
CHRIS TALGO

Từ năm 1966 đến năm 
1976, xã hội Trung 
Quốc phải chịu đựng 
thứ mà ngày nay 

chúng ta gọi là Cách 

mạng Văn hóa.
Cách mạng Văn hóa, trước 

đây được gọi là Đại Cách mạng 
Văn hóa Vô sản, là một cuộc cách 
mạng trên nhiều phương diện 
được tiến hành thông qua một 

Nếu dân chúng tin 
rằng có điều gì đó 
vượt lên trên Trung 
Cộng, họ tin rằng có 
điều gì đó cao cả hơn… 
thì đây chính là mối 
đe dọa lớn nhất đối
với Trung Cộng.

Chính xác
& Toàn vẹn
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Đặc sắc

HOA KỲ
Dữ liệu COVID-19 ban 
đầu đã bị xóa khỏi cơ 
sở thông tin  NIH theo 
yêu cầu của khoa học 
gia Trung Quốc

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

Đọc bài trang 10

HOA KỲ
Một màn biểu diễn của các vũ công cổ điển Trung Quốc thuộc Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun.

SHEN YUN PERFORMING ARTS

Chương trình biểu diễn
nghệ thuật mà Trung Cộng 

không muốn khán giả đón xem

HOA KỲ
ANDY BARRON/RENO GAZETTE-JOURNAL VIA AP

Kế hoạch loại bỏ 
các thuyết gây chia 
rẽ và cấp tiến ra 
khỏi trường học

MỸ - TRUNG

Cuộc cách mạng văn hóa của Mao
đã đến nước Mỹ

JEAN VINCENT/AFP/GETTY IMAGES

Một nhóm thanh niên Trung Quốc đi ngang qua 
các biểu ngữ cách mạng ở Dazibao, vào tháng 
02/1967 ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, trong 
cuộc “Đại Cách mạng Văn hóa vô sản”.

Một người đàn ông giơ một tấm biển chống lại Thuyết Sắc 
tộc Trọng yếu trong cuộc diễn hành bên ngoài cuộc họp của 

Học Khu Quận Washoe ở Reno, Nevada, hôm 25/05/2021. 

HAPPY FOURTH
OF JULY

HAPPY FOURTH
OF JULY

CATHERINE YANG

H iếm có điều gì có thể 
khiến Trung Cộng sợ 
hãi hơn sự nở rộ của 
văn hóa truyền thống 

– được triển hiện thông qua vũ 
điệu và âm nhạc huy hoàng của 
Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen 
Yun (Shen Yun Performing Arts).

Điều này hoàn toàn hợp lý. 
Sứ mệnh của Đoàn Nghệ thuật 
Shen Yun (Shen Yun), có trụ sở 
tại New York, là phục hưng nền 
văn minh Trung Hoa 5,000 năm, 
một nền văn hóa cổ xưa chú trọng 
đến lý niệm thiên nhân hợp nhất 
(sự hòa hợp giữa con người và 
đất trời), một nền văn hóa được 

tin là do thần truyền. Đây là tất cả 
những gì mà Trung Cộng đã và 
đang gắng sức tiêu hủy kể từ khi 
Đảng này thành lập.

Ông Jared Madsen, một trong 
những người dẫn chương trình 
của Shen Yun, cho biết, “Chắc 
chắn là chương trình biểu diễn 
này bị liệt vào danh sách đen 
[của Trung Cộng]. Đây là mối đe 
dọa lớn nhất đối với Trung Cộng. 
Nếu dân chúng tin rằng có điều gì 
đó vượt lên trên Trung Cộng, họ 
tin rằng có điều gì đó cao cả hơn… 
thì đây chính là mối đe dọa lớn 
nhất đối với Trung Cộng.”

Vậy nên, Trung Cộng đã viện 
đến hết thảy mọi thủ đoạn, từ cắt 
Tiếp theo trang 2

DONALD J. TRUMP

Khi còn là một ứng 
cử viên, lời hứa số 
một của ông Joe 
Biden là “đoàn kết” 

Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 
trong những tháng đầu tiên làm 
tổng thống, ưu tiên số một của 

ông ấy là chia rẽ đất nước của 
chúng ta theo sắc tộc và giới tính 
ở khắp mọi nơi.

Không có ví dụ nào rõ ràng hơn 
nỗ lực mới của chính phủ Tổng 
thống (TT) Biden nhằm truyền 
dạy cho học sinh Hoa Kỳ một số 
thuyết độc hại nhất và chống lại 
người dân Hoa Kỳ nhiều nhất 

từ trước tới nay. Điều có ý nghĩa 
sống còn với người dân Hoa Kỳ 
là hiểu được sáng kiến   này sẽ gây 
ra điều gì, cái gì thúc đẩy nó, và 
quan trọng nhất là cách chúng ta 
có thể ngăn chặn nó.

Trong nhiều thập kỷ, những 
người thuộc nhóm ‘Cánh Tả đổ 
Tiếp theo trang 8

Tiếp theo trang 12

Jared Madsen,
người dẫn chương 
trình của Shen Yun
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lốp xe buýt lưu diễn của Shen 
Yun đến thuê mướn một ‘đội 
quân mạng’ để bóp méo nhận 
thức về đoàn nghệ thuật này 
trên các phương tiện truyền 
thông xã hội, rồi đến lệnh cho 
lãnh sự quán Trung Quốc viết 
thư gửi cho các quan chức địa 
phương nói rằng việc cho phép 
Shen Yun biểu diễn tại khu vực 
của họ sẽ làm tổn hại đến mối 
bang giao với Trung Quốc, cho 
đến tự mình (hoặc thuê người 
đại diện) gọi điện thoại  đến các 
nhà hát để yêu cầu hủy bỏ buổi 
biểu diễn Shen Yun. Can thiệp 
kiểu này bắt đầu từ hơn một 
thập kỷ trước và đã được ghi 
chép đầy đủ, và trên thực tế thì 
thường gây tác dụng ngược lại.

Những thủ đoạn này nghe 
có vẻ cực đoan, bởi vì Shen Yun 
không hề là một chương trình 
biểu diễn chính trị. Đó là một 
màn trình diễn về múa cổ điển 
Trung Hoa, về các điệu múa dân 
tộc và dân gian từ khoảng 50 
nhóm dân tộc thiểu số của Trung 
Quốc, của các màn độc tấu giọng 
ca đẹp (bel canto) cũng như là 
của một dàn giao hưởng kết hợp 
giữa truyền thống phương Đông 
và phương Tây. Sau màn trình 
diễn, khán giả bước ra khỏi rạp 

với trạng thái thăng hoa, tinh 
thần phấn chấn, cảm thấy 
thích thú khi biết được nền văn 
hóa chính thống của Trung 
Quốc, điều ít được biết đến ở 
phương Tây vì Trung Cộng đã 
cố gắng xóa bỏ nó.

Ông Madsen nói, “Về căn 
bản, Trung Cộng là một chế độ 
vô thần. Shen Yun phản ánh 
5,000 năm văn hóa Trung Hoa, 
và văn hóa Trung Hoa được 
cắm rễ trong tư tưởng hữu thần 
như các gia phái tư tưởng hữu 
thần: Đạo gia, Phật gia và Nho 
gia, vốn hoàn toàn đi ngược lại 
với các nguyên tắc vô thần luận 
của chủ nghĩa cộng sản.” 

Văn hóa truyền thống là gì?
Một trong những thủ đoạn mà 
Trung Cộng sử dụng để cố gắng 
làm mất uy tín của Shen Yun 
chính là tự thành lập các đoàn 
biểu diễn nghệ thuật của riêng 
mình, rồi cử họ đi khắp nơi 
trên thế giới.

Ông Madsen cho hay, “Họ 
đã thành lập tất cả những đoàn 
nghệ thuật này... mà họ đã  đến 
Hoa Kỳ. Thế nhưng hiện giờ, 
quý vị đã từng nghe nói qua về 
bất kỳ đoàn nào trong số này 
chưa? Vẫn chưa nghe qua, bởi 
vì họ không tốt lắm. Tại sao? 
Vì không ai muốn xem tuyên 

truyền của cộng sản.” 
Cần minh bạch một điều 

rằng tất cả các tổ chức lớn ở 
Trung Quốc đều do nhà nước 
điều hành. Ông Hoàng Bằng 
(Huang Peng), một nghệ sĩ vĩ 
cầm và ca sĩ của Shen Yun, đã 
giải thích làm nghệ sĩ ở Trung 
Quốc và ở Hoa Kỳ khác nhau ra 
sao – như  ngày và đêm vậy.

Ông Hoàng từng có một sự 
nghiệp danh giá với tư cách là 
một nghệ sĩ vĩ cầm. Ông học 
nhạc cụ này dưới sự chỉ dạy 
của cha mình từ thời thơ ấu và 
đã trải qua buổi diễn thử thành 
công để được tham gia một dàn 
nhạc giao hưởng nổi tiếng.

Nhưng sau đó vào năm 
1999, Trung Cộng bắt đầu 
một chiến dịch đàn áp chống 
lại Pháp Luân Công, với các 
mệnh lệnh chính thức là hủy 
hoại sinh kế và thanh danh 
của những người không muốn 
từ bỏ tu luyện. Ông Hoàng là 
một trong số ước tính khoảng 
100 triệu người ở Trung Quốc 
đã theo môn tu luyện tinh thần 
dạy về Chân, Thiện, và Nhẫn 
này. Ông cũng là một trong số 
hàng triệu người không từ bỏ 
đức tin của mình, và ông đã 
cố gắng nói với đồng nghiệp 
và mọi người xung quanh về 
sự thật về Pháp Luân Công: 

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

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mà Trung Cộng 
không muốn khán giả đón xem

Tiếp theo từ trang 1 rằng Pháp Luân Công là tốt, 
dạy người ta hướng thiện, và 
rằng Trung Cộng đã truyền 
bá thông tin sai sự thật và vu 
khống một cách trắng trợn về 
pháp môn tu luyện này.

Một ngày nọ, ông Hoàng 
đang nói với các nhạc sĩ đồng 
nghiệp của mình về Pháp Luân 
Công thì một người quản lý đã 
báo cáo ông với cảnh sát. Sau 
đó, cảnh sát đã lục soát nhà 
ông và giam giữ ông trong 24 
giờ, bắt ông phải thức liên tục 
[không được ngủ]. Đồng thời, 
họ cũng bắt giữ mẹ ông một 
cách bất hợp pháp không vì lý 
do gì khác ngoài việc ép buộc 
ông viết và ký vào một bản khai 
không chỉ tuyên bố từ bỏ, mà 
còn bôi nhọ đức tin của mình.

Ông Hoàng từ chối, và ông 
đã bị sa thải.

Suy nghĩ đầu tiên của ông là 
tìm việc ở một thành phố khác, 
với một khởi đầu mới, nhưng 
tại phi trường, ông phát hiện ra 
mình đã bị đưa vào danh sách 
đen và một lần nữa bị giam giữ. 
Ngoại trừ lần này, ông Hoàng 
bị đưa vào “lớp học chuyển 
hoá”, lối nói mỹ miều cho lớp 
học tẩy não, và ông không được 
nhìn thấy thế giới bên ngoài 
trong hai tháng tiếp theo.

Nhiều bằng chứng đã được 
ghi lại về sự tra tấn tàn bạo và [tội 
ác] mổ cướp nội tạng của Trung 
Cộng đối với các nhóm công 
dân của chính nhà cầm quyền 
này, chẳng hạn như các học viên 
Pháp Luân Công. Dưới áp lực 
cực đại, ông đã ký vào bản khai. 
Ông Hoàng nói: “Sau khi về nhà, 
tôi cảm giác như có một mũi 
dao đang xuyên qua tim tôi vậy.” 

Ông đã dành vài năm sau 
đó liên tục phiêu bạt khắp nơi. 
Không để sự hối hận đè nặng  
bản thân, ông đã tự học cách 
làm và sản xuất các tờ rơi giới 
thiệu sự thật về Pháp Luân 
Công, và dạy những người khác 
cách làm điều tương tự; điều 
này khiến ông có nguy cơ bị 
bắt bất hợp pháp một lần nữa. 
Ông Hoàng đã phải từ bỏ âm 
nhạc của mình, khiến cha ông 
và ông đều rất buồn, nhưng đức 
tin của ông quan trọng hơn.

Sau đó, vào năm 2008, ông 
nghe nói về Shen Yun, và vào 
năm 2014, ông thoát khỏi 
Trung Quốc và thành công 
trong lần biểu diễn thử để trở 
thành một thành viên của 
đoàn biểu diễn nghệ thuật mà 
ông hằng mong muốn.

Ông cho biết, “Ở Trung 
Quốc đại lục, nhà nước không 
cho phép người tu luyện Pháp 
Luân Công biểu diễn trên sân 
khấu. Nhưng ở đây, chúng tôi 
có tự do tín ngưỡng. Với tư 
cách là một nghệ sĩ, tôi nghĩ 
điều này rất quan trọng.” 

Nhưng tại sao ông lại chọn 
Shen Yun?

Ông nói: “Sứ mệnh của Shen 
Yun là phục hưng nền văn hóa 
truyền thống 5,000 năm của 
Trung Hoa. Đó là một nền văn 
hóa thần truyền, truyền đi thông 
điệp của thần. Và đó là một thông 
điệp của sự thiện lương, có thể 
cảm hóa nhân tâm.”

Chân lý sẽ chiến thắng
Shen Yun được hình thành từ 
một nhóm nghệ sĩ – một số 
người đến từ Trung Quốc, một 
số người đến từ các nơi khác 
trên thế giới – họ đã cùng đến 
New York để thực hiện những 
điều họ không thể làm ở quê 
hương của họ.

Và dẫu phạm vi ảnh hưởng 
của Trung Cộng có rộng lớn 
đến đâu, dẫu Đảng có sử dụng 
toàn bộ bộ máy nhà nước để 
làm mất uy tín của đoàn nghệ 
thuật này đi chăng nữa, thì 
Shen Yun vẫn trở thành một 
hiện tượng trên toàn thế giới.

Ông Madsen nói, “Tôi nhớ 
có một đêm, tôi chắc là vào 
năm 2009, khi đó chúng tôi có 
ba đoàn diễn, và tôi nhận được 
một cuộc điện thoại. Cả ba buổi 
diễn đều cháy vé. Đó là một 
cột mốc. Kể từ đó trở đi, chúng 
tôi thường bán hết vé cho mỗi 
buổi diễn.”

Ngày nay, Shen Yun có bảy 
đoàn nghệ thuật, đồng thời lưu 
diễn khắp thế giới, đem đến 
hàng trăm buổi biểu diễn tại 
hơn 100 thành phố trên toàn 
cầu. Đây là đoàn biểu diễn 
nghệ thuật duy nhất thuộc 
loại hình này, không chỉ cống 
hiến cho việc bảo tồn mà còn 
phục hưng văn hóa truyền 
thống Trung Quốc. Các khán 
giả thường bày tỏ rằng họ tìm 
đến Shen Yun vì có quá nhiều 
đánh giá tốt khiến họ tò mò 
và muốn xem “vũ đoàn Trung 
Hoa cổ điển hàng đầu thế 
giới” trên sân khấu.

Khán giả hoàn toàn mãn 
nguyện khi ra về và còn hơn 
thế, bởi vì Shen Yun cũng là 
đoàn biểu diễn nghệ thuật độc 
nhất vô nhị, biên đạo hơn một 
chục điệu múa mới mỗi mùa 
diễn với khâu sản xuất hoàn 
chỉnh sánh ngang với những 
tác phẩm hoành tráng nhất của 
những nhà hát opera đẳng cấp.

Nhưng bên cạnh trang phục 
độc nhất vô nhị, dàn nhạc giao 
hưởng, và phông nền kỹ thuật 
số tươi sáng, ông cho rằng có 
điều gì đó sâu sắc hơn đọng lại 
nơi khán giả.

Ông nói: “Con người luôn 
theo đuổi những thứ vĩ đại 
hơn, hùng tráng hơn, tốt đẹp 
hơn – không chỉ vậy, họ còn 
tìm cầu những thứ sâu sắc hơn, 
cao thượng hơn. Tất cả những 
điều đó. Tất cả đều kết hợp lại 
với nhau. Và các tiết mục của 
chúng tôi thực sự  đem lại điều 
này và thể hiện một cách sống 
động trong đời thật.”

Ông cho biết, “Shen Yun 
thực sự vượt khỏi tầm cỡ 
một buổi biểu diễn văn hóa. 
Chương trình biểu diễn chứa 
đựng những nguyên lý và giá 
trị  quan  thâm  thúy.”

Các cuộc phỏng vấn do Đài 
truyền hình NTD cung cấp.

The Epoch Times tự hào là 
nhà tài trợ của Đoàn Biểu diễn 
Nghệ thuật Shen Yun. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy cập 
ShenYunPerformingArts.org

Lưu Đức biên dịch

STEPHEN MOORE

Màn trình diễn của Tổng 
thống (TT) Joe Biden 
tại cuộc gặp với các 
nhà lãnh đạo ngoại 

quốc ở Anh Quốc trong 
tuần lễ từ 14–20/06 là một sự 

ô nhục. Ông Biden đã thỏa thuận với 
Anh Quốc, theo đó đã bán rẻ lợi ích 
của Hoa Kỳ, và vì làm như vậy, ông đã 
giành được sự tán thưởng của những 
người Âu Châu, người Anh, và người 
Canada. Thật hết sức tuyệt vời khi quý 
vị nổi tiếng trong một bữa tiệc mà quý 
vị thanh toán hóa đơn cho tất cả mọi 
người. Tất nhiên là ngoại trừ việc ông 
Biden không tiêu tiền của chính ông. 
Ông ấy đang tiêu tiền của chúng ta.

Sẽ là một cách nói nhẹ đi khi nói 
rằng các nhà lãnh đạo Euroland 
không phải là người hâm mộ cựu 
Tổng thống Donald Trump. Ông 
Trump đã đến các cuộc họp G-7 và 
nói với các lãnh đạo đồng cấp quốc 
tế của mình rằng giờ đây đã có một 
vị cảnh sát trưởng mới và nhiệm vụ 
quan trọng nhất của ông ta là đặt Hoa 
Kỳ lên trên hết. Ông đã hủy bỏ các 
thoả thuận thương mại tồi tệ mà ở đó 
các quốc gia khác đang gian lận. TT 
Trump nhấn mạnh rằng người Đức, 
người Pháp và người Ý cần trả nhiều 
tiền hơn cho các chi phí của NATO để 
bảo vệ chính họ. Ông đã rút Hoa Kỳ ra 
khỏi hiệp định khí hậu Paris một phần 
vì hầu như không quốc gia nào khác 
tuân thủ hiệp định này.

Thật là một sự khác biệt mà một 
vị tổng thống mới tạo ra. Các nhà 
lãnh đạo Euroland của G-7 vui mừng 
khôn xiết trước "giọng điệu hợp tác" 
và nhượng bộ của ông Biden tại các 
cuộc họp ở Anh Quốc vào cuối tuần 

lễ kết thúc ngày 20/06. Nhan đề của 
một bài báo do Reuters phát hành đã 
ghi lại sự phấn khích của các nguyên 
thủ ngoại quốc: “G7 ca ngợi TT Biden 
sau ‘Sự Hỗn loạn Toàn diện’ của cựu 
TT Trump.”

Có ai ngạc nhiên về bữa tiệc tuyệt 
vời này không? “Thật tuyệt khi có một 
vị tổng thống Hoa Kỳ là một thành 
viên của câu lạc bộ,” ông Emmanuel 
Macron của Pháp nói trong một tuyên 
bố dài dòng, hết lời khen ngợi tổng 
thống Hoa Kỳ.

Thử hỏi cớ gì mà Canada, Nga, và 
Âu Châu không ăn mừng kia chứ? 
Ông Biden đã cho đi nhiều thứ. Xin 
liệt kê một số điều:

Thứ 1: Ông nhắc lại lời hứa của 
mình rằng Hoa Kỳ sẽ thoát khỏi bờ 
vực biến đổi khí hậu trước tiên và 
sẽ tháo dỡ hoạt động sản xuất năng 
lượng của Hoa Kỳ, như một biểu hiện 
cho thấy cam kết của ông trong việc 
ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn 
cầu. Vâng, ở đó là Tổng thống Nga 
Putin đang mỉm cười. Đây là sự tái 
khẳng định về việc Hoa Kỳ đang hủy 
hoại an ninh năng lượng của chính 
mình sau khi Bắc Kinh tuyên bố 
không quan tâm đến việc đánh đổi 
thịnh vượng kinh tế của họ dưới danh 
nghĩa (ngăn chặn) hiện tượng ấm 
lên toàn cầu. Họ có nhiều tham vọng 
quan trọng và cấp thiết hơn là lo lắng 
về nhiệt độ của hành tinh trong 50 hay 
75 năm nữa.

Thứ 2: Ông đồng ý với một mức 
thuế toàn cầu để thuế của Hoa Kỳ hài 
hòa với thuế của các quốc gia xã hội 
chủ nghĩa ở Âu Châu và chống lại sự 
cạnh tranh về thuế trên thế giới, vốn 
là điều đã đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ 
trong lịch sử. Hoa Kỳ được cho là 
quốc gia có mức thuế thấp trên toàn 

cầu, và bây giờ chúng ta đang tăng 
thuế lên ngang với các mức phổ biến 
ở Âu Châu. Khi ông Trump cắt giảm 
thuế suất của chúng ta, đã có hơn 1 
ngàn tỷ USD, phần lớn từ Âu Châu xã 
hội chủ nghĩa, đã chuyển vào Hoa Kỳ 
tài trợ cho công ăn việc làm mới và 
các doanh nghiệp mới. Bây giờ ông 
Biden muốn mức thuế suất của Hoa 
Kỳ ngang bằng với của Âu Châu và 
cao hơn của Trung Quốc.

Thứ 3: ông Biden đồng ý “đánh 
thuế công nghệ”, sẽ cho phép các 
nước Âu Châu và các đối thủ cạnh 
tranh quốc tế khác của Hoa Kỳ thu 
hàng chục tỷ dollar tiền thuế mỗi năm 
từ các công ty công nghệ hàng đầu nổi 
tiếng của Hoa Kỳ như Amazon, Apple, 
Google, Microsoft, và Facebook. 
Trong khi đó, như The Wall Street 
Journal đã chỉ ra, Âu Châu tiếp tục 
vận động hành lang để bảo đảm rằng 
các công ty lớn của họ được miễn các 
loại thuế quốc tế này. Tổng thống nào 
lại bán đứng các công ty của chính 
quốc gia mình như vậy?

Đừng ngạc nhiên nếu chính phủ 
ông Biden nói với người Đức, người 
Pháp và người Ý rằng họ có thể quên 
việc ông Trump yêu cầu Âu Châu phải 
trả nhiều tiền hơn cho sự phòng thủ 

cho chính họ tại các cuộc họp NATO 
trong tương lai. Hòa Kỳ rất vui khi tiếp 
tục được trả tiền.

Ông Trump đề cao các giá trị của 
Hoa Kỳ và không ngừng đấu tranh vì 
lợi ích của Hoa Kỳ khi gặp các nhà 
lãnh đạo G-7. Ông đã nói với Âu Châu 
rằng nếu họ muốn giàu hơn, thì họ 
nên giống chúng ta hơn. Bây giờ, 
chúng ta có một vị tổng thống muốn 
Hoa Kỳ giống họ hơn.

Đây không phải sự lãnh đạo. Đây là 
bước đầu tiên trong việc từ bỏ quyền 
lực, sự thịnh vượng và chủ quyền của 
Hoa Kỳ.

Tác giả Stephen Moore là một ký giả 
kinh tế, tác giả và là người phụ trách 
chuyên mục. Cuốn sách mới nhất 
trong số nhiều cuốn sách mà ông 
là đồng tác giả là “Trumponomics: 
Inside the America First Plan to 
Revive Our Economy.” Hiện nay, ông 
Moore cũng là nhà kinh tế trưởng của 
Viện Cơ hội và Tự do Kinh tế.

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

Lưu Đức biên dịch

SHEN YUN PERFORMING ARTS

Ảnh trái: Ông 
Jared Madsen, 

người dẫn 
chương trình 

của Đoàn Biểu 
diễn Nghệ thuật 

Shen Yun.

Ảnh phải: Ông 
Hoàng Bằng, 

nghệ sĩ vĩ cầm 
của Đoàn Biểu 

diễn Nghệ thuật 
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Chiến lược kinh tế
của Tổng thống Biden:
Đặt Hoa Kỳ sau cùng

Tổng thống Joe Biden tham gia cuộc họp báo vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh G7 tại Sân bay Cornwall 
Newquay, gần Newquay, Cornwall hôm 13/06/2021. 
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Các sở cảnh sát lớn nhất ở Hoa Kỳ đã 
chứng kiến   sự sụt giảm đều đặn về số 
lượng sĩ quan một năm rưỡi qua, trong 
bối cảnh diễn ra đại dịch virus Trung 
Cộng và làn sóng hoạt động chống 
cảnh sát.

Ba sở cảnh sát hàng đầu của đất nước 
đã mất hàng ngàn sĩ quan kể từ năm 
2019, do sự gia tăng số người nghỉ hưu 
và từ chức cùng với những khó khăn 
trong việc tuyển dụng. Các báo cáo về 
việc các sĩ quan rời đi hàng loạt cũng 
đến từ các khu vực pháp lý lớn khác.

Trong khi đó, những thành phố này 
đã chứng kiến   sự gia tăng đáng kể các 
vụ sát nhân và xả súng.

Thành phố New York
Phát ngôn viên của sở nói với The Epoch 
Times qua email rằng Sở Cảnh sát New 
York (NYPD), cơ quan cảnh sát lớn nhất 
cả nước, đang giảm khoảng 1,500 sĩ quan 
khi số người nghỉ hưu tăng lên 2,600 vào 
năm 2020 so với 1,509 người vào năm 
2019. Tính đến giữa tháng Năm năm nay, 
gần 350 sĩ quan khác đã rời đi.

Nhiều người trong số những trường 
hợp nghỉ hưu này có liên quan đến tâm 
lý chống cảnh sát do các nhóm hoạt 
động cổ súy trong các cuộc biểu tình và 
bạo loạn sau cái chết của George Floyd 
– một người đàn ông người Mỹ gốc Phi 
Châu từng bị kết án, trong một vụ bắt 
giữ ở Minneapolis vào năm ngoái. Một 
cảnh sát đã ghì đầu gối lên cổ và lưng 
anh ta trong hơn 8 phút khi Floyd liên 
tục nói rằng anh ta không thể thở được 
trước khi trở nên bất tỉnh nhân sự.

Năm ngoái, tiểu bang New York đã 
cấm cảnh sát sử dụng đầu gối lên lưng 
hoặc ngực của nghi phạm như một kỹ 
thuật kiềm chế trong bắt giữ. Các sĩ quan 
và chuyên gia cảnh sát đã chỉ trích luật 
này vì đã hình sự hóa các kỹ thuật võ 
thuật thường được cảnh sát sử dụng để 
khống chế các đối tượng kháng cự một 
cách an toàn.

Thành phố New York cũng thi hành 
luật mới liên quan đến bảo lãnh, cấm các 
thẩm phán yêu cầu bảo lãnh bằng tiền 
mặt đối với hầu hết các tội không bạo 
lực và một số tội bạo lực cấp thấp hơn, 
dẫn đến việc tội phạm quay trở lại đường 
phố ngay sau khi bị bắt. Các quan chức 
đã gọi chính sách này là “làm nản chí” 
vì nó khiến công việc của họ dường như 
vô nghĩa.

Giám đốc Nhân sự của NYPD Martin 
Morales cho biết trong một cuộc họp 
báo hôm 18/05 rằng trong số hơn 14,500 
người đã nộp đơn, chỉ khoảng một phần 
chín sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh và 
chương trình đào tạo ở học viện, dựa 
theo kết quả của mấy năm trước.

Điều đó có nghĩa là sẽ có khoảng 
1,600 tân cảnh sát vào năm tới. Đến lúc 
đó, hàng ngàn người khác có thể đã rời 
khỏi lực lượng này, nếu tốc độ nghỉ hưu 
này tiếp diễn.

Trong khi số vụ phạm tội tổng quát 
trong thành phố tiếp tục giảm nhẹ, các 
vụ xả súng vẫn đang gia tăng. Năm 2019, 
cảnh sát đã báo cáo có hơn 900 người 
bị bắn, cả tử vong và không tử vong. 
Vào năm 2020, con số đó tăng hơn gấp 
đôi. Năm nay, 721 người đã bị bắn tính 
đến ngày 13/06 – con số cao nhất trong 
khoảng  thời  gian này  kể  từ năm 2002.

 
Chicago
Sở cảnh sát Chicago đã mất hơn 700 sĩ 
quan kể từ năm 2019, theo dữ liệu mà 
The Epoch Times có được từ sở này.

Dựa trên dữ liệu, năm 2019, sở đã 
tuyển dụng được 459 sĩ quan. Vào năm 
2020, con số đó giảm xuống còn 157. 
Năm nay, 105 người đã được tuyển dụng 
tính đến ngày 30/04.

Trong khi đó, 646 sĩ quan đã nghỉ hưu 
hoặc từ chức vào năm ngoái, so với 592 
người vào năm 2019. Năm nay, 330 người 
đã nghỉ việc tính đến ngày 30/4.

Và theo người đứng đầu ban lãnh 
đạo địa phương của Hội Huynh đệ Cảnh 
sát (Fraternal Order of Police) – nghiệp 
đoàn của các sĩ quan cảnh sát – John 
Catanzara thì không chỉ có sĩ quan lão 
luyện rời khỏi đội ngũ.

Ông nói với The Epoch Times rằng, 
“Chúng tôi có các sĩ quan trẻ chuyển 
công tác, rời khỏi sở này và đi đến một 
nơi khác, cho dù đó là một vùng ngoại 

ô hay một tiểu bang hoàn toàn khác. 
Tôi đang nói về chính những người mà 
giới lãnh đạo thành phố nghĩ rằng sẽ 
tiếp nhận vai trò lãnh đạo và kế tục sở 
cảnh sát này lại chính là những người 
thậm chí đang nói rằng họ đã chịu hết 
nổi rồi.”

Đầu năm nay, nghiệp đoàn đã bỏ 
phiếu bất tín nhiệm đối với Thị trưởng 
Chicago Lori Lightfoot cũng như Giám 
đốc Cảnh sát David Brown.

Ông Catanzara chỉ ra rằng các tranh 
chấp về tiền lương, khối lượng công việc 
quá nhiều, và sự thiếu tôn trọng dành 
cho lực lượng này là những vấn đề chính 
gây ra sự xích mích trên.

Bà Lightfoot chỉ trích ban lãnh đạo 
nghiệp đoàn về việc kéo dài các cuộc 
đàm phán hợp đồng, điều mà ông 
Catanzara bác bỏ.

Trong khi đó, các vụ sát nhân và xả 
súng đã tăng hơn 50% vào năm 2020, và 
tăng thêm lần lượt 5% và 18% trong năm 
nay tính đến ngày 13/06.

Bà Lightfoot đổ lỗi nguyên nhân của 
bạo lực lên tình trạng thất nghiệp, nghèo 
đói và thực tế là mọi người có thể “mua vũ 
khí cấp quân sự” ở tiểu bang láng giềng 
Indiana. Hầu hết những người nghèo và 
thất nghiệp không tham gia vào các vụ 
sát nhân và xả súng, và những vụ việc 
như vậy hầu như không bao giờ liên 
quan đến “vũ khí cấp quân sự”. Vũ khí 
ưa chuộng của bọn tội phạm nội thành là 
những khẩu súng ngắn nhỏ, có thể được 
ẩn giấu một cách dễ dàng.

 
Los Angeles
Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã 
mất gần 600 sĩ quan kể từ năm 2019. 
Điều đó một phần chủ yếu do một lệnh 
cấm tuyển dụng của chính quyền tiểu 
bang – được tiến hành để ứng phó với 
đại dịch, cũng như quyết định cắt giảm 
150 triệu USD ngân sách cảnh sát của 
thành phố vào năm ngoái – nhằm chiều 
theo những lời kêu gọi từ các nhà hoạt 
động để “cắt giảm ngân sách cảnh sát” 
(defund the police).

Vụ ngăn không cho tiếp tục nhận 
ngân quỹ này được cho là sẽ cắt giảm 
biên chế xuống còn 9,757 sĩ quan vào 
mùa hè này. Tính đến ngày 21/06, sở này 
đã giảm xuống còn 9,444 viên chức.

Hôm 25/05, Cảnh sát trưởng của 
LAPD, ông Michel Moore, cho biết tại 
cuộc họp của các ủy viên rằng thành 
phố này đã phần nào tăng ngân sách 
của sở cảnh sát trong năm nay; điều 
này sẽ cho phép sở bắt đầu tuyển dụng 
vào ngày 01/07. Điều đó sẽ không đủ để 
khôi phục lại quân số của sở vào thời 
điểm trước đại dịch, mà chỉ đơn thuần 
là thêm cho đầy “mức nhân sự là kết 
quả của việc cắt giảm ngân sách vốn 
được thị trưởng và hội đồng thành phố 
thi hành vào năm ngoái,” ông nói.

Năm 2020, thành phố này đã ghi 
nhận hơn 1,300 người bị bắn, cả tử vong 
và không tử vong, tăng gần 40% so với 
năm trước. Năm nay, 626 người đã bị 
bắn tính đến ngày 12/06, tăng gần 60% 
so với cùng thời kỳ năm trước.

Các sở cảnh sát khác
Những câu chuyện tương tự về tình 
trạng thiếu hụt nhân sự cũng diễn ra ở 
các sở cảnh sát lớn khác.

Sở cảnh sát St. Louis (SLPD) đã tuyển 
dụng 109 sĩ quan trong năm 2020 và 
2021, tính đến ngày 02/06/2021; trong 
cùng khoảng thời gian đó, sở đã mất 
192 nhân viên.

Sĩ quan Christy Allen của SLPD nói 
với The Epoch Times rằng, “Chúng tôi 
có thể tuyển dụng và đào tạo những tân 
binh và đưa họ vào sở cảnh sát của chúng 
tôi để làm công việc tuần tra nhanh nhất 
có thể; chúng tôi cũng đang mất các sĩ 
quan cảnh sát với tốc độ tương đương 
hoặc thậm chí còn nhanh hơn.”

Đã có 264 vụ sát nhân và 3,047 vụ 
hành hung nghiêm trọng bằng súng 
trong thành phố vào năm 2020. Con số 
này tăng lần lượt hơn 36% và 20% so với 
năm 2019.

Sĩ quan Randy Huserik nói với The 
Epoch Times qua email rằng, Sở Cảnh 
sát Seattle đã tuyển dụng 86 sĩ quan từ 
năm 2020 và đến hết tháng 04/2021. 
Trong cùng khoảng thời gian đó, họ đã 
mất 252 nhân viên. Tội phạm bạo lực 
trong thành phố nói chung đã giảm 
phần nào vào năm 2020, mặc dù số vụ 
sát nhân đã tăng lên 52 so với con số 37 
của năm trước đó.

Hồi tháng 05/2021, trang Axios đã 
đưa  tin những lo ngại về vấn đề nhân sự 
tại Sở cảnh sát Charlotte – Mecklenburg 
ở North Carolina, Sở cảnh sát Des 
Moines ở Iowa, cũng như Sở cảnh sát 
Fayetteville ở Arkansas.

 
Bản tin có sự đóng góp của Cara Ding ở 
Chicago và Vanessa Serna ở Los Angeles

Nguyễn Lê biên dịch

H. STERLING BURNETT

Chính phủ ông Biden/bà 
Harris đang cố gắng buộc 
các công ty, nhà quản trị quỹ 
hưu trí và quỹ đầu tư phải 

giải trình và công bố các rủi ro 
liên quan đến khí hậu trong các đợt chào 
bán cổ phiếu, báo cáo hàng năm và các 
tài liệu công khai khác của họ.

Theo chính phủ ông Biden/bà 
Harris, biến đổi khí hậu là vấn đề quan 
trọng nhất mà các doanh nghiệp và các 
quỹ nên xem xét từ góc độ tài chính. 
Đối với Tổng thống (TT) Biden/Phó TT 
Harris, bất kỳ nhân viên công ty, thành 
viên hội đồng quản trị và người quản 
trị quỹ hoặc danh mục đầu tư không 
nhận ra đây là thực tế thì họ hoặc là 
ngu ngốc hoặc là người Neanderthal 
phủ nhận biến đổi khí hậu, và không 
đáng tin cậy để đưa ra các quyết định 
tài chính nhân danh các công ty thuộc 
sở hữu của các nhà đầu tư.

Đầu tư vào Môi trường, Xã hội và 
Quản trị (ESG), Tái thiết vĩ đại (Great 
Reset) và Thỏa thuận xanh mới (Green 
New Deal) không có gì khác hơn là chủ 
nghĩa xã hội được hâm nóng. Nhận 
thức được điều này, chính phủ cựu 
Tổng thống Trump đã tìm cách giảm 
thiểu sự can thiệp chính trị, tính đúng 
đắn về chính trị, và ảnh hưởng của các 
quan chức và những người được bổ 
nhiệm có quan điểm xã hội chủ nghĩa 
hoặc theo phong trào cảnh báo khí hậu 
đối với hoạt động và quyết định đầu tư 
của các công ty.

Ông Biden/bà Harris đang tích cực 
làm việc để thiết lập lại mối quan hệ giữa 
chính phủ và doanh nghiệp bằng cách 
yêu cầu mọi quyết định kinh doanh của 
những người điều hành công ty và các 
nhà quản trị quỹ phải tuân theo quan 
điểm của các khu vực bầu cử cấp tiến của 
họ về biến đổi khí hậu, quản trị doanh 
nghiệp và tính bền vững.

Ví dụ như Ủy ban Chứng khoán và 
Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thành lập 
Lực lượng Đặc nhiệm về Khí hậu và ESG 
gồm 22 thành viên để thực thi các mục 
tiêu công bằng xã hội và biến đổi khí 
hậu được chính phủ ưu tiên.

Đồng thời, SEC đã kêu gọi lấy ý kiến   
công chúng cho một quy tắc yêu cầu 
các tập đoàn giao dịch công khai, công 
ty quản trị đầu tư, và quỹ tương hỗ 
tuân theo quy định của họ là phải công 
bố những rủi ro và cơ hội liên quan đến 
biến đổi khí hậu mà họ có thể gặp.

Không phải là SEC, hay các cơ quan 
quản trị khác, các chính trị gia hoặc bản 
thân các bên liên quan được chỉ định, 
bao gồm cả các nhà hoạt động khí hậu, 
không tham gia trực tiếp vào công việc 
kinh doanh, mà là những người điều 
hành công ty và người quản trị quỹ 
biết rõ nhất các yếu tố có khả năng ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sự thành công 
hay thất bại của các công ty giao dịch 
công khai, công ty quản trị đầu tư, và 
quỹ tương hỗ.

Các tác động của biến đổi khí hậu 
trong 20, 50, và 100 năm tới là chưa biết 

và thực sự là không thể biết được. Các 
mô hình máy điện toán đã liên tục phóng 
đại nhiệt độ trong quá khứ và hiện tại, 
phép dự phóng căn bản nhất mà chúng 
tạo ra, và cũng liên tục xác định sai các 
loại điều kiện khí hậu mà Trái Đất đã 
phải trải qua. Bất kỳ dự đoán nào về 
tương lai đều chứa đầy những điều không 
chắc chắn và không đáng tin cậy.

Mặc dù các quyết định chính trị 
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các quyết 
định kinh doanh và thành công hay 
thất bại, các công ty và nhà quản trị 
quỹ không thể biết các cuộc bầu cử 
chính trị trong tương lai sẽ đưa đất 
nước theo hướng nào về các vấn đề khí 
hậu. Các doanh nghiệp và quỹ càng cố 
gắng dự đoán các quyết định chính trị, 
thì các dự đoán của họ dường như càng 
ít chính xác. Các chính sách, quy định 
và luật pháp do một Quốc hội và Chính 
phủ tổng thống áp đặt có thể bị rút lại 
hoặc thay đổi vào lần tiếp theo.

Các doanh nghiệp và quỹ phải hoạt 
động theo luật và hệ thống các quy 
định hiện hành trong khi dự đoán, 
trong chừng mực có thể, những thay 

đổi chính trị có khả năng ảnh hưởng 
đến vận may kinh doanh của họ nhất 
và cách tốt nhất để họ có thể tự ứng 
phó với những thay đổi. Họ nên báo 
cáo những nội dung đang là mối bận 
tâm một cách minh bạch.

Các công ty giao dịch công khai 
được hình thành để tạo ra lợi tức cho 
các chủ sở hữu của họ. Theo đó, các 
nhà điều hành các công ty và quỹ 
giao dịch đại chúng nên cố gắng tối đa 
hóa lợi tức cho các nhà đầu tư của họ. 
Các nhà quản trị quỹ hưu trí được ủy 
thác trách nhiệm chỉ làm điều đó, và 
không đưa ra quyết định đầu tư dựa 
trên những tính toán phi kinh doanh 
với khả năng cao làm giảm lợi tức danh 
mục đầu tư. Yếu tố chính trị của một 
công ty hoặc của các nhà quản trị quỹ 
không nên liên quan đến các quyết 
định kinh doanh hoặc đầu tư, trừ khi 
những người quản trị tuyên bố rõ ràng 
trong các quy định của doanh nghiệp 
và công bố công khai rằng các quyết 
định kinh doanh và đầu tư sẽ được thúc 
đẩy bởi một quan điểm hoặc tập hợp 
những mối quan tâm chính trị.

Nếu các nhà quản trị, chính trị gia, 
và các nhà hoạt động muốn một công ty 
hoặc quỹ xem xét đến rủi ro biến đổi khí 
hậu trong các quyết định kinh doanh 
hoặc đầu tư của họ, họ có thể mua cổ 
phần của công ty y hệt như các nhà đầu 
tư khác. Sau đó, tại các cuộc họp hội 
đồng quản trị hàng năm, với tư cách 
là người đồng sở hữu, họ có thể bày tỏ 
mong muốn của mình. Họ có thể cố 
gắng thuyết phục các nhà quản trị công 
ty hoặc quỹ xem xét các rủi ro về biến 
đổi khí hậu. Họ có thể giới thiệu các 
nghị quyết liên quan đến khí hậu và đưa 
ra các ứng cử viên cho hội đồng quản 
trị quan tâm đến biến đổi khí hậu, đồng 
thời cố gắng thuyết phục đa số chủ sở 
hữu cổ phiếu ủng hộ các nghị quyết và 
ứng cử viên này. Hàng ngàn nghị quyết 
liên quan đến khí hậu và các ứng cử 
viên tập trung vào khí hậu cho các vị trí 
hội đồng quản trị, đã được đưa ra trong 
vài thập kỷ qua. Hầu hết đều bị các cổ 

đông bác bỏ.
Nếu không có điều này, những người 

và nhà quản trị quỹ danh mục đầu tư 
quan tâm đến các vấn đề về khí hậu 
hoặc tính bền vững có thể thành lập 
các công ty và quỹ của riêng họ để cạnh 
tranh trực tiếp với các doanh nghiệp mà 
họ tin rằng không đủ coi trọng các mối 
quan tâm về khí hậu, công bằng hoặc 
bền vững. Hàng ngàn công ty và quỹ 
xanh hoặc có ý thức xã hội như vậy đã 
được hình thành. Điều này cho phép 
công chúng bày tỏ mối quan tâm đối 
với môi trường trực tiếp thông qua các 
quyết định mua hàng và đầu tư của họ.

SEC không có vai trò hợp pháp trong 
việc yêu cầu các doanh nghiệp tính đến 
rủi ro khí hậu trong các quyết định kinh 
doanh và đầu tư của họ.

Tuy nhiên, đối với những công ty và 
quỹ tuyên bố là xanh, thân thiện với 
khí hậu hoặc bền vững, như một chiến 
lược kinh doanh và một cách để thu 
hút các nhà đầu tư, SEC nên yêu cầu sự 
minh bạch. Trong các tài liệu và thông 
tin công bố công khai, các công ty và 
quỹ phải được yêu cầu trình bày cụ thể 
những hành vi mà họ đang thực hiện để 
trở thành xanh, thân thiện với khí hậu 
và bền vững, cũng như cách thức và tiến 
trình đánh giá những nỗ lực của họ.

Ngoài ra, như là một phần của chu 
trình công việc và nhiệm vụ công bình 
thường của mình, SEC nên giám sát và 
kiểm soát các doanh nghiệp tuyên bố 
áp dụng các chính sách thân thiện với 
khí hậu như các doanh nghiệp khác: 
phản hồi các khiếu nại từ các nhà đầu tư 
về việc các công ty không thực hiện như 
đã công bố và làm việc với Bộ Tư pháp 
để bảo đảm các nhân viên, người điều 
hành và nhà đầu tư của công ty không 
tham gia hoặc thực hiện các hành vi 
kinh doanh bất hợp pháp.

Biến đổi khí hậu không có khả năng 
ảnh hưởng đáng kể đến lợi tức của đại 
đa số các doanh nghiệp trong tương 
lai gần. Các tập đoàn và nhà quản trị 
quỹ không đồng ý với đánh giá của tôi 
– những người cho rằng biến đổi khí 
hậu hoặc các phản ứng của chính phủ 
đối với mối đe dọa giả định của biến đổi 
khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hoạt động kinh doanh của họ – cứ thoải 
mái công bố mối quan tâm này của họ 
và hồi đáp với các nhà đầu tư.

Thị trường luôn có phản hồi cho 
những mối quan tâm và động lực của 
những người tham gia tốt hơn so với 
những gì mà các chính trị gia, các nhà 
hoạt động thức tỉnh hoặc các quan chức 
hành pháp từng làm.

Tiến sĩ Sterling Burnett, là một thành 
viên cao cấp tại Viện Heartland, một 
trung tâm nghiên cứu phi đảng phái, 
bất vụ lợi có trụ sở chính tại Arlington 
Heights, Illinois.

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

Bình Hòa biên dịch

◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

◾	 Chương	trì�nh	vay	tiề�n	đặc	biệt	cho	
người	có	trở	ngại	crềdit,	lợi	tức.

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

◾	 Mua	trả	cash	cho	người	ca�n	bán	ga�p	
hoặc	sa�p	bị	forềclosề.

◾	 Nhân	viên	địa	o� c	toàn	thời	gian,		 	
7	ngày/tua�n.

10925	Bềềchnut	St,	Suitề	A-104,	Houston,	TX	77072

Tel: (281) 933-6999   •   Cel: (281) 802-9231

PRIVATE LENDER    •    MORTGAGE    •    RESIDENTIAL    •    COMMERCIAL

JANE NGA DUNG NGUYỄN	
CPA,	CFP

REAL ESTATE BROKER:
Licềnsề	#0383545

MORTGAGE BROKER:
Licềnsề	#351456

Mạng Internet TV

Điện thoại Bảo vệ

GIA 
ĐÌNH

KINH 
DOANH+

HOME BUSINESS

Chúng tôi cung cấ�p cho 
bạn các dịch vụ giấ đì�nh và 
doấnh nghiệp chấ� t lượng 
cấo nhấ� t, hãy đăng ký ngấy 
bây giờ và hỏi ve�  chi tie� t cài 
đặt mie�n phì�, và tận hưởng 
quye�n sử dụng Hot Spot.

Đường dây nóng: 
281–241–7488

100MBPS

$3499

Internet to� c độ cấo

/MO.

Hợp đo� ng 12 tháng

KHUYẾN MẠI

KAREN LUU, Realtor ®, DRE #01426053

8295 Bolsa Avenue, Midway City, CA 92655
P: 714.363.8528  |  F: 714.892.0222  |  Email: karenluu1107@gmail.com

Biến đổi khí hậu
không có khả năng 

ảnh hưởng đáng kể đến 
lợi tức của đại đa số các 

doanh nghiệp trong 
tương lai gần. 

Sở Cảnh sát New York 
(NYPD), cơ quan cảnh 
sát lớn nhất cả nước, 
đang giảm khoảng 
1,500 sĩ quan khi số 
người nghỉ hưu tăng 
lên 2,600 vào năm 

2020 so với 1,509 người 
vào năm 2019. 

Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ lúc đương thời, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris lắng nghe ứng cử viên 
tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden tại khách sạn DuPont ở Wilmington, Delaware, vào ngày 13/08/2020.

Những chiếc tua bin gió trên một cánh đồng.

Cảnh sát Chicago đứng gác khi những cuộc biểu 
tình  phản đối diễn ra sau cái chết của người đàn ông 
da màu George Floyd, bên ngoài nhà ga Quận 7 ở 
Chicago, vào ngày 11/08/2020. 

Đừng đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, chính Tòa Bạch Ốc 
đặt ra rủi ro lớn hơn cho các nhà đầu tư

Các sở cảnh sát lớn thiếu sĩ quan và
chật vật trong việc tuyển dụng

DREW ANGERER/GETTY IMAGES ED JONES/AFP VIA GETTY IMAGES

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES

PIXABAY

Các sĩ quan của Sở Cảnh sát New York 
(NYPD) trên Times Square ở New York 

hôm 09/05/2021.
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RAO VẶT

VIỆC LÀM
Grace Dental Lab

11344 Coloma Road, Suite 345
Gold River, CA 95670

Cần tuyển một nhân viên giao hàng,
làm full time, chuyên đi Pickup & Delivery. 

Mọi chi tiết xin gọi cho: 
L/L: John (tiếng Anh)

(916) 635-1320
(916) 704-7452

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

JACK PHILLIPS

Hôm 24/06, Tổng thống (TT) 
Joe Biden thông báo rằng Tòa 
Bạch Ốc đã đạt được thỏa thuận 
với một nhóm thượng nghị sĩ 
(TNS) lưỡng đảng về một kế 
hoạch cơ sở hạ tầng sau nhiều 
tuần đàm phán.

TT Biden xuất hiện cùng với 
một nhóm các nhà lập pháp, 
bao gồm ông Mitt Romney 
(Cộng Hòa–Utah), ông Mark 
Warner (Dân Chủ–Virginia), 
ông Rob Portman (Cộng Hòa–
Ohio), bà Kyrsten Sinema (Dân 
Chủ–Arizona), ông Bill Cassidy 
(Cộng Hòa–Louisiana), ông 
Joe Manchin (Dân Chủ–Tây 
Virginia), và những người khác.

Ông Biden nói với các phóng 
viên tại Tòa Bạch Ốc rằng, “Để 
trả lời câu hỏi trực tiếp, chúng 
tôi có một thỏa thuận. Chúng 
tôi đã có những thỏa hiệp 
nghiêm túc cho cả hai bên.”

Thông báo được đưa ra sau 
khi các TNS làm việc trong 
nhiều tuần để tạo ra một gói 
chi tiêu giành được sự ủng hộ 
từ cả Đảng Cộng Hòa và Đảng 
Dân Chủ. Theo một tờ thông 
tin do Tòa Bạch Ốc công bố 
hôm 24/06, dự luật sẽ có trị giá 
khoảng 1.2 ngàn tỷ USD và sẽ 
đầu tư vào “cơ sở hạ tầng giao 
thông sạch” cũng như “cơ sở hạ 
tầng điện sạch” và “khắc phục 
hậu quả ô nhiễm”.

Theo dự thảo của thỏa thuận, 

các nhà lập pháp đã tìm kiếm 
579 tỷ USD chi tiêu trên mức 
liên bang đang dự toán là 974 
tỷ USD trong khoảng thời gian 
5 năm và 1.2 nghìn tỷ USD nếu 
nó tiếp tục trong suốt 8 năm.

Nhưng bất chấp thông báo 
về thỏa thuận lưỡng đảng, vẫn 
chưa rõ liệu một số đảng viên  
Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng 

Hòa có ủng hộ thỏa thuận này 
hay không.

TT Biden cho biết rằng, “Họ 
có lời hứa của tôi. Tôi sẽ kiên 
định với những gì chúng tôi đã 
đề nghị, và họ cũng đã hứa với 
tôi. Không ai trong chúng ta có 
tất cả những gì chúng ta muốn. 
Tôi đã không đạt được tất cả 
những gì tôi muốn. Nhưng điều 

này làm tôi nhớ lại những ngày 
chúng tôi đã từng làm được rất 
nhiều điều tại Quốc hội Hoa Kỳ.”

Ông Biden cũng đã đề nghị 
một gói [chi tiêu] liên quan, 
được gọi là Kế hoạch Gia đình 
Mỹ, kêu gọi thêm 1.8 ngàn tỷ 
USD chi tiêu cho giáo dục, chăm 
sóc trẻ em và các ưu tiên khác. 
Trong sự kiện tại Tòa Bạch Ốc, 

DENNIS PRAGER

Câu hỏi thường xuyên 
nhất mà mọi người đặt ra 
cho tôi là: Tôi/chúng ta 
có thể làm gì để chống lại 

sự tàn phá của chủ nghĩa 
vô chính phủ chống lại Mỹ của hầu hết 
tất cả các cơ quan lớn của đất nước?

Có một câu trả lời.
Điều tốt nhất mà người dân Mỹ có 

thể làm để chống lại cuộc tấn công 
của phe cánh tả vào nước Mỹ – làm 
phương hại các quyền tự do, các 
trường học, các gia đình, trẻ em, các 
tổ chức chính phủ, các hoạt động thể 
thao, truyền thông tin tức và giải trí, 
cơ sở y tế, CIA, FBI, Bộ Ngoại giao, và 
Quân đội – là đưa con của họ rời khỏi 
các trường học của Hoa Kỳ.

Ngoài STEM (khoa học, công nghệ, 
kỹ thuật và toán học), phần lớn các 
trường tiểu học, trung học, cao đẳng 
và đại học của Mỹ hầu như không dạy 
con hay cháu của quý vị điều gì quan 
trọng; giới tính hóa sớm chúng, do đó 
cướp đi sự ngây thơ của chúng; và làm 
hại chúng về mặt trí tuệ và đạo đức. Họ 
hiếm khi dạy chúng, ví dụ, nghệ thuật 
hoặc âm nhạc vì họ quá bận rộn với 
việc dạy chúng về sự thù hận chủng tộc 
với người da trắng, với nước Mỹ, và các 
giá trị của nước Mỹ.

Cho con quý vị đến học ở hầu hết 
các trường học ở Mỹ tựa như chơi trò 
chơi roulette của Nga với các giá trị 
của bọn trẻ – nhưng không giống như 
khẩu súng chỉ có một viên đạn trong 
sáu khoang trong trò chơi roulette của 
Nga, súng của các trường học chứa 
được bốn hoặc năm viên đạn.

