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Thưa Quý độc giả,

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

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

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

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

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

Trân trọng,
Epoch Times Tiếng Việt
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Những lá cờ Hoa Kỳ tung bay trong gió.

Tại sao The Epoch Times 
‘Bảo vệ Hoa Kỳ’

CHIEN-MIN CHUNG/AP PHOTO

Hai cảnh sát mặc thường phục bắt giữ một học 
viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An 
Môn, Bắc Kinh, vào ngày 31/12/2000.

KINH TẾ - TÀI CHÍNH
Một người đi bộ qua biển báo Tuyển dụng bên ngoài cửa hàng

Lamps Plus ở San Francisco, hôm 03/06/2021.

Lòng ái quốc và 
những nghĩa cử 
cao đẹp: Niềm vui 
của cuộc sống

HOA KỲ

LAWRENCE KADISH

Có điều gì đó mãnh 
liệt và tràn đầy thôi 
thúc trên khuôn 
mặt của những ai lần 
đầu tiên đứng đọc lời tuyên thệ 
trung thành với tư cách là công 
dân Hoa Kỳ nhập tịch. Khi nhập 
cảnh hợp pháp vào quốc gia của 
chúng ta, họ đã trở thành một 
nhóm trong số những người Mỹ 
ái quốc nhiệt thành nhất, những 
người đã có được quyền để được 
gọi là công dân. Thế nhưng, họ 
lại phát hiện ra họ đang ở một 
đất nước mà giờ đây người ta 
thường tỏ ra lạnh nhạt và không 
thoải mái với việc biểu thị lòng 
ái quốc.

Là một quốc gia của những 
người nhập cư, Hoa Kỳ đã liên 
tục có những làn sóng công dân 
mới nhập tịch – những người sẽ 
đi đầu vẫy quốc kỳ Mỹ dọc theo 
cuộc diễn hành ngày Mùng 4 
Tiếp theo trang 5

HOA KỲ
Cựu TT Trump
hứa sẽ khôi phục 
quyền tự do ngôn 
luận tại Hoa Kỳ

Việc làm hồi phục nhanh ở 
những tiểu bang sớm chấm dứt

các phúc lợi liên bang

MELANIE SUN

Cựu Tổng thống (TT) Donald 
Trump đã cảnh báo tại cuộc 
meeting “Cứu lấy Hoa Kỳ” lần 
thứ hai hôm 03/07 rằng người 
Mỹ không còn quyền tự do ngôn 
luận nữa; ông mô tả một hệ thống 
“kiểm duyệt truyền thông và hoạt 
động trực tuyến” đầy quyền lực chỉ 
thể hiện quan điểm chính trị của 
Đảng Dân Chủ, gồm cả ý tưởng 
Tiếp theo trang 2

Trung Cộng đã và đang hủy hoại những giá 
trị tốt đẹp nhất của Trung Quốc

EMEL AKAN

Nhiều nhà kinh tế đang 
tranh cãi liệu các khoản 
trợ cấp thất nghiệp do 
đại dịch của liên bang 

có thực sự khuyến khích người 
lao động quay trở lại làm việc hay 
không. Họ nói rằng có nhiều yếu 
tố góp phần vào sự thiếu hụt lao 
động hiện nay. Tuy nhiên, những 
dấu hiệu ban đầu cho thấy sự 
phục hồi của thị trường lao động 
đang tăng tốc ở những tiểu bang 

sớm chấm dứt các phúc lợi liên 
bang bổ sung.

Tình trạng thiếu lao động trầm 
trọng trên toàn quốc đã khiến 26 
tiểu bang – tất cả trừ một tiểu bang 
do thống đốc Đảng Cộng Hòa 
lãnh đạo – chọn không tham gia 
chương trình phúc lợi mở rộng 
trước khi hết hạn ngày 06/09. Dữ 
liệu việc làm sẽ không được phản 
ánh đầy đủ cho đến đầu tháng 
08/2021, thời điểm công bố báo 
cáo việc làm của tháng 07/2021. 
Tuy nhiên, số lượng tiếp tục nhận 

trợ cấp thất nghiệp bình thường 
[cấp tiểu bang] gần đây đã giảm 
nhanh ở những tiểu bang sắp 
chấm dứt khoản bảo hiểm thất 
nghiệp phụ trội trị giá 300 USD/
người/tuần. Điều tương tự cũng 
được nhận thấy ở đơn xin thất 
nghiệp lần đầu tiên.

Hết hạn hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp “có khả năng sẽ tạo ra 
một làn gió mới cho việc tuyển 
dụng trong những tháng tới,” 
nhà kinh tế trưởng Jan Hatzius tại 
Tiếp theo trang 22

BBT THE EPOCH TIMES

Với sáng kiến   mới 
tên “Bảo vệ Hoa 
Kỳ” (Defending 
America), The Epoch 

Times mong muốn gợi 
cho người Mỹ nhớ về bản chất tốt 
đẹp của đất nước chúng ta.

Một lời nhắc nhở như vậy lẽ 
ra là không cần thiết.

Ngay từ những ngày đầu lập 
quốc, Hoa Kỳ đã mang lại cho 
công dân của mình quyền tự 
do quan trọng nhất: tự do tín 
ngưỡng. Hoa Kỳ đã và đang là một 
quốc gia mà ở đó những người có 
đức tin có thể thực hành tôn giáo 
của mình mà không sợ bị đàn áp.

Bằng cách bảo vệ các quyền 
căn bản, người Mỹ đã khẳng định 
Tiếp theo trang 3

BBT THE EPOCH TIMES
 

Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(Trung Cộng) đã thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa gắt gao 
cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày 
thành lập Đảng. Bắc Kinh đang 

được canh giữ nghiêm ngặt. Các 
cửa hàng bán dao được yêu cầu 
ghi lại số thẻ căn cước và báo cáo 
thông tin của khách hàng cho 
cảnh sát. Các nhà hàng trong các 
khu vực hạn chế ra vào buộc phải 
Tiếp theo trang 25
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cho rằng ông Trump đang tấn 
công vào nền dân chủ qua việc 
thảo luận về khả năng gian lận 
bầu cử  tiềm tàng.

“Chúng ta đang sở hữu một 
hệ thống bầu cử thực sự yếu 
kém; nó phải được thay đổi,” vị 
tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ 
nói với hàng ngàn người ủng hộ 
tập trung tại Robarts Arena ở 
Sarasota, Florida.

“Hãy nhớ lấy điều này, tôi 
không phải là người đang cố 
gắng phá hoại nền dân chủ của 
Hoa Kỳ. Mà tôi chính là người 
đang cố gắng cứu lấy nền dân 
chủ của Hoa Kỳ.”

Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng 
Hòa đã cáo buộc lẫn nhau kể từ 
cuộc bầu cử hỗn loạn năm 2020, 
mà cựu TT Trump khẳng định 
rằng ông sẽ không nhượng bộ, 
và đang chờ kết quả của một 
cuộc kiểm toán hoàn chỉnh cho 
Quận Maricopa của tiểu bang 
Arizona được thực hiện độc lập 
với văn phòng tổng thư ký tiểu 
bang. Các cuộc kiểm toán bổ 
sung dự kiến   sẽ được tiến hành 
tại các khu vực pháp lý khác.

“Chúng ta không thể để họ 
tước đi quyền tự do ngôn luận 
của chúng ta, để chúng ta có thể 
nói về các cuộc bầu cử hủ bại. 
Nếu không, điều quý vị sẽ có… 
đó là chủ nghĩa cộng sản. Đó 
là những gì họ làm ở các nước 
cộng sản này. Quý vị không có 
tiếng nói nữa,” ông Trump nói.

“Đảng Dân Chủ đã lợi dụng 
COVID để gian lận. Họ đã thay 
đổi các quy tắc tại các tiểu bang 
quan trọng một cách bất hợp 
pháp. Họ đã đánh cắp các phiếu 
bầu,” ông Trump nói. “Họ đã 
bãi bỏ các yêu cầu xác thực 
chữ ký, tạo ra một hệ thống đầy 
quyền lực nhằm kiểm duyệt 
truyền thông và hoạt động trực 
tuyến của các đối thủ, và làm 
mọi thứ có thể nhằm tạo điều 
kiện cho việc gian lận giống 

như điều mà người ta sẽ làm ở 
một quốc gia thuộc thế giới thứ 
ba. Đó là những gì đã xảy ra với 
cuộc bầu cử này.”

Cựu TT Trump đã đặc biệt đề 
cập đến Right Side Broadcasting 
Network (RSBN), hãng truyền 
thông đã bị YouTube đình chỉ 
phát trực tiếp trên kênh của họ 
trong một tuần chỉ vài giờ trước 
cuộc meeting. RSBN đã đưa 
tin theo dòng sự kiện về những 
lần xuất hiện trước công chúng 
của cựu TT Trump kể từ tháng 
07/2015. Sau khi bị đình chỉ, 
công ty này đã chuyển sang 
nền tảng video Rumble để 
phát trực tiếp bài diễn văn của 
ông Trump.

Cựu tổng thống cũng đề cập 
đến việc các tỷ phú cánh tả bị 
cáo buộc đã tài trợ để khiến các 
thùng bỏ phiếu mất đi tính bảo 
mật trong cuộc bầu cử năm 2020. 
Ông lấy Facebook làm ví dụ, khi 
đề cập đến các báo cáo nói rằng 
Giám đốc Điều hành Facebook 
Mark Zuckerberg cùng vợ ông, 
bà Priscilla Chan, đã tài trợ một 

phần cho một tổ chức bất vụ 
lợi phân phát bất thường 350 
triệu USD cho gần 2,500 quan 
chức bầu cử tại 48 tiểu bang và 
District of Columbia, điều mà 
có thể đã giúp tăng tỷ lệ cử tri 
đi bầu cho Đảng Dân Chủ.

Nhưng để làm được như vậy, 
ông cho biết cần phải có những 
hành động để khôi phục lòng 
tin và sự minh bạch cho tất cả 
người Mỹ vào hệ thống bầu cử 
quốc gia.

“Chúng ta đã khiến họ bất 
ngờ vào năm 2016. Và rồi họ đã 
làm việc suốt trong bốn năm 
chỉ để bảo đảm điều đó không 
tái diễn lần nữa,” ông Trump 
nói về Đảng Dân Chủ, cáo buộc 
đảng này đã gian lận bầu cử.

Một lần nữa ông lại đặt nghi 
vấn về tổng số phiếu của TT 
Joe Biden, khi cho biết ông 
cảm thấy khó tin rằng ông 
Biden đã nhận được nhiều 
phiếu bầu từ người Mỹ gốc Phi 
Châu hơn cả cựu TT Barack 
Obama. Ông Trump nói rằng, 
giống như nhiều vấn đề khác, 
chẳng hạn như giả thuyết 
virus Vũ Hán rò rỉ từ phòng 
thí nghiệm và các chính sách 
biên giới của ông, ông tin rằng 
tuyên bố của mình về một 
“cuộc bầu cử gian lận” sẽ được 
chứng minh là đúng.

“Tôi tự hỏi tôi sẽ được chứng 
minh là đúng về điều gì tiếp 
theo nữa. Có lẽ đó sẽ là cuộc 
bầu cử, có lẽ vậy,” ông nói.

Cựu TT Trump nói rằng các 
đảng viên Cộng Hòa trên khắp 
đất nước đang đoàn kết quanh 
các nỗ lực nhằm bảo đảm các 
cuộc bầu cử trong tương lai 
bằng cách thúc đẩy luật yêu 
cầu [kiểm tra] thẻ căn cước của 
cử tri, xác thực toàn bộ chữ ký, 
xác nhận quốc tịch, kiểm soát 
tính liêm chính của quy trình 
giám sát và cập nhật danh 
sách cử tri.

“Đó là những gì được làm 
trước cuộc bầu cử, không phải 
sau cuộc bầu cử,” ông Trump nói.

Ông nói rằng Đảng Cộng 
Hòa “sẽ khôi phục lại quyền tự 
do ngôn luận tại Hoa Kỳ, điều 
mà chúng ta đang không có.”

Hàng trăm người ủng hộ cựu 
TT Trump đã xếp hàng cả đêm 

để tham gia sự kiện này, theo đó 
một đám đông lớn đã ở lại cho 
đến 8 giờ tối để nghe bài diễn 
văn của cựu TT Trump, bất chấp 
một cơn giông diễn ra trước khi 
cơn bão nhiệt đới Elsa đổ bộ.

Ông Trump nhận xét rằng 
nếu cử tri Mỹ tin tưởng vào tính 
liêm chính của cuộc bầu cử 
năm 2020, thì ông đã không thu 
hút được nhiều người vẫn đến 
tham dự các cuộc meeting của 
ông  như  vậy.

“Nếu chúng ta thua cuộc bầu 
cử đó… tôi sẽ không có một đám 
đông vượt quá cả những gì tầm 
mắt thường có thể nhìn thấy, 
mà vẫn ở lại giữa cơn giông bão 
như  thế này,” ông nói.

Sau đó, ông đã nói đùa rằng 
một số phụ nữ tham dự trông 
như “một mớ hỗn độn” vì trời 
mưa tầm tã.

“Nhưng sự thật thì giờ quý 
vị trông còn đẹp hơn cả khi 
quý vị đến viện thẩm mỹ,” ông 
Trump nói. “Quý vị thật chân 
phương. Thật tuyệt vời.”

Ông cũng bác bỏ các nỗ lực 
pháp lý do các công tố viên New 
York mở ra để kết tội cho các 
cáo buộc chống lại công ty của 
ông, The Trump Organization, 
và ông Allen Weisselberg, giám 
đốc tài chính của công ty này, 
về “phúc lợi nhân viên”.

“Đó thực sự được gọi là sai 
phạm của cơ quan tố tụng. Đó 
là một điều khủng khiếp, thật sự 
khủng khiếp,” ông Trump nói 
về các nỗ lực pháp lý, đối chiếu 
chúng với các vụ sát nhân và 
buôn người mà ông cho biết đã 
không bị các công tố viên đeo 
đuổi đến hết mức như vậy. Ông 
Weisselberg đã không nhận tội 
về  các cáo buộc trên.

Truyền thông địa phương 
đưa tin, theo Chủ tịch Đảng 
Cộng Hòa tiểu bang Florida 
Joe Gruters, Thống đốc Ron 
DeSantis đã không tham dự 
cùng ông Trump tại cuộc 
meeting sau khi cả hai quyết 
định vị lãnh đạo tiểu bang này 
sẽ ở lại Nam Florida để giám sát 
các nỗ lực khắc phục sự cố sập 
chung cư ở Surfside và chuẩn bị 
cho cơn bão Elsa.

Sau bài diễn văn của cựu TT 
Trump là màn bắn pháo bông kỷ 
niệm Ngày Độc Lập, khi mà “56 
con người ái quốc dũng cảm tại 
Philadelphia đã tự hào tuyên 
bố nền độc lập của chúng ta và 
dũng cảm khẳng định chân lý 
vĩnh cửu rằng tất cả chúng ta 
được tạo ra bình đẳng dưới bàn 
tay toàn năng của Đấng Tạo 
Hóa,” ông Trump nói.

“Với tinh thần của ngày 
04/07/1776 đang khuấy động 
tâm can chúng ta… chúng ta 
sẽ làm cho cuộc bầu cử của 
chúng ta tự do và an toàn trở 
lại; chúng ta sẽ làm cho Hoa 
Kỳ hùng cường trở lại; chúng ta 
sẽ làm cho Hoa Kỳ giàu có trở 
lại; chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ 
mạnh mẽ trở lại; chúng ta sẽ làm 
cho Hoa Kỳ tự hào trở lại; chúng 
ta sẽ làm cho Hoa Kỳ an toàn trở 
lại, và chúng ta sẽ làm cho Hoa 
Kỳ vĩ đại trở lại.”

Hạo Văn biên dịch

phẩm giá của mỗi cá nhân, và 
bảo đảm các quyền tự do ngôn 
luận, báo chí, hội họp và biểu 
tình, cũng như quyền sở hữu tài 
sản, cùng với các quyền khác. 
Và nhờ đó đã mở ra cánh cửa 
cho mỗi người tìm cách hoàn 
thiện bản thân. Tất cả mọi người 
được tự do theo đuổi ước mơ 
của mình, nhờ đó chúng ta đã 
trở thành một dân tộc sáng tạo, 
phồn vinh và rộng lượng.

Từ khắp nơi trên thế giới, 
Hoa Kỳ đã thu hút những 
người ưu tú nhất đến từ   các 
quốc gia khác: những người đã 
can đảm mạo hiểm mọi thứ để 
đến hít thở bầu không khí của 
tự do; những người tài năng 
chỉ đơn giản mong muốn có cơ 
hội để chứng minh bản thân; 
những người muốn đem lại 
cho gia đình họ một cuộc sống 
an toàn và sung túc.

Và vì thế Hoa Kỳ đã trở thành 
một quốc gia của những người 
nhập cư. Hoa Kỳ đã và đang là 
một quốc gia của tiến bộ khoa 
học và công nghệ, của sự vượt 
trội trong giáo dục, và của sự 
nâng cao mức sống một cách 
vững chãi.

Hoa Kỳ đã chiến đấu trong 
các cuộc chiến tranh trên toàn 
cầu để bảo vệ tự do, và trong 
thời bình đã phát triển các thể 
chế để thúc đẩy tự do và thịnh 
vượng  trên  toàn  thế  giới.

Nhưng giờ đây chính sự ưu 
việt này của Hoa Kỳ đang bị đưa 
ra bàn cãi, và chúng ta đang 
trong khủng hoảng.

Những lo ngại về tính liêm 
chính trong bầu cử đã làm dấy 
lên nghi ngờ về cuộc bầu cử 
tổng thống gần đây nhất của 
chúng ta.

Những yêu cầu thay thế 
“sự công bằng” bằng “sự bình 
đẳng” là một phần của một xu 
hướng chung hướng tới chủ 
nghĩa xã hội.

Một nền văn hóa xóa sổ 
đang tìm cách kiểm duyệt và 
bịt miệng những ai không tuân 
theo cách làm của chủ nghĩa 
cấp tiến, và trong toàn xã hội 
của chúng ta – trong các trường 
học, tập đoàn và chính quyền 
tại các cấp – có một trào lưu mới 
cho các phương thức độc tài.

Chỉ mới đây thôi, Hoa Kỳ 
vẫn là quốc gia thống lĩnh tuyệt 
đối về quân sự, nhưng hiện giờ 
không còn là như vậy nữa.

Đặc biệt, mục tiêu ngay trước 
mắt của Trung Quốc cộng sản 
là đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực 
tây Thái Bình Dương. Khái quát 
hơn thì nước này muốn thay thế 
Hoa Kỳ trở thành siêu cường 
của thế giới.

Chiến dịch chống Hoa Kỳ 
của Trung Quốc diễn ra trên 
mọi phương diện. Họ sử dụng 
gián điệp qua mạng và theo 
phương thức thông thường để 
đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật 
quân sự của Hoa Kỳ. Họ xâm 
nhập và phá hoại các thể chế 
của Hoa Kỳ, biến những thể chế 
này thành công cụ đem lại lợi 
ích cho Trung Quốc.

Họ cũng tìm cách thay đổi 
văn hóa chính trường của Hoa 
Kỳ, thúc đẩy chủ nghĩa xã hội từ 

hậu đài.
Trung Cộng đang thi hành 

một mức độ kiểm soát chưa 
từng thấy đối với người dân của 
họ. Thông qua hệ thống chấm 
điểm tín dụng xã hội, Trung 
Cộng bắt buộc mọi chi tiết của 
cuộc sống thường nhật đều phải 
tuân theo quy định của đảng 
này, dùng camera và công nghệ 
nhận dạng hình ảnh để giám 
sát người dân, kiểm duyệt email 
và mạng xã hội để mọi người 
chỉ nhận được tin tức đã được 
Trung Cộng chấp thuận.

Hiện nay, họ đang tìm cách 
xuất cảng hệ thống của họ ra 
khắp thế giới. Họ đang tìm cách 
đánh bại lời hứa tự do của Hoa 
Kỳ bằng chủ nghĩa cộng sản và 
kiểm soát xã hội.

Tuy Hoa Kỳ đang trong một 
thời điểm khủng hoảng, nhưng 
không cần thiết phải hoảng sợ. 
Để người dân Hoa Kỳ có thể 
đánh bại những mối đe dọa này 
từ bên trong và bên ngoài, điều 
cần thiết nhất là người dân Hoa 
Kỳ ghi nhớ lý do tại sao quốc gia 
của mình lại vĩ đại. Họ cần hiểu 
và cảm nhận được bản chất tốt 
đẹp căn bản của Hoa Kỳ.

The Epoch Times rất phù 
hợp với nhiệm vụ này. Đáng 
tiếc là các xu hướng tiêu cực ở 
Hoa Kỳ thường được thúc đẩy 
qua những câu chuyện được ưa 
chuộng trên các phương tiện 
truyền thông và mạng xã hội. 
Những câu chuyện đó thường 
xây dựng một thực tế ảo mà tình 
huống chân thực của chúng ta 
bị nhìn nhận và hiểu sai.

Tôn chỉ của The Epoch 
Times là Sự thật và Truyền 
thống. Tờ báo của chúng tôi nỗ 
lực cung cấp tin tức không phụ 
thuộc vào bất kỳ nghị trình nào. 
Không bị ràng buộc bởi lợi ích 
của công ty hay đảng phái, The 
Epoch Times mong muốn đem 
đến cho độc giả các thông tin 
chân thực. Nếu người dân Hoa 
Kỳ được biết những sự thật về 
các nguyên tắc và lịch sử của 
Hoa Kỳ, họ sẽ biết cách đánh giá 
tình hình hiện tại của chúng ta.

The Epoch Times ghi nhận 
trí tuệ và vẻ đẹp truyền thống 
của các nền văn minh lớn 
trên thế giới. Tôn trọng truyền 
thống, The Epoch Times có lập 
trường vững chắc khi phê bình 
và bác bỏ các học thuyết cách 

mạng của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Chẳng hạn 
như, nếu người dân Hoa Kỳ 
muốn tìm về sự thông tuệ của 
các bậc quốc phụ của chúng ta, 
họ sẽ thấy kiến thức uyên thâm 
thay cho những chuyện rối ren 
trong thời điểm này.

Với sáng kiến “Bảo vệ Hoa 
Kỳ,” The Epoch Times sẽ dùng 
các sự kiện, các ấn bản đặc biệt, 
phim tài liệu, câu đố và cuộc thi 
để thu hút và hướng dẫn.

Bằng cách nhắc nhở người 
dân Hoa Kỳ về lời hứa của quốc 
gia chúng ta, chúng tôi sẽ giúp 
đem lại cho đồng bào chúng ta 
sự tự tin mà họ cần để giúp đưa 
đất nước chúng ta quay trở về 
với một hướng đi đúng đắn.

Chúng tôi hy vọng người 
dân Hoa Kỳ sẽ tham gia vào nỗ 
lực này bằng cách lan tỏa các 
chương trình và ấn phẩm của 
chúng  tôi  cho  bạn  bè  và  gia  đình.

Để tìm hiểu thêm về các sự 
kiện và hoạt động liên quan 
đến sáng kiến “Bảo vệ Hoa Kỳ,” 
mời quý độc giả truy cập địa chỉ 
EpochTimesEvents.com

Minh Ngọc biên dịch

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

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

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

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

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

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

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

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

714-775-4553

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

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

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

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

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

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

Flood-builder Risks
và nhiều loại bảo hiểm khác.

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

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

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

Cell 703.485.4628

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

Cựu TT Trump hứa sẽ khôi phục quyền
tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ

Tiếp theo từ trang 1

Tiếp theo từ trang 1

Tại sao
The Epoch Times 

‘Bảo vệ Hoa Kỳ’

Cựu TT Donald Trump đến để 
chủ trì một cuộc meeting ở 

Sarasota, Florida,
hôm 03/07/2021.

Hãy nhớ lấy điều 
này, tôi không 
phải là người 

đang cố gắng phá 
hoại nền dân chủ 
của Hoa Kỳ. Mà 

tôi chính là người 
đang cố gắng cứu 
lấy nền dân chủ 

của Hoa Kỳ.

Donald Trump

Người dân lắng nghe cựu TT Donald Trump trong cuộc meeting ở Sarasota, Florida, hôm 03/07/2021.
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Tháng 7. Họ sẽ viết nên những 
ca khúc tôn vinh Hoa Kỳ, tôn 
vinh những người thợ xây đã 
kiến thiết các thành phố của 
chúng ta, những nhà khoa học 
đã đem lại cho chúng ta những 
phát kiến vĩ đại và những bác sĩ 
đã cứu mạng sống của chúng ta. 
Đổi lại, những công dân Hoa Kỳ 
mới đầy kiêu hãnh này sẽ khám 
phá ra niềm vui của cuộc sống 
nhờ lòng ái quốc của họ và bằng 
việc thực hiện những nghĩa cử 
cao đẹp. Khi làm như vậy, họ sẽ 
có được lòng tự tôn thầm lặng 
của một người nhập cư trên quê 
hương thứ hai, nơi tự do, pháp 
quyền và cơ hội vẫn đan quyện 
trong quốc gia của chúng ta.

Loại bình yên đó không 
thể được tìm thấy trên một toa 
thuốc, trong một tiệm spa, hay 

với một người nào đó tự xưng là 
diễn giả truyền cảm hứng. Nói 
đúng hơn, chính nhờ năng lực 
nội tại này mà Hoa Kỳ vẫn là 
“niềm hy vọng cuối cùng tốt đẹp 
nhất trên trái đất” – như Tổng 
thống Abraham Lincoln từng 
nói  về  xứ  sở  của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta đã bước 
sang một thời kỳ mà việc cùng 
nhau trưng bày những lá cờ Mỹ 
trong khu phố dọc theo mỗi 
cột đèn có thể châm ngòi cho 
sự chỉ trích rằng đó là màn phô 
diễn của một số người theo chủ 
nghĩa dân tộc hiếu chiến. Lịch 
sử Hoa Kỳ, cho dù có được giảng 
dạy đi chăng nữa, thì giờ đây 
cũng được nhìn qua một lăng 
kính chính trị phân cực hơn 
là đoàn kết. Và giữa lúc lòng ái 
quốc có thể bị những kẻ hoài 
nghi bất cần chế nhạo, niềm 
tự hào mà một người dành cho 

đất nước của họ – đất nước này, 
đất nước của chúng ta – không 
chỉ định nghĩa chính chúng ta 
mà còn cả tương lai của quốc 
gia chúng ta nữa.

Lịch sử của chúng ta cho 
thấy đây không phải là lần duy 
nhất và trên thực tế, chúng ta đã 
vượt qua những thứ còn tồi tệ 
hơn. Sự thừa nhận lòng ái quốc 
và những nghĩa cử cao đẹp 
trên một mảnh đất trân trọng 
tự do vẫn nằm trong những 
niềm vui hiếm hoi của cuộc 
sống trân quý; và đó là những 
gì đã không ngừng chữa lành 
vết thương của chúng ta, cho 
phép chúng ta nhận ra toàn bộ 
tiềm năng của mình với tư cách 
là một nền dân chủ. Hãy kỷ 
niệm Ngày Độc Lập năm nay và 
đừng quên rằng chúng ta vẫn 
là “niềm hy vọng cuối cùng tốt 
đẹp nhất trên trái đất.”

Viết  từ  Viện Gatestone.

Tác giả Lawrence Kadish là một 
nhà đầu tư và phát triển bất động 
sản thương mại và công nghiệp. 
Ông là chủ tịch sáng lập Ủy ban 
An ninh và Hòa bình ở Trung 
Đông và Mạng lưới Thông tin 
Trung Đông của Hoa Kỳ, cố vấn 
cao cấp của tổ chức Người Mỹ 

Chiến thắng Chủ nghĩa Khủng 
bố (AVOT), và là đồng sáng lập 
Liên minh Do Thái của Đảng 
Cộng Hòa. 

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

SHERRY DONG VÀ WEI YONG
 

Ông Diego và bà Adel Mansilla 
đã chờ để được xem Nghệ thuật 
Biểu diễn Shen Yun gần ba năm 
qua, nhưng sự chờ đợi đó thật 
xứng đáng.

Hôm 27/06/2021, ông Diego 
– một giáo sư giảng dạy tại 
trường Đại học Massachusetts – 
đã tham dự một buổi biểu diễn 
tại Nhà hát Palace ở Stamford, 
Connecticut. Ông cho biết, 
“Quý vị có thể cảm nhận có một 
tình cảm kết nối giữa tôi với các 
vũ công và màn trình diễn mà 
họ đang cố gắng khắc họa. Tôi 
cảm thấy tuyệt vời. Đó là một 
trải nghiệm không thể tưởng 
tượng được.” Đoàn Nghệ thuật 
Shen Yun có trụ sở tại New York 
đã bắt đầu chuyến lưu diễn vòng 
quanh thế giới sau khi tour diễn 
năm ngoái bị gián đoạn bởi đại 
dịch. Công ty vũ đạo cổ điển 
Trung Hoa nổi tiếng thế giới này 
trình diễn về Trung Quốc trong 
thời kỳ trước thời cộng sản, tái 
hiện nền văn minh thần truyền 
5,000 năm.

Buổi biểu diễn mô tả sống 
động các nền văn hóa từ “tất cả 
các miền khác nhau của Trung 
Quốc… giới thiệu rất nhiều dân 
tộc khác nhau và lưu giữ các 
truyền thống, vẻ đẹp của mỗi 
dân tộc. Thật là tuyệt vời,” bà 
Adel nói. Có khoảng 50 nhóm 
dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, 
và các buổi biểu diễn hàng năm 
có một số điệu múa dân tộc và 
dân gian, được trình diễn trên 
nền nhạc của một dàn nhạc 
giao hưởng kết hợp hài hòa giữa 
thanh âm của phương Đông và 
phương Tây.

Bà Adel cho biết, “Quý vị 
thậm chí quên mất có những 
nhạc công thực sự đang diễn 
tấu ra âm nhạc này. Và quý vị 
chỉ cứ  thế  bị  cuốn đi thôi.”

Cuộc hành trình bắt đầu ở 
Trung Hoa cổ đại, với nguồn gốc 
của nền văn minh tâm linh sâu 
sắc. Cũng có những tác phẩm 
nhắc đến thời hiện đại, với 
những người thiện lương kiên 
định vào văn hóa truyền thống 
và đức tin, ngay cả ở Trung Quốc 
ngày nay dưới chế độ cộng sản.

Ông Diego nói, “Chuyện này 
ắt hẳn rất đau đớn – tất nhiên 
không chỉ với những người đang 
phải chịu đựng trực tiếp – mà 
còn với tất cả những thân nhân 
và họ hàng khác cũng như những 
người biết về chuyện này và có 
lẽ không thể làm được gì nhiều 
vì họ không thể chống lại chính 
quyền ấy.” Một trong những câu 
chuyện được kể thông qua điệu 
múa đã làm sáng tỏ sự thật rằng 
những người có đức tin, như 
những học viên của môn thiền 
định Pháp Luân Công, đang bị 
đàn áp dưới chế độ cộng sản. 
Nhưng đối với ông Diego thì 
câu chuyện bi thảm đó đã kết 

thúc bằng một tình tiết lạc quan, 
“Phần kết rất có hậu. Một cái kết 
tích cực và tràn đầy hy vọng.”

Đối với bà Adel, toàn bộ màn 
trình diễn là một lời nhắc nhở 
đầy cảm hứng “để bảo đảm rằng 
phía ác không bao giờ chiến 
thắng trong nội tâm của chúng 
ta … và sự thiện lương mà họ 
[những nghệ sĩ biểu diễn] thể 
hiện – tôi sẽ cất giữ nó trong tâm 
và đưa ra lựa chọn hữu ý rằng 
tôi không muốn ủng hộ những 
thế lực xấu,” bà nói.

Bà Adel cho biết thêm, “Họ 
đang làm rất nhiều để thể hiện 
cho chúng ta điều đó, để truyền 
cảm hứng cho… sự thuần khiết 
thánh thiện này. Làm sao mà 
tôi có thể trở về nhà và trở nên 
mất bình tĩnh về mọi thứ? Tôi 
không thể… Giờ đây tôi cảm 
thấy như mình có trách nhiệm 
tiếp nối những gì họ đã trao cho 
chúng tôi. Họ đã trao đi với rất 
nhiều nỗ lực.”

Trong khi đó, nhà làm phim 
Gillian Fritzsche thích thú khi 
thấy văn hóa truyền thống được 

tái hiện trong đời thật với công 
nghệ tiên tiến, chẳng hạn như 
phông nền kỹ thuật số đã được 
cấp bằng sáng chế của Shen 
Yun, vốn góp một phần không 
thể  thiếu trong các vở múa.

Cô nói, “Phông nền được sử 
dụng theo cách thực sự hỗ trợ 
cho câu chuyện mà họ đang cố 
gắng mô tả. Tôi thực sự thích 
điều đó.”

Mặc dù trước đây cô 
Fritzsche chưa bao giờ trải 
nghiệm văn hóa Trung Quốc, 
nhưng “có những điều mà tôi 
có thể thấy trong chính bản 
thân mình khi xem những câu 
chuyện này được trình diễn 
trên sân khấu – những hy vọng 
và ước mơ, những nỗi sợ và 
mục đích. Một anh hùng, một 
chướng ngại – tất cả đều ở đó.”

Chuyến đi chơi này là ý tưởng 
của cô con gái chín tuổi của cô. 
Khi nhìn thấy bích chương Shen 
Yun tại văn phòng bác sĩ nhi 
khoa, con gái của cô Fritzsche 
đã năn nỉ mẹ cho đến xem. Năm 
nay, cuối cùng hai mẹ con cũng 

đã ấn định được ngày đi xem 
cùng với cha của cô Fritzsche.

Ông Glenn Rowe, giáo 
sư chiến lược kinh doanh ở 
Ontario, Canada, đã đến Trung 
Quốc vài lần và không ngạc 
nhiên khi biết rằng phần trình 
diễn văn hóa truyền thống của 
Shen Yun không được chế độ 
cộng sản vô thần của Trung 
Quốc hoan nghênh.

Ông nói: “Tôi thực sự đánh 
giá cao các cốt truyện và tôi 
thích thông điệp về đức tin. Chủ 
nghĩa vô thần là sai và thuyết 
tiến hóa là sai. Tôi nghĩ rằng 
thật đáng buồn khi không được 
xem chương trình biểu diễn 
này  ở  Trung Quốc.”

 
The Epoch Times nhìn nhận 
Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun 
là sự kiện văn hóa quan trọng 
của thời đại chúng ta và đã đưa 
tin về phản hồi của khán giả kể 
từ  khi thành lập công ty này vào 
năm 2006.
 
Hồng Ân biên dịch

STEPHEN MOORE

Không ai chú ý nhiều, 
nhưng Hoa Thịnh Đốn 
đang xây dựng một 
tầng lớp nhận trợ cấp 

mới vô cùng lớn, trị giá 
hàng ngàn tỷ USD: họ là giới doanh 
nghiệp Hoa Kỳ.

Ẩn sâu bên trong ngân sách 
của Tổng thống (TT) Joe Biden là 
hàng trăm tỷ USD để cho vay, tài trợ 
và bảo lãnh nợ vay của các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ. Viện trợ cho các 
‘Tập đoàn Bị Lệ Thuộc’ này phổ 
biến nhất trong lĩnh vực năng lượng 
tái tạo. Mặc dù hơn 100 tỷ USD ĐÃ 
được rót cho các công ty điện mặt 
trời và gió trong 30 năm qua, nhưng 
kế hoạch ông Biden dường như làm 
giàu thêm cho các nhà đầu tư vốn 
đã rất giàu có của các nhà máy điện 
mặt trời và gió khoảng 100 đến 200 
tỷ USD trong kế hoạch năng lượng 
xanh của tổng thống.

Trong hơn chục năm qua, chúng 
ta vẫn luôn nghe thấy rằng ngành 
công nghiệp [sức] gió và năng lượng 
mặt trời đang trở nên rẻ hơn và hiệu 
quả hơn, nhưng các khoản trợ cấp 
thì vẫn ngày càng tốn kém và kéo 
dài. Xin giải thích giúp điều này!

Tiếp nữa, hàng chục tỷ USD từ 
tiền thuế được dành cho các công ty 
như Tesla và Ford để họ có thể sản 
xuất xe hơi điện. Chính phủ cũng 
sẽ chi hàng tỷ USD cho các trạm 
sạc điện đường bộ. Chờ một chút! 
Tôi không nhớ nổi việc Chú Sam đã 
phải trả tiền để xây dựng các trạm 
xăng trên khắp đất nước.

Hầu hết đều là các sáng kiến   của 
Đảng Dân Chủ, nhưng Đảng Cộng 
Hòa lại tham gia vào cuộc chơi. 
Vào đầu tháng Sáu, Thượng viện đã 
thông qua với tỷ lệ 68–32 điều mà 
CNBC gọi là “một trong những dự 
luật công nghiệp (lưỡng đảng) lớn 
nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”

Ý tưởng là tung tiền cho các nhà 
chế tạo, các nhà sản xuất chất bán 
dẫn, các công ty công nghệ và khu 
liên hợp công nghiệp quân sự để 
cho phép Hoa Kỳ cạnh tranh hiệu 
quả hơn với Trung Quốc. Giá của dự 
luật này là 250 tỷ USD.

Quốc hội và Tòa Bạch Ốc thực 
sự tin rằng các chính trị gia và các 
cơ quan chính phủ có thể điều phối 
vốn tốt hơn so với các thị trường 
tài chính và các công ty đầu tư mạo 
hiểm có trị giá hàng ngàn tỷ USD 
của chúng ta.

Ông Brian Deese, chuyên gia 
kinh tế trưởng tại Tòa Bạch Ốc của 
TT Biden, gần đây đã giải thích lý 
do cho việc xây dựng chính sách trợ 
cấp doanh nghiệp mới này: “Ý tưởng 
về một nền kinh tế toàn cầu mở, thị 
trường tự do bỏ qua thực tế rằng 
Trung Quốc và các quốc gia khác 
đang chơi theo một bộ các quy tắc 
khác. Đầu tư công cộng mang tính 
chiến lược (trợ cấp doanh nghiệp) để 

nuôi dưỡng và phát triển các ngành 
công nghiệp hàng đầu là một thực tế 
của nền kinh tế thế kỷ 21.”

Đó là một điều phi lý gây nguy 
hiểm. Nếu quý vị tin điều này, 
quý vị cũng có thể tin rằng ông Al 
Gore đã phát minh ra Internet. Và 
trong hơn 20 năm qua, lĩnh vực 
nào chính phủ “đầu tư” đem lại lợi 
nhuận dương? Hệ thống tàu điện 
ngầm ở New York chăng?

Trở lại những năm 1970, lúc đó 
người ta sợ hãi rằng Nhật Bản vượt 
mặt Hoa Kỳ về công nghệ. Những 
người theo chủ nghĩa tự do thì cho 
rằng chúng ta nên bắt chước các 
chính sách thực tế của Đất nước 
Mặt Trời mọc. Thay vào đó, Tổng 
thống (TT) Ronald Reagan đắc cử 
đã cắt giảm thuế đầu tư và cắt giảm 
chi tiêu của chính phủ, và kể từ đó, 
thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã 
tăng gấp 3 lần so với Nhật Bản. Điều 
này hầu như đều do khu vực tư nhân 
thúc đẩy, với hàng chục ngàn tỷ USD 
của cải được tạo ra từ cuộc cách 
mạng đổi mới và sáng tạo ở những 
nơi như Thung lũng Silicon.

Thương vụ mạo hiểm lớn gần 
nhất của chính phủ “hợp tác” với 
ngành công nghiệp tư nhân diễn 
ra vào những năm dưới thời TT 
Obama, kế hoạch kích thích kinh tế 
ngàn tỷ USD năm 2009 của ông ta đã 
lãng phí hàng chục tỷ USD cho hơn 
một chục công ty hiện đã phá sản 
như Solyndra.

Nhiệm vụ giữ cho nước Mỹ thống 
trị trong các ngành công nghiệp của 
thế kỷ 21 về robot, kỹ thuật sinh học, 
chế tạo, công nghệ 5G, hình ảnh 
3D, trí tuệ nhân tạo, công nghệ dầu 
đá phiến, nhà máy điện vi nguyên 
tử, v.v. là đáng trân trọng. Nhưng 
các phát minh và đổi mới hầu như 
không bao giờ đến từ phía chính 
phủ; và khi nó đến từ phía chính 
phủ, thì họ thường cử các công ty 
theo đuổi viển vông [những dự án] 
để kiếm chác tiền “miễn phí” của 
chính phủ thay vì bán cho các nhà 
tư bản tư nhân mô hình kinh doanh 
họ sáng tạo ra. Chiến dịch Thần tốc 
(Operation Warp Speed)   không phải 
là một chương trình do chính phủ 
khởi xướng mà là một sự bãi bỏ quy 
định để có được vaccine trong giới 
hạn thời gian kỷ lục.

Nếu chúng ta muốn đầu tư nhiều 
hơn, thì sự hợp lý trong kế hoạch 
của ông Biden là gì khi tăng thuế 
đối với vốn đầu tư tư nhân – thông 
qua nâng cao thêm mức thuế suất 
đối với thu nhập cá nhân, thu nhập 
từ vốn, cũng như cổ tức và thu nhập 
doanh nghiệp? Những điều này sẽ 
làm cạn kiệt nguồn vốn cho các dự 
án tư nhân và khiến các khoản đầu 
tư vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ 
kém hấp dẫn hơn về lợi tức sau thuế 
so với đầu tư vào các quốc gia khác – 
chẳng hạn như Trung Quốc.

Điều ngốc nghếch nhất là trong 
khi Quốc hội rót hàng nghìn tỷ USD 
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Sự trở lại của chính sách trợ cấp doanh nghiệp

Shen Yun giúp thay đổi tâm trí

Ông Diego và bà Adel Mansilla, tham dự buổi biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát Palace ở Stamford, 
Connecticut, hôm 27/06/2021.

Các nghệ sĩ của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun chào khán giả lúc hạ màn tại Nhà hát Cung điện ở Stamford, Connecticut, hôm 27/06/2021.

Cô Gillian Fritzsche với con gái mình là Olivia, tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát Cung điện ở 
Stamford, Connecticut, hôm 27/06/2021.

Lòng ái quốc và những nghĩa cử
cao đẹp: Niềm vui của cuộc sống

RUSSELL CONTRERAS/AP PHOTO

vào các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp mới, thì bên cạnh đó chúng ta 
có các dự luật được lưỡng đảng chấp 
thuận phá vỡ các đại công ty công 
nghệ “độc quyền,” bao gồm Amazon, 
Apple, Facebook, và Google. Các 
công ty này có vốn hóa thị trường 
hơn 6 ngàn tỷ USD, sử dụng hàng 
trăm ngàn nhân công Hoa Kỳ và 
được cho là thúc đẩy sự đổi mới của 
Hoa Kỳ hơn tất cả các chương trình 
của chính phủ trong lịch sử.

Ông Deese đã nhầm to. Trung 
Quốc và hệ thống kinh tế cộng sản 
của nước này sẽ không thể vượt 
qua Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 trừ khi 
chúng ta quá khờ khạo để đánh thuế 
chính các công ty thành công của 
mình, chia nhỏ chúng nếu chúng 
“quá thành công” và phá hủy ngành 
năng lượng nội địa của chúng ta. 
Nếu các chính trị gia quyết định 
số tiền đầu tư sẽ đi đâu, chúng ta 

sẽ sớm phải trả giá cho hàng trăm 
công ty Solyndras bị phá sản, và vị 
trí lãnh đạo công nghệ của chúng 
ta thực sự sẽ lâm vào tình thế hiểm 
nguy. Hoa Thịnh Đốn hiện đe dọa vị 
trí siêu cường của chính Hoa Kỳ hơn 
là Trung Quốc.

Tác giả Stephen Moore là một ký 
giả kinh tế, tác giả và nhà bình luận. 
Cuốn sách mới nhất trong số nhiều 
cuốn sách mà ông 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.

Bình Hòa biên dịch

Quý vị thậm chí 
quên mất có 

những nhạc công 
thực sự đang diễn 

tấu ra âm nhạc 
này. Và quý vị chỉ 

cứ thế bị cuốn
đi thôi.

Bà Adel Mansilla

Trong bức ảnh tư liệu ngày 19/08/2016 này, Long Chi Vong (giữa), 16 tuổi đến từ Albuquerque cùng 
những người nhập cư khác đứng lên làm Lễ Tuyên thệ Trung thành với Hoa Kỳ trước khi nói Lời 
tuyên thệ Nhập tịch tại một buổi lễ ở Rio Rancho, New Mexico.
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Tất cả các chính trị gia đều 
nói dối, nhưng chính phủ 
Biden–Harris thì lại đang 
nâng những lời nói dối lên 

một tầm cao mới. Giờ đây 
họ muốn chúng ta không tin cả những 
gì chúng ta có thể nhìn thấy.

Diễn giải dài dòng một câu trích 
lược của Thủ tướng Anh Quốc thế kỷ 19 
Benjamin Disraeli, có những lời nói dối, 
những lời nói dối trắng trợn… rồi có cả 
Phó Tổng thống Kamala Harris.

Hơn 90 ngày sau khi được giao 
nhiệm vụ ngăn chặn dòng người di cư 
kỷ lục vào Hoa Kỳ, bà Harris cuối cùng 
đã đến biên giới phía nam, tuyên bố 
một cách giả tạo rằng, “Chúng ta đã đạt 
được tiến bộ.” Bà ấy đến thăm El Paso, 
Texas, trong khi vấn đề thực sự lại ở 
Thung lũng Rio Grande. Rõ ràng, cả bà 
lẫn những cố vấn của bà ấy đều không 
muốn thấy cảnh những người đang lội, 

đi bộ, và trèo qua rào chắn để vào Hoa 
Kỳ khi bà có mặt tại đó.

Thay vào đó, bà Harris đã tìm được 
một chốn an toàn, nơi bà trò chuyện với 
các nhân viên kiểm soát biên giới. Có 
thể đoán được rằng, bà ấy đã đổ lỗi cho 
chính phủ cựu Tổng thống Trump là căn 
nguyên của vấn đề này, trong khi trên 
thực tế, ông Trump tuyên bố đang tiến 
tới một giải pháp. Ông Trump và một số 
thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện 
đến thăm biên giới ngày 30/06, khiến 
một số người tự hỏi liệu bà Harris có 
đang cố tỏ thái độ với ông ấy hay không.

