
và các chương trình tương tự được sử 
dụng để khuyến khích các chuyên gia 
và doanh nhân ngoại quốc phân chia 
thời gian giữa các vị trí ở ngoại quốc và 
ở Trung Quốc, hoặc đặt công việc của họ 
hoàn toàn ở Trung Quốc.”

Các khoản lợi lộc ngắn hạn có thể 
làm mù quáng, chẳng hạn như một hợp 
đồng hàng tỷ dollar hoặc một khoản 
tiền lớn từ các quỹ nghiên cứu. Nhưng 
điều quan trọng là người dân Hoa Kỳ 
phải hiểu rằng Trung Cộng đã phát động 
một cuộc chiến tranh “không tuyên bố” 
chống lại Hoa Kỳ từ nhiều thập kỷ trước.

Với sự trợ giúp của các công nghệ 
của Hoa Kỳ, Trung Cộng đã giành được 
nhiều quyền lực hơn bao giờ hết, và 
mỗi năm lại càng hung hăng hơn. “Giấc 
mơ Trung Hoa” của ông Tập Cận Bình 
không phải là về tự do, nhân loại và hòa 
bình, mà đó là giấc mơ thống trị thế giới 
của một nhà độc tài.

Trong một bài diễn văn, cựu Tổng 
Chưởng lý Hoa Kỳ William Barr đã nói 
rất rõ điều đó rằng “trong một trăm năm 
qua, Hoa Kỳ từng là nhà sản xuất lớn 
nhất thế giới – cho phép chúng ta đóng 
vai trò là ‘nhà vô địch dân chủ’ trên thế 
giới... Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 
hiện đang là ‘nhà vô địch về chế độ độc 
tài’ trên thế giới.”

Đã đến lúc người dân Hoa Kỳ phải 
hành động.

Pingping Yu là một nhà văn, dịch giả và 
nhà nghiên cứu cho The Epoch Times 
từ năm 2007. Cô đưa tin về nhiều chủ đề 
khác nhau liên quan đến Trung Quốc, tập 
trung nhiều vào nhân quyền, kinh tế và 
kinh doanh.

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

Yến Nhi biên dịch

Sự gia tăng đáng báo động về sức mạnh quân sự 
nguyên tử và hải quân của Trung Quốc

Công nhân lắp ráp 
xe Ford tại Nhà máy 
lắp ráp Chicago 
ở Chicago, tiểu 
bang Illinois hôm 
24/06/2019.

Ảnh chụp từ trên không các đoàn tàu cao tốc trên đường sắt cao tốc mới được xây dựng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, hôm 15/12/2020. 

SCOTT OLSON/GETTY IMAGES

Tin tặc liên quan đến Trung Cộng đã sử 
dụng lỗ hổng VPN để đột nhập ngành 
công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ

Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc tham dự lễ khai trương 

căn cứ quân sự mới của Trung Cộng ở 
Djibouti hôm 01/08/2017.

Viện Nghiên cứu 
Hòa bình Quốc tế 
Stockholm, một 

viện quốc tế độc lập 
có trụ sở tại Thụy 

Điển, năm ngoái đã 
báo cáo rằng Trung 
Quốc  có khoảng 320 
đầu đạn nguyên tử 
trong kho vũ khí 
của họ tính đến 
tháng 01/2020.
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VICTOR DAVIS HANSON

Như người dân Hoa Kỳ 
đã biết từ lịch sử lừng lẫy 
của họ, sự thịnh vượng 
của bất kỳ quốc gia nào 

chỉ phụ thuộc vào một vài 
yếu tố. Sự thịnh vượng, tự do, ổn định 
của một quốc gia phụ thuộc vào sự ổn 
định về hiến pháp và chính trị. Một 
đồng tiền vững chắc và vị thế tài chính 
cũng rất cần thiết, cùng với một quân 
đội mạnh.

Có lẽ quan trọng nhất là một hệ 
thống giáo dục hàng đầu. Tất nhiên, sẽ 
không thể đạt được điều gì nếu không 
có một xã hội bình yên (thường phụ 
thuộc vào sự tôn trọng quá khứ) và một 
biên giới an toàn.

Khả năng sản xuất hoặc dễ dàng có 
được lương thực, nhiên liệu và các tài 
nguyên thiên nhiên quan trọng sẽ bảo 
đảm cho sự độc lập và tự chủ của một 
quốc gia.

Thật không may, trong vài tháng 
qua, tất cả những lý do lâu đời kể trên 
để chúng ta có thể tự tin vào sức mạnh 
và khả năng phục hồi của Hoa Kỳ đã 
trở nên không chắc chắn.

Thách thức không chỉ đến từ những 
kẻ thù ở bên ngoài như Trung Quốc, 
Nga, Bắc Hàn và Iran. Vấn đề lớn hơn 
nằm ở bên trong chúng ta, khi mà 
chúng ta làm xói mòn những thế mạnh 
được thừa hưởng và đã đạt được, những 
thế mạnh đã giúp chúng ta trở nên đặc 
biệt, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Giờ đây chúng ta đang chứng kiến   
nỗ lực thay đổi trật tự hiến pháp cũng 
như các phong tục và truyền thống đã 
có hàng thế kỷ. Phe cánh tả tin rằng 
đó là cách duy nhất để họ có thể duy 
trì quyền lực nhất thời của mình, khi 
mà họ đang có các chính sách hầu như 
không được ưa chuộng.

Các thể chế của một quốc gia chính 
là nền tảng của quốc gia đó. Thế mà, 

đại cử tri đoàn và việc hiến pháp trao 
cho mỗi tiểu bang quyền thiết lập luật 
bầu cử lại đang bị tấn công.

Đã không còn truyền thống 176 năm 
của ngày bầu cử then chốt tháng 11 
nữa. Tối cao Pháp viện với chín thành 
viên trong 152 năm, luật ngăn trở ở 
Thượng viện đã tồn tại 184 năm, và ý 
tưởng trong 62 năm qua về một liên 
minh 50 tiểu bang, tất cả đều đang bị 
Đảng Dân Chủ Mới nhắm tới.

Trước thực tế rằng cuộc bầu cử tổng 
thống vừa qua đã gây tranh cãi gay 
gắt, rằng Đảng Dân Chủ chỉ chiếm đa 
số rất sít sao trong Quốc hội, và Tối 
cao Pháp viện thì lãnh đạm, phe cánh 
tả đang tìm cách thay đổi các quy tắc 
để tiếp tục nắm quyền thay vì điều 
chỉnh các chính sách không hợp lòng 
dân của mình.

Chúng ta đang bị thâm hụt hàng 
ngàn tỷ dollar mỗi năm, trong khi nợ 
quốc gia đang tiến đến con số 30 nghìn 
tỷ dollar. Đáng lo ngại hơn, giới tinh 
hoa của chúng ta biện minh cho việc 
chi tiêu bằng những lời ngụy biện rằng 
việc nợ nần là không quan trọng, hoặc 
tình trạng lạm phát và đình trệ là lỗi 
của quá khứ – ngay cả khi giá cả hiện 
đang tăng vọt.

Sau tình trạng sa lầy tốn kém ở 
Afghanistan, Iraq và Libya, quân đội 
của chúng ta giờ đây tự nhắm vào bản 
thân mình. Một số quan chức hàng đầu 
bị chính trị hóa dường như lo lắng về 
xu hướng chính trị của binh lính của 
họ hơn là sự nguy hiểm của quân đội 
ngoại bang.

Các trường học và đại học công 
lập của chúng ta đang hạ thấp một 
cách có hệ thống các chương trình 
giảng dạy dựa theo năng lực và thay 
thế bằng các bài kiểm tra về tư tưởng, 
chủng tộc và văn hóa. Trong việc 
tuyển sinh hiện nay, chủng tộc, giới 
tính và sắc tộc cũng thường có ảnh 
hưởng ngang với các thành tích có 

thể định lượng được. Tu chính án Thứ 
Nhất và Tu chính án Thứ Năm, bao 
gồm quyền tự do ngôn luận và quyền 
bình đẳng, đã biến mất khỏi hầu hết 
các trường đại học.

Năm 2020 đã chứng kiến các   cuộc 
bạo loạn có sức tàn phá khủng khiếp 
nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 
có rất ít những kẻ cướp bóc, đốt phá và 
bạo loạn bị truy tố. Hầu hết đều không 
bao giờ bị bắt.

Việc chính phủ có bắt giữ những 
người biểu tình bạo lực hay những 
người tụ tập hàng loạt và vi phạm lệnh 
cách ly hay không còn tùy thuộc vào hệ 
tư tưởng của họ.

Các công ty tư nhân độc quyền 
kiểm soát hầu hết các thông tin liên 
lạc của người dân Hoa Kỳ đang kiểm 
duyệt ngôn luận hoàn toàn dựa trên 
cơ sở chính trị. 

Những người theo phái Jacobin hiện 
đại muốn xóa bỏ năm lập quốc 1776 
của chúng ta. Các đám đông kéo đổ các 
bức tượng và phá hủy các tượng đài mà 
không bị trừng phạt. Tên trường học, 
cơ quan và đường phố bị xóa bỏ trong 
một đêm một cách vô lý – ngoại trừ lý 
do về sự nguy hiểm tương đối của một 
đám đông điện tử hư vô.

Các quan chức của chúng ta tại Bộ 
Tư pháp và Liên Hiệp quốc sẽ không 
hoặc không thể bảo vệ lịch sử và danh 
tiếng của đất nước mình.

Sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên kỷ 
lục đã mang lại cho công chúng dịch vụ 
làm ấm, làm mát và vận chuyển với giá 

cả phải chăng. Khả năng tự cung tự cấp 
về năng lượng đã giúp Hoa Kỳ không 
phải lo lắng về các cuộc chiến tranh 
Trung Đông và các lệnh cấm vận dầu 
mỏ của nước ngoài. Chúng ta càng tự 
sản xuất nhiều khí đốt tự nhiên, không 
khí của chúng ta càng trở nên sạch hơn 
và tổng lượng khí thải của chúng ta 
càng nhỏ.

Tuy nhiên, chỉ trong 100 ngày, giá 
năng lượng đã tăng vọt. Chính phủ 
ông Joe Biden đã hủy bỏ đường ống 
Keystone XL và hạn chế cho thuê năng 
lượng trên các vùng đất của liên bang, 
đe dọa tất cả mọi thứ trừ việc chấm dứt 
sự độc lập chỉ trong vài năm của chúng 
ta về khí đốt và dầu mỏ.

Ở miền Tây khô hạn, nguồn nước 
tưới tiêu quan trọng vẫn đang bị 
chuyển hướng từ các trang trại ra đại 
dương. Hàng tỷ dollar viện trợ nông 
nghiệp được phát nhỏ giọt dựa trên cơ 
sở chủng tộc. Và các quy định mới cùng 
với thuế bất động sản được hứa hẹn có 
thể giết chết những gì còn sót lại trong 
các trang trại gia đình.

Adam Smith nói về những quốc 
gia thành công rằng họ có rất nhiều 
“tàn tích” trong đó. Ý của ông là một 
thế hệ phóng túng, lười nhác và thiếu 
hiểu biết về lịch sử phải lãng phí rất 
nhiều của cải thừa kế trước khi chúng 
cạn kiệt.

Chúng ta đang dần biết được còn lại 
bao nhiêu trong những thứ mà tổ tiên 
của chúng ta để lại. Và phần còn lại của 
thế giới cũng đang theo dõi – một số thì 
vui mừng, trong khi những người khác 
thì kinh hãi.

Tác giả Victor Davis Hanson là một nhà 
bình luận truyền thống, nhà cổ điển và 
sử học quân sự. Ông là giáo sư danh dự 
về văn học cổ điển tại Đại học California 
State, là chuyên viên cao cấp về lịch sử 
quân sự và văn học cổ điển tại Đại học 
Stanford, là chuyên viên của trường 
Hillsdale College, và là chuyên viên ưu 
tú của Center for American Greatness. 

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

Joe Nguyễn biên dịch

Thành viên của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và các nhóm cực 
đoan khác đốt một lá cờ Hoa Kỳ trên bậc thềm của tòa nhà 
Colorado State Capitol ở Denver, Colorado, hôm 20/01/2021. 

EMEL AKAN

Hôm 14/04, Chủ tịch Cục Dự trữ 
Liên bang (FED) Jerome Powell 
đã đáp trả các cảnh báo về thâm 
hụt ngân sách liên bang và nợ 
quốc gia tăng mạnh do các biện 
pháp tài khóa tích cực chống 
lại đại dịch và nói rằng “mức nợ 
hiện tại là rất bền vững.”

Ông nói trong một cuộc 
phỏng vấn trực tuyến do Câu lạc 
bộ Kinh tế của Hoa Thịnh Đốn 
tổ chức rằng, “Không phải bàn 
cãi về khả năng trả nợ và tiếp 
tục vay nợ của chúng tôi trong 
tương lai gần.”

Tuy nhiên, ông cảnh báo 
rằng nợ quốc gia đang tăng 
“nhanh hơn đáng kể” so với 
nền kinh tế Hoa Kỳ.

Ông Powell cho biết, “Thực sự 
là điều này không bền vững nếu 
kéo dài. Nhưng không thể nói 
rằng mức nợ hiện tại là không 
bền vững. Không phải vậy.”

Nợ liên bang phát hành ra 
công chúng đạt 100% tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) trong 
năm tài chính vừa qua. Và gói 
cứu trợ virus corona trị giá 1.9 
nghìn tỷ USD của Tổng thống 
Joe Biden được ký thành luật hồi 
tháng 03/2021 đã làm tăng thâm 
hụt và nợ quốc gia hơn nữa. 
Tổng nợ liên bang đang trên đà 
đạt mức 30 nghìn tỷ USD.

Văn phòng Ngân sách Quốc 
hội dự báo nợ liên bang sẽ đạt 
mức 107% GDP vào năm 2031, 
mức cao nhất trong lịch sử 
Hoa Kỳ.

Ông Powell cho biết, khi nền 
kinh tế vững mạnh, Hoa Kỳ sẽ 
tập trung giải quyết vấn đề nợ.

Ông nói: “Cuối cùng chúng 
ta cũng sẽ phải quay lại con 
đường phát triển bền vững. 
Điều này nên được thực hiện tốt 
nhất là khi nền kinh tế ở mức 
toàn dụng lực lượng lao động và 
khi các khoản thu thuế tràn đầy 
kho bạc. Bây giờ không phải là 
lúc để ưu tiên mục tiêu đó.”

Các nhà kinh tế, bao gồm 
ông Lawrence H. Summers, 
cựu Bộ trưởng Tài chính dưới 
thời Tổng thống Bill Clinton, 
đã nêu lên những lo ngại về gói 
viện trợ của ông Biden và cảnh 
báo rằng chi tiêu chính phủ 
quá mức có thể làm nền kinh tế 
quá nóng và gây lạm phát.

Một bài báo của New York 
Times hôm 13/04 tiết lộ rằng 
các quan chức chính phủ ông 
Biden đang “cảnh giác với mối 
đe dọa lạm phát” trong khi họ 
công khai phủ nhận những 
cảnh báo về “sự leo thang theo 
kiểu những năm 1970 về tiền 
lương và giá cả có thể làm tê liệt 
nền kinh tế.”

Bài báo nói rằng các quan 
chức đang “kiểm tra các thước 
đo thực tại của giá cả trên toàn 
nền kinh tế, nhiều lần trong 
một ngày.”

Theo dữ liệu của Bộ Lao 
động vào ngày 13/04, giá cả đã 
bắt đầu tăng với tốc độ nhanh 
nhất kể từ năm 2012. Chỉ số giá 
tiêu dùng đã tăng 0.6% trong 
tháng 3, cao hơn dự kiến. Một 
nửa mức tăng là do giá xăng 
tăng 9.1%. Giá tiêu dùng nói 
chung đã tăng 2.6% so với một 
năm trước, tốc độ nhanh nhất 
kể  từ  tháng  8/2018.

Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát 

tại tháng 04/2021 không thay 
đổi thông điệp của Powell. Ông 
cho biết tỷ lệ thất nghiệp có 
thể xuống thấp trong một thời 
gian dài và lạm phát chưa phải 
là vấn đề.

Ông nói thêm rằng lạm phát 
ở Hoa Kỳ đã ở mức thấp trong 
nhiều thập kỷ và điều đó chủ 
yếu là do toàn cầu hóa, tiến bộ 
của công nghệ, phân bố dân cư 
và dân số già.

Ông Powell nói: “Kể từ cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu 
trong thập kỷ qua, chúng ta đã 
thấy các ngân hàng trung ương 
trên khắp thế giới rất khó khăn để 
đạt được mục tiêu lạm phát 2%.”

Một số đảng viên Đảng Cộng 
Hòa chỉ trích ông Powell, Bộ 
trưởng Tài chính Janet Yellen và 
Tòa Bạch Ốc vì đã giảm nhẹ mối 
quan tâm về khủng hoảng nợ và 
mối đe dọa lạm phát.

Sau bài báo của New York 

Times, Thượng nghị sĩ Rick Scott 
(Cộng Hòa-Florida) đã đưa ra 
một tuyên bố rằng, “Họ đang nói 
dối công chúng, trong khi bản 
thân rất lo lắng về vấn đề này.”

“Đó là sự phản bội đáng ghê 
tởm đối với lòng tin của người 
dân Hoa Kỳ. Khi lạm phát tăng, 
giá của hàng hóa tiêu dùng 
hàng ngày đều đang tăng lên,” 
ông viết hôm 14/04. “Đã đến 
lúc ông Biden thừa nhận mối 
đe dọa này là có thật, phải hiểu 
rằng cách chi tiêu liều lĩnh của 
ông sẽ gây hậu quả và cần giải 
quyết nguy cơ mất kiểm soát đối 
với lạm phát ngay từ bây giờ.”

Theo New York Times, Tòa 
Bạch Ốc đang có kế hoạch giải 
ngân gói cơ sở hạ tầng trị giá 2.3 
nghìn tỷ USD “đủ chậm để không  
gây  tăng  giá ngay lập tức.”

Các quan chức FED dự báo 
áp lực tăng giá sẽ xuất hiện 
trong năm nay do tăng chi tiêu 

khi nền kinh tế mở cửa.
Dự báo lạm phát gần đây của 

FED đã tăng lên 2.4% cho năm 
nay, tăng từ 1.8% dự đoán trước 
đó. Tuy nhiên, các quan chức 
kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở 
lại mức 2% trong năm tới, cho 
thấy rằng áp lực lạm phát sẽ chỉ 
là tạm thời.

Ông Powell nói: “Cấu trúc 
của nền kinh tế luôn thay đổi. 
Nền kinh tế thời chúng ta còn 
học đại học là một nền kinh tế 
có tỷ lệ thất nghiệp thấp dẫn đến 
lạm phát cao, và lạm phát sẽ ở 
mức cao. Bây giờ nó rất khác.”

Trong một cuộc phỏng 
vấn với ông Steve Bannon’s 
tại chương trình War Room, 
cựu cố vấn thương mại Tòa 
Bạch Ốc Peter Navarro đã chỉ 
trích những bình luận của ông 
Powell trên chương trình “60 
Minutes” của CBS hôm 11/04 
về lạm phát và toàn cầu hóa. 
Ông Navarro gọi ông Powell là 
“Chủ tịch FED tồi tệ nhất trong 
lịch sử  hiện đại.”

Ông Navarro phản ứng với 
bình luận của ông Powell rằng 
với người dân ở các nước giàu 
rất khó bị tăng giá cả, cũng 
như tăng lương “khi [công việc 
được] trả lương có thể chuyển 
ra ngoại quốc.”

Ông Navarro nói: “Những 
người kiểm soát chính phủ 
này–dù là đảng viên Đảng Dân 
Chủ hay Đảng Cộng Hòa–đều 
nghĩ rằng bất cứ khi nào tiền 
lương của quý vị tăng lên, họ sẽ 
chuyển công việc của quý vị ra 
ngoại quốc.”

Minh Khanh biên dịch

CATHY HE

Khi lãnh đạo Trung Cộng Tập 
Cận Bình xuất hiện lần đầu 
tiên cùng Tổng thống (TT) Joe 
Biden tại hội nghị thượng đỉnh 
trực tuyến về khí hậu toàn cầu 
của Tòa Bạch Ốc hôm 22/04, 
các nhà lập pháp Đảng Cộng 
Hòa đang đưa ra lời cảnh báo 
chính phủ của ông Biden không 
nên hợp tác với Bắc Kinh về 
vấn đề biến đổi khí hậu.

Dựa vào thành tích lâu năm 
của nhà cầm quyền này trong 
việc phá vỡ lời hứa, họ nói rằng 
không thể tin cậy Trung Cộng 
thực hiện bất kỳ cam kết nào 
nhằm giảm lượng khí thải mà 
nhà cầm quyền này có thể làm. 
Họ cũng lo sợ rằng chính phủ 
TT Biden có thể nhượng bộ Bắc 
Kinh để có được sự hợp tác về 
khí hậu, mà cái giá phải trả là 
các vấn đề quan trọng khác bao 
gồm nhân quyền và các hành 
vi thương mại không công bằng 
của Trung Cộng.

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông 
Tập nói rằng nước này sẽ “hạn 
chế nghiêm ngặt” việc gia tăng 
tiêu thụ than trong 5 năm tới và 
giảm dần trong 5 năm tiếp theo.

Cho đến nay, Trung Quốc là 
nước tiêu thụ than lớn nhất thế 
giới và đang tiếp tục xây dựng 
thêm các nhà máy nhiệt điện 
bằng than đá. Đây cũng là nơi 
phát thải khí nhà kính lớn nhất 
thế  giới.

Ông Tập cũng đã lặp lại cam 
kết từ năm 2020 là đạt được mức 
phát thải ròng bằng 0 vào năm 
2060. Trong một lưu ý mang 
tính hòa giải, ông Tập nói thêm 
rằng “Trung Quốc mong muốn 
hợp tác với cộng đồng quốc tế, 
bao gồm cả với Hoa Kỳ” để giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Giọng điệu của ông Tập hoàn 
toàn trái ngược với giọng điệu 
của hai nhà ngoại giao hàng đầu 
của nhà cầm quyền này tại cuộc 
hội đàm vào tháng trước với 
các quan chức của TT Biden ở 
Alaska. Trong một lần phẫn nộ 
công khai, các quan chức Trung 
Cộng Dương Khiết Trì và Vương 
Nghị đã la mắng Ngoại trưởng 
Antony Blinken và cố vấn an 
ninh quốc gia Jake Sullivan sau 
khi các quan chức Hoa Kỳ chỉ 
trích Trung Cộng về một loạt 
vấn đề bao gồm vi phạm nhân 

quyền, ép buộc kinh tế, và gây 
hấn quân sự.

Sự xuất hiện của ông Tập 
tại hội nghị thượng đỉnh diễn 
ra một tuần sau khi đặc phái 
viên Hoa Kỳ John Kerry đến 
Trung Quốc tuần trước để gặp 
gỡ các quan chức Trung Cộng 
thảo luận về “việc nâng cao 
tham vọng khí hậu toàn cầu”. 
Chuyến công du của ông Kerry 
là chuyến thăm cấp cao đầu 
tiên tới Trung Quốc của một 
quan chức chính phủ TT Biden 
kể từ khi tổng thống mới nhậm 
chức. Sau cuộc hội đàm, trong 
một tuyên bố chung, hai nước 
đồng thuận rằng cần đưa ra 
những cam kết mạnh mẽ hơn 
về chống biến đổi khí hậu trước 
vòng đàm phán quốc tế mới 
vào cuối năm nay.

Một số nhà lập pháp Đảng 
Cộng Hòa đã phản đối chuyến 
đi của ông Kerry, nói rằng đó là 
một nỗ lực vô ích.

Thượng nghị sĩ Rick Scott 
(Cộng Hòa–Florida) cho biết 
trong một tweet hôm 14/04 
rằng, “Trung Cộng sẽ không 
bao giờ tôn trọng bất kỳ thỏa 
thuận khí hậu nào. Những cuộc 
‘đàm phán’ này khiến Hoa Kỳ tỏ 
ra yếu đuối và làm tổn hại đến 
các cuộc thảo luận về những 
lợi ích cốt lõi của chúng ta liên 
quan đến an ninh quốc gia và 
nhân quyền.”

Dân biểu Michael McCaul 
(Cộng Hòa–Texas) mô tả 
chuyến công du này là “gửi đi 
tín hiệu sai hoàn toàn.”

Trong tuần lễ từ 12-18/04, 
ông McCaul cho biết rằng, 
“Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa là nước phát thải carbon 
và là bên góp phần năng lượng 
than đá lớn nhất thế giới. Giờ 
đây báo cáo từ Bloomberg lại 
tiết lộ thêm rằng lao động cưỡng 
bức và các ngành công nghiệp 
gây ô nhiễm là trọng tâm của 
các kế hoạch năng lượng xanh 
giả tạo của nước này.”

Các báo cáo gần đây đã đặt 
ra câu hỏi về việc liệu các sản 
phẩm năng lượng mặt trời sản 
xuất tại Trung Quốc, bao gồm 
polysilicon, có sử dụng lao 
động cưỡng bức từ người Duy 
Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu 
số Hồi giáo khác ở khu vực Tân 
Cương, nơi Trung Cộng bắt tay 
vào một chiến dịch đàn áp rộng 
rãi hay không.

Polysilicon là nguyên liệu 
chính được sử dụng để sản 
xuất các tấm pin mặt trời tạo 
ra điện từ ánh nắng mặt trời. 
Bloomberg đưa tin cho hay ba 
nhà máy ở Tân Cương cùng sản 
xuất gần một nửa nguồn cung 
polysilicon của thế giới.

Trong một cuộc phỏng 
vấn với Fox News hôm 21/04, 
Thượng nghị sĩ Marco Rubio 

(Cộng Hòa–Florida) không 
đồng ý có sự tham gia của ông 
Tập tại hội nghị thượng đỉnh.

Ông Rubio nói: “Ngay cả khi 
xuất hiện tại hội nghị, họ vẫn 
đang tài trợ hàng tỷ USD cho 
các nhà máy chạy bằng nhiên 
liệu hóa thạch trên khắp thế 
giới, bao gồm cả  ở  Trung Quốc.”

Theo một báo cáo từ 
Refinitiv, ngoài việc xây dựng 
hàng chục nhà máy nhiệt điện 
bằng than đá mới trong nước, 
kể từ năm 2013, nhà cầm quyền 
này đã cam kết tài trợ 50 tỷ USD 
công quỹ để xây dựng cơ sở 
nhiệt điện bằng than đá với tổng 
công suất 26.8 gigawatts ở ngoại 
quốc trên 152 quốc gia thông 
qua sáng kiến Vành đai và Con 
đường (BRI). BRI là một dự án 
đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhằm 
mở rộng ảnh hưởng kinh tế và 
chính trị của Trung Cộng trên 
toàn thế  giới.

Ông Rubio nói thêm rằng, 
“Đó là lý do tại sao tôi luôn 
nói với mọi người – hành động 
đơn độc của Hoa Kỳ là không 
thích đáng khi mà quý vị có 
các quốc gia như Trung Cộng 
tiếp tục tăng lượng khí thải của 
họ. Và họ sẽ không ngừng làm 
điều đó.”

Vị thượng nghị sĩ này nhấn 
mạnh sự cần thiết phải phán xét 
Trung Cộng dựa trên hành động 
chứ không phải lời nói của họ. 

Ông nêu ra cam kết của ông Tập 
vào năm 2015 là không quân sự 
hóa Biển Đông; đó chỉ là để cho 
nhà cầm quyền này tiếp tục leo 
thang cố gắng của họ trong việc 
xây dựng các tiền đồn quân sự 
trên các đảo nhân tạo trong khu 
vực này.

“Tôi nghĩ ông Tập Cận Bình 
rất vui khi thấy chúng ta áp 
dụng các chính sách có thể 
làm tăng chi phí phát triển nền 
kinh tế của chúng ta, nhưng tôi 
không nghĩ rằng quý vị sẽ thấy 
họ làm bất cứ điều gì để có thể 
làm giảm khả năng phát triển 
của họ,” ông Rubio nói. “Và 
quý vị sẽ không thấy họ làm bất 
cứ điều gì để ngừng tài trợ cho 
loại hoạt động này trên toàn 
thế giới, nơi họ hiện kiểm soát 
các nhà máy điện này; điều đó 
cũng đem lại cho họ đòn bẩy địa 
chính trị.”

Ông Robert Atkinson, chủ 
tịch ITIF của tổ chức tư vấn có 
trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, nói 
rằng hợp tác với Bắc Kinh về 
vấn đề khí hậu sẽ khiến Hoa Kỳ 
phải trả giá đắt.

Trong một cuộc trò chuyện 
trực tuyến hôm 19/04, ông 
Atkinson nói: “Trung Quốc yêu 
sách tiền bạc cho mọi thứ. Họ 
không ngây thơ. Họ không phải 
là những người có thiện chí với 
thế giới.”

Ông cho biết việc tiếp xúc 
với nhà cầm quyền này về vấn 
đề khí hậu sẽ “làm giảm đòn bẩy 
quan trọng của Hoa Kỳ để gây 
áp lực buộc Trung Quốc phải 
giải tán chế độ cướp bóc … trục 
lợi của họ.”

Theo ông Atkinson, nếu Hoa 
Kỳ yêu cầu nhà cầm quyền này 
giúp chống lại biến đổi khí hậu, 
ông Tập sẽ sử dụng cơ hội này 
để buộc Hoa Kỳ làm dịu lập 
trường của mình về các hành vi 
lạm dụng khác của Bắc Kinh.

Ông cho biết, “Tập Cận Bình 
không ngu ngốc; ông ta không 
ngây thơ; ông ta sẽ nói, ‘Vâng 
chắc chắn rằng chúng tôi sẽ 
giúp quý vị về vấn đề khí hậu. 
Nhưng quý vị phải làm những 
điều khác. Quý vị phải chấm 
dứt chế độ kiểm soát xuất cảng, 
và quý vị phải ngừng chỉ trích 
chúng tôi về hành vi trộm cắp 
tài sản trí tuệ.’”

 
Nguyễn Lê biên dịch

Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa: Không thể 
tin vào cam kết về khí hậu của Trung Cộng 

Chủ tịch FED cho rằng mức nợ hiện tại của Hoa Kỳ ‘rất bền vững’
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Theo cựu Giám đốc Tình báo 
Quốc gia (DNI) John Ratcliffe, 
Trung Cộng là “đối thủ lớn 
nhất” của Hoa Kỳ, có khả năng 
lật đổ Hoa Kỳ để vươn lên làm 
bá chủ toàn cầu.

“Trung Quốc là đối thủ lớn 
nhất của chúng ta theo nghĩa 
là một quốc gia có chủ quyền 
khác duy nhất có khả năng 
thách thức, và thậm chí thay 
thế Hoa Kỳ trở thành siêu 
cường thế giới về kinh tế, quân 
sự, và công nghệ,” ông Ratcliffe, 
người từng làm Giám đốc Tình 
báo Quốc Gia trong chính phủ 
ông Trump, cho biết trong 
một sự kiện ngày 19/04 do tổ 
chức nghiên cứu The Heritage 
Foundation có trụ sở tại Hoa 
Thịnh Đốn tổ chức.

Ông mô tả Bắc Kinh vừa 
là địch thủ vừa là đối thủ cạnh 
tranh của Hoa Kỳ, lưu ý rằng 
“họ nên là đối thủ cạnh tranh 
nhiều hơn là một địch thủ, và 
hiện tại thì ngược lại.”

Nhận xét của ông được đưa 
ra sau khi Văn phòng Giám 

đốc Tình báo Quốc gia hồi tuần 
trước (12–18/04) công bố bản 
đánh giá mối đe dọa thường niên 
mô tả việc chế độ cộng sản Trung 
Quốc thúc đẩy quyền lực toàn 
cầu là mối đe dọa hàng đầu đối 
với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. 
Một ngày sau đó, tại một phiên 
điều trần của Thượng viện, Giám 
đốc Tình báo Quốc gia Avril 
Haines cho biết Bắc Kinh đang 
trên đường trở thành một “đối 
thủ cạnh tranh ngang hàng” với 
Hoa Kỳ và chiếm mức độ “ưu 
tiên không gì sánh được” đối với 
cộng đồng tình báo của đất nước.

Bà Haines và các quan chức 
cao cấp khác của ông Biden đã 
coi Trung Cộng là đối thủ trong 
một số lĩnh vực. Nhưng nhìn 
chung, chính phủ đã xác định 
mối liên hệ này dưới dạng “cạnh 
tranh gay gắt” và bày tỏ thiện ý 
sẵn sàng hợp tác với chế độ đó 
về các vấn đề bao gồm cả biến 
đổi khí hậu. Tổng thống Joe 
Biden trước đây đã mô tả Trung 
Cộng là “đối thủ cạnh tranh 
nguy hiểm nhất” của Hoa Kỳ.

Với tư cách là Giám đốc Tình 
báo Quốc gia, ông Ratcliffe đã 

thực thi một việc hiếm có khi 
viết một bài bình luận trên tờ 
The Wall Street Journal vào 
tháng 12/2020 nêu bật mức độ 
nghiêm trọng của mối đe dọa do 
Trung Quốc cộng sản gây ra, gọi 
đó là “thách thức lớn duy nhất 
trong cả thế hệ.”

Với tư cách là Giám đốc Tình 
báo Quốc gia, ông Ratcliffe có 
thể xem xét tất cả các thông 
tin tình báo thu thập được từ 
các cơ quan của Hoa Kỳ, và 
“rõ ràng là Trung Quốc, và chỉ 
riêng Trung Quốc, là mối đe 
dọa an ninh quốc gia lớn nhất,” 
ông Ratcliffe cho biết tại sự kiện 
này. “Đó không phải là điều mà 
tôi từng thấy với tư cách là một 
thành viên của Quốc hội,” ông 
nói, đề cập đến thời gian làm 
dân biểu cho tiểu bang Texas 
ngay trước khi đảm nhận vị trí 
Giám đốc Tình báo Quốc Gia.

Ông nói, “Điều khiến tôi lo 
lắng nhất về Trung Quốc hiện 
nay là họ đã có rất nhiều ưu thế. 
Họ đã không trở thành đối thủ 
số một của chúng ta chỉ trong 
một sớm một chiều.”

Những hành động mạnh mẽ 

của Bắc Kinh nhằm đẩy mạnh 
công nghệ tiên tiến nhất là 
mối quan tâm đặc biệt của ông 
Ratcliffe.

“Đầu tư của Trung Quốc vào 
những thứ như trí tuệ nhân tạo, 
học máy và sinh trắc học … là 
một phương thức mà họ biết là 
họ có thể thu hẹp khoảng cách 
với Hoa Kỳ thậm chí còn nhanh 
hơn,” ông cho biết.

Chính phủ Hoa Kỳ cần tiếp 
tục xác định nhà cầm quyền này 
là mối đe dọa hàng đầu, vì vậy 
Hoa Kỳ có thể “chống lại họ theo 
một cách hiệu quả mà lẽ ra 

chúng ta thực ra nên làm trong 
vài năm vừa qua, chứ không chỉ 
bắt đầu từ bây giờ.”

Ông cho biết các quan chức 
khi thảo luận về vấn đề này nên 
đặt các ý đồ chính trị sang một 
bên và “trung thực về thông tin 
tình báo”.

Ông nói, “Thông tin tình 
báo là rõ ràng… vì vậy chúng 
ta phải minh bạch khi nói 
đến điều đó, khi chúng ta nói 
về Trung Cộng. Tôi nghĩ đó là 
những gì đang còn thiếu.”

Thanh Xuân biên dịch

Chúng ta còn lại
bao nhiêu tàn tích?

Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia: Trung 
Cộng là ‘đối thủ lớn nhất’ của Hoa Kỳ

Chủ tịch FED Jerome Powell trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện tại Đồi 
Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, D.C., vào ngày 01/12/2020.