Ở nhiều trường tiểu học, con của 
quý vị được dạy rằng giới tính được 
lựa chọn và không có sự khác biệt 
giữa bé trai và bé gái (ngày càng có 
nhiều trường học ở đó giáo viên được 
yêu cầu không được gọi học sinh của 
họ là “các cậu bé và các cô bé”); họ 
được dạy về thủ dâm; và nhiều trẻ 
em từ lớp một trở đi tham gia “Giờ kể 
chuyện Drag Queen” trong đó một 
người đàn ông chính hiệu lại mặc 
trang phục phụ nữ, trang điểm sặc sỡ 
và đội tóc giả mua vui cho chúng.

Với tất cả những điều rất rõ ràng 
như vậy, tại sao các bậc cha mẹ không 
khuynh tả – nghĩa là theo chủ nghĩa tự 
do hay truyền thống – lại gửi con của 
họ đến các trường học Mỹ?

Một lý do là họ tự phủ nhận. Nhiều 
bậc cha mẹ không muốn biết con họ 
đang được dạy những gì cũng như hậu 
quả gây ra cho chúng. Họ không thực 
sự tin rằng trường học sẽ hủy hoại con 
họ, và để con họ tự xoay sở trong mối 
quan hệ với trường học.

Những bậc cha mẹ này nên nói 
chuyện với bất kỳ ai trong số hàng triệu 
– vâng, hàng triệu – những người Mỹ 
có con đang khinh thường nước Mỹ, 
coi thường quyền tự do ngôn luận, và 
coi thường cha mẹ chúng do kết quả 
của việc theo học một trường đại học 

hoặc thậm chí trung học ở Mỹ. Tôi gặp 
những người như vậy trong mọi lần 
phát biểu của tôi, và tôi thường xuyên 
nói chuyện với họ trên chương trình 
radio của mình. Quý vị hãy hỏi những 
bậc cha mẹ này, nếu họ có thể làm lại 
cuộc đời mình, xem họ liệu có cho con 
mình đến trường như vậy hay không.

Lý do thứ hai là họ cảm thấy không 
có sự lựa chọn nào khác. Nếu họ đưa 
con ra khỏi trường công hoặc trường 
tư ở địa phương (hầu hết các trường tư 
thục cũng cam kết truyền bá tư tưởng 
bài Mỹ trong hoạt động giáo dục hệt 
như trường công), họ sẽ làm gì với con 
mình? Họ thường không thể tìm thấy 
một trường học địa phương nào không 
gây hại cho con mình. Họ thậm chí 
không nhất thiết chỉ trông chờ vào các 
trường học Cơ đốc giáo hoặc Do Thái. 
Hầu hết (các trường học này) đều cũng 
“thức tỉnh” như hầu hết các trường học 
tách biệt khỏi tôn giáo. Và nếu họ tìm 
thấy một trường học dạy bọn trẻ chứ 
không phải là đầu độc chúng, thì họ có 
thể không đủ khả năng chi trả học phí.

Cuối cùng thì lựa chọn khác duy 
nhất là dạy học tại nhà cho con của 
quý vị. Vấn đề là nhiều bậc cha mẹ cho 
rằng điều này về căn bản là không thể. 
Một lý do là, họ cho rằng một trong hai 
người (cha hoặc mẹ) sẽ phải nghỉ việc, 
đồng nghĩa với việc thu nhập của gia 
đình bị giảm sút nghiêm trọng. Hơn 
nữa, giáo dục tại nhà làm nhụt chí hầu 
hết mọi người vì đơn giản đây là một 
nhiệm vụ quá khó khăn, ngay cả khi họ 
có đủ khả năng để đảm nhận nó.

Không có sự lo ngại nào được bao 
biện một cách hoàn toàn. Điều đúng 
đắn là, ít nhất ngay từ đầu, một bậc cha 
mẹ đang đi làm có thể phải cắt giảm 
công việc toàn thời gian, và đúng là 
bất kể điều kiện tài chính của gia đình 
như thế nào, vẫn có những thách thức 
đối với việc cho con nghỉ học ở trường 
và tự dạy chúng ở nhà.

Nhưng với tình trạng tri thức thấp 
kém của hầu hết các trường học ở Mỹ, 
tổn hại mà các trường học này gây ra 
đối với sự trong trắng của trẻ nhỏ, và sự 
truyền bá tư tưởng bài Mỹ, chống lại 
người da trắng, chống lại Tây Phương 
ở hầu hết các trường học, nếu quý vị là 
phụ huynh của trẻ trong độ tuổi đi học, 
thì sự lựa chọn của quý vị là gì?

Ngoại trừ a) tìm một trường học tốt 
mà b) quý vị có thể chi trả được, quý 
vị không có lựa chọn nào khác. Quý vị 
đang tự đánh lừa mình nếu cho là sau 
khi theo học các trường học của Mỹ 
từ mẫu giáo đến đại học (chưa kể đến 
trường cao học), con quý vị sẽ được 
giáo dục tốt, sống có trí tuệ, lý trí, tốt 
bụng, vui vẻ, dễ thích nghi, biết ơn việc 
được là người Mỹ, và tôn trọng quý vị 
và các giá trị của quý vị.

Trong khi có một số thanh niên xuất 
sắc đang theo học các trường học của 
Mỹ, và có một số linh hồn lạc lối được 
học tại nhà, các trường học ở Mỹ phần 
lớn tạo ra những điều sau đây:

Học sinh được giáo dục kém. 

Tổng thống Biden công 
bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 
trị giá 1.2 ngàn tỷ USD 
của lưỡng đảng

Điều tốt nhất người Mỹ có thể làm để giành lại nước Mỹ

NEWT GINGRICH

Khi Chủ tịch Nancy Pelosi 
kêu gọi Hạ viện Hoa Kỳ 
họp trở lại sau ba tuần 

nghỉ ngơi, bà đã tập trung 
chủ yếu vào các cuộc tấn 

công đảng phái và luật đảng phái – sự 
việc mà hầu như không một đảng viên 
Cộng Hòa nào sẵn sàng ủng hộ.

Các đảng viên Đảng Dân Chủ cấp tiến 
tại Hạ viện đã bận rộn thay thế từ “mẹ” 
bằng “người sinh” (bất kể đó là gì). Họ 
bận rộn chia tách Đảng Dân Chủ thành 
các cánh thân Israel và bài Do Thái.

Các đảng viên Đảng Dân Chủ tại Hạ 
viện đã cam kết chi tiêu nhiều hơn, thâm 
hụt lớn hơn và thuế cao hơn.

Ở hải ngoại, Phó Tổng thống Kamala 
Harris đang tự biến mình thành một kẻ 
ngốc ở biên giới Guatemala với những 
câu trả lời kỳ lạ và tiếng cười kỳ cục, 
khó hiểu.

Trong khi đó, ở Âu Châu, Tổng thống 
Joe Biden đang khiến người dân Âu 
Châu lo lắng với những khiếm khuyết 
rõ ràng về tinh thần của ông. Ông đã đề 
nghị làm việc với người Nga ba lần trong 
việc giúp đỡ người Libya, khi ông thực ra 
muốn nói tới người Syria. Để làm cho sự 
nhầm lẫn về nhận thức của ông trở nên 
rõ ràng hơn, ông đã bám theo Thủ tướng 
Anh Quốc Boris Johnson khi ông này 
giới thiệu Tổng thống Nam Phi mặc dù 
ông Johnson đã phớt lờ ông ta. Hầu như 
tất cả những người đứng đầu chính phủ 
đều cười nhạo ông Biden.

Hãy đối chiếu với nghị trình tiêu cực, 
đảng phái, và kỳ lạ này của đảng Dân 
Chủ, và dành một chút thời gian để đọc 
lá thư của Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại 
Hạ viện Kevin McCarthy gửi các thành 
viên của ông.

Ông McCarthy đã chứng minh trong 
chiến dịch tranh cử năm 2020 rằng ông 
có thể phát triển một cam kết tích cực 
đối với Hoa Kỳ và tuyển dụng những ứng 
viên đa dạng nhất trong lịch sử Hạ viện 
Cộng Hòa. Thay vì mất từ   15 đến 50 ghế 
như dự báo của những người được gọi là 
các chuyên gia Hoa Thịnh Đốn, Đảng 
Cộng Hòa cuối cùng đã tạo được khí thế 
và giành được 15 ghế mới.

Tôi tin rằng Nhà lãnh đạo McCarthy 
có khả năng trở thành Chủ tịch Hạ viện 
tiếp theo. Khi quý vị đọc bức thư này, tôi 
nghĩ quý vị sẽ đồng ý rằng một điều gì đó 
đặc biệt đang được xây dựng từ gốc rễ.

Từ Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa Kevin 
McCarthy:

Đất nước của chúng ta đang
gặp khủng hoảng

Chiến dịch Thần tốc (Operation 
Warp Speed)   đã đưa đất nước chúng 
ta hồi sinh từ bên bờ vực. Quý vị có 
thể thấy điều đó trong các cộng đồng 
của chúng ta với các cửa hàng bán 
lẻ và nhà hàng hoạt động hết công 

suất, người dân Hoa Kỳ bỏ khẩu 
trang ở các cửa hàng tạp hóa và tiệm 
cắt tóc, trẻ em trở lại trường học và 
trại hè, và cảm giác lạc quan về cuộc 
sống đang trở lại bình thường.

Đây đáng lẽ là thời điểm mà sự lạc 
quan đó gặp được nhiều cơ hội hơn 
nữa. Nhưng thay vào đó, đất nước 
chúng ta đang gặp khủng hoảng.

Những người dân Hoa Kỳ dự 
định quay trở lại văn phòng và đi du 
lịch cùng gia đình phải đối mặt với 
giá xăng cao nhất trong vòng bảy 
năm qua – kể từ khi ông Joe Biden 
còn là Phó Tổng thống. Nếu họ đang 
định mua một chiếc xe hơi thì giá cả 
cao chất ngất buộc họ phải xem xét 
lại hoặc trả mức giá nhiều hơn đáng 
kể so với dự kiến.

Hóa đơn thực phẩm của chúng 
ta cũng đang tăng. Sữa, thịt xông 
khói và thịt, chỉ cần kể tên một vài 
loại thôi, đang đắt đỏ hơn những 
năm gần đây. Một số công ty, như 
General Mills, đã cảnh báo rõ ràng 
rằng họ sẽ sớm buộc phải tăng giá 
các sản phẩm khi những nguyên 
liệu trở nên đắt hơn. Hormel Foods 
đã làm vậy – chỉ cần nhìn vào bơ 
đậu phộng Skippy.

Nhìn chung, chi phí tiêu dùng đã 
tăng đến mức cao nhất trong vòng 
13 năm qua.

Lạm phát này là một loại thuế 
đánh vào người dân Hoa Kỳ và có 
liên quan trực tiếp đến các chính 
sách liều lĩnh của Đảng Dân Chủ.

Giá cả cao kinh ngạc đó được thổi 
bùng lên bởi làn sóng những cuộc 
tấn công mạng đã đánh sập nguồn 
cung cấp khí đốt và thực phẩm. 
Thay vì sử dụng chính phủ Hoa Kỳ 
để đối đầu với những mối đe dọa này, 
chính phủ ông Biden lại đang tưởng 
thưởng cho các công ty năng lượng 
của Nga và các công ty công nghệ do 
Trung Quốc sở hữu.

Ngoài giá cả gia tăng và các mối 
đe dọa về nhu liệu, nghị trình của 
Đảng Dân Chủ cũng đang làm tổn 
hại đến các doanh nghiệp nhỏ của 
chúng ta – trụ cột của nền kinh tế 
địa phương. Với chi phí gia tăng và 
một cuộc khủng hoảng lao động do 
các chính sách của Đảng Dân Chủ 
gây ra khiến người dân Hoa Kỳ được 
trả nhiều tiền hơn để ở nhà thay vì đi 
làm, các doanh nghiệp nhỏ đã phải 
đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu 
mới kể từ khi xảy ra đại dịch. Không 
có nhân công, một doanh nghiệp 
nhỏ không thể tồn tại. Nếu không 
có các doanh nghiệp nhỏ, các cộng 
đồng sẽ bị thiệt hại.

Ngoài sự bất ổn về mặt kinh tế, 
các cộng đồng Mỹ đang trải qua sự 
gia tăng lịch sử về tội phạm bạo lực. 
Năm ngoái là năm bạo lực nhất ở 
nước ta kể từ giữa những năm 1990. 
Năm nay thì thậm chí đang diễn 
tiến trên một quỹ đạo còn tồi tệ hơn. 
Theo dữ liệu do Hiệp hội các thành 
phố lớn công bố, so sánh tỷ lệ người 
bị sát hại từ quý đầu tiên của năm 
2020 với cùng thời điểm vào năm 
2021, 44 trong số 63 thành phố được 
khảo sát báo cáo có sự gia tăng các 
vụ sát nhân.

Đảng Dân Chủ đã đáp lại bằng 
cách ủng hộ với các lời kêu gọi cắt 
giảm ngân sách của cảnh sát và mở 
cửa biên giới của chúng ta. Trên 
thực tế, cuộc khủng hoảng biên giới 
đã dẫn những kẻ khủng bố cố gắng 
vào nước ta. Phản ứng của chính 
quyền là: cười.

Người dân Hoa Kỳ xứng đáng có 
được sự lãnh đạo thực sự – hầu hết 
sự lãnh đạo hiện nay đang thất bại 
trên mọi mặt.

Khi chúng ta phục hồi từ đại dịch 
virus, giới tinh hoa tại các tổ chức 
trên toàn xã hội của chúng ta đang 
buộc phải nhìn nhận sự thật: virus 

corona có thể đến từ một phòng 
thí nghiệm ở Trung Quốc. Đây là 
sự thật mà họ cùng với các phương 
tiện truyền thông cũ và mạng xã 
hội đã giúp che đậy trong hơn một 
năm qua. Đất nước của chúng ta đã 
bị giáng một đòn mạnh bởi virus và 
các đảng viên Dân Chủ nắm quyền 
không có kế hoạch buộc Trung Quốc 
phải chịu trách nhiệm.

Tệ hơn nữa, họ không có kế 
hoạch đối phó với bất kỳ vấn đề nào 
đang thực sự ảnh hưởng đến người 
dân Hoa Kỳ.

Thay vào đó, bà Nancy Pelosi và 
ông Chuck Schumer tập trung vào 
một nghị trình mang tính đảng phái, 
lạc lõng, chỉ làm hài lòng các đồng 
minh của họ là những doanh nghiệp 
và các nhà hoạt động cấp tiến.

Khi trở lại sau ba tuần nghỉ ngơi, 
chúng ta vẫn không ngừng tập trung 
vào những vấn đề này và những tác 
động mà người dân Hoa Kỳ phải đối 
mặt hàng ngày. Rất dễ bị phân tâm 
bởi những gì người khác nghĩ là quan 
trọng. Thay vào đó, sao Bắc Đẩu [dẫn 
đường] của chúng ta phải là một câu 
hỏi đơn giản: chúng ta sẽ làm thế nào 
để cuộc sống của mọi người dân Hoa 
Kỳ trở nên tốt đẹp hơn?

Đất nước của chúng ta đang gặp 
khủng hoảng, và những người theo 
Đảng Cộng Hòa đứng lên chống lại 
tình trạng bất ổn sắp xảy ra và đứng 
lên cho sự vĩ đại mà chúng ta đã đạt 
được chỉ vài năm trước đây.

Tôi mong sớm gặp lại mọi người 
và cùng nhau chiến đấu vì tương lai 
của chúng ta.

Cách tiếp cận hợp lý, thấu đáo của 
Nhà lãnh đạo McCarthy trong việc giúp 
đỡ người dân Hoa Kỳ hoàn toàn trái 
ngược với những gì chúng ta đang thấy 
từ Chủ tịch Hạ viện Pelosi, Lãnh đạo phe 
Đa số tại Thượng viện Schumer, Tổng 
thống Biden và Phó Tổng thống Harris.

Khi giá cả tiếp tục tăng, Tòa Bạch Ốc 
tiếp tục khiến đất nước chúng ta ngượng 
ngùng, và các thành viên Đảng Dân Chủ 
tiếp tục tập trung vào các sáng kiến   lẻ 
tẻ hoàn toàn không quan trọng đối với 
hầu hết người dân Hoa Kỳ, tôi kỳ vọng 
rằng chúng ta sẽ nhìn thấy một sự bác bỏ 
rộng lớn đối với những điều vô nghĩa cấp 
tiến, và sự ủng hộ ngày càng tăng cho các 
nhà lãnh đạo như ông McCarthy, những 
người đang nỗ lực để làm cho cuộc sống 
của người dân Hoa Kỳ tốt đẹp hơn.

Tác giả Newt Gingrich, một đảng viên 
Đảng Cộng Hòa, từng là Chủ tịch Hạ 
viện từ năm 1995 đến năm 1999 và là 
ứng cử viên tranh cử tổng thống vào 
năm 2012.

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

Lưu Đức biên dịch

Mỗi người dân Hoa Kỳ nên đọc bức thư của lãnh 
đạo McCarthy gửi cho các đảng viên Cộng Hòa

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa–California) nói chuyện tại cuộc họp báo hàng tuần tại Điện 
Capitol ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 03/12/2020.

TT Biden cho biết ông hy vọng 
rằng sẽ có một sự thỏa hiệp.

Ông Biden nói, “Chúng tôi 
sẽ xem điều gì xảy ra trong dự 
luật “reconciliation” (cơ chế 
đặc biệt thông qua ngân sách 
tại quốc hội với số phiếu quá 
bán), quy trình ngân sách, và 
liệu chúng tôi có thể đạt được 
một số thỏa hiệp ở đó – còn 
nếu chúng tôi không thể, hãy 
xem liệu tôi có thể thu hút tất 
cả đảng viên Dân Chủ có cùng 
một quan điểm ở đó không, 
nhưng chúng tôi sẽ tiến hành 
một hệ thống “dual-track 
system” [theo đó chính phủ 
kiểm soát các lĩnh vực quan 
trọng của nền kinh tế đồng 
thời cho phép doanh nghiệp 
tư nhân kiểm soát có giới hạn 
đối với các lĩnh vực khác.]”

Ngay sau thông báo của 
TT Biden, một số đảng viên 
Đảng Dân Chủ đã chỉ trích 
biện pháp này là quá nhỏ, vì 
họ tìm kiếm một gói [chi tiêu] 
trị giá hàng ngàn tỷ USD sẽ 
bao gồm nhiều tài trợ hơn 
cho các sáng kiến   liên quan 

đến khí hậu và các biện pháp 
chăm sóc trẻ em.

TNS. Richard Blumenthal 
(Dân Chủ–Connecticut) nói 
với các hãng thông tấn rằng, 
thỏa thuận hiện tại là “Quá 
nhỏ. Không đáng kể, thật 
thảm hại. Nó phải được kết 
hợp với gói chi tiêu thứ hai, 
mạnh mẽ hơn nhiều, đầy đủ 
để xứng đáng được bỏ phiếu, 
và tôi rất hy vọng rằng sẽ có 
một gói [chi tiêu] khác tiếp 
sau thỏa thuận này.”

TNS. Elizabeth Warren 
(Dân Chủ–Massachusetts) 
cũng báo hiệu rằng bà không 
hài lòng với kế hoạch cơ sở 
hạ tầng được đề nghị.

Bà nói với các phóng viên: 
“Chúng ta phải có toàn bộ, 
không cắt bỏ dù chỉ một phần 
nhỏ của nó.”

Và một số thành viên Đảng 
Cộng Hòa cho biết đề nghị 
này sẽ tăng thuế đáng kể.

Dân biểu Chip Roy (Cộng 
Hòa–Texas) viết trên Twitter, 
“Một nhóm nhỏ TNS đang 
thực sự mở đường hướng tới 

hàng ngàn tỷ USD tiền thuế 
và chi tiêu mới dưới chiêu 
bài ‘đàm phán cơ sở hạ tầng 
của lưỡng đảng.’ Đây là một 
thỏa thuận thô thiển đối với 
người Mỹ và mọi đảng viên 
Cộng Hòa nên từ chối nó, 
chấm hết.”

Vài giờ sau khi thông 
báo, ông Biden nói với các 
phóng viên rằng ông sẽ 
không ký vào dự luật trừ khi 
gói [chi tiêu] Kế hoạch Gia 
đình Mỹ cũng được Quốc hội 
thông qua.

Lãnh đạo phe thiểu số 
Mitch McConnell (Cộng Hòa–
Kentucky) nói tại Thượng viện 
rằng, “Chưa đầy hai giờ sau 
khi công khai tán thành thỏa 
thuận của lưỡng đảng về cơ sở 
hạ tầng của các đồng nghiệp 
của chúng tôi, Tổng thống đã 
thực hiện bước đi bất thường 
là đe dọa phủ quyết nó. Đó 
không phải là cách để cho 
thấy quý vị nghiêm túc về việc 
đạt được kết quả lưỡng đảng.”

Lưu Đức biên dịch

TASOS KATOPODIS/GETTY IMAGES

SHUTTERSTOCK

KEVIN DIETSCH/GETTY IMAGES

TT Joe Biden (giữa), 
từ trái sang phải, TNS. 
Jeanne Shaheen 
(Dân Chủ–New 
Hampshire), TNS. 
Rob Portman (Cộng 
Hòa–Ohio), TNS. 
Bill Cassidy (Cộng 
Hòa– Louisiana), 
TNS. Kyrsten Sinema 
(Dân Chủ–Arizona) 
), TNS. Mark Warner 
(Dân Chủ –Virginia) 
và TNS. Mitt Romney 
(Cộng Hòa–Utah), nói 
chuyện sau khi nhóm 
TNS. lưỡng đảng đạt 
được thỏa thuận về 
một gói cơ sở hạ tầng 
tại Tòa Bạch Ốc hôm 
24/06/2021. 

Giáo dục tại 
nhà có nghĩa 
là nhiều mặt 
của cuộc sống 
có thể trở 
thành các cơ 
hội học hỏi.

Hãy yêu cầu con trai hoặc con 
gái trình độ đại học vẽ sơ đồ cấu 
trúc của một câu văn; nhận biết 
Joseph Stalin, “Quần đảo Gulag”, 
hoặc Liên bang Xô Viết; nêu tên 
các cơ quan của chính phủ Mỹ; 
nhận biết – hoặc chỉ là đánh vần – 
Beethoven; ngày diễn ra cuộc Nội 
Chiến; nhận biết Holocaust.

Giới trẻ giận dữ. Tại sao họ 
không giận dữ chứ? Đầu tiên, họ 
tốt nghiệp đại học với một khoản 
nợ khổng lồ, nhưng hầu như 
không nhận lại được gì cho việc 
tiêu tốn của mình. Thứ hai, nếu 
họ chỉ là một người đàn ông theo 
đạo Cơ Đốc dị tính da trắng, thì 
họ đã được dạy phải coi mình là 
nạn nhân của sự áp bức. Thứ ba, 
tương lai của họ ảm đạm đến mức 
thậm chí có thể không có lấy một 
tương lai: họ đang bị đe dọa tuyệt 
chủng do biến đổi khí hậu.

Điều tốt nhất mà người Mỹ có 

thể làm để chống lại sự tàn phá 
của cánh tả đối với đất nước là rút 
lui khỏi hệ thống “giáo dục” đang 
tích cực và cố ý giáo dục sai lệch 
hàng chục triệu người như họ. 
Nếu hàng triệu bậc cha mẹ người 
Mỹ làm như vậy, đất nước sẽ xoay 
chuyển nhanh như quý vị nói 
cụm từ “các công đoàn giáo viên”. 
Nếu các bậc cha mẹ không làm 
vậy, con của họ sẽ tiếp tục bị dùng 
làm chuột bạch trong thí nghiệm 
điên rồ của cánh tả.

Tác giả Dennis Prager là người dẫn 
chương trình và người phụ trách 
chuyên mục của chương trình 
radio tổng hợp trên toàn quốc.

Quan điểm trong bài viết này 
là   của tác giả và không nhất thiết 
phản ánh quan điểm của The 
Epoch Times.
 
Kim Liên biên dịch
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“Đây là khoản đầu tư cho 
việc làm lớn nhất của Hoa 
Kỳ kể từ Đệ nhị Thế Chiến,” 
Tổng thống (TT) Joe Biden 

cho biết hôm 31/03/2021 
tại Pittsburgh, khi ông công bố 

chương trình cơ sở hạ tầng trị giá 2.3 
nghìn tỷ USD của mình. “Kế hoạch 
này sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, 
những công việc được trả lương cao.”

Ông ấy đúng. Trong Kế hoạch 
Việc làm Hoa Kỳ như tên gọi chính 
thức của nó, TT Biden sẽ tạo ra hàng 
triệu công việc được trả lương cao. 
Tuy nhiên, nhiều công việc trong 
số đó sẽ không phải ở Hoa Kỳ. Vì ba 
lý do chính, kế hoạch việc làm của 
ông sẽ cung cấp đầy đủ việc làm tại 
Trung Quốc.

Đầu tiên, TT Biden sẽ tạo ra nhu 
cầu nhiều hơn đáng kể đối với vật liệu 
Trung Quốc để phục vụ cho việc cải 
thiện cơ sở hạ tầng vật chất theo kế 
hoạch của Hoa Kỳ. Thứ hai, các đợt 
tăng thuế doanh nghiệp lớn mà ông 
đề xướng sẽ thúc đẩy nhiều doanh 
nghiệp hơn nữa chuyển ra khỏi Hoa 
Kỳ – và trên khắp Thái Bình Dương. 
Thứ ba, các ý tưởng “năng lượng 
xanh” của TT Biden sẽ loại bỏ một 
trong những lợi thế quan trọng mà 
các nhà sản xuất Hoa Kỳ hiện có: 
năng lượng giá rẻ.

Ở Bắc Kinh, lúc này, hẳn có rất 
nhiều sự phấn khởi và hy vọng.

Về điểm đầu tiên, chi tiêu cho cơ 
sở hạ tầng của Hoa Kỳ sẽ làm tăng 
lợi tức chủ yếu của các nhà sản xuất 
Trung Quốc. Tại Trung Tâm Đào 
tạo Thợ mộc Pittsburgh, trong số 
những việc khác, TT Biden đã đề nghị 
chi tiêu 621 tỷ USD để hiện đại hóa 
20,000 dặm đường, sửa chữa 10 “cây 
cầu có ý nghĩa kinh tế nhất” và 10,000 
“cây cầu nhỏ hơn,” đồng thời “nâng 
cấp” các cảng và phi trường.

Những nhiệm vụ đó và những 
nhiệm vụ khác cần có xi măng và 
thép, vốn sẽ đem lại lợi ích cho nhà 
sản xuất số một thế giới về những sản 
phẩm này: Trung Quốc. Năm ngoái, 
Trung Quốc sản xuất 56.5% lượng 
thép thô của thế giới. Hoa Kỳ chiếm 
3.9%. Trong khi sản lượng toàn cầu 
giảm 0.9% vào năm 2020, thì sản 
lượng của Hoa Kỳ giảm mạnh 17.2% 
vì các nhà máy đóng cửa.

Năm 2020, Hoa Kỳ sản xuất 90 
triệu tấn xi măng. Trung Quốc sản 
xuất  2.2 tỷ tấn, hơn một nửa sản 
lượng của thế giới.

TT Biden cũng đề xướng thay thế 
toàn bộ đường ống dẫn ở Hoa Kỳ. 
Ngày nay, đường ống được làm bằng 
polyvinyl chloride, PVC. Trung Quốc 
thì sản xuất nhiều PVC hơn bất kỳ 
quốc gia nào khác.

Do đó, Kế hoạch Việc làm Mỹ chắc 
chắn sẽ tạo ra nhu cầu đối với các 

nhà sản xuất Trung Quốc, vì thực tế là 
Trung Quốc có khả năng sản xuất các 
sản phẩm cần thiết và nguyên liệu thô 
hơn Hoa Kỳ với mức giá thấp nhất. 
Đúng là kế hoạch “Mua hàng Mỹ” 
của TT Biden, được ban hành trong 
sắc lệnh hôm 25/01, thể hiện một sự 
cải thiện đáng kể so với những nỗ lực 
của cựu TT Donald Trump về phương 
diện này, nhưng sắc lệnh mới của TT 
Biden có lẽ sẽ không bao gồm phần 
lớn những vật liệu cần thiết cho cơ sở 
hạ tầng dự kiến theo Kế hoạch Việc 
làm Mỹ của ông ta.

Như nhà ủng hộ chuyển việc làm 
về chính quốc Jonathan Bass nói với 
Gatestone, Kế hoạch Việc làm Mỹ của 
TT Biden nên là một “nỗ lực trên sân 
nhà”, yêu cầu sản xuất các vật liệu tại 
Hoa Kỳ để cung cấp cho các dự án cơ 
sở hạ tầng mới. 

Ông Bass, cũng là Giám đốc điều 
hành của Whom Home, tuyên bố 
rằng, “Trừ khi chúng ta đầu tư vào 
năng lực sản xuất thép, xi măng và các 
vật liệu khác cung cấp cho đường bộ, 
cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác 
của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ 
luôn luôn lệ thuộc vào Trung Cộng.”

Hơn nữa, ông Bass chỉ ra rằng 
những công ty có quan hệ tốt với 
chính phủ – chủ yếu là các công ty 
đa quốc gia và các doanh nghiệp 
lớn khác – sẽ được hưởng lợi tức 
“trên trời rơi xuống” khi họ nhập 
cảng vào Hoa Kỳ những nguyên liệu 
mà Trung Quốc sẽ sản xuất cho kế 
hoạch của ông Biden.

Tất nhiên, TT Biden muốn các 
nhà sản xuất Hoa Kỳ được hưởng lợi. 
Tờ thông tin của Tòa Bạch Ốc nêu rõ 
rằng, “TT Biden đang kêu gọi Quốc 
hội đầu tư 50 tỷ USD để thành lập 
một văn phòng mới tại Bộ Thương 
mại chuyên giám sát năng lực công 
nghiệp trong nước và tài trợ cho các 
khoản đầu tư để hỗ trợ sản xuất các 
mặt hàng quan trọng.” Khó có khả 
năng để một văn phòng còn-chưa-

được-thiết-lập, ngay cả khi có nguồn 
kinh phí lớn, có thể tác động đến 
chi tiêu hiện tại. Ông Bass nói với 
Gatestone rằng, một chỉ thị nêu rõ 
[hàng hóa phải] sản xuất-tại-Hoa Kỳ 
sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Về điểm thứ hai, kế hoạch của TT 
Biden yêu cầu Quốc hội thông qua các 
đợt tăng thuế lớn để thanh toán cho 
tất cả các khoản chi tiêu được đề nghị, 
bao gồm tăng thuế suất doanh nghiệp 
từ 21% lên 28% và thuế suất doanh 
nghiệp tối thiểu từ 13% lên 21%.

Như cựu TT Trump đã nói trong 
một tuyên bố, “Kế hoạch cấp tiến của 
ông Joe Biden nhằm thực hiện đợt tăng 
thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là 
một món quà lớn cho Trung Quốc, 
và nhiều quốc gia khác; kế hoạch này 
sẽ gửi hàng ngàn nhà máy, hàng triệu 
việc làm, và hàng ngàn tỷ dollar cho 
những quốc gia cạnh tranh này.”

Chuyên gia thương mại Alan 
Tonelson tại Hoa Thịnh Đốn đồng ý. 
Ông nói với Gatestone rằng, “Đề nghị 
tăng thuế kinh doanh và dẫn đến tăng 
chi phí doanh nghiệp sẽ loại bỏ một lý 
do lớn để đầu tư vào các cơ sở sản xuất 
ở Hoa Kỳ và tăng sức hấp dẫn của việc 
đặt hoặc chuyển những cơ sở này đi 
nơi khác – kể cả Trung Quốc.”

Trong chương trình Fox Business 
hôm 30/03, có lẽ ông Larry Kudlow, 
đã nói đúng nhất khi phỏng vấn cựu 
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert 
Lighthizer của ông Trump:

“Tôi đã nhìn thấy chuyện này lần 
đầu tiên dưới thời TT Reagan, nhưng 
nó cũng giống như vậy dưới thời TT 
Trump. An ninh trong nước, an ninh 
kinh tế trong nước, là cốt yếu của an 
ninh quốc tế. Nếu chúng ta gây thiệt 
hại cho nền kinh tế của mình, với tất 
cả những đợt tăng thuế này, kể cả việc 
tăng thuế doanh nghiệp, thì các công 
ty sẽ rời đi, không ở đây nữa. Chúng 
ta sẽ mất việc làm, không kiếm được 
việc làm. Toàn bộ nền kinh tế của 
chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Người 

Trung Quốc sẽ kiếm bộn tiền.”
Về điểm thứ ba, kế hoạch của 

TT Biden có vẻ như sẽ làm tăng, ít 
nhất là trong giai đoạn đầu, chi phí 
năng lượng; do đó đặt các nhà sản 
xuất Hoa Kỳ vào thế bất lợi hơn nữa. 
Hiện tại, Hoa Kỳ vẫn là siêu cường về 
hydrocarbon, vượt qua Nga vào năm 
2011 để trở thành nhà sản xuất khí 
đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và vượt 
qua Saudi Arabia vào năm 2018 để trở 
thành nước khai thác dầu mỏ số một.

Dù có nguồn nhiên liệu hóa thạch 
dồi dào và giá rẻ ở Hoa Kỳ, nhưng 
TT Biden sẽ gây bất lợi cho việc sử 
dụng chúng. Theo như ông Tonelson, 
người viết blog tại RealityChek, nói 
với Gatestone, các công ty Hoa Kỳ có 
thể gặp bất lợi bởi “làn sóng quy định 
về môi trường và biến đổi khí hậu mà 
ông Biden ủng hộ.”

Chúng ta có thực sự cần chính phủ 
liên bang làm bất cứ điều gì không? 
Xét cho cùng, ngành công nghiệp 
đang tự thân vận động theo hướng 
“năng lượng xanh”. Cơ quan Thông 
tin Năng lượng Hoa Kỳ báo cáo rằng, 
trong năm 2019, mức tiêu thụ năng 
lượng tái tạo, chủ yếu nhờ vào gió và 
mặt trời, đã vượt qua than lần đầu tiên 
sau hơn 130 năm. Trong năm này, 
tiêu thụ than giảm gần 15% trong khi 
tiêu thụ năng lượng tái tạo tăng 1%.

TT Biden quản trị như một người 
ủng hộ [mô hình] chính phủ toàn 
quyền, dường như quyết tâm làm 
tổn hại đến khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp Hoa Kỳ. Do đó, chúng 
ta hãy nhớ lại phương châm nổi tiếng 
của ông Kudlow: “Chủ nghĩa tư bản 
thị trường tự do là con đường tốt nhất 
dẫn đến sự thịnh vượng.”

Như chúng ta có thể thấy từ các xu 
hướng sử dụng năng lượng gần đây ở 
Hoa Kỳ, thị trường tự do cũng là con 
đường tốt nhất để dẫn đến một môi 
trường trong sạch hơn.

Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa. 
Ông Lighthizer nói với ông Kudlow 
rằng, “Cuộc cạnh tranh này với Trung 
Quốc, thực sự, thực sự, rất quan trọng, 
có lẽ là điều quan trọng nhất đang 
diễn ra, sẽ bị tác động rất nhiều bởi 
chính sách kinh tế nội địa của chúng 
ta. Chúng ta không thể có một chính 
sách khiến chúng ta tụt hậu mà vẫn 
chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với 
Trung Quốc.”

Từ Viện Gatestone.

Ông Gordon G. Chang là một thành 
viên cao cấp lỗi lạc tại Viện Gatestone, 
thành viên Ban cố vấn của viện, và là 
tác giả của cuốn sách “Sự Sụp Đổ Sắp 
Tới Của Trung Quốc.”

Quan điểm trong bài viết này là   của 
tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của The Epoch Times.
 
Chánh Tín biên dịch

TOM OZIMEK

Hôm 21/02, Tổng thống (TT) 
Joe Biden cho biết các gia đình 
sẽ bắt đầu nhận được một phần 
của khoản tín thuế trẻ em mở 
rộng bằng các khoản thanh 
toán ứng trước bắt đầu từ ngày 
15/07, đồng thời nhắc lại ý định 
thúc đẩy khoản phúc lợi này trở 
thành vĩnh viễn, và cho biết các 
khoản thanh toán vào tháng 
Bảy mới “chỉ là bước đầu tiên”.

Ông Biden đã đưa ra nhận 
định này trong một tuyên bố 
vào ngày Tòa Bạch Ốc chỉ định 
là Ngày Công nhận về Tín 
Thuế Trẻ em (Child Tax Credit 
Awareness Day). 

Chương trình tín thuế trẻ 
em, được cung cấp trong Kế 
hoạch Giải cứu nước Mỹ, cung 
cấp 3,000 USD cho mỗi trẻ em 
từ 6 đến 17 tuổi và 3,600 USD 
cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi cho 
các gia đình hội đủ điều kiện. 
Ngưỡng thu nhập để nhận 

được toàn bộ khoản tín dụng là  
75,000 USD cho một người ghi 
danh đơn lẻ, 150,000 USD cho 
những người ghi danh chung, 
hoặc 112,500 USD cho một gia 
đình chỉ có cha hoặc mẹ đủ điều 
kiện làm chủ gia đình.

Ông Biden nói trong một 
tuyên bố trên mạng xã hội rằng, 
“Đây chỉ là bước đầu tiên. Kế 
hoạch Gia đình Mỹ của tôi sẽ 
mở rộng phúc lợi này trong 
nhiều năm tới.”

Khoản tín thuế trẻ em sẽ 
được chi trả thành hai phần, 
với phần đầu tiên được giải 
ngân định kỳ hàng tháng là 250 
USD hoặc 300 USD, tùy thuộc 
vào độ tuổi của trẻ em, bắt đầu 
từ ngày 15/07/2021 và kéo dài 
đến hết tháng 12/2021. Một 
nửa còn lại, 1,500 USD hoặc 
1,800 USD cho mỗi trẻ em, tùy 
thuộc vào độ tuổi, sẽ được đề 
nghị chi trả trong tờ khai thuế 
vào năm sau như một khoản 
thanh toán một lần.

Ý tưởng đằng sau việc thanh 
toán trước một phần tín thuế 
này bằng các khoản chi trả 
hàng tháng là để đem lại trợ cấp 
sớm hơn cho các gia đình đang 
gặp khó khăn do đợt bùng phát 
COVID-19 và vẫn chưa phục hồi 
trở  về  mức trước đại dịch.

Tòa Bạch Ốc cho biết trong 
một bản tin rằng, “Thông 
thường, việc giảm thuế trong 
năm chỉ diễn ra vào năm sau 
khi quý vị kê khai nộp thuế, bất 
kể hiện giờ quý vị cần bao nhiêu 
cho khoản tiền giảm thuế ấy. 
Năm nay, quý vị sẽ bắt đầu nhận 
được tiền vào tháng 07/2021.”

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho 
biết trong một tuyên bố rằng, 
khoảng 39 triệu gia đình, chiếm 
khoảng 88% trẻ em ở Hoa Kỳ, 
dự kiến   sẽ bắt đầu nhận các 
khoản thanh toán hàng tháng 
một cách tự động. 

Một số chuyên gia thuế 
cảnh báo rằng một số người 
không nên chọn các khoản 

thanh toán trước mà nên chọn 
hình thức nhận một lần sau đó. 
Điều này là do hoàn cảnh của 
một số người đang thay đổi, 
gồm công việc và tiền lương – 
thực tế là IRS sử dụng mức thu 
nhập cũ hơn để tính toán các 
khoản thanh toán hàng tháng 
– đồng nghĩa với việc họ có thể 
sẽ nợ tiền chính phủ vào mùa 
thuế tới nếu họ nhận được quá 
nhiều tiền theo cách thanh 
toán ứng trước.

Do các khoản thanh toán 
ứng trước có nghĩa là những 
người hội đủ điều kiện sẽ được 
hoàn thuế ít hơn khi họ kê khai 
thuế vào năm tới. IRS đã nói 
rằng mọi người sẽ có cơ hội từ 
chối hình thức thanh toán ứng 
trước và thay vào đó sẽ chọn 
nhận thanh toán một lần vào 
năm 2022. Cơ quan này cho 
biết họ sẽ sớm công bố thông 
tin chi tiết về việc chọn không 
tham gia thông qua một công 
cụ trực tuyến.

Trong khi chương trình tín 
thuế trẻ em mở rộng hiện chỉ 
bắt đầu năm 2021, ông Biden 
muốn phúc lợi này sẽ trở thành 
một khoản phúc lợi vĩnh viễn.

Kim Liên biên dịch
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lỗi cho Hoa Kỳ’ đã không ngừng thúc 
đẩy quan điểm phủ nhận lịch sử, văn 
hóa, truyền thống, và các văn bản lập 
quốc của chúng ta dưới cái nhìn tiêu 
cực nhất có thể. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, nỗ lực hết sức gượng gạo 
này đã tiến triển từ việc nói với trẻ em 
rằng lịch sử là xấu xa cho đến nói những 
người dân Mỹ là quỷ dữ.

Trong các lớp học trên toàn quốc, 
học sinh đang phải học một chương 
trình giảng dạy mới được thiết kế để 
tẩy não các em bằng tín điều nực cười 
của cánh tả, được gọi là “Thuyết Sắc tộc 
Trọng yếu”. Sự thật về học thuyết méo 
mó này là nó hoàn toàn trái ngược với 
mọi thứ mà những người dân Hoa Kỳ 
bình thường thuộc bất kỳ màu da nào 
muốn dạy cho con của họ.

Thay vì giúp những người trẻ tuổi 
khám phá ra rằng Hoa Kỳ là quốc gia vĩ 
đại nhất, khoan dung nhất, và hào phóng 
nhất trong lịch sử, thuyết này dạy họ rằng 
Hoa Kỳ là xấu xa một cách có hệ thống 
và rằng trái tim của nhân dân chúng ta 
đầy thù hận và ác độc. Khác xa với việc 
tiến tới ước mơ đẹp đẽ của Mục sư Martin 
Luther King Jr. – rằng con em của chúng 
ta “không nên bị đánh giá bởi màu da, 
mà bởi giá trị nhân cách của chúng” – lý 
thuyết mới thấp hèn của Cánh Tả giảng 
rằng việc đánh giá con người bằng màu 
da của họ thực ra là một ý tưởng hay.

Việc dạy dù chỉ một đứa trẻ những 
thông điệp gây chia rẽ này sẽ dẫn đến 
việc lạm dụng tâm lý. Truyền dạy cho 
các thế hệ trẻ em những ý tưởng cực 
đoan này không chỉ là vô đạo đức mà 
còn là một chương trình tự sát quốc gia. 
Tuy nhiên, đó chính xác là những gì 
chính phủ ông Biden xác nhận gần đây 
trong một quy tắc được công bố ở Bản 
tin Liên bang (Federal Register) nhắm 
vào việc đưa ra một chương trình giảng 
dạy lấy cảm hứng từ thuyết sắc tộc trọng 
yếu cho học sinh Mỹ.

Quy tắc này trích dẫn một cách rõ ràng 
“Dự án 1619” mất uy tín của New York 
Times là động cơ thúc đẩy. The Times đã 
mô tả mục tiêu những nỗ lực của Dự án 
này là “giáo dục lại” người dân Mỹ, và 
dự án này thậm chí còn bao gồm một kế 
hoạch với những bài giảng khuyến khích 
học sinh thực hành “xóa bỏ” các phần của 
bản Tuyên ngôn Độc lập. Quy định của 
ông Biden cũng trích dẫn trực tiếp một 
nhà hoạt động cánh tả và người đề xướng 
hàng đầu về thuyết sắc tộc phê phán 
mà sách giáo khoa của ông ta nói rằng: 
“Cách khắc phục duy nhất cho sự phân 
biệt đối xử trong quá khứ là sự phân biệt 
đối xử hiện tại. Biện pháp khắc phục duy 
nhất để phân biệt đối xử hiện tại là phân 
biệt đối xử trong tương lai.”

Đây là điều mà chính phủ ông Biden 
muốn dạy cho trẻ em Hoa Kỳ.

Quy tắc của Bộ Giáo dục bắt nguồn 

từ một sắc lệnh mà ông Biden đã ký 
vào ngày đầu tiên nhậm chức. Lệnh 
của ông Biden đã bãi bỏ Ủy ban Cố vấn 
1776 của Tổng thống mà tôi đã lập ra để 
tôn vinh các nguyên tắc sáng lập Hoa 
Kỳ, và đảo ngược một hành động hành 
pháp mà tôi đã thực hiện để dừng việc 
áp đặt những thuyết đồi bại này lên các 
nhân viên liên bang trong các buổi đào 
tạo lực lượng nhân sự.

Rất may, hầu hết người dân Hoa Kỳ 
phản đối sự điên rồ này. Cánh Tả đã chỉ 
làm được việc đó cho đến thời điểm này 
vì không có đủ phụ huynh quan tâm và 
lên tiếng. Nhưng điều đó đang nhanh 
chóng thay đổi. Từ Quận Loudoun, 
Virginia, đến Cupertino, California, các 
bậc cha mẹ đang bắt đầu lên tiếng phản 
đối cuộc cách mạng văn hóa cánh tả. 
Những gì họ cần bây giờ là một kế hoạch 
để thực sự ngăn chặn nó.

Dưới đây là những thay đổi mà mọi bậc 
cha mẹ đang bận tâm ở Mỹ nên yêu cầu.

Đầu tiên, mọi cơ quan lập pháp của 
tiểu bang nên thông qua lệnh cấm tiền 
thuế của người dân cấp cho bất kỳ học 
khu hoặc nơi làm việc nào dạy thuyết 
sắc tộc trọng yếu, vốn đã vi phạm các 
luật chống phân biệt đối xử hiện hành. 
Lấy cảm hứng từ sắc lệnh của tôi vào 
năm ngoái (2020), Florida, Texas, North 
Carolina, Oklahoma, và các tiểu bang 
khác đã thực hiện các bước để thông 
qua các luật như vậy. Nó cần phải diễn 
ra ở khắp mọi nơi – và Quốc hội cũng 
nên tìm cách đưa ra lệnh cấm cấp liên 
bang thông qua luật pháp.

Thứ hai, mỗi tiểu bang nên thành lập 
Ủy ban 1776 riêng để kiểm tra chương 
trình giảng dạy của trường công lập và 
bảo đảm rằng học sinh được nhận một 
nền giáo dục yêu nước, ủng hộ người 
dân Hoa Kỳ – không được dạy rằng Hoa 
Kỳ là một quốc gia xấu xa.

Thứ ba, cha mẹ có quyền biết chính 
xác những gì đang được dạy cho con của 
họ. Năm ngoái, nhiều phụ huynh lần đầu 
tiên có cơ hội được thường xuyên nghe 
các lớp học do việc học từ xa. Khi học 
sinh quay trở lại lớp học của chúng, các 
tiểu bang cần thông qua luật yêu cầu tất 
cả các giáo án phải được cung cấp cho 
phụ huynh – mọi tài liệu, bài báo và bài 
đọc phải được đăng trên một cổng trực 
tuyến để phụ huynh xem những gì con 
em họ đang được dạy. Hơn nữa, ở nhiều 
nơi, có những quy định ngăn học sinh 
thu âm lại những gì giáo viên nói trong 
lớp. Các tiểu bang và hội đồng trường 
học nên thiết lập “Quyền Thu âm”.

Thứ tư, các bậc cha mẹ cần phải tổ 
chức tại địa phương – trong mọi học khu 
ở Mỹ để loại bỏ “Action Civics” (Hành 
động Công dân) và các phiên bản khác 
của nỗ lực bóp méo giáo dục công dân 
truyền thống thành một phương tiện 
chính trị nhồi sọ. Lập luận mới của phe 
Cánh Tả là “sự chia rẽ” của chúng ta 
xuất phát từ việc thiếu “giáo dục công 

dân” – một vấn đề mà họ định “sửa 
chữa” bằng rất nhiều tiền của người nộp 
thuế mới và định nghĩa lại “môn công 
dân” trong các trường học, giống y như 
họ đang cố gắng xác định lại ý nghĩa 
của “cơ sở hạ tầng”. Ngay lúc này, Quốc 
hội đang làm việc trên một dự luật trị 
giá 1 tỷ USD được gọi là Đạo luật Dân 
chủ An toàn Công dân (Civics Secures 
Democracy Act). Không một đảng viên 
Cộng Hòa nào nên tin cậy chính phủ 
ông Biden với 1 tỷ USD để chi cho các 
chương trình như vậy. Thậm chí tệ hơn 
nữa, đạo luật này còn đe dọa thiết lập 
một chương trình giảng dạy theo thực 
tiễn [không theo quy định của luật] về 
lịch sử và dân sự quốc gia, hối lộ một 
cách hiệu quả  các tiểu bang áp dụng 
chương trình giảng dạy chống người Mỹ 
của phe Cánh Tả. Đó là chương trình 
theo tiêu chuẩn giáo dục Common Core 
– nhưng cực đoan hơn nhiều. Và giống 
như Common Core, các bậc cha mẹ 
phải đoàn kết để ngăn chặn cuộc cướp 
đoạt quyền lực mới này ở cấp liên bang.

Thứ năm, bất kỳ phụ huynh nào 
phản đối tài liệu được dạy cho con họ 
ở trường công lập nên nhận được một 
phiếu tùy chọn tự động, cho phép họ 
chọn trường khác theo ý họ. Chính 
phủ không có quyền tẩy não học sinh 
để chúng có tư tưởng mâu thuẫn với ý 
muốn của cha mẹ chúng.

Thứ sáu, các tiểu bang cần phải kiểm 
soát lại các trường giáo dục [sư phạm] 
và cơ quan cấp chứng chỉ của họ để bảo 
đảm không tạo ra hàng loạt những giáo 
viên cấp tiến. Rõ ràng, phần lớn giáo 
viên của đất nước chúng ta là một trong 
số những người vị tha và tuyệt vời nhất ở 
đó – nhưng thật đáng tiếc, nhiều người đã 
tốt nghiệp từ các trường sư phạm cực kỳ 
thiên vị và thậm chí có thể không nhận 
thức được mức độ mà hệ tư tưởng cánh 
tả đã xâm nhập vào chương trình giáo 
dục của họ. Các tiểu bang nên thành lập 
các cơ quan cấp chứng chỉ khác có thể 
chứng nhận những giáo viên tuyệt vời, 

những người biết cách truyền cảm hứng 
yêu Hoa Kỳ. Sau đó, các học khu có thể 
ưu tiên thuê các giáo viên có các chứng 
chỉ này, đặc biệt là cho các vai trò [giảng 
dạy] về Anh ngữ, lịch sử và nghiên cứu xã 
hội. Các tiểu bang thậm chí có thể thiết 
lập các phiên bản Giảng dạy vì Hoa Kỳ 
(Teach for America) của riêng họ để đưa 
những người trẻ tuổi nhiệt thành và yêu 
nước vào lớp học.

Cuối cùng, các tiểu bang cần phải 
phá bỏ độc quyền về thời gian nhiệm kỳ 
(tenure)  trong các trường hệ K-12 công 
lập. Thời gian nhiệm kỳ ban đầu được 
cho là để bảo vệ giáo viên có năng lực 
khỏi bị ảnh hưởng chính trị quá mức; 
[nhưng] nó đã trở thành một công cụ để 
bảo vệ những giáo viên không đủ năng 
lực, những người mà bản thân họ đang 
sử dụng ảnh hưởng chính trị quá mức 
đối với con chúng ta. Các nhà giáo dục 
làm trẻ em xa lánh đất nước của chúng 
không nên được bảo vệ với nhiệm kỳ 
suốt đời; họ nên được “trả tự do” để theo 
đuổi sự nghiệp hoạt động chính trị.

Đừng mắc sai lầm: Động cơ đằng sau 
tất cả sự mất trí của cánh tả này là làm 
mất uy tín và loại bỏ những trở ngại lớn 
nhất đối với sự chuyển đổi căn bản của 
Hoa Kỳ. Để thành công với nghị trình 
cực đoan của họ, những người cấp tiến 
biết rằng họ phải xóa bỏ sự ràng buộc 
của chúng ta với Hiến pháp, Tuyên 
ngôn Độc lập, và hơn hết, là với bản sắc 
rất riêng của những người dân Mỹ – là 
một dân tộc tự do, tự hào và tự chủ. 
Cánh Tả biết rằng nếu họ có thể làm tan 
biến ký ức và bản sắc dân tộc của chúng 
ta, họ có thể giành được toàn quyền 
kiểm soát chính trị mà họ khao khát.

Một quốc gia chỉ vững mạnh khi 
tinh thần của nó vững mạnh. Vì con 
em chúng ta, chúng ta phải hành động 
trước khi quá muộn.

Từ RealClearWire.

Ông Donald J. Trump là vị tổng thống 
thứ 45 của Hoa Kỳ.

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

Kim Liên biên dịch

Kế hoạch loại bỏ các thuyết gây chia rẽ và 
cấp tiến ra khỏi trường học

Tiếp theo từ trang 1

Các khoản thanh toán tín thuế
trẻ em vào tháng Bảy ‘mới chỉ là bước 

đầu tiên’ của chính sách phúc lợi

Tổng thống Joe Biden nói về việc đạt được 
300 triệu mũi chích ngừa COVID-19 tại 

Phòng Quốc Yến của Tòa Bạch Ốc ở Hoa 
Thịnh Đốn hôm 18/06/2021.

EMEL AKAN

Hôm 23/06, Bộ trưởng Nội vụ 
Hoa Kỳ Deb Haaland cho biết 
tại một phiên điều trần của ủy 
ban Hạ viện rằng chính phủ 
của Tổng thống (TT) Biden 
không có kế hoạch cấm vĩnh 
viễn hoạt động khoan dầu khí 
mới trên đất liên bang.

“Hoạt động sản xuất khí 
và dầu sẽ tiếp tục tốt trong 
tương lai,” bà Haaland cho 
biết trong một phiên điều trần 
của Ủy ban Tài nguyên Thiên 
nhiên Hạ viện. “Tôi không 
nghĩ có kế hoạch cấm vĩnh 
viễn ngay bây giờ.”

Bình luận của bà Haaland 
được đưa ra sau khi hôm 15/06 
một thẩm phán liên bang chặn 
lệnh cấm tạm thời của chính 
phủ TT Biden đối với các hợp 
đồng thuê mới để khoan dầu 
khí trên các vùng đất và vùng 

biển công cộng.
Tháng 01/2021, chính phủ 

TT Biden đã đình chỉ hoạt 
động cho thuê và khoan dầu 
khí mới trong 60 ngày và ra 
lệnh cho Bộ Nội vụ tiến hành 
“đánh giá toàn diện” chương 
trình cho thuê của mình.