Thống đốc Đảng Cộng Hòa Texas 
Greg Abbott cho biết các vấn đề thực 
sự dọc biên giới ở El Paso ít hơn so với 
những khu vực không được bức tường 
biên giới chưa hoàn thiện bảo vệ. Ông 
Abbott nói rằng bà Harris sẽ “thất bại 
trong nhiệm vụ của mình nếu bà ấy 
không chịu nói chuyện với cư dân ở khu 
vực Del Rio, những người mà nhà cửa 
và trang trại của họ đang bị các băng 

đảng buôn lậu tàn phá.”
Ông Abbott đã bảo lãnh 250 triệu 

USD để tiếp tục xây dựng bức tường 
biên giới này. Các thống đốc ở Florida, 
Arizona, và Nebraska đã cử nhân viên 
thực thi pháp luật đến Texas để hỗ trợ 
các sĩ quan địa phương và việc tuần 
tra biên giới.

Điều khiến nhiều người Mỹ thất 
vọng và tức giận đối với chính phủ của 
họ là các giải pháp thì sẵn có, nhưng 
nhiều chính trị gia lại từ chối áp dụng 

chúng. Các cuộc phỏng vấn những 
người di cư trên truyền hình gần đây 
cho thấy họ có động lực đến [Hoa Kỳ] 
bởi họ tin rằng Tổng thống Biden đang 
giúp họ dễ dàng được nhận vào.

Bài diễn văn mới đây của bà Harris 
mà trong đó bà ấy nói “Đừng đến nữa, 
đừng đến nữa” có độ tin cậy ngang bằng 
với lời phủ nhận mối quan hệ tình ái 
giữa ông Bill Clinton và cô Monica 
Lewinsky.

Có những người chỉ trích nói rằng 

ELLA KIETLINSKA VÀ JOSHUA PHILIPP
 

Tiến sĩ Carol Swain, cựu giáo sư 
về pháp lý và khoa học chính trị 
tại trường Đại học Princeton và 
Đại học Vanderbilt đã cho rằng 
chương trình đào tạo về Thuyết 
Sắc tộc Trọng yếu (Critical Race 
Theory, CRT) có thể xâm phạm 
quyền hiến định của con người 
và thậm chí còn vi phạm luật 
dân quyền khi gây áp lực cho 
mọi người không được nói về 
một số vấn đề nào đó, có những 
lập trường nào đó, buộc họ phải 
thuộc về một nhóm được phân 
loại riêng. 

Trong một buổi phỏng vấn 
của chương trình Crossroad 
thuộc EpochTV, bà Swain nói 
với The Epoch Times rằng 
nguyên lý chính của Thuyết Sắc 
tộc Trọng yếu (CRT) cho rằng 
con người trên thế giới được chia 
thành nhóm những người đàn 
áp và người bị đàn áp, và tại 
Hoa Kỳ, “tất cả những người da 
trắng được xem là nhóm những 
người đàn áp; những người này 
được hưởng lợi từ những điều 
mà họ không đáng được hưởng.”

Nói về giả thiết chính yếu 
rút ra từ CRT, bà Swain cho 
biết “[Người da trắng] mặc 
nhiên được xem là có tội vì đã 
lập nên một hệ thống phân biệt 
chủng tộc có hệ thống. Việc ma 
quỷ hóa một nhóm người chỉ 
vì màu da của họ chính là một 
hành động có tính phân biệt 
chủng tộc.”

Vị giáo sư đã về hưu này giải 
thích rằng rất nhiều người da 
trắng đã bị buộc phải tham gia 
vào các khóa học có nền tảng 
CRT, và buộc phải tự nhận rằng 
họ là người phân biệt chủng 
tộc chỉ vì chủng tộc của mình. 
Những người da trắng này đã 
không nhận ra rằng họ được bảo 
vệ bởi Đạo luật dân quyền 1964. 
Đạo luật này ngăn cấm các 
hành vi phân biệt đối xử trên 
cơ sở chủng tộc, màu da, dân 
tộc gốc, tín ngưỡng, và khiếm 
khuyết  cơ  thể.  

Thêm vào đó, Điều khoản 
Bảo vệ Bình đẳng tại Tu chính 
án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ 
đã tạo ra cơ sở pháp lý bảo đảm 
cho những biện pháp bảo vệ 
nhất định cho tất cả mọi người, 
cho dù họ có phải là công dân 
[Hoa Kỳ] hay không.

Bà Swain cho rằng nếu một 
tổ chức công như trường học 
cố gắng hạn chế phát ngôn hay 
hành động của mọi người, thì 
nó có thể vi phạm Tu chính án 
thứ  Nhất. 

Lịch sử của các mối quan 
hệ chủng tộc
Bà Swain nói với chương trình 
Crossroad rằng, “Tôi nghĩ Mỹ 
quốc đã luôn có vai trò rất 
quan trọng với thế giới; điều 
đó nằm ở lịch sử chân thật 
khi lập quốc, cũng như tất cả 
những lỗi lầm [chúng ta] đã 
phạm phải và cách mà chúng 
ta giải quyết những lỗi lầm đó; 
tất cả đều là những thứ giúp 
con người trở nên tốt đẹp hơn. 
Và đó không phải là điều cần 
phải giấu diếm, và chắc chắn 
cũng không phải là điều khiến 
chúng ta phải xấu hổ.”   

“Lịch sử chân thực của Hoa 
Kỳ là lịch sử của những người 
da trắng và những người Mỹ 
gốc Phi Châu đã cùng nhau làm 
việc và vượt qua đoạn thời gian 
lịch sử đầy bi thảm đó.”

Đồng Chủ tịch Ủy ban 1776 
của cựu Tổng thống Donald 
Trump đã giải thích về khoảng 
thời gian sau khi chế độ nô lệ 
chấm dứt, “Chính nhờ lòng 
nhân ái của người da trắng, 
những trường học đã được 
dựng lên khắp miền Nam, 
những trường đại học và cao 
đẳng của người Mỹ gốc Phi 
Châu trong lịch sử cũng vậy, 
và hàng ngàn tỷ USD đã được 
quyên góp kể từ sau khi chấm 
dứt chế độ nô lệ để giải quyết 
những ảnh hưởng từ quá khứ 
đến hiện tại của chế độ nô lệ.” 

Bản thân phong trào vận 
động dân quyền là một thời 
khắc của lịch sử, khi mà người 
da trắng, người Mỹ gốc Phi 
Châu, và người thuộc các chủng 
tộc và sắc tộc khác nhau đã đồng 
hành cho một mục tiêu chung. 
“Điều đó thật mạnh mẽ,” bà tiếp 
tục nói.

Bà Swain được sinh ra trong 
thời kỳ sự “phân biệt chủng tộc 
có hệ thống” vẫn còn tồn tại ở 
riêng miền Nam. Bà đã chứng 
kiến sự sụp đổ của các tổ chức 
phân biệt chủng tộc và thụ ích 
từ những cơ hội được trao cho 
người Mỹ gốc Phi Châu như bà. 

Bà nói rằng sự phân biệt 
chủng tộc đang hấp hối ở Hoa 
Kỳ trước thời điểm Tổng thống 
Barack Obama được bầu chọn. 
Vào thời kỳ đó, hình ảnh đất 
nước được tô vẽ bởi các kênh 
truyền thông chính thống như 
thể là một xã hội hậu phân 
biệt chủng tộc. “Tôi nghĩ rằng 
đó là vì chúng ta đã đạt được 
rất nhiều tiến bộ; phe chính 
trị cánh tả và một số người 
được hưởng lợi từ sự phân 
biệt chủng tộc và từ việc chia 

rẽ chúng ta… nên bọn họ đã 
hành động.” 

Bà nói thêm rằng đây là thời 
điểm mà các căng thẳng chủng 
tộc vốn đã gây chia rẽ người 
dân quay trở lại, và tiêu chuẩn 
trong các lớp học, đặc biệt ở các 
trường công, đã bị hạ thấp vì 
CRT và một chương trình khôi 
phục công bằng. Các cơ hội cho 
người Mỹ gốc Phi Châu chưa 
bao giờ tốt như ở thời điểm hiện 
tại, và cuối cùng thì, sự thành 
công lại phụ thuộc vào thái độ 
của một người.

Bà Swain chia sẻ rằng là 
một trong 12 người con, bà đã 
bỏ học cấp trung học, kết hôn 
năm 16 tuổi và có ba con nhỏ ở 
tuổi 21. Mặc dù vậy, bà đã quay 
trở lại trường học, tốt nghiệp 
trung học phổ thông, tiếp tục 
học ở cao đẳng cộng đồng, và ở 
đó, bà đã nhận được văn bằng 
đầu tiên. 

Bà chỉ ra rằng bà đã có thể 
gặt hái thành công và vượt qua 
hoàn cảnh sống bởi vì bà tin 
rằng chăm chỉ làm việc sẽ thực 
sự đem lại thành quả và bà đã 
áp dụng như vậy. 

“Tôi không thấy mình có gì 
khiếm khuyết khi có nước da 
đen, hoàn cảnh nghèo túng, và 
là một phụ nữ.” Giáo sư nói, “Tôi 
đã tận dụng những gì nước Mỹ 
trao cho tôi.” 

Trong giới trẻ hôm nay, 
những nhóm thiểu số đang bị 
“tê liệt tâm hồn bởi vì họ đang 
được nghe từ phe chính trị 
cánh tả rằng họ không thể làm 
được, và rằng họ đang bị khiếm 
khuyết,” bà cảnh báo.

 
Phân biệt chủng tộc phục 
vụ cho lợi ích tài chính và 
chính trị 
Bà Swain nói, việc thúc đẩy sự 
phân biệt chủng tộc đã đem lại 
lợi ích chính trị cho Đảng Dân 
Chủ, những người đã sử dụng 
CRT gieo mầm cho sự chia rẽ 
giữa các chủng tộc để lấy được 
những lá phiếu bầu của người 
Mỹ gốc Phi Châu nhằm duy trì 
quyền lực. 

Bất cứ khi nào một số những 
tiến bộ được tạo lập trong 
những mối quan hệ chủng tộc, 
sẽ có một vụ được tìm thấy để 
nhằm “truyền trên các kênh 
truyền thông để khiến tất cả 
những người Mỹ xao động và 
chia rẽ bởi chủng tộc. Và điều 
đó rất dễ thực hiện bởi vì luôn 
có điều gì đó xảy ra ở bất cứ nơi 
đâu,” bà nói.

Bà đã chỉ ra rất nhiều vụ việc 
như việc cảnh sát nổ súng đã 

được truyền thông thực hiện rất 
nhiều lần, nhằm nhóm lên ngọn 
lửa bất bình từ người dân và làm 
xao nhãng công chúng “trong 
thời gian có tin tức bất lợi cho 
nghị trình của phe cấp tiến.” 

Bà tiếp tục cho hay điều này 
đã làm những người Mỹ gốc Phi 
Châu tiếp tục cảm thấy như đã 
có rất nhiều sự phân biệt chủng 
tộc, và họ đã đổ tội cho Đảng 
Cộng Hòa hay người da trắng vì 
đã tạo ra sự phân biệt chủng tộc.

“Họ đang tạo ra một tình 
huống vô cùng nguy hiểm trên 
đất nước này bởi vì họ đã ma 
quỷ hóa người da trắng, bao 
gồm cả họ và những đứa con 
của họ,” bà tiếp tục nói, sự thù 
hận, một khi bộc phát, sẽ không 
thể dễ dàng để “trở về trạng thái 
ban đầu nữa.” 

Bà Swain nói Black Lives 
Matter (BLM), một tổ chức 
công khai theo chủ nghĩa Marx, 
đã lợi dụng phản ứng của công 
chúng trước sự thiệt mạng của 
George Floyd và đã kêu gọi 
đóng góp được hàng triệu dollar 
cho những mục tiêu cấp tiến 
của người Mỹ gốc Phi Châu. 
Mọi người từ khắp nơi trên thế 
giới quan tâm đến người Mỹ 
gốc Phi Châu đã rất chấn động 
khi xem video về cái chết của 
George Floyd; video này đã 
được chiếu đi chiếu lại trên các 
kênh tin tức, và rất nhiều người 
sau đó đã quyên tiền cho tổ 
chức này bởi vì họ tin vào khẩu 
hiệu “Black Lives Matter” (tạm 
dịch: “Mạng sống của người Mỹ 
gốc Phi Châu cũng đáng giá”).

Bà nói: “Mạng sống của 
người Mỹ gốc Phi Châu là đáng 
quý; tất cả mạng sống đều đáng 
quý.” Nhưng “tiền đó không 
phải cho cộng đồng người Mỹ 

gốc Phi Châu. Nó không làm 
thay đổi cuộc sống của người 
Mỹ gốc Phi Châu.”

The Epoch Times đã liên hệ 
đến tổ chức Black Lives Matter 
để đề nghị phản hồi.

Bà Swain đã khuyến khích 
người Mỹ phản đối lại những 
ảnh hưởng tiêu cực của CRT 
qua việc tìm hiểu về CRT và việc 
“nó bắt nguồn từ đâu, nó hoạt 
động như thế nào, và nó trái với 
Hiến pháp, Điều khoản Bảo vệ 
Bình đẳng và pháp luật về dân 
quyền  như  thế  nào.”

Bà nói “Nếu mọi người được 
trang bị đủ kiến thức và đủ 
dũng khí để đứng lên từ những 
lập trường nguyên tắc, để đấu 
tranh vì các nguyên tắc mà họ 
tin tưởng, thì nghị trình của 
phe cấp tiến sẽ không có cách 
nào lật đổ được đất nước của 
chúng ta.” 

Bà Swain nói, trích dẫn từ 
Kinh thánh, “Các ngươi nên 
hiểu biết chân lý, và chân lý 
đó  sẽ  giúp các ngươi tự do.” 

Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng 
nếu mọi người cho phép CRT 
tiến một bước nữa thông qua 
thể chế quyền lực của quốc gia 
và định hình lại cách vận hành 
xã hội, thì sự phân biệt đối xử 
được bảo vệ bởi tiểu bang sẽ 
sớm được chính phủ Hoa Kỳ 
thể chế hóa – bởi các cấp có 
quyền lực cao nhất – và sẽ làm 
suy yếu cũng như hủy hoại đất 
nước này  từ  bên trong. 

Bà Swain cho rằng “Chỉ có 
một biện pháp để khắc phục 
là người dân Hoa Kỳ phải giữ 
vững lập trường nguyên tắc, bảo 
vệ các giá trị, bảo vệ lịch sử, 
và đủ dũng khí chống lại.” 

 
Thiên Minh biên dịch

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

ELLA KIETLINSKA VÀ JOSHUA PHILIPP

Ông Grant Stinchfield, người 
dẫn chương trình “Stinchfield” 
trên kênh Newsmax cho biết, 
mọi người nên trang bị các kỹ 
năng về cách tìm nguồn tin tức 
mà họ có thể tin tưởng và xác 
thực những gì họ đọc, bằng 
cách kiểm tra nhiều nguồn 
hoặc nhiều trang web, cũng 
như rèn luyện khả năng tách 
bạch thông tin thực từ những 
ý kiến bình luận.

Ông không phản đối mọi 
người đọc hoặc xem các 
phương tiện truyền thông 
như CNN hoặc Washington 
Post, nhưng khuyên họ cũng 
nên đọc các tờ báo theo phái 
truyền thống và “tìm hiểu 
xem  sự  thật nằm ở đâu.”

Ông Stinchfield cảnh báo 
rằng cũng có cả những kẻ lừa 
bịp trà trộn vào phái bảo tồn 
truyền thống, lợi dụng sự ủng 
hộ đối với cựu Tổng thống 
Donald Trump và nói, ví dụ 
như, ông Trump bằng cách 
nào đó sẽ được đưa trở lại vị trí 
[tổng thống].

“Mọi người chỉ cần sử dụng 
lý trí, lý lẽ thông thường” khi 
đọc tin tức, người dẫn chương 
trình này nói.

Khán thính giả thường 
không được đào tạo về tin tức 
và sử dụng các tin tức này 
chỉ để thu thập thông tin, 
ông Stinchfield nói tiếp. Ông 
khuyên mọi người nên bắt đầu 
học cách tự mình chọn lọc ra 
các thông tin thực từ các ý kiến 
bình luận. “Quý vị làm điều 
đó bằng cách tìm đến nhiều 
nguồn khác nhau.”

Ông Stinchfield muốn nói 
rằng mọi điều trong chương 
trình của ông ấy là sự thực và 
ông đã kiểm tra thực tế, nhưng 
cũng có rất nhiều luồng ý kiến   
trong chương trình đó; vì vậy 
ông chia sẻ với khán giả rằng 
ông là một người đưa ra quan 
điểm. “Tôi không giấu giếm 
sự thật rằng tôi là người đưa 
ra quan điểm. Tôi nói với mọi 
người rằng tôi trình bày quan 
điểm của riêng mình.”

Tuy nhiên, khi nói đến 
các kênh truyền thông chính 
thống, “Tôi nghĩ họ muốn quý 
vị tin rằng ông ấy [Anderson 
Cooper] là một người đem tin 
tức cho quý vị, nhưng chắc 
chắn, đối với tôi mà nói, ông 
ấy giống như một người đưa 
ra quan điểm. Điều đó nguy 
hiểm cho mọi người,” ông 
Stinchfield nói ý đề cập đến 
việc CNN đã không tuyên bố 
ông Cooper là một người đưa 
ra quan điểm, nhưng ông này 
có vẻ giống như vậy.

“Các ký giả cũng là người 

thôi, thực tế thật khó tin là 
đôi khi thành kiến   của họ ảnh 
hưởng đến phán đoán của họ 
khi họ đưa tin.”

Thông tin thực và ý kiến 
bình luận
Các ký giả trẻ đã được đào tạo 
trong hơn hai thập kỷ để thúc 
đẩy một lối tư duy thiên tả, và 
đó là lý do tại sao họ hiện đang 
thúc đẩy một kiểu tâm lý thiên 
tả, ông Stinchfield giải thích.

Tuy nhiên, khi ông 
Stinchfield đưa tin về nguồn 
gốc của virus Trung Cộng 
gây ra đại dịch COVID-19, 
ông nhận thấy rằng “sau khi 
đã xét nghiệm hàng ngàn 
động vật, vẫn chẳng có bằng 
chứng nào về một loài động 
vật đã mắc bệnh này,” cho dù 
các kênh truyền thông chính 
thống đã thúc đẩy thuyết 
nguồn gốc tự nhiên đó.

“Đó không phải là một 
ý kiến bình luận. Đó là một 
sự thực. Hãy để độc giả tự 
rút ra kết luận từ đó,” ông 
Stinchfield, một ký giả điều 
tra từng 4 lần đoạt giải Emmy 
Award giải thích.

Ông cho biết, có rất nhiều 
bằng chứng chỉ ra rằng virus 
Trung Cộng có thể bắt nguồn 
từ phòng thí nghiệm, đồng 
thời nói thêm rằng “tất cả 
những điều này đều là dữ 
liệu thực; từ đó hãy kết luận 
những gì quý vị muốn.”

Tất cả những dữ liệu thực 
này, khi được gia tăng nhiều 
hơn, đã khiến ông Stinchfield 
đi đến kết luận rằng virus này 
có nguồn gốc từ phòng thí 
nghiệm. “Có phải tôi có bằng 
chứng tuyệt đối rằng nó đến 
từ phòng thí nghiệm không? 
Không. Nhưng tôi có rất 
nhiều bằng chứng khiến tôi 
tin rằng nó đến từ đó.”

Một tờ thông tin của Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 
Một đã đưa ra câu hỏi về việc 
liệu đợt bùng phát có thể là 
kết quả của một tai nạn trong 
phòng thí nghiệm tại Viện Virus 
học Vũ Hán (WIV) hay không. 
Tài liệu này cho biết Hoa Kỳ có 
“lý do để tin” rằng một số nhà 
nghiên cứu của WIV đã bị ốm 
với các triệu chứng phù hợp 
với cả COVID-19 và các bệnh 
theo mùa thông thường vào 
mùa thu năm 2019. Bộ Ngoại 
giao cũng cho biết phòng thí 
nghiệm này đã tiến hành các 
thí nghiệm quân sự bí mật trên 
động vật ít nhất là kể từ năm 
2017, và họ đã từng tiến hành 
nghiên cứu về chỉnh sửa virus 
nhằm tăng cường hoặc tạo 
thêm khả năng mới cho nó.

Các kênh truyền thông đã 
thúc đẩy giả thuyết về nguồn 

gốc tự nhiên của virus Trung 
Cộng dựa trên hai bài báo có 
tầm ảnh hưởng được các nhà 
khoa học xuất bản vào đầu năm 
2020, những người là thành 
viên của nhóm phản ứng gồm 
các “chuyên gia” do Viện Hàn 
lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y 
học Quốc gia (NASEM) đưa 
vào, để đáp lại yêu cầu từ một 
quan chức Tòa Bạch Ốc.

Các bài báo này đã được 
các phương tiện truyền thông 
sử dụng rộng rãi để quảng 
bá nguồn gốc tự nhiên của 
virus đồng thời chế nhạo các 
giả thuyết khác – trong đó 
có giả thuyết về một vụ rò rỉ 
từ phòng thí nghiệm – như 
những thuyết âm mưu.

Khi đối phó với các phương 
tiện truyền thông thiên tả, ông 
Trump đã dạy cho Đảng Cộng 
Hòa một điều rằng họ có thể 
truy đuổi giới truyền thông và 
chỉ trích [giới truyền thông], 
ông Stinchfield nói. “Một điểm 
thực tế là Tổng thống Trump 
rất đơn giản. Ông ấy đã nói ra 
những gì ông ấy nghĩ, và ông 
ấy  không  sợ  nói  ra điều đó.”

Đảng Cộng Hòa thường sợ 
nói ra mọi điều và lo lắng về 
những gì các hãng thông tấn 
chính thống như Washington 
Post sẽ viết hoặc nói về họ, 
ông Stinchfield nói, đồng thời 
khuyên những người [theo 
phái bảo tồn] truyền thống 
ngừng quan tâm đến điều đó. 
“Hãy vững vàng, quyết đoán, 
và chúng ta cần nhiều những 
người như vậy hơn.”

Bản tin có sự đóng góp của 
Jeff Carlson, Hans Mahncke 
và Cathy He

Nguyệt Minh biên dịch

Nên xác thực tin tức từ nhiều nguồn và chọn lọc thông 
tin thực từ các ý kiến bình luận   
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Thuyết Sắc tộc Trọng yếu 
có thể vi phạm Đạo luật Dân 
quyền của Hiến pháp

Tiến sĩ Carol Swain, cựu giáo sư về pháp luật và khoa học chính trị tại trường Đại học Princeton 
và Đại học Vanderbilt. 

Nói dối không chớp mắt đây là một phần trong kế hoạch của 
Đảng Dân Chủ nhằm “nhập cảng” các 
cử tri mới và khiến đảng này vĩnh viễn 
chiếm đa số. Đó có thể là một phần của 
kế hoạch, nhưng tôi hoài nghi một lý do 
khác – đó là làm xói mòn các giá trị và 
truyền thống đã được tạo dựng và duy trì 
đất nước này ngay từ thuở đầu. Có những 
kẻ cấp tiến phàm tục nói và cư xử như thể 
họ chán ghét Hoa Kỳ và thật vui mừng 
khi thấy đất nước này bị hạ thấp ngang 
hàng với các nước khác, hoặc bị hủy hoại 
hoàn toàn. Còn cách nào tốt hơn để làm 
điều này ngoài việc làm lu mờ các giá trị 
và truyền thống đó bằng việc nhập cảng 
người ngoại quốc chứ?

Chúng ta thấy sự mất chất này xảy ra ở 
nhiều cấp độ, bao gồm cả văn hóa, ngôn 
ngữ, hành vi, phương tiện truyền thông 
và học thuật. Bất kỳ ai phản đối đều bị 
chụp mũ với sự miệt thị không hồi kết. 
Đó là lý do tại sao nhiều người im lặng 
hoặc chạy trốn khỏi chiến trường trong 
sự sợ hãi. Những thách thức gần đây đối 
với các thành viên hội đồng trường học 
– tại các cuộc họp công khai về những 
gì đang được giảng dạy tại một số trường 
công lập – đem lại hy vọng rằng ngày 

càng nhiều người Mỹ chán ngấy và giờ 
đang lên tiếng phản đối.

Người phản đối cuối cùng là ông 
Donald Trump. Chuyến thăm của ông tới 
khu vực biên giới, nơi có số lượng người 
di cư lớn nhất đang qua lại, sẽ giúp tập 
trung vào thất bại  của chính phủ Tổng 
thống Biden trong việc giải quyết vấn đề 
và chuyến thăm vô nghĩa của bà Harris 
tới El Paso, vốn không phải là “Đảo Ellis 
mới” như cái tên mà Dân biểu Veronica 
Escobar (Dân Chủ–Texas) đã gọi (Đảo 
Ellis là cửa ngõ đón nhận hàng triệu người 
nhập cư vào Hoa Kỳ từ 1892–1954).

Hãy gọi nơi đó là một trong số những 
“giao lộ xâm lược” thì tốt hơn.

Tác giả John Calvin Thomas đã là một 
ký giả, tác giả và nhà bình luận đài phát 
thanh tổng hợp trong hơn 35 năm. Cuốn 
sách mới nhất của ông là “Ngày Hết Hạn: 
Sự Sụp Đổ của Các Đế Chế và Siêu Cường 
và Tương Lai của Hoa Kỳ.”

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

Thiện Lan biên dịch

Những người biểu 
tình diễn hành đến 
trung tâm Capitol của 
tiểu bang tại Baton 
Rouge, La. vào ngày 
Chủ nhật, 10/07/2016. 
Mọi người đang biểu 
tình về hành vi bắn 
chết một người Mỹ 
gốc Phi Châu, anh 
Alton Sterling, của 
hai sĩ quan cảnh sát 
da trắng tại khu vực 
đậu xe của cửa hàng 
tạp hóa vào cuối tuần 
trước đó.

Phó Tổng thống 
Kamala Harris được 
chào đón bởi Bộ 
trưởng Bộ An ninh 
Nội địa Alejandro 
Mayorkas (bên 
phải), Thượng nghị 
sĩ Dick Durbin (Dân 
Chủ–Illinois) (bên 
trái) và Dân biểu 
Veronica Escobar 
(Dân Chủ–Texas) (thứ 
hai-từ bên trái), khi 
đáp xuống Phi trường 
Quốc tế El Paso, ở El 
Paso, Texas vào hôm 
25/06/2021.

Grant Stinchfield-Tiếp tục Tấn công bằng cách Bóc trần Chủ nghĩa Cộng sản trong Chương trình Giao lộ thông tin (Crossroads) của The Epoch Times.

Cựu TT Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn hôm 16/09/2020.

PATRICK T. FALLON/AFP VIA GETTY IMAGES
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JACK PHILLIPS

Một cuộc khảo sát gần đây cho 
thấy Hoa Kỳ đứng chót trong số 
46 quốc gia về mức độ tin cậy 
truyền thông, chỉ với 29% người 
Mỹ được thăm dò ý kiến   bày tỏ 
sự tin tưởng.  

Báo cáo tin tức kỹ thuật số 
thường niên của Viện Nghiên 
cứu Báo chí Reuters cho biết, 
mức độ tin tưởng vào truyền 
thông đã tăng lên tại một số quốc 
gia và nói chung trên toàn thế 
giới – nhưng  ở  Hoa Kỳ  thì  không.

Theo báo cáo, “Phần Lan vẫn 
duy trì là quốc gia có mức độ 
tin cậy tổng thể cao nhất (65%), 
và Hoa Kỳ hiện có mức thấp 
nhất (29%) trong cuộc khảo sát 
của chúng tôi”.

Báo cáo lưu ý rằng một số 
người Mỹ đang quay lưng lại 
với việc “tiêu thụ” tin tức hoặc 
“tránh né toàn bộ tin tức” sau 
cuộc bầu cử năm 2020.

“Mức độ quan tâm đến tin tức 

đã giảm mạnh ở Hoa Kỳ sau khi 
Tổng thống Biden đắc cử – đặc 
biệt là với các nhóm cánh hữu” 
của người Mỹ, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cho thấy mức độ 
quan tâm đến tin tức ở Hoa Kỳ 
đã giảm khoảng 11 điểm phần 
trăm xuống còn 55%.

Báo cáo cũng nói rằng, “Ở 
một mức độ nào đó, điều này 
không có gì đáng ngạc nhiên vì 
cuộc thăm dò ý kiến   của chúng 
tôi được tiến hành sau những 
biến cố hỗn loạn tại Capitol Hill 
hồi tháng Một cùng với sự ra đi 
của cựu TT Donald Trump.”

“Nhưng dữ liệu của chúng 
tôi cho thấy dấu hiệu rằng nhiều 
người ủng hộ cựu TT Trump có 
thể sẽ hoàn toàn không theo 
dõi tin tức. Hầu hết tất cả sự sụt 
giảm mức độ quan tâm này đều 
đến từ những người thuộc phe 
cánh hữu.”

Poynter, một trường đào tạo 
báo chí khuynh tả, cho rằng lý 
do gây ra điều đó – ít nhất một 

phần – là do “sự phân cực chính 
trị đỉnh điểm tại Hoa Kỳ”.

“Nghiên cứu này, cũng giống 
như nhiều nghiên cứu khác, cho 
thấy mức độ không tin cậy là rất 
cao – 75% những người nhận 
mình theo xu hướng khuynh 
hữu cho rằng quan điểm của họ 
được đưa tin một cách không 
công bằng,” theo một bài báo 
từ  viện.

Nhưng sau khi cuộc khảo sát 
của Viện Reuters được công bố, 
các nhà phê bình truyền thông 
đã thay mặt cho giới truyền 
thông lâu đời chỉ ra rằng lý do 
khiến họ không còn được tin 
tưởng nữa là vì họ đã không tự 
suy xét bản thân.

Ký giả kiêm nhà phê bình 
truyền thông kỳ cựu Glenn 
Greenwald, người trước đây 
từng làm việc cho The New 
York Times và The Guardian, 
cho biết đây không phải là điều 
gì đáng ngạc nhiên khi lòng tin 
của người Mỹ đối với truyền 

thông đã đột ngột sụt giảm.
“Đây là một phát hiện bất 

thường (mặc dù không có gì 
đáng ngạc nhiên). Đáng kinh 
ngạc nhất là giới truyền thông 
lâu đời của Hoa Kỳ đang thất 
bại trên mọi phương diện: về tài 
chính, về văn hóa, còn niềm tin 
thì sụp đổ,” ông viết trong một 
tweet hôm 24/06.

Ông Greenwald lưu ý rằng 
“bất kỳ ngành nghề nào khác 
khi gặp phải thất bại như thế này 
đều nên tự xem lại, và tự hỏi tại 

sao lại như vậy.” Tuy nhiên, ông 
nói, các ký giả và các nhà điều 
hành truyền thông lại “không 
bao giờ làm điều đó.”

Ông Mike Glenn, phóng viên 
lâu năm của The Washington 
Times, nói thêm: “Một số hãng 
thông tấn đã tự xem lại mình 
tại một vài thời khắc sau cuộc 
bầu cử của [cựu TT Donald] 
Trump. Nhưng việc đó đã 
nhanh chóng biến mất.”

Hạo Văn biên dịch

GORDON G. CHANG

Trong cuộc phỏng vấn 
hôm 25/06 với bà Anne 
Claire Coudray của đài 

TF1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Antony Blinken nói rằng, “Tôi 

muốn nói rõ về điều này, mục tiêu của 
chúng tôi không phải là kìm hãm Trung 
Quốc. Không phải là để thiết lập một 
chính sách chống lại Trung Quốc.”

Thật thế ư? Trung Cộng đã phát tán 
một căn bệnh mà tính đến nay đã lấy 
đi sinh mạng của 604,000 người dân 
Hoa Kỳ; năm 2020 nhà cầm quyền này 
đã thúc giục bạo động lật đổ chính phủ 
Hoa Kỳ; Trung Cộng đang sát hại hàng 
chục ngàn người dân Hoa Kỳ hàng năm 
bằng fentanyl và các ma túy opioid liên 
quan; và nhà cầm quyền này đánh cắp 
nửa ngàn tỷ USD tài sản trí tuệ của Hoa 
Kỳ sau mỗi 12 tháng. Thậm chí Trung 
Cộng đã tuyên bố một “cuộc chiến 
tranh nhân dân” với Hoa Kỳ.

Để tự vệ, Hoa Kỳ nên tuyên bố rằng 
chính sách của họ là chấm dứt sự cai trị 
của Trung Cộng.

Hiện tại, Trung Cộng đặc biệt dễ bị 
tổn thương vì nền kinh tế Trung Quốc 
yếu hơn so với những gì họ công bố và 
vẫn phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ.

Cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh, 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 
quý đầu tiên của năm 2021 tăng 
trưởng 18.3% so với cùng thời kỳ năm 
trước. Tạp chí Fortune mô tả kết quả 
này là “mãn nhãn.”

Tuy nhiên, kết quả quý 01/2021 của 
Trung Quốc có thể đã bị thổi phồng và 
trong mọi trường hợp đều giảm xuống 
dưới mức ước tính đồng thuận. Đáng 
chú ý là GDP quý 01/2021 của nước này 
chỉ tăng 0.6% so với quý trước, và chỉ 
đạt mức tăng trưởng 2.6% giữa quý giữa 
quý ba và quý tư năm 2020.

Theo cuộc khảo sát được theo dõi 
rộng rãi China Beige Book thì vấn đề 
thực sự của Bắc Kinh là tiêu dùng, phần 
bền vững duy nhất của nền kinh tế 
Trung Quốc có vẻ yếu hơn nhiều so với 
báo cáo chính thức. Chi tiêu sẽ không 
hồi phục hoàn toàn cho đến khi đại dịch 
virus corona qua đi, và điều đó khó có 
thể xảy ra sớm do các loại vaccine của 
Trung Quốc hầu như không hiệu quả.

Cho đến khi tiêu dùng phục hồi, 
Trung Quốc sẽ phải dựa vào xuất cảng. 
Tăng trưởng của Trung Quốc trong 
những quý gần đây chủ yếu dựa vào xuất 
cảng, nhưng như ông Bo Zhuang của 
hãng nghiên cứu TS Lombard nói với 

Fortune, “Xuất cảng và sản xuất công 
nghiệp đã chậm lại từ những mức rất 
cao.” Ông nói một cách chính xác rằng 
tăng trưởng xuất cảng ở trong tình trạng 
“lực đẩy đang cạn kiệt.” Điều đó đặc biệt 
đúng khi bùng phát COVID-19 đang làm 
chậm đáng kể việc vận chuyển hàng hóa 
ra khỏi các cảng tại tỉnh Quảng Đông.

Một Trung Quốc phụ thuộc vào 
xuất cảng là một Trung Quốc phụ 
thuộc vào Hoa Kỳ. Năm 2020, thặng 
dư thương mại hàng hóa của Trung 
Quốc với Hoa Kỳ là 58.0% tổng thặng 
dư thương mại hàng hóa của nước 
này. Do đó, Trung Quốc vẫn phụ thuộc 
nhiều vào việc bán hàng cho Hoa Kỳ, 
một tình huống tạo ra đòn bẩy phi 
thường cho Hoa Thịnh Đốn.

Trong mọi trường hợp, Hoa Thịnh 
Đốn phải bắt đầu thực thi các luật, đặc 
biệt là luật cấm nhập cảng các sản phẩm 
được tạo ra từ sức lao động cưỡng bức 
hoặc nô lệ. Cơ quan Hải quan và Bảo 
vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) vào tháng 
01/2021 đã thu giữ lô hàng là áo sơ-mi 
mang nhãn hiệu Uniqlo khi cập cảng 
Los Angeles do nghi ngờ chúng được tạo 
ra từ lao động cưỡng bức ở khu vực được 
gọi là Khu tự trị Tân Cương.

Bắt đầu từ năm 2020 và tiếp tục đến 
năm nay, CBP đã tăng đáng kể việc thực 
thi. Trong năm tài chính liên bang hiện 
tại, bắt đầu từ tháng Mười, Hoa Kỳ đã 
bắt giữ 1,255 lô hàng, từ chỉ có 324 lô 
hàng trong năm tài chính trước đó và 12 
lô hàng của năm trước đó nữa.

Đó là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng 
cho đến nay CBP mới chỉ chạm được 
phần nổi của tảng băng. Uniqlo của 
Nhật Bản không phải là thương hiệu duy 
nhất bị liên lụy. Nike và Apple, thông 
qua các nhà thầu phụ, dường như đã 
sử dụng lao động như vậy. Bên cạnh đó, 
việc thực thi đã bị cản trở bởi thiếu nhân 
sự và sự thất bại của ý chí chính trị.

Thị trường vẫn tưởng thưởng cho 
các công ty sử dụng lao động cưỡng bức 
và nô lệ, “lợi dụng những người yếu 
thế,” chuyên gia Jonathan Bass đã nói 
với [Viện] Gatestone. Ông Bass, Giám 
đốc điều hành của Whom Home, hãng 
đã mua lại [cơ sở] sản xuất của mình 
ở phía bên này của Thái Bình Dương, 
cho biết thái độ dễ dãi đối với chế độ nô 
lệ không chỉ “đáng xấu hổ về mặt đạo 
đức mà còn trừng phạt các công ty Hoa 
Kỳ bằng cách khiến họ không thể cạnh 
tranh.” Ông ta hỏi, “Ai có thể cạnh 
tranh với một công ty hầu như không 
trả tiền cho lao động trong các cơ sở 
giống như trại tập trung?”

Hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc 
đang được hưởng lợi từ việc Hải quan 
Hoa Kỳ không truy vết quốc gia xuất 
xứ một cách hiệu quả. Các nhà sản 
xuất sản phẩm nội thất ở Trung Quốc, 
bao gồm cả các công ty đại chúng của 
Hoa Kỳ, đang chuyển hàng qua Việt 
Nam để trốn tránh việc Hoa Kỳ tăng 
thuế. Sự lẩn tránh này là điều hiển 
nhiên. Theo Furniture Today, xuất 
cảng đồ nội thất của Việt Nam sang 
Hoa Kỳ năm 2020 đã tăng đến 31% so 
với năm 2019; trong khi đó mặt hàng 
này của Trung Quốc xuất cảng sang 
Hoa Kỳ đã giảm 25%.

Ông Bass, người đang kinh doanh 
đồ nội thất và trang trí nội thất, lập luận 
rằng những thay đổi như vậy không xảy 
ra nếu không có gian lận thuế quan. 
Hải quan có thể ngăn chặn mưu kế lâu 
đời này của Trung Quốc. Gian lận thuế 
quan là phạm tội và mọi người liên 
quan đều biết nó đang xảy ra. Hải quan 
cần phải thôi làm ngơ.

Cuối cùng, chính những quyết định 
mua hàng thường ngày đã cung cấp 
nguồn lực cho một Trung Quốc thù 
địch. Một cuộc khảo sát của Deutsche 
Bank năm 2020 báo cáo rằng 41% 
người dân Hoa Kỳ không muốn mua 
các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. 
Đã có những đề nghị từ phía Quốc hội 
yêu cầu các nhà bán lẻ trực tuyến phải 
nêu thông tin COOL, viết tắt của cụm 
từ nhãn hiệu quốc gia xuất xứ. Tất cả 
chúng ta nên ủng hộ những dự luật này.

Trong mọi trường hợp, Trung Quốc 
không còn là nhà sản xuất nhiều sản 
phẩm giá rẻ trên thế giới, vì vậy ngay 
cả những người tiêu dùng bị ám ảnh về 
giá cũng có thể yêu thích các sản phẩm 
được sản xuất ở nơi khác.

Mục tiêu lớn hơn – và lâu dài hơn – 
là chấm dứt bang giao thương mại với 
Trung Quốc. Chuyên gia thương mại 
Alan Tonelson tại Hoa Thịnh Đốn nói 
với Gatestone, “Bởi vì mối đe dọa mà 

Trung Quốc gây ra đối với Hoa Kỳ là kết 
quả của hệ thống thù địch của họ và bao 
gồm các khía cạnh kinh tế, công nghệ 
và quân sự, chỉ có những đáp trả mang 
tính hệ thống chứ không phải từng 
phần, mới có thể bảo vệ các lợi ích quan 
trọng của Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng 
phạt đối với các cá nhân hoặc công ty 
chắc chắn sẽ chỉ tạo ra các hiệu ứng như 
‘châm kim,’ và thậm chí những biện 
pháp này dễ dàng bị vô hiệu hóa với 
việc đổi tên công ty và thay đổi nhân sự 
như trò chơi ảo thuật tráo 3 ly nước.”

Trung Cộng điều hành một hệ thống 
mà tất cả các tổ chức đều phục vụ cho 
đảng-nhà nước. Điều đó có nghĩa là 
tất cả các tổ chức Trung Quốc sẽ được 
xem như cùng một  hệ thống và các sản 
phẩm của họ cũng bị cấm.

Khi đề cập đến mối bang giao Trung 
Quốc–Hoa Kỳ, ông Blinken nói trong 
cuộc phỏng vấn với TF1 rằng, “Đối với 
tất cả các quốc gia của chúng ta, đó là 
một mối quan hệ rất phức tạp không thể 
đơn giản hóa bằng một từ hay một câu.”

Không! Ngài Ngoại trưởng Blinken, 
ông đã sai. Cắt đứt các mối liên hệ với 
Trung Cộng ngay bây giờ, thưa ngài 
Ngoại trưởng.

Như ông Bass, chuyên gia thương 
mại, nói “Đã đến lúc cắt nguồn cung 
ứng huyết mạch cho Trung Cộng.”

Từ Viện Gatestone.

Tác giả 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.” Theo dõi ông Gordon 
tại GordonChang.com và trên Twitter @
GordonGChang.

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

Một cuộc thăm dò mới của 
Trafalgar phối hợp với Công 
ước Hành động của các Quốc 
gia cho thấy hầu hết người 
Mỹ không muốn chính phủ 
có hành động đối với biến thể 
Delta của COVID-19, một đột 
biến có khả năng lây nhiễm 
cao mà một số quan chức y tế 
dự đoán sẽ sớm trở thành biến 
chủng mạnh tại Hoa Kỳ.

Cuộc thăm dò, được công 
bố hôm 28/06 và dựa trên một 
mẫu đại diện gồm 1101 người, 
đã hỏi những người tham gia về 
việc họ nghĩ nên phản ứng như 
thế nào khi biến thể Delta tiếp 
tục lan rộng trong nước.

Đại đa số (63.0%) nói rằng 
“chính phủ không nên hành động 
gì cả” và “với sự sẵn có rộng khắp 
của các loại vaccine và phương 
pháp điều trị, các cá nhân có 
thể đưa ra quyết định cho riêng 
mình về cách ứng phó.”

Những người trả lời được xác 
định là đảng viên Cộng Hòa cho 
thấy sự phản đối kịch liệt đối 
với việc chính phủ hành động 
để ứng phó với biến thể Delta, 
trong đó 83.4% nói rằng chính 
phủ  nên đứng ngoài lề.

Những người trả lời là đảng 
viên Dân Chủ, vốn có xu hướng 
ủng hộ các biện pháp mạnh mẽ 
hơn của chính phủ nhằm ứng 
phó với virus Trung Cộng trong 
các cuộc thăm dò trước đây, hầu 
hết đều đã phản đối, trong đó 
50.1% nói rằng họ không muốn 
chính phủ hành động.

Đồng thời, 17.7% tổng số 

người được hỏi cho biết chính 
phủ nên khôi phục các lệnh thi 
hành việc đeo khẩu trang và giãn 
cách xã hội, trong khi 7.0% cho 
biết họ muốn tiến hành cả việc 
phong tỏa ngoài các yêu cầu về 
đeo khẩu trang và giãn cách.

Chỉ có 7.2% đảng viên Cộng 
Hòa cho biết họ muốn có các 
quy định bắt buộc đeo khẩu 
trang và giãn cách, trong khi 
chỉ 2.4% cho biết họ muốn cả 
việc phong tỏa.

Ngược lại, 25.8% đảng viên 

Dân Chủ cho biết họ muốn 
chính phủ áp dụng các hạn 
chế về đeo khẩu trang và giãn 
cách xã hội để đối phó với mối 
đe dọa biến thể Delta, trong khi 
11.3% nói rằng họ muốn cả 
việc phong tỏa.

Cuộc thăm dò diễn ra 
khi Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) 
mới đây đã cho rằng đột biến 
Delta, được xác định lần đầu 
tiên tại Ấn Độ, là một “biến thể 
đáng lo ngại,” trong khi người 
đứng đầu cơ quan này, Tiến sĩ 
Rochelle Walensky, nói bà cho 
rằng nó sẽ trở thành biến thể 
thống trị tại Hoa Kỳ.

“Biến thể Anh Quốc dễ lây 
truyền hơn. Hiện nó chiếm gần 
70% [ca nhiễm] virus ở đây,” bà 
nói với CNN trong một cuộc 
phỏng vấn hôm 18/06. “Chúng 
tôi biết rằng biến thể Delta 
thậm chí còn dễ lây truyền hơn 
cả biến thể Anh Quốc, và tôi dự 
đoán đó sẽ là biến thể chiếm ưu 
thế  trong  những  tháng  tới  đây.”

Hoa Kỳ bắt đầu phong tỏa 
gần như cả nước vào mùa 
xuân năm 2020 trong đại dịch 
COVID-19. Mọi tiểu bang, cũng 
như chính phủ liên bang, kể từ 
đó đến nay đã rút lại các hạn 
chế, mặc dù một số vẫn giữ 
nguyên các quy định, mặc dù 
các chỉ số COVID-19 như số ca 
nhiễm trung bình hàng ngày 
và số bệnh nhân phải vô bệnh 
viện đã cải thiện đáng kể.

Các quan chức y tế cho biết 
việc phong tỏa giúp giữ an toàn 
cho người dân, nhưng một số 
chuyên gia cho rằng chiến lược 

này có những hậu quả không 
mong muốn, bao gồm cả việc 
dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng 
vọt, ngưng hoạt động kinh 
doanh rộng khắp và các vấn đề 
sức khỏe tâm thần gia tăng.