Dân biểu Đảng Cộng Hòa đương nhiệm John Ratcliffe (Cộng Hòa–Texas) chất vấn Cố vấn Thiểu số 
của Ủy ban Tình báo Stephen Castor và Cố vấn Đa số của Ủy ban Tình báo Daniel Goldman trong 
phiên điều trần điều tra đàn hặc Hạ viện hôm 09/12/2019. 
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Công nhân Trung Quốc đi làm đều đặn trong cảnh khói bốc lên từ một nhà máy nhiệt điện bằng than đá ở Sơn Tây, Trung Quốc, vào ngày 25/11/2015.
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Trung Cộng đã áp đặt một cuộc 
tái cấu trúc lớn đối với Tập đoàn 
Ant Group của Jack Ma, tập 
đoàn công nghệ tài chính có kế 
hoạch IPO (phát hành cổ phiếu 
lần đầu ra công chúng) ở mức 
kỷ lục là 37 tỷ USD đã bị nhà 
cầm quyền dừng lại đột ngột vào 
tháng 11/2020. Sự việc này thể 
hiện sự quyết tâm của Bắc Kinh 
trong việc kiềm chế các đại công 
ty Internet tại Trung Quốc.

Việc cải tổ, đã được thực hiện 
trong vài tháng qua, bao gồm 
việc chuyển Ant thành một 
công ty tài chính mẹ [nắm giữ 
phần vốn tại các công ty con], 
như vậy   sẽ hạn chế khả năng 
sinh lời và giá trị của nó.

Sự kiện trên xảy ra hai ngày 
sau khi đại công ty thương mại 
điện tử Alibaba Group Holding 
Ltd, trong đó Ant là một công ty 
liên kết, bị án phạt kỷ lục 2.75 
tỷ USD về chống độc quyền khi 
Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát 
đối với “lĩnh vực kinh tế nền 
tảng số”.

Việc tái cấu trúc, do Ngân 
hàng trung ương Trung Quốc 
chỉ thị, có nghĩa là Ant sẽ thuộc 
đối tượng phải chịu sự giám sát 
theo quy định pháp luật và các 
yêu cầu về vốn khắt khe hơn, 
có thể làm giảm giá trị của nó 
xuống dưới mức định giá 315 
tỷ USD theo mô hình công  ty 
công nghệ đã được tính toán 
trước đợt IPO cuối năm 2020.

Tuy nhiên, các biện pháp 
kiểm soát không yêu cầu chia 

tách Ant, vốn có các mảng kinh 
doanh như thanh toán, quản lý 
tài sản, và cho vay tiêu dùng. 
Ứng dụng Alipay của công ty 
này có hơn 730 triệu người dùng 
hàng tháng ở Trung Quốc và 
mỗi năm thực hiện nhiều giao 
dịch hơn MasterCard và Visa.

Công ty cho biết trong một 
tuyên bố, “Ant Group đánh giá 
cao sự nghiêm túc của việc cải 
tổ này”.

Ant cho biết, trong quá trình 
tái cấu trúc, họ sẽ thành lập một 
công ty báo cáo tín dụng cá 
nhân, công ty này sẽ tuân thủ các 
luật liên quan và tăng tính năng 
bảo vệ thông tin cá nhân, và 
ngăn chặn việc lạm dụng dữ liệu.

Ant cho biết sẽ xin giấy phép 
hoạt động cho công ty báo cáo 
tín dụng này.

Ông Dong Ximiao, trưởng bộ 
phận phân tích tại Viện Tài chính 
Internet Zhonggguancun,  
người từng nói Ant sẽ cần ít 
nhất 200 tỷ nhân dân tệ (30.56 
tỷ USD) vốn đăng ký để tuân thủ 
quy tắc an toàn vốn đối với các 
công ty tài chính cho biết, “Kế 
hoạch tái cơ cấu nghiêm ngặt 
hơn dự kiến.” 

“Giờ đây đã có ít bất ổn hơn 
khi kế hoạch tái cấu trúc cuối 
cùng đã được đưa ra, nhưng 
chúng ta vẫn cần chờ xem Ant 
thực hiện tất cả các yêu cầu đó 
như  thế  nào trong quá trình này.”

Reuters đưa tin hồi tháng 
02/2021 rằng Ant đã lên kế 
hoạch chia tách các hoạt động về 
dữ liệu tín dụng tiêu dùng. Việc 
tách riêng kho dữ liệu quý giá 

của hơn 1 tỷ người dùng này là 
một phần quan trọng trong cuộc 
cải tổ kinh doanh của công ty để 
bảo đảm tuân thủ với các biện 
pháp trừng phạt của pháp luật.

Ant, khởi đầu là bộ phận 
thanh toán của Alibaba, nắm 
giữ một bộ nhớ khổng lồ về dữ 
liệu người tiêu dùng. Đó là cốt 
lõi của các nền tảng Internet 
của Trung Quốc, với các công 
ty cung cấp các sản phẩm tài 
chính từ cho vay tiêu dùng đến 
các sản phẩm đầu tư qua điện 
thoại thông minh.

Kế hoạch ‘toàn diện’
Việc tái cấu trúc Ant diễn ra 
trong bối cảnh bất ổn đối với đế 
chế của ông Ma, và thậm chí 
đã lan rộng tới bản thân vị tỷ 
phú. Cuối cùng, ông Ma cũng 

xuất hiện trước công chúng vào 
tháng 01/2021, chấm dứt nhiều 
tháng đồn đoán về nơi ở của ông.

Ngân hàng Nhân dân Trung 
Quốc (The People’s Bank of 
China) cho biết theo “kế hoạch 
tái cấu trúc toàn diện và khả 
thi,” Ant sẽ chấm dứt liên kết 
“không hợp lệ” giữa dịch vụ 
thanh toán AliPay, công ty kinh 
doanh thẻ tín dụng ảo Jiebei và 
công ty cho vay tiêu dùng cá 
nhân Huabei.

Ngân hàng trung ương cũng 
yêu cầu Ant phá bỏ thế “độc 
quyền về thông tin và tuân thủ 
nghiêm ngặt các yêu cầu của 
quy định kinh doanh thông tin 
tín dụng”. 

Ngân hàng trung ương cho 
biết, Ant đã chấp nhận nâng cấp 
hệ thống quản trị doanh nghiệp 

và có các giải pháp cho các bộ 
phận tín dụng, bảo hiểm và quản 
lý tài sản–những mảng hoạt 
động đã vi phạm các quy định.

Ngân hàng trung ương cho 
biết họ cũng đã yêu cầu Ant 
kiểm soát các rủi ro đòn bẩy tài 
chính và sản phẩm của mình, 
kiểm soát rủi ro thanh khoản 
của các sản phẩm đầu tư quỹ 
hàng đầu và “chủ động giảm” 
quy mô quỹ thị trường tiền tệ 
Yu'eBao khổng lồ của Ant.

Tờ Economic Daily do nhà 
cầm quyền hậu thuẫn cho biết 
trong một bài bình luận ngày 
12/04/2021 rằng các biện pháp 
này “để làm gương” về quy định 
tài chính đối với lĩnh vực kinh 
tế nền tảng số.”

Lý Bình biên dịch 

ĐÔNG PHONG

Khởi nguồn từ Lạc Long Quân 
với huyết thống của Thần long 
cổ đại và Giao long hồ Động 
Đình, nên long tộc Việt có đặc 

điểm khác biệt hơn so với long tộc các 
triều đại Trung Hoa. Đặc điểm của tạo 
hình Rồng mỗi triều đại cũng thể hiện 
tính cách riêng của triều đại đó.

Hầu như những hình tượng Rồng 
thời Văn Lang lưu lại rất ít, chỉ còn thấy 
qua một số di vật Đông Sơn còn sót 
lại. Rồng thời kỳ này luôn được điêu 
khắc kèm với chim Lạc (người viết cho 
rằng đó là hình tượng của chim Phụng 
vì Long Phụng là cặp đôi tượng trưng 
cho vương quyền) và chim Phụng còn 
biểu thị cho nguồn gốc của dòng họ 
Tiên trong huyết thống Rồng Tiên của 
dân Lạc Việt. Nền văn minh Văn Lang 
cũng như văn minh Trung Hoa đều 
cùng thừa hưởng những di sản của văn 
minh tiền sử truyền thừa lại bởi long 
tộc, nên các khái niệm sẽ đại đồng tiểu 
dị. Cho nên việc chim Phụng qua thời 
gian gọi thành chim Lạc hay tên của 
nó tại Văn Lang là chim Lạc thì cũng 
có thể hiểu được.

Hậu duệ long tộc Thần Nông, 
khai mở triều đại
Như đã nói, khai tổ sinh ra vị vua đầu 
tiên của nước Nam ta vốn một vị vua 
tên là Đế Minh [chữ Hán 帝明] . Ông là 
cháu ba đời của Viêm Đế hay còn gọi 
là Thần Nông (một trong ba vị Thần 
long chuyển sinh đã nói kỳ trước). Ông 
có một con trai đầu gọi là Đế Nghi ở 
phương Bắc rồi sau đó đi tuần du xuống 
phương nam, đến núi Ngũ Lĩnh (giới 
hạn ở động Bạch Hổ tỉnh Vân Nam – 
xưa gọi là động Xích Quỷ*) thì gặp Vụ 
Tiên thần nữ, sinh ra con đặt tên là Lộc 
Tục (sau lên ngôi xưng là Kinh Dương 
Vương) ở đây. Sau đó Kinh Dương 
Vương lên ngôi ở phương Nam, là vị 
vua đầu tiên của triều đại Hùng Vương.

Lúc bấy giờ Đế Minh đã có một con 
lớn là Đế Nghi đang ở phương Bắc. 
Sau khi lấy nàng Vụ Tiên Thần nữ thì 
sinh ra con thứ hai tên là Lộc Tục, sau 
xưng là Kinh Dương Vương. Vua thông 
minh thánh trí, vượt trội hơn tầm của 
Đế Nghi nên rất được lòng vua cha. Vì 
thế Đế Minh muốn truyền ngôi báu cho 
Kinh Dương Vương cai quản cả thiên 
hạ phương Bắc và phương Nam, để làm 
chính thống cho muôn nước. Nhưng 
Kinh Dương vương lại không phải là 
người tham quyền cố vị nên cố từ chối 

để nhường cho anh. Thế là Đế Minh 
quyết định lập Đế Nghi nối ngôi, cai trị 
phương Bắc, phong cho Kinh Dương 
vương làm vua phương Nam. Nước ta 
lúc ấy gọi tên là nước Xích Quỷ. Tước 
vị Kinh Dương Vương nghĩa là vua của 
Kinh Châu và Dương Châu, phần lãnh 
thổ phía Nam sông Trường Giang từ hồ 
Động Đình và đến biển Đông, Chiêm 
Thành. Đây là vị vua chân chính của 
phương Nam, hậu duệ Thần Nông, chứ 
không phải một tù trưởng nào đó tự 
nhận ở miền Bắc Việt Nam như các sử 
gia theo chủ nghĩa “dân tộc nhược tiểu” 
hay gán ghép mà tạo ra.

Đại long mạch dựng nên đế đô 
nghìn năm
Sau khi vâng mệnh vua cha lên ngôi 
vua ở phương Nam, điều đầu tiên Kinh 
Dương Vương làm là chọn đất đóng đô, 
vì đế đô chính là long mạch, có nó mới 
được long tộc giúp thủ hộ cho triều 
đại. Sau khi xem khắp núi non phương 
Nam, Ngài quyết định chọn đất Phong 
Châu, một đại long mạch có thể nói là 
tốt nhất và lớn nhất của phương Nam, 

đủ tiêu chuẩn để duy hộ cho một triều 
đại hơn nghìn năm. Tất cả các long 
mạch còn lại sau này đều không được 
tốt như thế. Sau khi long mạch nhà 
Hùng hết vượng khí, An Dương Vương 
nhà Thục dời đô xuống Cổ Loa cũng 
chỉ được thời gian ngắn là mất nước.

“Qua cửa Ải, lòng sông thoát mạch, 
rồng đi gần xa đến núi Tụ Long tiếp với 
châu Thu Vật xứ Tuyên Quang, biến ra 
tòa Kim tinh cao muôn nhẫn. Mạch đất 
chảy đến các làng Hạ Hoa, Thanh Ba, 
Sơn Vi, Tây Lan, Phù Ninh phủ Lâm 
Thao, rồi đến chùa Long Hoa thôn Việt 
Trì ở Ngã ba sông Bạch Hạc là dừng. 
Mạch này bên trái từ sông Lôi Hà núi 
đi đến đâu sông theo đến đó, qua các 
huyện Đông Lan, Sơn Dương, Đương 
Đạo, Tam Dương đột khởi núi Tam Đảo, 
Tả cung Tiên làm thanh long. Trùng 
sơn vạn thủy, nổi lên các dãy núi ở Lập 
Thạch, Bách Ngõa, Chu Diên, Thanh 
Tước, Ngọc Bội, Khai Quang. Phụ bên 
trái có các núi Châu Sơn, Sóc Sơn, 
Chung Sơn, Trà Sơn, Từ Sơn, Trạm Sơn, 
Tích Sơn, An Lão sơn thuộc xứ Kinh 
Bắc chầu về, dẫn đến Hải Dương, Đông 
Triều, Hoa Phong, Yên Tử thoát ra 
đến biển, Đồ Sơn tám xã làm Long đầu 
chầu án. Mạch bên phải từ Ba Thục, 
Hán Giang, Nhị Hà, Lô Giang, Thao 
Giang, núi chạy đến đâu sông theo đến 
đấy. Đến Tuyên Quang, Hưng Hoá, 
Thập Châu, Thanh Nguyên, Bạn Hà, 
Đà Hà đến huyện Bất Bạt đột khởi núi 
Tản Viên. Hữu cung tiên làm Bạch hổ, 
muôn nhánh quần sơn nổi lên ở Minh 
Nghĩa, Phúc Lộc, Thạch Thất,Yên Sơn, 
Tây Phương, Sài Sơn, Tử Trầm, hữu bật 
đến Chương Đức, Đại Yên, Hương Tích 
sơn thuộc xứ Sơn Nam. Bên phải là Na 
Sơn, Nam Công, Vũ Phượng sơn, Đội 
sơn, Điệp sơn, Nghi Dương sơn, chầu 
phục vào trong, chảy thoát đến núi cửa 
biển Thần Phù ở núi Chính Đại thuộc 
Ái Châu, thoát đến Chích Trợ sơn, cửa 
Trà Lý làm đầu hổ chầu, lấy sông Bạch 
Hạc làm Nội minh đường, lấy Ngã Ba 
Lãnh ở sông Cả thuộc huyện Nam 
Xương làm Trung minh đường, núi 
Tượng Sơn ở Nam Hải làm Ngoại minh 
đường. Nghìn non nâng chủ, vạn thuỷ 
chầu nguồn, đều hướng về ngọn tổ sơn 
Nghĩa Lĩnh.” (Ngọc phả Hùng Vương)

Nam Bắc hùng cứ nhất phương, 
phương Nam thịnh tất phương 
Bắc suy
Có điều trùng hợp là Kinh Dương 
Vương kế thừa huyết thống long tộc 
của tiên tổ Thần Nông, kết hợp với 

dòng Tiên phương Nam mà sinh ra 
long tộc phương Nam. Sau này khi 
dòng Thần Nông bị dòng Hiên Viên 
tiêu diệt ở phương Bắc thì dân tộc Việt 
Nam ta coi như là huyết thống long 
tộc Thần nông cuối cùng còn lưu lại ở 
phương Nam vậy. Do đó, có thể tự hào 
mà nói rằng người Việt chính là một 
trong ba dòng họ Rồng lớn nhất, cổ 
xưa nhất của phương Đông còn lưu lại 
đến ngày nay, là  đại diện cho long tộc 
Thần Nông phả hệ phương Nam.

Ứng với lai lịch của Kinh Dương 
Vương thì long mạch của đất nước Văn 
Lang lại chính là long chi phía Nam 
của long mạch kéo dài từ dãy núi Côn 
Luân sang chứ không phải từ Himalaya 
như nhiều thuyết của một số tác giả 
Việt Nam đã dẫn. Vì sao lại nói như thế? 
Như đã nói bên trên, long mạch chính 
là trường năng lượng tổng hòa của thế 
nước và thế núi, của Phong và Thủy. Thế 
núi của Việt Nam là chi phía nam của 
long mạch Côn Luân, từ dãy Côn Luân, 
xuống dãy Hoành Đoạn Sơn, xuống Ai 
Lao Sơn, xuống Hoàng Liên Sơn rồi đổ 
ra biển ở cửa sông Hồng. Nhánh long 
kia đi từ Hoành Đoạn Sơn xuống Vô 
Lượng Sơn, rồi xuống Trường Sơn, rồi 
bám dòng Cửu Long, đổ ra biển.

Do long mạch của Việt Nam là cùng 
long hệ với Côn Luân và sông Trường 
Giang nên thời thế thịnh suy của Việt 
Nam sẽ đối lập với Trung Quốc ở phía 
Bắc. Vì thế trong lịch sử, khi Trung Hoa 
mạnh thì Đại Việt tất suy, đó là quy 
luật Âm Dương mà cũng bởi lẽ long 
mạch nước ta là đối ứng với long mạch 
phía nam Côn Luân vậy. 

Một triều đại kéo dài 26 thế kỷ và 
để lại một di sản văn hóa thâm hậu 
đến nay hậu thế vẫn chưa khám phá 
hết. Liệu điều này có thể chỉ đơn giản 
là một nhà nước lạc hậu mặc khố cởi 
trần lại có thể làm được như xưa nay 
chúng ta vẫn học về ông cha? 

Nên chăng chúng ta hãy bỏ hết 
thành kiến khoa học hạn hẹp và 
những khái niệm vô Thần đi thì mới 
có thể nhìn nhận đúng về Tiên tổ và 
hiểu được sự vĩ đại thiêng liêng của 
hai tiếng “Rồng Tiên”?

(Ghi chú: *Xích Quỷ, không phải là Quỷ 
đỏ, nó mang nghĩa là lớn lao, thường 
đi với chữ Chủ để chỉ người nắm quyền 
lớn ở miền Nam. Xích là phần tinh hoa, 
tốt nhất  (tự điển Thiều Chửu). Vậy nên 
Xích Quỷ nghĩa là nơi làm chủ cái tinh 
hoa của phương Nam, miền xích đạo, 
miền nông nghiệp lúa nước.)

Kỳ 3: Long tộc và long mạch
thời Văn Lang
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Tính đến tháng 04/2021, lợi tức của 
trái phiếu chính phủ Trung Quốc vượt 
xa các trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ.

Kể từ ngày 01/01/2021 đến cuối 
tháng 03/2021, trái phiếu chính phủ 
Trung Quốc có lợi tức tương đối ổn 
định. Ngược lại, chỉ số Tổng Lợi tức Trái 
phiếu Hoa Kỳ Bloomberg Barclays đã 
giảm 4.2% trong cùng thời kỳ này.

Một số chuyên gia đầu tư cho rằng 
trái phiếu chính phủ Trung Quốc có thể 
soán ngôi vị tài sản “trú ẩn” được mặc 
định của trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ.

Ông Gustavo Medeiros, phó phòng 
nghiên cứu tại Ashmore Group, gần 
đây nói với Bloomberg, “Trung Quốc 
đang nổi lên như một điểm đến trú ẩn 
an toàn mới và đáng tin cậy cho các 
nhà đầu tư trái phiếu, sẽ dần dần loại 
bỏ vị thế là nơi an toàn duy nhất để ẩn 
náu của đồng USD và các trái phiếu 
chính phủ Hoa Kỳ.” Ashmore là một 
công ty đầu tư vào thị trường mới nổi 
quản trị gần 100 tỷ USD tài sản tính 
đến ngày 31/12/2020.

Kinh tế gia trưởng khu vực Á Châu 
Robin Xing cho biết trong một báo 
cáo gửi khách hàng ngày 05/03/2021, 
Morgan Stanley cũng kỳ vọng các nhà 
đầu tư ngoại quốc sẽ tiếp tục đổ tiền đầu 
tư vào trái phiếu chính phủ của Trung 
Quốc, vì “các định giá hấp dẫn so với 
các trái phiếu (của các thị trường phát 
triển) khác và lợi ích của việc đa dạng 
hóa đáng kể danh mục đầu tư chứng 
khoán có thu nhập cố định toàn cầu.”

Không thể ngó lơ áp lực liên tục từ 
các ngân hàng và các công ty môi giới
Tháng 02/2020, JP Morgan Chase 
đã thêm trái phiếu chính quyền địa 
phương Trung Quốc vào nhóm Chỉ số 
trái phiếu chính phủ JPMorgan–Thị 
trường Mới nổi. Vào tháng 09/2020, 
FTSE Russell thông báo họ sẽ thêm 
trái phiếu chính phủ Trung Quốc vào 
nhóm Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Thế 
giới của họ. Hai chỉ số bổ sung này kết 
hợp lại có thể đem lại hơn 100 tỷ USD 
các dòng vốn đầu tư từ các công ty bảo 
hiểm ngoại quốc, các nhà quản lý tài 
sản, và các quỹ hưu trí vào trái phiếu 
chính phủ Trung Quốc.

Mặc dù các lý do về đa dạng hóa 
danh mục đầu tư không phải là mới; 
gần đây các nhà đầu tư tin tưởng vào 

quan điểm này nhiều hơn do các trái 
phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã chịu ảnh 
hưởng tồi tệ trong năm nay. Các trái 
phiếu chính phủ Hoa Kỳ giảm mạnh 
nhất trong hơn một thập kỷ khi bóng 
ma lạm phát sẽ cao hơn và Cục Dự trữ 
Liên bang (Fed) tiếp tục có chính sách 
lãi suất ôn hoà.

Bất chấp các trái phiếu kho bạc 
Hoa Kỳ bị giảm giá gần đây, vẫn có 
khoảng cách lợi tức đáng kể giữa trái 
phiếu chính phủ Trung Quốc và trái 
phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Fed đã báo 
hiệu rằng các mức lãi suất sẽ ở mức 
gần 0 cho đến năm 2023, vì vậy lợi suất 
sẽ tăng rất ít đối với các nhà đầu tư trái 
phiếu Hoa Kỳ.

Tính đến ngày 09/04/2021, trái phiếu 
kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đang có 
lãi suất là 1.66%. Để so sánh, trái phiếu 
chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm 
có lợi tức gần gấp đôi ở mức 3.23%. Tất 
nhiên, mức độ tín nhiệm nợ của chính 
phủ Trung Quốc thấp hơn – S&P và 
Fitch xếp hạng A +, trong khi Hoa Kỳ 
được xếp hạng cao hơn ở mức AA + và 
AAA tương ứng.

Trái phiếu chính phủ ở Hoa Kỳ và 
Âu Châu trả lãi thấp đến mức nhiều nhà 
đầu tư buộc phải đi tìm cơ hội khác để 

kiếm được đủ lợi tức. Điều này đặc biệt 
đúng đối với các quỹ hưu trí và các công 
ty bảo hiểm phải đạt được mục tiêu lợi 
tức nhất định nhằm đủ tiền mặt chi trả 
cho các nghĩa vụ nợ có liên quan.

Trong khi trái phiếu doanh nghiệp 
Trung Quốc gây sự chú ý của báo giới 
gần đây về tỷ lệ vỡ nợ gia tăng và ít được 
Bắc Kinh hỗ trợ hơn, thì trái phiếu 
chính phủ Trung Quốc được cho là an 
toàn hơn nhiều. Trung Cộng có thể sẽ 
để nhiều trái phiếu doanh nghiệp tư 
nhân vỡ nợ trước khi để trái phiếu chính 
phủ trung ương vỡ nợ.

Nhưng chủ đề đầu tư vào trái phiếu 
chính phủ Trung Quốc không rõ ràng 
như lập luận của kinh tế học.

Thị trường nợ Trung Quốc nhỏ hơn 
nhiều và kém thanh khoản hơn so với 
thị trường trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có 
trị giá 21 ngàn tỷ USD. Theo ước tính 
của JPMorgan, không giống như lượng 
trái phiếu kho bạc khổng lồ của Hoa Kỳ, 
các đợt phát hành trái phiếu chính phủ 
Trung Quốc chiếm chưa đến 20% GDP 
của Trung Quốc. Thanh khoản thấp 
hơn có nghĩa là chênh lệch giá mua và 
giá bán trái phiếu Trung Quốc lớn hơn 
nhiều so với các trái phiếu chính phủ do 
Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản hoặc Anh Quốc 

phát hành.
Việc tiếp cận thị trường vẫn là một 

trở ngại lớn. Trong khi Trung Quốc 
đã nới lỏng các hạn chế đối với những 
người có thể mua trái phiếu của họ, 
các nhà đầu tư ngoại quốc vẫn bị hạn 
chế, phải tiếp cận thông qua Hồng 
Kông (Bond Connect) và ghi danh với 
Chương trình Công ty Đầu tư Ngoại 
quốc Đủ điều kiện (QFII).

FTSE Russell ban đầu cho biết việc 
đưa thêm các trái phiếu Trung Quốc 
vào nhóm chỉ số sẽ mất không đến 12 
tháng, tuy nhiên họ đã thông báo hồi 
tháng 03/2021 rằng thời gian gia nhập 
(vào nhóm chỉ số) này sẽ có thể cần đến 
36 tháng sau khi một số khách hàng 
phản hồi về tính thanh khoản và khả 
năng tiếp cận thị trường của các trái 
phiếu này.

Tác giả Fan Yu là chuyên gia trong lĩnh 
vực tài chính và kinh tế có đóng góp các 
phân tích về nền kinh tế Trung Quốc từ 
năm 2015.

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

Lý Bình biên dịch

Trung Cộng có kế hoạch thay thế trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 

Trung Cộng buộc tập đoàn Ant Group   của Jack Ma phải thay đổi

Tiếp theo từ trang 1

REUTERS/ALY SONG/FILE PHOTO

EVA HAMBACH/AFP VIA GETTY IMAGES

Tranh minh hoạ lại hình tượng Rồng thời Lý trên bệ tượng Phật A Di Đà, chùa Phật Tích.

TRUYỀN KỲ
VỀ LONG TỘC

VÀ LONG MẠCH
ĐẠI VIỆT 

Hình minh họa: Ngọn lao đồng di vật thời Đông Sơn có 
chạm khắc rất rõ hình Rồng Phụng tượng trưng cho 

nguồn gốc con Rồng cháu Tiên của người Việt (Nguồn 
ảnh Facebook: Bảo tàng lịch sử Việt Nam).

Các tập tiền 20 USD 
mới in chuẩn bị đưa 
vào đóng gói tại Cục 
Ấn loát của Bộ Tài 
chính Hoa Kỳ ở Hoa 
Thịnh Đốn, ngày 
20/07/2018.

Một camera chụp 
hình cảm ứng nhiệt 
ở phía trước logo 
của Ant Group 
tại trụ sở của Ant 
Group, một chi 
nhánh của Alibaba, 
ở Hàng Châu, Trung 
Quốc, vào ngày 
29/10/2020.
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JAMES SALE

Nếu lắng nghe các buổi lễ 
tại nhà thờ Cơ Đốc Giáo, 
chúng ta sẽ thấy quen 
thuộc với phân đoạn trong 
Chương 7 của nhà tiên tri 

Isaiah; đoạn này nói về một em bé có tên 
Immanuel chào đời. 

Đây là một trong những lời tiên tri 
nổi tiếng nhất trong Kinh Cựu Ước và 
thường xuyên được đọc cùng với một 
đoạn trong Kinh Tân Ước nói về Chúa 
giáng sinh, như một bằng chứng rằng 
Chúa Jesus là Đấng Christ – đương nhiên 
Đấng Christ nghĩa là Chúa cứu thế mà 
người Do Thái mong đợi từ lâu. Nhưng 
còn hơn thế nữa, nguyên nghĩa của từ 
“Immanuel” là “Chúa cùng với chúng 
ta”, vì vậy chỉ ra toàn bộ ý nghĩa của sự 
hiện thân này là: Chúa đã mang hình hài 
con người và sống giữa chúng ta.

Tuy nhiên, bối cảnh xuất hiện lời tiên 
tri lại ít được biết đến. Tại sao lời tiên 
tri này được đưa ra, và nhắm vào ai? Và 
nó gửi tới chúng ta thông điệp gì trong 
hoàn cảnh hiện tại? Tôi nghĩ rằng câu 
chuyện này thật đáng kinh ngạc.

Lời tiên tri này nhắm vào vua Ahaz 
tại thời điểm sau khi Israel bị chia cắt 
thành vùng phía Bắc (lúc đó do vua 
Pekah trị vì) và vùng phía Nam Judah 
(từ “Jew” - Do Thái - bắt nguồn từ đây) 
do vua Ahaz trị vì. Cả hai vương quốc 
này đều tiếp giáp với biển Địa Trung 
Hải, đồng thời cũng chịu áp lực từ vua 
Tiglath-Pileser III người Assyria. Tại thời 
điểm đó, Assyria là một quốc gia mạnh 
đang chinh phục thế giới; quân đội của 
họ rất tàn ác và không thể đánh bại.

Nhưng vua Pekah đã liên minh với 
vua Rezin xứ Syria để chống lại quân đội 
Assyrian và kêu gọi vua Ahaz tham gia.

Cầu xin dấu chỉ từ Chúa
Nhà tiên tri Isaiah đến gặp và nói với vua 
Ahaz rằng Chúa đã nói Ahaz không nên 
tin vào bất kỳ liên minh nào với Pekah 
và Rezin, mà hãy tin tưởng vào Chúa 
và cưỡng lại cám dỗ gia nhập liên minh 
đó. Hơn nữa – và đây là điểm mấu chốt 
dẫn đến lời tiên tri – Chúa muốn ban cho 
vua một dấu chỉ để chứng minh rằng lời 
tiên tri này là sự thật, và vua nên cầu xin 
dấu chỉ đó. Không chỉ có vậy, Chúa còn 
đặc biệt cho phép Ahaz yêu cầu bất kỳ 
dấu chỉ nào từ địa ngục sâu thẳm hay 
từ thiên đường trên cao. Nhưng vua 
Ahaz đã từ chối điều đó, và lời tiên tri 
Immanuel là dành cho ông.

Đây là trích đoạn trong Isaiah 7:

Sau đó, Chúa lại nói với Ahaz rằng,
“Hãy cầu xin một dấu chỉ từ Chúa 

Trời của con;
Dấu chỉ đó là sâu như địa ngục hay 

cao như  thiên đường.”
Nhưng Ahaz nói, "Ta sẽ không hỏi, 

và cũng không thử Chúa!”

Được quyền yêu cầu một dấu chỉ từ 
Chúa là điều hiếm có, đặc biệt là phạm 
vi của dấu chỉ này; quả thật, khó có thể 
nghĩ ra lời đề nghị nào tương tự trong 
toàn bộ Kinh Thánh. Trước tiên, tại sao 
Đức Chúa ban cho nhà vua quyền đó? 
Thường thì một người nào đó nhận được 
lời tiên tri, và những người khác mong 
đợi người đó chấp nhận lời tiên tri bởi vì 
đây là “lời của Chúa”.

Jonah là một nhà tiên tri chân chính 
nhưng lại trốn tránh thông điệp và chỉ 
dẫn từ Chúa. Hậu quả là ông bị cá voi 
nuốt chửng* và buộc phải đến Nineveh 
để truyền tải thông điệp của Chúa về sự 
huỷ diệt sắp tới. Không nghi ngờ rằng 
Jonah đã nhận được dấu chỉ xác nhận 
rằng ông cần phải đến Nineveh, dù dấu 
chỉ đó xảy ra theo cách nào.

Nhưng trong trường hợp của vua 
Ahaz, đó không phải là một nhà tiên 
tri giả hay bất đắc dĩ, mà ông là vua của 
Judea và Jerusalem, là hậu duệ của vua 
David. Rõ ràng ông là một người sùng 
đạo khi ông đã trích dẫn kinh rằng – “Bạn 
không thể thử Đức Chúa của mình… ” 
(Deuteronomy 6:16) – để chối bỏ mệnh 
lệnh về một dấu chỉ xác nhận và làm 
theo điều mà Đức Chúa thực sự muốn.

Vậy thì, nhà vua có vẻ như ngoan 

đạo, nhưng lòng mộ đạo ấy lại chính xác 
là đi theo an bài của Satan khi cám dỗ 
Chúa Jesus nơi vắng vẻ, vì Satan cũng 
trích dẫn Kinh Thánh để làm rối loạn nội 
hàm thực sự. Khi cám dỗ Chúa Jesus rời 
bỏ đền thờ, Satan đã nói rằng: “Ngài sẽ 
ra lệnh cho thiên sứ của Ngài trông coi 
ông… Để ông không vấp vào hòn đá” 
(Psalm 91:11-12). Chúa Jesus đã bác bỏ 
điều này bằng chính đoạn kinh thánh 
mà vua Ahaz sử dụng “Ngươi không thể 
thử Chúa của mình…” (Luke 4:12).

Vì vậy, một mặt, chúng ta lên án vua 
Ahaz (Isaiah đã nói ngay lập tức rằng 
việc vua Ahaz từ chối xin dấu chỉ từ 
Chúa chính là “thử lòng kiên nhẫn của 
Chúa”) khi thấy vua đã viện dẫn đoạn 
kinh này, và một mặt khác, chúng ta 
lại nói rằng Chúa Jesus đã đúng khi đã 
dùng chính đoạn kinh thánh đó bác lại 
cám dỗ của Satan. Vậy là sao, và bài học 
quan trọng ở đây là gì?

Giao tiếp với Đức Chúa
Đầu tiên, chúng ta thấy rằng hai hoàn 

cảnh móc nối với nhau qua lời nói “thử” 
Chúa. Do đó, đối với mỗi cá nhân hay 
tập thể, thì trọng tâm của việc làm điều 
“đúng đắn” chính là phân biệt được 
điều mà Đức Chúa muốn chúng ta làm. 
Nhưng làm sao phân biệt đâu là điều 
“đúng đắn” để làm theo khi cùng một 
đoạn lời nói, trong ngữ cảnh này là biện 
minh cho chúa Jesus nhưng ngữ cảnh 
khác lại lên án vua Ahaz?

Đây là một vấn đề quan trọng bởi 
vì có rất nhiều người phản đối các tác 
phẩm tôn giáo và tâm linh do chúng 
mâu thuẫn với nhau. Theo họ thì bất kỳ 
tác phẩm tín ngưỡng nào có liên quan 
đến các vị Thần hay bản thân các vị Thần 
đều có mâu thuẫn, nên các tác phẩm đó 
vô giá trị.

Nhưng theo tôi, quan điểm này hoàn 
toàn phiến diện. Khi nhớ đến câu thuyết 
với hàm nghĩa thâm sâu của Ralph 
Waldo Emerson: “Trong một cuộc trò 
chuyện thú vị, những người tham gia 
không diễn đạt bằng ngôn từ bề mặt mà 
bằng nội hàm của nó.” Điều này diễn đạt 
chính xác hoàn cảnh chúng ta có: “Thật 
kỳ lạ, khi đọc những lời của Chúa, chúng 
ta không chỉ là xem những từ ngữ đó 
trên bề mặt và còn cần xét hoàn cảnh, 
nội hàm của chúng nữa.”

Nói cách khác, Đức Chúa đang giao 
tiếp với chúng ta, và chúng ta phải chú 
ý vào nội hàm của từ ngữ; để có thể hiểu 
những vấn đề tâm linh thì chúng ta cần 
tìm hiểu dụng ý của nó một cách thâm 
sâu hơn.

‘Ra vẻ đức độ’: Vua Ahaz và chúng ta
Chúng ta nhìn thấy ở vua Ahaz một 
điều mà rất phổ biến trong thế giới hiện 
đại: “ra vẻ đức độ”. Nó thực sự che giấu 
một tội ác sâu xa hơn hoặc một tà tâm 
bên trong. Nhà tâm thần học và tác giả 
Norman Doidge có nói rằng: “Ra vẻ đức 
độ có thể là hành vi xấu xa phổ biến nhất 
của chúng ta.”