Trong buổi điều trần, bà 
Haaland nói rằng bản đánh 
giá sẽ được công bố vào “đầu 
mùa hè.”

Bà nói thêm rằng, “Chúng 
tôi sẽ đánh giá các chương 
trình nhiên liệu hóa thạch vào 
thời điểm đó.”

Tổng thống Joe Biden đã 
vận động về việc chấm dứt khai 
thác nhiên liệu hóa thạch trên 
các khu đất công. Khoảng hơn 
20% sản lượng dầu và hơn 10% 
sản lượng khí đốt ở Hoa Kỳ đến 
từ các vùng đất công cho thuê 
và các vùng đại dương do liên 
bang quản lý.

Bà Kathleen Sgamma, chủ 
tịch Liên minh Năng lượng 
Phương Tây, đại diện cho 200 
công ty dầu khí ở nhiều nước 
phương Tây gọi tuyên bố của 
bà Haaland là “khá mơ hồ”.

“Tôi đoán là điều này tốt. 
Điều này ngụ ý rằng bà ấy có 
thể chưa biết họ đang làm gì 
và ngay cả khi bà ấy biết, thì kế 
hoạch đó có thể thay đổi trong 
tương lai gần,” bà nói với The 
Epoch Times trong một email.

Theo E&E News, Bộ Nội vụ 
đã đệ trình báo cáo về tương lai 
của chương trình dầu khí liên 
bang lên Tòa Bạch Ốc.

Bà Sgamma cho biết báo 
cáo sẽ đưa ra kế hoạch về cách 
Bộ Nội vụ sẽ tiến hành “đánh 
giá toàn diện”.

“Tôi đoán chúng ta sẽ sớm 
tìm ra kế hoạch là gì. Tôi đoán 
rằng việc xem xét sẽ mất ít nhất 
một vài năm và còn nhiều thời 

gian để tự hỏi liệu kết quả cuối 
cùng có phải là một nỗ lực bất 
hợp pháp khác để ngừng cho 
thuê hay không,” bà nói.

Bà Sgamma nói thêm rằng 
tuyên bố của bà Haaland tại 
phiên điều trần công nhận 
“rằng cả bà ấy và tổng thống 
đều không có thẩm quyền để 
cấm cho thuê.”

Theo báo cáo từ Cơ quan 
Thông tin Năng lượng hôm 
23/06, dự trữ dầu thô của Hoa 
Kỳ giảm 7.6 triệu thùng trong 
tuần kết thúc ngày 18/06, đánh 
dấu lần giảm thứ 5 liên tiếp 
được cơ quan này báo cáo.

Những người chỉ trích cho 
rằng nghị trình về khí hậu của 
chính phủ đang khiến các nhà 
sản xuất trong nước khó đầu 
tư để đáp ứng nhu cầu năng 
lượng ngày càng tăng của đất 
nước. Vì thế, họ lo ngại rằng 
Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc nhiều 

hơn vào nhập cảng dầu từ 
ngoại quốc.

Mặt khác, các nhóm môi 
trường yêu cầu ông Biden 
đấu tranh mạnh mẽ hơn cho 
chương trình khí hậu.

Food and Water Watch, một 
nhóm vận động về biến đổi khí 
hậu đã phản ứng với những 
bình luận của bà Haaland, khi 
nói rằng điều này mâu thuẫn 
với “những lời hứa được lặp đi 
lặp lại của ông Biden về việc 
cấm sản xuất dầu từ đá phiến 
sét trên đất công.”

“Giờ đây, dường như ông 
Biden không có ý định giữ 
lời hứa đó,” ông Mitch Jones, 
giám đốc chính sách của 
nhóm vận động này cho biết 
trong một tuyên bố.

Ông Jones nói: “Đây sẽ là 
một sự đầu hàng tai hại đối 
với ngành công nghiệp nhiên 
liệu hóa thạch và một dấu hiệu 
đáng lo ngại cho thấy Tòa Bạch 
Ốc không cam kết thực hiện 
các hành động cần thiết để 
ngăn chặn thảm họa khí hậu.”

Bình Hòa biên dịch

Tổng thống Biden quyết tâm
tạo việc làm… tại Trung Quốc

Bộ trưởng Nội vụ: Không có kế hoạch cấm vĩnh viễn 
‘ngay bây giờ’ việc cho thuê và khoan dầu khí mới

Tổng thống Joe Biden nói về việc làm và nền kinh tế trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris lắng nghe, tại Tòa Bạch Ốc 
ở Hoa Thịnh Đốn hôm 07/04/2021.

NATHAN HOWARD/GETTY IMAGES

Đây chỉ là bước 
đầu tiên. Kế hoạch 

Gia đình Mỹ của 
tôi sẽ mở rộng 

phúc lợi này trong 
nhiều năm tới.

Joe Biden

Học sinh lớp ba luyện ngữ pháp tại một trường tiểu học ở Woodland, Washington. 



11MỸ - TRUNGNGÀY 02 — 08/07/202110 HOA KỲ NGÀY 02 — 08/07/2021

JACK PHILLIPS
 
Một chuyên gia hàng đầu của 
Hoa Kỳ về virus cúm đã phát 
hiện ra rằng các trình tự ban 
đầu của bộ gene virus corona 
mới (virus Trung Cộng) đã bị 
xóa theo yêu cầu của các nhà 
nghiên cứu ở Trung Quốc; điều 
này đã được Viện Y tế Quốc gia 
Hoa Kỳ (NIH) xác nhận.

NIH, chưa phúc đáp yêu cầu 
bình luận của The Epoch Times, 
nói với Wall Street Journal (WSJ) 
rằng họ đã xóa các trình tự gene 
sau khi một nhà nghiên cứu 
Trung Quốc yêu cầu cơ quan 
Hoa Kỳ này làm như vậy, giải 
thích rằng nhà nghiên cứu đó 
đã gửi các trình tự gene trên ba 
tháng trước đó. Tuyên bố cho 
biết khoa học gia này muốn dữ 
liệu bị xóa vào tháng 06/2020 vì 
một phiên bản cập nhật trình tự 
gene đã được tải lên một cơ sở 
dữ liệu chưa được xác định khác.

NIH cho biết trong một 
tuyên bố cho tờ WSJ, “Các nhà 
điều tra đệ trình có quyền đối 
với dữ liệu của họ và có thể yêu 
cầu rút dữ liệu.”

Giáo sư Jesse Bloom, một 
nhà nghiên cứu COVID-19 từ 
Trung tâm Nghiên cứu Ung 
thư Fred Hutchinson ở Seattle, 
đã viết trong một bài báo chưa 
được bình duyệt rằng các dữ 
liệu bị thiếu liên can đến trình 
tự gene của các mẫu virus thu 
được ở Vũ Hán, Trung Quốc, 
từ những bệnh nhân nhập viện 
hoặc bị nghi nhiễm COVID-19.

Ông Bloom đã viết trong 
một bản tóm tắt đăng trực tuyến 
hôm 22/06 rằng ông đã xác định 
được một tập dữ liệu chứa các 
chuỗi trình tự gene của SARS-
CoV-2, một tên gọi khác của 
virus Trung Cộng, được lấy ngay 
từ những ngày đầu trong đại 
dịch Vũ Hán và đã bị xóa khỏi 
cơ sở dữ liệu của NIH.

Theo bản tóm tắt của mình, 
ông Bloom đã khôi phục “các 
tệp tin đã bị xóa khỏi Google 

Cloud và [đã] tái tạo lại một 
phần trình tự gene của 13 loại 
virus gây dịch bệnh ban đầu.”

Sau đó, sau khi phân tích 
phát sinh loài của các trình tự 
này, “dữ liệu cho thấy rằng các 
trình tự gene của Chợ Hải sản 
Hoa Nam, vốn là trọng tâm của 
báo cáo chung của WHO-Trung 
Quốc, không hoàn toàn đại diện 
cho các virus ở Vũ Hán trong 
giai đoạn đầu của dịch bệnh,” 
ông viết khi đề cập đến báo cáo 
bị chỉ trích rộng rãi từ Tổ chức Y 
tế Thế giới hồi đầu năm nay mà 
đã cáo buộc rằng động vật – thay 
vì rò rỉ từ phòng thí nghiệm – 
là nguồn gốc của đại dịch.

Ông Bloom viết, “Thay vào 
đó, nguyên bản của các trình 
tự SARS-CoV-2 mà đã biết có 
thể chứa ba đột biến liên hệ với 
virus trong chợ khiến nó giống 
với họ hàng của virus SARS-
CoV-2 trên dơi.”

Giải thích chi tiết về phát 
hiện này, nhà nghiên cứu này 
cho hay ông đã tìm thấy một dự 
án của Đại học Vũ Hán đã giải 
mã 34 trường hợp dương tính 
với COVID-19 từ tháng 01/2020 
cùng với 16 trường hợp hồi 
tháng 02/2021.

Ông Bloom đã tweet rằng, 
“Nhưng khi tôi tìm đến Sequence 
Read Archive, tôi thấy toàn bộ 
dự án [này] đã biến mất!” Ông 
nói rằng điều đó không có nghĩa 
là NIH đã tham gia vào các sai 
phạm bị cáo buộc hoặc cố gắng 
che đậy các phát hiện, lưu ý 
rằng “chính sách của Sequence 
Read Archive cho phép người 
gửi [được quyền] xóa bằng cách 
yêu cầu qua email.”

Tuy nhiên, cho dù NIH có 
hành động theo đạo đức hay 
không, phát hiện của ông chắc 
chắn sẽ gây thêm nghi ngờ về 
nguồn gốc của virus Trung 
Cộng. Sự suy đoán đang tăng 
lên, bao gồm từ Cộng đồng 
Tình báo Hoa Kỳ, rằng virus 
này có thể đã thoát ra từ Viện 
Virus học Vũ Hán, một cơ sở 

nghiên cứu được bảo mật ở 
mức độ cao nhất, chỉ cách một 
khu chợ bán thực phẩm tươi 
sống bị Trung Cộng đổ lỗi cho 
sự bùng phát ban đầu vài dặm. 
Trong khi đó, Trung Cộng cũng 
bị cáo buộc đã che đậy nguồn 
gốc của virus bằng cách bịt 
miệng các nhà nghiên cứu và 
bác sĩ hồi đầu năm 2020.

Ông Bloom viết trên Twitter 
tuần này: “Mặc dù các sự kiện 
dẫn đến sự xuất hiện của SARS-
CoV-2 ở Vũ Hán là không rõ 
ràng (bệnh từ động vật với tai 
nạn trong phòng thí nghiệm), 
nhưng mọi người đều đồng 
ý rằng tổ tiên sâu xa là virus 
corona từ dơi. Do đó, chúng tôi 
cho là các trình tự SARS-CoV-2 

đầu tiên lẽ ra phải giống với 
virus corona trên dơi hơn và 
khi SARS-CoV-2 tiếp tục phát 
triển, nó sẽ trở nên khác biệt 
hơn với các tổ tiên này.”

Tuy nhiên, ông Bloom nhấn 
mạnh rằng “không phải vậy” 
và thay vào đó, virus COVID-19 
ở chợ hải sản “khác với virus 
corona hơn là virus SARS-
CoV-2 được thu thập sau này 
ở Trung Quốc và thậm chí các 
quốc gia khác.”

Theo ghi nhận của Wall 
Street Journal, một số thông tin 
bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu NIH đã 
được công bố trong một bài báo 
trên một tạp chí nhỏ, nhưng ông 
Bloom cho biết các nhà nghiên 
cứu có xu hướng tìm kiếm trình 

tự gene trong cơ sở dữ liệu lớn 
như cơ sở dữ liệu mà cơ quan 
y tế Hoa Kỳ vận hành.

Ngoài ra, việc xóa các trình tự 
theo lệnh của một nhà khoa học 
Trung Quốc phủ một cái bóng 
tối khác lên sự minh bạch của 
Trung Cộng về nguồn gốc của 
virus và cách nhà cầm quyền 
này giải quyết những ngày đầu 
của đại dịch, ông Bloom nói 
với tờ Wall Street Journal. The 
Epoch Times đã liên hệ với ông 
để yêu cầu bình luận.

Tiến sĩ Vaughn Cooper, một 
nhà sinh vật học của Đại học 
Pittsburgh, cho biết trong một 
bình luận cho bài báo: “Nó 
khiến chúng ta tự hỏi liệu có 
những chuỗi khác như thế này 
đã bị loại bỏ hay không. Nếu có 
nhiều trình tự hơn được đưa ra 
ánh sáng, đặc biệt là từ các thời 
điểm ban đầu hoặc các mẫu 
lưu trữ ở nơi khác, mọi thứ có 
thể thay đổi một lần nữa,” ông 
Sergei Pond, giáo sư sinh học 
của Đại học Temple, cho biết 
thêm trong khi gợi ý rằng nhiều 
dữ liệu có nguồn gốc từ những 
ngày đầu đại dịch sẽ “có khả 
năng” xuất hiện trong tương lai.

 
Hồng Ân biên dịch

WALTER E. BLOCK

Theo Bộ trưởng Tài chính 
Hoa Kỳ Janet Yellen, 
thuế thu nhập doanh 
nghiệp toàn cầu “đang 

chạy đua xuống mức 
đáy” trong nhiều năm qua. 

Theo quan điểm của bà, điều này 
phải được dập tắt ngay từ khi còn ở 
trong “trứng nước”, nếu muốn đạt 
được sự thịnh vượng.

Nói gì thế nhỉ? Thuế quá thấp sao? 
Đây hẳn sẽ là tin thời sự với những 
người nộp thuế! Như bà ấy nhìn nhận 
vấn đề, sự giàu có của các quốc gia 
theo quan điểm của [nhà kinh tế học] 
Adam Smith không đến từ khu vực tư 
nhân. Đúng hơn, chính phủ là động lực 
của tăng trưởng. Và chính phủ càng có 
nhiều tiền, thì tất cả chúng ta sẽ càng 
khấm khá. Nhưng khu vực công được 
nuôi dưỡng bằng tiền thu từ thuế. Do 
đó, cần phải nâng cao mức thuế và tiếp 
tục đi theo hướng này. Theo quan điểm 
của bà Janet Yellen, quy mô tối ưu của 
chính phủ trong nền kinh tế là cỡ nào? 
Bà ấy không cho biết. Nhưng tất cả 
những gì chúng ta biết chắc chắn là nó 
“lớn hơn nữa” so với hiện tại.

Vấn đề là có “những con sâu trong 
trái táo”. Bà Yellen là nhà kinh tế đủ để 
biết về việc nếu quý vị cứ tiếp tục nhổ 
lông con ngỗng vàng này [đánh thuế 
cao], cuối cùng con ngỗng  [các doanh 
nghiệp] sẽ tìm kiếm đến những đồng cỏ 
mới xanh hơn: các doanh nghiệp sẽ cố 
gắng hết sức để chuyển sang các vùng 
lãnh thổ có thuế thấp hơn. Điều này 
hoàn toàn trái ngược với quan điểm của 
Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez 
(Dân Chủ–New York): Người giàu sẽ 
ngồi đó và chịu đựng, mãi mãi.

Rồi sau đó phải làm gì với “con sâu” 
này? Tại sao, [bà ấy] thuyết phục các 
quốc gia khác cũng tăng thuế suất của 
họ. Nếu các quốc gia cũng làm vậy, thì 
sẽ không có các tập đoàn đa quốc gia 
bỏ chạy; họ sẽ không còn chỗ nào để 
mà đến. Do đó, Bộ trưởng Tài chính của 
chúng ta đang tìm cách thuyết phục các 
thành viên khác của Nhóm 20 quốc gia 
(G-20) đi theo sự dẫn dắt của Hoa Kỳ 
theo hướng “[thuế] cao hơn nữa.”

Nói cách khác, chúng ta và các nền 
kinh tế tân tiến khác trên thực tế nên 
hình thành một thỏa thuận chung về 
thuế. Tất cả chúng ta nên đồng thuận 
với nhau rằng chính sách thuế không 
tiếp tục “chạy đua thấp đến đáy” trong 
nỗ lực cạnh tranh với nhau để thu hút 
thêm đầu tư của doanh nghiệp vào 
quốc gia chúng ta.

Nhưng kinh tế học sơ đẳng dạy rằng 

các thỏa thuận chung, dù là về dầu mỏ 
hay thép hay bất cứ thứ gì khác có mục 
tiêu đó, đều có xu hướng tan rã. Các 
thỏa thuận chung dễ bị tổn thương bởi 
hai mối đe dọa. Đe dọa trong nội bộ là 
mỗi thành viên của thỏa thuận chung 
có động cơ để “gian lận”. Chắc chắn là 
phải tăng “giá” (thuế), nhưng sau đó 
là cung cấp “các chiết khấu” ẩn cho 
khách hàng để giành lợi thế hơn so với 
các thành viên khác trong thỏa thuận 
chung. Thỏa thuận chung về thuế của 
bà Yellen được miễn trừ khỏi mối đe 
dọa này. Bởi vì thuế suất là vấn đề được 
ghi chép công khai.

Nhưng sau đó là mối đe dọa từ bên 
ngoài đối với các thỏa thuận chung. Nếu 
các nhà sản xuất thành công trong việc 
tăng giá và lợi tức (hệ số co giãn của 
“cầu” cần phải vừa phải), thì khi ấy các 
doanh nghiệp bên ngoài khác sẽ tham 

gia vào ngành để tận dụng lợi ích do 
thỏa thuận chung này tạo ra.

Thỏa thuận hành động chung về 
thuế của bà Yellen có phải chịu loại đe 
dọa này không? Chà, không có doanh 
nghiệp nào đặt trụ sở trên Mặt Trăng, 
hoặc Hỏa tinh, ít nhất là chưa có, vì 
vậy kế hoạch của bà ấy vẫn an toàn 
cho đến nay. Nhưng có hơn 200 quốc 
gia trên Trái Đất này. Sự thật là, có 20 
quốc gia đứng đầu chiếm tỷ trọng lớn 
một cách bất cân đối trong GDP của 
thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn những 
quốc gia ở phân vị thứ hai và thứ ba 
sẽ ở vị thế có lợi cho việc chĩa mũi dùi 
vào chính sách của bà Yellen bằng 
cách từ chối thực hiện các kế hoạch 
thuế “ngày càng cao hơn” của bà ấy. 
Nếu họ kiềm chế, và giữ nguyên chính 
sách thuế họ đang có hiện nay, ngay 
ở mức “đáy”, thì sự kiềm chế của họ 
có thể làm mất đi khá nhiều gió khỏi 
cánh buồm thuế của bà Yellen.

Xin có đôi điều về từ “đáy” ấy. Khi 
tính đến tất cả các loại thuế của Hoa 
Kỳ, liên bang, tiểu bang, và cả địa 
phương, thì phần do các chính phủ thu 
về thường vượt quá 50%. So sánh điều 
này với hệ thống chế độ ‘phong kiến tà 
ác’, trong đó nông nô được yêu cầu làm 
việc trên tài sản của chủ nô chỉ hai hoặc 
nhiều nhất là ba ngày mỗi tuần. Một 
mức “đáy” nào đấy, thưa bà Yellen!

Ông Walter E. Block là chủ nhiệm bộ 
môn kinh tế học tại Đại học Loyola ở 
New Orleans. Ông cũng là một học giả 
phụ tá tại Viện Mises và Viện Hoover.
Quan điểm trong bài viết này là ý kiến   
của tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của The Epoch Times.

Kim Liên biên dịch

FRANK FANG
 

Theo một báo cáo gần đây, 
các nhà hoạch định chính 
sách của Hoa Kỳ nên làm việc 
với các đồng minh, đặc biệt là 
các quốc gia ở Đông Nam Á, 
để chống lại sức ảnh hưởng 
địa chính trị ngày càng tăng 
của Bắc Kinh.

Báo cáo dài 38 trang, với 
nhan đề “Cạnh tranh Trung–
Mỹ: Đo lường Ảnh hưởng 
Toàn cầu,” đã so sánh các yếu 
tố có thể định lượng được giữa 
hai quốc gia trên các khía 
cạnh kinh tế, chính trị và an 
ninh. Những yếu tố này bao 
gồm tổng số lượng hàng hóa 
được giao thương và vũ khí 
được chuyển giao, cũng như 
tư cách thành viên của tổ chức 
liên chính phủ mà hai bên 
cùng tham gia. Sau đó, một 
chỉ số được tính toán để mô tả 
mức độ ảnh hưởng của Trung 
Quốc và Hoa Kỳ đối với các 
quốc gia khác trong giai đoạn 
từ năm 1960 đến năm 2020.

Theo báo cáo này, năm 
1992, Bắc Kinh có ảnh hưởng 
nhiều hơn ở 33 quốc gia, còn 
Hoa Kỳ có ảnh hưởng nhiều 
hơn ở 160 quốc gia. Sau đó, 
đối với ba chính phủ liên 
tiếp của Hoa Kỳ – dưới thời 
các tổng thống Bill Clinton, 
George W. Bush và Barack 
Obama – tổng số quốc gia sẵn 
sàng đón nhận ảnh hưởng của 
Hoa Kỳ đã giảm xuống, trước 
khi xu hướng trượt dốc này 
được đảo ngược dưới thời cựu 
Tổng thống Donald Trump, 
mặc dù ông Trump đã công 
khai rút khỏi một số tổ chức 

đa phương.
Số lượng [các quốc gia 

chịu ảnh hưởng] của Hoa 
Kỳ đã giảm xuống còn 158 
vào cuối thời chính phủ cựu 
Tổng thống Clinton vào năm 
2001. Con số đó đã giảm đáng 
kể dưới thời chính phủ cựu 
Tổng thống Bush, vì 17 quốc 
gia trở nên nhạy cảm hơn với 
ảnh hưởng của Bắc Kinh, đưa 
tổng số [các quốc gia chịu 
ảnh hưởng] của Hoa Kỳ giảm 
xuống còn 141.

Chỉ có bốn quốc gia trở 
nên cởi mở hơn với ảnh 
hưởng của Bắc Kinh dưới thời 
chính phủ cựu Tổng thống 
Obama, đẩy tổng số [các quốc 
gia chịu ảnh hưởng] của Hoa 
Kỳ xuống còn 137. Tuy nhiên, 
chính phủ ông Trump đã đảo 
ngược xu hướng trượt dốc này, 
thêm vào ba quốc gia và đưa 
phạm vi ảnh hưởng của Hoa 
Kỳ lên trở lại con số 140. Bản 
báo cáo, là một công trình hợp 
tác giữa tổ chức cố vấn Hội 
đồng Đại Tây Dương có trụ sở 
tại Hoa Thịnh Đốn và Đại học 
Denver, đã không nêu tên cụ 
thể ba quốc gia này.

Trong cùng khoảng thời 
gian đó, Trung Cộng đã chứng 
kiến số lượng quốc gia dễ bị tác 
động hơn đối với sự ảnh hưởng 
của nhà cầm quyền này tăng 
từ con số 33 vào năm 1989 lên 
con số 67 vào năm 2012 dưới 
thời hai cựu lãnh đạo Trung 
Quốc là Giang Trạch Dân và 
Hồ Cẩm Đào. Kể từ năm 2012, 
năm mà nhà lãnh đạo hiện tại 
của Trung Quốc Tập Cận Bình 
lên nắm quyền, mức độ ảnh 
hưởng của Bắc Kinh đã chững 

lại và giảm xuống còn 61 quốc 
gia vào cuối năm 2020.

Mặc dù Hoa Kỳ đã duy trì 
một vị trí dẫn đầu áp đảo về 
sức ảnh hưởng toàn cầu so với 
Trung Quốc, nhưng Trung 
Cộng đã đạt được nhiều lợi 
ích đáng kể ở nhiều nơi trên 
thế  giới.

“Đáng chú ý nhất là sự xói 
mòn ảnh hưởng của Hoa Kỳ 
so với ảnh hưởng của Trung 
Quốc trên hầu hết các khu 
vực toàn cầu [vào năm 2020],” 
báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cho biết thêm: 
“Ảnh hưởng của Trung Quốc 
lớn hơn ảnh hưởng của Hoa 
Kỳ trên phần lớn khu vực Phi 
Châu và Đông Nam Á và đã 
gia tăng ở các quốc gia thuộc 
Liên Xô cũ. Ảnh hưởng của 
Trung Quốc cũng đã làm xói 
mòn lợi ích của Hoa Kỳ ở Nam 
Mỹ, Tây Âu và Đông Á.”

Indonesia nằm trong danh 
sách là một trong những quốc 
gia hiện đang cởi mở hơn 
với ảnh hưởng của Bắc Kinh. 
Theo báo cáo, quốc gia Đông 
Nam Á này đã ủng hộ Hoa Kỳ 
từ năm 1960 đến năm 2010 
trước khi Trung Quốc trở 

thành quốc gia có ảnh hưởng 
hơn vào năm 2011. Các quốc 
gia khác bao gồm Pakistan, 
Ghana và Ethiopia.

Báo cáo giải thích: “Ở mỗi 
nơi như vậy, hầu hết những 
lợi ích thu được là nhờ vào 
các công cụ kinh tế trong 
chính sách ngoại giao của 
Trung Quốc.” 

Theo báo cáo, đại dịch 
COVID-19 đang tiếp diễn 
do virus Trung Cộng gây ra, 
thường được gọi là chủng virus 
corona mới, đã “đẩy nhanh 
hơn nữa tỷ lệ thu được những 
lợi ích này của Trung Quốc, 
với việc các đối tác mới cũng 
như các đối tác hiện hữu ngày 
càng tăng cường sự phụ thuộc 
của họ vào Trung Quốc.”

Trung Cộng đã và đang tận 
dụng khả năng sản xuất vật tư 
y tế bao gồm cả khẩu trang và 
vaccine cho hoạt động ngoại 
giao, trong một nỗ lực nhằm 
át đi những chỉ trích của quốc 
tế về phản ứng kém của họ 
trong thời kỳ đầu của đại dịch, 
trong đó có việc che đậy [đợt 
bùng phát] ban đầu và tiếp 
tục không minh bạch với các 
cuộc điều tra.

Một báo cáo gần đây của 
Liên đoàn Ký giả Quốc tế 
cho thấy khi các nước nhận 
viện trợ y tế COVID-19 từ 
Trung Quốc, tường thuật trên 
phương tiện truyền thông của 
các nước này sẽ đưa ra các bài 
báo có quan điểm thuận lợi 
cho Trung Cộng.

Báo cáo đã đưa ra một số 
khuyến nghị cho các nhà 
hoạch định chính sách của 
Hoa Kỳ, đặc biệt là thúc đẩy 
Nhật Bản trở thành thành 
viên chính thức của liên minh 
“Ngũ Nhãn” và hợp tác chặt 
chẽ với các thành viên của 
Hiệp hội Các Quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN).

Báo cáo nêu rõ, “Thúc đẩy 
sự phụ thuộc lẫn nhau trong 
nội bộ khối ASEAN, tăng khả 
năng của khu vực để chống lại 
ảnh hưởng ngày càng lớn của 
Trung Quốc.”

Các khuyến nghị khác bao 
gồm đàm phán một hiệp định 
thương mại ưu đãi giữa Hoa 
Kỳ và ASEAN, kèm theo việc 
duy trì mối liên hệ an ninh với 
Indonesia và Thái Lan.

 
Hồng Ân biên dịch

FRANK FANG

Một chuyên gia không gian và 
an ninh đã cảnh báo sau khi 
Trung Quốc gửi một phi hành 
đoàn ba người lên trạm vũ trụ 
chưa hoàn thiện của nước này, 
rằng các nhà hoạch định chính 
sách Hoa Kỳ cần đưa ra một 
chiến lược không gian tốt hơn.

“Để chiến đấu và giành 
chiến thắng trong một cuộc 
chiến không gian chống lại Hoa 
Kỳ, điều đầu tiên mà [Trung 
Cộng] sẽ làm là đánh sập hoặc 
làm mù các vệ tinh của chúng 
ta trong một sự kiện kiểu Trân 
Châu Cảng trong không gian,” 
ông Brandon Weichert, tác 
giả cuốn “Giành Được Không 
Gian: Cách Hoa Kỳ Duy Trì 
là một Siêu Cường,” cho biết 
trong một cuộc phỏng vấn với 
NTD hôm 19/06.

“Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng 
để tự vệ, chứ chưa nói đến việc 
trả đũa, theo cách có thể ngăn 
cản Trung Quốc hoặc Nga thử 
làm như vậy trong một cuộc 
khủng hoảng địa chính trị.”

Cơ quan phụ trách chương 
trình không gian có người lái 
của Trung Quốc, Văn phòng Kỹ 
thuật Không gian có người lái 
Trung Quốc (CMSEO), không 
phải là một cơ quan dân sự như 
NASA. CMSEO trực thuộc Quân 
ủy Trung ương Trung Quốc 
(CMC), một cơ quan của Trung 
Cộng phụ trách giám sát quân 
đội Trung Quốc.

Hiện tại, CMSEO do ông Hác 
Thuần (Hao Chun) đứng đầu, 
mặc dù chương trình không 

gian có người lái của quốc gia 
là do Thượng tướng Lý Thượng 
Phúc (Li Shangfu) chỉ huy, 
người đồng thời là chủ nhiệm 
Bộ Phát triển Trang bị của CMC.

Phải nhấn mạnh rằng chương 
trình không gian có người lái 
này không thể tách rời khỏi 
quân đội Trung Quốc, ba thành 
viên phi hành đoàn—Nhiếp Hải 
Thắng (Nie Haisheng), Lưu Bá 
Minh (Liu Boming) và Thang 
Hồng Ba (Tang Hongbo)—đều 
là những cựu phi công không 
quân của quân đội Trung Quốc. 

Họ sẽ ở trong module sinh 
hoạt chính của trạm trong ba 
tháng, thời gian ở lại lâu nhất 
đối với bất kỳ công dân Trung 
Quốc nào trong không gian kể 
từ khi Bắc Kinh đưa một phi 
hành gia vào quỹ đạo Trái Đất 
vào năm 2003. Trạm vũ trụ của 
Trung Quốc có tên là Thiên 
Cung sẽ nhận thêm các module 
vào năm 2022.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) 
được phóng vào năm 1998 là sự 
hợp tác giữa Hoa Kỳ, Canada, 
Nhật Bản, Nga và các quốc gia 
thành viên của Cơ quan Vũ trụ 
Âu Châu. Trung Quốc đã bị cấm 
tham gia ISS kể từ năm 2011 
khi Hoa Kỳ thông qua luật cấm 
hợp tác không gian giữa NASA 
và các tổ chức Trung Quốc do lo 
ngại về an ninh quốc gia.

Các hành động của Trung 
Quốc cũng đã gây mất lòng tin 
dẫn đến việc họ bị cấm tham 
gia vào ISS. Hồi tháng 01/2007, 
Trung Quốc đã bắn một hỏa tiễn 
chống vệ tinh vào một trong 
những vệ tinh thời tiết không 

còn hoạt động nữa của nước 
này, khiến quốc tế lo ngại.

Ông Weichert chỉ ra hai 
công nghệ vũ trụ của Trung 
Quốc có thể làm tê liệt các vệ 
tinh của Hoa Kỳ. Đầu tiên, ông 
cho biết một cánh tay robot 
khổng lồ—dài 10 mét, có thể 
nâng vật nặng tới 20 tấn, theo 
truyền thông nhà nước Trung 
Cộng—được gắn vào trạm vũ trụ 
Trung Quốc và gây ra một mối 
đe dọa nghiêm trọng.

“Vì vậy, trong thời bình 
Trung Quốc có thể sử dụng 
cánh tay đó để giúp tàu cập 
cảng. Nhưng trong thời chiến, 
họ có thể sử dụng thứ đó để 
bứt các vệ tinh của chúng ta 
khỏi các quỹ đạo gần đó và đẩy 
chúng ra khỏi quỹ đạo hoặc phá 
hoại chúng,” ông Weichert nói.

Hồi tháng 04/2021, chỉ huy 
Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ, 
Tướng James Dickinson đã nói 
trước một phiên điều trần tại 
Thượng viện rằng công nghệ 

cánh tay robot của Trung Quốc 
“có thể được sử dụng trong một 
hệ thống tương lai để đối phó 
với các vệ tinh khác” trong 
không gian.

Ông Weichert cho biết công 
nghệ thứ hai của Trung Quốc 
gây ra mối đe dọa cho các vệ 
tinh của Hoa Kỳ là tia laser.

Ông nói, “Các nhà hoạch 
định Trung Quốc đã nói về việc 
lắp đặt một tia laser lớn khi 
trạm [không gian] của họ hoàn 
thiện trên quỹ đạo. Giờ đây, họ 
nói rằng trong thời bình, tia 
laser sẽ được sử dụng để làm 
sạch các mảnh vỡ trên quỹ đạo. 
Tuy nhiên, trong thời chiến, tia 
laser đó có khả năng được dùng 
để làm mù các vệ tinh cảm biến 
của Hoa Kỳ trên quỹ đạo.”

Năm 2018, các nhà nghiên 
cứu tại Đại học Kỹ thuật Không 
quân Trung Quốc đã xuất bản 
một bài báo gợi ý cách một tia 
laser khổng lồ có hiệu quả trong 
việc làm sạch rác không gian và 

các vệ tinh cũ.
Thông tin bằng vệ tinh không 

chỉ mang tính sống còn đối với 
Hoa Thịnh Đốn trong việc khai 
triển lực lượng của mình một 
cách hiệu quả, mà còn trọng 
yếu đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. 
Ông Weichert cho biết Hoa Kỳ 
sẽ chứng kiến   nền kinh tế của 
mình quay trở lại “thời trước 
những năm 1970” khi không có 
các vệ tinh, vì hầu hết các giao 
dịch điện tử hiện đại, chẳng hạn 
như các quỹ hoán đổi danh 
mục (ETF), đều dựa vào chúng.

Theo ông Weichert, quan 
trọng hơn là Trung Quốc đang 
giành được vị trí dẫn đầu của Hoa 
Kỳ trong lĩnh vực không gian.

“Họ vẫn ở phía sau chúng 
ta. Nhưng thay vì đi sau chúng 
ta 18 năm, 20 năm, thì giờ đây 
họ chỉ chậm hơn chúng ta 
khoảng sáu hoặc bảy năm mà 
thôi,” ông nói.

Ông Weichert cho hay hiện 
tại, các nhà hoạch định chính 
sách của Hoa Kỳ đang “tư duy 
quá hạn hẹp” với các chính 
sách về không gian của mình. 
Họ cần “phát triển các hệ thống 
và các học thuyết” không chỉ để 
bảo vệ các vệ tinh của Hoa Kỳ 
mà còn cả các lợi ích thương 
mại trong tương lai.

Thiện Lan biên dịch

Dữ liệu COVID-19 từ thuở sơ kỳ của đại dịch đã bị xóa khỏi cơ 
sở dữ liệu NIH theo yêu cầu của khoa học gia Trung Quốc

Bắc Kinh đều đặn 
mở rộng ảnh hưởng 
toàn cầu trước sự 
thất thế của Hoa Kỳ 

Chương trình không gian của Trung Quốc khiến Hoa Kỳ dễ 
bị tổn thương khi có chiến tranh không gian

ALBERTO PEZZALI/WPA POOL/GETTY IMAGES

JUNI KRISWANTO/AFP/GETTY IMAGES

HECTOR RETAMAL/AFP VIA GETTY IMAGES

GREG NASH-POOL/GETTY IMAGES

Các mức thuế suất đang chạy đua đến đáy?

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tham dự cuộc họp các bộ trưởng tài chính G7 tại Lancaster House ở 
London, Anh Quốc, hôm 05/06/2021. 

Tiến sĩ Francis 
Collins, giám đốc 
Viện Y tế Quốc gia, 
xuất hiện trước 
phiên điều trần 
của Thượng viện 
để thảo luận về 
vaccine, tại Hoa 
Thịnh Đốn, vào 
ngày 09/09/2020.

Phi thuyền Thần Châu-12 của Cơ quan Vũ 
trụ có người lái của Trung Quốc (CMSA) 
phóng hỏa tiễn Trường Chinh-2F với ba phi 
hành gia Trung Quốc trên đó tại Trung tâm 
Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, 
Trung Quốc, hôm 17/06/2021.

Phòng thí nghiệm P4 trong khuôn viên Viện Virus học Vũ Hán ở Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, vào ngày 27/05/2020.

KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

Một nhân viên y tế kiểm tra các container chứa vaccine COVID-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất, khi các lô hàng này đến Surabaya, 
một thành phố ở Indonesia, vào ngày 13/01/2021.
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Giá trị nội tại của con người
Cụm từ theo sau trong cùng câu đầu 
tiên đó là “tất cả mọi người được 
tạo ra bình đẳng.” Một lần nữa, vào 
thế kỷ 18, một ý tưởng như vậy chưa 
từng được nghe đến và mang tính 
cách mạng. Khi tuyên bố như vậy, 
các Nhà sáng lập đã phủ nhận rõ 
ràng quyền lực tối cao của các vị 
vua trong các chế độ quân chủ và 
các nhà cai trị nói chung. Nói tóm 
lại, các Nhà sáng lập đã bác bỏ mọi 
quan điểm cho rằng chế độ quân 
chủ của Anh có bất kỳ quyền hoặc 
yêu sách nào can thiệp vào số phận 
của họ – những người tự do của một 
quốc gia tự do. Chính khái niệm về sự 
bình đẳng giữa tất cả con người là 
một ý tưởng mới và rất nguy hiểm, 
vì nó sẽ trở thành mầm mống cho ý 
tưởng bãi bỏ chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ, 
cũng như cho các phong trào tự trị 
trong các cuộc nổi dậy của thuộc địa 
trong tương lai trên khắp thế giới.

Phần thứ ba của tuyên bố, “Tất 
cả mọi người đều được Tạo hóa ban 
tặng một số quyền tất yếu bất khả 
xâm phạm”, cũng mang tính cách 
mạng nguy hiểm, và không chỉ đối với 
nhà vua, mà còn đối với những người 
đứng đầu Âu Châu và các nhà độc 
tài khác trên khắp thế giới. Có một 
vài nguyên nhân giải thích cho điều 
này. Các Nhà sáng lập đã khẳng định: 
loài người đã và đang được Chúa tạo 
ra, khiến cho con người trở nên đặc 
biệt so với tất cả các sinh vật khác 
trên Trái Đất. Chỉ riêng khẳng định 
này đã có nghĩa là con người được 
Thiên Chúa ban tặng cho giá trị nội 
tại là nhân tính. Hơn nữa, nó khẳng 
định rằng các quyền của chúng ta 
là do Đức Chúa Trời ban cho và do 
đó, không thể bị tước đoạt bởi bất kỳ 
cá nhân, vua hay chính phủ nào. Vì 
vậy, các quyền bất khả xâm phạm 
của chúng ta KHÔNG phải do bất 
kỳ chính phủ nào đồng ý cấp phép – 
hoặc có thể tước đoạt khỏi chúng ta.

Vậy nên, giá trị quan trọng nhất 
của khẳng định đầu tiên trong Tuyên 
ngôn Độc lập là Hoa Kỳ dựa trên sự 
tự do tuyệt đối mà Chúa đã ban cho 
chúng ta, và đó là quyền cá nhân 
mà mỗi người Mỹ được hưởng và 
trải nghiệm. Khái niệm tự do này có 
nghĩa là chúng ta được quyền tự do 
đưa ra quyết định và sống cuộc sống 
của mình mà không bị can thiệp bởi 
người khác hoặc thế lực khác. Hơn 
nữa, sự độc lập của cá nhân đi kèm 
với quyền tự quyết, và quyền tự quyết 
đi kèm với phẩm giá con người. 

Các Tổ phụ Lập quốc hiểu rõ tất 
cả những điều này, và biết trước rằng 
phẩm giá con người không được tìm 

thấy dưới ách thống trị của 
một chính phủ áp bức, mà 
chỉ xuất hiện trong một xã hội 
xem phẩm giá con người là 
một lý tưởng nền tảng, được 
thể hiện trong luật pháp, 
được chính phủ bảo vệ và 
được thực hành trong xã hội.

Đây chỉ là một vài trong số 
rất nhiều lý do tại sao Tuyên 
ngôn Độc lập Hoa Kỳ là 
một văn kiện mang tính giải 
phóng mạnh mẽ và vẫn là một 
trong những văn kiện nhân 
văn và cách mạng nhất từng 
được viết ra. Trên thực tế, nó 
hướng tới tương lai trong hầu 
hết mọi bối cảnh; nó tuyên 
bố với một chính phủ áp bức 
và toàn thế giới rằng: Hoa Kỳ 
đã và đang là quốc gia duy 
nhất hướng tới mục tiêu trở 
thành quê hương của những 
con người tự do.

Tác giả James R. Gorrie là một tác 
gia và blogger. Ông làm việc tại Nam 
California.

Ngân Hà biên dịch
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Có nhiều lý do 
thuyết phục để 
khẳng định rằng 
Tuyên ngôn Độc 
lập là văn kiện có 
giá trị tương lai 
cao nhất trong số 
mọi văn bản. Nó 
thực sự đem đến 
và dự đoán xã hội 
Mỹ sẽ trở nên tốt 
đẹp hơn khi người 
dân sống theo 
những lý tưởng đã 
hình thành nên 
đất nước.

JAMES GORRIE

Một trong những văn kiện 
truyền cảm hứng và 
mang tính cách mạng 
nhất từng được soạn 
thảo là bản Tuyên ngôn 

Độc lập Hoa  Kỳ. Ngày nay, tài liệu tuyệt 
vời này không được đọc và nghiên cứu 
nhiều như xưa, nhưng nó nên được 
nghiên cứu nhiều trở lại. Bản tuyên 
ngôn mô tả và thể hiện ngắn gọn những 
lý tưởng cao cả của các Tổ phụ sáng lập 
Hoa Kỳ khi họ đặt nền móng cho một 
quốc gia mới, khác với bất kỳ quốc gia 
nào trước đó hoặc kể từ đó.

Mặc dù bản Tuyên ngôn Độc lập đã 
được viết cách đây 245 năm, nhưng nó 
vẫn có tầm nhìn tương lai sâu sắc. Trên 
thực tế, có nhiều lý do thuyết phục để 
khẳng định rằng Tuyên ngôn Độc lập là 
văn kiện có giá trị tương lai cao nhất trong 
số mọi văn bản. Nó thực sự đem đến và 
dự đoán xã hội Mỹ sẽ trở nên tốt đẹp hơn 
khi người dân sống theo những lý tưởng 
đã hình thành nên đất nước.

Quý vị thấy đấy, những Nhà sáng lập 
biết rằng những gì họ đang cố gắng làm là 
chưa từng có tiền lệ. Họ đang tạo ra một 
quốc gia được thành lập không dựa trên 
dòng máu hoàng gia hay các chế độ độc 
tài tàn bạo, mà là một quốc gia dựa trên 
luật pháp và những lý tưởng cao đẹp được 
thể hiện bằng định nghĩa nhân quyền lấy 
cảm hứng từ Kinh Thánh. Bản Tuyên ngôn 
cũng thiết lập sự công nhận hợp pháp – và 
ưu tiên – những người bị cai trị lên trên 
những người cai trị. Chỉ riêng hai ý tưởng 
này đã gây chấn động bởi quan điểm của 
họ về quyền con người và về bản chất của 
chính phủ, và cách quyền con người nên 
được ủng hộ  và  chính  phủ  nên bị hạn chế.

Quyền được Thượng đế ban tặng
Chúng ta thấy những ý tưởng mang tính 
cách mạng này trong mệnh đề đầu tiên của 
Tuyên ngôn: “Chúng ta coi những chân lý 
này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người 
được tạo ra bình đẳng, rằng họ được Tạo 
hóa ban tặng một số Quyền tất yếu bất 
khả xâm phạm, trong đó có Quyền được 
Sống, được Tự do và mưu cầu Hạnh phúc.”

Trước tiên, hãy lưu ý các từ “Tạo hóa”, 
“Quyền”, “Sống”, “Tự do”, và “Hạnh 
phúc” đều được viết hoa. Không phải ngẫu 
nhiên như vậy. Bằng cách đó, những Nhà 

sáng lập đã bày tỏ quan điểm của họ về 
tầm quan trọng của từng điều, và ba điều 
sau bắt nguồn từ sự thừa nhận và tầm 
quan trọng của điều đầu tiên, tức là Đấng 
Tạo hóa hoặc Thượng đế. Về bản chất, 
Quyền Sống, Quyền Tự do, và mưu cầu 
Hạnh phúc quan trọng hàng đầu và được 
Thượng đế ban tặng cho tất cả mọi người. 
Hơn nữa, tập trung vào quyền của người 
dân và bảo vệ những quyền đó là mục 
đích chính của chính phủ Hoa Kỳ mới.

Bây giờ chúng ta hãy khám phá nội 
hàm và ý nghĩa sâu sắc hơn của cụm từ 
mở đầu, “Chúng ta xem những chân lý 
này là hiển nhiên.” Chỉ với lời nói đó, 
những Người sáng lập tuyên bố với chính 
Vua George III của Anh Quốc rằng chân 
lý thực sự tồn tại, rằng đó là chân lý rõ 
ràng và tất cả mọi người đều biết, không 
chỉ các vị vua và tầng lớp quý tộc. Hơn 
nữa, cụm từ này bao hàm ý tưởng rằng 
chân lý vượt lên trên và nằm ngoài tầm 
kiểm soát hoặc quyền làm chủ của bất 
kỳ cá nhân hay thế lực cai trị nào. Về 
bản chất, các Nhà sáng lập khẳng định 
rằng chân lý đứng độc lập và không cần 
đến sự ngụy tạo văn hóa hay triết 
học. Không có các phiên bản 
khác nhau của chân lý, không có 
“chân lý của quý vị” hay “chân 
lý của tôi”. Đúng hơn, chân lý 
là duy nhất và không bị hạn chế 
theo đánh giá của con người, và 
những Tổ phụ Lập quốc tin rằng 
chân lý là bền vững.

Hơn nữa, cụm từ đó cũng 
chứng tỏ rằng những Người 
sáng lập không cần xin phép 
nhà vua hoặc bất kỳ tòa án 
pháp luật nào để công nhận 
hay ủng hộ tuyên bố của họ về 
chân lý. Họ khẳng định chân 
lý, xem nó như đã, đang, và sẽ 
luôn là vậy: như một điều hiển 
nhiên. Nếu tất cả chúng ta đều 
được tạo ra bởi Đấng Sáng Thế, 
và tất cả chúng ta đều được ban 
cho những quyền bất khả xâm 
phạm, thì chúng ta bình đẳng 
trong mắt Ngài và phải bình 
đẳng trước pháp luật, trong hoạt động 
của chính phủ và trong xã hội. Ý tưởng 
đơn giản này là một sự thay đổi mang 
tính kiến   tạo trong tư duy triết học, chính 
trị và văn hóa, nhưng chỉ là sự thay đổi 
đầu tiên trong số nhiều ý tưởng khác.

Tính nhân văn cách mạng của bản
Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ

“Tuyên ngôn Độc lập”, 
ngày 4/7/1776, một 

bản sao năm 1823 của 
William Stone.
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Trích đoạn bức tranh “Tuyên ngôn Độc lập” của John Trumbull (1819) vẽ Ủy ban Năm người gồm các ngài: John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, 
Roger Sherman, và Robert Livingston.

HE QINGLIAN

Mới đây ông Tập Cận Bình 
đã có bài diễn văn nói về 
công tác tuyên truyền của 

Trung Cộng ở ngoại quốc, 
trong đó ông kêu gọi các quan 

chức Trung Quốc hãy tạo cho Trung 
Quốc một hình ảnh “đáng tin cậy, đáng 
mến và đáng kính,” bài diễn văn hiện đã 
lan truyền mạnh mẽ trên mạng Internet.

Ông Tập đưa ra nhận xét tại đại hội 
học tập tập thể của Bộ Chính trị của 
Trung Cộng hôm 31/05. Ông cũng kêu 
gọi các quan chức đứng đầu của Trung 
Cộng tỏ ra “cởi mở và tự tin, nhưng 
khiêm tốn và khiêm nhường” trước 
cộng đồng quốc tế.

Chính sách tuyên truyền ở ngoại 
quốc của Trung Cộng thường được gọi 
là “da wai xuan,” dịch theo câu chữ 
trong Anh ngữ nghĩa là “tuyên truyền 
ngoại quốc vĩ đại”. Điều này cần đến 
một lượng khổng lồ cả về nhân lực và 
tiền bạc để truyền bá câu chuyện và 
hệ tư tưởng của Trung Cộng ra ngoại 
quốc, từ đó đạt được mục đích kể câu 
chuyện của Trung Quốc – theo cách 
của Trung Cộng.

Diễn giải tổng quát theo lời của ông 
Tập thì là hình ảnh hung hăng của các 
nhà ngoại giao “chiến lang” của Trung 
Cộng đang gây phản cảm; do đó Trung 
Cộng đang chuẩn bị giảm bớt tính 
hung hăng và xây dựng một hình ảnh 
thân thiện hơn.

Tuyên truyền ngoại quốc của 
Trung Cộng: Mặt trận ngầm
Các lực lượng chính trong công tác 
tuyên truyền ở ngoại quốc của Trung 
Cộng chủ yếu là cơ quan ngôn luận 
chính thức của Đảng, bao gồm Tân Hoa 
Xã, Nhân dân Nhật báo và Đài Phát 
thanh Quốc tế Trung Quốc – họ mang 
cùng phong cách ngoại giao chiến 
lang của Trung Cộng kể từ khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát.

Ngày càng có nhiều người nghi ngờ 
rằng virus gây ra COVID-19 là đến từ 
Viện Virus học Vũ Hán (WIV). COVID 
đã lây nhiễm cho hơn 176 triệu người 
và tính đến ngày 16/06 đã khiến hơn 
3.8 triệu người thiệt mạng. Khi Trung 
Cộng gặp rắc rối lớn như vậy, họ phải 
sử dụng bộ máy tuyên truyền của mình 
để chuyển hướng sự chú ý ra khỏi vấn 
đề thực tế: cộng đồng quốc tế muốn 
nhà cầm quyền này phải chịu trách 
nhiệm về việc giải quyết sai lầm [đại 
dịch] COVID khi bùng phát lần đầu 
tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung 
Quốc vào cuối năm 2019.

China Daily, soái hạm của Trung 
Cộng ở ngoại quốc về truyền thông 
Anh ngữ, tờ báo bị Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ phân loại là phái bộ ngoại giao hồi 
năm ngoái (2020). Nhưng để kết luận 
rằng toàn bộ hoạt động tuyên truyền 
ngoại quốc của Trung Cộng đã thất bại 
là hoàn toàn bỏ sót đi luận điểm rằng 
Trung Cộng có một mặt trận ngầm hỗ 

trợ cho việc tuyên truyền của đảng này 
trên khắp thế giới.

Chiến lược “bản địa hóa tuyên truyền 
ở ngoại quốc” đã được thực hiện trong 
6 năm trước khi Trung Cộng chính thức 
công bố kế hoạch tuyên truyền ngoại 
quốc vào năm 2009. Nói một cách rõ 
ràng, chiến lược này liên quan đến việc 
sử dụng các phương tiện truyền thông 
ngoại quốc để giúp Trung Cộng khai 
triển công tác tuyên truyền toàn cầu của 
họ. Mặt trận ngầm này thuận lợi hơn so 
với việc khai triển quân chính quy, mà 
lại dễ chiếm được lòng tin của khán giả 
địa phương hơn.

Núp bóng những ký giả phát ngôn 
giữa thế giới tự do
Truyền thông nhà nước Trung Quốc 
Tân Hoa Xã ra mắt kênh tin tức Anh ngữ 
hôm 01/07/2009, và trước đó, Trung 
Cộng đã khởi động một số tờ báo Anh 
ngữ như News CHINA, phiên bản Anh 
ngữ của China Newsweek và “được đăng 
ký định kỳ bởi hầu hết các đại sứ quán 
ngoại quốc tại Trung Quốc và hầu hết 
các đại sứ quán Trung Quốc ở ngoại 
quốc,” như trích dẫn từ trang web chính 
thức của tờ báo này. Trang web của tờ 
báo cho hay, cơ quan chủ quản của tờ 
báo là China News Service thuộc sở hữu 
nhà nước, chủ yếu nhắm mục tiêu đến 
kiều bào và “đồng bào” từ Hồng Kông, 
Ma Cao và Đài Loan.

Vào cuối tháng 02/2009, China Daily, 
cũng là một phần của Mạng lưới Truyền 
hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), đã 
lên kế hoạch thành lập ấn bản tại Bắc 
Mỹ và các đài truyền hình ở một số nơi, 
bao gồm cả ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 
Khi chạy quảng cáo tuyển dụng các ký 
giả, các ứng viên đổ xô ứng tuyển vào. 
CGTN đã đưa ra mức lương hấp dẫn.

Lúc hai ký giả Louisa Lim và Julia 
Bergin viết bài cho tờ The Guardian hồi 
tháng 12/2018, là thời điểm mà CGTN 
bắt đầu tuyển dụng các ký giả “làm việc 
trong các studio được xây dựng cho mục 
đích nghệ thuật [của CGTN] ở Chiswick, 
phía tây London… thì đội tuyển dụng ở 
London của đài truyền hình nhà nước 
Trung Quốc gặp phải một vấn đề đáng 
mơ ước: có quá nhiều, quá nhiều ứng 
cử viên. Gần 6,000 người đã ứng tuyển 
chỉ cho 90 chỗ trống cho vị trí ‘đưa tin từ 
góc nhìn của người Trung Quốc.’”

Vào thời điểm năm 2008, khi truyền 
thông phương Tây đang buộc phải 
cắt giảm ngân sách và nhân sự do dư 
thừa thông tin trên Internet lẫn khủng 
hoảng tài chính, thì nhu cầu của Trung 
Quốc đối với biên tập viên và phóng 
viên ở tất cả các ngôn ngữ dường như 
đem lại cho một số ký giả cơ hội việc 
làm tốt. Mức lương hậu hĩnh tại các 
phương tiện truyền thông ngoại quốc 
của Bắc Kinh đủ để khiến một số ký giả 
phương Tây bỏ qua các tiêu chuẩn và 
đạo đức nghề báo để quảng bá tuyên 
truyền cho Trung Cộng.

