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Thưa Quý độc giả,

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

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

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

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

Để đặt mua báo dài hạn, Quý vị có thể đặt 
mua online tại: www.etviet.com, hoặc gọi 
626-618-6168 / 714-356-8899, hoặc dùng 
mẫu được in sẵn tại trang cuối của tờ báo. 
Epoch Times Tiếng Việt sẽ được giao tận 
nhà mỗi tuần!

Trân trọng,
Epoch Times Tiếng Việt
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Một gia đình đứng chụp ảnh trước bức tranh của George Floyd ở Minneapolis, 
Minnesota, vào ngày 28/05/2020.

Các thành phố lớn rút lại 
cam kết cắt giảm ngân 
sách cảnh sát 

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/GETTY IMAGES

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp 
Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi văn kiện trong 
một lễ ký kết sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở 
Moscow, ngày 05/06/2019.

HOA KỲ
Bé Matthew Murphy, 4 tuổi, cắm một bông hồng lên một bia mộ, đi cùng cha là anh Kevin Murphy, ở Springfield, Virginia, trong một 

sự kiện tình nguyện tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington trước ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ở Arlington, Virginia, hôm 26/05/2019.

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm nay, 
Sự Tái sinh của Tự do
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Nhân ngày Lễ Chiến Sĩ 
Trận Vong, chúng tôi 
tôn vinh những người 
lính đã hy sinh mạng 

sống của họ cho đất nước của 
chúng ta.

Trong Diễn văn Gettysburg, 
có lẽ đó là phản ánh vĩ đại nhất 
trong lịch sử của chúng ta về sự 
hy sinh này, Tổng thống Abraham 
Lincoln gọi những người lính ngã 
xuống là đã “cống hiến đến hơi 
thở cuối cùng.”

Trong cuộc khủng hoảng hiện 
tại của đất nước chúng ta, chúng 
ta có thể học hỏi từ sự cống hiến 
mà Tổng thống Lincoln đã nói 
đến từ hơn 150 năm trước.

Sau khi Liên minh giành 
chiến thắng trong một trận chiến 
quyết định, ông đã mở đầu bài 
diễn văn bằng những lời này: 
“Tám mươi bảy năm trước, các 
bậc quốc phụ đã khai sinh ra trên 
lục địa này một quốc gia mới, 
được thai nghén trong tự do, và 
được hiến dâng cho lý tưởng ‘hết 
thảy mọi người đều được tạo ra 

bình đẳng’. Giờ đây chúng ta lâm 
vào một cuộc nội chiến lớn, thử 
thách quốc gia này, hay bất kỳ 
quốc gia nào được thai nghén và 
hiến dâng như thế, có thể tồn tại 
lâu dài được hay không.”

May thay, vào dịp Lễ Chiến 
Sĩ Trận Vong năm nay chúng ta 
không phải chiến đấu trong một 
cuộc nội chiến, nhưng chúng ta 
vẫn đang tham gia vào một cuộc 
đấu tranh cho linh hồn của dân 
tộc chúng ta.

Có những ý tưởng mới nguy 
Tiếp theo trang 3

JACK PHILLIPS

Sau những lời kêu gọi vào mùa hè 
năm 2020 từ các nhóm như Black 
Lives Matter về việc “cắt ngân 
sách cảnh sát”, một số quan chức 
thành phố hiện đang xem xét lại 
các tuyên bố cắt giảm ngân sách 
cho lực lượng thực thi pháp luật 

do mức độ tội phạm gia tăng.
Vài tháng 04/2021, hội đồng 

thành phố Minneapolis đã bỏ 
phiếu thông qua khoản tài trợ 
thêm 6.4 triệu USD cho sở cảnh 
sát. Hành động này diễn ra sau 
khi một số thành viên hội đồng 
cam kết hủy bỏ hoàn toàn sở này 
Tiếp theo trang 5

Cuộc tấn công của 
những người cấp 
tiến chống lại chủ 
nghĩa liên bang

HOA KỲ

MARK HENDRICKSON

Nguyên tắc hoạt 
động của liên 
bang là một phần 
quan trọng của 
hệ thống kiểm soát 
và cân bằng mà những nhà lập 
quốc đã tạo ra. Xu hướng tự 
nhiên là quyền lực ngày càng tập 
trung vào chính phủ liên bang. 
Những nhà sáng lập hy vọng sẽ 
tiết giảm xu hướng tập trung hóa 
thông qua chủ nghĩa liên bang – 
một thỏa thuận chính trị trong 
đó quyền lực chính phủ được 
phân chia giữa một bên là các 
chính quyền tiểu bang, quận, địa 
phương và một bên là chính phủ 
liên bang ở Hoa Thịnh Đốn.

Những người “cấp tiến” đã 
ủng hộ việc tăng quyền hạn của 
chính phủ liên bang/quốc gia 
trong hơn một thế kỷ qua. Họ đã 
ghi được một chiến thắng quan 
Tiếp theo trang 2

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Trung Cộng kiềm 
chế tiền điện toán 
để ngăn tiền ‘chảy’ 
ra khỏi Trung Quốc

ALEXANDER LIAO

Trong nhiều năm, 
Trung Cộng đã 
chấp nhận các hoạt 
động tiền điện toán 
(digital currency) ở Trung Quốc. 
Nhưng vào năm 2018, đảng này 
bắt đầu hạn chế các giao dịch 
Bitcoin trong khi vẫn bí mật 
khuyến khích việc đào/khai thác 
(mining) Bitcoin. Tuy nhiên, hiện 
Tiếp theo trang 10

WANG HE
 

Gần đây có hai sự 
kiện cho thấy tính 

hai mặt của mối bang 
giao giữa Trung Cộng và Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình và Tổng thống Nga 

Vladimir Putin đã tham dự lễ 
khởi công dự án hợp tác năng 
lượng nguyên tử lớn nhất giữa 
hai nước qua hội nghị truyền 
hình hôm 19/05. Ông Putin 
tuyên bố rằng mối bang giao 
Trung–Nga hiện đang là tốt đẹp 
Tiếp theo trang 26
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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

SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

trọng vào năm 1913 khi quốc gia 
thông qua Tu chính án Thứ 17. 
Điều đó đã chấm dứt thông lệ 
các cơ quan lập pháp tiểu bang 
bổ nhiệm các thượng nghị sĩ 
Hoa Kỳ, thay thế nó bằng cuộc 
bầu cử dân bầu ra các thượng 
nghị sĩ. Cuộc cải cách đó đã loại 
bỏ một đòn bẩy quan trọng mà 
các cơ quan lập pháp tiểu bang 
đã có đối với chính phủ liên 
bang, làm suy yếu quyền lực 
các tiểu bang trong khi gia tăng 
quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn.

Ngày nay, chủ nghĩa liên 
bang đang bị Đảng Dân Chủ, 
đảng những người cấp tiến xã 
hội chủ nghĩa tấn công toàn 
diện. Tin rằng chính phủ ở Hoa 
Thịnh Đốn phải chịu trách 
nhiệm và do đó được trao quyền 
để bảo đảm phúc lợi kinh tế của 
tất cả công dân. Những người 
cấp tiến ngày nay đang tìm cách 
tập trung quyền lực hơn nữa 
ở Hoa Thịnh Đốn, chuyển đổi 
đặc tính từ chính phủ liên bang 
thành chính phủ quốc gia. Họ 
hình dung Hoa Thịnh Đốn như 
một hố đen chính trị thu hút 
mọi quyền lực vào đó.

Mục tiêu tập trung quyền lực 
được thể hiện qua một số sáng 
kiến   hiện nay của Đảng Dân 
Chủ: quốc hữu hóa luật bầu cử, 
chính sách tài khóa của chính 
quyền địa phương, và mở rộng 
đáng kể quyền kiểm soát quốc 
gia đối với giáo dục.

Hãy xem xét ngắn gọn từng 
chi tiết của các chương trình này:

1. Thay đổi bầu cử
Nhiều nhà bình luận tại trang 
báo này đã cho thấy các toan 
tính phi dân chủ để tiến hành 
các cuộc bầu cử người đại diện 
vào các văn phòng liên bang 
theo cách ủng hộ một đảng. 

Cách các nhà lãnh đạo Đảng 
Dân Chủ đã thực hiện điều này 
thật quá đỗi trơ trẽn.

Phải kể đến trường hợp 
mang tính biểu tượng lớn trong 
thực tế là kiến nghị áp đặt các 
quy tắc quốc gia vào các cuộc 
bầu cử tiểu bang được thể hiện 
trong H.R. 1. Dự luật đầu tiên 
được đệ trình khi Hạ viện mới 
bắt đầu nhóm họp hai năm một 
lần, được trao vị thế đặc biệt gọi 
ngay ở tên dự luật là Số Một. 
Khi phiên họp Hạ viện lần thứ 
117 được triệu tập vào tháng 
01/2021, đất nước phải đối mặt 
với một đại dịch nghiệt ngã và 
mối đe dọa ngày càng tăng từ 
Trung Cộng. Đó lẽ ra là những 
vấn đề đáng được đánh dấu là 
H.R. 1., nhưng Đảng Dân Chủ 
đã bỏ qua. Một H.R. 1 tiềm năng 
khác cho ban lãnh đạo Đảng 
Dân Chủ có thể là một kế hoạch 
cứu thế giới thoát khỏi biến đổi 
khí hậu. Nhưng có thể các đảng 
viên Đảng Dân Chủ không tin 
rằng biến đổi khí hậu là mối đe 
dọa hiện hữu và có lẽ họ khẳng 
định là như vậy, bởi vì họ cũng 
đã bỏ qua vấn đề này.

Không, mối quan tâm hàng 
đầu của Chủ tịch Hạ viện Nancy 
Pelosi (Dân Chủ–California) và 
các đồng minh của bà là sửa lại 
các thủ tục bầu cử của tiểu bang 
(mặc dù quyền lực đó thuộc về 
các tiểu bang theo Hiến pháp) 
để cho phép đảng của bà giành 
được đa số vĩnh viễn. Để tăng 
thêm sự xúc phạm cho những 
gì đã làm, họ đã lớn tiếng gọi 
đó là “Đạo luật Vì Nhân dân”. 
Thật là những lời bỡn cợt! 
Phiên bản của họ về “quyền lực 
cho nhân dân” cũng giống như 
những người cộng sản đã làm: 
cống hiến cho nhân dân bằng 
những lời hứa suông và sau 
đó, khi đã đạt được quyền lực, 
thì ra lệnh cho nhân dân phải 

sống như thế nào.

2. Kiểm soát chi tiêu của 
tiểu bang
Đảng Dân Chủ đã dùng “cứu 
trợ COVID-19” là cái cớ để cứu 
trợ các đồng minh chính trị của 
họ ở các tiểu bang màu xanh 
(theo Đảng Dân Chủ), đảng đã 
chi tiêu quá mức và hứa suông 
quá nhiều trong nhiều năm. Vì 
các chính phủ tiểu bang, không 
giống như ‘Chú Sam’, không 
có ngân hàng trung ương có 
thể in tiền từ con số không và 
cung cấp cho họ một chi phiếu 
khống (blank check) để chi tiêu 
vượt quá khả năng kiếm ra tiền 
của họ, tôi đã giả định rằng cuối 
cùng các chính phủ tiểu bang 
đó sẽ phải đối mặt với thực tế tài 
chính và kiềm chế chi tiêu của 
họ. Giờ đây, Hạ viện đã cho thấy 
rằng họ sẽ cứu trợ các chính 
quyền tiểu bang dối trá, không 
có lý do gì để các chính phủ đó 
thực hiện hạn chế tài khóa.

Thêm một đặc điểm của việc 
cứu trợ nhà nước gần đây đó là 
Hạ viện đã dành 350 tỷ USD [để 
cứu trợ các chính quyền tiểu 
bang] từ Đạo luật Kế hoạch Giải 
cứu Hoa Kỳ trị giá 1.9 nghìn tỷ 
USD, quả thực không giống với 
việc cứu trợ. Tại thời điểm Hoa 
Thịnh Đốn cấp các khoản tài trợ 
cho chính quyền tiểu bang, các 
chính quyền này ở trong tình 
thế khá “kỳ lạ” – tức là họ có 
ngân sách thặng dư. Ví dụ như 
California, được trợ cấp khoảng 
26 tỷ USD khi ngân sách tiểu 
bang của họ thặng dư 75 tỷ USD, 
và 16 tỷ USD khác được chuyển 
đến các quận và thành phố của 
California.

3. Kiểm soát các chính sách 
thuế của tiểu bang
Một đặc điểm của Đạo luật Kế 
hoạch Giải cứu Hoa Kỳ là điều 

Cuộc tấn công của những 
người cấp tiến chống lại 
chủ nghĩa liên bang

kiện để đổi lấy viện trợ liên 
bang, chính quyền các tiểu 
bang bị cấm thực hiện bất kỳ 
hình thức cắt giảm thuế nào, 
tín thuế, hoặc khấu trừ thuế. 
Sự thù địch của cánh tả đối 
với bất kỳ hình thức cắt giảm 
thuế là quá rõ. Nhiều người lo 
sợ rằng các tiểu bang có thể 
“kiếm chác” được tiền của Chú 
Sam bằng cách giảm thuế của 
chính họ một số tiền tương 
ứng. Theo một nghĩa nào đó, 
điều này có ý nghĩa. Tại sao 
chính quyền tiểu bang lại ngồi 
trên đống thặng dư thay vì 
phân chia phần tiền dư dả cho 
những người làm việc vất vả để 
họ có thể trả các hóa đơn của 
chính phủ?

Tôi đồng ý rằng theo hệ 
thống liên bang của chúng ta, 
người nộp thuế liên bang không 
nên trả tiền cho các khoản chi 
tiêu của tiểu bang, điều chỉ đem 
lại lợi ích cho cư dân của các 
tiểu bang nói trên. Tuy nhiên, 
giải pháp chính đáng và thực 
sự đúng đắn là chính phủ liên 
bang hoàn toàn không được 
chuyển tiền cho chính quyền 
tiểu bang chi tiêu, chứ không 
phải là trao tiền cho họ và sau 
đó giành quyền kiểm soát các 
chính sách thuế của tiểu bang.

Cách thích hợp của chủ 
nghĩa liên bang là để các tiểu 
bang cạnh tranh với nhau về 
các lợi ích họ cung cấp và thuế 
họ áp dụng, sau đó xem mọi 
người sẽ chọn sinh sống ở đâu. 
Như chúng ta đã thấy trong 
nhiều năm nay, xu hướng của 
người Mỹ là dịch chuyển từ các 
tiểu bang có mức thuế cao sang 
sống ở các tiểu bang có mức 
thuế thấp. (Tuy nhiên, thật 
đáng tiếc khi rất nhiều người 
trong số đó đã bỏ phiếu ủng hộ 
những chính trị gia theo chính 
sách chi tiêu cao, thuế cao, 
những người đã đẩy họ ra khỏi 
tiểu bang cũ của họ).

4. Mở rộng kiểm soát quốc 
gia đối với giáo dục
Cuộc tấn công thứ tư mà những 
người theo chủ nghĩa xã hội hay 
những người cấp tiến của Đảng 
Dân Chủ đang thực hiện chống 
lại chủ nghĩa liên bang là những 
nỗ lực nhằm quốc hữu hóa nền 
giáo dục. Theo truyền thống, 
giáo dục được địa phương hóa. 
Việc tập trung hóa giáo dục 
vào tay chính phủ quốc gia (kế 
hoạch thứ mười của Marx trong 
cương lĩnh mười điểm của ông 
ta trong “Tuyên ngôn Cộng 
sản” về cách áp đặt chủ nghĩa 
xã hội một cách dân chủ) có 
những tác động đáng ngại.

Ví dụ, trong 30 năm qua, 
chính phủ quốc gia đã quyết 
định học sinh Hoa Kỳ được 
học những gì về môi trường. 
Kết quả là tạo ra một loạt 
những đứa trẻ buồn chán tin 
vào phiên bản ma quỷ của 
riêng chúng – ví dụ như chúng 
ta đang nhanh chóng tiếp cận 
thảm họa hoặc tiến đến diệt 
vong do biến đổi khí hậu mà 
con người gây ra.

Bây giờ họ muốn đi xa hơn 
nữa. Đầu tiên, những người 
cấp tiến muốn truyền dạy cho 
trẻ em thuyết sắc tộc trọng yếu 
(critical race theory) hay là “Dự 
án 1619” bóp méo lịch sử một 

cách trơ trẽn – một trò lừa đảo 
tồi tệ được thiết kế để phá hoại 
sự hợp tác và hòa hợp xã hội 
cũng như niềm tự hào hay lòng 
biết ơn trên đất nước chúng ta.

Như thể vẫn chưa đủ, Đạo 
luật Gia đình Hoa Kỳ do chính 
phủ ông Biden đề xướng là 
một nghị trình chống gia đình 
mang tính cách mạng để chính 
phủ quốc gia (không phải “liên 
bang” nữa) kiểm soát việc giáo 
dục trẻ em từ lớp mầm non 
(pre-school) đến ít nhất là hết 
trung học. Những người cấp 
tiến nhận thấy con đường dẫn 
đến chế độ nông nô không 
tưởng của họ sẽ thành công khi 
để Chú Sam nhập vai “Bố già” 
trước khi nhập vai ông Anh 
Cả – tức là, tạo sự ảnh hưởng 
phổ cập của những người nuôi 
dạy giới trẻ Hoa Kỳ trong cuộc 
sống, làm tăng sự phụ thuộc của 
nhiều công dân vào Chú Sam 
và, không phải ngẫu nhiên, 
phụ thuộc vào Đảng Dân Chủ. 
Tuyệt, những đồng dollar của 
liên bang được dùng để làm gì 
nữa nếu không phải là để mua 
lòng trung thành của đa số cử 
tri, phải vậy không?

Không nghi ngờ về việc còn 
có những cách khác để quyền 
lực ngày càng trở nên tập trung 
ở Hoa Thịnh Đốn. (Ví dụ, hãy 
xem cuộc phỏng vấn gần đây của 
ông Trevor Loudon với Epoch 
Times, trong đó ông ta thảo luận 
về khả năng quốc hữu hóa lực 
lượng thực thi pháp luật.)

Trong thời kỳ của chính sách 
tập trung hóa này, chúng ta cần 
chú ý đến những lời thông thái 
của một số người vĩ đại.

Cựu Tổng thống Dwight 
D. Eisenhower đã đưa ra lời 
cảnh báo: “Tôi tin chắc rằng 
đội quân những người thúc 
giục sự tập trung quyền lực 
ngày càng lớn và sự phụ thuộc 
ngày càng cao vào Ngân hàng 
Trung ương Liên bang thực sự 
nguy hiểm đối với việc tổ chức 
của chính phủ chúng ta, còn 
nguy hiểm hơn bất kỳ mối đe 
dọa nào từ bên ngoài mà có 
thể đang hướng tới việc chống 
lại chúng ta.”

Ông Mahatma Gandhi từng 
nói: “Tập trung hóa thành hệ 
thống là không phù hợp với một 
cấu  trúc  xã  hội  bất  bạo  động.”

Cuối cùng, theo nhà sử học vĩ 
đại Arnold Toynbee: “Giai đoạn 
cuối cùng, trừ một lần, trong 
mọi nền văn minh nhân loại 
được đặc trưng bởi sự hợp nhất 
chính trị bằng vũ lực buộc các 
bộ phận tạo nên nó trở thành 
một thực thể lớn hơn.”

Các tiểu bang của chúng ta 
vẫn chưa bị hủy diệt, nhưng các 
tiểu bang và chủ nghĩa liên bang 
của Hoa Kỳ đang nhanh chóng 
tiến đến tình trạng nguy cấp.

Tác giả Mark Hendrickson là 
một nhà kinh tế học, ông mới 
nghỉ hưu từ trường Cao đẳng 
Thành phố Grove, và tiếp tục 
là thành viên về chính sách 
kinh tế và xã hội tại Viện Niềm 
tin và Tự do.

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

Minh Khanh biên dịch

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm nay, Sự Tái sinh của Tự do

hiểm đang thách thức việc 
liệu chúng ta có thể tiếp tục là 
một quốc gia “được thai nghén 
trong tự do, và được hiến dâng 
cho lý tưởng [rằng] hết thảy 
mọi người đều được tạo ra bình 
đẳng” hay không.

Tất nhiên, ngày nay chính 
bản thân ý nghĩa của sự bình 
đẳng cũng đang được tranh 
luận. Một số người tìm cách 
xoay chuyển xã hội theo hướng 
chủ nghĩa xã hội để chắc chắn 
rằng tất cả chúng ta đều có 
những điều kiện sinh sống y 
hệt như nhau.

Bản Tuyên ngôn Độc lập mà 
Tổng thống Lincoln vô cùng 
ngưỡng mộ, tuyên bố rằng 
chúng ta “được tạo ra bình 
đẳng.” Chúng ta bình đẳng ở 
chỗ tất cả mọi người đều có các 
quyền do Thượng Đế ban cho. 
Những điều này trao cho chúng 
ta quyền được theo đuổi hạnh 
phúc, nhưng không bảo đảm 
một kết quả cụ thể cho bất kỳ ai.

Thuyết sắc tộc trọng yếu 
(Critical Race Theory – CRT) 
tạo ra sự chia rẽ trong quốc gia 
của chúng ta vì thuyết này tìm 
cách khiến chúng ta trở nên bất 
bình đẳng.

Thuyết này rao giảng rằng 
một số người trong chúng ta, 
chỉ bởi màu da, mà trở thành 
những kẻ phân biệt sắc tộc và 
áp bức; trong khi số khác thì, 
cũng bởi màu da, mà trở thành 
những người thượng đẳng hơn 
về mặt đạo đức.

Những người ủng hộ thuyết 
CRT thường thay thế các thông 
lệ truyền thống về tự do của 
chúng ta bằng sự ép buộc.

Việc những cá nhân trong 
các tập đoàn và trường học phải 
chịu đựng các buổi học tập cải 

tạo gợi nhớ về cuộc Cách mạng 
Văn hóa của Trung Quốc, mà 
trong đó người ta buộc phải thú 
nhận tội lỗi của mình. Những ai 
không làm như vậy thì có nguy 
cơ bị mất việc.

Một tinh thần không khoan 
nhượng mới đang tràn ngập 
trên khắp đất nước chúng ta, 
và nhiều người từ chối lên tiếng 
cho niềm tin thực sự của họ vì 
sợ bị xa lánh hoặc tệ hơn thế.

Đằng sau thuyết CRT là bóng 
ma của chủ nghĩa Marx, được 
khoác trên mình tấm áo mới. 
Bóng ma này tìm cách châm 
ngòi cho những vết thương mà 
quốc gia của chúng ta đang phải 
gánh chịu từ nạn phân biệt sắc 
tộc trong quá khứ, với ý định 
mang đến một căn bệnh nguy 
hiểm cho nền cộng hòa tự do 
của chúng ta.

Nhưng dịp Lễ Chiến Sĩ Trận 
Vong năm nay cho chúng ta cơ 
hội để bắt đầu chữa lành cho đất 
nước đang đau khổ của chúng ta.

Tổng thống Lincoln đã kết 
thúc bài diễn văn của ông tại 
Gettysburg như sau: “Chính 
chúng ta, những người đang 
sống, mới phải ở đây cống 
hiến cho sự nghiệp còn đang 
dang dở của họ, sự nghiệp mà 
những con người chiến đấu 
nơi này đã tiến hành một cách 
cao quý. Chính chúng ta mới 
là những người phải hiến dâng 
cho nhiệm vụ lớn lao vẫn còn 
phía trước – rằng từ những 
người đã khuất đáng kính này 
chúng ta càng tận tâm tận lực 
nhiều hơn cho sự nghiệp mà 
họ đã cống hiến đến hơi thở 
cuối cùng – rằng chúng ta ở 
đây quyết tâm cao độ rằng 
những người đã khuất này sẽ 
không ra đi một cách vô ích – 
rằng quốc gia này, dưới quyền 
cai quản của Thượng Đế, sẽ có 

một sự tái sinh của tự do, và 
rằng chính phủ của dân, do 
dân, vì dân sẽ không diệt vong 
khỏi trái đất này.”

Dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 
năm nay, chúng ta cần suy 
ngẫm sâu sắc về sự hy sinh của 
những người lính mà chúng ta 
đang tôn vinh. Họ đã hiến dâng 
sinh mạng cho lý tưởng của Hoa 
Kỳ, của một đất nước tự do tận 
tâm với lý tưởng về bình đẳng.

Vì vậy, giờ đây chúng ta hãy 
cống hiến bản thân cho “sự tái 
sinh của tự do.” Làm như vậy, 
bằng hành động, chúng ta sẽ 
tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của 
mình một cách phù hợp nhất 
và bảo vệ ý nghĩa cho sự hy sinh 
của họ.

Dĩ nhiên, khi chúng ta làm 
việc để phục hồi các nguyên tắc 
về bình đẳng và tự do, chúng 

ta kiên trì làm như vậy, nhưng 
không tìm cách gây thù oán 
với những ai có quan điểm mà 
chúng ta phản đối.

Vào gần cuối cuộc chiến 
tranh đẫm máu nhất trong lịch 
sử của quốc gia chúng ta, trong 
Bài diễn văn Nhậm chức Lần 
thứ hai, Tổng thống Lincoln đã 
có thể nói rằng, “Không có ác ý 
với ai, với lòng bác ái cho tất cả, 
với lòng kiên định vào lẽ phải, 
như Thượng Đế ban cho chúng 
ta thấy lẽ phải, chúng ta hãy 
cố gắng hoàn thành công việc 
đang làm để hàn gắn những vết 
thương của dân tộc.”

Sức mạnh nền cộng hòa của 
chúng ta nằm ở “lòng kiên định 
vào quyền mà Thượng Đế ban 
cho chúng ta để thấy lẽ phải.”

Có những người – những 
nhà cách mạng đang tìm cách 

sử dụng quyền tự do của chúng 
ta để phá hủy chính quyền tự 
do đó – những người muốn Hoa 
Kỳ trở nên suy yếu. Chúng tôi 
chống lại điều này với tất cả sức 
mạnh của chúng tôi.

Nhưng tuyệt đại đa số những 
người ủng hộ thuyết CRT và 
những ý tưởng độc hại khác 
lại chính là nạn nhân của nền 
giáo dục tồi. Mặc dù chúng tôi 
không ngừng phản đối những 
lý tưởng của họ, nhưng chúng 
tôi vẫn đối đãi với họ bằng thiện 
tâm. Chúng tôi hiểu rằng khi 
những lý tưởng xấu xa được 
thay thế bằng những lý tưởng 
tốt đẹp hơn, thì mọi người đều 
có vai trò lành mạnh trong việc 
hiện thực hóa sứ mệnh của đất 
nước chúng ta.

Minh Ngọc biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Tiếp theo từ trang 1

Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, ngày 07/05/2019.

Ảnh chụp người dân Mỹ trong một sự kiện tình nguyện tại Nghĩa trang Bưu điện Chính Fort Knox, trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, hôm 31/5/2021.
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MARK TAPSCOTT

Thượng nghị sĩ Marco Rubio 
(Cộng Hòa–Florida) đã bày tỏ 
sự thất vọng trong một tweet 
vào cuối ngày 27/05, sau khi 
Thượng viện thông qua với tỷ 
lệ bỏ phiếu 91-4 về việc sẽ cắt 
giảm thuế quan của Hoa Kỳ đối 
với hàng trăm sản phẩm nhập 
cảng từ Trung Quốc.

Ông Rubio viết trên tweet, 
“‘Dự luật Trung Quốc’ đang 
giảm thuế quan đối với hàng 
trăm sản phẩm được sản xuất 
tại Trung Quốc. Tại sao chúng 
ta lại cắt giảm thuế quan đối 
với Trung Quốc trong một dự 
luật nhằm cải thiện khả năng 
cạnh tranh của Hoa Kỳ với 
Trung Quốc? Và chỉ có các 
ông Josh Hawley, Tom Cotton, 
Bernie Sanders và tôi đã bỏ 
phiếu chống lại nó. Thật là kỳ 
cục hết mức.”

Chỉ vài phút trước dòng 
tweet đó, ông Rubio đã tweet 
một đoạn trong bài diễn văn 
ở phòng họp Thượng viện vào 
đầu ngày 27/05, trong đó ông 
say sưa nói với các đồng nghiệp 
tại Thượng viện rằng các biện 
pháp bảo vệ an ninh quốc gia 
trong dự luật bảo vệ nghiên 
cứu công nghệ của Hoa Kỳ là 
không thỏa đáng.

“Điều tôi muốn quý vị hiểu 
là đây không phải là một mối 
đe dọa an ninh nhỏ; đây là ưu 
tiên số một của tình báo Trung 
Quốc; đây là điều mà toàn thể 
các cơ quan của họ và toàn 
thể chính phủ của họ đều đang 
hướng đến,” ông Rubio nói khi 
đề cập đến việc đánh cắp thông 
tin tình báo về các bí mật của 
Hoa Kỳ qua con đường kỹ 
thuật số và bằng con người của 
Trung Quốc.

Sự tức giận của ông Rubio 
đã bị khuấy động bởi bản sửa 
đổi dài hơn 280 trang, tạo ra 
những thay đổi lớn đối với Đạo 
luật Cạnh tranh và Đổi mới của 
Lãnh đạo Đa số Thượng viện 
Chuck Schumer, trước đây được 
gọi là Đạo luật Biên giới Vô tận.

Bản sửa đổi trên được đưa ra 
bởi Thượng nghị sĩ Mike Crapo 
(Cộng Hòa–Idaho) và được 
đồng bảo trợ bởi các thượng 
nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Charles 
Grassley của Iowa, Pat Toomey 
của Pennsylvania, John 
Barrasso của Wyoming, Richard 
Burr của North Carolina, 
Steve Daines của Montana, 
John Cornyn của Texas, James 
Lankford của Oklahoma và 
Todd Young của Indiana.

Một bản phân tích nội bộ đã 
mô tả bản sửa đổi này như là có 
bốn sai lầm lớn, bao gồm:
• Thứ nhất, nó sẽ phá vỡ tiền 

lệ bằng cách thiết lập chức 
vụ Tổng Thanh tra đầu tiên 
cho Văn phòng Hành pháp 
của Tổng thống.

• Thứ hai, nó loại bỏ thuế 
quan đối với Thiết bị Bảo 
hộ Cá nhân (PPE), làm suy 
yếu các nhà sản xuất Hoa Kỳ 
đã đầu tư đáng kể vào năng 
lực sản xuất do đại dịch.

• Thứ ba, các công cụ chấp 
pháp mới được cung cấp 
cho Đại diện Thương mại 
Hoa Kỳ (USTR) về thương 
mại kỹ thuật số không thực 
sự thúc đẩy ngành công 
nghiệp Hoa Kỳ, và được 
Google và các công ty Big 
Tech khác ủng hộ vì là một 
phương tiện để né tránh 
các quy định và thuế quan 
ngoại quốc.

• Cuối cùng, bản sửa đổi đã 
tái cấp quyền cho Dự luật 

Thuế Hỗn hợp (MTB), theo 
đó đơn phương cắt giảm 
thuế quan đối với hàng 
nghìn sản phẩm sản xuất tại 
Trung Quốc. 

Nội dung của bản sửa đổi 
bao gồm một danh sách dài các 
sản phẩm hóa chất cần thiết để 
nghiên cứu và sản xuất trong 
nhiều lĩnh vực công nghiệp và 
công nghệ. Các loại thuế quan 
và thuế nhập cảng đối với từng 
mặt hàng loại này đều sẽ được 
loại bỏ hoặc giảm bớt.

Danh sách này cũng bao 
gồm quần áo và các sản phẩm 
may mặc, các linh kiện thiết bị 
điện và sản phẩm điện, nhiều 
linh kiện xe hơi và các loại máy 
bơm, kể cả máy bơm phân tử.

Hoa Kỳ nhập cảng khoảng 
500 tỷ USD hàng hóa từ Trung 
Quốc mỗi năm. Số tiền tổng 
cộng này có thể sẽ tăng lên do 
việc giảm bớt hoặc loại bỏ thuế 
quan của Hoa Kỳ.

Dự luật được đổi tên của 
ông Schumer cung cấp những 
cải cách sâu rộng trong Quỹ 
Khoa học Quốc gia (NSF) và 
chi trả thêm một khoản kinh 
phí đồ sộ từ ngân sách hàng 
năm hiện trị giá 8.5 tỷ USD của 
cơ quan này, thông qua việc 
thành lập trong nó một Ban 
Giám đốc mới về Công nghệ 
và Đổi mới mà theo đó sẽ nhận 
được 100 tỷ USD trong vòng 
05 năm tới.

Theo Vụ Khảo cứu Quốc 
hội, “Những mục tiêu của ban 
giám đốc này, trong số rất nhiều 
những mục tiêu khác, sẽ là 
tăng cường vị thế lãnh đạo của 
Hoa Kỳ trong các công nghệ 
quan trọng thông qua nghiên 
cứu căn bản trong các lĩnh vực 
công nghệ chủ chốt, chẳng hạn 
như trí tuệ nhân tạo, máy điện 

toán hiệu suất cao và sản xuất 
tiên tiến, đồng thời thương mại 
hóa các công nghệ đó cho các 
doanh nghiệp ở Hoa Kỳ.”

“Dự luật trao cho NSF quyền 
cung cấp việc phổ biến thông 
tin phù hợp và khả thi một cách 
rộng rãi nhất trong phạm vi Hoa 
Kỳ về các hoạt động của NSF và 
kết quả của các hoạt động đó.”

Ngoài ra, đề xướng của ông 
Schumer sẽ gia tăng đáng kể 
khối lượng công việc của NSF 
trong các mảng công nghệ quan 
trọng trong lĩnh vực an ninh 
quốc gia về nghiên cứu công 
nghệ tân tiến.

Đề xướng này cũng chỉ thị 
Văn phòng Chính sách Khoa 
học và Công nghệ của Tòa Bạch 
Ốc phát triển hàng năm “một 
chiến lược để chính phủ liên 
bang nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia về khoa học, 
nghiên cứu và đổi mới để hỗ trợ 
chiến lược an ninh quốc gia.”

Ngoài ra, dự luật này chỉ 
thị Bộ Thương mại “(1) thiết 
lập một chương trình ứng phó 
khủng hoảng và khả năng phục 

hồi chuỗi cung ứng để giải 
quyết các lỗ hổng và tính dễ bị 
tổn thương của chuỗi cung ứng 
trong các ngành công nghiệp 
quan trọng, (2) chỉ định các 
trung tâm công nghệ khu vực 
tạo điều kiện cho các hoạt động 
hỗ trợ phát triển kinh tế khu 
vực, giúp lan tỏa sự đổi mới trên 
khắp Hoa Kỳ, và (3) tài trợ để 
tạo điều kiện phát triển và tiến 
hành các chiến lược công nghệ 
toàn diện trong khu vực.”

Ông Schumer hy vọng 
sẽ hoàn thành việc xem xét 
của Thượng viện về dự luật 
của mình vào tối ngày 27/05, 
nhưng nếu điều đó không thể 
thực hiện được, cuộc bỏ phiếu 
về việc thông qua cuối cùng có 
thể bị dời lại vào tuần sau. Giả 
sử dự luật này được thông qua, 
nó sẽ được chuyển đến Hạ viện 
để xem xét.

 
Quý vị có thể liên lạc với Thông tín 
viên Quốc hội Mark Tapscott tại 
mark.tapscott@epochtimes.nyc.
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KATABELLA ROBERTS

Bà Michele Steeb, cựu Giám đốc điều hành 
khu tạm trú dành cho người vô gia cư ở Saint 
John cho biết trong thập kỷ qua, cuộc khủng 
hoảng vô gia cư ở Hoa Kỳ tăng mạnh là do 
chính sách thời ông Obama có tên gọi là “Một 
Giải pháp cho Tất cả.” 

Trong buổi phỏng vấn với chương trình 
“Crossroads” của The Epoch Times, bà Steeb, 
cũng là tác giả của “Answers Behind the Red 
Door: Battling the Homeless Epidemic” [tạm 
dịch: Câu Trả Lời Đằng Sau Cánh Cửa Đỏ: 
Chiến Đấu với Đại Dịch Vô Gia Cư], cho hay 
“chính sách Nhà ở Trước tiên” của ông Obama 
cuối cùng đã thất bại và khiến số người không 
nhà tăng lên khắp cả nước.

“Nhà ở Trước tiên” là cách tiếp cận được 
đưa ra đầu tiên dưới thời Tổng thống George 
W. Bush và được phát triển thành chính sách 
một-giải-pháp-phù-hợp-cho-tất-cả năm 2010 
dưới thời Tổng thống Barack Obama – Kế 
hoạch Chiến lược Liên bang nhằm Chấm dứt 
Tình trạng Vô gia cư được công bố với tên 
“Opening Doors.”

Chính sách ưu tiên nhận những người vô 
gia cư về ở cùng dưới một mái nhà mà không 
có điều kiện tiên quyết nào, chẳng hạn như 
theo đuổi thói quen lành mạnh, tham gia các 
lớp đào tạo việc làm thường xuyên hoặc có một 
mức thu nhập tối thiểu.

Bà Steeb đưa ra dữ liệu do Bộ Nhà ở và 
Phát triển Đô thị (HUD) công bố vào năm 
2020, cho thấy số người vô gia cư tăng hơn 
16% trong thập kỷ qua, và số người ngủ lang 
thang [ngoài đường, công viên, trên xe, nhà 
hoang, ...] tăng 22%.

“Chính phủ ông Obama đã chọn một chính 
sách mà HUD đang sử dụng cho những người 
vô gia cư lâu năm trên đường phố năm 2008, 
và thực thi thành một giải pháp áp dụng chung 
cho tất cả người vô gia cư.”

“HUD cho biết có khoảng 600,000 người 
Mỹ vô gia cư trên khắp đất nước. Bộ Giáo dục 
có số lượng cao hơn nhiều; con số họ đưa ra 
có thể từ hai đến ba triệu người. Tuy nhiên, sẽ 
không thành vấn đề nếu quý vị chỉ nhìn vào 
con số 600,000.”

Bà Steeb lưu ý rằng “Không có một giải pháp 
nào phù hợp cho tất cả những ai đang trong 
tình trạng vô gia cư.”

“Nhưng chính phủ ông Obama đã lấy một 
chính sách được đặt ra cho một nhóm nhỏ, 
phát triển nó thành một-giải-pháp-phù-hợp-
cho-tất-cả, và hứa rằng qua một thập kỷ, từ 
năm 2011 đến năm 2021, chính sách này sẽ 
chấm dứt tình trạng vô gia cư,” bà nói tiếp.

“Và thay vào đó, chúng tôi thấy tình trạng 
không nhà tăng 16% trên toàn quốc và số 
người không nơi trú ngụ tăng 22%. Đó là một 

thất bại lớn. Không có gì lạ, bởi vì không có 
một giải pháp nào phù hợp cho tất cả. Và chắc 
chắn chính sách này không phải là ngôi nhà 
dành cho tất cả những ai đang vật lộn với tình 
trạng vô gia cư.”

Bà Steeb nói rằng chính sách này cuối cùng 
đã thất bại vì đại đa số, khoảng 60% đến 70% 
người vô gia cư, đang mắc bệnh tâm thần và 
nghiện ngập, và cần nhiều hơn một mái nhà để 
giải quyết vấn đề của họ.

Bà cho biết: “Nếu quý vị nhìn vào họ, 
chúng ta sẽ nói rằng tất cả những gì họ cần 
theo chính sách này là một ngôi nhà và ngôi 
nhà đó sẽ sửa chữa mọi thứ.”

“Và tôi sẽ tranh luận, một lần nữa, hãy nghĩ 
mà xem, nhóm người này đang mắc kẹt, nghĩ 
về một bệnh viện, nghĩ đến việc đưa họ đến 
một bệnh viện, rồi nghĩ đến việc đó sẽ lấy đi 
các bác sĩ, sau đó là các y tá.”

“Đây là những người đang phải chống chọi 
với bệnh tật, bệnh tâm thần, và nghiện ngập 
– những căn bệnh được Trung tâm Kiểm soát 
Bệnh tật xếp vào loại bệnh tật.”

“Thế là chúng ta đặt họ vào các giường 
bệnh trong bệnh viện, nhưng chúng ta lấy 
đi đội ngũ bác sĩ và y tá, và chúng ta lấy đi cả 
thuốc men. Và tất cả những gì chúng ta để lại 
là một căn phòng, bốn bức tường và một chiếc 
giường. Điều đó sẽ không giúp những người 
này ổn định được. Điều đó sẽ không giúp phần 
lớn những người đang phải vật lộn với tình 
trạng vô gia cư ổn định được.”

Bà Steeb lưu ý rằng nhiều người bị bệnh 
tâm thần cũng mắc chứng Anosognosia, thiếu 
khả năng nhận thức thực tế về tình trạng của 
bản thân họ.

Mặt khác, họ ít khi tham gia vào các dịch vụ 
như dịch vụ liên quan đến sức khỏe tâm thần, 
nghiện ngập, hoặc đào tạo việc làm, vốn thường 
là nguyên nhân cơ bản khiến họ vô gia cư.

Bà nói tiếp, “Bây giờ quý vị có một hệ 
thống giống như ngày xưa, và mọi người đang 
gia nhập hệ thống này. Ngày xưa, họ đã thoát 
ra; họ đã nhận được một sự giúp đỡ tạm thời, 
và sau đó họ đã vượt qua và hòa nhập với xã 
hội trở lại.”

“Ngày nay, quý vị làm cho không ai rời 
khỏi hệ thống này … Vậy nên, chúng ta đã 
tăng số lượng nhà ở thường trú, chúng ta đã 
loại bỏ hoàn toàn nhà ở chuyển tiếp; chúng 
ta đã loại bỏ rất nhiều các khu vực cung cấp 
nơi tạm trú, và lại nữa, loại bỏ nhiều nhà ở 
tạm thời hơn, và chúng ta đã khiến mọi thứ 
thành nhà ở thường trú. Vì vậy, quý vị có 
những người xếp hàng dài trên phố bởi vì hệ 
thống này làm cho không ai rời đi cả.”

Bà Steeb nói đến công việc của chính bà tại 
khu tạm trú cho người vô gia cư ở Saint John, 
nơi tập trung vào việc giúp những người vô gia 
cư thay đổi cuộc sống của họ thông qua một 
chương trình cung cấp nhà ở 18 tháng, một 
đơn vị chăm sóc sức khỏe tâm thần, một đơn vị 
quản trị hồ sơ, và tư vấn về ma túy và rượu.

Ở đó cũng có hai nhà hàng và một chương 
trình giữ trẻ vào ban ngày để phụ nữ có thể 
tham gia các chương trình đào tạo việc làm, 
cũng như một chương trình lấy bằng tốt nghiệp 
trung học và các dịch vụ học đường.

Bà Steeb cho biết chương trình đó cung cấp 
cho những người vô gia cư mọi thứ họ cần để 
trở thành những thành viên tự lực và hữu ích 
trong cộng đồng, đồng thời giúp họ phục hồi 
và phát triển.

Tịnh Nhi biên dịch

Khủng hoảng vô gia cư ở Hoa Kỳ 
tăng mạnh do chính sách “Một Giải 
pháp cho Tất cả” của ông Obama

vào năm ngoái.
Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, 

một đảng viên Đảng Dân Chủ, đã thông 
báo trong tháng 05/2021 rằng ông đang 
thúc đẩy việc tăng ngân sách cho sở 
cảnh sát thành phố – diễn ra khoảng 
một năm sau vụ thiệt mạng của George 
Floyd khi bị cảnh sát giam giữ, vốn làm 
dấy lên các cuộc biểu tình, bạo loạn và 
đốt phá của Black Lives Matter khắp 
Minneapolis.

“Bạo lực cần phải dừng lại; đó là điều 
không thể chấp nhận được,” ông nói 
hồi đầu tháng 05/2021 trong một cuộc 
họp báo diễn ra sau một cuộc tấn công 
bạo lực ồ ạt ở thành phố này.

Ông Frey quy trách nhiệm cho các 
nhà hoạt động kêu gọi ngừng tài trợ cho 
cảnh sát.

“Khi quý vị đưa ra những tuyên bố 
rằng chúng ta sẽ cắt ngân sách hoặc 
xóa bỏ sở cảnh sát và loại bỏ tất cả các 
sĩ quan, điều đó sẽ có tác động lớn,” 
ông nói.

Năm 2020, trong một cuộc biểu tình 
ở Minneapolis, ông Frey đã bị những 
người ủng hộ Black Lives Matter mắng 
chửi vì từ chối giải tán lực lượng cảnh 
sát của thành phố – trong cảnh tượng 
mà một số người so sánh với “các phiên 
đấu tố” trong thời Cách mạng Văn hóa 
do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo 
vào những năm 1960–1970. Tuy nhiên, 
thị trưởng cho biết ông muốn thay đổi 
lực lượng cảnh sát thành phố.

Thị trưởng Thành phố New York 
Bill de Blasio, một đảng viên Đảng Dân 
Chủ, đã thông báo trong tháng này rằng 
thành phố của ông đang xây dựng một 
khu vực cảnh sát ở Queens để đối phó 
với tình trạng tội phạm đang gia tăng – 
thông báo này đến chỉ vài tháng sau khi 
ông cam kết cắt giảm 1 tỷ USD từ ngân 
sách của Sở Cảnh sát New York (NYPD). 
Thành phố này đã cắt giảm ngân sách 

dành cho sở cảnh sát ít hơn nhiều so với 
con số 1 tỷ USD đã cam kết.

Vào cuối tháng 04/2021, thị trưởng 
cho biết gói kích thích từ chính phủ 
liên bang sẽ cho phép xây dựng một khu 
vực NYPD mới ở phía đông nam quận 
Queens.

Ông de Blasio nói trong một cuộc 
họp báo vào tháng trước (04/2021), 
“Đây là điều mà cộng đồng đã yêu cầu 
trong nhiều thập kỷ. Tòa nhà khu vực 
thứ 116 là một điều gì đó xa vời trong 
hoàn cảnh đó, bởi vì… phải đánh đổi. 
Phải chọn cái này hoặc cái kia; đó là sự 
lựa chọn vào năm 2020. [Hồi đó] chúng 
tôi đã chọn tập trung đầu tư vào những 
người trẻ tuổi. Bây giờ, rất may, chúng 
tôi có đủ nguồn lực để giải quyết cả hai 
vấn đề này.”

Điều này xảy ra trong bối cảnh gia 
tăng các vụ xả súng, ám sát và các tội 
phạm bạo lực khác. Theo dữ liệu của 
NYPD, số vụ xả súng vào tháng 03/2021 
đã tăng 76% so với tháng 03/2020.

Mặc dù Thị trưởng Đảng Dân Chủ 
Eric Garcetti và một số thành viên của 
Hội đồng Thành phố Los Angeles đã 
cam kết cắt giảm ngân sách vào năm 
ngoái, nhưng họ lại làm ngược lại trong 
tuần lễ từ 17–23/05/2021.

Hội đồng đã chấp thuận tài trợ 
nhiều hơn cho Sở Cảnh sát Los 
Angeles (LAPD) để tuyển thêm 250 sĩ 
quan trong bối cảnh tội phạm gia tăng ở 
Los Angeles.

Riêng ông Garcetti, đang đề nghị tăng 
3% ngân sách của LAPD từ 1.71 tỷ USD 
lên 1.76 tỷ USD. Hồi năm ngoái, thành 
phố này đã cắt khoảng 150 triệu USD từ 
ngân sách của sở cảnh sát.

Tại Baltimore, một nơi có lịch sử về 
tỷ lệ tội phạm cao, hội đồng chi tiêu của 
thành phố đã chấp thuận ngân sách với 
mức tăng 28 triệu USD cho sở cảnh sát 
vào giữa tháng Năm. Năm 2020, thành 
phố đã cắt khoảng 22 triệu USD từ ngân 
sách của sở cảnh sát.

Các thành phố lớn rút lại cam kết 
cắt giảm ngân sách cảnh sát 

Phong trào “giải tán lực lượng cảnh 
sát” cũng đã chứng kiến   tỷ lệ ủng hộ 
giảm mạnh kể từ mùa hè năm ngoái, 
theo các cuộc thăm dò khác nhau. 
Một cuộc khảo sát gần đây hồi tháng 
03/2021 cho thấy chỉ 18% người Mỹ 
ủng hộ phong trào này.

Một số thành viên Đảng Dân Chủ 

của Quốc hội, sau cuộc bầu cử ngày 
03/11, cũng đã chỉ trích gay gắt phong 
trào này. Dân biểu Abigail Spanberger 
(Dân chủ–Virginia), người đã giành 
chiến thắng trong cuộc đua sát nút, đã 
chỉ trích công khai thông điệp của Đảng 
Dân Chủ trong kỳ bầu cử vừa qua.

Bà nói với các đảng viên đảng Dân 
Chủ khác rằng, “Mối quan tâm số 
một mà mọi người đem đến cho tôi 
trong cuộc tranh cử mà tôi vừa giành 
chiến thắng là việc giải tán lực lượng 
cảnh sát. Và tôi đã nghe các đồng 
nghiệp nói: ‘Ồ, đó là ngôn ngữ của 
đường phố, chúng ta nên tôn trọng 
điều đó.’ Chúng ta đang ở trong Quốc 
hội. Chúng ta là những người chuyên 
nghiệp. Chúng ta phải nói về mọi thứ 
theo cách có thể biểu đạt được ý của 
chúng ta về điều đó. Nếu chúng ta 
không có ý giải tán lực lượng cảnh sát 
thì chúng ta không nên nói điều đó.”

Thiện Lan biên dịch

NEWT GINGRICH

Bất chấp mọi nỗ 
lực “thức tỉnh” 
của phe cánh tả 

và các đồng minh 
của họ trên phương 

tiện truyền thông thiên tả, hầu 
hết người Mỹ vẫn tự hào về đất 
nước của họ và coi trọng lòng 
yêu nước.

Những mối nguy lớn nhất 
mà Đảng Dân Chủ phải đối mặt 
trong năm 2022 và 2024 là những 
sự bùng phát liên tục của chủ 
nghĩa chống Mỹ công khai từ 
phe cấp tiến và những nỗ lực 
“thức tỉnh” của phía họ nhằm 
khiến người Mỹ chấp nhận 
những ý tưởng mà họ không tin 
– và trong một số trường hợp bị 
phủ nhận sâu sắc.

Bất chấp tất cả những gì quý 
vị thấy trên phương tiện truyền 
thông chi phối bởi cánh tả cực 
đoan thức tỉnh, người Mỹ vẫn 
duy trì cách họ nhận thức về 
bản thân và cách họ đánh giá 
lòng yêu nước như xưa.

Công ty McLaughlin & 
Associates đã thực hiện một 
cuộc khảo sát cho một dự án 
Gingrich 360 mà chúng tôi đang 
thực hiện, và kết quả rõ ràng 
hơn nhiều so với những kỳ vọng 
mà phương tiện truyền thông 
cánh tả muốn hướng quý vị tới.

Hãy xem xét các kết quả 
khảo sát sau đây.

Cánh tả liên tục sử dụng 
ngôn từ gây chia rẽ và cố gắng 
buộc người Mỹ phải thừa nhận 
những đặc tính bộ lạc theo 
chủng tộc hoặc sắc tộc hơn là 
ủng hộ một bản sắc dân tộc 
chung. Dù vậy, 87% người Mỹ 
chủ yếu xem mình là người Mỹ 
trong khi chỉ 8% chủ yếu xem 
mình là người da màu. Tỷ lệ này 
ở người Mỹ gốc Phi Châu là 66% 
so với 28%. Tỷ lệ người gốc Tây 
Ban Nha chuộng bản sắc Mỹ là 
76% so với 17%. Cụ thể, trong số 
các gia đình nhập cư, 85% xem 
mình là người Mỹ và chỉ 11% 
xem mình là người da màu.

Vì vậy, lần tới khi quý vị 
nghe thấy một nhân vật cánh tả 
nào đó quảng bá bản sắc chủng 
tộc hoặc bộ tộc hơn là bản sắc 
dung hợp của người Mỹ, hãy 
nhớ rằng họ chỉ đang nói với 
1/10 dân số đất nước và bị 85% 
dân số đất nước bác bỏ.