Vua Ahaz tỏ ra ngoan đạo trong việc 
trích dẫn kinh sách, nhưng trong thâm 
tâm, ông đã quyết định hành động như 
thể mình là Chúa, và quyết định rằng ông 
biết rõ hơn cả Chúa: Ông sẽ thành lập một 
liên minh với Tiglath-Pileser III, và do đó 
với trí thông minh của mình, ông sẽ ngăn 
chặn thảm họa đang tấn công Jerusalem. 
Chối bỏ đặc ân từ Chúa ở một mức độ lớn 
như vậy cho thấy rằng ông đã lãng quên 
Đức Chúa cũng như thế giới tâm linh như 
thế nào. Chẳng có bằng chứng nào có thể 

Cuộc thi Quốc tế Múa Cổ điển 
Trung Hoa lần thứ IX của 
Đài Truyền hình NTD sẽ 
được tổ chức tại New York 

vào tháng 9/2021. Tương tự như các 
cuộc thi trước, vòng sơ khảo Á Châu 
– Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Đài 
Loan vào tháng 6, và vòng sơ khảo Âu 
Châu – Bắc Mỹ, cũng như bán kết và 
chung kết cho tất cả các khu vực, sẽ 
được tổ chức tại Manhattan, New York 
vào tháng 9/2021. Cuộc thi đã bắt đầu 
nhận hồ sơ dự thi.

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2007, 
Cuộc thi Quốc tế Múa Cổ điển Trung 
Hoa của NTD đã thu hút hơn 100 thí 
sinh tham gia vòng chung kết mỗi lần. 
Đây cũng là cuộc thi quốc tế duy nhất 
về múa cổ điển Trung Hoa.

Cuộc thi này độc đáo ở chỗ múa 
cổ điển Trung Hoa là loại hình tranh 
tài duy nhất, hơn nữa đã trở thành 
cuộc thi múa cổ điển Trung Hoa 
đẳng cấp nhất thế giới.

Tôn chỉ của cuộc thi này là hoằng 
dương “Nghệ thuật múa chính thống 
thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ”, 
khôi phục tinh hoa văn hóa thần 
truyền 5000 năm của Trung Quốc 
thông qua các điệu múa cổ điển 
Trung Hoa.

Bên cạnh kỹ năng cao và động tác 
hoàn hảo, múa cổ điển Trung Hoa 
chính thống còn thể hiện nội hàm văn 
hóa kính Thiên tín Thần, và phản ánh 
“Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” trong văn 
hóa truyền thống Trung Quốc, cùng 
với tinh thần thiện lương, quang minh, 
mỹ hảo, tích cực, hướng thượng.

Cô Lý Duy Na (Vina Lee), một vũ 
đạo gia giàu kinh nghiệm và là một 
giám khảo, từng cho biết cuộc thi 
có yêu cầu khắt khe về chủ đề và nội 
dung biểu diễn của các thí sinh. Cô 
cho hay mọi phương diện biểu diễn, 
từ cốt truyện, âm nhạc, đề tài, trang 
phục múa, cho đến ngoại hình và 

nội tâm người nghệ sĩ đều lấy truyền 
thống, đạo đức trong văn hóa chính 
thống làm nền tảng. Nghĩa là, tiết mục 
biểu diễn phải truyền tải những yếu tố 
chính diện, thiện lương, quang minh, 
bởi vì văn hóa mà Thần truyền cho 
con người là cảm giác ôn hòa, mỹ hảo, 
chứ  không phải đen tối, tranh đấu.”

Cuộc thi múa năm nay gồm có một 
tiết mục múa và một màn biểu diễn 
kỹ thuật bắt buộc. Các thí sinh có thể 
dự thi bằng hình thức múa đơn, múa 
đôi, hay múa ba. Độ tuổi thí sinh 
quy định từ 13 đến 40, chia thành 
bốn hạng: nhóm nam thành niên và 
nữ thành niên (từ 18 đến 40 tuổi), và 
nhóm nam thiếu niên và nữ thiếu 
niên (từ 13 đến 17 tuổi). Cuộc thi gồm 
ba vòng: sơ khảo, bán kết, và chung 
kết; mỗi vòng sẽ có một giải vàng với 
số tiền thưởng là 10,000 USD.

Ngoài ra, cuộc tranh tài lần này 
sẽ được Epoch Times và Đài Truyền 
hình NTD trên toàn cầu đưa tin. Vòng 
chung kết sẽ được truyền hình trực 
tiếp trên toàn cầu với lượng người 
xem lên đến 180 triệu. Các thí sinh 
dự thi có thể được sắp xếp phỏng vấn, 
cũng có thể qua cuộc thi này mà có 
cơ hội đào tạo chuyên sâu và biểu 
diễn chuyên nghiệp.

Vì vậy, cuộc thi này là cơ hội tuyệt 
vời và hiếm có cho các nghệ sĩ biểu 
diễn múa cổ điển Trung Hoa trên 
khắp thế giới, đặc biệt là các thí sinh 
từ Trung Quốc Đại lục. Nếu bạn yêu 
thích múa cổ điển Trung Hoa chính 
thống và muốn trải nghiệm cảnh giới 
cao nhất của những thân pháp múa cổ 
điển, xin hoan nghênh bạn ghi danh 
tham gia sự kiện này qua :
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index-en.html
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Fax: +001 888 600 1998
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Thu tiền thuế về nhiều hơn 

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

Nếu không chúng tôi khai 
thuế FREE cho quý vị.

Khai thuế lợi tức Income Tax 
cho 50 tiểu bang Hoa Kỳ bằng 
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Thạc sĩ� Ngọc Hiề�n Winn đại diện 
“Allstatề Insurancề” và nhiề�u hãng 
bảo hiề�m lớn, uy tĩ�n, lệ phĩ� tha�p 
nha� t nước Mỹ: bán bảo hiề�m xề, 
nhà, tàu, cơ sở thương mại, nhân 
thọ..., notary public. Khai thuề�  cá 
nhân, businềss, bookkềềping.
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• Dr. Winn có 26 năm kinh nghiệm luật pháp USA,  
25 năm dạy và thực hành mua - bán chứng khoán USA, 
ềquity stock của N.Y.S.Ế. & Nasdaq.
• Ca�p ba�ng to� t nghiệp cho học viên, được Tho� ng Đo� c 
California công nhận.
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không thua lo� .
• Immigration: Các loại visa du lịch, du học, bảo lãnh 
thân nhân, vợ cho� ng, fiancề, visa đa�u tư kinh doanh, lao 
động, điề�u chĩ�nh ở lại Mỹ hợp pháp, ho�  sơ bị từ cho� i.
• Bankruptcy: Chaptềr 7 cha�m dứt mọi thưa kiện, giữ 
lại nhà, xề, tài sản như ý muo� n.
• Family Law: Ly dị giải quyề� t như ý muo� n giữa vợ 
cho� ng, giữ con, trợ ca�p, giảm trợ ca�p.
• Living trust, Will, Di chúc, Các loại hợp đồng: thuê 
mướn, mua bán, thành lập công ty.
• Credit Repair: Không tăng điề�m Fico của crềdit 
rềport, không phải trả lệ phĩ� – “Frềề”.
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Kết cục khi từ chối dấu chỉ của Chúa
Câu chuyện về nhà vua Ahaz 

Banner quảng cáo Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa năm 2021.

Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa
sẽ diễn ra tại New York vào tháng 9/2021

biện hộ cho ông. 
Khi liên tưởng đến chủ nghĩa 

Marxist, chủ nghĩa cộng sản, chủ 
nghĩa xã hội, và những nhà triết học 
ra vẻ đạo đức khác mà một số người 
đang theo đuổi, thì chúng ta sẽ thấy 
chính xác cùng một khuôn mẫu. Như 
Jordan B. Peterson đã nhận xét: “Vào 
năm 1917, nếu như luôn có một lời xin 
lỗi khi ai đó theo chủ nghĩa Marxist, 
thì hiện tại sẽ chẳng có một lời xin 
lỗi nào hết.” Cho đến hiện giờ, hệ tư 
tưởng này vẫn tự cho là đi theo hướng 
đúng đắn, mặc dù các bằng chứng lịch 
sử chứng minh rằng những hệ tưởng 
này không đúng và chỉ đưa đến sự nô 
dịch toàn bộ dân số.

Một lần nữa, trích dẫn lời của 
Norman Doidge: “Những nhà tư tưởng 
là những người giả vờ rằng họ biết cách 
làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn 
trước khi họ giải quyết được mớ hỗn 
độn của chính họ.”

Cấp dưỡng cho ma quỷ
Cuối cùng, chúng ta thấy rằng vua 
Ahaz đã chối bỏ chỉ dẫn của Chúa; vua 
đã chọn chống lại cái ác (sự xâm lăng 
của Assyria) bằng một cái ác khác, và ở 
đây có sự liên hệ.

Người xưa nói những người ăn 
chung với ma quỷ thì cần trang bị cái 
muỗng thật dài. Thật đúng như thế; 
thực tế đã xảy ra trái ngược hoàn toàn 
với điều mà vua Ahaz dự liệu: Người 
Do Thái trở thành chư hầu của Tiglath-
Pileser và Jerusalem không thể tránh 
khỏi sự hủy diệt.

Việc vua Ahaz biến thành tà ác là 
không thể bàn cãi. Bên cạnh chi tiết 
từ chối dấu chỉ của Đức Chúa thì một 
chi tiết khác được đề cập đến trong 
bản Hai Vị Vua 16:3 rằng vua Ahaz đã 
phạm một tội lỗi ghê tởm khi “thiêu 
con trai của chính mình”, và khiến 
những quốc gia lân cận cũng áp dụng 
nghi thức tà giáo này. Ý nghĩa của 
hành động này có thể gây tranh cãi: 
Nó có thể là một người con của ông 
trải qua nghi lễ thanh tẩy, nhưng rất 

có thể đây ám chỉ buổi hiến tế một em 
bé sơ sinh. Sử ký 2 Chronicles 28:3 
ghi lại rõ ràng rằng ông đã “thiêu sống 
con trai của mình.”

Đối với tôi, chính sự thờ ơ với sự 
sống và những gì con người thực sự 
mong cầu lại là dấu chỉ của những ý 
thức hệ sai lầm: Cái chết của hàng triệu 
người chỉ là “số liệu thống kê” trên con 
đường hướng tới “sự bình đẳng” và thế 
giới không tưởng của xã hội chủ nghĩa.

Bước vào một thập kỷ mới, chúng ta 
đang đón nhận những dấu chỉ nào, hay 
chọn cách bỏ qua chúng? Và nếu chúng 
ta nghĩ rằng không có dấu chỉ nào, có lẽ 
chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn để 
xin chỉ dẫn – để được dẫn hướng thêm 
nữa – để chúng ta đi đúng đường. Xét 
cho cùng, như chúng ta cũng học được 
từ Kinh Thánh, Đức Chúa là người hào 
phóng cho đi. Vì vậy, đừng giống như 
Ahaz – không cầu xin và cũng không 
muốn nhận được sự chỉ dẫn của Đức 
Chúa; chúng ta nên làm ngược lại.

Tất cả các trích dẫn lấy từ phiên bản 
Kinh Thánh theo tiêu chuẩn mới của 
Hoa Kỳ.

James Sale là một doanh nhân 
người Anh sở hữu công ty Motivational 
Maps Ltd., hoạt động tại 14 quốc gia. 
Ông là tác giả của hơn 40 cuốn sách 
về quản trị và giáo dục từ các nhà 
xuất bản quốc tế lớn như Macmillan, 
Pearson và Routledge. Ông đã giành 
giải nhất trong cuộc thi của Hội các 
nhà thơ cổ điển năm 2017 và phát 
biểu tại hội nghị chuyên đề đầu tiên 
của nhóm được tổ chức tại Câu lạc 
bộ Princeton ở New York vào ngày 
17/6/2019.

Chú thích: *Jonah bị cá voi nuốt và phải 
sống trong bụng cá ba ngày ba đêm. Trong 
bụng cá, Jonah nguyện cầu với Chúa và 
nguyện làm theo ý Chúa. Chúa tha tội và 
bảo con cá nôn Jonah ra. Jonah ra khỏi 
bụng cá, lên bờ, và đến Nineveh để tiên tri.

Hoàng Anh biên dịch

Trong Isaiah 6:6-7, một thiên thần đã lấy một viên than hồng từ bàn thờ Chúa chạm vào môi của Isaiah và nói rằng: “Giờ cục than chạm vào môi của con, sự giảo hoạt của con đã được loại 
bỏ.” Tác phẩm “Nhà tiên tri Isaiah”, do Antonio Balestra sáng tác vào thế kỷ 18, tại bảo tàng Castelvecchio, Verona, Ý.

Vua Ahaz được coi là biến thành tà ác khi 
hiến con ruột của mình cho tà thần. “Hiến 
tế Molech” được vẽ bởi Charles Foster cho 
tác phẩm “Những bức tranh trong Kinh 
Thánh dạy cho chúng ta điều gì 1897”.

Quốc vương Ahaz (732–716 TCN) của 
Judah, con trai và là người kế vị của 
Jotham. Do Guillaume Rouille xuất bản.
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IRENE LUO

Họa sĩ Trung Hoa Cố Khải 
Chi (344–406) đã viết: 
“Khó nhất tả nhân, tiếp 
đến là cảnh, rồi sau nữa 

là chó và ngựa. Sân hiên, đại sảnh, 
và các cấu trúc có hình dạng thì dễ 
dàng miêu tả khi sử dụng phép đối 
chiếu.” Khi tả người, ông nhấn mạnh 
việc sử dụng hình thức bên ngoài 
để truyền đạt tinh thần bên trong; tư 
tưởng này hình thành triết lý chính 
cho nghệ thuật biểu tượng trong hội 
họa Trung Hoa. Thay vì ưu tiên miêu 
tả chính xác hình thức kết cấu vật 
thể, các nghệ sĩ tập trung vào việc 
biểu đạt tinh thần và nội hàm riêng 
của đối tượng.

Hình tượng trẻ em nô đùa
Ở Trung Quốc cổ đại, tất cả các gia 
đình, dù là quý tộc, quan chức học 
giả hay thường dân, đều có quan 
niệm đông con nhiều cháu là một 
điều may mắn. Một gia tộc thịnh 
vượng có nhiều con cháu là biểu 
hiện của hạnh phúc. Do đó, hình 
ảnh trẻ em chơi đùa vui vẻ, hoạt bát 
với đủ các tư thế thường được nhắc 
đến  trong  các  tác  phẩm  nghệ  thuật.

Một trong những tác phẩm được 
trưng bày là tấm thảm lụa mô tả 
cuộc sống hồn nhiên vô tư của 83 
bé trai đang chơi bắn cung, chèo 
thuyền, nuôi chim ưng, câu cá, cưỡi 
ngựa, thả diều, chơi đàn hoặc đọc 
sách. Tấm thảm đời nhà Thanh đầy 
màu sắc được chế tác tinh xảo này 
có thể đã được treo trên tường của 
một gia đình quý tộc.

Trên trời cao là hình ảnh đôi 
phượng hoàng chao lượn, tượng 
trưng cho một viễn cảnh tươi sáng 
và may mắn. Trong đám mây ngũ 
sắc là một cậu bé đang cưỡi kỳ lân, 
một linh vật trong truyền thuyết 
Trung Hoa có sừng, bụng màu vàng, 
lưng nhiều màu, móng ngựa, thân 
nai và đuôi bò. Kỳ lân thường liên 
quan đến sự chào đời hoặc mất đi 
của một nhà hiền triết hay một đấng 
hào kiệt nhân từ. 

Trong văn hóa truyền thống 
Trung Hoa, trẻ em là biểu tượng của 
sự thuần khiết và bản tính nguyên 
sơ của con người, hồn nhiên và tốt 
bụng. Cuốn sách cổ Đạo Đức Kinh 
của Đạo gia cũng tôn vinh điều này, 
người tu Đạo tìm về bản tính tiên 
thiên thuần thiện của con người 
trước khi bị ảnh hưởng bởi các quan 
niệm hậu thiên hỗn tạp trong quá 
trình sống.

Lối sống người xưa
Qua các tác phẩm, chúng ta có thể 
cảm nhận cuộc sống thường ngày 
của người Hoa Hạ nhẹ nhàng mà 
ý nhị: ngắm hoa mùa xuân, ngắm 
trăng mùa thu, thưởng trà, dạo chơi 
trong vườn, cùng các thú vui tao 
nhã cầm kỳ thi họa. Chậm rãi, tĩnh 
tại mà không ồn ào, người Hoa Hạ 
tôn vinh giá trị đạo đức lâu bền thay 
vì những niềm vui chớp nhoáng.

Chiếc đĩa sứ được trưng bày vẽ 
một học giả đang ngồi thanh bình 
dưới gốc cây, nhìn các đồ đệ hái hoa 
sen trong hồ. Hình ảnh này gợi nhớ 
đến triết gia đời nhà Tống, Chu Đôn 
Di (1017–1073), người đã viết áng văn 
nổi tiếng Ái Liên Thuyết. Trong đó, 
ông viết: “Duy mình ta yêu hoa sen 
từ bùn mọc lên mà chẳng nhơ… Sen 
là hoa của người quân tử.” Trong Nho 
Giáo, quân tử  là người có lý tưởng, có 
đạo đức. Do đó, hoa sen tượng trưng 
cho sự tinh khiết và đức hạnh, khuyên 
bảo con người giữ mình trong sạch, 
không bị cuốn theo ngoại cảnh.

Các vị Thần trong nghệ thuật
Nghệ thuật truyền thống Trung 
Hoa gắn liền với tín ngưỡng Phật - 
Đạo -Thần, phản ánh văn hóa tâm 
linh của người cổ đại.

“Đức Phật niết bàn và sự tiếc 
thương vô bờ của các đệ tử” là một 
trong những tác phẩm vô cùng đặc 
sắc. Có thể thấy khuôn mặt của Đức 
Phật tròn đầy và thanh thản. Rất ít 
tượng đất nung màu còn sót lại từ 
thời nhà Minh (1368–1644) và đủ 
cả một bộ tượng thì càng hiếm hoi.

Một tác phẩm trứ danh khác 
là một bức tượng điêu khắc bằng 
đồng thời đầu nhà Minh. Tác phẩm 
về Lão Tử, là triết gia của Đạo gia 
đang trong tư thế thiền định với 
biểu cảm ôn hòa và trang nghiêm.

Bên cạnh Lão Tử, Bát Tiên cũng 
là nhân vật thuộc Đạo gia rất nổi 
tiếng thường được đưa vào trong 
các tác phẩm nghệ thuật. Một 
chiếc khay được chế tác tinh xảo 
cho thấy Tám vị thần tiên đang chờ 
đợi ông Thọ cưỡi hạc bay đến. Mỗi 
vị tiên mang những pháp khí khác 
nhau như sáo, trượng, kiếm, hoa 
và bầu. Trong cảnh nền có thông, 
sếu, đào, mây và sương mù đều là 
biểu tượng của cõi vĩnh hằng trong 
tín ngưỡng phổ quát.

Những tác phẩm mang tính 
chất tôn giáo của nghệ thuật 
tả ý phản ánh phong tục và tín 
ngưỡng truyền thống của người 
dân thời cổ đại, những người coi 
trọng sự thuần khiết, đức tin và 
đạo hạnh. Bằng các phương tiện 
nghệ thuật khác nhau, từ tranh 
vẽ đến các đồ mỹ nghệ bằng ngọc 
bích, người xưa làm giàu đời sống 
tinh thần của mình với lòng mộ 
đạo, tu dưỡng, và hướng đến trí 
huệ cao hơn.

Phương Du biên dịch 

Biểu đạt nội hàm:

Nghệ thuật biểu tượng trong
mỹ thuật Trung Hoa

ALL PHOTOS COURTESY OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

Tranh lụa khổ 
lớn mô tả hàng 
chục trẻ em 
đang vui chơi, 
tham gia bắn 
cung, chèo 
thuyền, nuôi 
chim ưng, câu 
cá, cưỡi ngựa 
và các trò giải 
trí khác. Tranh 
vẽ vào thế kỷ 
17, đời Thanh 
(1644–1911). 
Quà tặng của 
Quỹ Vincent 
Astor, 2011.

Tranh thảm 
cuộn mô tả 
Ông Thọ và 
Tiểu Tiên Đồng 
đang bưng dĩa 
đào, biểu tượng 
của sự trường 
thọ. Trong nghệ 
thuật Trung 
Hoa, hình ảnh 
trẻ em thường 
xuất hiện cạnh 
những nhân vật 
thần tiên. Tranh 
vẽ vào thế kỷ 
19, đời Thanh 
(1644–1911). 
Quỹ John 
Stewart 
Kennedy, 1913.

Lão Tử, tác 
giả sách Đạo 
Đức Kinh của 
Đạo gia. Trần 
Diễm Thanh, 
đời Minh 
(1368–1644), 
chế tác năm 
1438. Friends 
of Asian Art 
Gifts, 1997.

Học giả bên hồ sen. 
Tranh trên đĩa đời 
Minh thời Vạn Lịch 
(1573–1620). Quỹ 
Rogers, 1923. 

Vào cuối triều đại 
nhà Minh, các tác 
phẩm nghệ thuật 
thường mô tả các 
nhân sĩ Trung Hoa 
dạo chơi trong vườn. 
Trên đĩa hình thoi 
là cảnh các nhạc 
sĩ hội họp tại một 
chòi nghỉ, tranh vẽ 
vào khoảng cuối 
thế kỷ 16 đến thế 
kỷ 17, thời Minh 
(1368–1644). Quỹ 
Rogers, 1923.

Những thiếu nữ thể 
hiện tình cảm của họ 
bằng cách ném trái 
cây vào một học giả 
trẻ, có lẽ là văn hào 
Phan An (247–300). 
Những cảnh như 
vậy thường được 
thấy trong nghệ 
thuật trang trí. Tranh 
trên đĩa đời Thanh, 
thời Khang Hy 
(1662–1722), đầu thế 
kỷ 18. Quà tặng của 
John D. Rockefeller 
Jr., 1960.

Đức Phật niết bàn và sự tiếc thương vô bờ của các đệ tử. Tác giả Kiều Bân, vẽ năm 1503, đời Minh, thời Hồng Chí (1488–1505). 
Quỹ Fletcher, 1925.

Tranh vẽ trẻ em đang chơi đùa trong vườn thượng uyển, cuối triều Nguyên (1271–1368) đến đầu triều Minh (1368–1644). 
Quà tặng của Quỹ Dillon, 1987.

Tám vị Tiên trong Đạo gia đứng trên bờ sông chờ Thọ Lão cưỡi hạc bay đến. Khay làm vào thế kỷ 16, nhà Minh (1368–1644). 
Mua, Barbara and William Karatz Gift, 2006.
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thủ của tôi thậm chí còn không muốn 
chơi trận đấu. Họ cứ để quả bóng bay 
sang thôi.” Miễn là các bạn vẫn còn 
liên lạc với nhau thì các bạn không 
thể nào không tác động lẫn nhau. 

Khi chúng ta làm điều gì đó với 
người khác, phản ứng của họ tương 
đối dễ đoán. Ví dụ, nếu bạn thể hiện 
rằng mình đang lắng nghe họ và thật 
sự quan tâm tới những gì họ nói, họ 
sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn. Nếu bạn 
công nhận họ, họ thậm chí còn cảm 
thấy gần gũi và tin tưởng bạn. Nếu 
bạn mắng mỏ và chỉ trích họ, họ sẽ 
tạo khoảng cách và xây một bức tường. 
Nếu bạn giận dữ và hét vào họ, họ sẽ 
làm theo điều bạn muốn nhưng họ sẽ 
tăng trưởng sự oán hận và tìm cách 
báo thù bạn. Nếu bạn phớt lờ họ, họ 
sẽ  tìm  người  khác  để  thân thiết. 

Trong ví dụ của chúng ta, Marsha 
cảm thấy bị tổn thương vì Roger ngày 
càng dành ít thời gian cho cô ấy, và 
cô ấy phản đối bằng cách mắng mỏ 
Roger. Roger phản ứng bằng cách tạo 
thêm nhiều khoảng cách và từ chối 
bàn luận về chủ đề mà thường dẫn đến 
tranh cãi này. 

Chúng ta có thể làm gì?
Bạn muốn chuyển từ trạng thái chịu 
đựng một cách bị động sang chủ động 
gây dựng mối quan hệ với người khác 
không? Nó phụ thuộc vào cách bạn 
muốn thay đổi mối quan hệ của mình. 
Bạn cần phải tìm hiểu những động lực 
tạo nên mối quan hệ của bạn hiện tại, 
biết được những gì bạn thật sự muốn, 
lập kế hoạch để thay đổi, bắt đầu kế 
hoạch, đánh giá kết quả và điều chỉnh 
nếu cần thiết. Bạn có thể làm theo 
những chỉ dẫn dưới đây:

1. Suy nghĩ về tình trạng mối quan 
hệ hiện tại của bạn. Tự hỏi bản thân 
mình những câu hỏi sau: Điều gì đã 
xảy ra giữa hai người? Bạn cảm thấy 
thế nào về đối phương? Họ cảm thấy 
thế nào về bạn? Làm thế nào bạn biết 
đó là cảm xúc của họ? Có khả năng nào 
khác không? Các bạn đối xử với nhau 
thế nào? Không nên để thành kiến 
hoặc cảm xúc ảnh hưởng đến cách bạn 

nhận thức hay khiến bạn mù quáng 
trước thực tế. Để mọi chuyện thay đổi 
tích cực, bạn cần phải chấp nhận sâu 
sắc rằng bạn đang ở đâu. Họ sẽ trả lời 
những câu hỏi này thế nào? Bạn có thể 
hỏi họ nếu họ sẵn sàng trả lời. 

2. Hãy suy nghĩ về việc bạn thực sự 
muốn mối quan hệ này thay đổi như 
thế nào. Tự hỏi bản thân những câu 
hỏi sau: Tôi muốn mối quan hệ này 
khác đi như thế nào? Đối phương sẽ 
hành xử khác biệt ra sao nếu điều này 
xảy ra? Tôi sẽ làm gì khác đi? Cảm xúc 
của hai người về nhau sẽ thay đổi thế 
nào? Làm cách nào tôi chắc chắn rằng 
sự thay đổi tôi muốn sẽ xảy ra? 

3. Đề ra một chiến lược. Hãy trả lời 
các câu hỏi sau cho chính bạn. Tôi đã 
làm những gì mà góp phần tạo ra vấn 
đề trong mối quan hệ của mình? Điều 
gì khiến tôi tiếp tục hành vi đó, mặc 
dù nó đi ngược lại những gì tôi muốn? 
Tôi có thể thực hiện những hành động 
nào để bắt đầu chuyển mối quan hệ 
theo hướng mà tôi quyết định? Có vô 
vàn cách thức để thực hiện điều này. 
Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, 
hãy thực hiện một số nghiên cứu, chủ 
động hỏi đối phương xem họ nghĩ cách 
nào sẽ có tác dụng hoặc nhờ chuyên 
gia trợ giúp nếu cần.

4. Hãy sẵn sàng trở thành người 
thay đổi trước. Thông thường, chúng 
ta không muốn thay đổi trước vì chúng 
ta cảm thấy điều đó thật bất công và 

chúng ta nghĩ rằng người kia mới cần 
thay đổi. Chúng ta cảm thấy chúng ta 
đang thất thế. Tuy nhiên, suy nghĩ này 
sẽ khiến bạn bị mắc kẹt. Bạn sẽ mất sức 
mạnh và sự ảnh hưởng khi đợi người 
khác hành động trước. Hãy cố gắng thay 
đổi và coi đó là vì sự phát triển của cá 
nhân bạn, thay vì đợi người khác làm. 

5. Nếu bạn muốn yêu cầu điều gì từ 
người khác, thì hãy thẳng thắn và rõ 
ràng. Mọi người thường đòi hỏi một 
cách gián tiếp hay đơn giản là chỉ trích 
người khác vì đã không làm vậy. Ví dụ, 

thay vì nói “Anh chẳng bao giờ gọi cho 
em cả!” thì hãy nói “Em thực sự muốn 
anh gọi cho em nhiều hơn; em nhớ anh 
và cảm thấy buồn vì chúng ta không 
thể gần gũi. Em thực sự quan tâm đến 
anh và mối quan hệ của chúng ta, và 
cảm thấy tốt hơn sau khi chúng ta trò 
chuyện.” Bạn sẽ chọn cách đối thoại 
nào? Chúng ta thường đòi hỏi người 
khác gián tiếp thông qua những lời 
chỉ trích vì chúng ta sợ rằng người 
khác sẽ từ chối chúng ta, nhưng chỉ 
trích sẽ phá hỏng mối quan hệ, đẩy 
người khác ra xa và khiến họ không 
muốn làm những gì chúng ta yêu cầu, 
hoặc họ chỉ làm điều đó để tránh sự 
phàn nàn của chúng ta. 

6. Đừng bị những kỳ vọng đánh bại. 
Nếu những nỗ lực đầu tiên của bạn 
không có tác dụng, hãy đánh giá lại 
tình hình, điều chỉnh và thử lại một 
lần nữa. Bạn sẽ chỉ bị đánh bại nếu 
bạn bỏ cuộc! 

Michael Courter là một nhà trị liệu 
tâm lý. Vui lòng truy cập trang web 
CourterCounsel.com để có thêm 
thông tin.

Thiên An biên dịch 

Nhận bảo hiểm tuyệt 
vời và giá trị lớn
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Thông thạo Anh-Việt

Chào đón khách hàng đến tư vấn miễn phí
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TRICIA FOWLER

Có thể bạn đã từng thấy 
người phụ nữ ấy trong 
cửa hàng tạp hóa trước 
đại dịch COVID-19, một 
người mẹ trẻ mặc quần 

pyjama đi với hai hoặc ba đứa trẻ và 
một trong số chúng đang khóc lóc.

Vẻ mặt bất mãn của cô ấy chắc hẳn 
đã khắc sâu trong tâm trí bạn. Khi cô 
ấy tuôn ra lời la mắng đầy giận dữ vào 
một trong số bọn trẻ, mọi người đang 
trên lối đi xuống đều ngước nhìn lên, 
rồi lại nhanh chóng cúi xuống khi cô 
nắm và giật lấy một cánh tay bé nhỏ 
trong sự thất vọng. Tất nhiên, chẳng 
có ai nói gì với cô ấy, nhưng mọi 
người đều tạm ngừng suy nghĩ một 
lúc về danh sách những món hàng 
mà họ đang muốn mua. Các bậc cha 
mẹ từng chứng kiến sự việc ở lối đi 
đó đều ít nhất thỉnh thoảng đến cửa 
hàng tạp hóa và thì thầm cầu nguyện 
cho gia đình bé nhỏ của họ. Bậc làm 
ông bà thì đăm chiêu, có thể cũng 
đang nghĩ về những sai lầm của họ 
trong quá khứ, và những người không 
có con thì càng vững chắc hơn về lý 
do tại sao họ không sinh con.

Còn tôi, cảnh tượng đó đã nhắc tôi 
phải trân trọng con mình như những 
món quà được ban tặng.

Nếu như chúng ta đang ở tình trạng 
tồi tệ giống như bà mẹ trong bộ y phục 
mặc ở nhà kia, chúng ta hoàn toàn 
không coi con mình như một món 
quà. Chúng là những thứ vô cùng 
phiền phức. Thành thật mà nói, một 
danh sách những điều trở ngại xuất 
hiện trong tâm trí tôi. Con cái sẽ trở 
thành xiềng xích của chúng ta, sự thất 
bại của chúng ta, sự xấu hổ và nỗi buồn 
của chúng ta nếu chúng ta không cẩn 
thận. Thực tế là, trong quá trình nuôi 
dạy con, bạn rất dễ gặp phải trạng thái 
không muốn ở cạnh con mình. 

Trẻ em là món quà được ban tặng
Tuy nhiên ở đâu đó, một cuốn sách rất 
hay đã nói nguyên văn rằng trẻ em là 
món quà được ban tặng. Nhiều người 
trong chúng ta biết rõ điều này. Trong 
sâu thẳm chúng ta đều biết, nhưng 
chúng ta cũng biết bản chất ích kỷ của 
chính mình có thể biến những điều tốt 
đẹp ngay trước mắt thành những thứ 
viển vông và không tưởng khác.

Các bậc cha mẹ ở bất cứ nơi đâu 
trước tiên đều cần phải nhận ra sự thật 
quan trọng này: Mỗi đứa trẻ, trong 
mọi hoàn cảnh, đối với các bậc cha mẹ 
đều là một món quà đáng được trân 
trọng. Đây là bước đầu tiên và không 
thể bỏ qua. Trở thành cha mẹ có nghĩa 
là bạn tự động trở thành người nhận 
quà. Nhận thức được điều này là cần 
thiết để nuôi dạy con khôn lớn. Nghĩa 
của từ “nuôi dạy” chính là làm cho 
chúng tốt đẹp hơn. Nuôi dạy con trẻ 

là nâng cao nhận thức của chúng về 
bản thân, về người khác và về thế giới. 
Cách duy nhất để làm điều này là để 
con của bạn biết được chúng chính 
là một món quà.

Làm thế nào để những đứa 
trẻ biết chúng là một món 
quà? Đây có lẽ là một câu 
hỏi rất phức tạp nếu mọi 
người không thể đoán biết 
được thời điểm họ nhận quà. 
Ngồi quanh chiếc bánh sinh 
nhật hoặc cây thông Noel vào 
mỗi dịp sinh nhật hay lễ Giáng 
Sinh hàng năm là trải nghiệm 
chung của hầu hết mọi người. Những 
món quà thực sự được mong đợi, nâng 
niu, chăm chút  từ  rất lâu trước khi đến 
tay người nhận. Chúng được mở ra cẩn 
thận cùng với ánh nhìn đặc biệt dành 
cho người tặng. Sau đó, người nhận cần 
có thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về 
vật sở hữu quý giá mới này. Tại một 
số buổi trao đổi quà tặng, tôi đã thấy 
chủ nhân cùng món quà mới lén sang 
một căn phòng khác để đọc hướng 
dẫn và thử tất cả các chức năng khác 
nhau của món quà.

Ở một mức độ nào đó, đây là cách 
mà mỗi đứa trẻ nên được cha mẹ 
công nhận. Trẻ em nên được tìm hiểu 
cẩn thận. Hành vi của chúng thể hiện 
cách chúng nhìn thế giới và cách 
chúng phản ứng với bậc cha mẹ. Khi 
một người cha hoặc người mẹ không 
dành thời gian để tìm hiểu về con 
mình, thì rõ ràng là chúng không còn 
được quý trọng nữa.

Trẻ em cần có kỷ luật
Thế còn vấn đề kỷ luật thì sao? 
Chúng tôi không muốn việc nuôi dạy 
trẻ vượt khỏi tầm tay của bạn. Cậu bé 
Jimmy có thể trở thành nỗi khiếp sợ 
của khu phố nếu mẹ cậu quá nuông 
chiều cậu. Nhưng liệu bạn có làm 
tổn hại đến cảm xúc của cậu bé về 
giá trị của cậu nếu bạn tỏ ra không 
hài lòng với hành vi nào đó của cậu?

Khi bạn nhận được một món quà, 
tất nhiên bạn sẽ dành thời gian để tìm 
hiểu cách thức hoạt động của nó; tuy 
nhiên, cũng có những phần nào đó 
của món quà cần được bảo trì, chăm 
sóc. Việc bảo trì này phải được thực 
hiện để món quà luôn hoạt động tốt, 
cũng giống như một đứa trẻ phải có 
kỷ luật để duy trì một cuộc sống mãn 

Trân trọng 
con như 

những món 
quà được 
ban tặng

Giải quyết hài hòa những 
mâu thuẫn trong gia đình  

PUBLIC DOM
AIN

Mỗi đứa trẻ,
trong mọi hoàn 

cảnh, đối với các bậc 
cha mẹ đều là một 
món quà đáng được 

trân trọng. 

nguyện và lấy những điều tốt đẹp làm 
nền tảng. Các công cụ kỷ luật mà 
nhiều phụ huynh bỏ qua là những 
công cụ tích cực. Giấc ngủ, thức ăn 

lành mạnh, vệ sinh sạch sẽ, lối 
sống ngăn nắp là không thể 

thiếu ở một đứa trẻ có kỷ 
luật tốt.

Khi đứa trẻ thực sự được 
coi như một món quà thì 
chúng đã được trân trọng. 