Theo một bản tin hôm 08/04 trên tờ 
The National Pulse, một số nhân viên 

lúc đó đang làm cho New York Times 
đã chuyển sang làm việc cho tờ China 
Daily, trong đó có ông Jonah Kessel, 
giám đốc quay phim; ông Diarmuid 
McDermott, biên tập viên và thiết kế; và 
ông Alex Marshall, ký giả.

Ông Kessel từng là giám đốc sáng 
tạo của China Daily từ tháng 07/2009 
đến tháng 11/2010. Ông đăng trên 
Twitter rằng làm việc cho Trung Cộng 
đôi khi “có cái lợi của nó” và ông ấy 
cũng đề cập rằng ông cảm thấy “thích 
thú” khi “tái thiết kế” China Daily. 
Theo The National Pulse, ông “đã đăng 
nhiều bài trên Twitter về việc ông ‘đang 
làm việc cho’ Trung Cộng và được 
Trung Cộng ‘trả lương’.”

Trung Cộng chi trả cho giới 
truyền thông Hoa Kỳ để âm thầm 
tẩy não người Mỹ
Theo các tài liệu nộp cho Bộ Tư Pháp 
Hoa Kỳ, China Daily đã trả cho các tờ 
báo Hoa Kỳ gần 19 triệu USD kể từ tháng 
11/2016 để in ấn và quảng cáo, trong đó 
gần 11 triệu USD đã được trả cho hai tờ 
báo chính thống là The Washington Post 
và The Wall Street Journal. 

Hôm 12/04, ông John Dotson đã 
viết trên chuyên mục China brief 
của tổ chức nghiên cứu và phân tích 
Jamestown Foundation Hoa Kỳ, rằng 
“[một] lịch sử lâu đời tồn tại của việc 
các phương tiện truyền thông nhà nước 
Trung Quốc trả tiền để chèn ‘quảng cáo’ 
trên các tờ báo lớn của Hoa Kỳ như The 
Washington Post, Wall Street Journal và 
New York Times – thường được đặt dưới 
các biểu ngữ ‘China Watch’ hoặc ‘China 
Focus’; cả hai đều là nhan đề được Tân 
Hoa Xã sử dụng cho nội dung bằng Anh 
ngữ của hãng thông tấn này.”

“Các bài viết trong những nội dung 
chèn này được cố ý để giống như tin tức 
và tài liệu biên tập do tờ báo chủ quản 
trình bày (mặc dù kèm theo tuyên bố từ 
chối trách nhiệm, thường in khổ nhỏ), 
nhưng lại đại diện cho nội dung tuyên 
truyền do bộ máy truyền thông ngoại 
quốc của Trung Cộng chuẩn bị… Có các 
khoản chi đáng kể trong việc mua các 
phụ trang quảng cáo này.”

Ông Dotson viết: “Nội dung quảng 
cáo như vậy – nhằm mục đích lợi dụng 
độ tin cậy của các tạp chí định kỳ nổi 
tiếng bằng Anh ngữ, và có lẽ để đánh 
lừa những độc giả cả tin, những người 
không lưu ý đến tuyên bố từ chối trách 
nhiệm và sự khác biệt so với nguyên 
bản – cung cấp một minh chứng nữa 

về mục đích của hệ thống tuyên truyền 
Trung Quốc là ‘kể thật hay câu chuyện 
của Trung Quốc.’”

Núp bóng mặt trận tuyên truyền gây 
ảnh hưởng đến khán giả toàn cầu
Trong báo cáo năm 2020, IFJ 
lưu ý rằng kể từ khi Tổng thống 
Philippines Rodrigo Duterte nhậm 
chức vào năm 2016, Bắc Kinh đã xây 
dựng mối liên hệ mật thiết với Văn 
phòng Hoạt động Truyền thông Tổng 
thống Philippines (PCOO).

Báo cáo cho biết, “Nhiều nhân viên 
đã tham gia vào các chương trình giáo 
dục, các chuyến đi được tài trợ và các 
học bổng tại Trung Quốc, thường là 
kéo dài nhiều tháng tại một thời điểm. 
Trong cộng đồng báo chí, có một quan 
điểm đồng thuận rằng khóa đào tạo này 
đang có tác động. ‘Giờ đây cách mà 
các nhân viên viết ra câu chuyện của 
họ, đều phản ánh cách mà Tân Hoa Xã 
hay các phương tiện truyền thông nhà 
nước tại Trung Quốc viết câu chuyện 
của họ,’ một ký giả nói, ‘Đó mới là sự 
tuyên truyền thông thường.’ Một người 
khác nhận xét, ‘Thay vì hiểu sâu hơn về 
báo chí từ các nước tự do như Hoa Kỳ, 
Anh Quốc, Tây Âu và thậm chí cả Nhật 
Bản, thì họ lại đang học cách kiểm soát 
chính phủ.’”

Truyền thông được biết đến như là 
“Quyền lực thứ Tư” tại Hoa Kỳ. New 
York Times, tờ báo gần như được các 
nước Á Châu tôn sùng, đã biến thành 
tiếng nói cho lợi ích của Trung Cộng ở 
Hoa Kỳ và là người tiên phong của phe 
thiên tả, đồng thời ủng hộ lợi ích của 
các phe phái chính trị do chính quốc 
gia của họ tài trợ. Sự xuống cấp của 
công cụ quần chúng này đồng nghĩa 
với việc phương tiện truyền thông 
không còn là quyền lực thứ tư nữa, mà 
là một tổ chức phụ thuộc vào quyền lực 
chính trị và kinh tế.

Một thực tế là Trung Cộng, vốn 
hưởng lợi từ mô hình chủ nghĩa tư bản 
cộng sản của Trung Quốc, đã phát triển 
một kỹ thuật tinh vi nhằm làm băng 
hoại các xã hội Tây phương thông qua 
những khoản thù lao hậu hĩnh, và gần 
như bất khả chiến bại.

Bà Hứa Chính Lan (He Qinglian) là 
một tác giả và nhà kinh tế học nổi 
tiếng của Trung Quốc. Hiện đang làm 
việc tại Hoa Kỳ, bà là tác giả của cuốn 
“China’s Pitfalls” (Tạm dịch: Cạm Bẫy 
của Trung Quốc), liên quan đến tham 
nhũng trong việc cải tổ kinh tế của 
Trung Quốc vào những năm 1990 và 
cuốn “The Fog of Censorship: Media 
Control in China” (Tạm dịch: Sương 
Mù Kiểm Duyệt: Kiểm Soát Truyền 
Thông ở Trung Quốc), đề cập đến việc 
thao túng và hạn chế báo chí. 

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

Tịnh Nhi biên dịch

Trung Cộng bền bỉ tuyên truyền toàn cầu để tẩy não phương Tây 

chiến dịch tàn bạo, cuồng loạn 
nhằm tiêu diệt “Tứ  cựu”.

Năm 1971, The New York 
Times đã mô tả chiến dịch như 
thế  này:

“Một trong những mục tiêu 
ban đầu của Cách mạng Văn hóa ở 
Trung Quốc… là xóa bỏ “Tứ cựu’’ 
[bốn thứ cổ/cũ], gồm có những đồ 
vật cũ, những ý tưởng cũ, phong 
tục cũ, và thói quen cũ.”

Trong những năm tháng 
Cộng sản cai trị [Trung Quốc] 
trước cuộc Cách mạng Văn hóa, 
“Tứ cựu” đã chịu sự hắt hủi, 
nhưng giới lãnh đạo theo chủ 
nghĩa Mao đã cố gắng sử dụng 
cuộc cách mạng mới được khởi 
động vào năm 1966 để loại bỏ 
chúng hoàn toàn.

“Trong đoạn thời gian đầy 
biến động từ năm 1966 đến năm 
1968, những gì còn sót lại của 
tập tục tôn giáo cổ, mê tín cổ, 
lễ hội cổ, phong tục tập quán xã 
hội cổ như đám cưới, đám tang 
truyền thống và cách ăn mặc 
cổ đã bị tấn công và đàn áp dữ 

dội. Các bằng chứng trực quan 
về những thứ cổ xưa đã bị phá 
hủy, và còn có cả một phong 
trào đốt sách cổ và đập vỡ các 
đồ vật nghệ thuật cổ.”

Bi thảm thay, có vẻ như Hoa 
Kỳ đang ở trong cuộc Cách 
mạng Văn hóa của chính mình.

Giống như Cách mạng Văn 
hóa Trung Quốc, “cuộc cách 
mạng” hiện nay ở Hoa Kỳ đang 
được tiến hành bởi giới trẻ – dĩ 
nhiên là theo lệnh của những 
người cánh tả cấp tiến.

Ngoài ra, giống như Cách 
mạng Văn hóa Trung Quốc 
những năm 1960, “Cách mạng 
của những người thức tỉnh” ở 
Hoa Kỳ là tàn khốc; họ phá hủy 
bất kỳ thứ gì và tất cả các dấu 
tích của xã hội truyền thống, đặc 
biệt là những dấu tích tôn vinh 
tự do, chủ nghĩa cá nhân, và chủ 
nghĩa biệt lệ của Mỹ nói chung.

Ở Trung Quốc trong thời kỳ 
Cách mạng Văn hóa, như The 
New York Times mô tả, “Tứ 
cựu” – đồ vật cổ, ý tưởng cổ, 
phong tục cổ, và thói quen cổ – 
phải bị loại bỏ.

Ở Hoa Kỳ trong cuộc Cách 
mạng Thức tỉnh, chúng ta đang 
đi theo con đường tương tự.

Những thứ cũ, chẳng hạn 
như nhiên liệu hóa thạch, các 
bậc Quốc Phụ, và Đại cử tri đoàn 
phải loại bỏ đi.

Những ý tưởng cũ, chẳng hạn 
như bình đẳng về cơ hội và chế 
độ nhân tài [chế độ nhân tài là 
một triết lý chính trị cho rằng 
quyền lực nên được trao cho các 
cá nhân có khả năng và có tài 
năng] hiện đang được tranh luận.

Những phong tục cũ, chẳng 
hạn như đứng hát Quốc ca và 
mạnh mẽ bảo vệ quyền tự do 
ngôn luận của một người, từ lâu 
đã không còn nữa.

Và những thói quen cũ, 
chẳng hạn như đạo đức làm việc 
của những người theo đạo Tin 
lành và chủ nghĩa cá nhân dân 
dã, đã bị phá hoại nghiêm trọng.

Thay cho những khía cạnh 
“cũ” này của nền văn hóa chúng 
ta, Cách mạng Thức tỉnh mong 
muốn đưa xã hội trở nên phát 
triển hơn.

Cách mạng Thức tỉnh, giống 

như Cách mạng Văn hóa, được 
xây dựng nên dựa trên hệ tư 
tưởng của chủ nghĩa Marx.

Chủ nghĩa cá nhân đang được 
thay thế bằng chủ nghĩa xã hội. 
Công bằng, hay còn được gọi là 
‘bình đẳng về kết quả’ giờ đây là ‘cơ 
hội vượt trội về sự bình đẳng’.

Đáng buồn thay, ngay cả 
“giấc mơ” về một xã hội không 
phân biệt màu da của mục 
sư Martin Luther King Jr. đã 
nhường chỗ cho thuyết sắc tộc 
trọng yếu, vốn là hình ảnh thu 
nhỏ của phân biệt chủng tộc.

Và, trên tất cả, chiến tranh 
giai cấp thống trị tối cao. Giàu 
và nghèo. Đặc quyền và áp bức.

Hoa Kỳ không còn là vùng 
đất của cơ hội. Từ nay nó sẽ được 
gọi là vùng đất của sự áp bức. 
Hoặc tương tự vậy, họ nói với 
chúng ta như vậy.

Có lẽ điều gây khó chịu nhất 
là khi ai đó so sánh Cách mạng 
Văn hóa với Hoa Kỳ hiện nay 
như một sự khinh bỉ dành cho 
quá khứ.

Ở Trung Quốc, điều này thể 
hiện ở việc đốt sách hàng loạt 

và tàn phá bừa bãi các di tích 
lịch sử. Điều đó nghe rất giống 
với những gì đang diễn ra ở Hoa 
Kỳ gần đây.

Sự tương đồng giữa Cách 
mạng Văn hóa của Trung Quốc 
và Cách mạng Thức tỉnh của 
Hoa Kỳ ngày càng trở nên gần 
gũi hơn.

Như bài báo của The New 
York Times ghi lại lịch sử cuộc 
Cách mạng Văn hóa của Trung 
Quốc đã kết luận: “Một thế hệ 
mới đã xuất hiện, và mặc dù 
quá khó để xóa nhòa phần lớn 
Trung Quốc cổ xưa, nhưng một 
Trung Quốc mới đã tồn tại với 
những cách thức hoàn toàn 
khác với cái cũ.”

Điều tương tự cũng có thể 
mô tả về Hoa Kỳ vào năm 2021.

Tác giả Chris Talgo là biên tập 
viên cao cấp tại Viện Heartland.

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

Minh Khanh biên dịch

Cuộc cách mạng văn hóa của Mao đã đến nước Mỹ
Tiếp theo từ trang 1

Một độc giả đọc ấn bản của nhật báo China’s Africa trước 
một quầy báo ở thủ đô Kenya hôm 14/12/2012.

TONY KARUMBA/AFP/GETTY IMAGES
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MIKE CAI

T ranh phong cảnh Trung 
Hoa còn gọi là tranh sơn 
thủy, được xem là một 
trong những loại hình 
nghệ thuật có tính biểu 

đạt cao nhất thời Trung Hoa cổ đại. 
Vậy điều gì tạo nên nét riêng biệt rất 
đặc trưng này? 

Bắt nguồn từ việc cổ nhân Trung 
Hoa tin rằng trời và đất tồn tại hòa 
hợp cùng nhau. Vậy nên, những họa 
sĩ thời Trung Hoa cổ đại đã tìm cách 
khắc họa mối quan hệ giữa thiên 
nhiên và toàn bộ vũ trụ.

Triết lý của Đạo gia ảnh hưởng sâu 
sắc đến sự phát triển của loại hình nghệ 
thuật tranh sơn thủy. Người Trung Hoa 
xưa luôn tin rằng các ngọn núi cao 
rất gần với thiên thượng, đó là nơi trú 
ngụ linh thiêng của các vị thần bất tử. 

Vì vậy, Đạo gia nhấn mạnh rằng 
con người là vô cùng nhỏ bé trong 
dòng chảy tự nhiên của vũ trụ bao 
la. Tranh sơn thủy Trung Hoa cổ đại 
miêu tả con người như những đốm 

sáng đơn thuần và thể hiện sự tôn 
kính tuyệt đối trước lực lượng của 
thiên nhiên. 

Hơn nữa, sự cân bằng âm dương 
là điều thiết yếu trong việc sáng tạo 
tranh phong cảnh. Các dãy núi cao 
sừng sững tượng trưng cho dương còn 
dòng nước uốn lượn mềm mại tượng 
trưng cho âm. 

Triết học Trung Hoa nhấn mạnh 
rằng một bức tranh có ý nghĩa chân 
chính không chỉ thể hiện ở hình thức 
mà còn phải phản ánh được tinh thần 
của chủ thể. Bản thân việc mô tả vẻ 
đẹp bên ngoài là chưa đủ, người họa 
sĩ cần biết cách biểu đạt nội hàm bên 
trong. Vẻ đẹp bên ngoài của phong 
cảnh tự nhiên được khắc họa phù hợp 
với tinh thần và năng lượng của nó; 
do đó tả thực không phải là mục đích 
cuối cùng của người nghệ sĩ. 

Không giống với các bức tranh 
phong cảnh Tây phương, tranh sơn 
thủy Trung Hoa không chỉ đơn thuần 
là tranh phối cảnh mà còn mô tả 
nhiều khía cạnh và quan điểm đa 
dạng khác nhau. 

Những nét đặc trưng đó định hình 
nên phong cách của thể loại này; các 
danh họa hàng đầu trong triều đại 
nhà Nguyên đã góp phần tạo nên 
những nét tinh tế nhất định cho nghệ 
thuật  tranh  phong  cảnh Trung Hoa.

Ngũ Đại và Nhà Tống 
Thời kỳ Ngũ Đại (907–960) và nhà 
Tống (960–1279) được coi là “thời kỳ 
vĩ đại của nghệ thuật tranh sơn thủy 
Trung Hoa". Vào thời kỳ đầu triều 
đại nhà Đường (618–907), các nghệ 
sĩ tập trung chủ yếu vào chủ đề Phật 
Giáo, và đến thời kỳ cuối dòng tranh 
phong cảnh đã trở thành một thể 
loại độc lập.

Ngũ Đại là thời kỳ chính biến kể 
từ khi nhà Đường sụp đổ và kết thúc 
với sự lên ngôi của triều Tống. Phong 
cách tranh sơn thủy của thời kỳ Ngũ 
Đại đã ảnh hưởng lớn đến phong cách 
thời Tống. 

Họa gia Kinh Hạo (855–915) đã 
sáng lập nên phong cách tranh sơn 
thủy của phương Bắc ở thời Ngũ Đại. 
Tác phẩm “Tuyết Cảnh Sơn Thủy Đồ" 

của ông miêu tả mùa đông rét buốt với 
những ngọn núi phủ đầy tuyết với cây 
cối cằn cỗi. Ông sử dụng nét vẽ đậm và 
sắc để phác họa những đỉnh núi cao vút 
và dốc đứng, đó là đặc trưng của miền 
Bắc Trung Hoa. 

Trong số các họa sĩ vẽ tranh sơn thủy 
thời Ngũ Đại có bậc thầy danh họa Đổng 
Nguyên (khoảng 934–962), ông là người 
đã khai lập ra trường phái “Tranh thủy 
mặc sơn thủy Giang Nam”. Trong bức 
“Tiêu Tương Đồ", ông miêu tả một dòng 
sông chảy qua những ngọn núi chập 
chùng. Những làn sương mờ ảo làm 
mềm mại dãy núi non trùng điệp, khắc 
họa đặc trưng phong cảnh núi sông 
hùng vĩ vùng Giang Nam. 

Đến triều đại nhà Tống, tranh sơn 
thủy phát triển mạnh mẽ và đạt tới đỉnh 
cao. Họa sĩ nổi tiếng Lý Thành đã kiến 
lập ra phong cách tranh sơn thủy thời 
Tống rất đặc trưng và nổi bật. Chịu ảnh 
hưởng của cả phong cách cảnh quan 
của phương Bắc và phương Nam, tác 
phẩm của ông là sự kết hợp của những 
ngọn núi cao hùng vĩ từ các bậc thầy 
phương Bắc với những ngọn đồi nhấp 
nhô trong sương mù mờ ảo từ các danh 
hoạ phương Nam. Từ đó, ông đã định 
hình nên một phong cách hài hoà đặc 
trưng, trở thành tiêu chuẩn phác họa 
tranh sơn thủy thời Tống và có ảnh 
hưởng tới nhiều thế hệ họa sĩ sau này. 

Bức tranh “Tình Loan Tiêu Tự Đồ" 
của họa sĩ Lý Thành có lẽ là tác phẩm 
danh tiếng nhất của ông, nó đại diện 
cho phong cách vẽ tranh phong thủy 
thời Tống. Ngọn núi hùng vĩ là tâm 
điểm của bức tranh. Xung quanh lác 
đác có vài ngọn núi nhỏ bị che khuất 
trong màn sương. Một ngôi đền đơn 
độc dưới chân núi nằm ở vị trí trung 
tâm. Rừng cây giá rét được khắc họa 
bởi những nét bút đậm. Danh họa 
Lý Thành đi những nét vẽ chuẩn xác 
mô tả các kết cấu kiến trúc cùng với 
những nét mực nhàn nhạt thể hiện 
bối cảnh của những ngọn núi mờ 
sương. 

Từ ngôi đền, một con đường mòn 
bị che khuất dẫn đến ngôi làng nhỏ ở 
phía dưới. Các thác nước phía ngoài tạo 
thành một dòng sông uốn lượn xung 
quanh. Ở phía dưới bên trái, ba người 
dân đang đi qua một cây cầu gỗ để đến 
quán rượu phía bờ bên kia. 

Tại các quán khách ven sông là một 
số học giả đang đàm đạo. Tuy nhiên, tất 
cả các hoạt động của con người đặt ở 
phía dưới cùng của bức tranh và trông 
rất nhỏ bé, mờ ảo trong khung cảnh núi 
non hùng vĩ. Điều này thể hiện triết lý 
của Đạo gia về sự nhỏ bé của con người 
so với vũ trụ mênh mông.

Bố cục của bức tranh cũng phản ánh 
tư tưởng nghệ thuật của triều đại nhà 
Tống, tìm kiếm và nắm bắt mối quan hệ 
giữa tự nhiên và các vị thần. Về mặt hình 
tượng, ngọn núi hùng vĩ ở trung tâm 
tượng trưng cho hoàng đế, là Thiên Tử, 
còn những ngọn núi xung quanh tượng 
trưng cho quần thần của vương triều.

Toàn bộ tác phẩm phủ lên một cảm 
giác bình yên và huyền bí, để lại cho 
người xem những suy ngẫm về sự vĩ đại 
của thiên nhiên. 

Phong trào Nhân văn và
nhà Nguyên
Dưới triều đại nhà Nguyên (1279–1368), 
lần đầu tiên Trung Hoa nằm dưới sự 
thống  trị của ngoại bang. Người Mông 
Cổ không có truyền thống trọng dụng 
các học giả trong bộ máy của triều đình, 
vì vậy bóng dáng các học giả và nghệ 
sĩ không xuất hiện trong vương triều 
thời nhà Nguyên. Rất nhiều người 
thuộc tầng lớp tinh hoa lui về ở ẩn và 
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“Thước Hoa Thu Sắc Đồ” của Triệu Mạnh Phủ, năm 1295. Tranh giấy, 11.2 inchx35.5 inch. Bảo tàng Cố cung Quốc gia, Đài Bắc.

“Tuyết Cảnh Sơn Thuỷ Đồ" của Kinh Hạo. Tranh lụa được vẽ bằng mực đen trắng, 53.5x29.5 
inch. Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins, thành phố Kansas, Mo.

“Cát Trĩ Xuyên Di Cư Đồ" của Vương Mông, năm 1370. Tranh cuộn vẽ bằng 
mực và màu trên giấy, 54.7x22.8 inch. Bảo tàng Cố cung, Bắc Kinh.

TRANH SƠN THỦY
TRIỀU ĐẠI TỐNG - NGUYÊN
Tự nhiên phản ánh quy luật âm dương của vũ trụ

biến tư gia thành nơi tụ họp cho các 
văn nhân, nghệ sĩ. Họ tự nhận mình 
là những văn nhân thông qua thơ ca, 
thư  pháp  và hội họa.

Khi khái niệm về nơi ẩn cư riêng 
tư không phải là điều mới lạ, triều đại 
nhà Nguyên đã chứng kiến sự phát 
triển của phong trào nhân văn như 
một phong trào nghệ thuật chủ đạo. 
Các văn nhân họa sĩ sử dụng các kỹ 
thuật thư pháp như một cách để thể 
hiện bản thân. Họ cố gắng khắc họa 
không chỉ những gì họ chứng kiến mà 
còn cả những gì họ cảm nhận. Vì vậy, 
các tác phẩm nghệ thuật đại diện cho 
tư tưởng và tâm hồn của người nghệ 
sĩ thời bấy giờ. 

Một trong những nghệ sĩ ở thời 
nhà Nguyên rất có ảnh hưởng là thư 
họa gia kiệt xuất Triệu Mạnh Phủ 
(1254–1322). Xuất thân từ hoàng tộc, 
Triệu Mạnh Phủ đảm nhận vị trí khá 
cao trong triều đình Mông Cổ và cả 
trong những triều đại khác. Mặc dù 
làm quan nhưng ông vẫn giữ thái độ 
của một người ẩn dật và tin rằng ông 
vẫn có thể giữ tinh thần của mình xa 
lánh thế tục ngay cả khi ông tham gia 
vào chính trị. 

Bức “Thước Hoa Thu Sắc Đồ" của 
Triệu Mạnh Phủ là tác phẩm nổi tiếng 
nhất theo phong cách văn nhân, nó có 
ảnh hưởng sâu sắc tới rất nhiều những 
họa sĩ vẽ tranh sơn thủy triều đại 
Nguyên sau này. Triệu Mạnh Phủ vẽ 
bức tranh này dành tặng cho thân hữu 
lâu năm là văn sĩ Châu Mật, nguyên 
quán ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Vì 
loạn thế ngăn trở Châu Mật trở về cố 
hương, vậy nên Triệu Mạnh Phủ đã vẽ 
bức tranh từ ký ức của mình, nơi mà 
danh họa gia cũng đã từng lưu dấu kỷ 
niệm khi còn là một quan  xử  án. 

Khung cảnh Sơn Đông lấy bối cảnh 
là vùng đầm nước với hai ngọn núi 
màu xanh lam. Ngọn núi bên phải với 
đỉnh nhọn là Hoa Bất Chu Sơn và ngọn 
núi bên cạnh là Thước Sơn.

Hầu như cây cối trong toàn bộ bức 
tranh vẫn còn một màu xanh tươi tốt, 
một số ít đã ngả vàng báo hiệu mùa 
thu. Xen lẫn giữa những đồng cỏ 
và bãi lau là vài ngôi nhà tranh, có 
mấy con dê và những tô điểm nhỏ bé 
làm tăng sự sống động. Quan sát kỹ 
chúng, ta sẽ thấy có một số nhân vật 
đang quăng lưới bắt cá, chèo thuyền 
và làm việc trong những túp lều. 

Kỹ thuật và phong cách vẽ tranh của 
Triệu Mạnh Phủ rất sáng tạo. Những 
thực thể không giảm đi theo khoảng 
cách xa dần, tác phẩm của ông mang 
bản chất của nghệ thuật thư pháp. 
Để khắc họa vùng đầm nước, ông sử 
dụng những nét vẽ giống như những 
dây thừng uốn lượn đan xen tạo thành 
nhiều lớp khác nhau. Thông qua 
những nét vẽ đầy sáng tạo, Triệu Mạnh 
Phủ đã dùng hết tâm huyết để phác 
họa những khung cảnh này. Những kỹ 

thuật tinh xảo đem lại vẻ thanh nhã, 
giản dị, mộc mạc và thuần khiết cho 
tác phẩm, gợi lên nỗi nhớ quê hương. 

Cuối triều đại nhà Nguyên đã xuất 
hiện Tứ Đại Nguyên Sư, những nghệ 
sĩ này đều chịu ảnh hưởng của Triệu 
Mạnh Phủ, trong số đó có Hoàng Công 
Vọng  là  người nổi bật nhất.

Tác phẩm “Phú Xuân Sơn Cư Đồ" 
một trong 10 bức tranh phong cảnh 
đẹp nhất trong lịch sử hội họa Trung 
Hoa của Hoàng Công Vọng. Bức 
tranh phác họa dãy núi Phú Xuân 
nằm ở phía tây Hàng Châu, nơi ông 
đã dành những năm cuối đời để nghỉ 
hưu. Bắt đầu là một đoạn sông, bức 
tranh trải dài với những ngọn núi và 
đầm lầy, xa dần với những ngọn đồi 
vẽ nhạt. Tính sáng tạo của bức tranh 
nằm ở sự trừu tượng khi những ngọn 
núi đồi được tạo hình trông như thể 
chúng đan xen vào nhau. 

Việc sử dụng kỹ thuật đan xen các 
nét vẽ của Triệu Mạnh Phủ là hiển 
nhiên, thì Hoàng Công Vọng lại mô 
tả các kết cấu phong phú bằng mực 
đơn sắc phủ màu tối lên nền mực 
sáng, ví như cây cối và các điểm 
chấm. Nét vẽ của ông mềm mại và 
khoáng đạt, bộc lộ cảm xúc hòa hợp 
với thiên nhiên. 

“Phú Xuân Sơn Cư Đồ" là một tác 
phẩm được được nhiều người học tập 
và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới các 
lớp họa sĩ sau này. 

Họa sĩ Vương Mông là nghệ sĩ 
trẻ nhất trong Tứ Đại Nguyên Sư, là 
cháu của Triệu Mạnh Phủ. Tác phẩm 
“Cát Trĩ Xuyên Di Cư Đồ" mô tả cuộc 
di cư của vị ngự y kiêm đạo sĩ Cát Trĩ 
Xuyên tới núi La Phù. Hình ảnh ngự y 
đang băng qua cây cầu, theo sau là gia 
quyến và gia nhân, người con của ông 
cưỡi trên một con bò. Cát Trĩ Xuyên 
là ngự y trong triều đình Đông Tấn 
(265–420). Dân gian nói rằng ông đã 
tạo ra tiên dược bất tử tại núi La Phù, 
một ngọn núi thiêng ở Quảng Đông, là 
nơi tu luyện của nhiều đạo sĩ. 

Trong tranh Vương Mông phác 
họa những đỉnh núi cao và khu rừng 
La Phù với những nét vẽ dày, họa tiết 
phức tạp. Phía trên cao có vài túp 
lều tranh ẩn mình, giống như những 
ngôi nhà thiêng liêng trong một thế 
giới ẩn dật. Tư tưởng về việc tu dưỡng 
bản thân thông qua cuộc sống ẩn dật 
cũng là chủ đề chính của các họa sĩ 
thời nhà Nguyên. 

Các phong cách nghệ thuật xuất 
hiện dưới thời nhà Tống và nhà 
Nguyên đã tạo nền tảng cho các họa sĩ 
vẽ tranh sơn thủy trong triều đại tiếp 
nối Minh–Thanh.  

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

Thuần Thanh biên dịch 

“Tiêu Tương 
Đồ” của Đổng 
Nguyên. Tranh 
cuộn trên lụa, 
19.7x55.7 inch. 
Bảo tàng Cố 
cung, Bắc Kinh.

Một chi tiết 
trong bức “Phú 
Xuân Sơn Cư 
Đồ” của Hoàng 
Công Vọng, 
năm 1347–1350. 
Tranh cuộn 
vẽ bằng mực, 
13x250.7 inch. 
Bảo tàng Cố 
cung Quốc gia, 
Đài Bắc.

Một phần bức 
tranh “Phú 
Xuân Sơn Cư 
Đồ” của Hoàng 
Công Vọng vẽ 
năm 1347–1350. 
Tranh cuộn 
vẽ bằng mực, 
13x250.7 inch. 
Bảo tàng Cố 
cung Quốc gia, 
Đài Bắc.

“Tình Loan Tiêu Tự Đồ" của Lý Thành. Tranh cuộn trên lụa, 44x22 inch. Bảo tàng Nghệ thuật 
Nelson-Atkins, Kansas, Mo.
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này là đúng, chúng ta hiểu rằng thế hệ 
trẻ đã hoàn toàn không biết gì về bóng 
tối của các phong trào tập thể trong 100 
năm qua, những vụ giết hại hàng triệu 
người trên thế giới, việc bỏ tù hàng triệu 
người khác và đàn áp những quyền tự do 
cơ bản nhất.

Tình yêu đất nước của chúng ta 
đã không còn
Trong cuốn sách “The End of Education” 
(tạm dịch: Sự Kết Thúc của Giáo Dục) 
xuất bản năm 1995 của Neil Postman, 
việc sử dụng từ “kết thúc” trong tiêu đề 
có hai ý nghĩa (mục đích và dự đoán về 
tương lai của các trường công lập). Ông 
Postman nghiên cứu một báo cáo đánh 
giá các mục tiêu giáo dục của Cơ quan 
Giám sát Giáo dục New York. Báo cáo 
gồm 41 mục tiêu tập trung vào “những 
gì trẻ em nên làm, nên biết và có thể 
làm”. Ông Postman lưu ý một mục tiêu 
không có trong báo cáo là “có được và/
hoặc làm sâu sắc thêm tình yêu đất nước 
của người dân”. Ông viết rằng sự thiếu 
sót này không có gì lạ, việc “miễn cưỡng 
đưa lòng yêu nước vào như một ‘giá trị’” 
là hành động điển hình của các hệ thống 
trường học trên toàn quốc.

Và cuốn sách đã được xuất bản 26 
năm trước đây.

Nhiều người Mỹ thuộc các thành 
phần chính trị đều tức giận trước văn hóa 
xóa sổ, sự đúng đắn về chính trị và tâm lý 
chủ nghĩa tập thể của các ký giả tin tức 
dòng chính, các học giả và một số chính 
trị gia của chúng ta. Nhưng chúng ta 
quên rằng những người này chỉ đang bắt 
chước người khác một cách mù quáng. 
Rõ ràng họ không bao giờ học được tinh 
thần Mỹ, vẻ đẹp của Giấc mơ Mỹ cũng 
như thành tựu và lý tưởng khiến quốc 
gia này trở thành một miền đất của cơ 
hội. Trên biên giới phía nam của chúng 
ta, nơi hàng loạt người nhập cư đang yêu 
cầu được nhập cảnh là bằng chứng cho 
thấy rất nhiều người còn nhìn nhận Hoa 
Kỳ như một miền đất của cơ hội. Nhưng 
chẳng ai “đập cửa’ để xin nhập cư vào 
Bắc Triều Tiên, Cuba  hay  Trung Quốc.

Kiên quyết bảo vệ những thứ 
chúng ta đã có
Là những cá nhân, chúng ta có thể làm 
gì để cản trở quá trình hướng đến chủ 
nghĩa xã hội đồng thời thúc đẩy tình yêu 
dành cho Hoa Kỳ và nền kinh tế  tự  do? 

Chúng ta có thể bắt đầu những điều 
tốt đẹp từ trong chính ngôi nhà của 
chúng ta cùng với các thành viên trong 
gia đình, đặc biệt là từ con cháu của 
chúng ta. Ở trong những thành trì vững 
chắc này, chúng ta có thể dạy và thực 
hành tính độc lập, trách nhiệm, nền kinh 
tế  tự  do  và  chủ  nghĩa  yêu  nước.

Nền độc lập
Chúng ta cần yêu thương và yêu thương 
với tất cả nhiệt huyết đối với sự tự do có 
trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và 
các quyền tự do khác mà quy luật tự 
nhiên ban tặng. Chúng ta có quyền tự do 
suy nghĩ, quyền tự do ngôn luận, quyền 
tự do hội họp một cách hòa bình, quyền 
sở hữu vũ khí và cả các quyền tự nhiên 
khác. Đây không phải là những quyền 
hạn do bất kỳ chính phủ nào sắp đặt mà 
là quyền do Chúa ban cho con người.

Trách nhiệm
Tự do đi cùng với trách nhiệm.

Trách nhiệm bao hàm một gánh 
nặng đối với cả những hành động tốt và 
xấu của chúng ta. Khi chúng ta kiểm soát 
được hoàn cảnh, chúng ta có nghĩa vụ 
kiểm soát được chính mình. 

Dạy bảo con trẻ về tính trách nhiệm 

nên thông qua hành động nhiều hơn lời 
nói. Khi con trẻ em thấy chúng ta chấp 
nhận hậu quả của các quyết định do 
chính mình đưa ra thay vì đổ lỗi cho số 
phận hay cho người khác, chúng ta đang 
dẫn dắt chúng tiến gần hơn một bước 
đến tuổi trưởng thành.

Nền kinh tế tự do
Bậc làm cha mẹ chúng ta cần phải dạy 
cho con những điều tốt đẹp mà nền kinh 
tế tự do mang lại cho thế giới và cho tinh 
thần của con người. Chúng ta cần chỉ 
cho chúng thấy một số chính phủ theo 
chủ nghĩa tập thể như Venezuela, Cuba, 
và Bắc Triều Tiên đã khiến người dân 
của họ phải sống trong cảnh khốn khổ và 
nghèo túng như thế nào.

Chúng ta không cần đến lớp học, 
không cần đến sách giáo khoa để 
truyền đạt những bài học này. Bàn ăn 
có thể trở thành lớp học và các cuộc 
thảo luận trong từng bữa ăn sẽ là các 
bài học hàng ngày.

Lòng yêu nước
Bất chấp tất cả các cuộc tấn công vào 
Hoa Kỳ từ cả bên trong lẫn bên ngoài 

trong những thập niên vừa qua, trên 
thực tế, đất nước chúng ta đã làm được 
rất nhiều điều tốt đẹp cho công dân của 
mình và cho thế giới nói chung hơn bất 
kỳ  quốc  gia  nào  trong  lịch  sử.

Chúng ta có hoàn hảo không? Không, 
chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta có 
phạm sai lầm không? Tất nhiên là có.

Nhưng sự thịnh vượng của người 
dân và số lượng viện trợ nước ngoài mà 
chúng ta đã phân phối trên toàn cầu 
theo thời gian là bằng chứng về thành 
quả của lý tưởng và giá trị của đất nước 
chúng ta. Thay vì có những lời lẽ chê bai 
Hoa Kỳ, chúng ta nên dạy cho trẻ em về 
niềm tự hào đất nước với những thành 
quả đạt được và hiểu được cả những thất 
bại đã có.

Chủ nghĩa tập thể: Một góc nhìn 
tích cực
Tất nhiên, chúng ta không thể là 
Robinson Crusoe, sống một mình trên 
hoang đảo và chỉ cần chăm lo cho cuộc 
sống của chính mình. Chúng ta sống 
trong các cộng đồng và trong một quốc 
gia có lịch sử tình nguyện viên và hiệp 
hội tích cực ủng hộ những điều tốt đẹp 
của cộng đồng. Hầu hết chúng ta tin 
tưởng vào chương trình giáo dục cho 
các em học sinh, hoạt động giúp đỡ 
người nghèo, người già, giữ gìn đường 
phố và thành phố của chúng ta an 
toàn, bảo vệ lãnh thổ khỏi những kẻ 
xâm lược và cùng nhau xây dựng một 
xã hội tốt đẹp hơn.

Đây cũng chính là chủ nghĩa tập thể. 
Điểm khác biệt ở chỗ chúng ta tham 
gia vào những nỗ lực này thông qua các 
cuộc bầu cử  và tự  do lựa chọn. 

Trước đây, chính phủ không áp đặt ý 
muốn của mình lên người dân Hoa Kỳ. 
Những người làm việc cho chính phủ – 
các chính trị gia và các công chức – được 
coi là người phục vụ cho người dân. 
Nhưng giờ đây chúng ta đã đảo ngược lý 
tưởng này. 

Đã đến lúc phải thay đổi, chúng ta có 
thể lại bắt đầu bằng cách dạy cho con trẻ 
hiểu được sự nguy hiểm của một chính 
phủ độc tài. 

Hãy luôn nhớ chúng ta là ai
Vào ngày 19/04/1775, công nhân và 
nông dân Hoa Kỳ đã nổ những phát 
súng đầu tiên trong cuộc Chiến tranh 
Cách mạng với các trận đánh tại 
Lexington Green và Concord. Chúng 
ta chiến đấu bằng tinh thần cá nhân 
và tập thể chống lại quân đội Anh, 
chống lại sự áp bức và việc “Đóng thuế 
nhưng không có đại diện” (Tax Without 
Representation). Cuối cùng, họ bắt đầu 
chiến đấu cho tự do. 

Chúng ta luôn tưởng nhớ những 
người yêu nước đó vì chúng ta cũng đang 
đấu tranh để gìn giữ quyền tự do của 
mình. Tưởng nhớ đến tất cả những người 
đàn ông, những người phụ nữ mà sự 
hy sinh và hoài bão của họ đã xây dựng 
nên đất nước, đồng thời bảo đảm rằng 
con của chúng ta cũng biết đến tên và 
hành động của họ. 

Hãy nhớ rằng đất nước chúng ta luôn 
là “miền đất của tự do và quê hương của 
những con người dũng cảm”. 

Hãy nhớ rằng chúng ta là những 
người  kế  thừa  và  yêu  chuộng  tự  do.

Và  hãy  nhớ  rằng  chúng  ta  là  người  Mỹ.

Tác giả Jeff Minick dạy lịch sử, văn học 
và tiếng Latin tại Asheville, N.C. trong 20 
năm. Hiện nay, ông sống và làm việc tại 
Front Royal, Virginia. Vui lòng truy cập 
JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.
 
Minh Vi biên dịch

Những điều kỳ diệu quanh ta
JOSHUA BECKER

Chuyện xảy ra gần đây khi tôi đang 
chơi tennis với một người bạn. Trận 
đấu diễn ra không được suôn sẻ và tôi 
đã thua. Đối với tôi nó không chỉ là 
sự thua cuộc bình thường, nó là kiểu 
thua mà bạn hy vọng không có ai 
khác đang chứng kiến.

Bình thường khi tôi không thắng 
cuộc, tôi sẽ rất bực bội. Và khi bực 
bội, tôi tìm kiếm ai đó hoặc điều gì 
đó để đổ lỗi (tôi biết, đó là một khuyết 
điểm của tôi). Tôi đã cố đổ lỗi cho cây 
vợt, quả bóng, thức quá khuya đêm 

hôm trước và thời tiết.
Thật không may, chiếc vợt vẫn tốt, 

những quả bóng thì mới tinh, còn 
đêm hôm trước tôi đi ngủ lúc 10 giờ 
tối, và thời tiết có nắng với 75 độ F 
(khoảng 24 độ C).

Trong khi tôi đang tìm kiếm thứ 
khác để đổ lỗi (có thể là do đôi giày), 
thì bỗng nhiên từ trên trời vang lên 
một tiếng gầm lớn. Tôi nhìn lên và 
thấy một chiếc trực thăng lớn đang 
bay về phía tôi.

Khi chiếc trực thăng bay thẳng qua 
tôi, trong tâm trí đang bực dọc của 
tôi một ý nghĩ thoáng qua xuất hiện, 

“Chà, hãy nhìn chiếc trực thăng lớn 
đó. Cỗ máy đó quả là một thành tựu 
kỳ diệu.”

Ngay lập tức, tâm trí tôi ngừng 
nghĩ về trận tennis. Và tôi bắt đầu 
quan sát xung quanh dù chỉ trong 
chốc lát.

Tôi trông thấy một chú chim xinh 
đẹp đang đậu ở cây cọ trên cao. Tôi 
nhìn thấy hoa nở dọc theo hàng rào, 
xung quanh là những thảm cỏ xanh 
mướt. Tôi cảm nhận giọt mồ hôi đọng 
trên lông mày của mình, ánh nắng 
ấm áp chan hòa chiếu lên khuôn mặt, 
và một làn gió nhẹ đủ để làm cho tất 

JEFF MINICK

Ngụ ngôn Aesop kể về câu 
chuyện giữa chó nhà và 
chó sói như sau:

Một con chó sói đói 
khát, gầy ốm, nó gặp một 

con chó nhà khỏe mạnh, được ăn uống 
no đủ. Chó nhà thấy chó sói khó mà có 
cơ hội sống sót, liền mời chó sói đến 
trang trại sống cùng với nó. Chó nhà 
nói: “Cậu sẽ được ăn uống no đủ với 
nhiều loại thức ăn. Những gì cậu phải 
làm là sủa khi đánh hơi thấy người lạ, 
chơi đùa với bọn trẻ của chủ nhân. 
Cuộc sống thật dễ dàng và thoải mái.”  

Chó sói chảy nước miếng khi nghe 
chó nhà kể về viễn cảnh cuộc sống sắp 
tới, nhưng nó chợt nhìn thấy chiếc 
dây quấn quanh cổ chó nhà, liền hỏi: 
“Cái gì quấn quanh cổ cậu thế?”

“Ồ, đó…” chó nhà trả lời. "Không 
có gì. Nó chỉ được sử dụng khi họ 
xích tôi lại.”

“Cậu phải đeo cái xích? Cậu không 
được tự do làm những gì cậu muốn 
hay đi đến những nơi cậu muốn?”

“Không phải lúc nào cũng vậy. 
Nhưng tôi không quan tâm.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng tôi 
muốn giữ tự do cho mình,” chó sói 
nói rồi quay đầu chạy vào rừng.

Trên các chiến trường ngày nay
Câu chuyện ngụ ngôn của Aesop nêu 
trên là một phép ẩn dụ tuyệt vời cho 
tình trạng hỗn loạn của các phe nhóm 
chính trị ngày nay. Một số người Mỹ 
muốn bảo tồn quyền tự do truyền 
thống của mình và chính phủ không 
can thiệp vào cuộc sống và công việc 
của họ càng nhiều càng tốt. Có những 

người khác, như chó nhà trong câu 
chuyện của Aesop, sẵn sàng đeo chiếc 
vòng cổ để được chủ nhân chăm sóc. 
Sự khác biệt về giá trị là vấn đề cốt lõi 
của các cuộc chiến chính trị ngày nay.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ 
nghĩa tập thể đã giành được sự ủng 
hộ của người Mỹ trong thế kỷ 21. 
Như cuộc thăm dò của Gallup năm 
2019, số người có quan điểm tích cực 
về chủ nghĩa xã hội gia tăng, nhưng 
số liệu cũng cho thấy quan điểm của 
người Mỹ về chủ nghĩa xã hội là 
“phức tạp” và “đa sắc thái”.

Tôi cho rằng những quan điểm về 

chủ nghĩa xã hội là “phức tạp” và “đa 
sắc thái” bắt nguồn từ sự thiếu hiểu 
biết, đặc biệt là ở những công dân 
trẻ của chúng ta. Theo nhóm Nạn 
nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, một 
phần ba thế hệ Millennials (những 
người sinh trong giai đoạn thập niên 
1980–1990) tin rằng nhiều người đã 
bị giết dưới thời George Bush hơn là 
dưới thời Joseph Stalin. Gần một nửa 
số thành viên lớn tuổi hơn của thế hệ 
Z, những người sinh năm 1997 trở về 
sau, cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho xã 
hội chủ nghĩa và 1/5 sẽ bỏ phiếu cho 
người cộng sản lãnh đạo. Nếu điều 

Bảo vệ
tự do
cho từng
đứa trẻ
Nuôi dạy con cháu chúng 
ta biết trân trọng những 
giá trị tốt đẹp luôn bắt 
đầu từ gia đình

Một văn bản lịch sử cung cấp một cái nhìn sâu 
sắc về quá khứ của Hoa Kỳ. Tác phẩm “Land of 
Hope: An Invitation to the Great American Story” 
của Wilfred McClay.

PUBLIC DOMAIN

Thông qua việc làm mẫu và thảo luận, cha mẹ có thể truyền tình yêu tự do và đất nước cho con cái của họ.

IOFOTO/SHUTTERSTOCK

PEPPERSMINT/SHUTTERSTOCK

Bàn ăn có thể 
trở thành lớp học 

và các cuộc thảo luận 
trong từng bữa ăn 
sẽ là các bài học 

hàng ngày.

Chúng ta có thể dạy bảo con trẻ về 
tính trách nhiệm thông qua hành 

động nhiều hơn lời nói.

                 KHAMKHOR/PIXABAY 

cả  trở  nên hoàn hảo.
Tôi đưa mắt nhìn xuống và thấy cơ 

thể khỏe mạnh đã cho phép tôi được 
vận động. Tôi cảm nhận đôi giày thoải 
mái dưới chân và một cây vợt nhẹ trên 
tay. Và qua chiếc lưới cây vợt, tôi nhìn 
thấy người bạn của mình, một mối 
quan hệ quý giá, một người bạn tốt mà 
tôi sẽ tin tưởng dù có bất kỳ thử thách 
nào. Xung quanh tôi là những điều thật 
tuyệt vời.

Sự thất vọng và tiêu cực trong tâm trí 
tôi bắt đầu tan biến.

Tôi đã được nhắc nhở rằng cuộc sống 
cũng thường diễn ra như thế này.

Phải thú nhận rằng, trận đấu quần 
vợt tồi tệ là một vấn đề rất nhỏ cần phải 
vượt qua. Có những người trong chúng 

ta đang phải vật lộn với các vấn đề to lớn 
hơn nhiều: bệnh tật, cô đơn, thất bại, 
nghiện ngập hoặc mất mát (và đó chỉ là 
một danh sách ngắn).

Nhưng đôi khi, tất cả những gì chúng 
ta cần để thay đổi cách nhìn và thái độ 
chính là nhìn xung quanh mình — để 
không tập trung vào các vấn đề, sự thất 
vọng và cuộc tranh đấu của chúng ta. 
Và thay vào đó, hãy để ý tới một điều gì 
đó tuyệt vời.

Khi làm như vậy, dù chỉ trong giây lát, 
chúng ta bắt đầu nhận thấy rằng có vô 
số những điều kỳ diệu đang diễn ra mỗi 
ngày xung quanh chúng ta:

• Những bông hoa xinh đẹp và tiếng 
chim  hót  trên cành cây

• Bầu trời trong xanh và vô số các vì 
sao lấp lánh

• Một mái nhà êm ấm và quần áo khô 
ráo, sạch sẽ

• Từng món ta ăn và hương vị của tách 
cà phê ta uống

• Tác phẩm nghệ thuật kiệt tác và bản 
nhạc sôi nổi, thiết tha

• Bạn bè đáng tin cậy và gia đình       
yêu thương

• Tiếng cười nói và nguồn hy vọng và 
niềm tin

• Hoặc một cái gì đó đẹp đẽ như hơi 
thở tiếp theo của bạn

Nếu bạn đối mặt với điều gì đó mà 
cảm thấy khó khăn và không thể tiếp tục, 
hãy nhìn xung quanh và để ý đến những 

điều kỳ diệu quanh bạn. Bởi vì khi làm 
như vậy, bạn để tâm trí của mình ngừng 
tập trung vào các vấn đề tiêu cực, và thay 
vào đó bắt đầu kiếm tìm vẻ đẹp, những 
điều tích cực.

Chắc chắn việc dừng lại để quan sát 
xung quanh có thể sẽ không khắc phục 
được vấn đề, sự cố của bạn. Nhưng nó 
có thể tăng thêm sức mạnh và niềm hy 
vọng, giúp bạn bước tiếp trong ngày mai.

Tác giả Joshua Becker là nhà sáng lập 
và biên tập viên của trang Becoming 
Minimalist, là người truyền cảm hứng về 
phong cách sống tối giản: sở hữu ít đi 
bạn sẽ được nhiều hơn.

An Nhiên biên dịch

Bức tranh “Freedom of Speech” (Tự do ngôn luận) của họa sĩ Norman Rockwell.
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MARY SILVER

Ông Albert Cohen là quản lý 
của một nhà máy nhựa, chịu 
trách nhiệm giám sát hàng 
trăm công nhân, và là cha 

của ba cậu con trai. Ông là một người 
đàn ông trọng danh dự. Ông luôn có 
trách nhiệm với lời nói của mình, theo 
anh cả của ông nhận xét. Ông là người 
dễ mềm lòng và hào phóng. 

Ông Albert Cohen luôn vì con trai 
mình, nhưng ông lại là một người điềm 
đạm ít nói, từ Aleppo, Syria đến nhập 
cư tại Hoa Kỳ, và ông chỉ biết làm việc. 

Con trai ông khao khát sự cởi mở 
giữa họ. Cậu bé buồn lòng khi cha 
mình “không biết cách giao tiếp”. Và 
ông tự hứa sẽ làm một điều khác đi 
cho chính đứa con của mình.

Những bức thư gửi con trai
Khi con trai của Joe Cohen là Jared 
tròn 7 tuổi, ông bắt đầu viết thư cho 
con trai. Những lá thư khuyên nhủ, 
ca ngợi, động viên và đặt ra những 
câu hỏi. “Để biết mọi chuyện có diễn 
ra tốt đẹp, tôi sẽ viết thư cho Jared.”

Khi cậu bé cắm trại hè, khi cậu bé 
đạt được thành tựu nào đó, khi phải đối 
mặt với vấn đề, cha cậu bé đều đặt bút 
và viết. Ông muốn gửi đến con mình 
những câu nói mà người cha như 
ông đã bỏ lỡ. 

Ban đầu, việc giao tiếp chỉ là một 
chiều. Jared không hồi đáp lại khi cậu 
còn bé. “Nó giống như một nghi thức 
vậy,” nhận những lá thư cảm động từ 
trái tim, cậu chia sẻ trải nghiệm của 
mình. “Viết thư là cách cha kết nối với 
tôi  ở  một mức độ sâu sắc hơn.”

Nhưng khi cậu bé sáng tác một bài 
thơ và giành giải thưởng, cậu bắt đầu 
viết những câu chuyện ngắn. Sau đó, 
cậu hồi âm cho cha mình, và những 
lá  thư  trở  thành những cuộc hội thoại 
giữa  họ. 

Jared trở thành một nhà văn, và hai 
người đàn ông này cuối cùng cũng có 
một cuốn sách chung: “Like Father, 
Like Son: The Unexpected Impact of 
Letters from My Son.” (tạm dịch: Cha 
Nào, Con Nấy: Tác Dụng Bất Ngờ của 
Những Lá Thư  từ  Con Trai Tôi). 

“Thông qua những lá thư và câu 
chuyện, chúng tôi chứng kiến người 
đàn ông đó đã phải vật lộn thế nào để 

trở nên tốt hơn, để là một người cha 
dễ hiểu hơn. Chúng tôi thấy một cậu 
bé trưởng thành và trở thành một 
người đàn ông trẻ trung có trách 
nhiệm. Thông qua cuốn sách hấp 
dẫn này, chúng tôi thấy thế giới cần 
người cha biết bao. Những người cha 
tốt,” ông Alfred Guart, một ký giả điều 
tra của tờ New York Post và là giáo sư 
về báo chí tại Đại học St. John chia sẻ. 
Ông Guart và ông Cohen từng là bạn 
bè tại trường Cao đẳng Brooklyn và đã 
cùng làm việc cho tờ báo của trường. 

Nhưng cả gia đình trải qua thử 
thách khi Jared khoảng 12 tuổi. Cậu bé 
cảm thấy sự hiện diện của cha mình là 
điều hiển nhiên. Thời điểm đó, mẹ cậu 
là một giáo viên tiểu học của trường tư 
thục Upper West Side. Bà chứng kiến 
những đứa trẻ tự trao cho mình nhiều 
quyền, và không muốn Jared là một 
trong số đó. 

Vì vậy cha cậu bé đã viết rằng:

“Jared yêu quý! Có vài điều mà 
cha thấy thích thú như là ngắm 
nhìn gương mặt con sáng bừng với 
nụ cười trên môi khi con choàng 
tay ôm lấy cha.” 

Ông cũng đề cập đến những ký 
ức vui vẻ khi nấu ăn cùng nhau, 
cùng lắng nghe Eminem trong xe 
hơi, chơi cờ và lặn với ống thở.