Trong khi phe Cánh Tả 
đang tấn công Hoa Kỳ, lịch sử 

của chúng ta, và những thể chế 
của chúng ta, thì hơn 3/4 người 
Mỹ (78%) đồng ý rằng Hoa Kỳ 
là quốc gia vĩ đại nhất trên Trái 
Đất. Chỉ có 19% không đồng 
ý. Điều thú vị là 79% gia đình 
nhập cư so với 18% đồng ý rằng 
Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất 
trên trái đất.

Trong khi phe Cánh Tả tập 
trung vào những luận điệu 
xuyên tạc lịch sử chống Mỹ 
và các bài công kích chống 
lại Hoa Kỳ, thì 3/4 người Mỹ 
(75%) cũng đồng ý rằng Mỹ 
là quốc gia tự do nhất và dân 
chủ nhất trên hành tinh. Điều 
này đúng với người Mỹ gốc Phi 
Châu (64%), người Mỹ gốc Tây 
Ban Nha (72%), và các gia đình 
nhập cư (77%).

Sau tất cả sự huênh hoang 
về phân biệt chủng tộc có hệ 
thống, thuyết sắc tộc trọng yếu, 
và những nỗ lực khác để khiến 
mọi người suy nghĩ về sự chia 
rẽ bộ lạc, thì lý tưởng của người 
Mỹ vẫn là thống nhất và hướng 
tới các cá nhân hơn là các 
nhóm người.

Trên thực tế, 91% so với 5%, 
người Mỹ đồng ý với Mục sư 
Martin Luther King Jr. rằng tư 
chất của một người quan trọng 
hơn màu da của người đó.

Sự ủng hộ nhất quán đáng 
kể này của người dân Mỹ đối 
với một cái nhìn tích cực về 
nước Mỹ là một lời cảnh báo 
tới Cánh Tả: Nếu quý vị vẫn 
tiếp tục là đảng phân biệt chủng 
tộc, tiêu cực, gây chia rẽ đang 
cố gắng sử dụng chính phủ và 
chủ nghĩa tinh hoa xã hội để 
áp đặt các bản sắc về bộ lạc lên 
người dân Mỹ, thì quý vị sẽ bị 
đại đa số cự tuyệt.

Người Mỹ không chấp nhận 
sự chối bỏ mang tính xuyên tạc 
và phá hoại của quý vị đối với 
nước Mỹ.

 
Nguồn từ Gingrich360.com

Tác giả Newt Gingrich, một 
đảng viên Đảng Cộng Hòa, từng 
là Chủ tịch Hạ viện từ năm 1995 
đến năm 1999 và đã ra tranh 
cử với tư cách là ứng 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.
 
Nguyễn Lê biên dịch

Người Mỹ vẫn yêu nước

Tiếp theo từ trang 1

Một phụ nữ vô gia cư đi bộ mà không mang giày ở Santa Ana, 
California, hôm 17/12/2020.

Một sĩ quan cảnh sát đứng giữa khói bụi và các mảnh 
vỡ khi các tòa nhà tiếp tục bốc cháy sau một đêm 
biểu tình bạo lực vì sự thiệt mạng của George Floyd, ở 
Minneapolis, Minnesota, vào ngày 29/5/2020.

JOHN FREDRICKS/THE EPOCH TIMES

FREE-PHOTOS/PIXABAY

Thượng viện thông qua việc sửa đổi về cắt
giảm thuế quan hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc

SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

Điện Capitol trong đợt bùng phát virus corona ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 16/03/2020.
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MIMI NGUYEN LY

Hôm 25/05 Hoa Kỳ đã hối thúc 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi 
động một cuộc điều tra mới về 
nguồn gốc của virus Trung Cộng, 
trong bối cảnh ngày càng có 
nhiều lời kêu gọi điều tra liệu đại 
dịch có thể bắt nguồn từ một sự 
cố phòng thí nghiệm hay không.

Trong bài diễn văn trước Đại 
hội đồng Y tế Thế giới trực tuyến 
lần thứ 74, Bộ trưởng Bộ Y tế 
và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, 
ông Xavier Becerra, đã kêu gọi 
WHO khởi động giai đoạn hai 
của cuộc điều tra này một cách 
“minh bạch.”

Ông nói: “Giai đoạn 2 của 
nghiên cứu về nguồn gốc 
COVID phải được đưa ra với các 
điều khoản tham chiếu minh 
bạch, dựa trên cơ sở khoa học 
và cung cấp cho các chuyên gia 
quốc tế sự độc lập để đánh giá 
đầy đủ về nguồn gốc của virus 
và những ngày đầu bùng phát.”

Ông Becerra đã không đề 
cập trực tiếp đến Trung Quốc 
hay Vũ Hán, nơi các ca nhiễm 
COVID-19 đầu tiên trên người 
xuất hiện vào tháng 12/2019.

Các bình luận trên được đưa 
ra sau khi tờ Wall Street Journal 
(WSJ) đưa tin hôm 23/05 cho 
biết ba nhà nghiên cứu tại Viện 
virus học Vũ Hán đã phải nhập 
viện vào tháng 11/2019 với các 
triệu chứng tương tự như cúm 
mùa và COVID-19, căn bệnh do 

virus Trung Cộng gây ra. Tờ báo 
đã trích dẫn nguồn tin ẩn danh 
của chính phủ Hoa Kỳ có liên 
quan đến một báo cáo tình báo 
của Hoa Kỳ chưa từng được tiết 
lộ trước đây.

Khi được hỏi về vấn đề này 
hôm 24/05, Tham vụ báo chí 
Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói 
rằng chính phủ ông Biden đã 
“liên tục kêu gọi WHO hỗ trợ 
đánh giá theo định hướng của 
chuyên gia về nguồn gốc của đại 
dịch mà không bị can thiệp hay 
chính trị hóa.”

Bà Psaki nói: “Hiện giờ, đã 
có kết quả của giai đoạn một. 
Trong giai đoạn đầu tiên của 
cuộc điều tra, chúng tôi không 
có quyền truy cập dữ liệu, 
không được cung cấp thông tin. 
Và bây giờ, chúng tôi hy vọng 
rằng WHO có thể chuyển sang 
giai đoạn hai của cuộc điều tra 
một cách minh bạch hơn, độc 
lập hơn.”

Hôm 25/05, bà nói với các 
ký giả rằng, “Chúng tôi cần tiếp 
cận thông tin mà chính quyền 
Trung Quốc sở hữu để đưa ra 
quyết định thông qua các cơ 
quan quốc tế sẽ thực hiện cuộc 
điều tra này. Đây là điều mà 
chúng tôi đã kêu gọi rất, rất 
nhiều lần. Cùng với các đối tác 
quốc tế của mình, chúng tôi đã 
thúc giục WHO hỗ trợ đánh giá 
theo định hướng của chuyên 
gia về nguồn gốc của đại dịch. 
Chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia 

vào việc đó với tất cả các nghiên 
cứu của mình—các nguồn lực 
từ Hoa Kỳ.”

“Nhưng vì đây là một đại 
dịch quốc tế … chúng tôi sẽ làm 
việc này với sự phối hợp của các 
đối tác quốc tế, tiếp tục thúc ép 
phía Trung Quốc công bố dữ 
liệu, thông tin và có vai trò xây 
dựng trong giai đoạn thứ hai 
của cuộc điều tra này.”

Trong một báo cáo hồi tháng 
03/2021, WHO cho biết việc 
virus Trung Cộng có thể đã rò rỉ 
từ phòng thí nghiệm là “một khả 
năng cực kỳ khó xảy ra.” Các nhà 
khoa học Trung Quốc tham gia 
viết báo cáo này cũng nói rằng 
virus Trung Cộng có khả năng đã 
lây lan thông qua động vật.

Báo cáo này đã trở thành 
đỉnh điểm của cuộc điều tra 
chung giữa Liên Hiệp Quốc và 
các nhà khoa học Trung Quốc 
về nguồn gốc của virus Trung 
Cộng vào tháng Một và tháng 
Hai năm nay. Các nhà phê bình 
cho rằng cuộc điều tra của WHO 
có thể đã diễn ra thiếu sự minh 
bạch và không độc lập với Trung 
Cộng, vốn đóng một vai trò 
quan trọng trong việc điều tra 
nguồn gốc virus Trung Cộng.

Hồi tháng 05/2021, đã có 
nhiều lời kêu gọi điều tra thêm 
về nguồn gốc của virus Trung 
Cộng, bao gồm từ các nhà khoa 
học quốc tế, chính phủ Vương 
quốc Anh và các lãnh đạo Đảng 
Cộng Hòa Hoa Kỳ, nhấn mạnh 

vào điều tra giả thuyết rò rỉ từ 
phòng thí nghiệm.

Trước đây, Hoa Kỳ, Liên 
minh Âu Châu và hơn một chục 
quốc gia khác cũng đã dấy lên 
lo ngại về nghiên cứu của WHO, 
chỉ ra sự chậm trễ đáng kể trong 
việc cho ra báo cáo và việc 
Trung Quốc từ chối chia sẻ dữ 
liệu thô quan trọng.

Vào đầu tháng 05/2021, 
Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên 
gia về bệnh truyền nhiễm và là 
người đứng đầu Viện Dị ứng và 
Bệnh truyền nhiễm Quốc gia 
Hoa Kỳ, cho biết ông “không 
tin” đại dịch virus Trung Cộng 
xuất hiện một cách tự nhiên và 
“chắc chắn tồn tại” khả năng 
đây là kết quả của một sự cố 
phòng thí nghiệm.

Hôm 24/05, ông Scott 
Gottlieb, cựu lãnh đạo Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm 
(FDA) đã chỉ ra các báo cáo về 
các nhà nghiên cứu tại phòng 
thí nghiệm Vũ Hán đã mắc bệnh 
vào tháng 11/2019, nói với CNBC 
rằng ngày càng nhiều bằng chứng 
cho thấy nguồn gốc có khả năng 
từ phòng thí nghiệm.

Trong phiên điều trần tại 
Thượng viện vào tuần lễ từ 
ngày 17-23/05, Tiến sĩ Rochelle 
Walensky, giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh (CDC), cho biết “chắc 
chắn” “một khả năng” rằng đại 
dịch virus Trung Cộng có thể 
là kết quả của một sự cố phòng 

thí nghiệm. Nhưng bà cũng nói 
thêm rằng hầu hết các chủng 
virus corona “thường bắt nguồn 
từ động vật.”

Hôm 24/05, khi được hỏi về 
nhiệm vụ tiếp theo, phát ngôn 
viên của WHO Tarik Jasarevic 
nói với Reuters rằng cơ quan 
này đang xem xét các khuyến 
nghị từ báo cáo của WHO ở cấp 
độ chuyên môn.

“Các nhóm chuyên môn sẽ 
chuẩn bị một đề nghị cho các 
nghiên cứu tiếp theo sẽ cần 
được khai triển và sẽ trình lên 
Tổng giám đốc để xem xét,” ông 
nói khi đề cập đến Tổng giám 
đốc WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Ông Jasarevic, lưu ý về nhận 
xét của ông Tedros hôm 30/03, 
rằng cần thiết có các nghiên 
cứu sâu hơn trong nhiều lĩnh 
vực, bao gồm cả phát hiện 
sớm các ca nhiễm và các cụm 
lây nhiễm, vai trò tiềm ẩn của 
chợ động vật, sự lây truyền qua 
chuỗi thức ăn và giả thuyết sự 
cố phòng thí nghiệm. 

Bản tin có sự đóng góp của Eva 
Fu và Reuters
Thu Ngân biên dịch

EMEL AKAN
 

Tòa Bạch Ốc đã phản ứng trước 
một bài báo được xuất bản nói 
rằng để làm hài lòng các nhà 
bảo vệ môi trường, Tổng thống 
(TT) Joe Biden đang có kế hoạch 
nhập cảng hầu hết các kim loại 
cần thiết cho ngành sản xuất 
xe điện thay vì tìm nguồn cung 
ứng từ các nhà khai thác mỏ 
của Hoa Kỳ.

Hôm 25/05, Reuters đưa tin 
cho biết Hoa Kỳ sẽ tìm nguồn 
cung ứng kim loại cho xe hơi 
điện từ các nước đồng minh 
như Canada, Úc và Brazil, dẫn 
lời hai quan chức chính phủ 
nắm thông tin trực tiếp về vấn 
đề này. Điều này trái ngược với 
những gì mà chiến dịch của ông 
Biden đã hứa hẹn trước cuộc 
bầu cử.

Bài báo nêu rõ: “Các kế 
hoạch này sẽ là một đòn giáng 
mạnh vào các nhà khai thác mỏ 
của Hoa Kỳ, những người đã hy 
vọng rằng ông Biden sẽ chủ yếu 
dựa vào các kim loại từ nguồn 
cung cấp nội địa.”

Kế hoạch này cũng mâu 
thuẫn với sắc lệnh mà cựu TT 
Donald Trump ký hồi năm 
2020, nhằm mở rộng và tăng 
cường khai thác khoáng sản 
đất hiếm trong nước và các 
nguyên liệu quan trọng khác. 
Ông Trump cũng cho phép Ngũ 

Giác Đài tài trợ cho các nỗ lực 
của khu vực tư nhân trong việc 
tạo dựng năng lực tinh luyện đất 
hiếm trong nước.

Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng 
bài báo của Reuters đã mô tả 
“không chính xác” cách tiếp 
cận của chính phủ trong việc 
xây dựng ngành sản xuất nội 
địa, bao gồm “phát triển một 
cách có trách nhiệm các nguồn 
khoáng sản” tại Hoa Kỳ.

“Tổng thống Biden đang 
tập trung vào việc nắm bắt thị 
trường xe điện (EV), tìm nguồn 
cung ứng và tạo dựng chuỗi 
cung ứng này ở tại Hoa Kỳ, đồng 
thời tạo ra những việc làm được 
trả lương cao,” ông Ali Zaidi, 
phụ tá cố vấn khí hậu quốc gia 
cho biết trong một tuyên bố với 
The Epoch Times.

Tuy nhiên, một quan chức 
chính phủ khác nói với The 
Epoch Times rằng Tòa Bạch Ốc 
không loại trừ khả năng hợp tác 
với các đồng minh và đối tác 
để phát triển chuỗi cung ứng 
pin EV một cách linh hoạt và 
an toàn. Hoa Kỳ cũng sẽ đầu tư 
vào một chuỗi cung ứng nội địa 
cho xe điện liên quan đến việc 
“thu hồi, gia công và tái chế tại 
Hoa Kỳ.”

Ông Pini Althaus, Giám đốc 
điều hành của USA Rare Earth, 
đã phản ứng với bài báo trên 
của Reuters, và nói rằng quyết 

định tìm kiếm nguồn cung 
ứng kim loại từ các quốc gia 
khác “sẽ hủy hoại ngành này 
và là một bước thụt lùi đối với 
mục tiêu thiết lập một chuỗi 
cung ứng nội địa an toàn.” 
USA Rare Earth hiện đang 
phát triển mỏ khai thác đất 
hiếm Round Top ở Texas.

“Người hưởng lợi trong một 
chính sách như vậy, một lần 
nữa, lại là Trung Quốc,” ông 
nói, trong một tuyên bố chỉ 
trích Hoa Thịnh Đốn vì đã đưa 
ra những quyết định kém cỏi 
suốt ba thập kỷ qua, làm gia 
tăng sự phụ thuộc của Hoa Kỳ 
vào Trung Quốc về các khoáng 
sản đất hiếm và các nguyên vật 
liệu quan trọng khác dùng để 
sản xuất các thiết bị công nghệ 
hiện đại như như điện thoại di 
động, xe điện và hỏa tiễn.

Ông Althaus nói: “Trung 
Quốc đang chủ động và tích cực 
theo đuổi việc giành được các 
dự án đất hiếm hoặc các thỏa 
thuận bao thầu trên toàn thế 
giới, và đó cũng không, không 
phải là cách tiếp cận lý tưởng 
và có kiểm soát mà các nhà 
khai thác mỏ của Hoa Kỳ sẽ áp 
dụng—tức là ưu tiên con người. 
Các ông chủ đầu tư Hoa Kỳ sẽ 
đưa ra các quyết định thương 
mại tốt nhất cho các cổ đông 
của họ trong chuỗi cung ứng 
của Hoa Kỳ.”

Sản xuất xe điện nội địa phụ 
thuộc vào các khoáng chất 
quan trọng như mangan, liti, 
coban, niken, than chì, nhôm, 
đồng và nhiều loại nguyên tố đất 
hiếm khác nhau. Đối với một số 
nguyên tố kể trên, Hoa Kỳ hoàn 
toàn phụ thuộc vào việc nhập 
cảng. Và Trung Quốc là nhà 
cung cấp hàng đầu thế giới cho 
nhiều loại khoáng chất này.

Trong vài năm qua, Bắc Kinh 
đã chứng minh rằng họ có thể 
sử dụng đất hiếm như một chiến 
thuật trả đũa. Và vào đầu năm 
nay, các quan chức Trung Cộng 
đã phát tín hiệu rằng Trung 
Quốc có thể hạn chế xuất cảng 
đất hiếm để làm tê liệt hoạt động 
sản xuất chiến đấu cơ F-35 của 
Hoa Kỳ.

Để  đối phó với sự gián đoạn 
chuỗi cung ứng và giải quyết 
những mối đe dọa này từ Trung 
Quốc, ông Biden đã ký một sắc 
lệnh vào ngày 24/02 để “giúp 
tạo ra chuỗi cung ứng linh hoạt 
và an toàn hơn cho các mặt 

hàng thiết yếu và quan trọng.”
Sắc lệnh này tập trung vào 

các nút tắc nghẽn trong chuỗi 
cung ứng của bốn mặt hàng 
chủ chốt, bao gồm khoáng chất 
đất hiếm, vi mạch bán dẫn, pin 
cho xe điện và nguyên liệu dược 
phẩm. Sau khi xem xét, giới 
chức chính phủ cho biết Tòa 
Bạch Ốc có thể tìm hiểu các lựa 
chọn chính sách khác nhau, 
kể cả việc  thúc đẩy sản xuất 
nội địa và hợp tác với các đồng 
minh để giải quyết tình trạng 
gián đoạn nguồn cung ứng.

Mặc dù các khoáng sản quan 
trọng trong đó có đất hiếm, có ý 
nghĩa sống còn đối với an ninh 
quốc gia và kinh tế của Hoa Kỳ, 
nhưng do sự cản trở của các 
nhà môi trường và một số đảng 
viên Dân Chủ, nên vẫn chưa rõ 
liệu chính phủ ông Biden có thể 
thúc đẩy việc tăng cường khai 
thác và tinh luyện khoáng sản 
trong nước hay không.

 
Doanh Doanh biên dịch

RAO VẶT

NHÀ BÁN
For Sale By Owner!

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

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

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

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

L/L: Phi Yến 714-909-8461

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

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

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

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

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

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

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

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

Chương trình
QUÀ TẶNG TINH THẦN

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

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

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

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

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

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

Westminster, CA 92683

CẦN RAO VẶT
Xin gọi: 714-356-8899

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

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

Xin L/L: 714-356-8899

TOM OZIMEK

Các nhà lập pháp Đảng Cộng 
Hòa đã kêu gọi sa thải Tiến sĩ 
Anthony Fauci sau khi ông này 
biện hộ cho dòng tiền tài trợ 
600,000 USD của Viện Y tế Quốc 
gia Hoa Kỳ (NIH) cho Viện 
virus học Vũ Hán ở Trung Quốc, 
phòng thí nghiệm này là tâm 
điểm của cuộc tranh luận về 
nguồn gốc vẫn chưa có lời giải 
của virus Trung Cộng.

Trong lời khai trước Tiểu 
ban Phân bổ Ngân sách cho 
Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của 
Hạ viện hôm 25/05, ông Fauci, 
giám đốc của NIH, cho biết 
đó sẽ “gần như là sự tắc trách 
của chúng tôi” nếu bộ không 
cộng tác cùng các nhà khoa 
học Trung Quốc để nghiên cứu 
cách thức virus có thể lây từ 
động vật sang người.

Ông Fauci nhấn mạnh rằng 
NIH không tài trợ cho cái gọi 
là nghiên cứu nâng cao chức 
năng, mà ông định nghĩa là 
“lấy một loại virus có thể lây 
nhiễm sang người và làm cho 
nó dễ lây lan và/hoặc gây bệnh 
cho con người hơn,” tại phòng 
thí nghiệm Vũ Hán, tuyên bố 
rằng mục đích của khoản tài trợ 
600,000 USD “là để nghiên cứu 
sự tiếp xúc giữa động vật và 
con người, giám sát và xác định 
xem những virus trên dơi này 
có khả năng truyền bệnh cho 
con người hay không.”

Trong phiên điều trần 
tại Thượng viện hôm 26/05, 
Thượng nghị sĩ John Kennedy 
(Cộng Hòa-Louisiana) đã đặt 
câu hỏi về niềm tin của ông 
Fauci vào các nhà khoa học 
của phòng thí nghiệm Vũ Hán, 
những người mà ông Fauci đã 
gọi là “rất đáng kính” chỉ một 
ngày trước đó.

“Làm sao ông biết họ 
không nói dối ông và vẫn sử 
dụng tiền cho nghiên cứu 
nâng cao chức năng?” ông 
Kennedy hỏi ông Fauci.

Ông Fauci thừa nhận rằng 
ông không thể chắc chắn liệu số 
tiền đó có được sử dụng trái mục 
đích hay không.

“Quý vị không bao giờ biết 
được,” ông Fauci nói.

Sau nhận xét của ông Fauci, 
Dân biểu Warren Davidson 
(Cộng Hòa-Ohio) đã kêu gọi bãi 
nhiệm ông. Trong một lần xuất 
hiện trên chương trình truyền 
hình “Fox and Friends” hôm 
27/05, ông Davidson đã cáo 
buộc ông Fauci cung cấp “vỏ 
bọc cho Trung Cộng” giữa bối 
cảnh Bắc Kinh đang đối kháng 
với một cuộc điều tra minh bạch 
về khởi nguồn của sự bùng phát 
[dịch bệnh].

Ông nói: “Những người như 
Tiến sĩ Fauci đã bao che cho họ. 
Tổ chức Y tế Thế giới đang bao 
che cho họ. Và choáng váng 
thay, nhiều đồng hương của 
chúng ta đã bao che cho Trung 
Cộng. Họ thà đổ lỗi cho Đảng 
Cộng Hòa hay cựu Tổng thống 
Donald Trump. Và đó là lý do 
tại sao khoa học mang tính 
chính trị không thể vượt trên 
khoa học. Và Tiến sĩ Fauci đã 
dẫn đầu trong việc bao che này. 
Ông ta cần phải bị sa thải.”

Trước đó, ông Davidson đã 
đưa ra Đạo Luật Yêu Cầu Sa 
Thải Sớm đối với Những Người 
Không Đủ Năng Lực như ông 
Fauci (FIRED), đạo luật này đặt 
ra giới hạn 12 năm cho những 
người được bổ nhiệm phụng sự 
trong tư cách là giám đốc của 
Viện về Dị ứng và Bệnh truyền 
nhiễm Quốc gia, một chức vụ 
mà ông Fauci đã đảm trách từ 
năm 1984.

Một nhà lập pháp khác của 
Đảng Cộng Hòa kêu gọi sa 
thải ông Fauci, Dân biểu Guy 
Reschenthaler (Cộng Hòa-
Pennsylvania), đã nói với “Fox 
and Friends” hôm 27/05 rằng 
ông tin ông Fauci “hoàn toàn 
không đủ năng lực hoặc ông ta 
đang lừa dối người dân Mỹ,” 
và ông ta “nên bị sa thải hoặc 
từ chức.”

Ông Reschenthaler lập 
luận rằng vào những giai đoạn 
đầu của đại dịch, ông Fauci đã 
đánh lừa công chúng trong việc 
hướng dẫn đeo khẩu trang.

Hồi tháng 03/2020, ông 
Fauci nói, “Hiện tại ở Hoa Kỳ, 

mọi người không nên đeo khẩu 
trang khi đi lại.”

Sau đó, ông Fauci giải thích 
rằng ý ông muốn nói là khẩu 
trang nên được ưu tiên cho 
nhân viên y tế, nhưng ông 
Reschenthaler khẳng định rằng 
ông Fauci đã nói dối.

“Ông ta đã nói dối một cách 
trắng trợn với Quốc hội về khẩu 
trang và với người dân Mỹ, 
rằng khẩu trang không giúp 
ích gì, và rồi sau đó ông ta lại 
nói, ‘Ồ không, tôi đã nói dối để 
chúng ta có thể tích trữ được 
[thiết bị bảo hộ cá nhân],’” ông 
Reschenthaler cho hay.

Hồi tháng 05/2020, trao đổi 
với kênh truyền hình National 
Geographic, ông Fauci đã bác 
bỏ phần lớn giả thuyết rò rỉ từ 
phòng thí nghiệm, “Nếu quý vị 
nhìn vào sự tiến hóa của virus 
ở dơi và những gì đang [lan 
truyền] ở ngoài kia bây giờ, 
[bằng chứng khoa học] đang rất, 
rất nghiêng về [giả thuyết rằng] 
thứ này không thể là do nhân 
tạo hoặc cố ý thao túng được.”

Gần đây, ông Fauci cho biết 
ông không còn chắc về việc 
COVID-19 đã phát triển một 
cách tự nhiên hay không và 
kêu gọi một cuộc điều tra mở về 
nguồn gốc của virus.

“Tôi không bị thuyết phục về 
điều đó. Tôi nghĩ chúng ta nên 
tiếp tục điều tra những gì đã xảy 
ra ở Trung Quốc cho đến khi 
chúng ta tiếp tục tìm hiểu hết 
khả năng của mình về những gì 
đã xảy ra,” ông Fauci nói tại một 
hội nghị chuyên đề nhằm kiểm 
chứng thực tế vào hôm 11/05.

“Hiển nhiên, những ai điều 
tra về điều này đã nói rằng nó có 
thể thoát ra từ một ổ dịch động 
vật rồi sau đó lây nhiễm sang 
người, nhưng nó [cũng] có thể 
là một cái gì đó khác, và chúng 
ta cần tìm ra cái đó. Đó là lý do 
tại sao tôi nói rằng tôi hoàn 
toàn ủng hộ bất kỳ cuộc điều tra 
nào về nguồn gốc của virus.”

Cơ sở tại Vũ Hán, nơi đặt 
phòng thí nghiệm P4 duy nhất 
của Trung Quốc—một loại 
phòng thí nghiệm có mức độ 
an toàn sinh học cao nhất, nơi 

nghiên cứu về các bệnh nguy 
hiểm nhất trên thế giới được 
tiến hành—đã trở thành tâm 
điểm chú ý giữa bối cảnh lo 
ngại rằng virus Trung Cộng 
có thể bắt nguồn từ đó, thay vì 
bắt nguồn từ một bước nhảy tự 
nhiên từ dơi sang người.

Các thành viên Đảng Cộng 
Hòa của Ủy ban Tình báo Hạ 
viện đã tranh luận trong một 
báo cáo hôm 19/05 rằng nhiều 
khả năng virus đã rò rỉ từ phòng 
thí nghiệm.

Trung Cộng đã phủ nhận mọi 
mối liên hệ giữa nguồn gốc của 
virus và phòng thí nghiệm Vũ 
Hán và thúc đẩy giả thuyết “lây 
lan từ động vật tự nhiên”—rằng 
virus truyền sang người từ một 
vật chủ động vật. Tuy nhiên, cho 
đến nay Bắc Kinh vẫn chưa xác 
định được loài động vật ban đầu 
nào được cho là đã lây nhiễm 
virus sang người.

Một báo cáo từ Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) được công bố 
hồi tháng 03/2021 cho biết virus 
Trung Cộng có khả năng lây 
lan sang người thông qua một 
loài động vật không xác định, 
nhưng Tổng giám đốc WHO 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
cho biết phái đoàn nghiên cứu 
nguồn gốc virus đã không phân 
tích đầy đủ các giả thuyết khác.

Ông Ghebreyesus cho biết, 
“Về phía WHO, mọi giả thuyết 
vẫn còn để ngỏ … Chúng ta 

vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của 
virus.”

Hôm 25/05, Hoa Kỳ đã thúc 
giục WHO khởi động một cuộc 
điều tra mới về nguồn gốc của 
virus Trung Cộng, nhấn mạnh 
sự  cần  thiết của tính minh bạch.

“Giai đoạn 2 của nghiên cứu 
về nguồn gốc COVID phải được 
đưa ra với các điều khoản tham 
chiếu minh bạch, dựa trên cơ 
sở khoa học và cung cấp cho 
các chuyên gia quốc tế sự độc 
lập để đánh giá đầy đủ về nguồn 
gốc của virus và những ngày 
đầu bùng phát,” Bộ trưởng Y tế 
và Dịch vụ Nhân sinh Xavier 
Becerra nhận xét trước Đại hội 
đồng  Y  tế  Thế  giới  lần thứ  74.

Hơn một chục quốc gia, bao 
gồm cả Hoa Kỳ và Liên minh 
Âu Châu, đã bày tỏ lo ngại về 
nghiên cứu giai đoạn một của 
WHO về nguồn gốc virus, chỉ ra 
sự chậm trễ đáng kể trong việc 
cho ra báo cáo và việc Trung 
Quốc từ chối chia sẻ dữ liệu thô 
quan trọng.

Hôm 26/05, Tổng thống Joe 
Biden thông báo rằng ông đã ra 
lệnh đánh giá thông tin tình báo 
chặt chẽ hơn về những gì mà 
ông cho là hai kịch bản đều hợp 
lý như nhau về nguồn gốc của 
virus Trung Cộng—một là tự 
nhiên, còn lại là rò rỉ từ phòng 
thí nghiệm.

Tịnh Nhi biên dịch

Đảng Cộng Hòa kêu gọi sa thải ông Fauci vì những 
sự việc liên quan đến phòng thí nghiệm Vũ Hán

REUTERS

Hôm 26/05, Đại diện Thương 
mại Hoa Kỳ Katherine Tai cho 
biết Hoa Kỳ vẫn phải đối diện 
với “những thách thức rất lớn” 
trong các hoạt động về kinh tế 
và thương mại với Trung Quốc.

Theo văn phòng của bà 
Tai, bà đã nói chuyện với hãng 
thông tấn Reuters trong một 
cuộc phỏng vấn trước cuộc điện 
đàm trực tuyến đầu tiên của bà 
với Phó Thủ tướng Trung Quốc 
Lưu Hạc (Liu He), một cuộc họp 
mà trong đó bà đã đưa ra “các 
vấn đề cần quan tâm.”

Cơ quan Đại diện Thương 
mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết 
rằng, “Trong cuộc trao đổi 
thẳng thắn của họ, Đại sứ Tai 
đã thảo luận về các nguyên tắc 
thương mại lấy người lao động 
làm trung tâm của chính phủ 
ông Biden-bà Harris và quá 
trình đánh giá đang diễn ra về 
mối liên kết thương mại Hoa 
Kỳ-Trung Quốc, đồng thời nêu 
ra các vấn đề đáng quan tâm.”

Bộ Thương mại Trung Quốc đã 
mô tả các cuộc đàm phán này là 
“một sự trao đổi thẳng thắn, thực 
tiễn, và mang tính xây dựng.”

Cuộc họp này đã đánh dấu 
sự tham gia chính thức đầu tiên 
giữa những nhà lãnh đạo thương 
mại của hai nền kinh tế lớn nhất 
thế giới kể từ khi Tổng thống (TT) 
Hoa Kỳ Joe Biden nhậm chức vào 
hồi tháng 01/2021.

Sự kiện này diễn ra vào thời 
điểm TT Biden đã chỉ trích gay 
gắt Trung Quốc về các vấn đề vi 
phạm nhân quyền và tìm cách 
tập hợp Nhóm 7 (G-7) quốc gia 
đồng minh giàu có của mình để 
thành lập một mặt trận thống 
nhất chống lại Trung Quốc.

Cách giải quyết đại dịch 
COVID-19 của Trung Quốc—đại 
dịch hiện đã cướp đi sinh mạng 
của hơn 3 triệu người trên toàn 
thế giới—cũng đã khiến Hoa Kỳ 

và các đồng minh của họ tức giận.
Cũng trong ngày 26/05, TT 

Biden đã ra lệnh cho các trợ lý 
điều tra những giả thuyết khác 
nhau do các cơ quan tình báo 
Hoa Kỳ xác nhận về nguồn gốc 
của virus, bao gồm cả khả năng 
xảy ra một vụ tai nạn trong phòng 
thí nghiệm ở Trung Quốc. Trung 
Quốc cho biết họ ủng hộ một 
“cuộc điều tra kỹ lưỡng” nhưng 
cảnh báo Hoa Kỳ nên tránh 
chính trị hóa vấn đề này.

Chính phủ TT Biden đang 
tiến hành một cuộc đánh giá 
toàn diện chính sách thương 
mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, trước 
khi thỏa thuận Giai đoạn 1 hết 
hạn vào cuối năm 2021.

 
Những thách thức
vẫn còn đó’
Bà Tai nói với Reuters rằng thỏa 
thuận thương mại Giai đoạn 
1 là quan trọng nhưng chỉ là 
một phần của một mối quan hệ 
phức tạp.

Bà Tai cho biết, “Những thách 
thức tổng thể mà chúng tôi gặp 
phải với Trung Quốc cũng vẫn 
còn đó và chúng rất lớn.”

Hai nước đã ký thỏa thuận 
thương mại này vào tháng 
01/2020—ngay trước khi đại 
dịch COVID-19 bắt đầu. Thỏa 
thuận này kêu gọi Trung Quốc 
gia tăng việc mua các sản phẩm 
nông nghiệp, các sản phẩm chế 
tạo, năng lượng, và các dịch vụ 
từ Hoa Kỳ lên 200 tỷ USD trong 
năm 2020 và 2021, so với mức 
của năm 2017.

Thỏa thuận này đã giải tỏa 
bớt căng thẳng cho cuộc chiến 
thuế quan kéo dài hai năm 
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc 
do cựu TT Donald Trump tiến 
hành nhằm mục đích thay đổi 
các chính sách thương mại của 
Trung Quốc, mặc dù thuế quan 
vẫn áp dụng đối với hàng trăm 
tỷ USD hàng thương mại.

Chính phủ TT Biden đã hứa 

hẹn sẽ đối phó mạnh mẽ với mô 
hình kinh tế do nhà nước điều 
hành của Trung Quốc, bằng các 
khoản đầu tư mới vào lĩnh vực 
đổi mới để duy trì lợi thế công 
nghệ của Hoa Kỳ.

Mục tiêu mua hàng hóa Hoa 
Kỳ của Trung Quốc mới đạt 
khoảng 60% so với cam kết mua 
hàng năm 2020, và vẫn đang 
chậm trễ trong việc nhập cảng 
hàng hóa năm 2021, trong khi chỉ 
còn hơn sáu tháng để hoàn thành 
thỏa thuận kéo dài hai năm này.

Theo Viện Kinh tế Quốc tế 
Peterson thì, cho đến hết năm 
2020, tổng kim ngạch nhập cảng 
của Trung Quốc đối với các sản 
phẩm được bảo hộ từ Hoa Kỳ là 
99.9 tỷ USD, so với mức cam kết 
là 173.1 tỷ USD.

Trung Quốc cũng đồng ý 
giảm bớt các rào cản trong lĩnh 
vực dịch vụ tài chính và các 
quy định về công nghệ sinh học 
nông nghiệp, cũng như thực 
hiện các bước để bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ.

Thỏa thuận này đã không giải 
quyết được những lo ngại căn bản 
của Hoa Kỳ về chuyển giao công 
nghệ và các khoản trợ cấp khổng 
lồ cho các doanh nghiệp nhà 
nước—những vấn đề mà chính 
phủ cựu TT Trump nói rằng họ sẽ 
giải quyết trong một thỏa thuận 
thương mại giai đoạn hai.

Nguyễn Lê biên dịch

Đại diện Thương mại Katherine Tai: 
Hoa Kỳ đối diện với ‘những thách thức 
rất lớn’ từ Trung Quốc

Tòa Bạch Ốc phủ nhận việc TT Biden tìm kiếm 
nguồn kim loại từ ngoại quốc cho sản xuất xe điện 

Tổng thống Joe 
Biden ký một sắc 
lệnh về việc bảo 
đảm các chuỗi 
cung ứng quan 
trọng, trong 
Phòng Tiệc Quốc 
gia của Tòa Bạch 
Ốc tại Hoa Thịnh 
Đốn vào ngày 
24/02/2021.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), trên Đồi 
Capitol ở Hoa Thịnh Đốn hôm 11/05/2021.

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm trình bày trong 
khi thử nghiệm về COVID-19 trên các mẫu tại 
phòng thí nghiệm BGI ở Vũ Hán, Trung Quốc, 
vào ngày 06/02/2020.

GREG NASH/POOL/GETTY IMAGES

STR/AFP VIA GETTY IMAGES

SAUL LOEB/AFP/GETTY IMAGES Đại diện Thương mại Katherine Tai trình bày 
trong một phiên điều trần với Ủy ban Tài chính 
và Thuế vụ Hạ viện tại Điện Capitol ở Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 13/05/2021. 
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Hoa Kỳ kêu gọi điều tra nguồn gốc virus 
Trung Cộng khi giả thuyết ‘rò rỉ từ phòng 
thí nghiệm’ ngày càng được quan tâm
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Tham vọng năng lượng mặt 
trời của chính phủ Biden đang 
vấp phải những khiếu nại rằng 
ngành công nghiệp toàn cầu 
này phụ thuộc vào nguyên 
liệu thô của Trung Quốc, vốn 
có thể do lao động cưỡng bức 
sản xuất.

Một trở ngại lớn là 
polysilicon, nguyên liệu này 
được sử dụng để sản xuất 
tế bào quang điện cho các 
tấm pin năng lượng mặt trời. 
Ngành công nghiệp toàn cầu 
này tiếp nhận 45% nguồn 
cung từ Tân Cương, khu vực 
tây bắc Trung Quốc, nơi mà 
nhà cầm quyền Trung Cộng bị 
cáo buộc đang giam giữ hàng 
loạt người dân tộc thiểu số và 
các hành vi lạm dụng khác. 
Các khu vực khác của Trung 
Quốc cung ứng 35%. Chỉ 20% 
nguồn cung đến từ Hoa Kỳ và 
các nhà sản xuất khác.

Đặc phái viên khí hậu của 
ông Biden, ông John Kerry, cho 
biết Hoa Thịnh Đốn đang cân 
nhắc việc có nên ngăn chặn các 
sản phẩm năng lượng mặt trời 
của Tân Cương vào thị trường 
Hoa Kỳ hay không. Điều này 
tạo ra xung đột với kế hoạch 
của Tổng thống Joe Biden trong 
việc cắt giảm lượng khí thải 
carbon gây biến đổi khí hậu, 
thông qua việc thúc đẩy năng 
lượng mặt trời và năng lượng 
tái tạo khác, trong khi cùng lúc 
cắt giảm các chi phí.

Theo các nhà nghiên cứu 
và chính phủ nước ngoài, tại 
Tân Cương, hơn một triệu 
người Duy Ngô Nhĩ và các 
nhóm dân tộc thiểu số khác 
mà chủ yếu là người Hồi giáo 
đã bị bắt vào các trại tạm giam. 
Giới hữu trách nơi này bị cáo 
buộc đã cưỡng bức triệt sản 
người thiểu số và phá hủy các 
đền thờ Hồi giáo.

Các quan chức Trung Cộng 
bác bỏ các cáo buộc lạm dụng 
và nói rằng, các trại tập trung 
này là để đào tạo nghề nhằm 
mục đích phát triển kinh tế và 
ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan.

Hoa Kỳ và một số nhà cung 
cấp năng lượng mặt trời của 
Trung Quốc đã cam kết sẽ 
tránh các nhà cung cấp có thể 
sử dụng lao động cưỡng bức. 
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu họ 
có thể đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng mà thiếu đi Tân 
Cương, nơi Bắc Kinh sẽ không 
cho phép thực hiện các cuộc 
kiểm tra độc lập đối với các nơi 
làm việc, hay không.

Theo như báo cáo ngày 
14/05 của hai nhà nghiên cứu 
Laura T. Murphy và Nyrola 
Elima thuộc Đại học Sheffield 
Hallam của Anh, thì các nhà 
sản xuất lớn nhất đều sử dụng 
nguyên liệu thô từ Tân Cương 
và tồn tại “nguy cơ cao về lao 
động cưỡng bức trong chuỗi 
cung ứng của họ.”

Xác suất liên quan đến lao 
động cưỡng bức “là một vấn đề,” 
ông Kerry đã nói với các nhà 
lập pháp Hoa Kỳ vào tuần trước 
(17-23/05). Ông viện dẫn rằng 
“chúng tôi tin rằng trong một 
số trường hợp, các tấm pin năng 
lượng mặt trời được sản xuất bởi 
lao động cưỡng bức.”

Các chính phủ phương Tây 
đã áp đặt hạn chế về đi lại và tài 
chính lên các quan chức Trung 
Cộng bị cáo buộc là lạm dụng. 
Chính phủ Hoa Kỳ đã cấm nhập 
cảng bông và cà chua từ Tân 
Cương, viện dẫn lo ngại về lao 
động cưỡng bức.

Ông Kerry cho biết chính 
phủ đang đánh giá xem liệu có 
nên mở rộng lệnh cấm đó đối 
với pin năng lượng mặt trời và 
nguyên liệu thô từ Tân Cương 
hay không. Ông nói thêm rằng 
ông không được biết về tình 
trạng của việc đánh giá này.

Vấn đề đang gây tranh cãi là 
chương trình “chuyển giao lao 
động” của Trung Cộng, theo đó 
công nhân ở Tân Cương được 
đưa vào làm việc tại các công ty.

Giới chức Trung Cộng nói 
rằng việc này là hoàn toàn tự 
nguyện, nhưng hai nhà nghiên 
cứu Murphy và Elima cho rằng 
sự việc diễn ra trong “một môi 
trường bị cưỡng ép chưa từng 
có” và “được củng cố bởi mối 
đe dọa liên tục về việc cải tạo và 
giam giữ”.

Báo cáo của họ cho biết: 
“Nhiều người lao động bản địa 
không thể từ chối hoặc thoát 
khỏi những công việc này. Báo 
cáo cho rằng các chương trình 
này “tương đương với việc 
cưỡng bức chuyển giao dân cư 
và nô dịch hóa.”

Hai nhà nghiên cứu Murphy 
và Elima cho biết, họ đã tìm 
thấy 11 công ty tham gia vào 
việc chuyển giao lao động 
cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ 
và các dân tộc thiểu số khác, và 
có đến 90 doanh nghiệp Trung 
Quốc và nước ngoài có chuỗi 
cung ứng chịu ảnh hưởng. Họ 
cho biết các nhà sản xuất cần 
phải thực hiện “những thay đổi 
đáng kể” nếu họ muốn tránh 
các nhà cung cấp sử dụng lao 
động cưỡng bức.

Hai nhà nghiên cứu này cho 
rằng các nhà sản xuất thiết bị 
năng lượng mặt trời lớn nhất 
toàn cầu như—JinkoSolar, 
Công ty Công nghệ Năng lượng 
Xanh  LONGi, Công ty Năng 
lượng Mặt trời Trina, và Công ty 
JA Solar Holdings có thể đã sử 
dụng lao động cưỡng bức trong 
chuỗi cung ứng của mình.

Theo cô Murphy và cô Elima, 
các công ty Trina và JinkoSolar 
cũng có “khả năng [tiến hành] 
chuyển giao lao động” tại các 
nhà máy, đồng thời cơ sở của 
JinkoSolar lại nằm trong một 
khu công nghiệp có trại giam.

Các công ty JinkoSolar, 
LONGi, Trina và JA Solar đã 
không phúc đáp ngay các câu 
hỏi về báo cáo này.

Đồng thời, nguồn cung suy 
giảm khi nhu cầu tăng cao đã 
đẩy giá polysilicon lên hơn 100% 
kể từ tháng 01/2021 đến mức 
cao  nhất  trong  vòng  9  năm  qua.

Trong một email, ông 
Johannes Bernreuter, Giám đốc 
Công ty Nghiên cứu Bernreuter 
của Đức, cho biết thị trường 
“đã được cung ứng dưới mức.”

Trung Quốc vừa là thị trường 
toàn cầu lớn nhất về thiết bị 
năng lượng mặt trời đồng thời 
cũng là nhà sản xuất lớn nhất.

Điều đó phản ánh qua các 
khoản chi tiêu hàng tỷ USD 
trong hai thập kỷ qua nhằm 
thúc đẩy công nghệ năng 
lượng mặt trời. Đảng cầm 
quyền muốn hạn chế sự phụ 
thuộc vào dầu và khí đốt nhập 
cảng, vốn bị coi là điểm yếu 
về an ninh, và muốn dẫn đầu 
trong một ngành công nghiệp 
mới nổi.

Nguồn cung dư thừa khi 
hàng trăm nhà sản xuất Trung 
Quốc đổ xô vào ngành công 
nghiệp này cách đây 15 năm 
đã khiến giá xuống thấp. Điều 
đó làm tổn hại đến các đối 
thủ phương Tây nhưng đã đẩy 
nhanh việc áp dụng năng lượng 
mặt trời ở Hoa Kỳ và Âu Châu.

Trong số 10 hãng sản xuất 
hàng đầu toàn cầu thì 7 hãng là 
của Trung Quốc. Canadian Solar 
Inc. được ghi danh tại Canada 
nhưng hoạt động sản xuất tại 
Trung Quốc. Hanwha Q-Cells 
của Nam Hàn đứng thứ 6.

Nhà sản xuất Hoa Kỳ duy 
nhất trong top 10 nói trên, First 
Solar Inc. không liên quan đến 
chuỗi cung ứng polysilicon của 
Tân Cương, vì công ty Tempe 
(ở Arizona) sử dụng công 
nghệ màng mỏng không cần 
polysilicon.

Ông Bernreuter cho biết 
các nhà cung cấp phục vụ thị 
trường Hoa Kỳ và Âu Châu 
có thể có đủ polysilicon mà 
không cần đến Tân Cương. Tuy 
nhiên, ông nói rằng nguồn 
cung có thể bị siết chặt nếu 
các nước khác áp đặt yêu cầu 
tương tự.

Các nhà cung cấp tiềm năng 
không đến từ Trung Quốc bao 
gồm có Wacker Chemie AG của 
Đức, và chi nhánh tại Malaysia 
của công ty Nam Hàn OCI.

Tuy nhiên, theo các nhà 
nghiên cứu Murphy và Elima, 
các công ty này cũng có thể 
đã thu mua nguyên liệu từ 
nhà cung cấp lớn nhất của 
Tân Cương, Công ty Công 
nghiệp Silicon Hoshine. Họ 
đã trích dẫn các tài liệu cho 
thấy Hoshine, còn được gọi là 
Hesheng, đã tham gia vào việc 
“chuyển giao lao động.”

Công ty Hoshine đã không 
phúc đáp ngay các nghi vấn về 
báo cáo này.

Hồi tháng 02/2021, 175 công 
ty bao gồm cả các chi nhánh ở 
Hoa Kỳ của JinkoSolar, LONGi, 
Trina và JA Solar đã ký cam 
kết phản đối việc các nhà cung 
cấp của mình sử dụng lao động 
cưỡng bức.

Theo chủ tịch Abigail Ross 
Hopper của nhóm này, những 
thay đổi tiềm năng sẽ được thực 
hiện vào cuối tháng Sáu.

Cũng trong tháng 02/2021, 
Chủ tịch Ross Hopper nói với 
tạp chí PV của Hoa Kỳ rằng, 
“Nếu khách hàng của họ và 
chính phủ Hoa Kỳ đang yêu 
cầu điều đó, họ cần phải nhanh 
chóng hành động.”

Ông Bernreuter cảnh báo 
Trung Cộng “có thể đã can 
thiệp” vào một cuộc đánh giá, 
mặc dù không có dấu hiệu nào 
cho thấy điều đó đã xảy ra.

Doanh Doanh biên dịch

Tham vọng năng lượng mặt trời của TT Biden xung đột với 
những khiếu nại về lao động cưỡng bức ở Trung Quốc

LUO YA VÀ JENNIFER ZENG
 

Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(Trung Cộng) đã cáo buộc Hoa 
Kỳ khởi xướng cuộc “Cách 
mạng Màu” (Color Revolution) 
ở Trung Quốc sau khi Đại sứ 
quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc 
công bố “Chương trình Tài trợ 
Ngoại giao Công chúng” năm 
2021, với đề nghị tài trợ lên tới 
30,000 USD cho “mỗi một dự án 
thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ 
và Trung Quốc.”

“Cách mạng Màu” là cụm 
từ được dùng để chỉ những 
phong trào chính trị bất bạo 
động ở một số quốc gia thuộc 
Liên Xô cũ hoặc ở vùng Balkan 
trong những năm đầu thập 
niên 2000, lấy tên một màu sắc 
hay một loại cây cối, bông hoa 
tiêu biểu.

Theo chương trình [ngoại 
giao] này, các cá nhân, hoặc 
tổ chức phi chính phủ, hoặc tổ 
chức nhân dân và các học viện 
có thể nộp đơn xin tài trợ để hỗ 
trợ các lĩnh vực ưu tiên như: xã 
hội và giá trị Mỹ, văn hóa, sức 
khỏe, và ngôn ngữ. Một trong 
những lĩnh vực ưu tiên là các dự 
án “ủng hộ thúc đẩy ngoại giao 
giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân 
dân Trung Quốc, đặc biệt là gia 
tăng sự hiểu biết về Hoa Kỳ của 
nhân dân Trung Quốc.”

Chương trình này vì lý do 
này khác đã khiến Trung Cộng 
tức giận. Một trong những cơ 
quan ngôn luận chính của chế 
độ này, Thời báo Hoàn cầu, đã 
cáo buộc Hoa Kỳ là chiêu mộ 

một “đội quân thứ năm” (“fifth 
column”: một nhóm gián điệp 
phá hoại bên trong một tổ chức 
lớn) ở Trung Quốc, và ông Triệu 
Lập Kiên (Zhao Lijian), phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc đã đổ cho Hoa Kỳ tội dàn 
dựng một “cuộc cách mạng 
màu” (cố gắng gây bất ổn một 
quốc gia thông qua một sự việc) 
ở  Trung Quốc.

Vào ngày 19/05, ông Triệu 
đã cáo buộc Hoa Kỳ “can thiệp 
vào công việc nội bộ của các 
quốc gia khác trên thế giới, 
gây ảnh hưởng xấu và thậm 
chí tạo ra các cuộc cách mạng 
màu” dưới chiêu bài dân chủ 
và nhân quyền.

“Người ta phải đặt nghi vấn 
về mục đích thực sự của chương 
trình Hoa Kỳ này,” ông Triệu 
nói trong một cuộc họp báo 
thường kỳ của Bộ Ngoại giao 
Trung Cộng.

Trong một bài báo ngày 
15/05, Thời báo Hoàn cầu 

đã chỉ trích Hoa Kỳ đang cố 
gắng nhổ tận gốc một nhóm 
đảo chính tại Trung Quốc. Bài 
báo dẫn lời Lý Hải Đông (Li 
Haidong), giáo sư tại Đại học 
Ngoại giao Trung Quốc, nói 
rằng “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
đang khởi xướng một kế hoạch 
xâm nhập Trung Quốc, bao 
gồm cả Hồng Kông và Ma Cao, 
với tuyên truyền dưới chiêu bài 
‘ngoại giao công chúng’ cùng 
việc hỗ trợ tài chính và chuyển 
lợi ích cho ‘một số cá nhân cụ 
thể’ hoặc ‘tổ chức’ dưới chiêu 
bài các hoạt động văn hóa, và 
thậm chí kích động một ‘cuộc 
cách mạng màu.’”

Bài báo này đã được đăng tải 
rộng rãi trên nhiều trang web 
tiếng Trung.

Tẩy não công chúng là 
chiến lược dài hạn của 
Trung Cộng
Trong một cuộc phỏng vấn với 
The Epoch Times, ông Hoàng 

Kim Thu (Huang Jinqiu), nhân 
vật kỳ cựu của truyền thông 
Trung Quốc nói rằng lý do 
khiến Trung Cộng rất tức giận 
về chương trình này là nó có 
thể chống lại sự tẩy não lâu dài 
của Trung Cộng.