Tổng thống Joe Biden đã nói 
rằng sự lan rộng của biến thể 
Delta sẽ không có khả năng gây 
ra một đợt phong tỏa nữa tại 
Hoa Kỳ.

“Tôi không nghĩ vậy, bởi vì có 
rất nhiều người đã được chích 
ngừa,” ông nói tại Tòa Bạch Ốc 
khi được hỏi về tính khả thi của 
một đợt phong tỏa khác.

Ông nói, “Nhưng biến thể 
Delta có thể khiến thêm nhiều 
người tử vong ở những khu vực 
mà người dân chưa được chích 
ngừa. Thế nên, không đâu, 
không phải là phong tỏa nữa, 
nhưng một số khu vực sẽ bị tổn 
hại nặng nề.”

Các nhà lãnh đạo của Đức và 
Pháp mới đây đã thúc giục các 
lãnh đạo đồng minh trong Liên 
minh Âu Châu có lập trường 
vững chắc hơn về vấn đề đi lại 
từ các quốc gia bên ngoài khối 
nhằm chống lại biến thể Delta, 
trong khi lo ngại rằng chủng 
đột biến này có thể bùng phát 
đã khiến chính phủ Úc áp đặt 
lệnh phong tỏa tại ba thành phố 
lớn cùng các hạn chế ở các mức 
độ nghiêm ngặt khác nhau, gây 
ảnh hưởng đến hơn 20 triệu 
người Úc, tức khoảng 80% dân 
số nước này.

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

ISABEL VAN BRUGEN VÀ JAN JEKIELEK

Theo nhà sinh học tiến hóa 
Bret Weinstein, sự thay đổi đột 
ngột trong câu chuyện kể về 
khả năng COVID-19 có thể xuất 
hiện từ phòng thí nghiệm ở Vũ 
Hán, Trung Quốc là một bí ẩn 
và có bằng chứng cho thấy “hệ 
thống của chúng ta trở nên tệ  
hại  như  thế  nào.” 

Từ năm ngoái, ông 
Weinstein – nhà sinh vật học 
và đồng chủ trì của DarkHorse 
Podcast – đã khám phá ra khả 
năng COVID-19 có thể xuất 
hiện từ phòng thí nghiệm. Ông 
nói với chương trình “American 
Thought Leaders” của Epoch 
TV (được công chiếu hôm 
03/07) rằng thực tế mà giả 
thuyết hiện đang nhận được sự 
công nhận rộng rãi từ cộng đồng 
quốc  tế  là “hoàn toàn bí ẩn”.

Ông Weinstein nói, “Kênh 
của tôi đã sớm nói về chủ đề 
này, và điều đó khá rõ ràng đối 
với nhiều người trong chúng ta, 
bắt đầu bằng sự trùng hợp rất 
lớn về việc loại virus này xuất 
hiện đầu tiên ở Vũ Hán, nơi có 
phòng thí nghiệm an toàn sinh 
học cấp bốn nghiên cứu những 
loại virus này và tăng cường 
chức năng của chúng. Rõ ràng 
là có ít nhất một giả thuyết khả 
thi cần được thảo luận.”

Ông Weinstein, là giảng viên 
đang thỉnh giảng cho Chương 
trình James Madison tại Đại 
học Princeton, nói rằng trước 
khi câu chuyện xung quanh 
thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm 
COVID-19 gây được sức hút, 
những người thảo luận về nó đã 
bị kỳ thị, bị cho là xấu xa và “bị 
mô tả bằng đủ thứ từ phân biệt 
chủng tộc cho đến phản động.”

Ông Weinstein nói tiếp: “Tất 

cả những gì chúng tôi đang làm 
là dõi theo bằng chứng. Tôi phải 
nói rằng sự thay đổi trong câu 
chuyện đó là hoàn toàn bí ẩn.”

Trong khi giả thuyết cho 
rằng virus là kết quả của vụ rò 
rỉ từ Viện virus học Vũ Hán (WIV) 
được gán cho là “thuyết âm 
mưu” vào năm ngoái (2020), 
thì gần đây nó đã trở nên nổi 
tiếng khi ngày càng có nhiều 
nhà khoa học và quan chức tin 
tưởng  vào  giả  thuyết  này. 

COVID-19, căn bệnh do 
virus Trung Cộng gây ra, được 
thông báo lần đầu tiên tại thành 
phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Hồi tháng 01/2021, một tờ 
chuyên đề của Bộ Ngoại giao đã 
đưa ra câu hỏi về việc liệu đợt 
bùng phát này có thể là kết quả 
của một sự cố phòng thí nghiệm 
tại WIV hay không. Điều đó cho 
biết Hoa Kỳ có “lý do để tin” 
rằng, vào mùa thu năm 2019, 
một số nhà nghiên cứu WIV 
đã bị nhiễm bệnh với các triệu 
chứng giống với COVID-19 và 
các bệnh theo mùa phổ biến. 
Bộ này cũng cho biết phòng 
thí nghiệm đã tiến hành các 
thí nghiệm quân sự bí mật trên 
động vật ít nhất là từ năm 2017, 
và nó có lịch sử về việc tiến hành 
nghiên cứu tăng chức năng của 
virus. Nghiên cứu tăng chức 
năng liên quan đến việc biến đổi 
virus để nó có các khả năng mới 
hoặc gia tăng năng lực.

Hôm 26/05, Tổng thống 
Joe Biden đã ra lệnh cho cộng 
đồng tình báo phải đưa ra báo 
cáo trong 90 ngày về nguồn 
gốc của virus, khi nói rằng các 
cơ quan tình báo đang xem xét 
các giả thuyết của đối thủ, bao 
gồm khả năng xảy ra một vụ tai 
nạn trong phòng thí nghiệm tại 
Trung Quốc.

Ông Weinstein đã chỉ trích 
những lời giải thích được đưa ra 
trong những tuần gần đây bởi 
“tất cả những người đã hiểu sai 
câu chuyện” sau khi lý thuyết rò 
rỉ trong phòng thí nghiệm được 
công nhận rộng rãi hơn.

Ví dụ: Hôm 24/05, PolitiFact 
đã lặng lẽ rút lại một bản kiểm 
tra thực tế vào tháng 09/2020 
có gắn nhãn tuyên bố của 
một nhà virus học Hồng Kông 
rằng “COVID-19 có nguồn gốc 
trong một phòng thí nghiệm” 
là không chính xác và là một 
“thuyết âm mưu bị lật tẩy”.

“Tuyên bố này là không 
chính xác và lố bịch,” kiểm tra 
thông tin hiện được lưu trữ trước 
đây cho biết. “Chúng tôi đánh 
giá tuyên bố này là Xảo ngôn!” 

Trong ghi chú cập nhật của 
biên tập viên, PolitiFact đã giải 
thích lý do rút nhãn tuyên bố này.

“Khi thông tin xác thực này 
được xuất bản lần đầu tiên vào 
tháng 09/2020, các nguồn tin 
của PolitiFact bao gồm các nhà 
nghiên cứu khẳng định rằng 
virus SARS-CoV-2 không thể bị 
thao túng. Lời khẳng định đó 
hiện đang bị tranh cãi rộng rãi 
hơn,” ghi chú cho biết. “Vì lý do 
đó, chúng tôi đang xóa thông tin 
xác thực này khỏi cơ sở dữ liệu 
của mình trong khi chờ xem xét 
kỹ lưỡng hơn. Hiện tại, chúng tôi 
xem tuyên bố này là không có 
bằng chứng và đang tranh cãi.”

Riêng tờ Washington Post 
thì lặng lẽ sửa lại những tuyên 
bố của họ về thuyết rò rỉ phòng 
thí nghiệm COVID-19.

Hồi tháng 02/2020, tờ báo 
đã đăng một bài báo khẳng định 
ý tưởng này là một “thuyết âm 
mưu” đã bị “lật tẩy”. Bài báo 
này đã tấn công Thượng nghị 
sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa–

Arkansas), khi ông kêu gọi một 
cuộc điều tra về nguồn gốc của 
virus Trung Cộng.

Một số phóng viên nói rằng 
họ không quan tâm đến lý 
thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm 
bởi vì những người đề xướng ý 
tưởng này phần lớn là người của 
Đảng Cộng Hòa.

Ông Weinstein mô tả hiện 
tượng này là “một cơn sốt kéo 
dài, bởi tất cả những người 
đã hiểu sai câu chuyện tự giải 
thích cho chính họ và những 
lời giải thích của họ chẳng có ý 
nghĩa gì.”

Ông nói rằng một số ký giả 
hoặc phương tiện truyền thông 
“dường như tập trung vào luận 
cứ ‘vì [cựu Tổng thống] Donald 
Trump đã nghiêng về ý tưởng 
virus có thể xuất phát từ một 
phòng thí nghiệm’ nên nó 
không đúng sự thật.”

“Tất nhiên, đó là một kết 
luận phi lý đến mức khó có thể 
tưởng tượng nổi làm thế nào 
mà bất kỳ ai tự xem mình là ký 
giả lại có thể bị mê muội trong 
một khoảnh khắc,” ông nói 
tiếp. “Ý tôi là, tệ nhất là, nếu 
quý vị nghĩ mọi thứ cựu Tổng 
thống Donald Trump nói đều 
là xảo ngôn, thì quý vị nên xem 
đó như là không có chứng cứ 
nào cả.”

“Nhưng đó không phải là 

cách mọi người đối đãi với điều 
đó. Họ đối đãi với điều đó như 
thể sự thật luôn ngược lại với 
những gì ông ấy nói.”

Các hãng thông tấn khác 
cũng đã sửa lại hoặc lặng lẽ cập 
nhật các câu chuyện, bao gồm cả 
Vox, trong khi Facebook ngừng 
cấm các bài đăng cho thấy virus 
là do con người tạo ra.

Ông Weinstein nói rằng ông 
tin rằng cuối cùng thì chuyện 
này trở thành là “không thể duy 
trì lời nói dối công khai rằng 
bằng cách nào đó phiên bản 
[câu chuyện] phòng thí nghiệm 
mâu  thuẫn  với  bằng  chứng.”

“Và bây giờ chúng ta biết 
từ Tiến sĩ Fauci, các email của 
ông ấy, rằng ở bên trong hậu 
trường, những người phụ trách 
hàng đầu cũng không tin điều 
đó. Họ chỉ đơn giản là cung 
cấp cho công chúng một dòng 
chữ mà họ có lý do riêng để 
muốn công chúng tin tưởng,” 
ông nói.

“Điều này phụ thuộc vào 
một số câu chuyện khác nhau 
xung quanh COVID-19, hé lộ 
cho chúng ta thấy hệ thống của 
chúng ta đã trở nên hủ bại như 
thế nào.”

Bản tin có sự đóng góp của 
Cathy He và Zachary Stieber
Tịnh Nhi biên dịch

Hoa Kỳ đứng cuối bảng xếp hạng toàn 
cầu về mức độ tin cậy truyền thông 

Hãy cắt đứt nguồn cung ứng 
huyết mạch cho Trung Cộng: 
Chấm dứt thương mại

Những thay đổi đột ngột
‘khó hiểu’ về câu chuyện COVID-19

rò rỉ từ phòng thí nghiệm 

MỸ - TRUNG

Hầu hết người Mỹ không muốn chính phủ có hành 
động đối với biến thể Delta của COVID-19

Một người đàn ông cầm tấm biển phản đối việc phong tỏa trong một cuộc biểu tình tại Tòa nhà 
Chính phủ Quận, ở San Diego, California, hôm 16/11/2020.

Báo và tạp chí tại một cửa hàng tiện lợi ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 06/08/2019. 

Một người biểu tình cầm tấm biển trong cuộc biểu tình chống phong tỏa ở Thành phố New York, 
vào hôm 22/11/2020.

Ông Bret Weinstein xuất hiện trong chương trình American Thought Leaders 
của The Epoch Times hôm 30/06/2021.

Một tàu chở hàng chất đầy container rời cảng ở Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, hôm 17/05/2021. 
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ISABEL VAN BRUGEN

Theo một cuộc khảo sát gần 
đây do Trung tâm Nghiên cứu 
Pew (Pew) có trụ sở tại Hoa Kỳ 
thực hiện, quan điểm tiêu cực 
về Trung Quốc trong số các nền 
kinh tế tân tiến nhất thế giới 
luôn ở mức cao gần như chiếm 
kỷ lục trong bối cảnh có những 
lo ngại về hồ sơ nhân quyền 
của Bắc Kinh.

Một báo cáo của Pew nêu chi 
tiết kết quả cuộc khảo sát 17 nền 
kinh tế tân tiến ở Âu Châu, Bắc 
Mỹ và khu vực Á Châu-Thái Bình 
Dương được công bố hôm 30/06 
cho thấy 15 nền kinh tế lớn – có 
8 trên 10 người được hỏi – giữ 
quan điểm không ủng hộ Trung 
Quốc và tin rằng Trung Cộng 

“không tôn trọng các quyền tự 
do cá nhân của người dân.”

“Cảm nhận này cũng ngang 
bằng hoặc gần mức cao lịch sử 
ở hầu hết mọi nơi được khảo sát, 
đã tăng đáng kể ở các quốc gia 
như Ý, Hàn Quốc, Hy Lạp, Úc, 
Canada và Anh Quốc kể từ năm 
2018,” các tác giả của báo cáo 
cho biết.

Pew đã thăm dò ý kiến   của 
18,850 người trưởng thành ở 
17 nền kinh tế tân tiến từ ngày 
01/02 đến ngày 26/05 và công 
bố kết quả của mình vào ngày 
30/06, một ngày trước khi 
Trung Cộng kỷ niệm 100 năm 
thành lập.

Các nền kinh tế được khảo 
sát bao gồm Úc, Bỉ, Anh Quốc, 
Canada, Pháp, Đức, Hy Lạp, 

Ý, Nhật Bản, Hà Lan, New 
Zealand, Singapore, Hàn Quốc, 
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đài 
Loan, và Hoa Kỳ.

Kết quả cho thấy mức cao kỷ 
lục ở Canada, Đức, Hàn Quốc 
và Hoa Kỳ. Khoảng 76% người 
Mỹ cho biết họ có cái nhìn tiêu 
cực về Trung Quốc, theo cuộc 
khảo sát, tăng 3 điểm phần trăm 
so với năm 2020.

Mức độ không hài lòng cao 
hơn đối với quốc gia đông dân 
nhất thế giới này cũng được 
thấy ở những nơi như Nhật 
Bản (88%), Thụy Điển (80%), 
Úc (78%), và Hàn Quốc (77%). 
Báo cáo cho thấy những nơi duy 
nhất bày tỏ quan điểm ủng hộ 
đối với Trung Quốc là Singapore 
và Hy Lạp.

Kết quả khảo sát được đưa ra 
khi Bắc Kinh phải đối mặt với 
sự giám sát ngày càng tăng đối 
với các hoạt động nhân quyền 
của họ, bao gồm cả việc đàn áp 
tôn giáo và các dân tộc thiểu 
số và việc thực thi luật an ninh 
quốc gia hà khắc đối với Hồng 
Kông vào tháng 07/2020, vốn 
đã hình sự hóa các tội phạm 

được xác định một cách mơ hồ 
chẳng hạn như lật đổ và ly khai 
với mức hình phạt tối đa là tù 
chung thân.

Tại khu vực Tây Bắc Tân 
Cương của Trung Quốc, giới 
chức cầm quyền đã bị cáo 
buộc phạm tội diệt chủng đối 
với người Duy Ngô Nhĩ và các 
dân tộc thiểu số khác, bao gồm 
cả việc giam giữ ít nhất 1 triệu 
người trong các trại “cải tạo 
chính trị” bí mật.

Các cựu tù nhân người Duy 
Ngô Nhĩ đã nói với The Epoch 
Times rằng họ phải chịu sự tra 
tấn, buộc phải từ bỏ đức tin 
của mình và buộc phải trung 
thành với Trung Cộng trong 
khi bị giam giữ không rõ lý do 
tại những cơ sở thường xuyên 
trong tình trạng quá tải.

Người Duy Ngô Nhĩ – đa số 
là người Hồi giáo dòng Sunni 
– cùng với các dân tộc thiểu 
số khác như người Tây Tạng, 
cũng như các tín đồ tôn giáo 
nằm ngoài sự kiểm soát của 
nhà nước, bao gồm cả các tín 
đồ Cơ đốc giáo và Pháp Luân 
Công, từ lâu đã bị Trung Cộng 

nhắm tới để chuyển hóa thông 
qua “cải tạo.”

Pew cũng phát hiện ra rằng 
ngoại trừ Singapore và New 
Zealand, hơn một nửa số người 
được khảo sát ở mỗi nơi cho 
rằng điều quan trọng là phải có 
mối liên kết kinh tế chặt chẽ với 
Hoa Kỳ hơn là với Trung Quốc. 

Ở khu vực Á Châu–Thái 
Bình Dương, phần lớn các nền 
kinh tế lớn ngoại trừ Singapore 
cho biết họ ít hoặc không tin 
tưởng vào cách giải quyết các 
vấn đề thế giới của ông Tập Cận 
Bình, với hầu hết – 86% – bày tỏ 
quan điểm đó tại Nhật Bản. Tại 
Singapore, 70% bày tỏ sự tin 
tưởng vào ông Tập.

“Mặc dù phần đông cảm 
nhận rằng Trung Quốc không 
tôn trọng các quyền tự do cá 
nhân của người dân, nhưng 
công chúng có phần khác biệt 
trong cách nhìn nhận phản 
ứng thích hợp nên là gì,” các 
tác giả của báo cáo viết.

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters
Thiện Lan biên dịch

ISABEL VAN BRUGEN

Hôm 28/06, Hạ viện đã thông 
qua hai dự luật lưỡng đảng 
nhằm tăng cường khả năng 
của Hoa Kỳ cạnh tranh với việc 
Bắc Kinh thúc đẩy công nghệ 
Trung Quốc.

Hai dự luật, nhằm thúc đẩy 
các chương trình nghiên cứu 
và phát triển ở Hoa Kỳ, đã được 
thông qua với sự ủng hộ rộng 
rãi của lưỡng đảng. Dự luật đầu 
tiên, có tên là Đạo luật HR2225 
về Quỹ Khoa học Quốc gia cho 
Tương lai, đã được thông qua 
với tỷ lệ 345-67, trong khi dự 
luật thứ hai, được gọi là Đạo luật 
HR3593 về Bộ Khoa học Năng 
lượng cho Tương lai, đã được 
thông qua với tỷ lệ 351-68.

Điều này mở đường cho 
nguồn tài trợ bổ sung cho Quỹ 
Khoa học Quốc gia và Bộ Năng 
lượng, và để thích ứng với phiên 
bản dự luật của Thượng viện 
bao gồm hơn 52 tỷ USD tài trợ 
và khích lệ việc sản xuất chất 
bán dẫn trên đất Hoa Kỳ, một 
điều khoản mà các dự luật Hạ 
viện đã bỏ qua.

Chủ tịch Ủy ban Khoa học 
Hạ viện, bà Eddie Bernice 
Johnson, cho biết: “Từ lâu Hoa 

Kỳ đã là ngọn hải đăng đi đầu 
trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật. Mặc dù chúng ta cần phải 
nhận thức được sự cạnh tranh 
toàn cầu đang ngày càng tăng 
lên, nhưng không thể để điều 
đó hạn chế chúng ta. Để tiếp tục 
dẫn đầu, chúng ta phải đề ra lộ 
trình cho chính mình.”

Chủ tịch Ủy ban Khoa học, 
Không gian và Công nghệ Hạ 
viện, bà Eddie Bernice Johnson 
(Dân Chủ–Texas) cho biết rằng 
Hoa Kỳ đang ở “thời khắc trọng 
đại trong lịch sử của quốc gia 
chúng ta” và rằng người dân 
Hoa Kỳ “cần tập trung hơn vào 
vai trò của khoa học trong xã 
hội của chúng ta.”

Bà Johnson cho hay, “Chúng 
ta phải tài trợ nhiều hơn cho 
khoa học. Trong nhiều năm 
qua, chúng ta đã không cấp 
hàng triệu dollar cho các 
nghiên cứu xuất sắc.”

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% mỗi 
năm. Nếu được ký thành luật, 
các dự luật này cũng sẽ hỗ trợ 
giáo dục khoa học, công nghệ, 
kỹ thuật và toán học (STEM) 
cũng như phát triển chuyên 

môn để hỗ trợ tuyển dụng trong 
các ngành đó.

Đạo luật Quỹ Khoa học Quốc 
gia cho Tương lai cũng bao gồm 
một điều khoản cấm các ứng 
viên nhận tài trợ nghiên cứu 
và phát triển tham gia vào các 
chương trình “tuyển dụng tài 
năng ngoại quốc nguy hại” từ 
một “quốc gia ngoại quốc đáng 
lo ngại” trong suốt thời gian 
nhận tài trợ của họ.

Các quốc gia đáng lo ngại 
hiện nay bao gồm Trung Quốc, 
Bắc Hàn, Nga, Iran.

Các dự luật này cũng sẽ bao 
gồm Chương trình Ngàn Nhân 
tài của Bắc Kinh – đã bị Hoa Kỳ 
giám sát chặt chẽ vì các mối đe 
dọa đối với an ninh quốc gia.

Chương trình Ngàn Nhân 
tài, được công bố vào năm 2008, 
là chương trình chiêu mộ của 
Bắc Kinh nhằm thu hút Hoa 
kiều và các chuyên gia ngoại 
quốc tài năng trong các lĩnh vực 
khoa học và công nghệ để giúp 
nhà cầm quyền Trung Cộng 
thúc đẩy nỗ lực đổi mới của họ.

“Điều quan trọng là chúng ta 
phải đạt được sự cân bằng chính 
xác giữa việc giữ cho doanh 
nghiệp nghiên cứu của chúng 
ta mở và bảo vệ doanh nghiệp 

khỏi những đối thủ đang tìm 
cách lợi dụng hệ thống mở của 
chúng ta,” Dân biểu Michael 
Waltz (Cộng Hòa–Florida) nói 
về điều khoản này.

Dự luật của Thượng viện, 
được gọi là “Đạo luật Đổi mới 
và Cạnh tranh Hoa Kỳ”, hay 
USICA, được một tỷ lệ đa số 
lưỡng đảng (68-32) ủng hộ hôm 
08/06. Dự luật toàn diện này 
có mục đích nhằm tăng cường 
hỗ trợ của chính phủ dành cho 
lĩnh vực khoa học và công nghệ, 
cũng như giải quyết các nỗ lực 
vượt qua Hoa Kỳ để trở thành 
nhà lãnh đạo toàn cầu của 
Trung Quốc cộng sản.

Cơ quan lập pháp bù nhìn 
của Trung Quốc bày tỏ “sự phẫn 

nộ mạnh mẽ và kiên quyết phản 
đối” dự luật của Thượng viện – 
một hành động của lưỡng đảng 
được ngợi khen ở Hoa Thịnh 
Đốn trong giai đoạn Quốc hội 
bị chia rẽ sâu sắc.

Các đồng sự Dân Chủ của 
Tổng thống Joe Biden kiểm 
soát cả Hạ viện và Thượng viện 
nhưng chỉ với khoảng cách hẹp. 
Tuy nhiên, mong muốn có một 
đường lối cứng rắn trong việc 
ứng phó với một Bắc Kinh độc 
tài là một quan điểm lưỡng đảng 
hiếm hoi trong Quốc hội đang 
bị chia rẽ sâu sắc.

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters
Tịnh Nhi biên dịch

HANNAH CAI
 
Một lỗ hổng trong luật cần sa 
của tiểu bang Colorado đã thúc 
đẩy một nhóm người tham gia 
vào hoạt động liên quan đến 
việc rửa tiền. Hồi tháng Sáu 
năm nay, 21 người đã bị buộc 
tội trồng và bán cần sa bất hợp 
pháp ở Colorado. Cuộc điều tra 
này đã phát hiện ra rằng các ứng 
dụng mạng xã hội của Trung 
Quốc đã đóng một vai trò tích 
cực trong việc rửa các khoản 
lợi nhuận kiếm được từ ma túy 
quay trở lại Hoa Kỳ.

 
Buôn bán ma túy dính líu 
với hoạt động rửa tiền của 
người Trung Quốc
Đó là một “vụ rửa tiền có dính 
líu một phần tới cần sa,” Biện lý 
Quận của Quận Tư pháp thứ 18, 
ông John Kellner, cho biết tại 
một cuộc họp báo ở Centennial 
hôm 10/06.

Văn phòng Biện lý Quận 
cung cấp cho The Epoch Times 
bản cáo trạng dài 24 trang của 
bồi thẩm đoàn ở Quận Arapahoe 
cho thấy cuộc điều tra kéo dài 5 
năm của Cơ quan Thực thi [kiểm 
soát] Ma túy Hoa Kỳ (Drug 
Enforcement Administration, 
DEA) đã phát hiện rằng, “Các 
tổ chức rửa tiền của Trung Quốc 
[CMLO] đã trở thành cơ chế rửa 
tiền chủ đạo được các tổ chức 
buôn lậu ma túy [DTO] sử dụng 
để rửa tiền buôn ma túy của họ 
trên khắp Hoa Kỳ.”

Hồi tháng 10/2020, một bài 
đăng trên một trang mạng xã 
hội của Trung Quốc đã thu hút 
sự chú ý của một đặc vụ DEA. 
Một cư dân mạng có tên “Peter” 
tuyên bố anh đang cần đổi tiền 
Trung Quốc (nhân dân tệ) gấp. 
Một đặc vụ DEA nói tiếng Quan 
Thoại đã trò chuyện riêng với 
anh ta, khi nhận thấy rằng tỷ 
giá hối đoái mà anh Peter đưa 
ra hấp dẫn hơn tỷ giá của ngân 
hàng, cũng như các lợi thế khác 
như giao dịch trực tiếp và có 
thể đổi 60,000 USD trong vòng 
một hoặc hai tuần.

Cả hai bên đồng ý rằng, trước 
tiên bên phía đặc vụ này sẽ 
chuyển số tiền bằng nhân dân tệ 
vào tài khoản ngân hàng Trung 
Quốc của chị dâu Peter, và sau 
đó nhận về số tiền tương ứng 

bằng US dollar từ một người 
trung gian.

Loại hình giao dịch tiền tệ 
ngầm này không cần thông qua 
hệ thống tài chính của Hoa Kỳ 
– không có [giao dịch] chuyển 
tiền nào diễn ra [thực sự trên hệ 
thống], nhưng vẫn đạt mục đích 
thanh toán giữa hai đầu [muốn] 
giao dịch.”

Bản cáo trạng nêu rõ, “Đặc 
biệt là ở đây Colorado, DEA và 
Sở Thuế vụ nhận ra rằng các 
CMLO đang trồng cần sa bất 
hợp pháp và sử dụng… kế sách 
này để rửa tiền lợi nhuận từ cần 
sa [bán trên] chợ đen bất hợp 
pháp của họ.”

Thực chất là các khoản tiền 
này được trao đổi thông qua 
các ứng dụng truyền thông xã 
hội của Trung Quốc và có thể 
chia sẻ tiền dễ dàng bằng cách 
dùng ví điện tử để quét mã QR, 
và sau đó chúng được quay trở 
lại Hoa Kỳ “một cách chính 
đáng” dưới hình thức quà tặng 
từ người thân và bạn bè.

 
Giăng bẫy nghi phạm 
Vào ngày 05/11/2020, những 
nghi phạm rửa tiền gồm Trương 
Lâm (Lin Zhang) và Trần Yên 
(Yan Chen) theo kế hoạch đã 
lộ diện để gặp gỡ người đặc vụ 
nói trên. Đặc vụ này đã mở điện 
thoại di động của Trương và xem 
ảnh các cây cần sa và một bản 
lịch trình trồng cần sa viết tay, 
và cuối cùng đã tịch thu 46,000 
USD tiền mặt do hai kẻ rửa tiền 
đó mang theo vì tin rằng số tiền 
này đến từ việc sản xuất và phân 
phối cần sa bất hợp pháp.

Hôm 02/03, các đặc vụ đã 
đột kích vào hai ngôi nhà ở 
Colorado với lệnh khám xét và 
tìm thấy hàng chục ngàn USD 
tiền mặt, vài pound cần sa đóng 
gói, và một căn phòng dùng để 
trồng cần sa. Mặc dù gia chủ 
đã dỡ bỏ căn phòng trồng cây 
này nhưng trên hiện trường vẫn 
nồng nặc mùi cây cần sa tươi.

Theo hóa đơn tiền điện của 
một trong hai ngôi nhà trên, 
mức điện tiêu thụ hồi tháng 
11/2019 là 1,230 kWh, và đã tăng 
gấp 7–10 lần vào tháng 01/2021 
với mức tiêu thụ là 11,737 kWh.

Trồng cần sa trong nhà 
thường có các đặc điểm điển 
hình như sau: nhiều bóng đèn 

để mô phỏng ánh sáng mặt trời 
trong thời gian dài, quạt hút, 
máy hút ẩm và các thiết bị khác 
được sử dụng để mô phỏng điều 
kiện trồng ngoài trời, khiến cho 
lượng điện tiêu thụ rất lớn.

Cuộc điều tra này dẫn đến 
kết quả là 21 người Trung Quốc 
bị truy tố ở Colorado, 16 người 
trong số đó đã bị bắt. Công tố 
viên đã đưa ra một số tội danh 
khác nhau, từ tội kiếm tiền từ 
hoạt động buôn bán bất hợp 
pháp và mưu đồ phạm pháp 
theo Đạo luật Kiểm soát Tội 
phạm Có Tổ chức của Colorado 
đến tội trồng và phân phối ma 
túy và rửa tiền.

Bản cáo trạng cáo buộc 
rằng một phần trong các 
khoản đầu tư để mua những 
ngôi nhà trồng cần sa bất hợp 
pháp ở Colorado đến từ Trung 
Quốc đại lục và tổ chức rửa tiền 
này đã giúp lách qua các biện 
pháp kiểm soát hối đoái của 
Trung Quốc (lượng tiền gửi 
bị giới hạn ở mức dưới 50,000 
USD/người/năm). Nói cách 
khác, cần sa được sử dụng để 
huy động tiền bằng cách thu 
hút các nhà đầu tư Trung Quốc 
đại lục bỏ tiền của họ vào thị 
trường cần sa bất hợp pháp 
của Hoa Kỳ và hoạt động như 
một máy in tiền ngầm.

Việc trồng cần sa cần ba bên, 
bên chính là chủ sở hữu, chịu 
trách nhiệm về tài chính trong 
việc kiếm nhà (mua hoặc thuê) 
để chuẩn bị cho việc trồng cần 
sa; cũng như chi phí mở rộng, 
bảo trì và vận hành; bao gồm 
cả tiền thuê nhà, thiết bị điện 
và các chi phí khác. Bên thứ hai 
là chuyên gia trực tiếp quản lý 
việc trồng cần sa, quản lý các 
giai đoạn sinh trưởng (cần sa 
được thu hoạch khoảng bốn 
lần trong một năm), các yếu tố 
môi trường, chất dinh dưỡng và 
phòng trừ sâu bệnh. Bên thứ 
ba là người lao động.

 
Người Trung Quốc ở New 
York đổ xô đến các tiểu 
bang khác để trồng cần sa
Trong đại dịch COVID-19 vào 
năm 2020, New York đã trở 
thành khu vực dịch bệnh nặng 
nề nhất, và rất nhiều cơ sở kinh 
doanh phải đóng cửa, nhưng 
hoạt động kinh doanh cần sa 

lại bùng nổ. Nhiều người Trung 
Quốc thất nghiệp đã đổ xô đến 
các nông trại trồng cần sa ở các 
tiểu bang khác để theo đuổi 
“giấc mộng làm giàu nhờ trồng 
cần sa.”

Sau đợt phong tỏa, khi nền 
kinh tế của New York được khởi 
động lại, nhiều nhà tuyển dụng 
trong cộng đồng người Trung 
Quốc cảm thấy “khó tuyển 
dụng” vì nhiều nhân viên cũ của 
họ đã đi đến các tiểu bang khác 
để trồng cần sa.

Bà Linh Phi (Ling Fei), chủ 
một cửa hàng máy điện toán ở 
Brooklyn cho biết, “Một trong 
những nhân viên kỳ cựu của 
tôi, người đã làm việc với tôi 
trong một thời gian dài đã nói 
với tôi rằng thứ Hai tới anh ấy 
sẽ không quay lại làm việc và sẽ 
đến Oklahoma để trồng cần sa.”

Một người ẩn danh khác 
được phỏng vấn tên là ông Lã, 
phụ trách một tổ chức phúc lợi 
của Trung Quốc, giải thích rằng 
nhiều nhà hàng Trung Quốc 
không thể tuyển người vì trồng 
cần sa có thể kiếm được mỗi 
tháng từ 4,000–5,000 USD hoặc 
hơn, trong khi nhân viên nhà 
hàng chỉ kiếm được 3,000 USD 
một tháng, vậy ai mà không 
muốn kiếm nhiều tiền hơn chứ?

 
Rắc rối xuất phát từ 
những lỗ hổng pháp lý 
trong luật cần sa
Tất cả những điều này bắt đầu 
khi California trở thành tiểu 
bang đầu tiên hợp pháp hóa cần 
sa dùng cho y tế vào năm 1996 
trong nhiệm kỳ của Tổng thống 
Bill Clinton. Kể từ đó, nhiều 
người Trung Quốc bắt đầu trồng 
cần sa và nhận thấy việc này 
đem lại lợi nhuận.

Công tố viên John Kellner 
thừa nhận luật về cần sa giải 
trí của Colorado khiến cho 

“những nhóm như thế này phát 
triển mạnh mẽ hơn. Tôi muốn 
nhấn mạnh rằng mặc dù đây 
là một trường hợp vi mô ở tiểu 
bang Colorado của chúng tôi… 
nhưng chúng tôi tin rằng điều 
này đang xảy ra ở cấp độ vĩ mô 
trên toàn Hoa Kỳ.”

Ngay cả khi cần sa giải trí là 
hợp pháp ở Colorado, thì các 
doanh nghiệp phải xin giấy 
phép kinh doanh cần sa để trở 
thành người buôn bán được 
xác nhận trong tiểu bang này. 
Tuy nhiên, một số người Trung 
Quốc lầm tưởng rằng việc hợp 
pháp hóa cần sa ở nhiều tiểu 
bang khác nhau có nghĩa là việc 
trồng nó trên quy mô lớn cũng 
là hợp pháp. Những người khác 
biết đó là phi pháp, nhưng bị 
chi phối bởi lợi nhuận khổng lồ 
và vẫn mạo hiểm đi vào.

Ông Lã nói rằng hầu hết mọi 
người tham gia thông qua lời 
mời kinh doanh từ những người 
nông dân có đất và có sẵn nhà 
xưởng. Quý vị có thể thuê một 
phòng, mua cây con hoặc  đầu 
tư tiền “theo cổ phần.” Một dự 
án trồng cần sa thường được tài 
trợ bởi nhiều người đồng hương 
(cùng làng hoặc cùng tỉnh) ở 
Trung Quốc.

Luật cần sa y tế lỏng lẻo 
ở Oklahoma đã khiến tiểu 
bang này trở thành “Miền Tây 
Hoang dã” cho việc trồng cần 
sa. Một thành viên của Hạ viện 
Oklahoma, Dân biểu Mike 
Dobrinski cho biết, “Rõ ràng là 
thị trường chợ đen đang nhanh 
chóng vượt qua sự hiện diện 
của cần sa y tế của chúng ta ở 
tiểu bang Oklahoma. Các biện 
pháp đang được thực hiện. Mọi 
người đều quan tâm. Tôi bảo 
đảm với quý vị rằng họ sẽ không 
bỏ ngoài tai chuyện này.”

 
Nguyễn Lê biên dịch

Người Trung Quốc dùng các ứng dụng 
mạng xã hội để rửa tiền từ cần sa

Khảo sát của Pew:
Quan điểm tiêu cực về 

Trung Quốc vẫn ở mức gần 
cao nhất trong lịch sử
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Hạ viện thông qua dự luật nâng cao năng lực 
cạnh tranh khoa học chống lại Trung Quốc

NICOLE HAO

Trung Cộng luôn xem Hoa Kỳ 
là kẻ thù và lợi dụng lòng tốt 
của người Mỹ để chiếm dụng tài 
nguyên và phát triển bản thân, 
theo lời một giáo sư kỳ cựu về 
hệ tư tưởng tại Trường Đảng 
Trung Ương.

“Từ năm 1949 đến nay, Trung 
Cộng liên tục giáo dục người 
dân căm thù Hoa Kỳ, thúc đẩy 
tình cảm chống Mỹ,” một đảng 
viên Trung Cộng đồng thời là 
giáo sư đã về hưu Thái Hà (Cai 
Xia) viết trong một bài báo được 
Viện Hoover xuất bản hôm 
29/06. “Những từ ngữ mà tôi 
quen thuộc nhất kể từ khi học 
mẫu giáo và tiểu học là những 
cụm từ như ‘ngăn chặn lũ lang 
sói đế quốc Mỹ,’” bà nói về trải 
nghiệm của mình khi lớn lên ở 
đất nước Trung Quốc cộng sản.

Tiếp đó, bà Thái đưa ra một 
dẫn chứng về kết quả của nền 
giáo dục chống Mỹ của Trung 
Cộng. “Có một lần, tôi mua một 
khẩu súng lục đồ chơi và tặng 
cho một cậu bé sáu tuổi. Cậu bé 
chơi nghịch với khẩu súng và 
thốt lên: “Giết chết bọn Mỹ.”

Luôn coi Hoa Kỳ là kẻ thù, 
Trung Cộng sử dụng mọi cách 
thức để có thể trục lợi từ Hoa Kỳ.

Mặc dù người Mỹ đã bị 
Trung Cộng lừa gạt suốt hơn 40 
năm qua, nhiều người trong giới 
tinh hoa của Hoa Kỳ “vẫn chỉ 
xem Trung Cộng là một chế độ 
độc tài,” bà Thái thừa nhận.

Bà cảnh báo rằng họ đã 
không nhận ra “Trung Cộng đã 
biến thành một hình thức chủ 
nghĩa tân toàn trị tinh vi.”

Bà cảnh báo rằng “hệ thống 
toàn trị” của Trung Cộng là “mối 
đe dọa lớn nhất đối với an ninh 
của Hoa Kỳ và hòa bình thế giới, 
đồng thời Trung Cộng không hề 
có kim chỉ nam đạo đức” bởi vì 
“Trung Cộng bất chấp mọi giá 
để đạt được mục đích của mình.”

Bà Thái tin rằng “Trung 
Cộng có nguy cơ sụp đổ đột 
ngột” bởi nhà cầm quyền này 
“mang tham vọng của một con 
rồng đói, nhưng thực chất bên 
trong lại chỉ là một con hổ giấy.” 
Bà cho rằng bất cứ điều gì cũng 
có thể xảy ra dưới sự cai trị của 
một chế độ toàn trị.

70 năm hận thù, 40 năm 
lừa gạt
Bài luận của bà Thái có nhan đề 
“Mối bang giao Hoa Kỳ–Trung 
Quốc trong mắt Trung Cộng.” 
Bà đã dành phần lớn nội dung 
trong 28 trang này để nói về mối 

bang giao Hoa Kỳ–Trung Quốc 
từ góc nhìn của Trung Cộng. 
Là một giáo sư từng thuyết 
giảng về tư tưởng cộng sản cho 
các quan chức cao cấp của 
Trung Cộng, bà Thái kết luận 
rằng Trung Cộng đã căm ghét 
Hoa Kỳ hơn 70 năm và đã lừa gạt 
Hoa Kỳ hơn 40 năm qua.

Từ năm 1949, thời điểm 
Trung Cộng giành quyền kiểm 
soát Trung Quốc đại lục, cho 
đến năm 1969, thì mối bang 
giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc 
rất tồi tệ, mặc dù đôi bên đã gặp 
nhau hơn 100 lần tại các cuộc 
hội đàm cấp đại sứ tại Geneva, 
Thụy Sĩ và Warsaw, Ba Lan.

Tại Trung Quốc, nền giáo 
dục của Trung Cộng đã dạy cho 
người dân tư tưởng rằng Hoa Kỳ 
là kẻ thù lớn nhất của đất nước và 
người dân Trung Quốc; bà Thái 
cũng đã cảnh báo về những nỗ 
lực tuyên truyền của chế độ này.

Năm 1958, mọi thứ bắt đầu 
thay đổi khi đồng minh cộng 
sản thân cận nhất của Bắc Kinh 
là Liên Xô, bắt đầu thách thức 
trung Cộng, khi mà hai nhà lãnh 
đạo lúc bấy giờ là Mao Trạch 
Đông và người đứng đầu Liên 
Xô, ông Nikita Khrushchev, 
bất đồng trong nhiều vấn đề. 
Vào tháng 03/1969, Liên Xô và 
Trung Quốc đã xung đột vì một 
hòn đảo nhỏ trên sông Ussuri 
– nơi mà Trung Quốc gọi là đảo 
Trân Bảo (Zhenbao) còn Liên 
Xô gọi là đảo Damansky. Sự kiện 
này đã đánh dấu một khởi đầu 
ngày càng tồi tệ của mối bang 
giao Xô–Trung.

“Việc chọn về phe Hoa Kỳ 
trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ 
và Liên Xô tại thời điểm đó, đã 
tạo cơ hội để Trung Cộng có thể 
dựa vào sức mạnh của Hoa Kỳ 
để giảm bớt các mối đe dọa từ 
Liên xô,” bà Thái viết. Về mặt 
ngoại giao, Trung Cộng đã tích 
cực xây dựng mối bang giao với 
Hoa Kỳ trong suốt những năm 
1960, mặc dù nhà cầm quyền 
này không ngừng nhồi sọ người 
dân rằng Hoa Kỳ vẫn là kẻ thù.

Vào ngày 01/01/1979, Hoa Kỳ 
và Trung Quốc chính thức thiết 
lập mối quan hệ ngoại giao, và 
Hoa Kỳ đã giúp Trung Quốc phát 
triển kinh tế với hy vọng rằng 
một “Trung Quốc dưới sự cai trị 
của Trung Cộng sẽ trở nên tự do 
hơn, thậm chí sẽ trở thành một 
nước dân chủ và là một cường 
quốc ‘có trách nhiệm’ đối với thế 
giới,” bà Thái viết.

Mười năm sau đó, Trung 
Cộng đã ra tay tàn sát những 
người dân đòi dân chủ và tự do 

tại Bắc Kinh, dẫn đến cuộc Thảm 
sát tại Quảng trường Thiên An 
Môn. Bà Thái cho biết, khi đó 
lãnh đạo của Trung Cộng là 
Đặng Tiểu Bình đã lệnh cho nhà 
cầm quyền “che giấu tiềm lực, 
ẩn mình chờ thời,” khi giải quyết 
các vấn đề ngoại giao. Ông ta nỗ 
lực thuyết phục Hoa Thịnh Đốn 
rằng thị trường Trung Quốc là 
to lớn, và hứa hẹn rằng nhà cầm 
quyền này hoan nghênh các 
doanh nghiệp ngoại quốc tham 
gia vào thị trường này.

Kể từ đó, đây là quy tắc căn 
bản mà Trung Cộng luôn tuân 
theo, bà Thái viết. Bà đã đưa ra 
một thí dụ về cách mà Trung 
Cộng đã lừa gạt người Mỹ thông 
qua việc bán lời hứa hẹn này.

“Cũng chính vì Trung Cộng 
đã nhìn thấu những ham muốn 
mạnh mẽ của các nhà tư bản Mỹ 
đối với thị trường Trung Quốc, 
họ thừa biết các doanh nghiệp 
lớn sẽ sẵn sàng gây áp lực buộc 
chính phủ Mỹ phải nhượng bộ. 
Do đó, Trung Cộng không thèm 
quan tâm đến những lời chỉ trích 
về vi phạm nhân quyền, và sự 
đàn áp ở trong nước ngày càng 
mạnh mẽ hơn,” bà Thái viết.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp 
cùng các doanh nhân Mỹ đã 
không nhận được sự đối đãi mà 
họ mong đợi ở Trung Quốc.

“Trung Cộng sẽ sử dụng 
những ngôn từ mê hoặc để lôi 
kéo các doanh nghiệp đa quốc 
gia vào Trung Quốc. Nhưng 
sau đó, các doanh nghiệp này 
sẽ sớm nhận ra rằng họ đã 
sập bẫy: họ phải chuyển giao 
công nghệ hoặc đối mặt với 
việc đóng cửa. Sau khi có được 
công nghệ ngoại quốc, Trung 
Cộng thường tìm cách buộc các 
doanh nghiệp này rời khỏi thị 
trường Trung Quốc,” bà Thái 
cho biết. “Công ty Tesla của 
Elon Musk hiện đang nếm trải 
tình cảnh này.”

Những mối đe dọa & 
tham vọng
Bà Thái cho biết, Trung Cộng 
bắt đầu có tham vọng kiểm 
soát thế giới vào năm 2008, 
khi “Trung Quốc đăng cai Thế 
vận hội Olympic” và Hoa Kỳ 
“rơi vào cuộc khủng hoảng 
[của các thị trường tài chính] 
dưới tiêu chuẩn.”

Kể từ đó, Trung Cộng đã 
nỗ lực tham gia vào việc xây 
dựng quy tắc toàn cầu như tại 
Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO). Nhà cầm quyền này 
cũng miệt mài với việc xây dựng 
một quân đội tân tiến “nhắm 
vào Hoa Kỳ”, mở rộng các hoạt 
động tuyên truyền ở hải ngoại 
và thâm nhập vào “các kênh 
truyền thông, tài chính, kinh 
tế, công nghệ, giáo dục, các tổ 
chức tư vấn, bảo tàng cùng các 
lĩnh vực và thể chế khác.”

Bà Thái chỉ ra, Trung Cộng 
đã hạn chế các học giả ngoại 
quốc vào Trung Quốc, ngăn 
cản họ chia sẻ tinh thần tự 
do tư tưởng tại nước này. Nhà 
cầm quyền này kiểm soát liên 
lạc giữa các học giả Trung 
Quốc và các quan chức ngoại 
quốc. Đồng thời, “‘cánh tay 
dài quyền lực’ của Trung Cộng 
cũng đã vươn ra để kiểm soát 
các sinh viên Trung Quốc và 
các tổ chức của Trung Quốc 
trên khắp Hoa Kỳ, và Trung 
Cộng thậm chí còn thành lập 
các chi nhánh của đảng trong 
các trường đại học của Hoa Kỳ 
[để ăn cắp bí quyết và gây ảnh 
hưởng đối với thế giới tự do],” 
bà Thái viết.