JOSHUA CHARLES

Trong nhiều năm qua, tôi thường 
khuyến khích những người quen biết 
phát triển niềm đam mê đọc sách. Tôi 
đặc biệt khuyến khích các bậc phụ 
huynh (khơi dậy niềm đam mê sách 
cho con) và các bạn trẻ (khi vẫn còn 
trẻ, đọc sách có thể giúp bạn sau này 
trở  nên  thông  thái  và  uyên bác).

Điều tôi muốn chia sẻ là việc đọc 
sách không chỉ đơn thuần để giải trí – 
trên thực tế, đó là cách đọc sách thấp 
nhất. Phương pháp đọc sách cao quý 
nhất chính là sự học hỏi, mà qua đó, 
mỗi người chúng ta có thể nâng cao 
đức hạnh của chính mình. Tôi thường 
nói, mọi người nên tìm hiểu về chủ 
đề lịch sử, bởi lịch sử đem đến cho 
chúng ta vô số những ví dụ về cách 
đối nhân xử thế, mà qua đó chúng ta 
có thể có được chỉ dẫn ở mọi phương 
diện để tạo lập một cuộc sống phong 
phú và ý nghĩa – là những điều như: 
nhân cách, hành xử, và trí tuệ.

Tôi rất hứng khởi nhớ đến chân lý 
này khi đọc thiên đầu tiên trong một 
cuốn sách Trung Hoa cổ của Tuân Tử. 
Thiên sách có tựa đề là “Khuyến học”. 

“Quân tử” được Tuân Tử định nghĩa là 
người không ngừng nâng cao đạo đức 
bản thân thuận theo Đạo, (một khái 
niệm tương tự với “quy luật tự nhiên” 
trong triết lý Tây phương). Tầm quan 
trọng của điều này được gói gọn trong 
câu mở đầu: “Người quân tử nói: đạo 
học vấn là chẳng nên lùi bước.” “Người 
quân tử học cho rộng, tự xét bản thân 
ba lần mỗi ngày thì trí tuệ sáng suốt 
và hành vi sẽ không có lỗi lầm.”

Tự xét bản thân – một khái niệm 
tuyệt hảo! Khái niệm này từ lâu cũng 
đã được những bộ óc vĩ đại của phương 
Tây tán đồng, đối lập hẳn với những 
thứ tầm thường cũ mòn, ích kỷ, không 
ngừng buông thả mà chúng ta phải 
thường xuyên tiếp xúc trong văn hóa 
đại chúng.

Nhưng hơn thế nữa, sách “Tuân 
Tử” nhấn mạnh rằng đức hạnh cần 
thiết để trở thành một quân tử chỉ có 
thể có được khi hiểu biết tường tận về 
quá khứ: “Chẳng lên núi cao thì chẳng 
biết trời cao; chẳng xuống khe sâu thì 
chẳng biết đất dày; chẳng nghe lời tiên 
vương để lại thì chẳng biết sự học vấn 
là có ích lợi.” Câu nói này đã cho thấy 
rằng kinh nghiệm là một yếu tố quan 
trọng tạo nên trí tuệ và bồi dưỡng đức 
hạnh (do đó, trong văn hóa truyền 
thống Trung Hoa, người ta thường 
tôn kính những người lớn tuổi). Nói 
cách khác, sẽ thật là ngớ ngẩn và phi 
lý khi tin vào ý tưởng về sự cấp tiến vô 
tận, và cũng thật là thiển cận khi nghĩ 
rằng cái mới luôn luôn tốt hơn cái cũ.

Sách “Tuân Tử” cũng khẳng định 
rằng một người quân tử học tập để 
nâng cao đức hạnh của chính mình – 
chứ không phải để hiển thị: “Đời xưa, 
người ta học để tu dưỡng thân tâm; đời 
nay, người ta học cốt để khoe khoang. 
Cái học của người quân tử dùng để 
làm đẹp thân tâm; cái học của kẻ tiểu 

nhân dùng làm món quà cầu đẹp lòng 
người mà mưu danh lợi.”

Tương tự như vậy, người quân tử 
chấp nhận phải chăm chỉ miệt mài 
để đề cao đức hạnh: “Người quân tử 
sinh ra, chẳng phải khác người, giỏi 
là ở chỗ biết tận dụng mọi việc.” Điều 
này khác hẳn với các “phong trào” 
hiện đại và hệ tư tưởng độc hại nhấn 
mạnh rằng một người không cần 
phải luyện tập và rèn giũa mà vẫn có 
được đức hạnh.

Sách “Tuân Tử” cũng nhấn mạnh 
tầm quan trọng của những mối quan 
hệ trong việc đề cao đức hạnh: “Trong 
học tập thì không gì tiện bằng ở gần 
người hiền.” Tục ngữ có câu: “Gần 
mực thì đen” và chân lý mà người 
Trung Hoa đã biết từ hơn 2000 năm 
trước vẫn đang được người ngày nay 
tiếp thu.

Sự nâng cao đức hạnh, theo sách 
“Tuân Tử”, cuối cùng sẽ đưa đến một 
trạng thái mà nhà đại triết gia gọi là 

“Định”, ông mô tả nó như sau: “Đến 
độ đó thì quyền lợi chẳng thể làm 
cho mình ngửa nghiêng, quần chúng 
chẳng đủ làm cho mình thay đổi, cả 
thiên hạ cũng chẳng đủ làm cho mình 
nao núng. Sống chết theo chính đạo 
đã học; đó mới là tiết tháo của người 
cầu học.” Trạng thái “Định” là khả 
năng nhận thức được bản chất của sự 
vật, sự việc, và tùy theo đó mà đối đãi, 
hành xử, bất kể là chuyện gì. Trong 
sách nói rằng: “Có tiết tháo đó mới 
định được tâm bên trong, mới ứng 
phó được với (sự) vật bên ngoài. Định 
được tâm, ứng được vật, thế gọi là 
con người ‘thành tựu.’”

Quan điểm vô cùng thực tế nhưng 
đầy khát vọng này khiến tôi nhớ về 
điều mà Jordan Peterson, giáo sư tâm 
lý học ở Đại học Toronto tại Canada, 
từng nói: “Hãy đón nhận lấy đau khổ 
của bạn và chịu đựng nó! Hãy cố gắng 
trở thành một người tốt, để bạn không 
khiến cho sự tình tệ hơn! … Hãy vững 
vàng đứng lên để mọi người có thể đặt 
niềm tin nơi bạn!”

Một người có đức hạnh chính là như 
vậy – đó là một con người đích thực.

Khi đọc những cuốn sách như 
“Tuân Tử”, người ta sẽ thấy nhiều ví 
dụ mà tôi gọi đùa là “những tiêu đề 
2200 năm tuổi” – nghĩa là, tôi đang đọc 
những thứ hữu ích và quan trọng cho 
tất cả chúng ta trong năm 2021 hơn là 
các tiêu đề ngày nay. Người ta phát hiện 
ra rằng bản chất của con người trong 
hàng ngàn năm không thay đổi nhiều, 
và những yếu tố tạo nên hạnh phúc đích 
thực, chỉ có thể tìm được ở đức hạnh, về 
cơ bản vẫn giống nhau ở mọi thời điểm 
và đối với tất cả mọi người. Một người 
có đức hạnh chắc chắn không phải là 
người, theo cái gọi của “tư tưởng hiện 
đại”, chạy theo những ham muốn bốc 
đồng và thiển cận.

Sự sáng suốt và thông tuệ như 
trong sách Tuân Tử đề cập là rất cần 
thiết trong những thời kỳ [đạo đức] 
suy đồi và buông thả như hiện nay. 
Mong rằng chúng ta khôi phục lại 

“Đời xưa, người ta 
học để tu dưỡng 
thân tâm; đời nay, 
người ta học cốt 
để khoe khoang. 
Cái học của người 
quân tử dùng để 
làm đẹp thân tâm; 
cái học của kẻ tiểu 
nhân dùng làm 
món quà cầu đẹp 
lòng người mà 
mưu danh lợi.”

Nghệ thuật
hoàn thiện bản thân

thời Trung Hoa cổ đại

Quận Trấn Hải xưa vào những năm 1860; cổng vào Đền thờ Khổng Tử.

NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

Làm thế nào để bảo vệ 
bạn, những người thân 
yêu của bạn và cuộc 
sống bạn đã xây dựng 
bằng bảo hiểm?

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

Tommy Tran
State Farm Agent

Email: tommy.tran.do9d@statefarm.com
7601 W. Sam Houston Pkwy S. Ste. 176, Houston, TX 77036
(bên cạnh Khách Sạn Comfort Suite & Tandy Leather)
www.insurewithtommytran.com

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

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN   Thông thạo Anh-Việt
Xin liên lạc văn phòng hoặc ghi danh online tại: 
tommytran.sfagentjobs.com/account
281-686-0380  /  Email: tommy@insurewithtommytran.com

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

Người cha dạy con trai 
trưởng thành qua những 
lá thư cảm động

Cả hai đã đi 
trên con đường 

với nhiều bước ngoặt 
và ngã rẽ, những thất 

bại và chiến thắng, 
những nỗi buồn và 

niềm vui. 

truyền thống cao thượng này; đó là trí tuệ 
vĩnh hằng! Mong rằng chúng ta không tự 
giới hạn bản thân, và biết được rằng một 
cá nhân là ngu ngốc (nên cần phải hoàn 
thiện bản thân), nhưng loài người thì 
thông thái. 

Tác giả Joshua Charles là cựu thành viên 
viết bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc cho cựu 
Phó Tổng thống Mike Pence, ông là nhà sử 
học, diễn giả và là tác giả của một số cuốn 
sách bán chạy số 1 trên Thời báo New York 
Times. Ông cũng là cố vấn lịch sử cho một 
số bộ phim tài liệu và xuất bản sách về các 
chủ đề khác nhau, từ Tổ phụ lập quốc, Israel, 
đến tác động của Kinh Thánh đối với nền 
văn minh nhân loại. Ông cũng là một nghệ 
sĩ dương cầm có bằng thạc sĩ chuyên ngành 
chính phủ và luật. 

Nhã Liên biên dịch

ALL PHOTOS IN PUBLIC DOMAIN

ALL PHOTOS BY SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

“Tất cả những điều này, những 
kỷ niệm khác và khoảng thời gian 
chúng ta dành cho nhau là điều 
hạnh phúc nhất trên thế giới này. 
Cha rất vui rằng chúng ta thoải 
mái với nhau. Nhưng cha cảm 
thấy tổn thương khi thỉnh thoảng 
con không hợp tác với cha dù đã 
nghe cha giải thích hoặc khi con 
nói chuyện thiếu tôn trọng.”

Trong thời khắc tồi tệ nhất, ông 
Cohen đã mất bình tĩnh và tát con trai 
mình bằng chiếc găng tay bóng chày 
tại công viên Seton ở Bronx. Ông viết 
một bức thư cho cậu như sau: 

“Sau tất cả, con rất ngạc nhiên 
và giận dữ. Cha cảm thấy buồn và 
đã suy nghĩ rất nghiêm túc.

Chúng ta đều phạm sai lầm và 
cha không kỳ vọng con phải trở 
nên hoàn hảo. Cha cũng không 
hoàn hảo. Tuy nhiên, con đã đủ 
chín chắn để hiểu tầm quan trọng 
của bức thư này. Những sai lầm 
là một phần của tiến trình trưởng 
thành, và chúng có thể là phương 
tiện giúp chúng ta trở nên khôn 
ngoan và tốt đẹp hơn.”

Họ mời gia sư về nhà và tham gia 
những buổi trị liệu gia đình. Jared dần 
trưởng thành và cải thiện điểm số. 

Jared kết bạn, trở thành đội trưởng 
và cầu thủ danh giá của đội bóng; 
sau đó, cậu học đại học. Cậu lọt vào 
danh sách những sinh viên xuất sắc 
có điểm số cao nhất trong khoa, nhận 
được giải thưởng, đi du lịch nước 
ngoài, và có một lòng biết ơn mà cha 
mẹ cậu mong đợi. Cậu tốt nghiệp đại 
học. Hiện tại cậu là một D.J. bán thời 
gian và làm toàn thời gian cho hãng 
truyền thông Flying Point ở New 
York. Cậu nói rằng đây là một nơi làm 
việc tuyệt vời. 

Khi cậu tiến bộ về cả học thuật và 
phát triển cá nhân, cha cậu cũng thay 
đổi đáng kể. Ở tuổi 45, ông quay lại 
trường học và thay đổi nghề nghiệp. 
Bây giờ ông là một biên tập viên, một 
nhà văn và một nhà  tư  vấn cá nhân.

Cả hai đã đi trên con đường với 
nhiều bước ngoặt và ngã rẽ, những 
thất bại và chiến thắng, những nỗi 
buồn và niềm vui. 

Năm 2011, vào sinh nhật thứ 21 
của mình, Jared đã chia sẻ cảm xúc 
về những lá thư của cha. Cậu cảm 
ơn cha về những năm tháng luôn sát 
cánh bên cậu và viết rằng: “Trong 
một bức thư, chúng ta bàn luận về 
hành vi của con ở tuổi thiếu niên, cái 
tuổi mà không thể nhìn thấy gì nhiều 
ngoài những mong muốn của bản 
thân mình; cha đã viết: ‘Lời nói có 
thể lấp đầy không trung, chỉ có hành 
động mới làm trái tim cha đủ đầy.’”

Khi lớn lên, cậu phải thừa nhận 
cách giáo dục của cha có ý nghĩa thế 
nào với mình:

“Điều quan trọng với con, Cha à, 
về câu trích dẫn này, không chỉ là 
cha nói cho con mà cha thực sự đã 
chỉ bảo và cho con thấy điều ấy.

Cha đã viết, ‘Hãy tìm kiếm 
tình yêu ở người khác và niềm vui 
trong mỗi khoảnh khắc, rồi con sẽ 
luôn cảm thấy tự do.’

Con muốn cảm ơn cha về trí 
tuệ mà cha đã khắc sâu trong con 
qua những lá thư; ngay cả khi con 
không biết và không nhận thức 
được điều đó. Những điều này 
sẽ đem lại niềm vui và minh triết 
khi con trưởng thành; cha đã biết 
rằng nuôi dưỡng khả năng bộc lộ 
cảm xúc và suy nghĩ của bản thân 
là con đường dẫn đến những điều 
ý  nghĩa… 

Chúc mừng năm thứ 21 làm 
cha của Cha nhé.” 
 

Thiên An biên dịch

Thông qua những lá 
thư và câu chuyện, 
chúng tôi chứng kiến 
người đàn ông đó đã 
phải vật lộn thế nào 
để trở nên tốt hơn, để 
là một người cha dễ 
hiểu hơn. 

Joseph và Jared Cohen tại Thư viện Công cộng New York vào ngày 26/03/2015.

Joseph và Jared Cohen tại Thư viện Công cộng New York vào ngày 26/03/2015.

Sự nâng cao 
đức hạnh, 
theo sách 

“Tuân Tử”, 
cuối cùng sẽ 
đưa đến một 
trạng thái mà 
nhà đại triết 
gia gọi là 

“Định”.  Tranh 
minh họa 
chân dung 
Tuân Tử.
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WILLIAM BROOKS

Trong một chương trình 
phát sóng vào tháng 
04/2021 của một chương 
mục mới do Fox News sản 

xuất nhằm thu hút lại khán 
giả sau giai đoạn phát chương trình tồi 
tệ về cuộc bầu cử năm 2020, người dẫn 
chương trình Greg Gutfeld đã lưu ý tới 
một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 
rằng hầu hết người dân Hoa Kỳ vẫn 
muốn “thuế thấp hơn và chính phủ tinh 
gọn hơn.”

Trong suốt cuộc trò chuyện diễn 
ra sau đó, ông Jonathan Morris, người 
cộng tác với Fox, một cựu linh mục 
Công giáo, đã rất xúc động khi đem đến 
cho người xem điều mà ông gọi là “một 
bài học nhỏ” về chủ đề “nguyên tắc dân 
quyền” (“subsidiarity*”).

Điều thú vị là ông Gutfeld, người vẫn 
luôn là một nhà quan sát chính trị và 
văn hóa sắc sảo, nhanh nhạy, lại dường 
như không quen với thuật ngữ ông 
Morris đã đưa ra.

“Ái chà! Ông hãy nhắc lại xem nào,” 
ông ta thốt lên.

Ông Morris giải thích rằng học 

thuyết về “nguyên tắc dân quyền” có 
nghĩa là những can thiệp nhằm thay đổi 
và cải thiện tình trạng cho con người 
cần được thực hiện ở tầng lớp xã hội gần 
nhất với nơi mà những can thiệp này sẽ 
có tác động lớn nhất.

Quan điểm này được phát triển như 
một phần giáo huấn về xã hội của Công 
giáo, trong đó nói rằng “những gì mà 
các cá nhân có thể đạt được bằng sáng 
tạo   và nỗ lực của chính họ thì không 
nên bị một bên có quyền lực cao hơn 
tước đoạt.” Xét về nguyên tắc tổ chức, 
điều đó có nghĩa là các vấn đề dân sự 
phải được giải quyết ở cấp hành chính 
thấp nhất, nhỏ nhất hoặc ít tập trung 
nhất. Khi có thể, các quyết định về văn 
hóa và chính trị nên được thực hiện ở 
cấp địa phương hơn là bởi một cơ quan 
trung ương ở xa.

Sự tuyệt đỉnh của một nguyên tắc 
dân sự không thể thiếu
Ở cánh hữu của trung tâm chính trị đa 
chiều này, những người truyền thống 
(conservatives) và những người theo 
chủ nghĩa tự do cổ điển có xu hướng đề 
cao nguyên tắc dân quyền.

Thậm chí ngay cả trước thời kỳ Khai 

sáng Âu Châu, Giáo hội Công giáo 
Trung cổ đã thành công trong việc hạn 
chế quyền lực của các nền quân chủ 
chuyên chế. Vua của người Frank và là 
hoàng đế đầu thế kỷ thứ 9 của phương 
Tây, Charlemagne, đã chia sẻ quyền 
lực với Vatican cũng như một số quốc 
gia quân chủ, chính thể, thành phố 
tự do, và nhà nước giáo hội. Vô số tổ 
chức như thánh đường, tu viện, giáo 
hội, trường cao đẳng và bệnh viện cũng 
hoạt động dưới cấp độ chính trị này 
trong suốt thời Trung cổ.

Gần như chắc chắn rằng trong 
suốt các thế kỷ 17, 18, và 19, thực dân 
Mỹ gốc Anh đã đạt đến đỉnh điểm của 
nguyên tắc dân quyền này. Ở nền Cộng 
Hòa Hoa Kỳ, được hình thành sau năm 
1776, các cơ quan hành chính phi tập 
trung trở thành những bức tường thành 
giữa quyền lực giới hạn của chính phủ 
và quyền tự do cá nhân.

Để tiến hành một cuộc khảo sát kỹ 
lưỡng về “nền Dân chủ ở Hoa Kỳ”, ngài 
Alexis de Tocqueville đến từ Pháp đã 
thực hiện một phân tích có ảnh hưởng 
sâu sắc về quyền tự do ban đầu của Hoa 
Kỳ vào năm 1831. Ông tin rằng một xã 
hội dân chủ và đa nguyên thực sự đã 

phát triển ở các vùng đất thuộc địa ở 
Hoa Kỳ trong suốt ba thế kỷ.

Về chủ đề nguyên tắc dân quyền, 
ngài De Tocqueville đã viết:

“Người Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi, 
mọi địa vị trong cuộc sống, và mọi  
thiên hướng tính cách đang luôn lập 
ra những hiệp hội. Không chỉ có các 
hiệp hội thương mại và công nghiệp 
đều cùng tham gia, mà còn có hàng 
ngàn loại khác nhau – tôn giáo, đạo 
đức, nghiêm túc, vô ích, rất chung 
chung và rất giới hạn, rất lớn và rất 
nhỏ. Người Mỹ kết hợp với nhau 
để tổ chức các sự kiện cộng đồng, 

ALEX NEWMAN 

Giáo dục tư nhân ở 
Hoa Kỳ đang ở trước 
ngã rẽ lịch sử, và kết 
quả của cuộc chiến sẽ 

có ảnh hưởng sâu sắc 
đến tương lai.

Những người ủng hộ hàng đầu 
trong việc mở rộng các lựa chọn 
giáo dục tư nhân nói với The Epoch 
Times rằng phán quyết gần đây 
(giữa năm 2020) của tòa án cấp cao 
và các chương trình “lựa chọn” khác 
nhau của chính phủ như tín thuế có 
thể thúc đẩy đáng kể việc ghi danh 
học tại các trường tư thục.

“Đó là bước đột phá quan trọng 
nhất đối với nền giáo dục Cơ Đốc 
trong hơn 150 năm ở đất nước này,” 
cựu Dân biểu Trent Franks (Cộng 
Hòa–Arizona) cho biết. Ông cũng 
là người đã soạn chương trình tín 
thuế đầu tiên ở Arizona hơn hai 
thập kỷ trước.

Tuy nhiên, nó có thể “có khả 
năng để lại một kẽ hở để chính phủ 
cố gắng kiểm soát các trường tư,” 
ông nói.

Thật vậy, nếu Liên Hiệp Quốc 
và cơ sở giáo dục phụ trách các 
trường học của chính phủ Hoa Kỳ 
đạt được mục đích của họ , thì các 
trường tư thục độc lập sẽ không 
thực hiện được bất kỳ ý định nào 
bởi sự tài trợ của chính phủ cuối 
cùng sẽ dẫn đến sự kiểm soát của 
chính phủ. Các chuyên gia nói 
rằng đó là một kế hoạch.

Những vấn đề còn lại chỉ là ai sẽ 
đứng đầu.

Cùng với giáo dục tại nhà, giáo 
dục tư thục trở nên phổ biến ở 
Hoa Kỳ trong nhiều thế kỷ. Trên 
thực tế, cho đến giữa những năm 
1800, nền giáo dục do chính phủ 
kiểm soát chưa từng xuất hiện ở 
Hoa Kỳ hoặc trên hầu hết thế giới.

Theo tác giả và nhà sử học thời 
thuộc địa Louis Booker Wright, 
tại thành phố Philadelphia, các 
ghi chép lịch sử cho thấy từ năm 
1740 đến năm 1776, hơn 125 hiệu 
trưởng trường tư đã quảng cáo 
dịch vụ của họ.

Các cơ sở của họ dạy mọi thứ 
từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp đến 
toán học, khoa học, ngoại ngữ, 
hàng hải và kinh doanh. Hầu hết 
trẻ em đến trường đều có thể đọc.

Hệ thống giáo dục thị trường tự 
do sôi động ở Hoa Kỳ, kết hợp với 
nhà thờ và phụ huynh, đã hoạt động 
vô cùng hiệu quả, đặt nền móng 
cho quốc gia tự do và thịnh vượng 
nhất trong lịch sử nhân loại.

Trẻ em trong nhiều học viện tư 
và trường tôn giáo trên toàn quốc 
nhận được một nền giáo dục vượt 
trội hơn hẳn so với các trường công 
lập ngày nay, bằng chứng cho điều 
này có thể tìm thấy từ các sách 
giáo khoa và bài kiểm tra thời đó. 
Tất cả đều được thực hiện với chi 
phí rất thấp.

Ngay cả trẻ em nghèo cũng có 
thể nhận được một nền giáo dục 
miễn phí hoặc không tốn kém từ 
một loạt các tổ chức từ thiện, nhà 
thờ, chương trình học bổng, v.v.

Sau đó, những người theo chủ 
nghĩa tập thể, chủ nghĩa nhân văn 
và xã hội chủ nghĩa đã sử dụng 
chính phủ để tiếp quản giáo dục, 
như đã đề cập trong các phần trước 
của loạt bài này.

Và tất cả xuống dốc từ đó.

Sự tái sinh của các trường
tư thục
Khi chính phủ chiếm quyền kiểm 
soát giáo dục từ giữa những năm 
1800 ở Massachusetts dưới sự lãnh 
đạo của những người theo chủ 
nghĩa tập thể như Horace Mann, 
Cơ Đốc Giáo Tin Lành cho đến nay 

vẫn là tôn giáo thống trị ở Hoa Kỳ.
Và vì vậy, ít nhất là trên bề mặt, 

các trường công lập mới mọc lên 
trên khắp Hoa Kỳ với danh nghĩa 
đạo Tin Lành.

Trên thực tế, do lượng người 
Công Giáo nhập cư ồ ạt, nhiều 
người Mỹ theo đạo Tin Lành đã hy 
vọng sử dụng các trường công lập 
để hòa nhập những người mới đến 
Hoa Kỳ. (Phần lớn những người 
theo đạo Tin Lành đó vẫn vui vẻ 
không biết rằng các nhà nhân văn 
và xã hội chủ nghĩa đang lên kế 
hoạch sử dụng các trường công lập 
không phải để duy trì và quảng bá 
đạo Tin Lành, mà là để phá hoại nó).

Vào những năm 1900, những 
người Công Giáo vì lo lắng bảo vệ 
đức tin và truyền thống của riêng 
họ nên đã tạo ra một mạng lưới rộng 
lớn gồm hàng nghìn trường “giáo 
xứ” trên khắp Hoa Kỳ nằm ngoài sự 
kiểm soát của chính phủ. Ở đó, 
học sinh học đạo Công Giáo dưới 
sự dạy dỗ của các nữ tu và các thành 
viên của Giáo hội khác và được 
Giáo hội Công Giáo trợ cấp.

Những người theo đạo Tin Lành 
và các lực lượng chống Công Giáo 
đã tìm cách ngăn chặn sự lan rộng 
này, thậm chí thông qua luật tiểu 
bang và các tu chính án của tiểu 
bang để cản trở các trường giáo xứ, 
hoặc ít nhất là từ chối cấp cho họ 
tài trợ công.

Bản đệ trình “Tu chính Blaine” 
(Blaine Amendment) cấm các tiểu 
bang sử dụng tiền thuế cho các 
trường “tôn giáo” (Công Giáo) do 
Thượng nghị sĩ James Blaine (Cộng 
Hòa–Maine) đề xướng vào giữa 
năm 1870 đã không được Quốc hội 
thông qua. 

Tuy nhiên, hầu hết các tiểu 
bang rốt cuộc cũng đã ban hành 
một số hình thức của “Tu chính 
Blaine”. Vì vậy, mọi hỗ trợ trực tiếp 
hoặc gián tiếp cho các trường tôn 
giáo (Công Giáo) đều bị cấm cho 
đến giữa năm 2020, khi Tối cao 
Pháp viện can thiệp.

Không giống như người Công 
Giáo, những người theo đạo Tin 
Lành đa số bằng lòng ở lại các 
trường học do chính phủ kiểm soát 
miễn là cho đọc kinh cầu nguyện 
và thỉnh thoảng đọc Kinh Thánh. 
Vào đầu thế kỷ 20, những người 
theo đạo Tin Lành phần lớn đã 
từ bỏ giáo dục tư thục, có một vài 
ngoại lệ đáng chú ý.

Tuy nhiên, bằng một loạt những 
thay đổi dần dần, các trường học 
chính phủ đã lặng lẽ chuyển đổi 
từ các học viện lấy Chúa Kitô làm 
trung tâm trên danh nghĩa thành 
những cơ sở theo chủ nghĩa nhân 
văn và chủ nghĩa tập thể, tìm cách 
biến đổi cơ bản xã hội. Đó là kế 
hoạch được John Dewey, “cha đẻ” 
của hệ thống trường học công lập 
hiện đại của Hoa Kỳ vạch ra.

Chỉ đến khi Tối cao Pháp viện 
ra các phán quyết tệ hại năm 1962 

và 1963, chính thức cấm đọc Kinh 
Thánh và cầu nguyện tập thể, nhiều 
nhà thờ Tin Lành và các nhà lãnh 
đạo mới nhận ra nhu cầu cấp thiết 
phải thành lập trường học của riêng 
họ một lần nữa.

Nhưng không phải lúc nào điều 
này cũng dễ dàng. Ví dụ, vào cuối 
những năm 1970 và đầu những năm 
1980, tiểu bang Nebraska đã cố 
gắng quản chế những đứa trẻ mà 
cha mẹ nhất quyết cho con họ được 
giáo dục tại một trường học Cơ Đốc 
độc lập. Một số bậc cha mẹ thậm 
chí còn phải ngồi tù.

Nhưng cuộc chiến giành quyền 
giáo dục trẻ em bằng chi phí tư 
nhân, ngoài tầm kiểm soát của 
chính phủ, phần lớn đã giành được 
thắng lợi – ít nhất là cho đến thời 
điểm hiện tại.

Ngày nay, ước tính cho thấy 
có hơn 20,000 trường tôn giáo tư 
nhân ở Hoa Kỳ, hầu hết là Công 
Giáo hoặc Tin Lành, cùng với một 
số trường Do Thái. Khoảng 10% học 
sinh Mỹ đang theo học tại các trường 
tư thục Cơ Đốc Giáo, với khoảng 3% 
học tại nhà. Tuy nhiên, những con 
số đó có thể tăng vọt rất sớm.

Giáo dục tư thục thực sự 
hồi sinh?
Vào ngày 30/06/2020, Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết 5–4 
về vụ Espinoza kiện Sở Doanh 
thu Montana (Department of 
Revenue): Sự phân biệt đối xử của 
tiểu bang đối với các trường tôn 
giáo về thuế trong chương trình học 
bổng là vi hiến.

Cựu Tổng thống Donald Trump, 
người đã nhiều lần bày tỏ mong 
muốn giải cứu trẻ em ra khỏi “các 
trường chính phủ thất bại” đã rất 
vui mừng với quyết định này.

“Phán quyết của SCOTUS hôm 
nay là một chiến thắng lịch sử cho 
các gia đình muốn LỰA CHỌN 
TRƯỜNG HỌC NGAY BÂY GIỜ!” 
ông nói trong một tweet, lặp lại các 
bình luận của Bộ trưởng Giáo dục 
Betsy DeVos. “Lựa chọn Trường 
học (School Choice) là một vấn đề 
dân quyền và không phụ huynh nào 
phải gửi con mình đến một trường 
không đạt yêu cầu. Tôi sẽ tiếp tục 
đấu tranh cho Lựa chọn Trường học 
và sẽ luôn bảo vệ Tự do Tôn giáo!”

Ông Franks, người ở trung tâm 
của cuộc chiến này trong hơn 30 
năm qua, đã soạn các luật tín thuế 
học phí đầu tiên ở Arizona, vốn 
đóng vai trò là mô hình cho các 
chương trình tương tự được thực 
hiện ở hơn 15 tiểu bang khác cho 
đến nay.

Ông nói, những chương trình 
đó đã giúp giải thoát hơn nửa triệu 
trẻ em khỏi các trường công và có 
thể là hàng triệu trẻ em nữa trong 
những năm tới.

Trong một cuộc phỏng vấn qua 
điện thoại với The Epoch Times, 
ông Franks cho biết ông tin rằng 

phán quyết này sẽ tạo ra một sự thúc 
đẩy chưa từng có đối với giáo dục tư 
thục và Cơ Đốc Giáo. Điều này sẽ 
giúp một số lượng lớn các gia đình 
có thu nhập thấp được tiếp cận với 
nền giáo dục chất lượng cao phù 
hợp với giá trị của họ.

Ông nói: “Tôi thực sự tin rằng 
có một tương lai tươi sáng hơn cho 
trẻ em Mỹ,” và nói thêm rằng tầm 
quan trọng cũng như “tác động 
tích cực và ấn tượng” của phán 
quyết này cũng dễ dàng bị đánh giá 
thấp. “Toàn bộ tương lai có thể bị 
ảnh hưởng sâu sắc bởi người nắm 
quyền giáo dục con của chúng ta.”

Ông Franks cho biết, mục tiêu 
là để cho phép những người theo 
và không theo đạo kiểm soát được 
việc giáo dục con của họ, thay vì để 
quyền lực đó rơi vào tay các quan 
chức chính phủ. Điều đó sẽ đưa đến 
một nền giáo dục tốt hơn cho tất cả 
mọi người.

“Cuối cùng chỉ có hai người có 
thể quyết định về nền giáo dục của 
một đứa trẻ – cha mẹ hoặc quan 
chức cao cấp. Không phải ý bôi 
nhọ giới giáo dục, nhưng sớm hay 
muộn, quý vị phải đặt quyền quyết 
định hoặc vào tay của những người 
không hiểu trẻ em, hoặc vào tay cha 
mẹ chúng, những người yêu thương 
những đứa trẻ đó và sẽ làm bất cứ 
điều gì vì chúng.”

Trong số các lợi ích khác, ông 
Franks cho biết phán quyết sẽ “mở 
rộng đáng kể giáo dục tư nhân và 
tôn giáo” ở các tiểu bang có các 
chương trình tín thuế như Arizona 
và Montana.

Ông cũng nói rằng, bằng cách 
cho phép phụ huynh giữ tiền của 
họ và lựa chọn các phương án giáo 
dục khác, chính quyền các tiểu 
bang sẽ tiết kiệm được một khoản 
tiền khổng lồ. Ở nhiều tiểu bang, 
các trường tư thục cung cấp một 
nền giáo dục ưu việt với chi phí chỉ 
bằng một nửa, ông Franks lấy ví dụ 
ở tiểu bang Utah.

“Chỉ từ khía cạnh tài chính, điều 
này sẽ giảm bớt gánh nặng cho 
người nộp thuế,” ông Franks nói, 
đồng thời thêm rằng sự cạnh tranh 
sẽ buộc các trường công lập cũng 
phải cải thiện.

Gọi phán quyết Espinoza là 
“cuộc cải cách giáo dục quan trọng 
nhất mà chúng ta có được kể từ 
trước khi có Tu chính Blaine,” ông 
Franks nói rằng ông không thấy 

“có điều gì đã dẫn chúng ta đi đúng 
hướng trong 150 năm qua.”

Nói tóm lại, cùng với sự phiền 
não ngày càng tăng đối với những 
gì đang được dạy trong các trường 
công lập và “sự bùng phát virus 
corona”, quyết định này giúp chúng 
ta được hưởng lợi từ giáo dục tại 
gia, có nghĩa là giáo dục phi chính 
phủ có thể lại lên ngôi – ít nhất là 
nếu các cơ quan giáo dục bị tước 
quyền kiểm soát trường tư thục, 
cũng như giáo dục gia đình.

(Còn tiếp)
 

Alex Newman là nhà báo quốc tế 
từng đoạt giải thưởng, nhà giáo dục, 
nhà văn, và nhà tư vấn, đồng tác giả 
cuốn “Tội Ác của Các Nhà Giáo Dục: 
Cách Những Người Utopia Đang 
Dùng Trường Học Công Lập để 
Hủy Hoại Trẻ Em Hoa Kỳ” (Crimes 
of the Educators: How Utopians 
Are Using Government Schools to 
Destroy America’s Children). Ông 
cũng là giám đốc điều hành của 
Liberty Sentinel Media.

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

Hân Hữu biên dịch

Nguồn gốc của nền giáo dục công lập Hoa Kỳ (Phần 15)

Ngã rẽ lịch sử cho giáo dục tư nhân:
Bùng nổ hay thoái trào?
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MARK HENDRICKSON

Nhiều thế hệ người Mỹ 
khi lớn lên đã luôn nghe 
rằng nước Mỹ luôn ủng 
hộ nền dân chủ và phản 

đối các hệ tư tưởng phi tự do 
như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Nhưng nếu 
quý vị vào trang web của Đảng Cộng 
sản Hoa Kỳ, khẩu hiệu mở đầu của họ 
(tìm phần cuối trang) là “Vì dân chủ”. 
Hmm … Những người cộng sản có phải 
là những người tốt – có thể là những 
người Mỹ thực sự? Không, không phải 
vậy, nếu như chúng ta hiểu rõ về ý 
nghĩa của từ “dân chủ” này.

Trong những năm qua, tôi đã gặp 
nhiều lời tuyên bố của những người 
Mỹ yêu nước chỉ ra rằng Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ không phải là một nền 
dân chủ, mà là một nền cộng hòa. Mặc 
dù đúng về mặt kỹ thuật, nhưng không 
làm sáng tỏ được điều gì. Đúng vậy, cả 
Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa 
Kỳ đều không đề cập đến “dân chủ”, 
nhưng thuật ngữ “cộng hòa” lại quá 
mơ hồ và chung chung. Bắt nguồn từ 
các từ tiếng Latin “dân chúng” (public) 
và “các vấn đề” (matters),  từ “cộng 
hòa” (republic) chung chung có thể 
chỉ đến bất kỳ chính phủ nào.

Thuật ngữ ưa thích của tôi để mô 
tả chính thể Hoa Kỳ là Hoa Kỳ là một 
nước “về bản chất là cộng hòa lập hiến 
dân chủ, dựa trên quyền cá nhân.” 
Khái niệm chính là quyền cá nhân. 
(Tôi xin lỗi những người nào nghĩ 
rằng cụm từ “quyền cá nhân” là thừa, 
nhưng trong thời đại quá bão hòa 
bởi các học thuyết chủ nghĩa tập thể, 
nhiều người xem các quyền là thuộc 
về tập thể hơn là cá nhân, và vì vậy đã 
xé toang công lý).

Tuyên ngôn bất hủ của ngài Thomas 
Jefferson đã nêu ra nguyên tắc nhân 
đạo và truyền cảm nhất về quản trị con 
người từng nêu rõ: Mục đích chính của 
một chính phủ và mục đích hợp pháp 
duy nhất của nó là bảo vệ và duy trì các 
quyền Chúa ban cho các cá nhân.

Hiểu rằng kẻ thù lớn của quyền cá 
nhân luôn luôn là sức mạnh của chính 
phủ, những người sáng lập tìm cách 
ngăn chặn xâm lấn của chính phủ đối 
với các quyền [cá nhân] bằng cách 
hạn chế quyền lực của chính phủ liên 
bang thông qua quy định nghiêm khắc 
của hiến pháp về các quyền hạn mà 
nó được liệt kê, và bị giới hạn [đối với 
chính phủ], đã được nhấn mạnh bởi 
một Tuyên ngôn Nhân quyền với điểm 
nhấn kép – là Tu chính án thứ Chín và 
thứ Mười – nói rõ rằng khi có nghi ngờ, 
quyền của người dân được ưu tiên hơn 
các quyền lực của chính phủ.

Nền cộng hòa Mỹ đã cung cấp các 
biện pháp phòng thủ bổ sung để bảo vệ 

các quyền bằng cách thiết lập một hệ 
thống chủ nghĩa liên bang phân chia 
quyền lực giữa chính phủ liên bang và 
các chính quyền  tiểu bang, quận và 
địa phương khác nhau, đồng thời bằng 
cách đưa ra các biện pháp kiểm tra và 
cân bằng khác nhau như phân chia lập 
pháp, hành pháp, và chức năng tư pháp 
của chính phủ.

Hệ thống này của Hoa Kỳ không 
phải là một nền dân chủ theo nghĩa 
“bất cứ điều gì đa số muốn, thì đa số 
sẽ nhận được.” Đúng hơn, nó thể hiện 
một tinh thần dân chủ, được thi hào 
Mỹ thế kỷ 19 Walt Whitman thể hiện 
rõ nhất như sau: “… nguyên tắc Dân 
Chủ… sẽ không cho phép người nào 
đạt lợi ích bằng giá phải trả của những 
người láng giềng. … Nếu được hiểu và 
áp dụng một cách hợp lý, chỉ một quy 
tắc này cũng đủ để hình thành khởi 
điểm cho tất cả những gì cần thiết trong 
chính phủ; để không đưa ra nhiều luật 
hơn những luật hữu ích trong việc ngăn 
chặn một hoặc một nhóm người xâm 
phạm quyền của những người khác.”

Lưu ý từ chủ yếu: “quyền”. Lý tưởng 
của Hoa Kỳ về một hệ thống dân chủ 
luôn là mỗi cá nhân, dù thuộc bên đa số 
chính trị hay thiểu số, sẽ được bảo đảm 
về quyền sống, quyền tự do, bảo vệ tài 
sản, ngôn luận, tín ngưỡng, v.v.

Điều đáng nói ở đây là triết gia vĩ đại 
Aristotle có quan điểm thấp về dân chủ. 
Nhà triết học vĩ đại hiểu rằng chính phủ 
có thể tồn tại ở một trong ba hình thức 
căn bản: luật của một người, luật của 
một số người, hoặc luật của nhiều người. 
Bất kỳ hình thức nào trong ba hình thức 
đó đều có thể được xem là “chính phủ 
tốt” nếu nhân dân không bị áp bức, 
hạnh phúc và thịnh vượng. Tương tự 
như vậy, ba hình thức đó đều có một 
phiên bản tham nhũng, tức là “chính 
quyền tồi”, dẫn đến cuộc sống của người 
dân bị áp bức, bất an và khốn khổ.

Các hình thức chính phủ tốt của 
triết gia Aristotle là quân chủ (luật của 
một người), giai cấp quý tộc (luật của 
một số người), và chính thể (luật của 
nhiều người). Các phiên bản suy thoái, 
rối loạn chức năng tương ứng của ba 
hình thức đó lần lượt là chuyên chế, 
thiểu số chính trị, và dân chủ.

Theo thuật ngữ của triết gia Aristotle, 
các nhà lập quốc của Hoa Kỳ mong 
muốn một chính thể. Tuy nhiên, những 
người cộng sản khao khát dân chủ theo 
ý thức chủ nghĩa đa số thô bạo. Khác xa 
với việc tôn trọng quyền cá nhân, những 
người cộng sản (xem Marx và Lenin) 
ca ngợi dân chủ như một công cụ để 
chà đạp quyền của các nhà tư bản, giai 
cấp tư sản, người giàu, v.v. và tập trung 
quyền lực vào tay chính phủ.

Chẳng hạn, trong “Tuyên ngôn cộng 
sản”, Marx đã đưa ra lý thuyết riêng của 
mình về quá trình tiến hóa lịch sử tất 

yếu: từ dân chủ đến chủ nghĩa xã hội rồi 
đến chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản 
Hoa Kỳ ngày nay lặp lại lời Marx: “Vì 
dân chủ. Vì sự bình đẳng. Vì chủ nghĩa 
xã hội.” (Chúng ta sẽ tạm bỏ qua chỉ 
trích về “bình đẳng” của cộng sản trong 
bài viết này, ngoại trừ việc lưu ý rằng 
theo họ thì nỗ lực làm cho mọi người 
bình đẳng là một cuộc chiến chống lại 
thiên nhiên, chỉ có thể thực hiện bằng 
cách đối xử bất bình đẳng với mọi người. 
Hãy đọc Kurt Vonnegut, tác phẩm kinh 
điển của truyện ngắn của Jr. “Harrison 
Bergeron” để có được hương vị của sự 
bình đẳng do chính phủ thực thi.)

Những người cộng sản/xã hội chủ 
nghĩa/tiến bộ xem dân chủ không 
phải là một sự bảo vệ cho các quyền 
cá nhân, mà là một bước thiết yếu trên 
con đường đi đến chế độ nông nô. Họ 
muốn sử dụng đa số dân chủ để nắm 
quyền kiểm soát các phương tiện sản 
xuất (hoặc ít nhất, như ông Lenin, nắm 
quyền chỉ huy cao độ nếu không phải là 
tất cả các xí nghiệp cấp cơ sở) và từ đó 
áp đặt chủ nghĩa xã hội.

Đây là lúc quý vị nên nhớ câu nói 
khôn ngoan, “Về lý thuyết, không có sự 
khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. 
Trên thực tế, thì lại có.” Sau khi khai 
thác dân chủ để đạt được chủ nghĩa xã 
hội, tầm nhìn lý thuyết xã hội chủ nghĩa 
về một xã hội công bằng và thiên đường 
của người lao động sẽ không bao giờ 
thành hiện thực. Ngược lại, thay cho 
một sự sắp xếp thuận lợi trong đó mọi 
người đều sở hữu mọi thứ và của cải 
được chia đều, chủ nghĩa xã hội nhanh 
chóng thoái hóa thành một chế độ của 
thiểu số chính trị, trong nhiều trường 
hợp phát triển thành một chế độ chuyên 
chế (hãy xem Chương Mười, “Tại sao 
điều tồi tệ nhất lại được ưu tiên” trong 
cuốn “Con Đường Tới Chế Độ Nông Nô” 
(“Road to Serfdom”) của FA Hayek.

Trên thực tế, ai đó vẫn phải đưa ra 
quyết định về cách thức, sản lượng, và 
mục đích của sản xuất. Một số ít các 
quan chức chính phủ (thường thiếu 
kiến   thức cụ thể hướng dẫn các doanh 
nhân thành công) cuối cùng phải đưa ra 
những quyết định đó, với những quyết 
định chính được đưa ra bởi những người 
có ảnh hưởng chính trị nhất.

Khi thị trường tư nhân và giá cả 
điều phối sản xuất bị siết chặt, nền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trở nên hỗn 
loạn liên tục và ngày càng xa rời mong 
muốn của từng công dân. Thay vào đó, 
hoạt động sản xuất được chuyển sang 
các mục tiêu của đảng cầm quyền (ví 
dụ: xe điện và Thỏa thuận môi trường 
mới). Điều mà những người theo chủ 
nghĩa xã hội khó nhận ra là những nhà 
hoạch định kinh tế lỗi lạc nhất trên 
thế giới không bao giờ có thể biết được 
những gì một ông Joe Lunchbucket 
(Người lao động phổ thông) mong muốn 

từ ngày này qua ngày khác cũng như 
ngay bản thân ông Lunchbucket cũng 
không biết. Không một nhà xã hội chủ 
nghĩa nào tìm ra cách khắc phục điểm 
mù “tính toán kinh tế” [của chính 
phủ] mà Ludwig von Mises đã nêu ra 
cách đây một thế kỷ.

Đối với quá trình quá độ từ chủ nghĩa 
xã hội sang chủ nghĩa cộng sản, bản 
thân ông Marx chưa bao giờ giải thích 
điều này sẽ xảy ra như thế nào. Ông ấy 
chỉ đơn giản khẳng định (hẳn không 
phải là một cách tiếp cận “khoa học”) 
rằng một khi chủ nghĩa xã hội đạt được 
một xã hội không tưởng, chính phủ sẽ 
đơn giản là biến mất và được kế tục bởi 
một thiên đường cộng sản. Đầu tiên, vì 
chủ nghĩa xã hội làm nghèo đi, quý vị 
không thể mong đợi một cách hợp lý 
về kết quả là một loại thiên đường nào 
đó. Nhưng vấn đề quan trọng hơn: Với 
bản chất con người vốn luôn như vậy, 
quý vị có thể dù trong một giây thực sự 
tin rằng những người nắm giữ quyền 
lực to lớn của sự kiểm soát xã hội chủ 
nghĩa sẽ bỏ đi và từ bỏ quyền kiểm soát 
đó không? Chúa ơi, ai có thể tin được 
những câu chuyện cổ tích như vậy?

Đáng buồn thay, có nhiều người Mỹ 
ngây thơ (và trong một số ít trường hợp 
là ác ý) ủng hộ mục tiêu nhằm đạt được 
chủ nghĩa xã hội thông qua dân chủ. 
Thật vậy, dân chủ – theo nghĩa sử dụng 
quyền lực đáng sợ của đa số, chứ không 
phải theo nghĩa bảo vệ quyền của các cá 
nhân – đó chính là con ngựa thành Troy 
của cộng sản, được thiết kế để đánh lừa 
những người Mỹ thiếu hiểu biết.

Nền dân chủ cấp tiến đã ăn mòn 
nhiều biện pháp bảo vệ thể chế và hiến 
pháp của nền cộng hòa lập hiến dựa 
trên nhân quyền của các vị tiền bối Lập 
quốc. Chúng ta có thể đang tiến đến 
một điểm giới hạn – một điểm nếu bước 
qua sẽ không thể quay trở lại khi chế độ 
dân chủ xóa bỏ các quyền và sẽ không 
thể tránh khỏi kế hoạch kinh tế tập 
trung mang tính hủy hoại, bóp nghẹt 
của chủ nghĩa xã hội. Mấy năm tới đây 
sẽ cực kỳ quan trọng.

Tác giả Mark Hendrickson, một nhà 
kinh tế học, gần đây đã nghỉ hưu sau 
khi là giảng viên của trường Cao đẳng 
Thành phố Grove, nơi ông vẫn là thành 
viên của chính sách kinh tế và xã hội tại 
Viện Niềm tin và Tự do.

Quan điểm trong bài viết này là của 
tác giả và không nhất thiết thể hiện 
quan điểm của The Epoch Times.

Chánh Tín biên dịch

Dân chủ: Niềm hy vọng lớn của Hoa Kỳ hay con 
ngựa thành Troy của chủ nghĩa cộng sản?

Xem tiếp trang sau

Những người theo chủ nghĩa Marx có cái nhìn mơ 
hồ về ‘nguyên tắc dân quyền’

Một bức tượng của Karl Marx trong một bức ảnh tư liệu.

Ngài Alexis de Tocqueville.
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Các nhà đầu tư đã chuyển 
hướng lo ngại của họ từ tăng 
trưởng chậm, tỷ lệ thất nghiệp 
cao và áp lực giảm phát vào đầu 
năm 2021, sang lạm phát, bong 
bóng tài sản và chính sách của 
Cục Dự  trữ  Liên bang (Fed), với 
quan điểm đặc biệt tập trung 
vào cách ngân hàng trung ương 
điều tiết để đạt sự cân bằng 
mong manh giữa việc hỗ trợ thị 
trường lao động phục hồi và hạn 
chế  áp lực tăng  giá.

Trong những trao đổi với 
The Epoch Times, các nhà 
quản trị tiền tệ và chuyên gia 
tài chính đã chỉ rõ những mối lo 
ngại mà các nhà đầu tư phải đối 
mặt trong nửa cuối năm 2021, 
chủ yếu tập trung vào mức độ và 
thời gian kéo dài của lạm phát 
và việc điều chỉnh chính sách 
tiền tệ của Fed.

Ông Robert R. Johnson, 
Giáo sư Tài chính, Đại học 
Kinh doanh Heider, Đại học 
Creighton cho biết: “Quý vị 
không thể nói chuyện với bất 
kỳ ai trong lĩnh vực đầu tư mà 
không đề cập tới nỗi lo ngại 
về lạm phát khi bắt đầu câu 
chuyện. Cuộc họp gần đây của 
Fed đã xác nhận những dự đoán 
rằng Fed bắt đầu giảm bớt dư 
thừa về thanh khoản trong hệ 
thống tài chính.”

Các quan chức Fed đã kết 
thúc cuộc họp chính sách tiền 
tệ vào tuần lễ từ ngày 13–20/06 
bằng cách báo hiệu khung thời 
gian sớm hơn cho việc tăng lãi 
suất và xác nhận về dự tính lạm 
phát sẽ cao hơn “đáng kể” cho 
năm nay.

Trong khi Ủy ban Thị trường 
Mở Liên bang (FOMC) không 
có biện pháp cắt giảm các biện 
pháp hỗ trợ khủng hoảng của 
Fed đối với nền kinh tế – lãi suất 
gần bằng 0 và khoảng 120 tỷ 
USD mua tài sản hàng tháng – 
các quan chức ngân hàng trung 
ương đã ra tín hiệu trong dự báo 

tương lai của họ thông qua các 
điểm “dot-plot” {biểu đồ dự báo 
lãi suất trong tương lai của mỗi 
thành viên}. Rằng việc tăng lãi 
suất có thể đến sớm hơn dự kiến   
trước đó và các cuộc thảo luận 
đang diễn ra về việc giảm bớt việc 
mua trái phiếu {cung tiền vào hệ 
thống tài chính}. Các quan chức 
Fed hiện dự kiến sẽ có   hai lần 
tăng lãi suất vào cuối năm 2023, 
đẩy kế hoạch tăng lãi suất lần   đầu 
tiên của Fed trước đây là năm 
2024 sớm lên đáng kể.

Theo sau thông báo, giao 
dịch trên thị trường đối với các 
chứng khoán được bảo vệ chống 
lạm phát và các chứng khoán 
khác cho thấy các nhà đầu tư đặt 
cược Fed sẽ tăng lãi suất thậm 
chí còn nhanh hơn dự kiến   của 
các nhà hoạch định chính sách, 
sự mất niềm tin tiềm tàng vào 
việc ngân hàng trung ương sẵn 
sàng điều hành một nền kinh tế 
“nóng” lạm phát cao để khuyến 
khích phục hồi thị trường lao 
động mạnh hơn.

“Mối quan tâm của tôi là 
nhiều nhà đầu tư đang dự đoán 
một sự điều chỉnh lớn của thị 
trường. Nếu có đủ các nhà đầu 
tư dự đoán một sự điều chỉnh, 
thì có thể biến một lời tiên tri tự 
trở thành hiện thực. Đó là khi 
các tinh thần bản năng trên thị 
trường có thể chuyển sang tiêu 
cực. Tôi sợ câu chuyện [điều 
chỉnh lớn của thị trường] có thể 
sẽ được diễn ra,” ông Johnson 
nói với The Epoch Times.

Tìm cách gửi một thông điệp 
trấn an tới các thị trường đang 
rối loạn, hôm 22/06, Chủ tịch 
Fed Jerome Powell đã tái khẳng 
định ý định của ngân hàng trung 
ương là khuyến khích sự phục 
hồi “rộng rãi và bao trùm” của 
thị trường việc làm và không 
tăng lãi suất quá nhanh chỉ dựa 
trên nỗi sợ lạm phát sắp tới.

“Chúng tôi sẽ không tăng 
lãi suất sớm chỉ vì chúng tôi lo 
ngại khả năng xảy ra lạm phát. 
Chúng tôi sẽ chờ đợi bằng 

chứng về lạm phát thực tế hoặc 
sự mất cân bằng khác,” ông 
Powell nói trong một phiên 
điều trần trước một hội đồng 
của Hạ viện Hoa Kỳ.

Ông Dave Gilreath, Giám đốc 
đầu tư của quỹ Innovative, một 
quỹ đầu tư có giá trị tài sản 1.3 
tỷ USD, xác nhận rằng lạm phát 
là mối lo chính đối với các nhà 
đầu tư và trong khi ông tin rằng 
thị trường cổ phiếu có thể sẽ cần 
một đợt điều chỉnh lành mạnh, 
và ông vẫn lạc quan về cổ phiếu.

Ông nói với The Epoch 
Times rằng, “Nhìn chung, 
chúng tôi có đánh giá tích cực 
về thị trường chứng khoán Hoa 
Kỳ, mặc dù có thể có thể sử 
dụng một đợt ‘tạm nghỉ để tái 
khởi động’. Fed rất linh hoạt, và 
có lẽ sẽ tiếp tục như vậy trong 
một thời gian tương đối dài; 
điều từ trước đến nay luôn nhắc 
đến là ‘đừng chống lại Fed.’”