“Trong một thời gian dài, 
chính quyền này đã tẩy não 
người dân thông qua hệ thống 
tuyên truyền một chiều. Người 
dân không có suy nghĩ độc 
lập. Trung Cộng muốn họ trở 
thành những người ngu muội, 
nhu nhược và nô dịch,” ông 
Hoàng nói.

Ông cho biết thêm rằng 
Trung Cộng lo ngại người dân 
Trung Quốc đại lục sẽ thực sự 
tìm hiểu về Hoa Kỳ thông qua 
các dự án được chương trình 
này tài trợ và những tuyên 
truyền chống Mỹ trong quá khứ 
của Trung Cộng sẽ mất đi hiệu 
lực. Điều này khiến Trung Cộng 
thấy bị đe dọa.

“Sau khi tỉnh giấc, người dân 
sẽ đòi hỏi quyền dân chủ, bầu 
cử. Đó là điều mà Trung Cộng 
gọi là nhân tố bất ổn định. Đó 
cũng là lý do tại sao ngay cả khi 
quý vị có Internet, Trung Cộng 
sẽ cố gắng hết sức để chặn thông 
tin,” ông nhấn mạnh.

 
Phân biệt Trung Cộng với 
người dân Trung Quốc
Ông Hoàng cho biết cách tiếp cận 
của Đại sứ quán Hoa Kỳ là sự tiếp 
nối chính sách tách bạch chính 
quyền Trung Cộng khỏi người 
dân thường Trung Quốc của cựu 
Tổng thống Donald Trump.

“Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Pompeo đã nói rõ rằng Trung 
Quốc không phải là Trung 
Cộng, và Trung Cộng không 
phải là người dân Trung Quốc. 
Vì thế, chính phủ cựu Tổng 
thống Trump đã nhắm mục tiêu 
vào Trung Cộng trong khi thể 
hiện sự cảm thông và ủng hộ 
đối với người dân Trung Quốc.”

 Ông Hoàng nói rằng 
Trung Cộng rất phẫn nộ về sự 
phân biệt này: “Đó là lý do tại 
sao Trung Cộng muốn ràng 
buộc nó với người dân Trung 
Quốc. Nếu chúng ta phải chết, 
chúng ta sẽ cùng chết chung. 
Đảng này muốn chuyển nỗi 
thống khổ đó sang người dân 
[của nó].”

Ông Hoàng cũng nói rằng 
Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ không 
áp đặt những tuyên bố hay đòi 
hỏi về chính trị đối với người 
dân Trung Quốc. Những gì họ 
cố gắng làm chỉ là cung cấp 
cho người dân Trung Quốc 
một cánh cửa để nhìn thấy thế 
giới rộng lớn hơn, hít thở bầu 
không khí tự do, và có được tư 
duy độc lập.

Tuy nhiên, sự giao lưu văn 
hóa của Trung Cộng được lồng 
ghép với tuyên truyền cùng các 
nghị trình khác. Ông Hoàng 
cho biết khó có thể phân biệt 
được đó là tổ chức trao đổi văn 
hóa thực sự, hay là Cơ quan 
Mặt trận Thống nhất của Trung 
Cộng, hay thậm chí là các cơ 
quan gián điệp.

 
Từ Huệ biên dịch 

Trung Cộng cáo buộc Đại sứ quán Hoa Kỳ khởi xướng 
‘Cách mạng Màu’ tại Trung Quốc
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Một nhân 
viên an ninh 
Trung Quốc 
ra hiệu bên 
ngoài Đại sứ 
quán Hoa Kỳ 
ở Bắc Kinh, 
Trung Quốc, 
vào ngày 
12/09/2020.

DANIEL LACALLE

Chỉ số niềm tin người 
tiêu dùng của trường 
Đại học Michigan đã 
giảm xuống 82.8 trong 

tháng 05/2021, từ mức 
88.3 vào tháng 04/2021. 

Quan trọng hơn, chỉ số điều kiện 
kinh tế hiện tại đã rơi xuống 90.8 
từ mức 97.2 và chỉ số kỳ vọng của 
người tiêu dùng giảm xuống 77.6 từ 
mức 82.7.

Dữ liệu chính xác này cũng đặt 
ra những nghi vấn về mức độ bền 
vững của việc hồi phục. Doanh số 
bán lẻ trong tháng 04/2021 không 
thay đổi, với quần áo giảm 5.1%; 
doanh thu các cửa hàng giảm 4.9%; 
hàng hóa phục vụ cho giải trí và 
thể thao giảm 3.6%, còn dịch vụ ăn 
uống chỉ tăng 3%.

Sản lượng sản xuất của Hoa Kỳ 
cũng gần như không đổi trong tháng 
04/2021, chỉ tăng 0.4% so với tháng 
trước do sản lượng xe có động cơ 
giảm 4%. Quý vị có thể nghĩ rằng 
điều này không tệ lắm cho đến khi 
quý vị thấy rằng mức sử dụng công 
suất công nghiệp chỉ đạt 74.9% vào 
tháng 04/2021, thấp hơn đáng kể so 
với trước đại dịch.

Số liệu việc làm cũng đặt ra 
những câu hỏi về luận điểm “phục 
hồi mạnh mẽ.” Việc làm phi nông 
nghiệp vẫn giảm 8.2 triệu, tương 
đương 5.4%, so với các mức trước 
đại dịch, dù tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) có khả năng phục hồi hoàn 
toàn trong quý 2 năm nay.

Những con số này rất quan trọng 
vì chúng xuất hiện sau hàng ngàn tỷ 
dollar được gọi là kích thích [kinh tế], 
và toàn bộ luận điểm của sự phục hồi 
hình chữ V xuất phát từ quan điểm 
rằng tiêu dùng sẽ tăng vọt. Thực tế lại 
cho thấy khác. Trên thực tế, doanh 
số bán lẻ đã cho thấy một cú bật giả 
tạo do các chi phiếu kích thích được 
đưa ra một cách sai lầm, chỉ để quay 
trở lại tình trạng trì trệ.

Sự gia tăng lạm phát càng làm 
dấy lên những câu hỏi về quan điểm 
bùng nổ tiêu dùng, hiển nhiên đối 
với tầng lớp trung lưu. Tại sao? Nếu 
chúng ta nhìn vào mức tăng 4.2% của 
chỉ số giá tiêu dùng trong 12 tháng 
kết thúc vào tháng 04/2021, nó bao 
gồm mức tăng giá 25% trong năng 
lượng, mức tăng 12% giá khí đốt, mức 
tăng 5.6% giá dịch vụ vận tải, mức 
tăng 2.2% giá các dịch vụ y tế, v.v.

Khi người tiêu dùng nhận thấy 
giá cả tăng cao hơn, đặc biệt là đối 
với những hàng hóa và dịch vụ thiết 
yếu mà chúng ta mua hàng ngày, 
các quyết định tiêu dùng trở nên 
thận trọng hơn và xu hướng tiết kiệm 
tăng lên. Đây là điều mà chúng ta đã 
thấy ở nhiều quốc gia. Ở Nhật Bản, 
thông điệp “chính thức” nhiều năm 
về nguy cơ giảm phát đã xung đột với 
nhận thức của người dân về giá cả 
sinh hoạt và xu hướng tiết kiệm tăng 
lên – đúng là như vậy. Người dân 
không khờ khạo, và quý vị có thể nói 
với họ rằng không có lạm phát hay 
chỉ là nhất thời, nhưng họ nhận thấy 
chi phí sinh hoạt gia tăng và họ sẽ có 
phản ứng một cách tương ứng.

Có hai điều chúng ta nên quan 
tâm. Thứ nhất, sự phục hồi yếu ớt 
nhờ chương trình kích thích tài 
chính và tiền tệ lớn nhất trong nhiều 

thập kỷ; và thứ hai, hiệu quả ngắn 
hạn và giảm dần của các chương 
trình này. Một gói kích thích trị giá 2 
nghìn tỷ USD tạo ra một hiệu ứng rất 
ngắn hạn kéo dài dưới 5 tháng.

Gần đây tôi đã có một cuộc thảo 
luận với cựu ứng cử viên Cục Dự trữ 
Liên bang Judy Shelton, và bà tuyên 
bố rằng sự phục hồi sẽ mạnh mẽ hơn 
nếu không có các gói kích thích kinh 
tế. Có lẽ bà ấy đúng.

Những người theo thuyết 
Keynes mới (Neo-Keynes) có thể 
sẽ nói rằng nếu các số liệu trên 
vẫn tiếp tục duy trì, thì giải pháp 
là thêm gói kích thích khác nữa; 
nhưng không phải vậy. Nhiều tiền 
hơn cho các chương trình của 
chính phủ có nghĩa là tăng trưởng 
chậm hơn và phục hồi yếu hơn.

Người tiêu dùng Hoa Kỳ không 
hài lòng. Họ không nhìn thấy sự lạc 
quan chính thức về thị trường việc 
làm hoặc các số liệu vĩ mô, và tình 
trạng “đường cao” như hiện tại có 
khả năng dẫn đến trạng thái “thiếu 
đường” đột ngột.

Tiến sĩ Daniel Lacalle, nhà kinh tế 
trưởng tại quỹ đầu cơ Tressis và là tác 
giả của các cuốn sách “Tự Do hoặc 
Bình Đẳng”, “Thoát Khỏi Bẫy Ngân 
Hàng Trung Ương” và “Cuộc Sống 
Trong Thị Trường Tài Chính.”

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 

TOM OZIMEK

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) 
cho biết họ đang tiến tới 
việc áp dụng tiền điện toán 
(digital currency) của ngân 
hàng trung ương (CBDC) 
thông qua nỗ lực nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ vào 
hoạt động thanh toán điện 
toán. Fed đặc biệt tập trung 
vào các cơ hội và rủi ro liên 
quan đến loại dollar điện 
toán (digital dollar) mới này.

Fed cho biết trong một 
tuyên bố ngày 20/05 rằng, 
“Những tiến bộ công nghệ 
đang thúc đẩy sự thay đổi 
nhanh chóng trong lĩnh vực 
thanh toán toàn cầu,” đồng 
thời cho biết thêm rằng họ 
đang tích cực cải thiện vai 
trò của mình là nhà cung cấp 
dịch vụ thanh toán cốt lõi và 
là cơ quan phát hành tiền tệ 
của Hoa Kỳ, đồng thời thúc 
đẩy sự ổn định về tiền tệ và 
tài chính, cũng như sự an 
toàn và hiệu quả của hệ thống 
thanh toán.

Chủ tịch Fed Jerome 
Powell cho biết trong một 
thông báo qua video vào 
ngày 20/05 rằng, “Để theo 
đuổi các chức năng cốt lõi 
này, một cách thận trọng, 
chúng tôi đã theo dõi và 
thích ứng với những đổi mới 
công nghệ đang làm biến đổi 
toàn bộ lĩnh vực thanh toán, 
tài chính và ngân hàng.”

Lấy cảm hứng từ 
Bitcoin, một loại mã kim 
(cryptocurrency) về căn bản 
không được giám sát, sử 
dụng công nghệ ghi sổ điện 
toán phi tập trung được gọi 
là blockchain (chuỗi khối) để 
xác thực và bảo mật các giao 
dịch, các ngân hàng trung 
ương trên khắp thế giới đã 
và đang suy xét việc áp dụng 
CBDC – một loại công cụ nợ 
của ngân hàng trung ương 
mới sẽ được phát hành dưới 
hình thức điện toán. CBDC sẽ 
sử dụng một bản ghi điện tử 
hoặc mã thông báo điện toán 

tương tự (digital token) dưới 
hình thức tập trung hóa – để 
đại diện cho một loại tiền tệ 
pháp định (fiat) dưới hình 
thức điện toán, sẽ được các 
cơ quan có thẩm quyền phát 
hành và quản trị.

Ông Powell cho biết Fed 
có kế hoạch công bố vào 
mùa hè này một tài liệu thảo 
luận nhằm tìm hiểu những 
tác động của công nghệ phát 
triển nhanh chóng đối với 
thanh toán điện toán, đặc 
biệt tập trung vào việc có 
thể phát hành một loại tiền 
tệ điện toán của ngân hàng 
trung ương Hoa Kỳ để công 
chúng sử dụng.

Ông Powell nói: “Chúng 
tôi nghĩ rằng điều quan trọng 
là bất kỳ CBDC tiềm năng 
nào cũng có thể đóng vai 
trò bổ sung chứ không phải 
là thay thế tiền mặt và các 
hình thức điện toán hiện tại 
của đồng dollar trong khu 
vực tư nhân, chẳng hạn như 
tiền gửi tại các ngân hàng 
thương mại. Việc thiết kế 
một CBDC sẽ đề cao chính 
sách tiền tệ quan trọng, sự ổn 
định tài chính, bảo vệ người 
tiêu dùng, các cân nhắc về 
luật pháp và quyền riêng tư, 
đồng thời sẽ cần sự suy nghĩ 
và phân tích thận trọng – bao 
gồm cả ý kiến   đóng góp từ 
công chúng và các quan chức 
do dân bầu.”

Các hành động của nhiều 
quốc gia đang điều chỉnh 
khuôn khổ quy định của họ 
cho phù hợp với tài sản tiền 
điện toán, và tìm cách khai 
triển các loại tiền điện toán 
do ngân hàng trung ương 
phát hành đã thúc đẩy Fed 
gia tăng nỗ lực trong lĩnh vực 
này.  Ngân hàng trung ương 
Trung Quốc đang hướng tới 
mục tiêu trở thành tổ chức 
tiền tệ lớn đầu tiên phát hành 
CBDC, một phần trong nỗ lực 
quốc tế hóa đồng nhân dân tệ 
và giảm sự phụ thuộc vào hệ 
thống ngân hàng toàn cầu do 
đồng USD thống trị.

Ủy viên của Ủy ban Giao 
dịch Chứng khoán (SEC) 
Hester Peirce đã trình 
bày tại một hội nghị qua 
mạng Internet trên trang 
MarketWatch hồi tháng 
04/2021 rằng, trong khi 
những nỗ lực của Trung Quốc 
nhằm áp dụng đồng nhân 
dân tệ điện toán rất tân tiến, 
[nhưng] các biện pháp bảo vệ 
quyền riêng tư không tốt sẽ 
hạn chế việc sử dụng.

“Một quốc gia như Trung 
Quốc tích hợp nội dung 
giám sát thành một phần 
của chương trình tiền tệ điện 
toán của ngân hàng trung 
ương, tôi không chắc nó có 
thể  cạnh tranh với tiền điện 
toán thị trường tư nhân hoặc 
tiền điện toán mà Hoa Kỳ có 
thể phát triển, hay Fed có thể 
phát triển ở Hoa Kỳ,” bà cho 
biết thêm.

Ông Powell đã nói rằng 
điều quan trọng hơn là Fed 
phải có sự tiếp cận đúng đắn 
với đồng dollar điện toán chứ 
không phải dẫn đầu cuộc đua.

“Chúng tôi không cố gắng 
đưa ra quyết định vào thời 

điểm này,” ông nói hồi tháng 
Tư tại một hội nghị thượng 
đỉnh qua mạng Internet do 
Ngân hàng Thanh toán Quốc 
tế tổ chức, nơi cũng đang 
nghiên cứu về các CBDC. 
“Chúng tôi đang thử nghiệm 
công nghệ.”

Theo ông Powell, với 
vai trò quan trọng của đồng 
dollar là đồng tiền dự trữ 
hàng đầu thế giới, Fed có 
“nghĩa vụ luôn đi đầu” trong 
việc nắm vững các chi phí và 
lợi ích của CBDC.

Ông cho rằng luôn có 
những rủi ro và lợi ích đối với 
tiền điện toán. Các lợi ích bao 
gồm “hệ thống thanh toán 
hiệu quả hơn, bao phủ hơn,” 
đồng thời có các rủi ro liên 
quan đến việc tấn công mạng, 
rửa tiền và tài trợ khủng bố. 
Ngoài ra còn có rủi ro là một 
loại tiền điện toán có thể được 
các cá nhân nắm giữ dưới 
dạng điện tử và do đó không 
cần đi qua các ngân hàng.

Dân biểu Warren 
Davidson (Cộng Hòa–Ohio), 
một thành viên của Ủy ban 
Dịch vụ Tài chính Hạ viện, 

đã cảnh báo về rủi ro đối với 
quyền tự do cá nhân nếu các 
kiến   trúc sư của đồng tiền 
điện toán của ngân hàng 
trung ương Hoa Kỳ áp dụng 
các biện pháp tương tự như 
đồng nhân dân tệ điện toán 
của Trung Quốc.

Ông Davidson nói với 
NTD News trong một cuộc 
phỏng vấn rằng: “Trung Quốc 
đang sử dụng hệ thống tiền 
tệ của họ như một hệ thống 
kiểm soát. Và họ đang đề nghị 
liên kết tiền tệ điện toán của 
ngân hàng trung ương với hệ 
thống tín nhiệm xã hội của 
họ; qua đó họ gần như biết 
mọi thứ về mọi người – họ 
có thể lọc tất cả các giao dịch 
và cuối cùng tuyên bố, đúng 
rồi, chúng tôi sẽ không cho 
những người kia dùng dịch 
vụ  ngân hàng.”

“Đáng buồn thay, ở Hiệp 
chủng quốc Hoa Kỳ, có 
những người nhìn vào điều 
đó và nói: ‘Ồ, điều đó thật 
tuyệt, chúng tôi rất muốn có 
nó.’ Điều đó thật đáng sợ.”

Chánh Tín biên dịch

Tờ tiền giấy 1 USD trước biểu đồ chứng khoán hiển thị trong hình minh họa này được chụp vào ngày 08/02/2021. 

Fed tiến gần hơn đến việc phát triển tiền điện 
toán của Ngân hàng Trung ương

Người tiêu dùng Hoa Kỳ không hài lòng

DADO RUVIC/REUTERS

Chi phiếu kích thích kinh tế do COVID-19 trên nền mờ của lá cờ Hoa Kỳ. 

SHUTTERSTOCK
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LAWRENCE SOLOMON 

Nga bị báo chí phản 
đối, như thế thật thích 
đáng. Tham nhũng tràn 
lan; các ký giả và những 

người chỉ trích Tổng thống 
Vladimir Putin đã gặp phải những kết 
cục đột ngột; các cuộc biểu tình chính 
trị đồng loạt bị trấn áp bằng dùi cui; 
cộng đồng LGBTQ phải chịu những 
hạn chế theo kiểu mà đã kết thúc 
nhiều thập kỷ trước ở hầu hết các nước 
phương Tây, và các tôn giáo bị xem là 
không trung thành với quốc gia – một 
chi nhánh Hồi giáo cực đoan và giáo 
phái Nhân chứng Jehovah là những ví 
dụ – không được dung thứ.

Tuy nhiên, bằng một số biện pháp 
– một số biện pháp mang tính cá nhân 
hơn là chính trị – nước Nga ngày nay 
đem lại cho công dân của mình nhiều 
quyền hơn, sự tôn trọng hơn và tinh 
thần trách nhiệm nhiều hơn Hoa Kỳ, 
Canada, và các nước phương Tây khác, 
nơi các quyền tự do căn bản không còn 
được coi là đương nhiên.

Sự suy giảm tự do của Hoa Kỳ thể 
hiện rõ ràng nhất kể từ khi xảy ra đại 
dịch COVID-19, nơi mà dưới “vỏ bọc 
của một đại dịch y tế thực sự, [Hoa Kỳ] 
thực sự đang chuyển sang một tình 
huống đảo chính, một tình trạng nhà 
nước cảnh sát,” bà Naomi Wolf – một 
cựu cố vấn của Tổng thống Bill Clinton 
– người đã cảnh báo về sự gia tăng của 
[chế độ] chuyên chế ở Hoa Kỳ kể từ khi 
[ra mắt] cuốn sách bán chạy nhất năm 
2007 của bà, “The End of America.”

“Nhà nước hiện đã bóp chết các 
doanh nghiệp, ngăn không cho chúng 
tôi tụ tập tự do để thờ phượng như Tu 
chính án thứ Nhất quy định, đang xâm 
phạm cơ thể chúng tôi… [và] hạn chế 
sự di chuyển.”

Ngược lại, Nga đã kết thúc 6 tuần 
phong tỏa trên toàn quốc vào tháng 
05/2020, với các quán bar và nhà hàng 
mở cửa trở lại cùng các biện pháp giãn 
cách xã hội, và đã từ chối duy trì đợt 
phong tỏa toàn quốc lần thứ hai. Khi 
các đợt phong tỏa ở khu vực hoặc địa 
phương xảy ra sau đó, chúng có xu 
hướng ngắn hạn hoặc được nhắm mục 
tiêu [cụ thể], chẳng hạn như các đợt 
phong tỏa đối với những người từ 65 
tuổi trở lên, buộc các quán bar và nhà 
hàng đóng cửa lúc 11 giờ đêm, hoặc 
yêu cầu kiểm tra nhiệt độ trước khi tiếp 
nhận khán giả đến nhà hát ở Moscow 

và các phòng hòa nhạc. Các nhà thờ 
thường phản đối những biện pháp này.

Bàn về sự bảo đảm của hiến pháp 
Nga đối với sự tách biệt giữa nhà thờ và 
nhà nước, nhiều nhà thờ, nếu không 
muốn nói là hầu hết, vẫn mở cửa trong 
dịp Lễ Phục sinh. Sự chuyên chế, mà 
Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác 
áp dụng thông qua đại dịch COVID-19, 
tồn tại trong thời gian ngắn và tương đối 
trầm lắng ở Nga.

Sau khi những lo ngại về COVID-19 
chấm dứt, phong trào xóa bỏ văn hóa 
của Hoa Kỳ sẽ vẫn tồn tại, đe dọa sinh 
kế của hàng triệu nhân viên trong các 
trường đại học, các tổ chức nghệ thuật, 
các tập đoàn lớn, và các chính phủ dám 
bất đồng chính kiến. Ngay cả những vị 
anh hùng như George Washington và 
Abraham Lincoln cũng bị tẩy chay vì 
không đủ thuần khiết, hoặc da quá trắng 
và quá nam tính. Trên thực tế, các đảng 
phái đa nguyên lớn của xã hội Hoa Kỳ 
kết hợp lại đại diện cho đa số người Mỹ 
phải chịu kỷ luật vì bị cáo buộc là phân 
biệt chủng tộc, bài ngoại, phân biệt giới 
tính, kỳ thị đồng tính, đồng tính luyến ái 
hoặc nghi ngờ khác.

Ở Nga, hiện tượng xóa bỏ văn hóa của 
phương Tây và tính đúng đắn chính trị 
thúc đẩy văn hóa này, không tồn tại, đến 
mức một bài bình luận trên tờ Moscow 
Times thiên tả, một nhà phê bình về 
Putin và Điện Kremlin, đã lên án kiểu 
nói chuyện thiếu tế nhị tràn lan khắp 
nước Nga, kể cả các chính trị gia: “Ở bất 
kỳ quốc gia nào khác với một phương 
thức chính trị đúng đắn, các nhà lập 
pháp đồng nghiệp và dư luận sẽ buộc các 
chính trị gia này từ chức. Một số quốc gia 
sẽ buộc tội họ theo luật về phát ngôn thù 
hận hoặc chủ nghĩa cực đoan.”

Người Nga không chỉ có quyền 
không chính xác về mặt chính trị, mà họ 
còn không cảm thấy bị tước quyền lãnh 
đạo chính trị của mình. Không giống 
như hàng triệu người Mỹ nghi ngờ về 
việc Tổng thống Joe Biden giành được 
nhiều phiếu bầu hơn Donald Trump 
trong cuộc bầu cử tổng thống, rất ít 
người Nga – ngay cả trong số những kẻ 
thù chính trị – tranh chấp chiến thắng 
bầu cử của Putin. Theo [kết quả thăm 
dò] do công ty khảo sát Levada có uy tín 
quốc tế công bố, ông Putin đã liên tục 
nổi tiếng với số lượng [người] tán thành 
vượt xa so với [những người] tán thành 
ông Biden hoặc ông Trump trước đó.

Người Nga tán thành các nhà lập 
pháp liên bang của họ nhiều hơn người 

Mỹ tán thành các nhà lãnh đạo quốc 
hội của họ, và người Nga cũng tán 
thành nhiều thống đốc của họ. Trái 
ngược với sự thiên lệch từ các phương 
tiện truyền thông phương Tây chống 
ông Putin, chống Nga, ông Alexei 
Navalny, một đối thủ chính trị của 
Putin – người đã bị đầu độc và sau đó bị 
bỏ tù – có thể bị nhiều người ở phương 
Tây chế nhạo, nhưng tỷ lệ tán thành 
của ông chỉ là 19%, và ông ấy chỉ được 
4% người Nga “tin tưởng nhất”, so với 
32% người tin tưởng ông Putin nhất.

Chỉ có 17% người Nga tin tưởng 
rằng bộ phim gây sốt của ông Navalny – 
“Cung điện cho ông Putin: Lịch Sử của 
Vụ Hối Lộ Lớn Nhất Thế Giới”, trong đó 
tuyên bố ông sở hữu một cung điện trị 
giá 1.5 tỷ USD – không phải là một lời 
vu khống phi lý.

Mặc dù Nga là một đất nước đa quốc 
gia với gần 200 dân tộc thiểu số, nhiều 
người trong số họ đại diện tại các nước 
cộng hòa dân tộc dựa trên sắc tộc và các 
khu tự trị, Nga đã tránh được sự chia rẽ 
sâu sắc và bản sắc chính trị thường thấy 
ở Hoa Kỳ. Nếu có bất cứ điều gì, các dân 
tộc thiểu số thậm chí có xu hướng ủng 
hộ ông Putin hơn những người dân tộc 
Nga, bất chấp nền tảng “Nước Nga trên 
hết” của ông Putin hoặc có lẽ vì chính 
nền tảng này.

Ngoại trừ Chechnya, nơi các phần tử 
Hồi giáo cực đoan đã gây chiến chống 
lại chính phủ liên bang, các dân tộc 
thiểu số có xu hướng là những người 
Nga yêu nước.

Các tôn giáo thiểu số cũng có xu 
hướng tự do hơn ở Nga so với nhiều nước 
phương Tây, nơi họ chịu sự phân biệt 
hoặc tệ hơn. Chủ nghĩa bài Do Thái đang 
gia tăng ở Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và 
Pháp, khiến nhiều người Do Thái di cư 
đến Israel hoặc các quốc gia khác được 
cho là an toàn. Người Do Thái không rời 
khỏi nước Nga vì sợ bị tấn công – ông 
Putin và liên bang Nga rất thận trọng 
trong việc làm cho người Do Thái ở Nga 
cảm thấy được chào đón, khiến nhiều 
người Do Thái từ Liên Xô cũ di cư đến 
Israel nay quay trở lại nước Nga.

Người Nga không khao khát trở thành 
những người Mỹ ‘thức tỉnh’, và người 
Mỹ không khao khát được sống dưới sự 
cai trị của người đàn ông mạnh mẽ kiểu 
Nga. Nhưng trừ khi xu hướng đảo ngược, 
thì người Mỹ có thể thực hiện tệ hơn các 
quyền tự do ở cấp độ Nga.

Bà Wolf lo ngại rằng, “Chúng ta 
đang biến thành một phiên bản của 
một nhà nước độc tài toàn trị ngay 
trước mắt mọi người.”

Ông Lawrence Solomon là một nhà báo 
chuyên mục, một tác giả và là giám đốc 
chính sách của Probe International có 
trụ sở tại Toronto. @LSolomonTweets 
LawrenceSolomon@nextcity.com

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

Minh Khanh biên dịch

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, thông qua cuộc họp video tại Sochi, 
Nga, hôm 28/09/2020.

JOHN CALVIN THOMAS
 

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội 
địa Alejandro Mayorkas 
được biết là đang xem xét 

việc phát triển các công cụ 
có thể giúp trẻ em Hoa Kỳ 

phân biệt giữa sự thật và những lời nói 
dối, đồng thời biết được khi nào bọn trẻ 
bị cung cấp những “thông tin sai lệch”.

Tờ Washington Times, tờ báo đầu 
tiên đăng tin này, cho biết một phát 
ngôn viên của bộ từ chối đưa ra chi tiết, 
nhưng sẽ có thêm thông tin được tiết lộ 
“trong những tuần tới”.

Ông Mayorkas có thể bắt đầu bằng 
cách kiểm tra tin giả cho tuyên bố gần 
đây của ông ta rằng biên giới phía nam 
Hoa Kỳ đã “đóng cửa”. Ông ta đã đưa 
ra tuyên bố này khi các bức ảnh thời 
sự cho thấy nhiều đợt người đang vượt 
qua biên giới. Những đứa trẻ nên tin 
tưởng ông ta hay tin vào “đôi mắt dối 
trá” của chúng?

Có ai, thuộc bất kể đảng phái chính 
trị hay tôn giáo nào, cảm thấy thoải 
mái khi chính phủ đặc biệt nói với trẻ 
em rằng các em có thể tin vào những 
điều gì và có thể tín nhiệm những ai? 
Đây là những gì các quốc gia độc tài đã 
làm. Điều này được gọi là tuyên truyền.

Chúng ta đã bị ngập chìm trong đúng 
đắn chính trị, văn hóa xóa sổ, và chủ 
nghĩa thức tỉnh. Các mạng truyền hình 
dành nhiều thời gian hơn để đưa ra ý 
kiến và các câu chuyện nghiêng về các 
quan điểm nào đó hơn là theo đuổi báo 
chí khách quan, hay ít ra là công bằng.

Danh sách các quan chức chính 

phủ đã nói dối là rất dài và đã có từ thời 
lập quốc. Một số lời nói dối có thể được 
bào chữa dựa trên cơ sở an ninh quốc 
gia. Những cái khác được sử dụng để 
che đậy hành vi sai trái hoặc nâng cao 
hình ảnh của kẻ nói dối.

Trong những năm gần đây, chúng 
ta nhớ lại việc Tổng thống Clinton phủ 
nhận có quan hệ nam nữ với Monica 
Lewinsky; việc Tổng thống Obama tuyên 
bố về chương trình chăm sóc sức khỏe 
của ông ta rằng: “Nếu quý vị thích bác 
sĩ của mình, quý vị có thể tiếp tục giữ họ 
lại;” việc Tổng thống George H.W. Bush 
tuyên bố “Hãy nghe kỹ, sẽ không có thuế 
mới;” việc chính phủ ông George W. 
Bush khẳng định rằng Saddam Hussein 
có vũ khí hủy diệt hàng loạt; việc ông 
Richard Nixon nói dối về Watergate; 
việc ông Lyndon Johnson cùng với nội 
các và các tướng lĩnh của ông ta nói dối 
rằng chúng ta đang chiến thắng trong 
chiến tranh Việt Nam như thế nào (một 
lời nói dối khác là ông Johnson đã 
cam kết trong vận động tranh cử năm 
1964 rằng sẽ không đưa người Mỹ sang 
chiến đấu ở Việt Nam), và việc giám 
đốc điều hành của R.J. Reynolds nói 
với một ủy ban quốc hội vào năm 1994 
rằng “hút thuốc lá không ‘gây nghiện’ 
hơn cà phê, trà hoặc Twinkies.” Tờ 
Washington Post đưa tin trong tháng 
01/2021 rằng vào cuối nhiệm kỳ của 
mình, cựu Tổng thống Trump “đã 
tích lũy 30,573 lời nói sai sự thật trong 
nhiệm kỳ tổng thống – trung bình 
khoảng 21 tuyên bố sai lầm mỗi ngày.”

Tôi có thể tiếp tục, nhưng quý vị đã hiểu.
Ông George Orwell đã tiên tri về 

ngôn ngữ Newspeak và Bộ Sự Thật khi 
viết tiểu thuyết “1984”. Chúng ta đã đạt 
tới cái đầu tiên (Newspeak) về những 
gì được phép nói hoặc không được 
phép nói, nếu không sẽ bị bôi nhọ bởi 
những vết nhơ cường điệu và khó chịu. 
Giờ hãy cùng điểm lại về Bộ Sự Thật 
cho những ai chưa đọc qua cuốn sách 
hoặc cần được nhắc lại.

Bộ Sự Thật tương tự với Newspeak ở 
chỗ nó không liên quan gì đến sự thật, 
mà chính là một cái tên khác của tuyên 
truyền. Công việc của nó là bóp méo 
hồ sơ lịch sử theo cách phù hợp với 
chính sách của chính quyền và phiên 
bản của họ về những sự kiện đó. Nó 
cũng được giao nhiệm vụ định nghĩa 
sự thật, đôi khi dẫn đến những “lời nói 
nước đôi” hoặc mâu thuẫn, nhằm phục 
vụ cho các mục đích của nhà nước.

Sự thật đã trở thành chủ quan và 
tương đối trong thời hiện đại và bây 
giờ là thuộc về cá nhân. Quý vị có “sự 
thật” của quý vị còn tôi có “sự thật” của 
tôi. Ngay cả khi chúng mâu thuẫn với 
nhau, điều đó cũng không thành vấn 
đề, miễn là cả hai chúng ta đều cảm 
thấy hài lòng về điều đó.

Quan niệm sai lầm này đã góp phần 
vào sự suy thoái văn hóa của chúng ta.

Hãy thử thí nghiệm này nếu quý vị 
muốn biết chúng ta đã đi bao xa so với 
sự thật khách quan. Hãy truy cập bất 
kỳ trang web định nghĩa phổ biến nào 
và nhập vào từ “truth” (sự thật). Chúng 
sẽ cho rằng sự thật có tồn tại và có thể 
được khám phá.

Sự thật lẽ ra sẽ giúp chúng ta tự do, 
nhưng nếu chúng ta không thể nhận 
ra hoặc xác định nó thì chúng ta sẽ bị 
trói buộc. Bộ trưởng Mayorkas nên 
đọc lại cuốn tiểu thuyết của Orwell 
và sau đó từ bỏ mọi kế hoạch tuyên 
truyền cho học sinh.

 
Ông John Calvin Thomas là một ký giả, 
tác giả và nhà phát thanh bình luận 
trong hơn 35 năm. Cuốn sách mới nhất 
của ông là “America’s Expiration Date: 
The Fall of Empires and Superpowers 
and the Future of the United States”.

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

Liệu Hoa Kỳ có trở nên ít tự do hơn Nga?

Bộ Sự Thật 2.0

nay khi một lượng tiền lớn đang chảy 
khỏi Trung Quốc thông qua các loại tiền 
điện toán, Trung Cộng dường như đã 
quyết tâm trấn áp tình trạng này.

Các loại mã kim (cryptocurrencies), 
tiêu biểu là Bitcoin, ngày càng thu 
hút được nhiều sự chú ý hơn trong 
những năm gần đây do tính bảo mật, 
quyền riêng tư và tính phi tập trung 
của chúng. Dữ liệu cho thấy đơn giá 
của Bitcoin đã vượt quá 60,000 USD, 
nhưng tính đến ngày 18/05/2021, đơn 
giá của Bitcoin đã rớt xuống còn 43,300 
USD với mức vốn hóa thị trường là 811 
tỷ USD. Khi giá Bitcoin và các loại tiền 
điện toán khác tăng lên, nguồn lực của 
thế giới được đầu tư vào ngành tạo tiền 
điện toán cũng tăng lên đáng kể.

Trung Cộng không công nhận các 
loại tiền điện toán và đã tích cực thực 
hiện các biện pháp cấm những giao 
dịch thông qua tiền điện toán. Thay 
vào đó, Trung Cộng đã giới thiệu đồng 
nhân dân tệ điện toán do Trung Cộng 
kiểm soát.

Các loại tiền điện toán như Bitcoin, 
vì lợi thế bảo mật và quyền riêng tư của 
chúng, đã trở thành mối quan tâm lớn 
đối với Trung Cộng, vốn hoạt động dựa 
trên sự kiểm soát tập trung.

Một điều nghịch lý là mặc dù Trung 
Cộng cấm giao dịch các loại mã kim 
như Bitcoin, nhưng lại không cấm việc 
đào các loại mã kim.

Trong ngành đào Bitcoin trên toàn 
cầu, các thợ đào Trung Quốc chiếm 
phần lớn lượng khai thác trên thế giới.

Trong một nghiên cứu do Statista 
thực hiện vào năm 2020, Trung Quốc 
tiến hành 65% hoạt động đào Bitcoin 
trên thế giới. Hoa Kỳ đứng xa thứ hai, 
chỉ với 7.24%.

Việc khai thác (đào) tiền liên quan 
đến giải các thuật toán phức tạp để đổi 
lấy một số lượng Bitcoin nhất định. Việc 
đào thành công đưa Bitcoin mới vào 
lưu thông và cho phép các giao dịch 
được thực hiện một cách an toàn. Theo 
Nasdaq, trong tháng 04/2021, ngành 
công nghiệp đào Bitcoin đã đem về 
trung bình 56 triệu USD mỗi ngày.

Trong quá trình khai thác, hoạt 
động của máy điện toán không chỉ 
tiêu tốn nhiều điện năng mà người 
khai thác cũng cần cập nhật liên tục và 
phát triển các siêu máy điện toán phục 
vụ quá trình khai thác để tăng khả 
năng tính toán. Hiện tại, nhiều loại 
máy khai thác có mạch tích hợp dành 
riêng cho ứng dụng liên tục được giới 
thiệu trên thị trường.

Công thức tính giá trị lợi ích của việc 
đào [mã kim] là: giá trị của mã kim thu 
được trừ (điện sử dụng + chi phí của máy 
khai thác).

Các thợ đào mã kim của Trung Quốc 
tập trung chủ yếu ở miền Tây Trung 
Quốc, ở các khu vực như Mông Cổ và 
Tân Cương. Điều này là do các khu vực 
này có nhiều trạm thủy điện vừa và 
nhỏ, và do thiếu thiết bị truyền tải điện 
phù hợp nên rất nhiều trạm thủy điện 
bị lãng phí, đặc biệt là vào mùa hè khi 
lũ quét bùng phát và các trạm thủy điện 
sẵn sàng cung cấp miễn phí điện cho 
người dân.

Điện ở những khu vực này rẻ do địa 
hình đồi núi và nhiệt độ thấp. Do đó, 
một số lượng lớn các thợ đào vừa và nhỏ 
đã định cư ở khu vực này để đào Bitcoin. 
Ngay cả những ông chủ của các nhà 
máy thủy điện cũng trở thành những 
thợ đào. Trong khi họ kiếm được trợ cấp 
năng lượng xanh từ chính phủ, họ cũng 
thu được lợi tức từ hoạt động đào [mã 
kim] với điện giá rẻ.

Các mỏ lớn có vốn đầu tư khổng lồ, 
thường tập trung ở Nội Mông và Tân 
Cương, nơi có điện rẻ và khí hậu đủ lạnh.

Trung Quốc không chỉ thống trị 
hoạt động đào tiền điện toán trên toàn 
cầu, mà việc chế tạo máy đào của họ 
cũng đang phát triển nhanh chóng. 
Hai đại công ty đào Bitcoin, Canaan 
Technology và Yibang International, 
đã được niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Hoa Kỳ vào năm 2019 và 2020.

Nói cách khác, phần lớn hoạt động 
đào Bitcoin diễn ra ở Trung Quốc. Trên 
toàn cầu, lượng điện được sử dụng nhiều 
nhất cho Bitcoin là ở Trung Quốc, nhiều 
máy móc nhất được sử dụng để khai 

thác là ở Trung Quốc, các máy khai 
thác tân tiến nhất được sản xuất ở Trung 
Quốc và số lượng bitcoin lớn nhất được 
kiểm soát ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các 
giao dịch Bitcoin lại là bất hợp pháp ở 
Trung Quốc.

Tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc vào tháng 03/2021, Trung Cộng 
đã nhấn mạnh các đề nghị nhằm tạo ra 
những lợi thế mới trong nền kinh tế điện 
toán và tham gia tích cực vào việc xây 
dựng các quy tắc quốc tế và tiêu chuẩn 
công nghệ điện toán như bảo mật dữ 
liệu, tiền tệ điện toán và thuế điện toán.

Trung Cộng hy vọng rằng nền kinh 
tế điện toán, bao gồm cả blockchain 
(chuỗi khối), có thể đóng góp vào GDP 
của Trung Quốc và biến Trung Cộng trở 
thành “nhà lãnh đạo toàn cầu.” Đây là 
lý do tại sao Trung Cộng không cấm đào 
[mã kim].

Công nghệ chuỗi khối có nguồn gốc 
từ Bitcoin, đồng thời là công nghệ quản 
trị và bảo vệ dữ liệu thông qua mã hóa 
và phi tập trung.

Trung Cộng phát triển mạnh mẽ 
công nghệ blockchain và muốn kiểm 
soát ngôn luận trong công nghệ điện 
toán toàn cầu trong tương lai. Tuy 
nhiên, khái niệm ban đầu về phi tập 
trung của công nghệ blockchain lại trái 
ngược với các đặc điểm chuyên chế của 
Trung Cộng. Do đó, Trung Cộng đang 
bắt đầu trấn áp hoàn toàn các loại tiền 
điện toán khác.

Giới hữu trách Trung Cộng gần đây 
đã và đang trấn áp [các loại mã kim]. 
Nhà cầm quyền Trung Cộng đã rà soát 
một số ngân hàng thương mại lớn và các 
nền tảng tài chính trực tuyến thuộc sở 
hữu của những đại công ty công nghệ 
như Alibaba và Tencent. Việc giám 
sát các loại mã kim cũng trở nên chặt 
chẽ hơn, chủ yếu để ngăn chặn các quỹ 
trong nước rửa tiền hoặc chuyển một 
lượng tiền khổng lồ thông qua mã kim.

Hôm 22/04/2021, Ngân hàng CITIC 
Trung Quốc ban hành thông báo cho 
biết để ngăn chặn rủi ro rửa tiền, tất cả 
các tài khoản tại ngân hàng được sử 
dụng cho các giao dịch như Bitcoin và 
Litecoin sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương của 
Trung Cộng đã phạt Ngân hàng CITIC 
Trung Quốc 4.5 triệu USD trong năm 
nay với lý do chống rửa tiền không hiệu 
quả. Mười bốn người có liên quan chịu 
trách nhiệm cũng bị trừng phạt. Hình 
phạt này nhắm tới việc rửa tiền liên 
quan đến mã kim.

 Trong năm nay, tính đến ngày 
12/04/2021, Ngân hàng Trung ương 
Trung Cộng đã phạt 97 triệu USD đối với 
417 tổ chức tài chính và những người 
chịu trách nhiệm, hầu hết đều liên quan 
đến rửa tiền và chuyển khoản xuyên 
biên giới thông qua mã kim.

Ngay từ tháng 12/2013, Ngân hàng 
Trung ương Trung Cộng và năm bộ và 
ủy ban khác đã cùng ban hành một 
thông báo yêu cầu các tổ chức tài chính 
và tổ chức thanh toán không thực hiện 
các hoạt động kinh doanh liên quan 
đến bitcoin. Vào tháng 04/2014, 13 

ngân hàng bao gồm 5 ngân hàng lớn 
của Trung Quốc (Ngân hàng Công 
thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông 
nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung 
Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung 
Quốc và Ngân hàng Truyền thông) 
cũng thông báo rằng các tài khoản 
[khách hàng] của họ sẽ bị cấm sử dụng 
cho Bitcoin và Litecoin.

 
Ngừng chuyển tiền ra hải ngoại
Truyền thông Trung Quốc đã nhiều lần 
đưa tin rằng các loại mã kim được các cá 
nhân và công ty sử dụng để chuyển các 
khối lượng tài sản khổng lồ và các công 
cụ rửa tiền ra hải ngoại, và phương pháp 
này rất khó theo dõi và giám sát.

Hôm 01/05/2021, mã kim đã được 
liệt kê là một trong những phương thức 
gây quỹ bất hợp pháp mà Trung Cộng 
muốn chấm dứt ở trong Trung Quốc.

Thanh khoản giao dịch của các loại 
mã kim như Bitcoin thậm chí còn vượt 
cả mức độ thanh khoản của thị trường 
chứng khoán.

Theo dữ liệu được công bố bởi ông 
Liang Xinjun, một trong những người 
sáng lập Fosun Group, vào tháng 
04/2020, giá trị thị trường của Bitcoin 
chỉ là 158.9 tỷ USD, bằng 3.5% quy mô 
thị trường của Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hồng Kông.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hàng 
năm của Bitcoin tương đương với ba lần 
khối lượng giao dịch của Sở giao dịch 
chứng khoán Hồng Kông.

Tính thanh khoản cao của mã kim 
tạo điều kiện rất thuận tiện cho việc 
chuyển các khoản tiền khổng lồ xuyên 
quốc gia.

Theo báo cáo chống rửa tiền thường 
niên năm 2020 của công ty bảo mật 
blockchain PeckShield, giá trị của tiền 
mã hóa di động xuyên biên giới không 
được kiểm soát của Trung Quốc đạt 17.5 
tỷ USD vào năm 2020, tăng 51% so với 
11.4 tỷ USD vào năm 2019. Con số này 
vẫn đang tăng lên nhanh chóng.

Báo cáo của Lu Media xác nhận rằng 
các tài sản nội địa của Trung Quốc đã 
được chuyển ra hải ngoại thông qua các 
loại mã kim và các khoản tiền bất hợp 
pháp đã được rửa thông qua các loại mã 
kim. Tuy nhiên, bất chấp sự kiểm soát 
chặt chẽ của các cơ quan chức năng của 
Trung Cộng, số lượng các giao dịch mã 
kim gần đây vẫn tăng lên.

Theo tính toán của PeckShield về 
dòng luân chuyển tiền, trước khi có sự 
quản lý chặt chẽ chính thức khởi động 
từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2020, 
số lượng bitcoin chảy từ các sàn giao 
dịch tiền điện toán trong nước của 
Trung Quốc ra ngoại quốc mỗi tháng 
là từ 89,400 đến 166,900. Tuy nhiên, 
vào tháng 11/2020 và tháng 12/2020 
sau khi Trung Cộng bắt đầu kiểm soát 
chặt chẽ, số lượng bitcoin chảy ra 
hải ngoại lần lượt tăng lên 231,700 và 
254,100, tăng gần 40% so với mức đỉnh 
điểm trước đó.

Nếu tính trên cơ sở đơn giá của 
Bitcoin là 50,000 USD thì vào tháng 
11/2020 và tháng 12/2020, số tiền chảy 

từ Trung Quốc dưới dạng Bitcoin ra 
hải ngoại lần lượt là 10.58 tỷ USD và 
12.7 tỷ USD.

Trong quá trình rửa tiền, một “nền 
tảng vận hành phụ” đã được tạo ra. 
Điều này đòi hỏi phải sử dụng mã thu 
tiền của WeChat và Alipay của người 
dùng hoặc thẻ ngân hàng để thu tiền 
thanh toán cho những người tìm cách 
gửi vốn ra ngoài Trung Quốc, từ đó 
kiếm được hoa hồng từ việc thực hiện 
giao dịch. Thông qua việc sử dụng tiền 
điện toán làm phương thức thanh toán, 
rửa tiền xuyên biên giới có thể được 
thực hiện một cách bí mật.

Vào tháng 05/2020, một âm mưu rửa 
tiền lớn đã được điều tra ở Hàng Châu, 
Trung Quốc. Các nhà chức trách phát 
hiện hoạt động này đã rửa hơn 7 tỷ USD, 
thu tiền thông qua AliPay, WeChat Pay, 
và các tài khoản ngân hàng. Trong quá 
trình hoạt động, 4.6 tỷ USD đã được gửi 
ra hải ngoại.

Có nhiều quốc gia trên thế giới ngăn 
chặn tiền điện toán, bao gồm Hoa Kỳ, 
Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, và Ấn Độ.

Ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), 
tỷ phú Trung Quốc lưu vong nổi tiếng, 
cho biết trong một video mà ông đăng 
trên kênh YouTube hôm 07/05/2021 
rằng ông tin rằng các quốc gia này sợ 
rằng tiền điện toán sẽ đe dọa tính toàn 
vẹn của đồng tín tệ [do sự tín nhiệm 
của mọi người mà nó được lưu dụng, 
gồm tiền bằng kim loại và tiền giấy]. 
Nhưng ông tin rằng nỗi sợ hãi của 
Trung Cộng là khác. Trung Cộng sợ 
rằng tiền của Trung Quốc sẽ chảy ra 
hải ngoại. Theo quan điểm của ông, 
ở Trung Quốc đại lục, sự giàu có tăng 
lên tương quan với sự gia tăng bất an 
và các mối đe dọa. Ông tuyên bố rằng 
những người giàu ở Trung Quốc luôn 
tìm cách chuyển tài sản của họ ra hải 
ngoại một cách an toàn và bí mật. Đối 
với những mục đích này, tiền điện toán 
là cách tốt nhất.

Tôi nghĩ rằng phân tích của ông ấy 
có lý. Các loại tiền như Bitcoin về bản 
chất là tiền phi tập trung, được ví như 
vàng. Tín tiền hiện đại là do chính phủ 
có thể tạo ra. Đây là chìa khóa của tiền 
tệ điện toán. Đồng nhân dân tệ điện 
toán do Trung Cộng phát triển sử dụng 
blockchain nhưng vẫn lưu lại tất cả 
những khiếm khuyết của kiểm soát tập 
trung và tín tệ. Hầu hết các chuyên gia 
tài chính phương Tây không lạc quan 
về đồng nhân dân tệ điện toán.

Tác giả Alexander Liao là một nhà bình 
luận và là một ký giả, chuyên nghiên 
cứu về các vấn đề quốc tế ở Hoa Kỳ, 
Trung Quốc, và Đông Nam Á. Ông đã 
xuất bản một lượng lớn các báo cáo, bài 
bình luận, và các chương trình video 
trên các tờ báo và tạp chí tài chính Hoa 
ngữ ở Hoa Kỳ và Hồng Kông.

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.

Lý Bình biên dịch

Trung Cộng kiềm chế tiền điện toán để ngăn 
tiền ‘chảy’ ra khỏi Trung Quốc

Tiếp theo từ trang 1
JACK TAYLOR/GETTY

Một  hình đại diện vật lý của sản phẩm mã kim Ethereum. 
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quan trọng để gây dựng một vương 
triều to lớn, đó là Đạo trị quốc. 

Đàng Trong là một miền đất mới 
và hoàn toàn khác miền Đàng Ngoài, 
nên Đạo trị quốc càng cần phải phù 
hợp hơn mới có thể phát triển sức 
mạnh vùng đất này. Sau 5 đời Chúa 
thì đã đến lúc sự phát triển của Đàng 
Trong cần có một nội lực mạnh mẽ 
hơn để có thể chuyển mình, và đây 
chính là lúc mà Minh Vương Nguyễn 
Phúc Chu  được sinh ra để thi hành 
nhiệm vụ của Trời giao phó, giúp họ 
Nguyễn gây dựng cơ đồ to lớn hơn 
(thời Minh Vương cũng là thời mà 
Đàng Trong mở rộng đến tận Hà 

Tiên, cũng là năm mà Nguyễn 
Hữu Cảnh kinh lược, sáp nhập 
lãnh thổ Thủy Chân Lạp vào 
bản đồ Đại Việt). 

Sự kiện vô cùng quan trọng 
đánh dấu sự chuyển mình của 

Đàng Trong là khi Minh Vương 
mời được vị hòa thượng đức độ, 

tài năng bậc nhất là Thiền sư Thạch 
Liêm về giảng Pháp, nhân đó mà học 
được Phật Pháp, vận dụng sự viên 
dung giữa hai trường phái Nho Phật 
trong việc trị quốc.

Năm 1694, thiền sư Thạch Liêm 
nhận lời của Minh Vương đến Đàng 
Trong thuyết Pháp.

Năm 1695, sau khi đến nơi, Hòa 
thượng đã tổ chức giới đàn để truyền 
giới Bồ tát cho Chúa và quyến thuộc, 
quan lại và 1400 tăng ni ở Phú Xuân. 
Đồng thời cũng trao cho Chúa một 
bản điều trần về việc dùng Chính 
Pháp cai trị quốc gia.