Bà Thái cũng chỉ ra rằng lãnh 
đạo hiện tại của Trung Cộng Tập 
Cận Bình là người hiếu chiến 
nhất, rõ ràng ông ta đang nhắm 
mục tiêu vào Hoa Kỳ.

Trung Cộng đã sửa đổi Luật 
Quốc phòng vào ngày 01/01. Bà 
Thái đã chỉ ra một mục trong 

đó nêu rõ rằng, “Các hoạt động 
quân sự của Nhà nước là để 
ngăn chặn và chống xâm lược, 
ngăn chặn sự lật đổ và chia rẽ có 
vũ trang, bảo vệ chủ quyền quốc 
gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ, an ninh và các lợi ích phát 
triển,” mục này có một ý nghĩa 
đặc biệt ẩn chứa đằng sau.

“Hai thuật ngữ chính, ‘chia 
rẽ’ và ‘lợi ích phát triển,’ mang 
hàm ý sâu sắc: từ thứ nhất là 
dành cho Đài Loan; thuật ngữ 
còn lại là một tín hiệu đe dọa 
tất cả các quốc gia, mà chủ yếu 
nhất là Hoa Kỳ, rằng quân đội 
của Trung Quốc sẽ gây chiến với 
bất kỳ ai ngăn cản Trung Cộng 
thống nhất Đài Loan và bất kỳ ai 
dám đụng đến lợi ích phát triển 
của Trung Quốc,” bà Thái viết.

Bà Thái, năm nay 68 tuổi, 
lớn lên trong một gia đình 
quân nhân và gia nhập quân 
đội năm 1969. Sau khi giải 
ngũ, bà trở thành đảng viên 
Trung Cộng vào năm 1978. 
Năm 1997, bà Thái trở thành 
giảng viên tại Trường Đảng 
Trung ương, giảng dạy về 
hệ tư tưởng và chính trị của 
Trung Cộng. Năm 2000, bà 
nhận bằng Tiến sĩ Luật của 
trường này và trở thành giáo 
sư. Bà về hưu năm 2012.

Vào năm 2020, khi đại dịch 
virus Trung Cộng hoành hành 
tại Trung Quốc, bà Thái đang 
du lịch đến Hoa Kỳ và không 
thể quay trở lại Trung Quốc 
theo dự định.

Vào tháng 06/2020, một 
đoạn ghi âm của bà Thái chỉ 
trích Tập Cận Bình đã bị rò 
rỉ trên mạng. Hai tháng sau, 
Trung Cộng tuyên bố tước thẻ 
đảng và hủy tư cách đảng viên 
của bà Thái và ngừng trợ cấp 
lương hưu cho bà. Bà Thái đã ở 
lại Hoa Kỳ kể từ đó.

Doanh Doanh biên dịch

Trung Cộng chưa từng xem Hoa Kỳ là
bằng hữu trong suốt 70 năm qua

Người tham dự tận hưởng Mô phỏng Không gian của Blue Origin trong hội nghị Re: MARS của Amazon 
về robot học và trí tuệ nhân tạo tại Khách sạn Aria ở Las Vegas, Nevada vào ngày 05/06/2019.

Ảnh lưu trữ về những bọc cần sa riêng lẻ.

Lãnh đạo Trung 
Cộng Tập Cận 
Bình (phía trước, 
ở giữa) tham dự 
phiên họp toàn 
thể lần thứ tư 
của cơ quan lập 
pháp bù nhìn 
của Trung Cộng, 
Đại hội Đại biểu 
Nhân dân Toàn 
quốc, tại Đại lễ 
đường Nhân dân 
ở Bắc Kinh, ngày 
13/03/2018.
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Trong thời đại đúng đắn 
chính trị, khoe khoang 
đạo đức và thức tỉnh 
(wokeness), trí tuệ đã trở 

nên hiếm hoi đến mức khi 
được phát hiện, nó nổi bật 

như ngọn hải đăng trong cơn bão.
Trí tuệ không nên được đánh đồng 

với thông tin, là thứ mà tuy chúng ta 
có rất nhiều nhưng phần lớn đều định 
hướng đến kết cuộc mà các nhà cung 
cấp mong muốn. Kinh Thánh chứa 
đầy sự thông thái, nhưng khi số người 
đi nhà thờ ít đi và các hệ phái tôn giáo 
đều bị giảm thành viên, thì loại trí tuệ 
cổ xưa đó không còn là nguồn chính 
cho nhiều người Mỹ.

Trí tuệ là gì? Một trong các định 
nghĩa của nó theo Dictionary.com là: 
“hiểu biết về điều gì là sự thật hoặc 
đúng đắn, cùng với sự đánh giá và 
hành động hợp lý...”

Điều gì là sự thật và đúng đắn vào 
năm 2021, khi mà hầu như mọi thứ 
vốn được xem là sự thật và đúng đắn 
trong hàng thiên niên kỷ nay lại bị 
xem là lỗi thời bởi những kẻ trộm 
cướp văn hóa? Những điều chúng 
muốn thay thế thì thế nào?

Một ấn phẩm nhỏ đã không buông 
bỏ trí tuệ hoặc sự thật khách quan để 
hùa theo đám đông. Ấn phẩm đó có 
tên là “Thời kỳ hiện đại”, một tạp chí 
tự nhận là theo hướng bảo tồn truyền 
thống được Viện Nghiên cứu Liên đại 
học xuất bản, nhưng đừng vội đánh 

giá nó nếu quý vị không theo khuynh 
hướng trên.

Trong số báo mùa xuân, biên tập 
viên Daniel McCarthy đã đưa ra một 
dự đoán táo bạo. Ông McCarthy tin 
rằng “Chủ nghĩa cấp tiến là một hệ tư 
tưởng đang hấp hối,” bất chấp “vị trí 
bá chủ của nó trên các phương tiện 
truyền thông quốc gia và đa số các 
trường đại học.”

Mặc dù một số người khuynh tả 
xem những chiến thắng nhỏ của Đảng 
Dân Chủ ở cấp quốc gia trong cuộc 
bầu cử năm 2020 là bằng chứng về sự 
trỗi dậy của chủ nghĩa cấp tiến, nhưng 
ông McCarthy lại thấy điều ngược lại. 
Ông viết rằng Đảng Dân Chủ “không 
có nhà lãnh đạo nào hấp dẫn hơn một 
Joe Biden 78 tuổi. Ai sẽ thay thế ông ta? 
Không có Obama thứ hai.”

Tổng thống Biden nói rằng ông ta 
muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông 
ta sẽ 82 tuổi vào năm 2024. Các cử tri đã 
sẵn sàng để bầu lại một người già như 
vậy chưa?

Có ai bên cánh tả nhận được sự ủng 

hộ rộng rãi của công chúng? Hầu hết 
những người cấp tiến được biết đến 
trên toàn quốc đều rất to tiếng, nhưng 
họ hầu như không có kinh nghiệm lập 
pháp nào. Dân biểu Alexandria Ocasio-
Cortez (Dân Chủ–New York) là người 
được biết đến nhiều nhất trong nhóm 
nhỏ này, nhưng một số người tin rằng cô 
ta và những người khác phần lớn đều là 
những tác phẩm của giới truyền thông 
với rất ít thành tựu.

Trước đại dịch, một vị tổng thống 
Cộng Hòa và những người thuộc Đảng 
Cộng Hòa nói chung đang trên đà 
phát triển. Trong hầu hết mọi lĩnh 
vực quan trọng – từ kinh tế đến nhập 
cư, đến chính sách ngoại giao – Đảng 
Cộng Hòa đều đang chiến thắng. Nếu 
không phải vì virus và tính cách hay 
châm chọc của cựu Tổng thống Donald 
Trump, Đảng Cộng Hòa gần như chắc 
chắn sẽ vẫn nắm quyền.

Mặc dù vậy, ông McCarthy lưu ý rằng 
Đảng Dân Chủ đã mất ghế ở Hạ viện 
và đang hòa ở Thượng viện. Trong một 
khẳng định về tương lai sắp xảy ra, ông 
nói thêm: “Bài học rõ ràng nhất là nếu 
không có bức tranh biếm họa về Tổng 
thống Trump để thúc đẩy cử tri Dân Chủ 
đi bầu vào năm 2018 và năm ngoái, thì 
Đảng Dân Chủ sẽ không có sức hấp dẫn 
nào cả. Tất nhiên, câu hỏi quyết định 
dành cho các đảng viên Cộng Hòa là 
liệu họ có thể tiếp tục thu hút liên minh 
ủng hộ ông Trump mà không có chính 
ông Trump trong lá phiếu hay không.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump tái 
tranh cử, như ông đã tuyên bố có thể 

sẽ làm vậy trong một chiến dịch phục 
thù? Vấn đề này hiện đang bị đóng băng 
vì các ứng cử viên Cộng Hòa tiềm năng 
đang chờ quyết định của ông Trump.

Một câu hỏi lớn hơn nữa là liệu các 
ứng cử viên Cộng Hòa có thể không chỉ 
giữ vững liên minh ủng hộ ông Trump 
mà còn giành được ủng hộ của những 
phụ nữ ngoại ô, những người phần lớn 
đã bỏ phiếu cho Biden vì không thích 
ngôn ngữ và hành vi của ông Trump? Và 
liệu các cử tri Dân Chủ có còn sung sức 
như năm ngoái vào năm 2024, không 
phải vì họ yêu mến ông Biden, mà vì họ 
không thể chịu đựng được ông Trump?

Ông McCarthy cũng có lý, nhưng liệu 
Đảng Cộng Hòa có thể tận dụng sự đẩy 
mạnh quá mức của phe cấp tiến, bao 
gồm các vấn đề văn hóa như thuyết sắc 
tộc trọng yếu không? Khi vấn đề đại dịch 
trở nên bớt quan trọng trong các cuộc 
đua vào quốc hội năm tới, và có lẽ sẽ 
không phải là một mối quan tâm trong 
cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, 
Đảng Cộng Hòa sẽ cần trí tuệ để giành 
lại những gì họ đã có gần đây.

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

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

Joe Nguyễn biên dịch

đó liên quan đến đứa bé mới sinh. Anh 
Lý vẫn thận trọng và đề phòng đứa con 
trai, nhưng nhiều năm trôi qua, con trai 
anh ta lớn lên và trở thành một đứa trẻ 
tài năng, có chí và ngoan ngoãn hiếu 
thảo. Cậu bé học giỏi và anh Lý đã mời 
các thầy giáo tốt nhất dạy cho con mình. 
Tất cả đều khen ngợi con trai anh ta 
là một thiên tài, ắt sẽ đỗ đạt làm quan. 
Thời gian dần qua đi, anh Lý hoàn toàn 
quên về điềm báo của ông Tiền trong 
giấc mộng kia.

Hoàn trả nợ nghiệp
Con trai anh Lý trưởng thành. Cậu thanh 
niên lên kinh đô ứng thí, và như mong 
đợi, cậu đã đỗ đạt cao và được phong 
làm quan thất phẩm. Gia đình anh Lý tổ 
chức tiệc mừng. Trong bữa tiệc, một vị 
khách nói với anh Lý: “Việc mua quan 
bán chức hiện đang thịnh hành trong 
triều đình. Anh Lý à, vì con trai anh, 
tôi thấy anh nên dùng của cải mà mua 
cho con trai một chức quan cao hơn.” 
Những người có mặt trong bữa tiệc cũng 
đồng tình.

Anh Lý nghĩ: “Con trai duy nhất của 
ta không phải là một kẻ tầm thường. 
Tuổi trẻ tài cao mà lại bị mắc kẹt ở chức 
quan thất phẩm thì thật là uổng phí.” 
Thế là anh Lý chi một số vàng lớn để 
hối lộ quan phủ, và một thời gian ngắn 
sau, con trai anh ta được tể tướng thăng 
lên làm quan tứ phẩm. Anh Lý vô cùng 
mừng rỡ về điều này.

Sự nghiệp của con trai giờ đã ổn định, 
việc tìm một cô dâu môn đăng hộ đối 
thì không có gì khó. Tuy nhiên, con trai 
anh nhất quyết không cưới ai ngoài một 
vị tiểu thư, con gái của quan tể tướng 
đầy quyền lực trong triều đã khiến cậu 
mê đắm. Để cưới được vị tiểu thư này 
cho con trai, Lý lại phải bỏ ra một khoản 
tiền lớn nữa.

Gần tới ngày cưới, ai nấy đều vui vẻ, 
nhưng không ai vui mừng hơn anh Lý. 
Một đêm nọ, sau khi uống mấy tuần 
rượu ngon, Lý ngủ thiếp trên giường. 
Ngay sau khi chìm vào giấc ngủ, cơn ác 
mộng cũ lại hiện lên: cảnh tượng đã ám 
ảnh Lý vào đêm trước khi con trai anh 
ta được sinh ra! Ông Tiền lại một lần nữa 
đứng trước mặt Lý!

Ông Tiền cười lớn: “Ta đã mất nhiều 
năm. Nhưng cuối cùng ta đã lấy lại được 
những gì nhà ngươi nợ ta, cùng với một 

số  lãi  nữa.”
Vừa nói, ông vừa vỗ 

vào chiếc bao trên vai. 
Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy 
nó nặng đầy tiền.

“Khoản nợ đã được 
hoàn trả xong. Ta thấy ta 
nên rời đi rồi,” ông Tiền 
nói tiếp.

Ngay khi Lý tỉnh dậy, 
người gia nhân trong 
nhà cấp tốc chạy vào báo 
với Lý tin xấu:

“Lão gia, lão gia! Cậu 
chủ bị ốm nặng!”

Nỗi kinh sợ được chôn giấu trong 
lòng anh Lý bấy lâu nay quay trở lại. 
Sau một thoáng sững sờ, anh Lý loạng 
choạng đi đến phòng con trai. Nhưng đã 
quá muộn, con trai yêu quý của Lý đã 
qua đời.

Anh Lý ngã khuỵu. Giờ đây, tất cả 
mọi việc đã sáng tỏ. Ông Tiền đã đầu 
thai thành con trai duy nhất của Lý và 
đến để lấy lại những gì thuộc về ông, tính 
thêm cả phần lãi. Từ khi sinh ra cho đến 
khi qua đời, con trai Lý đã khiến anh ta 
phải tiêu ít nhất 30 nghìn lượng bạc vào 
học  phí  và  tiền hối lộ mua chức quan.

Chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay 
trắng, anh Lý lang thang khắp phố như 
một người ăn xin, gặp bất kỳ ai cũng kể 
về câu chuyện nhân quả báo ứng của 
mình. Anh ta cảnh báo mọi người rằng 
vi phạm Thiên lý thì cuối cùng không 
thể thoát được quả báo. Chứng kiến tình 
trạng thảm thương của anh ta, người đời 
cho rằng anh Lý đã phát điên.

Nhã Liên biên dịch
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Người Trung Hoa thường tin vào quy 
luật thiện ác hữu báo. Với sự xuất 
hiện của Phật giáo và những thuyết 
về luân hồi chuyển kiếp, Thiên lý này 

chi phối các kiếp sống của một người, từ trước 
khi sinh ra đến sau khi qua đời.

Câu chuyện dưới đây được ghi lại trong 
truyền thuyết dân gian Trung Quốc, diễn ra 
vào thời kỳ chuyển tiếp triều đại giữa nhà Minh 
và nhà Thanh vào thế kỷ 17. Ở trong làng cách 
Bắc Kinh vài dặm, có một điền chủ giàu có được 
gọi là ông Tiền.

Cách nhà ông Tiền chưa đến một dặm là nơi 
gia đình người nông dân họ Lý sinh sống. Người 
ta gọi người chủ gia đình đó là “Anh Lý”. Bởi vì 
anh Lý là một thợ nề giỏi, nên thường được ông 
Tiền thuê giúp nhiều việc lặt vặt khác nhau. 
Ông Tiền rất hào phóng chi trả. Thời gian trôi 
qua, ông Tiền và anh Lý cũng như gia đình hai 
bên trở  nên thân quen.

Một ngày nọ, ông Tiền cùng gia đình đi đến 
phía Nam để làm ăn. Phải mấy tháng sau họ 
mới có thể trở về. Trước khi đi, ông Tiền cho 
gọi anh Lý.

“Này anh Lý, chúng ta là bạn bè thân thiết. 
Anh có thể  giúp tôi một việc được không?”

“Thưa ông Tiền, xin ông cứ nói ra đừng ngại.”
Ông Tiền hỏi, “Tôi có một kho rượu hảo hạng. 

Tôi sợ rằng những người làm thuê trong nhà 
sẽ uống chúng trong khi tôi đi xa. Anh có sẵn 
lòng cho tôi gửi chúng trong nhà anh và trông 
coi hộ tôi được không?”

“Chuyện nhỏ thôi, tôi cứ tưởng đó là chuyện 
gì lớn! Tôi sẽ trông coi từng chum rượu cho ông 
không một chút sơ suất nào. Ông cứ yên tâm và 
lên đường bình an!” anh Lý trả lời.

Vậy là, ông Tiền đã cho chuyển 30 chum 
rượu được niêm kín đến nhà anh Lý. Anh Lý cất 
chúng trong một căn phòng trống và khóa cửa 
cẩn thận.

Hành vi tội lỗi
Hai tháng trôi qua, không có tin tức về ông Tiền 
và gia đình của ông ta.

Một ngày nọ, anh Lý kiểm tra số rượu của ông 
Tiền; mỗi chum rượu được phong kín bằng loại 
giấy dày. Anh ta bưng một chum rượu lên ngửi, 
nhưng kỳ lạ thay, chẳng có chút mùi rượu nào.

“Thật kỳ lạ. Mặc dù chum rượu được bịt kín, 
nhưng đáng ra mình vẫn có thể ngửi thấy mùi 
rượu chứ nhỉ,” anh Lý thầm nghĩ. Sau đó, anh 
ta lắc lắc chum rượu, nhưng cũng không thấy 
có tiếng rượu sóng sánh. Điều này lại một lần 
nữa khiến anh ta cảm thấy khó hiểu. Một ý nghĩ 
chợt nảy ra, anh ta mở phần niêm phong chiếc 

chum. Anh ta vô cùng kinh ngạc trước những gì 
mình nhìn thấy: trong chum toàn là bạc trắng 
lấp lánh!

Rất nhanh chóng, anh ta mở tất cả những 
chiếc chum còn lại. Mỗi chum đều chứa những 
thỏi bạc quý giá – 3,000 lượng tất cả. Lòng tham 
nổi lên, anh Lý nghĩ ra một mưu kế xảo quyệt. 
Sau khi lấy hết số bạc trong những chiếc chum, 
anh ta lấy ra một ít tiền mặt, đi mua rượu ngon, 
rồi đổ đầy rượu vào các chum rượu. Anh ta niêm 
phong 30 chum rượu đó lại, hệt như ban đầu 
khi ông Tiền chuyển chúng sang nhà anh ta.

Thế còn chỗ bạc thì sao? Giờ chúng đã được 
cất giấu trong căn hầm tối nhà anh Lý, và không 
thể  về  lại tay ông Tiền. 

Vài tháng sau, gia đình ông Tiền cuối cùng 
cũng đã quay trở về từ chuyến đi. Anh Lý  trả 30 
chum rượu cho ông Tiền như 
chưa từng có chuyện gì xảy ra. 
Ngay khi anh ta rời đi, ông Tiền 
mở các chum rượu ra, nhưng 
hỡi ôi, bạc của ông đã biến 
thành rượu. Ông lập tức biết 
rằng số tiền tiết kiệm cả đời của 
mình đã bị anh Lý lấy đi, nhưng 
ông không thể làm được gì.

Tinh thần ông suy sụp vì đau 
khổ, và chưa đến nửa năm sau, 
ông qua đời trong sự giày vò.

Thấy ông Tiền đã qua đời, 
anh Lý biết rằng thời cơ trở nên 
giàu có đã đến. Anh ta dùng bạc 
của ông Tiền để mua đất, xây một dinh thự sang 
trọng, và cưới nhiều thê thiếp.

Điềm báo
Thời gian qua đi, một người vợ của anh Lý mang 
thai. Anh rất vui mừng vì anh đã mong ước có 
một đứa con trai, nhưng vợ cả của anh ta lại 
hiếm muộn. Sao một người đàn ông giàu có lại 
không có người thừa kế được chứ?

Tuy nhiên, vào đêm trước khi đứa trẻ ra đời, 
anh Lý có một giấc mộng hãi hùng. Trong giấc 
mộng, khi anh ta đang ngồi trong gian nhà mình 
uống trà, thì cánh cửa đột nhiên mở toang và 
một người đàn ông bước vào – không ai khác 
chính là ông Tiền quá cố! Trên vai ông là một 
bao tải lớn, và ông nở một nụ cười đầy bí hiểm.

“Ta đến để đòi nợ ngươi đây,” ông Tiền nói. 
Ông cười to và đôi mắt ông sắc nhọn như dao. 

Anh Lý choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa và tim 
đập thình thịch.

Như dự tính, một người tỳ nữ bước vào và 
báo tin cho anh Lý rằng người vợ hai đã sinh hạ 
một bé trai khỏe mạnh và mập mạp.

Anh Lý trở nên cảnh giác, vì cảnh tượng anh 
ta vừa thấy trong mộng, và nghi ngờ có điều gì 

Đi tìm trí tuệ

Câu chuyện Trung Hoa cổ
về nhân quả báo ứng

Lòng tham nổi 
lên, anh Lý nghĩ ra 
một mưu kế xảo 

quyệt. Sau khi lấy 
hết số bạc trong 

những chiếc chum, 
anh ta lấy ra một 
ít tiền mặt, đi mua 
rượu ngon, rồi đổ 
đầy rượu vào các 

chum rượu.
(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

CATHY HE

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho 
biết 100 năm tồn tại của Trung 
Cộng không phải là lý do để 
ăn mừng, mà là thời điểm để 
tưởng nhớ đến hàng triệu nạn 
nhân bị nhà cầm quyền này sát 
hại và đàn áp tàn bạo.

Hôm 01/07, Trung Cộng đã 
tổ chức một sự kiện quy mô 
lớn tại Quảng trường Thiên 
An Môn của Bắc Kinh để đánh 
dấu sinh nhật lần thứ 100 của 
mình, bao gồm cả những phản 
lực cơ quân sự, những màn 
chào đại bác, và một dàn đồng 
ca 3,000 người hát những bài 
hát xã hội chủ nghĩa.

Thượng nghị sĩ Tom 
Cotton (Cộng Hòa-Arkansas) 
viết trên Twitter rằng, “Hôm 
nay, Bắc Kinh kỷ niệm 100 
năm Trung Cộng thành lập 
trong khi người dân Trung 
Quốc và phần còn lại của thế 
giới khóc thương vì những gì 
đảng này đã gây ra cho xã hội, 
hàng triệu người bị sát hại bởi 
những hành động tàn bạo, lao 
động nô lệ, diệt chủng, đàn áp 
tôn giáo, mổ cướp nội tạng và 
đại dịch toàn cầu.” 

Kể từ khi được thành lập 
vào năm 1921 và sau đó lên 
nắm quyền vào năm 1949, 
Trung Cộng đã phát động hàng 
loạt làn sóng tàn bạo này đến 
làn sóng tàn bạo khác và gây 
ra hàng chục triệu cái chết bất 
thường và phá hủy các giá trị 
và văn hóa truyền thống của 
Trung Quốc.

Cho đến ngày nay, chế độ 
cộng sản này bức hại hàng 
triệu tín đồ tôn giáo, các dân 
tộc thiểu số, và những người 
bất đồng chính kiến, nhờ vào 
sự hỗ trợ của công nghệ tân 
tiến để giám sát và kiểm soát 
công dân của mình. Những 
người bị bắt giữ dưới sự đàn 
áp của Đảng đã bị giam giữ, tra 
tấn, lao động cưỡng bức, giám 

sát và thậm chí cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng.

Tại tỉnh Tân Cương, Bắc 
Kinh đã khai triển một cuộc đàn 
áp sâu rộng nhắm vào những 
người Duy Ngô Nhĩ và các dân 
tộc thiểu số Hồi giáo khác, tại 
đây có hơn 1 triệu người bị giam 
giữ trong mạng lưới các trại tập 
trung. Chính phủ Hoa Kỳ và 
quốc hội các nước phương Tây 
khác chỉ định chiến dịch này là 

tội diệt chủng.
Trong khi đó, các học viên 

Pháp Luân Công, Phật tử Tây 
Tạng và các tín đồ Cơ đốc giáo 
tại gia bị nhắm mục tiêu trên 
khắp Trung Quốc trong điều 
mà các quan chức Hoa Kỳ mô 
tả đây là “cuộc chiến chống lại 
đức tin” của chế độ này.

Tại Hồng Kông, Trung Cộng 
đang nhanh chóng thắt chặt 
quyền kiểm soát đối với nền 

dân chủ một thời, với sự trợ 
giúp của luật an ninh quốc gia 
hà khắc được áp đặt lên thành 
phố này vào năm ngoái. Kể từ 
đó, các lực lượng ủng hộ dân 
chủ của lãnh thổ đã bị tê liệt 
trong bối cảnh bắt giữ hàng 
loạt những nhân vật chỉ trích 
chế độ này và một tờ báo ủng 
hộ dân chủ nổi tiếng gần đây 
buộc phải đóng cửa.

Thượng nghị sĩ Ben Sasse 

(Cộng Hòa–Nebraska) nói 
rằng, “Phương châm của 
Trung Cộng luôn luôn là bịt 
miệng và cho biến mất không 
chút gợn sóng, và họ đã nằm 
lòng điều đó rồi. Họ đã giáng 
búa sắt xuống những người tìm 
kiếm tự do, tôn giáo và dân tộc 
thiểu số, những người bất đồng 
chính kiến   và những thường 
dân bằng cách sát nhân trắng 
trợn, trại tra tấn ‘cải tạo’, ‘mất 
tích’ và cưỡng bức triệt sản.”

Để cho thấy sự bạo ngược 
của Trung Cộng, Dân biểu 
Robert Aderholt (Cộng Hòa–
Alabama) đã mô tả kỷ niệm 
100 năm thành lập Trung Cộng 
là “một cột mốc đen tối trong 
lịch sử”.

Còn các nhà lập pháp khác 
đã kêu gọi công lý cho các nạn 
nhân của chế độ này.

“Chúng ta phải quy trách 
nhiệm cho Trung Cộng,” Dân 
biểu Michelle Steel (Cộng 
Hòa–California) nói trong một 
bài đăng trên Twitter.

Trong tuần lễ từ 21-27/06, 
một nhóm các nhà lập pháp 
lưỡng đảng đã đưa ra một nghị 
quyết liệt kê và lên án những 
hành vi lạm dụng nghiêm trọng 
của Đảng này kể từ khi thành 
lập. Dân biểu Mike Gallagher 
(Cộng Hòa–Wisconsin), người 
bảo trợ chính của dự luật, cho 
biết nghị quyết này nhằm mục 
đích “lột   tả bản chất thật của 
Trung Cộng để cho toàn thế 
giới thấy rõ.”

Ông Gallagher nói trong 
một cuộc họp báo hôm 29/06 
rằng, “Vấn đề ở đây là để mô tả 
những hành động bạo ngược 
mà chúng ta đang thấy từ Đảng 
này ngày nay, kể cả vụ diệt 
chủng ở Tân Cương, không 
phải là một hiện tượng mới. 
Các hành vi lạm dụng nhân 
quyền đã là thuộc tính căn bản 
của Trung Cộng.”

Tịnh Nhi biên dịch

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ: ngày kỷ niệm 100 năm 
Trung Cộng là ‘Một cột mốc đen tối trong lịch sử’

Dân biểu Robert Aderholt 
(Cộng Hòa–Alabama), thành 
viên cao cấp [Tiểu ban Phân bổ 
Nhà tại Hạ viện], chất vấn Giám 
đốc Cục Điều tra Dân số Steven 
Dillingham, trong một [phiên 
điều trần của] Tiểu ban Phân bổ 
Nhà để chuẩn bị cho Cuộc Điều 
tra Dân số vào năm tiếp theo 
2020, tại Hoa Thịnh Đốn, vào 
ngày 30/04/2019.

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đọc diễn 
văn trong lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành 
lập Trung Cộng tại Quảng trường Thiên An 
Môn, Bắc Kinh, hôm 01/07/2021.

WANG ZHAO/AFP VIA GETTY IMAGES

PETE MAROVICH/GETTY IMAGES
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ROBERT HUGILL

Bản thu âm tác phẩm 
 Symphony   No.   9  (Bản giao 
hưởng số 9) của Beethoven 
do nhạc trưởng Benjamin 

Zander thực hiện là kết quả nghiên 
cứu cả đời của ông về âm nhạc 
Beethoven. Nhưng bất kỳ khi nào 
bạn dành thời gian cho nhạc trưởng 
Zander, bạn sẽ nhận thấy cách ông 
cảm thụ âm nhạc cũng như việc 
ông nghiên cứu âm nhạc không chỉ 
để truyền tải một cách hoàn hảo 
tác phẩm, mà còn để thấu hiểu thế 
giới thần thánh trong âm nhạc của 
Beethoven. 

Tôi đã gặp gỡ ông Zander để nói 
chuyện về bản thu âm và những ý 
tưởng đằng sau, đặc biệt là cách ông 
diễn giải những ký tự về nhịp điệu 
của Beethoven. 

Liệu thế giới có cần thêm một 
bản thu âm Symphony No. 9 của 
Beethoven khác hay không? Ông 
Zanders quả quyết rằng đó là điều 
cần thiết. Ông đã làm việc hơn 
40 năm với các bản giao 
hưởng và thực hiện nhiều 
buổi biểu diễn. Ông 
đam mê nghiên cứu 
các bản nhạc gốc của 
Beethoven và thấy rằng 
bản ghi âm được thực 
hiện mới nhất này là bản 
ghi âm mỹ mãn nhất.

Tác phẩm được ghi âm với 
sự trình diễn của Dàn nhạc Giao 
hưởng và Hợp xướng Philharmonia 
(The Philharmonia Orchestra, 
the Philharmonia Chorus), có sự 
góp mặt của các nghệ sĩ solo như 
Rebecca Evans, Patricia   Bardon,  
 Robert   Murray,   và   Derek   Welton. 

Lịch sử của bản thu âm
Một trong những trọng tâm của bản 
thu âm mới là thể hiện những điểm 
nhấn trong nhịp điệu của Beethoven. 
Từ khi còn nhỏ, ông Zander đã bị 
cuốn hút bởi nhịp điệu trong các bản 
giao hưởng của Beethoven. 

Trở lại năm 1967, ông Zander 
thực hiện buổi biểu diễn đầu tiên 
của mình với bản Symphony No. 5 
của Beethoven tại Boston; buổi diễn 
đã gây ấn tượng do cách tiếp cận của 
ông đối với tiết tấu (tempos) và âm 
nhạc. Chưa ai từng nghe nhạc của 
Beethoven theo cách này, và mọi 
người đã xôn xao về buổi biểu diễn. 
Đây là thời kỳ đầu tiên trong lịch sử 
mà mọi người tiếp cận được với nhạc 
Beethoven theo cách này. Vì vậy, 
theo một nghĩa nào đó, ông Zander 
đã dành cả đời làm người tiên phong 
và  ông  tự  hào  về  điều đó. 

Ông Zander đã đưa Bản giao 
hưởng số 9 và Dàn nhạc Giao hưởng 
Boston đến biểu diễn ở Carnegie 
Hall vào năm 1992, nhà phê bình 
Andrew Porter đã viết một bài đánh 
giá dài về buổi biểu diễn; ông thảo 

luận về Beethoven và nhịp điệu như 
sau, “Nếu ông Zander đúng, vậy thì 
trước đó chúng ta đã nghe tác phẩm 
của nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong 
sự  diễn giải sai lệch.” 

Ông Zander đã đem ý tưởng này 
đến BBC, và họ cũng chú ý đến các 
lý thuyết của ông về tiết tấu trong 
âm nhạc của Beethoven nhưng 
nhấn mạnh rằng nó phải được thể 
hiện qua các nhạc cụ phiên bản cổ 
(period instruments). Và rồi, buổi 
biểu diễn của BBC đã được tổ chức 
cùng với nhạc cụ phiên bản cổ dưới 
sự chỉ huy của nhạc trưởng Roger 
Norrington.

Ông Zander đã rất giận vào thời 
điểm đó nhưng giờ ông cảm thấy 
rất biết ơn, bởi ông cảm nhận rằng 
phải mất thêm 30 năm nữa mới 
có thể ngấm thứ âm nhạc đó vào 
trong tâm khảm. Giờ đây, khi ông 
cầm bản tổng phổ trên tay, ông đã 
lập tức nghe thấy tiết tấu âm nhạc 
của Beethoven; tất nhiên âm nhạc 
không phải chỉ dừng lại ở tiết tấu mà 

âm nhạc phải có ở trong từng tế 
bào con người của bạn. 

Beethoven và chiếc 
máy đánh nhịp
Beethoven rất thích 
phát minh mới về 
máy đánh nhịp, nó 

giúp ông soạn nhịp 
điệu chi tiết hơn. Các ký 

hiệu nhịp bằng tiếng Ý rất 
phức tạp của ông đã cho thấy sự 

cố gắng nắm bắt các biến hóa tinh tế 
của tiết tấu.

Nhưng chiếc máy đếm nhịp mà 
Beethoven sử dụng có nhiều hạn 
chế: Tốc độ chỉ đi xuống đến 50. Và 
các ký hiệu nhịp của Beethoven 
trong bản nhạc không phải là không 
có lỗi. Vì vậy, ông Zander nghiên cứu 
cuốn sách trò chuyện với Beethoven, 
ghi lại đàm luận giữa nhà soạn nhạc 
và cháu trai Karl để xác minh ý định 
chính xác của ông. 

Nhiều ký hiệu về nhịp trong bản 
nhạc của Beethoven là rất rõ ràng 
nhưng có một số lại gây tranh cãi. 
Chương cuối của tác phẩm ‘March’ 
là một ví dụ. Lúc đầu người ta cho 
rằng tiết tấu là chậm, nhưng khi tra 
xét lại trong cuốn sách luận đàm, 
ông Zander nhận ra rằng tiết tấu 
mà Beethoven muốn truyền đạt là 
nhanh hơn nhiều. 

Với tiết tấu mới của chương cuối 
của “March”, toàn bộ dàn nhạc cùng 
hòa vào nhau và phải chơi ở tốc độ 
nhanh “vũ bão”. Khi ghi âm, họ chỉ 
đúng nhịp được một lần – “vô cùng 
căng thẳng,” ông Zander nhớ lại. 
Nghệ sĩ chính của dàn nhạc Stephanie 
Gonley đã gợi ý rằng nghệ sĩ đàn dây 
nên kéo cây vĩ thật nhanh trên dây - 
kéo chậm vốn là lối chơi dễ dàng hơn 
trong biểu diễn cổ điển - và nhờ đó 
việc  tăng  nhịp  trở  nên  khả  thi. 

Một trong những vấn đề gây tranh 

cãi là phần trio Scherzo, một người 
lần đầu thưởng thức buổi biểu diễn 
sẽ cảm thấy hứng khởi một cách 
khác thường – không giống lối chơi 
truyền thống với tốc độ chậm hơn. 
Và ông Zander đã cho thấy việc lặp 
lại cùng vũ điệu khoảng 27 lần ở 
nhịp độ nhanh hơn tạo hiệu ứng cảm 
xúc tích cực hơn. 

Một trong những điểm chính 
khác mà ông Zander nhắc đến là 
các dàn nhạc hiếm khi chơi chính 
xác cường độ của Beethoven. Trong 
nhiều nghiên cứu của chúng tôi, ông 
chỉ ra những chỗ trên bản nhạc ghi 
pianissimo (âm lượng rất nhỏ) đã bị 
bỏ qua và chỗ ghi forters (tăng dần 
cường độ) lại được chơi fortissimo 
(cực to).

Ông Zander yêu cầu các nghệ sĩ 
độc tấu và các thành viên hợp xướng 
thể hiện cảm xúc của ca từ thay vì 
chỉ hát lớn giọng, bởi vì có khá nhiều 
dấu piano (cường độ nhỏ) trong bản 
nhạc. Một số chi tiết này rất dễ nhầm 
lẫn: Bản hòa tấu cuối cùng “vor Gott” 
là fortissimo với một diminuendo 
(âm lượng giảm dần) vì đoạn sau là 
piano (nhỏ), và sau đó trong đoạn 
tiếp theo, tiếng của piccolo được cho 
là pianissimo. Để làm đúng được như 
vậy, ông đã cần tới ba buổi tập. 

Một cái nhìn rộng lớn hơn
Ông Zander tự gọi mình là một giáo 
viên. Bản thu âm ‘Bản giao hưởng 
số 9’ của Beethoven gồm hai đĩa giới 
thiệu, ông Zander đã giải thích cách 
ông tìm hiểu và đi đến kết luận về 
tiết tấu và những vấn đề khác trong 
âm nhạc của Beethoven. Ông muốn 
hướng đến một điều gì đó cao hơn 
là học thuật thuần túy. Ông hy vọng 
rằng công chúng sẽ lắng nghe những 
điều ông truyền tải để hiểu sâu sắc 
hơn về âm nhạc; cũng như hướng 

dẫn được mọi người cách nghe nhạc. 
Với ý nghĩ đó, ông Zander diễn 

giải về tổng phổ [bản nhạc] theo 
cách đơn giản. Có một đoạn viola 
chơi trong chương cuối cùng nhưng 
chưa từng được nghe thấy; ông 
Zander cho rằng sự tính toán sai lầm 
này là do Beethoven bị mất thính 
giác. Để bù đắp vào việc đó, ông đã 
sử dụng gấp đôi viola cùng với các 
loại kèn, khiến cho bản nhạc lần đầu 
tiên trở nên trọn vẹn về kết cấu tổng 
thể, một điều khiến ông cảm thấy 
rất thỏa mãn. Và ông điều chỉnh bộ 
trống định âm timpani, bởi thời của 
Beethoven các trống định âm thiếu 
linh hoạt hơn hiện nay. 

Ông Zander hoàn toàn hiểu 
rằng những quan điểm và cách diễn 
giải âm nhạc khác nhau sẽ đồng 
thời tồn tại, ông thấy tầm nhìn của 
Beethoven vĩ đại hơn rất nhiều khi 
chúng ta trình bày đúng những gì 
nhà soạn nhạc mong muốn, không 
chỉ đơn giản là theo những dấu 
nhịp, mà là trong từng chi tiết của 
bản nhạc. Một trong những lời bình 
luận của ông Zander đã đúc kết tinh 
thần làm việc của ông là: Ông ấy 
không phải một vị thần; ông ấy là 
nhạc trưởng, “do đó đừng cẩu thả 
với âm nhạc của Beethoven.”

Bài viết trên đã được chỉnh sửa, rút 
gọn so với phiên bản gốc đã được 
đăng trên Planet Hugill. Robert 
Hugill là một nhà soạn nhạc, giảng 
viên, nhà báo và blogger âm nhạc cổ 
điển. Ông giảng dạy và thuyết trình 
trước buổi hòa nhạc opera và nhạc 
cổ điển ở London. Với tư cách là một 
nhà soạn nhạc, đĩa “Quickening” của 
ông đã được phát hành bởi Navona 
Records vào năm 2017. 

Thuần Thanh biên dịch
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Cá chép làm sao để hóa rồng?Mới mẻ nhưng quen thuộc:

Bản giao hưởng số 
9 của Beethoven

THẢO NGỌC

Tương truyền, tại vùng đất Thần 
Châu có một dòng sông linh 
thiêng tên gọi Hoàng Hà; trung 
du Hoàng Hà có ngọn núi cao tên 
Long Môn. Năm xưa khi ông Đại 
Vũ trị thủy, đã xẻ núi cho nước chảy 
xuyên qua đá, tạo nên một vách 
núi cao hùng vĩ; vì chỉ có Thần 
Long mới có thể vượt qua nên 
dân gian gọi đó là “Long Môn”.

Người ta nói, cá chép nếu 
có thể nhảy qua Long Môn thì 
sẽ hóa rồng. Nhưng Long Môn 
là vách đá cao sừng sững, sông 
Hoàng Hà đổ đến đây tuôn trào 
như thác, cá chép muốn bơi 
ngược thác nước hùng vĩ ấy mà 
nhảy qua Long Môn thì quả thực 
còn khó hơn lên Trời. Có lẽ phải 
mất hàng ngàn năm, hàng ức 
vạn năm mới có thể xuất sinh 
một con cá chép như vậy.

Vì thế mà có câu chuyện kể rằng:
Kể từ ngày cá chép hóa 

rồng, rất nhiều cá chép khác 
trên sông Hoàng Hà phấn khởi 
mà kết bầy bơi ngược dòng đến 
dưới Long Môn. Cho dù thác 
nước hung hãn thế nào thì vẫn 
luôn có vô số con cá chép liều 
mình nhảy lên, và cho dù có rơi 
xuống đến trầy da tróc vảy thì 
chúng cũng không hề bỏ cuộc.

Thế nhưng đã rất nhiều năm 
trôi qua, không một con cá 
chép nào có thể chạm đến Long 
Môn. Quá thất vọng, chúng bèn 
kéo nhau đến gặp vua Thủy Tề, 
xin vua Thủy Tề hạ Long Môn 
thấp xuống, bởi nếu không sẽ 
chẳng có con cá nào thành 
rồng được.

Sau một hồi tranh luận làm 
rung chuyển thủy cung, cuối 
cùng vua Thủy Tề cũng đồng ý hạ 
Long Môn thấp xuống để tất cả 
cá chép đều có thể dễ dàng nhảy 
qua. Lẽ dĩ nhiên, tất cả chúng 
đều được trở thành rồng.

Lúc đầu, đàn cá chép rất hân 
hoan vui sướng vì cuối cùng 
chúng đã toại nguyện – đó quả 
là kỳ tích mà phải trải qua hàng 
ức vạn năm mới có thể xuất hiện 
một lần.

Nhưng sau một thời gian, 
chúng nhìn nhau và tự hỏi: 
Rốt cuộc thì làm rồng và làm 
cá chép có gì khác nhau? Tất 
nhiên không con nào có thể 
trả lời được vì tất cả chúng đều 
giống hệt như nhau.

Thế là đàn cá chép lại cùng 
nhau gặp vua Thủy Tề để than 
vãn, rằng chúng phải nhọc sức 
vượt Long Môn để hóa rồng; vậy 
mà trở thành rồng rồi lại chẳng 
có gì thú vị hơn khi làm cá chép.

Vua Thủy Tề cười lớn và 
nói rằng:

- Kỳ thực, trong các ngươi 

chưa có ai trở thành rồng cả. 
Long Môn mà các ngươi dễ dàng 
nhảy qua thật ra lại là giả. Ta 
thấy các ngươi đáng lẽ phải nỗ 
lực một phen gian khó, nâng cao 
tiêu chuẩn bản thân… vậy mà 
các ngươi không chịu cố gắng, 
lại còn đến gặp ta kêu ca. Bởi 
vậy ta đã che đi Long Môn thật 
và dựng lên Long Môn giả để các 
ngươi thỏa nguyện; chứ Long 
Môn thật được tạo thành bởi 
linh khí của trời đất, đừng nói là 
ta, ngay Ngọc Hoàng Thượng Đế 
cũng không hạ xuống cho các 
ngươi đâu!

Cuối cùng, vua Thủy Tề nói:
- Nếu tất cả cá chép đều thành 

rồng dễ dàng, thì ‘rồng’ rốt cuộc 
cũng chỉ là một tên gọi khác của 
loài cá chép mà thôi. Các ngươi 
muốn biết rồng thật sự khác cá 
chép thế nào, thì chỉ có một 
cách duy nhất là bằng mọi giá 
vượt qua Long Môn thật. Khi đó, 
Rồng hay Cá thì các ngươi sẽ 
phân biệt ra ngay.

Tất cả cá chép đều có cơ hội 
trở thành rồng, nhưng thành 
hay bại lại là do bản thân nỗ 
lực như thế nào, không phải 
là bởi tiêu chuẩn ấy có hạ thấp 
hay không. Nếu quả thực tiêu 
chuẩn được hạ thấp rồi, thì dẫu 
có “đạt”, vẫn chỉ là mang một 
tên gọi khác của chính mình mà 
thôi. Do đó, cá chép muốn hóa 
rồng thì chỉ còn cách là nỗ lực 
bơi ngược dòng mà nhảy qua 
Long Môn. 

Quan ải Long Môn cũng 
giống như những thử thách trên 
đường đời, mỗi lần vượt qua là 
một lần thành tựu. Cá chép khát 
khao được hóa rồng, nhưng vì 
sao lại không dám vượt qua? 
Vấn đề không phải là Long Môn 
cao hay thấp, mà là cá chép có 
đủ can đảm để dấn thân, trải 
qua một phen gian khổ hay 
không. Cũng như vậy, chẳng 
phải chướng ngại lớn nhất của 
mỗi người chính là nhân tâm 
hay sao? 

Khi bầy cá thấy Long Môn quá 
cao, khó có thể vượt qua, chúng 
liền kéo nhau tới để xin vua Thủy 
Tề  hạ  thấp  tiêu  chuẩn  xuống.  

Long Môn giả cho người ta 
ảo giác về sự thành công, còn 
Long Môn thật là cảnh giới thực 
sự của sinh mệnh, hoàn toàn 
không mơ hồ hay giả tạo – muốn 
đạt được nó thực sự cần có sự 
nỗ lực phi thường.

Sẽ không có thành công nào 
trải hoa hồng; bước qua được trở 
ngại mới có thể đắc được những 
điều vô giá. Rốt cuộc thì, cá bơi 
dưới nước, rồng bay trên Trời. 
Long Môn vẫn luôn ở đó, cơ hội 
hóa rồng vẫn dành cho bất cứ ai 
có đủ dũng khí để vượt qua…

Chân dung nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven, vẽ bởi hoạ sĩ Joseph Karl Stieler, 1820.

Một trang bản thảo của Bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Quan ải Long Môn cũng giống như những thử thách trên đường đời, mỗi lần vượt qua là một lần thành tựu. 

PAUL MAROTTA

Nhạc trưởng Benjamin Zander.

Tranh minh họa cá chép.