Ông Gilreath lập luận rằng 
nếu lạm phát thực sự sẽ duy trì 
ở mức cao, cổ phiếu luôn từng là 
một trong những tài sản phòng 
ngừa lạm phát tốt nhất. Trong 
khi ông lưu ý rằng, “chúng tôi 
thấy lạm phát là mối quan tâm 
lớn trong nửa cuối năm,” ông 
cho rằng quan điểm của Fed hiện 
nay là lạm phát chỉ là tạm thời và 
việc xáo trộn mất cân bằng trong 
chuỗi cung ứng và phân phối 
tiêu dùng liên quan đến đại dịch 
đang được giải quyết, không phải 
là không hợp lý.

Ông nói: “Cho đến nay, việc 
tăng giá lớn, gây xôn xao dư 
luận chủ yếu chỉ giới hạn ở các 
hàng hóa căn bản, gỗ xẻ và các 
mặt hàng mà nhu cầu được đẩy 
mạnh bởi gói kích cầu, đang 
vượt cung.”

Một số nhà kinh tế bày tỏ lo 
ngại rằng nếu giá cả tăng quá 
nhanh và ở mức cao trong thời 
gian quá dài, kỳ vọng tăng giá 
tiếp tục sẽ được giữ vững, thúc 
đẩy tăng tiền lương và có khả 
năng gây ra vòng xoáy giá cả-tiền 
lương, điều đã làm suy yếu nền 

kinh  tế  trong những năm 1970.
Ông Gilreath thừa nhận áp 

lực tiền lương, mặc dù nghĩ rằng 
nó sẽ ở mức vừa phải.

Ông nói, “Trong ngắn hạn, 
có một số áp lực về tăng lương, 
nhưng về lâu dài, tôi không 
chắc nó sẽ tiếp tục. Tin tức gần 
đây cho thấy hơn 8 triệu công 
việc có sẵn vẫn chưa được lấp 
đầy. Nhưng thực sự không phải 
là tình trạng thiếu hụt lao động 
dài hạn, mà đúng hơn là tình 
trạng mất ổn định do bảo hiểm 
thất nghiệp và tính chất cần 
‘phù hợp và khởi động’ trong 
lúc mở cửa trở lại.”

“Điều nghịch lý này – rất 
nhiều việc làm sẵn có, nhưng 
tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao – cho 
tôi thấy rằng một thị trường 
lao động rất mạnh sẽ xuất hiện 
trong vài tháng tới. Sự kết hợp 
giữa việc ngừng trợ cấp của 
chính phủ và mở cửa trở lại sẽ 
tiếp tục thúc đẩy sự phục hồi 
trong việc tạo việc làm của Hoa 
Kỳ,” ông nói thêm.

Ông Taylor Thomas, giám 
đốc và cố vấn quản trị tài 
sản tại Round Table Wealth 
Management, nói với The Epoch 
Times rằng các nhà đầu tư và nhà 
quản trị tiền sẽ chọn lọc thông 
qua các số liệu thông thường về 
lợi tức của doanh nghiệp, dữ liệu 
kinh tế và định giá cổ phần khi 
họ quyết định phân bổ đầu tư tối 
ưu, mặc dù yếu tố chính sẽ là kỳ 
vọng của họ về mức độ và độ dài 
thời gian lạm phát.

“Phần lớn các nhà phân 
tích thị trường, các nhà đầu tư 
chuyên nghiệp và thậm chí cả 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang, 
tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục tăng 
cao trong thời gian ngắn trước 

khi trở lại mức bình thường và 
thị trường nhiều khả năng đang 
được định giá theo kỳ vọng đó,” 
ông Thomas cho biết.

Các chuyên gia khác đã nói 
với sự lo lắng về khả năng bong 
bóng tài sản xuất hiện và tạo ra 
những làn sóng gây lo ngại trên 
khắp các thị trường.

Ông Johnson dự đoán: “Tôi 
cũng tin rằng bong bóng trong 
các cổ phiếu meme (GameStop, 
AMC, v.v.) và các loại mã kim 
(cryptocurrencies) sẽ nổ ra, 
khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ 
rút khỏi thị trường tài chính. 
Có thể có một số sự lây lan từ 
các thị trường đầu cơ ngách này 
sang thị trường lớn của cổ phiếu 
và  trái  phiếu.”

Ông Darin Tuttle, người sáng 
lập tại Tuttle Ventures, LLC, 
một công ty dịch vụ đầu tư, cho 
biết ông đang nhìn thấy “bong 
bóng nhỏ ở khắp mọi nơi” cùng 
với những luồng tin không chắc 
chắn gần đây và định giá cao 
trong các lĩnh vực như nhà ở 
và mã kim.

Ông cho biết hiệu quả tương 
đối cao của các thị trường tạo 
nên chỉ số cổ phiếu lớn như 
S&P500 đã ngụy trang cho sự 
suy giảm đáng kể trong các lĩnh 
vực cụ thể và hiệu quả kinh 
doanh trong các lĩnh vực này 
“rất hỗn hợp”.

Dự báo lạm phát được Fed 
đưa ra trong tuần lễ từ ngày 
13–20/06 cho thấy giá cả năm 
2021 dự kiến   sẽ tăng với tỷ lệ 
3.4%, so với mức 1.7% được dự 
đoán vào tháng 09/2020.

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters
Minh Khanh biên dịch
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DANIEL LACALLE

Doanh số bán lẻ và tỷ lệ 
thất nghiệp của Hoa Kỳ 
cho thấy có sự suy yếu, 
thấp đáng kể so với dự 

toán, ngay khi mà các gói 
kích thích tài chính và tiền tệ 

lớn nhất trong lịch sử đang được thúc 
đẩy. Có gì đó không đúng khi những 
con số này thấp hơn đáng kể so với dự 
tính trong một môi trường với những 
các giải pháp cải thiện khổng lồ để hỗ 
trợ cho tăng trưởng tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP). Tại sao lại như vậy?

Lợi ích thu được từ các kế hoạch kích 
cầu đang giảm dần là điều rõ ràng. Việc 
thúc đẩy GDP một cách giả tạo thông 
qua chi tiêu ngân sách rộng rãi của 
chính phủ và tăng vay nợ tạo ra tình 
trạng “đường cao” (sugar high) trong 
ngắn hạn, sau đó nhanh chóng xuống 
mức “đường thấp” (sugar low). Các tác 
động tích cực được cho là của kế hoạch 
kích thích trị giá 1 ngàn tỷ USD phai 
nhạt ngay sau ba tháng. Gần đây tôi 
đã có một cuộc trò chuyện với cựu ứng 
viên Cục Dự trữ Liên bang Judy Shelton, 
khi đó bà đề cập rằng sự phục hồi sẽ 
mạnh mẽ hơn nếu không có gói kích 
thích lớn gần nhất này. Suy thoái kinh 
tế đã xảy ra do chính sách đóng cửa, và 
sự phục hồi đến từ việc mở cửa trở lại. 
Chúng ta cần để cho nền kinh tế được 
hít thở và mạnh lên, chứ không phải 
làm [thổi] cho nó phồng lên.

Lợi ích đang giảm dần của các kế 
hoạch kích cầu là hiển hiện. Cú hích tài 
khóa và tiền tệ trị giá 20 ngàn tỷ USD dự 
kiến sẽ   chỉ mang lại sự phục hồi GDP 
thực tế ở mức 4 ngàn tỷ USD, sau đó 
sẽ nhanh chóng quay trở lại mức tăng 
trưởng GDP theo lịch sử. Điều này có 
khả năng dẫn đến mức kỷ lục nợ mới, 
tăng trưởng năng suất yếu hơn và phục 
hồi việc làm chậm hơn. Theo Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tốc độ các 
đợt phục hồi [kinh tế] toàn cầu kể từ năm 
1975 cho thấy một xu hướng yếu hơn.

Chi tiêu gây thâm hụt ngân sách chủ 

yếu được dành cho chi thường xuyên, 
điều dẫn đến việc cải thiện tăng trưởng 
tiềm năng hầu như không đáng kể. Nếu 
có, thì bằng chứng cho thấy số nhân 
tài khóa (fiscal multipliers: số nhân tài 
khóa đo lường hiệu quả của việc tăng 
chi tiêu trong chính sách tài khóa của 
chính phủ đối với GDP hoặc GNP) là 
đáng buồn thảm, thậm chí bị âm ở các 
nền kinh tế mở và mắc nợ nhiều.

Chúng ta phải thận trọng với sự hưng 
phấn thái quá xuất hiện từ nhiều tuyên 
bố về cái gọi là các quỹ “Thế hệ tiếp 
theo” của Âu Châu. Rất nhiều trong số 
các ước tính lạc quan được đưa ra dường 
như đã quên mất hiệu quả không đáng 
kể của các kế hoạch tương tự trước đó.

Sự gia tăng mạnh mẽ các khoản đóng 
góp cho ngân sách của Liên minh Âu 
Châu và việc tăng thuế của một số quốc 
gia như Tây Ban Nha công bố có dường 
như làm giảm hiệu quả ròng của những 
khoản này.

Tất cả sự thành công hay thất bại 
của kế hoạch phục hồi Âu Châu phụ 
thuộc vào các dự tính về hiệu ứng của 
số nhân tài khóa đã thực hiện. Và các 
triển vọng là không tốt lành gì nếu 
chúng ta nhìn lại lịch sử.

Tác động trung bình của các chương 
trình trước đó, chẳng hạn như Kế hoạch 
Việc làm và Tăng trưởng năm 2009, Kế 
hoạch Juncker hoặc Chỉ thị Xanh để hỗ 
trợ đầu tư vào năng lượng tái tạo là rất 
thấp. Bằng chứng thực nghiệm trong 15 
năm qua cho thấy phạm vi của số nhân 
tài khóa, khi đạt mức dương cũng chỉ 
dao động tối đa trong khoảng 0.5 đến 1. 
Và ở hầu hết các quốc gia ngoại biên có 
các giá trị [số nhân tài khóa] là mức âm.

Theo ước tính của riêng Liên minh 
Âu Châu, Kế hoạch Juncker đã tạo ra 
tổng tác động từ năm 2014 đến năm 2019 
là +0.9% GDP và tăng thêm 1.1 triệu 
việc làm từ 439 tỷ euro đầu tư. Lợi tức 
trên vốn đầu tư của kế hoạch khổng lồ 
này thật thảm hại. Và chúng ta hãy nhớ 
rằng Kế hoạch Juncker được chi hoàn 
toàn cho các dự án đầu tư [được tính 
toán] theo ước tính lợi tức kinh tế thực   

và không có các khoản chi tiêu như hiện 
tại và không có can thiệp chính trị của kế 
hoạch phục hồi năm 2021.

Trong khi Kế hoạch Juncker đã tạo 
ra – nếu chúng ta tin con số đó – là 
0.9% trong 5 năm; liệu chúng ta có thể 
thực sự tin tưởng vào tác động 4% lên 
GDP trong ba năm từ các quỹ Âu Châu 
này theo như mức ước tính đồng thuận 
trung bình?

Chính phủ Tây Ban Nha, trong Kế 
hoạch Phục hồi, Chuyển đổi và Khả 
năng Ứng phó, tuyên bố rằng “về tổng 
thể, việc làm do Kế hoạch này tạo ra… 
sẽ tương đương với khoảng 12 việc làm 
cho mỗi triệu euro đầu tư.” Mười hai 
việc làm cho một triệu euro chi tiêu!

Hiệu ứng số nhân [tài khóa] và tác 
động đến cấu trúc của nó phụ thuộc 
vào các yếu tố thực thi và hiệu quả. Khả 
năng những khoản tiền này sẽ bị đầu tư 
sai hoặc lãng phí là rất lớn.

Ý tưởng cho rằng hàng trăm dự án 
hoành tráng, có khả năng sinh lời sẽ 
bất ngờ xuất hiện cũng là điều đáng 
nghi ngờ. Rất khó để tin rằng bỗng 
nhiên hàng ngàn dự án sinh lời và tạo 
việc làm xuất hiện khi chúng đã không 
được tạo ra trong những năm gần đây 
với lãi suất ở mức thấp lịch sử, thanh 
khoản không giới hạn và ham muốn 
đầu tư gia tăng.

Những kế hoạch được gọi là kích 
thích kinh tế này có rủi ro rất lớn: chúng 
liên quan đến sự chuyển dịch của cải 
khổng lồ của các tầng lớp trung lưu và 

những người đóng thuế để phục vụ cho 
chi tiêu chính trị mà không đem lại lợi 
tức kinh tế thực và các khoản đầu tư có 
khả năng sinh lời đáng ngờ.

Chưa bao giờ có sẵn vốn cho đầu 
tư công nghệ, số hóa và phát triển bền 
vững. Những khoản đầu tư này không 
cần định hướng chính trị hay tài trợ.

Tiền rẻ, sự can thiệp công gia tăng 
và các kế hoạch kích thích khổng lồ đã 
không tạo ra động lực cho năng suất và 
tăng trưởng tiềm năng. Con đường dẫn 
đến trì trệ và tạo ra các “xác sống” đã 
là một vấn đề trong năm 2018. Chúng 
ta cần đầu tư tư nhân và thương mại 
tự do để thúc đẩy năng suất. Chúng ta 
cần những nền kinh tế mở với tinh thần 
kinh doanh phát triển thịnh vượng, chứ 
không phải một nền kinh tế dựa trên chi 
tiêu và nợ nần. Những vấn đề được tạo ra 
bởi chuỗi kích cầu trong những năm qua 
là rất rõ ràng: nợ tăng cao và tăng trưởng 
yếu. Chi tiêu ngân sách nhiều hơn và nợ 
sẽ không giải quyết được vấn đề.

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

Bình Hòa biên dịch

Sự khởi sắc của kinh tế
đằng sau các kế hoạch thúc 

đẩy chi tiêu là vô căn cứ

Nhà đầu tư lo lắng về lạm phát,
chính sách của Fed, và bong bóng tài 

sản trong nửa cuối năm 2021

Người tiêu dùng đang gánh chịu lạm phát thay cho các doanh nghiệp

EMEL AKAN

Tình trạng thiếu hàng hóa lan 
rộng đang làm tăng chi phí sản 
xuất cho các hãng tiêu dùng 
từ Coca Cola đến chocolate 
Hershey's đến Colgate. Tuy 
nhiên, cho đến nay, các công 
ty xem lạm phát là không ảnh 
hưởng đến lợi nhuận của họ vì 
họ có thể chuyển chi phí bị tăng 
cao hơn cho người tiêu dùng 
mà không phải đối mặt với áp 
lực cạnh tranh.

Theo FactSet, nhà cung cấp 
dữ liệu tài chính, nhiều công 
ty thuộc S&P 500 đang bình 
luận về lạm phát hơn mức bình 
thường trong các cuộc họp trực 
tuyến thông báo kết quả lợi 
nhuận của họ.

Trong khi các giám đốc điều 
hành lo ngại về việc chi phí 
nguyên vật liệu tăng cao, thì 
việc xem xét kỹ hơn các công ty 
trong lĩnh vực hàng tiêu dùng 
cho thấy phần lớn trong số họ 
không giảm dự báo về thu nhập 
trong năm nay, vì họ đã tìm ra 
những  cách để  loại  trừ  lạm phát.

Ông John Butters, nhà phân 
tích thu nhập cao cấp tại FactSet 
viết trong một báo cáo rằng, “Ít 
nhất là đối với các công ty trong 
lĩnh vực tiêu dùng, không có 
dấu hiệu cho thấy lạm phát cao 
hơn có tác động tiêu cực đến 
thu nhập cả năm và tỷ suất lợi 
nhuận ròng tại thời điểm này.”

Ông nói thêm rằng, “Nhìn 
chung, 18 trong số 26 công ty 
trong lĩnh vực này cho biết họ 

đã tăng giá hoặc sẵn sàng tăng 
giá để bù đắp lạm phát.”

FactSet đã xem xét hàng 
trăm cuộc họp trực tuyến thông 
báo kết quả tài chính trong quý 
đầu tiên từ ngày 15/03 đến ngày 
15/06 và phát hiện ra rằng 197 
công ty trong danh sách S&P 
500 đề cập đến lạm phát, con số 
cao nhất kể từ năm 2010. Và ở 
cấp độ ngành, ngành hàng tiêu 
dùng (84%) và nguyên vật liệu 
(75%) có tỷ lệ số công ty trích 
dẫn lạm phát lớn nhất.

Nhìn chung, tốc độ tăng 
trưởng thu nhập ước tính và 
tỷ suất lợi tức cho toàn bộ S&P 
500 hôm nay cao hơn so với ước 
tính của tháng 03/2021, cho 
thấy rằng các công ty đang bù 
đắp chi phí cao hơn bằng cách 
tăng giá. Đối với mặt hàng tiêu 
dùng, tốc độ tăng trưởng thu 
nhập ước tính cho năm 2021 
đã tăng lên 7.2% từ 5.2% trong 
tháng 03/2021.

Các công ty thực phẩm và 
đồ uống lớn, bao gồm Kraft-
Heinz, Coca Cola, Hershey, 
nhà sản xuất gia cầm Tyson 
Foods, và công ty thực phẩm 
đóng gói ConAgra Brands đã 
được hưởng lợi từ những đợt 
tăng giá gần đây.

Ông Carlos Abrams-Rivera, 
chủ tịch khu vực Hoa Kỳ tại 
Kraft Heinz Co., nói với các nhà 
phân tích trong một cuộc họp 
trực tuyến thông về kết quả lợi 
nhuận vào ngày 29/04 rằng, 
“Tất cả những gì tôi có thể nói 
với quý vị là tôi cảm thấy hài 

lòng về khả năng giảm thiểu chi 
phí do lạm phát của chúng tôi.”

Theo ông David Marberger, 
giám đốc tài chính của ConAgra 
Brands, Inc., môi trường hiện 
tại cho phép các công ty đẩy giá 
lên cao hơn; ông cho rằng tỷ lệ 
lạm phát sẽ tiếp tục tăng nhanh 
trong vài quý tới.

Ông Marberger nói với các 
nhà phân tích: “Quá khứ cho 
chúng ta thấy rằng việc điều 
chỉnh giá có nhiều khả năng 
được thị trường chấp nhận khi 
lạm phát do chi phí đầu vào 
toàn ngành và trên diện rộng 
xảy ra, và đó là bối cảnh mà 
chúng ta thấy ngày nay.”

Giám đốc tài chính John 
Murphy của Coca Cola cho biết 
trong một cuộc họp trực tuyến 
thông báo kết quả lợi nhuận 
hôm 19/04 rằng, “Tôi nghĩ điều 
quan trọng là phải nhấn mạnh 
rằng, như một nguyên tắc bao 
trùm trên toàn thế giới, chúng 
ta thường tìm cách định giá 
thích ứng với lạm phát. Tôi hy 
vọng rằng nguyên tắc đó sẽ tiếp 
tục được áp dụng khi chúng ta 
bước sang nửa cuối năm 2021 
và  thậm  chí  tiếp  đến năm 2022.”

Các công ty sản xuất sản 
phẩm tiêu dùng đa quốc gia 
như Colgate-Palmolive và 
Procter & Gamble cũng đã ứng 
phó với chi phí gia tăng bằng 
cách tăng giá, và do đó họ không 
thấy áp lực cạnh tranh.

Ông Noel Wallace, Giám 
đốc điều hành của Colgate-
Palmolive Co., nói với các nhà 

phân tích hôm 30/04 rằng, 
“Chúng tôi phải can đảm và táo 
bạo trong vấn đề đó. Hiển nhiên 
chúng tôi theo dõi rất cẩn thận 
dựa trên những gì đang diễn 
ra tại thị trường địa phương, 
nhưng tăng giá sẽ tiếp tục là 
một yếu tố quan trọng.”

Các công ty cũng sử dụng 
những phương pháp khác để 
đối phó lạm phát, bao gồm 
việc cải thiện năng suất và tiết 
kiệm chi phí.

Năm nay, tình trạng thiếu 
vi mạch bán dẫn toàn cầu đã 
khiến một số nhà máy xe hơi 
ngừng hoạt động và các lô hàng 
xe mới bị trì hoãn. Hệ quả là 
giá xe hơi mới và cũ tại Hoa Kỳ 
đã tăng chóng mặt.

Theo một bản tin của Wall 
Street Journal, tình trạng thiếu 
vi mạch bán dẫn trên toàn thế 
giới đang khiến giá máy điện 
toán xách tay và máy in tăng 
lên. Chẳng hạn, HP đã tăng giá 
máy điện toán lên 8% và giá 
máy in lên hơn 20% trong vòng 

một năm do tình trạng thiếu 
linh kiện.

Cục Dự trữ Liên bang hôm 
16/06 đã thực hiện một sửa đổi 
quan trọng đối với dự báo lạm 
phát ngắn hạn, phản ánh mức 
tăng đột biến lớn về giá cả. Tuy 
nhiên, ngân hàng trung ương 
vẫn duy trì quan điểm căn bản 
rằng sự gia tăng lạm phát gần 
đây là “nhất thời”.

Tuy nhiên, theo nhà kinh 
tế trưởng Hoa Kỳ tại Deutsche 
Bank Matthew Luzzetti thì giờ 
đây có “một cảm giác không 
chắc chắn và dè dặt hơn nhiều 
xung quanh quan điểm này.”

Ông Luzzetti viết trong một 
báo cáo gần đây cho biết rõ ràng 
là các quan chức Fed đã “lo ngại 
nhiều hơn so với cuộc họp lần 
trước, chắc chắn họ bị dẫn động 
bởi những yếu tố bất ngờ về việc 
lạm phát tăng gần đây và sự gia 
tăng mạnh mẽ của một số thước 
đo về kỳ vọng lạm phát.”

Lưu Đức biên dịch

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

thành lập các trường dòng, xây dựng 
nhà thờ, cung cấp sách, và đưa các 
nhà truyền giáo đến những vùng đất 
đối lập. Bệnh viện, nhà tù và trường 
học hình thành theo cách đó. Cuối 
cùng, nếu họ muốn rao truyền một 
chân lý hoặc tuyên truyền một xúc 
cảm nào đó thông qua việc cổ vũ 
một tấm gương lớn, họ thành lập 
một hiệp hội. Trong mọi trường 
hợp, đứng đầu bất kỳ hoạt động mới 
nào, nếu như ở Pháp quý vị sẽ thấy 
là chính phủ, hoặc ở nước Anh là 
một lãnh chúa; còn ở Hoa Kỳ, quý vị 
chắc chắn thấy là một hiệp hội.”

Tu chính án thứ Mười của Hiến pháp 
Hoa Kỳ tạo nền tảng cho tinh thần phân 
quyền này bằng cách bảo đảm rằng 
“Những quyền mà Hiến pháp không giao 
cho nhà nước Hoa Kỳ, cũng không cấm 
giao cho các Tiểu bang, thì được dành 
cho các Tiểu bang đó, hoặc cho người 
dân.” Di sản “Pháp quyền” của người 
Anh cũng bảo đảm rất nhiều quyền tự do 
cho xã hội dân sự dưới cấp độ quốc gia.

Nói tóm lại, học thuyết nguyên tắc 
dân quyền là trọng tâm của việc Hoa Kỳ 
nổi lên như một quốc gia tự do và thịnh 
vượng nhất trong lịch sử hiện đại.

Thách thức của chủ nghĩa Marx 
đối với xã hội dân sự
Ngài De Tocqueville, người theo quan 
điểm của người Pháp trong thế kỷ 19 tự 
coi mình là người thuộc phái trung-tả, 
đã hoàn thành tập cuối cùng của cuốn 
sách “Nền Dân Chủ ở Hoa Kỳ” vào năm 
1840. Tác phẩm của ông vẫn là một trong 
những bản xác nhận toàn diện cuối cùng 

về tự do và đa nguyên của Hoa Kỳ bởi 
một học giả phương Tây có uy tín.

Năm 1848, sự phản đối nguyên tắc 
dân quyền bắt đầu phát triển với việc 
xuất bản “Tuyên ngôn cộng sản” của 
ông Karl Marx và ông Friedrich Engels. 
Trong 170 năm sau đó, những người 
theo chủ nghĩa Marx đã thực hiện một 
nỗ lực hung hãn để giành quyền kiểm 
soát các tổ chức quan trọng nhất trên 
thế giới. Kể từ năm 2021, họ kiểm soát 
đường lối chính của các chính phủ quốc 
gia từ Bắc Kinh đến Hoa Thịnh Đốn.  

Cánh tả, thường được hiểu là những 
người ủng hộ một số hình thức chủ 
nghĩa xã hội, có cái nhìn mờ nhạt về 
nguyên tắc dân quyền. Những người 
theo chủ nghĩa cấp tiến của Hoa Kỳ xem 
phân quyền là một trở ngại cho sự phát 
triển của nhà nước phúc lợi hiện đại.

Năm 1976, nhận thức được thách 
thức đang leo thang của chủ nghĩa 
Marx về văn hóa, các học giả người Mỹ 
Peter Berger và Richard John Neuhaus 
đã xuất bản một cuốn sách ngắn có tựa 
đề “Trao Quyền Cho Người Dân”. Ông 
Berger và ông Neuhaus lập luận rằng 
“các cấu trúc trung gian” như gia đình, 
khu phố, nhà thờ, và các hiệp hội dân 
sự tự nguyện là những thể chế quan 
trọng, mà sự suy yếu của nó sẽ gây ra 
thảm họa cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Nỗi 
lo lắng này của họ đã hoàn toàn được 
chứng minh bởi sự xuất hiện của một 
nền văn hóa tỉnh ngộ kiểu Marx (woke-
Marxist culture) đang thống trị đã chia 
rẽ Hoa Kỳ, gây suy yếu và đe dọa chính 
kết cấu của quốc gia này.

Ngày nay, các trường phổ thông, đại 
học, các cơ quan dịch vụ dân sự, các 
hãng thông tấn, các công ty giải trí, các 
nhà xuất bản lớn, các tổ chức từ thiện, 

các tập đoàn quốc tế, nhiều nhà thờ, và 
thậm chí cả các tòa án đã bị khuất phục 
bởi phiên bản hiện tại của hệ tư tưởng 
tập trung theo chủ nghĩa Marx. Những 
người truyền thống hoặc tự do trước đây, 
người gìn giữ cấu trúc trung gian của 
chúng ta, nói chung đã từ bỏ việc giành 
lại quyền kiểm soát và đã chấp nhận 
chính sách thỏa hiệp.

Thời điểm cho sự thật và hành động
Vào cuối những năm 1970, ông William 
E. Simon, doanh nhân Hoa Kỳ, nhà 
từ thiện, và là Bộ trưởng thứ 63 của Bộ 
Tài chính Hoa Kỳ, đã viết rằng Hoa Kỳ 
đã đạt đến “Một Thời Điểm Dành Cho 
Sự Thật” và “Một Thời Điểm Để Hành 
Động”. Lời kêu gọi trực tiếp của ông 
Simon đối với người dân đã góp phần 
vào chiến thắng của ông Ronald Reagan 
và một tinh thần đổi mới lớn lao ở Hoa 
Kỳ và phương Tây.

Trong bối cảnh hiện nay, nguyên 
tắc dân quyền đang phải đối mặt với 
một thách thức to lớn khác. Mặc dù 
ông Marx đã nói đến một sự tàn lụi trừu 
tượng của nhà nước hậu cách mạng, 
nhưng các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa 
Marx hiếm khi thấy vượt ra được khỏi 
sự cám dỗ toàn trị của cái gọi là “chế độ 
độc tài của giai cấp vô sản”.

Trong những tháng trước cuộc bầu cử 
năm 2020, ông Joe Biden hứa hẹn sẽ trở 
thành tổng thống tiến bộ nhất trong lịch 
sử Hoa Kỳ. Có đủ số người dân Mỹ xem đó 
là một lý do chính đáng để đưa ông lên vị 
trí dẫn đầu bằng mọi cách cần thiết.

Kết quả là, cơn lốc nhãn tiền của 
chủ nghĩa Marx nhằm cô lập, chia rẽ, 
vô hiệu hóa và trừng phạt các đối thủ 
chính trị đang diễn ra mạnh mẽ ở Hoa 
Kỳ. Một lần nữa, sự trung thành mang 

tính truyền thống với gia đình, khu dân 
cư, quân đội, nhà thờ và các hiệp hội tự 
nguyện sẽ không được khuyến khích, để 
quay sang ủng hộ các mối quan hệ tự trị 
với các bộ máy quan liêu phi thực tế của 
liên bang và các cơ quan nhà nước mạo 
danh phúc lợi cá nhân.

Bị tước bỏ những “cấu trúc trung 
gian” cần thiết cho sự thịnh vượng của 
người dân, mọi người sẽ ngày càng rời 
xa các đức tin và sự tương hỗ lẫn nhau 
vốn là trung tâm của đời sống dân sự và 
gia đình có trật tự tốt.

Đó sẽ là kết quả cho tương lai của 
con cháu chúng ta trong các cảnh giới 
của “tỉnh ngộ” (woke), những nơi mà 
các cơ quan lập pháp trung ương áp đặt 
một trật tự toàn diện, và sự đồng thuận 
chính trị phải được bảo đảm bằng sự 
ép buộc và gian lận; thật là phi lý với 
hầu hết mọi người, nhưng lại rất khó để 
tháo gỡ ra được.

Ông William Brooks là một nhà văn 
Canada đóng góp cho The Epoch Times 
từ Halifax, Nova Scotia. Ông hiện là biên 
tập viên của “Đối Thoại Dân Sự” (The 
Civil Conversation) cho Xã hội Dân sự 
Canada (Canada's Civitas Society).

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

Kim Liên biên dịch

Chú thích (*): Subsidiarity - nguyên tắc tổ 
chức xã hội rằng các quyết định phải luôn 
được thực hiện bởi lớp người ở tầng thấp 
nhất đông nhất có thể, hoặc gần nhất với nơi 
chúng sẽ có hiệu lực lớn nhất, ví dụ ở một 
khu vực địa phương hơn là ở phạm vi quốc 
gia. Tạm dịch là “nguyên tắc dân quyền.”

Tiếp theo từ trang 21

Những người theo chủ nghĩa Marx có cái nhìn mơ hồ về ‘nguyên tắc dân quyền’

Chi phiếu kích thích kinh tế COVID-19 trên nền cờ Hoa Kỳ. 

Tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong một ảnh tư liệu.

Khách hàng 
mua thịt tại 
một siêu thị 
ở Chicago, 
Illinois, hôm 
10/06/2021.



24 25TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC NGÀY 02 — 08/07/2021NGÀY 02 — 08/07/2021

NICOLE HAO
 

Một nghiên cứu do Thụy Sĩ tài 
trợ mới được công bố cho thấy 
rằng Trung Quốc đã không thực 
hiện được việc xóa đói giảm 
nghèo, một “kỳ tích” mà lãnh 
đạo Trung Quốc Tập Cận Bình 
tuyên bố đã đạt được.

Hôm 25/02, Trung Cộng đã 
tổ chức một lễ trao tặng, trong 
đó ông Tập tuyên bố dựa trên 
các tiêu chuẩn đói nghèo của 
Trung Quốc, Trung Quốc đã xóa 
sạch được đói nghèo.

“Trung Quốc đã tạo nên một 
kỳ tích khác trong lịch sử. Đây 
là một thành tựu quan trọng,” 
ông Tập nhận xét về việc xóa 
đói giảm nghèo.

Hôm 06/04, Trung Cộng 
đã công bố bạch thư có tiêu 
đề “Thực tiễn của Trung Quốc 
trong Xóa Đói Giảm Nghèo cho 
Người dân.” Với cuốn bạch thư 
này, giới chức Bắc Kinh muốn 
đặt Trung Quốc làm hình mẫu 
cho thế giới.

Ông Bill Bikales, cựu chuyên 
gia kinh tế hàng đầu về Trung 
Quốc của Liên Hiệp Quốc, viết 
trong báo cáo được công bố 
hôm 08/06 mang tên Suy ngẫm 
về Xóa Đói Giảm Nghèo ở Trung 
Quốc, “Trung Quốc vẫn không 
xóa được sự đói nghèo – thậm 
chí còn nghèo đói cùng cực.”

Ông Bikales chỉ ra rằng tình 
trạng nghèo đói đã thay đổi, 
nhưng Bắc Kinh chỉ tập trung 
vào những người sống ở nông 
thôn và đã ghi danh vào năm 
2014–2015 là người nghèo, mà 
kể từ đó đã không cập nhật danh 
sách này trong nhiều năm cũng 
như không bao quát hết phần 
lớn dân số Trung Quốc, vốn 
sống  ở  các khu vực thành thị.

Ông Bikales viết, “Không có 
số liệu thống kê nào về các gia 
đình dân nghèo mới phát sinh 
[ở Trung Quốc] do sự sụt giảm 
thu nhập xảy ra vì đại dịch, và 
việc hỗ trợ cho các gia đình dân 
nghèo chưa được ghi danh là 
hữu hạn. Để nắm bắt chính xác 
tác động của COVID-19 đối với 
sự nghèo đói ở tất cả những nơi 
khác, bên cạnh các huyện và 
làng đã được xác định [là khu 
vực nghèo], thì cần phải có 
những hệ thống mà đơn giản là 
chúng không tồn tại.”

Trung Cộng tuyên bố rằng 
nếu thu nhập của một người 
cao hơn mức 3,218 nhân dân tệ 
(NDT), tương đương 500 USD 
mỗi năm, thì người đó không 

thể được tính là người nghèo. 
Nếu thu nhập của một người 
nghèo đạt mức 4,000 NDT (625 
USD), người đó sẽ bị loại khỏi 
danh sách những người đủ điều 
kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội 
và sẽ không bao giờ được coi là 
người nghèo nữa. Trung Quốc 
tuyên bố rằng do giá thành 
hàng hóa ở Trung Quốc rẻ, các 
cá nhân không cần phải có thu 
nhập cao mới có thể thoát cảnh 
đói nghèo.

Trong những tháng qua, 
những người được phỏng vấn 
đến từ Trung Quốc đại lục nói 
với The Epoch Times rằng họ 
vẫn không thể có nước sạch, đủ 
lương thực và phương tiện giao 
thông công cộng, nhưng chính 
quyền đã từ chối trả trợ cấp an 
sinh xã hội vì Trung Quốc được 
cho là đã xóa bỏ được đói nghèo.

Truyền thông nhà nước 
Trung Cộng đã tiết lộ rằng ngay 
cả những người nghèo được 
đưa ra khỏi danh sách nghèo 
đói vẫn đang sống trong cảnh 
đói nghèo cùng cực, và chính 
quyền địa phương đã nói dối 
chính quyền trung ương.

Người dân lên tiếng
Theo những người được phỏng 
vấn, nhiều người dân Trung 
Quốc ở các vùng nông thôn 
không có nước sạch để uống và 
không có đủ tiền để mua thịt 
cũng như các loại thực phẩm 
giàu chất đạm và chất béo khác. 
Ở các khu vực thành thị, có 
nhiều người Trung Quốc cũng 
không thể tự nuôi sống bản 
thân và gia đình họ.

“Cha tôi và những người 
cùng làng không có tiền. Họ 
ăn những gì họ trồng được và 
thường là không có thịt để ăn. 
Cha tôi không có đủ tiền để trả 
tiền điện, chứ đừng nói đến các 
công trình vệ sinh, tắm rửa,” 
một phụ nữ họ Vương nói với 
ấn bản Hoa ngữ của The Epoch 
Times hôm 25/02.

Cô Vương sống ở một thành 
phố có đầy đủ điện, nước, 
Internet và điện thoại. Cha cô 
sống ở thị trấn Thao Hà ở huyện 
Tích Xuyên thuộc tỉnh Hà Nam, 
miền trung Trung Quốc, nơi đây 
là khu vực miền núi.

Cô Vương cho biết, “Họ 
không có nước máy. Họ dựa vào 
một bồn nước nhỏ [có thể trữ 
nước mưa] và nước được lấy từ 
bên ngoài về. Họ không có tiền 
để chi trả cho bệnh viện, phòng 
khám hoặc thậm chí là cho 

thuốc men. Họ chống lại bệnh 
tật chỉ đơn giản là bằng cách sử 
dụng hệ thống miễn dịch của cơ 
thể. Một khi bị bệnh nặng, họ 
chỉ nằm nhà chờ chết mà thôi.”

Một người họ Vương khác 
là một công nhân di trú ở Bắc 
Kinh đến từ tỉnh Hà Bắc, miền 
bắc Trung Quốc. Ông nói với 
ấn bản Hoa ngữ của The Epoch 
Times hôm 02/03 rằng nông 
dân ở tỉnh Hà Bắc nói chung 
không có tiền để trả bảo hiểm 
y tế, mà chính quyền lại không 
cung cấp dịch vụ y tế miễn phí, 
còn nông dân thì không có tiền 
để chữa bệnh.

Ông Vương cho biết, “Đối với 
chúng tôi, chúng tôi chỉ đến 
một phòng khám nhỏ nếu mắc 
một số bệnh không ảnh hưởng 
đến tính mạng. Một khi chúng 
tôi bị bệnh nặng, chúng tôi sẽ 
cố gắng chạy vạy tiền từ anh em 
họ hàng. Nếu chúng tôi có thể 
mượn được một ít tiền, chúng 
tôi sẽ đi bệnh viện. Nếu không, 
chúng tôi chỉ ở nhà và chờ đợi 
cái chết.”

Phần lớn dân nghèo ở Trung 
Quốc không có điện thoại, cũng 
không có máy điện toán, và cơ 
quan kiểm duyệt của Trung 
Cộng không cho phép phơi bày 
các  sự  thật liên can lên mạng.

Tuy nhiên, bằng chứng về 
tình trạng nghèo đói cùng cực 
có thể được tìm thấy từ những 
gì mọi người cho biết trong 
các cuộc trò chuyện, cũng như 
trong các bản tin của giới truyền 
thông  về  các  chủ  đề  khác.

Vào ngày 12/12/2020, một 
tài khoản mạng xã hội đã đăng 
một bài viết dài trên WeChat, 
trong đó kể về những đứa trẻ 
ở khu vực thành thị đã tự tử 
vì gia đình các em nghèo đến 
nỗi không thể chi trả tiền học, 

tiền ăn hay tiền chữa bệnh 
cho các em.

Ông Bikales đã viết trong 
nghiên cứu của mình rằng 63% 
người dân Trung Quốc sinh 
sống trong các thành phố chưa 
bao giờ được đưa vào danh sách 
nghèo của Trung Quốc. Và, trái 
ngược với những tuyên bố của 
ông Tập, ngay cả những người 
nghèo trong danh sách cũng vẫn 
chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Hồi tháng 04/2021, CCTV 
đã đưa tin về các trường hợp ở 
huyện Lạc Nam, tỉnh Thiểm Tây 
phía tây bắc Trung Quốc, trong 
đó người dân không có nổi một 
ngôi nhà vững chãi để ở và 
không có nước sạch để uống. 
Các quan chức địa phương đã 
lấp liếm về tình huống này, và 
cố gắng giật điện thoại di động 
của phóng viên dùng để quay 
lại hiện trường.

Bị loại khỏi danh sách 
nghèo đói
Hồi tháng 02/2020, huyện Lạc 
Nam bị loại khỏi danh sách 
nghèo đói, có nghĩa là tất cả cư 
dân trong huyện này đều được 
cho là có thu nhập cao hơn 
ngưỡng nghèo.

Giữa tháng 04/2021, các 
phóng viên của CCTV đến 
huyện này và họ đã bắt gặp 
một cụ ông tên Lãnh sống 
trong một căn phòng đồng thời 
là một căn nhà nhỏ được xây 
bằng gạch và dột nát. Ngôi nhà 
này không có bếp, không có 
phòng tắm và không có lò sưởi.

Cụ nói với CCTV rằng ngôi 
nhà gạch này từng là kho chứa 
đồ của một người họ hàng. Do 
ngôi nhà bằng bùn của cụ bị nứt 
và có thể sập xuống bất cứ lúc 
nào nên người họ hàng đã cho 
cụ về sống trong ngôi nhà gạch 

này. Cụ Lãnh không có thu 
nhập và không có tiền để thuê 
phòng ở.

Ngày 19/11/2020, trang web 
tin tức The Paper có trụ sở tại 
Thượng Hải đã đưa tin về một 
trường hợp khác đến từ tỉnh Vân 
Nam, tây nam Trung Quốc.

Hồi tháng 10/2020, chính 
quyền địa phương ở huyện 
Trấn Hùng, thành phố Chiêu 
Thông đã loại một người dân 
làng là anh Khương Đồng Huân 
(Jiang Tongxun) ra khỏi danh 
sách nghèo đói vì nhà cầm 
quyền cho biết tổng thu nhập 
của anh Khương vào năm 2020 
là 5,811.76 NDT (908 USD). 
Con số này cao hơn mức thu 
nhập quy định năm 2020 là 
4,000 NDT (625 USD), mà dưới 
mức này thì một người mới 
có thể đủ điều kiện để lọt vào 
danh sách nghèo.

Anh Khương không đồng ý 
với chính quyền và từ chối ký 
vào giấy từ bỏ quyền nhận thêm 
bất kỳ trợ cấp an sinh xã hội nào.

Theo dữ liệu của nhà cầm 
quyền, anh Khương đã kiếm 
được 3,000 NDT khi làm công 
nhân, nhận được từ chính 
quyền 2,568 NDT tiền trợ cấp 
an sinh xã hội và 243.76 NDT 
tiền trợ cấp mua hạt giống và 
phân bón.

Nhưng anh Khương cho biết 
anh không nhận được đồng trợ 
cấp nào từ nhà cầm quyền, và 
kinh phí xóa đói giảm nghèo từ 
chính quyền trung ương hoặc 
chính quyền tỉnh sẽ được cấp 
cho những người dân trong 
làng có quan hệ tốt với các quan 
chức. Bài báo này cho biết anh 
Khương đã mất đi điều kiện để 
là người nghèo và bị nhà cầm 
quyền chỉ trích.

Người dân Trung Quốc nói 
với The Epoch Times trong các 
cuộc phỏng vấn qua điện thoại 
rằng 4,000 NDT không đủ để 
duy trì một cuộc sống căn bản.

Hôm 26/02, ông Hồ Bình, 
tổng biên tập danh dự của tạp 
chí Mùa xuân Bắc Kinh có trụ 
sở tại New York và là chuyên 
gia về các vấn đề Trung Quốc, 
nói với The Epoch Times rằng, 
“Năm nay, Trung Quốc vẫn còn 
cực kỳ nghèo… Trung Quốc 
hiện có bao nhiêu lương thực? 
Bao gồm cả các sản phẩm nông 
nghiệp khác, Trung Quốc cần 
nhiều hơn những gì họ có để 
nuôi sống người dân.

Từ Huệ biên dịch

ADAM MOLON

“Cả ông và tôi đều biết,” ông Lý 
trả lời… “Gạo sắp chín thành 
cơm rồi.”

Câu nói giản dị đó, nói bằng 
một giọng trầm, nghe như sấm 
nổ bên tai ông Uông (Wang).

“Quả thật là như vậy,” ông 
Uông trả lời. Đó là tất cả những 
gì ông ấy cần nói. Cụm từ tưởng 
như vô thưởng vô phạt “gạo đã 
thành cơm” lại là một mật mã 
được thống nhất giữa họ để tiến 
hành một kế hoạch dự phòng 
táo bạo mà họ đã đề ra suốt vài 
năm qua. Những người đàn ông 
này nhận ra rằng sự suy thoái 
kinh tế của Trung Quốc đang 
phát sinh trong môi trường bị 
nhiễm độc bởi một loạt các vấn 
đề thâm căn cố đế về chính trị, 
xã hội và đạo đức, những vấn đề 
đến một lúc nào đó sẽ tương tác 
để gây ra một cuộc khủng hoảng. 
Từ lâu, họ đã hạ quyết tâm sẵn 
sàng nắm bắt thời cơ này để lật 
đổ chính ông Tập Cận Bình. 
Chính sách của ông Tập khiến 
Trung Quốc bị mắc kẹt trong 
ngõ cụt, mà chỉ có duy nhất một 
lối thoát. Giấc mơ Trung Hoa 
của ông ta chính là một cơn ác 
mộng giữa ban ngày.

Đây là trích đoạn trong cuốn 
sách mới của ông Roger Garside 
có nhan đề “China Coup: 
The Great Leap to Freedom” 
(Tạm dịch: Cuộc Đảo Chính 
của Trung Quốc: Đại Nhảy Vọt 
Hướng Tới Tự Do), trong đó 
hai quan chức cao cấp nhất của 
Trung Cộng, Thủ tướng Lý Khắc 
Cường và Ủy viên Thường vụ 
Bộ Chính trị Uông Dương, khởi 
động một âm mưu bí mật âm 
mưu lật đổ ông Tập Cận Bình 
ra khỏi vị trí Chủ tịch của Trung 
Cộng và đưa Trung Quốc đến 
một tương lai dân chủ.

Mặc dù tình tiết câu chuyện 

là về cuộc đảo chính hư cấu, 
nhưng lại dùng tên thật của 
các nhà lãnh đạo Trung Quốc, 
ông Garside – một chuyên gia 
nổi tiếng về Trung Quốc và là 
nhà cựu ngoại giao Anh Quốc, 
người đã gặp ông Mao Trạch 
Đông ngoài đời thật vào năm 
1968 và dùng bữa tối cùng ông 
Đặng Tiểu Bình vào năm 1977 – 
nói rằng cuốn sách của ông đã 
trở thành tác phẩm “đầu tiên 
trong các tác phẩm văn học 
nói về Trung Quốc” với nỗ lực 
thâm nhập tâm lý của các nhà 
lãnh đạo Trung Cộng và “dẫn 
dắt người đọc đi sâu vào nội tâm 
và hậu trường qua những hành 
động công khai của họ.”

Trong một cuộc phỏng vấn 
với The Epoch Times, ông 
Garside đã giải thích lý do tại 
sao ông tin rằng chế độ độc đảng 
cai trị của Trung Cộng, mà ông 
gọi là một “chế độ toàn trị”, sẽ 
sớm bị chấm dứt, và chỉ rõ “vũ 
khí” kinh tế mà các quốc gia, 
kể cả Hoa Kỳ và các đồng minh 
của họ, có thể tận dụng để giúp 
nhân dân Trung Quốc đạt được 
‘bước đại nhảy vọt’ từ Trung 
Cộng sang tự do và dân chủ.

Vào cuối những năm 1950, 
ông Garside từng phục vụ với 
tư cách là một sĩ quan Quân đội 
Anh Quốc, và đây là lần đầu tiên 
[ông] quan sát Trung Quốc đại 
lục từ Hồng Kông qua chiếc ống 
nhòm quân đội. Trong số những 
chuyên gia về Trung Quốc, ông 
sở hữu sự khác biệt hiếm có; đó 
là ông đã trải qua các thời đại 
quan trọng trong lịch sử Trung 
Quốc ngay khi ở trên lãnh thổ 
Trung Hoa, cả trong và sau thời 
kỳ cai trị của Mao Trạch Đông.

Sau khi tốt nghiệp trường 
Cao đẳng Eton College, ông 
Garside đã lên đường nhập ngũ 
vào Quân đội Anh Quốc năm 
18 tuổi, và nhanh chóng được 
bổ nhiệm làm sĩ quan phục vụ 
tại lữ đoàn Gurkhas Hồng Kông 
thuộc Anh Quốc. Sau khi kết thúc 
thời gian quân dịch và tiếp đó là 
tốt nghiệp Đại học Cambridge, 
ông Garside đã phục vụ với tư 
cách là một nhà ngoại giao tại 
đại sứ quán Anh Quốc. Ông làm 
việc ở Bắc Kinh từ năm 1968 đến 
năm 1970 – thời điểm gần cao 
trào của sự cuồng loạn trong 
cuộc Cách mạng Văn hóa của 
Trung Quốc. Ông đã chụp được 
một bức hình của Mao Trạch 
Đông ở Quảng Trường Thiên 
An Môn vào thời điểm mà rất 

ít người Tây phương có thể tiếp 
cận Trung Quốc.

Vào cuối năm 1977, ông có 
dịp dùng bữa tối với Chủ tịch 
tương lai của Trung Cộng, ông 
Đặng Tiểu Bình, đồng thời chủ 
trì chuyến thăm đến Trung 
Quốc của cựu Thủ tướng Anh 
Edward Heath. Và vào năm 
1981, cuốn sách đầu tiên của 
ông Garside, “Coming Alive: 
China After Mao” (Tạm dịch: 
“Hồi Sinh: Trung Quốc Sau 
Thời Mao Trạch Đông”) được 
chào đón rộng rãi. 

Ông Garside nói rằng cuộc 
đảo chính hư cấu được mô tả 
trong cuốn sách mới của ông 
chỉ là một kịch bản có thể xảy 
ra mà trong đó Trung Quốc có 
thể chấm dứt sự cai trị áp bức 
của Trung Cộng và bắt đầu quá 
trình chuyển đổi sang dân chủ. 
Ông thừa nhận cuốn “Cuộc 
Đảo Chính của Trung Quốc” do 
Nhà xuất bản Đại học California 
xuất bản, không thể tránh khỏi 
sự phản đối từ một số độc giả, 
nhưng ông chỉ ra sự sụp đổ của 
Đảng Cộng sản Liên Xô vào 
năm 1991 là một nghiên cứu 
điển hình thích hợp.

“Nói thì quá dễ, ‘Một cuộc 
đảo chính ở Trung Quốc ư? Tất 
nhiên điều đó là không thể xảy 
ra. Chế độ Cộng sản Trung Quốc 
hùng mạnh, thịnh vượng, nắm 
toàn quyền kiểm soát, thật là 
một ý tưởng hoang đường.’ Điều 
đó không đến nỗi nực cười như 
vậy đâu,” ông Garside nói. “Hãy 
nhớ lại sự thất bại của ngành 
công nghiệp Xô Viết vào tháng 
01/1991 để tiên đoán xem điều 
gì sẽ xảy ra vào cuối năm đó.”

Ông Garside hy vọng cuốn 
sách có thể là một “sự tỉnh 
thức vĩ đại” - theo cách ông gọi 
-  đối với Hoa Kỳ và các quốc gia 
khác. Đó là sự tỉnh thức về mối đe 
dọa mà Trung Cộng đang gây ra 
cho thế giới.

“Tôi thấy rằng Hoa Kỳ và 
các đồng minh của họ đã quá tự 
mãn về Trung Quốc, về Trung 
Cộng… và cần một hồi chuông 
cảnh tỉnh,” ông tuyên bố.

Trong cuốn “Cuộc Đảo Chính 
của Trung Quốc” ông Garside 
viết, “Không người dân nào trên 
trái đất này ít khoan dung hơn 
người Mỹ khi họ tin rằng sự tín 
nhiệm và tình bằng hữu của họ 
đã bị phản bội. Sự tín nhiệm sẽ 
không được khôi phục lại nếu 
không có sự thay đổi mang tính 
hệ thống ở Trung Quốc.”

Trình bày kỹ càng hơn 
về điều này, ông nói với The 
Epoch Times rằng Hoa Kỳ đã 
đi đầu trong việc đáp trả sự 
dối trá và hành vi trộm cắp 
có hệ thống của Trung Cộng, 
cũng như cuộc tấn công không 
ngừng của nhà cầm quyền này 
đối với tự do, dân chủ, và nhân 
quyền toàn cầu.

Ông chỉ ra hành động mạnh 
mẽ của các chính trị gia Hoa 
Kỳ chống lại sự lạm dụng của 
Trung Quốc – đặc biệt là trích 
dẫn các chính sách và quan 
điểm của Thượng nghị sĩ Marco 
Rubio (Cộng Hòa–Florida). Các 
chính sách và lập trường về vấn 
đề Trung Quốc, là bằng chứng 
cho thấy người Mỹ, bao gồm cả 
các cử tri bỏ phiếu và các nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp, “cảm 
thấy bị phản bội và phẫn nộ.” 

Đề cập đến vấn đề người dân 
Trung Quốc bị chính phủ cưỡng 
chế phải ủng hộ cho Trung 
Cộng, ông Garside nói về việc 
“dưới sự cai trị của chế độ cộng 
sản, người dân Trung Quốc 
phải phát triển các kỹ năng diễn 
xuất” và gợi ý rằng một lượng 
lớn người dân ở Trung Quốc 
đang âm thầm khao khát một 
sự thay đổi về chính trị mà họ 
chưa thể thực hiện được.

Ông Garside nói: “Chế độ 
công nghệ toàn trị này [Trung 
Cộng] có những công cụ kiểm 
soát lớn mạnh và sẽ vô cùng 
khó khăn cho bất kỳ phong 
trào nào bên trong Trung 
Quốc để đạt được sự giải phóng 
Trung Quốc mà không có sự 
trợ giúp từ bên ngoài. Chúng ta 
có những tài sản kinh tế lớn có 
thể khai triển để đến được với 
những người muốn thay đổi ở 
Trung Quốc. Và bằng cách sử 
dụng chúng một cách sáng 
tạo và táo bạo, tích lũy theo 
thời gian và sau đó [sử dụng] 
theo cách tập trung, ngắn hạn 
hơn… chúng ta có thể tạo điều 
kiện để những người muốn 
thay đổi ở bên trong Trung 

Quốc có thể hành động.”
Trong cuốn “Cuộc đảo 

chính của Trung Quốc,” ông 
Garside trích dẫn một cách nổi 
bật, như là một công cụ kinh tế 
quan trọng; đó là dự luật được 
thông qua vào năm 2020 yêu 
cầu tất cả các công ty niêm yết 
trên các sàn giao dịch chứng 
khoán Hoa Kỳ, bao gồm cả 
các công ty Trung Quốc, phải 
tiết lộ xem họ có thuộc sở hữu 
hay kiểm soát của chính phủ 
ngoại quốc hay không, và phải 
nộp các báo cáo kiểm toán tài 
chính chi tiết cho các cơ quan 
quản trị của Hoa Kỳ, theo đó 
những công ty không tuân thủ 
sẽ bị hủy niêm yết.

Ông Garside cũng lưu ý rằng 
chính phủ [Hoa Kỳ] cần hạn chế 
đầu tư vào các công ty Trung 
Quốc, nêu rõ những ai sẽ cần 
phải bỏ qua lợi ích kinh tế ngắn 
hạn để bảo vệ lợi ích dài hạn.