Hãy dành nhiều thời gian 
hơn để hiểu con thay vì ngăn 

cản con lãng phí thời gian bằng 
vô số các hoạt động vô bổ. Những 

nỗi thất vọng sẽ càng ngày càng 
nhiều. Cuộc sống thực tế khi có con 

sẽ dần trở nên rõ ràng, và ảo tưởng về 
sự hoàn hảo của con sẽ dần tan biến 
thành những ký ức xa xôi.

May mắn thay, không bao giờ là 
quá muộn để thay đổi quan niệm của 
chúng ta. Hãy mở quà của bạn ngay 
hôm nay nhé!

Tricia Fowler là một bà mẹ theo đạo 
Cơ Đốc, giáo dục con tại nhà ở miền 
Trung Tây Hoa Kỳ. Hiện bà dành 
phần lớn thời gian để dạy toán, ủ bột 
chua bánh mì và phụ giúp bất cứ việc 
gì có thể trong trang trại yêu thích 
của vợ chồng bà và bảy người con.

Minh Vi biên dịch

MICHAEL COURTER

Bạn không thể hòa hợp với 
một người không muốn hợp 
tác với bạn, đúng không? 
Hay là bạn có thể? 

Marsha đến phòng làm việc của 
tôi. Cô ấy rất giận dữ vì người chồng 
Roger của mình. Cô ấy nói rằng anh 
ấy bị ám ảnh bởi chiếc xe mới, đến nỗi 
không thèm ngó ngàng gì đến vợ con. 

“Anh ấy làm việc cả tuần và ra ngoài 
mỗi thứ bảy cùng bạn bè bằng chiếc 
xe ngớ ngẩn ấy, rồi dành gần hết Chủ 
nhật để lau chùi nó. Tại sao chiếc 
xe ấy lại quan trọng thế? Mình hối 
hận vì đã đồng ý mua nó! Tồi tệ nhất 
là Roger còn chẳng nói chuyện với 
mình về chiếc xe đó. Anh ấy nói mình 
luôn tức giận, nhưng mình không thể 
một mình giải quyết chuyện này!”

Marsha có đúng không? Rằng 
bạn sẽ không thể sống hòa thuận 
với những người như Roger? Thực 
ra, cách suy nghĩ này sẽ khiến chúng 
ta yếu thế trong một mối quan hệ và 
biến chúng ta thành nạn nhân của 
việc người khác sẵn sàng hay không 

sẵn sàng hợp tác với chúng ta. 
Sự thật là bạn có đủ khả năng để 

tự điều chỉnh các mối quan hệ của 
mình. Tôi không nói rằng điều này 
là dễ dàng. Nó cần tư duy chiến 
lược, khả năng bao dung những tình 
huống “bất công" và cả lòng quyết 
tâm. Tuy nhiên, mọi người thường 
chọn mắc kẹt trong tình trạng khốn 
khổ lâu dài mà không tạm thời gạt 
bỏ lòng kiêu hãnh sang một bên để 
khiến tình huống tốt đẹp hơn. 

Một mối quan hệ cũng giống 
như một trận đánh tennis 
Mối quan hệ được hình thành từ sự 
hợp tác giữa hai bên. Mỗi người đều 
hành động và đáp lại hành động của 
nhau; nếu bạn thay đổi cách hành xử 
của mình, thì người khác không thể 
không thay đổi cách họ đối xử với bạn. 
Hãy tưởng tượng rằng một mối quan 
hệ cũng giống như một trận tennis. 
Nếu bạn đánh một cú thấp thì đối 
thủ của bạn sẽ lao đến và đánh trả lại 
bạn. Nhưng nếu bạn đánh qua đầu 
họ thì họ sẽ lùi lại. 

Có thể bạn sẽ phản đối rằng: “Đối 

Chi tiết bức 
tranh “Maternal 
Admiration” do 
William-Adolphe 
Bouguereau vẽ 
vào năm 1869.

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Giống như 
một trận bóng 
tennis, mỗi 
người trong một 
mối quan hệ sẽ 
hành động và 
phản ứng trước 
hành vi của 
người khác.
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ALEX NEWMAN 

Ngoại trừ những người theo 
chủ nghĩa xã hội quốc 
gia của Adolf Hitler (Đức 
Quốc xã), những người 

theo chủ nghĩa xã hội và 
cộng sản trong suốt thế kỷ qua 

đều khẳng định rằng chủ nghĩa xã hội 
trên toàn hành tinh là cần thiết.

Tất cả họ đều đồng ý rằng vũ khí 
chính trong kho là sự tuyên truyền 
của chính phủ dưới danh nghĩa “giáo 
dục". Và trường học từ lâu đã trở 
thành một công cụ.

Với kinh nghiệm trong hơn một 
thế kỷ, những bạo chúa trên thế giới 
đã khám phá ra rằng việc khuất phục 
người dân dưới sự cai trị của chủ nghĩa 
tập thể trong bất kỳ khoảng thời gian 
nào đều khó khăn, đặc biệt khi người 
dân có thể đọc sách và suy nghĩ, và 
nhất là hiểu biết về lịch sử. Nhưng nếu 
những đứa trẻ bị tẩy não và nhồi sọ về 
chủ nghĩa tập thể ngay từ sớm trong 
các trường của chính phủ, thì quá 
trình này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Những người theo chủ nghĩa xã hội 
và cộng sản trên khắp thế giới đã hợp 
lực sau Thế chiến thứ II để thành lập 
Tổ chức Văn hóa, Khoa học, và Giáo 
dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) để 
thúc đẩy chương trình nghị sự đó.

Mục tiêu chính của cơ quan mới 
này rất đơn giản: Kiểm soát nền giáo 
dục trên toàn thế giới, biến nó thành 
vũ khí để phát triển chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa tập thể, 
và các “chủ nghĩa” nguy hiểm khác đe 
dọa tự do cá nhân và chính phủ tự trị.

Được thành lập vào năm 1945 dưới 
chiêu bài chấm dứt chiến tranh bằng 
cách xây dựng “sự bảo vệ hòa bình” 
trong “tâm trí con người” thông qua 
giáo dục, UNESCO đã nỗ lực giành 
quyền kiểm soát các trường công ngay 
từ đầu. Ở những nơi chưa có trường 
học của chính phủ, UNESCO dùng 
tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ 
và Âu Châu để thành lập chúng, hoặc 
hối lộ các chính phủ để làm việc đó.

Hồ sơ hoạt động của tổ chức “giáo 
dục” toàn cầu này đã rõ ràng. Trên 
thực tế, những người cộng sản, chủ 
nghĩa xã hội, lập dị, toàn trị, và những 
người có âm mưu lật đổ đã chi phối nó, 
đến nỗi Tổng thống Ronald Reagan đã 
ra lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi UNESCO 
vào năm 1983. Anh Quốc cũng ra đi vì 
lý do tương tự. Sau một vài cuộc “cải 
cách”, chính phủ Hoa Kỳ đã tham gia 
trở lại vào năm 2002. Tuy nhiên, chính 
phủ của ông Trump một lần nữa rút 
lui, cùng với Israel, vào năm 2018.

Khi thông báo Hoa Kỳ rời khỏi 
UNESCO, chính phủ Reagan đã tuyên 
bố thẳng thừng về các vấn đề của 
nó. Phát biểu tại một cuộc họp báo, 
phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Alan 
Romberg cho biết UNESCO thể hiện 

“thái độ thù địch đối với các thể chế cơ 
bản của một xã hội tự do, đặc biệt là 
thị trường tự do và báo chí tự do.”

Được thành lập bởi những kẻ theo 
Chủ nghĩa Toàn cầu cực đoan 
Julian Huxley, tổng giám đốc đầu tiên 
của UNESCO và cũng là thư ký điều 
hành Ủy ban trù bị, là một người sùng 
bái “chủ nghĩa tập thể” theo mọi ý 
nghĩa của thuật ngữ này. Giống như 
John Dewey, “cha đẻ" của hệ thống 
giáo dục công lập Hoa Kỳ, Huxley 
cũng là một “nhà nhân văn”. Ông ta 
tận tâm đến mức đã giữ ghế chủ tịch 
đầu tiên của Hiệp hội Nhân văn Anh 
Quốc và thúc đẩy những ý tưởng này 
cùng với Dewey, người có Tuyên ngôn 
Nhân văn về cơ bản là chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ngụy trang 
như một tôn giáo.

Theo ghi chép khá đầy đủ trong 
cuốn sách “Tự Do Trên Bàn Lễ: 
Cuộc Thập Tự Chinh của Liên Hiệp 
Quốc Chống Lại Chúa và Gia Đình” 
(Freedom On the Altar: The UN’s 
Crusade Against God & Family) của 
William Norman Grigg, Huxley cũng 
đã nhanh chóng lọt vào hàng ngũ 
những người theo chủ nghĩa cộng sản 
và chủ nghĩa xã hội của UNESCO. Ví 
dụ, người đứng đầu "Bộ Giáo dục" của 
Liên Xô từng là giám đốc bộ phận giáo 
dục trung học của UNESCO. Xu hướng 
đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, với 
vô số thành viên mang quân hàm của 

JEFF MINICK

“Grit”.
Từ này có rất nhiều 

định nghĩa. Nó có thể có 
nghĩa là những mảnh sạn 

nhỏ li ti hoặc bụi bẩn, như trong câu 
"Gió thổi bụi bẩn vào mắt mũi tôi." Một 
số người dùng nó để mô tả một người 
ở quê: "Anh chàng nhà quê đó chưa 
bao giờ rời khỏi trang trại." (Nhân 
tiện, đừng nghĩ rằng tôi dùng lời lẽ xúc 
phạm hoặc vô cớ, tôi đã lớn lên với họ, 
và rất nhiều lần trong đời, một cậu bé 
tốt bụng đã giúp kéo tôi ra khỏi vô số 
rắc rối). Một số thì dùng từ “grit” để 
ám chỉ những lời khó nghe. 

Những định nghĩa bên trên không 
được áp dụng trong bài viết này.

“Grit” – ý tôi là bất kỳ ai có lòng dũng 
cảm, không nản lòng, có quyết tâm và 
ý chí kiên định để theo đuổi một nhiệm 
vụ hoặc nghĩa vụ đến cùng. 

Trong trường hợp này “grit” được 
hiểu là “vững tâm, bền chí”, đó là một 
tính cách mà tôi rất ngưỡng mộ.

Khi nhắc đến “vững tâm, bền chí”, 
những người đầu tiên tôi nghĩ đến là 
thành viên của Lực lượng vũ trang: 
Hải quân SEALs, Mũ nồi xanh, Lực 
lượng Không quân Hoạt động Đặc biệt. 
Ví dụ, những người trải qua khóa huấn 
luyện của Hải quân SEAL, gần như tất 
cả họ đều công nhận rằng không phải 
sức mạnh thể chất giúp họ chịu đựng 
được những thử thách, mà là lòng 
quyết tâm tuyệt đối không bỏ cuộc để 
tìm kiếm một bến đỗ dễ dàng hơn. Họ 
đào sâu và tìm thấy trong mình nguồn 
ý chí còn thiếu ở những đồng đội đã bỏ 
dở khóa huấn luyện. Sau khi rời quân 
ngũ, một số lính SEALS này đã viết 
sách hoặc thiết kế podcast để truyền 
cảm hứng giúp những người khác 
đứng vững trước áp lực khủng khiếp.

Những người biểu tình ở Hồng 
Kông thể hiện một kiểu “vững tâm, 
bền chí” khác. Họ đã xuống đường để 
đấu tranh cho tự do. Họ hiểu điều gì 
đang xảy ra, họ nhìn thấy tương lai mà 
Trung Cộng áp đặt lên họ, và vì vậy họ 
vẫy cờ Hoa Kỳ, hát quốc ca của Hoa 
Kỳ, và thề đối mặt với mọi khó khăn 
để đứng lên giành tự do. Một số bị bắt, 
một số bị đánh đập, và chắc chắn, tất 
cả sẽ bị coi là kẻ thù của chính phủ. 
Nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu.

Một số tổng thống của chúng ta 
cũng vô cùng dũng cảm. Dù ai nghĩ 
gì, cựu Tổng thống Donald Trump 
là một trong số đó. Không phải chỉ 
có Abraham Lincoln là vị tổng thống 
phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn 
công cá nhân. Dù bị tấn công hàng 
ngày bởi các đối thủ chính trị, bởi các 

ngôi sao Hollywood và các phương 
tiện truyền thông chính thống, bị gắn 
nhãn phân biệt chủng tộc, người kỳ 
thị phụ nữ và bài Do Thái, cựu Tổng 
thống Trump vẫn kiên trì thúc đẩy 
chương trình nghị sự của mình và 
chiến đấu. Giống như Gene Tunney 
và Muhammad Ali, hai “kỳ phùng 
địch thủ” trong giới quyền anh, ông 
Trump xoay sở hết lần này đến lần 
khác, để tránh cú đấm của đối thủ, 
khai thác sơ hở và tung ra đòn đánh 
của riêng mình.

Nếu bị một cú đánh tương tự, hầu 
hết chúng ta đã đầu hàng từ lâu.

Bà Nikki Haley, cựu thống đốc Nam 
Carolina, cũng thể hiện lòng can đảm 
và sức chịu đựng khi làm đại sứ Hoa 
Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Bà ấy cáo buộc 
rằng cơ quan này đã liên kết với các 
quốc gia khác chống lại Israel; liên tục 
phản đối sự hung hăng và các chính 
sách của Iran ở Trung Đông; rõ ràng 
bà ở vị trí không được lòng các quốc 
gia thành viên khác.

Thật là vững tâm, bền chí. Bà ấy 
hiểu điều đó.

Hầu hết chúng ta đều có bạn bè 
hoặc người thân trong gia đình sở hữu 
đức tính này. Tôi biết một luật sư ở độ 
tuổi ngoài 30, người đã táo bạo mở 
văn phòng riêng một năm sau khi tốt 
nghiệp trường luật và hiện sở hữu 5 
văn phòng trên khắp quê hương của 
mình. Anh thức dậy trước bình minh 
mỗi sáng, tập thể dục trong nhà kho, 
quản lý văn phòng và hành nghề luật, 
và cùng với vợ, anh còn nhận nuôi sáu 
trong số bảy đứa con của họ.

Đó là sự vững tâm, bền chí.
Tôi biết về một người đàn ông lớn 

tuổi, một bác sĩ người Campuchia, 
người bị Khmer Đỏ đuổi ra khỏi bệnh 
viện, giam cầm ông cùng với hàng 
triệu người khác và ép buộc ông làm 
việc như nô lệ trên cánh đồng. Một 
ngày nọ, ông không chịu nổi, liền trốn 
vào rừng và cuối cùng đi bộ đến được 
phương Tây.

Đó là sự vững tâm, bền chí.
Tôi từng biết một người phụ nữ 

chiến đấu 2 tháng với ung thư gan. 
Chưa một lần bà ấy phàn nàn. Nhiều 
lần, bà chào đón những người bạn cũ 
đến từ biệt mình, mà vẫn luôn đóng 
vai một bà chủ tốt bụng. Bà uống ít 
thuốc nhất có thể, sẵn sàng chịu đựng 
cơn đau để giữ đầu óc tỉnh táo. Bà 
muốn qua đời trên giường của chính 
mình, xung quanh là chồng con và 
các cháu, vậy nên bà từ chối ý định kết 
thúc cuộc đời trong bệnh viện. Bà ấy 
vẫn bình tĩnh và minh mẫn cho đến 
chỉ vài giờ trước khi bà ấy qua đời. Một 
người phụ nữ với đức tin sâu sắc, bà ấy 

đã dạy những người xung quanh cách 
đối mặt với tử thần.

Đó là sự vững tâm, bền chí.
Đó cũng là mẹ tôi.
Ở cuối phim “Những cây cầu ở 

Toko-Ri” (The Bridges at Toko-Ri), 
một bộ phim chiến tranh dựa trên 
cuốn tiểu thuyết cùng tên của James 
Michener, Rear Adm. Tarrant nhìn 
các phi công của mình bay từ boong 
tàu và nhận xét: “Tìm đâu ra những 
người đàn ông như vậy? Họ rời khỏi 
con tàu này để đi làm nhiệm vụ. Sau 
đó, khi bay về, họ phải tìm lại cái đốm 
đen này lẫn trên biển. Khi tìm thấy, họ 
phải hạ cánh trên cái boong dốc của 
con tàu. Tìm đâu ra những người đàn 
ông như vậy?”

Làm thế nào để họ có được đức tính 
này? Yếu tố nào thúc đẩy họ vượt qua 
nhiều trở ngại như vậy?

Niềm tự hào đã truyền cảm hứng 
cho các đặc nhiệm SEAL và đồng đội 
trong các nghĩa vụ quân sự khác hoàn 
thành khóa huấn luyện của họ.

Tình yêu tự do thôi thúc những 
người Hồng Kông xuống đường 
biểu tình.

Không thể bị đe dọa chắc chắn là 
nhân tố khiến ông Trump và bà Haley 
giữ vững lập trường.

Những đứa trẻ cần cơm ăn áo mặc, 
cần được chăm sóc đặc biệt là động lực 
kéo luật sư trẻ ra khỏi giường mỗi sáng.

Sự tuyệt vọng và hy vọng đã chỉ dẫn 
người bác sĩ bước ra khỏi cánh đồng 
chết chóc.

Niềm tin tôn giáo đã tiếp thêm sức 
mạnh cho mẹ tôi.

Nói cách khác, “grit” là con đẻ 
của nhiều bậc cha mẹ. Nhưng bất kể 
nguồn gốc của nó là gì, khi chúng ta 
bắt gặp sự kết hợp đặc biệt của lòng 
dũng cảm, ý chí và nghị lực, chúng 
ta sẽ ngưỡng mộ sự vững tâm bền chí 
không hề nao núng ấy.

Nam diễn viên John Wayne, nổi 
tiếng với những bộ phim miền Viễn 
Tây, trong đó có phim “True Grit”, 
đã từng nói: "Cuộc sống đang vực 
dậy một lần nữa từ thời điểm bạn 
gục ngã."

Tôi nghĩ rằng đó là một định nghĩa 
về sự vững tâm, bền chí hay hơn bất kỳ 
định nghĩa nào.

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 tại Front Royal, 
Virginia. Vui lòng truy cập JeffMinick.
com để theo dõi blog của ông.

Ngân Hà biên dịch

Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Chủ 
nghĩa đang điều hành cơ quan quyền 
lực toàn cầu theo đúng nghĩa đen.

Thậm chí nhiều người Hoa Kỳ từng 
làm việc dưới thời Huxley tại UNESCO 
cũng là những người cộng sản. Theo lời 
chứng nhận của Chủ tịch International 
Organizations Employees Loyalty 
Board Pierce Gerety, người chịu trách 
nhiệm ngăn chặn sự xâm nhập của 
cộng sản trong các phái đoàn Hoa Kỳ, 
UNESCO có một “nhóm” công dân 
Hoa Kỳ làm việc ở đó, “những người 
đặt lợi ích của cộng sản và hệ tư tưởng 
cộng sản… lên trên đất nước của họ.”

Năm 1956, Ủy ban Tư pháp Thượng 
viện kết luận rằng UNESCO là “tồi tệ 
nhất từ trước đến nay”, dựa trên lập 
trường của những công dân Hoa Kỳ 

“không trung thành” và “có đầu óc lật 
đổ” trong các tổ chức toàn cầu. Đó là 
vì cộng sản đã nhận ra tầm quan trọng 
của việc vũ khí hóa nền giáo dục.

Giống như Hitler và những kẻ theo 
chủ nghĩa xã hội quốc gia của ông 
ta, Huxley cũng là một người nhiệt 
thành ủng hộ thuyết ưu sinh, ý tưởng 
cải thiện nhân loại bằng cách loại bỏ 

“những thứ không mong muốn” khỏi 
nguồn gene chủng tộc. Huxley rất say 
mê việc lai tạo ra những con người 

“vượt trội” về mặt di truyền và loại bỏ 
“những thứ thoái hóa” – những thứ 
mà ông đã đúc kết ra qua nhiều lần 
cải thiện chất lượng vật nuôi – đến 
mức ông đã thực sự dẫn dắt Hiệp hội 
Ưu sinh Anh thực hiện. Trước khi 
thành lập UNESCO, ông là phó chủ 
tịch của nhóm thuyết ưu sinh. Sau 
nhiệm kỳ tại UNESCO, ông trở thành 
chủ tịch của tổ chức ưu sinh.

UNESCO là một trong những cách 

mà ông hy vọng sẽ thúc đẩy thuyết ưu 
sinh. Trong tài liệu về chính sách khét 
tiếng năm 1946 của mình “UNESCO: 
Mục Đích và Triết Lý” (UNESCO: Its 
Purpose and Philosophy), Huxley cho 
biết một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của tổ chức là sẽ thúc đẩy thuyết 
ưu sinh “cấp tiến”.

“Mặc dù hoàn toàn đúng rằng trong 
nhiều năm, bất kỳ chính sách ưu sinh 
cấp tiến nào đều bất khả thi về mặt 
chính trị và tâm lý, nhưng điều quan 
trọng là UNESCO phải nhận thấy cần 
xem xét bài toán ưu sinh một cách 
cẩn trọng nhất, và thông báo cho công 
chúng về các vấn đề đáng báo động để 
những điều không tưởng tượng nổi bây 
giờ ít nhất sẽ trở nên có thể nghĩ đến,” 
ông nói khi giải thích lý do tại sao ban 
lãnh đạo của UNESCO bị ám ảnh việc 
phá bỏ các giá trị đạo đức của trẻ em.

Huxley cũng công khai rằng 
UNESCO đang làm việc tẩy não trẻ em 
để chúng chấp nhận một chính phủ xã 
hội chủ nghĩa thế giới. Là một người tin 
tưởng nhiệt thành vào thuyết tiến hóa 
của Darwin, Huxley tuyên bố trong 
cuốn “UNESCO: Mục Đích và Triết Lý” 
rằng “Sự hợp nhất chính trị thành một 
chính phủ thế giới” thậm chí sẽ là “cần 
thiết” để nhân loại “phát triển” lên cấp 
độ tiếp theo. “Thế giới đang trong quá 
trình hợp nhất,” Huxley nói trong tài 
liệu, “Mục tiêu chính của UNESCO 
phải là giúp thực hiện quá trình này 
một cách nhanh chóng và thỏa đáng.”

Chỉ vài năm sau khi thành lập, 
UNESCO đã tung ra những tuyên 
truyền nhằm phá hoại quyền tự do 
cá nhân, gia đình, và quốc gia dân 
tộc trong tâm trí trẻ em. Chẳng hạn, 
trong những tập sách mỏng gồm 10 
phần có tiêu đề “Hướng Tới Sự Hiểu 
Biết Về Thế Giới”, cơ quan “giáo dục” 
của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi sử dụng 
các trường học để thúc đẩy khái niệm 

“quyền công dân thế giới”. Để thực 
hiện điều đó, các trường học sẽ phải 

“chống lại thái độ của gia đình” về mọi 
thứ, từ “chủ nghĩa dân tộc” (lòng yêu 
nước) đến niềm tin tôn giáo về bản 
chất của tội lỗi và hiện thực.

Sau đó, kế hoạch là sử dụng các 
trường học của chính phủ, phân tâm 
học, trị liệu tâm lý, điều chỉnh và điều 
tiết hành vi, kỹ thuật làm rõ hệ giá trị 
cốt lõi, nhồi sọ và tuyên truyền để thay 
thế các giá trị cũ và hệ thống đạo đức 
trước đây. Một việc làm rất táo bạo và 
cực đoan. Nhưng nó đang diễn ra.

Trước và sau thời Huxley đều 
cực đoan hơn
Vào đầu những năm 1960, UNESCO 

đã quyết định thay thế cả các giá trị 
truyền thống về tình dục. Và các 
trường công do UNESCO hướng dẫn 
trên khắp thế giới là công cụ chính 
để đem lại sự thay đổi mong đợi. 
Điều này sẽ giúp phá vỡ gia đình, 
hạt nhân vốn rất quan trọng đối với 
bất kỳ xã hội tự do và văn minh nào, 
bằng cách thúc đẩy sự trụy lạc và 
phá vỡ đạo đức tình dục.

Và vì vậy, vào năm 1964, UNESCO 
đã tài trợ cho một hội nghị ở Đức 
tuyên bố rằng “giáo dục giới tính nên 
bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ.” Kể từ đó, 
UNESCO đã không ngừng tình dục 
hóa trẻ em, một chủ đề sẽ được đề cập 
trong phần sắp tới của loạt bài này.

Các xu hướng hướng tới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trong 
UNESCO ngày càng trở nên cực đoan 
hơn. Ví dụ, vào năm 1970, UNESCO 
đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về 
vụ giết người hàng loạt của nhà độc tài 
Liên Xô Vladimir Lenin ở Phần Lan.

“Lenin là một người có đầu óc sáng 
suốt và cương nghị,” ông U Thant, 
lãnh đạo Liên Hiệp Quốc lúc bấy giờ 
đã tuyên bố tại sự kiện này. “Những 
lý tưởng của ông ấy về hòa bình và 
sự chung sống hòa bình giữa các 
quốc gia là phù hợp với mục tiêu của 
Hiến chương Liên Hiệp Quốc.” Rõ 
ràng, không ai tại hội nghị phản đối 
ý kiến cho rằng Lenin – một trong 
những kẻ giết người hàng loạt tàn ác 
nhất hành tinh – đã có cùng hệ giá 
trị giống như Liên Hiệp Quốc và tổ 
chức “giáo dục” của nó.

Mối quan hệ của UNESCO đối với 
các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản vẫn tiếp tục cho đến ngày 
nay. Hiện tại, thành viên Đảng Xã 
hội Chủ nghĩa Pháp Audrey Azoulay, 
người từng khoe khoang rằng bà 

“lớn lên trong một gia đình cánh tả 
cấp tiến”, đang dẫn đầu tổ chức này. 
Trước đó, bà từng là “Bộ trưởng Văn 
hóa” trong chính phủ của cựu Tổng 
thống Pháp François Hollande. Tất 
nhiên, Hollande cũng là một thành 
viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Pháp, 
mà bản thân nó cũng là thành viên 
của Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa, liên 
minh toàn cầu hàng đầu của các đảng 
Marxist, xã hội chủ nghĩa và cộng sản, 
trong đó có nhiều kẻ tay đã nhuốm 
máu của hàng loạt người vô tội.

Trước Azoulay, UNESCO đã được 
điều hành bởi Irina Bokova, người có 
liên quan đến Đảng Cộng sản Bulgaria 
man rợ. Được đào tạo trong Học viện 
Quan hệ Quốc tế do KGB của Liên Xô 
kiểm soát, Bokova tự hào phục vụ chế 
độ cộng sản Bulgaria giết người hàng 

loạt trước khi bà ta cùng đảng của bà 
tự biến mình thành “những người 
theo chủ nghĩa xã hội.”

Bà đã hy vọng người của cộng sản 
Trung Quốc là ông Qian Tang sẽ tiếp 
quản chức vụ này sau khi bà rời đi, 
nhưng nó đã bị cản trở bởi một cơn 
bão truyền thông dữ dội từ các quốc 
gia phương Tây.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi 
xem xét lịch sử của UNESCO. Trên 
thực tế, những người theo chủ nghĩa 
xã hội và những người lật đổ ở Hoa 
Kỳ góp phần tạo ra cơ quan toàn 
cầu. Như đã giải thích trong phần 8, 
Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA) là 
tổ chức then chốt. Thật vậy, NEA bị 
những người theo chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tập thể thống trị trong 
ít nhất một thế kỷ và công khai thúc 
đẩy việc thành lập một “hội đồng giáo 
dục” hành tinh trong các ấn phẩm của 
mình, với mục tiêu tạo ra thứ mà họ 
mô tả là “chính phủ thế giới”.

“Tổ chức thế giới có thể có bốn 
nhánh mà trên thực tế đã chứng 
minh là không thể thiếu: Cơ quan lập 
pháp, tư pháp, hành pháp, và giáo 
dục,” Giám đốc “Tạp chí” NEA Joy 
Elmer Morgan đã viết trong một bài 
xã luận vào tháng 12/1942 với tiêu đề 

“Các dân tộc thống nhất trên thế giới” 
(The United Peoples of the World). 

“Để giữ hòa bình, bảo đảm công lý và 
cơ hội, chúng ta cần một số cơ quan 
điều hành thế giới như: Lực lượng 
cảnh sát; một hội đồng giáo dục”, và 
nhiều hơn nữa.

Morgan cũng kêu gọi chính phủ 
toàn cầu tạo ra một loại tiền tệ thế 
giới, một loại lịch mới để thay thế lịch 
Thiên Chúa giáo, một ngôn ngữ “cơ 
bản”, một “hội đồng y tế”, một “hội 
đồng lập kế hoạch”, một “ủy ban phát 
thanh–truyền hình”, một hội đồng 
quản trị để giám sát "các vấn đề kinh tế" 
v.v. Nếu điều đó nghe giống như một 
công thức cho chủ nghĩa cộng sản và 
chế độ độc tài, thì nó chính là như vậy.

Trong ba năm tiếp theo, Tạp chí 
NEA tràn ngập thông tin tuyên truyền 
ủng hộ hội đồng giáo dục toàn cầu. Và 
chỉ vài năm ngắn ngủi, sau lời kêu 
gọi của Morgan về một tổ chức như 
vậy, với sự hỗ trợ đắc lực từ NEA và 
các đồng minh quốc tế, UNESCO 
đã ra đời để phục vụ mục đích đó từ 
đống tro tàn thất bại của Liên đoàn 
các Quốc gia.

Theo nghĩa đen, UNESCO được 
thành lập để tạo thuận tiện cho sự xuất 
hiện của một hệ thống toàn cầu theo 
chủ nghĩa tập thể, và các nhà lãnh đạo 
của nó đã công khai mục đích này.

Quyết định rời UNESCO của ông 
Trump là hữu ích, nhưng mối nguy 
hiểm từ cơ quan mang tính lật đổ 
này và bản thân Liên Hiệp Quốc vẫn 
còn rất to lớn – đặc biệt là khi nói đến 
giáo dục. Các xúc tu của nó hiện có 
thể được tìm thấy trong các trường 
học khắp Hoa Kỳ và thế giới. Nếu tự 
do vẫn còn tồn tại, thì bắt buộc người 
dân Hoa Kỳ phải hiểu rõ âm mưu 
nguy hiểm của cơ quan “giáo dục” 
thuộc Liên Hiệp Quốc này.

(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.

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

Hân Hữu biên dịch

Nguồn gốc của nền giáo dục công lập Hoa Kỳ (Phần 9)

UNESCO: Truyền bá lòng nhân đạo cùng với 
‘giáo dục’ chủ nghĩa tập thể

ERIC FEFERBERG/POOL/AFP

BARON/GETTY IMAGES

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay (đứng thứ 3 bên phải), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đứng thứ 2), và Thanh tra Jacques Toubon chào đón trẻ em trong lễ 
kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền trẻ em tại UNESCO ở Paris ngày 20/11/2019. 

1951: Julian Huxley (1887–1975).

Vững tâm bền chí đồng nghĩa 
với niềm tự hào, lòng quyết 
tâm và sự dũng cảm

Các tân binh của Navy SEAL được đẩy đến giới hạn về thể chất và tinh thần của họ trong khóa huấn luyện Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S) 
kéo dài sáu tháng ở Coronado, California.

PHOTOGRAPHER'S MATE 2ND CLASS ERIC S. LOGSDON/U.S. NAVY VIA GETTY IMAGES



22 23TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC NGÀY 30/04 — 06/05/2021NGÀY 30/04 — 06/05/2021

ZHONG YUAN

Hôm 20/04, ông Tập Cận Bình đã công 
bố một video diễn thuyết tại Diễn đàn 
Châu Á Bác Ngao 2021 (Boao Forum 
for Asia 2021) với nhan đề “Cùng 
nhau vượt qua nghịch cảnh và hướng 
tới một tương lai chung cho tất cả”; 
bài diễn văn không vạch ra bất kỳ kế 
hoạch hay ý tưởng nào về quản trị 
toàn cầu, thay vào đó chỉ tập trung 
vào việc đối đầu với Hoa Kỳ.

Tuyên ngôn đầy văn hóa đảng của 
Trung Cộng đã bộc lộ rõ   tham vọng 
thống trị thế giới một cách bất chấp của 
nhà cầm quyền này.

Ông Tập nói rằng ông ta sẽ “không 
bao giờ theo đuổi quyền bá chủ hay 
bành trướng.” Ông ta cũng tuyên bố 
trước cộng đồng quốc tế rằng Trung 
Cộng “đã cố gắng vượt qua mọi khó 
khăn để không ngừng theo đuổi… lợi 
ích chung cho cả thế giới” trong 100 
năm qua.

[Nhưng] Tham vọng của ông Tập 
về “một cộng đồng với tương lai chung 
cho nhân loại” đã bị phá hỏng bởi sự 
thiếu tự tin của ông ta. Ông Tập đã bất 
lực khi đối diện với hiện thực. Trong 
khi tuyên bố rằng “Các vấn đề thế giới 
nên được giải quyết thông qua tham 
vấn sâu rộng” và “Điều chúng ta cần 
trong thế giới ngày nay là công lý, 
không phải sự bá quyền,” ông ta nhấn 
mạnh rằng việc “tách rời” của các nền 
kinh tế “sẽ làm tổn hại đến lợi ích của 
các bên khác mà không mang lại lợi 
ích gì cho chính mình.”

Ông ta nhấn mạnh rằng “thành quả 
của đổi mới khoa học và công nghệ có 
thể biến thành lợi ích to lớn hơn cho 
người dân ở tất cả các quốc gia.”

Trong bốn tháng qua, chiến lược 
gây áp lực của ông Tập lên Hoa Kỳ đã 
hoàn toàn thất bại. Sau khi làm hỏng 
các mối bang giao với các nước phương 
Tây bằng việc che giấu nguồn dữ liệu 
và thông tin quan trọng về đại dịch, giờ 
đây, ông ta đang cố gắng níu kéo Pháp 
và Đức để chứng tỏ rằng mình vẫn có 
thể đương đầu với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tuyên bố cứng rắn của các 
nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nhật Bản về các 
hành động khiêu khích của Trung Cộng 
đã giáng một đòn bất ngờ lên hệ thống 
cấp cao nhất của Trung Cộng. Ông Tập 
không thể làm gì khác ngoài việc tiếp 
tục khuếch đại thông điệp của mình đến 
người dân trong nước và cả quốc tế, mặc 

dù nó thiếu chiều sâu chiến lược.
Ông Tập bắt đầu bài diễn văn của 

mình với “Một thế giới đang thay đổi,” 
“Quản trị toàn cầu” và “một tương lai 
chung cho nhân loại,” chỉ để lặp lại định 
hướng lỗi thời của ông ta: “Vành đai và 
Con đường”.

Ông Tập nói rằng “Quản trị toàn 
cầu nên phản ánh bối cảnh kinh tế 
và chính trị đang phát triển trên toàn 
cầu,” “Các vấn đề thế giới cần được giải 
quyết thông qua tham vấn sâu rộng” và 
“Chúng ta không được để các quy luật 
do một hoặc một vài quốc gia thiết lập 
ra áp đặt lên các quốc gia khác.”

Ông cho biết, “Những gì chúng ta 
cần trong thế giới ngày nay là công lý, 
không phải sự bá quyền. Các nước lớn 
nên có cách cư xử phù hợp với địa vị 
của họ.”

Rõ ràng, những lời chỉ trích này là 
nhắm toàn bộ vào Hoa Kỳ.

Ông Tập đã đang bị ức chế vì không 
có được sức mạnh bá chủ. Ông ta chỉ 
có thể nhấn mạnh một học thuyết khập 
khiễng và mang tính biểu tượng. Đổi 
lại, những hành động khiêu khích ngày 
càng công khai của Trung Cộng đã buộc 
Tổng thống Biden phải đẩy nhanh tiến 
độ hợp tác cùng các đồng minh để răn 
đe Trung Cộng và gia tăng các biện 
pháp trừng phạt công nghệ thời cựu 
Tổng thống Trump. Đối đầu quân sự 
hiện ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiết lộ một 
loạt tiến bộ trong hợp tác kinh tế và 
công nghệ giữa hai nước để nâng cao 
khả năng cạnh tranh và kiềm chế nhà 
cầm quyền Trung Cộng. Ông Tập không 
có cách nào để bác bỏ những bước tiến 
đó mà chỉ trả lời một cách chung chung 
rằng, “Chúng ta cần thúc đẩy tự do hóa 
và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, 
hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn 
và tăng cường chuỗi cung ứng, công 
nghiệp, dữ liệu và nguồn nhân lực, 
nhằm mục tiêu xây dựng một nền kinh 
tế thế giới mở.”