Long Môn vẫn 
luôn ở đó, cơ hội 
hóa rồng vẫn 
dành cho bất cứ ai 
có đủ dũng khí để 
vượt qua…
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chấp những lời cảnh báo và mọi hướng 
dẫn, con người vẫn có xu hướng đi theo 
nhận thức cá nhân. Điều này cũng được 
phản ánh trong các câu chuyện thần 
thoại trên thế giới (ví dụ: Chiếc hộp 
Pandora), giải thích cho sự tà ác và tình 
trạng tiến thoái lưỡng nan chúng ta 
đang phải đối mặt hiện nay. Bên trong 
những câu chuyện như vậy luôn ẩn 
chứa những hàm ý sâu xa. 

Nhưng điều đó dẫn đến câu hỏi thứ 
hai được cho là liên quan giữa việc Đức 
Chúa Trời đặt câu hỏi và sự toàn trí của 
Ngài. Cũng giống như cách chúng tôi 
nêu lên vấn đề nghiên cứu không đầy đủ 
về Kinh Thánh của ông Bernières, bản 
thân chúng ta cần phải tìm ra giải pháp 
cho chính mình. Câu hỏi thứ hai liên 
quan đến thực tế là câu hỏi của Chúa 
không phải là câu hỏi đầu tiên xuất hiện 
trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng 
câu hỏi đầu tiên trong lịch sử loài người 
(hiểu theo nghĩa bóng) được đặt ra bởi 
một nhân vật khác cũng xuất hiện trong 
Sách Job: đó là Satan. 

Phần 2 của bài viết này sẽ diễn giải 
câu hỏi đó, về nhân vật ấy cũng như 
ý nghĩa mà Satan ám chỉ cho chúng 
ta trong thế giới hiện đại, nhưng phải 
diễn giải theo nghĩa bóng mới có thể 
hiểu thấu. 

Tác giả James Sale đã được xuất bản 
hơn 50 cuốn sách, cuốn gần đây nhất 
là “Mapping Motivation for Top 
Performing Teams” (Routledge, 2021). 
Ông giành giải nhất trong cuộc thi 
thường niên The Society of Classical 
Poets 2017 và được trình diễn ở New 
York vào năm 2019. 

Thuần Thanh biên dịch

JAMES SALE

Thánh Augustinô từ lâu đã 
chiêm nghiệm rằng “bất 
kỳ điều gì xuất hiện trong 
Lời Chúa mà không đề 
cập về đạo đức hay chân 

lý của đức tin thì đều có phép ẩn dụ 
trong đó.” Tôi nghĩ từ khóa trong 
câu nói của Ngài mà chúng ta cần 
lưu ý chính là  từ “ẩn dụ" – hay còn 
gọi là nghĩa bóng. 

Tất nhiên, “Lời Chúa” có nghĩa là 
Thánh thư. Và chúng ta đều hiểu rằng 
Mười Điều Răn khuyên răn con người 
sống có đạo đức. Tương tự như vậy, 
nếu tìm hiểu sâu hơn các bức thư của 
Thánh Paul trong Kinh Tân Ước, ta sẽ 
thấy có rất nhiều ví dụ về những điều 
hình thành nên “chân lý của Đức tin”. 

Bên cạnh rất nhiều Kinh sách đưa 
ra các nguyên tắc đạo đức và chân lý, 
còn có một kho tàng khổng lồ những 
câu chuyện thần thoại, ngụ ngôn, 
điển tích; tất cả các di sản này luôn 
chứa đựng những thông điệp ẩn dụ. 
Việc hiểu ý nghĩa ẩn dụ có dễ dàng, 
đơn giản không? Có, nhưng cũng 
không hoàn toàn chính xác! Trong 
Kinh Thánh tồn tại cả nghĩa bóng lẫn 
nghĩa đen và hàm ý của nghĩa bóng 
rất thâm sâu.

Một trong các vấn đề của nhóm 
người vô thần – đặc biệt là những 
người sùng bái tư duy khoa học (còn 
gọi là “người theo chủ nghĩa khoa 
học”) – họ diễn giải theo nghĩa đen 
nhưng trên thực tế lời nói đó lại có ý 
nghĩa ẩn dụ.

Không chỉ nhóm vô thần luận có 
nhận thức như vậy, trong thời Tân 
Ước những nhà lãnh đạo tôn giáo 
người Pharisees cũng giải nghĩa như 
thế. Một ví dụ điển hình là trong Phúc 
âm Mark (14:58), Chúa Jesus đã bị 
buộc tội khi nói rằng nếu “Đền thờ 
này" bị phá hủy, thì nội trong ba ngày 
Ngài sẽ xây một ngôi đền khác. Hàm 
ý của Chúa Jesus trong câu nói này 
là sự phục sinh của chính Ngài. Tuy 
nhiên, những kẻ tố cáo và thầy tế lễ 
cho rằng, chính là Ngài sẽ xây lại ngôi 
đền của Hê-rốt (vốn mất 46 năm để 
xây dựng, Giăng 2:20) trong ba ngày.

Nghiêm trọng hơn, có những nhóm 
nghệ sĩ có danh tiếng, họ dường như 
cũng không hiểu nghĩa bóng là gì 
(họ chỉ có thể diễn giải theo nghĩa 
đen). Tôi đang đề cập đến một ví dụ 
điển hình xuất hiện trong cuốn “Khải 
Huyền: Các Quan Điểm Cá Nhân 
đối với Kinh Thánh” (Revelations: 
Personal Responses to the Books of 
the Bible), xuất bản năm 2005, một 
số chuyên gia nổi tiếng ở các lĩnh vực 
khác nhau đã dùng hiểu biết cá nhân 
để diễn giải cho nhiều phần trong Kinh 
Cựu Ước và Tân Ước. 

Những nhà văn “sáng tạo” có 
hiểu nghĩa bóng không?
Trong sách “Khải Huyền: Các Quan 
Điểm Cá Nhân đối với Kinh Thánh”, 
tôi rất ngạc nhiên khi tiểu thuyết gia 
nổi tiếng Louis de Bernieres đàm 
luận về Sách Job (Sách đề cập về 
công lý của Chúa trước sự khốn khổ 
của loài người) và tuyên bố: “Chúa 
trong câu chuyện (về Job), không 
phải là một đấng toàn trí (bởi vì Ngài 
hỏi Satan rằng ông ta đã làm gì)...” 
Đây là một tuyên bố khá mạnh bạo 
chống lại Chúa, và không có gì ngạc 
nhiên khi phần còn lại của bài viết 
thực sự là con dao đâm vào Chúa và 
thánh danh của Ngài.

Nhưng bỏ qua những lời cáo buộc 
chống lại Đức Chúa Trời mà ông 
Bernières đã đưa ra, chúng ta làm gì 
khi xuất hiện việc khẳng định Đức 
Chúa Trời không thể toàn trí vì Ngài 
đã đặt câu hỏi cho Satan?

Tại đây, chúng ta trở lại với việc 
hiểu nghĩa bóng. Bất cứ ai đã thực 
sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh 
sẽ biết rằng việc Chúa đặt câu hỏi 
không có nghĩa là Ngài mất đi sự 
toàn trí. Và để thấy điều này trong 
thực tế, chúng ta hãy xem xét một số 
chi tiết trong lần đầu tiên Chúa đặt 
câu hỏi. Tình huống sẽ vô cùng quen 
thuộc với quý vị. 

Trong Chương 3, sách Sáng Thế 
Ký (Genesis), chúng ta thấy Adam và 
Eva trong Vườn Địa Đàng vừa ăn trái 
cây biết thiện ác (trái cấm). Khi nghe 
bước chân Chúa đi vào vườn, họ liền 
trốn tránh Ngài. Câu hỏi đầu tiên của 
Chúa là “Con đang ở đâu?” và hai câu 
tiếp theo là: “Ai đã chỉ cho con biết 
mình trần truồng? Có phải con đã ăn 
trái cây mà Ta cấm đó không?"

Vậy thì ai dựa vào ba câu hỏi trên 
có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã 
không biết câu trả lời? Ngôn ngữ luôn 
có hàm ý, nghịch lý thay, nó là chân 
lý! Chúng ta chỉ có thể hiểu sâu hơn 
thảm họa xảy ra đối với loài người 
thuở sơ khai – sai lầm của sự mông 
muội, sự Sa Ngã – thông qua thơ ca. 
Chỉ có thơ ca, tức là thông qua ngôn 
ngữ tượng hình chúng ta mới có thể 
hiểu được một cách sâu xa nghĩa ẩn 
dụ của Đức Chúa Trời hoặc là tư duy 
của các nhà thông thái.

Nguyên nhân cho những câu hỏi 
của Chúa
Vì vậy, chúng ta đặt ra hai câu hỏi. 

Câu đầu tiên: Tại sao Chúa đặt 
câu hỏi khi Ngài biết câu trả lời? 
Tôi nghĩ rằng, giải đáp câu hỏi này 
giúp chúng ta hiểu sâu hơn về hàm 
ý thâm sâu trong những truyện 
hay huyền thoại mà ban đầu tưởng 
chừng như đơn giản. 

Điểm đầu tiên là họ thấy sự hiện 
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Câu hỏi của Chúa – Phần I:

Tại sao Ngài
đặt câu hỏi?

“Sự khải hoàn của Thánh Augustinô” 1664, do Claudio Coello vẽ. Bảo tàng Prado. 

Mục đích các câu 
hỏi của Chúa là 
luôn khiến họ tự 
nhận thức, tự giải 
thoát bản thân 
khỏi tình trạng 
khó khăn của 
chính mình. 

diện của Chúa “trong bóng mát ban 
ngày" (chú ý, không phải trong trạng 
thái của sự nhiệt huyết hay cảm hứng) 
mà phần nào giống như tiếng nói của 
lương tâm: Họ biết họ đã làm điều sai; 
họ biết như vậy, nhưng họ vô minh 
và muốn che giấu điều đó. Tất nhiên 
là không thể che giấu. Nếu chúng ta 
không dám đến bên Chúa, thì Ngài sẽ 
đến, bước đi về phía chúng ta.

Sau đó, trong cuộc gặp gỡ riêng 
tư này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời 
– biết rõ đáp án cho các câu hỏi của 
chính Ngài – đang thực hiện công việc 
“hướng dẫn” theo ngôn ngữ của con 
người hiện đại ngày nay. Vâng, Chúa là 
bậc thầy toàn năng.

Vậy bậc thầy làm gì? Bằng cách đặt 
những câu hỏi, người được hỏi tự tìm 
cách trả lời từ nội tâm họ, nhưng họ 
dường như không thể tiếp cận được 
câu trả lời nếu không có sự trợ giúp. 
Mục đích các câu hỏi của Chúa là luôn 
khiến họ tự nhận thức, tự giải thoát 
bản thân khỏi tình trạng khó khăn của 
chính mình. 

Chúng ta có thể thấy điều này được 
lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Ví 
dụ, những câu hỏi tiếp theo của Chúa 
nằm trong chương 4 Sách Sáng Thế: 
Tại sao Cain quá căm tức và sắc mặt sa 
sầm? Nếu như Cain làm tốt, liệu rằng 
vẻ mặt của ông ta có rạng rỡ không? Tại 
đây, một lần nữa, Chúa đang hướng dẫn 
Cain, cho ông ta những cơ hội sửa chữa 
sai lầm. Và tất nhiên, Ngài cũng biết 
rằng sự dẫn dắt này sẽ thất bại. Cain sẽ 
đi theo con đường của riêng mình. 

Theo một cách nào đó, trái ngược 
với những kết luận của ông Bernières, 
Kinh Thánh là một bản ghi chép khiến 
con người không thể tự bào chữa, vì bất 

Trước khi Đức 
Chúa Trời khiển 
trách Adam và 
Eva, Ngài đã đặt 
câu hỏi cho họ. 

“Sự khiển trách 
Adam và Eva” 
(The Rebuke 
of Adam and 
Eve), tranh của 
Charles Joseph 
Natoire vẽ năm 
1740. Bảo tàng 
nghệ thuật 
Metropolitan.

Sau khi Chúa 
khước từ sự 
dâng lễ của 
Cain, Ngài 
cảnh báo Cain 
không theo 
những điều bất 
chính, nhưng 
Cain không chú 
tâm đến lời dạy 
của Ngài. Bức 

“Cain và Abel” 
của Giovanni 
Domenico 
Ferretti vẽ
năm 1740.

Chúa và 
Satan đang 

nói về Job, 
một bản 
thảo thế 

kỷ 16.
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Mỗi thành viên quân đội và cựu 
chiến binh anh tìm đến đều rất ủng 
hộ và chúc mừng anh. 

Thái độ của họ đã giúp ý chí của 
anh thêm vững mạnh để tiếp tục 
tiến bước. Những người khác tỏ ra 
không thiện chí, một số thậm chí 
còn ném rác và các mảnh vụn vào 
người anh khi anh đi bên lề đường. 
Trong một lần, một người phụ nữ 
nhìn thấy lá cờ của Thủy quân lục 
chiến sau lưng anh bèn hét vào 
mặt anh, gọi anh là kẻ sát hại trẻ 
em. Nhưng kiểu hành vi khiếm nhã 
này chỉ làm anh có thêm dũng khí. 
Trong những tình huống như vậy, 
anh học cách bỏ lại những lời sỉ 
nhục sau lưng.

“Không có ý nghĩa gì khi tranh 
luận với những người ngốc nghếch, 
vì vậy tôi đã không làm gì hết. Tôi chỉ 
quyết định rằng tôi sẽ đồng tình với 
bất kỳ ai tiêu cực,” anh Hancock nói.

Trong khi thực hiện chuyến 
hành trình của mình, nhà quay 
phim Brian Morrison đã chú ý 
đến những mẩu chuyện của anh 
Hancock trên các hãng tin tức địa 
phương. Cả hai đã học cùng trường 
trung học nhưng chưa bao giờ thực 
sự gặp nhau. Cuối cùng, họ có thể 
kết nối qua những người bạn chung.

Anh Morrison được truyền cảm 
hứng  từ  hoài bão của anh Hancock. 

Anh Morrison rất tò mò và mong 
mỏi thấu hiểu sâu sắc những gì mà 
các cựu chiến binh đã phải chịu đựng 
khi họ trở về nhà. Điều này trở thành 
động lực thôi thúc anh sản xuất một 
bộ phim tài liệu, nói về chuyến hành 
trình của anh Hancock. Hancock 
đồng ý, và sự tin tưởng của anh dành 
cho Morrison đã khiến những người 
anh em Thủy quân lục chiến và gia 
đình tin tưởng vị đạo diễn và cho 
phép anh ghi lại câu chuyện của họ.

Một khởi đầu mới
Cuối cùng, khi anh Hancock đến 
được Trại Pendleton, các thành viên 
của Tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến 
4 đứng cách nhau 50 feet (15 m) để 
chào đón anh. Anh vẫn khó lòng diễn 

tả cảm xúc ngày hôm đó, nhưng anh 
luôn ghi nhớ cảm giác mãn nguyện, 
thành  công  và  sự  hỗ  trợ.

Anh Hancock như đã lạc lối 
trước khi bắt đầu hành trình dài 
5,800 dặm, nhưng đến cuối cuộc 
hành trình, anh đã khám phá ra 
một vài điều quan trọng về bản 
thân. Anh học lại cách chịu trách 
nhiệm với chính mình, và anh đã đổ 
lỗi cho chứng PTSD, những nhân tố 
bên ngoài, và những cuộc xung đột 
với người khác. Anh cũng nhận ra 
rằng mặc dù một số đồng đội Thủy 
quân lục chiến của anh dường như 
đang sống tốt, nhưng phải đến khi 
nói chuyện với họ, anh mới biết họ 
cũng đang gặp khó khăn. Anh hiểu 
phải tha thứ cho bản thân nếu anh 
muốn chữa lành.

“Bạn phải tha thứ cho bản thân 
về những điều bạn đã làm trong quá 
khứ, nếu không chúng sẽ ám ảnh 
bạn; và nhiều anh em của tôi thực sự 
làm được điều đó. Đó là điều mà tôi 
thiếu sót,” anh Hancock nói.

Dựa trên tên gọi thân mật của 
đơn vị anh Hancock, bộ phim 
“Bastards’ Road” (BastardsRoad.
com) ghi lại cuộc phiêu lưu xuyên 
quốc gia của anh Hancock bằng 
một loạt các cảnh quay trên đường, 
các cuộc phỏng vấn và các cuộc trò 
chuyện chân tình. Anh Morrison hy 
vọng bộ phim đem đến cho khán giả 
cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của 
các cựu chiến binh; và xóa bỏ một 
số định kiến hiện có. 

Từ câu chuyện của mình, anh 
Hancock hy vọng các cựu chiến 
binh biết rằng họ không hề đơn 
độc, và chia sẻ về những tổn thương 
không khiến họ yếu đuối. Đó là cách 
duy nhất để tha thứ cho bản thân 
và chữa lành những vết thương sau 
chiến tranh cũng như những giằng 
xé tâm can sau đó. Đối với những 
người dân thường, anh hy vọng bộ 
phim tài liệu đem đến cho họ cái 
nhìn rõ nét về cuộc sống của một 
cựu chiến binh, và họ sẽ không còn 
muốn hỏi một số câu hỏi không cần 
thiết. Anh cũng hy vọng họ hiểu 
được những gì mà các thành viên 
phục vụ trong quân đội và cựu chiến 
binh đã phải hy sinh vì họ.

Đối với cậu con trai 10 tuổi, anh 
hy vọng cháu bé sẽ bỏ suy nghĩ rằng 
trong thời gian đầu anh không phải 
là một người đàn ông hay một người 
cha tuyệt vời. Bây giờ anh cố gắng 
làm điều đó cho con mình.

“Tôi muốn cho con thấy sức 
mạnh của giao tiếp, sức mạnh của 
việc trò chuyện với nhau và sức 
mạnh của một người đàn ông hay 
phụ nữ trong quân đội là vô song, 
và đây là một số người vinh dự 
nhất mà tôi từng có cơ hội làm việc 
cùng; họ thật kiên cường. Nếu cậu 
bé chọn đi theo con đường này, tôi 
muốn con hiểu rằng nó cũng có thể 
tâm sự về những điều đã trải qua,” 
anh Hancock chia sẻ.

Thiên An biên dịch 

Hancock bên con trai Kolden.

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?
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Hành trình 
Anh Hancock cảm thấy cô đơn và 
các triệu chứng PTSD bắt đầu xuất 
hiện. Anh ghét bản thân mình và 
những người khác; bất cứ ai không 
nằm trong cộng đồng quân đội đều 
phải trải nghiệm cơn thịnh nộ của 
anh. Anh uống rượu để cố gắng 
vượt qua. Anh có một đứa con trai 
với bạn gái mình nhưng anh vật lộn 
để trở thành một người cha và một 
người chồng. Tình trạng tồi tệ đạt 
đến đỉnh điểm khi anh có ý định tự 
tử vào tháng 11/2014. Sau đó, anh 
ghi danh gia nhập Hội Cựu chiến 
binh và tìm cách điều trị. Nhưng 
anh nhận ra rằng tổ chức này 
không đủ năng lực và không sẵn 
sàng giúp đỡ anh. 

Đó là lúc anh biết mình phải tự 
cứu mình. Anh quyết định bắt đầu 
một hành trình xuyên quốc gia để 
thăm những người đồng đội Thủy 
quân lục chiến và gia đình Gold 
Star (Sao Vàng) của những người 
anh em đồng đội đã ngã xuống. Anh 
muốn chia sẻ trải nghiệm của mình 
với họ, lắng nghe và cố gắng thấu 
hiểu sự  giằng xé trong tâm họ.

Khi bắt đầu cuộc hành trình, 
anh không chắc mọi chuyện sẽ 
diễn ra như thế nào. Vào ngày 
11/09/2016, sau hai tuần đi bộ, anh 
gần như muốn quay trở về. 

“Tôi nghĩ rằng vẫn còn một 
phần nhỏ con người trong tôi cho 
rằng tôi sẽ mất mạng  trong cuộc 
hành trình này,” anh Hancock chia 
sẻ. “Tôi nghĩ tôi sắp chìm vào trong 
bóng tối, và mờ nhạt dần.”

Hancock gọi cho mẹ mình và bà 
đề nghị đến đón anh. Nhưng anh 
đã rời bỏ mọi thứ anh từng nỗ lực 
sau khi trở về từ quân ngũ. Anh đã 
rời trường học và nơi làm việc; anh 
nhận ra rằng tại thời điểm đó, anh 
cần tiếp tục chuyến đi của mình. 

Cố gắng thấu hiểu
Trong suốt chuyến đi gần 6,000 
dặm, anh Hancock nhận được cả 
phản ứng tích cực và tiêu cực từ 
những người anh gặp dọc đường. 

ANDREW THOMAS 

Những vết thương 
chiến tranh tồn tại 
theo nhiều cách khác 
nhau, và khi các cựu 
chiến binh trở về nhà, 

không phải lúc nào cũng dễ dàng 
để họ nhận biết ra điều đó. Định 
kiến về sức khỏe tâm thần và rối 
loạn căng thẳng sau chấn thương 
(PTSD) khiến việc xoa dịu những 
tổn thương mà những người nam 
và nữ quân nhân đã trải qua càng 
trở nên khó khăn hơn. Đôi khi cần 
có những hành động quyết đoán và 
những cuộc trò chuyện thẳng thắn 
để chữa lành cho họ.

Cựu chiến binh Thủy quân lục 
chiến Jon Hancock đã được điều 
động đến Ramadi, Iraq trong Tiểu 
đoàn 2 của Thủy quân lục chiến 
4 năm 2004. Trung đội có tên là 
Magnificent Bastards, đã chiến đấu 
anh dũng và trải qua nhiều thương 
vong. Một trong bốn người lính đã bị 

thương hoặc thiệt mạng trong cuộc 
giao tranh. Bất chấp những tổn thất 
nặng nề và chấn thương ngoài sức 
tưởng tượng, anh Hancock phải trở 
lại Iraq cho 6 lần điều động quân sự 
khác. Sự tàn khốc của chiến tranh, sự 
mất mát những người anh em đồng 
đội, và sự tự vấn lương tâm, tất cả đều 
khiến anh phải trả giá khi trở về.

Anh Hancock hiện tại đã 38 
tuổi, anh rời nhiệm vụ vào ngày 
21/09/2009 và ngay lập tức tham gia 
học đại học tại Đại học Maryland. 
Quá trình chuyển đổi trở thành một 
sinh viên và sống cuộc sống của 
một công dân bình thường với anh 
không mấy suôn sẻ.

“Có lẽ, đó là lúc tôi bắt đầu cảm 
thấy bị chế nhạo và muốn ẩn danh,” 
anh Hancock nói, “bởi vì tôi đã làm 
việc trong tất cả các đội đó, tôi đã 
có sự nghiệp thực sự tuyệt vời cho 
đến thời điểm này, và rồi giờ đây tôi 
đang ngồi nghe một đứa trẻ cố gắng 
nói cho tôi biết chiến tranh Iraq và 
Afghanistan là như thế nào.”

ALL PHOTOS BY BASTARD S’ ROAD

Chuyến đi bộ 5,800 dặm
của một cựu chiến binh để chữa lành những tổn thương

Hancock hy vọng 
các cựu chiến binh 
biết rằng họ không 
hề đơn độc, và 
chia sẻ về những 
tổn thương không 
khiến họ yếu đuối.

Jon Hancock ôm 
một người mẹ 
Sao Vàng tại Trại 
Pendleton. 

Anh Hancock
ôm đồng đội 
Chris Macintosh 
của mình.

Cựu chiến binh Thủy 
quân lục chiến Jon 
Hancock đi bộ dọc 
đường cao tốc Hoa 
Kỳ 101. Khi bắt đầu 

cuộc hành trình, anh 
không chắc mọi 

chuyện sẽ diễn ra 
như thế nào. Vào 
ngày 11/09/2016, 

sau hai tuần đi bộ, 
anh gần như muốn 

quay trở về. 

Cựu chiến binh Thủy quân lục 
chiến Jon Hancock ở South Dakota. 
Anh Hancock quyết định thành lập 

Dự án vô vụ lợi “Bastards’ Road", 
dành để giúp các cựu chiến binh 
đi bộ đường dài và chữa lành vết 

thương chiến tranh.

Cựu chiến binh Thuỷ quân lục chiến Jon Hancock và cuộc hành trình dài 5,800 dặm. 

Để xem phim tài liệu “Bastards’ Road”, độc giả có thể 
truy cập BastardsRoad.com/watchnow hoặc đường 
dẫn linktr.ee/bastardsroad.

Cảnh quan của Wyoming hiện lên trước Hancock. Hancock trên một hành trình đầy gian lao.

Một bức ảnh trích từ bộ phim tài liệu “Bastards’ Road ”.
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JOSHUA BAKER

Năm 2013, Leo Babauta viết một 
bài trên blog với tiêu đề “Tôi đã 
thất bại.” Ngay khi đọc xong, tôi 

đã ước rằng chính mình đã viết bài đó. 
Bài viết hay, trung thực và cảm động. 
Nhưng quan trọng hơn, nó khai phóng 
tinh thần cho cả người đọc và người viết.

Gần đây, tôi đã rất xúc động trước 
những lời nói của Brian Gardner và 
những lời thỉnh cầu liên tục của anh ấy 
đối với sự chân thật. Tôi đọc những suy 
nghĩ vô tư của anh về cuộc sống, và 
một lần nữa, sự tự do tuôn trào trong 
bài viết của anh. 

Đó là sự tự do khi được sống 
chân thật.

Vào một buổi tối mấy tháng trước 
đây, khi đang ngồi trong phòng ăn, 
tôi đã trải qua một khoảnh khắc sa 
đọa đen tối. Tôi nhận được tin vui của 
một người bạn qua điện thoại. Anh ấy 
là một người tốt – người mà tôi luôn 
ngưỡng mộ và kính trọng.

Bạn tôi bắt đầu kể cho tôi nghe 
một số điều tuyệt vời mà anh có được 
trong sự nghiệp. Vào lúc ấy lẽ ra tôi 
phải chia vui cùng anh ấy, thì tôi lại 
cảm thấy ghen tị. Tôi biết cảm xúc 
đầu tiên trỗi dậy này là sai. Và dù tôi 
có chúc mừng anh ấy bao nhiêu lần 
đi chăng nữa, cảm giác cay đắng của 
sự ghen tị mạnh mẽ đến nỗi không 
thể bị dập tắt.

Vài ngày sau, sự đố kỵ với thành 
công của người khác vẫn chưa được 
gạt bỏ, tôi đã gọi điện trút bầu tâm 
sự với một người bạn. Tôi bày tỏ sự 
thất vọng với sự yếu kém của mình 
và thỉnh cầu sự giúp đỡ. Cô ấy nói: 

“Bạn vừa hoàn thành bước quan trọng 
nhất: bạn đã thừa nhận điều này một 
cách thành thật với người bạn tin cậy. 
Thẳng thắn thừa nhận điểm yếu của 
bản thân. Bạn càng sớm gọi tên được 
nó, bạn càng sớm loại bỏ được nó."

Một lần nữa, tôi được trải nghiệm 
sự tự tại tuyệt vời trong việc thừa 
nhận điểm yếu của mình.

- Nó phá vỡ bức tường nhân tạo mà 
chúng ta đã tạo dựng xung quanh mình

- Nó chỉ cho ta con đường để bắt 
đầu giải quyết các lỗi lầm của chúng ta

- Nó bao hàm một cuộc sống trung 

thực với chính mình và với người khác
- Nó là cơ hội kết nối với những 

người khác khi họ nhìn thấy chính 
mình trong điểm yếu của chúng ta

- Nó khiến người khác yêu mến 
chúng ta vì con người thật của chúng ta

- Nó nhắn nhủ rằng chúng ta không 
đơn độc trong lỗi lầm của mình. Bởi 
con người vốn yếu đuối. 

Tuy nhiên, khi bạn chân thật, 
bạn nhận được bao nhiêu tự do 
thì cũng có bấy nhiêu khó khăn 
đi cùng. Việc thừa nhận yếu điểm, 
sai lầm là điều không hề dễ dàng. Tuy 
nhiên, việc chúng ta thẳng thắn thừa 
nhận sai lầm thực tế lại có rất nhiều 
lợi ích; có lẽ bước quan trọng nhất là 
thừa nhận nỗi sợ hãi và dần dần trở 
nên minh bạch.

Việc thừa nhận lại càng khó khăn 
hơn nữa khi tôi phải vật lộn với những 
sai lầm cũ hết lần này đến lần khác. Tôi 
biết chúng rất rõ và đôi khi cảm thấy 
bất lực khi không thể vượt qua chúng.

Hãy cho phép tôi bắt đầu: Tôi đã 
sai lầm. 

Dưới đây là 6 sai lầm lớn nhất cuộc 
đời của tôi:

Tâm đố kỵ. Tôi luôn phải vật lộn 
với tâm lý ganh tị, đố kỵ. Ví dụ điển 
hình là việc tôi hậm hực với người anh 
em sinh đôi có một bờ vai rộng rãi và 
chiều cao hơn tôi 5 inch. Đây không 
phải là việc ganh đua anh em đơn 

thuần mà là sự ghen tị và đố kỵ sâu 
sắc. Tôi thường khó chịu với những 
nhà văn tài năng và thành công. Với 
những người trẻ tuổi hơn và đã đạt 
được nhiều thành công hơn mình, tôi 
cảm thấy bực bội với họ. Tâm đố kỵ đôi 
khi cũng tạo được một chút động lực, 
nhưng đa số làm cho tôi chìm đắm 
trong sự ghen tị mù quáng và cảm 
giác nặng nề. 

Truy cầu được ghi nhận. Tôi 
tìm kiếm sự khen ngợi và tán thành 
từ những người khác – ở một mức 
độ không lành mạnh và gây tổn hại. 
Dục vọng này khiến trái tim và tâm 
trí của tôi tập trung vào bản thân 
quá nhiều. Nó thường ngăn cản tôi 
được là chính mình. Đôi khi tôi chọn 
viết và nói những điều mà mọi người 
muốn nghe. Và thường xuyên, tôi 
khước từ những quan điểm mạnh 
mẽ vì tôi biết chúng không được yêu 
thích hoặc sợ rằng chúng sẽ không 
được chấp nhận. Không có sự tự tại 
nào khi mong muốn được thừa nhận 
vượt trên cả việc sống thật với suy 
nghĩ của chính mình. 

Thiếu kỷ luật bản thân. Tôi 
là người vô kỷ luật nhất. Tôi thường 
xuyên viết bài về tầm quan trọng của 
việc dậy sớm, cách loại bỏ phiền nhiễu, 
và tập trung vào thực hành thiền định. 
Tôi đã có những trải nghiệm sự tốt 
đẹp và niềm vui với những điều này. 
Chưa hết, tôi thức dậy muộn và mất 
quá nhiều thời gian chơi Candy Crush 
trên iPhone mỗi tuần. Tôi lãng phí vô 
số thời gian mỗi tuần mà đáng ra tôi 
phải làm việc hoặc thực hiện những 
mục tiêu quan trọng hơn (thiền định, 
đọc sách, luyện tập). Tôi cực kỳ ghen 
tị với những người không cần tới thời 
hạn để hoàn thành công việc. 

Tính ích kỷ. Sự hào phóng là 
quan trọng và quý giá, tôi yêu đức 
tính này. Thật là dễ dàng khi viết về 
điều đó nhưng quá khó để thực hiện. 
Trước đây khi còn khó khăn về tài 
chính, tôi trích 10% thu nhập vào quỹ 
từ thiện và đôi khi là số tiền nhiều hơn. 
Tôi trân trọng đồng tiền mình đã kiếm 
được và biết ơn những bài học cuộc 
sống về tính kỷ luật. Nhưng, hiện nay 
tôi dư dả tiền bạc, sở hữu nhiều tài 
sản hơn và chi phí sinh hoạt ở mức 

Việc chúng ta thẳng 
thắn thừa nhận sai 
lầm thực tế lại có rất 
nhiều lợi ích; có lẽ 
bước quan trọng nhất 
là thừa nhận nỗi sợ 
hãi và dần dần trở nên 
minh bạch.

DEAR NEXT GENERATION

Thân gửi các bạn trẻ của Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ,

Tôi sinh năm 1955, có một anh 
trai và hai người chị em gái. Chúng 
tôi rất may mắn khi được cha mẹ 
nuôi dạy bằng Mười Điều Răn, bằng 
Nguyên Tắc Vàng, và cũng bằng quy 
tắc đơn giản nhất là: “Sự trung thực là 
nguyên tắc tốt đẹp nhất.”

Cha và Mẹ cũng dạy chúng tôi rằng: 
“Cho đi tốt hơn là nhận lại” và tôi đã 
nhận ra điều đó chính xác đến nhường 
nào khi tôi làm một điều gì đó cho 
người khác. Đó là tình huống mà đôi 
bên cùng có lợi.

Cha mẹ tôi cũng đồng thời dạy 
tôi giá trị của việc lao động cần 
mẫn để kiếm sống. Công việc đầu 
tiên mà tôi làm là vào năm 8 tuổi, 
dọn dẹp vệ sinh cho các quầy hàng 
tại một trại nuôi ngựa với 0.5 USD 
mỗi giờ, và thật tuyệt vời khi cảm 
nhận được niềm tự hào lúc tôi mua 
được chiếc xe đạp đầu tiên bằng 
chính sức lao động của mình. Tôi 
đã rèn luyện cho mình một tinh 
thần đạo đức làm việc cao để có 
một sự nghiệp thành công tốt đẹp. 
Tôi vừa mới về hưu gần đây.

Vì vậy, tôi muốn đưa ra lời khuyên 
quan trọng cho thế hệ sau: Nếu chính 
phủ và xã hội vẫn cho phép bạn làm 
việc để kiếm sống trong tương lai, 
hãy bảo đảm rằng bạn đang làm điều 

mình yêu thích, bởi vì như vậy, bạn 
sẽ không “làm việc” ngày nào trong 
cuộc đời mình cả.

Thân ái, 

Paul Golde

Khi mà bạn nhận ra rằng mình đã lọt 
vào một cái hố sâu, thì việc đầu tiên 
bạn làm sẽ là ngừng đào đất.

Hãy lắng nghe những người lớn 
tuổi hơn mình. Học hỏi những kinh 
nghiệm sống của họ. Đừng lặp lại các 
sai lầm tương tự.

Hãy lắng nghe những ý kiến trái 
chiều với mình. Nghe để thấu hiểu 
chứ không phải để gượng ép quan 
điểm cá nhân.

Hãy đi du lịch đến vùng đất khác 
với nơi mà bạn đã sinh ra và lớn lên.

Hãy hiểu rằng luôn luôn có người 
giàu có hơn mình, và đừng bao giờ cố 
đuổi kịp họ.

Thế giới không hề quan tâm đến 
việc bạn trông như thế nào, nhưng 
người ta lại rất quan tâm đến việc bạn 
đối xử với họ như thế nào.

Thế giới sẽ nhấn chìm bạn nếu bạn 
cho họ cơ hội.

Đừng gian dối. Những quy tắc tồn 
tại là để bảo đảm mọi người đều có cơ 
hội bình đẳng như nhau.

Luật pháp được đặt ra là để giữ cho 
xã hội được ổn định. Nếu bạn phá luật, 

xã hội sẽ trừng phạt bạn. Hãy chuẩn bị 
tâm lý cho điều đó.

Hãy học cách xin lỗi chân thành.
Học cách tha thứ cho chính mình; 

đừng để những quyết định sai lầm định 
hình con người tương lai của bạn.

Nếu có làm điều gì đó chưa đúng, 
hãy sửa lỗi và làm cho nó đúng đắn 
trở lại, không quan trọng là bạn mắc 
lỗi với ai.

Đừng qua đời như một kẻ ngu ngốc.
Đừng bao giờ nói: “Này, cầm giúp 

ly bia, và hãy xem đây!”
Hôn nhân không phải là về tình 

yêu, nó là sự cam kết. Tình yêu, tình 
dục và thân thể bạn đều sẽ dần tàn 
phai. Trong hôn nhân, thân thể bạn 
thuộc về vợ hoặc chồng mình. Hãy 
đối xử với nó như vậy. Là đàn ông, 
hãy yêu thương vợ mình. Là phụ nữ, 
hãy tôn trọng chồng mình và những 
quyết định của anh ấy. Đừng sinh 
con nếu bạn chưa sẵn sàng chăm sóc 
chúng, vì bạn không thể trả lại chúng.

Thân thể bạn không phải là một 
sân chơi; nó là một ngôi đền tôn thờ 

những điều cao quý. Hãy chăm sóc nó 
thật tốt.

Hãy có một niềm tin mù quáng 
như một đứa trẻ vào buổi sáng ngày 
Giáng Sinh.

Đừng chỉ nghĩ về mỗi bản thân 
mình; tự kiêu chưa bao giờ có cái kết 
tốt đẹp.

Chúa rèn luyện những người mà 
ngài yêu thương. Hãy xem những 
hoàn cảnh khó khăn như là cơ hội để 
học hỏi.

Giáo dục là rất đắt giá, nhưng ngu 
si thì còn tốn kém nhiều hơn.

Hãy trọng danh dự, làm điều đúng 
đắn dù cho có phải chịu tổn thương.

Đọc nhiều quyển sách khác nhau 
– du lịch, khoa học, triết học, tiểu 
thuyết hư cấu, lịch sử. Nâng cao trí 
tuệ; rời xa bóng tối của sự ngu dốt. 
Tránh xa mạng xã hội Twitter và 
Instagram. Đọc những quyển sách 
lịch sử được viết bởi những người 
đã trải nghiệm qua thời kỳ đó, chứ 
không phải bởi những người diễn giải 
nó. Hãy so sánh và đối chiếu sự tương 

Cảm giác tự tại khi sống chân thật

ALEX NEWMAN 

Đây là phần tiếp theo của 
bài viết “Ngã rẽ lịch sử 
cho giáo dục tư nhân: 
Bùng nổ hay thoái trào?” 

Trong phần trước, bài viết 
đã đề cập đến bối cảnh về sự tái sinh 
của các trường tư thục, cũng như đặt 
ra câu hỏi về việc giáo dục tư thục 
thực sự hồi sinh?

Những điều đã xảy ra
Trong nhiều chương trình phiếu tài 
trợ thuế (tax-funded voucher), các 
tiểu bang sử dụng quỹ thuế để hỗ trợ 
các trường tư thục và trường tôn giáo; 
chính phủ đã điều tiết và tìm cách 
kiểm soát các trường này. Tòa án Tối 
cao cũng đã phê duyệt các kế hoạch 
như vậy.

Tất cả mọi thứ từ tuyển dụng và 
tuyển sinh đến các chương trình giảng 
dạy và tiêu chuẩn đều nằm trong tầm 
ngắm. Các nhà phê bình còn cảnh 
báo rằng khi các chương trình “lựa 
chọn trường học” phổ biến trên khắp 
Hoa Kỳ, các trường tư thục và nhà trẻ 
mẫu giáo sẽ bị “mắc câu” bởi tiền tài 
trợ của chính phủ và sau đó rốt cuộc 
cũng buộc phải tuân theo chính phủ.

Tài trợ thuế, chương trình tài trợ, 
viện trợ, trợ cấp, hoặc bất cứ thứ gì 
như miếng phô mai trong bẫy chuột. 
Lúc đầu, phô mai dường như là miễn 
phí. Nhưng sau khi con chuột chộp 
lấy nó, cái bẫy sập xuống với kết quả 
thật thảm khốc.

Cựu cố vấn giáo dục cao cấp 
Charlotte Iserbyt, người từng phục vụ 
tại Bộ Giáo dục trong thời chính phủ 
Reagan trước khi “thổi còi” về những 
gì bà nhìn thấy ở đó đã cảnh báo rằng: 
Phán quyết của vụ Espinoza sẽ dẫn 
đến việc chính phủ tiếp quản “những 
tàn tích cuối cùng của trường học 
tại gia, giáo dục tư nhân và tôn giáo 
dành cho con của chúng ta.”

“Bất kỳ tổ chức nào, kể cả trường 
học công hay tư mà nhận một xu tiền 
thuế cho mọi thứ, bao gồm xe buýt, 
bàn làm việc, tranh ảnh trên tường, 
bữa trưa ở trường, sách giáo khoa đều 
sẽ bị kiểm soát và sẽ phải tuân theo 
các quy định của liên bang,” bà nói 
với The Epoch Times.

Bà Iserbyt, người đã viết cuốn 
sách gây chấn động, “Sự Xuống 
Dốc Có Chủ Đích Của Hoa Kỳ” 
(The Deliberate Dumbing Down of 
America), nói rằng đối với các trường 
tư  thục, sự  kiểm soát cuối cùng cũng 
sẽ mở rộng sang chương trình giảng 
dạy và đào tạo giáo viên.

Trích dẫn một loạt các vụ án, quy 
định và tuyên bố của các quan chức 
trong nhiều năm, bà Iserbyt cảnh 
báo rằng quỹ tài trợ hoặc hỗ trợ của 
chính phủ sẽ dẫn đến cái chết của một 
nền giáo dục độc lập phi chính phủ. 
Bà còn cảnh báo trong nhiều thập 
kỷ rằng đây là kế hoạch của các cơ sở 
giáo dục.

Trong những năm gần đây, cuộc 
chiến về các trường tư thục ở Hoa Kỳ 
và trên toàn thế giới đã tăng tốc và 
đang trở nên rõ ràng.

Ví dụ, ở New York, các trường 
yeshiva của người Do Thái được 
hưởng một số tài trợ thuế, hiện đang 
bị chính quyền nhắm mục tiêu vì bị 
cáo buộc không cung cấp đủ nền giáo 
dục “thế tục” [trạng thái trong đó chủ 
thể  tách biệt khỏi tôn giáo].

Ở Thụy Điển, chính phủ đã sử 
dụng kế hoạch “lựa chọn trường học” 
để tất cả các trường tư thục và tôn giáo 
phụ thuộc vào chính phủ. Sau đó, họ 
buộc tất cả các trường này phải dạy 
chương trình đầy tranh cãi của chính 
phủ, trong đó cấm cầu nguyện hoặc 
đọc Kinh Thánh trong giờ học. Giáo 
dục tại nhà cũng bị cấm.

Ở cấp độ toàn cầu, “Hội đồng Nhân 
quyền” của Liên Hiệp Quốc, bao gồm 
Trung Cộng và các chế độ độc tài giết 
người khác, cũng đang kêu gọi chính 

phủ kiểm soát các trường tư thục 
nhiều hơn.

Vào năm 2015, hội đồng đã kêu 
gọi các chính phủ trên toàn thế giới 

“thực hiện quyền với giáo dục”, bên 
cạnh các chương trình khác, bằng 
cách “đưa ra một khuôn khổ pháp 
lý được định hướng bởi các nghĩa vụ 
nhân quyền quốc tế dành cho các 
nhà cung cấp giáo dục – vốn hỗ trợ 
việc thiết lập các quy định tối thiểu 
và các tiêu chuẩn thành lập và hoạt 
động của các cơ sở giáo dục.”

Tách biệt trường học và
nhà nước
Cuối cùng, để bảo vệ quyền tự do giáo 
dục, một số người ủng hộ đang kêu gọi 
tách biệt hoàn toàn giữa trường học 
và nhà nước.

Trung tá E. Ray Moore, Giám đốc 
điều hành của Exodus Mandate đã 
thúc giục các tín đồ Cơ Đốc thoát ra 
khỏi hệ thống trường học của chính 
phủ trong nhiều thập kỷ.

Gần đây, nhà giáo dục tại gia tiên 
phong đã tán dương Tòa án Tối cao vì 
đã bảo vệ quyền sử dụng chương trình 
tín dụng thuế trên cơ sở tôn giáo của 
những người theo tôn giáo.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về 
viễn cảnh phán quyết của Espinoza sẽ 
mở ra cánh cửa cho các chương trình 
phiếu tài trợ từ tiền thuế trong tương 
lai, hẳn sẽ gây nguy hiểm cho sự độc 
lập của giáo dục tư nhân và giáo dục 
Cơ Đốc Giáo.

Ông nói với The Epoch Times: “Sự 
tách biệt hoàn toàn giữa trường học 
và nhà nước là cách an toàn nhất cho 
giáo dục tôn giáo tư nhân,” và Hoa Kỳ 
đang đứng trước một cơ hội đáng kinh 
ngạc để lấy lại tự do trong giáo dục.

Trong một cuộc phỏng vấn qua 
điện thoại với The Epoch Times, Giáo 
sư luật Jeffrey Tuomala của Đại học 
Liberty cũng bày tỏ lo ngại về tiềm 
năng của việc chính phủ kiểm soát và 
điều hành giáo dục tư nhân.

Trong nhiều trường hợp, điều đó 
đã xảy ra, ông nói – đặc biệt là khi 
chính phủ cung cấp các phiếu tài trợ 
hoặc  viện  trợ  trực tiếp khác.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Tu 
chính án thứ nhất có thực sự nhằm 
hỗ trợ các trường công lập thế tục 
trong khi cấm các trường tôn giáo 
hay không, ông đã chia sẻ nghiên cứu 
của mình về những câu hỏi hiến pháp 
quan trọng này.

Ông nói: “Tòa án ở cấp cao chưa 
bao giờ định nghĩa về tôn giáo. Tuy 
nhiên, nó đã tạo ra sự khác biệt căn 
bản giữa thế tục và tôn giáo.”

Sau đó, câu hỏi đặt ra là làm sao 
người ta có thể biết liệu chính phủ có 

“thành lập” một tôn giáo hay không 
nếu các thuật ngữ thậm chí không 
được xác định.

Trong vụ Mười Điều Răn liên quan 
đến Chánh án Alabama Roy Moore, 
trong đó Thẩm phán đặt một tượng 
đài của Decalogue trong tòa nhà tư 
pháp, các tòa án liên bang đã bác bỏ 
định nghĩa do Moore đưa ra vốn đã 
được Virginia lưu giữ vào năm 1776 
dưới sự lãnh đạo của James Madison 
và Thomas Jefferson.

Định nghĩa của Virginia gọi tôn 
giáo là “nghĩa vụ mà chúng ta phải 

có trước Đấng Tạo Hóa của mình và 
cách thức thực hiện nghĩa vụ này”.

Các tòa án liên bang trong vụ án 
Mười Điều Răn đã bác bỏ điều đó, và 
thậm chí còn nói rằng việc đưa ra một 
định nghĩa về tôn giáo là “không khôn 
ngoan và thậm chí nguy hiểm”.