Ông nhấn mạnh rằng sự 
phối hợp quốc tế giữa các nền 
dân chủ tự do là quan trọng để 
duy trì một mặt trận thống nhất 
và mạnh mẽ chống lại hành vi 
xấu của Trung Cộng, đồng thời 
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
các nhóm liên minh bao gồm 
các nền dân chủ tự do, trong 
đó có Liên minh Ngũ Nhãn, 
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO), và Đối Thoại 
An Ninh Tứ Giác, thường được 
gọi là “Bộ tứ Quad”.

Ông Garside tuyên bố: 
“Chúng ta không thể tự mãn. 
Chúng ta không thể chỉ tự nhủ 
với chính mình, ‘Ồ, chúng ta 
là đứng về phía chính nghĩa, 
chúng ta là những người tốt. 
Chúng ta tin tưởng vào nền dân 
chủ và pháp quyền.’ Vâng, đây 
là những điều tốt đẹp. Nhưng 
điều đó vẫn chưa đủ. Chúng ta 
phải có những chiến lược sáng 
tạo để tìm ra những nhược điểm 
trong hệ thống phòng thủ của 
Trung Cộng.”

Tịnh Nhi biên dịch

MILTON EZRATI

Ngân hàng Nhân dân 
Trung Quốc (PBOC) đang 
trong tình cảnh “tiến 
thoái lưỡng nan”. Một 

mặt, giới lãnh đạo nước này 
muốn đưa đồng nhân dân tệ trở 

thành tiền tệ toàn cầu vào năm 2050, 
thay thế đồng dollar trở thành đồng tiền 
dự trữ được ưa chuộng của thế giới và 
là phương tiện thanh toán chính trong 
thương mại thế giới. Mặt khác, Trung 
Quốc vẫn là một nền kinh tế định hướng 
xuất cảng cần chi phí sản xuất thấp để 
duy trì sự thịnh vượng. Mục tiêu đầu 
tiên nêu trên sẽ có xu hướng tăng giá trị 
của đồng nhân dân tệ, nhưng mục tiêu 
thứ hai yêu cầu một đồng nhân dân tệ rẻ 
để giúp giảm chi phí mọi thứ của Trung 
Quốc đối với phần còn lại của thế giới. 
Sự mâu thuẫn cố hữu đặt ra cho PBOC 
vấn đề phải cân bằng giữa việc giữ cho 
đồng nhân dân tệ ở mức rẻ [nhằm bảo 
đảm] cho các nhu cầu kinh tế tức thời 
và đồng thời tăng giá trị để phục vụ cho 
tham vọng dài hạn của Bắc Kinh đối với 

đồng nhân dân tệ.
Giới chức ở Bắc Kinh nhận thức được 

vấn đề này. Để hỗ trợ cho tham vọng dài 
hạn, họ có kế hoạch giải thoát Trung 
Quốc khỏi sự phụ thuộc vào đồng nhân 
dân tệ giá rẻ bằng cách chuyển trọng 
tâm của nền kinh tế từ xuất cảng sang chi 
tiêu trong nước. Họ cũng nhận thức được 
rằng một đồng nhân dân tệ toàn cầu sẽ 
cần đến sự mở rộng đáng kể của hệ thống 
tài chính Trung Quốc và các hiệp hội của 
nó ở ngoại quốc. Bắc Kinh đã khai triển 
các bước trên cả hai mặt trận này. Về mở 
rộng tài chính, Bắc Kinh đã đưa ra cái mà 
họ gọi là “kế hoạch tiền tệ kép”. Để chắc 
chắn, từ lâu Trung Quốc đã có một cách 
tiếp cận kỳ lạ, hai chiều đối với tiền tệ, 
một phần dành cho các giao dịch ở ngoại 
quốc và một phần cho các giao dịch 
trong quốc gia. Nhưng “kế hoạch tiền tệ 
kép” này có một cái gì đó căn bản hơn. 
Theo cựu Phó thống đốc của PBOC, bà 
Hu Xiaolian, kế hoạch này, mặc dù như 
tên gọi của nó [kế hoạch tiền tệ kép], 
nhưng lại sẽ xây dựng một thị trường 
vốn “đa tầng” ở Trung Quốc bằng các 
đường dẫn liên kết với nhu cầu trong 

nước cũng như với các thị trường ngoại 
quốc. Bà nói, thị trường vốn của Trung 
Quốc có khả năng sẽ là thị trường tài 
chính lớn nhất, năng động nhất trên 
thế giới. Với thị trường tài chính hiện 
tại tương đối nhỏ và không năng động 
của Trung Quốc, kế hoạch này là một 
tham vọng đầy ấn tượng, ngay cả với 
thời gian 30 năm sau.

Tất cả những kế hoạch này đều thừa 
nhận rõ ràng những gì Trung Quốc cần 
làm để tạo lập đồng nhân dân tệ như họ 
muốn, nhưng nỗ lực này hứa hẹn sẽ khó 
khăn hơn nhiều so với những gì mà các 
quan chức trong đảng suy nghĩ. Mặc dù 
không phải là không thể, sẽ đủ khó khăn 
để Trung Quốc định hướng lại nền kinh 
tế và xây dựng hệ thống tài chính mà bà 
Hu mơ ước. Nhưng để đặt đồng nhân dân 
tệ lên vị trí cao nhất như Bắc Kinh muốn, 
Trung Quốc cũng sẽ phải thiết kế một sự 
tương đồng hoàn toàn theo các thông lệ 
đã được thiết lập lâu đời và gắn bó sâu sắc 
giữa các ngân hàng trung ương, thương 
nhân và doanh nghiệp trên thế giới.

Đầu tiên, hãy xem các liên kết tài 
chính sâu rộng dự kiến trong “kế hoạch 

tiền tệ kép”. Một mạng lưới như vậy sẽ 
cần đến sự cởi mở và minh bạch hơn 
đáng kể so với mức cho phép của Bắc 
Kinh cho đến nay. Thật vậy, sự nhất 
quyết kiểm soát và giữ bí mật của Bắc 
Kinh đã cản trở sự phát triển tài chính 
cho đến nay. Chính sách này của Bắc 
Kinh đã ngăn các công ty tài chính 
ngoại quốc và người có chuyên môn sâu 
rộng không vào được Trung Quốc, trừ 
những trường hợp rất chọn lọc. Chính 
sách ấy khiến khu vực tài chính của 
đất nước phần lớn nằm trong tay các 
ngân hàng quốc doanh và theo đó là 
[quy mô] nhỏ và lạc hậu so với phần 
còn lại của nền kinh tế, ít hơn nhiều so 
với phần còn lại của các quốc gia phát 
triển trên thế giới. Không nghi ngờ gì 
nữa, Bắc Kinh có thể thay đổi chính 
sách và họ đã bắt đầu nới lỏng một số 
biện pháp nghiêm ngặt đối với các liên 
doanh tài chính với ngoại quốc. Nhưng 

Phỏng vấn tác giả cuốn ‘Cuộc Đảo Chính của Trung Quốc’: 
Cách thức giúp chấm dứt sự cai trị của Trung Cộng, 
đem lại nền dân chủ cho Trung Quốc

Con đường nào cho đồng
nhân dân tệ của Trung Quốc?

Một nông dân đang làm việc trên cánh đồng tại một bờ sông đối diện Trọng Ba, một hòn đảo nhỏ 
gần thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, vào ngày 29/11/2020.

Người dân viếng thăm Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh hôm 03/05/2021 trong kỳ nghỉ Lễ Lao động, diễn 
ra từ ngày 01/05 đến 05/05.

Ảnh bìa cuốn sách của ông Roger Garside.

Nghiên cứu mới lật tẩy ‘kỳ tích’ của ông Tập Cận Bình:

Đói nghèo cùng cực vẫn tồn tại ở Trung Quốc
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việc xây dựng khu vực tài chính của 
Trung Quốc theo dự kiến, một nhiệm 
vụ to lớn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
sẽ khó khăn hơn nhiều vì nó sẽ đòi hỏi 
Bắc Kinh phải từ bỏ sự ngoan cố dường 
như có hệ thống về bí mật và quyền 
kiểm soát, [và] điều này khó xảy ra.

Định hướng lại nền kinh tế để không 
phụ thuộc vào xuất cảng và hướng tới 
việc tăng trưởng trong nước có thể sẽ dễ 
dàng hơn đối với nền văn hóa kiểm soát 
của Bắc Kinh, nhưng cũng còn xa để nói 
là dễ dàng. Sự thay đổi sẽ phải tiến hành 
theo một sự cân bằng phức tạp. Ở mỗi 
giai đoạn, lợi ích kinh tế đối với động cơ 
tăng trưởng trong nước mà đồng nhân 
dân tệ tăng giá sẽ tạo ra bằng cách tăng 
sự giàu có và sức mua toàn cầu của 
người tiêu dùng Trung Quốc và các 
doanh nghiệp trong nước sẽ phải bù đắp  
lớn hơn cho những thụt lùi xuất cảng do 
chính sách tiền tệ như vậy.  Điều khiến 
sự thay đổi trong tương lai này khó khăn 
hơn nhiều là các kế hoạch khác của 
Bắc Kinh, chẳng hạn như “Sản xuất tại 
Trung Quốc 2025” được ca ngợi bằng 
cách tìm kiếm sự thống trị sản xuất toàn 
cầu trong công nghệ sinh học, trí tuệ 
nhân tạo, hàng không vũ trụ và xe điện, 
cùng các sản phẩm khác, sẽ hướng vào 
xuất cảng và vì vậy cũng muốn có một 
đồng nhân dân tệ rẻ.

Bằng chứng về sự khó khăn là rõ ràng 
trong một quyết định gần đây của PBOC. 
Đồng nhân dân tệ đã tăng giá hơn 10% 

so với đồng dollar kể từ tháng 05/2020. 
Lo lắng về xuất cảng, các nhà chức trách 
đã bày tỏ lo ngại về việc duy trì dòng xuất 
cảng bền vững. Ngân hàng PBOC, vốn 
biết rõ rằng đồng nhân dân tệ tăng giá 
phục vụ cho tham vọng toàn cầu của Bắc 
Kinh đối với tiền tệ, tuy vậy đã lùi bước 
trước những nhu cầu trước mắt. Để ngăn 
chặn đồng nhân dân tệ tăng giá hơn và 
hy vọng đẩy giá trị của nó xuống, trong 
số những công cụ khác, PBOC đã tăng 
lượng dự trữ ngoại hối mà các ngân hàng 
phải tiếp tục giữ. Điều đó sẽ buộc các 
ngân hàng này phải bán nhân dân tệ để 
mua dollar, euro, yen, và  ngoại tệ tương 
tự; do đó buộc giá trị của đồng nhân dân 
tệ giảm xuống bên cạnh các  loại ngoại tệ 
này và các loại ngoại tệ khác. Xuất cảng 
sẽ được hưởng lợi, cũng như kế hoạch 
“Sản xuất tại Trung Quốc 2025”; nhưng 
hành động này đã cản trở tham vọng 
dài hạn đưa đồng nhân dân tệ trở thành 
đồng tiền dự trữ của thế giới.

Khó khăn hơn vẫn sẽ là làm sao thay 
đổi những thói quen giao dịch và tài 
chính của thế giới. Bắc Kinh đã nỗ lực 
để làm điều này. Bắc Kinh đã thành lập 
Ngân hàng Cơ sở hạ tầng Á Châu như 
một đối trọng với các tổ chức cho vay 
quốc tế dựa trên đồng dollar, chẳng hạn 
như Ngân hàng Thế giới. Khi có thể Bắc 
Kinh đã nhấn mạnh rằng các hợp đồng 
xuất nhập cảng chỉ định các điều khoản 
[giao dịch] của họ bằng đồng nhân dân 
tệ. Nhưng những nỗ lực này chỉ thành 

công khi Trung Quốc là bên chiếm ưu 
thế trong thương vụ này. Mặt khác, nhiều 
hoạt động thương mại và ngân hàng toàn 
cầu vẫn tiếp tục như trước đây với trọng 
tâm là đồng dollar. Theo số liệu của IMF 
(Quỹ Tiền tệ Quốc tế), đồng dollar chi 
phối khoảng 88% tất cả các giao dịch 
ngoại hối (foreign exchange). Đồng 
tiền sau dollar ở vị trí tiếp theo là euro 
ở mức 32%. Chắc chắn là tỷ trọng giao 
dịch bằng đồng dollar đã giảm nhẹ trong 
những năm qua, tuy nhiên sự nổi trội của 
đồng dollar vẫn rõ ràng. Tương tự như 
vậy, khoảng 80% tất cả các giao dịch xuất 
nhập cảng được chỉ định bằng dollar, cho 
dù một bên của hợp đồng có là người 
Mỹ hay không. USD chiếm khoảng 60% 
tổng dự trữ do các ngân hàng trung 
ương trên thế giới nắm giữ, bao gồm cả 
PBOC. Đồng tiền được sử dụng nhiều 
nhất tiếp theo là đồng euro ở mức 20%. 
Ở đây, cũng thế, mức độ thống trị của 
đồng dollar đã giảm nhẹ so với trước 
đây, nhưng đồng dollar vẫn nổi trội. Mọi 
thứ có thể thay đổi, nhưng tình hình 
thực tế cho thấy chân trời 30 năm của 
Bắc Kinh là rất hẹp. 

Mục tiêu của Trung Quốc là có thể. 
Mặc dù có lý do về nhân khẩu học của 
quốc gia này để nghi ngờ sự tăng trưởng 
nhanh chóng trong tương lai, nhưng 
nền kinh tế Trung Quốc dù sao cũng rất 
lớn và tiềm lực tài chính là phi thường. 
Hệ thống quyết định của nó có khả năng 
phát triển nhanh hơn hầu hết các nền 

kinh tế theo định hướng thị trường. Tuy 
nhiên, đã khá rõ, một số khía cạnh quyết 
đoán trong hệ thống của Trung Quốc sẽ 
chống lại cố gắng nhằm thúc đẩy vai trò 
của đồng nhân dân tệ này; lý do quan 
trọng là bởi sự tăng giá của đồng nhân 
dân tệ cản trở các mục tiêu khác, chẳng 
hạn như nỗ lực “Sản xuất tại Trung Quốc 
năm 2025” hoặc bởi việc Bắc Kinh miễn 
cưỡng từ bỏ thậm chí một chút quyền 
kiểm soát hoặc cho phép thậm chí một 
chút minh bạch. Nhưng nếu các mục 
tiêu là có thể, thì đó là tất cả. Nhiều khả 
năng cho thấy rằng kế hoạch của Trung 
Quốc đối với đồng nhân dân tệ, nếu 
chúng có bất cứ khả năng trở thành hiện 
thực (với từ “nếu” nhé), thì sẽ đạt được 
trong một khoảng thời gian dài hơn 
nhiều so với Bắc Kinh dự kiến.

 
Tác giả Milton Ezrati là một biên tập 
viên cộng tác với The National Interest, 
một chi nhánh của Trung tâm Nghiên 
cứu Vốn Con người tại Đại học Buffalo 
(SUNY), và là nhà kinh tế trưởng của 
Vested, công ty truyền thông có trụ sở 
tại New York. Cuốn sách mới nhất của 
ông là “Ba Mươi Ngày Mai: Ba Thập Kỷ 
Tiếp Theo Của Toàn Cầu Hóa, Nhân 
Khẩu Học, và Cách Chúng Ta Sẽ Sống.”

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

Kim Liên biên dịch

Tờ nhân dân tệ của Trung Quốc trên bàn tại một ngân hàng ở 
Hàng Châu, Trung Quốc, vào ngày 30/08/2019.
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Canada, đặc biệt là Vancouver, 
đã trở thành “giao điểm toàn 
cầu” của những nỗ lực thâm 
nhập vào các xã hội dân chủ của 
Trung Cộng, theo tác giả kiêm 
ký giả điều tra Sam Cooper.

Ông Cooper, người có 
cuốn sách mới được xuất bản 
hồi tháng 05/2021 có nhan 
đề “Wilful Blindness: How a 
Network of Narcos, Tycoons 
and CCP Agents Infiltrated the 
West” (Tạm dịch: Cố Tình Làm 
Ngơ: Cách Thức Một Mạng Lưới 
Những Kẻ Buôn Ma Túy, Các 
Nhà Tài Phiệt và Đặc Vụ Trung 
Cộng Thâm Nhập Vào Phương 
Tây) cho biết Trung Cộng theo 
đuổi mục tiêu của mình “thông 
qua việc mua bán bất động sản, 
thông qua những nỗ lực để 
tiến vào các công ty công nghệ 
ở các quốc gia phương Tây, 
thông qua việc sử dụng các nhà 
tài phiệt, các nhà tư bản công 
nghiệp đi lại khắp nơi trên thế 
giới, hoặc trò chơi cờ bạc.”

Cuốn sách này tiết lộ mối 
liên kết của Trung Cộng với 
hoạt động tội phạm đã thúc đẩy 
cuộc khủng hoảng [thuốc giảm 
đau] opioid cũng như khiến giá 
nhà tăng cao đến mức nhiều 
người không thể chi trả nổi, do 
lượng thu nhập bất hợp pháp 
bằng tiền mặt được dùng làm 
vốn đầu tư bất động sản lớn, 
đặc biệt là tại Vancouver và 
Toronto. Cuốn sách cũng phơi 
bày cách thức mà trong nhiều 
trường hợp có những dấu hiệu 
cho thấy các quan chức thực 
thi pháp luật không thể làm 
được gì do “sự cố tình làm ngơ” 
của những công chức và các 
chính trị gia cao cấp.

“Nếu có một nguồn cung 
cấp thông tin từ [Cơ quan Tình 
báo An ninh Canada (CSIS)] 
bên cạnh tôi trong cuộc phỏng 
vấn này, thì tôi tin họ sẽ nói 
rằng Canada đang gặp rắc rối 
nghiêm trọng,” ông  Cooper 
nói trong buổi phỏng vấn với 
chương trình “Các nhà lãnh đạo 
Tư tưởng Hoa Kỳ” (American 
Thought Leaders) của The 
Epoch Times.

Mặt trận Thống nhất của 
Trung Cộng
Ông Cooper cho biết Bắc Kinh 
đã sử dụng Ban Công tác Mặt 
trận Thống nhất để đạt được các 
mục tiêu của họ ở ngoại quốc.

Tổ chức này bao gồm một 
mạng lưới các hoạt động chính 
trị mà Trung Cộng sử dụng để 
gây ảnh hưởng và kiểm soát 
các cá nhân, thu thập thông tin 
tình báo, và thúc đẩy những lợi 
ích của mình ở ngoại quốc. Ông 
Cooper đã mô tả tổ chức này là 
được dựa trên hệ tư tưởng phân 
biệt chủng tộc nhằm tìm cách 
kiểm soát tất cả những người 
gốc Hoa trên toàn thế giới.

Ông Cooper cũng phát hiện 
rằng kể từ những ngày đầu tiên 
Trung Cộng lên nắm quyền ở 
Trung Quốc, Đảng này đã sử 
dụng các băng nhóm bạo lực, 
các ông trùm tội phạm và các tổ 
chức tội phạm—đặc biệt là Hội 
tam hoàng Hồng Kông giống 
như Mafia – để đẩy mạnh nghị 
trình của mình.

Fentanyl và kiểm soát xã hội
Khi nói đến fentanyl, các quan 
chức ở cả Canada và Hoa Kỳ đều 
nói rằng Trung Quốc là nguồn 
cung chính của loại thuốc tràn 
ngập ở Bắc Mỹ này, nuôi dưỡng 
cho cuộc khủng hoảng sử dụng 
thuốc quá liều đang hoành 
hành ở  cả  hai quốc gia này.

Ông Cooper cho hay cảnh 

sát Canada biết Trung Cộng có 
khả năng ngăn chặn việc sản 
xuất các tiền chất fentanyl tại 
Trung Quốc trong một thời gian 
ngắn nếu họ muốn như vậy, do 
họ có hiểu biết đầy đủ về các 
hoạt động của nhà xưởng và nhà 
cầm quyền này có quyền kiểm 
soát tuyệt đối ở Trung Quốc. 
Nhưng thay vì ngăn chặn các 
chuỗi cung ứng, họ đã sử dụng 
chúng như những con bài mặc 
cả với các quốc gia ngoại quốc.

Để trao đổi cho việc kiềm 
chế dòng fentanyl chảy vào, 
Bắc Kinh đã cố gắng đàm phán 
một thỏa thuận với Cảnh sát 
Hoàng gia Canada (RCMP) 
nhằm bố trí các nhân viên 
cảnh sát của Trung Cộng ở 
Canada cho mục đích theo dõi 
những người lánh nạn được 
cho là tham nhũng theo cái gọi 
là “Chiến dịch Săn Cáo” của 
Trung Cộng. RCMP đã từ chối 
đề nghị này, vì họ tin rằng một 
số liên lạc viên cảnh sát có thể 
có liên hệ với các hoạt động 
tình báo của Trung Cộng, kể cả 
những hoạt động nhắm vào các 
nhà bất đồng chính kiến người 
Hoa   ở hải ngoại nhằm ngăn 
chặn các hoạt động của họ.

“Một lần nữa cuốn sách của 
tôi cho thấy những tình huống 
mà trong đó các tác nhân nhà 
nước tại Trung Quốc được 
xem là đang điều khiển các tổ 
chức buôn bán loại thuốc này 
ở Vancouver, can thiệp vào 
những cuộc xung đột băng đảng 
giữa các nhóm Tam Hoàng 
khác nhau,” ông Cooper cho 
biết. “Vì vậy, đó là bằng chứng 
cho thấy một ai đó rất quyền lực 
ở Bắc Kinh kiểm soát các băng 
đảng này,” ông lưu ý, và nói 
thêm rằng, “Tôi có thể nói chắc 
chắn rằng tầm ảnh hưởng của 
Đảng này bao trùm và vượt trên 
các băng đảng xuyên quốc gia 
trình độ cao.”

Ma túy, sòng bạc, và rửa tiền
Ông Cooper nói rằng các tài 
phiệt giàu có và các tác nhân 
khác bị Trung Cộng lợi dụng 
không chỉ là tự bản thân họ 
đang tán thành mà còn đang 
xuất cảng một nguồn vốn đáng 
kể. Mỗi công dân ở Trung Quốc 
cộng sản có mức giới hạn xuất 
cảng nghiêm ngặt là 50,000 
USD mỗi năm. Chẳng hạn, các 
nhà tư bản công nghiệp giàu có 
mà muốn chuyển một số tiền 
lớn hơn ra khỏi Trung Quốc sẽ 
phải đưa khoản tiền đó gửi tại 
một ngân hàng Trung Quốc, 
tiếp đó thực hiện một thỏa 
thuận với hội tam hoàng để rút 
tiền mặt tại các sòng bạc ở Ma 
Cao, và sau đó tiền sẽ được tự 
do chuyển ra ngoại quốc.

Ông Cooper cho biết mô 
hình này hiện đã được đưa vào 
Canada, đặc biệt là Vancouver, cả 
Toronto cũng vậy, nơi các tổ chức 
buôn bán ma túy phải tìm cách 
giấu đi “các kho tiền tờ 20USD” 
mà họ kiếm được. Ông nói thêm 

rằng cách dễ nhất là thuê những 
kẻ cho vay nặng lãi để rửa số 
tiền đó trong các sòng bài.

Trên bề mặt, số tiền được 
giao dịch trong các sòng bài 
đó trông có vẻ là do những kẻ 
cho vay nặng lãi cung cấp cho 
những con bạc lớn, nhưng trên 
thực tế nó có thể bao gồm nguồn 
tiền kiếm được từ một giao dịch 
buôn bán ma túy hoặc quỹ 
tiền cho các hoạt động gây ảnh 
hưởng chính trị ở Canada.

“Họ cung cấp những tờ 20 
USD này – những gói tiền 10,000 
USD được quấn bằng dây thun 
theo kiểu buôn bán ma túy trên 
đường phố. Các con bạc VIP đi 
đến quầy tiền mặt của sòng bạc. 
Họ nhận các thẻ chip có giá trị 
lên đến 5,000 USD. Họ chơi bài, 
và họ có thể nhận được… một 
tấm chi phiếu của sòng bạc mà 
việc rửa tiền có thể xuất phát từ 
đấy,” ông Cooper nói.

“Quý vị có thể thấy quý vị 
có được tiền đặt cọc mua nhà 
nhanh chóng như thế nào nếu  
nhận một tấm séc 500,000 USD 
[từ sòng bài], hoặc đơn giản là 
những tờ 20 USD quấn bằng 
dây thun đó được đổi thành 
các tờ 100 USD sạch sẽ theo 
tiêu chuẩn ngân hàng Canada. 
Và đó chính là cách đơn giản 
và rõ ràng nhất mà số lượng 
lớn những tờ 20 USD này biến 
thành tờ 100 USD để được ngân 
hàng chấp nhận.”

Nhánh Chấp pháp và Chính 
sách Đánh bạc của chính phủ 
tỉnh British Columbia, cùng với 
Công ty Xổ số British Columbia, 
giám sát hoạt động của các sòng 
bạc hợp pháp. Tuy nhiên, ông 
Cooper cho biết trong nhiều 
năm qua các cơ quan quản lý 
này đã không báo cáo những 
giao dịch đáng ngờ mà họ cần 
phải làm.

“Chính phủ của tỉnh British 
Columbia đã biết việc những 
giao dịch này đang diễn ra. Họ 
biết những kẻ cho vay nặng lãi 
là những kẻ buôn bán ma túy. 
Họ biết tất cả tội ác liên quan, 
buôn người, mại dâm, sát nhân, 
tống tiền, và họ đã không ngăn 
chặn điều đó. Đấy là sự bê bối,” 
ông Cooper cho biết.

Chính phủ đã thuê ông 
Peter German, luật sư kiêm cựu 
phó ủy viên của RCMP, để điều 
tra những cáo buộc rửa tiền 
trong các sòng bạc của British 
Columbia. Khi ông German 
công bố báo cáo của mình vào 
năm 2018, Bộ trưởng Tư pháp 
của British Columbia David 
Eby nhận xét rằng “ông German 
phát hiện ra họ [chính phủ] đã 
không khám phá, ngăn chặn 
hoặc truy tố sự việc đó một cách 
hiệu quả – họ đã nhắm mắt làm 
ngơ trước sự việc đó.”

Tháng 05/2019, chính phủ 
của tỉnh British Columbia đã 
thông báo rằng họ sẽ mở một 
cuộc điều tra công khai – Uỷ 
ban Cullen – về hành vi rửa tiền 
trong tỉnh này.

Đáp lại yêu cầu bình luận 
từ The Epoch Times, một quan 
chức chính phủ tỉnh British 
Columbia, yêu cầu chỉ được 

nhận diện là “phát ngôn viên 
của bộ,” đã tuyên bố rằng chính 
phủ đương nhiệm, vốn nhậm 
chức năm 2017, đã hành động 
nhanh chóng để ngăn chặn các 
tội phạm tài chính và “có lẽ tốt 
nhất là nên hỏi trực tiếp những 
người có liên quan tại thời điểm 
đó” dính líu tới cuộc điều tra 
của ông Cooper.

Trong số 48 khuyến nghị 
mà ông German đề ra trong 
báo cáo của mình, khoảng 
80% đã được giải quyết, phát 
ngôn viên của bộ này nói với 
The Epoch Times.

Dự trữ thiết bị bảo vệ cá 
nhân (PPE) và che giấu 
đại dịch
Với tư cách là thành viên của 
nhóm điều tra quốc gia tại mạng 
lưới truyền hình Global News, 
ông Cooper đã xuất bản một 
bài báo nói về hoạt động dự trữ 
PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) 
của Trung Quốc được lưu hành 
rộng rãi vào hồi tháng 04/2020 
cho trang tin tức này. Trong 
bài báo, ông nói rằng vào giữa 
tháng 01/2020, khi virus Trung 
Cộng đang hoành hành ở Trung 
Quốc, các lãnh sự quán Trung 
Quốc tại Canada và trên toàn 
thế giới đã ban hành lệnh chỉ 
thị cho các lãnh đạo Mặt trận 
Thống nhất địa phương kêu 
gọi hàng triệu “Hoa kiều” mua 
khẩu trang N95 với số lượng lớn 
và gửi về Trung Quốc đại lục.

Trích dẫn dữ liệu của Trung 
Cộng, ông Cooper viết rằng chỉ 
trong sáu tuần, Bắc Kinh đã 
nhập cảng 2.5 tỷ sản phẩm PPE, 
trong đó có hơn hai tỷ khẩu 
trang an toàn.

“Họ đã biết đại dịch này 
nghiêm trọng như thế nào. Họ 
đã che đậy nó. Phần còn lại của 
thế giới thì chìm trong bóng tối 
trong khi họ thu gom sản phẩm 
PPE này trên khắp thế giới,” 
ông Cooper cho hay.

Ông Cooper cũng phát hiện 
ra việc những lãnh đạo của các 
tổ chức Mặt trận Thống nhất 
này có mối liên hệ với các nghi 
phạm trong vòng tròn rửa tiền 
Vancouver. Một nhân vật chính 
bị cáo buộc là ông Paul King 
Jin. Các báo cáo được đệ trình 
lên Ủy ban Cullen, cũng như 
những lời khai trước ủy ban 
này, khẳng định rằng ông Jin 
đã tham gia vào các hoạt động 
rửa tiền “mô hình Vancouver” 
để giúp cho những công dân 
Trung Quốc giàu có đang cố 
gắng chuyển tiền từ Trung Quốc 
sang Canada.

The Epoch Times đã cố gắng 
có được ý kiến   bình luận từ phía 
ông Jin và luật sư của ông ta, 
nhưng không nhận được phản 
hồi. Ông Jin đã phủ nhận hành 
động  phạm pháp trong quá khứ.

Mối đe dọa này là rõ ràng và 
lớn và “Tôi hy vọng rằng cuốn 
sách này sẽ dẫn đến những 
cuộc điều tra tìm hiểu sâu hơn 
về các sự kiện và bằng chứng.” 
ông Cooper nói về cuốn sách 
của mình.

Doanh Doanh biên dịch

ALEXANDER LIAO

Apple Daily, một tờ báo 
khổ nhỏ độc lập ủng hộ 
dân chủ ở Hồng Kông, đã 
in ấn bản cuối cùng vào 

ngày 24/06 trước khi ngừng 
hoạt động. Apple Daily tuy không còn là 
một tờ báo nữa nhưng sẽ trở thành một 
biểu tượng.

Hôm 17/06, cảnh sát Hồng Kông đã 
bắt giữ năm giám đốc điều hành cao cấp 
nhất của hãng thông tấn này. Năm trăm 
cảnh sát đã lục soát tòa soạn để tìm 
bằng chứng về việc hãng này vi phạm 
luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp 
đặt lên thành phố này vào năm 2020.

Trong một cuộc họp báo, cảnh sát 
Hồng Kông đã tuyên bố rằng kể từ năm 
2019, Apple Daily đã đăng hơn 30 bài 
báo kêu gọi các quốc gia áp đặt các 
biện pháp trừng phạt đối với Hồng 
Kông và Trung Quốc đại lục—một 
hành vi vi phạm luật an ninh quốc gia 
hà khắc này.

Giám đốc điều hành, giám đốc vận 
hành, tổng biên tập, phó tổng biên tập 
và ủy viên ban biên tập đều bị bắt. Đây 
là cuộc đột kích thứ hai nhắm vào Apple 
Daily trong vòng chưa đầy một năm.

Tháng 08/2020, cảnh sát Hồng Kông 
đã khám xét Apple Daily và bắt giữ 
người sáng lập của tờ báo là ông Lê Trí 
Anh, được biết đến nhiều hơn với tên 
Jimmy Lai, cùng hai con trai của ông. 
Các nhà chức trách Hồng Kông cáo 
buộc rằng Apple Daily và công ty mẹ là 
Next Media, bị nghi ngờ vi phạm Điều 
29 của luật an ninh quốc gia: “có mưu 
đồ thông đồng với ngoại quốc hoặc thế 
lực ngoại quốc để gây nguy hiểm đến an 
ninh quốc gia.” Tội thông đồng có hình 
phạt tối đa là tù chung thân.

Ông Lai đã ngồi tù từ tháng 
12/2020, với cáo buộc tham gia các 
cuộc meeting trái phép trong các cuộc 
biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông 
vào năm 2019 và bị buộc tội gây nguy 
hiểm cho an ninh quốc gia.

Trong cuộc đột kích mới nhất, hơn 
một trăm cảnh sát đã tuần tra trụ sở 
của Apple Daily. Tất cả nhân viên và 
những người vào tòa nhà phải ghi 
danh với giấy tờ tùy thân hợp pháp 
và thông tin nhận diện công ty. Họ 
cũng được yêu cầu cung cấp thông 
tin cá nhân, bao gồm số điện thoại và 
địa chỉ. Máy điện toán của tất cả các 
biên tập viên và ký giả đều bị tịch thu. 
Apple Daily tuyên bố rằng các ký giả 
được yêu cầu rời khỏi tòa soạn.

Nhà của các giám đốc điều hành đã 
bị cảnh sát Hồng Kông khám xét để tìm 
kiếm bằng chứng cho nghi vấn vi phạm 
luật an ninh quốc gia. Ngoài ra, cảnh 
sát Hồng Kông cũng đóng băng tài sản 
trị giá 18 triệu HKD (khoảng 2.3 triệu 
USD) của Next Media.

Đây là hành động lớn nhất chống 
lại giới truyền thông kể từ khi luật an 
ninh quốc gia được Trung Cộng thi 
hành ở Hồng Kông vào năm 2020, và 
là vụ việc đầu tiên mà cảnh sát công 
khai bắt giữ các ký giả.

Vào hôm 14/06, ông Lai đã được trao 
Giải thưởng Tự do Truman-Reagan, 
của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của 
Chủ nghĩa Cộng sản. Ông Andrew 
Bremberg, chủ tịch của Quỹ đã kêu gọi 
thế giới tự do ủng hộ Hồng Kông như 
một ngọn hải đăng của tự do và ngăn 
chặn việc những người như ông Lai trở 
thành nạn nhân của chế độ cộng sản.

 
Lập trường chống cộng của ông 
Jimmy Lai
Năm 12 tuổi, ông Lai từ Quảng Châu 
trốn đến Hồng Kông trên một chiếc 
thuyền. Khi đã trưởng thành, ông tiếp 
tục xây dựng Giordano, một đế chế dệt 
may. Trong những năm đầu, ông Lai 
duy trì mối giao hảo tốt đẹp với các 
quan chức Trung Quốc đại lục. Ban đầu 
Giordano được thành lập dưới hình 
thức liên doanh với China Resources, 
và xưởng may của thương hiệu này được 
đặt tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau vụ thảm sát ở 
Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 
04/06/1989, ông Lai đã cắt đứt liên lạc 
với Trung Cộng. Ông tiếp tục thành lập 
Next Media và Apple Daily, là hai ấn 
phẩm cương quyết chống cộng. Ông Lai 
không chỉ điều hành các hãng thông tấn 
này mà còn viết các bài báo chỉ trích 
các lãnh đạo Trung Cộng.

Apple Daily đã làm dấy lên những lời 
chỉ trích và tranh cãi vì đăng tải tin đồn, 
nhưng tờ báo này đã trở thành tờ báo 
bán chạy nhất ở Hồng Kông.

Điều khiến Apple Daily khác biệt 
với các tờ báo khác ở Hồng Kông là lập 
trường chống cộng sản, vốn vẫn không 
thay đổi trong biến cố chính trị của 
thành phố này. Apple Daily đóng một 
vai trò rất quan trọng trong việc đưa tin 
về Phong trào Ô dù vào năm 2014 và 

phong trào chống dự luật dẫn độ bắt đầu 
vào năm 2019 và kết thúc vào năm 2020.

Ngoài công ty truyền thông của 
mình, ông Lai vẫn tham gia sâu vào 
chính trường Hồng Kông và đóng góp 
tiền cho Đảng Dân Chủ của thành phố.

Tiền bạc và quyền lực truyền thông 
là điều mà hệ thống độc tài của Trung 
Cộng sợ hãi nhất. Do đó, ông Lai được 
Đảng ủy Cộng Sản của thành phố coi 
là một trong những nhân vật trụ cột 
gây nên sự hỗn loạn ở Hồng Kông. 
Ông Jimmy Lai, Next Media, và Apple 
Daily đã trở thành kẻ thù số một đối 
với hệ thống cai trị Hồng Kông của 
Trung Cộng.

Trong tám năm qua, Trung Cộng đã 
gây áp lực buộc các doanh nghiệp phải 
rút quảng cáo khỏi tờ báo và đe dọa các 
đối tác kinh doanh của ông Lai.

Vào mùa hè năm 2019, ông Lai đã 
đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn và gặp gỡ các 
quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ để thảo 
luận về dự luật dẫn độ gây tranh cãi và 
quyền tự trị của Hồng Kông. Vào thời 
điểm đó, tôi đã phỏng vấn ông ấy trong 
một sự kiện cho một tổ chức tư vấn ở 
Hoa Thịnh Đốn.

Ông Lai đã bày tỏ rất rõ ràng rằng 
ông không ủng hộ nền độc lập của 
Hồng Kông, nhưng ông đồng cảm với 
ước mơ của giới trẻ Hồng Kông về nền 
độc lập cho thành phố. Ông cũng kêu 
gọi chính phủ Hoa Kỳ không áp đặt các 
biện pháp trừng phạt kinh tế và thương 
mại đối với Hồng Kông vào thời điểm 
đó, để thành phố này không trở nên 
phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng 
về thương mại. Mặc dù vậy, tôi rất ngạc 
nhiên khi Apple Daily bị buộc tội theo 
luật an ninh quốc gia.

Chính quyền Hồng Kông cáo buộc 
Apple Daily đăng một bài báo kêu gọi 
trừng phạt kinh tế đối với Trung Cộng 
và Hồng Kông, từ đó cáo buộc [Apple 
Daily] thiết lập sự thông đồng với các 
thế lực ngoại quốc để gây nguy hiểm 
cho Trung Quốc.

Ông Lai không tán thành các biện 
pháp trừng phạt kinh tế đối với Hồng 
Kông, nhưng tôi không biết liệu ông ấy 
có tán thành các biện pháp trừng phạt 
đối với Trung Cộng hay không. Tôi chưa 
bao giờ tìm thấy một tuyên bố công 
khai nào từ ông ấy về vấn đề này. 

Kể từ khi luật an ninh quốc gia được 
thông qua, một số người lo ngại rằng 

nó có thể bị áp dụng hồi tố và nhắm 
vào một số cá nhân nhất định vì những 
hành động được thực hiện trong quá 
khứ. Liệu những tuyên bố được đưa ra 
sau Thảm sát Quảng trường Thiên An 
Môn năm 1989 có bị truy nguyên? Liệu 
có quay lại những năm 1950 khi địa 
chủ và các nhà tư bản cánh hữu bỏ trốn 
khỏi đại lục vì chống đối sự cai trị của 
Trung Cộng không?

Đây là thủ đoạn nham hiểm của 
các nhóm cộng sản. Trong cuộc Cách 
mạng Văn hóa, có những tội ác chống 
lại công dân Trung Quốc bị truy 
nguyên từ thế hệ tổ tiên thứ mười tám. 
Ngay cả Khổng Tử, người sống cách 
đây 2,500 năm về trước, cũng bị buộc 
tội là người chống Trung Quốc và là kẻ 
thù của Trung Cộng.

Ông Lạc Huệ Ninh (Luo Huining), 
Giám đốc Văn phòng Liên lạc của 
Chính phủ Nhân dân Trung ương tại 
Hồng Kông, cho biết tại một diễn đàn 
vào hôm 12/06 rằng theo quan điểm 
của Bắc Kinh, Trung Cộng quản lý 
[Hồng Kông] thông qua khuôn khổ 
“một quốc gia hai chế độ” và bất kỳ ai 
phản đối sự cai trị độc đảng của Trung 
Cộng là “kẻ thù của Hồng Kông, là kẻ 
đang tìm cách phá hoại sự ổn định và 
thịnh vượng của Hồng Kông.”

Ông Lạc nói rằng theo luật an ninh 
quốc gia, Hồng Kông không bị thiệt hại 
về kinh tế và nguồn vốn ngoại quốc vẫn 
ổn định. Đây chỉ là một ảo tưởng ngắn 
hạn. Các hội nghị thượng đỉnh quốc tế 
gần đây ở Âu Châu đã hình thành sự 
đồng thuận về Trung Cộng, và từng chiến 
lược một chống lại Trung Cộng sẽ được 
đưa ra trong những năm tới. Hiệu quả 
chống Trung Cộng của các đồng minh 
toàn cầu khó có thể hình dung được.

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 số 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 trong bài viết này là ý kiến 
của tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của The Epoch Times.
 
Từ Huệ biên dịch
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Một báo cáo nghiên cứu gần 
đây do Ngân hàng AfrAsia công 
bố đã liệt kê 10 quốc gia hàng 
đầu trên thế giới có nhiều cá 
nhân có giá trị tài sản ròng cao 
(high-net-worth individuals, 
HNWI) di cư ra hải ngoại nhiều 
nhất trong năm 2019. Trung 
Quốc đứng đầu danh sách này 
với nhiều triệu phú di cư sang 
các nước khác nhất trong năm 
đó, tiếp theo là Ấn Độ.

Báo cáo nghiên cứu chỉ bao 
gồm các cá nhân HNWI có tài 
sản ròng từ 1 đến 9.9 triệu USD, 
những người đã định cư tại một 
quốc gia mới trong vòng ít nhất 
sáu tháng. Báo cáo này cũng liệt 
kê các quốc gia hàng đầu đã thu 
hút được các triệu phú.

Trung Quốc đã chứng kiến   
16,000 triệu phú rời đi vào năm 
2019, nhiều hơn nhiều so với Ấn 
Độ ở vị trí thứ hai, với   7,000 người 
giàu có rời khỏi đất nước. Nga 
đứng thứ ba với 5,000 triệu phú 

rời đi, tiếp theo là Hồng Kông ở 
vị trí thứ tư, với 4,200 người rời 
bỏ thành phố đầy những khó 
khăn về mặt chính trị này. Thổ 
Nhĩ Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Brazil, 
Saudi Arabia, và Indonesia nằm 
trong top 10 quốc gia mất đi 
nhiều triệu phú nhất.

Theo báo cáo, những lý do 
hàng đầu khiến các triệu phú 
rời sang những nước khác là vì 
thuế, lo ngại về tài chính, cơ hội 
việc làm, đến môi trường, nền 
giáo dục tốt hơn, chăm sóc sức 
khỏe tốt hơn và thoát khỏi các 
chế độ áp bức.

Đối với các quốc gia tiếp 
nhận, Úc đứng đầu danh sách, 
thu hút 12,000 người HNWI 
giàu có trong năm 2019. Hoa Kỳ 
đứng thứ hai với 10,800 HNWI, 
trong khi Thụy Sĩ đứng thứ ba 
với 4,000 người. Bồ Đào Nha và 
Hy Lạp cũng nằm trong số 10 
quốc gia thu hút HNWI hàng 
đầu vì họ có các chương trình 
nhập cư cho nhà đầu tư để cư 
trú và nhập quốc tịch EU.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng 30% 
HNWI di cư bằng thị thực nhà 
đầu tư, trong khi những người 
khác sử dụng các phương tiện 
truyền thống là thị thực lao động, 
thị thực gia đình và lấy hộ chiếu 
thứ  hai  thông qua dòng họ.

Giới truyền thông quốc tế đã 
đưa tin rằng nhiều người giàu 
Trung Quốc đang chạy trốn khỏi 
các thành phố ô nhiễm và nhà 
cầm quyền hà khắc của Trung 
Quốc, đồng thời tìm cách bảo 
vệ sự giàu có của họ. Một số tỷ 
phú của Trung Quốc cũng rời 
khỏi nước này vào năm 2020. 
Nam Hoa Tảo Báo (SCMP) đưa 
tin cho hay trong năm 2014, 
“một Báo cáo về sự Giàu có của 
Barclays cho thấy khoảng một 
nửa số người giàu Trung Quốc 
có ý định chuyển đến một nước 
khác trong vòng 5 năm.”

Một số quan chức Trung 
Cộng giàu có đã đưa gia đình 
và chuyển tài sản của họ sang 
các nước phương Tây từ nhiều 
năm nay. Vì có rất nhiều người 

làm như vậy, nên giới truyền 
thông thậm chí đã đặt tên cho 
hiện tượng này là “quan trắng 
tay” (quan chức có vợ con 
mang theo tài sản định cư ở 
ngoại quốc, quan chức đó ở lại 
làm việc chờ ngày nghỉ hưu). 
Những người làm trung gian, 
cả người Trung Quốc và người 
Tây phương, giúp cho các quan 
chức này chuyển tiền mà họ 
tích lũy được ở Trung Quốc qua 
các chức vụ chính thức đến các 
ngân hàng ngoại quốc và đầu tư 
vào các doanh nghiệp quốc tế 
và các bất động sản được gọi là 
“găng tay trắng”. Nhiều doanh 
nhân Trung Quốc đã giàu lên 
nhờ mối liên hệ khăng khít với 
các quan chức của nhà cầm 
quyền và đảng cộng sản, [do] 
họ được hưởng lợi từ các chính 
sách và đối  xử  thiên vị.

Năm 2015, lãnh đạo Trung 
Cộng Tập Cận Bình đã khởi 
động “Chiến dịch Săn Cáo”, cử 
mật vụ Trung Quốc ra hải ngoại 
– bao gồm cả các nước không 

có hiệp ước dẫn độ với Trung 
Quốc – để xác định vị trí và đưa 
các quan chức tham nhũng về 
Trung Quốc. Trong những năm 
gần đây, đã có thông tin tiết lộ 
trên các tin tức thông tấn rằng 
“Chiến dịch Săn Cáo” cũng đã 
được chế độ [cộng sản] này sử 
dụng để nhắm vào các nhà bất 
đồng chính kiến   hải ngoại và 
thân nhân của họ.

Bàn về chiến dịch của Trung 
Quốc, các quan chức Hoa Kỳ 
cho biết, “Bất kỳ hoạt động thực 
thi pháp luật nào của cơ quan 
thực thi pháp luật Trung Quốc 
tại Hoa Kỳ phải được thực hiện 
với sự hiểu biết và đồng thuận 
của chính phủ Hoa Kỳ và các 
cơ quan thực thi pháp luật của 
Hoa Kỳ.”

Trong năm 2020, FBI đã 
truy tố tám đặc vụ Trung Quốc 
tham gia Chiến dịch Săn Cáo vì 
tội tống tiền các nhà bất đồng 
chính kiến người   Trung Quốc.

Bình Hòa biên dịch

Tại sao Bắc Kinh trừng phạt Apple Daily của Hồng Kông?

Trung Quốc có nhiều triệu phú di cư ra ngoại quốc nhất

Trung Cộng và mối
giao kết với tội phạm có 
tổ chức đã khiến Canada 

‘gặp nhiều rắc rối’

Cảnh sát tiến hành cuộc đột kích vào văn phòng của Apple 
Daily ở Hồng Kông hôm 17/06/2021.

APPLE DAILY/GETTY IMAGES

BENJAMIN CHASTEEN/THE EPOCH TIMES

DARRYL BROOKS/SHUTTERSTOCK

ANTHONY KWAN/GETTY IMAGES PETER PARKS/AFP/GETTY IMAGES

TONG YU/THE EPOCH TIMES

Ảnh trái: Một người 
đàn ông mua một 
xấp báo in số cuối 
cùng của Apple 
Daily ở Hồng 
Kông vào hôm 
18/06/2021.

Ảnh phải: Ông 
Jimmy Lai, nhà tài 
phiệt truyền thông 
ủng hộ dân chủ 
của Hồng Kông bị 
dẫn vào xe cảnh 
sát khi ông ra tòa 
để bị buộc tội theo 
luật an ninh quốc 
gia mới gây tranh 
cãi do Bắc Kinh 
áp đặt, vào ngày 
12/12/2020.

Ông Brad West, thị trưởng thành 
phố Port Coquitlam, tỉnh British 

Columbia, nói trong một cuộc biểu 
tình phản đối những nỗ lực gây ảnh 
hưởng của Trung Cộng ở tỉnh này, 

vào ngày 25/09/2019.

Các nhân viên y tế trợ giúp một người 
đàn ông để cứu sống ông ta khỏi cơn 

quá liều sau khi sử dụng thuốc Narcan 
giải độc opioid, tại quận Montgomery, 

Ohio, vào ngày 03/08/2017.

Nếu có một
nguồn cung cấp 
thông tin từ [Cơ 
quan Tình báo 

An ninh Canada 
(CSIS)] bên cạnh 

tôi trong cuộc 
phỏng vấn này, 
thì tôi tin họ sẽ 

nói rằng Canada 
đang gặp rắc rối 
nghiêm trọng.

Sam Cooper,
Tác giả kiêm ký giả

điều tra

Sòng bạc River Rock ở 
Vancouver. 
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Với vị thế biểu tượng và sự phổ 
biến iPhone của Apple, có một 
vài điều mà người tiêu dùng 
nên biết. Bức xạ iPhone, đặc 
biệt ở các mẫu đời mới sau này, 

là cao nhất trong số tất cả các dòng điện 
thoại thông minh – chỉ vừa dưới ngưỡng 
giới hạn pháp lý.

Tất cả các thiết bị di động, bao gồm cả 
điện thoại di động, đều phát ra bức xạ điện 
từ trường (EMF). Bức xạ EMF gây hại khi 
chúng ta liên tục sử dụng thiết bị di động 
gần cơ  thể trong thời gian dài.

Điện thoại di động phát ra bức xạ tần số 
vô tuyến (RF) từ mạng không dây và các 
kết nối di động, trong khi pin của chúng 
phát ra bức xạ tần số cực thấp (ELF).

Một số bộ phận của cơ thể, chẳng hạn 
như đầu và thân – bao gồm cả ngực và 
vùng sinh sản – dễ bị tổn thương do EMF 
hơn so với tay và chân.

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ 
giữa việc tiếp xúc EMF với mọi thứ, từ 
những lo ngại nhỏ như đau đầu và phát 
ban da, đến những vấn đề rất nghiêm 
trọng, chẳng hạn như sinh sản, nhân đôi 
DNA, tổn thương tế  bào và ung thư.

Trước khi điện thoại di động được bán 
hợp pháp ở Hoa Kỳ, nó phải trải qua thử 
nghiệm xếp hạng SAR của Liên bang Ủy 
ban Truyền thông (FCC), đây là bước để 
đo lượng bức xạ RF vô tuyến một người 
hấp thụ khi dùng thiết bị. RF cao hơn của 
các tần số phổ điện từ không ion hóa và là 
một thành phần của bức xạ EMF.

Tiêu chuẩn này chưa thực sự chính 
xác về lượng bức xạ RF mà người tiêu 
dùng hấp thụ, vì nó không tính đến một 
vài biến số.

Ví dụ, khi bảng xếp hạng SAR được thiết 
lập vào năm 1996, người ta chưa bao giờ 
tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ để 
điện thoại trong túi hoặc gần cơ thể. Ngoài 
ra, trẻ em dễ hấp thụ EMF hơn người lớn 

và xếp hạng SAR không tính đến độ tuổi. 
Tuy nhiên, xếp hạng SAR vẫn giúp chúng 
ta biết được mức độ bức xạ RF mà nó phát 
ra so với các thiết bị tương tự.

Xếp hạng SAR cho điện thoại ở 
Hoa Kỳ thường nằm trong khoảng 
từ 0.2 là mức thấp nhất (do đó 
an toàn nhất), cho đến 1.60, 
của phổ giới hạn pháp lý an 
toàn cho con người.

Khi bật tất cả các chức 
năng trên iPhone 6 (di 
động, WiFi và Bluetooth), 
giá trị SAR của nó là 1.58 
và iPhone 6 Plus đạt 1.59; 
đây là mức rất nguy hiểm, 
nhưng hầu hết mọi người 
không nhận thức được nguy 
cơ  mà  bức  xạ  iPhone  gây  ra.

Chúng tôi không khuyên 
rằng bạn nên bỏ iPhone đi và sử 
dụng một chiếc điện thoại kiểu gập 
không WiFi. Điều quan trọng là phải 
nhận thức được lượng bức xạ từ iPhone 
và thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản 
thân khỏi những thiệt hại mà EMF gây ra 
trong quá trình sử dụng cả ngắn hạn và 
dài hạn.

Mẹo để giảm bức xạ iPhone

Giữ khoảng cách là ưu tiên hàng đầu
Theo các nguyên tắc cơ bản của vật lý, khi 
khoảng cách từ nguồn bức xạ EMF tăng lên, 
cường độ phơi nhiễm sẽ giảm đột ngột; nói 
cách khác, chỉ cần thêm một vài inch giữa 
bạn và thiết bị sẽ làm giảm đáng kể lượng 
bức xạ iPhone mà cơ thể hấp thụ. Dưới đây 
là một số phương pháp có thể thực hiện:

 
• Sử dụng chức năng loa ngoài 

(speaker) bất cứ khi nào có thể.
• Đặt iPhone ở chế độ gọi tiêu chuẩn, 

và tăng âm lượng lên mức cao nhất 
và giữ điện thoại cách xa đầu 2–4 
inch. Nếu môi trường không quá ồn, 
bạn vẫn có thể nghe và nói một cách 
bình thường.

• Chọn tai nghe có dây hoặc tốt hơn là tai 
nghe chống bức xạ (radiation-free air 
tube headphones), đặc biệt khi gọi lâu.

• Khi ngủ, hãy để iPhone cách giường ít 
nhất 4 mét.

• Khi có điện thoại lúc đang lái xe, hãy 
sử dụng Apple CarPlay hoặc dây kết 
nối qua loa của xe hơi. Điều này giúp 
lái xe an toàn cũng như giảm mức độ 

phơi nhiễm EMF của bạn.
• Để iPhone trong bao da thắt lưng 

hoặc trong túi. Tốt hơn hết, đừng để 
điện thoại bên mình khi không cần 
thiết. Hãy nhớ rằng, khoảng cách 
càng xa càng có ích.

 
Chế độ “Airplane Mode” có nhiều 
công dụng hơn thế
Tính năng này giúp vô hiệu hóa ngay lập 
tức tất cả các đường truyền không dây, 
do đó làm giảm bức xạ iPhone. Khi bật 
airplane mode, iPhone không kết nối 
được với WiFi, Bluetooth hoặc dữ liệu di 
động, hay nó không thể liên tục gửi tín 
hiệu RF để giữ kết nối.