Điều này cho thấy sự thiếu hiểu biết 
của ông Tập về tình hình thực tại của 
“Một thế giới đang thay đổi” và giấc mơ 
ngạo nghễ của ông ta về “Quản trị Toàn 
cầu”. Quả thật, ông ta ít nói về các chủ 
đề này, chứ chưa nói đến là kế hoạch làm 
sao để ngăn Trung Cộng khỏi bị cô lập.

Do đó, ông Tập đã dùng đến những 
khẩu hiệu vốn ngập tràn trong các tuyên 
truyền của Trung Cộng, như “tăng cường 
trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực 

như trí tuệ nhân tạo, y sinh học và năng 
lượng hiện đại, để các thành quả của đổi 
mới khoa học và công nghệ có thể biến 
thành những lợi ích to lớn hơn cho mọi 
người dân ở tất cả các quốc gia.”

Hoa Kỳ và Nhật Bản đương nhiên 
nắm giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực 
công nghệ. Đối mặt với thực tế rằng việc 
đánh cắp không còn phục vụ cho nhu 
cầu của mình, Trung Cộng thực sự đã 
vấp phải một loạt các vấn đề “nghẽn cổ 
chai” trong hầu hết mọi lĩnh vực.

Trung Cộng đã một tay khởi xướng 
“một cuộc Chiến tranh Lạnh mới” 
và cuộc đối đầu về ý thức hệ. Giờ đây, 
đảng này đã rơi vào tình thế tiến thoái 
lưỡng nan khi bị cô lập phần lớn trên 
bình diện quốc tế. Ông Tập không có 
giải pháp nào cả, thế nên ông ta đã nói 
rằng, “Tôi đã lưu ý trong nhiều trường 
hợp rằng Sáng kiến   Vành đai và Con 
đường (BRI) là một con đường rộng mở 
cho tất cả mọi người, không phải là con 
đường riêng do một bên nào sở hữu. 
Tất cả các quốc gia quan tâm đều được 
hoan nghênh.”

BRI thực sự đã buộc phải kết thúc. 
Bản thân Trung Cộng đang thiếu nguồn 
vốn. Làm thế nào có thể có được các 
quỹ đầu tư ngoại quốc? Trên thực tế, 
một số quốc gia đã bắt đầu rút lui. Đó 
là một câu hỏi còn bỏ ngỏ về việc đã có 
bao nhiêu dự án ban đầu sẽ được thực 
hiện cho đến cùng.

Ông Tập vẫn nói, “vào năm 2030, 
các dự án Vành đai và Con đường có thể 
giúp đưa 7.6 triệu người thoát khỏi cảnh 
nghèo khó cùng cực, và 32 triệu người 
khỏi mức nghèo vừa phải trên toàn thế 
giới.” Tôi tự hỏi liệu còn ai sẽ tin điều đó.

Trọng tâm bài diễn văn của ông Tập 
là cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. Ông nói: 
“Năm 2021 đánh dấu một trăm năm” 
của Trung Cộng, và Trung Cộng “đã nỗ 
lực tiến về phía trước… vì lợi ích chung 
cho toàn thế giới” trong 100 năm qua. 
Tuy nhiên, đây là những khẩu hiệu 
dành cho người dân trong nước.

Những ngôn từ và hành vi như vậy 
hoàn toàn trái ngược với “Trung Quốc 
sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá 
chủ, sự bành trướng hay tìm kiếm một 
phạm vi ảnh hưởng. Trung Quốc sẽ 
không bao giờ tham gia vào một cuộc 
chạy đua vũ trang,” chỉ có thể được thốt 
ra từ miệng của các nhà độc tài như giới 
lãnh đạo của Trung Cộng.

Tại cuộc họp báo ngày 19/04, phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng 
Uông Văn Bân đã phản ứng trước tuyên 
bố chung của Hoa Kỳ–Nhật Bản, “Hoa 
Kỳ và Nhật Bản không thể đại diện cho 
cộng đồng quốc tế. Họ không có quyền 
định ra trật tự thế giới.”

Đúng vậy, đối với Trung Cộng, việc 
xác định trật tự thế giới sẽ chỉ có ý nghĩa 
khi họ có đủ uy lực để đại diện cho cộng 
đồng quốc tế mà thôi.

Ông Zhong Yuan (Trung Nguyên) là 
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. 

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

Doanh Doanh biên dịch

WANG YOUQUN

Ông Robert Louis 
Stevenson, một tiểu 
thuyết gia người Scotland 

ở thế kỷ 19, đã nói, "Cuộc 
sống không phải là vấn đề nắm 

giữ những quân bài tốt, mà là làm sao 
để chơi tốt một ván bài xấu."

Ông Tập Cận Bình, lãnh đạo cao 
nhất của Trung Cộng, vừa làm điều 
ngược lại.

Trong những năm gần đây, ông Tập 
đã có những đánh giá sai lầm về một 
loạt các vấn đề lớn, dẫn đến việc ông 
ta biến một ván bài tốt thành một ván 
bài xấu. Bài viết này cố gắng phân tích 
những tính toán sai lầm lớn của ông 
Tập và những lý do đằng sau chúng.

Bốn tính toán sai lầm lớn của ông 
Tập Cận Bình
Đầu tiên, hãy xem xét tính toán sai lầm 
của ông Tập đối với Trung Quốc trong 
bối cảnh toàn cầu.

Hôm 25/02, ông Tập được trích dẫn 
bình luận về tình hình quốc tế khi nói 
rằng “phán đoán chính trị về tương 
lai… là phương Đông đang trỗi dậy và 
phương Tây đang suy tàn.”

Có thực sự như vậy không?
Ông Tập đã tổ chức một cuộc 

duyệt binh lớn tại Bắc Kinh vào ngày 
01/10/2019 để kỷ niệm 70 năm ngày 
Trung Cộng lật đổ Trung Hoa Dân 
Quốc. Đáng lẽ đây là cơ hội tốt để ông 
Tập mời các nguyên thủ quốc gia và 
chính phủ và cho họ thấy rằng “thời 
gian và xu hướng đang có lợi cho Trung 
Quốc.” Tuy nhiên, không một nguyên 
thủ quốc gia hoặc chính phủ ngoại quốc 
nào đã được mời; điều này phản ánh 
sự cô lập chưa từng có của Trung Cộng 
trên trường quốc tế.

Về cơ bản tình hình thế giới có thay 
đổi theo hướng có lợi cho Trung Cộng 
kể từ đại dịch năm 2020 không? Câu trả 
lời là không.

Từ đầu năm 2020, Trung Cộng đã 
che giấu thông tin và dữ liệu về virus, 
đàn áp các bác sĩ cố gắng cảnh báo 
mọi người, tung tin giả như "không có 
sự lây truyền từ người sang người" và 
rằng virus "có thể phòng ngừa và kiểm 
soát được,” và cho phép những người 
bị nhiễm bệnh bay từ Vũ Hán – một 
thành phố ở tỉnh Hồ Bắc – đến các nơi 
khác  của thế giới; điều này đã khiến đại 
dịch bùng phát nhanh chóng trên toàn 
thế giới. Tính đến ngày 15/04/2021, 
hơn 138 triệu người đã bị nhiễm bệnh 
và 2.89 triệu người đã thiệt mạng ở 192 
quốc gia trên toàn thế giới.

Vào tháng 10/2020, Trung tâm 
Nghiên cứu Pew công bố một cuộc 
khảo sát thăm dò ý kiến của người dân 
Hoa Kỳ, cho thấy quan điểm tiêu cực 
về Trung Cộng “đã tăng vọt trong năm 
qua”, và ở các nước như Úc, Anh Quốc, 
Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Nam 
Hàn, Tây Ban Nha, và Canada thì 
“quan điểm tiêu cực đã đạt đến điểm 
cao nhất kể từ khi Trung tâm này bắt 
đầu thăm dò ý kiến về chủ đề này hơn 
một thập kỷ trước.”

Nhìn ra thế giới, cả thời gian lẫn 
quyền lực đều không đứng về phía 
Trung Cộng, và “phương Đông trỗi 
dậy và phương Tây suy tàn” là một ảo 
tưởng tự lừa dối bản thân. Về xu hướng 
quốc tế, đây là khoảng thời gian mà 
chủ nghĩa cộng sản sẽ bị xóa sổ hoàn 
toàn khỏi Trái Đất kể từ khi chế độ 
cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp 
đổ vào cuối những năm 1980 và đầu 
những năm 1990.

Thứ hai, ông Tập đã đưa ra những 
nhận định sai lầm liên quan đến các 
mối quan hệ Trung Quốc–Hoa Kỳ.

“Chúng ta có hàng nghìn lý do để có 
được những mối quan hệ tốt giữa Trung 
Quốc–Hoa Kỳ, không có một lý do nào 
để hủy hoại nó,” ông Tập Cận Bình tuyên 
bố hôm 06/04/2017, trong cuộc gặp với 
cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tuy nhiên, kể từ sau Đại hội toàn 
quốc lần thứ 19 của Trung Cộng, ông 
Tập đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong 
việc đánh giá những mối quan hệ 
Trung Quốc–Hoa Kỳ. Từ năm 2018 đến 
năm 2020, chỉ trong ba năm, các mối 
quan hệ Trung Quốc–Hoa Kỳ đã xấu đi 
đến mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm 

bang giao. Thậm chí Hoa Kỳ đã đóng 
cửa lãnh sự quán của Trung Cộng ở 
Houston trong năm 2020.

Sau khi ông Biden nhậm chức, Trung 
Cộng đã nhiều lần tuyên bố mong muốn 
cải thiện sự bang giao Trung Quốc–Hoa 
Kỳ vì Trung Cộng phụ thuộc vào Hoa 
Kỳ nhiều hơn là Hoa Kỳ dựa vào Trung 
Cộng. Cuối cùng, vào ngày 18/03/2021, 
Trung Quốc đã gặp chính phủ mới của 
Hoa Kỳ trong cuộc đối thoại cao cấp đầu 
tiên tại Alaska.

Tuy nhiên, ông Dương Khiết Trì, một 
ủy viên Bộ Chính trị Trung Cộng kiêm 
Giám đốc Văn phòng Đối ngoại, đã bất 
ngờ đả kích: “Hoa Kỳ không có đủ tư 
cách để nói rằng họ muốn nói chuyện 
với Trung Quốc từ thế thượng phong.” 
Ông Dương nói, “người Trung Quốc 
không tin chuyện đó.”

Việc ông Tập coi Hoa Kỳ là kẻ thù số 
một của mình, đã trở thành điều ai cũng 
biết. Liệu Hoa Kỳ có quay trở lại chính 
sách nhượng bộ trong các mối quan hệ 
Trung Quốc–Hoa Kỳ giống như trước 
thời chính phủ ông Trump hay không? 
Có lẽ không.

Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry nói 
trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng 
nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 12/04 rằng, 
“Thông qua đại dịch này, hầu hết người 
dân Hoa Kỳ đã thức tỉnh. Hầu hết chúng 
ta đều biết rằng đây là một chế độ tàn 
bạo. Đây là một tổ chức tội phạm. Họ 
đang lãnh đạo một đất nước, đàn áp 
công dân của mình, và nghĩ rằng họ 
muốn thống trị thế giới.”

Một khi Trung Cộng được xác định là 
một “tổ chức tội phạm”, thì hậu quả đối 
với các nhà lãnh đạo Trung Cộng sẽ như 
thế nào?

Thứ ba, ông Tập đã tính toán sai lầm 
về vấn đề Hồng Kông.

Vào tháng 06/2019, chiến dịch phản 
đối lớn nhất trong lịch sử của Hồng 
Kông – các cuộc biểu tình chống dự luật 
dẫn độ – đã nổ ra.

Kể từ ngày 12/06/2019, Trung Cộng 
đã leo thang đàn áp bạo lực đối với Hồng 
Kông. Họ cho rằng bằng cách này họ có 
thể khuất phục người dân Hồng Kông.

Người dân Hồng Kông đã không hề 
sợ hãi. Vào ngày 25/11/2020, kết quả 
của cuộc bầu cử Hội đồng Quận ở Hồng 
Kông được công bố, và trong số 452 ghế 
ở 18 quận, phe ủng hộ dân chủ đã giành 
được 388 ghế, trong khi phe thân Bắc 
Kinh chỉ giành được 59 ghế.

Tại một buổi họp nghiên cứu tập thể 
của Bộ Chính trị Trung Cộng vào ngày 
29/06/2018, ông Tập tuyên bố “ưu tiên 
của chúng ta là giành được trái tim và 
khối óc của nhân dân.” Nếu ông Tập 
thực sự coi điều đó là ưu tiên của mình, 
ông sẽ nghiêm túc giải quyết “năm yêu 
cầu” của những người biểu tình ở Hồng 
Kông, và tôn trọng lời hứa của Trung 
Cộng đối với cộng đồng quốc tế trong 

Tuyên bố chung Trung–Anh rằng “một 
quốc gia, hai chế độ” sẽ không thay đổi ở 
Hồng Kông trong 50 năm.

Thay vì làm như vậy, ông Tập đã ép 
buộc thông qua Luật An ninh Quốc gia 
ở Hồng Kông trong bối cảnh đại dịch 
toàn cầu vào năm 2020.

Vào tháng 03/2021, ông Tập đã thay 
thế nguyên tắc “người Hồng Kông cai trị 
Hồng Kông” do ông Đặng Tiểu Bình đưa 
ra trước khi Hồng Kông được chuyển 
giao, bằng nguyên tắc “những người yêu 
nước cai trị Hồng Kông.”

Thứ tư, ông Tập đã đưa ra những 
nhận định sai lầm liên quan đến vấn đề 
Đài Loan.

Vào ngày 02/01/2019, ông Tập đã có 
bài diễn văn về vấn đề Đài Loan, trong 
đó đề nghị một kế hoạch thống nhất Đài 
Loan dựa trên “một quốc gia, hai chế 
độ”. Ông Tập tuyên bố các nguyên tắc 
“thống nhất hòa bình’ và “một quốc gia, 
hai hệ thống” là những cách tốt nhất để 
đạt được sự thống nhất đất nước.

Khi ông Đặng Tiểu Bình đề xướng 
thực hiện “một quốc gia, hai chế độ” 
ở Hồng Kông, ông ấy muốn đặt ra một 
hình mẫu cho việc thống nhất Đài Loan. 
Tuy nhiên, cuộc đàn áp bạo lực của 
Trung Cộng đối với các cuộc biểu tình 
dự luật chống dẫn độ ở Hồng Kông đã 
khiến người dân Đài Loan chết lặng. 
Nhìn thấy tình hình hiện tại ở Hồng 
Kông và bị công kích bởi những lời 
tuyên truyền toàn diện và đe dọa quân 
sự của Trung Cộng, người dân Đài Loan 
đã từ bỏ ảo tưởng về “một quốc gia, hai 
chế độ” của Trung Cộng.

Năm 2021, Đài Loan trải qua bốn 
cuộc bỏ phiếu dân chủ: bầu cử tổng 
thống, bầu cử Hội đồng lập pháp, bãi 
nhiệm thị trưởng Cao Hùng, và bầu cử 
thị trưởng Cao Hùng mới. Hầu hết người 
dân Đài Loan đã bỏ phiếu cho Đảng 
Dân chủ Tiến bộ (DPP) chống cộng sản.

Đề xướng thống nhất Đài Loan của 
ông Tập, đã bị tuyên bố phá sản chỉ sau 
hơn hai năm.

Những lý do đằng sau những 
đánh giá sai lầm lớn của ông Tập
Thứ nhất, ông Tập không thể nghe hoặc 
nhìn thấy tình hình thực tế.

Tiếp theo đó là những lời ca ngợi 
không ngớt dành cho ông Tập. Ông 
Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao của 
Trung Cộng, cho biết vào năm 2017, 
rằng tư tưởng ngoại giao của ông Tập 
“đã tạo ra những đổi mới và vượt lên 
trên các lý thuyết truyền thống của 
phương Tây về quan hệ quốc tế trong 
300 năm qua.”

Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của 
Trung Cộng được tổ chức vào tháng 
10/2017 là đỉnh điểm quyền lực của ông 
Tập kể từ khi ông ấy nhậm chức. “Tư 
tưởng Tập” đã được ghi vào điều lệ của 
Trung Cộng.

Tuy nhiên, những người lên tiếng 
chỉ trích đều bị đàn áp. Ông Nhậm Chí 
Cường (Ren Zhiqiang), một nhà phát 
triển bất động sản nổi tiếng của Trung 
Quốc và thuộc thế hệ đỏ thứ hai, đã bị kết 
án 18 năm tù vì nói điều gì đó khó nghe.

Trong bầu không khí như vậy, rất 
khó để ông Tập nghe được sự thật, và 
ông ta đưa ra nhận định của mình dựa 
trên những tin tức giả. Không có gì ngạc 
nhiên khi ông ấy đã thực hiện tất cả 
những tính toán sai lầm lớn này.

Thứ hai, Trung Cộng là một đảng 
theo chủ nghĩa Marx. Những đánh giá 
sai lầm lớn của ông Tập đều xuất phát từ 
hệ tư tưởng chỉ đạo của Trung Cộng.

Theo cựu Cố vấn An ninh Quốc 
gia Nhà Trắng Robert C. O’Brien, tính 
toán sai lầm của Hoa Kỳ đối với Trung 
Cộng “là thất bại lớn nhất trong chính 
sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ những 
năm 1930.” Theo quan điểm của ông 
O’Brien, lý do khiến Hoa Kỳ mắc sai lầm 
như vậy là “chúng ta đã không chú ý đến 
hệ tư tưởng của Trung Cộng.”

Ông O’Brien nêu rõ, “Chúng ta 
phải hiểu rõ, Đảng Cộng sản Trung 
Quốc là một tổ chức theo chủ nghĩa 
Marx-Lenin.”

Suy nghĩ này là hoàn toàn chính xác.
173 năm trước, Karl Marx đã tuyên 

bố trong “Tuyên ngôn Cộng sản” rằng 
mục đích của những người cộng sản có 
thể đạt được “chỉ bằng cách cưỡng bức 
lật đổ mọi điều kiện xã hội hiện có.”

Ông Marx căm thù chủ nghĩa tư bản 
và kêu gọi những người cộng sản lật đổ 
chủ nghĩa tư bản bằng bạo lực. Ý tưởng 
này đã xuyên suốt phong trào cộng sản 
quốc tế trong 173 năm. Các đảng cộng 
sản của Liên Xô và Đông Âu đã chiến đấu 
chống lại chủ nghĩa tư bản trong hơn 70 
năm, nhưng kết thúc trong thất bại.

Trung Cộng hiện đã trở thành đảng 
cộng sản còn lại lớn nhất và đơn độc 
trên thế giới. Nó đã tiếp quản và mang 
theo nguyên tắc chỉ đạo của Lenin và 
Stalin và tiếp tục đấu tranh chống lại chủ 
nghĩa tư bản. Đây là lý do quan trọng 
nhất khiến Trung Cộng muốn tiêu diệt 
chủ nghĩa tư bản ở Đài Loan sau khi tiêu 
diệt chủ nghĩa tư bản ở Hồng Kông, và 
tại sao nó lại muốn tiêu diệt chủ nghĩa 
tư bản ở Hoa Kỳ.

173 năm trước, nhận định của Marx 
về chủ nghĩa tư bản là sai lầm; 173 năm 
sau, nhận định của ông Tập về chủ 
nghĩa tư bản cũng sai lầm.

Thứ ba, ông Tập có một nỗi ám ảnh 
mang tên Mao Trạch Đông.

Bất chấp sự thật rằng Mao Trạch 
Đông đã khiến gia đình ông Tập đau 
khổ, ông Tập luôn theo tư tưởng Mao 
Trạch Đông.

Mao Trạch Đông suốt đời chủ trương 
bạo lực. Mao rất hiếu chiến và cả đời 
ông ta đã đấu tranh với địa chủ, tư bản, 
trí thức, những đối thủ của ông ta ở 
Trung Cộng, ở Hoa Kỳ, và Liên Xô.

Ông Tập lớn lên trong sự giáo dục 
từ những lời nói và tuyên truyền chống 
Hoa Kỳ của Mao. Ông Tập đã kế thừa 
lý thuyết chiến đấu của Mao. Từ “chiến 
đấu” đã xuất hiện 58 lần trong bài diễn 
văn của ông Tập vào tháng 09/2019 tại 
trường đảng của Trung Cộng.

Trung Cộng có câu nói rằng Mao 
Trạch Đông đã làm cho Trung Quốc 
đứng lên, Đặng Tiểu Bình làm cho 
Trung Quốc trở nên giàu có, và bây giờ 
ông Tập muốn làm cho Trung Quốc 
hùng mạnh. Làm thế nào để Trung 
Quốc có thể trở nên hùng mạnh? Quan 
điểm của ông Tập là chiến đấu như ông 
Mao đã làm.

Một số người gọi ông Tập là “Tổng 
gia tốc sư” và khi đề cập đến điều này, họ 
muốn nói rằng ông Tập đang đẩy nhanh 
sự tan rã cuối cùng của Trung Cộng.

Tác giả Vương Hữu Quần (Wang 
Youqun) có bằng Tiến sĩ Luật từ Đại 
học Nhân dân Trung Quốc. Ông từng là 
phụ tá và là người chấp bút cho ông Úy 
Kiện Hành (Wei Jianxing, 1931–2015), 
ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung 
Cộng từ năm 1997-2002.

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

Yến Nhi biên dịch

Giám đốc Epoch Times Hồng Kông: Sự sụp đổ của Hồng Kông 
là điềm báo Trung Cộng áp đảo thế giới tự do 

EVA FU VÀ JAN JEKIELEK

Bà Guo Jun, Giám đốc của ấn 
bản The Epoch Times tại Hồng 
Kông, cho biết bầu không khí 
đàn áp ở Hồng Kông do Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (Trung 
Cộng) tạo ra – nhờ đó những kẻ 
tấn công có thể phá hoại nhà in 
của một trong những tờ báo độc 
lập của thành phố này nhưng 
không bị trừng phạt –  là điều 
mà Bắc Kinh hy vọng lén lút 
đưa vào phương Tây.

Từng được ca ngợi bởi các 
quyền tự do dân chủ, Hồng 
Kông nay đã chứng kiến   quyền 
tự trị suy giảm kể từ khi thuộc 
địa cũ này của Anh Quốc quay 
về với sự cai trị của Trung Quốc 
năm 1997. Trong năm vừa qua, 
Bắc Kinh đã áp đặt các luật lệ sâu 
rộng để hình sự hóa các hành 
vi ly khai, lật đổ, và cấu kết với 
ngoại bang được định nghĩa một 
cách mơ hồ, đồng thời tiến hành 
các cải cách bầu cử tuyên bố 
rằng chỉ “những người ái quốc” 
mới có thể cai trị lãnh thổ này.

Kể từ đó, các nhà chức trách 
đã truy tố hàng chục người theo 
luật an ninh mới hoặc theo các 
tội danh khác, gồm cả mới đây 

nhất là ông trùm truyền thông 
Jimmy Lai (Lê Trí Anh), nhà 
xuất bản tờ báo địa phương 
Apple Daily, đồng thời là người 
chỉ trích gay gắt Trung Cộng.

Bà Guo nói trong một cuộc 
phỏng vấn mới đây trên chương 
trình “American Thought 
Leaders” (“Các Nhà lãnh đạo 
Tư tưởng Hoa Kỳ”) của The 
Epoch Times rằng, “Hồng 
Kông là minh chứng hoàn hảo 
về việc Trung Cộng đã biến một 
xã hội tự do thành một nơi mà 
mọi người sợ tự do phát ngôn 
như thế nào.”

“Ngày nay, ngay cả giải Oscar 
cũng không thể phát sóng ở 
Hồng Kông vì các bộ phim phải 
được Trung Cộng duyệt xét 
trước khi có thể trình chiếu tại 
các rạp của Hồng Kông. Trung 
Cộng đã từng bước biến Hồng 
Kông thành thế này,” bà cho 
biết, và nói thêm rằng bà quan 
sát thấy hiện tượng tương tự 
đang xảy ra ở phương Tây.

Bà nói: “Hollywood, một 
số công ty công nghệ lớn, Wall 
Street, họ cần phải làm ăn với 
Trung Quốc, vì vậy họ tuân 
theo đường lối của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc khi gặp phải 

các chủ đề mà Trung Cộng 
không thích.”

Bà Guo lưu ý rằng một số 
người có lẽ thấy khó tưởng 
tượng được rằng điều này có thể 
xảy ra ở một xã hội tự do.

“Nhưng ai đứng sau tất cả sự 
việc này, đang kiểm soát toàn 
bộ sự việc này? Ai đang sử dụng 
các ưu đãi về tài chính và thị 
trường của Trung Quốc như 
những con bài mặc cả để thay 
đổi toàn bộ thế giới?” bà nói.

“Chúng tôi biết đó là Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, và đảng 
này đã mài giũa các kỹ năng đó 

tại Hồng Kông.”
Hôm 12/04, bốn người đàn 

ông đã xông vào xưởng in của 
The Epoch Times ở Hồng Kông. 
Hai người trong số đó đã đập 
vỡ các thiết bị in ấn quan trọng 
bằng búa tạ, làm cho việc phân 
phối báo của tờ báo bị đình trệ. 
Việc xuất bản đã hoạt động trở 
lại hôm 16/04, kịp thời đưa tin 
về việc kết án ông Lai và các 
nhà hoạt động ủng hộ dân chủ 
nổi tiếng khác.

Bà Guo đã nói rằng rất có 
thể Trung Cộng đứng sau vụ tấn 
công bạo lực này; bà viện dẫn 

một loạt các nỗ lực phá hoại 
tương tự kể từ khi cơ sở này bắt 
đầu hoạt động năm 2006. 

Bà cho biết, “The Epoch 
Times không có bất kỳ kẻ thù 
nào bởi vì chúng tôi không nợ 
bất kỳ khoản nợ nào và chúng 
tôi chưa bao giờ có bất kỳ xung 
đột tài chính nào với các nhóm 
hay các cá nhân.”

Bà Guo, một trong những 
thành viên sáng lập của The 
Epoch Times ở Atlanta, tiểu 
bang Georgia, vào năm 2000, 
cho biết sự khan hiếm thông 
tin độc lập từ bên trong Trung 
Quốc là động cơ thúc đẩy nhóm 
thành lập tờ báo này.

Theo bà Guo, họ muốn “đem 
sự thật về Trung Quốc đến cho 
toàn thế giới và cũng truyền tải 
tiếng nói quốc tế đến với người 
dân Trung Quốc.”

Vào thời điểm đó, Trung 
Cộng đã dàn dựng một vụ tự 
thiêu để dùng làm tuyên truyền 
biện minh cho cuộc đàn áp của 
họ đối với các học viên Pháp 
Luân Công, cuộc đàn áp này 
đã được khởi xướng từ hơn một 
năm trước đó. Bà Guo nhận 
thấy rằng các hãng thông tấn 

Diễn văn của ông Tập Cận 
Bình bộc lộ tham vọng 
nhưng lại thiếu tự tin

Ông Tập dùng những quân bài tốt một cách 
kém cỏi do những tính toán rất sai lầm

Xem tiếp trang sau

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình tham dự một cuộc họp với các đại biểu của Diễn đàn Kinh tế Mới 2019 tại Đại lễ đường 
Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 22/11/2019. 

Những người mua sắm xếp hàng quanh tiệm Smith’s Food 
& Drug trong khi chờ mở cửa ở Las Vegas, Nevada, hôm 
20/03/2020. 

Những người biểu tình cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu trong 
một cuộc mít tinh phản đối đề xướng luật dẫn độ ở Hồng 
Kông hôm 09/06/2019. 
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Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đọc diễn văn trong buổi khai mạc Diễn đàn Á Châu Bác Ngao (BFA) tại Bác Ngao, tỉnh 
Hải Nam, miền nam Trung Quốc, hôm 10/04/2018. 

Bà Guo Jun, Giám đốc của ấn bản The Epoch Times tại Hồng Kông, trong một cuộc phỏng vấn 
mới đây trên chương trình “American Thought Leaders” của The Epoch Times.
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Hoa ngữ và Anh ngữ đã không 
báo cáo các bằng chứng lộ ra về 
việc Trung Cộng đã dàn dựng sự 
kiện trên như thế nào.

Tuy nhiên, “tờ báo của 
chúng tôi vào thời điểm đó đã 
có thể báo cáo sự thật về sự kiện 
này cho toàn thế giới,” bà nói.

Một năm sau, khi dịch SARS 
bùng phát ở miền nam Trung 
Quốc vào cuối năm 2002, Trung 
Cộng đã che đậy sự bùng phát 
đó, cũng giống như họ đã làm 
trong đại dịch hiện nay.

“Chính tờ The Epoch Times 
ở Hồng Kông đi đầu đưa tin về 
câu chuyện đó,” bà Guo nói.

Sự phá hoại
Nhưng rồi việc đưa tin tức 
không kiểm duyệt của tờ báo 
này về Trung Cộng đã phải trả 
giá. Không lâu sau khi thành 
lập tờ báo, nhóm ký giả đầu tiên 
của họ ở Trung Quốc đều bị bắt.

“Nhiều người trong số họ là 
sinh viên tốt nghiệp từ Đại học 
Thanh Hoa và các trường đại 
học danh tiếng khác ở Trung 
Quốc,” bà Guo nói, “Họ đã bị 
tra tấn một thời gian dài trong 
các nhà tù ở Trung Quốc.”

Ngay cả hiện nay, các ký giả 
của tờ báo này cũng là mục tiêu 
của nhà cầm quyền này.

Bà cho biết, “Chúng tôi cũng 

có rất nhiều ký giả trên toàn 
cầu; các thành viên gia đình của 
họ ở Trung Quốc vẫn tiếp tục bị 
quấy rối và bị đe dọa.”

Hồi tháng 03/2021, một 
người dẫn chương trình thời sự 
trực tuyến của The Epoch Times 
Hồng Kông đã nhận được một 
tin nhắn của cảnh sát Trung 
Quốc đại lục do một người họ 
hàng gửi đến: Hãy ngừng phát 
sóng hoặc phải đối mặt với việc 
bị bắt giữ theo luật an ninh 
quốc gia mới.

Bản thân bà Guo đã đang là 
mục tiêu bị Trung Cộng đe dọa. 
Khi bà chuyển đến Hồng Kông 
để làm việc cho ấn bản này, bà 
đã nhận được một lá thư yêu cầu 

bà phải rời khỏi thành phố ngay 
lập tức. Tác giả lá thư này cũng 
nói rằng họ sẽ theo dõi bà và đi 
theo bà mọi lúc mọi nơi.

Nhà cầm quyền này cũng đã 
cố gắng phá hoại ấn bản Hồng 
Kông bằng cách gây áp lực lên 
các nhà bán lẻ và những người 
quảng cáo. Bà Guo nhớ lại một 
tình huống trong đó một khách 
hàng quảng cáo nhỏ ở Hồng 
Kông nhận được những lá thư 
đe dọa bằng bốn ngôn ngữ 
khác nhau.

Bà nói: “Một số người trong 
số những khách hàng này [ở 
Hồng Kông] là người Nam Hàn 
hoặc từ các quốc gia khác, vì 
vậy Trung Cộng dùng các ngôn 

ngữ khác nhau để đe dọa và 
quấy rối họ.”

Từ tháng 05/2019, The Epoch 
Times Hồng Kông bắt đầu bán 
báo tại khoảng 500 cửa hàng 
7-Eleven trong thành phố này.

Bà Guo cho hay, “Mọi người 
rất vui vì giờ đây việc mua báo 
The Epoch Times đã trở nên rất 
thuận tiện.”

Nhưng kế hoạch đó không 
kéo dài được lâu.

“Thật không may, Trung 
Cộng rất nhanh chóng gây 
áp lực lên 7-Eleven, thế nên 
7-Eleven đã đơn phương rút 
khỏi hợp đồng và lấy báo The 
Epoch Times ra khỏi kệ của họ,” 
bà cho biết.

Không lùi bước
Theo bà Guo, điều mà nhà cầm 
quyền này tìm cách đạt được 
“không chỉ là về việc lọc ra một 
hay hai mục,” mà là xuất cảng 
toàn bộ hệ thống của nó thông 
qua việc kết hợp các mối đe 
dọa và ép buộc kinh tế.

Bà cho biết, vì Hồng Kông 
không bị các lệnh trừng phạt 
của phương Tây mãi cho đến 
gần đây, nên Trung Cộng đã tận 
dụng vị thế của Hồng Kông là 
một trung tâm tài chính quốc 
tế để thu hút đầu tư ngoại quốc 
và tiến hành việc cưỡng bức 
chuyển giao công nghệ.

“Những ưu đãi về tài chính 

khiến người ta đánh mất lương 
tâm, tự kiểm duyệt mình, và 
thậm chí đi hạn chế quyền tự do 
ngôn luận của người khác.”

Khi được hỏi liệu bà có sợ 
hãi không, bà Guo đã thề sẽ 
không bao giờ lùi bước.

Bà nói: “Đối với chúng tôi, thì 
con người phải có phẩm giá căn 
bản, các quyền tự do biểu đạt 
căn bản. Chúng tôi không thể 
quay lưng lại vì việc này rất cần 
thiết. Nếu chúng tôi từ bỏ ngay cả 
điều này, thì chúng tôi sẽ không 
còn phẩm giá căn bản nữa.”

“Một biệt danh phổ biến 
của Hồng Kông là ‘căn cứ địa 
chống lại Trung Cộng,’” bà nói. 
“Trung Cộng cũng nhận thấy 
điều này. Chiến lược lần này 
của họ là chiếm lấy Hồng Kông 
chứ không phải là người dân 
của thành phố này… thông qua 
dọa dẫm và đe dọa.”

Bà Guo nói: “Nếu đến một 
ngày sự tình thực sự đến mức 
đó, tôi cảm thấy đó sẽ là một bi 
kịch, không chỉ cho người dân 
Hồng Kông và người dân Trung 
Quốc, mà rất không may cho 
cả thế giới. Vì vậy, chúng tôi hy 
vọng sẽ ngăn chặn xu hướng 
xuống dốc này khi chúng tôi 
vẫn còn có thể.”

Bản tin có sự đóng góp của 
Cathy He.
Hạo Văn biên dịch

Một ảnh chụp màn hình CCTV cho thấy những kẻ đột nhập mặc đồ đen, một kẻ cầm búa tạ, phá 
hỏng thiết bị in ấn tại xưởng in của ấn bản The Epoch Times tại Hồng Kông hôm 12/04/2021.

FRANK XIE

Hơn bảy năm đã trôi qua 
kể từ khi Trung Cộng 
khởi động Sáng kiến   Một 
vành đai Một Con đường 

(BRI). Năm 2013, lãnh đạo 
Trung Cộng Tập Cận Bình lần 

đầu tiên đưa ra sáng kiến   vành đai kinh 
tế xuyên quốc gia, khi đó được gọi là 
Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và 
Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21.

BRI bắt đầu từ Trung Quốc đại 
lục, chạy dọc theo Con đường Tơ lụa, 
qua Trung Á đến Nga và Âu Châu. Bề 
ngoài, Trung Cộng đang phát triển 
hợp tác kinh tế mới với các quốc gia và 
các khu vực bằng cách tăng cường cơ 
sở hạ tầng dọc theo tuyến đường này. 
Động lực thực sự là Trung Cộng có nhu 
cầu giải quyết tình trạng dư thừa sản 
lượng công nghiệp và lao động ở Trung 
Quốc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển 
của khu vực phía Tây để bảo đảm cung 
cấp năng lượng cho đại lục. Ngoài ra 
còn có các lý do địa chính trị và an 
ninh cho khu vực Một vành đai của 
Trung Cộng.

Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, 
sáu quốc gia thành viên trong Tổ chức 
Hợp tác Thượng Hải (SCO), một liên 
minh an ninh, tất cả đều nằm trên Con 
đường Tơ lụa. Năm quốc gia quan sát 
viên và ba đối tác đối thoại của SCO 
cũng nằm dọc theo Con đường Tơ lụa. 
Nói cách khác, Trung Cộng thực sự 
đang sử dụng nền kinh tế và lợi ích 
của mình để hợp nhất và củng cố SCO, 
vốn ban đầu là một hiệp ước an ninh. 
“Một Con đường” là để củng cố hợp tác 
giữa Trung Quốc và các nước ASEAN 
và tăng cường sự hiện diện của Trung 
Cộng ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. 
Tính đến ngày 30/01/2021, Trung 
Quốc đã ký 205 văn kiện hợp tác về BRI 
với 140 quốc gia và 31 tổ chức quốc tế.

Trung Cộng đã khởi động BRI với 
Quỹ Con đường Tơ lụa. Chế độ cộng sản 
này ban đầu đã rót 40 tỷ USD vào cơ 
sở hạ tầng, phát triển và hợp tác công 
nghiệp. Năm 2017, khi Trung Cộng một 
lần nữa bơm thêm tiền vào quỹ này, số 
tiền này không phải bằng USD mà là 
100 tỷ nhân dân tệ (15.3 tỷ USD). Trong 
khi thúc đẩy BRI, Trung Cộng cũng thúc 
đẩy việc thành lập Ngân hàng Đầu tư 
Cơ sở hạ tầng Á Châu (AIIB). Vào tháng 
10/2014, 21 quốc gia bao gồm cả Trung 
Quốc, Ấn Độ và Singapore, đã chính 
thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc 
thành lập AIIB tại Bắc Kinh. Vào tháng 
03/2015, Vương quốc Anh trở thành 
quốc gia phương Tây đầu tiên bày tỏ ý 
định tham gia với tư cách là thành viên 
sáng lập của AIIB. Sau đó, Pháp, Ý và 
Đức cũng bày tỏ ý định tham gia. Hoa 
Kỳ và Nhật Bản đã từ chối tham gia BRI.

Với sự ra đời của BRI, Trung Cộng 
và Pakistan lần đầu tiên thực hiện một 
loạt dự án quy mô lớn, rất quan trọng 
và là đầu tàu của Sáng kiến   Vành đai 
và Con đường. Hành lang Kinh tế 
Trung Quốc-Pakistan có chiều dài 
1,850 dặm và có vốn đầu tư 46 tỷ USD. 
Trong chuyến thăm của ông Tập Cận 
Bình tới Pakistan, Trung Quốc và 
Pakistan đã ký kết các thỏa thuận hợp 
tác và bản ghi nhớ về 51 dự án. Trung 
Cộng cũng đã đầu tư 50 tỷ USD để xây 
dựng 5 hồ chứa và các trạm thủy điện 
ở lưu vực sông Indus ở Pakistan. Thủy 
điện này được cho là đóng góp 2/3 
lượng điện của Pakistan. Trung Quốc 
và Pakistan cũng đã tích cực thúc đẩy 
việc xây dựng hành lang đường cao 
tốc Gwadar-Tân Cương, giúp Trung 
Cộng tiếp cận trực tiếp Ấn Độ Dương. 
Sau đó, vào tháng 01/2018, Ngân 
hàng Trung ương Pakistan thông báo 
rằng thương mại song phương giữa 
Trung Quốc và Pakistan có thể được 
thanh toán bằng nhân dân tệ, từ bỏ 
việc thanh toán bằng USD và mở màn 
việc sử dụng nhân dân tệ để thay thế 
USD trong các dự án tài trợ, điều này 
cũng làm giảm đáng kể áp lực về hối 
đoái của Trung Cộng.

Để gia tăng ảnh hưởng của mình 
trong lĩnh vực năng lượng ở Đông Âu, 
Trung Cộng đã đi đầu trong việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng như cảng, đường 
bộ, đường sắt và nhà máy điện ở đông 
nam Âu Châu, đồng thời cho các dự 
án liên quan vay vốn thông qua các 
ngân hàng Trung Quốc. Trung Quốc 
lấy cảng Piraeus ở Hy Lạp làm trung 
tâm Con đường Tơ lụa Balkan, và đảm 
nhận việc vận chuyển hàng hóa kết 
hợp bằng đường biển và đường bộ dọc 
theo tuyến đường của BRI. Trung Quốc 
cũng có ý định đầu tư mạnh vào các 
dự án năng lượng ở các nước Đông 
Âu như Cộng hòa Czech, Hungary, Ba 
Lan, Bulgaria và Romania.

Hướng về Âu Châu, Trung Cộng đã 
khởi động tuyến đường cao tốc xuyên 
Á-Âu để tăng cường mối quan hệ kinh 
doanh và thương mại với các nước Âu 
Châu. Tuyến tàu cao tốc này đi qua 28 
thành phố của Trung Quốc bao gồm 
cả Tây An, Trùng Khánh, Trịnh Châu 
và Thành Đô đến 29 thành phố ở 11 
quốc gia Âu Châu trong đó có Milan, 
Moscow, Minsk và Hamburg. Trung 
Cộng nhấn mạnh rằng tàu cao tốc này 
có thể tiết kiệm 3/4 thời gian trên biển 
và chi phí bằng 1/5 hàng không. Tuy 
nhiên, họ cố tình che giấu việc tiết 
kiệm chi phí rõ ràng của vận tải biển, 
và hiệu quả của vận tải hàng không.

Ban đầu, Trung Cộng muốn chia 
rẽ các nước EU bằng nhiều cách khác 
nhau, nhưng Đức, Pháp, Tây Ban 
Nha và Anh Quốc đã thể hiện sự đồng 
thuận rất cao để cùng nhau ký bản ghi 

nhớ hợp tác Vành đai và Con đường 
chứ không phải dưới hình thức song 
phương của từng quốc gia. Ngay từ 
năm 2019, Liên minh Âu Châu đã thể 
hiện thái độ phòng thủ cao hơn trước 
những tham vọng của Trung Cộng. 

BRI vấp phải sự phản kháng từ các 
quốc gia đối lập ở Đông Nam Á. Trước 
khi có BRI, Trung Cộng đã cố gắng 
tăng cường quan hệ kinh tế và thương 
mại trong khu vực này thông qua thỏa 
thuận RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực). Sau khi thực hiện 
BRI, Trung Cộng đã tìm cách xây dựng 
tuyến Đường sắt xuyên Á để kết nối 
Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. 
Tuy nhiên, sự nghi ngờ và không hài 
lòng của các nước Đông Nam Á đối với 
Trung Cộng được phản ánh trong các 
dự án như Đường sắt Trung Quốc-Thái 
Lan, Mỏ đồng Letpadaung ở Miến 
Điện và Cảng Hambantota ở Sri Lanka. 
Các nhà lãnh đạo của những quốc gia 
này nghi ngờ về Trung Cộng, dẫn đến 
việc liên tục đảo lộn và đàm phán lại 
các hợp đồng.

Sứ mệnh của BRI đã mở rộng phạm 
vi, từ việc mở rộng thị trường ngoại 
thương Trung Quốc, xuất cảng sản 
lượng dư thừa, xuất cảng mô hình cơ 
sở hạ tầng của Trung Cộng, xuất cảng 
lực lượng lao động đang thất nghiệp và 
kiếm được nguồn cung cấp năng lượng 
ổn định, cho đến việc dần dần chiếm 
giữ các vị trí chiến lược, xây dựng liên 
minh địa chính trị, tập hợp Âu Châu 
chống lại Hoa Kỳ, xuất cảng hệ tư 
tưởng cộng sản, và cuối cùng là thúc 
đẩy chế độ chuyên quyền cộng sản ra 
thế giới. Đây là một dự án toàn diện 
với nhiều mục tiêu về chính trị, kinh 
tế và quân sự. BRI đã ký hợp đồng với 
46 quốc gia ở Phi Châu, có sự tham gia 
của 38 quốc gia ở Á Châu, 27 quốc gia 
ở Âu Châu, 12 quốc gia ở Úc Châu và 
19 quốc gia ở Trung và Nam Mỹ.

Hoa Kỳ phản đối BRI vì rõ ràng nó 
đang cố gắng xua đuổi sức mạnh của 
Hoa Kỳ ra khỏi Tây Thái Bình Dương. 
Theo một báo cáo nghiên cứu do Bộ 
Quốc phòng Đài Loan đưa ra, BRI rõ 
ràng là nhằm vào ảnh hưởng của Hoa 
Kỳ ở Thái Bình Dương và cũng sẽ loại 
bỏ Đài Loan về mặt chiến lược. 

Cách để giải quyết BRI của Trung 
Cộng là gì? 
Ấn Độ đã đề xướng cái gọi là “Dự án 
Gió mùa” (Monsoon Project) và “Dự 
án Tuyến đường Gia vị” (Spice Route 
Project). Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden 
đã đề xướng một “phiên bản dân chủ 
của Một vành đai Một con đường” bị cư 
dân mạng Trung Quốc chế giễu; Anh 
Quốc và Hoa Kỳ sẽ lập một kế hoạch 
toàn cầu nhằm chống lại BRI; rồi Hoa 
Kỳ và Nhật Bản cũng dự định lập ra các 
kế hoạch thay thế ở Ấn Độ Dương-Thái 

Bình Dương, để tạo đối trọng với BRI.
Hoa Kỳ-Nhật Bản lên kế hoạch 

thiết lập một khuôn khổ hợp tác về 
mạng không dây 5G, năng lượng 
hydro và các thành phố thông minh 
nhằm chống lại BRI. Bằng cách xây 
dựng một khuôn khổ rõ ràng cho các 
dự án này, hai nước hy vọng sẽ giành 
được lòng tin của các nước trong khu 
vực và giành được lợi thế trong cuộc 
cạnh tranh với Trung Cộng nhằm gây 
ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Nhật 
Bản hy vọng rằng bản hướng dẫn cơ 
sở hạ tầng chất lượng cao này, cùng 
với các tiêu chuẩn mua sắm và quy 
tắc bảo trì, có thể giảm thiểu nguy cơ 
rò rỉ công nghệ và đánh bại Trung 
Cộng. Úc cũng hy vọng sẽ tham gia và 
thiết lập các dự án hợp tác giữa Úc, 
Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy sự 
ổn định và thịnh vượng của khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Vào cuối tháng 3/2021, sau khi 
Hoa Kỳ, Anh Quốc, EU và Canada áp 
đặt các biện pháp trừng phạt đối với 
các quan chức Trung Cộng vì những 
vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, 
Trung Cộng đã áp đặt “các biện pháp 
trừng phạt trả đũa” đối với Liên minh 
Âu Châu, Anh Quốc, Canada và Hoa 
Kỳ. Khi căng thẳng giữa phương Tây và 
Trung Cộng leo thang, các nhà lãnh 
đạo của Hoa Kỳ và Anh Quốc bày tỏ 
rằng họ sẽ đoàn kết với các nước dân 
chủ để đưa ra một sáng kiến   chống lại 
BRI. Các chi tiết của kế hoạch này vẫn 
chưa được công bố, nhưng Thủ tướng 
Anh Quốc Boris Johnson đã đồng ý về 
một cuộc họp trực tuyến với ông Biden 
để cung cấp hàng trăm triệu bảng Anh 
hỗ trợ cho sáng kiến   này. Anh Quốc có 
thể xem xét việc trục xuất các gián điệp 
Trung Quốc như là một phần trong kế 
hoạch của mình.

Các biện pháp đối phó của Hoa Kỳ 
và Nhật Bản chỉ nhắm vào mức độ kỹ 
thuật của 5G và xây dựng các nguồn 
năng lượng mới, nhưng điều này 
không đủ để ngăn Huawei của Trung 
Cộng chinh phục lĩnh vực này. Hoa Kỳ 
và Nhật Bản có năng lực và công nghệ 
để sử dụng các công nghệ vệ tinh như 
dự án Starlink để chiếm lĩnh trực tiếp 
các tiêu chuẩn và cơ sở 5G mới, thậm 
chí là 6G, khiến Trung Cộng bị bỏ xa 
lại phía sau. “Dự án Gió mùa” và “Dự 
án Tuyến đường Gia vị” của Ấn Độ 
thiếu hiệu quả và sức mạnh, và cùng 
lắm chỉ có thể làm chậm ảnh hưởng 
của Trung Cộng ở Pakistan, nhưng 
không thể gây ra mối đe dọa thực sự 
đối với Trung Cộng. Ấn Độ cần tham 
gia liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương do Hoa Kỳ chủ trương một 
cách tích cực hơn, phát động một cuộc 
tấn công toàn diện vào Trung Cộng, 
từ bỏ sự phụ thuộc của mình vào vũ 
khí của Nga, hội nhập hoàn toàn vào 
phương Tây, trở thành thị trường và 
quốc gia thúc đẩy hệ thống thương mại 
quốc tế mới. Kế hoạch của Anh Quốc 
rất coi trọng vấn đề an ninh quốc gia 
và rất đáng khen ngợi. Ngoài việc tiếp 
tục gây sức ép với Trung Cộng đối với 
Tân Cương và Hồng Kông, các nước 
phương Tây cũng nên tích cực thúc đẩy 
địa vị và sức mạnh của Đài Loan, biến 
nó thành một Trung Quốc tự do, đối 
thủ không thể hạ gục của Trung Cộng 
độc đoán.

Hoa Kỳ và các đồng minh cũng 
cần truy kích Trung Cộng mạnh mẽ 
hơn về đại dịch và nguồn gốc của 
virus, và thậm chí thúc ép Trung 
Cộng phải bồi thường khiến cho nhà 
cầm quyền này phải phá sản. Sự 
khánh kiệt của Trung Cộng sẽ khiến 
Trung Cộng không thể sử dụng đầu 
tư và vốn làm mồi nhử để thu hút các 
nước, khiến các nước này chịu gánh 
nặng nợ nần khi tham gia BRI. Hoa 
Kỳ cần tiếp tục chính sách cắt đứt 
tham nhũng kinh tế của Trung Cộng 
như dưới thời ông Trump, tiếp tục 
các biện pháp cứng rắn để đánh bại 
Trung Cộng trong tất cả các lĩnh vực 
như thuế quan, thương mại, công 
nghệ và nhân quyền.

Tiến sĩ Frank Tian Xie, là giáo sư 
ngành thương mại của tổ chức John 
M. Olin Palmetto tại Đại học South 
Carolina Aiken, và là học giả thỉnh 
giảng của Đại học Quốc gia Đài Loan.

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

Yến Nhi biên dịch

Làm thế nào để giải quyết
mối đe dọa từ Sáng kiến
  Một vành đai Một con đường?

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bị kiểm duyệt
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Hôm 15/04, cựu thủ tướng Trung 
Quốc Ôn Gia Bảo đã đăng một 
bài báo để tưởng nhớ người mẹ 
đã khuất của mình. Tuy nhiên, 
bài viết này đã bị kiểm duyệt, có 
thể vì ông Ôn đã mập mờ kêu gọi 
sự công bằng, chính trực, nhân 
văn và tự do cho đất nước.

Ông Ôn, hiện 78 tuổi, từng 
là quan chức cao cấp thứ hai 
của Trung Quốc từ năm 2003 
đến năm 2013. Trong bài viết 
trên, ông nói rằng quãng đời 
của ông khi còn đảm đương vị 
trí đó “giống như đi trên lớp 
băng mỏng.”

Người dân Trung Quốc đã 
kinh ngạc khi biết rằng ngay 
cả ông Ôn cũng không thoát 
khỏi sự kiểm duyệt ngày càng 
nghiêm ngặt của nhà cầm 
quyền này.

Ông Cao Du (Gao Yu), ký giả 
và nhà bình luận người Trung 
Quốc, đã đăng trên Twitter hôm 
19/04 rằng, “WeChat đã kiểm 
duyệt những lời tri ân sâu sắc của 
ông Ôn Gia Bảo dành cho mẹ 
của ông nhân dịp lễ Thanh Minh 
(ngày tảo mộ ở Trung Quốc). 

Điều này thực sự là cạn lời!”
Ký giả Cao cho biết ông Ôn 

chắc chắn hiểu rất rõ tư tưởng 
cộng sản và tự kiểm duyệt mình 
một cách nghiêm ngặt; điều này 
đã khiến nhiều người Trung 
Quốc ngạc nhiên khi thấy bài 
viết của ông bị cấm.

Hôm 19/04, ông Phùng Sùng 
Nghĩa (Feng Chongyi), phó giáo 
sư về Nghiên cứu Trung Quốc 
tại Đại học Công nghệ Sydney, 
nói với Epoch Times phiên bản 
Hoa ngữ rằng ông Ôn đã gián 
tiếp bày tỏ sự thất vọng và bất 
mãn đối với chế độ của ông Tập 
Cận Bình bằng cách viết trong 
bản tri ân về cha mẹ ông và cảm 
xúc của bản thân. Đó là lý do tại 
sao nhà cầm quyền này không 
cho phép mọi người đọc nó.

Bài viết của ông Ôn
Mẹ của ông Ôn đã qua đời vào 
cuối năm 2020 ở tuổi 99. 

Để bày tỏ nỗi buồn và lòng 
biết ơn người mẹ, ông Ôn đã 
viết một bài báo dài trước dịp lễ 
Thanh Minh, tức là hôm 04/04. 
Từ ngày 25/03 đến ngày 15/04, 
bài viết của ông Ôn được tách 
thành bốn phần và đăng trên 

Macao Herald, một tờ báo địa 
phương của Macao có trụ sở 
chính đặt tại thành phố Chu 
Hải tiếp giáp với Macao, thuộc 
tỉnh Quảng Đông, miền nam 
Trung Quốc.

Trong bài báo này, ông Ôn 
nhớ lại cuộc đời của mẹ ông, 
và mô tả cách cha ông bị tra 
tấn trong cuộc Cách mạng Văn 
hóa kéo dài một thập kỷ từ năm 
1966 đến năm 1976, bởi vì cha 
ông là một giáo viên.

Ông Ôn viết, “Cha bị giam 
trong trường, và thường xuyên 
bị tra khảo, mắng nhiếc và đánh 
đập. Một ngày nọ, những kẻ nổi 
loạn đã đánh vào mặt ông và 
khiến khuôn mặt bị sưng tấy. 
Vết sưng quá nặng khiến ông ấy 
không thể nhìn thấy gì.”

Trong suốt cuộc Cách mạng 
Văn hóa, chế độ cộng sản Trung 
Quốc đã đưa hầu hết các học 
giả, trí thức, và giáo viên đến 
các vùng nông thôn để làm việc 
như những nông dân, cũng như 
làm nhục họ trước công chúng.

Ông Ôn đã nhiều lần kể về 
cách mẹ ông đã dạy ông trở 
thành một con người chính 
trực, và một công chức chính 

trực luôn trân trọng và tuân 
theo tiêu chuẩn đạo đức, cũng 
như quan tâm đến những nhóm 
người yếu thế.

Khi ông Ôn được bổ nhiệm 
làm thủ tướng, ông nói rằng mẹ 
ông đã viết thư động viên ông. 
Sau đó, ông viết: “Tôi đã làm 
việc tại Trung Nam Hải (chính 
quyền trung ương của Trung 
Quốc) trong 28 năm… Tôi đã 
tuân theo các mệnh lệnh một 
cách rất cẩn trọng, giống như đi 
trên lớp băng mỏng hoặc đi bên 
cạnh một vực thẳm đen tối. Tôi 
luôn chuẩn bị tinh thần có thể 
bị sa thải ngay từ ngày đầu tiên.”

Cuối bài viết này, ông Ôn 
bày tỏ mong muốn: “Trong trái 
tim tôi, Trung Quốc cần phải là 
một quốc gia đầy công bằng và 
công lý. Ở đất nước này, ý chí 
của con người, tính nhân văn và 
bản chất của con người cần phải 
luôn được tôn trọng, và tinh 
thần ấy cần phải luôn tươi trẻ, 
tự do và cần cù.”

Bị kiểm duyệt
Bài viết của ông Ôn ban đầu 
không thu hút được nhiều sự 
chú ý vì tờ Macao Herald chủ 
yếu nhắm đến độc giả ở Macao.

Hôm 17/04, bài báo này đã 
được chia sẻ hàng trăm nghìn 
lượt trên mạng xã hội Trung 
Quốc sau khi được các nhà bình 
luận và và kênh thông tấn thân 
Bắc Kinh Phoenix có trụ sở tại 
Hồng Kông đăng lại thành một 
bài báo hoàn chỉnh.

Vài giờ sau, bài viết này đã bị 
các nền tảng mạng xã hội Trung 
Quốc cấm và Phoenix cũng gỡ 
bài xuống. Nhưng phiên bản 
lưu trữ của trang web này cũng 
như các bản sao đã lưu trong bộ 
nhớ đệm vẫn có thể truy cập vào 
được ở bên ngoài Trung Quốc.

 
Chống lại ông Tập?
Ông Đường Tịnh Viễn (Tang 
Jingyuan), một nhà bình luận về 
các vấn đề Trung Quốc tại Hoa 
Kỳ nói với The Epoch Times 
trong một cuộc phỏng vấn qua 
điện thoại hôm 19/04 rằng, 
“Ông Ôn nói rằng ông ấy nhận 
được sự giáo dục tuyệt vời từ mẹ 

của mình. Ông ấy đang ám chỉ 
rằng ông Tập Cận Bình không 
được cha mẹ dạy dỗ tử tế.”

Ông Đường giải thích, “Cha 
của ông Tập là một người theo 
chủ nghĩa tự do trong Đảng 
Cộng sản. Ông ấy [cha của ông 
Tập] đã chống lại Cách mạng 
Văn hóa [do cựu lãnh đạo Trung 
Quốc Mao Trạch Đông khởi 
xướng]; ông ấy ủng hộ thương 
mại tự do và nền kinh tế thị 
trường. Ông Tập có quan điểm 
chính trị khác với cha của ông. 
Ông Tập cố gắng điều chỉnh 
các chính sách của Mao Trạch 
Đông cho phù hợp với Trung 
Quốc hiện tại.”

“Đồng thời, lời kêu gọi của 
ông Ôn hoàn toàn trái ngược 
với chiến lược của ông Tập Cận 
Bình,” ông Đường cho biết, và 
chỉ ra rằng chính quyền của ông 
Tập đang xây dựng một quốc 
gia toàn trị bằng cách kiểm soát 
từng người thông qua các quy 
tắc và luật lệ nghiêm ngặt.

“Ai dám nói một cách công 
khai về tự do, công lý hoặc 
nhân văn ở Trung Quốc?” Ông 
Đường đặt câu hỏi. “Bài viết 
của ông Ôn đang đổ lỗi cho chế 
độ của ông Tập vì đã theo đuổi 
sự bất công, vô nhân đạo, và 
bức hại ở Trung Quốc.”

Ngoài ra, ông Tập đã ra lệnh 
cho tất cả các quan chức và 
người dân Trung Quốc phải xây 
dựng một “quan điểm đúng đắn 
về văn hóa đảng”, có nghĩa là 
cho dù bất kể điều gì đã từng xảy 
ra trong lịch sử, những người 
phát ngôn công khai trước công 
chúng chỉ được phép thể hiện 
hình ảnh của “Đảng Cộng sản 
Trung Quốc vĩ đại, quang vinh 
và đúng đắn.”

Ông Đường cho biết thêm, 
“Giống như đứa trẻ trong câu 
chuyện ‘Bộ Quần Áo Mới của 
Hoàng đế,’ đã buột miệng nói 
rằng hoàng đế không mặc gì cả, 
câu chuyện về Cách mạng Văn 
hóa của ông Ôn đã tiết lộ sự thật 
về cuộc sống ở Trung Quốc mà 
chế độ của ông Tập không cho 
phép nói đến.” 

 
Nguyễn Lê biên dịch

Công nhân kiểm tra các 
đường ray tuyến đường 

sắt vận chuyển hàng hóa 
thuộc Sáng kiến   Vành đai 
và Con đường, nối Trùng 

Khánh đến Duisburg [Đức], 
tại nhà ga Đạt Châu ở tỉnh 

Tứ Xuyên, Trung Quốc, 
hôm 14/03/2019.

Giám đốc Epoch Times Hồng Kông: Sự sụp đổ của Hồng Kông là 
điềm báo Trung Cộng áp đảo thế giới tự do 

Cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nghe các bài diễn văn trong phiên bế mạc của đại hội cơ quan lập pháp bù nhìn tại Bắc Kinh, Trung Quốc 
vào ngày 24/10/2017.
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GU FENG

Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung 
Cộng) gọi hệ thống định vị vệ tinh Bắc 
Đẩu (BeiDou hay BDS) là trụ cột của 
quyền lực lớn, là một công cụ do thám 
toàn cầu. Hệ thống này phù hợp để sử 
dụng trong các lĩnh vực khác nhau như 
quân sự, giao thông vận tải, thông tin 
liên lạc, và giám sát đô thị.

Theo trang web của Bắc Đẩu, “Bắc 
Đẩu cung cấp các dịch vụ định vị, dẫn 
đường và định thời gian mọi lúc, mọi 
thời tiết với độ chính xác cao cho người 
dùng toàn cầu.”

Vào những năm 1990, trong Chiến 
dịch Bão táp Sa mạc, Hệ thống Định vị 
Toàn cầu (GPS) thương mại đã hỗ trợ 
binh lính Hoa Kỳ kết thúc chiến tranh 
trong 43 ngày. Quân đội Hoa Kỳ đã 
thắng trong cuộc chiến này và không có 
nhiều thương vong so với quân đội Iraq 
vốn có hơn 100,000 binh sĩ thiệt mạng.

Để cạnh tranh với GPS, Trung Cộng 
đã dành 26 năm để phát triển hệ thống 
định vị vệ tinh của mình, đầu tư hơn 12 
tỷ USD, và đặt 55 vệ tinh trên quỹ đạo.

Quân đội Trung Cộng và Đại học 
Công nghệ Quốc phòng Quốc gia của 
quân đội đã cùng phát triển BDS, với sự 
hỗ trợ của các ngành khác thuộc chính 
phủ mà tập trung chủ yếu là các lĩnh vực 
khoa học, không gian, công nghệ, cùng 

sự hỗ trợ của các công ty nhà nước như 
Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng 
không Vũ trụ Trung Quốc và Tập đoàn 
Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC).

Trung Cộng thúc đẩy Bắc Đẩu 
thông qua BRI
Theo báo cáo của Nikkei Asia năm 2019, 
“Trung Quốc đang sử dụng Sáng kiến   
Vành đai và Con đường [BRI] để thúc 
đẩy hệ thống định vị Bắc Đẩu. Các vệ 
tinh Bắc Đẩu được quan sát thấy thường 
xuyên nhất tại hơn 100 trong số 137 
quốc gia đã ký kết dự án cơ sở hạ tầng 
khổng lồ này. Phần lớn các quốc gia này 
nằm ở Đông Nam Á và Phi Châu.”

Báo cáo trên nêu rõ, “Hơn 30 quốc 
gia ở Trung Đông, Phi Châu và những 
nơi khác, sử dụng hệ thống định vị của 
Trung Quốc. Nếu nó trở thành tiêu 
chuẩn ở các nước này, thì Trung Quốc 
sẽ có lợi thế hơn trong việc giới thiệu 
các công nghệ và sản phẩm mới.”

Cơn ác mộng toàn cầu
Trung Quốc và Iran chính thức ký 
thỏa thuận hợp tác chiến lược hôm 
27/03/2021. Hai nước sẽ hợp tác trong 
lĩnh vực kinh tế và quân sự trong tương 
lai. Thỏa thuận này cũng bao gồm cả 
các đề xướng giúp Iran xây dựng mạng 
viễn thông 5G và cần đến Bắc Đẩu “giúp 
chính quyền Iran khẳng định quyền 

kiểm soát tốt hơn đối với những gì lưu 
thông trong không gian mạng.”

Với sự hỗ trợ của Bắc Đẩu, thỏa 
thuận này có thể là sự khởi đầu cho 
một cơn ác mộng đối với Hoa Kỳ. Do 
độ chính xác được cải thiện đáng kể, 
Iran có thể sử dụng hỏa tiễn đạn đạo để 
tấn công các hàng không mẫu hạm của 
Hoa Kỳ, và tình thế tại Trung Đông có 
thể sẽ đảo ngược.

Hiện tại, Iran đã tự phát triển và trang 
bị cho mình một số loại hỏa tiễn đạn đạo. 
Trong đó, hỏa tiễn dòng Meteor và Baked 
Clay-2 là tiêu biểu nhất. Theo báo cáo 
năm 2014 của Trung tâm Chiến lược và 
Nghiên cứu Quốc tế, hỏa tiễn Meteor-3 có 
tầm bắn ước tính từ 500 đến hơn 600 dặm. 
Hỏa tiễn Baked Clay-2 có tầm bắn hơn 
1,200 dặm. Hai loại hỏa tiễn này có thể 
tấn công đến hầu hết các quốc gia ở Trung 
Đông, cũng như các căn cứ quân sự của 
Hoa Kỳ ở Iraq và Ả Rập Xê-út.

Vào tháng 07/2014, khi tổng cộng 19 
chuyên gia từ 8 quốc gia Á Châu-Thái 
Bình Dương được đào tạo về công nghệ 
và ứng dụng Bắc Đẩu ở Trung Quốc, tờ 
báo Dong-A Ilbo của Nam Hàn đã nêu 
lên những lo ngại, cho rằng Bắc Hàn 
sẽ có thể khai thác công nghệ này trên 
hỏa tiễn tầm xa hoặc trên phi cơ không 
người lái “một cách ác ý” gây ra mối đe 
dọa toàn cầu.

Ứng dụng quân sự của Bắc Đẩu
Theo cổng thông tin Sina của Trung 
Quốc, chức năng liên lạc của Bắc Đẩu sẽ 
cho phép quân đội Trung Cộng phát đi 
mệnh lệnh chiến đấu cho binh lính của 
mình, và các binh sĩ tiền tuyến có thể 
gửi phản hồi về tình hình chiến trường 
bất cứ lúc nào, để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc ra quyết định và xây dựng 
chiến lược của người chỉ huy. Mạng lưới 
truyền tải tình báo và chỉ huy được xây 
dựng thông qua hệ thống Bắc Đẩu, sẽ 
cho cái nhìn rõ ràng về tình hình chiến 
trường và cải thiện đáng kể hiệu quả 
chiến đấu của quân đội.

Bắc Đẩu đạt được độ chính xác 
thông qua GPS
Hôm 29/11/2017, ông Nhiễm Thừa Kỳ 
(Chengqi Ran), Giám đốc Văn phòng 
Điều hướng Vệ tinh Trung Quốc và ông 
David Turner, Phó Giám đốc Văn phòng 
Công nghệ Tiên tiến và Không gian Hoa 
Kỳ, đã ký một thỏa thuận có tên “Tuyên 
bố chung về khả năng tương thích và 
tương tác tín hiệu giữa BDS và GPS.” 
Theo trang web của Bắc Đẩu, “Tuyên 
bố chỉ ra rằng hai hệ thống này tương 
thích ở tần số vô tuyến… và sẽ tiếp tục 
tiến hành hợp tác về tính tương thích và 
khả năng tương tác” và tạo điều kiện cho 
tính chính xác của Bắc Đẩu.

Trước đó vào tháng 05/2015, Trung 
Quốc và Nga đã ký một thỏa thuận hợp 
tác về khả năng tương thích và tương 
tác của hệ thống có tên là BeiDou-
GLONASS.

Khi ông Tập Cận Bình kỷ niệm dịp 
hoàn thành và phóng vệ tinh Bắc Đẩu 
vào tháng 07/2020, ông Lý Thừa Tu 
(Cheng-hsiu Lee), nhà nghiên cứu tại 
Quỹ Chính sách Quốc gia Đài Loan, nói 
rằng hệ thống này sẽ hoạt động như một 
vệ tinh do thám khi độ chính xác của nó 
được ổn định, và điều này sẽ giúp quân 
đội Trung Cộng giám sát các hoạt động 
của quân đội Hoa Kỳ.

Ông Gu Feng là một cựu ký giả truyền 
thông kỳ cựu từ Trung Quốc Đại lục, 
người đã dành nhiều năm để đưa tin về 
các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của 
nước này. Ông hiện đang sống ở Hoa Kỳ.

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

Yến Nhi biên dịch

DANIEL Y. TENG

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter 
Dutton đã tuyên bố rằng Úc sẽ 
không từ bỏ chủ quyền để xoa 
dịu Bắc Kinh sau khi Trung Cộng 
phẫn nộ vì tiểu bang Victoria 
hủy bỏ thỏa thuận Sáng kiến   
Vành đai và Con đường (BRI).

Tuyên bố trên được đưa 
ra sau khi phát ngôn viên Bộ 
Ngoại giao Trung Cộng đe dọa 
sẽ trả đũa nếu Úc không rút lại 
quyết định đó.

Ông Dutton nói với Nine 
News hôm 23/04 rằng, “Chúng 
ta sẽ không thỏa hiệp các giá trị 
của chúng ta. Chúng ta sẽ không 
từ  bỏ chủ quyền của chúng ta.”

“Chúng ta đang đứng lên để 
bảo vệ nhân phẩm của mình. 
Chúng ta có các mối bang giao 
rất quan trọng với nhiều quốc gia, 
bao gồm cả Trung Quốc, nhưng 
chúng ta sẽ không thỏa hiệp với 
các nguyên tắc của Trung Cộng.”

Ông Dutton cũng nhắm vào 
nhà cầm quyền Trung Cộng về 
việc họ đã xây dựng các căn cứ 
quân sự trên Biển Đông và thực 
hiện các cuộc tấn công mạng 
nhằm vào Úc.

Ông nói: “Tất cả điều đó 
không phải là hành động của 
một người bạn.”

“Chúng ta cần chắc chắn 
rằng đúng là chúng ta đã có một 
mối quan hệ thương mại quan 
trọng, nhưng Trung Quốc cùng 
những nước khác cần hiểu rằng 
Úc sẽ không bị bắt nạt.”

Vào tối ngày 21/04, Bộ trưởng 
Ngoại giao Marise Payne đã 
tuyên bố hủy bỏ bốn thỏa thuận 
đã ký giữa tiểu bang Victoria với 
các quốc gia ngoại quốc, bao 
gồm Iran, Syria, và Trung Quốc.

Bà Payne nói: “Tôi xét thấy 
bốn thỏa thuận này hoặc là mâu 
thuẫn với chính sách đối ngoại 
của Úc hoặc là có hại cho quan 
hệ đối ngoại của chúng ta.”

Hai trong số những thỏa 
thuận này đã được ký kết giữa 
Thủ hiến Victoria đương thời, 
ông Daniel Andrews, và Ủy ban 
Cải cách và Phát triển Quốc gia 
của Bắc Kinh.

Thỏa thuận bị hủy bỏ đầu tiên 
là Biên bản Ghi nhớ được ký vào 
năm 2018, trong đó Victoria cam 
kết thực hiện các dự án cơ sở 
hạ tầng trong Khuôn khổ Vành 
đai Kinh tế Con đường Tơ lụa 
của Bắc Kinh và Sáng kiến   Con 
đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 
21, thường được gọi là Sáng kiến   
Vành đai và Con đường (BRI).

Thỏa thuận bị cắt bỏ thứ hai 
được ông Andrews ký vào năm 

2019. Thỏa thuận thứ ba lẽ ra 
được ký vào năm 2020 nhưng đã 
không xảy ra.

Đại sứ quán Trung Quốc 
tại Canberra đã chỉ trích hành 
động này, cho rằng hành động 
này là “vô lý và khiêu khích”, 
đồng thời, phát ngôn viên Bộ 
ngoại giao Trung Cộng Uông 
Văn Bân cũng thúc giục Úc rút 
lại quyết định này, nếu không 
Bắc Kinh sẽ có hành động đáp 
trả cương quyết.” 