“Quý vị nhìn vào đó và nói rằng 
điều đó thật nực cười,” ông Tuomala 
nói. "Nhưng đó là tình trạng bây giờ.”

Trên thực tế, những người sáng 
lập xem việc đi học và giáo dục là một 
phần quan trọng của “nghĩa vụ mà 
chúng ta phải có trước Đấng Tạo Hóa 
của mình”.

Và do đó, “giáo dục nằm trong 
định nghĩa của Madison và vì vậy, đó 
cũng là định nghĩa của Hiến pháp về 
tôn giáo,” ông Tuomala trình bày rõ 
hơn về quan điểm của mình về chủ đề 
này tại hội nghị quốc gia hàng năm 
của Hiệp hội Pháp lý Cơ Đốc Giáo.

“Về cơ bản, như tôi thấy, tiểu bang 
đang vi phạm điều khoản thành lập 
khi thành lập trường học – bất kỳ 
trường học nào – bởi vì chúng định 
hình tâm trí của trẻ em,” ông nói.

“Nhà nước không có quyền bảo mọi 
người phải nghĩ gì. Chúng ta là một 
nước cộng hòa. Chúng ta phải nói 
với các quan chức của mình những 
gì lẽ ra họ nên nghĩ. Việc chính phủ 
cho chúng ta biết những gì chúng ta 
phải làm và suy nghĩ là hoàn toàn 
trái ngược với hệ thống nhà nước của 
chúng ta.”

Con đường phía trước
Vào thời điểm này, rõ ràng là giáo dục 
tư nhân và giáo dục tại nhà sẽ chiếm 
tỷ lệ ngày càng cao trong bối cảnh 
giáo dục ở Hoa Kỳ những năm tới.

Những người ủng hộ tự do giáo 
dục cũng như những người ủng hộ sự 
kiểm soát hoàn toàn của chính phủ 
đều công nhận điều này.

Đối với những người hy vọng bảo 
vệ quyền của cha mẹ, quyền tự do tôn 
giáo, tự do giáo dục và sự độc lập của 
các trường tư thục và trường học tại gia, 
sẽ có một trận chiến lớn sắp xảy ra.

Tuy nhiên, vì lợi ích của trẻ em 
Mỹ – và nền cộng hòa lập hiến vững 
chắc của quốc gia – đó là cuộc chiến 
mà những người Mỹ có tư tưởng tự 
do phải chiến đấu bằng tất cả sức lực 
của mình.

Tương lai của tự do và văn minh 
đang bị đe dọa theo đúng nghĩa đen.

(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? - 2

GETTY IMAGES

phản giữa Fyodor Dostoevsky và 
Jordan Peterson.

Chúc bạn may mắn với những 
nỗ lực trong tương lai. Hãy nhớ rằng 
khi những người già như chúng tôi 
đi rồi, thì tương lai là phụ thuộc vào 
con của các bạn và con của những 
người hàng xóm của bạn.

Chúc bạn bình an.

Craig Brougher

Các quyết định mà chúng ta đưa ra 
sẽ  trở  thành cuộc đời mà ta sống…

Bob Friedman

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

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

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

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

 
Hoàng Long biên dịch 

thấp nhất trong 10 năm qua. Trong 
đoạn đời mà sự hào phóng có thể 
dễ dàng hơn bao giờ hết, tôi lại trở 
nên bủn xỉn hơn bao giờ hết. Cuộc 
sống giàu có làm nảy sinh tính ích 
kỷ trong con người tôi.

Thiếu sự đồng cảm. Tôi tự 
giới hạn lòng trắc ẩn của chính 
mình. Không phải là tôi thiếu quan 
tâm đến cảm xúc của người khác 
mà thậm chí tôi còn không để ý tới 
họ. Khi tìm hiểu sâu hơn về khuyết 
điểm này, tôi tiếp tục gặp phải 
tâm truy cầu mong được người 
khác ghi nhận. Quá tập trung, mất 
nhiều thời gian vào việc được người 
khác chú ý và chứng thực bản thân, 
nhưng, tôi lại không dành thời 
gian để thấu hiểu sự đau khổ của 
người khác. 

Bảo vệ hình ảnh bản thân. 
Bảo vệ hình ảnh bản thân là áp lực 
mà tôi luôn phải chịu đựng. Tôi cố 
gắng để bảo vệ suy nghĩ của họ về 
tôi, vậy nên rất hiếm khi tôi  thể 
hiện sự yếu đuối của mình, kể cả 
với những người bạn thân nhất. Vì 
không muốn thừa nhận tôi cần 
người khác trợ giúp, nên rất hiếm 
khi tôi yêu cầu sự giúp đỡ. Quả thật, 
tâm hư vinh bám rễ sâu trong con 
người tôi và nó thể hiện ở rất nhiều 
phương diện. Có lẽ biểu hiện lớn 
nhất chính là tôi muốn giả vờ như 
mọi thứ đều ổn.

Tôi rất biết ơn bài học thực tế 
của những người đi trước, cảm giác 
tuyệt vời của sự tự do khi được sống 
chân thực.

Ngày nay, chúng ta đang sống 
trong một thế giới mà hình ảnh 
thương hiệu có thể được tạo dựng 
một cách công phu thông qua 
Instagram, Facebook và Twitter, 
các blog cá nhân, chúng ta phải nỗ 
lực để nắm giữ được chữ “Chân” của 
mình và thực hành nó. 

Tôi hy vọng bạn sẽ cùng tôi làm 
điều đó.

Tôi mong rằng bạn cũng 
sẽ cảm nhận được niềm vui 
giống tôi khi làm điều đó.  

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

Thuần Thanh biên dịch

SHUTTERSTOCK

GỬI THẾ HỆ TƯƠNG LAI:

‘Hãy luôn làm điều đúng đắn 
cho dù phải chịu tổn thương’

Một cảnh 
trong một 
trường tiểu 
học ở thành 
phố Atlanta, 
Georgia. 
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thắng, nhưng phần lớn thì lịch sử 
hiện đại của Hoa Kỳ đã chậm rãi trượt 
dài về phía tả. Có quá nhiều con đê 
cần bảo vệ và quá nhiều lỗ thủng đã bị 
đục khoét: hèn chi Cánh tả cảm thấy 
như chiến thắng khải hoàn ngay lúc 
này. Chỉ với một số ít ghế đã cho phép 
họ kiểm soát lưỡng viện của Quốc hội; 
họ cũng có thể ra lệnh.

Đôi khi Đảng Cộng Hòa đã cố 
gắng chống trả, nhưng hiếm khi 
lựa chọn chiến địa một cách khôn 
ngoan. Một cánh của đảng vẫn tụng 
những câu thần chú về “thương 
mại tự do” (tạm biệt việc làm cho 
học sinh trung học), “các công ty 
tư nhân” (xin chào các tập đoàn 
khổng lồ quốc tế như Amazon và 

Facebook), “thuế thấp” (Giám đốc 
Amazon Jeff Bezos giá trị tài sản 
ròng: 196 tỷ USD), và những câu 
châm ngôn kỳ lạ khác có từ khi ông 
Milton Friedman còn là một cậu bé.

Và do đó, việc làm bị biến mất 
một lần nữa (ông Trump đã đưa 
nhiều trong số chúng quay trở lại), 
tầng lớp trung lưu bị đè bẹp bởi thuế 
thu nhập khi tài sản của các ông 
trùm công nghệ ngày càng tăng, và 
Trung Quốc cười suốt chặng đường 
đến World Bank khi những lao động 
nô lệ của họ cho xuất xưởng không 
ngừng các vật dụng giải trí bằng 
nhựa rẻ tiền để mọi người có thể chơi 
trên PlayStation hoặc Guitar Hero 
trong khi Hoa Kỳ đỏ lửa.

Mô hình kinh tế mới
Do đó, Bước 3: hiểu rằng một mô hình 
kinh tế mới là cần thiết cho một kỷ 
nguyên mới. Hãy chia tách các công 
ty công nghệ trước khi chúng nuốt 
chửng toàn bộ đất nước và nhả lại nó 
vào lòng Trung Quốc. Những nhà quý 
tộc ăn cướp của thế kỷ 19 ít nhất đã để 
lại cơ sở hạ tầng như đường sắt cùng 
các thị trấn, và các thành phố mọc 
lên bên cạnh đó. Thế còn iPhone của 
quý vị sẽ có giá trị sử dụng như thế 
nào sau một thế kỷ nữa?

Cải cách bộ luật thuế để tránh 
đánh thuế trên thu nhập (một quan 
điểm lỗi thời, thật sự là của chủ nghĩa 
Marx về tiền lương còn sót lại từ Tu 
chính án thứ Mười Sáu mà cần phải 
bãi bỏ) đến áp dụng một loại thuế 
tiêu dùng nào đó – quý vị càng mua 
nhiều, quý vị càng phải trả nhiều 
thuế; do đó, sự tiết kiệm được tưởng 
thưởng. Đánh thuế tài sản thừa kế 
dựa trên tỷ lệ phần trăm đối với 
những người siêu giàu, những người 
được hưởng lợi nhiều hơn bất kỳ ai từ 
hệ thống kinh tế Hoa Kỳ và được tự do 
tham gia vào hệ thống đó.

Và khi chúng ta đang ở thời điểm 
đó, hãy tước bỏ chính sách miễn thuế 
của cả các trường đại học tư nhân ưu 
tú (tài sản hiện tại của Harvard: 41 tỷ 
USD) và các nhà thờ và các tổ chức 
tôn giáo khác, một phần để ngăn họ 
thôn tính hết khu bất động sản này đến 
khối bất động sản khác ở các thành 
phố lớn của Hoa Kỳ rồi sau đó lại đưa 

chúng ra khỏi danh sách chịu thuế.
Những cam đoan của Đảng Cộng 

Hòa về Giấc mơ Mỹ thật nực cười 
khi, như mọi người đều có thể thấy 
rõ, giấc mơ đó đang bị đe dọa hơn 
bao giờ hết. Sự kết hợp độc hại giữa 
chủ nghĩa tư bản nhà nước/chủ 
nghĩa phát xít theo mô hình Trung 
Quốc hiện đang được các thành viên 
của cả hai đảng tạo ra, và chủ nghĩa 
Marx cực tả về văn hoá/xã hội – đang 
được đẩy mạnh bởi các doanh nghiệp 
và thể chế giàu có thô thiển – sẽ là 
cái chết của chúng ta nếu chúng ta 
không ngăn chúng lại, ngay bây giờ.

Và bây giờ thì nói về nhà lãnh đạo 
mà chúng ta cần…

Tác giả Michael Walsh là biên tập viên 
của The-Pipeline.org và là tác giả của 
những cuốn sách “The Devil's Pleasure 
Palace” và “The Fiery Angel”, do 
Encounter Books xuất bản. Cuốn sách 
mới nhất của ông là “Last Stands,” một 
nghiên cứu văn hóa về lịch sử quân sự 
từ Hy Lạp đến Chiến tranh Triều Tiên 
đã được xuất bản gần đây.

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

Chú thích: * Lenin đã tập hợp các bài viết 
trong báo “Tia lửa” với nhan đề “Bắt đầu từ 
đâu” thành tác phẩm “Làm Gì?” và xuất bản 
nó vào tháng 02/1902. 

Chánh Tín biên dịch

MICHAEL WALSH

Làm gì đây? Câu hỏi năm 
1902 của Lenin – được đặt 
ra khi ông đang thành 
công trong việc kiểm soát 

những người Bolshevik với 
mong muốn đạt tới quyền lực 

tuyệt đối ở Nga – vẫn tiếp tục vang vọng 
trong nhiều thập kỷ. Ông Lenin hiểu 
rằng cuộc đấu tranh giành quyền lực 
tối cao trước hết phải đạt được thắng 
lợi ở cấp độ lý luận và tri thức, sau đó, 
vào thời điểm thích hợp, bằng hành 
động cụ thể – tức là bạo lực.

Nói cách khác, cuộc cách mạng 
phải được giới trí thức nhận thức và tin 
tưởng trước khi nó có thể thành công. 
Và tất nhiên, nó cần một nhà lãnh đạo.

Ở Hoa Kỳ, cuộc cách mạng Marxist 
của chính chúng ta đã cập bờ đất nước 
vào những năm 1930 từ Frankfurt của 
nước Đức Quốc Xã, khi một vài học 
giả Marxist tích cực –  nếu ai đó có thể 
sùng bái chủ nghĩa Marxist, một triết 
lý của những kẻ thất bại đang phẫn uất, 
với thuật ngữ mang tính “học giả” – có 
được chỗ nương tựa và ngay lập tức bắt 
đầu nhiệm vụ lật đổ quốc gia thông qua 
nhãn hiệu chủ nghĩa xã hội ưa thích 
của họ: chủ nghĩa cộng sản.

Vũ khí của họ là một thứ được gọi là 
Lý thuyết Phê phán, và nó diễn ra như 
thế này: mọi thứ về một nền văn hóa 

(trong trường hợp này là nền văn minh 
phương Tây) cần phải bị chất vấn, tấn 
công, chế giễu, vô hiệu và phá hủy. Nó 
là vậy! Những gì đến sau đó đã và vẫn 
không phải là vấn đề của họ. Suy cho 
cùng, thì một số kẻ thực sự chỉ muốn 
nhìn thế giới bị thiêu rụi.

Dù chỉ như một trò của đám trẻ vị 
thành niên, Lý thuyết Phê phán đã 
được tiếp nhận một cách nghiêm túc 
và đưa vào hệ thống các trường đại 
học Hoa Kỳ, bắt đầu từ Columbia ở 
Thành phố New York, và từ đó nhanh 
chóng lây lan như một căn bệnh ung 
thư trên toàn quốc, đặc biệt là vào 
những năm 1960.

Cái chết của JFK vào năm 1963, 
tình trạng bất ổn chủng tộc vào giữa 
thập kỷ, nhiều vụ ám sát chính trị hơn 
vào năm 1968, và quan trọng hơn hết, 
cuộc chiến ở Việt Nam cùng với sự 
tiến bước của thế hệ Baby Boomers 
(sinh khoảng 1946–1960) khi họ vào 
trường đại học, đã là môi trường hoàn 
hảo nuôi dưỡng sự bất ổn và lật đổ trật 
tự đang tồn tại thuở đó.

Thực hiện các cuộc tấn công đồng 
thời vào ngôn ngữ, phong tục, lịch sử, 
nghệ thuật, văn học và các thể chế của 
chúng ta, phe Cánh tả “cấp tiến” đã 
chiếm thế thượng phong về giáo dục, 
phương tiện truyền thông, giải trí, kinh 
doanh quan trọng và thậm chí cả khoa 
học – đó là lý do tại sao bây giờ quý 

vị sống trong một thế giới của nhiều 
“giới tính,” nam giới thi đấu các môn 
thể thao dành cho nữ giới, chuyển đổi 
giới tính cho trẻ em, cấm đoán về ngôn 
luận và quyền tự do lập hội nhóm, và 
tất cả những “ân huệ” khác mà người 
từ Frankfurt đã tạo ra.

Và nền văn minh phương Tây đã 
phản ứng như thế nào? Bằng cách 
chào đón và ôm chúng vào lòng, 
chăm sóc và nuôi dưỡng chúng, 
hàng phục trước những đòi hỏi của 
chúng về “sự khoan dung” và “sự đa 
dạng” mà không cần suy nghĩ kỹ về 
ý nghĩa của hai thuật ngữ đó hay kết 
quả có thể ra sao. Gần một thế kỷ 
sau khi đổ bộ vào đất nước chúng ta, 
Lý thuyết Phê phán đã đem lại cho 
chúng ta sự đúng đắn về chính trị, 
“thức tỉnh”, Thuyết Sắc tộc Trọng 
yếu, và cả một núi tệ nạn văn hóa mà 
một đất nước đã từng chiến thắng 
trong Đệ nhị Thế chiến không bao 
giờ tưởng tượng ra nổi.

Quốc hội của các đồng minh
Vậy thì! Làm gì đây? Trong vài tuần 
qua, tôi đã bắt đầu đưa ra một chương 
trình – một phần là áp dụng các 
nguyên tắc của chủ nghĩa Lenin – để 
phác họa một con đường chấn hưng.

Trong số các phương thuốc cho đến 
nay: hoàn thành việc giành lại Đảng 
Cộng Hòa theo cách của ông Donald 

Trump bằng cách loại bỏ những gì hiện 
đang dành cho “nhà lãnh đạo” vốn 
chưa bao giờ chấp nhận chiến thắng 
năm 2016 của ông Trump và đã chống 
lại ông kể từ đó; bầu chọn lại và cách 
chức mọi nghị sĩ tại Quốc hội đã bỏ 
phiếu đàn hặc tổng thống hoặc kết tội 
ông và thay thế họ bằng một đại diện 
của MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Việc ông Trump có lựa chọn tái 
tranh cử vào năm 2024 hay không ở 
thời điểm này không quan trọng bằng 
việc có một Quốc hội gồm các đồng 
minh thay vì đối thủ để hỗ trợ tổng 
thống tiếp theo của Đảng Cộng Hòa. 
Khi chống lại đảng “vị tha” [Dân Chủ], 
thì không khoan nhượng là giải pháp 
khả thi duy nhất. Khi đối đầu với đảng 
của “sự đa dạng”, thì nói với ngữ khí 
dứt khoát là điều bắt buộc.

Những người truyền thống, theo 
định nghĩa, luôn chơi quân đen trong 
ván cờ của cuộc đời (người ta tự hỏi, 
liệu những kẻ tỉnh thức – Wokerati 
– có theo đuổi thứ như vậy không?), 
buộc phải phản ứng với bất kỳ nước 
đi nào của quân trắng khi trò chơi bắt 
đầu và tiếp diễn. Tương tự, Cánh Hữu 
luôn vẽ các đường ranh giới trên cát – 
đến điểm này, và không được xa hơn – 
nhưng luôn không thể bảo vệ các ranh 
giới đã đặt ra và bị đẩy lùi hết lần này 
đến lần khác.

Thỉnh thoảng có một vài chiến 

‘Làm gì đây?’ Một mô hình kinh tế mới

Việc làm hồi phục nhanh ở những tiểu bang 
sớm chấm dứt các phúc lợi liên bang

ANDERS CORR

Tự do thương mại đang bị 
mang tiếng xấu. Trước đây, 
các nhà kinh tế và chuyên 
gia hầu như đều chấp 

thuận một nền giao thương 
quốc tế không bị trói buộc, không bị 
ảnh hưởng bởi trợ giá và thuế quan. 
Giờ đây, nguyên tắc đó bị nghi ngờ vì 
các hoạt động thương mại vô đạo đức 
của Trung Cộng, như bán phá giá sản 
phẩm dưới giá thị trường và trộm cắp 
công nghệ tràn lan, cùng với việc xâm 
lược lãnh thổ các nước láng giềng, và tội 
ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Việc 
Tổng thống (TT) Biden tiếp tục duy trì 
thuế quan của cựu TT Trump đối với 
Trung Cộng đã thổi bay sự thỏa hiệp về 
tự do thương mại rộng mở.

Các biện pháp chống trợ giá và thuế 
quan nhằm bảo vệ các nhà sản xuất 
đứng đầu quốc gia của Hoa Kỳ và đồng 
minh đang gia tăng trên toàn cầu. Việc 
kiểm soát xuất cảng đối với các công 
nghệ nhạy cảm đang được áp đặt với 
mức độ nghiêm ngặt hơn. Một cách có 
thể giúp các quốc gia “thoát Trung” 
là loại trừ Trung Quốc khỏi Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO).

Việc loại trừ Trung Quốc khỏi WTO 
sẽ đem lại sự yên tâm cho phần còn lại 
của thế giới và khiến họ quay trở lại tự 
do giao thương. Chắc chắn giá của máy 
nướng bánh mì sẽ tăng nếu không có 
nguồn cung dồi dào của Trung Quốc, 
nhưng trả thêm một hoặc hai dollar 
cho một máy nướng bánh mì đôi khi 
là cái giá phải trả của việc làm đúng và 
bảo vệ các quyền tự do và dân chủ của 
chúng ta trong tương lai.

Mọi người đang bắt đầu nhận ra rằng 
Trung Cộng có thể, đồng thời đã và đang 
sử dụng lý tưởng tự do thương mại của 
chúng ta để chống lại chúng ta, để phá 
hủy các ngành công nghiệp của Hoa 
Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản, và các nước 
đồng minh. Tự do giao thương quốc tế 
với Trung Cộng là một trò chơi Roulette 
Nga* nguy hiểm. Mọi thứ thật tốt đẹp 
cho đến khi Trung Cộng đủ mạnh và 
viên đạn nổ, sát hại nền dân chủ.

Trung Cộng đang sử dụng nền kinh 
tế toàn cầu để xây dựng một quân đội 
đẳng cấp thế giới có thể sớm đánh bại 
Hoa Kỳ, đặt nền độc lập của các quốc 
gia trên thế giới vào nguy cơ. Một lúc 
nào đó trong vòng 100 năm tới, nền 
dân chủ có thể bị chôn vùi trong đống 
tro tàn lịch sử. Nếu Trung Cộng thống 

trị thế giới, chẳng hạn như bằng cách 
sử dụng ảnh hưởng ngày càng gia tăng 
của họ tại Liên Hiệp Quốc một cách 
hiệu quả hơn, thì bất kỳ nhóm bất đồng 
chính kiến, sắc tộc, hoặc tôn giáo nào 
cũng có thể là đối tượng tiếp theo.

Ông Alex Grey, một thành viên cao 
cấp tại Hội đồng Chính sách Ngoại giao 
Hoa Kỳ và nguyên là Tham mưu trưởng 
Hội đồng An ninh Quốc gia (2019–21) 
viết trong một email rằng, “Trong khi 
là một thành viên có uy tín của WTO, 
Trung Quốc đã đồng thời ăn cắp hàng 
ngàn tỷ USD tài sản trí tuệ, vi phạm 
các quy tắc thương mại toàn cầu, và 
đục khoét các cơ sở công nghiệp của 
các thành viên WTO khác, bao gồm cả 
Hoa Kỳ. Sự đồng thuận của lưỡng đảng 
Hoa Kỳ cho phép Trung Quốc gia nhập 
WTO là một trong những chính sách đối 
ngoại thất bại nhất mấy thập kỷ gần đây, 
và việc chống lại sự xâm lược kinh tế 
dai dẳng của Trung Quốc là một sự cấp 
bách về an ninh kinh tế và quốc gia.”

Giờ đây, giới tinh hoa phương Tây và 
các đồng minh cuối cùng cũng nhận ra 
tất cả những điều này, Trung Cộng đang 
phản pháo lại các hạn chế giao thương 
gia tăng do chính sách thương mại quá 
gây hấn chính họ tạo ra. Điều này bao 
gồm các bài diễn văn ra vẻ đạo đức hơn 
người về thương mại tự do toàn cầu của 
ông Tập Cận Bình và các tuyên bố về 
phân biệt đối xử thương mại của Trung 
Cộng. Ông Kaush Arha, một thành viên 
cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho 
rằng nó đại diện cho “một chiến thuật 
nghi binh đúng nghĩa để chối bỏ trách 
nhiệm cho chính hành vi của họ.”

Ông Arha đã viết qua email rằng, 
“Hoa Kỳ không phải là quốc gia khơi 
mào cuộc gây hấn với Trung Quốc; Hoa 
Kỳ chỉ dựa trên cơ sở an ninh quốc gia 
được các hệ thống giao thương toàn cầu 
cho phép mà hành động để chấn chỉnh.”

Ông nói rõ rằng các hoạt động 
thương mại trái đạo đức của Trung Cộng 
đang tạo ra sự bất mãn đối với hệ thống 
giao thương quốc tế trên toàn cầu, và vì 
vậy gây nguy hại cho hệ thống rộng lớn 
hơn đó và hệ tư tưởng thương mại tự do. 

Cách duy nhất để cứu WTO, và cứu 
các nguyên tắc của tự do thương mại 
toàn cầu, là thách thức mạnh mẽ hơn 
việc Trung Cộng lạm dụng hệ thống, 
kể cả tại chính WTO. Ông viết: “Tôi sẽ 
kỳ vọng có nhiều quốc gia hơn thách 
thức Trung Quốc trong [nội bộ] WTO 
và yêu cầu cải cách thể chế để bảo đảm 
sự tồn tại của WTO.”

Tự do giao thương toàn cầu có thể 
được khái quát hóa như một trò chơi 
tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, trong 
đó tất cả người chơi phải hợp tác với 
nhau để cải thiện kết quả cho tất cả mọi 
người; chỉ cần một người bán đứng bạn 
trong ngắn hạn là có thể phá hỏng kết 
quả lâu dài của tất cả mọi người. Trung 
Quốc đã từng là một quốc gia gian lận 
hệ thống bằng cách đào sâu vào nền 
tảng của WTO, và do đó có nguy cơ 
khiến tất cả sụp đổ.

Sự suy thoái lan rộng trong WTO 
được thể hiện rõ ràng từ sự gia tăng của 
các hiệp định thương mại tự do song 
phương và khu vực như Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) và 
các hiệp định kế thừa của Hiệp định này 
ở khu vực Á Châu–Thái Bình Dương, 
cũng như chính sách công nghiệp như 
trợ giá và thuế quan ở các nền kinh tế 
hàng đầu. Chính phủ cựu TT Trump đã 
rút khỏi TTP nhằm thực hiện một cam 
kết tranh cử, và phá vỡ khuôn mẫu kinh 
tế bằng cách áp đặt các mức thuế quan 
kinh tế rất cần thiết đối với Trung Quốc. 
TT Biden đã giữ lại các mức thuế này.

Người Mỹ đang ngày càng trở nên 
cảnh giác hơn với các hiệp định thương 
mại, được đàm phán bí mật và chịu ảnh 
hưởng của các tập đoàn lớn nhất, vốn 
gây ra rủi ro cho một số ít các ngành 
công nghiệp chiến lược còn lại ở Hoa 
Kỳ. Việc thiếu cơ sở sản xuất thiết bị 
bảo hộ cá nhân (PPE) của người Mỹ 
trong thời kỳ đại dịch đã dẫn đến nhu 
cầu về một cơ sở công nghiệp độc lập 
và linh hoạt ở Hoa Kỳ.

Theo logic của ông Arha, bản thân 
tự do giao thương không phải là vấn đề. 
Chỉ có vấn đề khi một bên tham gia vào 
hệ thống giao thương quốc tế lạm dụng 
hệ thống đó bằng cách gian lận dưới 
hình thức trợ giá, thuế quan, kiểm soát 
xuất cảng, hoặc tệ hơn như trong trường 
hợp của Trung Cộng, đánh cắp công 
nghệ và xây dựng quân đội để xâm lược 
và mở rộng lãnh thổ.

Các biện pháp chống trợ giá, thuế 

quan và kiểm soát xuất cảng ở các nước 
khác được thúc đẩy bởi sự e ngại đối với 
Trung Cộng, và là sự sụp đổ của hệ thống 
tự do giao thương do Trung Cộng gây ra.

Loại bỏ Trung Quốc khỏi phương 
trình thương mại tự do, chẳng hạn như 
thông qua việc “thoát Trung” về mặt 
kinh tế và loại nước này khỏi WTO, 
thì vấn đề chính sẽ được giải quyết mà 
không cần đến chính sách công nghiệp 
rộng rãi. Khi ra khỏi WTO, nền kinh tế và 
kéo theo sức mạnh quân sự của Trung 
Cộng suy giảm; các quốc gia dân chủ 
thân thiện và công bằng, cùng các đồng 
minh của họ, khi đó sẽ cảm thấy đủ an 
toàn để một lần nữa mở cửa nền kinh tế 
của mình cho cạnh tranh quốc tế, và cho 
những lợi ích kinh tế lâu dài từ việc giao 
thương tự do với nhau trên toàn cầu. Ít 
nhất một số doanh nghiệp nhỏ sẽ được 
hưởng lợi, tạo ra nhiều công việc sản xuất 
lương cao hơn ở các nước đồng minh và 
một cơ sở công nghiệp linh hoạt sẵn sàng 
cho trường hợp khẩn cấp kế tiếp.

 
Tác giả Anders Corr có bằng cử nhân/
thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học 
Yale (2001) và tiến sĩ về chính phủ tại 
Đại học Harvard (2008). Ông là người 
đứng đầu Corr Analytics Inc., nhà 
xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị 
(Journal of Political Risk). Ông là tác 
giả của cuốn sách có nhan đề “Sự Tập 
Trung của Quyền Lực” (sắp ra mắt vào 
năm 2021) và “Không Xâm Phạm”; 

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

Chú thích: *Roulette Nga: một trò chơi may 
rủi rất nguy hiểm trong đó một bên chĩa súng 
vào trán người bên kia (khẩu súng có 6 khoang 
trống và một viên đạn), bấm nút quay (viên đạn 
có thể rơi vào một trong 6 khoang), rồi bắn (xác 
suất trúng đạn lần đầu là 1/6, nếu chơi tiếp sẽ 
tăng dần 1/5 , 1/4, 1/3, 1/2, rồi 1/1.)

Chánh Tín biên dịch
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Mây đen và mưa lớn quét qua Điện Capitol Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 03/08/2020.
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Hãy loại Trung Quốc 
khỏi WTO

Goldman Sachs cho biết.
“Cơ sở giả định của chúng 

tôi là các phúc lợi hết hạn sẽ 
thúc đẩy tăng trưởng hơn 150 
ngàn việc làm vào tháng Bảy 
và hơn 400 ngàn việc làm vào 
tháng Chín,” ông Hatzius viết 
trong một báo cáo hôm 11/06; 
tuy nhiên, ông lưu ý rằng có 
sự không chắc chắn quanh 
những ước tính này.

Một số dấu hiệu ban đầu 
khác cũng cho thấy sự phục 
hồi nhanh chóng ở các tiểu 
bang đó. Ví dụ, ZipRecruiter, 
một nhà tuyển dụng việc làm 
của Hoa Kỳ dành cho những 
người tìm việc, đã ghi nhận sự 
gia tăng nhanh chóng của các 
đơn xin việc.

Theo dữ liệu tìm kiếm 
việc làm của ZipRecruiter, 
số lượng đơn ghi danh được 
gửi từ tuần kết thúc 12/06 
đến tuần kết thúc 19/06 đã 
tăng 7.6% ở các tiểu bang – 
Alaska, Iowa, Mississippi, và 
Missouri – đã chấm dứt các 
phúc lợi bổ sung ngày 12/06. 
Còn các tiểu bang duy trì 
trợ cấp đến Ngày Lao động 
(06/09) chỉ tăng 1.3%.

Kết quả thậm chí còn cao 
hơn – từ 11.5-15% – ở các tiểu 
bang đã ấn định kết thúc trợ 
cấp vào các ngày 19, 26, và 
27/06.

Nhà kinh tế lao động Julia 
Pollak của ZipRecruiter nói 
với The Epoch Times, “Các 
trang web tìm việc có dữ liệu 
thường xuyên hơn về hoạt động 
tìm việc và là nguồn thông tin 
có giá trị về những gì đang 
diễn ra trong thời gian thực.

Để quan sát dòng 
thị trường lao động, 
ZipRecruiter đang theo dõi 
phản ứng đối với hạn kết 
thúc các phúc lợi nâng cao 
của những người tìm việc 
online, số lượng đơn xin việc. 
và số người kiếm việc ở mỗi 
tiểu bang.

Theo bà Pollak, có rất ít sự 
khác biệt về xu hướng giữa 
các tiểu bang trước tháng 6.

Tuy nhiên, sau khi tuần 
nghỉ lễ Ngày Tưởng Niệm kết 
thúc hôm 05/06, nhiều chỉ 

số ở các tiểu bang đang chấm 
dứt các phúc lợi nâng cao đã 
có  sự  gia tăng.

 “Nhưng còn quá sớm để 
khẳng định,” bà Pollak nói.

Hàng triệu người Mỹ vẫn 
đang thất nghiệp, ngay cả 
khi nhiều chủ doanh nghiệp 
đang gặp khó khăn trong 
việc tìm nhân viên. Các nhà 
tuyển dụng đã đăng con số kỷ 
lục 9.3 triệu việc làm trong 
tháng 4 vì nền kinh tế tiếp tục 
phục hồi. Và các vị trí công 
việc đang tuyển nhiều hơn 
mức mà các doanh nghiệp 
có thể lấp đầy.

HomeGrounds có trụ sở 
tại Westbury, New York, là 
một doanh nghiệp nhỏ cung 
cấp nội dung và môi trường 
cộng đồng trực tuyến cho 
những người có sở thích cà 
phê. Trong bối cảnh diễn ra 
sự bùng nổ kỹ thuật số lúc 
đại dịch, công ty đã tìm cách 
phát triển nhưng lại thiếu 
nhân viên.

“Bạn nghĩ rằng một 
doanh nghiệp kỹ thuật số sẽ 
dễ dàng tìm kiếm nhân công 
trong và sau đại dịch. Điều 
đó thật là gian nan,” Giám 
đốc điều hành Alex Mastin 
của Home Grounds nói với 

The Epoch Times.
Ra mắt vào năm 2015, gần 

đây HomeGrounds đã được 
công ty truyền thông kỹ thuật 
số Blexr mua lại. Nền tảng trực 
tuyến này đang tìm cách thuê 
10 người, bao gồm những 
người sáng tạo nội dung kỹ 
thuật số, chuyên gia tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm, người 
lập trình web, và chuyên gia 
trải nghiệm người dùng. Tất 
cả các vị trí đều làm việc từ xa, 
giúp những người tìm việc dễ 
dàng trở lại làm việc sau đại 
dịch COVID-19.

“Chúng tôi đã thử đủ mọi 
cách,” ông Mastin nói, bao 
gồm cả việc săn đón thuyết 
phục chuyển việc với mức 
lương cao hơn lương đang 
nhận, tặng thêm tiền khích 
lệ khi nhận việc, và nộp đơn 
dễ dàng, nhưng “không có 
hiệu quả.”

Nhiều chủ doanh nghiệp 
nói rằng họ không thể cạnh 
tranh với các số tiền hấp dẫn 
của liên bang, vốn khuyến 
khích mọi người ở nhà thay vì 
làm việc. Phòng Thương mại 
Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các 
tiểu bang còn lại sớm chấm dứt 
khoản trợ cấp bổ sung hàng 
tuần trị giá 300 USD/người để 

giải quyết “cuộc khủng hoảng 
lực lượng lao động ngày càng 
tệ hại của đất nước.”

Tuy nhiên, nhiều đảng 
viên Đảng Dân Chủ và các 
nhà kinh tế không xem trợ 
cấp thất nghiệp bổ sung 
là vấn đề bế tắc nhất trong 
nguồn cung lao động. Họ nói 
rằng các yếu tố như thiếu dịch 
vụ chăm sóc trẻ em, rủi ro 
sức khỏe, kỹ năng không phù 
hợp, và trợ cấp thất nghiệp 
đều đang ngăn cản mọi người 
quay trở lại làm việc.

Theo một cuộc khảo sát 
của Indeed Hiring Lab, nơi 
cung cấp nghiên cứu về thị 
trường lao động toàn cầu, 
lo ngại về COVID-19 là lý do 
được trích dẫn nhiều nhất 
khiến mọi người không quay 
lại lực lượng lao động.

Cuộc khảo sát trên 5,000 
người Hoa Kỳ trong độ tuổi 
từ 18 đến 64 cho thấy chỉ có 
khoảng 10% số người được 
hỏi đang gấp rút tìm việc. Thu 
nhập của vợ/chồng, quỹ tiết 
kiệm gia đình, và các khoản 
trợ cấp thất nghiệp phụ trội là 
những yếu tố khác cho phép 
những người thất nghiệp trở 
nên “kiên nhẫn” hơn.

“Hiện nay là lúc nhân viên 
có lợi thế đàm phán,” Tổng 
thống (TT) Joe Biden nói với 
các ký giả hôm 24/06 tại Tòa 
Bạch Ốc.

Theo TT Biden, giải pháp 
để thu hút người lao động là 
“trả nhiều tiền hơn cho họ.”

Có sự gia tăng các tin tuyển 
dụng mà quảng cáo là có tiền 
thưởng và các ưu đãi khác. 
Theo ZipRecruiter, gần đây tỷ 
lệ các tin tuyển dụng cung cấp 
tiền thưởng cho việc ký hợp 
đồng đã tăng lên 20% từ 2%, 
do thiếu hụt lao động.

Ông Jim Jacobs, Giám 
đốc điều hành và người sáng 
lập Focus Insite, nói với The 
Epoch Times rằng, “Chúng 
tôi đã thuê 20 người trong 
năm nay, nhưng ngày càng 
khó hơn. Tại sao mọi người 
lại làm việc khi họ có thể lãnh 
47,000 USD một năm tiền 
thất nghiệp?”

Thiện Lan biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Số lượng đơn
từ tuần kết thúc 

12/06 đến tuần kết 
thúc 19/06

đã tăng 7.6% ở
các tiểu bang đã 

chấm dứt các phúc 
lợi bổ sung ngày 

12/06. Còn các tiểu 
bang duy trì trợ 

cấp đến Ngày Lao 
động (06/09) chỉ 

tăng 1.3%.

Một khách hàng đi ngang qua 
bảng hiệu đang tuyển dụng

tại một cửa hàng BevMo
ở Larkspur, California,

hôm 02/04/2021.

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES

FABRICE COFFRINI/AFP/GETTY IMAGES

Trụ sở của Tổ chức Mậu dịch Thế giới tại Geneva vào ngày 12/04/2018. 
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đóng cửa. Trung Cộng đang bắt 
giữ những người đến Bắc Kinh 
và chặn bất kỳ tài khoản mạng 
xã hội nào không thể hiện đầy 
đủ việc tự kiểm duyệt.

Trung Cộng bề ngoài trông 
có vẻ mạnh mẽ, nhưng trên thực 
tế lại vô cùng căng thẳng. Mặc 
dù bị kiểm soát chặt chẽ và tẩy 
não trong nhiều thập kỷ, nhưng 
người dân Trung Quốc nhận 
thức một cách minh xác rằng hệ 
thống cộng sản này là phi nhân 
tính và sẽ không tồn tại lâu dài.

Kể từ khi giành được Trung 
Quốc, Trung Cộng đã sát hại 
khoảng 80 triệu người Trung 
Quốc. Trong suốt thời gian tồn 
tại của mình, nhà cầm quyền 
này chưa bao giờ ngừng các 
chiến dịch thanh trừng các 
nhóm khác nhau, mỗi lần lại 
chọn một nhóm mới để nhắm 
vào. Mục tiêu thanh trừng đầu 
tiên của Trung Cộng là những 
ai đại diện cho những gì tốt 
nhất của người Trung Quốc và 
nền văn hóa của họ.

Trong những năm 1950, 
Trung Cộng đã tước đoạt tài sản 
của các địa chủ, tịch thu các cơ 
sở kinh doanh tư nhân từ các 
chủ doanh nghiệp, và sát hại 
hàng triệu người mà họ gọi 
là “tư sản”. Nhiều nạn nhân 
của đảng này là những người 
có học vấn nhất và thành công 
nhất trong xã hội Trung Quốc – 
thường là những người đã tiếp 
thu những giá trị văn hóa truyền 
thống tốt đẹp nhất của Trung 
Quốc, vốn được truyền lại cho 
họ qua lịch sử gia tộc lâu đời.

Người Trung Quốc có truyền 
thống lâu đời là chung thủy với 
gia đình và bạn đời của mình. 
Còn các quan chức Trung Cộng 
khi đến các thành phố thì ly 
dị vợ và kết hôn với các cô gái 
thành thị. Người Trung Quốc 
cũng có một lịch sử lâu đời về 
việc tôn trọng và ủng hộ tăng 
ni sống trong các chùa chiền, 
nhưng Trung Cộng lại buộc 
các nhà sư phải kết hôn.

Tất cả các nước cộng sản đều 
đã kinh qua nạn đói. Đó là kết 
quả tất yếu của hệ thống cộng 

sản. Ở Trung Quốc, Nạn Đói Lớn 
từ năm 1958 đến năm 1962 ước 
tính đã tước đi sinh mệnh của 
khoảng 40 triệu người. Trong 
hàng ngàn trường hợp, nạn đói 
đã khiến người ta phát điên và 
chuyển sang ăn thịt đồng loại.

Có một câu chuyện như thế 
này mà rất nhiều người đều 
biết. Có một người cha với hai 
đứa con, một trai và một gái, là 
những người duy nhất còn sót 
lại trong nông trang của họ. Một 
hôm, người cha đuổi đứa con gái 
ra khỏi nhà. Khi bé gái trở về, em 
trai đã biến mất. Có một lớp bọt 
trắng nổi lên trong chảo, và một 
cục xương bị văng ra trên bếp. 
Vài ngày sau, người cha đổ thêm 
nước vào chảo rồi gọi con gái lại 
gần. Bé gái sợ hãi đến mức trốn 
sau cánh cửa, khóc lóc van xin: 
“Cha ơi, xin đừng ăn thịt con. Con 
sẽ nhổ cỏ và kiếm củi cho cha. 
Nếu cha ăn thịt con, thì sẽ không 
có ai làm việc cho cha nữa.”

Trung Quốc có lịch sử 5,000 
năm văn hiến. Trong phần lớn 
thời gian đó, Trung Quốc là 
niềm ao ước của các quốc gia 
láng giềng. Người dân thời đó 
sống văn minh và có phong thái 
lịch thiệp. Ngay cả những vị 
vua từ các quốc gia khác cũng 
lựa chọn ở lại và thậm chí dành 
trọn cuộc đời ở Trung Quốc. Tuy 
nhiên, chủ nghĩa cộng sản đã 
đem lại nạn đói, sự nghèo khổ, 
và một cuộc chiến bất tận chống 
lại chính người Trung Quốc.

Người Trung Quốc có truyền 
thống tôn kính các bậc trưởng 
bối, thể hiện sự kính trọng của 
họ đối với ông bà, cha mẹ, và 
thầy cô. Như cổ nhân vẫn răn 
dạy, “Nhất nhật vi sư, chung 
thân vi phụ,” nghĩa là một ngày 
làm thầy, cả đời làm cha. 

Tuy nhiên, vào những năm 
1960 trong cuộc Cách mạng Văn 
hóa, thanh thiếu niên đã được 
các quan chức cộng sản khuyến 
khích đánh đập cha mẹ và giáo 
viên của họ. Chỉ riêng ở Bắc 
Kinh, hơn một ngàn giáo viên đã 
bị học sinh của mình đánh đến 
chết. Khi còn trẻ, ông Bạc Hy 
Lai – sau này là thị trưởng của 
siêu đô thị Trùng Khánh, người 
đã đến thăm Hoa Kỳ với tư cách 

là một quan chức cao cấp – đã 
dẫm đạp lên ngực của cha mình 
khiến ông bị gãy nhiều xương 
sườn. Hành vi kiểu này là chưa 
từng có trong suốt 5,000 năm 
lịch sử của Trung Quốc.

Trung Cộng đã sử dụng 
thanh thiếu niên để lục soát 
nhà dân và phá hủy các đồ cổ, 
tác phẩm nghệ thuật và văn vật 
truyền thống mà họ tìm thấy, 
cũng như các tác phẩm nghệ 
thuật công cộng, đền chùa, v.v. 
– bất cứ thứ gì có thể khiến mọi 
người nhớ về văn hóa truyền 
thống Trung Quốc.

Văn hóa Trung Quốc luôn 
được tin là nền văn hóa thần 
truyền. Còn hệ tư tưởng cộng 
sản là chống lại nhân loại và 
phi nhân tính. Bất cứ điều gì 
đại diện cho các nguyên tắc và 
văn hóa truyền thống đều là 
trở ngại cho việc thực thi hệ tư 
tưởng của chủ nghĩa cộng sản.

Sau khi sử dụng thanh thiếu 
niên để phá hủy các văn vật 
truyền thống và lật đổ các đối thủ 
chính trị, Trung Cộng đã điều 
động chính những thanh thiếu 
niên đó đến vùng nông thôn hẻo 
lánh để được “giáo dục”. Làm 
như vậy là để ngăn chặn một 
cuộc cách mạng tiềm ẩn và nhu 
cầu tìm việc làm từ lực lượng này. 
Chính những thanh niên trẻ này 
sau đó đã phải đối diện với nhiều 
năm đau đớn và tuyệt vọng.

Trung Cộng cũng đóng cửa 
các trường đại học và buộc 
thanh niên trí thức về nông 
thôn làm công việc đồng áng 
để “cải tạo”. Đôi tay của nhiều 
nhạc sĩ đã bị chai sần vì lao động 
khổ sai. Vô số nhà văn, nghệ 
sĩ, giáo sư, kỹ sư, nhà khoa 
học, chuyên gia hàng đầu và 
giới tinh hoa văn hóa – những 
người được biết đến nhờ sở hữu 
những kiến thức, kỹ năng và 
tinh thần văn hóa của một quốc 
gia – đã tự kết liễu đời mình.

Nguy hại nhất là khi Trung 
Cộng lên cầm quyền, nó đã đặt 
tôn giáo ra ngoài vòng pháp luật, 
coi đó là “nha phiến của nhân 
dân”. Đảng này sử dụng thuyết 
vô thần để phá hủy đức tin của 
người dân vào Thượng Đế, từ đó 
tước đi niềm tin của mọi người 

vào các tiêu chuẩn đạo đức.
Chiến dịch đàn áp tôn giáo 

nghiêm trọng nhất của Trung 
Cộng là nhắm vào các học viên 
Pháp Luân Công. Xét về quy 
mô và mức độ nghiêm trọng 
của cuộc bức hại thì điều này 
là chưa từng có: nhắm vào 100 
triệu học viên của môn tu luyện 
tinh thần này, cùng với bạn bè 
thân quyến của họ. Pháp Luân 
Công dạy thiền định truyền 
thống, vốn là một phần cốt lõi 
của truyền thống Trung Hoa từ 
thời cổ đại, cũng như các nguyên 
lý Chân, Thiện, và Nhẫn.

Để tiến hành cuộc bức hại, 
hiện đã bước sang năm thứ 
23 này, lãnh đạo Trung Cộng 
Giang Trạch Dân đã thăng 
chức cho bất cứ ai ủng hộ cuộc 
bức hại, buộc mọi người chống 
lại sự chân thật, thiện lương, 
và sự nhẫn chịu. Khi đề bạt 
những kẻ đi ngược lại với sự tử 
tế, Trung Cộng đã đặt những 
kẻ có năng lực hành ác cao 
nhất vào những vị trí hàng đầu 
trong xã hội Trung Quốc.