Khai phá miền Nam,
Cửu Long hộ quốc 
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi hòa 
thượng Thạch Liêm sang Đàng Trong 
hoằng truyền Chính Pháp và Minh 
Vương áp dụng pháp độ mới trị quốc, 
thì đã có những tin vui cho vùng đất 
mới này. Các tướng lãnh tài năng dưới 
sự chỉ huy của vị Chúa trẻ tuổi đã 
thành công mở rộng bờ cõi về phương 
Nam rộng hơn bất kỳ thời đại nào trước 
đó. Trong cuộc mở mang bờ cõi đó đã 
hoàn toàn thắng hai quốc gia, đưa lãnh 
thổ phát triển đến cực Tây, thu đất Hà 
Tiên vào bản đồ.

“Năm Mậu Dần (1698) mùa xuân, 
chúa sai Hữu Cảnh làm Thống suất, 
đem quân đi kinh lược Chân Lạp, lấy 
đất Đồng Phố, đặt làm phủ Gia Định 
phân chia đất ấy, lấy Đồng Nai làm 
huyện Phước Long, đặt doanh Trấn 
Biên, lấy Sài Gòn làm huyện Tân Bình, 
dựng doanh Phiên Trấn. Mở đất nghìn 
dặm, dân được hơn 4 vạn hộ, bèn chiêu 
mộ lưu dân từ châu Bố Chính trở vào 
nam cho ở đất ấy. Đặt xã, thôn, phường 
ấp, khai khẩn ruộng đất, định ngạch 
tô thuế, làm sổ đinh. Đến lúc về, Hữu 
Cảnh lại lĩnh trấn như cũ.” (Đại Nam 
Liệt Truyện - Nguyễn Hữu Cảnh)

Nhà họ Nguyễn chịu nhận Thiên 
mệnh mở rộng quốc gia về phía Nam 
để hình thành một cục diện Nam Bắc, 
Âm Dương cân bằng cho Đại Việt. Song 
song với quá trình phát triển thế lực 
của mình về phương Nam, nhà Nguyễn 
cũng làm mạnh thêm cho long mạch 
khu vực miền Trung và khai phá thêm 
long mạch mới rất hùng mạnh và vô 
cùng quan trọng cho tương lai đất nước 
trong tương lai, là long mạch Cửu Long 
Giang, vùng đất Chín Rồng.

Vì sao long mạch Cửu Long lại quan 
trọng như thế? Phong thủy Tả Ao có 
câu ca quyết như sau:

“Bình dương lấy nước làm thầy
Thứ  nhất  khai  khẩu, thứ  nhì  nhũ  long
Thứ  ba  mạch  thắt  cổ  bồng
Thứ  tư  sơn  chỉ  hồi  long  càng  tài”

Ý nghĩa các câu trên nói về long mạch 
dạng thủy ở vùng đồng bằng, một loại 
long mạch gắn liền với sức mạnh kinh tế, 
phải đạt được sau khi đã thành công về 
binh quyền và chính trị nếu muốn duy 
trì  triều  đại  hùng  mạnh  lâu  dài. 

Long mạch nước ta tại miền Bắc 
qua mấy triều đại đã không đủ vượng 
khí cho vận hội phát triển mới của đất 
nước trong đà tiến tới hình thành một 
quốc gia có địa thế Âm Dương cân 
bằng hoàn chỉnh. Để có thể phát triển 

ĐÔNG PHONG

Con đường Nam tiến 
vinh quang nghìn 
năm khởi đầu từ Tiền 
Lê Thái Tổ đã hoàn 
thành mỹ mãn kỳ 

diệu suốt 200 năm mở cõi của họ 
Nguyễn. Một triều đại thống nhất 
với lãnh thổ to lớn chưa từng có 
trong lịch sử đã xuất hiện, long tộc 
Thần Nông phương Nam đã hoàn 
thành xuất sắc sứ mệnh của mình. 

Đặc điểm rồng thời Nguyễn
Rồng thời Nguyễn là con rồng của 
triều đại phong kiến cuối cùng, 
cũng là triều đại lâu dài và cai quản 
phần lãnh thổ to lớn nhất trong 
lịch sử nước ta. Nên hình tượng 
con rồng Nguyễn cũng được truyền 
thừa và phát triển từ các hình tượng 
rồng Lý, Trần, Lê trước đó. 

Hình tượng rồng thời Nguyễn 
có thân to kiểu thời Lê, kích 
thước ngắn hơn nhưng vẫn uốn 
lượn mềm mại uyển chuyển. Đuôi 
kiểu xoắn xòe tròn theo con rồng 
thời Lê khoảng thế kỷ 18. Rồng 
có mắt to tròn, râu tóc tạo hình 
chi tiết hơn nhưng vẫn giữ kiểu 
má của rồng thời Lý Trần vốn 
ảnh hưởng của con Makara trong 
nghệ thuật Phật giáo (có thể do 
con rồng Lý là con rồng bảo hộ 
Phật giáo). Mang của rồng thời 
Nguyễn không chỉ có một xoáy 
như rồng Lý mà được cách điệu 
thành các tia lửa dài và mảnh tỏa 
ra sau đầu.

Như đã nói trong các phần 
trước, tia lửa hay mây lửa nhiều 
tượng trưng cho việc binh đao và 
binh uy. Triều đại nhà Nguyễn là 
một triều đại có thế mạnh về quân 
sự, có thể nói là vô cùng nổi tiếng, 
nhưng cũng hứng chịu nhiều thiệt 
hại với rất nhiều cuộc chiến. Ta 
có thể thấy điều này qua thần thái 
của rồng thời Nguyễn, đó là thần 
thái uy nghiêm và hung mãnh chứ 
không còn thong dong nhẹ nhàng 
như Lý Trần, hay điềm đạm uy vũ 
như  thời  Lê  trước đó.

Người xưa có câu “Có thể lấy 
được thiên hạ trên lưng ngựa 
nhưng không thể trị thiên hạ trên 
lưng ngựa.” Vì thế việc triều chính 
thành công sau khi tiếp quản lãnh 
thổ mới là thứ quyết định tương lai 

của vùng đất đó, chứ không phải 
sức mạnh quân sự.

Nhà Nguyễn đã thi hành một 
nền chính trị xuất sắc kết hợp hoàn 
hảo giữa Nho và Phật trên vùng đất 
phương Nam non trẻ và phức tạp, 
đem lại cho chúng ta dải đất miền 
Nam tươi đẹp đến ngày nay.

Hoằng dương Chính Pháp, 
Nho Phật cùng trị thiên hạ
Sau khi Nguyễn Hoàng mất, các 
con cháu ông nối nghiệp đã tiếp 
tục mở rộng lãnh thổ Đàng Trong, 
đánh bại tất cả các cuộc xâm lấn 
của quân Đàng Ngoài, biến Đàng 
Trong trở thành một vương 
quốc hùng mạnh bậc nhất 
khu vực. Đúng như lời nhận 
xét của đình thần nhà Thanh 
khi chúa Minh Vương dâng 
thư  xin sắc phong:

“Nước Quảng Nam hùng trị 
một phương, Chiêm Thành, Chân 
Lạp đều bị thôn tính, sau tất sẽ lớn.
Tuy nhiên nước An Nam còn có 
nhà Lê ở đó, chưa có thể phong 
riêng được.”

Sự hùng mạnh đó của Đàng 
Trong bắt đầu từ Nguyễn Hoàng 
và dần phát triển rực rỡ đỉnh cao 
dưới thời vị Chúa thứ sáu là Minh 
Vương Nguyễn Phúc Chu. Tuy các 
vị Chúa trước của Đàng Trong đều 
là người có năng lực, thi hành đức 
chính và chính trị rất tốt nhưng 
vẫn còn thiếu một thứ vô cùng 
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Tranh minh họa hình tượng Rồng thời Nguyễn tại cố đô Huế.
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Chín cửa sông 
Cửu Long trong 
An Nam Đại 
Quốc Họa Đồ 
của Taberd năm 
1838 gồm: cửa 
Tiểu, cửa Đại, 
cửa Ba Ray, cửa 
Bãi Ngao, cửa 
Băng Côn, cửa 
Cổ Chiên (thuộc 
sông Tiền), cửa 
Vam Rây, cửa 
Cha Vang, cửa 
Ba Thắc (thuộc 
sông Hậu).

PUBLIC DOMAIN

Miền Nam là 
long mạch vùng 

đồng bằng, lấy nước 
làm chủ đạo, tượng 
trưng cho tài phú 

thịnh vượng.

THOMAS LUKE

Đại học Phục Đán Thượng Hải, 
một trong những trường đại học 
hàng đầu thế giới của Trung 
Quốc, đã ký hợp đồng thành 
lập một khu học xá tại thủ đô 
Budapest của Hungary. Điều 
này làm dấy lên sự phản đối 
mạnh mẽ từ chính quyền địa 
phương và công chúng.

Daily News Hungary hôm 
17/05/2021 cho biết, “Theo 
khảo sát của Népszava, chỉ 
1/5 tổng số người biết tình 
hình này nghĩ rằng nó sẽ có 
lợi cho Hungary.”

Gần đây, trung tâm báo 
chí điều tra độc lập Direkt36 ở 
Hungary đã trích dẫn các tài liệu 
nội bộ của chính phủ cho biết chi 
phí của dự án này lên tới 1.6 tỷ 
euro (tương đương 1.9 tỷ USD), 
trong đó Hungary sẽ tài trợ trực 
tiếp 300 triệu euro và số tiền còn 
lại 1.3 tỷ USD là do Ngân hàng 
Phát triển Trung Quốc cung cấp 
dưới hình thức cho vay; điều này 
có thể dễ dàng hình thành bẫy 
nợ và lặp lại những sai lầm của Sri 
Lanka, khiến nước này nằm dưới 
sự kiểm soát của Trung Cộng. 
Ngoài ra, các vật liệu xây dựng 
sẽ do phía Trung Quốc mua và 
Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc 
(China Construction Group) đã 
thầu toàn bộ dự án xây dựng này 
– điều này hoàn toàn vi phạm 
các quy tắc mua sắm của EU.

Thị trưởng Budapest Gergely 
Karácsony, sau các cuộc hội 
đàm với các quan chức Hungary 
liên quan đến dự án Phục Đán 
này, đã thông báo rằng “Chính 
quyền địa phương Budapest 
phản đối việc xây dựng một 
khu học xá của trường Đại học 
Phục Đán Trung Quốc trong 
thành phố này” và hội đồng địa 
phương “sẽ sử dụng tất cả biện 
pháp chính trị và luật pháp 
trong khả năng để bảo đảm rằng 

khu ký túc xá cho sinh viên 
được xây dựng còn trường Phục 
Đán thì không.”

Sự thâm nhập của Trung 
Cộng, ‘Những con ngựa 
thành Troy’ ở Hungary
Theo một báo cáo của phóng 
viên Direkt36 Panyi Szabolcs, 
sự thâm nhập của Trung Cộng 
vào Hungary rất nghiêm trọng, 
thông qua việc các sinh viên 
Trung Quốc ở nước này thường 
được Trung Cộng tuyển dụng 
làm gián điệp để thâm nhập vào 
tất cả các lĩnh vực.

Báo cáo này tiết lộ rằng lạm 
dụng hộ chiếu đã trở thành một 
nguy cơ an ninh quốc gia. Kể từ 
năm 2012, khoảng 20,000 người 
ngoại quốc mà hầu hết là công 
dân Trung Quốc, đã được cấp 
phép cư trú tại Hungary thông 
qua cái gọi là “chương trình thị 
thực vàng”. Theo chương trình 
này, những ai đầu tư 250,000–
300,000 euro vào trái phiếu 
nhà nước Hungary sẽ đủ điều 
kiện  để  cư  trú  tại EU.

Theo RFE/RL, cô Katalin 
Cseh, một thành viên của 
Nghị viện Âu Châu đến từ đảng 
Momentum Movement của 
Hungary nói rằng “Bắc Kinh cần 
‘những con ngựa thành Troy’ 
trong EU và chính phủ Hungary 
đã tự nguyện đề nghị đảm nhận 
vai trò này. Đó là một rủi ro cao 
khi một quốc gia đặt lợi ích của 
Trung Quốc lên trên lợi ích của 
cộng đồng Âu Châu hoặc trên lợi 
ích của bản thân quốc gia đó.”

Theo RFE/RL, cô Cseh – 32 
tuổi, là một trong những chính 
trị gia đối lập ở Hungary – đã lo 
ngại về “những vấn đề nợ nần 
tiềm ẩn và khả năng thiếu tự do 
học thuật” tại khu học xá Phục 
Đán được đề nghị này.

Sinh ra ở Montreal, Canada, 
cô Cseh là một thành viên của 
đảng tự do ôn hòa Momentum 

Movement. Trước đó, cô đã 
trình bày ý kiến tại Nghị viện 
Âu Châu với tư cách là thành 
viên quốc hội ủng hộ người 
dân Hồng Kông và Tân Cương, 
đồng thời yêu cầu Liên minh Âu 
Châu đoàn kết và bảo vệ các giá 
trị dân chủ của mình trước sự 
chuyên chế của Trung Cộng.

Tự do báo chí ở Hungary 
trở thành vấn đề nhức đầu 
đối với EU
Các nhà bình luận nói rằng kể từ 
khi thủ tướng Hungary Viktor 
Orbán lên nhậm chức vào năm 
2010, quốc gia này đã nếm trải 
sự thụt lùi về dân chủ và chuyển 
hướng sang chủ nghĩa độc tài. 
Ông cũng đã đàn áp tự do báo 
chí trong nước và dần dần siết 
chặt “quyền lực thứ tư” của giới 
truyền thông. Khi tổng biên tập 
SZABOLCS DULL của mạng 
tin tức độc lập INDEX bị sa thải 
vào hồi tháng 07/2020, ba biên 
tập viên và hơn 80 nhân viên 
đã đồng loạt từ chức, “vì việc 
sa thải ông Szabolcs Dull đã 
đe dọa sự độc lập nghề báo và 
tương lai của mạng tin tức này.” 
Hàng ngàn người đã tuần hành 
đến Văn phòng Thủ tướng để 
phản đối và thể hiện sự ủng hộ 

của họ đối với đội ngũ biên tập 
viên của INDEX.

“Tổ chức phi chính phủ 
Phóng viên Không Biên giới năm 
nay đã liệt Hungary vào vị trí thứ 
89 trong bảng xếp hạng tự do 
truyền thông thường niên, khiến 
nước này trở thành quốc gia có 
nền tự do báo chí tồi tệ thứ hai 
trong EU,” theo báo cáo của The 
Guardian hồi tháng 07/2020. 
Mức xếp hạng này thậm chí còn 
thấp hơn cả Hồng Kông vốn 
đang ngày càng thụt lùi [về dân 
chủ], và đứng thứ 80 trong bảng 
xếp hạng vào năm 2020.

Chính phủ Hungary đã chấp 
nhận các nguồn cung vaccine 
từ Trung Cộng để chống lại 
đại dịch virus Trung Cộng và 
bỏ qua việc xin EU cho phép 
sử dụng khẩn cấp vaccine của 
Trung Quốc. Theo báo cáo của 
cơ quan ngôn luận Tân Hoa 
Xã của Trung Cộng hồi tháng 
02/2021, ông Orban đã nhận 
được vaccine của Trung Quốc 
hôm 28/02/2021.

Tuy nhiên, ngoài các vấn đề 
về tự do báo chí và dịch bệnh, 
Hungary gần đây đã hai lần ngăn 
chặn “sự lên án chung của EU đối 
với sự đàn áp của Trung Quốc 
lên Hồng Kông,” hoàn toàn đi 

ngược lại nguyên tắc đoàn kết 
của EU về vấn đề Trung Quốc. 
Tại cuộc họp báo hôm 10/05, 
Bộ trưởng Ngoại giao Đức 
Heiko Maas đã chỉ trích gay gắt 
Hungary vì quyết định “hoàn 
toàn không thể hiểu nổi” của họ 
trong việc ngăn chặn một tuyên 
bố của EU cáo buộc Bắc Kinh 
đàn áp nền dân chủ ở Hồng 
Kông,” như bne IntelliNews đưa 
tin hôm 12/05/2021.

Do đó, người ta tin rằng 
Hungary, một thành viên của cả 
EU và NATO, đã trở thành một 
“vấn đề đau đầu” lớn đối với EU. 
Hungary đã “vi phạm nghiêm 
trọng các giá trị của EU,” tổ 
chức Theo dõi Nhân quyền cho 
biết trên trang web của mình. 
Người ta tin rằng Brussels sẽ 
gây áp lực lên Hungary khi mối 
bang giao EU-Trung Quốc tiếp 
tục xấu đi vào năm 2021.

Mối liên kết giữa Liên minh 
Âu Châu và Trung Quốc đã 
chuyển biến xấu đi rõ rệt trong 
vài tháng qua vì vấn đề Hồng 
Kông và Tân Cương.

Hôm 20/05, một kiến   nghị 
đã được thông qua nhằm đóng 
băng quy trình lập pháp phê 
chuẩn Thỏa thuận Toàn diện 
EU–Trung Quốc, với 599 thành 
viên của Nghị viện Âu Châu 
(MEP) đã bỏ phiếu ủng hộ kiến   
nghị này, cùng 30 phiếu chống 
và 58 phiếu trắng. Tuy nhiên, 
chính phủ Hungary, một thành 
viên của Liên minh Âu Châu, hồi 
cuối tháng 04/2021 đã ký một 
thỏa thuận hợp tác với trường 
Đại học Phục Đán Thượng Hải 
để xây dựng một cơ sở ở ngoại 
quốc của đại học này, nằm ở 
phía nam thủ đô Budapest của 
Hungary, nơi sẽ tuyển sinh hơn 
6,000 sinh viên có các quốc tịch 
khác nhau, bao gồm cả người 
Trung Quốc và người Hungary.

Thiện Lan biên dịch

Mối bang giao giữa Hungary và Trung Quốc khiến EU lo lắng

FRANK FANG

Chính phủ Cộng Hòa Litva 
(Lithuania) đã rút khỏi nền tảng 
“17+1” của Bắc Kinh, một sáng 
kiến   của Trung Cộng mà các  
quốc gia Baltic đã tham gia vào 
năm 2012.

Tháng 04/2012, chính quyền 
Trung Cộng chính thức ra mắt 
nền tảng này, ban đầu được đặt 
tên là nền tảng “16+1” để thúc 
đẩy hợp tác với 11 quốc gia 
thành viên Liên minh Âu Châu 
và 5 quốc gia vùng Balkan. Nền 
tảng này được đổi tên thành 
“17+1” sau khi Hy Lạp tham 
gia sáng kiến này   vào tháng 
04/2019.

Sáng kiến   này kêu gọi các 
quốc gia tham gia hợp tác với 
Trung Cộng trong nhiều lĩnh 
vực, bao gồm tài chính, y tế, 
thương mại, và công nghệ. Mô 
phỏng theo nền tảng này, Bắc 
Kinh sau đó đã thành lập một 
dự án tương tự vào năm 2013, 
được gọi là “Sáng kiến   Vành đai 
và Con đường” (BRI, còn được 
gọi là “Một Vành Đai, Một Con 
Đường), để xây dựng các tuyến 
thương mại nối Trung Quốc với 
các khu vực khác trên thế giới.

Theo Baltic News Service, 
hôm 22/05, Bộ trưởng Ngoại giao 
Litva Gabrielius Landsbergis 
cho hay các quốc gia Baltic 
không còn coi mình là thành 
viên “17+1” nữa và sẽ không 
tham gia vào các hoạt động của 
nhóm này. Ông cho biết theo 
quan điểm của EU thì nền tảng 
này của Trung Cộng “đã gây 
chia rẽ” và kêu gọi các thành 
viên EU theo đuổi “cách tiếp cận 
và giao tiếp 27+1 hiệu quả hơn 
nhiều so với Trung Quốc.”

Ông Landsbergis nói: “Sức 

mạnh và ảnh hưởng của Âu 
Châu là ở tính thống nhất của 
nó.” Có 27 quốc gia thành viên 
hiện đang nằm trong EU; Anh 
Quốc đã rời khỏi khối chính trị 
và thương mại này vào tháng 
01/2020.

Việc Cộng Hòa Litva quyết 
định rời khỏi tổ chức này của 
Trung Cộng cũng không phải 
là điều bất ngờ. Vào tháng 
Ba, ông Landsbergis nói 
với tờ báo Đức Frankfurter 
Allgemeine Zeitung rằng nền 
tảng “17+1” đã không đạt được 
kỳ vọng của nước này, đặc biệt 
là về các khoản đầu tư phục vụ 
những lợi ích chung.

Việc tham gia nền tảng này 
cũng đi kèm với những hệ quả 
tiêu cực.

“Dạng thức này đi kèm với 
xu hướng chia rẽ trong EU và 
áp lực chính trị lớn hơn từ phía 
Trung Cộng,” ông Landsbergis 
nói với tờ báo của Đức.

Tân Cương và Đài Loan
Hành động của Cộng Hòa Litva 
là dấu hiệu mới nhất cho thấy 
mối quan hệ gay gắt của quốc 
gia này đối với Trung Quốc.

Hôm 20/05, Quốc hội Litva 
đã thông qua một nghị quyết 
không ràng buộc lên án việc 
Bắc Kinh đối xử với dân tộc 
thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở khu 
vực Tân Cương, Trung Quốc 
là “tội diệt chủng”. Nghị quyết 
này đã được thông qua bằng 
một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 
86–1, và 7 phiếu trắng.

Tại Tân Cương, nơi sinh sống 
của khoảng 11 triệu người Duy 
Ngô Nhĩ, có ít nhất 1 triệu người 
Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh, và 
người Kyrgyzstan hiện bị giam 
giữ trong các trại tập trung vì 

tội truyền bá chính trị.
Các nghị viện ở Canada, Hà 

Lan, và Anh Quốc đã thông qua 
các nghị quyết tương tự. Vào 
tháng Một, cựu Ngoại trưởng 
Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên 
bố rằng Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (Trung Cộng) đã phạm 
tội ác diệt chủng và tội ác phản 
nhân loại đối với người Duy 
Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số 
khác ở Tân Cương.

Nghị quyết của Litva cũng 
kêu gọi Trung Cộng “ngay lập 
tức chấm dứt hoạt động mổ 
cướp nội tạng bất hợp pháp từ 
các tù nhân lương tâm, trả tự 
do cho tất cả các tù nhân lương 
tâm ở Trung Quốc, bao gồm cả 
các học viên Pháp Luân Công.”

Để đáp lại nghị quyết, trong 
một tuyên bố hôm 20/05, Đại 
sứ quán Trung Quốc tại Litva 
đã chỉ trích Quốc hội Litva vì 
“màn diễn chính trị kém chất 
lượng dựa trên những xảo ngôn 
và  thông  tin  sai  lệch.”

Bắc Kinh cũng phản ứng 
giận dữ khi Cộng Hòa Litva 
lên tiếng ủng hộ Đài Loan, trên 
thực tế là một quốc gia độc lập 
mà Bắc Kinh tuyên bố là một 
phần lãnh thổ của mình. Vào 

tháng 11/2020, chính phủ Litva 
tuyên bố rằng họ cam kết hỗ trợ 
“những người đấu tranh cho tự 
do” trên khắp thế giới, bao gồm 
cả Đài Loan.

Sự ủng hộ của cộng đồng 
đối với Đài Loan đã khiến ông 
Hồ Tích Tiến (Hu Xijin) phẫn 
nộ; ông này là tổng biên tập tờ 
Global Times (Thời báo Hoàn 
cầu), cơ quan ngôn luận diều 
hâu của Trung Quốc. Trong một 
bài báo xuất bản vài ngày sau 
đó, ông Hồ đã chỉ trích chính 
phủ Litva về hành vi nhắm tới 
các vấn đề của Đài Loan.

“Nếu chính phủ ở Vilnius 
[thủ đô của Litva] tiếp tục 
hành xử ngông cuồng, thì 
chắc chắn họ sẽ phải gánh 
chịu hậu quả,” ông Hồ viết.

Trong khi Đài Loan và Litva 
không phải là đồng minh ngoại 
giao chính thức, các quan chức 
từ các quốc gia Baltic đã lên 
tiếng ủng hộ quốc đảo tự trị 
này tham gia vào Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO). Đài Loan hiện 
không phải là thành viên của 
WHO do sự phản đối của chính 
quyền Bắc Kinh.

Vào tháng Ba, Litva cho biết 
họ muốn thúc đẩy quan hệ với 

Đài Loan bằng cách thiết lập 
một văn phòng đại diện trên 
quốc đảo này.

Gián điệp
Litva trước đây cũng đã cảnh báo 
về các hoạt động tình báo ngày 
càng gia tăng của Trung Cộng 
bên trong các quốc gia Baltic.

Theo tờ The Baltic Times 
của Estonia, báo cáo đánh giá 
mối đe dọa quốc gia năm 2019 
của Litva nêu rõ, “Tình báo 
Trung Cộng có thể tìm cách 
thu thập thông tin nhạy cảm 
từ các công dân Litva hoặc đã 
được phân loại của quốc gia 
hoặc thông tin từ NATO và EU. 
Các chuyến đi đến Trung Quốc 
do tình báo Trung Cộng tài 
trợ được sử dụng để chiêu mộ 
công dân Litva.”

Báo cáo do Bộ An ninh Nhà 
nước Litva và Cục Điều tra thứ 
hai thuộc Bộ Quốc phòng của 
quốc gia biên soạn. Trong báo 
cáo có nêu tên hai cơ quan của 
Trung Cộng – Bộ An ninh Nhà 
nước, cơ quan tình báo chính 
của Trung Quốc, và Cục Tình 
báo Quân sự của Quân Giải 
phóng Nhân dân Trung Quốc – 
vì các hoạt động ngày càng tăng 
ở Litva.

“Tình báo Trung Cộng đang 
tìm kiếm các mục tiêu phù hợp 
gồm những người ra quyết định, 
những nhân vật có thiện cảm 
với Trung Quốc và có thể sử 
dụng làm đòn bẩy chính trị. Họ 
tìm cách tác động đến những 
người đó bằng cách tặng quà, 
chi trả cho các chuyến đi đến 
Trung Quốc, trang trải chi phí 
đào tạo và các khóa học được tổ 
chức ở đó,” báo cáo nêu rõ.

Một số thứ cụ thể gây sự chú 
ý cho các quan chức tình báo 
Trung Cộng bao gồm các chính 
sách đối nội và đối ngoại của 
Litva, cũng như lĩnh vực kinh tế 
và quốc phòng của quốc gia này.

Tịnh Nhi biên dịch

Litva rút khỏi nền tảng hợp 
tác ‘17 +1’ của Trung Cộng

Người dân tham gia cuộc biểu tình dây chuyền nhân đạo ở Vilnius, Litva để ủng hộ Con đường Hồng 
Kông, tái hiện lại cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ "Con đường Baltic" phản đối sự cai trị của Liên Xô ba 
thập kỷ trước, vào ngày 23/08/2019.

(Từ trái qua phải) Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, và Thủ 
tướng Bulgaria Boyko Borisov trình bày trong một diễn đàn kinh tế ở Budapest với sự tham dự của 
16 nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu vào ngày 27/11/2017. 

PETRAS MALUKAS/AFP/GETTY IMAGES

ATTILA KISBENEDEK/AFP/GETTY IMAGES
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Mặt khác, khi tôi bỏ bài tin tức qua 
một bên và nhìn vào gia đình, bạn bè 
cùng hàng xóm chung quanh, tôi thấy 
rất nhiều người đàn ông vẫn cư xử 
bằng kiểu hiệp sĩ cổ điển. Họ tôn trọng 
phụ nữ, giúp đỡ người khác bất cứ khi 
nào có thể, và sống một cuộc đời trọng 
danh dự. Họ không cưỡi ngựa trắng 
và múa những cây kiếm sáng loáng, 
nhưng trong mắt tôi, họ là những hiệp 
sĩ – những người đàn ông mạnh mẽ 
đáng được tôn trọng và ngợi ca.

Tác giả 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

chúng ta đến tòa án của Arthur tại 
Christmastide để chứng kiến   hành 
vi hào hiệp của các hiệp sĩ với phụ 
nữ, sau đó là một nhiệm vụ với Ngài 
Gawain, người thánh thiện nhất trong 
các Hiệp sĩ của Bàn tròn. 

Được xuất bản vào năm 1485, tác 
phẩm “Le Morte d’Arthur” (Tạm dịch: 
Cái Chết của Vua Arthur) của Thomas 
Malory đã lý tưởng hóa tầng lớp hiệp 
sĩ và trở thành tài liệu tham khảo cho 
rất nhiều cuốn sách và bộ phim ngày 
nay về triều đình Vua Arthur. Malory 
viết cuốn sách này vào thời điểm 
những người đàn ông mặc áo giáp 
và cưỡi ngựa chiến sắp biến mất khỏi 
chiến trường, nhưng ông ấy đã gửi gắm 
vào câu chuyện và nhân vật của mình 
những đức tính mà ngày nay chúng ta 
sẽ liên tưởng đến một hiệp sĩ.

Dưới đây là một số đức tính hiệp 
sĩ trong các câu chuyện lãng mạn 
của Malory:

Giống như bất kỳ một hiệp sĩ nào, 
một hiệp sĩ phải thể hiện sức mạnh và 
bản lĩnh trên chiến trường.

Anh ấy hào phóng, chia sẻ với 
những người bạn đồng hành và 
thường xuyên cho người nghèo bất cứ 
thứ gì anh ta có.

Anh ấy trung thành với các nguyên 
tắc tôn giáo của mình.

Anh ấy cam kết bảo vệ phụ nữ, 
những người  yếu  thế  và bị áp bức.

Anh ấy trung thành với vua và 
chúa của mình.

Anh ấy nhân  từ  và công bình.
Anh ấy kiên cường chịu đựng 

gian khổ.

Tinh thần hiệp sĩ:
Thời kỳ Phục Hưng
Mặc dù các hiệp sĩ và lâu đài đã trở 
thành quá khứ, quy tắc của tinh thần 
hiệp sĩ vẫn tồn tại và biến thành quy 
tắc của các quý ông. Chẳng hạn, 
những vị Tổ phụ Lập quốc của chúng 
ta có thể đã nổi dậy chống lại vua của 
họ, nhưng họ có đầy đủ những đức 
tính mà Malory đã nhắc đến.

Sau đó, khi nước Anh thời Victoria 
trở nên say mê thời Trung cổ, những 
lý tưởng về tinh thần hiệp sĩ này đã 
trở thành một phần của văn học và 
nghệ thuật. Tác phẩm “Ivanhoe” năm 
1819 của Sir Walter Scott đã giúp khơi 
dậy mối quan tâm với nước Anh thời 
Trung cổ. Cuốn tiểu thuyết đã rất nổi 
tiếng cả ở Anh và Hoa Kỳ, và hiện 
được xem là một trong những cuốn 
sách mang tính bước ngoặt của thế kỷ 
19. Các mô tả hư cấu của Scott về Vua 
Richard, Robin Hood, và những hiệp 
sĩ và phụ nữ đã giúp làm sống lại các 
giá  trị  của  hiệp  sĩ  và  tinh  thần  hiệp sĩ.

Thơ ca thời Victoria cũng phản 
ánh đức tính hào hiệp. Đọc “If” của 
Rudyard Kipling, chúng ta tìm thấy 

trong đó lời khuyên về chủ nghĩa khắc 
kỷ và danh dự mà có thể đã thu hút 
William Marshal. Ghé thăm Sir Henry 
Newbolt trong bài thơ “Play Up! Play 
Up! And Play the Game!” và các giá trị 
của thế kỷ 14 tương đồng với những giá 
trị của thời đại Victoria, người đã sáng 
tác bài thơ này. Tại đây, một chàng trai 
trẻ, giống như trợ thủ học việc của hiệp 
sĩ, học được những bài học trên các 
sân chơi mà sau này cậu sẽ đem theo 
khi tham gia trận chiến. Trong “Idylls 
of the King”, Alfred Lord Tennyson 
kể lại câu chuyện về vua Arthur, tình 
yêu của ông dành cho Guinevere, và 
sự sụp đổ của Vương quốc Anh.

Các họa sĩ thời tiền Raphael cũng 
bày tỏ lòng kính trọng đối với các hiệp 
sĩ và phụ nữ thời xưa. Các nghệ sĩ 
như Millais, Rossetti, Hunt, và những 
người khác đã đem đến cho thế giới 
nhiều tác phẩm mô tả các hiệp sĩ hào 
hiệp, với một trong những chủ đề phổ 
biến nhất là giải cứu một thiếu nữ 
khỏi nguy hiểm. Trong triển lãm “Các 
hiệp sĩ tiền Raphaelite: Tái hiện thế 
giới thời Trung cổ” (Pre-Raphaelite 
Knights: Reinventing the Medieval 
World), Bảo tàng Bowes của miền Bắc 
nước Anh giới thiệu một chuyến tham 
quan tuyệt vời qua video về một số 
bức tranh này.

Tinh thần hiệp sĩ đã biến mất?
Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, 
phàn nàn rằng tinh thần hiệp sĩ đã 
biến mất; đàn ông không còn cư xử 
như một quý ông nữa, rằng họ thiếu 
lịch thiệp và chải chuốt. Có thể sự 
thực phần nào đúng như vậy. Rốt 
cuộc, chúng ta đã loại các từ “Kính 
thưa quý bà và quý ông" ra khỏi bài 
phát biểu trước đám đông, và khi các 
ngôn từ biến mất, các khái niệm mà 
chúng đại diện cũng không còn.

Nhưng tinh thần hiệp sĩ không chỉ 
là lịch thiệp và tốt bụng. Bao hàm trong 
đó là cả những giá trị như danh dự, 
lòng trung thành, lòng dũng cảm, sự 
hào phóng về thời gian và tiền bạc, sẵn 
sàng bảo vệ phái yếu, và nghe có vẻ 
cổ hủ, là xem phụ nữ đúng là phụ nữ. 
Một số người cho rằng những đức tính 
này đã không còn ở nhiều nam giới. 
Chắc chắn truyền thông của chúng ta 
thường đưa tin những câu chuyện về 
những người đàn ông không thể đứng 
ra bảo vệ một người phụ nữ bị hành 
hung, những nhà lãnh đạo dường như 
không có chút cảm giác danh dự nào, 
và những người khác thất bại khi hoàn 
cảnh  thử  thách lòng dũng cảm của họ.

Nếu tinh thần hiệp sĩ đang biến 
mất, thì cái giá phải trả cho nền văn 
hóa của chúng ta sẽ rất lớn. Để phát 
triển những đức tính này, cần nhiều 
thế kỷ gây dựng và chắt lọc, và các 
đức tính hiệp sĩ là một số nền tảng cơ 
bản của xã hội chúng ta.

JEFF MINICK

Chúng ta đã đọc những câu 
chuyện về Vua Arthur và 
các Hiệp sĩ Bàn tròn, xem 
các bộ phim “Ivanhoe”, 
“Robin Hood”, và xem 

những cuốn sách ảnh có những người 
đàn ông mặc áo giáp từ thời cổ xưa. 
Một cuốn sách yêu thích nhất của 
tôi là cuốn tiểu thuyết năm 1891 của 
Howard Pyle, “Men of Iron”, kể về câu 
chuyện của Myles Falworth, đầu tiên 
là một cận thần rồi sau đó là một hiệp 
sĩ, và những cuộc đấu tranh để lấy 
lại danh dự cho cha ông.

Có lẽ được truyền cảm hứng một 
cách vô thức bởi các hiệp sĩ và tinh 

thần hiệp sĩ, tôi đã 
dành hai năm học 
cao học để lấy bằng 
thạc sĩ và thực hiện 
một năm làm tiến sĩ 
nghiên cứu về thời 
Trung cổ. Trong 
luận văn thạc sĩ, 
tôi đã viết về Vua 
Henry III, người 
kế vị Vua John nổi 
tiếng của thời đại 
“Robin Hood”. Tôi 
cũng rất thích tìm 
hiểu về một trong 
những người cố vấn 
của vua là William 
Marshal, một hiệp 
sĩ  nổi  tiếng  thời đó.

Sự thay đổi của 
bản chất chiến 

tranh cùng việc đưa thuốc súng vào 
chiến trường cuối cùng đã đặt dấu 
chấm hết cho những chiến binh này. 
Họ đã biến mất từ   lâu và giờ chỉ còn 
xuất hiện trên phim ảnh và sách báo.

Nhưng tinh thần hiệp sĩ tồn tại lâu 
hơn nhiều.

Những người đàn ông cứng cỏi
Trong “Knight: The Warrior and World 
of Chivalry” (Tạm dịch: Hiệp sĩ: Chiến 
Binh và Thế Giới của Tinh Thần Hiệp 
Sĩ), nhà sử học quân sự và chuyên gia 
về chiến tranh thời Trung cổ Robert 
Jones đã dành một chương nói về quá 
trình phát triển và thực hành tinh thần 
hiệp sĩ cách đây 1,000 năm. Ở đây, ông 
xem xét sự phát triển của một số quy 
tắc chiến tranh, vị thế dần dần độc tôn 
của một tầng lớp hiệp sĩ, sự hình thành 
các mệnh lệnh hiệp sĩ, sự phát triển của 
danh hiệu và huy hiệu, sự thành lập 
các quân lệnh như Hiệp sĩ Đền Thánh 
và Hiệp sĩ cứu tế, và những nỗ lực của 
Giáo hội nhằm chấm dứt tính bạo lực 
các trận chiến và cuộc chinh phạt.

Giống như một số người nổi tiếng 
ngày nay, những chiến binh thời Trung 
cổ này nhận thức sâu sắc về hình ảnh 
của họ. Họ khao khát được biết đến, cả 
trên chiến trường và trong các giải đấu, 
như những người dũng cảm có kỹ năng 
sử dụng kiếm và thương, có thể đánh 
bại tất cả kẻ thù. Khát vọng được công 
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Để phát triển những 
đức tính này, cần 
nhiều thế kỷ gây 
dựng và chắt lọc, và 
các đức tính hiệp sĩ 
là một số nền tảng 
cơ bản của xã hội 
chúng ta.

Lược sử về
TINH THẦN HIỆP SĨ

thành một quốc gia thịnh vượng với diện 
tích lớn hơn gần gấp đôi thì cần phải 
có thêm sự bổ trợ của vượng khí từ 
các long mạch vùng đất mới như miền 
Trung và đặc biệt là miền Nam. 

Vì miền Nam là long mạch vùng đồng 
bằng, lấy nước làm chủ đạo, tượng trưng 
cho tài phú thịnh vượng, vốn là điều 
quan trọng nhất cho dân sinh của một 
đất nước. Điều này thì long mạch đồng 
bằng sông Hồng cũng như toàn bộ 
duyên hải miền Trung không đạt được. 
Long mạch các nơi đó (Bắc và Trung) 
dùng để bình định thiên hạ qua loạn lạc, 
để nắm quyền chính trị chứ không để 

đem lại sự thịnh vượng vững mạnh về đời 
sống kinh tế cho người dân như đại long 
mạch Cửu Long được. 

Long mạch đồng bằng sông Cửu Long 
vốn bắt nguồn từ sông Mekong, đứng thứ 
10 về lưu lượng nước  trong các con sông 
lớn nhất của thế giới. Nó khởi nguồn từ 
cao nguyên Thanh Hải ở Tây Tạng, như 
một con rồng khổng lồ vươn mình ra biển 
Đông tại nước ta với 9 cái đầu hùng vĩ (hay 
cũng có thể là 9 con rồng). Chính vùng đất 
này đã giúp chúa Nguyễn vượt qua cơn 
binh lửa Tây Sơn, vững vàng thống nhất 
đất  nước  và  cai  trị  thêm 143 năm nữa.

Triều đại nhà Nguyễn vốn nắm giữ 
Thiên mệnh to lớn, nhận lãnh nhiệm 
vụ khó khăn mà Trời giao để khai phá 

mở mang nước ta thành một nước lớn, 
đầy đủ về Âm Dương Phong thủy có thể 
đứng ngang hàng trong thế cân bằng với 
Trung Hoa. Nhìn trên bản đồ thì phải 
đến khi lãnh thổ chúng ta trải dài thành 
hình chữ S thì mới thể hiện đầy đủ một 
đồ hình Âm Dương thu nhỏ. Đó là công 
lao nghìn năm của tất cả các triều đại mà 
nhà Nguyễn đã kỳ công hoàn tất. Họ 
đã phải trải qua 200 năm khổ nhọc từ 
khi lấy được ngôi long mạch Thiên táng 
huyền thoại, sau đó dùng Đức độ của 
mình, liên tục thi hành các chính sách 
hợp lòng trời, mở mang bờ cõi, an cư lạc 
nghiệp cho vô số dân chúng cơ khổ của 
một nước Đại Việt loạn lạc, chia rẽ. 

Thế mà qua một thời gian dài mấy 

chục năm, vì triều đại nhà Nguyễn đã 
biểu hiện nhiều yếu kém vào thời suy 
tàn (bất kỳ chế độ hay triều đại nào cũng 
sẽ như thế), mà bị bao thế hệ sử gia gần 
như phủ nhận sạch trơn công đức vĩ đại 
của dòng họ này. Vì họ Nguyễn nhận 
mệnh trời mà mở nước, làm thế có khác 
nào phủ nhận ân sủng của Thần đã ban 
cho dân ta một vùng đất tươi đẹp như 
miền Nam hay sao. Vì sao mà mấy mươi 
năm qua dân ta ở vùng đất này mãi vẫn 
không giàu có; vì sao ở trên đất vàng mà 
vẫn khốn khó; vì sao không được Thần 
ân tứ để giàu mạnh? Chẳng phải là điều 
đáng suy ngẫm hay sao? 

(Còn tiếp)

Kỳ 8: Long tộc thời Nguyễn
Tiếp theo từ trang 13

nhận về năng lực, sức mạnh, và lòng 
dũng cảm đã thôi thúc họ thực hiện 
những điều phi thường trong cuộc 
chiến cũng  như  trong các trận so tài.

Tình yêu và danh dự
Trải qua vài trăm năm, văn học, thi 
ca, và phụ nữ thuộc tầng lớp thượng 
lưu đã giúp nâng cao các tiêu chuẩn 
của tinh thần hiệp sĩ.

Vào cuối thời Trung cổ, tình yêu 
kiểu hiệp sĩ – tình cảm thuần khiết 
của một hiệp sĩ dành cho nữ hoàng 
của mình hoặc một người phụ nữ 

khác trong triều đình, và việc anh ta 
thực hiện những hành động anh hùng 
để tôn vinh cô – đã trở thành trào lưu. 
Mức độ mà các hiệp sĩ thực sự thể 
hiện tình yêu vẫn còn gây tranh cãi, 
nhưng chắc chắn nó đã trở thành chủ 
đề cho bài hát của những nghệ sĩ hát 
rong và những câu chuyện các nhà 
thơ  kể  trong  các hội trường.

Văn học viết vào cuối thời Trung 
cổ cũng thường xuyên đề cập đến hiệp 
sĩ. Bài thơ thế kỷ 14 “Sir Gawain and 
the Green Knight” (Tạm dịch: Ngài 
Gawain và Kỵ Sĩ Lục) đầu tiên đưa 

Cuốn tiểu thuyết 
kinh điển dành 
cho thiếu nhi 

“Men of Iron” 
được viết vào 
năm 1891.

“Ngài Gawain và Kỵ Sĩ Lục” từ bản thảo gốc, khoảng thế kỷ 14.

Tinh thần hiệp sĩ của thời Trung cổ đã được ‘phục hưng’ vào 
cuối thời kỳ Victoria. 

PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN

EVERETT / SHUTTERSTOCK

Edmund Blair Leighton, một nghệ sĩ thời tiền Raphael, đã thể hiện được tinh thần hiệp sĩ trong bức tranh “Thần Tốc độ” (God Speed).
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họa tiết đóng vai trò như kiểu ngôn 
ngữ ẩn dụ để người xem có thể 
chiêm nghiệm và hiểu sâu sắc hơn 
về văn hóa.

Theo truyền thống, thơ văn là 
một hình thức nghệ thuật được đánh 
giá cao ở Nhật Bản; nhiều bức tranh 
phong cảnh có kèm theo văn xuôi 
hoặc thơ. Trên thực tế, thơ là hình 
thức nghệ thuật cao cấp ở Nhật Bản 
thời bấy giờ; vậy nên những chủ đề 
về phong cảnh thường xuất hiện đầu 
tiên trong các bài thơ, rồi sau đó là 
hội họa. Các câu chữ cũng là một 
phần trong bố cục, giúp diễn giải 
thêm  về  nội  dung  của  bức  tranh.

Một bài thơ trong bức “Đền thờ 
Tenjin” của Reigen Eto (1721–1785) 
kể cho chúng ta về những cây thông 
và hoa mận, mà một vị học giả tên 
Sugawara no Michizane (845–903), 
còn gọi là thần thơ Tenjin, rất yêu 
thích. Truyền thuyết nói về tình 
yêu của Sugawara với cây mận. 
Người ta nói rằng hoa mận của 
Sugawara có thể bay.

Trước khi đi khỏi Kyoto, Sugawara 
đã viết một bài thơ gửi niềm yêu 
thương tới loài cây này:

Nếu cơn gió đông thổi qua,
hãy nhờ gió gửi hương thơm của bạn 
cho tôi,
này hoa mận:
Đừng quên xuân thời

Vì chủ nhân của bạn đã đi rồi.

Bài thơ trong tiếng Nhật: kochi 
fukaba / nioi okose yo / ume no hana 
/ aruji nashi tote/ haru o wasuru na

Chủ nhân ra đi, cây mận đau 
buồn đến nỗi theo gió bay qua khung 
cảnh bao la đến tiền đồn Dazaifu xa 
xôi để ở bên Tenjin; đó là lý do tại 
sao bây giờ nó được gọi là “Tobi-
ume” (Mận Bay). Dù một số người 
nói rằng cây mận đã được trồng lại 
tại Dazaifu Tenman-gu (một trong 
những đền thờ chính của ông), 
chúng ta có thể hình dung qua nét 
vẽ nhanh khá trừu tượng của Reigen, 
hình ảnh hoa mận đang bay.

Ví dụ khác thể hiện sự kết hợp 
giữa hội họa và thơ ca, Bức tranh 
“Ba Thắng Cảnh của Nhật Bản” do 
Tanomura Chokunyu (1814–1907) vẽ 
cho thấy ba địa điểm nổi tiếng: Ama 
no Hashidate, Đền Itsukushima, và 
Matsushima. Tác phẩm có đề hai 
bộ thơ, một trên tranh cuộn của 
Tanomura và một trên tranh vẽ núi 
của Tomioka Tessai (1837–1924). 
Tất cả các bài thơ là chú thích cho 
các địa điểm trong tranh.

Thơ văn không chỉ được sử dụng 
để giải thích và thể hiện nội hàm 
của các bức tranh; chữ viết cũng 
có thể là một hình thức tranh. 
Tác phẩm “Núi Thơ Phú Sĩ” của 
Yamaguchi Shido (1765–1842) 
dùng chính những dòng thơ khổ 
dọc để tạo nên đường nét cho ngọn 
núi: Ngọn núi thực sự được tạo nên 
từ thơ; mỗi dòng thơ cho chúng ta 
biết về ngọn núi tôn kính cũng như 
tạo nên hình dạng của núi.

Các họa tiết trong tranh Nhật Bản 
là một cách khác để thể hiện ý nghĩa 
của các bức tranh phong cảnh, 
chẳng hạn như núi Phú Sĩ nổi tiếng 
tượng trưng cho vận may, hoặc cây 
thông  tượng  trưng  cho  sự  kiên  trì.

Những hình tượng tốt lành nhất 
trong mơ vào năm mới của người 
Nhật, hay còn gọi là Hatsuyume, là 
núi Phú Sĩ, một con diều hâu, và 
cà tím. Nếu những hình ảnh này 
xuất hiện trong giấc mơ vào đêm 
đầu tiên của năm mới, theo truyền 
thống ở Nhật Bản là ngày mùng 1 
tháng Giêng, báo hiệu một năm mới 
tốt lành. Hakuin Ekaku (1686–1768) 
thể hiện cả ba hình ảnh này trong 
bức tranh cuộn treo khổ lớn, với nét 
vẽ đơn giản, mạnh mẽ lấp đầy không 
gian rộng lớn. 

Không gian thiêng liêng
Vào thời cổ đại, người Nhật thường 
hành hương đến một ngôi đền 
hoặc một vùng đất thiêng. Những 
người hành hương được miêu tả 
trong bức tranh “Nachi Pilgrimage 
Mandala” cho chúng ta cái nhìn 
toàn cảnh về các hoạt động sôi 
nổi hàng ngày, bên trong và bên 
ngoài của một trong những ngôi 
đền được tôn kính nhất Nhật Bản. 
Những người hành hương sẽ tụ tập 
quanh bức tranh này để nghe kể 
về  những câu chuyện linh thiêng 
của ngôi đền. Chúng ta gần như có 
thể mường tượng những câu từ mà 
người kể chuyện sẽ nói khi nhìn 
các hình vẽ trong bức tranh từ phải 
sang trái, giống như khi đọc chữ 
viết tiếng Nhật.

Khung cảnh trầm tư tĩnh lặng là 
một chủ đề khác trong tranh. Một 
bức tranh của Kameda Bosai (1752–
1826) trong tập sách “Những Ngọn 
Núi của Trái Tim” thể hiện một 
người đàn ông đang tĩnh lặng ngắm 
nhìn những đỉnh núi. Và trong bản 
in của Katsushika Hokusai (1760–
1849) về một ngôi đền nổi tiếng ở 
Edo (Tokyo), là hình ảnh những 
người đàn ông và phụ nữ đang chăm 
chú thưởng ngoạn núi Phú Sĩ.

Người phụ trách triển lãm, 
Watsky, một giáo sư về nghệ thuật và 
khảo cổ học Nhật Bản tại Princeton, 
hy vọng rằng “Chúng ta có thể thấy 
các nghệ sĩ Nhật Bản tôn vinh thế 
giới xung quanh họ như thế nào, 
núi non, sông nước, các danh lam ở 
Nhật Bản, những thắng cảnh Trung 
Hoa trong trí tưởng tượng; nhận 
ra được điều này, chúng ta sẽ có 
thể hòa hợp hơn với thế giới xung 
quanh, cho dù chúng ta ở đâu.”

Phương Du biên dịch 

Cảnh Đẹp Bốn Mùa” của Kano 
Eitoku Tatsunobo (1814–1892), 
các khối đá lởm chởm và các chi 
tiết mặt đá tinh xảo gợi nhớ đến hội 
họa Trung Hoa cổ đại uyên thâm. 
Kano tôn trọng các quy tắc truyền 
thống được lưu truyền từ xưởng vẽ 
gia truyền lâu đời của ông, chính là 
các quy tắc trên nền tảng nghệ thuật 
hàn lâm Trung Hoa cổ đại. Kết quả 
là ông đã sáng tạo ra một bút pháp 
sống động đan xen các nét vẽ thanh 
thoát nhẹ nhàng.

Có thể thấy sự tĩnh lặng trong 
tranh của Tani Buncho, mặc dù bút 
pháp của ông tương phản với Kano. 
Tani (1763–1841) thường dùng nét 
vẽ truyền thần mang tính cá nhân. 
Hiệu ứng của những chuyển động 
sống động này thêm phần hiệu quả 

vì mực không thể xuyên qua giấy 
kim loại, vàng lá. Mặc dù bút pháp 
của ông hàm chứa sự chuyển động, 
nhưng không có cái động nào trong 
bức tranh: Những chiếc thuyền đứng 
yên bất động, ánh sáng vàng ấm áp, 
hoàn toàn không thể biết nơi đây 
đang ở mùa nào trong năm.

Tuy nhiên, các mùa chắc chắn 
chiếm một vị thế trong nghệ thuật 
Nhật Bản. Các bức tranh thường thể 
hiện tất cả các mùa trong một khung 
cảnh, chẳng hạn như bức tranh về 
núi của Kano trong “Thấp thoáng 
cảnh đẹp bốn mùa”.

Thơ văn và chủ đề trong nghệ 
thuật Nhật Bản
Truyền thống giữ vai trò chủ đạo 
trong nghệ thuật Nhật Bản. Các 
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LORRAINE FERRIER

Để hình dung một đất nước 
Nhật Bản với bề dày lịch sử 
và truyền thống, năm 2019 
Bảo tàng Nghệ thuật Đại 

học Princeton đã tổ chức triển lãm 
“Thắng cảnh trong tranh Nhật Bản”. 
Đây là cơ hội “kết nối với một trong 
những truyền thống quan trọng nhất 
trong lịch sử nghệ thuật Nhật Bản”, 
giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Đại 
học Princeton, James Steward cho 
biết trên trang web TownTopics.