Nếu bạn thường xuyên mang iPhone 
bên mình, hãy cố gắng giữ điện thoại 

ở airplane mode và tắt nó khi cần 
kiểm tra tin nhắn hoặc điện thư 

– hoặc để thực hiện cuộc gọi/
gửi tin nhắn. Chuyển về 

airplane mode ngay sau 
khi bạn sử dụng xong. 
Cách thức này cũng hữu 
ích để duy trì tuổi thọ 
pin của iPhone và giúp 
sạc nhanh hơn.

 
Tắt các ứng dụng 

không cần thiết
Tình trạng phổ biến của 

người dùng iPhone là nhiều 
ứng dụng cùng chạy đồng 

thời, ví dụ: WiFi, Bluetooth, dữ 
liệu di động, GPS và các ứng dụng 

truyền thông xã hội – thì bức xạ iPhone 
tăng lên so với khi chỉ có một hoặc hai 
chức năng được kích hoạt.

iPhone không chạy liên tục các ứng 
dụng như Instagram hoặc vị trí trong 
nền là một cách để giảm đường truyền. 
Nhiều ứng dụng yêu cầu quyền đồng bộ 
hóa liên tục với dữ liệu di động để bạn có 
thể nhận thông báo ngay lập tức. Nhưng 
điều này có cần thiết? Thay vào đó, hãy 
kiểm tra các ứng dụng để xem bạn có 
bản cập nhật nào không, bảo đảm rằng 
iPhone của bạn không tự động kết nối 
với Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.

Hơn thế nữa, việc kiểm tra các ứng 
dụng theo cách của riêng bạn cũng giúp 
giảm thiểu sự phân tâm liên tục do điện 
thoại gây ra. Bằng cách này, bạn hiểu và 
kiểm soát được thời điểm iPhone gửi dữ 
liệu và từ các nguồn nào.

 
Thời điểm bức xạ iPhone tồi tệ nhất
Có vài thời điểm mà iPhone phải hoạt 
động tích cực hơn nữa để duy trì kết nối 
với nguồn dữ liệu. Do đó, nó phát ra nhiều 
bức xạ EMF và gây ra nguy cơ sức khỏe lớn 
hơn. Điều này xảy ra khi bạn ở trong một 
khu vực hoặc tòa nhà có sóng kết nối yếu.

Khi iPhone hiện hai vạch trở xuống, tốt 
nhất là bạn nên tránh thực hiện cuộc gọi 
cho đến khi bạn ở một nơi tốt hơn. Bức xạ 
iPhone cũng tăng lên khi lái xe. Khi bạn 
đi trên đường cao tốc với tốc độ 70 dặm/
giờ, khoảng cách từ bạn đến các tháp di 

Chỉ cần đưa 
điện thoại

cách xa khuôn 
mặt và sử dụng 
loa ngoài có thể 
làm giảm đáng 

kể mức độ
phơi nhiễm

của bạn.

PIXABAY

PIXABAY

ATTA KENARE/AFP VIA GETTY IMAGES

Xem tiếp trang sau

BỨC XẠ IPHONE:
Những cách đơn giản nhất để bảo vệ 
bản thân & giảm phơi nhiễm

Ý đang quay lưng lại với Trung Cộng
ALBERTO PIZZOLI/AFP/GETTY IMAGES

Iphone được nhiều 
người yêu thích 
nhưng lại đứng đầu 
bảng xếp hạng về 
mức độ bức xạ

Đầu và thân, 
ngực, vùng sinh 

sản... dễ bị
tổn thương do

EMF hơn so với
tay và chân.

     
  ANDREA PIACQUADIO/PEXELS

(Ảnh minh họa)

PINGPING YU
 

Một thông tin nóng hổi đã xuất hiện 
trên nhiều trang web Hoa ngữ nổi 
tiếng hôm 07/06 tuyên bố rằng Thủ 
tướng Ý Mario Draghi đã thừa nhận 
đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ Ý 
trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến 
của đài Radiotelevi-sione Italiana 
(RAI). Các tin tức của Trung Quốc 
cho rằng Ý đã nhầm lẫn sự bùng phát 
COVID ở Milan, Genoa và Venice 
vào mùa hè năm 2019 với bệnh cúm 
thông thường.

Điều này nhanh chóng bị phanh 
phui là tin tức giả mạo. Đại sứ quán Ý 
tại Bắc Kinh đã ra thông cáo vào chiều 
ngày hôm đó (07/06), nói rằng “Đại 
sứ quán Ý kiên quyết khẳng định rằng 
những nhận xét của Thủ tướng ở trong 
nội dung bài báo là hoàn toàn dối trá và 
thông tin đó không có cơ sở.”

Điều này xảy ra ngay sau vụ việc mới 
đây, hôm 31/03, Ý đã phủ quyết nỗ lực 
thâu tóm LPE của Bắc Kinh, một nhà sản 
xuất chất bán dẫn có trụ sở tại Milan.

Không thể biết được liệu báo cáo sai 
lệch về nguồn gốc của COVID-19 có 
phải là đòn trả đũa từ Bắc Kinh đối với 
thỏa thuận bị hủy bỏ hay không, nhưng 
chắc chắn điều này không làm dịu đi 
căng thẳng giữa hai nước.

 
Chuyên gia: 5 lý do khiến mối 
bang giao Trung Quốc–Ý đang 
nguội lạnh đi
Việc Ý ngăn chặn thương vụ mua lại 
của Trung Quốc là một sự thay đổi đột 
ngột đối với trong bối cảnh Ý đang có 
mối bang giao thân thiết với Trung 
Cộng ở Bắc Kinh.

Năm 2019, nước Ý dưới sự lãnh đạo 
của cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, đã 
trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham 
gia Sáng kiến   Vành đai và Con đường 
(BRI) của Trung Quốc, đi ngược lại lời 
khuyên của Hoa Kỳ và các thành viên 
khác trong nhóm G7.

Vào năm 2020, khi đại dịch xảy ra, 
Ý là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất ở Âu Châu. Trung Quốc đã tặng 31 
tấn thiết bị bảo hộ cá nhân và bộ dụng 
cụ xét nghiệm virus cho Ý hồi tháng 
03/2020, cùng với một chục chuyên gia 
y tế đến Ý để hỗ trợ các hoạt động y tế.

Ý cũng là một trong những thành 
viên EU thân Trung Quốc nhất trong 
những thập kỷ gần đây. Từ năm 2000 
đến năm 2019, Ý đã nhận được 15.9 tỷ 
EUR (19.25 tỷ USD) từ các khoản đầu 
tư của Trung Quốc, trở thành nước 
nhận đầu tư lớn thứ ba ở Âu Châu. 

Những rắc rối tài chính gần đây cho 
thấy nhiều công ty có trụ sở tại Trung 
Quốc mua lại một số doanh nghiệp Ý. 
Tính đến năm 2020, hơn 400 tập đoàn 
Trung Quốc đã nắm giữ cổ phần trong 
760 công ty Ý trong “các lĩnh vực chiến 
lược hoặc có lợi tức cao.”

Một trong những thương vụ mua lại 
nổi tiếng nhất là câu lạc bộ bóng đá AC 
Milan với giá 740 triệu EUR (788 triệu 
USD), trước đây thuộc sở hữu của cựu 
Thủ tướng Silvio Berlusconi.

Nhưng sự thay đổi trong cách tiếp 
cận với Trung Quốc không gây ngạc 
nhiên cho các chuyên gia như ông 
Trịnh Khâm Mô (Cheng Chin-mo), 
Trưởng Khoa Ngoại giao và Quan hệ 
Quốc tế của Đại học Đạm Giang ở Đài 
Loan. Ông Trịnh nói với The Epoch 
Times rằng, “Điều này chứng tỏ sự thất 
bại trong chính sách ngoại giao của 
Trung Quốc ở Âu Châu. Có năm lý do 
tại sao điều này chắc chắn xảy ra.”

Ông Trịnh cho biết, mặc dù chiến 
lược ‘ngoại giao khẩu trang’ của Trung 
Quốc đã giúp giảm bớt một số tình 
trạng thiếu hụt nguồn cung cấp [vật tư] 
tức thời cho Ý, Ý vẫn không thể quên 
rằng việc Trung Quốc che đậy sự bùng 
phát virus corona đã gây ra thảm họa 
ngay từ đầu. Người Ý đã chứng kiến   
4 triệu ca nhiễm COVID-19 và gần 
127,000 ca tử vong vì căn bệnh do virus 
của Trung Cộng gây ra. Đại dịch đã 
tàn phá nền kinh tế vốn đang gặp khó 
khăn của Ý, khiến thu nhập bình quân 
đầu người giảm 13% vào năm 2020 
trong khi nền kinh tế suy giảm gần 
11%. Những chiếc khẩu trang miễn phí 
không đủ để xua tan những khó khăn.

Thứ hai, ông Trịnh nói rằng trong 
thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đã tự tạo 
tiếng xấu trong đạo đức kinh doanh và 
cách ứng xử của mình, đồng thời cho 
biết thêm rằng các doanh nghiệp và 
nhà đầu tư Trung Quốc nổi tiếng là vi 
phạm các quy định và thỏa thuận địa 
phương, điều này gây bất bình sâu sắc 
cho người dân Âu Châu–những người 
coi trọng sự chính trực.

Ông nói thêm rằng, “Tiền của Trung 
Quốc đã được chào đón nhiệt tình ở Ý 
khi biên bản ghi nhớ BRI được ký kết 
vào năm 2019. Nhưng từ đó trở đi đất 
nước này đã không tìm thấy lợi ích vật 
chất nào từ sự hợp tác song phương. 
Ngược lại, một số công ty Ý có tuổi 
đời hàng thế kỷ đã trở nên sa sút hoặc 
thậm chí phá sản sau khi bắt đầu hợp 
tác với Trung Quốc.”

Thứ ba, theo ông Trịnh, “chính 
sách ngoại giao chiến lang” của Trung 

Quốc đã làm mất đi nhiều người hâm 
mộ trước đây. Nhằm đáp trả các lệnh 
trừng phạt của EU hồi tháng 03/2021 
về tội diệt chủng của Trung Cộng đối 
với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 
trong một tuyên bố rằng các lệnh 
trừng phạt này “không dựa trên điều 
gì khác ngoài những lời xảo ngôn và 
thông tin sai lệch.” Bộ này yêu cầu 
Brussels “tự suy ngẫm về bản thân [và] 
đối mặt thẳng thắn với mức độ nghiêm 
trọng do sai lầm của mình”, đồng thời 
ngừng “can thiệp vào công việc nội bộ 
[của Trung Quốc].”

Ông Trịnh cho biết vị thế chính trị 
của ông Draghi là yếu tố thứ tư. Ông 
Draghi, người có thái độ rất thân thiện 
với Hoa Kỳ và EU, đã mô tả chính sách 
ngoại giao của mình là “mạnh mẽ ủng 
hộ Âu Châu và mối quan hệ đối tác giữa 
Tây Âu và Hoa Kỳ (Atlanticist), phù hợp 
với các cột mốc lịch sử của nước Ý.” Trái 
ngược với người tiền nhiệm của mình, 
ông Draghi, người mới đắc cử hồi tháng 
02/2021, đã thể hiện quyết tâm rõ ràng 
trong việc tìm kiếm sự liên minh với 
Hoa Kỳ. Ngay sau khi được bổ nhiệm, 
ông Draghi đã tái khẳng định tư cách 
thành viên của Rome trong NATO và 
tình bằng hữu lịch sử giữa Ý và Hoa Kỳ. 
Ông Trịnh nói rằng việc phủ quyết thỏa 
thuận LPE được coi như một tín hiệu 
cho thấy chính phủ mới đang tập trung 
vào việc kiềm chế ảnh hưởng chính trị 
và kinh tế của Bắc Kinh ở Ý.

Cuối cùng, ông Trịnh chỉ ra rằng môi 
trường toàn cầu đang quay lưng lại với 
Trung Quốc. Nỗ lực quốc tế do Hoa Kỳ 
dẫn đầu nhằm kiềm chế sự bành trướng 
toàn cầu và vi phạm nhân quyền của 
Trung Cộng, cũng như cuộc điều tra 
về vai trò của Trung Quốc trong việc 
gây ra bùng phát đại dịch, đã khuyến 
khích các nước G7 công khai lên tiếng 
và hành động chống lại những hành vi 
tàn bạo của Trung Cộng, điều mà họ đã 
né tránh trong nhiều năm vì lo ngại làm 
tổn hại đến mối quan hệ làm ăn của họ 
với Trung Quốc. Trong khi đó, Âu Châu 
ngày càng cảnh giác hơn nhiều về mối 
đe dọa mà Trung Cộng gây ra đối với an 
ninh quốc gia sau khi các công cụ thâm 
nhập của Trung Cộng như Huawei và 
Viện Khổng Tử bị phơi bày.

 
Tuyên truyền của Trung Cộng tại Ý
Tuy nhiên, tình cảm của công chúng 
đối với Trung Cộng có thể mất một thời 
gian để thay đổi, vì nhiều hãng thông 
tấn quốc gia Ý đã thường xuyên đăng 
tải nội dung ủng hộ nhà cầm quyền 

này, và sự suy nghĩ của các ký giả của 
họ đã bị tuyên truyền của Trung Cộng 
thâm nhập khá sâu. Ông Francesco 
Galietti thuộc tổ chức tư vấn Policy 
Sonar có trụ sở tại Rome nói với hãng 
thông tấn Breitbart rằng “Trung Cộng 
đã xâm nhập 100% vào giới truyền 
thông Ý.”

Hãng thông tấn Breitbart cũng tiết 
lộ trong một bản tin hôm 07/06 rằng 
một loạt video về “Những câu nói kinh 
điển của ông Tập Cận Bình” bằng tiếng 
Ý, do Tập đoàn Truyền thông Trung 
Quốc thuộc sở hữu của Trung Cộng 
phát triển, đã được phát sóng trên kênh 
Mediaset và hãng thông tấn Hoa ngữ 
Cinitalia của Ý.

Bản tin này cho biết, “Cơ quan Báo 
chí Liên kết Quốc gia (ANSA) của Ý, 
tương đương với hãng thông tấn The 
Associated Press hoặc Agence France 
Presse, cũng đã xuất bản tới 50 bài báo 
bằng tiếng Ý mỗi ngày từ Tân Hoa Xã, cơ 
quan ngôn luận của Trung Cộng. Một 
lần nữa, ANSA không tiết lộ với độc giả 
của mình rằng chính phủ Trung Quốc 
điều hành và phê chuẩn tất cả nội dung 
của Tân Hoa Xã.”

Tờ Il Giornale thuộc sở hữu của cựu 
Thủ tướng Silvio Berlusconi, người 
từng chỉ trích Trung Cộng cho đến khi 
ông bán câu lạc bộ bóng đá AC Milan 
cho các nhà đầu tư Trung Quốc với giá 
788 triệu USD vào năm 2017 vì những 
vấn đề về tài chính. Kể từ đó, nội dung 
có liên hệ với Trung Quốc của tờ Il 
Giornale rất giống với nội dung tuyên 
truyền của Trung Cộng.

 
Tác giả Pingping Yu là một nhà văn, 
dịch giả và là nhà nghiên cứu cho The 
Epoch Times từ năm 2007. Lĩnh vực của 
cô bao gồm nhiều chủ đề khác nhau 
liên quan đến Trung Quốc, tập trung 
nhiều vào vấn đề nhân quyền, kinh tế và 
kinh doanh.

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

Bản tin có đóng góp của Sophia Lam

Nguyễn Lê biên dịch

CAL THOMAS

Cộng hòa Hồi Giáo Iran, 
họ tự xưng như vậy, vì đó 
không phải là một quốc gia 
cộng hòa, mà là một quốc 

gia Hồi Giáo.
Dưới đây là hai định nghĩa 

để minh chứng cho luận điểm này trước 
khi chuyển sang một luận điểm lớn hơn.

Khái niệm nước cộng hòa được từ 
điển Dictionary.com định nghĩa là 
“một quốc gia trong đó quyền lực tối 
cao nằm ở toàn thể công dân có quyền 
bầu cử và được thi hành bởi các đại 
diện do họ lựa chọn trực tiếp hoặc gián 
tiếp.” Còn các cuộc bầu cử của Iran lại 
đặt quyền lực tối cao vào các nhà lãnh 
đạo tôn giáo, mà không phải là người 
dân. Trong các cuộc bầu cử trước đây, 
khi có các cuộc biểu tình công khai 
phản đối chính phủ, “người dân” đã bị 
bỏ tù hoặc bị chế độ này sát hại.

Hồi giáo cực đoan là một hệ thống 
tín ngưỡng được thành lập dựa trên việc 
diễn giải Kinh Koran do giới lãnh đạo 
chính trị đưa ra nhằm tìm cách áp đặt 
những niềm tin đó lên người dân của 
mình và phần còn lại của thế giới, bằng 
vũ lực nếu cần thiết. Ít nhất đó là định 
nghĩa của tôi, dựa trên các bài giảng từ 
những người Hồi giáo cực đoan ở Iran 
và những nơi khác, cùng với những 
quan sát cá nhân về cách mà những 
niềm tin đó được áp dụng vào thực tế.

Rõ ràng là không phải tất cả những ai 
theo Hồi Giáo đều đồng ý về mọi thứ, đặc 
biệt là khi nói đến chính trị. Về vấn đề 
này, người theo Thiên Chúa Giáo và Do 
Thái Giáo cũng vậy, nhưng những người 
theo Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo không 
được biết đến là muốn xóa sổ các quốc 
gia mà họ không thích hoặc dùng vũ lực 
để áp đặt ý muốn của họ lên người khác.

Cuộc bầu cử gần đây ở Iran, nếu 
người ta còn có thể gọi nó là một cuộc 
bầu cử (vì kết quả đã được định sẵn từ 
trước), đã đặt vị trí tổng thống của đất 
nước này vào tay một người như ông 
Ebrahim Raisi, người mà thậm chí còn 
cấp tiến hơn người tiền nhiệm của ông 
ta, ông Hassan Rouhani. Trong trường 
hợp của Iran, dường như không quan 
trọng tổng thống là ai vì quyền lực 
thực sự thuộc về Lãnh tụ Tối cao Ali 
Khamenei, nhưng cuộc bầu cử này phải 
gửi một thông điệp tới chính phủ Tổng 
thống Biden rằng nỗ lực tái gia nhập 
thỏa thuận nguyên tử mà cựu Tổng 
thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi là 
một việc làm vô tích sự. Sau cùng, một 
thỏa thuận như vậy sẽ không có lợi cho 
Hoa Kỳ, Israel và thế giới.

Những tuyên bố của các nhà lãnh 
đạo Iran tạo ra cái cớ giả dối cho các 
nhà ngoại giao Mỹ, những người cho 
rằng giọng điệu nhẹ nhàng và thiện chí 
của họ đối với Tehran sẽ làm thay đổi 
mục tiêu hoặc hành vi của các nhà lãnh 
đạo nước này.

Theo The Times of Israel, Lãnh tụ 
Tối cao Khamenei đã phát triển một kế 
hoạch chín điểm để tiêu diệt Israel, gọi 
quốc gia này là một nhà nước Do Thái 
“man rợ,” “không có cách nào trị được 
ngoài việc phải bị hủy diệt.” Còn điều gì 
không rõ ràng về tuyên bố đó nữa đây?

Có rất nhiều tuyên bố tương tự 
nhưng tại sao tôi phải tự mình nhắc lại 
[tuyên bố đó]? Còn phải cần bao nhiêu 
tuyên bố tương tự hoặc tuyên bố lặp đi 
lặp lại nữa trước khi chúng ta tin rằng 
họ thực sự muốn hành động như ý tứ 
mà họ diễn đạt? Ông Khamenei và các 
nhà lãnh đạo Iran khác cũng đã thể hiện 
rõ rằng câu hô hào quen thuộc “Hoa Kỳ 
phải diệt vong” (“death to America”) 
không phải là một câu khẩu hiệu nói 
cho có. Chỉ những kẻ tự huyễn hoặc bản 
thân mới cho rằng họ đang làm bộ.

Tôi từng đặt câu hỏi này về các chính 
phủ khác trước đây. Sao lại có người bị 
các nhà lãnh đạo của Iran coi là những 

kẻ ngoại đạo mà vẫn nghĩ rằng họ có 
thể thương lượng được với những kẻ 
cuồng tín tôn giáo muốn họ phải chết 
và đất nước của họ bị hủy diệt? Ai có thể 
thương lượng được với những kẻ muốn 
điều khiển và thống trị thế giới cơ chứ?

Người phương Tây có thật sự tin rằng 
họ có thể lay chuyển những kẻ tuyên 
bố là nhận lệnh trực tiếp từ chúa của họ 
không? Những kẻ cuồng tín này tin rằng 
chúa của họ muốn họ theo đuổi một 
nghị trình thương vong đối với người 
Do Thái và tiêu diệt Israel, Tây Âu và 
Hoa Kỳ. Hãy nhớ lại rằng chính nhà độc 
tài quá cố của Libya, ông Muammar 
Gaddafi, đã gợi ý Hồi Giáo sẽ chinh 
phục Âu Châu thông qua việc nhập cư 
mà không cần nổ súng.

Luật pháp yêu cầu các cố vấn tài 
chính và các công ty môi giới phải nói 
với khách hàng rằng “thành quả trong 
quá khứ không bảo đảm thành quả 
trong tương lai.”

Trong trường hợp của Iran, thành 
tích trong quá khứ (và hiện tại) LÀ sự 
bảo đảm cho kết quả trong tương lai.

Ông John Calvin Thomas là một ký giả 
cho chuyên mục tổng hợp, tác giả và 
bình luận viên cho đài phát thanh trong 
hơn 35 năm. Cuốn sách mới nhất của 
ông là “Ngày Tàn của Nước Mỹ: Sự Sụp 
Đổ của Các Đế Chế và Siêu Cường và 
Tương Lai của Hoa Kỳ.”

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

Tịnh Nhi biên dịch

Trò chơi nguy hiểm với Iran

ĐÔNG DƯƠNG

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte trong lễ tiếp đón chính thức lãnh 
đạo Trung Cộng Tập Cận Bình tại Villa Madama ở Rome, vào 
ngày 23/03/2019.

Ông Ebrahim Raisi, Tổng thống mới đắc cử của Iran nói 
trong cuộc họp báo đầu tiên của ông tại Tehran hôm 
21/06/2021. Vị giáo sĩ có đường lối cứng rắn này được tuyên 
bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Iran, thay thế vị 
trí của ông Hassan Rouhani. 
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Bà Suzanne Simard đã 
khám phá ra một sự 
thật thú vị về cây cối: 
Chúng giao tiếp và 

tương tác với nhau bằng 
cách sử dụng các mạng lưới 
nấm dưới mặt đất, mà bà 
gọi là con đường sinh học. 
Không chỉ vậy, bà phát hiện 
ra cây cối còn có khả năng 
nhận thức liên quan đến 
nhận biết, học tập và ghi nhớ.

Nghiên cứu của bà Simard 
đã chứng minh rừng có các cây 
trung tâm hay còn gọi là “cây 
mẹ”—các cây cổ thụ to lớn 
đóng vai trò quan trọng trong 
dòng thông tin và tài nguyên 
trong rừng.

“Cây cối không có não, 
không có hệ thống thần kinh, 
nhưng chúng có những cấu trúc 
này và những mô hình tiến hóa 
cao, cơ thể chúng được xây dựng 
giống với con người và động vật 
đến nỗi chúng có những dấu 
hiệu thông minh,” bà Simard, 
một giáo sư về sinh thái rừng tại 
Đại học British Columbia, nói 
với The Epoch Times.

Bà Simard bắt đầu quan tâm 
đến hoạt động của cây cối và 
rừng khi còn là một đứa trẻ ở 
British Columbia, nơi ông nội 
của bà là một người khai thác 
gỗ và làm công việc lâm nghiệp 
cùng với những chú ngựa. Bà 
tiếp tục trở thành người tiên 
phong trong lĩnh vực giao tiếp 
và trí tuệ thực vật.

Bà thành lập Dự án Cây mẹ 
vào năm 2015, dự án được tạo 
ra để nghiên cứu mối liên hệ và 
giao tiếp giữa “những cây mẹ” 
linh sam Douglas và những cây 
con của chúng.

Bà nói: “Tôi đã thiết kế các 
loại thực hành lâm nghiệp này 
dựa trên … ý tưởng tất cả các 
cây đều được kết nối với nhau 
trong rừng, và những cây cổ 
thụ lớn thực sự quan trọng 
trong việc tái tạo rừng, trong 
cách lưu trữ carbon trong đa 
dạng sinh học.”

"Chúng tôi đang thử nghiệm 

tất cả những cách khác nhau để 
giữ lại những cây mẹ già để giúp 
rừng có khả năng phục hồi.”

Bà Simard cùng với khoảng 
30 sinh viên sau đại học đã mở 
rộng nghiên cứu ban đầu sang 
các khu rừng ở British Columbia, 
Alaska và Chile.

Bà giải thích rằng các cây cổ 
thụ trên khắp thế giới xây dựng 
các mối liên kết phụ thuộc lẫn 
nhau với nấm hoặc các nhóm 
nấm, được gọi là mycorrhiza, 
nghĩa đen là “nấm rễ.” Với sự trợ 
giúp của các loại nấm rễ này, nó 
đã tạo điều kiện giao tiếp giữa 
các cây với nhau, những cây 
lớn này có thể truyền tín hiệu 
báo hiệu nguy hiểm, quản lý tài 
nguyên và tái tạo rừng.

Trong khi lưu ý rằng các hệ 
thống rừng có “các mô hình 
rất giống với cơ thể chúng ta,” 
bà Simard cho biết bà phải cẩn 
thận khi mô tả những phát hiện 
của mình trong mối quan hệ với 
con người để tránh “những điều 
cấm kỵ trong khoa học” hoặc 
cáo buộc nhân cách hóa.

Bà nói: “Tôi nghĩ rằng ở một 
khía cạnh nào đó, sự nghiêm 
khắc của chúng tôi về điều đó đã 
khiến chúng tôi mù quáng trên 
một một số phương diện. Nó đã 
che mắt chúng tôi hiểu về thực 
vật và cây cối là gì và rừng có khả 
năng gì.”

“Nhưng bên cạnh đó, 
chúng tôi sẽ sử dụng những 
từ ngữ nào để mô tả khả năng 
đáng kinh ngạc này của rừng 

để đáp ứng và thích nghi, 
nhận biết và thay đổi và 

học hỏi, đồng thời ghi lại 
những ký ức trong vòng 
tròn cây và hạt giống 
của chúng? … Tôi nghĩ 
điều đó thể hiện là cực 
kỳ thông minh, điều đó là 

phát triển ở cấp độ cao.”
Tháng 05/2021, bà Simard 

đã phát hành cuốn sách đầu tiên 
của mình, “Finding the Mother 
Tree: Discovering the Wisdom 
of the Forest,” (Tạm dịch: Đi Tìm 
Cây Mẹ: Khám Phá Sự Trí Tuệ 
Của Khu Rừng) và có kế hoạch 
chuyển thể thành phim.

Bộ phim sẽ do Bond Group 
Entertainment phát triển và sản 
xuất, cùng với nữ diễn viên Hoa 
Kỳ Amy Adams là đồng sáng 
lập, và là người sẽ đóng vai giáo 
sư Simard. Phim sẽ do công ty 
Nine Stories Productions của 
nam diễn viên Jake Gyllenhaal 
đồng sản xuất.

Bà Simard cho biết bà hy 
vọng bộ phim sẽ nâng cao nhận 
thức về “thảm họa khai thác 
rừng,” đặc biệt là ở tỉnh quê 
hương của bà.

Bà cho biết, “Những gì tôi 
đã thấy là, khi tôi lớn lên ở tỉnh 
British Columbia này, nó đã đi từ 
một tỉnh rừng già thành một tỉnh 
có rừng bị khai thác trắng.”

“Chúng ta phụ thuộc vào 
những khu rừng này để cung 
cấp nước, đa dạng sinh học, 
lưu trữ carbon. Cuộc sống của 
chúng ta phụ thuộc vào những 
khu rừng lành mạnh theo nhiều 
cách và tôi không nghĩ rằng mọi 
người thực sự nhận ra điều đó 
và quá dễ dàng để bỏ qua thảm 
kịch đang xảy ra trong các khu 
rừng của chúng ta.

“Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một 
trong những thông điệp chính 
được đưa ra trong phim: yêu 
rừng và bảo vệ rừng trước nạn 
khai thác không cần thiết.”

Tịnh Nhi biên dịch

loại rau có nhiều ngóc ngách chứa 
đất cần phải chú ý hơn.

Dùng nước mát hoặc nước lạnh để 
rửa trái cây và rau củ của bạn đều tốt. 
Bạn có thể cần dùng miếng rửa rau 
củ để chà các sản phẩm như dưa, dưa 
chuột, cà rốt, củ cải, khoai tây và các 

loại bí. Việc chà rửa giúp làm sạch 
tất cả mọi vi sinh vật khó loại bỏ.

Lau khô sản phẩm của bạn 
sau khi rửa bằng khăn sạch. 
Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ vi 
khuẩn còn lại.

Ngâm trái cây và rau quả 
trong nước: Đổ đầy nước mát 

vào chậu hoặc bồn rửa để ngâm 
sản phẩm. Cách làm này đặc biệt 

hữu ích đối với các loại trái cây và rau 
có nhiều bề mặt, chẳng hạn như quả 
mọng, bông cải xanh và rau lá xanh.

Đặt trái cây hoặc rau của bạn vào 
nước và đảo xung quanh để nước có 
thể len lỏi vào tất cả các kẽ hở. Ngâm 
và đảo trái cây và rau quả trong nước 
khoảng 2 phút. Bạn cần tách từng lá 
rau xanh để rửa sạch chúng.

Ngâm với nước muối: Bạn có thể 
cho 1 đến 2 thìa cà phê muối vào 
nước ngâm. Ngâm trong khoảng 5–15 
phút. Phương pháp này tốt cho tất cả 
các loại trái cây và rau quả. Rửa sạch 
sản phẩm sau khi ngâm.

 Ngâm giấm: Chuẩn bị dung 
dịch gồm 90% nước và 10% giấm 

trắng trong một cái chậu. Ngâm 
trái cây hoặc rau củ của bạn trong 
hỗn hợp này trong vòng 5 đến 15 
phút, khuấy lên và sau đó rửa lại 
bằng nước trước khi sử dụng. Cách 
làm này có thể loại bỏ thuốc trừ sâu 
và giảm vi khuẩn. 

Tuy nhiên, ngâm giấm có thể ảnh 
hưởng đến mùi vị và bề mặt của một 
số loại trái cây và rau quả, vì vậy hãy 
xả thật sạch nước giấm.

Ngâm rửa trái cây bằng các sản 
phẩm thương mại: Bạn có thể mua 
nước rửa trái cây và rau từ nhiều siêu 
thị và cửa hàng thực phẩm tốt cho 
sức khỏe. Có nhiều loại nhãn hiệu 
khác nhau, một số dạng xịt và một số 
loại khác dạng ngâm. 

Thuốc xịt thường tốt hơn cho các 
loại trái cây và rau quả “cứng hơn”, 
chẳng hạn như táo, lê, cà chua, khoai 
tây và cà rốt. 

Nước ngâm rất tốt cho các sản 
phẩm “mềm” hoặc sản phẩm có 
nhiều đường kẽ như rau xanh, bông 
cải xanh và súp lơ, dâu tây và các loại 
quả mọng khác và nho.

Cô Lisa Roth Collins là một chuyên gia 
dinh dưỡng toàn diện và là giám đốc 
marketing tại NaturalSavvy.com, nơi 
bài báo này được đăng tải lần đầu tiên.

An Nhiên biên dịch 

Cần biết thêm chi tiết hoặc cần đĩa CD và tài liệu tham khảo, xin nhắn hoặc message vào 
số ĐT: 626-262-3756 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 1: tại Mile Square Park - 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (góc đường Euclid 
và Warner) vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7:50 AM -  9:30AM. L/L: 714-401-7373 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 2: tại Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                              
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: tại Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                     
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM. L/L: 626-376-0966 (English)

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:                 
falundafa.org/contacts

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ

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

Hành trình nhà khoa học 
lâm nghiệp khám phá
cách giao tiếp của cây cối
Hồi ký của bà Suzanne Simard, ‘Đi Tìm Cây Mẹ,’ đang được
chuyển thể thành phim

LISA ROTH COLLINS

Khi còn nhỏ, tôi thường hái 
và ăn rau ngay trong vườn 
nhà – cà chua đỏ mọng 
nước, đậu xanh giòn và ngô 

ngọt – nhưng ngày nay chúng ta đều 
được khuyến khích rửa trái cây và rau 
trước khi ăn. Điều này đúng ngay cả 
khi bạn đang ăn sản phẩm hữu cơ.

Tại sao việc rửa trái cây và rau 
quả lại quan trọng?
Giúp loại bỏ vi khuẩn: Rửa trái cây và 
rau quả, bao gồm cả thực phẩm hữu 
cơ, để giúp loại bỏ mọi vi khuẩn khỏi 
bề mặt của sản phẩm. Phần lớn vi 
khuẩn cư trú trong đất bám trên trái 
cây và rau quả; vì vậy việc rửa sạch 
chúng là rất quan trọng.

 Sản phẩm hữu cơ cũng có thể bị ô 
nhiễm: Mặc dù việc mua hoặc trồng 
thực phẩm hữu cơ giúp bạn giảm tiếp 
xúc với thuốc trừ sâu độc hại và các 
hóa chất khác thường có trong nông 
sản thông thường. Tuy nhiên hiện 
tượng ô nhiễm vẫn luôn có thể xảy 
ra, đôi khi là do sự trôi dạt của hóa 
chất từ các trang trại thông thường 
sang khu vực trang trại hữu cơ. 

Sự ô nhiễm cũng có thể xảy ra 
khi rau trái đang được vận chuyển, 
khi được bảo quản và ngay cả khi ở 
trên kệ, do khách hàng có thói quen 
chạm vào nhiều sản phẩm khác 
nhau khi họ đang mua sắm.

Trừ khi bạn hoàn toàn tự tin 
về mức độ an toàn của trái cây và 

rau quả nhà bạn cũng như đất và 
nước bạn đang sử dụng để trồng 
chúng; nếu không, bạn nên dành 
một chút thời gian để rửa sạch sản 
phẩm của mình.

Điều quan trọng là phải rửa các 
sản phẩm rời thay vì các mặt hàng 
đóng gói sẵn vì chúng có nhiều khả 
năng bị dính đất hơn. Các loại rau có 
nhiều ngóc ngách – chẳng hạn như 
rau cải thìa và các loại rau xanh khác – 
đặc biệt dễ bám bụi bẩn.

 
Rửa trái cây và rau quả có thực 
sự hiệu quả không?
Theo Trung tâm Khoa học và Môi 
trường, rửa sản phẩm bằng dung 
dịch muối 2% sẽ loại bỏ hầu hết 
dư lượng thuốc trừ sâu thường 
ở trên bề mặt của trái cây và 
rau quả. Nếu rửa bằng nước 
lạnh, khoảng 75% đến 80% 
dư lượng thuốc được loại bỏ.

Một số loại trái cây và 
rau quả giữ đất và thuốc trừ 
sâu nhiều hơn một chút so với 
những loại khác, như táo, nho, rau 
xanh, ổi, xoài, đào, lê, mận và cà chua. 

 
Làm thế nào để rửa trái cây và 
rau của bạn một cách an toàn?
Bạn có nhiều cách khác nhau để rửa 
trái cây và rau – sử dụng một trong 
một số phương pháp tự làm hoặc rửa 
bằng sản phẩm thương mại.

 Rửa dưới vòi nước chảy: Rửa dưới 
vòi nước có thể được sử dụng cho tất 
cả các loại trái cây và rau quả, một số 

JEAN ROACH

Cách rửa trái cây và rau 
để vừa an toàn và vừa 
giữ được dinh dưỡng 
Các sản phẩm đã qua tay rất nhiều người trước 
khi được cất trong tủ lạnh của bạn

ELENA NASLEDOVA/SHUTTERSTOCK

Một thân cây bí ẩn đã
trôi nổi ở vị trí thẳng đứng 
trong hơn 120 năm

Bức xạ iPhone: Những cách đơn giản nhất 
để bảo vệ bản thân & giảm phơi nhiễm

động liên tục thay đổi; điều này khiến 
iPhone tăng mức độ tìm kiếm tháp 
hoặc vệ tinh lý tưởng nhất để duy trì 
kết nối.

Duy trì kết nối với nguồn dữ liệu 
ổn định cần ít năng lượng hơn nhiều 
so với việc liên tục thiết lập kết nối 
mới với các nguồn biến động; vì vậy 
tốt nhất bạn nên tránh gọi điện thoại 
khi đang lái xe. Khi cần thực hiện 
cuộc gọi, hãy nhớ rằng bức xạ iPhone 
cao nhất khi kết nối lần đầu; vì vậy 
hãy tránh áp điện thoại vào tai cho 
đến khi kết nối cuộc gọi. Kết nối cuộc 
gọi bắt đầu khi bộ đếm giờ cuộc gọi 
được thiết lập.

 
Hạn chế sử dụng khi có thể
Bất cứ khi nào có thể, hãy hạn chế sử 
dụng iPhone, đặc biệt là khi để gần 
cơ thể. Chọn tin nhắn thoại khi có 
thể. Lúc điện thoại, hãy nói chuyện 
ngắn gọn. Trò chuyện với bạn bè trực 
tiếp thay vì qua điện thoại. Nếu bạn 
thường xuyên thực hiện các cuộc gọi 
dài, hãy sử dụng điện thoại cố định có 
dây – vâng, chúng vẫn còn tồn tại!

 
Đừng để iPhone trong phòng ngủ
Khi không sử dụng iPhone vào buổi 
tối, thì không cần đặt nó trong phòng 
ngủ. Bạn có thể để iPhone trên bàn 
cạnh giường làm chuông báo thức, 
nhưng đồng hồ báo thức kỹ thuật số 
lại có giá cả rất phải chăng và không 
phát ra bức xạ không dây gây hại.

Nếu có thể, hãy sạc iPhone trong 
một phòng khác. Nhưng nếu phải đặt 
nó trong phòng ngủ vào ban đêm, 

hãy để càng xa giường càng tốt và bật 
chế độ máy bay trước khi bạn nằm.

 
Đầu tư vào thiết bị bảo vệ EMF
Vì nhiều lý do khác nhau, một số 
người trong chúng ta phải sử dụng 
iPhone của mình thường xuyên. Ví 
dụ: công việc luôn yêu cầu bạn phải 
liên lạc qua điện thoại. Cho dù bạn sử 
dụng nhiều hay ít, tốt hơn là sử dụng 
một ốp lưng chống bức xạ iPhone che 
chắn EMF giữa điện thoại và tai hoặc 
các bộ phận khác của cơ thể. Điều 
này sẽ làm giảm sự tiếp xúc trực tiếp 
của da với bức xạ RF và ELF. 

Nếu bạn thường xuyên sử dụng 
tai nghe, hãy sử dụng tai nghe chống 
bức xạ, nó truyền âm thanh qua ống 
khí rỗng thay vì dây truyền thống – vì 
loại này vẫn cho phép một số EMF 
truyền đến đầu.

Nếu bạn muốn sống lâu, khỏe 
mạnh và tận hưởng những phát 
minh mới nhất của công nghệ truyền 
thông, bạn phải chủ động thực hiện 
các bước này để bảo vệ bản thân và 
những người thân yêu khỏi bức xạ 
EMF có thể gây hại.

 
Tác giả Daniel DeBaun là chuyên 
gia được quốc tế công nhận trong 
lĩnh vực bức xạ EMF, che chắn EMF 
và các vấn đề sức khỏe liên quan 
đến EMF, ông đặc biệt tập trung vào 
ảnh hưởng của phơi nhiễm từ thiết 
bị di động. Ông là đồng tác giả của 
“Radiation Nation: The Fallout of 
Modern Technology” và là Giám đốc 
điều hành của DefenderShield.
 
 Thu Ngân biên dịch
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hành gần đây của Suzanne Simard.

MOTHER TREE PROJECT

MARIANA BUENDIA

Một thân cây bí ẩn cao 9 
mét đã trôi nổi thẳng đứng 
trong hồ Crater ở Oregon, 
Hoa Kỳ kể từ năm 1896, 
như thể rễ của nó bị dính 
chặt vào đáy, mặc dù không 
có  gì  thực  sự  hỗ  trợ  nó.

Hồ Crater ở Công viên 
Quốc gia Oregon là hồ 
sâu nhất Hoa Kỳ, có làn 
nước xanh thẳm đặc biệt. 
Nhưng một trong những 
điểm thu hút nhất là “Ông 
già của hồ”, đó là một thân 
cây khổng lồ đã nằm trong 
nước hơn 120 năm. Điều 
thú vị nhất về khúc gỗ nổi 
tiếng là vị trí thẳng đứng 
của nó, rất thẳng và quá 
hoàn hảo, thân cây này đã 
duy trì như vậy theo thời 
gian mà không có gì để 
neo nó xuống đáy. Trang 
Science Alert đưa tin rằng, 
kiểu trôi nổi này thách thức 
các quy luật vật lý và khiến 
các nhà khoa học bối rối.

Thân cây, được cho là 
có thể đỡ một người đứng 
thẳng, được phát hiện vào 
năm 1896 bởi nhà địa chất 
và nhà thám hiểm Joseph 
Diller, thân cây nhô lên 
khoảng 1.2 mét so với mặt 
nước. Nhà nghiên cứu cho 
biết rằng trong 5 năm đầu 
tiên kể từ khi được phát 
hiện, thân cây đã di chuyển 
khoảng 400 mét trong hồ.

Theo Daily Mail, nghiên 
cứu thứ hai về thân cây bí 
ẩn được tiến hành vào năm 
1938, khi nhà thám hiểm 
John Doerr dành ba tháng 
để theo dõi sự chuyển động 
của nó. Sau đó, ông ta phát 
hiện ra rằng “Ông già” 
không thể chìm đã đi được 
quãng đường 99.9 km.

Theo Science Alert đăng 
tải, ông Mark Buktenica, 
nhà sinh thái học thủy 
sinh tại công viên quốc 
gia Nam Oregon, cho biết 
trong cuộc phỏng vấn với 
ông Conor Knighton trên 
CBS News: “Quý vị có thể 
nghĩ rằng 1.2 mét trên 
mặt nước thì nó hoạt động 
giống như một cánh buồm 
nhỏ, nhưng đôi khi nó di 
chuyển trên mặt hồ ngược 
chiều gió.”

Mặc dù “Ông già của 
hồ” được cho là đã trôi 
trong nước khoảng 120 
năm, nhưng phân tích 
carbon cho thấy thân cây 
này ít nhất đã 450 năm tuổi.

Câu hỏi vẫn chưa được 
trả lời là: làm thế nào mà 
thân cây có thể đứng thẳng 
lâu như vậy?

Nếu tuân theo các quy 
tắc vật lý cơ bản, trọng tâm 
của một vật nổi có mật độ 
đồng nhất sẽ cao hơn trọng 
tâm của lực nổi của nó. 
Điều này có nghĩa là một 
thân cây dài nổi trên một 
trục ngang và một thân 
cây ngắn nổi theo phương 
thẳng đứng.

Vì vậy, theo logic, với 
chiều dài 9 mét và đường 
kính 61 centimét, “Ông già 
của hồ” nên phải nổi theo 
chiều nằm ngang, cũng 
theo Science Alert.

Câu trả lời cho câu hỏi 
tại sao thân cây lại trôi theo 

phương thẳng đứng vẫn 
chưa được tìm ra. Người ta 
suy đoán rằng khi nó trượt 
xuống hồ hơn một thế kỷ 
trước, đá đã vướng vào rễ 
của nó, khiến cho thân cây 
trôi theo phương thẳng 
đứng. Tuy nhiên, ngày nay 
không có gì để neo nó dưới 
nước, và cũng như không 
có bằng chứng nào cho 
thấy điều này đã xảy ra.

Lập luận là phần cuối 
chìm sẽ trở nên đặc hơn và 
nặng hơn theo thời gian, 
kết quả là phần nổi bên 
ngoài sẽ vẫn hoàn toàn 
khô. Viện Crater Lake chỉ ra 
rằng, “Sự cân bằng rõ ràng 
này cho phép thân cây rất 
ổn định trong nước.”

Tuy nhiên, không có gì 
đã được chứng minh như 
vậy, và ngày nay thân cây 
già này vẫn tiếp tục thách 
thức các định luật vật lý.

Đặc điểm của hồ Crater 
cũng rất đặc biệt. Theo 
Science Alert, hồ miệng 
núi lửa Crater, bao phủ 
một vùng trũng khổng lồ 
sâu 655 mét, được hình 
thành cách đây khoảng 
7,700 năm sau khi núi lửa 
Mazama sụp đổ trong một 
vụ đại hồng thủy.

Điểm đặc biệt của hệ 
thống thủy sinh tự nhiên 
này là sinh vật rất thưa 
thớt, có ít loài sinh sống 
trong đó. Theo Cơ quan 
Công viên Quốc gia Hoa 
Kỳ, cá sống trong hồ không 
phải là cá bản địa, và những 
loài sống trong môi trường 
sống này đã được đưa vào 
từ năm 1888 đến năm 1941.

Ngoài ra, hồ Crater, hồ 
sâu thứ chín trên thế giới 
với 592 mét, sâu đến mức 
nếu tháp Eiffel, tượng Nữ 
thần Tự do và Đài tưởng 
niệm Washington được xếp 
chồng lên nhau dưới thân 
cây bí ẩn thì vẫn không 
chạm đến đáy. 

Mặc dù vậy, những câu 
chuyện về “Ông già của hồ” 
và hồ Crater vẫn tiếp tục 
gây kinh ngạc cho tất cả du 
khách, cũng như các nhà 
khoa học đang tìm kiếm 
câu trả lời cho những hiện 
tượng chưa giải thích được.

Ngọc Quỳnh biên dịch

"Ông già của hồ" .

Hồ miệng núi lửa Crater ở Oregon.
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Ngâm trái cây
và rau quả là

một cách tốt để làm 
sạch chúng.

Bà Suzanne 
Simard là một 
giáo sư sinh 
thái rừng, hiện 
bà đang giảng 
dạy tại Đại học 
British Columbia. 
Bà chụp ảnh 
cùng với tàn 
tích của một cây 
tuyết tùng già 
ở Haida Gwaii, 
British Columbia, 
năm 2017.
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Nga thử nghiệm hỏa tiễn sát nơi 
NATO tập trận
Hôm 29/06, Nga đã thử nghiệm hệ thống 
phòng không ở đảo Crimea cùng thời 

điểm NATO và Ukraine đang tập trận quân 
sự  rầm rộ  ở  Hắc Hải.

Theo đó, Nga đã khai triển khoảng 20 
chiến đấu cơ và trực thăng, bao gồm cả oanh tạc 

cơ  Su-24M, cũng  như  hệ thống hỏa tiễn đất đối không S-400. 
Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga tuyên bố: “Hạm đội 

Hắc Hải đang thực hiện một số việc ‘để giám sát hoạt động của 
các tàu từ NATO và các quốc gia khác’ tham gia cuộc diễn tập 
Gió Biển 2021.” Trước đó, Nga đã kêu gọi hủy bỏ các cuộc tập 
trận  quân  sự  thường niên của NATO tại khu vực này.

‘Sợ bóng sợ gió’,
Trung Cộng cấm dân 
mua dao, đốt lửa, 
nấu ăn, ...
Nhân ngày lễ 100 năm 

thành lập của Trung Cộng, 
Bắc Kinh siết chặt các biện 

pháp kiểm soát an ninh. Ngoài 
việc điều một lực lượng lớn công an 
canh gác ở các trục đường trung tâm, 
việc mua dao cũng bị kiểm soát chặt 
chẽ và các cửa hàng ở khu vực Đông 
Hoa môn và Vương Phủ Tỉnh bị buộc 
phải đóng cửa. 

Để mua được dao cần phải mang 
theo thẻ căn cước và ghi danh tại cửa 
hàng, và dao được chuyển qua đường 
bưu điện sau ngày 01/07. 

Người dân trong khu vực kiểm 
soát không được phép đốt lửa và 
nấu ăn. Nhân viên của khu chợ Hòa 
Bình Môn cho biết, khu dân cư ở đây 
đã được phát phiếu ăn uống trị giá 
20 nhân dân tệ để ngăn mọi người 
nấu ăn. Một số cư dân mạng cho biết 
khu Đông Hoa Môn đã ngừng cung 
cấp khí đốt tự nhiên, việc nấu nướng 
chỉ có thể trở lại bình thường vào 
ngày 04/07.

Quảng Đông, Trung Quốc, xây 
dựng khu cách ly 5,000 phòng
Những báo cáo chính thức gần đây 
cho biết, thành phố Quảng Châu, 
tỉnh Quảng Đông, đã có 9 ngày liên 
tiếp không có ca nhiễm cộng đồng 
nào. Theo báo cáo ngày 26/06, các 
khu vực có nguy cơ xảy ra dịch bệnh 
tại Quảng Châu đã được khử khuẩn 
và giám sát. Hiện tại, toàn bộ Quảng 
Châu là khu vực rủi ro thấp. Thế 
nhưng các nhà chức trách lại đưa ra 
quyết định chính thức xây dựng một 
khu cách ly y tế ở ngoại ô Quảng Châu 
có diện tích 250,000 m2 với 5,000 
phòng độc lập.

Ngoài ra, thành phố Thâm Quyến, 
tỉnh Quảng Đông, cũng xây dựng một 
trạm tương tự. Dự kiến trạm này 
sẽ đi vào sử dụng từ tháng 09/2021. 
Người dân Thâm Quyến đã đặt câu 
hỏi: Nếu dịch thực sự được kiểm soát, 
thì sao lại cần xây dựng một trạm 
cách ly như thế?

Brazil đình chỉ hợp đồng 
vaccine với Ấn Độ, ngừng cấp 
phép cho vaccine Trung Quốc

Theo Reuter đưa tin, ngày 29/06, 
Bộ Y tế Brazil hủy hợp đồng mua 
vaccine Covaxin của Ấn Độ trị 
giá 324 triệu USD để nhập cảng 20 
triệu liều Covaxin. Tuy nhiên, đã 
có những tố cáo lo ngại về sự bất 
thường trong thỏa thuận này. Các 
công tố viên cho rằng mức giá này là 
tương đối cao. Và cuộc điều tra vẫn 
đang được tiến hành.

Cùng lúc này, Cơ quan quản lý 
y tế Brazil Anvisa đã hủy yêu cầu 
cấp phép, sử dụng khẩn cấp đối với 
vaccine COVID-19 của CanSino 
(Trung Quốc). Lý do được đưa ra là 
Cansino đã cắt đứt mối liên hệ với 
công ty đại diện ở Brazil. Nguyên 
nhân không được biết rõ.

Anvisa cho biết CanSino đã yêu cầu 
thay thế đại diện của mình ở Brazil, 
và đại diện đó sẽ phải nộp đơn xin cấp 
phép sử dụng khẩn cấp một lần nữa.

Indonesia đang đến gần 
hơn bờ vực của một 
‘thảm họa y tế’

Theo Reuters hôm 29/06, 
Hội Chữ thập đỏ đã cảnh 

báo, quốc gia này lại đến gần 
hơn bờ vực của một ‘thảm họa’ 

y tế khi số ca nhiễm virus Trung 
Cộng mới ghi nhận luôn vượt quá 
20,000 ca mỗi ngày.

Nhiều bệnh viện đã quá tải và 
người dân phải tìm cách bảo đảm 
oxy cho những người bệnh ở nhà. 
Các nhà cung cấp cho biết, giá một 
bình oxy đã tăng lên 140 USD so 
với mức thông thường là 50 USD 
và trong tình trạng thiếu nguồn 
cung cấp.

Các nhà khoa học cho rằng, làn 
sóng nhiễm virus mạnh mẽ này là 
do biến thể nguy hiểm Delta. Bên 
cạnh đó, việc gia tăng đi lại của 
người Hồi giáo sau tháng ăn chay 
cũng thúc đẩy sự lây lan. Indonesia 
là vùng dịch lớn nhất Đông Nam 
Á, hiện ghi nhận hơn 2.1 triệu 
ca nhiễm virus, trong đó có hơn 
58,000 ca tử vong.

Úc phong tỏa gần một nửa dân số vì 
biến thể Delta của COVID-19

Chính quyền tiểu bang Queensland của 
Úc vừa ban bố lệnh phong tỏa kéo dài 
3 ngày đối với khu vực Đông Nam tiểu 

bang này và một số khu vực lân cận từ 6 
giờ chiều ngày 29/06, sau khi địa phương 

này ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 trong 
cộng đồng.

Theo đó, khoảng 12 triệu người Úc, tương đương gần một 
nửa dân số quốc gia lớn nhất Châu Đại Dương này, sẽ phải 
ở nhà theo lệnh phong tỏa của chính quyền các địa phương 
nhằm đối phó với sự bùng phát của các ca nhiễm mới do biến 
thể Delta có khả năng lây lan mạnh gây ra. 

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, có hơn 320 ca nhiễm, đề nghị chi viện y tế khẩn cấp

Sáng ngày 30/06, giới chức tỉnh Bình Dương 
đã gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế và Viện Pasteur 
của Sài Gòn khẩn cấp chi viện cho tỉnh này 
trước tình trạng số ca nhiễm virus Trung Cộng 
chuyển qua cấp độ 5 (trên 300 ca). Tỉnh đề 
nghị Bộ Y tế xem xét cử chuyên gia điều tra dịch 

tễ, chi viện lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, 
bác sĩ và điều dưỡng; thiết bị test nhanh, máy 
xét nghiệm COVID-19 và các trang thiết bị 
phòng hộ khác … Chỉ riêng trong đợt dịch 
thứ 4, Bình Dương đã ghi nhận 326 ca nhiễm 
trong cộng đồng.

ĐIỂM TIN

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua 2 dự luật đối 
phó với Trung Quốc

Hôm 28/06, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua hai dự luật nhằm thúc 
đẩy nghiên cứu khoa học để tăng sức cạnh tranh của Hoa Kỳ 
trước Trung Quốc. Dự thảo Đạo luật Nền tảng Khoa học Quốc 
gia Tương lai được thông qua với tỷ lệ phiếu 345/67, và dự 

thảo Đạo luật Bộ Khoa học Năng lượng Tương lai với tỷ lệ 351/68.
Hai dự luật trên sẽ tăng tài trợ cho Quỹ Khoa học Quốc gia và Văn 

phòng Khoa học của Bộ Năng lượng lên khoảng 7% hàng năm. 
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