Việc cưỡng bức mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công đã được quân đội, 
cảnh sát, tòa án, bệnh viện, và 
hệ thống nhà tù hỗ trợ và thực 
hiện; qua đó những người khỏe 
mạnh bị sát hại để lấy nội tạng 
bán kiếm lời. Kết quả là toàn bộ 
đất nước này đã hoàn toàn băng 

hoại đạo đức.
Một khi Trung Cộng đã bắt 

đầu thâu lợi từ việc sát hại các 
học viên Pháp Luân Công để 
lấy nội tạng của họ, thì đảng 
này không thể ngừng công việc 
kinh doanh giết-để-kiếm-tiền 
của nó. Nó đã và đang tiếp tục 
làm vậy ở tỉnh Tân Cương.

Phá hủy các truyền thống 
Trung Quốc, làm tổn hại đến 
tiêu chuẩn đạo đức, và bức hại 
những người có đức tin là những 
tội ác lớn nhất của Trung Cộng.

Đảng này đã sát hại nhiều 
người ở Trung Quốc hơn tổng 
số người thiệt mạng trong cả 
hai cuộc chiến tranh thế giới 
cộng lại. Ngoài giết chóc, nó 
còn làm mọi cách để hủy hoại 
tinh thần, văn hóa và phẩm giá 
của người Trung Quốc. Nhận 
thức rõ ràng rằng là kẻ thù của 
người dân, Trung Cộng luôn 
sống trong khủng hoảng.

Đó là lý do tại sao khi các nhà 
lãnh đạo hàng đầu của Trung 
Cộng nói chuyện tại các lễ kỷ 
niệm, họ luôn cố gắng tạo ra một 
lời kêu gọi mạnh mẽ, và thể hiện 
như thể họ đại diện cho người 
dân Trung Quốc. Nhưng trên 
thực tế, Trung Cộng đã đang bắt 
người dân Trung Quốc làm con 
tin, vì lo sợ rằng họ sẽ vùng lên 
và lật đổ chính quyền này.

 
Hồng Ân biên dịch

Trung Cộng đã và đang hủy hoại những giá trị 
tốt đẹp nhất của Trung Quốc

Hồng Kông: Thời kỳ đẹp nhất và thời kỳ tồi tệ nhất 
ALEXANDER LIAO 

“Đó là thời kỳ đẹp nhất, 
đó là thời kỳ tồi tệ nhất; 
đó là thời đại của sự 
thông tuệ, đó là thời 

đại của sự u mê; đó là 
kỷ nguyên của sự tin tưởng, đó là kỷ 
nguyên của sự hoài nghi; đó là mùa của 
Ánh sáng, đó là mùa của Bóng tối; đó 
là mùa xuân hy vọng, đó là mùa đông 
tuyệt vọng … Trước mắt chúng ta là hư 
không, tất cả chúng ta đang thẳng tiến 
đến Thiên đàng, tất cả chúng ta đang 
ngược về nẻo khác.”

Đoạn văn mở đầu này nằm trong 
thiên truyện “Hai Kinh Thành” (A Tale 
of Two Cities) của nhà văn Charles 
Dickens. Đây là một trong những đoạn 
văn nổi tiếng nhất trong nền văn học. 
Tuy nhiên, chưa bao giờ đoạn văn ấy 
lại vang vọng trong tôi nhiều như ngày 
hôm nay. Có vẻ như ông Dickens đang 
viết về Hồng Kông ngày nay, hơn là viết 
về cuộc Cách mạng Pháp.

Khi hàng triệu người cùng nhau 
diễn hành trên đường phố Hồng Kông, 
thế giới đã chứng kiến những điều 
tuyệt vời nhất của Hồng Kông. Cùng 
lúc đó, chúng ta chứng kiến   sự chấm 
dứt của tự do, sự tàn bạo của cảnh sát, 
và sự sụp đổ của các quyền công dân 
của Hồng Kông – quãng thời gian tồi tệ 
nhất trong lịch sử Hồng Kông. 

Mùa của bóng tối ập xuống những 
gương mặt đeo khẩu trang và những 
người biểu tình mặc đồ đen đang trốn 
chạy cảnh sát trong đêm. Mùa của ánh 
sáng xuất hiện khi mặt trời mọc sau 
những đêm biểu tình, những ngọn nến 
thắp sáng trong sự tưởng niệm, và đèn 
điện thoại phát sáng cùng với lời bài hát 
“Vinh quang cho Hồng Kông”. Khi các 
cuộc biểu tình kết thúc, ánh sáng vẫn 
ngập tràn trong tâm hồn chúng ta. Với 
ánh sáng trong tâm mình, chúng ta có 
mọi thứ chúng ta cần trên thế giới này.

Hồng Kông đã bị đẩy xuống địa ngục, 
vì vậy chúng ta không còn gì để mất. 
Chính niềm hy vọng không sợ hãi này 
đã đặt chúng ta vào thiên đàng. 

Tôi viết bài này vào ngày 24/06/2021. 
Tờ báo ủng hộ dân chủ của Hồng Kông, 
Apple Daily, đã xuất bản số báo cuối 
cùng của mình trước khi ngừng hoạt 
động. Apple Daily không còn là một tờ 
báo mà là một biểu tượng. 

Năm 1975, một thanh niên 28 tuổi 
tên là Hồ Bình (Hu Ping) đã viết một bài 
trong khi chờ được tái bổ nhiệm công 
việc mới trong cuộc Cách mạng Văn hóa 
Trung Quốc. Luận văn này đã được lưu 

hành khắp Trung Quốc trên các bích 
chương viết tay và xuất bản trên các tạp 
chí ngầm. Được đặt tên là “Luận đàm về 
Tự do Ngôn luận”, bài viết này đã có ảnh 
hưởng lớn đối với một thế hệ các nhà 
hoạt động dân chủ Trung Quốc. Sau đó, 
ông Hồ Bình trở thành tổng biên tập của 
tạp chí ủng hộ dân chủ Mùa Xuân Bắc 
Kinh có trụ sở tại New York.

Ông ấy viết: 

“Trong tất cả các quyền chính trị 
được hiến pháp trao cho công dân, 
quyền tự do ngôn luận được đặt lên 
hàng đầu. Khi một cá nhân mất quyền 
bày tỏ mong muốn và ý kiến   của mình, 
cá nhân đó nhất định trở thành nô lệ 
hoặc công cụ.” 

“Tất nhiên, có quyền tự do ngôn luận 
thì không có nghĩa là có tất cả, nhưng 
việc mất đi quyền tự do ngôn luận chắc 
chắn sẽ dẫn đến mất tất cả.”

“Mọi người đều biết vai trò quan 
trọng của nguyên lý điểm tựa trong cơ 
học: bản thân điểm tựa có thể không 
làm nên việc gì cả, nhưng phải có nó thì 
tác động của đòn bẩy mới khả thi. Họ 
nói rằng Archimedes, người khám phá 
ra nguyên lý đòn bẩy, đã từng nói: “Hãy 
cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái 
đất này lên.” Trong đời sống chính trị, 
không phải tự do ngôn luận chính là 
điểm tựa như vậy sao?”

“‘Tự do ngôn luận’ là gì? Đó chính là 
quyền tự do bày tỏ mọi ý kiến.”

Bốn mươi sáu năm đã trôi qua kể từ 
1975, năm mà ông Hồ Bình viết bài luận 
về quyền tự do ngôn luận của công dân 
Trung Quốc. Ngày nay, công dân Trung 
Quốc vẫn bị từ chối quyền tự do ngôn 
luận, và bóng tối của chủ nghĩa độc tài 

Trung Cộng thậm chí còn lan rộng ra 
hải ngoại. 

Ảo ảnh đáng sợ của bóng tối là màn 
đêm vô tận. Nhưng bóng tối không thể 
tồn tại với ánh sáng dù chỉ từ một ngọn 
nến nhỏ. Niềm hy vọng về tự do của 
người dân Trung Quốc là sự khởi đầu 
của tia sáng như vậy. 

Trên Weibo, các giới chức nghiêm 
cấm người dùng tìm hiểu về nguồn gốc 
cách mạng của Trung Cộng.   

Thời báo Hoàn cầu đưa tin rằng giới 
trẻ Trung Quốc đang trở nên cuồng 
nhiệt về cuộc cách mạng sau khi xem 
một bộ phim truyền hình mới nổi tiếng 
của Trung Cộng có nhan đề “Thời đại 
thức tỉnh” (Awakening Age). Nhiều sinh 
viên đã đăng ảnh chụp màn hình tin 
nhắn của nhóm trên Weibo, nói rằng 
họ sẽ học hỏi kinh nghiệm của những 
người tiền nhiệm cách mạng của Trung 
Cộng và đoàn kết các nhóm sinh viên để 
gây áp lực lên trường. Nhiều trường đại 
học ở Hồ Nam đã sử dụng chiến thuật 
như vậy để yêu cầu [lắp] máy điều hòa 
không khí.

Mao Trạch Đông đã lãnh đạo một 
cuộc nổi dậy giành chính quyền bằng 
bạo lực đối lập chống lại chính quyền 
trung ương Trung Quốc nhằm thiết lập 
quyền lực của Trung Cộng. Để có chính 
danh, Trung Cộng phải hợp lý hóa và 
hợp pháp hóa cuộc cách mạng của họ. 

Quan điểm lừng danh về “bạo lực 
chống chính quyền” này chắc chắn đã 
ngấm sâu vào tâm trí người dân Trung 
Quốc. Điều này thực sự sẽ khiến Trung 
Cộng sợ hãi. 

Chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Lenin, 
và chủ nghĩa Mao đều biện minh cho 
sự lật đổ bạo lực là vì chính quyền áp 
bức nhân dân. Nhưng điều gì xảy ra khi 
chính Trung Cộng lại là chính quyền 
đàn áp người dân của mình? 

Trong thời kỳ cầm quyền của Đặng 
Tiểu Bình, Trung Cộng đã tận dụng sự 
tăng trưởng kinh tế để hợp pháp hóa 
quyền lực của mình. Nhưng sau khi Tập 
Cận Bình lên nắm quyền, giọng điệu 
đã thay đổi. Ông Tập hy vọng sẽ thay 
thế chủ nghĩa cộng sản bằng chủ nghĩa 
dân tộc hiếu chiến. Nhưng trong những 
năm gần đây, chính sách của Trung 
Cộng đang hy vọng sẽ quay về gốc rễ chủ 
nghĩa Mao của nó. 

Trung Cộng sử dụng lòng thù hận để 
hợp pháp hóa triều đại của mình. Các 
ý thức hệ của Trung Cộng sử dụng sự 
thù hận này nhằm khiến công dân của 
Trung Quốc chống lại tất cả các quốc gia 
ngoại quốc. Họ sử dụng sự thù hận này 
để biện minh cho sự áp bức ở Tây Tạng, 
Tân Cương, và Hồng Kông.

Ở vùng nông thôn Hà Bắc, con nhà 
nghèo ghét con nhà giàu thành phố. 
Giới trẻ Trung Cộng ghét Hồng Kông, 
Đài Loan, và Hoa Kỳ. Người nghèo ghét 
người giàu. Các quan chức chính phủ 
Trung Cộng ghét các quan chức có 
quyền lực lớn hơn. 

Hệ thống Trung Cộng lên nắm quyền 
thông qua việc hợp pháp hóa cuộc cách 
mạng bạo lực dựa trên lòng thù hận. 
Sẽ có một ngày Trung Cộng sẽ thù ghét 
chính mình. 

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 bản tin, 
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.

Lưu Đức biên dịch

SOPHIA LAM VÀ MARY HONG

Theo Bộ Thủy Lợi Trung Quốc 
(CWRM), mùa lũ chính ở miền 
nam Trung Quốc chính thức bắt 
đầu từ ngày 01/06. Kể từ tháng 
Năm, đã có ít nhất 97 con sông 
vượt quá mức cảnh báo lũ, tăng 
khoảng 10% so với năm trước 
tính đến ngày 27/05.

Dữ liệu chính thức cho thấy 
89 con sông bị ngập trên mức 
báo động và 3,709 triệu người 
bị ảnh hưởng tại 18 tỉnh, bao 
gồm Hồ Nam, Giang Tây, Chiết 
Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, 
Quảng Tây, v.v.

Trên lưu vực sông Dương 
Tử, hàng chục con sông thuộc 
hệ thống sông Ngô (một nhánh 
chính của Thượng lưu sông 
Dương Tử), khu vực Tam Hiệp, 
hệ thống hồ Động Đình và hệ 
thống hồ Bà Dương đã có lũ 
trên mức cảnh báo, và toàn bộ 
sông Tương trong hệ thống hồ 
Động Đình ghi nhận nước lũ 
vượt mức cảnh báo. 

Vào năm 2020, lưu vực sông 

Dương Tử đã trải qua trận lũ lụt 
nghiêm trọng, là trận lụt tồi tệ 
nhất kể từ năm 1998, với mực 
nước cao nhất ở Trùng Khánh 
kể từ năm 1981, và một trường 
hợp lũ lụt hiếm hoi ở khu vực 
nội đô của thành phố.

Đập Tam Hiệp (còn được gọi 
là Trạm Thủy điện Tam Hiệp và 
Dự án Tam Hiệp) nằm ở thượng 
nguồn sông Dương Tử, và có 
hơn 50,000 đập trong khu vực.

Trong cuộc họp thường kỳ của 
Hội đồng Nhà nước hôm 22/04, 
CWRM đã trình bày nhiệm vụ 
hiện tại tập trung vào việc bảo 
đảm an toàn hồ chứa trong mùa 
lũ. CWRM giải thích rằng, “hơn 
80% trong số 98,000 hồ chứa ở 
Trung Quốc được xây dựng trong 
những năm 1950 và 1970.”

Bom hẹn giờ ở Trung Quốc
“Không có dòng sông nào ở 
Trung Quốc mà không có hồ 
chứa nước và đập. Ngay cả 
những con sông chảy qua Lhasa 
và Xigaze của Tây Tạng cũng có 
nhiều hồ chứa nước và đập. Mật 

độ của các hồ đập ở Trung Quốc 
là chưa từng có trên thế giới,” 
Tiến sĩ Vương Duy Lạc (Weiluo 
Wang), đã viết trong một cuộc 
trao đổi với độc giả Trung Quốc 
vào năm 2019.

Ông Vương là một chuyên 
gia nổi tiếng về quy hoạch đất 
đai và bảo tồn nguồn nước, hiện 
đang sinh sống tại Đức.

“Điều khủng khiếp nhất là 
40% trong số 90,000 hồ chứa là 
những đập nguy hiểm, không 
an toàn, và có hàng chục ngàn 
hồ chứa và đập bị bỏ hoang.”

Ông viết rằng, “Đây là 
những quả bom hẹn giờ có thể 
phát nổ bất cứ lúc nào.”

Năm 1975, hơn 50 hồ chứa 
trên sông Hải Hà đã lần lượt bị 

vỡ do lượng mưa lớn trong cơn 
bão Nina, khiến 230,000 người 
thiệt mạng. Nó còn được gọi 
là sự cố vỡ đập Bản Kiều năm 
1975, thảm họa vỡ đập tồi tệ 
nhất trong lịch sử. Mặc dù chế 
độ Cộng sản gọi đó là một thảm 
họa tự nhiên, nhưng ông Vương 
đã giải thích nguyên nhân sâu 
xa của thảm họa này.

 
Nguồn gốc của thảm họa lũ 
lụt ở Trung Quốc hiện đại
Kể từ khi Trung Cộng nắm 
quyền vào năm 1949, nhà cầm 
quyền này đã xây dựng 90,000 
hồ đập; một nửa số đập trên thế 
giới hiện nay là ở Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn 
gần đây với The Epoch Times, 

ông Vương nói rằng khi nói đến 
98,000 hồ chứa ở Trung Quốc, 
con số này không bao gồm các 
hồ chứa nhỏ không đạt tiêu 
chuẩn, và thực tế là ngay cả 
bản thân CWRM cũng không rõ 
chính xác số lượng các hồ chứa 
được xây dựng sau khi Trung 
Cộng nắm quyền.

Ông Giao Vĩnh (Jiao Yong), 
cựu Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi, 
hiện là Chủ tịch Ủy ban Quốc 
gia về các đập lớn ở Trung Quốc 
(CHINCOLD), thừa nhận rằng 
hơn 95% các đập của Trung 
Quốc được làm bằng đất và đá, 
và chúng không có hiệu quả 
trong việc ngăn lũ. Ông đã cảnh 
báo về những rủi ro an toàn do 
các hồ chứa và đập này gây ra 

tại một hội nghị năm 2017.
Ông Vương tiết lộ thẳng 

thắn, “Các đập của Trung 
Cộng thường không có thiết kế 
kỹ thuật.”

Ông lấy trận lụt ở Hình Đài 
năm 2016 làm ví dụ. Hồ chứa 
Đông Xuyên Khẩu ở thượng 
nguồn được xây dựng mà không 
có cửa xả lũ.

Ông cho biết: “Đó là kỹ 
thuật nổ định hướng (DBT) vào 
năm 1959 với sự giúp đỡ của 
các chuyên gia Liên Xô. Một 
số người thì nói là hơn 200 tấn 
thuốc nổ đã được sử dụng cho 
vụ nổ mìn, người khác thì nói 
là hơn 300 tấn thuốc nổ đã được 
sử dụng. Việc nổ mìn được thực 
hiện trên các ngọn núi ở cả hai 
phía. Đó là cách hồ chứa được 
xây dựng. Trận lụt sông Hải 
Hà năm 1963 đã cuốn trôi con 
đập này, và sau đó nó được xây 
dựng lại vào năm 1965. Đây 
là một hồ chứa điển hình của 
Trung Quốc do Trung Cộng 
xây dựng.”

DBT sử dụng năng lượng 
tạo ra từ vụ nổ để đẩy đá từ núi 
theo hướng định trước để tạo 
thành một con đập. Kỹ thuật 
này giúp tiết kiệm việc đào, vận 
chuyển, san lấp, v.v. nếu không 
thì cần phải dùng đến sức người 
hoặc phương tiện cơ học.

Sau trận lụt năm 2016, 
chuyên gia về hồ chứa thành 
phố Hình Đài thừa nhận rằng 
hồ chứa Đông Xuyên Khẩu “chủ 
yếu để kiểm soát lũ,” nhưng 

“không thể kiểm soát việc xả lũ 
[của hồ chứa].”

 
Quản trị hỗn loạn các
hồ chứa
Ông Vương nói rằng Trung 
Cộng đã áp dụng thông lệ 
khoán việc xây dựng đập trong 
những năm đầu thập niên 
1980. Tuy nhiên, không có điều 
khoản rõ ràng về việc bảo trì hồ 
chứa, và có mâu thuẫn giữa lợi 
ích của các nhà thầu và sự an 
toàn của các hồ chứa.

Ông giải thích, “CWRM chỉ 
quản trị hơn 100 hồ chứa quy 
mô lớn, chính quyền cấp tỉnh 
quản trị các hồ chứa quy mô 
vừa, và chính quyền quận và thị 
xã mỗi nơi quản trị một nhóm 
hồ chứa. Thị xã sẽ ký hợp đồng 
bàn giao các hồ chứa cho các 
cá nhân [để quản trị], và hình 
thành một mối liên kết hợp 
đồng. Ai chịu trách nhiệm 
bảo trì các hồ chứa? Điều này 
không được làm rõ ràng. Theo 
hợp đồng, nhà thầu có quyền 
sử dụng hồ chứa.”

Do đó, lợi ích của nhà thầu 
đến từ nguồn nước trong hồ chứa.

Ông Vương nói thêm rằng, 
“Càng nhiều nước, càng tạo 
ra nhiều điện năng. Điều này 
có lợi cho các nhà thầu. Họ 
không sẵn sàng xả nước từ hồ 
chứa. Vì vậy chính phủ phải 
trả tiền cho nhà thầu khi họ 
muốn xả lũ từ hồ chứa.”

“Trung Cộng không có bất 
kỳ khoản tiền cứu trợ nào cho 

các nạn nhân của trận lũ lụt 
năm 2020 vì kinh phí phòng 
chống lũ lụt đều được giao cho 
các nhà thầu.”

 
Hệ thống chủ nghĩa xã hội 
kiểu Trung Quốc
Trong bối cảnh nhiều trận lũ lụt 
diễn ra trên khắp Trung Quốc 
đại lục, tờ Nhân dân Nhật báo 
đã đăng một bài báo hồi tháng 
03/2021, tuyên bố rằng “việc 
kiểm tra và sửa chữa các dự án 
thủy điện nhỏ trong Vành đai 
kinh tế của sông Dương Tử gần 
như đã hoàn tất.”

Trung Cộng chi rất nhiều 
tiền mỗi năm cho việc “sửa 
chữa” các hồ chứa của mình, 
nhưng vẫn đang ngày càng trở 
nên không an toàn.

Ông Vương nói với The 
Epoch Times rằng sau tai nạn 
vỡ đập Bản Kiều năm 1975 
khiến 240,000 người tử nạn, 
CWRM đã khảo sát các hồ 
chứa ở Trung Quốc. Cơ quan 
này thông báo rằng 30% các 
hồ chứa được khảo sát đang 
gặp nguy hiểm. Các số liệu 
thống kê sau đó đã tăng lên 
40%, 50%, và 74%. “Trung 
Cộng càng sửa sang nhiều hồ 
chứa, thì càng rót kinh phí đầu 
tư nhiều hơn. Đến năm 2016, 
Trung Cộng đã đầu tư khoảng 
29.5 tỷ USD, tương đương với 
chi phí của Dự án Tam Hiệp,” 
ông Vương nói.

Ông Vương nói thêm rằng 
nhìn lại lịch sử, mỗi vị bộ trưởng 

bộ thủy lợi đều yêu cầu thêm 
ngân sách để bảo trì hồ chứa 
sau khi nhậm chức, nhưng căn 
nguyên của vấn đề vẫn chưa 
được giải quyết. Cuối cùng, 
họ quy cho sự thất bại của các 
hồ chứa là do sự hư hại trong 
nhiều năm và sự thiếu hụt trợ 
cấp của trung ương.

“Không có gì ngoài phù sa 
trong các hồ chứa. Điều gì sẽ 
xảy ra với phù sa trong 3,000 
hồ chứa bị bỏ hoang khi một 
trận lũ lụt xảy ra? Nếu nước đầy 
phù sa đổ xuống và chặn các 
kênh ở hạ lưu sông, sẽ dẫn đến 
những thảm họa kinh hoàng,” 
ông Vương nói.

Ông Vương đã đưa ra hai 
ví dụ để minh họa: trận lũ lụt 
ở sông Tương năm 2016 phát 
sinh từ tai nạn sạt lở đập sau 
một trận lũ lụt do vô số hồ chứa 
bị bỏ hoang ở lưu vực Tương 
Giang không được quản trị, 
vận hành và và sửa chữa; thảm 
họa dòng chảy đất bùn ở Chu 
Khúc năm 2010 là do một con 
đập bỏ hoang, lúc đầu chứa 
đầy nước lũ, và rồi bị vỡ sau 
đó. Đất được tích tụ từ nhiều 
năm trong con đập đã bị cuốn 
ra theo dòng nước lũ.

Ông Hình Nguyên Việt (Xing 
Yuanyue), Phó giám đốc Sở 
Tài Nguyên Nước và Thủy điện 
Nông thôn, nói với Tân Hoa Xã 
hồi tháng 04/2021 rằng, “Việc 
dỡ bỏ một trạm thủy điện nhỏ 
khó không kém việc xây dựng 
một trạm mới.”

Lời khuyên của chuyên 
gia dành cho người dân 
địa phương
Lời khuyên tốt nhất mà ông 
Vương dành cho hàng chục 
triệu người Trung Quốc bị bao 
vây bởi 80,000 quả bom hẹn 
giờ là: Hãy chuẩn bị cho mình 
một hoặc nhiều thuyền cao su 
tự bơm, đủ nước đóng chai và 
thức ăn, đèn pin hoặc bật lửa, 
áo phao, và học hỏi từ người 
Nhật cách chuẩn bị cho mình 
một túi đồ khẩn cấp với nhiều 
vật dụng cần thiết, các thiết bị 
nghe gọi. Khi gặp lũ lụt do vỡ 
đập, không nên đóng cửa chính 
và cửa sổ, mà hãy mở cửa chính 
và cửa sổ để lũ đi qua.

Ông Vương đặc biệt nhấn 
mạnh rằng người dân ở các 
quận Phú Linh và Khai Châu 
trong khu vực Hồ chứa Tam 
Hiệp nên đặc biệt lưu ý rằng 
phần lớn cư dân sống ở các khu 
vực thấp hơn mực nước bình 
thường của hồ chứa Tam Hiệp 
– cao hơn mực nước biển 570 
feet (hơn 170 mét). Họ dựa vào 
bờ đê để chặn nước hồ chứa. 
Những cư dân này lẽ ra phải 
được tái định cư. Để giảm chi 
phí và lượng người phải di dời 
khỏi Hồ chứa Tam Hiệp, nhà 
cầm quyền cho phép họ ở lại. 
Do đó, “Nếu có thể, hãy rời đi 
càng sớm càng tốt.”

Bản tin có sự đóng góp của Luo 
Ya và Zhang Yujie
Nguyễn Lê biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Những người ủng hộ tờ báo Hồng Kông Apple Daily vẫy đèn điện thoại di động của họ bên ngoài trụ sở của tờ báo này ở Hồng 
Kông vào ngày 23/06/2021. Học viên Pháp Luân Công Trì Lệ Hoa và con gái Từ Hâm Dương của cô cầm hai bức ảnh “trước 

và sau khi tra tấn” của chồng cô cũng như cha của con gái cô, anh Từ Đại Vi. Anh đã bị kết án 8 
năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, lúc đó vợ anh đang mang thai. Ngày anh 
được trả tự do là ngày đầu tiên cô con gái 8 tuổi của anh được thấy mặt cha mình, nhưng chỉ sau 
13 ngày, anh đã qua đời vì những thương tích trong quá trình tra tấn cực hình trong tù. Năm nay, 
Từ Hâm Dương bước sang tuổi 16. 

Các thanh niên tại thời kỳ cao trào nổi dậy của Lực lượng 
Hồng vệ binh đang vẫy các cuốn Tiểu Hồng Bảo Thư của 
Mao và mang theo một tấm bích chương của Karl Marx vào 
ngày 14/09/1966. Cách mạng Văn hóa đã khởi đầu một thập 
kỷ bạo lực và hỗn loạn để đạt được các mục tiêu cộng sản 
và thực thi một chủ nghĩa bình quân cấp tiến.

SUNG PI-LUNG/THE EPOCH TIMES
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Lời khuyên của 
chuyên gia về hồ 
chứa nước ở Trung 
Quốc: ‘Hãy di dời’

Một người chụp 
ảnh khi nước được 
xả ra từ đập Tam 
Hiệp, một dự án 
thủy điện khổng 
lồ trên sông 
Dương Tử, để 
giảm bớt áp lực lũ 
lụt ở Nghi Xương, 
tỉnh Hồ Bắc, miền 
trung Trung 
Quốc vào ngày 
19/07/2020.
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Theo một chuyên gia về Trung 
Quốc và khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương, chế độ cộng 
sản ở Trung Quốc sử dụng việc 
chăm sóc y tế và các ứng dụng 
di động để làm vũ khí chống lại 
những người bất đồng chính kiến.

Trong một cuộc phỏng vấn 
gần đây trên chương trình 
“Các Nhà Lãnh Đạo Tư Tưởng 
Hoa Kỳ” (American Thought 
Leaders) của The Epoch Times, 
bà Cleo Paskal, một cộng sự tại 
Chatham House (Viện nghiên 
cứu Quốc tế Hoàng gia Anh) 
nói rằng, có thể sử dụng những 
bài học giáo huấn từ các nước 
láng giềng của Trung Quốc – 
đặc biệt là Ấn Độ và quần đảo 
Solomon – để liễu giải các mối 
đe dọa do Trung Cộng gây ra.

Bà Paskal nêu ra tấm gương 
của ông Daniel Suidani, thủ 
hiến của tỉnh Malaita ở quần 
đảo Solomon đồng thời là một 
nhà phê bình Trung Quốc nổi 
tiếng. Kể từ khi quốc gia Nam 
Thái Bình Dương này chấm dứt 
quan hệ ngoại giao 36 năm với 
Đài Loan để ủng hộ Trung Quốc 
vào tháng 09/2019, ông Suidani 
đã tiếp tục lên tiếng ủng hộ cho 
hòn đảo tự trị này và từ chối 
khoản đầu tư của Trung Quốc 
vào tỉnh Malaita.

Việc ông Suidani tiếp tục 
ủng hộ Đài Loan – một quốc gia 
độc lập trên thực tế mà Trung 
Quốc tuyên bố là một phần 
lãnh thổ của mình – đã khiến 

ông mâu thuẫn với Thủ tướng 
Manasseh Sogavare của Quần 
đảo Solomon, người có mối liên 
hệ thân thiết với nhà cầm quyền 
tại Bắc Kinh.

Khoảng 6 tháng trước, ông 
Suidani được chẩn đoán mắc 
bệnh não và cần phải chụp 
CT, nhưng quần đảo Solomon 
không có thiết bị y tế thích hợp 
để tiến hành chiếu chụp. Do 
đó, vị thủ hiến này đã bắt đầu 
tìm kiếm biện pháp điều trị y 
tế nước ngoài, nhưng không đủ 
khả năng chi trả.

Ông Suidani đã đến chính 
phủ của ông Sogavare để xin hỗ 
trợ tài chính cho việc điều trị y 
tế, nhưng ông đã từ chối khoản 
tiền này sau khi biết rằng có 
những ràng buộc liên quan đến 
số tiền này – ví như ông phải 
bắt tay với ông Sogavare ở nơi 
công cộng. Đầu tháng này, cố 
vấn cao cấp của ông Suidani là 
ông Celsus Talifilu đã nói với 
hãng thông tấn Al Jazeera rằng 
vị thủ hiến đã từ chối lời đề 
nghị đó vì “nó giống như bắt tay 
với Trung Cộng.”

Đài Loan đã đề nghị hỗ trợ 
điều trị y tế cho ông Suidani và 
hôm 26/05 vị thủ hiến này đã 
đến Đài Loan. Chuyến đi này 
của ông đã khiến chính phủ 
của ông Sogavare và Bắc Kinh 
tức giận – đồng thời Thủ tướng 
Sogavare tuyên bố đây là một 
chuyến đi “trái phép” làm phá 
hoại chính sách “một Trung 
Quốc” của quốc gia  Nam Thái 
Bình Dương này.

Trong một tuyên bố đưa ra 
hôm 30/05, Đại sứ quán Trung 
Quốc ở quần đảo Solomon cho 
biết họ cùng “bày tỏ sự lo ngại” 
với chính phủ của ông Sogavare 
về chuyến đi của ông Suidani, 
và lưu ý rằng họ “phản đối bất 
kỳ liên lạc chính thức nào” giữa 
Đài Loan và các quốc gia khác.

Bà Paskal cho biết, “Đây là 
tình huống mà lập trường cá 
nhân của ông Suidani đối với 
Trung Quốc dẫn đến việc ông 
ấy bị từ chối điều trị y tế. Về bản 
chất, đây là một loại hệ thống 
tín dụng xã hội ngoài lãnh thổ 
kiểm soát việc chăm sóc sức 
khỏe của một người.”

“Nếu thâm tâm quý vị không 
chấp nhận Trung Quốc, quý vị 
sẽ bị bỏ mặc cho đến chết. Về 
căn bản, đó là những gì đang xảy 
ra  với  Thủ  hiến  Suidani.”

Trung Cộng thi hành một 
hệ thống tín dụng xã hội, vốn 
ấn định cho mỗi công dân một 
điểm số về “mức độ tin cậy 
xã hội”. Người dân có thể bị 
trừ điểm tín dụng xã hội của 
họ khi thực hiện các hành vi 
mà Trung Cộng không mong 
muốn, chẳng hạn như băng 
qua đường không đúng theo 
quy định. Những người có điểm 
tín dụng xã hội thấp bị coi là 
“không đáng tin cậy”, và do đó 
bị tước quyền tiếp cận các dịch 
vụ và cơ hội. Họ có thể bị cấm 
đi lại bằng phi cơ hoặc không 
được đi học v.v. Các nhà phê 
bình đã chỉ trích hệ thống này 
là vi phạm nhân quyền.

Các ứng dụng
Theo bà Paskal, Bắc Kinh cũng 
có thể vũ khí hóa các ứng dụng 
di động của Trung Quốc nhằm 
gây chia rẽ bên trong các quốc 
gia khác. Bà khen ngợi việc 
chính phủ Ấn Độ đã cấm các 
ứng dụng di động của Trung 
Quốc, đặc biệt là ứng dụng chia 
sẻ video nổi tiếng TikTok và ứng 
dụng nhắn tin WeChat.

Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng 
dụng của Trung Quốc, với lý do 
việc thu thập dữ liệu người dùng 
của các ứng dụng này là rủi ro 
cho an ninh quốc gia. Luật tình 
báo quốc gia của Trung Quốc yêu 
cầu tất cả các tổ chức và công dân 
phải “hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác 
với các nỗ lực tình báo quốc gia.”

Bà Paskal cho biết, Bắc Kinh 
có thể sử dụng dữ liệu được thu 
thập bởi các ứng dụng khác 
nhau của Trung Quốc để ép 
buộc và tống tiền.

Ngoài ra, bà Paskal giải thích 
rằng vì các ứng dụng của Trung 
Quốc cũng kiểm duyệt thông 
tin, nên Bắc Kinh có thể cố 
gắng “thao túng những người 
dùng ứng dụng khiến họ tin vào 

những điều nhất định hoặc đi 
theo một số định hướng chính 
trị nhất định.”

Đã có những báo cáo của 
giới truyền thông về việc TikTok 
đã kiểm duyệt một số chủ đề cụ 
thể ra sao, bao gồm cả vụ Thảm 
sát ở Quảng trường Thiên An 
Môn và cách Trung Cộng đối xử 
với người Duy Ngô Nhĩ và các 
dân tộc Hồi giáo khác.

Hôm 09/06, chính phủ ông 
Biden đã thu hồi sắc lệnh cấm 
TikTok và WeChat của cựu 
Tổng thống Donald Trump, 
đồng thời yêu cầu Bộ Thương 
mại tiến hành xem xét riêng đối 
với hai ứng dụng này.

Bà Paskal đã cảnh báo rằng, 
cuối cùng, Trung Cộng muốn tác 
động đến tâm trí của mọi người.

Bà nói, “Vì vậy, hãy hết sức 
cảnh giác. Quý vị đã bị nhắm 
mục tiêu. Mục tiêu hiện giờ của 
Trung Cộng là chiến tranh chính 
trị – vốn là tuyến đầu trong nỗ 
lực nhằm đạt được vị trí số một 
về sức mạnh quốc gia toàn diện 
của họ – là tâm trí của quý vị.”

 
Từ Huệ biên dịch

Bắc Kinh vũ khí hóa việc chăm sóc 
sức khỏe và các ứng dụng di động

Một công nhân Palestine bốc dỡ lô hàng Sinopharm, vaccine COVID-19 do Bắc Kinh tài trợ, tại thành 
phố Nablus, Bờ Tây, vào ngày 29/03/2021.
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Tổ chức Pháp–Trung

Tổ chức này do ông Emmanuel 
Lenain – cựu cố vấn ngoại giao 
của cựu Thủ tướng Pháp Édouard 
Philippe – điều hành, chịu trách 
nhiệm kết nối các mối quan hệ từ 
các tập đoàn công nghiệp lớn, tổ 
chức các buổi dạ tiệc tại Cung điện 
Versailles, trao giải thưởng... và tổ 
chức này rất “nghe lời” chỉ dẫn của 
Trung Cộng. Hội đồng Chiến lược 
của tổ chức Pháp–Trung bao gồm 
các cựu Thủ tướng – ông Édouard 
Philippe, ông Laurent Fabius, 
và ông Jean-Pierre Raffarin; cựu 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hubert 
Védrine, và trong tổ hợp nhân sự 
hỗn tạp đó còn có Giám đốc điều 
hành Tập đoàn Năng lượng Engie, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Axa, 
Nhà công nghiệp Alain Mérieux 
(cũng là kiến trúc sư xây dựng 
phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán). 

Trong số các “quán quân” 
của Tổ chức Pháp–Trung, vào 
năm 2019, có sự góp mặt của 
ông Olivier Véran, Bộ trưởng Y 
tế đương nhiệm, một số tướng 
lĩnh cao cấp của Pháp, các nghị 
sĩ, các thành viên của gia đình 
Rothschild và các giáo sư phẫu 
thuật. Vào năm 2018, có sự tham 
gia của chủ tịch của Đài phát 
thanh Pháp Sibylle Veil; năm 2017 
có nghị sĩ Coralie Dubost, cũng là 
cộng sự của ông Olivier Véran, 
các lãnh đạo cấp cao của đài TF1, 
ông chủ của hãng dược phẩm 
Biomérieux, các Ngoại trưởng ông 
Agnès Pannier-Runnacher và ông 
Brune Poirson. Vào năm 2016, 
có mặt Thượng nghị sĩ Courtial, 
“người con tinh thần” của ông 
Jean-Pierre Raffarin, các lãnh 
đạo cao cấp của Free, SNCF. Vào 
năm 2015, có sự tham gia của đài 
truyền hình vệ tinh số 2 Eutelsat, 
mà trước đó không lâu đã đồng 
ý chặn việc truyền qua vệ tinh [ở 
Trung Quốc] một kênh không do 
Trung Cộng kiểm soát. Năm 2014, 
có cựu Giám đốc điều hành Đài 
phát thanh Pháp Matthieu Gallet 
và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Franck 
Riester. Hãy xem xét mối quan 
hệ hợp tác tuyệt vời gần đây giữa 
Huawei và Nhà hát Opera Paris. 
Còn phải nhắc đến sự hiện diện 
của Tổng biên tập Les Échos và 
Thủ tướng Édouard Philippe vào 
năm 2013. Tổng thống Emmanuel 
Macron gần đây đã biến mất một 
cách kỳ lạ khỏi danh sách những 
vị quán quân, mà ông vốn thực sự 
là một người trong số đó.

Cơ sở Y tế Paris (Paris Santé 
Campus)

Vào tháng Ba và tháng Tư năm 
2020, khi không còn đủ khẩu trang 
trên lãnh thổ và trong các bệnh 
viện, các giới chức của Pháp đã 
giữ im lặng. Nước Pháp không còn 
thiết bị bảo hộ dành cho những 
người chăm sóc y tế, nhưng vào 
ngày 17/02, Pháp đã gửi 17 tấn 
thiết bị y tế ủng hộ Trung Quốc. 
Sau một tháng rưỡi, Bắc Kinh từ 
chối áp dụng biện pháp tương hỗ 
song phương với Pháp. Điều này 

đã không khiến Bộ Y tế [Pháp] có 
bất kỳ phản ứng nào.

Có lẽ sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu 
chúng ta biết rằng cố vấn của ông 
Veran phụ trách vấn đề COVID-19, 
ông Antoine Tesner, đồng điều 
hành Tổ chức Pháp–Trung, và 
điều hành một nền tảng đào tạo 
y tế mà khách hàng chính là... 
Trung Cộng. Hồi tháng 03/2021, 
ông Tesnier được bổ nhiệm làm 
giám đốc của dự án Paris Santé 
Campus, có diện tích 70,000 m2 
và được cho là địa điểm chiến lược 
nhất để bảo vệ dữ liệu y tế ở Pháp 
và bảo đảm sự độc lập về chiến 
lược của Pháp trong lĩnh vực sức 
khỏe kỹ thuật số.

 
“Đối tác” khoa học và
bệnh viện

Bộ Y tế mô tả đó là “một mối quan 
hệ hợp tác lâu dài, không ngừng 
đổi mới và mở rộng; đây cũng là 
sự hợp tác quan trọng nhất của 
Pháp ở ngoại quốc trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe”, và họ hoan 
nghênh thực tế “hầu hết tất cả các 
CHU (Bệnh viện Đại học Y Dược) 
của chúng ta đã kết nghĩa với 17 
thành phố lớn của Trung Quốc.” 
Tất nhiên, điều này là không tính 
đến việc mỗi thành phố lớn này 
[ở Trung Quốc] đều tham gia 
vào việc mổ cướp nội tạng từ các 
tù nhân lương tâm và các bác sĩ 
Trung Quốc được đào tạo tại Pháp 
có thể liên quan đến tội ác này.

Về khoa học và công nghệ, 
Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc 
chào đón “gần 3,000 nhà nghiên 
cứu từ cả hai quốc gia, từ hơn 600 
đơn vị nghiên cứu, [mà] ngày nay 
hợp tác trong khoảng 50 tổ chức 
công có mặt tại khoảng 40 thành 
phố ở Pháp và khoảng 30 thành 
phố ở Trung Quốc.” Trong năm 
2014, Đại sứ quán đặc biệt hoan 
nghênh những nỗ lực phát triển 
công nghệ nhân bản với Trung 
Quốc, nhất là ở thành phố Thâm 
Quyến – nơi vào năm 2019, một 
nhà nghiên cứu Trung Quốc đã 
biến đổi gene phôi người, tạo ra 
những phôi thai người đầu tiên 
“đã biến đổi gene”, và hiện nay 
chúng ta đã không còn được nghe 
nói về việc đó.

 
Sự thâm nhập vào các 
trường đào tạo kỹ sư và liên 
kết với quân đội

Tại Brest, trụ sở của Hải quân Đại 
Tây Dương thuộc Lực lượng Chiến 
lược Đại Tây Dương và căn cứ ở Đảo 
Longue, nơi có tàu ngầm răn đe 
nguyên tử chiến lược của Pháp, thì 
sự hiện diện của Trung Quốc quả 
là rất ấn tượng. Xung quanh các 
trường kỹ thuật và 400 công ty hoạt 
động trong ngành công nghiệp vũ 
khí, những vụ trộm lớn của những 
“chim én” [sinh viên Trung Quốc 
trẻ tuổi] xảy ra đều đặn hàng năm. 
Ký giả Antoine Izambard trích dẫn 
một báo cáo mật của Tổng thư ký 
Quốc phòng và An ninh Quốc gia 
(SGDSN), trong đó ghi nhận “gia 
tăng số lượng các cuộc hôn nhân 
giữa binh lính ở Brittany và sinh 
viên Trung Quốc.”

Không chỉ ở Bretagne... Đô đốc 

Morio de l'Isle đã thừa nhận trong 
một phiên điều trần tại Quốc hội 
rằng cơ sở ngoại quốc đang “tăng 
cường sức mạnh xung quanh” 
bốn trung tâm truyền tải (CTM) 
của Lực lượng Đại dương Chiến 
lược (FOST). Ví dụ như ở vùng lân 
cận Rosnay (Indre), Trung Quốc 
đã mở một trường đại học gần 
phi trường Châteauroux. Ngoài 
ra, Trung Quốc đã mua đất nông 
nghiệp gần khu vực quân sự này ... 
và thêm một lần nữa, không thấy 
có sự kháng cự hoặc ngăn cản nào 
từ phía chính phủ Pháp.

 
Mua đất nông nghiệp và bất 
động sản của Pháp

Tận dụng cơ hội được trợ cấp cho 
nông nghiệp của Âu Châu và sự 
lơi là của chính quyền Pháp, các 
công ty đến từ Trung Quốc đã 
đầu tư vào một số vùng đất nông 
nghiệp đẹp nhất của đất nước này, 
và giờ đây họ đang sở hữu những 
vườn nho nổi tiếng nhất. Các giao 
dịch gần đây gồm có:

• Năm 2016, hơn 1,700 ha đất 
trồng ngũ cốc ở Berry, được 
tập đoàn Reward Group của 
Trung Quốc mua.

• Năm 2017, hơn 900 ha đất đã 
được mua ở Allier.

• 165 lâu đài và điền trang, 
bao gồm Saint-Emilion và 
Pomerol, đã bị các nhà đầu tư 
Trung Quốc kiểm soát.

• Năm 2018, người Trung Quốc 
cũng trở thành những người 
mua bất động sản lớn nhất ở 
Paris, chiếm 14% giao dịch. 
Không giống như hầu hết các 
thủ đô lớn khác, Paris không 
có hạn chế đối với việc mua 
[bất động sản] của người 
ngoại quốc.

Huawei

“Đối tác” của Nhà hát Opera Paris, 
đại công ty Trung Quốc Huawei 
đang xây dựng một nhà máy ở 
Alsace, Brumath, dưới sự hỗ trợ 
của chính phủ Pháp. Với sự thành 
lập nhà máy ở Âu Châu này, công 
ty Trung Quốc này hy vọng sẽ đánh 
bại các đối thủ cạnh tranh ở Âu 
Châu là Ericsson và Nokia, đồng 
thời đảo ngược các lệnh trừng phạt 
của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ấn 
Độ và nhiều quốc gia khác, dùng 
mối liên kết chặt chẽ với quân đội 
Trung Cộng để tiến hành hoạt động 
gián điệp ở phương Tây. Đây là một 
lời buộc tội mà Huawei luôn kịch 
liệt phủ nhận nhưng không thuyết 
phục được ai.

 
Viện Khổng Tử
Năm 2016, ông Mã Kiến Phi (Ma 
Jianfei) – Bí thư chi bộ Đảng tại 
Hán Biện (Hanban, Trụ sở chính 
của Viện Khổng Tử tại Trung 
Quốc), Bộ Giáo dục Trung Quốc 
– đã giải thích, “Viện Khổng Tử là 
một thành tựu mới. Sau 10 năm 
phát triển nhanh chóng, chúng 
tôi đã mở 1,500 Học viện Khổng 
Tử và Lớp học Khổng Tử ở hơn 
130 quốc gia.” Ông cho biết thêm: 
“Chúng ta đã cắm những lá cờ đỏ 
trên toàn thế giới.”