Qua các sách minh họa, tranh in 
mộc bản, tranh vẽ, và ảnh chụp, gần 
40 tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ 16 
đến thế kỷ 21 khám phá những địa 
điểm Nhật Bản dù trong tưởng tượng 
hay trên thực tế theo những cách 
khác nhau.

Triển lãm nghệ thuật truyền thống 
về các danh lam thắng cảnh ở Nhật 
Bản được chia thành ba chủ đề chính: 
“Địa danh tưởng tượng”, “Địa danh 
nổi tiếng” (meisho 名 所), và “Địa 
danh linh thiêng” (reijō 霊 場). 

Người phụ trách cuộc triển lãm, 
Andrew M. Watsky, giáo sư nghệ 
thuật và khảo cổ học Nhật Bản tại 
Princeton, mô tả những khoảnh khắc 
khi thấy những bức tranh này ở trước 
mặt: “Giống như mọi khi tôi tuyển 
chọn các cuộc triển lãm, đó là một sự 
ngạc nhiên tuyệt vời khi nhìn tận mắt 
các tác phẩm, lớn và nhỏ. Ví dụ, mỗi 
khi tôi bước vào một phòng triển lãm 
tranh, thì có ngay ấn tượng khi nhìn 
những màn hình khổng lồ với bề rộng 
bao trùm cả bức tranh, thể hiện từng 
nét vẽ mượt mà và sống động. Qua 
nhiều lần như thế, tôi lại càng cảm 
thấy hồi hộp khi được nhìn thấy trực 
tiếp tác phẩm nghệ thuật,” anh nói 
trong một email.

Địa danh tưởng tượng trong 
nghệ thuật Nhật Bản
Không có nhiều các tác phẩm nghệ 
thuật Nhật Bản được tạo ra từ đời 
thực, mà hầu hết đến từ trí tưởng 
tượng của các nghệ sĩ. Những tưởng 
tượng này có thể được truyền cảm 
hứng từ các loại hình nghệ thuật 
khác hoặc một tác phẩm hư cấu khác, 
nhưng đa phần là chịu ảnh hưởng từ 
nghệ thuật Trung Hoa mà người Nhật 
rất xem trọng.

Ông Caitlin Karyadi, người đồng 
phụ trách triển lãm và là một người 
theo học chương trình Tiến sĩ tại Đại 
học Princeton, cho biết trên trang web 
của Bảo tàng Nghệ thuật Princeton 
rằng người Nhật xem Trung Hoa là 
nguồn cội của nền văn hóa chính 
thống. Vì không thể đến thăm Trung 
Hoa, “Các nghệ sĩ Nhật Bản đã ấp ủ 
hàng thế kỷ luyện vẽ và tạo ra cách 

Thắng cảnh 
trong tranh 
truyền thống 
Nhật Bản

“Cầu treo tại 
Biên giới tỉnh 

Hida và Etchu”, 
khoảng năm 

1834, thời Edo 
(1615–1868), 
Katsushika 

Hokusai 葛飾
北斎. Tranh 
in mộc bản 
(kích thước 

in theo oban 
yoko-e), mực 

và màu trên 
giấy, 26x39 cm. 

Quỹ Laura P. 
Hall Memorial 
Fund và Mary 

Trumbull 
Adams Art 

Fund.

Bên trên- trái: “Nachi 
Pilgrimage Mandala,” thời 
Momoyama (1568–1600), vô 
danh. Tranh cuộn, mực và 
màu trên giấy, 1.6 x 1.7 m.

Bên dưới - trái: “Trăng 
Thông ở Ueno”, trong tập 
tranh “Một trăm danh thắng 
ở Edo”, 1857, thời Edo (1615–
1868), Ando Hiroshige 安
藤 広 重. Được xuất bản bởi 
Uoya Eikichi. Tranh in mộc 
bản (định dạng oban tate-e), 
mực và màu trên giấy, 37x 
25 cm. Quỹ Laura P. Hall 
Memorial Fund.

“Tập tranh Mây trắng 
và Mây màu”, thời 
Meiji (1868–1912), 

Fukuda Kodojin. Hai 
tập tranh, mực và màu 

trên lụa, 32x40 cm.

diễn dịch của riêng họ về một Trung 
Hoa trong trí tưởng tượng.”

Hội họa truyền thống Nhật Bản 
về dòng tranh “sơn thủy”, ngày nay 
thường gọi là tranh “phong cảnh”, 
vay mượn các họa tiết và thủ pháp 
từ tranh sơn thủy Trung Hoa. Tranh 
sơn thủy Nhật Bản không chỉ giới 
hạn ở việc vẽ núi non sông nước mà 
bao gồm cả cây cối, đá, hoa, nhà cửa 
và con người.

Bức tranh của Tachihara Kyosho 
(1785–1840) cho thấy hình ảnh hiếm 
hoi một họa sĩ Nhật Bản đang làm 
việc: Người họa sĩ ở trong nhà đang 
vẽ tranh theo trí nhớ; có lẽ ông đang 
vẽ một nơi đã từng ghé thăm hoặc 
ông đang vẽ một bức tranh mà ông 
đã nghiên cứu hoặc từng vẽ trước 
đây, ông Karyadi cho biết.

Bàn tay, tâm trí, và bút pháp
Bút pháp của một họa sĩ đóng vai trò 
rất quan trọng. Những bức tranh vẽ 
bằng mực đen được đánh giá cao, 
phần lớn là vì có thể bộc lộ rõ bút 
pháp của người vẽ. Trái lại, cũng bức 
vẽ đó mà được tô nhiều màu sắc, 
được vẽ bằng các màu khoáng mờ, 
dày đặc thì ít nhiều che đi bút pháp 
của họa sĩ.

Cọ vẽ được làm từ lông thú, đủ 
bền chắc và uyển chuyển để thể hiện 
những chuyển động truyền thần từ 
bàn tay và tâm trí của họa sĩ. Mỗi nét 
mực trên giấy hoặc lụa để lại một ấn 
tượng về tác giả; mực vẽ không chỉ 
đóng vai trò như chất liệu truyền tải 
cho bức tranh hoàn thiện, mà cũng 
biểu đạt cá tính của người họa sĩ. 

Trong bức tranh “Thấp Thoáng 

“Sơn Thủy”, 1828, thời Edo (1615–1868), Tani Buncho 谷文晁. Hai tấm bình phong gập sáu, mực và vàng lá trên giấy, kích thước mỗi tấm 1.74 m x 3.52 m. 

“Đền Tenjin,” thời Edo (1615–1868), Reigen 
Eto 霊 源 慧 桃. Tranh cuộn, mực trên giấy, 
100 x 28 cm.

“Họa”, 1806, thời Edo (1615–1868), Tachihara Kyosho. Tranh cuộn, mực trên giấy, 29x33cm.

Phải: “Hồ Sen Kannon,” thời Edo (1615–1868), Hakuin Ekaku 白 隠 慧 鶴. Tranh cuộn, 
mực và màu trên giấy, 44 x 14 cm. 
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DEAR NEXT GENERATION

Hãy tham gia vào Quy tắc xã hội!

N hiều người tin rằng, chúng ta 
nên thẳng thắn và chia sẻ rõ 
quan điểm của mình, đi thẳng 

vào vấn đề và không nên giả tạo hoặc 
quá sáo rỗng. Tuy nhiên, trên thực tế, 
điều này không hề dễ khi chúng ta 
cần giữ được sự tôn trọng của người 
khác; người đó có thể là khách hàng, 
bạn gái hay bạn trai, v.v. Cho dù cảm 
xúc chúng ta lúc đó là gì, chúng ta 
cũng nên có một gương mặt vui vẻ và 
thân thiện.

Từ diễn tả cho hành vi này là “Lễ 
Nghi”. Lễ nghi rất quan trọng trong 
giao tiếp giữa người với người. 
Chúng ta không thể tách biệt mình với 
thế giới – mặc dù chúng ta thường 
muốn như vậy. Lễ nghi quyết định 

“bầu không khí giao tiếp”, ví dụ như 
trong buổi hẹn hò với một cô gái 
nên có hoa, hoặc đặc biệt lịch thiệp 
và riêng tư.

Chúng ta nên trưng diện trang 

phục một chút dù không phải lúc nào 
chúng ta cũng thích điều đó. Chúng 
ta chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn 
một chút. Chúng ta nên cạo râu cho 
dù đặc biệt không muốn làm. Lễ nghi 
là chuẩn mực tạo nên một xã hội “văn 
minh”; đây là một trách nhiệm xã hội. 
Cảm giác, tâm trạng và cảm xúc của 
chúng ta thường không ổn định; bởi 
thế việc này là quan trọng trong việc 
bảo đảm cách cư xử và ngôn ngữ của 
chúng ta không làm mất lòng người 
khác. Mọi người nên “tế nhị” ở một 
cấp độ nào đó để tránh phải hối tiếc vì 
những điều mình đã nói hoặc đã làm.

“Thẳng thắn” là một từ thường được 
dùng để bao biện cho sự đối đầu. Một 
số người muốn nhận ý kiến   trung thực, 
tuy nhiên sẽ cảm thấy bị xúc phạm 
hoặc tổn thương khi bạn nói ra điều 
đó. Một ý kiến   chân thành có thể được 
xem  như  thẳng  thắn, nhưng  cần sự  
lựa chọn ngôn từ cẩn trọng.

Lễ nghi không yêu cầu ai đó trở 
thành kẻ nói dối. Nếu không có gì để 
nói, thì chúng ta cũng nên “ngoại giao” 
trong câu trả lời của mình.

Một người họ hàng tiến vào phòng, 
ưỡn ngực hỏi: “Bạn thấy cà vạt của tôi 
thế nào?”

Nó thật là xấu! Nhưng để tránh 
xung đột và để đáp lại việc anh ta đang 
hào hứng tìm kiếm sự tán thưởng đối 
với món đồ cụ thể, câu trả lời có thể 
là “Chà! thực sự là khác biệt.” Người 
nghe nhận được những gì anh ta muốn 
nghe  và  hiểu đó là  sự  tán dương.

Tất cả những gì diễn ra trong cuộc 
đời đều sẽ là hành vi theo Lễ nghi! 
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn khi chúng ta 
dùng “mặt nạ” đúng lúc: Trang phục, 
hành vi, ngôn ngữ và quy tắc ứng xử 
ngoại giao nên phù hợp với cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Như đại văn 
hào William Shakespeare đã viết: “Cả 
thế giới là một sân khấu; đàn ông hay 
phụ  nữ  đều  là  diễn  viên.”

Charles Callaci

Năm 1997, vì công việc của chồng 
tôi, chúng tôi đã chuyển đến 
sống ở Boca Raton, Florida. 

Các con gái của chúng tôi, Lauren, 11 
tuổi  và  Erica, 9 tuổi, đi cùng chúng tôi.

Chúng tôi đã dạy bọn trẻ về cả giá 
trị của tiền bạc trong khi làm những 
việc vặt phù hợp với lứa tuổi để giúp 
các cháu trong đường đời tương lai. 
Các con gái của tôi kiếm được 50 xu 
mỗi tuần nhờ dọn giường của chúng, 
dọn dẹp đồ chơi, bỏ quần áo bẩn vào 
thùng, v.v.

Mỗi bé có một con heo đất để bỏ 
tiền chúng kiếm được. Mỗi tháng, 
chúng tôi sẽ đếm số tiền tiết kiệm đó. 
Chúng tôi sẽ lập kế hoạch chi tiền vào 
một số việc như mua những món ăn 
ưa thích; phần còn lại sẽ được gửi vào 
tài khoản ngân hàng của các cháu. 

Nhận bảo hiểm tuyệt 
vời và giá trị lớn

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

Thông thạo Anh-Việt

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

tommytran.sfagentjobs.com/account

Cuốn nhật ký 
chứa đựng 
những điều xa 
vời nhất trong 
tâm trí bà, 
những điều đẹp 
đẽ nhất, cũng 
như những 
quan điểm rất 
chân thật và 
riêng tư của bà 
về những người 
đương thời.

Một cuốn nhật ký 
bao gồm những bức 
thư viết trong 2 năm 
của Virginia Woolf.

Hai cuốn nhật ký của 
Virginia Woolf.

GỬI THẾ HỆ TƯƠNG LAI:

‘Cuộc sống này là 
một Nghi Lễ’

SHUTTERSTOCK

Xem tiếp trang sau

RAYMOND BEEGLE

“Làm thế nào để chúng ta kết hợp các từ 
cũ theo thứ tự mới để chúng tồn tại, để 
chúng tạo nên vẻ đẹp, để chúng nói lên 
sự thật?” 

Đây là một câu hỏi về cuộc sống 
của bà Woolf, là hành trình 
khám phá trong cuộc đời của 
bà, và là chất xúc tác cho yếu 

tố thiên tài hiện diện trong bà. Bà đã rất 
trăn trở với nó, và bà không bỏ cuộc cho 
đến khi sự thật và cái đẹp bằng cách này 
hay cách khác ban phước cho bà. “Khi 
tôi viết, tôi luôn luôn, luôn luôn nói sự 
thật,” bà hồi đáp một người bạn khi người 
ấy gợi ý rằng bà có thể làm khác đi. Trong 
các bức thư, nhật ký, và tiểu thuyết của 
bà, sự  trăn  trở  này  chưa  bao  giờ  kết  thúc.

Nhật ký
Nhật ký của bà Virginia Woolf dày 
6,873 trang, ấn bản của Harcourt Brace 
Jovanovich, cho chúng ta biết những suy 
nghĩ và cảm xúc sâu sắc nhất của bà. 
Những trang nhật ký này không dành 
cho chúng ta, và bà đã yêu cầu chồng bà 
đốt chúng sau khi bà qua đời. Chúng có lẽ 
chứa đựng những điều xa vời nhất trong 
tâm trí bà, những điều đẹp đẽ nhất, cũng 
như những quan điểm rất chân thật và 
riêng  tư  của  bà  về  những  người  đương thời.

Chẳng hạn, bà đã bị tai tiếng khi nêu 
ra quan điểm về cuốn “Ulysses” rất thành 
công của James Joyce, mà bà cho rằng 
nó tôn vinh những điều xấu xa và là một 
cuộc tấn công đơn phương vào văn học 
truyền thống mà bà tôn kính: “Đối với 
tôi đó là một cuốn sách kém cỏi về văn 
chương, nửa mùa, tự phụ, khoe khoang… 
Ý tôi là, một nhà văn hạng nhất đã quá 
quan trọng việc viết lách đến mức trở nên 
lươn lẹo; gây sửng sốt; phô trương.”

Một người bạn thân từng nói với bà: 
“Chỉ có cái chết của cậu mới là thứ cậu 
không thể diễn tả được!" Tất nhiên là 
đúng, nhưng bà đã mô tả chứng trầm 
cảm thường xuất hiện ở các thiên tài mà 
chưa ai từng làm. Như Tolstoy, Handle, 
Beethoven biết rất rõ về nó, nhưng không 
ai để lại chi tiết nào. Bà Virginia Woolf đã 
viết  về  nó  như  sau: 

“Tôi thức giấc, có lẽ khoảng 3 giờ sáng. 
Ôi, nó bắt đầu tới – nỗi kinh hoàng – nỗi 
đau đớn về thể xác như một cơn sóng 
trào dâng tận tâm can, hất tung tôi lên. 
Thật không vui, không vui chút nào! Tôi 

Nhà văn Virginia Woolf: ‘Tôi luôn nói sự thật’
chìm xuống, Chúa ơi, tôi ước gì mình đã 
chết… Điều này vẫn tiếp diễn, nhiều lần 
với đủ loại sợ hãi. Sau đó, khi cơn khủng 
hoảng thay thế nỗi đau dữ dội, mọi thứ 
bỗng trở nên khá mơ hồ. Tôi thiếp đi. 
Và thức giấc với một sự khởi đầu.” 

Trong một đoạn khác, bà kể với 
chúng ta về quá trình tìm kiếm “một 
điều gì đó” mà chúng ta ước mình có thể: 
“Tôi tận hưởng gần như tất cả mọi thứ. 
Nhưng trong tôi luôn tìm kiếm không 
ngơi nghỉ. … Tôi ngắm nhìn những đỉnh 
núi trên bầu trời: những đám mây khổng 
lồ; mặt trăng mọc trên Persia; Tôi cảm 
thấy một điều vĩ đại và đáng kinh ngạc ở 
nơi đó, mà tôi gọi là ‘nó'? … Tôi thường 
xuyên bắt gặp ‘nó'; và tôi cảm thấy khá 
thanh thản.”

Những lá thư 
Người ta sẽ thấy ấn tượng trong cách bà 
trả lời các bức thư, nó phản ánh một 
điều gì đó ở con người bà. Chẳng hạn, 
người ta sẽ cảm thấy sự ấm áp, dịu dàng 
trong các bức thư bà gửi chị gái Vanessa, 
và rồi là một tính cách lạnh lẽo hơn 
trong những bức thư gửi Vita Sackville-
West  lạnh  lùng  và  kiêu  hãnh. 

Bức thư gửi Sackville-West được trích 
dẫn dưới đây cho thấy về quá trình sáng 
tạo của bà Woolf, một điều gì đó quá 
riêng tư để nói với công chúng nhưng lại 
dễ dàng nói với một người bạn hiểu biết 
và đáng tin cậy:

“Phong cách là một vấn đề rất đơn 
giản; nó là nhịp điệu. Một khi bạn hiểu 
được điều đó, bạn sẽ không thể dùng sai 
từ… Nó sâu thăm thẳm, nhịp điệu ấy, và 
sâu sắc hơn bất kể điều gì diễn tả bằng 
lời. Một cảnh tượng, một cảm xúc tạo 
nên một làn sóng trong tâm trí rất lâu 
trước khi trở thành ngôn từ phù hợp; 
và trong khi viết người ta phải nắm bắt 
được nó; và sau đó khi cơn sóng vỡ ra 
và cuộn trào trong tâm trí, nó sẽ sắp xếp 
thành các từ phù hợp.” 

Những ngôn từ này khiến chúng ta 
hiểu rõ hơn về chiều sâu của tâm hồn và 
trí tuệ của bà Woolf hơn bất kỳ điều gì 
được tìm thấy trong các tác phẩm được 
xuất bản của bà. 

Tiểu thuyết ngắn
Bà có những tác phẩm ngắn, thậm chí rất 
ngắn, nhưng chưa bao giờ nói về những 
điều tầm thường - nó thường đề cập đến 
những vấn đề ẩn chứa trong cuộc sống 
của mỗi người, những điều kỳ diệu vốn 
có của cuộc sống. Thật dễ dàng để chúng 
ta quên đi những điều không có khả 
năng xảy ra trong sự tồn tại của chúng 
ta, sự đan xen vô hạn của những sự kiện 
tạo nên hoàn cảnh của chúng ta mà 
chúng ta  gọi  là “chính mình”.

Tác phẩm “In the Orchard” (Trong 
Vườn Cây) là một câu chuyện chỉ có 
năm đoạn, miêu tả cảnh Miranda đang 
ngủ dưới một gốc táo. “Táo ở trên cao 
cách đầu cô 4 feet. Âm thanh của cây 
đàn organ trong nhà thờ được gió thổi 
qua các ngọn cây trong khi Miranda 
nằm ngủ ở phía dưới 30 feet.” Cách cô 
ấy 200 feet, “tiếng chuông kêu” gọi tín 
đồ đến phụng sự. Gió lướt qua, “mù 
quáng, khờ dại, không ai có thể chống 
lại nó”, trong khi “hàng dặm phía dưới, 
ở một không gian lớn chỉ như lỗ kim, 
Miranda đứng thẳng lên và gào lớn, ‘Ôi, 
tôi bị muộn giờ dùng trà rồi!’”

Tiểu thuyết
Trí nhớ là một nhà phê bình đáng tin 
cậy; nó được dùng để gợi nhớ những 
đoạn hay nhất trong tiểu thuyết của 
bà, những đoạn đã đi sâu vào tâm trí 
tôi. Những chủ đề sâu sắc, và những ấn 
tượng rất mạnh mẽ. 

Trong “The Voyage Out” (Cuộc Du 
Hành), chàng trai trẻ nếm trải nỗi cay 
đắng của sự mất mát; vợ sắp cưới của 
anh bị bệnh nặng. “Anh không thể quen 
với nỗi đau của mình; đó là điều anh 
phải chấp nhận. Anh chưa bao giờ nhận 
ra điều này trước đây, rằng ẩn sâu trong 
sự việc diễn ra thường ngày, ẩn sâu trong 
cuộc sống mỗi ngày, nỗi đau đã nằm 
yên đó, âm thầm, nhưng sẵn sàng nuốt 
chửng anh; anh dường như có thể nhìn 
thấy sự đau khổ; nó như một ngọn lửa, 
nằm cuộn tròn trong mọi ngóc ngách 
của mỗi hành động, gặm nhấm cuộc 
sống của những người đàn ông và những 
người đàn bà. Lần đầu tiên trong đời anh 
suy ngẫm và hiểu sâu sắc những từ mà 
trước đây dường như rất trống rỗng với 
mình: Sự vật lộn trong cuộc sống, sự 
khắc nghiệt của cuộc sống.”

Trong “The Waves” (Con Sóng), tình 
yêu xuất hiện: “Đúng, thời gian trôi qua 
và chúng ta đã già đi. Nhưng để ngồi với 
em, với mình em, tại đây nơi thành phố 
London này, trong căn phòng rực rỡ ánh 
sáng này, em ở đó, tôi ở đây; thế là đủ… 
Khi em đến, mọi thứ thay đổi. Khi em đến 
đây sáng nay, những chiếc ly và đĩa cũng 
thay đổi. Không nghi ngờ gì nữa... cuộc 
sống tầm thường của chúng ta, không 
đẹp đẽ như chúng biểu hiện, đã khoác 
lên mình vẻ lộng lẫy và chỉ có ý nghĩa 
dưới con mắt chan chứa tình yêu.” 

Diễn tả một cuộc sống cao hơn, siêu 
việt hơn là trọng tâm của cuốn “The 
Years” (Những Năm Tháng). Một người 
phụ nữ trở về tụ họp với bạn bè sau 30 
năm sống ở hải ngoại. Họ gặp nhau tại 
một bữa tiệc, và khi ở đó, cô đã tự rút ra 
kết luận: “Phải có một đời sống khác; 
cô nghĩ… không phải trong mơ, mà tại 
đây ngay trong căn phòng này, cùng 
với những con người thực tại này… Cô 
như gần nắm bắt được thứ gì đó vừa 
thoát khỏi tầm tay của cô. Phải có một 
đời sống khác, ở đây và bây giờ, cô nhắc 
lại. Cuộc sống thật quá ngắn ngủi, quá 
mong manh. Chúng ta không biết gì 
hết, thậm chí là về chính mình. Chúng 
ta chỉ vừa mới bắt đầu hiểu ra từng chút 
một, cô nghĩ.” 

Thiên tài có thể trở thành bất tử khi 
chia sẻ tầm nhìn của mình thông qua 
các bài hát, bức tranh, danh ngôn, và 
thông qua vẻ đẹp của sự thật. “Làm thế 
nào để chúng ta kết hợp các từ cũ trong 
một thứ tự mới để chúng tồn tại, để 
chúng tạo nên vẻ đẹp, để chúng nói lên 
sự thật?” một lần nữa chúng ta lại nghe 
bà Virginia Woolf hỏi, trên BBC. Đó là 
một câu hỏi, nhưng với bà đó cũng là 
một lời kêu gọi. 

Những dòng cuối cùng trong cuốn 
“To the Lighthouse” không thực sự viết 
về cô họa sĩ nghiệp dư Lilly Briscoe, mà 
là về chính tác giả Virginia Woolf: “Cô 
vẽ một đường thẳng ở chính giữa. Nó đã 
hoàn thành. Đúng, cô nghĩ, đặt cây cọ vẽ 
của mình xuống... Ta đã tìm ra lý tưởng 
của chính mình.”

Thuần Thanh biên dịch

MARIE C. FIELDS/SHUTTERSTOCK PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN

Trong nhật ký, thư từ và các tác phẩm của mình, 
Virginia Woolf đã thể hiện sự tôn trọng đối với sự thật.

Virginia Stephen thời trẻ 
và chị gái Vanessa. 

Bức chân dung Virginia Woolf được chụp bởi
George Charles Beresford năm 1902.
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đình”, được biết đến ở Virginia – đã 
trích dẫn công khai nguồn dữ liệu của 
Kinsey.

Rất lâu sau khi Kinsey qua đời, các 
học trò của ông ta tiếp tục đẩy mạnh 
sử dụng những nghiên cứu gian lận 
của những kẻ hiếp dâm trẻ em làm cơ 
sở cho việc lạm dụng tình dục trẻ em 
trong các trường công lập. “Những 
phát hiện trong nghiên cứu về những 
đứa trẻ này hoàn toàn phù hợp với 
giáo dục giới tính hiện đại,” cựu giám 
đốc Viện Kinsey, Tiến sĩ John Bancroft 
nói với CBS trong một cuộc phỏng 
vấn trên truyền hình.

Viện Kinsey đã không trả lời yêu 
cầu bình luận từ The Epoch Times.

Viện này trước đó đã công khai trả 
lời về những tranh cãi của Bancroft 
trên trang web của họ, đồng thời bày 
tỏ lo ngại về dữ liệu, xác nhận rằng 
Kinsey đã thu được thông tin về cực 

khoái ở trẻ em từ những 
người đàn ông “có quan 
hệ tình dục với các em 
bé trai và những người 
đã quan sát điểm cực 
khoái của chúng” và một 
người đàn ông khác.

Sự ra đời của 
SIECUS
Một trong những bài 
phát biểu quan trọng 
đầu tiên của Kinsey là 
về nhu cầu giáo dục 
giới tính cho trẻ em, bà 
Reisman, người đã làm 
việc với Bộ Tư pháp và 
hiện là giáo sư nghiên 

cứu tâm lý học tại Đại học Liberty 
giải thích. Nhưng Kinsey khẳng định 
rằng chỉ những “chuyên gia” được 
đào tạo bài bản mới có thể  giảng dạy.

Do đó, vào năm 1964, Hội đồng 
Giáo dục và Thông tin Tình dục Hoa 
Kỳ, hiện nay được gọi là SIECUS, đã 
chính thức ra đời. Những quan chức 
này sẽ là “chuyên gia tình dục” được 
đào tạo đặc biệt của Kinsey.

Thật vậy, SIECUS hình thành 
là một trong những dấu mốc quan 
trọng nhất trên con đường lạm dụng 
tình dục trẻ em ở khắp Hoa Kỳ và 
hủy hoại sự trong trắng cũng như gia 
đình tương lai của chúng.

Tổ chức do Tiến sĩ Mary Calderone 
thành lập đã nhận được khoản tiền 
lớn từ các tổ chức miễn thuế và tiền 
thuế từ người nộp thuế ở Hoa Kỳ. 
Nhân vật gây nhiều tranh cãi này 
trước đây từng là giám đốc y tế của 
Planned Parenthood (Tổ chức Kế 
hoạch hóa Gia đình).

Bà Reisman nói với The Epoch 
Times trong các cuộc phỏng vấn 
rằng vào cuối những năm 1950, bà 
Calderone đã đến Viện Kinsey ở 
Indiana. Tại một cuộc họp, nhóm các 
nhà cách mạng tình dục cấp tiến đã 
lên kế hoạch làm thế nào để thúc đẩy 
mục tiêu của họ, và thậm chí đã phân 

công vai trò để thực hiện. SIECUS 
quyết định phụ trách mảng giáo dục 
giới tính và nhiều đại diện của Viện 
Kinsey nằm trong hội đồng quản trị.

Theo bà Reisman, năm 1979, 
mặc dù nhận được đủ loại tài trợ của 
chính phủ, bà Calderone đã so sánh 
nhiệm vụ của SIECUS ngang với 
việc “truyền bá một ‘tôn giáo mới”. 
Bà Calderone nói rằng phải thay đổi 
quan niệm của người lớn trước tiên, 
để cho trẻ em có thể “phát triển” và 
hiểu rằng “tình dục” không bị kiềm 
chế bởi bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức 
nào là “lành mạnh”.

SIECUS thực sự đã khá cởi mở về 
điều này. Trong Báo cáo SIECUS từ 
tháng 5-7/1982, trên trang 6, tổ chức 
này đã đưa ra một thông tin chấn 
động  về  mối  liên  hệ  với  Viện Kinsey.

Theo bà Reisman, báo cáo cho 
biết: “Ít ai nhận ra rằng bộ tài liệu 
đồ sộ của thứ mà ngày nay được gọi 
là Viện Kinsey ở Bloomington, ở 
Indiana, đã được tạo dựng cho mục 
tiêu: Giáo dục giới tính. Để lại lĩnh 
vực này cho SIECUS thực hiện không 
chỉ phù hợp với Viện, mà còn phù 
hợp với nhà tài trợ chính – Viện Sức 
khỏe Tâm thần Quốc gia.”

Báo cáo cũng tiết lộ rằng SIECUS 
đã nộp đơn xin “khoản tài trợ rất 
quan trọng” từ Viện Sức khỏe Tâm 
thần Quốc gia do người đóng thuế 
chi trả. Khoản tài trợ này “vốn 
được thiết kế để thực thi vai trò của 
SIECUS.” Theo cùng một báo cáo, 
vai trò này là “trở thành cơ sở dữ 
liệu chính cho giáo dục tình dục”.

Ngày nay, SIECUS tuyên truyền 
giáo dục giới tính mạnh mẽ trên toàn 
quốc. Ở một số góc độ, “Tiêu Chuẩn 
Giáo Dục Tình Dục Quốc Gia” của tổ 
chức này kêu gọi giáo dục giới tính 
từ trường mẫu giáo, dạy cho trẻ em 
về tình dục đồng giới, cơ quan sinh 
dục, hành vi tình dục v.v.

SIECUS cũng khoe khoang về điều 
này trên trang web: “SIECUS không 
phải là một tổ đơn lẻ bởi vì giáo dục 
giới tính (sex ed), theo tầm nhìn của 
SIECUS, là kết nối và giải quyết nhiều 
vấn đề xã hội khác nhau. ‘Sex Ed’ kết 
nối nhiều phong trào công bằng xã 
hội – từ công bằng chủng tộc và quyền 
LGBTQ đến phong trào #MeToo.”

Khẩu hiệu mới của nhóm cũng tiết 
lộ rất nhiều điều: “Sex Ed vì sự Thay 
đổi Xã hội”.

Ngoài mối liên hệ với những Quỹ 
lớn và đặc biệt là những tổ chức gắn 
liền với gia tộc Rockefeller, phong 
trào nhân văn cũng đóng một vai trò 
trong tất cả những điều này. Trên 
thực tế, chúng có mối liên hệ to lớn 
đến mức lãnh đạo của SIECUS – ông 
Calderone đã trở thành “Nhà nhân 
văn của năm” vào năm 1974, tiếp tục 
quá trình chủ nghĩa nhân văn tiếp 
quản nền giáo dục Hoa Kỳ. Việc này 
đã bắt đầu từ thời John Dewey, như 
phần 4 của loạt bài này đã đề cập.

Planned Parenthood, tổ chức 
chuyên phá thai hàng trăm nghìn trẻ 
em ngày nay, cũng đã đóng một vai 
trò quan trọng trong việc giáo dục 
giới tính cho trẻ em Hoa Kỳ.

Nhiều nhà phê bình đã nhấn 
mạnh một sự việc trớ trêu: tổ chức 
phá thai khổng lồ này một mặt được 
tài trợ bằng chính tiền thuế để khuyến 
khích việc nạo phá thai cho trẻ em; 
mặt khác, họ lại tính chi phí phá thai 
cao cho chính những đứa trẻ có thai 
ngoài hôn nhân.

(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

riêng của Kinsey cho thấy hàng trăm 
trẻ em có khả năng đã bị một hoặc 
nhiều kẻ ấu dâm cưỡng hiếp hoặc 
quấy rối tình dục bằng cách sử dụng 
đồng hồ bấm giờ để tìm ra thời điểm 
trẻ  em có thể  trải  qua “cực khoái”.

Khoảng 200 bé trai dưới 12 tuổi 
nằm trong số các nạn nhân. Ví dụ, 
theo bảng 34 trong các tài liệu báo 
cáo của Kinsey, một cậu bé 4 tuổi bị 
cho là đã phải chịu đựng 26 lần “cực 
khoái” (giả định) trong khoảng thời 
gian 24 giờ.

Theo tài liệu của chính kẻ lạm 
dụng trẻ em và sau đó được ghi lại 
thành dữ liệu của Kinsey, ngay cả 
những đứa trẻ mới vài tháng tuổi 
cũng bị bạo hành nhiều lần. Một em 
bé 11 tháng tuổi bị cho là đã có 14 lần 

“cực khoái” trong khoảng thời gian 38 
phút. Ngay cả một bé gái 4 tháng tuổi 
cũng đã đạt “cực khoái”.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý 
rằng trẻ em rất nhỏ không thể nào 
đạt cực khoái về mặt thể chất. Vậy 
mà báo cáo của Kinsey tiết lộ rằng 
cách mà “đối tượng” đạt cực khoái 
ở “đối tác” của họ là “toàn bộ cơ thể 
co giật dữ dội; thở nặng nhọc, rên rỉ, 
thút thít, hoặc khóc dữ dội hơn, đôi 
khi chảy nhiều nước mắt (đặc biệt là 
ở trẻ nhỏ)”. Điều đó nghe có giống 
như một cơn cực khoái không? Có 
lẽ đúng đối với một kẻ ấu dâm đang 
tìm cách biện minh cho những tội ác 
man rợ của mình.

Các chuyên gia như Tiến sĩ Judith 
Reisman, một chuyên gia hàng đầu 
thế giới nghiên cứu về Kinsey và 
là tác giả của nhiều cuốn sách về 
nghiên cứu của Kinsey, đã chỉ ra rằng 
điều này cũng giống như khẳng định 
các nạn nhân là nữ trưởng thành bị 
cưỡng bức nhưng lại thích điều đó, 
bằng chứng là họ la hét, khóc, và 
co giật. Đây chính xác là những gì 
Kinsey đã làm. Vậy mà Hoa Kỳ đã tin 
Kinsey, bị ông ta và các phương tiện 
truyền thông lừa đảo của ông ấy dắt 
mũi một cách thảm hại.

Tại sao người dân Hoa Kỳ nên tin 
tưởng những kẻ lạm dụng và cưỡng 
bức trẻ em vì những kiến thức “sâu 
sắc” về “tình dục trẻ em” này mà chưa 
bao giờ được Kinsey hoặc các học trò 
của ông ta giải thích một cách thỏa 
đáng? Như Tiến sĩ Reisman đã nói, 
tại sao trên thế giới này người ta lại 
hỏi kẻ hiếp dâm rằng nạn nhân của 
hắn có thích thú không, rồi trình bày 
điều đó với thế giới như là “khoa học” 
và “bằng chứng” rằng trẻ em thích bị 
quấy rối tình dục?

“Nếu ông ta làm điều đó với trẻ 
em, làm sao quý vị có thể tin tưởng 
những điều mà kẻ tâm thần này nói?” 
bà đặt câu hỏi.

Giáo sư luật hiến pháp Tiến sĩ 
Charles Rice của Đại học Notre 
Dame đã tố cáo những gì Kinsey làm, 
ông nói: “Bất kỳ thẩm phán, nhà 
lập pháp, hoặc quan chức nào chấp 

nhận nghiên cứu đó đều phạm tội bất 
cẩn và vô trách nhiệm.”

Sử dụng ‘dữ liệu’ của những kẻ 
ấu dâm để khiêu dâm trẻ em
Dựa trên những nghiên cứu lừa dối 
của mình rằng trẻ em trải qua cực 
khoái ngay từ khi mới sinh, Kinsey 
tuyên bố rằng trẻ em cần được giáo 
dục giới tính sớm và tường tận trong 
suốt cuộc đời đi học. Ông ta cũng 
khuyến khích trẻ em nên được dạy về 
thủ dâm, các hành vi tình dục đồng 
giới và các hành vi tình dục khác 
giới. Ông ta thậm chí còn khẳng định 
lạm dụng tình dục trẻ em không gây 
ra thiệt hại nghiêm trọng cho chúng. 
Điều này rõ ràng thật lố bịch.

Các luật đã bị thay đổi và bãi bỏ 
dựa trên dữ liệu dối trá của Kinsey, 
khiến phụ nữ và trẻ em không được 
bảo vệ. Nó cũng khởi động cho một 
trận tuyết lở nguy hại về giáo 
dục giới tính có thể chôn vùi 
nền văn minh dưới lớp băng 
lạnh giá.

Trong ấn bản tháng 05/1954 
của “Sexology”, một tạp chí 

“khoa học tình dục” tự phong  
là “cẩm nang được ủy quyền 
về giáo dục giới tính”, đã trích 
dẫn một tuyên bố đáng kinh 
ngạc của Kinsey. Sau khi lập 
luận rằng có thể kích thích tình 
dục trẻ sơ sinh từ 2 tháng hoặc 
3 tháng tuổi, Kinsey khẳng định 

“rõ ràng” rằng trẻ em “càng sớm” 
được “giáo dục giới tính” thì 

“càng có nhiều cơ hội” để “phát 
triển những nhân cách thích 
hợp và thái độ lành mạnh đối với 
hành vi tình dục.”

Đến năm 1958, các trường công 
lập nội thành chủ yếu phục vụ trẻ em 
da đen ở Quận Columbia trở thành 
điểm thử nghiệm cho việc cải tạo tình 
dục căn bản mà Kinsey và nhà trường 
đề ra. Kế hoạch này bao gồm: chiếu 
những bộ phim “tục tĩu" dành cho 
trẻ em có chi tiết về “những con vật 
trong chuồng giao phối”, “những bức 
vẽ hoạt hình về nam giới xuất tinh” 
và thậm chí cả việc sử dụng mô hình 
thân thể người có cơ quan sinh dục 
nam và nữ.

Bà Reisman viết rằng trẻ em dưới 
3 tuổi là mục tiêu cho loại “giáo dục” 
này, theo các báo cáo từ tờ Sunday 
Star hiện đã không còn tồn tại.

Chúng ta có thể dự đoán được hậu 
quả của nó. Tỷ lệ mang thai ngoài giá 
thú tăng vọt, tổ ấm gia đình bị phá 
hủy, số gia đình không có cha tăng 
vọt, dịch bệnh hoa liễu bùng nổ, mức 
độ tội phạm gia tăng, các vấn đề sức 
khỏe tâm thần tăng vọt, v.v.

Sau những “thành công” đó, giáo 
dục giới tính từ ý tưởng của Kinsey 
bắt đầu lan rộng khắp Hoa Kỳ. Nhiều 
giáo trình giáo dục giới tính sớm – 
thường núp dưới những cái tên gây 
hiểu lầm như “giáo dục đời sống gia 

ALEX NEWMAN 

CẢNH BÁO: Bài viết này chứa thông 
tin nhạy cảm liên quan đến lạm 
dụng và bạo hành tình dục ở trẻ em.

Rất ít người nhận ra 
rằng trẻ em ngày 
nay bị tính dục hóa 
(sexualization) ở 

trường học là do những 
kẻ ấu dâm đã xâm hại tình dục hàng 
trăm trẻ em, sau đó nói rằng các 
nạn nhân thích điều đó. 

Các trường công trên khắp Hoa 
Kỳ thực sự khuyến khích trẻ nhỏ 
thử nghiệm hành vi quan hệ tình 
dục trước hôn nhân, thủ dâm, quan 
hệ tình dục bằng miệng, và tất cả 
các cách thức sinh hoạt tình dục 
khác. Điều này bắt đầu sớm nhất là 
ở  trường  mẫu  giáo  và  tiểu học.

Trên thực tế, “giáo dục giới tính” 
đương đại ở Hoa Kỳ và trên khắp 
phương Tây là điều không thể tưởng 
tượng được chỉ cách đây một thế hệ 

– thậm chí một vài năm trước đây. 
Dù quý vị có tin hay không thì nó 
ngày  càng  trở  nên  cấp  tiến.

Tại California, một quan chức 
khu học chánh hàng đầu đã bảo vệ 
quan điểm dạy trẻ em về ấu dâm vì 
đó là một trong số “các kiểu khuynh 
hướng tình dục khác nhau” vốn “đã 
tồn tại trong lịch sử”. Hậu quả của 
việc cuồng giáo dục giới tính này 
rất tàn khốc. Và chặng đường khiến 
Hoa Kỳ lâm vào tình cảnh như bây 
giờ  sẽ  khiến quý vị choáng váng.

Sự phát triển “Giáo dục giới 
tính” trong các trường công ở Hoa 
Kỳ có nguồn gốc từ thủ đoạn đội lốt 
khoa học của nhà cách mạng tình 
dục Alfred Kinsey. Hàng trăm, có 
thể là hàng nghìn trẻ em bị cưỡng 
bức, lạm dụng tình dục, và bạo 
hành. Sau đó, những trải nghiệm 
của chúng được ghi lại dưới chiêu 
bài “khoa học”.

Mặc dù vậy, ngay cả trước khi 
Kinsey công khai hành vi đồi bại 
của mình với công chúng Hoa Kỳ 
ngây thơ, thì những tên đồ tể cộng 
sản đã thử nghiệm việc sử dụng 

“giáo dục giới tính” để phá vỡ gia 
đình, văn hóa, đạo đức truyền thống 
và quốc gia. Họ đã làm việc này rất 
hiệu quả.

‘Nghiên cứu’ của Kinsey
Rất lâu trước khi Kinsey xuất hiện, 
các nhà giáo dục giới tính cho biết 
đã có một loại giáo dục giới tính 
được dạy trong trường học, nhưng 
nó không có tên như vậy. Và nếu 
so sánh nó với những gì mà Kinsey 
và những kẻ biến thái đã phát động 
trên Hoa Kỳ thì chẳng khác nào so 
sánh  cỏ  linh  lăng  với  thiên thạch.

Vào đầu đến giữa những năm 
1900, giáo dục giới tính ở Hoa Kỳ, 
thường được mô tả là “biện pháp 
an toàn vệ sinh”, chủ yếu bao gồm 
các giáo lý tôn giáo và đạo đức về 
chủ đề này. Các chương trình cũng 
cảnh báo trẻ em về những hậu quả 
kinh hoàng của quan hệ tình dục 
ngoài hôn nhân và trước hôn nhân 

– bệnh hoa liễu, tổn thương tâm lý, 
các vấn đề đạo đức và cảm xúc, v.v. 
Đây  là  chuẩn mực cho nhiều thế hệ.

Ý tưởng mới cho rằng trẻ em 
phải được giáo dục giới tính bằng 
hình ảnh ghê tởm chỉ thực sự xuất 
hiện ở Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ trước. 
Nó đến từ Kinsey – người được Quỹ 
Rockefeller và tiền thuế của những 
người đóng thuế Hoa Kỳ tài trợ.

Trong “Báo cáo Kinsey” được 
xuất bản vào cuối những năm 1940 
và đầu những năm 1950, Kinsey đã 
dội “một quả bom nguyên tử” lên 
xã hội Hoa Kỳ. Cuốn sách được 
nhiều người xem này có lẽ là cuốn 
sách tồi tệ nhất từng được xuất bản 
ở Hoa Kỳ. “Những phát hiện” trong 
cuốn sách đã mở ra một làn sóng 
biến thái, và một “cuộc cách mạng 
tình dục” cướp đi sinh mạng của 
nhiều nạn nhân mỗi ngày.

Các chuyên gia kết luận rằng một 
yếu tố trong “nghiên cứu tình dục” 
của ông ta liên quan đến những kẻ 
ấu dâm, những kẻ lạm dụng tình 
dục trẻ em nhưng mượn cớ là thu 
thập “dữ liệu khoa học”. Dữ liệu 

Giá trị tuyệt vời là các con gái của tôi 
có thể thấy số tiền tiết kiệm ngày càng 
tăng lên, cũng như chúng được trải 
nghiệm quyền tự quyết định chi tiêu 
cho những món đồ chúng muốn.

Tại Công viên Mizner ở Florida, 
chúng tôi thường ăn tối và đi dạo để 
ngắm nhìn tất cả các cửa hiệu tuyệt 
vời. Erica luôn đem theo con thú nhồi 
bông yêu thích tên “Bear”. Bear được 
yêu thích nhiều năm qua và được cô 
bé chưng diện rất đẹp.

Erica luôn tiết kiệm tiền để mua 
trang phục cho Bear; cháu đã mua 
nhiều món đồ cho Bear. Hôm đó, khi 
nhìn thấy một bộ trang phục tuyệt đẹp, 
cô bé không thể rời mắt khỏi nó. 
Erica đã thảo luận với chị gái Lauren 
rất lâu và quyết định vay tiền Lauren 
để mua bộ đồ đắt tiền đó cho Bear. Kế 
hoạch là Erica sẽ trả lại tiền hàng tuần 
từ tiền làm việc vặt mà cô bé kiếm được. 
Khi nghe thấy điều này, tôi đã nói với 
Erica rằng chúng ta nên trò chuyện vào 
buổi tối hôm đó.

Erica không hề hay biết là cô bé 
sắp nhận một khoản nợ rất lớn. Erica 
thực sự không hiểu về điều đó. Vì vậy, 
trách nhiệm của tôi là giải thích cho 

con gái. Giá của bộ trang phục là 5 
USD. Erica không có số tiền đó để 
tiêu xài vào thời điểm này. Tôi giải 
thích rằng để trả lại tiền cho Lauren, 
cháu sẽ phải dành dụm tiền làm việc 
vặt  trong  rất  nhiều  tuần.

Có lẽ sẽ mất khoảng gần ba tháng 
cho đến khi cháu có thể trả hết 
Lauren số tiền đã vay. Và do đó, Erica 
sẽ phải sẵn sàng từ bỏ việc không 
tiết kiệm, mua thức ăn vặt, mua sơn 
móng tay, mua kẹo, và bất cứ thứ 
gì khác. Liệu Erica đã sẵn sàng làm 
điều đó chỉ để mua một bộ trang 
phục khác cho Bear không?

Tôi khuyên con gái dành một 
chút thời gian để suy nghĩ và cho tôi 
biết câu trả lời. Hai ngày sau, Erica 
đến gần tôi và nói: “Mẹ ơi, con không 
muốn mua trang phục cho gấu nữa. 
Con sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền để có 
thể mua trang phục vào lúc khác và 
dùng tiền tiêu vặt để mua những món 
khác rẻ hơn.”

Và lời chỉ dẫn đã soi đường cho con 
gái tôi! Cô bé không muốn mắc nợ và 
phải trả nợ cho chị gái vì một chi tiêu 
không đáng có. Kể từ hôm đó, tôi biết 
con gái mình sẽ có những quyết định 
sáng suốt về tiền bạc. Cô bé sẽ hiểu 
cần tiết kiệm và chi tiêu như thế nào. 

Và như một nguyên tắc, chúng ta sẽ 
không tiêu tiền khi chúng ta không 
có. Con gái tôi, Erica bây giờ là một 
cô bé hiểu thế nào là trách nhiệm tài 
chính, hiểu về cách chi tiêu, tiết kiệm, 
và không mắc nợ!

Janice Clough, New York

Quý vị muốn đưa ra lời khuyên gì cho 
các thế hệ trẻ?

Chúng tôi kêu gọi tất cả độc giả sẵn 
lòng chia sẻ những giá trị vượt thời 
gian, đã định rõ được đúng và sai qua 
những trải nghiệm thực tế cùng với 
kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm 
của mình. Chúng tôi nhận thấy những 
thông điệp ý nghĩa truyền lại cho thế 
hệ tiếp theo đang giảm dần theo thời 
gian, và rằng chỉ với một nền tảng đạo 
đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới 
có thể phát triển mạnh mẽ.

Hãy gửi thông điệp của bạn, cùng 
với tên đầy đủ, tiểu bang và thông 
tin liên hệ tới NextGeneration@
epochtimes.com hoặc đến: Next 
Generation, The Epoch Times, 229 W. 
28th St., Floor 7, New York, NY 10001

Bạch Vân biên dịch

Gửi thế hệ tương lai: ‘Cuộc sống này là một Nghi Lễ’

JOHN DELONY 

uý vị có bị chứng khó ngủ 
không? Quý vị có thức dậy 
lúc 2 giờ sáng mỗi ngày với 
nhịp tim đập loạn xạ không? 
Theo một cuộc khảo sát gần 

đây từ nhóm nghiên cứu của chúng tôi 
tại Ramsey Solutions, thì có thể quý vị 
đang lo lắng về tiền bạc. Trong quý đầu 
tiên của năm 2021, người Mỹ đã liệt kê 

“tài chính cá nhân” (personal finances) 
là yếu tố gây căng thẳng hàng đầu của 
họ. Như vậy, trên thực tế, cứ ba người 
trong chúng ta thì có một người mất 
ngủ vì tiền.

Đó là hàng triệu giờ thao thức trên 
khắp các khu dân cư, thành phố, và 
đất nước Hoa Kỳ.

Bản thân sự căng thẳng không phải 
là kẻ thù. Lo lắng giống như một sự báo 
động: Nó cảnh báo quý vị về điều gì đó 
đang diễn ra trong môi trường của quý vị 
khiến quý vị cảm thấy không an toàn, 
mất kết nối, hoặc mất kiểm soát. Đó là 
cách  mà  não  bộ  và  cơ  thể  bảo  vệ  quý  vị.

Điều tốt lành là bằng cách kết nối 
với mọi người và thay đổi suy nghĩ và 
hành động, quý vị có thể bắt đầu thay 
đổi trương mục ngân hàng và cải thiện 
sức khỏe tinh thần của mình. Dưới đây 
là một số phương pháp gợi ý cho quý vị.

Chịu trách nhiệm về tài chính
cá nhân
Một trong những điều đau lòng nhất 
cho thấy từ nghiên cứu tình trạng tài 
chính cá nhân là 1/3 người dân Hoa Kỳ 
tin rằng họ sẽ không bao giờ phục hồi 
nổi sau những mất mát tài chính bởi 
đại dịch. Tôi biết rằng những nỗi kinh 
hoàng của năm vừa qua thật tàn khốc. 
Cá nhân tôi đã nói chuyện với hàng 
ngàn người trên đài phát thanh, và nếu 
quý vị sợ hãi hoặc tổn thương, thì tâm 
trí tôi đang hướng về quý vị.

Thực tế là quý vị không thể thay đổi 
quá khứ. Vấn đề quan trọng duy nhất 
là quý vị sẽ làm gì tiếp theo. Thay đổi 
chỉ bắt đầu khi quý vị nhìn vào gương, 
làm chủ nỗi đau của mình, và quyết 
định làm mọi thứ theo cách khác. Đừng 
lẩn tránh căng thẳng về tiền bạc của 
quý vị, hoặc đợi các quan chức chính 
phủ đến giải cứu. Bắt đầu từ hôm nay, 
hãy vạch ra một con đường khác cho 
tương lai của quý vị.

Không bao giờ mắc nợ
Tiếp tục vay nợ khi quý vị đang ở trong 
tình trạng tài chính tồi tệ giống như 
uống nước muối để làm dịu cơn khát. 

Thoạt nhìn có vẻ ổn, nhưng nó sẽ làm 
hại quý vị. Trong số những người mà 
chúng tôi khảo sát, chúng tôi nhận 
thấy rằng những người Hoa Kỳ có nợ 
tiêu dùng không hài lòng với cuộc 
sống của họ gấp đôi so với những người 
không mắc nợ.

Nếu quý vị nợ tiền bất cứ ai vì bất 
kỳ lý do gì, hãy thoát khỏi nợ càng 
nhanh càng tốt. Làm bất cứ điều gì. 
Nhận một công việc thứ hai hoặc thứ 
ba, và làm việc thêm cho đến khi quý vị 
có  thể  từ  biệt  nợ  nần  mãi  mãi.