Phó Lãnh tụ Đối lập Liên 
bang Richard Marles cho biết 
Úc cần phải bảo vệ các giá trị 
của mình nhưng chỉ trích cách 
tiếp cận trong chính sách đối 
ngoại của chính phủ, nói rằng 
họ cần “xử sự một cách lý trí”.

“Tuy nhiên, đó là một mối 
quan hệ gay go, và nó cần được 
giải quyết đúng cách,” ông nói.

“Quý vị cần xử sự một cách 
lý trí khi nói đến chính sách 
đối ngoại. Đây không phải là 
cái gì đó quý vị làm trong sân 
trường,” ông Marles nói. “Thủ 
tướng không thực hiện chính 
sách ngoại giao, và chúng ta có 
một vị ngoại trưởng về cơ bản 
là đang trốn tránh.”

Các thỏa thuận BRI đã bị 
hủy bỏ dựa theo Đạo luật Quan 
hệ Đối ngoại của Úc năm 2020; 

đạo luật này đã được thông qua 
vào tháng 12/2020 trong bối 
cảnh gia tăng lo ngại về sự can 
thiệp của nước ngoài do Bắc 
Kinh hậu thuẫn.

Luật này đã đem lại cho bộ 
trưởng ngoại giao quyền vô hiệu 
hóa các thỏa thuận đã ký giữa 
các tổ chức ngoại quốc với các 
chính phủ địa phương và các 
trường đại học công của Úc.

Các chuyên gia dự đoán các 
thỏa thuận BRI của tiểu bang 
Victoria với Bắc Kinh sẽ là mục 
tiêu đầu tiên của luật này.

Các thỏa thuận gây tranh 
cãi khác có thể được xem xét kỹ 
lưỡng bao gồm các thỏa thuận 
giữa các thành phố kết nghĩa, 
các Viện Khổng Tử, và các mối 
liên kết đối tác học thuật.

BRI là quỹ cơ sở hạ tầng toàn 
cầu trị giá hàng nghìn tỷ USD 
của Bắc Kinh, đã đang bị cáo 
buộc là phương tiện để Trung 
Cộng mở rộng quyền bá chủ 
toàn cầu.

Một số nước đang phát triển 
đã phải vật lộn để trả các khoản 
vay theo BRI, và trong một số 
trường hợp, các nước buộc phải 
giao quyền kiểm soát các tài 
sản và cơ sở hạ tầng quan trọng 
cho Bắc Kinh.

Vào đầu tháng 04/2021, Ủy 
ban Âu Châu thông báo họ sẽ 
không hỗ trợ Montenegro trả 
khoản vay trị giá 1 tỷ Euro mà 
nước này đã vay Bắc Kinh để xây 
dựng đường cao tốc Bar-Boljare.

Hạo Văn biên dịch

VICTORIA KELLY-CLARK

Các chính trị gia Úc đang kêu 
gọi chính phủ liên bang lên án 
vụ tấn công vào chi nhánh Hồng 
Kông của The Epoch Times, và 
tuyên bố rằng vụ tấn công này 
là một “phép thử” đối với chính 
quyền sở tại.

Nghị sĩ George Christiansen 
của Đảng Quốc gia Tự do 
Queensland nói với The Epoch 
Times rằng thế giới đã chứng 
kiến   sự leo thang của các cuộc 
tấn công nhằm vào báo chí tự 
do ở Hồng Kông, bao gồm cả 
những vụ liên quan đến ông Lê 
Trí Anh (Jimmy Lai), và rằng 
thế giới, bao gồm cả chính phủ 
Úc, cần lên án việc này.

Ông Christensen nói: “Các 
cuộc tấn công của Trung Cộng 
vào Báo chí Tự do tiếp tục diễn 
ra ở Hồng Kông, và chúng phải 
bị lên án.”

Ông nói thêm: “Việc cảnh sát 
Hồng Kông giải quyết vấn đề này 
ra sao sẽ là một phép thử trong 
việc liệu chính quyền Hồng 
Kông có phải hoàn toàn là một 
chính quyền bù nhìn do Trung 
Cộng giật dây hay không.”

Nghị sĩ Tự do của tiểu bang 
Tasmania Eric Abetz, người 
cùng chia sẻ quan điểm với 
ông Christensen, đã nói với 

The Epoch Times rằng cuộc tấn 
công này là một vụ phá hoại có 
chủ ý.

Ông Abetz nói: “Đây là một 
vụ phá hoại có chủ ý nhằm đe 
dọa và bịt miệng những người 
lên tiếng chống lại chiến dịch 
phá hoại các quyền tự do của 
Hồng Kông.”

“The Epoch Times đã nhiều 
lần trở thành mục tiêu của các 
cuộc tấn công trong nhiều năm 
qua, và đây chắc chắn là một nỗ 
lực phối hợp nữa nhằm hạn chế 
thông tin công khai và các cuộc 
tranh luận chỉ trích những thứ 
đã bị áp đặt lên Hồng Kông.”

Ông Abetz nói: “Là một 
trong số ít các tờ báo độc lập 
còn sót lại ở Hồng Kông lên 
tiếng chỉ trích Trung Cộng, quả 
là vô cùng lo lắng làm thế nào 
mà một nền báo chí tự do và 
cởi mở có thể tiếp tục hoạt động 
khi đối mặt với những cuộc tấn 
công như vậy.”

Ông Christensen và ông 
Abetz đều là thành viên của 
Liên minh Liên Nghị viện toàn 
cầu về Trung Quốc (IPAC), đã 
nói rằng cuộc tấn công vào The 
Epoch Times chứng tỏ rằng các 
nhà chức trách Hồng Kông đã 
sa vào vòng kìm kẹp của chế độ 
Cộng sản Trung Quốc.

Liên minh này cho biết, 

“Quyền tự do báo chí là yêu cầu 
tuyệt đối ở bất kỳ quốc gia nào 
tôn trọng pháp quyền. Nếu các 
nhà chức trách Hồng Kông thực 
sự là những người bảo vệ một 
cách độc lập cho hệ thống dân 
chủ của họ, thì họ sẽ bảo vệ The 
Epoch Times. Rằng họ sẽ không 
cho quý vị biết tất cả những gì 
quý vị cần biết: Hồng Kông đã 
sa vào vòng kiềm tỏa của một 
đảng cộng sản độc tài vốn sẽ 
không chấp nhận một lời chỉ 

trích nào.”
Vụ tấn công vào cơ sở in của 

The Epoch Times hôm 12/04 
đã bị các nhà lãnh đạo chính 
trị, các cơ quan giám sát truyền 
thông, và các tổ chức chính 
phủ trên toàn cầu, bao gồm cả 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tổ chức 
Phóng viên Không Biên giới, và 
cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo lên án.

Trong vụ tấn công nói trên, 
các nhân viên của The Epoch 

Times tại cơ sở này đã bị đe dọa 
bằng dao, các máy điện toán bị 
đập bằng búa tạ và các máy in 
cũng bị phá hủy bằng hỗn hợp 
bê tông. Các bộ phận máy điện 
toán cũng bị đánh cắp.

Ấn bản Epoch Times Hồng 
Kông đã tiếp tục phát hành hôm 
17/04 sau khi tuyên bố rằng họ 
sẽ không cúi đầu trước những 
lời đe dọa bạo lực.

Thanh Xuân biên dịch

REUTERS

Hôm 25/04, các quan chức 
quân đội và hải quân cho biết 
tàu ngầm Indonesia mất tích 
đã được tìm thấy, bị vỡ thành 
ít nhất ba mảnh, nằm sâu dưới 
biển Bali. Tổng thống Indonesia 
đã gửi lời chia buồn tới thân 
nhân của 53 thủy thủ đoàn.

Lực lượng cứu hộ đã tìm 
thấy các vật dụng mới, bao gồm 
một áo phao, và họ tin rằng 
thuộc về các thành viên trên 
chiếc tàu ngầm 44 năm tuổi KRI 
Nanggala-402 bị mất liên lạc 
hôm 21/04, khi chuẩn bị tiến 
hành một cuộc diễn tập phóng 
ngư lôi.

Thống chế quân đội Hadi 
Tjahjanto nói với các phóng 
viên rằng, “Dựa trên các bằng 
chứng này, có thể khẳng định 
rằng tàu KRI Nanggala đã bị 
chìm và tất cả thủy thủ đoàn 
của tàu đã thiệt mạng.”

Tham mưu trưởng Hải quân 
Yudo Margono cho biết không 
thể trách thủy thủ đoàn về vụ 
tai nạn.

Ông cho biết, “Tàu KRI 
Nanggala bị vỡ thành ba phần, 
thân tàu, đuôi tàu, và các bộ 
phận chính đều bị tách rời, với 
phần chính bị nứt.”

Trước đó, Tổng thống Joko 
Widodo đã xác nhận phát hiện 
này tại biển Bali và gửi lời chia 

buồn đến gia đình các nạn nhân.
“Toàn thể người dân 

Indonesia chúng ta bày tỏ sự đau 
buồn sâu sắc về thảm kịch này, 
đặc biệt là đối với gia đình của 
các thủy thủ đoàn tàu ngầm.”

Các đội tìm kiếm cho biết 
hôm 24/04 rằng họ đã tìm thấy 
nhiều vật dụng, gồm các mảnh 
thảm cầu nguyện và một chai 
dầu bôi trơn kính tiềm vọng 
gần vị trí xuất hiện cuối cùng 
được biết đến của tàu ngầm, 
khiến lực lượng hải quân tin 
rằng con tàu đã bị vỡ.

Ông Margono cho biết hôm 
24/04 rằng quá trình quét sonar 
đã phát hiện một vật thể giống 
tàu ngầm ở độ sâu 850 mét 

(2,790 feet), ngoài phạm vi lặn 
của Nanggala.

Hơn một chục phi cơ trực 
thăng và tàu đã tìm kiếm trong 
khu vực [tàu ngầm] bị mất liên 
lạc, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Úc, 
Singapore, Malaysia, và Ấn Độ.

Cư dân của thị trấn Banyu-
wangi ở Đông Java, nơi căn cứ 
hải quân đóng quân đang diễn 
ra các hoạt động tìm kiếm và 
cứu nạn, đã tham gia lời kêu 
gọi toàn quốc nhằm đẩy nhanh 
quá trình hiện đại hóa lực lượng 
quốc phòng của Indonesia.

Cư dân 29 tuổi Hein Ferdy 
Sentoso cho biết, “Đây có thể 
là một bài học để chính phủ cải 
tiến công nghệ quân sự và cẩn 

thận trong cách sử dụng công 
nghệ hiện có, bởi vì cuộc sống 
của người dân đang bị đe dọa.”

Quốc gia đông dân nhất 
Đông Nam Á này đã tìm cách 
cải tiến khả năng quân sự của 
họ, tuy nhiên vẫn còn một số 
thiết bị cũ và đã có những vụ 
tai nạn gây thương vong xảy ra 
trong những năm gần đây.

Trước khi xảy ra tai nạn, 
Indonesia có 5 tàu ngầm: 2 
chiếc Type 209s do Đức chế tạo 
bao gồm cả tàu Nanggala và 3 
tàu mới hơn của Nam Hàn.

Do Nilufar Rizki và Sultan 
Anshori của Reuters thực hiện.
Hạo Văn biên dịch

JENNIFER HSI

Tổng thống Đài Loan cảnh báo 
người dân rằng Trung Cộng đã 
phát động chiến tranh tâm lý 
nhắm vào hòn đảo độc lập này 
vào đêm ngày 15/04.

Tổng thống Đài Loan Thái 
Anh Văn đã nói rõ trong một 
thông điệp trên Facebook rằng 
cuộc chiến tâm lý do nhà cầm 
quyền Trung Cộng phát động 
nhắm vào Đài Loan có nhiều 
hình thức tinh vi hơn, với mục 
đích chia rẽ xã hội Đài Loan và 
cuối cùng là phá hủy nền dân 
chủ và tự do của hòn đảo.

Chiến dịch mới nhất trong 
cuộc chiến tranh tâm lý của 
Trung Cộng là làm giả mạo và 
lan truyền một tài liệu vờ như 
được công bố từ văn phòng tổng 
thống của Đài Loan. Thông tin 
giả mạo này nhằm gây chia rẽ 
trong xã hội Đài Loan và khiến 
mọi người quay lưng lại với 

những người lãnh đạo Đài Loan.
 

Tài liệu giả mạo
Tài liệu này tuyên bố rằng chính 
phủ Đài Loan có kế hoạch nhập 
cảng nước của nhà máy điện 
nguyên tử Fukushima Daiichi 
của Nhật Bản về Đài Loan để xử 
lý và thải đi.

Nước của nhà máy điện 
nguyên tử có chứa chất phóng 
xạ có thể khiến người dân mắc 
bệnh, và nhiều người dân Đài 
Loan có thể sẽ kịch liệt phản đối 
việc xử  lý nước này tại Đài Loan.

Trên thực tế, chính phủ Đài 
Loan đã cấm nhập cảng thực 
phẩm từ quận Fukushima và 4 
quận lân cận của Nhật Bản từ 
ngày 25/03/2011, sau tai nạn 
nguyên tử ngày 11/03 do sóng 
thần gây ra. Lệnh cấm nhập 
cảng này vẫn đang có hiệu lực.

Nhìn bề ngoài, tài liệu trên 
đã sử dụng kiểu trình bày chính 
thức mà văn phòng tổng thống 

sử dụng, và nội dung được viết 
bằng giọng văn chính thức mà 
chính phủ viết.

Bà Thái đã chỉ ra ba lỗ hổng 
rõ ràng có thể xác nhận rằng 
tài liệu này là giả mạo và có 
khả năng là do nhà cầm quyền 
Trung Cộng tạo ra.

Bà Thái nói rằng tài liệu này 
được lưu hành trên Twitter từ 
hôm 15/04, nhưng ngày phát 
hành trên tài liệu lại là ngày 
16/04.

Tài liệu đó cho biết quyết 
định được đưa ra tại một cuộc 
họp nội các, trong khi bà Thái 
nêu rõ rằng chính phủ Đài Loan 
không có các cuộc họp nội các.

Hơn nữa, tài liệu đó đã sử 

dụng một từ bằng Hán tự giản 
thể, trong khi Đài Loan chỉ sử 
dụng Hán tự truyền thống.

Bà Thái kết luận rằng đây 
là một ví dụ tiêu biểu của tâm 
lý chiến.

Sau đó, bà giải thích rằng, 
theo Viện Nghiên cứu Quốc 
phòng và An ninh của Đài 
Loan, tâm lý chiến nghĩa là 
thực hiện biện pháp tác động 
đến tư tưởng và hành động của 
đối phương thông qua việc lan 
truyền thông tin.

Có thể kể ra một số ví dụ của 
tâm lý chiến bao gồm việc đe 
dọa và uy hiếp bằng phi cơ quân 
sự, những biện pháp gây áp lực 
tâm lý, sản xuất và lan truyền 

thông tin sai lệch, đồng thời cố 
gắng gây rối và chia rẽ xã hội.

Bà Thái nói rằng bà đã đề 
cập đến vấn đề tâm lý chiến với 
phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm Đài 
Loan từ hôm 14/04 đến 16/04.

Phái đoàn Hoa Kỳ
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden 
đã cử một phái đoàn cao cấp 
đến Đài Loan, do cựu Thượng 
nghị sĩ Hoa Kỳ Christopher 
Dodd (Dân Chủ–Connecticut) 
dẫn đầu, đi kèm có các cựu 
Thứ trưởng Ngoại giao Richard 
Armitage và James Steinberg là 
các thành viên chủ chốt.

Phái đoàn đến Đài Loan vào 
cùng ngày ông John Kerry, đặc 
phái viên của Tổng thống Hoa 
Kỳ về các vấn đề khí hậu, đến 
Thượng Hải, Trung Quốc, để hội 
đàm về khí hậu với người đồng 
cấp Trung Quốc, ông Giải Chấn 
Hoa (Xie Zhenhua).

Tại Đài Loan, bà Thái đã tổ 
chức tiệc chiêu đãi phái đoàn 
Hoa Kỳ tại văn phòng tổng 
thống hôm 15/04.

Trong buổi tiệc, hai bên đã 
trao đổi quan điểm về các vấn đề 
khu vực, đại dịch toàn cầu, hợp 
tác kinh tế và thương mại, cũng 
như các vấn đề về phát triển 
kinh tế và chính trị trong nước 
ở cả Hoa Kỳ và Đài Loan.

Thanh Xuân biên dịch

Tổng thống Đài Loan 
cảnh báo về việc 
Trung Cộng sử dụng 
tâm lý chiến

Bộ trưởng Quốc phòng:
Úc sẽ không đầu hàng Bắc Kinh

Cuộc tấn công vào The Epoch Times ở Hồng Kông là 
một ‘Phép thử’ cho chính quyền sở tại

Indonesia tuyên bố 53 thuyền viên của tàu ngầm mất tích đã tử vong

Phế liệu xây 
dựng trên mặt 
các thiết bị in 
ấn tại xưởng in 
ấn của Epoch 
Times Hồng 
Kông tại Hồng 
Kông, Trung 
Quốc, hôm 
12/04/2021.

Hỏa tiễn phòng 
không Trường 
Chinh-3B mang 
theo vệ tinh dẫn 
đường Bắc Đẩu 
(Beidou) thứ 24 
và 25 cất cánh 
từ Trung tâm 
phóng vệ tinh 
Tây Xương ở Tây 
Xương, Trung 
Quốc vào ngày 
05/11/2017.
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ĐÔNG DƯƠNG

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton trả lời báo giới trước Đài tưởng niệm Chiến tranh Subiaco 
ở Perth, Úc, hôm 19/04/2021.

Hình ảnh một nữ quân nhân duyệt binh trong chuyến thăm của Tổng thống Đài Loan Thái Anh 
Văn tới một căn cứ quân sự ở Đài Nam, miền nam Đài Loan, hôm 09/04/2020. 

Hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc có thể 
trở thành cơn ác mộng toàn cầu
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Hôm 21/04, Bộ trưởng Ngoại 
giao Úc Marise Payne đã chính 
thức hủy bỏ các thỏa thuận gây 
tranh cãi Sáng kiến Vành đai và 
Con đường (BRI) của tiểu bang 
Victoria với Bắc Kinh, nói rằng 
những thỏa thuận này không 
phù hợp với lợi ích quốc gia.

Gần đây, bà Payne đã thực 
thi các quyền hạn được cấp 
theo Đạo luật Quan hệ Ngoại 
giao của Úc để hủy bỏ tổng cộng 
bốn thỏa thuận, tất cả các thỏa 
thuận này đều là giữa chính 
phủ tiểu bang Victoria và các 
nhà cầm quyền ngoại quốc, bao 
gồm Iran, Syria, và Trung Quốc.

Hai thỏa thuận bị hủy bỏ đã 
được Thủ hiến Daniel Andrews 
ký với Ủy ban Cải cách và Phát 
triển Quốc gia của Bắc Kinh.

Thỏa thuận đầu tiên, một 
biên bản ghi nhớ (MOU) vào 
năm 2018, cho thấy tiểu bang 
Victoria cam kết thực hiện các 
dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn 
khổ Sáng kiến   Con đường Tơ 
lụa trên Biển Thế kỷ 21 và Vành 
đai Kinh tế Con đường Tơ lụa 
(21st Century Maritime Silk 
Road Initiative and Silk Road 
Economic Belt) của Trung 
Cộng, thường được gọi là Sáng 
kiến   Vành đai và Con đường.

Thỏa thuận thứ hai của tiểu 
bang Victoria bị hủy bỏ là thỏa 

thuận khung năm 2019 về việc 
cùng thúc đẩy BRI.

Bà Payne cũng đã hủy bỏ một 
MOU năm 2004 giữa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo của tiểu bang 
Victoria và Cộng hòa Hồi giáo 
Iran, và một Nghị định thư năm 
1999 về Hợp tác Khoa học giữa 
bộ này và Cộng hòa Ả Rập Syria.

Bà Payne nói trong một 
tuyên bố rằng, “Tôi coi bốn thỏa 
thuận này là không đồng bộ với 
chính sách ngoại giao của Úc 
hoặc bất lợi cho các mối bang 
giao phù hợp với tiêu chuẩn 
liên quan [theo Đạo luật này] 
của chúng ta.” 

Đạo luật Quan hệ Ngoại 
giao của chính phủ liên bang 

cũng buộc chính phủ tiểu bang 
Victoria phải giao nộp các tài liệu 
liên quan đến một thỏa thuận bí 
mật thứ ba được ký kết giữa tiểu 
bang này và Trung Cộng.

Thỏa thuận đó được ký vào 
tháng 03/2017, 18 tháng trước 
khi thỏa thuận BRI đầu tiên được 
ký kết. MOU bí mật đã cam kết 
việc tiểu bang này sẽ hợp tác với 
Bắc Kinh trong các dự án cơ sở 
hạ tầng của Victoria thông qua 
quan hệ đối tác công tư (PPPs).

Nhưng ông Andrews khẳng 
định rằng các thỏa thuận với 
Trung Cộng, chẳng hạn như 
BRI, không đe dọa đến an ninh 
quốc gia và sẽ tạo ra các cơ hội 
việc làm.

Ông nói với các ký giả hồi 
tháng 08/2020, “Tôi đã luôn 
coi những thỏa thuận này và 
tất cả những thỏa thuận của 
chúng tôi, không chỉ với bất 
kỳ một quốc gia nào mà với tất 
cả các quốc gia khác nhau, các 
tiểu bang khác nhau, các tỉnh 
khác nhau, các khu vực khác 
nhau mà chúng tôi có mối 
quan hệ, chúng luôn giúp các 
doanh nghiệp tìm thị trường 
xuất cảng.”

Theo dự án BRI, Bắc Kinh 
được cho là đã cắt giảm đáng kể 
các công ty ngoại quốc trong các 
cuộc đấu thầu cơ sở hạ tầng và 
cung cấp các khoản vay không 
bền vững cho các nước đang 
phát triển mà rõ ràng không có 
đủ khả năng chi trả cho các dự án.

Thủ tướng Scott Morrison 
cho biết ông không thấy thỏa 
thuận của tiểu bang Victoria với 
Bắc Kinh có lợi ích gì, và báo 
hiệu thỏa thuận này sẽ không 
thể tồn tại theo các luật mới.

Ông Morrison nói, “Nếu có 
những lợi ích, thì lợi ích đó là gì 
và dùng những thứ gì để  đánh 
đổi? Tôi không có câu trả lời cho 
những câu hỏi đó vào thời điểm 
này, nhưng việc đánh giá những 
thỏa thuận đó sẽ tiếp tục.”

Hơn 1,000 thỏa thuận đã 
được kiểm tra
Chính phủ liên bang đã hủy bỏ 

bốn thỏa thuận theo Đạo luật 
Quan hệ Ngoại giao có hiệu lực 
từ tháng 12/2020.

Theo các luật mới, các tiểu 
bang, các vùng lãnh thổ, chính 
quyền địa phương, và các 
trường đại học công lập Úc phải 
thông báo cho bộ trưởng ngoại 
giao về các thỏa thuận với nước 
ngoài hiện có và dự kiến.

“Cho đến giờ, tôi đã được 
thông báo về hơn 1,000 thỏa 
thuận,” bà Payne nói, lưu ý rằng 
các tiểu bang và vùng lãnh thổ 
đã hoàn thành việc kiểm toán 
ban đầu của họ về các thỏa 
thuận hiện có với các chính phủ 
quốc gia ngoại quốc.

Bà cho biết 1,000 thỏa thuận 
mà bà đã được thông báo và 
kiểm tra “phản ánh mức độ 
phong phú và rộng lớn” của các 
lợi ích quốc tế của Úc và thể hiện 
vai trò quan trọng của các tiểu 
bang, các vùng lãnh thổ, các 
trường đại học, và chính quyền 
địa phương trong việc thúc đẩy 
lợi ích của Úc ở ngoại quốc.

Bà Payne cũng đã thông 
qua MOU được đề nghị giữa 
chính phủ tiểu bang Tây Úc và 
Indonesia.

Bà cho biết sẽ tiếp tục kiểm 
tra thêm các thỏa thuận với 
ngoại bang nhưng mong rằng 
“đa  số” sẽ  không  bị  ảnh  hưởng.

Lý Bình biên dịch

ALEXANDER ZHANG

Một quan chức tình báo cao 
cấp của Anh Quốc đã cảnh báo 
rằng sự phát triển công nghệ của 
Trung Quốc đang đe dọa nghiêm 
trọng nền an ninh của Anh Quốc 
cũng như của phương Tây.

Ông Jeremy Fleming, giám 
đốc cơ quan tình báo GCHQ 
Anh Quốc, cho biết hôm 23/04 
rằng phương Tây đang đối mặt 
với “thời điểm quyết định” khi 
Trung Quốc và Nga gia tăng các 
hoạt động độc hại trong không 
gian mạng cũng như trong các 
lĩnh vực công nghệ khác.

Ông nói trong Bài thuyết 
trình về Vincent Briscoe tại Viện 
Khoa học An ninh và Công nghệ, 
Đại học Hoàng gia London, rằng 
sự phát triển công nghệ phần lớn 
từng do phương Tây thúc đẩy và 
sở hữu, nhưng giờ đây “chúng ta 
có thể thấy rằng vai trò dẫn đầu 
công nghệ quan trọng đang dịch 
chuyển về phương Đông, gây 
ra xung đột về lợi ích và giá trị ở 
những nơi mà nền an ninh và sự 
thịnh vượng đang bị đe dọa.”

Trong khi Nga vẫn là “mối 
đe dọa nghiêm trọng nhất đối 
với Anh Quốc,” thì ông Fleming 
cũng chỉ ra rằng Trung Cộng 
đặt ra một thách thức mang 
tính hệ thống hơn nhiều, và 
rằng “Nga đang tác động vào 
thời tiết, trong khi Trung Quốc 
đang định hình khí hậu.”

Ông nói: “Mối đe dọa do 
hoạt động của Nga gây ra giống 
như việc tìm ra một lỗ hổng trên 
một ứng dụng cụ thể trên chiếc 
điện thoại của quý vị. Lỗ hổng 
đó có thể nghiêm trọng, nhưng 
quý vị có thể sử dụng một ứng 
dụng thay thế. Tuy nhiên, điều 
đáng lo ngại là quy mô và sức 
nặng công nghệ của Trung 
Quốc cho phép nhà cầm quyền 
này có khả năng kiểm soát hệ 
thống vận hành toàn cầu.”

Ông Fleming cho biết Anh 
Quốc là một cường quốc mạng 
toàn cầu và là “một nhân vật 
khổng lồ” trong thế giới kỹ thuật 
số, nhưng “sức mạnh trong quá 
khứ không có nghĩa là chúng ta 
có thể khẳng định được vị trí của 
mình trong tương lai.”

Ông nói: “An ninh mạng là 
một vấn đề ngày càng mang tính 
chiến lược, cần một phương 
pháp tiếp cận mang tính toàn 
quốc. Các quy luật đang thay 
đổi theo những cách mà không 
phải lúc nào chính phủ cũng có 
thể kiểm soát.”

“Và nếu không hành động 
gì thì ngày càng rõ là các công 
nghệ chủ chốt làm nền tảng 
cho sự thịnh vượng và an ninh 
của chúng ta trong tương lai sẽ 
không do các nước phương Tây 
định hình và kiểm soát. Chúng 
ta hiện đang đối mặt với một 
thời điểm quyết định.”

Ông cho biết, để ứng phó với 
thách thức này, Anh Quốc sẽ 
phải phát triển “các công nghệ 
vượt trội” trong các lĩnh vực 
như lượng tử, để bảo vệ tiềm 
lực và các thông tin nhạy cảm.

GCHQ, cơ quan thu thập 
thông tin liên lạc từ khắp nơi 
trên thế giới để xác định và ngăn 
chặn các mối đe dọa đối với Anh 
Quốc, có mối liên hệ chặt chẽ với 
Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa 
Kỳ cũng như với các cơ quan 

tình báo của Úc, Canada, và 
New Zealand trong một tổ chức 
có tên “Five Eyes” (Liên minh 
Ngũ Nhãn).

Bài diễn văn của ông Fleming 
được đưa ra vào thời điểm mối 
bang giao của Anh Quốc với chế 
độ Trung Cộng đang xấu đi do 
những tranh cãi xung quanh 
vấn đề Hồng Kông, về đại công ty 
viễn thông Trung Quốc Huawei, 
về các cuộc tấn công mạng của 
Trung Cộng nhằm vào các tổ 
chức của Anh Quốc, và những 
cáo buộc về việc Trung Cộng vi 
phạm nhân quyền, bao gồm cả 

tội diệt chủng.
Hôm 22/04, Quốc hội Anh 

Quốc đã đồng thuận thông qua 
một bản kiến nghị không ràng 
buộc tuyên bố rằng người Hồi 
giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc 
thiểu số và tôn giáo khác ở khu 
vực Tân Cương của Trung Quốc 
đang phải chịu đựng tội ác phản 
nhân loại và tội ác diệt chủng, 
đồng thời kêu gọi chính phủ Anh 
Quốc sử dụng luật pháp quốc tế 
để chấm dứt tình trạng này.

Bản tin có đóng góp của Reuters.
Thanh Xuân biên dịch

JOSEPH MERCOLA
 

Măng tây là một trong 
những loại rau 
mọc đầu tiên vào 
mùa xuân. Phần 
mà chúng ta ăn của 

loại cây lâu năm này là mầm cây 
mọc lên để đơm hoa kết hạt. Nếu 
bạn tiếp tục cắt chồi, cây sẽ tiếp 
tục mọc ra nhiều chồi hơn. Ngoài 
hương vị hấp dẫn, măng tây cung 
cấp nhiều vitamin và khoáng chất, 
bao gồm canxi, folate, sắt, magie, 
phốt pho, kali và vitamin A, K, và 
C. Nó cũng chứa một lượng nhỏ 
niacin và vitamin E. Vì thế, thêm 
măng tây vào thức ăn của bạn có 
thể đem lại những lợi ích sau:

Cải thiện sức khỏe tim mạch:  
Một nghiên cứu năm 2017 từ 
Nutrients có kết quả rằng nhiều 
loại rau (bao gồm cả măng tây) có 
thể bảo vệ và hỗ trợ sức khỏe tim 
mạch. Điều này có thể là do lượng 
chất xơ và vitamin cao trong các 
loại rau này.

Thai nhi phát triển khỏe 
mạnh hơn: Là một trong 
những nguồn folate có nguồn 
gốc thực vật tốt nhất, măng 
tây có thể giúp giảm nguy cơ 
sẩy thai và dị tật ống thần 
kinh ở thai nhi. 

Giảm nguy cơ loãng 
xương: Măng tây chứa một 
lượng đáng kể cả vitamin K 
và canxi, những chất dinh 
dưỡng cần thiết để duy trì 
sức khỏe của xương. Mức độ 
vitamin K thích hợp trong cơ 
thể đảm bảo sự hấp thụ canxi 
hiệu quả, giảm nguy cơ  gãy  xương. 

Thành phần dinh dưỡng của 
khẩu phần măng tây: 3.5 ounce 
(100g), luộc chín, để ráo:

• Lượng calo 22
• Tổng số chất béo 0.22 g
• Chất béo bão hòa 0.048 g
• Cholesterol 0 mg
• Natri 14 mg
• Tổng số Carbohydrate 4.11 g
• Chất xơ ăn kiêng 2 g
• Đường 1.3 g
• Chất đạm 2.4 g
• Vitamin A50 µg 
• Vitamin C 7.7 mg
• Canxi 23 mg 
• Sắt 0.91 mg

Các thành phần hoạt tính 
của măng tây đã là chủ đề 
của nhiều nghiên cứu khoa 
học, chủ yếu tập trung vào hàm 
lượng saponin steroid. Trong một 
nghiên cứu năm 1997 từ Planta 
Medica, các nhà nghiên cứu đã 
phân lập hai oligofurostanoside 

từ hạt măng tây, được phát hiện có 
tác dụng gây độc tế bào đối với tế 
bào bệnh bạch cầu ở người. Điều 
này trùng hợp với một nghiên 
cứu năm 2010 được công bố trên 
Phytochemistry Reviews, trong đó 
saponin triterpene và steroid kích 
hoạt quá trình apoptosis (chết tế 
bào theo chương trình) trong các 
tế bào khối u và phân hủy tế bào. 

Chất chiết xuất từ   măng tây 
cũng có thể bảo vệ chống lại 

căng thẳng oxy hóa và tổn 
thương gan và thận như 
được báo cáo trong một 
nghiên cứu trên động vật 

năm 2018 trong Toxicology 
Reports. Chuột Wistar được 

sử dụng đồng thời bisphenol 
A (BPA) và chiết xuất măng tây 
(AOE), với BPA gây ra stress cả 
gan và thận. AOE cung cấp cho 
chuột khả năng bảo vệ mô gan 
và thận, làm giảm đáng kể ảnh 
hưởng của BPA. 

Các chất chiết xuất từ   thân 
cây măng tây cũng có lợi cho 
da. Một nghiên cứu năm 2018 
từ Environmental Health and 
Preventive Medicine cho thấy 
rằng chất chiết xuất từ   măng tây 
có thể giúp ngăn ngừa lão hóa 
ảnh bằng cách tạo ra sự biểu 
hiện của HSP70 trong quá trình 
chiếu xạ UV-B.

Công thức salad măng tây 
và bơ

Thành phần:
• 4 đến 5 ngọn măng tây dày 
• 1 quả bơ, cắt đôi, khía và gọt vỏ 
• 16 lá bạc hà tươi
• 1/2 quả chanh thái nhỏ
• 2 muỗng canh dầu dừa 
• Muối Himalaya

Cách thực hiện: 
• Cắt bỏ khoảng 2 inch phần 

gốc của mỗi ngọn măng tây.
• Bào mỏng măng tây thành   

sợi nhỏ
• Chia làm bốn đĩa salad.
• Cắt mỗi nửa quả bơ thành       

bốn phần. 
• Rắc lá bạc hà, vắt nước chanh 

lên gỏi, rưới đều dầu, rắc 
muối.

Sự thực thú vị về măng tây
Măng tây được coi là một trong 
những loại rau được trồng lâu đời 
nhất, với tài liệu sớm nhất ghi 
nhận niên đại của nó là vào 200 
năm trước Công nguyên. Nó được 
giới thiệu lần đầu tiên ở Bắc Mỹ 
vào những năm 1700 bởi những 
người định cư Âu Châu, và hiện 
được trồng trên khắp đất nước. 

Măng tây cung cấp nguồn dinh 
dưỡng dồi dào, đặc biệt là sự cân 
bằng về mặt dinh dưỡng nên được 
coi là loại thực phẩm quý. Các 
nghiên cứu đang diễn ra cho thấy 
rằng loại rau này có thể có nhiều 
lợi ích hơn cho cơ thể con người 
mà chúng ta đang biết. danh sách 
dài các cách để chế biến, biến 
nó thành món ăn được yêu thích 
trong mùa xuân.

Tiến sĩ Joseph Mercola là bác sĩ 
chấn thương chỉnh hình, 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 
để giúp mọi người kiểm soát sức 
khỏe của mình. 

Thu Anh biên dịch

Giám đốc tình báo Anh Quốc: Phương Tây 
đang đối mặt với ‘thời điểm quyết định’

Măng tây 
cung cấp nguồn 

dinh dưỡng dồi dào, 
đặc biệt là sự

cân bằng về mặt 
dinh dưỡng.

chấm dứt sự việc này.
Hành động này khiến Quốc 

hội Anh Quốc trở thành cơ 
quan lập pháp thứ ba trên thế 
giới – sau Canada và Hà Lan – 
chuẩn thuận các bản kiến nghị 
đề cập đến việc đối xử với người 
Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân 
Cương là “tội ác diệt chủng”.

Hồi tháng 01/2021, chính 
phủ Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng 
Trung Cộng đã phạm “tội diệt 
chủng” và “các tội ác chống lại 
nhân loại” đối với người Hồi giáo 
Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, và Hạ 
viện Hoa Kỳ hôm 15/04 cũng đưa 
ra một nghị quyết lưỡng đảng lên 
án tội ác diệt chủng của Trung 

Cộng đối với người Duy Ngô Nhĩ 
và các dân tộc thiểu số khác.