Quỹ tiết kiệm khẩn cấp
Thời gian khó khăn có thể sẽ đến, vì 
vậy thay vì lo lắng về chúng thì chúng 
ta nên có sự chuẩn bị. Đây là lý do cần 
đến quỹ khẩn cấp. Quỹ khẩn cấp không 
giúp quý vị có nhiều đồ chơi bóng lộn 
hơn trong nhà để xe của mình. Nhưng 
nó giúp quý vị ngủ ngon. Nó giúp quý 
vị cười dễ dàng hơn một chút và thở 

sâu hơn một chút.
Một khi quý vị không mắc nợ ngoại 

trừ tiền mua nhà, hãy tiết kiệm để 
đủ để trang trải chi phí từ ba đến sáu 
tháng. Bằng cách đó, nếu quý vị mất 
việc hoặc hệ thống sưởi không hoạt 
động, quý vị sẽ chỉ đối mặt với một sự 
bất tiện – chứ không phải là một cuộc 
khủng hoảng.

Đầu tư vào con người
Ngoài thảm họa tài chính, chúng ta 
đang sống trong một đại dịch cô đơn. 
Con người là “quỹ khẩn cấp” cho cuộc 
sống, cả lúc tốt đẹp lẫn lúc tồi tệ. Nếu 
quý vị đang căng thẳng về tiền bạc, hãy 
uống một ly cà phê với người bạn cũ; đi 
dạo với vợ hoặc chồng của quý vị; quay 
trở lại nhà thờ. Suy cho cùng, tiền bạc 
chỉ là một nguồn lực để quý vị sống 
một cuộc sống có ý nghĩa – và các mối 
quan hệ mới là nền tảng của cuộc 
sống đó.

Chịu trách nhiệm, không mắc nợ, 
xây dựng quỹ khẩn cấp, và kết nối với 
con người thực trong cuộc sống thực. 
Quý vị xứng đáng có một đời sống thoải 
mái trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả tài 
chính  của  quý  vị. Đừng  trì  hoãn  lâu  hơn!

Tiến sĩ John Delony là chuyên gia về 
sức khỏe tinh thần, ông cũng từng là 
nhà giám sát về giáo dục tại Đại học 
Công nghệ Texas. Ông cũng đã dành 
hai thập kỷ để ứng phó với khủng 
hoảng, đi bộ với những người trải qua 
chấn thương nặng. Hiện giờ với tư cách 
là một Ramsey Personality, ông giảng 
dạy về các mối quan hệ và tinh thần. 

Lý Bình biên dịch

1/3 số người dân Mỹ
mất ăn mất ngủ vì tiền

Tiếp theo từ trang 19

Nguồn gốc của nền giáo dục công lập Hoa Kỳ (Phần 13)
Lịch sử xấu xa và hậu quả tai hại của ‘giáo 
dục giới tính’ trong trường học

Hàng trăm, có 
thể là hàng 
nghìn trẻ em bị 
cưỡng bức, lạm 
dụng tình dục, 
và bạo hành. 
Sau đó, những 
trải nghiệm của 
chúng được ghi 
lại dưới chiêu 
bài “khoa học”.

(HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

Nhà nghiên cứu 
tình dục người 
Hoa Kỳ Alfred 
Kinsey (1894-
1956) làm việc 
với nhân viên 
trong khi chuẩn 
bị bản thảo cuối 
cùng cho cuốn 
sách ‘Hành Vi 
Tình Dục Ở Phụ 
Nữ’ (Sexual 
Behavior in the 
Human Female) 
năm 1953.

Người 
Mỹ đã liệt kê 

“tài chính cá nhân” 
là yếu tố gây căng 
thẳng hàng đầu 

của họ. 

Q

Tiền bạc chỉ là một nguồn lực giúp bạn sống một cuộc 
sống có ý nghĩa, các mối quan hệ mới là nền tảng của 
cuộc sống.

CHRIS AINSWORTH/UNSPLASH

SASUN BUGHDARYAN/UNSPLASH
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WINNIE HAN

 Cựu đại sứ Trung Cộng tại Ba 
Lan,ông Lưu Quang Nguyên 
(Liu Guangyuan), gần đây đã 
được Bắc Kinh bổ nhiệm làm 
đặc ủy viên tại Hồng Kông, thay 
thế ông Tạ Phong (Xie Feng), 
người sẽ giữ chức vụ thứ trưởng 
ngoại giao của Trung Cộng.

Truyền thông nhà nước 
Trung Cộng tuyên bố rằng ông 
Lưu trong vai trò mới sẽ tiếp tục 
“chống lại áp lực và các lệnh 
trừng phạt từ bên ngoài” với tư 
cách là một quan chức hàng 
đầu của Trung Cộng tại Khu Tự 
trị Đặc biệt (Special Autonomic 
Region, SAR) – một thuộc địa 
cũ của Anh Quốc bị bao vây bởi 
tình trạng hỗn loạn chính trị do 
Bắc Kinh can thiệp.

Một vị trí được thiết lập đặc 
biệt trong Bộ Ngoại giao Trung 
Cộng, Đặc ủy viên tại Hồng 
Kông chịu trách nhiệm giải 
quyết các vấn đề đối ngoại liên 
quan tới Hồng Kông.

Theo trang web chính thức 
của Đặc ủy HKSAR, ông Lưu đã 
phục vụ trong Bộ Ngoại giao từ 
năm 1986. Ông từng là phó tổng 
lãnh sự của Trung Cộng tại San 
Francisco từ năm 2000 đến năm 
2002, là Bộ trưởng Đại sứ quán 
Trung Cộng tại Hoa Kỳ từ năm 
2007 đến năm 2010, đại diện của 
Chương trình Môi trường Liên 

Hiệp Quốc và đại diện thường 
trực cho Chương trình Định cư 
Nhân sự của Liên Hiệp Quốc 
từ năm 2010 đến năm 2014, Vụ 
trưởng Vụ An ninh Đối ngoại 
của Bộ Ngoại giao từ năm 2014 
đến năm 2018, và là Đại sứ 
Trung Cộng tại Ba Lan từ năm 
2018 đến năm 2021.

Các nhà ngoại giao Trung 
Cộng ngày càng thực hiện cách 
tiếp cận gây hấn và đối đầu trong 
những năm gần đây với nỗ lực 
bảo vệ lợi ích của Trung Cộng. 
Phong cách này được đặt tên 
là “Ngoại giao Sói chiến”, được 
mô phỏng theo bộ phim “Chiến 
binh Sói” nổi tiếng nhằm tán 
dương Trung Cộng và tinh thần 
chiến đấu của đảng này. Ông 
Lưu được biết đến là một trong 
những nhà ngoại giao “Sói 
chiến” xông xáo nhất.

Trong nhiệm kỳ làm đại sứ 
Trung Cộng tại Ba Lan, ông 
Lưu thường xuyên bảo vệ việc 
Trung Cộng giải quyết đại dịch 
COVID-19 và các chương trình 
5G trong khi vấp phải sự chỉ 
trích từ Đại sứ Hoa Kỳ tại Ba 
Lan, ông Georgette Mosbacher.

Ví dụ, trong một bài ý kiến 
bình luận gửi cho Onet vào 
tháng 03/2020, cổng thông 
tin lớn nhất ở Ba Lan, ông 
Mosbacher đã chỉ trích Trung 
Cộng vì đã che giấu sự bùng 
phát của đại dịch và sau đó đã 

chia sẻ nhận định của mình trên 
Twitter. Ông Lưu đã mở một 
cuộc tấn công vào Hoa Kỳ bằng 
cách viết một bài báo của riêng 
mình cho Onet, tuyên bố rằng 
ông Mosbacher đang “phát tán 
một loại virus chính trị.”

Vào tháng 07/2020, ông 
Mosbacher đăng lại các bài báo 
của các quan chức Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ trên Twitter, nói 
rằng các công ty viễn thông do 
Trung Cộng kiểm soát “không 
thể được tin tưởng trong việc 

nói sự thật hoặc bảo vệ lợi ích 
của người khác” và “không nên 
tin tưởng vào tính bảo mật thiết 
yếu của mạng 5G.”

Đáp lại, ông Lưu ngay lập tức 
đăng 17 dòng tweet, trách móc 
ông Mosbacher và chính phủ 
Hoa Kỳ một cách dữ dội.

Ngay sau khi ông Lưu được 
bổ nhiệm làm đặc ủy viên mới 
tại Hồng Kông, nhà cầm quyền 
Trung Cộng đã tuyên bố thông 
qua một kênh chính thức rằng 
ông Lưu sẽ “tiếp tục chống lại áp 
lực và các lệnh trừng phạt của 
ngoại quốc, để bảo vệ lợi ích của 
Trung Cộng.”

Ông Lý Yến Minh (Li 
Yanming), một nhà bình luận về 
các vấn đề thời sự ở Hoa Kỳ và 

là một chuyên gia về các vấn đề 
Trung Cộng, nói với The Epoch 
Times rằng Trung Cộng đã chọn 
ông Lưu bởi vì ông này đã từng là 
một nhà ngoại giao ở Hoa Kỳ và 
đã công khai đối đầu với Hoa Kỳ.

Ông Lý nói rằng, “Trung 
Cộng đang trông cậy vào việc 
ông Lưu thực hiện các chính 
sách của Trung Cộng ở Hồng 
Kông nhằm phá hủy hệ thống 
dân chủ của thành phố, buộc 
chính phủ SAR phải hoàn toàn 
tuân thủ nhà cầm quyền trung 
ương và chống lại các nước 
phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo 
khỏi việc gây ảnh hưởng lên 
Hồng Kông.”

 
Hồng Ân biên dịch

JENNIFER BATEMAN VÀ SOPHIA LAM 

Trung Cộng đã thúc đẩy dự án 
tiền điện toán trong những năm 
gần đây.

Ngân hàng trung ương của 
Trung Cộng đã tiến hành nghiên 
cứu về tiền điện toán (digital 
currency) kể từ năm 2014. Vào 
tháng 08/2019, một báo cáo của 
Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận 
của Trung Cộng cho biết, tính 
đến nay, Viện Nghiên cứu Tiền 
Điện toán của ngân hàng trung 
ương [Trung Cộng], được thành 
lập vào năm 2017, “đã nộp hồ 
sơ xin cấp 74 bằng sáng chế liên 
quan công nghệ tiền điện toán.”

Một báo cáo khác của Tân 
Hoa Xã vào tháng 10/2019 đã 
tiết lộ về tầm quan trọng của tiền 
điện toán và công nghệ chuỗi 
khối (blockchain) đối với Trung 
Cộng. Theo báo cáo, lãnh đạo 
Trung Cộng Tập Cận Bình đã gợi 
ý trong chương trình học tập tập 
thể lần thứ 18 của Bộ Chính trị 
rằng công nghệ chuỗi khối cần 
“đóng một vai trò lớn hơn trong 
việc xây dựng Trung Quốc trở 
thành cường quốc mạng, phát 
triển nền kinh tế điện toán và giúp 
phát triển kinh tế và xã hội.”

Kể từ đó, đã có những báo 
cáo trên các phương tiện truyền 
thông của Trung Cộng về việc 
thử nghiệm đồng tiền nhân 
dân tệ điện toán (digital yuan 
currency) ở một số nơi, bao 
gồm hai thành phố – Thâm 
Quyến và Trường Sa – và tỉnh 
Hải Nam ở miền nam Trung 
Quốc. Các thành phố ở miền 
đông Trung Quốc được đưa vào 
chương trình này là Thượng Hải 
và Tô Châu, cùng với các thành 
phố phía bắc Thanh Đảo và Đại 
Liên. Các thành phố và khu vực 
khác bao gồm cả Tây An (tây 
bắc Trung Quốc), Thành Đô 
(tây nam Trung Quốc), và Tân 
khu Hùng An (ở tỉnh Hà Bắc, 
cách Bắc Kinh khoảng 90 dặm).

Tại Đại hội Đại biểu Nhân 
dân Toàn quốc vào tháng 
03/2021, Trung Cộng đã đề nghị 
rõ ràng về việc “xây dựng lợi 
thế mới trong nền kinh tế điện 
toán” và “tích cực tham gia vào 
việc xây dựng các quy tắc và 
tiêu chuẩn quốc tế cho công 
nghệ điện toán như bảo mật dữ 
liệu, đồng tiền điện toán, và 
thuế điện toán.”

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ 
để số hóa đồng tiền của Trung 
Quốc, tích cực tham gia vào việc 
thiết lập các tiêu chuẩn quốc 
tế, và bắt đầu thử nghiệm thanh 
toán điện toán xuyên biên giới, 
thì rõ ràng là tham vọng của 
Trung Cộng đã vượt ra ngoài 
các biên giới quốc gia.

Trung Cộng tìm kiếm ‘Một 
địa cầu, hai hệ thống’
Ông Liang Xinjun, một chuyên 
gia Trung Quốc trong lĩnh vực 
tiền điện toán, đồng thời là 
người đồng sáng lập của Fosun 
Group, cho biết trong một bài 
diễn văn vào ngày 30/04/2021 
rằng “Việc thực hiện chuyển đổi 
liền mạch đồng tiền điện toán 
của chính phủ (Thanh toán 
Điện tử Tiền Điện toán, gọi tắt 
là DCEP) và tiền điện toán cộng 
đồng ở nhiều quốc gia hơn, và 
sau đó khai triển lưu thông 
thanh toán toàn cầu, là một giải 
pháp tài chính của ‘Một Địa 
cầu, Hai Hệ thống.’”

Tiền điện toán của chính phủ, 
hoặc DCEP, mà ông Liang đề cập 
đến là một dạng điện toán của 
đồng nhân dân tệ do Ngân hàng 
Nhân dân Trung Quốc phát 
hành, có các chức năng và thuộc 
tính tương tự như tiền giấy 
pháp định, được bảo đảm bởi tín 
nhiệm quốc gia của Trung Quốc, 
và là phương tiện thanh toán 
hợp pháp không giới hạn.

Đồng tiền [điện toán] cộng 
đồng, một loại tiền tệ được phát 

hành ở cấp địa phương để sử 
dụng cho các doanh nghiệp 
tham gia, chỉ có thể được lưu 
hành trong một cộng đồng cụ 
thể dựa trên sự chấp nhận của 
các thành viên cộng đồng. Nó 
đã phát triển từ thẻ nhựa truyền 
thống sang phần mềm tiền điện 
toán trên điện thoại di động đến 
công nghệ chuỗi khối hiện tại 
và cũng đã phát triển thành tiền 
điện toán.

“Một Địa cầu, Hai Hệ 
thống” mà ông Liang nhắc tới 
đề cập đến cả hệ thống chuyên 
chế cộng sản do Trung Cộng 
đại diện và hệ thống dân chủ 
phương Tây, do Hoa Kỳ đại diện, 
đã  cùng  tồn  tại  trên thế  giới.

Bình luận của ông Liang cho 
thấy tham vọng của Trung Cộng 
trong việc thiết lập hệ thống tài 
chính điện toán của riêng mình.

Tham vọng bá chủ tài chính 
toàn cầu của Trung Cộng
Trung Cộng đã thiết lập CIPS 
(Hệ thống Thanh toán Liên 
ngân hàng Xuyên Biên giới), 
là hệ thống thanh toán xuyên 
biên giới dựa trên nhân dân tệ, 
tương tự như SWIFT (Hiệp hội 
Viễn thông Tài chính Liên ngân 
hàng Toàn cầu) tại Thượng Hải 
vào tháng 07/2015.

Theo trang web của CIPS, 
“Tính đến cuối năm 2019, đã 
có 33 thành viên tham gia trực 
tiếp và 903 thành viên tham gia 
gián tiếp vào hệ thống CIPS, 
tăng lần lượt là 74% và 413% so 
với lần ra mắt đầu tiên.”

“Hệ thống hiện bao phủ 94 
quốc gia và các khu vực trên sáu 
lục địa, và hoạt động kinh doanh 
của CIPS thực sự bao phủ hơn 
3,000 pháp nhân ngân hàng tại 
167 quốc gia và khu vực.” Tính 
đến năm nay, “số tiền thanh 
toán tích lũy đạt 151 triệu nhân 
dân tệ, và hoạt động bao phủ 
đến nhiều quốc gia và các khu 
vực như Hồng Kông, Malaysia, 
Úc, và Nam Phi.”

Nhưng Trung Cộng cũng 
nhận ra rằng không có khả năng 
đe dọa ngay lập tức đồng dollar 
Hoa Kỳ trong hệ thống thanh 
toán quốc tế hiện tại. Sự thúc 
đẩy mạnh mẽ của Trung Cộng 
đối với các loại tiền điện toán 
và quy định chặt chẽ về các loại 
mã kim (cryptocurrencies) cho 
thấy rằng họ đang đẩy mạnh 
việc nghiên cứu và quảng bá 
trong các lĩnh vực này để sử 
dụng chúng như một vũ khí tài 
chính chống lại Hoa Kỳ.

Một bài báo được xuất 
bản trên Coindesk vào ngày 
17/05/2019, có nhan đề “đồng 
Nhân dân tệ Điện toán: Một đồng 
tiền Pháp định để làm tiền mặt 
cơ sở vĩ đại trở lại,” bao gồm một 
số khía cạnh thú vị đáng chú ý.

“Trái ngược với những gì 
nhiều người nghĩ, Trung Quốc 
không phản đối công nghệ chuỗi 
khối,” cô Dovey Wan, thành viên 

sáng lập tại Primitive Ventures, 
“một công ty đầu tư mạo hiểm 
toàn cầu tập trung vào công 
nghệ chuỗi khối và các công 
nghệ liên quan,” đã viết ở phần 
đầu bài báo của mình.

Cô cho rằng đồng tiền điện 
toán của Trung Quốc có thể có 
ảnh hưởng lớn kinh tế  và chính trị.

Cô viết: “Nếu thành công, 
dự án đồng RMB (nhân dân tệ) 
điện toán này có thể mở rộng 
ảnh hưởng của ngân hàng trung 
ương [Trung Cộng] đối với cả 
nền kinh tế trong nước và quốc 
tế. Nó có ý nghĩa rộng rãi đối với 
các vấn đề địa chính trị của tiền 
tệ và tương lai của các loại mã 
kim  tư  nhân như  bitcoin.”

Trong phân tích của mình, 
cô chỉ ra rằng công nghệ chuỗi 
khối có thể giúp ích cho dự án 
tiền điện toán của Trung Cộng.

Cô viết: “Nhờ khả năng truy 
xuất và khả năng lập trình của 
công nghệ chuỗi khối, PBOC 
[Ngân hàng Nhân dân Trung 
Quốc, ngân hàng trung ương 
của Trung Cộng] có thể thảo 
ra các quy định về mã hóa liên 
quan đến đồng RMB điện toán 
có thể và không thể lưu thông. 
Ví dụ, nếu họ muốn hạ nhiệt thị 
trường nhà ở, họ có thể chỉ cần 
thiết lập một chương trình ngăn 
chặn đồng RMB điện toán đi vào 
lĩnh vực bất động sản.”

Cô cũng cho biết thêm rằng, 
“Một đồng RMB điện toán thậm 
chí có thể tăng ảnh hưởng của 
Trung Quốc ở hải ngoại.”

“Nếu sáng kiến   Một Vành đai, 
Một Con đường thành công, một 
loại tiền điện toán, không biên 
giới, ổn định có thể tạo thuận lợi 

cho thương mại quốc tế giữa hơn 
60 quốc gia thành viên. Điều 
này, cùng với thực tế là Trung 
Quốc là chủ nợ lớn nhất đối với 
Venezuela và nước này nắm giữ 
hơn 14% khoản nợ quốc gia của 
các nước Phi Châu, sẽ tạo điều 
kiện cho Trung Quốc đưa ra 
một đồng nhân dân tệ điện toán 
làm đồng tiền dự trữ tiếp theo 
của các nền kinh tế thuộc các 
thị trường mới nổi.”

Cô viết rằng việc quảng bá 
đồng tiền điện toán của Trung 
Quốc sẽ “có tính kết hợp cao với 
nỗ lực khử dollar hóa nghiêm 
ngặt của Trung Quốc: giảm tài 
sản bằng dollar Hoa Kỳ trong 
cả dự trữ ngoại hối, tăng phần 
lớn dự trữ vàng và bán bớt Trái 
phiếu nợ của Hoa Kỳ. Những 
biện pháp này có thể làm gia 
tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ 
và Trung Quốc và thậm chí có 
thể buộc Hoa Kỳ theo đuổi một 
mô hình điện toán tương tự 
cho đồng dollar.”

Trong một bài báo vào tháng 
09/2020 trên trang web của Sina, 
một trong những cơ quan ngôn 
luận trực tuyến của Trung Cộng, 
cũng tiết lộ một trong những 
mục đích ẩn giấu của Trung 
Cộng trong việc sử dụng tiền điện 
toán và công nghệ chuỗi khối.

“Tiền điện toán số chỉ là bề 
nổi, nhưng việc thiết lập lại 
mạng lưới thanh toán là một 
kế hoạch đầy tham vọng có ảnh 
hưởng sâu rộng.”

Bài báo lập luận rằng Trung 
Cộng chú ý vào SWIFT, “mạng 
lưới thanh toán tiền tệ phổ biến 
đằng sau quyền lực bá chủ của 
đồng dollar Hoa Kỳ,” bởi vì 
“mạng lưới này hỗ trợ kỹ thuật để 
đồng dollar trở thành đồng dollar 
Hoa Kỳ” và bởi vì “đây là kỹ thuật 
hỗ trợ để đồng dollar Hoa Kỳ trở 
thành vàng của Hoa Kỳ.”

Bài báo cũng nêu rõ: “Việc 
thiết lập lại hệ thống thanh toán 
quan trọng hơn nhiều so với 
việc xây dựng một đồng tiền điện 
toán. Nếu hệ thống mã nguồn 
mở này của DCEP được thực 
hiện đủ tốt để các quốc gia khác 
có thể phát hành và chuyển 
đồng nội tệ của họ một cách an 
toàn và nhanh chóng trên công 
nghệ chuỗi công khai này, thì 

việc xây dựng một hệ thống tài 
chính mới sẽ dễ dàng… Đó sẽ 
là một thành tựu đột phá.”

Bài báo lưu ý rằng “thế giới 
[tiền] pháp định do đồng dollar 
thống trị đang trong cuộc khủng 
hoảng tài chính liên tục và nên 
có nhiều đối thủ cạnh tranh 
lành mạnh hơn.” Nó cho rằng 
“DCEP có một chương trình mở 
linh hoạt hơn” và việc tìm kiếm 
sự thống trị của DCEP “nên là 
tham vọng lớn nhất của Trung 
Quốc về tiền điện toán.”

Một số tuyên bố gần đây của 
ông Li Bo, phó chủ tịch ngân 
hàng trung ương của Trung 
Cộng, dường như nêu bật tầm 
quan trọng mà Trung Cộng đặt 
vào các loại tiền điện toán dựa 
trên công nghệ chuỗi khối 
như bitcoin và các loại mã kim, 
chẳng hạn như các loại mã kim 
cố định giá (stable coin).

Ông cho biết trong một bài 
diễn văn ngày 18/04/2021 tại 
Diễn đàn Boao của Á Châu rằng 
ngân hàng trung ương đang 
nghiên cứu các quy tắc quản 
lý đối với các loại mã kim như 
bitcoin và các loại mã kim cố 
định giá.

Ông Li nói: “Bất kỳ loại mã 
kim cố định giá nào muốn 
trở thành công cụ thanh toán 
được sử dụng rộng rãi trong 
tương lai đều phải tuân theo 
quy định nghiêm ngặt.”

Nói chung, mã kim cố định giá 
là một loại mã kim được thế chấp 
bằng  giá  trị  của tài sản căn bản.

Ông Yu Jianing, chủ tịch 
luân phiên của Ủy ban Chuyên 
trách về công nghệ chuỗi khối 
của Hiệp hội Công nghiệp 
Truyền thông Trung Quốc, 
cũng nói rằng các loại mã kim 
cố định giá là một trong những 
ứng dụng công nghệ chuỗi khối 
quan trọng có tiềm năng cách 
mạng hóa hệ thống thanh toán 
toàn cầu.

Cho dù đó là các đồng tiền 
điện toán, công nghệ chuỗi 
khối, hay các loại mã kim cố 
định giá, Trung Cộng đều muốn 
kiểm soát chúng và sử dụng 
chúng làm công cụ để thay đổi 
trật  tự  tài  chính  toàn  cầu.

Phản hồi từ Hoa Kỳ
The Epoch Times đưa tin hồi 
tháng 04/2021 cho hay ông Kyle 
Bass, người sáng lập và là giám 
đốc đầu tư của Hayman Capital 
Management có trụ sở tại 
Dallas, đã cảnh báo rằng Trung 
Cộng đang sử dụng đồng tiền 
điện toán của mình như “một 
con ngựa thành Troy chống lại 
các nền dân chủ phương Tây.”

Ông nói rằng “Thế giới tự do 
cần phải nghiêm cấm nó.”

Ông Peter Thiel, người đồng 
sáng lập PayPal, đã bày tỏ mối 
lo ngại của mình về việc sử dụng 
các loại mã kim của Trung Cộng.

Ông nói tại một sự kiện trực 
tuyến được tổ chức cho các 
thành viên của Quỹ Richard 
Nixon, “Bitcoin cũng nên được 
coi [một phần] như một vũ khí 
tài chính của Trung Quốc chống 
lại Hoa Kỳ.” 

Bloomberg trích dẫn lời 
ông hôm 08/04/2021 cho rằng 
“Bitcoin đe dọa [các] đồng tiền 
pháp định, nhưng đặc biệt đe 
dọa đồng dollar Hoa Kỳ.”

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ 
Cynthia Lummis (Cộng Hòa–
Womyn) cho biết trong một 
tuyên bố trên mạng xã hội ngày 
19/05/2021 rằng, “Trung Quốc 
đã tung ra đồng nhân dân tệ 
điện toán ở một số thành phố 
được lựa chọn, và cuối cùng họ 
muốn sử dụng nó để làm suy 
yếu vị thế của đồng dollar Hoa 
Kỳ trong thế giới tài chính. Đây 
là vấn đề an ninh quốc gia, và 
nếu Hoa Kỳ không phản ứng, 
chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau.”

Kim Liên và Thiện Lan biên dịch

WANG YOUQUN

Một số ý kiến   cho rằng các tỷ phú ở Trung 
Quốc chỉ có thể hoặc là bị bỏ tù hoặc là 
bị giam giữ. Điều này nghe có vẻ cường 
điệu, nhưng phản ánh một thực tế khách 
quan rằng các tỷ phú Trung Quốc đang 
lâm vào tình thế nguy cấp như thế nào. 
Đã có nhiều trường hợp chứng minh cho 
điều này.

Vào tháng 01/2008, ông Cố Sồ Quân 
(Gu Chujun), cựu chủ tịch của Công 
ty Điện lực Khoa Long Quảng Đông 
(Guangdong Kelon Electrical Holdings), 
bị kết án 10 năm tù với ba tội danh, trong 
đó có tội làm giả các báo cáo của công ty. 
Ông Cố đã bị tước đi hàng chục tỷ USD 
tài sản và một số công ty niêm yết.

Ông Lan Thế Lập (Lan Shili), cựu 
chủ tịch Tập đoàn China East Star, được 
tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu 
thứ 70 tại Trung Quốc năm 2005. Ngày 
08/04/2010, ông Lan bị kết án 4 năm tù 
vì tội trốn thuế. Công ty của ông Lan, 
trị giá 311 triệu USD, đã bị Trung Cộng 
cưỡng ép mua lại với giá cực kỳ thấp, 13 
triệu USD.

Ông Bành Trị Dân (Peng Zhimin), 
từng là người giàu nhất ở Trùng Khánh, 
Tứ Xuyên, và là cựu chủ tịch của Công 
ty Phát triển Bất động sản Khánh Long 
(Qinglong), bị kết án tù chung thân vì 
tội tổ chức băng nhóm xã hội đen cùng 
nhiều tội danh khác. Theo quan chức Sở 
Công an Trùng Khánh Vương Trí (Wang 
Zhi), giá trị tài sản của ông Bành đạt 726 
triệu USD và giá thực tế trên thị trường là 
hơn 1.5 tỷ USD do đất đai tăng giá.

Ông Dương Tông Nghĩa (Yang 
Zongyi), từng là người giàu nhất ở siêu 
đô thị Nam Kinh và là cổ đông sở hữu 
công ty Phúc Tín (Fuxin), đã bị bắt giam 
vào ngày 17/11/2020 với tội danh biển 
thủ công quỹ. Ông Dương nằm trong 
danh sách những người giàu nhất Trung 
Quốc từ năm 2015 đến năm 2018, với giá 
trị tài sản ròng khoảng 622 triệu USD.

Vậy lý do nào khiến các tỷ phú Trung 
Quốc bị bỏ tù?

Mưu đồ cướp đoạt tài sản tư 
nhân của Trung Cộng
Karl Marx, “ông tổ” của Trung Cộng, 
ủng hộ mạnh mẽ công hữu và phản đối 
tư hữu. Học thuyết của Marx được coi là 
hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Khi giai 
cấp vô sản cố gắng đoạt chính quyền và 
nắm chính quyền mà không cần vốn, 
thì mưu kế họ sử dụng, xét từ lịch sử của 
Trung Cộng, có thể được mô tả bằng 

một từ – cướp bóc.
Giai đoạn đầu Phong trào Nông dân 

của Trung Cộng [diễn ra] dưới ngọn 
cờ “đánh cường hào, chia ruộng đất.” 
Nói thẳng ra, đó là phong trào cướp 
bóc tài sản của các địa chủ. Sau khi 
Trung Cộng lên nắm quyền, đầu tiên 
đảng này đã thực hiện sáng kiến   hợp 
tác công tư – hợp tác với các nhà tư 
bản – và sau đó tiến hành “chuyển đổi 
xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa.” Nói một 
cách đơn giản, nó tước đoạt tài sản của 
các nhà tư bản; cuối cùng thì khiến 
Trung Quốc chỉ có kinh tế quốc doanh 
và kinh tế tập thể do nhà nước sở hữu, 
không có kinh tế tư nhân. Do đó, đến 
cuối cuộc Cách mạng Văn hóa kéo 
dài 10 năm vào năm 1976, nền kinh tế 
Trung Quốc trên bờ vực sụp đổ.

Vào tháng 12/1978, Trung Cộng đưa 
ra chính sách Cải cách và Mở cửa để 
giải quyết cuộc khủng hoảng về quyền 
lực chính trị. Chính sách này thúc đẩy 
phát triển kinh tế tư nhân, không chỉ 
ở thành thị mà còn ở nông thôn, cho 
phép các công ty tư nhân tồn tại trong 
thế thống trị của kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thể.

Lịch sử phát triển hàng nghìn năm 
đã chứng minh kinh tế tư nhân là một 
nền kinh tế năng động. Trung Cộng hạn 
chế sự mở rộng của kinh tế tư nhân, với 
ít hạn chế hơn trong một số lĩnh vực, 
nhưng kinh tế tư nhân đã cho thấy sự 
tăng trưởng đáng kể trong thời gian 
ngắn hạn và tạo ra ảnh hưởng tích cực. 
Theo báo cáo của Nam Hoa Tảo báo 
(South China Morning Post - SCMP), 
“nền kinh tế tư nhân của Trung Quốc có 
thể được gói gọn trong con số “56789” – 
đóng góp 50% doanh thu thuế, 60% tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP), 70% nâng 
cấp và đổi mới công nghiệp, 80% tổng số 
việc làm, và 90% tổng số doanh nghiệp.”

Tuy nhiên, hệ tư tưởng của Trung 
Cộng dưới sự dẫn dắt của chủ nghĩa 
Marx vẫn không hề thay đổi. Ngoài 
miệng Trung Cộng nói rằng thúc đẩy 
tư tưởng bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, 
nhưng hành động thực tế thì ngược lại. 
Khi cần, nó chuyển quyền sở hữu từ tư 
nhân sang nhà nước với lý do thiếu vốn 
và lo ngại chính trị.

Quyền lực tối cao của Trung Cộng 
trong nền kinh tế
Nền tảng cho sự phát triển kinh tế của 
Trung Cộng được xây dựng trên sự kiểm 
soát bằng súng (quân sự) và dao (chính 

trị và luật pháp). Các doanh nhân tư 
nhân ở Trung Quốc, mặc dù có khối 
tài sản lớn đến đâu, nhưng vẫn trở nên 
dễ bị tổn thương và bất lực khi đối mặt 
với một Trung Cộng được quân đội hậu 
thuẫn đang dùng đến cả súng và dao. 

Ở các nước có nền kinh tế thị trường, 
thị trường tiêu thụ (hoạt động như một 
lực vô hình) đóng vai trò chủ đạo. Trong 
khi đó ở Trung Quốc, không hề có kinh 
tế thị trường, mà là một thế lực hữu 
hình – quyền lực cai trị của Trung Cộng. 
Nhà lãnh đạo Đảng Tập Cận Bình đã 
công khai nhấn mạnh, “Đảng thực hiện 
quyền lãnh đạo toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực, trên mọi miền của tổ quốc.” 
Đảng thực hiện quyền tối cao của mình 
trong nền kinh tế bằng cách độc quyền 
hóa các lĩnh vực tài chính, bao gồm 
ngân hàng, thị trường chứng khoán và 
thị trường tiền tệ; các tài nguyên như đất 
đai, khoáng sản, nước, thuế, lệ phí và 
nhiều tài nguyên khác. Các doanh nhân 
tư nhân phải tuân thủ các quy định của 
Đảng. Nếu họ không chơi theo “luật,” 
họ sẽ phải gánh chịu thiệt hại lớn về các 
khoản vay ngân hàng, quyền sở hữu đất, 
quyền khai thác, nguồn cung cấp điện 
và nước, đồng thời chịu áp lực to lớn từ 
các loại thuế lặt vặt và các lệ phí tăng 
thêm do Trung Cộng áp đặt.

Nếu các doanh nhân tư nhân không 
hội đủ các yêu cầu của Trung Cộng, nó 
sẽ tìm mọi lý do để cướp đoạt [tài sản 
của] họ.

Sự cướp bóc ngày càng trầm 
trọng của Trung Cộng
Kể từ năm 1989, nhà độc tài của Trung 
Cộng Giang Trạch Dân lên nắm quyền 

tại Trung Nam Hải (trụ sở trung ương 
của Trung Cộng) và lạm dụng quyền 
lực của mình. Một mặt ông Giang đã 
để con trai là Giang Miên Hằng nắm 
giữ các chức vụ chính thức và tham gia 
vào làm kinh doanh. Mặt khác, ông ta 
cũng đề bạt một số tay chân tham nhũng 
nghiêm trọng. Sự hội tụ của hai sự kiện 
hỗn loạn này đã dẫn đến sự phát triển ác 
tính của [khối u] tham nhũng của Trung 
Cộng, biến chính quyền thành một nền 
tảng để giao dịch quyền lực và tiền bạc.

Cho đến ngày nay, quy tắc bất thành 
văn để thăng tiến và kiếm tiền trong 
hệ thống quan chức của Trung Cộng, 
chính là hối lộ các quan chức cấp trên. 
Tiền ở đâu ra? Cướp bóc doanh nhân tư 
nhân là giải pháp tối ưu.

Ông Đồng Chi Vĩ (Tong Zhiwei), 
giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị 
và Pháp Luật Đông Trung Quốc, đã viết 
một báo cáo về cuộc đàn áp các băng 
đảng ở Trùng Khánh. Ông Đồng chỉ ra 
rằng các mục tiêu chính của chiến dịch 
đàn áp là các doanh nhân tư nhân. Ông 
Lý Trang (Li Zhuang), luật sư biện hộ ở 
Bắc Kinh, cho biết các bản án của các 
cuộc đàn áp chống băng đảng ở Trùng 
Khánh mà ông đã xem xét kỹ lưỡng có 
các phán quyết giống hệt nhau – đó là 
tịch thu tài sản.

Trung Cộng lo sợ các doanh nhân 
tư nhân nổi loạn
Liệu Trung Cộng đã lật đổ Trung Hoa 
Dân Quốc bằng những phương tiện 
chính nghĩa hay gian trá? Trong 72 
năm, Trung Cộng chưa bao giờ tổ chức 
bầu cử hay giành được sự ủy thác của 
người dân. Nó đã thực hiện các chiến 
thuật tàn bạo và lừa dối vì lo sợ rằng 
quyền lực chính trị bất hợp pháp sẽ bị 
lật đổ. Do đó, các doanh nhân tư nhân 
rất có thể bị xem là một lực lượng tiềm 
tàng có thể xúi giục “lật đổ quyền lực 
nhà nước” do vị thế tài chính vững 
chắc của họ.

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

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

Trung Cộng chọn nhà ngoại giao ‘Sói chiến’ 
phụ trách  ngoại giao của Hồng Kông

Vai trò của công nghệ chuỗi khối đối với tiền điện toán 
của Trung Cộng và tham vọng bá chủ tài chính toàn cầu

Những tỷ phú Trung Quốc bị cầm tù (Phần 2/2)

Ông Jack Ma, nhà sáng lập của Tập đoàn Alibaba của 
Trung Quốc, trình bày trong một cuộc họp báo ở Chiba, 
Nhật Bản, vào ngày 18/06/2015.

ANTHONY WALLACE/AFP VIA GETTY IMAGES

YUYA SHINO/REUTERS

Bản vẽ công nghệ chuỗi khối của một nghệ sĩ.

Người mua sắm đi bộ bên ngoài trụ sở ngân hàng trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh, hôm 07/08/2011.

SHUTTERSTOCK

MARK RALSTON/AFP VIA GETTY IMAGES

Cho dù đó là các đồng 
tiền điện toán, công 

nghệ chuỗi khối, hay 
các loại mã kim cố 

định giá, Trung Cộng 
đều muốn kiểm soát 

chúng và sử dụng 
chúng làm công cụ 

để thay đổi trật tự tài 
chính toàn cầu.

Các sĩ quan cảnh 
sát diễn hành, 
bước đi kiểu chân 
ngỗng mới, phong 
cách giống như 
cảnh sát và quân 
đội ở Trung Quốc 
đại lục, tại trường 
cao đẳng cảnh 
sát của thành 
phố trong một 
ngày mở cửa để 
đánh dấu Ngày 
Giáo dục An ninh 
Quốc gia ở Hồng 
Kông vào ngày 
15/04/2021.
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Trong tháng 05/2021, Israel và Hamas 
đã tham gia vào một cuộc xung đột 
quân sự. Trong khi cộng đồng quốc tế 
muốn khôi phục hòa bình thông qua 
hòa giải ngoại giao, thì Trung Quốc, 
nước giữ chức chủ tịch luân phiên của 
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong 
tháng 05/2021, đã không lên án tình 
trạng bạo lực. Động cơ của nhà cầm 
quyền cộng sản này thật đáng ngờ.

Sau cuộc đụng độ giữa người 
Palestine và cảnh sát Israel tại khuôn 
viên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở 
Jerusalem hôm 07/05, Hamas bắt đầu 
bắn một lượng lớn hỏa tiễn vào Israel. 
Sau đó, Israel đã tiến hành một cuộc 
không kích nhắm vào các lãnh đạo cao 
cấp của Hamas.

Cuộc xung đột bắt đầu với vụ việc xảy 
ra tại nhà thờ Hồi giáo, nhưng Hamas đã 
gây ra cuộc tấn công quân sự đầu tiên.

Hôm 12/05, trong bài diễn văn 
đầu tiên kể từ khi bạo lực nổ ra, Tổng 
thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bày tỏ hy 
vọng rằng xung đột quân sự có thể kết 
thúc càng sớm càng tốt, nhưng cũng 
khẳng định rằng Israel “có quyền tự 
vệ.” Phó Trợ lý Ngoại trưởng về Israel và 
Palestine cũng đã đến Trung Đông với tư 
cách đặc phái viên để hòa giải xung đột.

 
Các quốc gia phương Tây lên án 
bạo lực
Hôm 11/05, ông Tor Wennesland, đặc 
phái viên của Liên Hiệp Quốc về tiến 
trình hòa bình ở Trung Đông đã cảnh 
báo trên dòng tweet của mình rằng, 
“Cái giá phải trả cho chiến tranh ở Dải 
Gaza là rất tàn khốc. Hãy ngừng bắn 
ngay lập tức.”

Hôm 16/05, Ngoại trưởng Anh 
Quốc Dominic Raab đã tweet rằng: 
“Anh Quốc lên án các cuộc tấn công 
của Hamas vào người dân và khẳng 
định quyền tự vệ của Israel” và “Tất cả 
các bên phải tránh thương vong cho 
người dân.”

Hôm 13/05, Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron đã trao đổi với Tổng 
thống Chính phủ Palestine Mahmoud 
Abbas và lên án mạnh mẽ các vụ phóng 
hỏa tiễn của Hamas và các nhóm khủng 
bố khác nhằm vào lãnh thổ Israel. 
Trong khi đó, Paris cũng hạn chế các 
cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine để 
ngăn chặn tình trạng gây rối trật tự công 
cộng nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken 
cho biết trong cuộc họp báo hôm 13/05, 
“Chúng tôi tin rằng người dân Israel 
và người dân Palestine xứng đáng được 
hưởng các biện pháp bình đẳng về tự 
do, an ninh, phẩm hạnh và thịnh vượng. 
Sự công nhận đó sẽ tiếp tục định hình 
cách tiếp cận của chúng tôi.”

Ông Blinken nhấn mạnh, “Israel có 
quyền tự vệ khỏi những cuộc tấn công 
bằng hỏa tiễn này và đây là sự khác biệt 
căn bản giữa tổ chức khủng bố Hamas 
đang nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân 
thường và Israel, vốn đang tự vệ và truy 
đuổi những kẻ đang tấn công mình.”

Trong một cuộc điện đàm với Thủ 

tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 
17/05, Tổng thống Biden đã bày tỏ sự 
ủng hộ đối với việc ngừng bắn giữa Israel 
và những kẻ cầm quyền của Hamas ở 
Dải Gaza. 

Trong khi đó, các nhà ngoại giao từ 
các nước Ả Rập cũng mong mỏi khôi 
phục hòa bình thông qua các nỗ lực 
ngoại giao.

 
Phản ứng của Bắc Kinh
Hôm 07/05, khi cuộc đụng độ ở nhà thờ 
Hồi giáo giữa Israel và Palestine diễn ra, 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị 
đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an 
Liên Hiệp Quốc và một lần nữa nói về 
“chủ nghĩa đa phương”. Ông nói rằng 
các quy tắc quốc tế “không phải là bằng 
sáng chế hay đặc quyền của một số ít.”

Ông Vương công bố, “Năm nay đánh 
dấu 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
Sản Trung Quốc… Chúng tôi sẵn sàng 
làm việc với tất cả các bên để đưa chủ 
nghĩa đa phương và Liên Hiệp Quốc tiến 
về phía trước từ một điểm xuất phát mới 
và cùng nhau xây dựng một cộng đồng 
với một tương lai chung cho nhân loại.”

Sau khi xung đột quân sự giữa người 
Israel và người Palestine nổ ra, Hội đồng 
Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức một 
cuộc họp kín hôm 11/05 nhưng không 
đưa ra tuyên bố nào. Đó có thể là do 
thiếu sự đồng thuận.

Trong khi các quốc gia khác bận rộn 
dàn xếp ngoại giao để giảm leo thang 
căng thẳng ở Gaza, thì trái lại, ông 
Vương lại bận họp với các ngoại trưởng 
của năm nước Trung Á hôm 12/05. Ba 
ngày sau, ông Vương đã có một cuộc 
điện đàm với ngoại trưởng Pakistan.

Trung Cộng đã không làm bất cứ 
điều gì để ngăn chặn xung đột giữa Israel 
và Palestine, cũng như không thực sự 
quan tâm đến các nạn nhân của các 
cuộc tấn công bằng hỏa tiễn này. Thay 
vào đó, Trung Cộng đã nhân cơ hội này 
để chỉ trích Hoa Kỳ và các đồng minh 
của họ. Hôm 14/05, Tân Hoa Xã – hãng 
thông tấn của Trung Cộng – đã đăng một 
bài viết với tiêu đề “Bộ Ngoại Giao Cảnh 
Báo Hoa Kỳ: Mạng Sống của Người Hồi 
giáo Palestine cũng Đáng Quý.”

Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên 
bộ ngoại giao nước này nói rằng, “Hoa 
Kỳ cùng với một số đồng minh của họ 
như Anh Quốc và Đức” đã dàn dựng 
một “trò hề chính trị” bằng cách tán 
thành “các vấn đề giả mạo liên quan đến 
Tân Cương dưới danh nghĩa Liên Hiệp 
Quốc” và “Hoa Kỳ nên biết rằng mạng 
sống của người Hồi giáo Palestine cũng 
đáng quý.”

Trung Cộng không lên án các cuộc 
tấn công bằng hỏa tiễn do Hamas gây 
ra, cũng như không đề cập đến những 
ca thương vong của người Israel. Trung 
Cộng không cho rằng Israel có quyền tự 
vệ. Trong một nỗ lực nhằm chuyển dời 
sự chú ý khỏi nạn lạm dụng nhân quyền 
đang diễn ra ở Tân Cương, Bắc Kinh lại 
còn muốn gửi thông điệp rằng “mạng 
sống của người Hồi giáo Palestine” cũng 
rất quan trọng. Đây là một tuyên bố 
gián tiếp cho sự ủng hộ của Trung Cộng 
đối với tổ chức khủng bố Hamas.

Câu trả lời cho câu hỏi tại sao khó đạt 
được sự đồng thuận sau hai cuộc họp 
khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc về vấn đề 
này giờ đã rõ ràng.

Với tư cách là chủ tịch luân phiên 
của Hội đồng Bảo an trong tháng 
05/2021, Trung Quốc lần đầu tiên 
công khai tranh giành bá quyền trong 
các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, 
nhưng lại chẳng buồn nhúc nhích 
trước cuộc xung đột giữa Israel và 
Palestine. Đó là một dấu hiệu rõ ràng 
cho thấy Bắc Kinh thiếu khả năng giao 
thiệp với các quốc gia khác một cách 
nghiêm túc và không tuân thủ các quy 
tắc về công bằng và công lý. Nỗ lực 
toàn cầu nhằm giảm leo thang căng 
thẳng trong cuộc xung đột giữa Israel 
và Palestine đã bị Trung Cộng khai 
thác để trở thành một chiến trường 
của cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và 
các nước dân chủ phương Tây.

 
Vai trò có thể có của Trung Cộng 
đằng sau xung đột giữa Israel và 
Palestine
Tuyên bố của Trung Cộng đã nhiều lần 
tiết lộ sự ủng hộ của họ đối với Hamas. 
Trong những năm qua, Hamas thường 
xuyên thực hiện các cuộc tấn công vũ 
trang nhằm vào Israel, bao gồm cả các 
vụ đánh bom tự sát. Tổ chức này bị 
Israel và các nước phương Tây coi là 
một tổ chức khủng bố. Trung Cộng chưa 
bao giờ lên án Hamas vì đã tấn công 
trước bằng hỏa tiễn, nhưng lại tuyên bố 
rằng họ “sẽ tiếp tục kiên quyết ủng hộ 
người dân Palestine.”

Israel và Palestine đã xung đột trong 
một thời gian dài, và Trung Cộng đã lặp 
lại những tuyên bố tương tự.

Có những bản tin khẳng định rằng 
hỏa tiễn của Hamas là do Trung Quốc 
cung cấp. Trong một vụ việc diễn ra 
hồi tháng 12/2008, Hamas đã bắn 60 
hỏa tiễn vào Israel và lực lượng an ninh 
Israel đã phát hiện ra rằng những hỏa 
tiễn tầm xa này là do Trung Quốc sản 
xuất. Hiệu suất và chất lượng như vậy 
phù hợp với tình trạng hiện tại của kho 
vũ khí và công nghệ của Trung Cộng.

Trong khi hầu hết các quốc gia 
hy vọng rằng xung đột giữa Israel và 
Palestine sẽ lắng xuống, thì Trung Cộng 
lại đang khuyến khích Hamas tiếp tục 
cuộc chiến. Hamas là bên chủ động 
trong cuộc tấn công này, với quy mô và 

cường độ lớn chưa từng có. Tôi rất nghi 
ngờ rằng Trung Cộng đang đứng sau 
hậu trường. 

Thoạt nhìn, Trung Cộng đang đối 
đầu với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà cầm 
quyền này nhận thức được rằng nó thiếu 
sức mạnh thực chất. Đó là lý do tại sao 
khi quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị rút khỏi 
Trung Đông trong khi tăng cường khai 
triển ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương, điều đó tự nhiên khiến Trung 
Cộng căng thẳng. 

Trước đây, Trung Cộng có thể 
dựa vào sự chi viện của Nga khi ông 
Vladimir Putin điều quân ở biên giới 
Ukraine. Nhưng sự rút lui nhanh chóng 
của quân đội Nga đã đưa đảng này trở lại 
vị trí hàng đầu trong việc chạm trán với 
Hoa Kỳ một lần nữa, chưa kể đến việc 
các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga sắp 
tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào 
tháng Sáu tới đây.

Trung Cộng cũng có thể dựa vào Iran 
để gây bất ổn ở Trung Đông, nhưng Hoa 
Kỳ và Iran đang đàm phán. Nếu Iran 
nhận được một món lợi tốt, thì đương 
nhiên nước này sẽ sẵn sàng đạt được một 
thỏa thuận với Hoa Kỳ; điều này sẽ khiến 
các tính toán của Trung Cộng thất bại.

Còn Bắc Hàn, đàn em của Trung 
Quốc, những ngày này cũng đã trở nên 
yên ắng vì Hoa Kỳ lại chìa một nhành ô 
liu cho chế độ của ông Kim Jong-un.

Thái độ của Trung Cộng đối với cuộc 
xung đột giữa Israel và Palestine cho 
thấy ý định thực sự của họ là làm leo 
thang căng thẳng ở Gaza. Mục đích của 
Trung Cộng là chuyển sự tập trung của 
quốc tế ra khỏi những căng thẳng ở khu 
vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương và 
Biển Đông.

Tôi tin rằng đằng sau tất cả các cuộc 
xung đột mà trong đó Hamas đã khởi 
xướng các cuộc tấn công đối với Israel, 
thì Trung Cộng là kẻ thao túng chính.

 
Ông Dương Vĩ (Yang Wei) đã theo sát 
các vấn đề về Trung Quốc trong nhiều 
năm. Ông đã đóng góp các bài bình 
luận chính trị về Trung Quốc cho Epoch 
Times Hoa ngữ kể từ năm 2019.

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

Trung Quốc đóng vai trò gì trong
cuộc xung đột giữa Israel và Palestine?
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Tôi từng là một đảng viên 
Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (Trung Cộng), là 
một trong những người 

viết diễn văn cho ông Ủy 
Kiện Hành (Wei Jianxing), 

một cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính 
trị kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương cho đến tháng 11/2002.

Vào tháng 11/2004, The Epoch 
Times đã đăng một loạt bài xã luận của 
Ban biên tập với tựa đề “Chín bài bình 
luận về Đảng Cộng sản,” mô tả Trung 
Cộng từ lý thuyết đến thực tiễn – từ lịch 
sử đến thực tế – chỉ rõ mọi ngụy biện 
và phơi bày bản chất tà ác của Trung 
Cộng trước thế giới. Kể từ đó, đã có 
một làn sóng thoái xuất khỏi Trung 
Cộng và các tổ chức liên đới của nó 
như Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội 
thiếu niên Tiền phong, trên phạm vi 
toàn cầu.

Vào thời điểm đó, tôi đã dùng một 
bút danh để đăng tuyên bố thoái Đảng 
trên trang web của The Epoch Times. 
Tại sao tôi muốn thoái Đảng? Tôi sẽ nói 
ngắn gọn những quan điểm của mình.

Đầu tiên nói qua một chút về lý do 
tôi gia nhập Trung Cộng. Tôi còn nhớ 
vào hồi đầu năm 1994 tôi đã gia nhập 
Trung Cộng. Lúc đó, tôi đang theo 
học nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Khoa 
Chính trị Quốc tế, Đại học Nhân dân 
Trung Quốc (RUC).

Sau khi nhận tấm bằng Tiến sĩ, 
một số người được chỉ định vào làm 
trong các tổ chức trung ương của 
Trung Cộng; Tiến sĩ Nghê Lực Á (Ni 
Liya) được bổ nhiệm làm việc trong 
Văn phòng Nghiên cứu Chính sách 
của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (CPC) và giữ chức 
Cục trưởng Cục Văn hóa của Văn 
phòng Nghiên cứu Chính sách Trung 
ương; Tiến sĩ Du Hồng Quân (Yu 
Hongjun) được bổ nhiệm vào Bộ Liên 
lạc Quốc tế của Ủy ban Trung Ương 
Trung Cộng và giữ chức Thứ trưởng; 
Tiến sĩ Tiết Cương (Xue Gang) được 
điều động làm việc trong Bộ Tổng 
tham mưu của Quân ủy Trung ương 
và làm tùy viên quân sự ở hải ngoại.

Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, tôi cũng 
mong muốn được làm việc trong một 
cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Trung 
Cộng có một luật bất thành văn rằng bất 
cứ ai làm việc trong cơ quan trung ương 
đều phải là đảng viên. Tôi đã gia nhập 
Trung Cộng chủ yếu là vì yêu cầu của 
công việc.

Vậy tại sao tôi lại thoái xuất khỏi 
Trung Cộng? Nếu kể thì dài lắm. Tôi sẽ 
cố gắng tập trung vào sự hiểu biết của 
mình về Trung Cộng.

Trung Cộng không tự nhiên phát 
triển trên đất Trung Quốc. Đảng này 
được thành lập vào năm 1921 dưới sự 
kiểm soát của Đảng Cộng sản Liên Xô. 
Một trong những sứ mệnh chính của nó 
là nhiệm vụ bảo vệ Liên Xô.

Tổ tiên của Trung Cộng không 
phải là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. 
Nguồn gốc của Trung Cộng không bắt 
nguồn từ nền văn hóa truyền thống 
5,000 năm của Trung Hoa, mà là từ 
Tuyên ngôn cộng sản của Marx xuất 
bản năm 1848, với hệ tư tưởng cốt lõi  
là “giả, ác, đấu”.

Năm nay đánh dấu 100 năm ngày 
thành lập Trung Cộng. Trong 28 năm 
đầu tiên của mình, Trung Cộng chỉ chủ 
yếu làm một việc: lật đổ chính phủ hợp 
pháp của Trung Quốc – Trung Hoa Dân 
Quốc – một cách phi đạo đức. Trong 72 
năm sau đó, nó đã làm một việc chủ yếu 
khác: duy hộ chế độ cai trị toàn trị của 
Trung Cộng bằng mọi giá.

Trung Cộng căn bản không màng 
tới Trung Quốc
Ngày 09/12/1999 ở Bắc Kinh, lãnh đạo 
Trung Cộng Giang Trạch Dân và Tổng 
thống Nga Boris Yeltsin đã ký một nghị 
định thư về ranh giới giữa Trung Quốc 
và Nga, trong đó công nhận một loạt các 
hiệp ước bất bình đẳng được ký kết giữa 
chính phủ thối nát cuối đời nhà Thanh 
và chính phủ Nga hoàng. Nghị định 
thư này trao cho Nga một cách vô điều 
kiện vùng lãnh thổ rộng hơn 1 triệu km 
vuông về phía đông bắc Trung Quốc do 
Nga chiếm đóng.

Trước hành vi phản bội của ông 
Giang, không có bất kỳ một đảng viên 
nào của Trung Cộng – từ các cấp đảng 
từ chính quyền địa phương đến trung 
ương – đưa ra ý kiến phản đối.

Trung Cộng căn bản không màng 
tới người Trung Quốc
Trung Cộng nắm chính quyền trong 

72 năm và đã phát động hàng chục 
cuộc vận động chính trị đẫm máu và 
tàn bạo trong suốt thời gian đó. Ví dụ, 
trong năm 1958, Mao Trạch Đông đã 
phát động Phong trào Đại nhảy vọt. 
Chính sách cực tả này đã gây ra nạn đói 
lớn trên quy mô hiếm có trong lịch sử 
Trung Quốc – hay thậm chí trong lịch 
sử nhân loại.

Năm 1996, ông Trần Nhất Tư (Chen 
Yizi), một thành viên của nhóm cố vấn 
cho cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương 
(Zhao Ziyang), đã ước tính rằng số 
người thiệt mạng bất thường dao động 
trong khoảng từ 43 đến 46 triệu người, 
dựa trên các tài liệu mật được lưu hành 
trong nội bộ đảng.

Theo một cuộc phỏng vấn của một 
cán bộ kỳ cựu, cuộc điều tra dân số 
quốc gia lần thứ hai do ông Dương 
Thượng Côn (Yang Shangkun) dẫn đầu 
trong năm 1964, đã kết luận rằng số 
lượng nông dân chết đói trong thời kỳ 
ba năm của nạn đói thực tế là 96 triệu 
người. Hồ sơ này vẫn được lưu tại Bộ 
Công an. Ông Dương khi đó là Chánh 
văn phòng của Ủy ban Trung ương 
ĐCSTQ, [và sau này trở thành Chủ tịch 
nước Trung Quốc từ 1988 đến 1993].

Khi Giang Trạch Dân lên nắm 
quyền, ông ta đã phát động một cuộc 
đàn áp điên cuồng đối với Pháp Luân 
Công. Hành động tà ác nhất phải 
kể đến trong số đó là việc mổ cướp 
nội tạng sống của các học viên Pháp 
Luân Công trên quy mô lớn. Vào ngày 
22/06/2016, các luật sư nhân quyền 
người Canada David Matas và David 
Kilgour, cũng như nhà báo người Mỹ 
Ethan Gutmann, đã cùng nhau công 
bố báo cáo: “Thu hoạch Đẫm máu/

Đại thảm sát, Bản cập nhật,” trong đó 
họ ước tính rằng số lượng các ca phẫu 
thuật cấy ghép nội tạng được thực hiện 
ở Trung Quốc là từ 60,000 đến 100,000 
ca mỗi năm, và con số đó có thể lên 
tới 1.5 triệu ca trong giai đoạn từ năm 
2000 đến năm 2016. Nguồn cung cấp 
chính của những nội tạng này có thể là 
các học viên Pháp Luân Công.

Trung Cộng căn bản không màng 
tới văn hóa Trung Quốc
Văn hóa truyền thống Trung Quốc được 
biết đến là nền văn hóa Thần truyền. 
Trung Cộng vô Thần ngăn cấm người 
Trung Quốc có bất kỳ tín ngưỡng nào. 
Nó tự phong làm Thần và rao giảng 
quyền lực tối cao của đảng. Dưới sự cai 
trị của Trung Cộng, quân đội, doanh 
nghiệp, cơ quan truyền thông, các 
trường đại học, và thậm chí cả tôn giáo, 
đều phải theo tà đảng Trung Cộng.

Ngày nay, tất cả các tôn giáo tồn tại 
bên trong Trung Quốc đều đã bị Trung 
Cộng làm cho biến dị. Ông Thích Ấn 
Thuận (Shi Yinshun), Phó chủ tịch 
Hiệp hội Phật giáo Trung Cộng công 
khai nói, “Trung Cộng là Phật và Bồ tát 
sống, và báo cáo của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc là kinh Phật đương đại 
của Trung Quốc.” Lời tuyên bố của ông 
thấm đẫm tín ngưỡng cộng sản và công 
khai phỉ báng Phật và Phật Pháp.

Những người biết về hoàn cảnh của 
tôi có thể nói: Ông đã bị Trung Cộng 
khai trừ khỏi đảng. Đã vậy tại sao sau 
đó ông lại còn tuyên bố công khai việc 
thoái đảng?

Quả thật là tôi đã bị Trung 
Cộng khai trừ Đảng tịch. Vào ngày 
20/07/1999, ngày nhà độc tài Trung 
Cộng Giang Trạch Dân phát động 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã 
bị cách ly để điều tra. Sáu ngày sau, 
tôi bị khai trừ ra khỏi đảng.

Trung Cộng khai trừ tôi ra khỏi 
đảng không phải vì tôi đã phạm sai lầm 
trong công việc, không phải vì tôi phạm 
sai lầm về tài chính, không phải vì tôi 
phạm sai lầm trong các mối liên hệ cá 
nhân của mình, mà chỉ đơn giản vì tôi 
đã viết cho ông Giang Trạch Dân một 
bức thư vào ngày 07/05/1999. Trong 
bức thư gửi cho ông Giang, tôi nói rằng 
“Pháp Luân Đại Pháp đối với đất nước 
đối với nhân dân có trăm điều lợi mà 
không có lấy một điều hại.”

Tôi đã nói rõ sự thật về Pháp 
Luân Công.

Khi một đảng viên nói ra sự thật với 
tổng bí thư của Đảng, thì Trung Cộng lại 
khai trừ đảng viên đó ra khỏi đảng. Tôi 
xin hỏi: Vậy đảng này là chính hay là tà?

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Công vào ngày 03/05/1995. Tính 
đến ngày 20/07/1999, tôi đã tu luyện 
Pháp Luân Công được hơn bốn năm. 
Pháp Luân Công là một môn tu luyện 
của Phật gia, bắt nguồn từ các truyền 
thống cổ xưa của Trung Hoa. Triết lý 
cốt lõi của pháp môn này là “Chân, 
Thiện, Nhẫn” và hướng người tu luyện 
trở thành một người tốt theo đúng 
“Chân, Thiện, Nhẫn” dù họ ở bất cứ 
đâu. Ở nhà, hãy là một người cha, 
người chồng và người con tốt. Ngoài 
xã hội, hãy là một công dân tốt, và là 
một nhân viên tốt ở nơi làm việc.

Tại sao tôi lại công khai tuyên bố 
thoái Đảng?
Khai trừ tôi ra khỏi đảng là hình phạt 
của Trung Cộng đối với tôi, chứ không 
phải đã là sự đoạn tuyệt với Trung Cộng. 
Ban đầu khi tôi gia nhập Trung Cộng, 
tôi đã thề sẽ chiến đấu suốt đời cho chủ 
nghĩa cộng sản mà Marx chủ trương. 
Người Trung Quốc có câu, “Người đang 
làm; Thần đang nhìn.” Lúc tôi phát 
thệ, Thần khẳng định là đã thấy rõ ràng 
minh bạch.

Tôi công khai tuyên bố thoái đảng, 
chính là để biểu thị cho Thần thấy rằng 
tôi đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Trung 
Cộng vô thần, và quay trở về tín ngưỡng 
đối với Thần.

Chỉ những ai thực sự tin vào Thần, 
mới có thể được Thần bảo hộ và cứu độ. 

Ông Vương Hữu Quần (Wang Youqun) 
tốt nghiệp bằng Tiến sĩ về Luật tại Đại 
học Nhân dân Trung Quốc. Ông từng 
là người viết diễn văn cho ông Ủy Kiện 
Hành (1931–2015), ủy viên Thường vụ 
Bộ Chính trị Trung Cộng từ năm 1997 
đến năm 2002.

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

Vì sao tôi thoái xuất
khỏi Trung Cộng?

Hôm 18/04/2021, tại New York, các học 
viên Pháp Luân Công tham gia một cuộc 
diễn hành để kỷ niệm lần thứ 22 sự kiện 

ngày 25/04 – ngày diễn ra cuộc thỉnh 
nguyện ôn hòa của gần 10,000 học viên 

Pháp Luân Công tại văn phòng trung 
ương Trung Nam Hải ở Bắc Kinh.

Trẻ em nằm 
trong số những 
người phải chịu 
đựng cuộc Đại 
Nhảy Vọt thất bại 
và nạn đói sau đó.

Một quả cầu lửa 
bùng lên từ Tháp 
Jala khi nó bị 
phá hủy trong 
một cuộc không 
kích của Israel 
vào thành phố 
Gaza, vốn được 
kiểm soát bởi 
lực lượng khủng 
bố Hamas của 
Palestine, hôm 
15/05/2020.

Các nhà sư Tây 
Tạng cầm biểu 
ngữ trong một 
cuộc biểu tình 
phản đối ở New 
Delhi vào ngày 
31/01/2013. 
Trung Cộng đã 
khai triển một hệ 
thống giám sát 
mới, khiến người 
dân Tây Tạng trốn 
sang Nepal khó 
khăn hơn.
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Ông Roger Garside, một 
chuyên gia nổi tiếng về Trung 
Quốc và là nhà cựu ngoại giao 
Anh Quốc từng làm việc tại 
Bắc Kinh trong và sau thời kỳ 
Mao Trạch Đông cầm quyền, 
đã thảo luận về tầm nhìn của 
ông đối với nền dân chủ ở 
Trung Quốc hôm 24/05 trong 
một sự kiện do Viện Hoover tại 
Đại học Stanford tổ chức.

Ông Garside, tác giả của 
cuốn “China Coup: The Great 
Leap to Freedom” (Tạm dịch: 
Cuộc Đảo Chính của Trung 
Quốc: Đại Nhảy Vọt Hướng Đến 
Tự Do), do Nhà xuất bản Đại 
học California xuất bản trong 

tháng này, nói rõ rằng những 
người ở bên ngoài “không thể 
sai khiến việc Trung Quốc 
được cai trị như thế nào. 
Nhưng họ có thể và phải trợ 
giúp những người Trung Quốc 
muốn đạt được một nước Trung 
Quốc dân chủ.”

Ông nói rằng các quốc gia 
nên công khai tuyên bố “mục 
tiêu về một Trung Quốc tự do” 
và rằng người dân Trung Quốc 
đang bị Trung Cộng kiềm hãm 
“trong tình trạng nô lệ chính 
trị”, điều mà ông gọi là “chế 
độ toàn trị.” Ông Garside nói 
thêm rằng “những người Trung 
Quốc muốn âm thầm thay đổi 
sẽ được khích lệ bằng cam kết 
của chúng ta.”

Ông Glenn Tiffert, Viện sĩ 
Nghiên cứu tại Viện Hoover và 
là Quản lý về Dự án Điện Sharp 
Toàn cầu của Trung Quốc của 
viện này, nhận xét rằng ông 
Garside khuyến khích các độc 
giả “hãy bỏ qua ông Tập Cận 
Bình và hình dung một Trung 
Quốc không chấp nhận tầm 
nhìn của ông ta và thay vào đó 
là chọn chế độ dân chủ, một 
con đường từ lâu đã bị từ chối, 
chỉ để tự cứu lấy mình khỏi tai 
họa diệt vong mà ông Tập đang 
dẫn [Trung Quốc] tiến vào.”

Ông Garside, cũng là tác 
giả của cuốn “Coming Alive: 
China After Mao” (Tạm dịch: 
Hồi Sinh: Trung Quốc Sau Thời 
Mao Trạch Đông), đề nghị rằng 

sử dụng áp lực kinh tế là điều 
cốt yếu để tạo điều kiện cho thay 
đổi chính trị ở Trung Quốc.

Ông nói: “Hoa Kỳ và các 
đồng minh có ưu thế kinh tế so 
với Trung Quốc và họ phải sử 
dụng điều đó. Trung Quốc phụ 
thuộc vào khả năng tiếp cận 

các nguồn tiền dự trữ lớn của 
thế giới, hệ thống ngân hàng 
quốc tế, các thị trường vốn sâu 
nhất thế giới, các nguồn vốn 
lưu động lớn nhất của họ, và 
các trung tâm phát minh khoa 

Chuyên gia hình dung sự
thay đổi chế độ, nền dân chủ ở Trung 

Quốc với sự trợ giúp của quốc tế

Xem tiếp trang 27

Sinh viên từ Đại học Bắc Kinh tụ tập cùng hàng nghìn người khác trong một cuộc biểu tình lớn tại 
Quảng trường Thiên An Môn khi họ bắt đầu tuyệt thực trong khuôn khổ cuộc biểu tình đồng loạt 
ủng hộ dân chủ chống lại Trung Cộng vào ngày 18/05/1989.
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học và công nghệ lớn nhất; tất 
cả đều do Hoa Kỳ cùng các 
đồng minh kiểm soát. Điều này 
cho chúng ta sức mạnh để tạo 
ra các điều kiện cho sự thay 
đổi. Chúng ta phải khai thác 
sức mạnh này một cách từ từ để 
kích thích sự thay đổi và áp đặt 
một cái giá phải trả cho tiến 
trình hiện tại.”

Ông Garside nói rằng, do 
tính chất liên kết của Trung 
Quốc với nền kinh tế toàn cầu, 
các quốc gia sử dụng các công 
cụ kinh tế để khuyến khích sự 
thay đổi “phải chấp nhận các 
chi phí kinh tế ngắn hạn để 
bảo vệ và thúc đẩy những lợi 
ích kinh tế và chính trị lâu dài 
của chúng ta.” Để đạt được mục 
đích này, ông Garside cho biết, 
“Các chính phủ của chúng ta 
phải nâng cao nhận thức của 
dư luận, kể cả những nhóm lợi 
ích thủ cựu như Wall Street.”

Ông Orville Schell, Giám 

đốc Arthur Ross của Trung 
tâm về mối bang giao Hoa 
Kỳ–Trung Quốc tại Hiệp hội Á 
Châu, đồng tình rằng kinh tế 
sẽ có thể là yếu tố quyết định 
chính cho sự thay đổi chế độ 
trong tương lai ở Trung Quốc.

Ông Schell nói: “Nếu sẽ có 
một sự thay đổi ở Trung Quốc, 
thì điều đó phải đến từ bên 
trong Trung Quốc. Và giả như 
tôi phải nói điều đó sẽ diễn ra 
như thế nào, thì nó có thể sẽ có 
liên quan gì đó đến kinh tế. Tất 
cả các nền kinh tế đều có tính 
chu kỳ, và khi Trung Quốc đụng 
phải một chu kỳ ác tính, thì đó 
là thời điểm họ sẽ bị thử thách, 
như khi chúng ta đã trải qua vào 
năm 2008, như chúng ta bị thử 
thách mới gần đây.”

Ông Garside cho là Trung 
Cộng “sợ” tình trạng bất ổn ở 
Trung Quốc, và nói rằng dấu 
hiệu một cuộc khủng hoảng 
kinh tế sắp xảy ra ở Trung Quốc 
đang tăng lên.

“Nền kinh tế [Trung Quốc], 

vốn đã ghi nhận sự phát triển 
ngoạn mục thì nay chính nó 
lại bị bủa vây bởi những vấn 
đề nghiêm trọng. Nhà nước đã 
bơm một lượng lớn tín dụng 
vào nền kinh tế để duy trì tốc 
độ tăng trưởng cao một cách 
giả tạo, vì họ lo ngại tình trạng 
thất nghiệp và vỡ nợ của doanh 
nghiệp sẽ dẫn đến tăng trưởng 
thấp hơn. Kết quả là nợ nần như 
núi. Không quốc gia nào mắc 
nợ chồng chất cao như Trung 
Quốc đã từng giảm bớt được 
nợ mà không hoặc bị suy thoái 
hoặc bị lạm phát kéo dài.”

Ông Tiffert thuộc Viện 
Hoover nêu ra sự sụp đổ của 
Liên Xô vào năm 1991 là một 
bóng ma không ngừng ám ảnh 
Trung Cộng.

Theo ông Tiffert, “Trong 
những năm gần đây, Ông Tập 
Cận Bình đã theo đuổi một 
kiểu rắc rối chính trị, nâng gấp 
đôi sự trừng phạt và đàn áp vì 
sợ rằng Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đang lao theo số mệnh 

của người anh họ Liên Xô. Theo 
nhiều góc độ, những phương 
thức của ông ta đang phản tác 
dụng. Họ đang xa lánh các đối 
tác quan trọng, gia tăng căng 
thẳng quốc tế và nguy cơ đối 
đầu quân sự, đồng thời đe dọa 
nhằm kìm hãm động lực của 
người dân Trung Quốc.”

Ông Garside cho rằng 
Trung Cộng có thể sẽ đi vào 
con đường tương tự như Đảng 
Cộng sản của Liên Xô cũ.

Ông tuyên bố: “Quan điểm 
phổ biến là chế độ này mạnh 

mẽ và ổn định và sẽ tiếp tục cai 
trị Trung Quốc trong thời gian 
dài. Nhưng tôi cho rằng chế độ 
này bề ngoài thì uy mãnh còn 
bên trong lại yếu nhược. Vào 
tháng 01/1991, có ai đang tiên 
đoán việc Liên Xô sẽ sụp đổ và 
Đảng Cộng sản Liên Xô sẽ tự 
giải tán không? Không ai trong 
ngành Xô Viết học khổng lồ tại 
Hoa Kỳ nói điều đó cả. Nhưng 
trong vòng 10 tháng, cả hai 
điều đó đều đã xảy ra.”

Hạo Văn biên dịch

nhất, trong khi ông Tập nói rằng hai 
nước sẽ phát triển các mối quan hệ 
song phương ở cấp độ cao hơn, rộng 
hơn và sâu hơn. Sự kiện này cho thấy 
một diện mạo khiến phương Tây rất lo 
ngại – có thể Trung Cộng và Nga đang 
hình thành một liên minh.

Tuy nhiên, trước đó hôm 03/05, 
Đảng Tổ quốc Nga Vĩ đại, trong một 
bức thư ngỏ, đã cáo buộc Đảng Cộng 
sản Nga cùng các quan chức cao cấp 
của Đảng này đã nhận tiền và các ân 
huệ khác từ Trung Cộng và phụng 
sự với tư cách là đặc vụ của Trung 
Cộng tại Nga. Một số nhà phân tích 
cho rằng các đảng chính trị của Nga 
thường bôi nhọ lẫn nhau, nhưng 
hiếm khi chơi quân bài Trung Cộng 
để tấn công đối thủ. Sự việc này cho 
thấy diện mạo khác của mối bang 
giao Trung–Nga: Sự ngờ vực to 
lớn của Nga đối với Trung Cộng và 
những mâu thuẫn sâu sắc đằng sau 
các chính sách về Trung Cộng của 
nước này.

Trên thực tế, kể từ khi Chiến 
tranh Lạnh kết thúc, hai mặt của mối 
bang giao Trung–Nga thường xuyên 
hoặc là đổi qua lại hoặc là hòa quyện 
với nhau. Trong những năm qua, thế 
giới dường như bị thu hút nhiều hơn 
bởi mặt cho thấy Trung Cộng và Nga 
là đồng minh.

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào 
năm 2020, Trung Cộng và Hoa Kỳ đã 
khởi đầu một cuộc chiến tranh lạnh 
mới. Trong khi đó mối bang giao 
giữa Nga với Hoa Kỳ và Âu Châu xấu 
đi, do đó Trung Cộng và Nga phải 
hợp tác chặt chẽ với nhau.

Vào ngày 22/10/2020, khi hồi đáp 
một câu hỏi của giới truyền thông tại 
Diễn đàn Thảo luận Valdai, ông Putin 
đã nói rằng việc thiếu liên minh quân 
sự giữa Nga và Trung Cộng vào thời 
điểm hiện tại không liên quan gì đến 
thái độ của đôi bên, mà đúng hơn là 
[điều đó] thiếu cần thiết. Tuy nhiên, 
không loại trừ một liên minh như vậy 
sẽ có trong tương lai.

Câu trả lời của ông Putin chứa đầy 
hàm ý. Ví dụ, vào tháng Hai năm nay, 
ngoại trưởng của Nga và Trung Cộng 
đã trao đổi trong một cuộc điện đàm 
rằng quan hệ hợp tác chiến lược giữa 
đôi bên là toàn diện.

Trên thực tế, mặc dù Nga và 
Trung Cộng nhấn mạnh rằng cả hai 
bên tuân thủ nguyên tắc không liên 
minh, không đối đầu và không nhắm 
mục tiêu vào bất kỳ nước thứ ba nào, 
nhưng tối thiểu thì Moscow và Bắc 
Kinh đã là “đồng minh gần gũi,” theo 
Tân Hoa Xã.

Chúng ta hãy xem qua một vài ví dụ.
Nga và Trung Cộng thường xuyên 

tổ chức các cuộc tập trận quân sự, 
với sự hợp tác quân sự–kỹ thuật rất 
chặt chẽ, bao gồm cả việc trao đổi 
công nghệ quân sự giữa hai bên. 
Đáng chú ý là Nga đã và đang giúp 
Trung Cộng xây dựng hệ thống 
cảnh báo hỏa tiễn. Ngoài ra, vào 
cuối tháng 07/2019 và vào ngày 
22/12/2020, Nga và Trung Cộng đã 

tổ chức hai cuộc tuần tra chiến lược 
chung trên không, mở rộng các hoạt 
động của họ từ Biển Nhật Bản đến 
Biển Hoa Đông – điều này đã được 
quảng bá rầm rộ bởi các phương tiện 
truyền thông nhà nước ở cả hai nước. 

Theo báo cáo của CSIS (Trung 
tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc 
tế) kể từ năm 2018, thương mại song 
phương giữa Nga và Trung Cộng 
vẫn ở mức khoảng 100 tỷ USD, với 
mục tiêu mới là 200 tỷ USD đạt được 
vào năm 2024. Theo công ty tư vấn 
nghiên cứu Trung Cộng Qianzhan, 
Trung Cộng là đối tác thương mại lớn 
nhất của Nga trong nhiều năm và tỷ 
trọng phần trăm của nước này trong 
tổng kim ngạch thương mại của Nga 
đã tăng từ 8.12% vào năm 2013 lên 
15.76% vào năm 2018.

Khi hợp tác kinh tế giữa Trung 
Cộng và Nga phát triển mạnh mẽ 
hơn, có ba vấn đề cần được xem xét.

Thứ nhất, tỷ lệ thanh toán bằng 
nội tệ của hoạt động thương mại 
Nga–Trung đạt 25% vào năm 2020, 
trong khi vào năm 2013 và 2014 
thì con số này chỉ ở mức khoảng 
2 đến 3% – đây được gọi là “de-
dollarization” (loại bỏ sự phụ thuộc 
vào đồng USD), theo cổng thông tin 
Sina của Trung Cộng.

Thứ hai, xuất cảng nông sản của 
Nga sang Trung Cộng tăng đáng kể 
vào năm 2020, đưa thương mại nông 
sản trở thành điểm sáng mới trong 
hợp tác kinh tế và thương mại song 
phương, từ đó củng cố vị thế điểm 
đến đứng đầu của Trung Cộng cho 
xuất cảng nông sản của Nga. Điều 
này có tầm quan trọng đặc biệt khi 
xét đến tình trạng thiếu lương thực 
tiềm tàng ở Trung Quốc và mối bang 
giao căng thẳng giữa Trung Cộng và 
các nước xuất cảng lương thực lớn 
trên thế giới, chẳng hạn như Hoa Kỳ, 
Úc, và Canada.

Thứ ba, tầm quan trọng của hợp 
tác năng lượng Trung–Nga, ông Tập 
gọi đây là dự án quan trọng nhất, 
hiệu quả nhất và trên phạm vi rộng 
giữa hai nước. Chẳng hạn như, Dự án 
Khí đốt miền Đông Trung–Nga, còn 
được gọi là Power of Siberia, chính 
thức được đưa vào vận hành tháng 
12/2019, với công suất xuất cảng 38 
tỷ mét khối mỗi năm, tương đương 
hơn 30% lượng khí đốt tự nhiên nhập 
cảng của Trung Cộng trong năm 
2018. Trong khi đó, Nga đã bắt đầu 
chuẩn bị bắt tay vào Dự án Đường 
ống dẫn Khí đốt phía Tây Trung–Nga, 
Power of Siberia 2.

Tuy nhiên, “mối quan hệ đối tác 
chiến lược” được giới chức Trung 
Cộng và Nga quảng cáo rầm rộ như 
vậy không thể giấu diếm hay che đậy 
đi bản chất xung đột của mối bang 
giao song phương này.

Sau đây chỉ là một ví dụ. Hôm 
25/02 năm nay, một người dân địa 
phương tên là Vladimir Vasiliev đã 
bị truy tố trong một vụ án gián điệp 
vì thu thập thông tin tình báo cho cơ 
quan gián điệp của Trung Cộng và bị 
tòa án ở Zabaykalsky Krai của Nga ở 
Chita kết án tám năm tù giam vì tội 

phản quốc. Vụ án này khác với hầu 
hết các vụ gián điệp khác – nó không 
liên quan gì đến lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, nhưng nó diễn ra tại khu 
vực biên giới có ý nghĩa quân sự. Nga 
đã cố tình giấu nhẹm vụ việc này.

Thế nên, bất chấp mối bang giao 
giữa Nga và Trung Cộng ngày càng 
khăng khít hơn, tại sao cả hai nước 
đều âm mưu chống lại nhau và 
các hoạt động gián điệp lại trở nên 
thường xuyên hơn như vậy?

Trên thực tế, về mặt quan hệ 
ngoại giao, Nga đã đang thực hiện 
một cách tiếp cận mang tính phòng 
thủ cao để kiềm chế và chống lại ảnh 
hưởng ngày càng tăng của Trung 
Cộng, đặc biệt gây nhiễu loạn cho 
nhà cầm quyền này.

Chẳng hạn, Nga đã xuất cảng một 
lượng lớn vũ khí tân tiến cho Ấn Độ 
sau cuộc xung đột biên giới giữa Ấn 
Độ và Trung Quốc vào năm 2020. 
Nga và Ấn Độ đang nỗ lực để xây 
dựng một chương trình hợp tác quân 
sự–kỹ thuật mới trong 10 năm tới. 
Ngoài ra, Nga đã và đang giúp Ấn Độ 
chế tạo phi cơ và tàu ngầm thế hệ thứ 
năm, đồng thời phát triển xe tăng ở 
vùng cao, v.v., tất cả đều nhằm mục 
đích kiềm chế Trung Cộng.

Một ví dụ khác, vì Trung Á được coi 
là sân sau của Nga, Nga phải chống 
lại sự bành trướng tầm ảnh hưởng của 
Trung Cộng tại đó. Năm nay, việc Hoa 
Kỳ rút quân khỏi Afghanistan đã thu 
hút nhiều sự chú ý hơn đến các vấn đề 
an ninh tại khu vực đó, và Trung Cộng 
đã sử dụng cơ chế “5+1” mới được thiết 
lập để tăng cường tương tác với các 
quốc gia ở Trung Á.

Một trường hợp điển hình: vào 
tháng 09/2019, ông Putin đã đến 
thăm Mông Cổ và hai bên đã ký kết 
một thỏa thuận thúc đẩy quan hệ đối 
tác chiến lược. Trong một sự kiện 
lớn khác, vào tháng 07/2020, Nga đề 
nghị Mông Cổ gia nhập Tổ chức An 
ninh và Quốc phòng Tập thể (CSDO) 
do Nga đứng đầu để tăng cường mối 
bang giao song phương.

Các thành viên hiện tại của 
CSDO bao gồm Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
và Nga. Là thành viên của CSDO, vũ 

khí do Nga sản xuất có thể được mua 
với giá nội địa rẻ hơn. Các cuộc tập 
trận quân sự quy mô lớn được tổ chức 
thường niên trên lãnh thổ của một 
số quốc gia thành viên. Trong những 
năm gần đây, Nga đã đưa hỏa tiễn 
chiến thuật Iskander mang đầu đạn 
nguyên tử tới Kyrgyzstan và Tajikistan 
thông qua các cuộc tập trận chung.

 Nếu Mông Cổ tham gia CSDO, 
thì nước này sẽ trở thành thành viên 
không thuộc Cộng đồng các Quốc gia 
Độc lập (CIS) đầu tiên của tổ chức 
này; quan trọng hơn, Mông Cổ sẽ 
đóng vai trò như một biện pháp răn 
đe chiến lược chống lại Trung Cộng.

Từ những hành động nói trên 
của Nga, người ta có thể có cái nhìn 
thoáng qua về chiến lược hai mặt của 
nước này đối với Trung Cộng.

Một mặt, Nga sẽ duy trì quan hệ 
chặt chẽ với Trung Cộng để thúc đẩy 
kinh tế và chống lại sức ép chiến lược 
từ phương Tây. Mặt khác, Nga sẽ củng 
cố các mối quan hệ chặt chẽ hơn với 
các quốc gia láng giềng của Trung 
Cộng và các quốc gia Á Châu–Thái 
Bình Dương để tránh phụ thuộc quá 
mức vào Trung Cộng, đồng thời giữ 
sức ảnh hưởng và tham vọng của 
Trung Cộng nằm trong tầm kiểm soát.

Cách tiếp cận chiến lược mà Nga 
thực hiện đối với Trung Cộng dựa trên 
tương quan thế mạnh của hai nước.

Trước hết, nền kinh tế Nga đã ì 
ạch kể từ năm 2008, và khoảng cách 
kinh tế giữa Nga và Trung Cộng đã 
nới rộng đáng kể. Ví dụ, vào năm 
2020, GDP của Nga là khoảng 1.46 
nghìn tỷ USD, so với Trung Cộng là 
14.8 nghìn tỷ USD, theo Statista. Thứ 
hai, Nga vẫn xem mình là một cường 
quốc thế giới, không muốn chỉ đơn 
thuần là nhà cung cấp năng lượng và 
nguyên liệu thô cho Trung Cộng, mà 
muốn ngang hàng với nước này. Nga 
có một lợi thế hơn nữa so với Trung 
Cộng – công nghệ quân sự của họ.

Các loại vũ khí và thiết bị của 
Liên Xô cũ từ lâu đã nằm trong tầm 
ngắm của Trung Cộng, vốn muốn có 
được chúng bằng việc mua, sao chép 
hoặc đánh cắp. Nhưng liệu Nga có 
thể nắm giữ lợi thế công nghệ quân 
sự này trước Trung Cộng trong bao 
lâu? Theo một nhà nghiên cứu cao 
cấp tại Viện Nghiên cứu Hòa bình 
Stockholm (SIPRI) ở Thụy Điển, Nga 
có thể chỉ còn năm đến mười năm 
nữa cho đến khi Trung Cộng bắt kịp. 
Khi điều đó xảy ra, Nga sẽ làm sao để 
có thể cạnh tranh với Trung Cộng để 
có vị thế bình đẳng?

Các nhà chức trách Nga nhận thức 
rõ những mâu thuẫn cùng những lỗ 
hổng cố hữu trong chiến lược hiện tại 
của họ đối với Trung Cộng. Giờ đây, 
nếu Nga không nhìn ra được bản chất 
thực sự của Trung Cộng và nếu nước 
này tiếp tục giữ chiến lược hai mặt 
trong việc đối phó với Trung Cộng, thì 
Nga sẽ gặp nguy hiểm.

 
Tác giả Vương Hà (Wang He) có 
bằng thạc sĩ về luật và lịch sử, chuyên 
nghiên cứu về phong trào cộng sản 
quốc tế. Ông từng là giảng viên đại học 
và giám đốc điều hành của một công ty 
tư nhân lớn ở Trung Quốc. Ông đã bị 
bỏ tù ở Trung Quốc hai lần vì đức tin 
của mình. Ông Vương hiện sống ở Bắc 
Mỹ và đã xuất bản các bài bình luận 
về các vấn đề thời sự và chính trị của 
Trung Cộng kể từ năm 2017.

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

VENUS UPADHAYAYA

Sau một năm leo thang căng 
thẳng tại biên giới Trung–Ấn, 
xung đột dường như đã lắng lại, 
mặc dù hai quốc gia vẫn tiếp tục 
nghi ngờ lẫn nhau. Theo như 
giới truyền thống Ấn Độ đưa tin, 
tình trạng đối đầu vẫn dai dẳng 
ở ít nhất bốn địa điểm trong khu 
vực phía đông của Tuyến Kiểm 
soát Thực tế (LAC), ranh giới 
phân chia lãnh thổ đang tranh 
chấp giữa hai nước.

Làn sóng căng thẳng hiện 
tại bắt đầu vào cuối tháng 
04/2020, khi lực lượng quân 
sự của hai phía tiến hành các 
cuộc giao tranh và tuần tra gây 
hấn tại nhiều địa điểm dọc theo 
biên giới đang tranh chấp dài 
2,100 dặm (gần 3,380 km).

Tình hình đã leo thang 
thành một cuộc xung đột đẫm 
máu vào ngày 15/06/2020 tại 
thung lũng Sông Galwan, nơi 
Ấn Độ đang xây dựng các cầu 
vượt—một công trình cơ sở hạ 
tầng mà Trung Cộng không 
mong muốn tại địa điểm này.

Mặc dù hai bên đã bắt đầu 
rút lui vào đầu năm nay, sau 
nhiều vòng đàm phán quân 
sự cao cấp giữa hai nước về 
thung lũng Galwan và các bờ 
phía nam và phía bắc của Hồ 
Pangong Tso, song căng thẳng 
vẫn tiếp tục ở các khu vực Đồng 
bằng Depsang, Hot Springs, 
Gogra và Demchok.

Hồ Pangong Tso là một hồ 
nước lợ xuyên Himalaya, với 
2/3 diện tích thuộc quyền kiểm 
soát của Trung Quốc và phần 
còn lại thuộc quyền kiểm soát 
của Ấn Độ, trong khi Đồng bằng 
Depsang, Hot Springs, Gogra, 
và Demchok là những vị trí 
chiến lược khác dọc theo biên 
giới với Trung Quốc của lãnh 
thổ Ấn Độ Ladakh.

Trong một bản tin độc quyền 
với bằng chứng từ hình ảnh vệ 
tinh, hãng thông tấn hàng đầu 
India Today đưa tin hôm 14/05 
rằng Quân Giải phóng Nhân 
dân Trung Quốc (PLA) đã duy 
trì sự hiện diện của lực lượng 
này tại các địa điểm tranh chấp 
ở Ladakh và đã thực hiện những 
điều chỉnh nhỏ đối với các vị 
trí của mình tại Hot Springs và 
Gogra, một yếu điểm ở phía bắc 
của Hồ Pangong Tso.

India Today đưa tin từ hình 
ảnh vệ tinh rằng PLA của Trung 

Quốc đang tiếp tục nâng cấp cơ 
sở hạ tầng của lực lượng này tại 
Đồng bằng Depsang, một vùng 
đồng bằng cao nguyên bị chia 
cắt kiểm soát giữa Ấn Độ và 
Trung Quốc. Đồng bằng này chỉ 
cách một biên giới đang tranh 
chấp [khác] 50 dặm giữa Ấn 
Độ và Pakistan, một đồng minh 
của Trung Quốc, đồng thời là 
quốc gia nhận tài trợ phát triển 
cho dự án hành lang kinh tế 
Trung Quốc-Pakistan (CPEC) 
theo Sáng kiến   Vành đai và Con 
đường của Trung Quốc.

“Đây là những tin tức đáng 
ngại bộc lộ rõ   ý đồ của Trung 
Cộng. Rõ ràng là Trung Cộng 
đang chuẩn bị cho dài hạn và 
không có ý định quay trở về với 
mức độ khai triển [quân đội] 
trước tháng 04/2020. Đây là 
điển hình của chiến thuật cắt 
lát salami của Trung Cộng,” 
ông Davar nói với The Epoch 
Times trong một email.

Ông Satoru Nagao, một nhà 
nghiên cứu không thường trú 
tại Viện Hudson có trụ sở tại 
Hoa Thịnh Đốn, cho biết mặc 
dù tình hình vẫn chưa rõ ràng, 
nhưng có những điểm tương 
đồng giữa những hành động 
gần đây của phía Trung Quốc 
và cách họ đã hành xử dọc theo 
biên giới đang tranh chấp này 
trong quá khứ. 

“Đây là một kiểu mô hình 
mỗi năm. Trong năm 2020, có 
gần 663 cuộc xâm nhập của 
Trung Quốc vào lãnh thổ Ấn 
Độ [đã được] ghi nhận. Như vậy, 
điều này có nghĩa là… ngoại trừ 
mùa đông, hầu như là hai, ba 
lần mỗi ngày,” ông Nagao, một 
chuyên gia về an ninh Hoa Kỳ, 
Nhật Bản và Ấn Độ ở Tokyo, nói 
với The Epoch Times.

Ông Nagao nói rằng Ấn Độ 
nên cẩn thận vì hành động rút 
khỏi hồ Pangong Tso được công 
bố rộng rãi vào đầu năm nay của 
Trung Quốc là một chiến thuật 
ngắn hạn hơn là một chiến lược 
dài hạn. Cuộc lui binh này là lớn 
vì nó liên quan đến việc rút đi 200 
xe tăng chiến đấu chủ lực từ độ 
cao lớn trong thời gian hai ngày.

Theo ông Nagao, “Đây 
không phải là một công việc 
dễ dàng. Vì vậy, việc rút khỏi 
Pangong Tso là một bước đi rất 
lớn, nhưng đồng thời, nó mang 
tính chiến thuật chứ không 
phải chiến lược. Trung Quốc 
vẫn có ý định mở rộng lãnh thổ 

của họ ở biên giới Ấn-Trung để 
giành khu vực giàu tài nguyên 
cho mình,” vùng cao nguyên 
Tây Tạng.

Bối cảnh địa chính trị
năm 2021
Ông Michael Johns, một 
chuyên gia và chiến lược gia 
hàng đầu về chính sách bảo thủ 
cư trú ở Hoa Thịnh Đốn, nói 
với The Epoch Times trong một 
email rằng hành động gây hấn 
quân sự của Trung Quốc đối với 
Ấn Độ phản ánh một số sự thật 
đáng báo động.

“Thứ nhất, Trung Cộng coi 
Tổng thống Biden là người yếu 
ớt và không sẵn sàng tập hợp ý 
chí cùng lực lượng cần thiết để 
chống lại chủ nghĩa quân phiệt 
đang gia tăng của Trung Cộng 
trong khu vực, kể cả [việc Trung 
Cộng] chống lại Ấn Độ. Thứ hai, 
ngay cả khi PLA thất bại trong 
việc chiếm giữ hàng trăm dặm 
vuông mà họ đã giành được ở 
Ladakh, thì chi phí của phía 
Ấn Độ để giữ không cho PLA lại 
gần sẽ làm tiêu hao các nguồn 
lực và ngân sách của Ấn Độ mà 
đáng lẽ đã có thể được sử dụng 
vào các cải tiến, nâng cấp, và 
duy tu quân sự cần thiết,” ông 
Johns, cũng là đồng sáng lập 
phong trào Tiệc Trà (Tea Party 
movement), cho hay.

Ông nói rằng điều này sẽ 
làm suy yếu khả năng quốc 
phòng của Ấn Độ bất kể kết 
quả ở Ladakh như thế nào. Các 
hoạt động của Trung Cộng ở đó 
không thể được coi là một nghị 
trình riêng biệt của nước này, 
mà nên được nhìn nhận trong 
bối cảnh các hoạt động lớn hơn 
của họ trên toàn cầu.

Ông S. Chandrashekhar, 
một giáo sư thỉnh giảng tại Viện 
Nghiên cứu Cao cấp Quốc gia Ấn 
Độ với lĩnh vực quan tâm nghiên 
cứu về các vấn đề an ninh quốc 
gia, nói với The Epoch Times 
trong một email rằng Trung 
Quốc là mối đe dọa lâu dài đối 
với sự tồn vong của Ấn Độ với tư 
cách là một quốc gia.

“Chúng tôi cần một chiến 
lược tích hợp rõ ràng, được cân 
nhắc kỹ lưỡng để đối phó với 
vấn đề này. Đây là thách thức 
lớn của chúng tôi trên mặt trận 
quốc tế,” ông Chandrashekhar, 
trước đây từng là một khoa 
học gia tại Tổ chức Nghiên cứu 
Không gian Ấn Độ, cho biết.

“Trong bức tranh lớn hơn 
này, Trung Cộng sẽ sử dụng 
vấn đề biên giới như một tác 
nhân gây khó chịu liên tục 
và bào mòn LAC dần dần để 
xâm nhập vào lãnh thổ Ấn 
Độ. [Trung Cộng sẽ] sử dụng 
Pakistan như một đại diện thay 
mặt cho họ để kìm hãm Ấn Độ. 
Tìm cách có được ngày càng 
nhiều đòn bẩy kinh tế và giành 
quyền kiểm soát trực tiếp hoặc 
gián tiếp đối với các thị trường 
và chính trị nội bộ của Ấn Độ. 
Phản công và cuối cùng thống 
trị Ấn Độ Dương. Đây là điểm 
mấu chốt.”

Ấn Độ cần nhận ra mối đe dọa 
từ Trung Quốc và nên xác định 
một chiến lược rõ ràng để đối 
phó với mối đe dọa này, ông nói. 

Ông cho biết, “Tăng trưởng 
kinh tế liên tục, giảm sự phụ 
thuộc vào Trung Quốc, mạnh 
về nội tại và mô hình phát triển 
công bằng hơn, đó là những 
thách thức chính [của Ấn Độ]. 
Những điều này chắc chắn là 
khó nhưng không nằm ngoài 
khả năng của Ấn Độ nếu chúng 
tôi có những nhà lãnh đạo 
khôn ngoan.”

Trùng hợp với làn sóng 
COVID-19 lần thứ hai
Thời điểm Trung Cộng tăng 

cường binh lính tại các điểm 
tranh chấp này ở khu vực biên 
giới xuyên Himalaya trùng với 
đợt bùng phát đại dịch virus 
Trung Cộng gây tai ương lần thứ 
hai ở Ấn Độ.

Trung tướng Davar cho biết 
Trung Cộng tin rằng việc gây áp 
lực lên Ấn Độ sẽ dễ dàng hơn 
trong khi nước này đang phải 
đối mặt với đại dịch chết người, 
và có những lý do đằng sau nỗ 
lực của họ để gây áp lực như vậy.

Ông nói rằng Trung Cộng 
muốn “gửi một thông điệp tới 
chính phủ mới ở Hoa Kỳ: Ấn Độ 
và quý vị có thể tiếp tục nói về 
Ấn Độ Dương và trật tự dựa trên 
các quy tắc quốc tế—nhưng 
chúng tôi tuân theo các quy tắc 
của riêng mình.”

Ông Johns thì chỉ ra rằng, 
một mặt Trung Cộng giả vờ 
trở thành một “lực lượng hữu 
dụng” trong việc giải quyết 
đại dịch trên toàn cầu, trong 
khi mặt khác, “đúng như dự 
đoán, họ đã làm chính xác 
điều ngược lại, khi lợi dụng sự 
tập trung của Ấn Độ vào dịch 
bệnh này như một cơ hội để 
mở rộng và củng cố sự hiện 
diện quân sự của họ ở Ladakh 
và các khu vực lân cận.”

Minh Ngọc biên dịch

Căng thẳng tiếp tục sau một năm tái 
bùng nổ xung đột Ấn–Trung

ĐÔNG DƯƠNG

Chuyên gia hình dung sự thay đổi chế độ, nền dân 
chủ ở Trung Quốc với sự trợ giúp của quốc tế

Hai mặt của mối bang 
giao Trung-Nga
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Tiếp theo từ trang 25

Tiếp theo từ trang 1

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đến dự Tiệc mừng Quốc khánh ở 
Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 30/09/2020.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình tổ chức một cuộc họp bên 
lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, hôm 28/06/2019.

Một đoàn xe của quân đội Ấn Độ chở quân tiếp viện và đồ tiếp tế tiến về Leh, trên đường cao tốc 
giáp với Trung Quốc, vào ngày 02/09/2020, tại Gagangir, Ấn Độ. Ấn Độ và Trung Quốc một lần nữa 
lại rơi vào một cuộc đụng độ đẫm máu về biên giới chung giữa hai quốc gia. Ấn Độ đã gấp rút khai 
triển thêm quân đội tới Ladakh sau khi tuyên bố đã chặn đứng điều mà nước này gọi là các hành 
động khiêu khích của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng của Đường Kiểm soát Thực tế, biên giới 
trên thực tế giữa hai nước, ở khu vực Himalaya.

Xe tăng Trung Cộng diễn hành gần biên giới Trung Quốc và Mông Cổ ở Siberia, ngày 13/09/2018.

Một oanh tạc cơ H-6 của
Trung Cộng bay qua Biển Hoa Đông 
trong bức ảnh do Lực lượng Phòng 

vệ Trên không Nhật Bản chụp và 
được Văn phòng Tham mưu Liên 

hợp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản 
công bố ngày 23/07/2019.
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Rượu, thực phẩm chứa đường 
fructose, dầu ăn công nghiệp 
chứa nhiều omega-6  khiến 
bệnh gan bùng phát nhanh 

chóng trong bối cảnh các quốc gia phải 
phong tỏa vì COVID-19.

Tại hệ thống bệnh viện Đại học 
Michigan, tỷ lệ mắc bệnh gan do rượu 
đã tăng 30% trong năm 2020. Các bác sĩ 
cho rằng đó là do việc uống rượu nhiều 
hơn trong đại dịch. Các báo cáo không 
chính thức cho thấy từ tháng 03/2020 
đến tháng 03/2021, một số bệnh nhân đã 
tăng lượng uống đến một chai rượu hoặc 
5–6 ly rượu mỗi ngày. Đây là lượng đủ để 
tăng nguy cơ dẫn đến bệnh gan nặng.

Chúng ta đang chứng kiến những 
thanh niên ở độ tuổi 20 và 30 mắc căn 
bệnh mà trước đây chỉ gặp ở những người 
trong độ tuổi trung niên. 

Có thể liệt kê 3 nguyên nhân chính 
dẫn đến tình trạng đau lòng này.

 
Phong tỏa làm gia tăng việc tiêu 
thụ rượu
Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng bệnh 
nhân uống rượu nhiều hơn trong đại dịch.

Trong một nghiên cứu được công bố 
trên Tạp chí Psychiatry Research vào đầu 
năm nay, các nhà nghiên cứu của Đại học 
Y khoa Arizona đã phát hiện ra rằng trong 
khoảng thời gian từ tháng 04/2020 đến 
tháng 09/2020, “Việc uống rượu và gần 
như phụ thuộc vào rượu tăng lên từng 
tháng đối với những người bị áp dụng 
lệnh phong tỏa.”

Sự gia tăng sử dụng rượu có 
hại và các hành vi liên quan 
có thể gây ra những tác động 
xấu kéo dài về tâm lý xã hội, 
giao tiếp, nghề nghiệp và 
sức khỏe khi thế giới cố gắng 
phục hồi sau cuộc khủng 
hoảng đại dịch.

Một bài bình luận được 
đăng trên tạp chí The Lancet 
Gastroenterology & Hepatology 
cũng lưu ý rằng, sau một tháng 
phong tỏa, doanh số bán của các cửa 
hàng rượu ở Anh Quốc đã tăng 31.4% 
so với tháng liền trước (tháng 03/2020) – 
khi Anh Quốc ban hành lệnh phong tỏa. 
Bài xã luận trích dẫn một cuộc khảo sát 
được thực hiện bởi Alcohol Change UK, 
cho thấy 1/5 trong số những người uống 
rượu hàng ngày cho biết họ đã uống 
nhiều hơn trong thời gian phong tỏa. 

 
Tác hại của rượu đối với gan và 
đối với sức khỏe toàn diện
Uống rượu có thể dẫn đến một số 
nguy hại sức khỏe trong ngắn 
hạn và dài hạn. 

1. Gan nhiễm mỡ, viêm 
gan, và xơ gan. Gan có 
nguy cơ bị tổn thương do việc 
uống nhiều rượu vì gan là nơi 
chuyển hóa rượu. Dấu hiệu 
đầu tiên của tổn thương gan 
khi uống nhiều rượu là máu 
nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Tình 
trạng này có thể tiến triển thành 
bệnh viêm gan do mỡ và cuối cùng 
dẫn đến suy gan, xơ gan. 

Xơ gan do rượu thường xuất hiện sau 
hai hoặc ba thập kỷ uống nhiều rượu, và 
ngày càng thấy nhiều hơn trong độ tuổi 
20 đến 30. 

Theo nghiên cứu được công bố trên 
Tạp chí Y khoa Anh Quốc, tử vong do xơ 
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gan tăng gấp ba lần từ năm 1999 đến 
năm 2016  ở  nhóm  tuổi  từ  25 đến 34.

2. Rượu làm suy giảm hệ thống 
thần kinh trung ương. Quá trình 
dẫn truyền thần kinh giữa các tế bào 

não bị chậm lại. Hệ thống limbic 
kiểm soát cảm xúc cũng bị ảnh 

hưởng. Đây là lý do tại sao 
uống rượu làm giảm khả năng 

kiềm chế.
Vỏ não trước trán, vùng 

não liên quan đến suy luận 
và phán đoán, cũng phản 
ứng chậm hơn khi uống 
rượu, dẫn đến hành vi bốc 
đồng và khả năng phán đoán 

kém hơn. 
Theo nghiên cứu được 

công bố trên tạp chí Scientific 
Reports, lạm dụng rượu kinh niên 

cũng được biết là sự gây ra rối loạn 
chức năng thần kinh và tổn thương 
não, và mỗi gam rượu tiêu thụ thêm 
mỗi ngày có liên quan đến việc lão hóa 
não của bạn thêm 0.02 năm.