Các thành viên của Nghị viện 
đưa ra các bằng chứng, bao gồm 
cả lời chứng, về các trại giam, việc 
giám sát hàng loạt, cưỡng hiếp, 
cưỡng bức triệt sản, và mổ cướp 
nội tạng, và nói rằng “đến lúc” 
Vương quốc Anh phải hành động.

Bản kiến nghị này kêu gọi 
chính phủ Anh Quốc “hành 
động để thực hiện các nghĩa vụ 
của họ theo Công ước về Ngăn 
chặn và Trừng phạt Diệt chủng 
và tất cả các văn kiện có liên 
quan của luật pháp quốc tế, để 
chấm dứt tình trạng này.”

Ông Garnett Genuis, một 
thành viên Canada của Liên 
minh Liên nghị viện về Trung 

Quốc (IPAC), gọi bản kiến nghị 
này là một mốc lịch sử.

IPAC dẫn lời ông Genuis trên 
Twitter rằng, “Cuộc bỏ phiếu 
của ngày hôm nay là một mốc 
lịch sử khác trong chặng đường 
dài kêu gọi công lý cho người 
Duy Ngô Nhĩ. Lần lượt từng nơi 
một, các nghị viện dân chủ trên 
khắp thế giới đang bắt đầu nhận 
ra rằng sự thống khổ của người 
Duy Ngô Nhĩ là tuyệt nhiên 
không ngoài nạn diệt chủng.”

Ông Benedict Rogers, người 
đồng sáng lập Ủy ban Nhân 
quyền Đảng Bảo thủ, đã gọi đây 
là một “ngày lịch sử thật sự”.

Bà Nusrat Ghani, nhà lập 
pháp người Anh đưa ra bản kiến   
nghị, là một trong năm nghị sĩ 

Anh Quốc bị Trung Cộng trừng 
phạt vì đã thẳng thắn lên tiếng 
về những vi phạm nhân quyền 
đối với người Duy Ngô Nhĩ ở 
Tân Cương.

Trong cuộc tranh luận, nghị 
sĩ Ngài Charles Walker nói rằng 
tất cả các thành viên của Quốc 
hội cần phải đưa ra quan điểm.

Ông Walker nói với các nghị sĩ 
rằng, “Khi một chính quyền quốc 
gia trừng phạt một thành viên 
của Nghị viện ở đất nước này thì 
chính phủ đó, chính quyền quốc 
gia đó thực sự đang trừng phạt tất 
cả các thành viên Nghị viện ở đất 
nước này, và đó là phận sự của 
tất cả chúng ta, tất cả 650 người 
trong chúng ta phải đồng thuận 
hành động vào lúc này.”

Đáp lời, bà Ghani nói bà tin 
rằng các lệnh trừng phạt mà Bắc 
Kinh áp đặt là “đang trừng phạt 
chính nghị viện này và yêu cầu 
nghị viện ngăn chặn các hành 
vi vi phạm nhân quyền ở Tân 
Cương [của Bắc Kinh],” và “thực 
tế việc chúng ta đang ở đây 
ngày hôm nay và cuộc tranh 
luận này cho thấy các lệnh trừng 
phạt đó không có tác dụng.”

Cùng ngày 22/04, Quốc hội 
Lithuania cũng đã triệu tập để 
xem xét các bằng chứng về các 
hành vi vi phạm nhân quyền 
đang diễn ra ở Tân Cương.

Bản tin có sự đóng góp của Isabel 
van Brugen
Thanh Xuân biên dịch

Quốc hội Anh Quốc đồng thuận tuyên bố Trung Cộng phạm tội diệt chủng ở Tân Cương

 APHIW
AT CHUANGCHOEM / PEXELS

Măng tây:
hương vị tinh tế và dinh dưỡng đặc biệt

Tại vùng khí hậu ôn 
đới, măng tây là một 
trong những loại rau 

xuất hiện đầu tiên 
vào mùa xuân.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne xuất hiện trước Ủy ban Pháp chế Các vấn đề Hiến pháp và 
Pháp luật về Các ước tính Bổ sung 2020–21 tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc, hôm 22/03/2021. 

STEPHANIEALBERT/PIXABAY

Tiếp theo từ trang 23

Giám đốc Trụ sở Truyền thông Chính phủ (GCHQ) Jeremy Fleming tham dự một sự kiện đánh dấu 
một trăm năm của GCHQ, Cơ quan Tình báo, An ninh và Mạng của Anh Quốc, tại Watergate House 
ở London hôm 14/02/2019.

TÂY DƯƠNG

Úc hủy bỏ các thỏa thuận Vành đai và Con đường với Bắc Kinh
SAM MOOY/GETTY IMAGES

NIKLAS HALLE'N/AFP/GETTY IMAGES



31NGÀY 30/04 — 06/05/202130 SỨC KHỎE NGÀY 30/04 — 06/05/2021

JOSEPH MERCOLA

Cơ thể chúng ta có mối liên 
hệ sinh hóa với ánh sáng 
mặt trời, thứ mà chúng ta 
cần bổ sung. Liệu pháp 

ánh sáng đỏ và ánh sáng cận hồng 
ngoại ngày nay là một phần mở rộng 
của liệu pháp chữa bệnh bằng ánh 
sáng hoặc liệu pháp ánh nắng mặt 
trời, có lịch sử lâu dài, phong phú 
và được sử dụng cho một số bệnh 
lý, bao gồm cả bệnh lao.

Ánh sáng như nguồn
dinh dưỡng
Tất nhiên, ánh sáng đỏ và ánh sáng 
cận hồng ngoại là một tổ hợp nhỏ 
của ánh sáng tự nhiên từ mặt trời; 
chúng thực sự hoạt động và có giá 
trị như một chất dinh dưỡng. Các 
liệu pháp ánh sáng đỏ và ánh sáng 
cận hồng ngoại là những cách để có 
được một số lợi ích từ đó. Nó có thể 
đặc biệt có giá trị và hữu ích cho 
những người không tiếp xúc đủ với 
ánh sáng mặt trời tự nhiên mà 
thật ra là phần lớn mọi người. 

Ngay cả chủ đề về ung thư tế bào 
hắc tố cũng có những hiểu lầm vì 
có nghiên cứu cho thấy, về mặt cơ 
học, nếu bạn để các tế bào trong đĩa 
Petri tiếp xúc với nhiều tia UV, bạn 
hoàn toàn có thể gây ra tổn thương 
DNA và hình thành ung thư.

Trên thực tế, có rất nhiều nghiên 
cứu so sánh những người làm việc 
ngoài trời với những người làm việc 
trong nhà, cho thấy rằng những 
người làm việc ngoài trời có tỷ lệ 
ung thư hắc tố thấp hơn mặc dù họ 
tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều 

hơn từ  3 đến 9 lần.
Một trong những nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng này là do công nhân 
làm việc trong nhà tiếp xúc với ánh 
sáng đèn huỳnh quang, mà truyền 
tải nguồn điện không thích hợp hoặc 
cao áp quá độ sẽ có một ảnh hưởng 
sinh  lý  và  tâm  lý  lên  con  người.

Trải qua vài thế hệ, con người đã 
mất đi nguồn dinh dưỡng thiết yếu 
từ mặt trời và khiến môi trường của 
họ bão hòa với các thiết bị không 
dây phát ra vi sóng.

Một tác dụng phụ của sự thay 
đổi này là con người đã mất đi 
phản ứng sinh hóa bình thường 
với ánh nắng mặt trời. Việc tiếp 
xúc gián đoạn – thỉnh thoảng 
tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, 
sau đó ít tiếp xúc hoặc không 
tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 
nhiều ngày hoặc nhiều tuần 
– có xu hướng gây ra nhiều 
vấn đề hơn so với việc được 
phơi nắng đều đặn, thường 
xuyên, vì bạn có nhiều khả 
năng bị bỏng và gây tổn 
thương DNA cho da.

Mặt khác, việc tiếp xúc 
đều đặn sẽ cải thiện nguy 
cơ này, vì nó thúc đẩy các hệ 
thống thích ứng bẩm sinh trong 
da của bạn, đặc biệt là hắc tố, được 
thiết lập rõ ràng để ngăn ngừa tổn 
thương DNA do tiếp xúc với tia UV.

“Vì vậy, hệ thống như vậy được 
xây dựng trong cơ thể, được thiết kế 
cho phép chúng ta nhận được tất cả 
những lợi ích của ánh sáng mặt trời 
mà không làm tổn thương DNA và 
tăng nguy cơ ung thư da,” Whitten 
nói. Hãy hình dung ánh sáng như 

Lợi ích của
liệu pháp ánh sáng đỏ 

và cận hồng ngoại

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

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

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

một chất dinh dưỡng là cách tốt 
nhất để hiểu điều này.

“Cũng giống như chúng ta cần 
đầy đủ chất dinh dưỡng từ thực 
phẩm chúng ta ăn, cũng như cơ thể 
chúng ta cần hoạt động thể chất để 
thể hiện chức năng bình thường 
của tế bào, chúng ta cũng cần tiếp 
xúc đầy đủ với ánh sáng để thể hiện 

chức năng bình thường của tế 
bào. Không tiếp xúc với ánh 
sáng mặt trời sẽ tạo ra chức 
năng bất thường của tế bào. 
Và có vô số cơ chế xảy ra thông 
qua việc này.

“Vitamin D rõ ràng là được 
biết đến nhiều nhất; nó điều hòa 

hơn 2,000 gene liên quan đến sức 
khỏe miễn dịch, sức khỏe cơ xương 
và nhiều thứ khác. Nhưng cũng còn 
có nhiều cơ chế khác nữa.”

Liệu pháp ánh sáng đỏ
Liệu pháp ánh sáng đỏ và ánh sáng 
cận hồng ngoại ngày nay là một 
phần mở rộng của liệu pháp chữa 
bệnh bằng ánh sáng ban đầu hoặc 
liệu pháp dựa trên ánh nắng mặt 
trời, vốn có lịch sử lâu dài và phong 
phú được sử dụng cho một số bệnh, 
bao gồm cả bệnh lao.

“Có ít nhất hàng chục, nếu không 
muốn nói là hàng trăm nghiên cứu 
về việc sử dụng liệu pháp ánh sáng 
đỏ cho những người đang trải qua 
hóa trị, để chống lại bệnh viêm 
niêm mạc miệng – là tình trạng xảy 
ra như một tác dụng phụ của một 
số loại thuốc hóa trị. Một trong 
những phương pháp điều trị hiệu 
quả nhất, nếu không muốn nói là 
tốt nhất, là liệu pháp ánh sáng đỏ.”

Nhiều hơn không nhất thiết là 
tốt hơn
Một sai lầm phổ biến là nếu cái gì có 
lợi, thì càng nhiều càng tốt. Nhưng 
đây có thể là một giả định nguy 
hiểm. Theo giải thích của Whitten, 
có một phản ứng liều lượng hai 
chiều đối với liệu pháp ánh sáng đỏ 
và cận hồng ngoại. Về cơ bản, bạn 
cần làm đủ để trải nghiệm tác dụng 
của nó, nhưng nếu lạm dụng quá 
mức, bạn có thể gây ra những tác 
động tiêu cực. Vì vậy, tất cả nằm ở 
việc tìm kiếm điểm tương hợp.

Điều đó nói rằng, theo nguyên tắc 
chung, nguy cơ bạn vượt quá liều 
lượng có lợi với liệu pháp ánh sáng sẽ 
thấp hơn nguy cơ khi bạn tập thể dục. 
Có nghĩa là, việc tập luyện quá sức 
và dẫn đến tổn thương mô sẽ dễ dàng 
hơn nhiều so với việc lạm dụng liệu 
pháp ánh sáng đỏ và cận hồng ngoại.

Điều đó nói rằng, Whitten cũng 
cảnh báo sẽ có một số người có phản 
ứng đặc biệt.

“Những gì tôi đã thấy trong 
nhóm khoảng 10,000 người trải qua 
chương trình của tôi là trong số 
nhiều người bị mệt mỏi kinh niên 
nghiêm trọng hoặc hội chứng mệt 
mỏi kinh niên suy nhược, dường 
như có một nhóm nhỏ, tôi đoán đâu 
đó khoảng giữa 1% và 5%, có phản 
ứng thực sự tiêu cực với nó, ngay cả 
với liều lượng thực sự rất nhỏ, giả sử 
hai phút trị liệu ánh sáng đỏ…

“Vì vậy, dường như có một nhóm 
nhỏ những người thực sự quá nhạy 
cảm và có xu hướng bị ảnh hưởng 
tiêu cực. Nói chung, theo kinh 
nghiệm của tôi, những người đó nhìn 

chung thường có sức khỏe rất kém."
Như Whitten đã lưu ý, có một số 

cơ chế hoạt động được chấp nhận, 
và sau đó có nhiều cơ chế suy đoán 
hơn. Một trong những cơ chế được 
biết đến nhiều nhất là cytochrome 
c oxidase, một cơ quan nhận kích 
thích ánh sáng trên ty thể có chức 
năng bắt các photon ánh sáng đỏ và 
cận hồng ngoại một cách chính xác.

Liệu pháp ánh sáng điều chỉnh 
biểu hiện gene
Cơ chế hoạt động thứ ba liên quan 
đến tín hiệu ngược pha và điều chỉnh 
biểu hiện gene. Ty thể của bạn cũng 
đóng một vai trò quan trọng ở đây. 
Theo giải thích của Whitten:

“Ty thể không chỉ là máy phát 
năng lượng không cần suy nghĩ, 
mà chúng còn là bộ cảm biến môi 
trường thu nhận những gì đang 
diễn ra trong môi trường. Có xuất 
hiện độc tố không, có mầm bệnh 
hiện diện không? Có sự xuất hiện 
gia tăng của tế bào viêm không?

“Chúng đang nắm bắt những tín 
hiệu này. Chúng cũng đang thu nhận 
các tín hiệu ánh sáng… và các gốc tự 
do oxy hóa từ căng thẳng hormone. 
Và chúng đang chuyển tiếp những 
tín hiệu này trở lại ty thể bằng cách 
điều chỉnh sự biểu hiện gene."

Một tập hợp gene cụ thể được 
biểu hiện ra để phản ứng với liệu 
pháp ánh sáng đỏ và cận hồng 
ngoại. Tóm lại, nó kích hoạt các 
gene liên quan đến sửa chữa tế bào, 
tái tạo tế bào và tăng trưởng tế bào, 
tùy thuộc vào mô.

Ví dụ, trong não của bạn, nó kích 
hoạt yếu tố dinh dưỡng thần kinh có 
nguồn gốc từ não (BDNF); trong da 
của bạn, nó làm tăng biểu hiện của 
nguyên bào sợi tổng hợp collagen; 
trong cơ của bạn, nó gia tăng cục bộ 
biểu hiện của IGF1 và các yếu tố 
liên quan đến tổng hợp protein cơ.

“Vì vậy, bạn đang nhận được 
những tác động cục bộ này trong 
các mô cụ thể điều chỉnh các gene 
liên quan đến việc chữa lành, 
tăng trưởng, và sửa chữa tế bào,” 
Whitten nói.

Tiếp xúc với tia UVA, ánh sáng 
đỏ và ánh sáng cận hồng ngoại 
cũng làm tăng giải phóng oxit nitric 
(NO), mặc dù là một gốc tự do, 
nhưng cũng có nhiều lợi ích trao đổi 
chất ở nồng độ tối ưu. Nhiều lợi ích 
của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt 
trời không thể chỉ được giải thích 
thông qua việc sản xuất vitamin D 
và ảnh hưởng của oxit nitric có thể 
là một phần của câu trả lời.

Cũng có một nhánh nghiên cứu 
suy đoán cho thấy rằng ánh sáng 
đỏ và cận hồng ngoại tương tác 
với các chất chuyển hóa diệp lục 
theo cách giúp tái chế ubiquinol 
từ ubiquinone (phiên bản rút gọn 
của CoQ10).

Những bước sóng cụ thể của ánh 
sáng có thể giúp tái chế CoQ10 rút 
gọn, đồng thời thúc đẩy sản xuất 
năng lượng. “Vì vậy, có thể có sự 
phối hợp thực sự thú vị này giữa 
cách ăn uống của bạn và liệu pháp 
ánh sáng đỏ và cận hồng ngoại, 
đồng thời tiêu thụ nhiều hợp chất 
giàu diệp lục hơn có thể làm tăng 
hiệu ứng này,” Whitten cho biết.

Tân Dân biên dịch

DOOMU/ SHUTTERSTOCK

Ánh sáng đỏ 
và cận hồng ngoại 

có thể đặc biệt có giá 
trị và hữu ích cho những 

người không tiếp xúc 
đủ với ánh sáng mặt 

trời tự nhiên.

vật khác đã rời bỏ khu vực chúng 
đang sống ngay trước khi núi lửa 
phun trào.

Tương tự như vậy, các nhà 
sinh vật học Trung Quốc đã thực 
hiện các nghiên cuộc cứu và họ 
xác nhận rằng vài phút trước khi 
xảy ra động đất, mèo, chó, và các 
loài thú nuôi khác trong khu vực 
trở nên khá hoảng loạn, và trong 
một số trường hợp thậm chí còn 
hú, sủa hoặc kêu gào bấn loạn. 
Các nhà điều tra mô tả rằng trong 
những thời điểm này, rắn tháo 
chạy khỏi hang, chim bay loạn 
xạ trong lồng, và chuột chạy điên 
loạn xung quanh.

Năng lực tiềm tàng
Thử nghiệm ban đầu rất đơn 
giản, bao gồm 40 tình nguyện 
viên và một cặp nhiếp ảnh gia 
cho mỗi thử nghiệm. Giám 
đốc thử nghiệm, ông Ronald 
Rensink, Trợ lý Giáo sư về Khoa 
học Máy tính và Tâm lý học tại 
Đại học British Columbia, diễn 
tả lại cảnh tai nạn ô tô đã xảy ra 
như thế nào trong trường hợp 
những người lái xe gây ra vụ va 
chạm không nhìn thấy chiếc 
xe mà họ đâm vào. Nghiên cứu 
được công bố trên tạp chí Khoa 
học Tâm lý.

Ban đầu, các tình nguyện viên 
được cho xem một bức ảnh chụp 
một con đường, và định kỳ xem 
lại một bức ảnh y hệt. Tại một 
thời điểm ngẫu nhiên trong quá 
trình xem lại, hình ảnh sẽ có một 
thay đổi – ví dụ: một số chỗ đã bị 
xóa, thay đổi hoặc thêm vào – và 
những thay đổi này, ngay cả khi 
nó là một thay đổi quan trọng, 
thường khá khó để nhận ra.

Bài kiểm tra yêu cầu các đối 
tượng nhấn một bộ còi ngay lúc 
họ thấy sự thay đổi trong chuỗi 
hình ảnh. Có một bất ngờ lớn là 
khi một số tình nguyện viên hỏi 
Rensink rằng liệu họ chỉ có thể 
nhấn còi khi nhìn thấy sự thay 
đổi, hay họ có thể nhấn khi trực 
giác mách bảo họ rằng một sự 
thay đổi sắp xảy ra.

Điều này khiến công trình 
nghiên cứu có một bước ngoặt 
lớn. Rensink nhận thấy rằng 
không chỉ phần lớn tình nguyện 
viên nhận ra chính xác thời 
điểm xuất hiện sự thay đổi, mà 
hơn nữa, một phần ba đối tượng 
nghiên cứu đã rung còi ngay 
trước lúc hình ảnh thay đổi được 
hiển thị cho họ.

Nghiên cứu này chứng minh 
rằng trực giác có thể là một cách 
ngoại cảm để phát hiện những 
thay đổi nhỏ trong môi trường. 
Nó cho thấy rằng chúng ta có khả 
năng nhận thức những kích thích 
mà các thiết bị công nghệ tiên 
tiến không phát hiện được.

Vậy chúng ta có thể làm gì 
để cải thiện khả năng trực giác 
của mình? Điều này sẽ yêu cầu 
những gì? Và tại sao động vật 
dường như có trực giác tốt hơn 
chúng ta?

Người cổ đại gắn bó mật thiết 
với các chu kỳ của tự nhiên; 
họ rất tự hào về tầm nhìn và 
trực giác của mình. Một số ý 
kiến   cho rằng khi con người 
đương đại ngày càng phụ thuộc 
vào công nghệ để hiểu biết về 
thế giới, thì trực giác của họ 
sẽ bị thui chột. Trong nền văn 
hóa hiện đại của chúng ta, các 
quan niệm mang tính trực giác 
thường bị phủ nhận, thay vào 
đó người ta ủng hộ những điều 
mà họ dễ dàng xác minh.

Trong khi khoa học vật lộn 
trong việc thừa nhận khả năng 
đáng kinh ngạc này của con 
người, thì môi trường công nghệ 
tiên tiến có cản trở trực giác bẩm 
sinh của chúng ta không?

Ngọc Anh biên dịch

LEONARDO VINTINI 

“Điều duy nhất có giá trị thực 
sự chính là trực giác.” – Albert 
Einstein

“Hạnh phúc; giận 
dữ; hạnh phúc… 
chắc chắn là hạnh 
phúc.” Các nhà 

nghiên cứu đã tiến hành quan sát 
thông qua một thiết bị quét não 
bộ đối với “Bệnh nhân X” 52 tuổi, 
dường như bệnh nhân này không 
đoán các biểu cảm khuôn mặt được 
cho xem một cách ngẫu nhiên mặc 
dù ông đã hai lần bị xuất huyết não 
và trung tâm xử lý thị giác bị tổn 
thương nghiêm trọng.

Dù không thể nhìn thấy nhưng 
khi được cho xem những bức ảnh 
về các biểu cảm của khuôn mặt 
như sợ hãi, hạnh phúc, và các 
loại biểu cảm khác, bệnh nhân X 
vẫn nhận biết được các trạng thái 
cảm xúc với tỷ lệ phần trăm chính 
xác cao hơn nhiều so với xác suất 
ngẫu nhiên. Đây có thể là một 
phương cách “nhìn” vượt ra ngoài 
khả năng nhìn của cơ quan thị 
giác? Hay nó đơn giản chỉ là một 
loại cảm thụ chưa được biết đến?

Tiến sĩ Alan Pegna từ Đại học 
New South Wales ở Úc và nhóm 
nghiên cứu của ông ở Geneva, 
Thụy Sĩ đã rất kinh ngạc trước kết 
quả nghiên cứu. Trong suốt quá 
trình soi chiếu, não của bệnh nhân 
X có hoạt động rõ rệt ở khu vực 
hạnh nhân bên phải. Kết quả điện 
não đồ của ông giống hệt chỉ số 
đọc được từ một cá nhân có bộ não 
không hề bị tổn thương cùng thực 
hiện hành động tương tự.

Đối với nhiều nhà thần kinh 
học, trải nghiệm của Bệnh nhân 
X cho thấy một giả thuyết thú 
vị – có tồn tại một giác quan 
khác ngoài năm giác quan phổ 
biến. Còn đối với những người 
khác, điều này mở màn cho việc 
nghiên cứu về trực giác: một khái 
niệm mà nhiều người đã biết đến 
và đánh giá cao. 

Giới khoa học ít khi thừa nhận 

sự tồn tại của trực giác trong thế kỷ 
trước, nhưng lĩnh vực sinh lý thần 
kinh đã thúc đẩy sự công nhận về 
giác quan này. Trực giác là khả 
năng có thể nhận biết các sự kiện 
còn chưa xảy ra, những sự kiện ở 
rất xa, hoặc những thay đổi sắp xảy 
đến trong môi trường xung quanh. 
Tất cả các cư dân bản địa trên khắp 
thế giới đều biết đến nó trong nhiều 
thiên niên kỷ – bất chấp giới khoa 
học hoài nghi đã bác bỏ nó từ lâu.

Sự nhạy cảm hay giác quan
thứ sáu?
“Biển đã nuốt chửng hàng trăm 
xác người, nhưng không hề có xác 
chết của một con voi nào. Cũng 
không tìm thấy xác của một con 
mèo hay là xác một con thỏ rừng… 
điều kỳ lạ là không có trường hợp 
động vật tử vong nào được ghi 
nhận.” Một quan chức chính phủ 
Sri Lanka đã quan sát thấy điều 
này sau trận sóng thần Á Châu vào 
năm 2004, và điều này đặt ra một 
vài câu hỏi thú vị.

Những câu hỏi đáng chú ý là, 
liệu động vật có khả năng nhận 
biết được nguy hiểm sắp xảy ra 
không? Làm thế nào mà chúng 
thoát khỏi đợt sóng thần này? 
Chỉ vài phút trước khi nước biển 
dâng lên, xé toạc hơn hai dặm 
đất liền, các loài động vật đã tháo 
chạy bạt mạng về những vùng 
cao trên đảo.

Cùng lúc đó, các bộ lạc thổ dân 
trong khu vực, đã có 60,000 năm 
tiếp xúc với môi trường tự nhiên, 
cũng bắt chước động vật chạy trốn 
lên vùng đất cao hơn. Kết quả là 
hầu như tất cả cư dân bản địa đều 
sống sót sau đợt tấn công khốc liệt 
của biển cả.

Nhưng chính xác thì thổ dân 
và động vật bản địa đã nhận biết 
được mối đe dọa sắp xảy ra bằng 
cách nào? Có hợp lý không khi 
cho rằng đó là do trực giác đã 
phát huy tác dụng? Và nếu vậy 
thì, cơ chế sinh học bí ẩn này hoạt 
động như thế nào?

Câu trả lời tất nhiên là khó có 
thể giải thích rõ ràng. Theo một 
số nhà nghiên cứu, những người 

thổ dân trên đảo thuận theo năm 
tháng đã rút ra được những bài học 
quan trọng từ việc sống gần gũi với 
thế giới tự nhiên.

Ví dụ, họ cảm nhận được tiếng 
bước chân của đám voi rừng khi 
chúng tháo chạy về phía trong hòn 
đảo; đồng thời họ cũng nhận thấy 
hành vi kỳ lạ của lũ cá heo, kỳ đà, và 
sự hoảng loạn của các bầy chim. Họ 
vận dụng khả năng cảm quan một 
cách hiệu quả để nhận biết được 
những điều mà những hệ thống 
radar hiện đại không thể nhận ra, 
và những hệ thống radar này cũng 
không phát huy tác dụng vào ngày 
xảy ra sóng thần.

Theo một bài báo trên ấn phẩm 
nổi tiếng Science, các nhà nghiên 
cứu từ Đại học Washington, St. 
Louis cho biết rằng điểm mấu 
chốt trong khả năng tiên đoán của 
những người thổ dân nằm ở vùng 
não được gọi là vùng đai trước của 
vỏ não (anterior cingulate). Phần 
khu vực não bộ này được kích hoạt 
trong tình huống người ta không 
thể cảm nhận được sự thay đổi của 
môi trường khi tỉnh táo, nhưng lại 
cần thiết cho sự tồn vong của một 
cá nhân.

Tuy nhiên, để hiểu được làm 
thế nào các loài động vật ngay từ 
đầu đã có thể trực cảm về cơn sóng 
thần sắp xảy ra là một nhiệm vụ 
khó khăn hơn. Một số nhà nghiên 
cứu động vật cho rằng những dấu 
hiệu như sự thay đổi áp suất không 
khí, những rung lắc nhẹ nhàng 
phát ra từ lòng đất, hoặc âm thanh 
yếu ớt của những con sóng đang 
đến gần – những dấu hiệu khác mà 
giác quan của con người không 
thể nhận thấy – có thể giúp một số 
sinh vật nhận biết mối nguy hiểm 
sắp xảy ra.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học 
tin rằng, trường hợp này cũng như 
trường hợp của bệnh nhân X, phải 
tồn tại một phương cách khác mà 
qua đó các thực thể sống nhận 
thức được môi trường của chúng 
– mà không phải là thông qua âm 
thanh, rung động, mùi hương, 
hình ảnh hoặc mùi vị. Người ta ghi 
nhận rằng chim và các loài động 

PHOTOS.COM

Giác quan thách thức
thế giới vật chất

TRỰC GIÁC

Xông hơi hồng ngoại là một cách trẻ hoá các tế bào của chúng ta khi không có ánh sáng mặt trời.

Chúng ta có giác quan 
thứ sáu không?
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Philippines: tình trạng 
Covid-19 có thể sẽ lặp lại như 
tình trạng của Ấn Độ

Theo SCMP ngày 27/04, nhiều 
chuyên gia y tế cảnh báo rằng 

Philippines có thể phải đối mặt 
với tình trạng gia tăng các ca nhiễm 

COVID-19 tương tự như Ấn Độ trong 
những tuần sắp tới. Nhiều bệnh viện ở thủ đô Manila 
đang quá tải, bệnh nhân tràn ngập các hành lang. 
Hệ thống y tế tại quốc gia này rất mong manh và 
có thể bị áp đảo nếu các ca lây nhiễm tiếp tục tăng 
nhanh. Tính đến 28/04, Philippines đã vượt mốc 1 
triệu ca nhiễm bệnh, trong đó có 16,900 ca tử vong.

Theo The Guardian ngày 28/04, du khách hoặc 
những người có lịch sử du lịch đến Ấn Độ trong vòng 
14 ngày trước khi đến Philippines sẽ bị cấm nhập 
cảnh từ ngày 29/04 đến ngày 14/05. 

Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Ấn Độ đối 
phó khủng hoảng

Hôm 27/04, các quan chức cao 
cấp của Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ 
Ấn Độ ứng phó với sự gia tăng tồi 
tệ nhất trên thế giới các ca nhiễm 

COVID-19. 
Điều phối viên Hội đồng An ninh 

Quốc gia của Tòa Bạch Ốc về khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, 

cho rằng giải quyết cuộc khủng hoảng là điều quan 
trọng không chỉ đối với người dân Ấn Độ mà còn đối 
với Hoa Kỳ, với vai trò thiết yếu của Ấn Độ là nhà 
cung cấp vaccine toàn cầu.

Myanmar: Súng vẫn nổ sau 
thỏa thuận ASEAN
Giao tranh nổ ra ở miền đông 
Myanmar gần biên giới với Thái Lan 
vào đầu ngày 27/04 khi quân nổi 
dậy người dân tộc thiểu số Karen tấn 
công một tiền đồn quân đội dữ dội 
nhất kể từ cuộc đảo chính ngày 01/02. 
Cuộc đụng độ diễn ra khi chính 
quyền quân sự nước này cho biết 
sẽ “tích cực” xem xét các đề nghị 
từ   cuộc họp thượng đỉnh ASEAN về 
chấm dứt bạo lực ở Myanmar vào 
cuối tuần trước (19-25/04).

Liên minh Quốc gia Karen (KNU), 
lực lượng nổi dậy lâu đời nhất của 
Myanmar cho biết đã chiếm được 
doanh trại quân đội ở bờ Tây sông 
Salween, sát biên giới Thái Lan.

Đại diện của KNU, ông Saw Taw 
Nee, nói với Reuters rằng doanh 
trại quân đội đã bị chiếm đóng 
và bị thiêu rụi và nhóm vẫn đang 
kiểm đếm số người thiệt mạng và 
thương vong. 

Ấn Độ: 115 người tử vong mỗi 
giờ; 600,000 vẫn người hành 
hương

Theo Worldometers ngày 26/04, Ấn Độ ghi 
nhận thêm 2,764 ca tử vong, nghĩa là trung 
bình cứ một giờ sẽ có khoảng 115 người Ấn Độ tử 
vong vì COVID-19, con số này có thể chưa phản 

ánh hết số người tử vong thực tế ở Ấn Độ. 
Chính quyền vùng Kashmir đang chuẩn bị nơi 

lưu trú cho 600,000 tín đồ Hindu hành hương về 
ngôi đền thiêng trong hang động Amarnath từ 
ngày 28/06 đến 22/08. 

Nhiều người lo sợ cuộc hành hương Amarnath 
năm nay có thể gây ra thảm họa COVID-19 ở vùng 
Kashmir, Ấn Độ.

CDC đưa ra hướng dẫn mới về 
phòng dịch

Theo Reuters ngày 28/04, CDC 
Hoa Kỳ cho hay hơn một nửa 
số người trưởng thành ở Hoa 

Kỳ hiện đã nhận được ít nhất 
một liều vaccine COVID-19. Các 

cơ quan y tế Hoa Kỳ thông báo rằng, 
những người được chích ngừa đầy đủ có 
thể tham gia các hoạt động ngoài trời 
như đi bộ mà không cần đeo khẩu trang. 
Tuy nhiên, nên tiếp tục sử dụng khẩu 
trang ở những nơi công cộng.

Anh Quốc: Nhóm tác chiến 
hàng không mẫu hạm sẽ đến 
Á Châu vào tháng 05/2021

Đại sứ quán Anh Quốc tại Tokyo 
cho biết hôm 27/04, hàng không 
mẫu hạm HMS Queen Elizabeth 
của Anh Quốc sẽ dẫn đầu một đội 
tàu Hải quân Hoàng gia đi qua 
vùng biển Á Châu trong chuyến 
thăm cảng Nhật Bản và Nam Hàn 
vào tháng 05/2021.

Đội tàu hộ tống gồm 8 tàu tiêm 
kích, sáu tàu hộ tống, một tàu 
ngầm trang bị hỏa tiễn hành trình 
Tomahawk, 18 phi cơ chiến đấu 
tàng hình F-35B và một đại đội thủy 
quân lục chiến.

Đây được coi là sự tập trung sức 
mạnh hải quân và không quân lớn 
nhất nhằm thể hiện chính sách 
của Anh Quốc về việc tăng sự hiện 
diện ở Á Châu. Các tàu ngoại quốc 
khác hiện đang ở vùng biển Á Châu 
bao gồm một tàu sân bay đổ bộ của 
Pháp và hai hàng không mẫu hạm 
của hải quân Hoa Kỳ. 

Nga sẽ trục xuất nhà ngoại 
giao Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho biết do 
“các hành động không thân thiện 
của phía Ukraine, một nhân viên 
của Đại sứ quán Ukraine tại Nga 

đã bị tuyên bố là người không được 
chào đón,” và cho biết, người này 

phải rời Nga vào cuối tháng 04/2021.
Tuần trước, Ukraine đã trục xuất một 

nhà ngoại giao Nga sau khi Moscow yêu 
cầu một lãnh sự Ukraine ở Saint Petersburg 
rời khỏi Nga. Theo cơ quan an ninh Nga, vị 
lãnh sự này đã cố gắng lấy thông tin nhạy 
cảm từ một công dân Nga.

5 triệu người Hoa Kỳ bỏ liều 
vaccine thứ hai

Gần 5 triệu người Hoa Kỳ, chiếm 
khoảng 8% dân số được chích 
vaccine ngừa Covid-19, đã bỏ qua 
liều thứ hai cho dù đó là vaccine 

của Moderna hay Pfizer. 
Có khá nhiều lý do được đưa ra 

cho việc bỏ liều thứ hai này. Trong các 
cuộc phỏng vấn với New York Times, một 
số người nói rằng họ lo sợ về các tác dụng 
phụ, vốn được xem khá nhẹ như nóng rát 
ở chỗ chích ngừa. Những người khác thì 
tự tin cho rằng bản thân đã được bảo vệ 
đầy đủ chỉ với một liều tiêm.

Úc tạm dừng các chuyến bay 
chở hành khách từ Ấn Độ

Hôm 27/04, chính phủ Úc tuyên 
bố tạm dừng tất cả các chuyến 
bay chở hành khách trực tiếp từ 

Ấn Độ cho đến ngày 15/05 do lo 
ngại về làn sóng COVID-19 đang 

leo thang ở quốc gia Nam Á này.
Theo Reuters, hiện có khoảng 9,000 

người Úc vẫn mắc kẹt ở Ấn Độ, trong đó có 
650 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương 
cần được về nước sớm.

Thủ tướng Morrison cũng thông báo 
Úc sẽ cung cấp “gói hỗ trợ ban đầu” cho 
Ấn Độ, bao gồm 500 máy thở, 1 triệu khẩu 
trang phẫu thuật; 500,000 khẩu trang PT 
và N95; 100,000 áo phẫu thuật; 100,000 
kính bảo hộ; 100,000 đôi găng tay và 
20,000 tấm che mặt.
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