3. Rượu gây tác hại đến hệ vi 
khuẩn đường ruột. Về lâu dài, uống 
rượu không chỉ dẫn đến gan nhiễm mỡ, 
mà còn làm tăng cân và phá vỡ hệ vi 

khuẩn đường ruột. 
Mất cân bằng hệ vi khuẩn 

đường ruột có thể làm suy yếu 
hệ thống miễn dịch, khiến 

bạn dễ bị viêm nhiễm và mắc 
bệnh hơn. 

4. Các vấn đề sức 
khỏe khi uống rượu 
quá mức. Các vấn đề sức 

khỏe được liệt kê bởi CDC 
là như sau:

• Huyết áp cao
• Hiệu suất học tập hoặc công 

việc kém
• Đột quỵ
• Bệnh gan
• Vấn đề về tiêu hóa
• Ung thư (vú, miệng, cổ họng, thực 

quản, gan và ruột kết)
• Các vấn đề về học tập và trí nhớ, 

bao gồm chứng mất trí nhớ

• Bệnh tim
• Các vấn đề về sức khỏe tâm thần, 

bao gồm trầm cảm và lo lắng
• Các vấn đề xã hội, bao gồm giảm 

năng suất, các vấn đề gia đình và 
thất nghiệp

• Phụ thuộc vào rượu hoặc nghiện rượu 
 

Dầu ăn công nghiệp cũng gây hại 
đến lá gan của bạn
Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 
là bệnh gan kinh niên phổ biến nhất 
ở các nước phát triển. Đặc trưng của 
bệnh này là sự tích tụ chất béo dư thừa 
trong gan của bạn mà không liên quan 
đến việc dùng nhiều rượu. Các yếu tố 
như cách ăn uống, tập thể dục, cân 
nặng, và hút thuốc đều đóng vai trò 
quan trọng trong việc làm trầm trọng 
thêm nguy cơ phát triển một số dạng 
bệnh về gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 
có liên quan đến việc tiêu thụ các loại 
dầu hạt  công nghiệp, thường được gọi là 
“dầu thực vật, gồm dầu ăn từ đậu nành, 
hạt bông, hướng dương, hạt cải dầu 
(canola), bắp và cây rum.” 

Omega-6 là axit béo chiếm khoảng 
80% thành phần axit béo của dầu 
thực vật.

Hiện nay, các loại dầu ăn công nghiệp 
này có mặt ở khắp nơi trong thực phẩm 
chế biến trong khi omega-3 đắt tiền hơn 
thì khó kiếm hơn nhiều. Vấn đề thậm 
chí còn tồi tệ hơn, hầu hết omega-6 mà 
mọi người ăn đã bị hư hỏng và bị oxy 
hóa trong quá trình chế biến.

 
Đường Fructose cũng dẫn đến 
tổn thương gan
Khi gan nhiễm mỡ xảy ra trong trường 
hợp không uống nhiều rượu, nó thường 
được gây nên bởi lượng đường dư 
thừa; đó là lý do vì sao hiện nay gan 
nhiễm mỡ cũng được phát hiện ngay cả 
ở  trẻ  nhỏ.

Không giống như đường glucose, 
có thể được hầu hết mọi tế bào trong 
cơ thể bạn sử dụng, đường fructose 
chỉ có thể được chuyển hóa bởi gan, 
vì gan là cơ quan duy nhất có chất vận 
chuyển cho nó.

Xem tiếp trang sau

4 cách bảo vệ
LÁ GAN
của bạn

Uống nhiều rượu rất có hại 
cho lá gan của bạn.

Lá gan đóng 
một vai trò rất 

quan trọng trong 
quá trao đổi chất 

của cơ thể.

REBECCA ZHU
 

Một cuộc thăm dò cho thấy 
hầu hết người Úc không ủng hộ 
sự xuất hiện của Chính trị Bản 
sắc (Identity Politics) trong các 
lớp học, vì lo ngại việc chương 
trình giảng dạy quốc gia mới 
sẽ đưa Thuyết sắc tộc trọng yếu 
(critical race theory) vào trong 
các trường học.

Cuộc thăm dò ý kiến về 
Thuyết sắc tộc trọng yếu, do Viện 
Công Vụ (IPA) thực hiện, đã hỏi 
1,121 người Úc bốn câu hỏi và 
trong đó 82% ý kiến không đồng ý 
với tuyên bố rằng sinh viên buộc 
phải thấy có lỗi vì màu da của họ.

Khoảng 86% ý kiến không 
đồng ý rằng trường học nên 
khiến các nam sinh cảm thấy 
xấu hổ vì giới tính nam của 
mình, và 69% ý kiến không cho 
rằng trường học nên dạy trẻ em 
rằng Úc là một quốc gia phân 
biệt chủng tộc.

Nhóm tuổi 25–34 có số lượng 
người đồng ý với mỗi câu hỏi 
nhiều nhất, trong khi những 
người trả lời trên 55 tuổi có 
nhiều ý kiến không đồng ý nhất. 
Một phần tư trong độ tuổi 25–34 

đồng ý rằng học sinh nên biết 
rằng Úc là một quốc gia phân 
biệt chủng tộc.

Hơn nữa, 85% những người 
được khảo sát đồng ý rằng học 
sinh nên được dạy rằng tất cả 
người dân Úc đều bình đẳng bất 
kể màu da, chủng tộc, hay tín 
ngưỡng tôn giáo.

Giám đốc IPA Bella d’Abrera 
cho biết: “Điều đáng khích lệ là 
những người Úc chủ lưu đang 
phản đối chính trị bản sắc và 
Thuyết sắc tộc trọng yếu trong 
các lớp học. Không phụ huynh 
nào muốn con họ bị bẽ mặt 
trong lớp học, như gần đây 
chúng ta đã thấy tại Trường 
Cao đẳng Parkdale, nơi các 
nam sinh bị nói rằng họ là ‘kẻ 
áp bức’ vì là người da trắng và 
theo đạo Thiên Chúa.”

Ở một trường học khác, các 
nam sinh mới 12 tuổi đã bị bắt 
đứng lên ở trong hội đồng nhà 
trường và xin lỗi các bạn nữ vì 
hành vi phân biệt giới tính và 
hành hung của phái nam.

IPA đã phản đối những thay 
đổi trong chương trình giảng 
dạy mới của Cơ quan Báo cáo 
và Đánh giá Chương trình giảng 

dạy của Úc (ACARA) kể từ khi 
những thay đổi này được công 
bố lần đầu tiên trước công chúng 
vì lo ngại rằng chương trình đó 
sẽ “buộc học sinh sử dụng bản 
sắc chính trị” và “biến họ thành 
những nhà hoạt động chính trị.”

Nhóm nghiên cứu tin rằng 
cuộc thăm dò cho thấy người Úc 
chủ lưu cũng không ủng hộ hệ 
tư tưởng này trong các lớp học.

Bà d’Abrera nói: “Người 
Úc nói không với Thuyết sắc 
tộc trọng yếu là đúng. Họ 
theo trường phái bình đẳng 
và không ủng hộ những hệ tư 
tưởng gây chia rẽ trong lớp học. 
Chúng tôi cần bảo đảm không 
đưa thuyết này vào lớp học.”

Bà nói rằng mặc dù việc 
nghiên cứu lịch sử bản địa là 
quan trọng, nhưng đề nghị về 
chương trình giảng dạy “cấp tiến” 
sẽ đưa nó vào trong mọi lĩnh vực 
học tập và cũng dạy những lời 
nói dối lịch sử, như là phiên bản 
“dark emu” của lịch sử.

Phiên bản “dark emu” của 
lịch sử đề cập đến một giả 
thuyết cho rằng thổ dân Úc 
không phải là những người săn 
bắn hái lượm. Thay vào đó, họ 

thành thạo trong cách sản xuất 
lương thực, nuôi trồng thủy sản 
và quản lý đất đai và sống ở các 
thị trấn lớn trong những ngôi 
nhà cố định.

Bà d’Abrera nói: “Chương 
trình giảng dạy cấp tiến này sẽ 
tẩy não trẻ em bằng ngôn ngữ 
cánh tả của thực dân và xâm lược 
và sẽ dạy chúng căm thù Úc.”

Tuy nhiên, Giám đốc 
điều hành ACARA, David de 
Carvalho đã nói rằng những 
thay đổi đối với chương trình 
giảng dạy sẽ bao gồm tất cả di 
sản văn hóa của Úc.

Ông Carvalho nói: “Cơ sở lý 
luận trong Chương trình giảng 
dạy công dân và quyền công 

dân được đề nghị của Úc cho các 
Lớp 7–10, vốn đặt ra khuôn khổ 
bao quát trong đó nội dung nên 
được diễn giải, nêu rõ Chương 
trình giảng dạy của Úc “thừa 
nhận rằng Úc là một quốc gia 
thế tục với nền văn hóa đa dạng, 
xã hội đa tín ngưỡng và là một 
di sản Cơ đốc giáo.”

Ông cho biết chương trình 
giảng dạy này cũng nhấn mạnh 
“hệ thống chính phủ liên 
bang, bắt nguồn từ hệ thống 
Westminster, và các giá trị dân 
chủ tự do làm nền tảng cho hệ 
thống này, chẳng hạn như tự do, 
bình đẳng và pháp quyền.”

 
Hồng Ân biên dịch

KIM

Tổng thống Nam Hàn Moon 
Jae-in và Tổng thống Hoa Kỳ 
Joe Biden đã có các buổi hội 
đàm tại Tòa Bạch Ốc hôm 21/05 
và đưa ra “Tuyên bố chung của 
các Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ–Nam 
Hàn”. Đôi bên đã đạt được thỏa 
thuận về một số vấn đề bao gồm 
cả việc cung cấp vaccine ngừa 
COVID-19, tình hình trên Bán 
đảo Triều Tiên và vấn đề đầu tư 
kinh tế.

Theo nội dung của tuyên 
bố chung trên, hai nước đồng ý 
hợp tác để tăng khả năng phục 
hồi “chuỗi cung ứng, bao gồm 
cả các lĩnh vực ưu tiên như chất 
bán dẫn, pin EV thân thiện với 
môi trường, các nguyên vật liệu 
chiến lược và quan trọng, và 
dược phẩm.”

Ông Biden và ông Moon đã 
đồng ý thúc đẩy mối quan hệ 
đối tác trong các lĩnh vực công 
nghệ quan trọng và mới nổi, 
cũng như “sàng lọc kỹ lưỡng các 
khoản đầu tư nước ngoài và hợp 
tác trong kiểm soát xuất cảng” 
các công nghệ đó.

Vài giờ trước hội nghị thượng 
đỉnh này, bốn công ty lớn của 
Nam Hàn bao gồm Samsung 
Electronics, SK Group, LG 
Energy Solution, và Hyundai 
Motor Company đã công bố 
các kế hoạch đầu tư trị giá 39.4 
tỷ USD vào Hoa Kỳ trong một 
cuộc họp bàn tròn về kinh 
doanh. Theo trang tin Yonhap 
News, các kế hoạch đầu tư này 
liên quan đến chất bán dẫn và 
pin xe điện, là hai lĩnh vực cốt 
lõi mà Hoa Kỳ xem là căn bản để 
tái thiết chuỗi cung ứng nhằm 
chống lại sự thống trị của Trung 
Cộng và giải quyết các lỗ hổng 
sản xuất được phơi bày trong 
đại dịch virus Trung Cộng.

Ưu thế của chất bán dẫn
Tòa Bạch Ốc đã triệu tập một 
hội nghị thượng đỉnh trực tuyến 
vào tháng trước với 19 công ty 
đa quốc gia nhằm giải quyết 
tình trạng thiếu hụt vi mạch bán 
dẫn toàn cầu. Tại hội nghị trực 
tuyến này, Tổng thống Biden đã 
nhấn mạnh sự cần thiết của việc 
đầu tư vào ngành công nghiệp 
bán dẫn và mở rộng chuỗi cung 
ứng lấy Hoa Kỳ làm trung tâm.

Trước hội nghị thượng đỉnh, 

một số chuyên gia đã dự đoán 
vấn đề chuỗi cung ứng nằm 
trong bốn lĩnh vực cốt lõi, 
trong đó có chất bán dẫn, sẽ là 
trọng tâm của hội nghị thượng 
đỉnh này.

Ông Cho Dong-geun, Giáo 
sư danh dự về Kinh tế học tại 
Đại học Myongji, Nam Hàn, nói 
với The Epoch Times rằng Hoa 
Kỳ là cường quốc về công nghệ 
chất bán dẫn, nhưng việc sản 
xuất lại phụ thuộc quá nhiều vào 
các nhà sản xuất ngoại quốc.

Vào tháng 02/2021, Hiệp 
hội Công nghiệp Bán dẫn đã 
gửi thư tới Tổng thống Biden, 
thúc giục ông cấp cho “nguồn 
tài trợ đáng kể để khuyến khích 
sản xuất chất bán dẫn” như là 
một phần trong kế hoạch phục 
hồi kinh tế và cơ sở hạ tầng của 
ông, vì thị phần sản xuất chất 
bán dẫn của Hoa Kỳ đã giảm từ 
37% vào năm 1990 xuống còn 
12% trong năm nay.

Sự thiếu hụt chất bán dẫn 
này đã buộc các nhà sản xuất 
xe hơi của Hoa Kỳ phải cắt giảm 
sản lượng. Do đó, Hoa Kỳ đang 
làm việc với các đồng minh về 
công nghệ để giải tỏa nhu cầu 
về vi mạch bán dẫn. Nam Hàn, 
nhà cung cấp bộ nhớ bán dẫn 
đứng đầu thế giới và Đài Loan, 
nhà cung cấp xưởng đúc bán 
dẫn hàng đầu thế giới, đã trở 
thành hai cơ sở sản xuất chất 
bán dẫn chính.

 Giáo sư Cho nói, “Để tự chủ 
trong việc thống trị hệ sinh thái 
bán dẫn là điều khó khăn đối với 
Hoa Kỳ; do đó Hoa Kỳ rất mong 
muốn Nam Hàn khai triển các 
xưởng đúc chất bán dẫn.”

 
Hoa Kỳ ngăn chặn sự 
thống trị chất bán dẫn của 
Trung Cộng
Trong khi tăng sản xuất chất 
bán dẫn nội địa, Hoa Kỳ nỗ lực 
ngăn chặn Trung Cộng soán 
ngôi bá chủ về bán dẫn. Giáo sư 
Cho nói rằng cuộc chiến giành 
quyền bá chủ bán dẫn Hoa Kỳ–
Trung Quốc là một “cuộc chiến 
có thể tiên liệu trước” là không 
thể  tránh khỏi.

Ông nói, “Khái niệm về Bẫy 
Thucydides cảnh báo rằng khi 
một cường quốc mới nổi đe dọa 
đến một cường quốc lâu đời, cả 
hai quốc gia sẽ rơi vào một cuộc 
đụng độ dẫn đến chiến tranh.”

“Khi Trung Cộng hiện thực 
hóa điều gọi là Giấc mộng 
Trung Hoa bằng cách quảng 
bá ý thức hệ cộng sản và ‘chủ 
nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc’ ra toàn thế giới, nó đã đi 
ngược lại các giá trị của Hoa Kỳ 
và gióng lên hồi chuông cảnh 
báo. Chiến tranh là điều không 
thể tránh khỏi và đang thấp 
thoáng phía chân trời.”

Theo Giáo sư Cho, trong lĩnh 
vực bán dẫn, điểm yếu tử huyệt 
của Trung Cộng là thiếu năng 
lực nghiên cứu và phát triển 
cũng  như  khả  năng đổi mới.

Giáo sư Cho nói thêm rằng, 
“Về căn bản, thành công trong 
nghiên cứu và phát triển chất 
bán dẫn không thể đạt được 
trong một sớm một chiều. 
Ngành công nghiệp bán dẫn 
của Hoa Kỳ đã dần phát triển 
và ngày càng tiến bộ cho đến 
thời điểm này trong khi Trung 
Cộng chỉ mới bắt đầu gần đây. 
Rõ ràng là sức mạnh công nghệ 
mạnh mẽ của Hoa Kỳ vượt trội 
hơn hẳn Trung Cộng và việc 
phát triển các công nghệ tân 
tiến là cần có thời gian.”

Giáo sư Cho nói thêm: “Mặc 
dù Trung Cộng đã rót một lượng 
vốn khổng lồ vào việc thúc đẩy 
ngành công nghiệp bán dẫn 
nội địa, các chuyên gia tin rằng 
Trung Cộng khó có thể giành 

được quyền bá chủ trong ngành 
công nghiệp bán dẫn trước các 
lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. 
Chưa kể Hoa Kỳ đã làm chủ 
hầu hết các công nghệ bán 
dẫn then chốt và Trung Cộng 
không thể nào bắt kịp.”

 
‘Hoa kỳ vì An ninh, Trung 
Quốc vì Kinh tế’?
Giáo sư Cho tin rằng nếu Nam 
Hàn không thể tham gia vào 
mạng lưới cung cấp chất bán 
dẫn do Hoa Kỳ dẫn đầu, ngành 
công nghiệp bán dẫn của nước 
này sẽ chịu ảnh hưởng bất lợi 
trong bối cảnh chiến tranh công 
nghệ Hoa Kỳ–Trung Quốc. Hơn 
nữa, vào tháng 02/2021, Tổng 
thống Biden đã ký một sắc lệnh 
để đánh giá chuỗi cung ứng của 
Hoa Kỳ đối với bốn sản phẩm 
then chốt – vi mạch bán dẫn, pin 
xe điện, khoáng chất đất hiếm, 
và dược phẩm – mà kết quả sẽ 
được công bố vào tháng Sáu này.

Giáo sư Cho nói: “Nói về 
chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị 
chất bán dẫn, từ góc độ kinh tế, 
điều có lợi nhất cho Nam Hàn là 
tham gia vào liên minh này. Nếu 
Nam Hàn tách khỏi liên minh 
này, thì Công ty Sản xuất Chất 
bán dẫn Đài Loan (TSMC) sẽ 
lấy hoạt động kinh doanh đó, và 
Nam Hàn sẽ không được hưởng 
một lợi thế nào nữa. Ngược lại, 

nếu TSMC, Intel, và Samsung 
thành lập một liên minh tương 
tự như khi các chiến đấu cơ cùng 
phối hợp hoạt động, thì Nam 
Hàn sẽ được hưởng lợi từ đó.”

Cuộc chiến chất bán dẫn 
hiện tại đã đặt ra một thách thức 
mới cho Nam Hàn, vì nước này 
đã đưa ra chiến thuật nước đôi 
được gọi là “anmi gyeongjung,” 
nghĩa là “hợp tác với Hoa Kỳ vì 
an ninh, hợp tác với Trung Quốc 
vì kinh tế.” Tuy nhiên, Giáo sư 
Cho nói rằng Nam Hàn nên khôi 
phục một liên minh của các giá 
trị dựa trên nền dân chủ tự do 
và kinh tế  thị trường tự do.

Ông nói: “Lập luận về việc 
liên minh an ninh với Hoa Kỳ 
đồng thời phụ thuộc kinh tế 
vào Trung Quốc thật nực cười. 
Hỏi rằng có nhà nước chuyên 
chế xã hội chủ nghĩa nào đã 
phát triển mạnh mẽ chưa? Có 
tự do, kinh tế sẽ phát triển, 
văn hóa sẽ thịnh vượng, quốc 
gia sẽ vững mạnh, và hệ thống 
chính trị sẽ lành mạnh hơn. 
Do vậy, hệ thống đó sẽ chỉ phát 
triển khi mọi người được thực 
hành quyền tự do của mình. 
Chẳng phải chính quốc gia có 
hệ thống chính trị lành mạnh 
hiện đang thống trị nền kinh tế 
và chính trị toàn cầu sao?”

 
Doanh Doanh biên dịch

Người Úc không muốn đưa Thuyết
sắc tộc trọng yếu vào các lớp học

Cuộc chiến Hoa Kỳ–Trung Quốc về vi mạch bán dẫn: 
Nam Hàn dưới áp lực phải chọn một trong hai

KEN SCAR/U.S. ARMY/HANDOUT VIA REUTERS

Người Úc không ủng hộ việc đưa chính trị bản sắc vào lớp học. 

SMOLAW/SHUTTERSTOCK

Lá cờ Nam Hàn và Hoa Kỳ tung bay kề nhau tại Yongin, Nam Hàn, vào ngày 23/08/2016.
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nghệ khác của bạn có thể đang 
làm trầm trọng thêm vấn đề này.

Một số căn bệnh thời hiện đại 
có liên quan đến khoa học về sự 
gián đoạn sinh lý từ trường điện 
từ nhân tạo (EMF). Những trường 
này làm cho màng tế bào mất đi 
các ion canxi, dẫn đến sai lệch chất 
dẫn truyền thần kinh và làm gián 
đoạn quá trình giao tiếp hormone. 
EMFs tạo ra stress oxy hóa và 
làm hỏng DNA, làm tăng sản xuất 
hormone căng thẳng cortisol và 
adrenaline. Cortisol cao dẫn đến 
tăng lượng đường trong máu, tăng 
nồng độ insulin và tăng mỡ bụng.

Thải độc bằng các loại 
thực phẩm có vị đắng
Đối mặt với tất cả những 
cuộc tấn công độc hại 
này, bạn đang sở hữu một 
vũ khí bí mật, đó là thực 
phẩm có vị đắng. Là liệu 
pháp thải độc cho chứng 
“nghiện đồ ngọt”. Thực 
phẩm có vị đắng còn là 
một loại thực phẩm thải 
độc quan trọng cho đường 
mật nhưng bị lãng quên. 
Thật ngạc nhiên khi thấy 
nhiều loại thực phẩm yêu thích 
được xếp vào nhóm “đắng” này, 
gồm có atisô, măng tây, bưởi, trà 
bồ công anh, và thậm chí là cả cà 
phê và ca cao. 

Những loại thực phẩm có vị 
đắng có vai trò tích cực trong quá 
trình thải độc từ căn bản, nghĩa là 
từ cấp độ tế bào. Chất độc tích tụ 
trong cơ thể sẽ bị thải ra ngoài 
qua đường tiêu hóa.

Khi dịch mật lưu thông chậm 
sẽ dẫn đến tăng tích tụ mỡ trong cơ 
thể. Nếu mật của bạn đặc và không 
lưu chuyển dễ dàng, chúng sẽ 
hình thành lớp bùn. Lớp bùn này 
tồn tại trong lòng túi mật và thậm 
chí trong tuyến mật. Các chất độc 
dư thừa sẽ gắn kết vào các tế bào 
mỡ của bạn. Hệ tiêu hóa của bạn 
không đủ dịch mật để có thể phân 
hủy chất béo thành các dạng mà 

cơ thể bạn có thể sử dụng. Cơ thể 
bạn vì vậy không có lựa chọn nào 
khác ngoài việc dự trữ lượng mỡ 
này.

Nhiễm độc tuyến mật có thể 
ảnh hưởng đến hoạt động của 
tuyến giáp. Một nghiên cứu của 
Phần Lan đã cho thấy rằng khả 
năng suy giáp ở những người bị 
giảm lưu lượng mật cao gấp 7 lần.

Các loại thực phẩm có vị đắng 
này giúp phục hồi túi mật, và quan 
trọng duy trì lưu lượng mật sinh 
lý. Dịch mật chuyên chờ vô số độc 
tố ra khỏi cơ thể qua đường ruột, 
bao gồm kim loại nặng, thuốc, 

hormone dư thừa, 
hóa chất, chất 
bảo quản thực 
phẩm, thuốc trừ 
sâu, chất chống 
cháy và những 
thứ tương tự. Mật 
giúp loại bỏ các 
chất độc mà gan 
của bạn tích tụ. 

Ngày nay, 
không thể tránh 
được tất cả các tác 
nhân gây hại cho 
sức khỏe, nhưng 

với sự siêng năng và nâng cao 
nhận thức, bạn có thể giảm đáng 
kể mức độ phơi nhiễm của mình 
– bắt đầu ngay từ nơi bạn đang ở. 
Không bao giờ là quá muộn. Bất 
kể tuổi tác, tình trạng sức khỏe 
hay hoàn cảnh của bạn là gì, 
bạn luôn mong muốn được khỏe 
mạnh và sở hữu một khả năng tự 
phục hồi to lớn. Ngay cả những 
thay đổi nhỏ được thực hiện liên 
tục theo thời gian cũng có thể tạo 
nên sự khác biệt.

Tiến sĩ Ann Louise Gittleman là 
tác giả bán chạy nhất của New 
York Times của hơn 30 cuốn sách, 
bao gồm “Chuyển Hóa Căn Bản”. 
Bài viết này được xuất bản lần đầu 
trên GreenMedinfo.com.

Thu Anh biên dịch

cứu tại trung tâm y tế của Đại học 
Radboud Nijmegen, Hà Lan — 
sự sống tồn tại ở các cấp độ khác 
nhau. Họ lưu ý rằng trong khi các tế 
bào kết thúc tương đối nhanh, các 
nguyên tử gần như là bất tử.

Theo ông Bongaerts, cái chết của 
một nguyên tử có nghĩa là vật chất 

chuyển hóa thành năng lượng - 
điều tương tự như thế cũng 

xảy ra khi kích nổ một quả 
bom hạt nhân. Điều này 

có nghĩa rằng trong 
khi một cơ thể đang 
phân hủy trong nhà 
xác (phân hủy ở cấp 
độ tế bào), thì các 
hạt nhân nguyên tử 
không bị phân hủy. 

Nếu không, chúng ta 
có thể nói rằng khi qua 

đời, mọi cơ thể đều tiềm 
ẩn nguy cơ như một quả 

bom hạt nhân.
Hoạt động của nguyên tử không 

kết thúc cùng với cái chết, vậy điều 
gì sẽ xảy ra với những nguyên tử 
này khi một người qua đời?

Nếu chúng ta xem xét tín 
ngưỡng của các nền văn hóa 
phương Đông cổ đại, thì con người 
sở hữu nhiều cơ thể tồn tại ở nhiều 
tầng thứ khác nhau. Với sự hiểu 
biết này, chúng ta có thể thấy rằng 
khi cơ thể phân hủy trong nhà xác, 
lớp tế bào cũng đang tan rã (cơ thể 
vật chất). Trong khi đó, các nguyên 
tử tương đối nhỏ bên trong các tế 
bào này, tồn tại trong một không 
gian không bị ảnh hưởng bởi sự 
phân rã đó, vẫn giữ được thành 
phần ban đầu của chúng.

Vì vậy, những “cơ thể” được tạo 
thành từ các hạt nhỏ hơn các tế 
bào không trải qua quá trình phân 
hủy mà chúng ta quan sát được 
trong nhà xác, có thể là linh hồn, 
tâm trí hoặc ý thức hậu-con-người 
mà chúng ta có thể nhận biết được 
bằng trực giác nhưng khoa học vẫn 

chưa thể xác định được.
Sự hiện diện của những cơ thể 

này cho thấy ngay cả sau khi cơ thể 
chết đi, có lẽ sự sống vẫn còn chưa 
kết thúc. Theo quan sát của Tiến sĩ 
Severijnen, việc ngừng phát triển 
và ngừng các hoạt động trao đổi 
chất vào thời điểm cơ thể tử vong 
chỉ là một phần của sự thật.

Cuộc sống nhỏ bé
Theo một số nhà khoa học, các 
nguyên tử ghi nhớ mọi cảm xúc, 
mọi cảm giác, mọi trải nghiệm cực 
kỳ nhỏ. Mặc dù ý tưởng “các nguyên 
tử mang bộ nhớ” nghe có vẻ xa vời, 
nhưng việc phát hiện ra trí thông 
minh ở cấp độ vi mô đã mở ra cánh 
cửa cho những cuộc tranh luận mới 
về nguồn gốc của sự sống.

Trong nhiều năm, khoa học tin 
rằng các tế bào thiếu tính cá nhân; 
chúng được cho là hành động theo 
nhóm như “những sợi chỉ trong một 
tấm vải.” Tuy nhiên, nghiên cứu 
gần đây của Giáo sư Brian Ford, nhà 
sinh vật học và là Chủ tịch Hiệp hội 
Nghiên cứu Ứng dụng Cambridge, 
lại cho thấy điều ngược lại.

Công trình nghiên cứu của ông 
tiết lộ rằng các tế bào riêng lẻ lại 
là những thực thể hoàn chỉnh với 
trí thông minh, chúng có thể giao 
tiếp và chia sẻ thông tin. Theo 
quan điểm của ông, từng tế bào 
là một sinh vật hoàn chỉnh có khả 
năng ra quyết định.

Hãy xem xét rằng liệu khả 
năng lưu trữ của tế bào, vốn chưa 
từng được các nhà khoa học mô 
tả trước đây, sẽ tiếp tục tồn tại 
trong các cấu trúc nguyên tử tinh 
vi hơn [sau cái chết] như một số 
nhà khoa học đề xuất hay không. 
Điều này có thể cung cấp một chìa 
khóa cho sự bất tử của con người 
và giải thích những ảo giác xuất 
hiện trong trạng thái tử vong.

Minh Trí biên dịch 

Vì tất cả đường fructose được 
chuyển đến gan của bạn, nếu bạn 
tiêu thụ một lượng lớn, đường 
fructose sẽ tạo gánh nặng và gây 
hại cho gan của bạn giống như rượu 
và các chất độc khác. 

 
Làm thế nào để hỗ trợ sức 
khỏe lá gan của bạn

1. Kiêng uống rượu: Cách tốt 
nhất để tránh tổn thương gan do 
rượu gây ra là kiêng uống rượu, đặc 
biệt là không uống nhiều rượu. 

2. Loại bỏ đường fructose và 
dầu ăn công nghiệp trong thực 
đơn hàng ngày. Thay thế bằng mỡ 
heo, dầu oliu, hoặc dầu dừa. 

3. Bổ sung vi chất
a. Nicotinamide adenine 
dinucleotide (NAD) – tiền chất 
vitamin B3: 

Những người nghiện rượu kinh 
niên có nguy cơ thiếu niacin do giảm 
lượng niacin trong cách ăn uống 
và sự can thiệp vào việc chuyển đổi 
tryptophan thành NAD. Liều lượng 
nhỏ NAD (không phóng thích theo 
thời gian) có thể rất hữu ích khi được 
cung cấp trong khi cai rượu.

Liệu pháp bổ sung NAD hạn chế 
cảm giác thèm rượu, giải độc cơ 
thể, thải rượu (hoặc các loại thuốc 
khác) ra khỏi cơ thể, và làm giảm 
các triệu chứng cai nghiện. Là một 
chất chống oxy hóa mạnh, NAD 
cũng giúp tạo ra năng lượng trong 
ty thể của tế bào.

b. Bổ sung Choline: Choline là 
một chất dinh dưỡng thiết yếu, cũng 
hỗ trợ chức năng gan bình thường và 
sức khỏe của gan, duy trì tính toàn 
vẹn của màng tế bào và điều hòa 
cholesterol, bao gồm lipoprotein 
mật độ thấp (LDL) và lipoprotein 

mật độ rất thấp (VLDL), giúp vận 
chuyển chất béo ra ngoài gan.

Bạn có thể bổ sung choline bằng 
cách ăn nhiều thực phẩm giàu 
choline hơn, chẳng hạn như lòng 
đỏ trứng nuôi hữu cơ, gan bò ăn cỏ, 
cá hồi Alaska đánh bắt tự nhiên, và 
dầu nhuyễn thể (krill oil). 

c.Tránh tiếp xúc với glyphosate: 
Glyphosate thành phần hoạt chất 
trong thuốc diệt cỏ Roundup, và 
nó cũng có liên quan đến bệnh gan 
nhiễm mỡ. 

d. Bổ sung Magnesium, vitamin 
C: Hai loại vi chất này cũng rất quan 
trọng đối với sức khỏe của gan.

e. Cây kế sữa (silymarin: một 
loại thảo mộc có hoa liên quan đến 
họ cúc và cỏ phấn hương, có nguồn 
gốc từ Địa Trung Hải). Cây kế sữa 
chứa silymarin và silybin, chất 
chống oxy hóa được biết là giúp 
bảo vệ gan của bạn khỏi các chất độc 
và thậm chí giúp tái tạo tế bào gan. 

 
4. Tránh các loại thực phẩm 
chế biến sẵn và thức ăn 
nhanh. Các loại thực phẩm này 
hầu như đều có nhiều dầu ăn công 
nghiệp và/hoặc đường fructose độc 
hại. Cách dễ nhất là tự nấu ăn tại 
nhà để bạn biết mình đang ăn gì.

Nếu bạn tin rằng bạn bị rối loạn 
sử dụng rượu hoặc uống quá mức 
do căng thẳng và lo lắng liên quan 
đến đại dịch, bạn cũng nên tìm 
kiếm  sự  trợ  giúp  của  chuyên  gia.

 
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.

An Nhiên biên dịch

Yoga và thiền định có tác động 
đến gene gây căng thẳng

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

Các loại thực 
phẩm có vị 
đắng này giúp 
phục hồi túi 
mật, và quan 
trọng duy trì 
lưu lượng mật 
sinh lý. 
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Hiểu theo một cách chặt 
chẽ thì mỗi một thập 
niên cơ thể con người 
chết đi một lần. Mỗi tế 

bào được sinh ra, biến mất và được 
thay thế theo một tần suất cụ thể, 
tùy thuộc đó là loại tế bào gì (cơ, mô 
liên kết, cơ quan, thần kinh, v.v.). 
Tuy nhiên, các tế bào ban đầu tạo 
nên khuôn mặt, xương hoặc máu 
của chúng ta đã biến mất hàng   giờ, 
hàng ngày hoặc hàng năm, cơ thể 
chúng ta luôn được làm mới, cơ thể 
là nơi ý thức trú ngụ.

Vậy ý thức thực sự trú ngụ ở 
đâu? Phải chăng, nó không bị ảnh 
hưởng bởi chu kỳ của sự sống và 
cái chết mà cơ thể vật chất của 
chúng ta trải qua? Sự sống là gì? 
Và điều gì quyết định cái chết?

Câu trả lời cho những câu hỏi 
này thường được tìm thấy đâu đó 
trong ranh giới giữa khoa học và 
triết học, tuy nhiên khả năng xác 
định thời điểm cuộc sống bắt đầu, 
kết thúc và nơi nó trú ngụ là một 
chủ đề chắc chắn có liên quan đến 
các cộng đồng khoa học muốn 
khám phá sự tồn tại của các sinh 
vật sống trong những cuộc thám 
hiểm không gian tương lai. Hiểu 
rõ hơn về những vấn đề này cũng 
có thể xác định chính xác hơn 
thời điểm của cái chết, với hy vọng 
mang lại những phương pháp tái 
sinh tiên tiến hơn cho các sinh vật.

Sự bất tử của nguyên tử 
Theo sinh học hiện đại, việc 

học tập bao gồm nhiều 
loại kích thích từ môi 
trường và sự thiết lập 
của phân nhánh 
hình cây (dendrite 
ramification) trong 
suốt cuộc đời của 
mỗi người; và nó 
phát triển trong cái 
được gọi là “tế bào 
lưu trữ thông tin.”

Loại lưu trữ này 
nhanh nhưng không 
hiệu quả bằng thông tin 
di truyền. Một gói thông tin 
di truyền được truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ khác ngay lập tức 
mà không cần phải học thông qua 
những lời nói tẻ nhạt.

Nói cách khác, bản đồ thiết kế 
cơ thể chúng ta tồn tại trong con 
cái của chúng ta thông qua gene 
(bộ nhiễm sắc thể) của chúng ta. 
Màu tóc, hình dạng cơ thể, huyết 
tương protein hoặc một cấu tạo cụ 
thể được lưu giữ trong các gói thông 
tin di truyền qua nhiều thế hệ.

Điều này có ám chỉ đến một loại 
trường sinh bất tử không? Không 
hề. Khi các giao tử tổ hợp trước khi 
thụ thai, một tỷ lệ lớn các gene bị 
mất đi trong quá trình hình thành 
hợp tử. Các đặc điểm được tiếp tục 
truyền thụ, nhưng tính cá nhân đã 
biến mất cùng cái chết.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học 
khẳng định rằng tâm trí và cơ thể đi 
theo hai con đường riêng biệt sau 
khi vòng đời của một người hoàn tất. 
Theo các bác sĩ Rene Severijnen và 
Ger Bongaerts — các nhà nghiên 

Nơi sự sống
tồn tại

4 cách bảo vệ lá gan của bạn

Hóa chất độc hại 
thực sự là tác nhân 
gây bùng nổ bệnh 

lý tự miễn, bệnh 
thoái hóa thần 

kinh, và béo phì.

ANN LOUISE GITTLEMAN

Ngày nay, hóa chất độc hại 
thực sự là tác nhân gây 
bùng nổ bệnh lý tự miễn, 
bệnh thoái hóa thần 

kinh, và béo phì. Mối liên hệ giữa 
phơi nhiễm hóa chất và các bệnh tự 
miễn dịch rất phức tạp. May mắn là 
chúng ta có các loại thực phẩm có 
vị đắng giúp lưu thông đường mật 
và là chìa khóa thải độc căn bản.

Sự tiếp xúc với các hóa 
chất công nghiệp, kim 

loại nặng, và các chất 
độc khác còn có liên 

quan đến ung thư, 
bệnh tự miễn. Nó 
khiến hệ thống 
miễn dịch của cơ 
thể nhắm mục tiêu 

sai lầm vào các tế bào 
khỏe mạnh của chính 

cơ thể chúng ta. Bệnh lý 
viêm tuyến giáp Hashimoto 

là một ví dụ điển hình, chiếm tới 
90% các trường hợp suy giáp. Từ 
năm 2013 đến năm 2015, 54 triệu 
người Mỹ được chẩn đoán mắc 
một số dạng viêm khớp, bệnh 
gout, lupus, hoặc đau cơ xơ hóa. 
Hơn 1/3 người Mỹ bị béo phì, và 
tỷ lệ bị bệnh tiểu đường loại 2 liên 
tục tăng lên.

Chúng ta có thể thải độc cho 
gan, máu và đường ruột, nhưng 
chúng ta sẽ không giữ được hiệu 
quả lâu dài trừ khi chúng ta thải 
độc và xây dựng lại từ cấp độ các 
tế bào của mình. Tế bào là nơi 
diễn ra mọi hoạt động, từ khả 
năng miễn dịch, sức khỏe não bộ 
cho đến việc kích thích quá trình 
trao đổi chất của bạn. Nếu tế bào 
của bạn bị nhiễm độc, chuyển hóa 
cũng bị nhiễm độc, và không có 
cách ăn kiêng nào trên thế giới có 
hiệu quả.

Những nguy cơ tiềm ẩn từ hóa 
chất phơi nhiễm hàng ngày mà 
chúng ta không hay biết 
Nước máy của bạn có thể làm suy 
giảm hoạt động tuyến giáp. Florua 
trong nước máy ngăn chặn các thụ 
thể iodine trong tuyến giáp, làm 

STEPH DAVIDSON

Các nhà khoa học đã nghiên 
cứu về tác động của yoga và 
thiền định đối với triệu chứng 
căng thẳng, lo âu, và trầm 

cảm trong nhiều thập kỷ qua. Mới đây, 
một nghiên cứu cho thấy những hoạt 
động này có thể giúp giảm căng thẳng ở 
mức độ di truyền.

Một nghiên cứu gần đây từ Trung 
tâm Tâm lý tại Đại học Coventry đã 
phát hiện ra rằng các liệu pháp Y học 
Thân-Tâm như Yoga và các môn tập 
thiền định, kể cả Thái cực quyền, đều 
có thể chống lại những thay đổi trên 
DNA gây căng thẳng. Trong khi phần 
lớn các nghiên cứu tập trung vào Y học 
Thân-Tâm có lợi như thế nào đối với 
sức khỏe tinh thần, nghiên cứu này đã 
xem xét cụ  thể  tác động lên  sự  biểu 
hiện gene.

Khi xảy ra căng thẳng, các gene sinh 
ra các phân tử được gọi là cytokine 
khiến tế bào có thể bị viêm. Hội chứng 
viêm kinh niên có thể gây ra các vấn 
đề sức khỏe như trầm cảm, lo lắng, và 
thậm chí  là  ung thư.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng các 
liệu pháp y học thân-tâm có thể làm 
giảm sản xuất cytokine, dẫn đến giảm 

mức độ viêm và căng thẳng.
Cô Ivana Buric, nhà nghiên cứu về 

gene cho biết: “Những hoạt động này 
để lại dấu ấn phân tử trong tế bào, đảo 
ngược tác động mà căng thẳng hoặc 
lo lắng gây ra cho cơ thể bằng cách 
thay đổi cơ cấu tổ chức gene.” Cô chia 
sẻ thêm: “Nói một cách đơn giản, các 
hoạt động y học thân-tâm khiến não 
bộ điều khiển quá trình DNA cải thiện 
sức khỏe của chúng ta.”

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), 
số người tập yoga và thiền định hiện 
giờ đã tăng gấp đôi so với năm 2002. 
Nếu bạn muốn kết hợp những hoạt 
động giảm căng thẳng vào cuộc sống 
của mình, một bài tập yoga bao gồm 8 
tư thế đơn giản trong vòng 15 phút sẽ 
cung cấp năng lượng đủ cho cả ngày, 
đồng thời giúp bạn có giấc ngủ ngon. 

Hãy khởi đầu đơn giản, bạn không 
cần phải là một người luyện tập 
chuyên nghiệp như các Yogi, bạn vẫn 
sẽ có thể giảm bớt căng thẳng từ những 
cải thiện tâm-thân. 

Kết quả của nghiên cứu này giúp 
bạn có thêm thông tin để hiểu rõ hơn về 
thiền định, và khiến việc bắt đầu thực 
hành trở nên dễ dàng hơn.

Thiên Minh biên dịch

THẾ GIỚI BÊN KIA: 
Khi cơ thể vật 

chất của chúng 
ta chết đi giống 

như ngọn nến đã 
tắt, liệu linh hồn 

chúng ta còn sống 
tiếp hay không?

KHOA HỌC

CHAMILLE WHITE / SHUTTERSTOCK

 RILSONAV/ PIXABAY

BY STUART JENNER/SHUTTERSTOCK

cho các tế bào của nó ngừng sản 
xuất hormone tuyến giáp. Tuyến 
giáp của bạn sử dụng florua để tạo 
ra một "hormone giả mạo" gây ra 
mệt mỏi, trầm cảm, tăng cân và 
thậm chí là rụng tóc. Hormone 
này giả dạng hormone tuyến giáp 
trong các xét nghiệm máu, dẫn 
đến là kết quả xét nghiệm máu 
bình thường nhưng bạn vẫn thiếu 
hụt hormon tuyến giáp và khiến 
cho sự thiếu hụt gần như không 
thể phát hiện được.

Glyphosate trong hóa chất 
diệt cỏ
Glyphosate là hóa chất chính trong 
chất diệt cỏ khét tiếng Roundup, 
và ngày càng có nhiều bằng chứng 
cho thấy nó gây hại cho cơ thể theo 
một số cách khác nhau. Bên cạnh 
việc gây ung thư, nó còn là chất gây 

rối loạn nội tiết và nhiễm độc kim 
loại nặng. Chất độc này gắn kết chặt 
chẽ với các kim loại nặng như thủy 
ngân và nhôm và đem chúng trực 
tiếp vào tế  bào não của bạn.

Glyphosate làm cho các hóa 
chất khác thậm chí còn độc hơn 
bằng cách ngăn chặn một số đường 
dẫn enzyme trong gan vốn giúp giải 
độc các hợp chất có hại. Những con 
đường bị tắc này cũng ngăn cản gan 
chuyển đổi vitamin D thành dạng 
hoạt động, do đó góp phần gây 
thiếu hụt vitamin D.

Trường điện từ nhân tạo từ 
thiết bị điện tử
Khoa học đã chỉ ra rằng những 
thay đổi miễn dịch thần kinh nội 
tiết còn xảy ra trước bệnh tự miễn 
khởi phát. Điện thoại di động, đồng 
hồ thông minh, máy tính và công 

Thực phẩm
vị đắng có
tác dụng thải 
độc từ cấp độ 
tế bào 

STEPHANIE LAM
/THE EPOCH TIM

ES

Bồ công anh được coi là cỏ dại, nhưng mọi bộ phận của chúng đều có thể ăn được và trà của chúng có thể giúp túi mật của bạn, một cơ quan quan trọng để giải độc.
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WHO chấp thuận vaccine của
Trung Quốc

Ngày 01/06, Reuters đưa tin WHO chấp 
thuận sử dụng khẩn cấp CoronaVac, 

vaccine ngừa Covid-19 thứ hai của Trung 
Quốc do Sinovac phát triển. WHO khuyến 

cáo sử dụng vaccine của Sinovac cho người từ 
18 tuổi trở lên, hai liều cách nhau 2-4 tuần.

Vaccine này sẽ được đưa vào chương trình Covax, sáng kiến 
phân phối vaccine toàn cầu chủ yếu cung cấp cho các nước nghèo 
đang gặp khó khăn lớn về nguồn vaccine. Đầu tháng 05/2021, 
WHO cũng chấp thuận vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược 
phẩm Trung Quốc Sinopharm để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Vaccine thứ ba của Trung Quốc, do CanSino Biologics sản xuất, 
đã được trình kết quả thử nghiệm lâm sàng để chờ chấp thuận, 
tuy nhiên WHO chưa lên kế hoạch đánh giá vaccine này.

Trung Quốc phát hiện ca nhiễm 
cúm H10N3 đầu tiên trên người

Reuters ngày 01/06 đưa tin, Trung 
Quốc ghi nhận ca mắc cúm gia cầm 
H10N3 đầu tiên trên thế giới trên 

người tại tỉnh Giang Tô.
Bệnh nhân là một người đàn ông 41 

tuổi ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Qua 
phân tích mẫu gene, người bệnh này được 
chẩn đoán nhiễm H10N3 vào ngày 28/05. Tuy 
nhiên, Bắc Kinh cho rằng đây là ca lây nhiễm 
theo mùa và khẳng định nguy cơ lây lan virus 
H10N3 diện rộng là cực kỳ thấp.

H10N3 là một dạng khác của virus cúm A và 
thường nguy hiểm đối với các loại chim tự nhiên 
và gà. WHO cho biết loại cúm H5N1 có tỷ lệ tử 
vong lên đến 60% đối với  người. 

Theo Liên Hiệp Quốc, dịch cúm gia cầm ở 
người tại Trung Quốc xảy ra gần nhất từ năm 
2016 đến 2017 do virus H7N9. Chủng virus này 
lây nhiễm cho hơn 1,600 người và cướp đi sinh 
mạng của 616 người kể từ năm 2013.

Nam Hàn triệu tập 
Phó Đại sứ Nhật 
Bản vì đảo tranh 
chấp trên bản đồ 
Thế vận hội
Nam Hàn đã triệu tập 
Phó Đại sứ Nhật Bản 
hôm 01/06 để phản đối 
một bản đồ trên trang 
web Thế vận hội Tokyo 
hiển thị các đảo do Hàn 
Quốc kiểm soát là lãnh 
thổ Nhật Bản.

Các hòn đảo nhỏ, 
được gọi là Dokdo ở 
Nam Hàn và Takeshima 
ở Nhật Bản, là trung tâm 
của cuộc tranh chấp 
lãnh thổ kéo dài hàng 
thập kỷ giữa hai nước.

Công luận Nam 
Hàn đã phẫn nộ yêu 
cầu Tokyo chỉnh sửa 
lại bản đồ nhưng phía 
Nhật Bản đã từ chối 
thực hiện khiến một số 
chính trị gia Nam Hàn 
kêu gọi tẩy chay Thế 
vận hội.

Phát ngôn viên của 
Bộ Ngoại giao Nam 
Hàn, ông Choi Young-
sam nói trong một 
cuộc họp rằng, “Chúng 
tôi đã lên kế hoạch 
phản đối mạnh mẽ việc 
khẳng định lãnh thổ 
bất công của Nhật Bản 
đối với Dokdo và yêu 
cầu đính chính ngay 
lập tức.”

Malaysia điều chiến đấu cơ chặn 
phi cơ Trung Quốc xâm phạm 
không phận
Không quân Malaysia hôm 01/06 
cho biết 16 phi cơ vận tải quân sự 

của Trung Quốc được phát hiện có 
những hoạt động đáng ngờ ở Biển 

Đông ngay gần sát không phận của 
Malaysia một ngày trước đó.

Sự việc xảy ra khi các phi cơ, bao gồm phi 
cơ vận tải chiến lược Ilyushin il-76 và Xian Y-20, 
của Trung Quốc đã bay theo đội hình chiến 
thuật ở độ cao từ 7,000-8,000 mét và tiến sát 
vào không phận Malaysia. Theo không quân 
Malaysia, các phi cơ Trung Quốc đã không liên 
lạc với kiểm soát viên không lưu khu vực mặc 
dù đã được hướng dẫn nhiều lần.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur 
đã phủ nhận việc vi phạm không phận Malaysia 
và nhấn mạnh đây chỉ là hoạt động huấn luyện 
thường kỳ tuân theo “luật quốc tế.”

Về phía Malaysia, Ngoại trưởng Hishammuddin 
Hussein cho biết, “Lập trường của Malaysia là rõ 
ràng, có quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất kỳ 
quốc gia nào không có nghĩa là chúng tôi sẽ 
thỏa  hiệp  về  an ninh quốc gia của mình.”

Phái bộ Belarus bị hạn chế tiếp cận trụ sở NATO

Tổng thư ký NATO ông 
Jens Stoltenberg hôm 
01/06 cho biết các nhân 
viên tại cơ quan đại diện 

ngoại giao của Belarus tại 
NATO sẽ bị hạn chế tiếp cận 

trụ sở của liên minh.
Theo các nguồn tin ngoại giao, 

đề nghị đình chỉ Belarus tham gia 
hợp tác song phương với NATO 
được đưa ra vào tuần trước đã 

không được các nhà ngoại giao 
chấp thuận, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ 
chặn ý tưởng này vì e ngại gây 
phản cảm với Nga, đồng minh thân 
cận nhất của Belarus.

Belarus không phải là thành 
viên của NATO nhưng đã có mối 
quan hệ với liên minh quân sự từ 
năm 1992 sau khi Liên Xô sụp đổ, và 
đã duy trì phái bộ ở trụ sở NATO từ 
năm 1998.

Canada cho phép chích kết hợp các loại 
vaccine ngừa COVID-19

Ngày 01/06, Ủy ban Tư vấn quốc gia về miễn 
dịch của Canada (NACI) ra hướng dẫn cho 
phép phối kết hợp các loại vaccine phòng 

ngừa COVID-19 trong phần lớn các trường hợp. 
Theo hướng dẫn của NACI, những người 

đã chích mũi đầu tiên là vaccine của AstraZeneca 
có thể nhận mũi chích thứ hai là vaccine của Pfizer-BioNTech hay 
Moderna trừ trường hợp đang mang thai.

Tuy nhiên, NACI không khuyến nghị chích mũi thứ hai là 
vaccine của AstraZeneca sau khi đã chích mũi thứ nhất là vaccine 
của Pfizer hay Moderna vì các lý do an toàn cũng như những hạn 
chế về dữ liệu của việc sử dụng kết hợp này.

Cho đến nay, Canada đã cho phép sử dụng 4 loại vaccine ngừa 
COVID-19 của các hãng dược Pfizer, Moderna, AstraZeneca và 
Johnson & Johnson.
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Việt Nam: Từ ngày 01/06, phạt từ 1 
triệu đến 3 triệu VND nếu không đeo 
khẩu trang

Từ ngày 01/06, cảnh sát giao thông sẽ xử phạt hành chính đối 
với người tham gia giao thông không đeo khẩu trang và một 
số hành vi liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Theo 
đó, nếu phát hiện người dân không đeo khẩu trang khi đi 

đường thì có thể bị xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu VND. Đối với các xe 
khách, nếu không giữ khoảng cách giữa các hành khách hoặc chở 
quá số người theo quy định sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu VND.
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