Hồi tháng 08/2018, Bà Khâu 
Tiểu Vân (Qiu Xiaoyun), Giám 
đốc Nghiên cứu về Tinh thần Cách 
mạng của Trường Sư phạm phía 
Nam tỉnh Giang Tây và là giảng 
viên của Viện Khổng Tử, đã nhấn 
mạnh về sứ mệnh của các Viện 
Khổng Tử, “Chúng ta phải tích 
hợp DNA đỏ trong máu và truyền 
nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Đây là trách nhiệm của chúng ta 
với tư cách là giảng viên.” 17 Viện 
Khổng Tử gần đây đã được mở tại 
Pháp. Viện mới được mở gần đây 
nhất là ở thành phố Pau, vào tháng 
09/2019; ông François Bayrou là 
thị trưởng thành phố khẳng định 
rằng, “Chúng tôi đã gửi đề nghị 
đến nhà cầm quyền Trung Quốc 
và chúng tôi đã đến Trung Quốc.”

Một năm sau, ông Bayrou được 
thăng chức Ủy viên Kế hoạch, 
chịu trách nhiệm lập kế hoạch 
cho nước Pháp trong 30 năm tới. 
Có thiên kiến ủng hộ Trung Cộng 
hay không?

 
Kiểm soát các công ty Pháp

Từ 10 năm qua, tỷ lệ cổ phần của 
Trung Quốc trong các công ty lớn 
của Pháp đã tăng lên đáng kể và 
thậm chí ngày càng thường xuyên 
hơn. Sau đây là một số ví dụ:

• Phi trường Toulouse-
Blagnac, được mua với giá 
308 triệu euro năm 2015 bởi 
tập đoàn Shandong Hi-Speed   
và quỹ Friedmann Pacific của 
Hồng Kông.

• Các công ty thực phẩm 
Aosta, Justin Bridou, 
Cochonou, được Tập đoàn 
Song Hối (Shuanghui) mua 
vào năm 2013.

• Thương hiệu pha lê sang 
trọng Baccarat, được Fortune 
Fountain Capital mua năm 
2018 với giá 184 triệu USD.

• Hệ thống khách sạn Campanile, 
Kyriad, Première Classe và 
Golden Tulip, được tập đoàn Jin 
Jiang International mua năm 
2015 với giá 1.3 tỷ euro.

• Công ty du lịch Club Med, 
được Fosun mua năm 2015 
với giá 939 triệu euro.

• Thương hiệu thời trang Naf 
Naf, được tập đoàn Shanghai 
La Chapelle Fashion Co, mua 
năm 2018.

• Thương hiệu thời trang 
Lanvin, được Fosun mua năm 
2018 với giá 100 triệu USD.

• Hệ thống phân phối nước hoa 
và mỹ phẩm Marionnaud, 
được tỷ phú Hồng Kông Lý 
Gia Thành mua năm 2005.

• Các thương hiệu thời trang 
Sandro, Maje và Claudie 
Pierlot, được tập đoàn 
Shandong Ruyi mua năm 2016.

• Công ty Ván trượt Salomon, 
được Anta Sports của Trung 
Quốc mua năm 2019 với giá 
4.6 tỷ euro.

• Chuỗi nhà hàng St. Hubert, 
được tập đoàn Fosun Sanyuan 
mua năm 2018 với giá 700 
triệu USD.

 
Ngọc Quỳnh biên dịch

Trung Cộng đã thâm nhập nước Pháp như thế nào?
Trong nhiều thập kỷ, Trung Cộng đã tìm cách để thâm nhập và phá hoại nước Pháp trên 
nhiều phương diện, và họ gần như đã thành công
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Phải chăng lệnh cấm khai thác Bitcoin của Trung Quốc lại thành có lợi?

FAN YU

Lệnh cấm khai thác mã kim 
(cryptocurrency) của Bắc Kinh – hiện 
giờ – đã làm tê liệt ngành công nghiệp 
này và khiến giá bitcoin lao dốc.

Nhưng khi những nhà khai thác 
bitcoin di chuyển đến các khu vực và 
quốc gia khác, hành động gần đây của 
Trung Cộng có thể mở ra một thời kỳ 
ổn định hơn cho mã kim. Sự phân bổ 
đa dạng hơn về điện năng khai thác và 
việc sử dụng nhiều năng lượng tái tạo 
hơn cũng có thể sắp thực hiện được.

Vào cuối tháng 05/2021, Quốc vụ 
Viện Trung Cộng đã tuyên bố sẽ đàn 
áp hoạt động giao dịch và khai thác 
bitcoin. Các thông báo này được 
đưa ra sau khi ngân hàng trung 
ương Trung Quốc bắt đầu khai triển 
tiền điện toán (digital currency) 
riêng của họ.

Trung Cộng xem các loại tiền mã 
kim như bitcoin là một mối phiền 
toái, gây rối loạn trật tự kinh tế, và tạo 
điều kiện cho việc chuyển giao tài sản 
bất hợp pháp. Ngoài ra, Bắc Kinh đã 
chỉ trích mức tiêu thụ điện khổng lồ 
của những nhà khai thác bitcoin.

Theo lời kêu gọi của Trung Cộng, 
một số tỉnh và vùng lãnh thổ, bao 
gồm Tân Cương, Nội Mông và Tứ 
Xuyên, đã bắt đầu các biện pháp 
cưỡng chế để đóng cửa các hoạt động 
khai thác [mã kim].

Các biện pháp đó đã khiến 
giá bitcoin giảm xuống mức dưới 
30,000 USD vào tuần lễ bắt đầu 
ngày 14/06, sau khi chạm mức cao 
nhất mọi thời đại là trên 60,000 
USD vào tháng 04/2021.

Tại sao có sự suy giảm này? Lệnh 

cấm khai thác của Trung Cộng đã làm 
gián đoạn sức mạnh tính toán sẵn 
có dành cho việc duy trì và cập nhật 
chuỗi khối bitcoin.

Trung Quốc được ước tính nắm 
giữ hơn một nửa công suất khai 
thác bitcoin, với phần lớn các nhà 
khai thác bitcoin nằm ở khu tự trị 
Tân Cương và tỉnh Tứ Xuyên. Theo 
một phân tích của Chỉ số Tiêu thụ 
Điện Bitcoin của Cambridge, tính 
đến năm 2020, khoảng 65% hoạt 
động đào bitcoin trên thế giới nằm ở 
Trung Quốc. Trong khi gần đây thị 
phần đó đã giảm đi phần nào, Trung 
Quốc vẫn thống trị trong lĩnh vực 
khai thác bitcoin.

Không giống các hoạt động khai 
thác khoáng sản như vàng và sắt, 
việc khai thác bitcoin không liên 
quan đến thiết bị cồng kềnh. Những 
nhà khai thác bitcoin sử dụng các 
nhà kho chứa các máy điện toán 
để giải quyết các vấn đề tính toán 
nhằm xác minh các giao dịch, cập 
nhật, và duy trì chuỗi khối bitcoin. 
Trên thực tế, các nhà khai thác giữ 
cho chuỗi khối bitcoin được cập 
nhật, và đổi lại, họ được đền bù bằng 
các khối bitcoin mới. 

Theo dữ liệu từ công ty mã kim 
The Block, kể từ khi Trung Quốc ban 
hành lệnh cấm, tỷ lệ “hash” (hash 
rate) của bitcoin đã giảm gần 50% 
trong tháng qua (hash rate thể hiện 
sức mạnh tính toán sẵn có dùng cho 
việc khai thác này, phản ánh hiệu 
suất của hệ thống chuỗi khối bitcoin). 
Riêng các tỉnh Tân Cương và Tứ 
Xuyên được cho là đã góp tới 30% 
tổng công suất khai thác bitcoin.

Đây chắc chắn là một trở lực đối 
với ngành mã kim trong thời hạn 
ngắn. Tuy nhiên, cuộc đàn áp của 
Trung Cộng có thể là một sự phát 
triển tích cực dài hạn đối với ngành 
mã kim này.

Thứ nhất, lệnh cấm của Trung 
Cộng và sự sụp đổ theo sau về tỷ lệ 
hash đều không đáng ngạc nhiên. 
Trên thực tế, việc có quá nhiều năng 
lực khai thác bitcoin được tập trung 
ở Trung Quốc ngay từ đầu là điều rất 
bất ngờ.

Trung Cộng đã tham chiến với 
các loại mã kim trong gần một thập 

kỷ. Vào năm 2013, Bắc Kinh đã cấm 
tất cả các tổ chức tài chính xử lý giao 
dịch mã kim. Sau đó, năm 2017, 
Trung Quốc đã cấm tất cả các đợt 
chào bán coin lần đầu tiên. Đến giữa 
năm 2019, Ngân hàng Nhân dân 
Trung Quốc đã chặn quyền truy cập 
vào tất cả các sàn giao dịch mã kim 
trong và ngoài nước để ngăn chặn 
hoạt động giao dịch.

Mặc dù Trung Cộng đã ngừng 
tuyên bố quyền sở hữu mã kim là 
bất hợp pháp, nhưng trên thực tế, 
Trung Cộng đã cấm tất cả các hình 
thức mua bán và trao đổi, kể cả việc 
cấm các tổ chức tài chính trong 
nước trao đổi tiền điện toán với đồng 
nhân dân tệ. Những hành động đó 
chủ yếu tập trung vào việc hạn chế 
chuyển nhượng tài sản, nhưng ý 
định của Trung Cộng đã rõ ràng kể 
từ năm 2013.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với 
bitcoin và khai thác bitcoin? Trong 
thời gian tới, với công suất giảm do 
chính sách đàn áp của Trung Cộng, 
việc khai thác bitcoin sẽ trở nên sinh 
lợi hơn nhiều.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây 
của CNBC, ông Kevin Zhang, phó chủ 
tịch công ty thiết bị khai thác mã kim 
The Foundry, cho biết: “Khi có nhiều 
hashrate rơi ra khỏi hệ thống, độ 
khó sẽ giảm do điều chỉnh, và những 
hashrate còn hoạt động trên hệ thống 
sẽ nhận được nhiều hơn.” Nói cách 
khác, “phần thưởng” cho việc khai 
thác bitcoin sẽ cao hơn khi có ít người 
khai thác hơn.

Nhưng có những mặt tích cực lâu 
dài khác.

Ít tập trung về mặt địa lý hơn hứa 
hẹn sẽ làm cho chuỗi khối của bitcoin 
ít bị tổn thương hơn trước những ý 
tưởng bất chợt và các quy định của 
một quốc gia. Nhiều cơ sở hoạt động 
khai thác bitcoin của Trung Quốc đã 
vận chuyển thiết bị ra ngoại quốc, 
trong đó Hoa Kỳ và Kazakhstan là 
những nơi hưởng lợi ròng.

Ví dụ, theo một tuyên bố của công 
ty này, BIT Mining có trụ sở tại Thâm 
Quyến và được niêm yết trên NYSE 
đã vận chuyển hầu hết các thiết 
bị khai thác ra khỏi Trung Quốc. 
Khoảng 320 máy khai thác đã được 

chuyển đến một cơ sở ở Kazakhstan 
và công ty cho biết các hoạt động 
của họ sẽ trực tuyến trở lại vào ngày 
27/06/2021.

Một phần lớn hoạt động khai thác 
dự kiến   sẽ chuyển sang Hoa Kỳ. Cô 
Eunice Yoon của đài CNBC đã viết 
trên Twitter vào ngày 21/06/2021 
rằng một công ty vận chuyển có trụ 
sở tại Quảng Châu đang vận chuyển 
6,600 pound máy điện toán khai thác 
bitcoin tới Maryland.

Một nơi được hưởng lợi tiềm năng 
khác là tiểu bang Texas, nơi cũng có 
một số chính trị gia ủng hộ bitcoin 
nhất của Hoa Kỳ. Texas có một số 
mức giá năng lượng thấp nhất của 
quốc gia và thị phần ngày càng tăng 
của các nguồn năng lượng tái tạo.

Đa dạng hóa năng lượng là yếu tố 
quan trọng. Việc chuyển hiệu suất 
hash bitcoin từ Trung Quốc sang 
Hoa Kỳ – nơi có nguồn cung cấp 
năng lượng đa dạng hơn nhiều – sẽ 
cải thiện lượng khí thải carbon của 
hoạt động khai thác bitcoin, một chỉ 
trích chính đối với mã kim.

Người sáng lập kiêm Giám đốc 
điều hành Tesla, ông Elon Musk, đã 
thông báo rằng Tesla sẽ không chấp 
nhận bitcoin nữa cho đến khi tỷ lệ 
hash của mã kim này đạt 50% từ các 
nguồn năng lượng sạch. Thượng 
nghị sĩ Đảng Dân Chủ Elizabeth 
Warren cũng đã lên tiếng phản đối 
bitcoin vì việc sử dụng năng lượng 
của nó và hậu quả tác động đối với 
môi trường.

Trong khi khả năng tồn tại lâu dài 
hơn của các loại mã kim và bitcoin 
vẫn còn đang bỏ ngỏ, thì ít nhất việc 
di chuyển năng lực khai thác ra khỏi 
Trung Quốc là một bước thực tế đầu 
tiên để giải quyết những lo ngại và 
chỉ trích đó.

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

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

Hình ảnh đại diện trực quan của đồng mã kim Bitcoin ở 
London vào ngày 30/05/2021. 

EDWARD SMITH/GETTY IMAGES
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ANDREA DONSKY

Bài viết cung cấp một vài thông tin 
thú vị về dopamine, một chất trong 
não được gọi là phân tử hạnh phúc. 
Có khoảng 60 phân tử dẫn truyền 
thần kinh khác nhau giúp truyền đạt 
tín hiệu giữa các tế bào não và cơ 
thể nhưng chúng tôi chọn đề cập về 
dopamine bởi vì chúng tôi cảm thấy 
được truyền cảm hứng và hạnh phúc!

Chất dẫn truyền thần kinh là gì?
Dopamine là một trong các chất 
dẫn truyền thần kinh (hay chất dẫn 
truyền) tác động và điều hòa hoạt 
động của tất cả tế bào, mô và cơ quan 
trong cơ thể. Mỗi chất dẫn truyền 
thần kinh đều quan trọng, và cần thiết 
phải duy trì sự cân bằng giữa các chất 
dẫn truyền thần kinh trong não. Khi 
chúng cân bằng, bạn sẽ suy nghĩ rõ 
ràng, có nhiều niềm vui và cảm giác 
khỏe mạnh hơn.

Dopamine là gì?
Chất dẫn truyền thần kinh này có 
liên quan đến khả năng tập trung, 
tận hưởng niềm vui, duy trì sự chú 
ý, quan sát và cảm thấy hài lòng khi 
học một kiến thức mới, hoàn thành 
nhiệm vụ, nhận được lời khen ngợi 
hoặc chơi thể thao.

Mặc dù dopamine có mặt tốt, 
nhưng giống như những thứ khác, 
quá nhiều sẽ có thể gây hại. Điều 
quan trọng là một hệ thống dopamine 
cân bằng. Nếu không, nó có thể gây ra 

các vấn đề chức năng não bộ.

Dấu hiệu của mất cân bằng 
dopamine
Các dấu hiệu của mất cân bằng 
dopamine bao gồm thờ ơ, mệt mỏi, 
hay quên, thèm ngọt, rối loạn giấc 
ngủ, ủ rũ, ít động lực, tự chủ vận động 
kém và mất khả năng tập trung. May 
mắn thay, có những phương pháp 
giúp đưa dopamine trở lại cân bằng.

Dưỡng chất tự nhiên giúp tăng 
hàm lượng dopamine
Mặc dù việc tăng dopamine mang 
lại lợi ích nhưng sẽ vô cùng có hại 
khi nó tăng quá mức, hậu quả làm 
tăng nguy cơ nghiện nicotine, rượu, 
đường, caffeine và các chất khác. Do 
đó, chúng tôi khuyến khích tiêu thụ 
điều độ các dưỡng chất tự nhiên (và 
các loại thực phẩm được thảo luận 
bên dưới) để đưa lượng dopamine về 
trạng thái cân bằng.

• Cacao thô: Một trong các thành 
phần quan trọng mà cơ thể cần 
để tạo ra dopamine là beta-
phenlethylamine (PEA), và nguồn 
cung cấp tốt là cacao thô có trong 
chocolate đen. PEA vượt qua 
hàng rào máu não và kích thích 
giải phóng dopamine. Chocolate 
đen (không phải chocolate sữa) 
có chứa cocoa flavanols, giúp 
tăng cường lượng máu lên não, 
cải thiện tâm trạng và khả năng 
suy nghĩ. Chocolate có chứa 

salsolinol, nó gắn vào các thụ thể 
dopamine và giúp cải thiện tâm 
trạng. Món ăn ngon này cũng 
chứa tryptophan, được chuyển 
đổi thành serotonin (một chất dẫn 
truyền thần kinh khác) trong não 
và giúp tâm trạng khá hơn.

• Curcumin: Curcumin, là một 
thành phần hoạt tính sinh học 
trong nghệ, có đặc tính chống oxy 
hóa và kháng viêm sưng mạnh 
mẽ. Nghiên cứu trên động vật chỉ 
ra rằng tác động của curcumin 
đối với tâm trạng có liên quan 
đến nồng độ dopamine.

• Magnesium: Khoảng một nửa số 
người Mỹ có thể thiếu magnesium, 
chất cần thiết cho chức năng não 
bộ, bao gồm các chất dẫn truyền 
thần kinh. Magnesium cũng giúp 
điều chỉnh đường huyết, huyết 
áp, lưu lượng máu và nhịp tim, 
cũng như thúc đẩy giấc ngủ, trí 
nhớ, chức năng miễn dịch và hỗ 
trợ quá trình lão hóa.

• Vitamin D: Duy trì mức vitamin 
D tối ưu là điều cần thiết cho chức 
năng não bộ và thúc đẩy hoạt 
động của dopamine. Vitamin D 

tạo ra một tâm trạng tích cực và 
hạnh phúc. Bạn có thể đo nồng độ 
vitamin D bằng xét nghiệm máu 
thông thường, từ đó biết được 
mình cần bổ sung hay không.

• Dầu cá: Hai axit béo omega-3 
chính được tìm thấy trong dầu 
cá - acid eicosapentaenoic (EPA) 
và acid docosahexaenoic (DHA) 
– cần thiết cho hoạt động của tất 
cả các tế bào. Đặc biệt, DHA rất 
quan trọng cho hoạt động truyền 
tín hiệu của não bộ, hay hoạt 
động của dopamine và các chất 
dẫn truyền thần kinh khác phụ 
thuộc vào việc não có đủ DHA 
hay không.

 
Thực phẩm hỗ trợ cơ thể tăng 
hàm lượng dopamine
Có một số loại thực phẩm làm tăng 
mức dopamine. Những thực phẩm 
này thường chứa nhiều axit amin 
tyrosine, là chất tạo ra dopamine, 
hoặc chúng thúc đẩy tạo ra dopamine 
theo nhiều cách khác.
• Hạnh nhân (almond): Loại hạt 

Mỗi chất dẫn 
truyền thần 
kinh đều quan 
trọng, và cần 
thiết phải duy 
trì sự cân bằng 
giữa các chất 
dẫn truyền 
thần kinh 
trong não. 

Cách làm tăng dopamine giúp nâng cao tinh thần và sự tập trung 
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Bài tập phục hồi chức năng thận: Nâng tay 
(Hình 2)

1. Đứng thẳng với hai bàn chân rộng bằng vai
2. Từ từ nâng hai cánh tay lên trong 5 giây, cánh tay 

chạm gần tai
3. Từ  từ  hạ  cả  hai  cánh tay xuống trong 5 giây kế tiếp
4. Lặp lại từ 5–10 lần

Lưu ý khi thực hiện các bài tập phục hồi 
chức năng thận
Khi tập các bài phục hồi chức năng thận cần chú ý vài 
điểm sau:

• Tập nơi không gian thoáng đãng
• Thời gian cần lâu (một động tác duy trì trong 

10–15 giây)
• Tự mình thực hiện
• Vừa làm vừa nói “zi--” (khi thở ra )
• Thả lỏng, thực hiện từ từ 

Ngoài ra, nếu trước đây bạn chưa từng thực hiện 
các bài tập phục hồi chức năng thận, vui lòng thảo 
luận với bác sĩ chăm sóc của bạn trước, và sau khi 
được phép mới bắt đầu thực hiện.

Trích từ “Bệnh thận có thể chữa khỏi bằng cách tập 
thể dục” - Nhà xuất bản Đại Thụ Lâm

Xuân Hoàng biên dịch

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA THẬN MASAHIRO KOZUKI

Cựu Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu 
phục hồi chức năng thận Nhật Bản, 
bác sĩ chuyên khoa thận Masahiro, 
đã chỉ ra rằng đối với bệnh nhân bị 

bệnh thận kinh niên, việc thực hiện các liệu 
pháp tập thể dục có thể ngăn ngừa sự suy 
giảm chức năng thận, thậm chí cải thiện chức 
năng thận. 

Ông đề nghị nên tập “các bài thể dục 
phục hồi chức năng thận” mỗi ngày để làm 
ấm cơ thể, giúp máu và chất dinh dưỡng lưu 
thông đến thận. Cường độ tập luyện của các 
bài phục hồi chức năng thận chỉ từ 1–2 METs 
(METs là đơn vị đo lường thay thế, khi ngồi 
yên không động đậy thì là 1 MET, và các hoạt 
động tại nhà là khoảng 3 METs), có nghĩa là 
ngay cả bệnh nhân lọc máu cũng có thể yên 
tâm thực hiện. 

Dưới đây là hai bài tập phục hồi chức năng 
thận đơn giản.

Bài tập phục hồi chức năng thận: 
Nâng chân (Hình 1)

1. Tay vịn vào ghế hoặc lan can, đứng thẳng
2. Từ từ nâng một chân về phía trước trong 

5 giây
3. Từ từ gấp đầu gối, nâng hướng lên trên 

trong 5 giây kế tiếp
4. Từ  từ  hạ chân xuống, rồi đưa chân ra sau
5. Lặp lại từ 5 đến 10 lần. Sau đó đổi sang 

chân kia và thực hiện tương tự

BRGFX/FREEPIK.COM

FIZKES/SHUTTERSTOCK

bài tập thể dục
cải thiện chức 
năng thận

(Hình 1)

(Hình 2)

Nếu bạn không ăn đúng loại thực phẩm để 
tạo ra chất dẫn truyền thần kinh, có thể bạn 
không bận tâm — nhưng tại sao lại không?

DANIEL LACALLE

Bất chấp chuỗi kích thích 
tài chính và tiền tệ vô tận, 
khu vực đồng tiền chung 
Âu Châu luôn gây thất vọng 

về tăng trưởng và việc làm 
mới. Một trong những lý do của tình 
huống này là nhân khẩu học. Như Nhật 
Bản, không có chính sách tiền tệ và 
chi tiêu công nào có thể bù đắp được 
tác động của sự lão hóa dân số đến tiêu 
dùng và tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, có một yếu tố đặc biệt 
quan trọng thường bị bỏ qua: sự thiếu 
cạnh tranh của ngành công nghiệp khu 
vực đồng euro là do giá điện tăng và 
không có cạnh tranh.

Giá điện dân dụng ở Liên minh Âu 
Châu (EU) từ năm 2010 đến 2014 trung 
bình khoảng 240 USD/MWh, so với 
mức trung bình gần 120 USD/MWh ở 
Hoa Kỳ. Giá xăng trung bình ở EU cũng 
đắt gấp đôi so với Hoa Kỳ.

Xu hướng này chưa được cải thiện. 
Vào năm 2020, giá điện trung bình 
dành cho người tiêu dùng ở Âu Châu 
đã tăng 13% so với giá trung bình của 
10 năm trước đó.

Trợ cấp cho năng lượng tái tạo 
đóng một vai trò quan trọng. Ở Đức, 
giá điện gia dụng đã tăng đáng kể kể 
từ năm 2006. Giá điện gia dụng trung 
bình đã tăng 55% từ năm 2006 đến 
2019 trong khi nước này đầu tư hơn 
150 tỷ euro vào trợ cấp năng lượng tái 
tạo. Giá năng lượng chỉ chiếm 23% 
hóa đơn trung bình của một gia đình, 
trong khi phí phụ trội năng lượng tái 
tạo chiếm 21%, và chi phí của mạng 
lưới chiếm 24%. Ngày nay, tại Đức, 
than chiếm gần 24% tổng năng lượng 

và khí đốt tự nhiên chiếm 16%.
Theo Báo cáo của Strom:

“Thuế và phí phụ thu tạo ra sự 
khác biệt lớn nhất. Tỷ lệ của thuế 
và phí tăng đều đặn, từ 25.6% năm 
2011 lên 40.3% năm 2020, với mức 
cao nhất là 66% ở Đan Mạch và 53% 
ở Đức.”

“VAT [thuế giá trị gia tăng] trung 
bình ở EU là 15.5% trên tổng giá bán 
và dao động từ 4.8% ở Malta đến 
21.2% ở Hungary.”

Do giá năng lượng cao, các doanh 
nghiệp và gia đình phải đối mặt với các 
khoản thuế lớn và các chi phí cố định; 
đây là gánh nặng đối với tăng trưởng và 
khả năng cạnh tranh. Ngay cả ở Đức, 
nơi các ngành công nghiệp xuất cảng 
được miễn thuế tái tạo, sự chênh lệch 
về chi phí năng lượng giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc vẫn quá cao và khiến hầu 
hết các ngành công nghiệp mất khả 
năng cạnh tranh. Chúng ta phải nhớ 
rằng chi phí năng lượng có thể chiếm 
tới 30% tổng chi phí cho một ngành 
công nghiệp. Chi phí cố định tăng 
trong hóa đơn năng lượng đồng nghĩa 
với gánh nặng vốn lưu động đối với các 
doanh nghiệp, chắc chắn dẫn đến giảm 
tạo việc làm, vì hai loại chi phí quan 
trọng nhất  đối với các nhà sản xuất 
công nghiệp là năng lượng và lao động.

Một yếu tố tiêu cực chính ở Âu Châu 
là chi phí phát thải CO2; đây là một loại 
thuế ẩn mà các chính phủ thu được từ 
việc bán giấy phép phát khí thải. Giá 
giấy phép CO2 đã tăng lên mức cao kỷ 
lục khi các quốc gia thành viên hạn chế 
giấy phép và nhu cầu tăng cao. Chi phí 
này được chuyển trực tiếp cho người 

tiêu dùng trong khi các chính phủ thu 
hàng tỷ euro từ việc bán chúng. Khi các 
mục tiêu cắt giảm khí thải của Âu Châu 
tăng tốc, loại thuế ẩn này có thể sẽ trừng 
phạt các nhà sản xuất và người tiêu 
dùng ở mức độ lớn hơn.

EU chịu trách nhiệm về khoảng 9% 
lượng khí thải CO2 toàn cầu nhưng 
lại chịu 100% chi phí vì phần còn lại 
của các nền kinh tế lớn không đặt ra 
gánh nặng như vậy cho người tiêu 
dùng. Ngoài ra, thuế CO2 đã không có 
tác dụng. Lý do duy nhất khiến lượng 
khí thải của EU giảm là do tốc độ tăng 
trưởng của khối này yếu hơn so với các 
đối thủ trong cùng ngành. Ngay cả Hoa 
Kỳ cũng đã giảm lượng khí thải nhanh 
hơn kể từ năm 2007.

Theo The Dispatch, “Lượng khí thải 
carbon của Hoa Kỳ đã giảm kể từ khi đạt 
mức đỉnh điểm năm 2007, và mức giảm 
phát thải của Hoa Kỳ đã vượt xa tất cả 
các quốc gia vẫn đang tham gia Thỏa 
thuận Paris về lượng khí thải thô. Tuy 
nhiên, nhiều quốc gia riêng lẻ đã chứng 
kiến lượng khí thải carbon của họ giảm 
với tốc độ nhanh hơn của Hoa Kỳ.”

Điều đáng buồn là một số yếu tố 
chính khiến EU giảm lượng khí thải 
carbon là tốc độ tăng trưởng thấp hơn 
và việc di dời công nghiệp sang các 
nước khác. Gánh nặng đối với năng lực 
cạnh tranh này không chỉ là một yếu tố 
tiêu cực đối với các ngành công nghiệp 
hiện tại, mà còn là yếu tố chính dẫn đến 

quyết định chuyển địa điểm [của các 
doanh nghiệp] sang các nước khác.

Các thị trường điện – được thiết kế 
theo mục đích chính trị – không chỉ 
khiến EU mất đi khả năng cạnh tranh 
mà còn kìm hãm tốc độ tăng trưởng 
tiềm năng và khả năng tạo việc làm.

Việc chuyển đổi sang năng lượng 
sạch hơn không có gì tiêu cực nếu quá 
trình chuyển đổi này có tính cạnh tranh 
và không tạo ra nhiều tác động tiêu cực 
hơn tích cực. Vấn đề ở EU là quá trình 
chuyển đổi năng lượng đã được thiết kế 
theo mục đích chính trị chứ không phải 
do cạnh tranh và công nghệ thúc đẩy. 
Các biện pháp trợ giá và thuế sai lầm đã 
dẫn đến chi phí cố định cao hơn và giá 
cả tăng đối với người tiêu dùng.

Thay vì can thiệp nhiều vào các thị 
trường năng lượng, sự cạnh tranh cởi 
mở giữa năng lượng tái tạo và khí đốt tự 
nhiên và đổi mới công nghệ sẽ là những 
lựa chọn thay thế tốt hơn và rẻ hơn.

 
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 ý kiến   
của tác giả và không nhất thiết phản 
ánh quan điểm của The Epoch Times.

Kim Liên biên dịch

Âu Châu: Giá điện không cạnh tranh 
làm suy yếu tăng trưởng kinh tế

EMEL AKAN

Hôm 29/06, Hoa Kỳ và Đài 
Loan đã nối lại các cuộc đàm 
phán thương mại sau 5 năm, 
hành động khiến chế độ cộng 
sản ở Bắc Kinh tức giận; họ luôn 
tuyên bố chủ quyền đối với hòn 
đảo dân chủ tự do này.

Các cuộc thảo luận được mở 
lại về Hiệp định khung Thương 
mại và Đầu tư (TIFA), vốn đã bị 
đình trệ năm 2016. Tại cuộc họp 
trực tuyến, các quan chức Hoa 
Kỳ và Đài Loan cam kết làm sâu 
sắc hơn mối quan hệ thương 
mại và đầu tư.

Văn phòng Đại diện Thương 
mại Hoa Kỳ, cơ quan dẫn đầu 
các cuộc đàm phán, cho biết 
trong một tuyên bố rằng hai 

bên đã thảo luận về nhiều vấn 
đề, bao gồm tạo ra chuỗi cung 
ứng linh hoạt, chống lao động 
cưỡng bức, và biến đổi khí hậu.

Sau cuộc họp trực tuyến, 
Trưởng đoàn đàm phán thương 
mại của Đài Loan, ông John 
Deng, đã nhắc lại nguyện vọng 
của Đài Loan về một thỏa thuận 
thương mại song phương.

Ông nói với các phóng viên: 
“Chúng tôi bày tỏ với Hoa Kỳ 
rằng Đài Loan hy vọng sẽ ký 
được một hiệp định thương mại. 
Chúng tôi tin rằng nếu tiếp tục 
làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ 
đạt được mục tiêu của mình một 
ngày không xa.”

Mặc dù cam kết làm việc thêm 
với Đài Loan và đồng ý tổ chức 
các cuộc họp nhóm trong tương 

lai, cơ quan thương mại Hoa Kỳ 
tránh đề cập đến các cuộc đàm 
phán về một thỏa thuận thương 
mại tự  do toàn diện.

“Tại cuộc họp của Hội đồng 
TIFA, các quan chức Hoa Kỳ 
đã nhấn mạnh tầm quan trọng 
của mối quan hệ thương mại và 
đầu tư Hoa Kỳ–Đài Loan, đồng 
thời bày tỏ mong muốn có sự 
tham gia mạnh mẽ và trường 
kỳ hơn trong tương lai,” tuyên 
bố của USTR viết.

Sự thiếu hụt vi mạch bán dẫn 
máy điện toán trên toàn cầu đã 
thúc đẩy tầm quan trọng kinh tế 
và chiến lược của Đài Loan gần 
đây, hòn đảo tự trị này là quê 
hương của một số nhà sản xuất 
vi mạch bán dẫn tân tiến và lớn 
nhất thế giới.

“Sau gần 5 năm không đàm 
phán, điều quan trọng là phải 
quay lại bàn đàm phán để giải 
quyết các rào cản tiếp cận thị 
trường và những thách thức 
mới,” ông Rupert Hammond-
Chambers, chủ tịch Hội đồng 
Kinh doanh Hoa Kỳ–Đài Loan, 
nói với The Epoch Times.

Theo ông Hammond-
Chambers, đầu tư và thuế là 
những lĩnh vực chính ngăn cản 
dòng chảy tự do hàng hóa và dịch 
vụ  giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

Trong tuần này, một nhóm 
lưỡng đảng gồm 42 thượng 
nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi một lá 
thư tới Đại diện Thương mại 
Hoa Kỳ Katherine Tai, thúc 
giục bà kết nối lại các cuộc 
đàm phán về thỏa thuận 
thương mại với Đài Bắc.

“Chúng tôi trân trọng đề nghị 
quý vị ưu tiên các cuộc đàm 
phán này và thực hiện các bước 
để bắt đầu tạo cơ sở cho việc 
đàm phán một hiệp định thương 
mại tự do (FTA), hoặc hiệp định 
sơ bộ khác, với Đài Loan,” các 
thượng nghị sĩ viết trong thư.

Vào tháng 08/2020, Tổng 
thống Đài Loan Thái Anh Văn 
(Tsai Ing-wen) tuyên bố dỡ bỏ 
các hạn chế nhập cảng đối với 
thịt bò và thịt heo của Hoa Kỳ, 
vốn là trở ngại lớn đối với một 
thỏa thuận thương mại.

“Bây giờ là lúc Hoa Kỳ phải 
đáp lại và bắt đầu các cuộc đàm 
phán. Rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ đạt 

được nhiều lợi ích khi làm như 
vậy,” bức thư nêu rõ.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao 
Keith Krach cũng lặp lại quan 
điểm tương tự, cho biết, “Một 
hiệp định thương mại tự do 
đúng ra phải có từ lâu.”

Năm 2020, ông Krach đóng 
một vai trò quan trọng trong 
việc hâm nóng mối quan hệ 
với Đài Bắc dưới thời chính 
phủ cựu Tổng thống Trump. 
Ông đã dẫn đầu một phái đoàn 
tới Đài Loan, trở thành quan 
chức cấp cao nhất của Bộ 
Ngoại giao tới thăm hòn đảo 
này trong nhiều thập kỷ.

Trước cuộc gặp song phương 
trong tuần này, Bắc Kinh đã 
thúc giục Hoa Kỳ ngừng mọi 
hình thức trao đổi chính thức 
với Đài Loan.

Đáp lại, tham vụ báo chí Tòa 
Bạch Ốc Jen Psaki cho biết “Sự 
ủng hộ của chúng tôi đối với Đài 
Loan là vững chắc,” trong một 
cuộc họp báo hôm 28/06.

“Đài Loan là một nền dân 
chủ hàng đầu và là nền kinh 
tế lớn, đồng thời là một đối tác 
an ninh. Và chúng tôi sẽ tiếp 
tục thắt chặt mối quan hệ của 
mình trên tất cả các lĩnh vực,” 
bà cho biết khi lưu ý rằng 
Trung Quốc “đã có những 
hành động ngày càng ép buộc 
nhằm làm suy yếu nền dân 
chủ ở Đài Loan.”

Lưu Đức biên dịch

ĐÔNG DƯƠNG

Hoa Kỳ, Đài Loan khôi phục 
đàm phán thương mại bất chấp 
sự phản đối của Bắc Kinh

Đại diện Thương mại Katherine Tai điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện trên Đồi Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 12/05/2021.

SUSAN WALSH/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

GARY FEUERBERG/EPOCH TIMES

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

Thượng nghị sĩ 
Marco Rubio (Cộng 
Hòa–Florida), Đồng 
chủ tịch Ủy ban Điều 
hành Quốc hội về 
Trung Quốc, lắng 
nghe và đặt câu hỏi 
với các nhân chứng 
tại phiên điều trần 
về “Tôn giáo với ‘Đặc 
điểm Trung Quốc’: 
Sự đàn áp và kiểm 
soát ở Trung Quốc 
của Tập Cận Bình,” 
hôm 23/07/2015.

Tua-bin 
điện gió tại 
một cánh 
đồng gần 
Gerdshagen, 
Đức, ngày 
22/06/2012.

Nên tập
các bài thể dục 
này mỗi ngày

để làm cải thiện
chức năng 

thận.
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ngày đêm và chăm sóc chồng, ông 
Frank, 69 tuổi, phải nhập viện vì 
bị COVID-19 nặng vào đầu tháng 
12/2020. Trong khi đó, bà Amilicia 
cũng có kết quả xét nghiệm dương 
tính với virus, nhưng trường hợp 
của bà nhẹ.

Sự tăng cân khiến việc di chuyển 
trở nên khó khăn và bà Amilicia 
đã bị ngã vài lần sau lễ Giáng sinh 
vừa rồi, may mắn là không bị chấn 
thương nghiêm trọng.

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, 
ông Frank không thể rời khỏi ghế, 
đi bộ 10 bước vào phòng tắm, hoặc 
leo lên cầu thang trong nhà. Thay 
vào đó, ông dành phần lớn thời gian 
trong ngày ngồi trên ghế tựa, phụ 
thuộc vào sự giúp đỡ của vợ.

Tiến sĩ Bean nói, các liệu pháp 
phục hồi chức năng không còn đem 
lại ích lợi cho mẹ anh. Nhưng chúng 
ta có thể nhận thấy sự cải thiện ở 
nhiều người lớn tuổi nếu họ được 
quan tâm đúng mức.

Một vài hệ thống hỗ trợ người 
cao tuổi phục hồi thể chất và 
tinh thần

1. Hệ thống Northwell Health, 
tiểu bang New York 
Giờ đây, cặp vợ chồng này đang 
được Northwell Health, hệ thống 
chăm sóc sức khỏe lớn nhất tiểu 
bang New York, hỗ trợ vật lý trị liệu. 
Ngay trước khi đại dịch, Northwell 
đã khởi động một chương trình 
“phục hồi chức năng tại nhà” cho 
những bệnh nhân không thể đến 
gặp bác sĩ trị liệu tại các cơ sở ngoại 
trú. (Medicare Phần B thanh toán 
cho các chi phí điều trị.)

Chương trình đang phục vụ hơn 
100 bệnh nhân tại Long Island, 
Quận Westchester, và một số khu 
vực của Thành phố New York. Nina 
DePaola, Phó chủ tịch phụ trách các 
dịch vụ hậu cấp tính của Northwell 
cho biết: “Nhu cầu thì rất lớn và 
chúng tôi đang trong quá trình thuê 
thêm 20 nhà trị liệu khác.”

Ông Sabaa Mundia, một nhà trị 
liệu vật lý làm việc với bà Amilicias, 
cho biết bà Mary Louise có thể đi bộ 
tới 400 bước mà không cần khung 
giúp đi sau khi luyện tập các bài tăng 
sức mạnh hai lần một tuần trong 
khoá điều trị ba tuần. Ông Frank đã 
từng sử dụng xe lăn và giờ có thể đi 
bộ đều đặn được 150 bước với khung 
giúp đi sau hơn một tháng điều trị.

Ông Mundia nói: “Người lớn tuổi 
có thể mất khoảng 20%   khối lượng 
cơ nếu không đi bộ trong vòng 5 
ngày. Và sức bền của họ giảm, sức 
chịu đựng của họ giảm, và phạm vi 
vận động của họ giảm."

2. Commonwealth Care 
Alliance tại Massachusetts
Nhận thức được nguy cơ đó, một 
số chương trình sức khỏe đã liên 
hệ với các thành viên cao tuổi hơn 
để đánh giá tình trạng của họ. Tại 
Massachusetts, Commonwealth 
Care Alliance phục vụ hơn 10,000 
người lớn tuổi nghèo và đủ điều kiện 
nhận cả Medicare và Medicaid, 
chương trình liên bang–tiểu bang 
dành cho những người có thu nhập 
thấp. Trung bình, họ có xu hướng 
có nhiều nhu cầu về y tế hơn so với 
những người cao niên có độ tuổi 
tương tự.

Từ tháng 03-09/2020, các nhân 
viên của chương trình đã tiến hành 
“đánh giá tiếp cận sức khỏe” qua 

điện thoại hai tuần một lần, thăm 
hỏi về vấn đề chăm sóc y tế đang 
diễn ra, những thử thách mới về thể 
chất và cảm xúc, cũng như mức độ 
nhận được sự trợ giúp sẵn có và các 
mối quan tâm khác. Ngày nay, các 
cuộc gọi được thực hiện hàng tháng 
và nhân viên đã bắt đầu lại gặp trực 
tiếp các thành viên.

Tình trạng suy giảm thể chất 
gia tăng là một trong những vấn 
đề lớn đã xuất hiện. Tiến sĩ Robert 
MacArthur, bác sĩ lão khoa và giám 
đốc y tế của Commonwealth Care 
cho biết: “Chúng tôi đã có các nhà 
trị liệu vật lý tham gia qua phương 
tiện kỹ thuật số với các thành viên 
để rèn luyện họ qua chương trình 
tập luyện sức mạnh và giữ thăng 
bằng. Và khi nó không hiệu quả, 
chúng tôi đã cử các nhà trị liệu đến 
nhà của họ."

3. SCAN Health Plan tại 
California
Tại California, SCAN Health Plan 
phục vụ một nhóm dân số dễ bị tổn 
thương tương tự gồm gần 15,000 
người cao tuổi đủ điều kiện hợp lệ 
tham gia Medicare và Medicaid 
thông qua các chương trình 
Medicare Advantage. Ông Eve 
Gelb, Phó chủ tịch cấp cao về dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của SCAN 
cho biết: “Giờ đây quý vị đã được 
chích ngừa, và an toàn để đến gặp 
bác sĩ trực tiếp.” Sau đó, các bác 
sĩ có thể đánh giá các nhu cầu sức 
khỏe cần chăm sóc và giới thiệu đến 
các nhà vật lý trị liệu và nhà trị liệu 
chức năng nếu cần thiết.

4. Member2Member 
Một chương trình SCAN khác, 
Member2Member, ghép người lớn 
tuổi được gọi là “những người bạn 
đồng hành sức khỏe” với những 
thành viên được ghi nhận là gặp khó 
khăn về thể chất hoặc cảm xúc trong 
các đánh giá rủi ro sức khỏe. Đó là 
cách ông Lundquist ở Palm Springs 
kết nối với ông Jerry Payne, 79 tuổi, 
một người bạn đồng hành thường 
xuyên gọi điện cho ông và giúp ông 
đưa ra kế hoạch thoát khỏi nỗi lo sợ 
do đại dịch gây ra.

“Đầu tiên, ông ấy nói, ‘Ron, ông 
nên thử đứng dậy mỗi giờ và đi một 
vài bước” – đó là bước khởi đầu,” 
ông Lundquist kể. “Sau đó, ông ta 
đề nghị đi bộ một dãy phố khi tôi dắt 
chó đi dạo. Nó thật là đau đớn. Đi bộ 
không dễ chịu chút nào. Nhưng ông 
ấy đã rất khích lệ tôi.”

Một tháng trước, ông Payne gửi 
đến cho ông Lundquist một chiếc 
đồng hồ thông minh Fitbit. Lúc 
đầu, ông Lundquist đi bộ khoảng 
1,500 bước mỗi ngày; bây giờ, 
ông ấy đã đi đến hơn 5,000 bước 
mỗi ngày và có mục tiêu đạt đến 
10,000 bước. Ông Lundquist nói: 
“Tôi ngủ ngon hơn và tôi cảm thấy 
môi trường xung quanh tốt hơn rất 
nhiều. Toàn bộ thái độ và thể chất 
của tôi đã thay đổi. Tôi nói với bạn 
rằng, đây là câu trả lời cho những 
lời cầu nguyện của tôi."

Tác giả Judith Graham là một nhà 
báo đóng góp cho chuyên mục 
Kaiser Health News, tờ báo ban đầu 
đã xuất bản bài báo này. Những chủ 
đề này được hỗ trợ bởi Quỹ John 
A. Hartford, Quỹ Gordon và Betty 
Moore, và Quỹ SCAN.

Tân Dân 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

Các nhà khoa 
học trên thế 
giới đã khẳng 
định rằng 
âm nhạc của 
Mozart giúp 
con người 
thông minh 
hơn và cải thiện 
sức khỏe.

LOUIS MAKIELLO

Âm nhạc của Mozart ngoài 
giải trí còn có điều gì nữa? 
Các nhà khoa học trên thế 
giới đã khẳng định rằng âm 

nhạc của ông giúp con người thông 
minh hơn và cải thiện sức khỏe. 
Ngay cả bò và cây trồng cũng thích 
nghe. Hiện nay, một công ty của 
Đức nói rằng bạn nên mở nhạc của 
Mozart khi xử lý nước thải! Chúng 
ta hãy xem xét các nghiên cứu khác 
nhau về cái gọi là Hiệu ứng Mozart.

Trí thông minh
Thuật ngữ “Hiệu ứng Mozart” 
được các nhà khoa học tại Đại học 
California đặt ra năm 1995. Họ phát 
hiện rằng sau khi nghe nhạc của 
Mozart, sinh viên đạt điểm cao hơn 
trong các bài kiểm tra IQ về không 
gian. Các nhà khoa học cũng đã thử 
dùng nhạc trance, nhạc tối giản, 
sách nói và hướng dẫn thư giãn, 
nhưng không loại nào có tác dụng.

Frances Rauscher, Gordon 
Shaw, và Katherine Ky từ Trung tâm 
Sinh học Thần kinh về Học tập và 
Trí nhớ đã viết trong bài báo của họ, 
được xuất bản trên Neuroscience 
Letters, rằng “36 sinh viên đại học 
đã nghe 10 phút bản Sonata for 
Two Pianos, K. 448 của Mozart, và 
đạt 8–9 điểm cao hơn cho bài kiểm 
tra IQ không gian của Thang đo Trí 
tuệ Stanford-Binet, so với sau khi 
họ nghe bản thu âm hướng dẫn thư 
giãn hoặc im lặng. Việc này chỉ kéo 
dài 10–15 phút.”

Nghiên cứu 5-ngày kiểm tra 79 
sinh viên cũng ghi nhận “sự gia 
tăng đáng kể từ ngày 1 đến ngày 2 
là 62% đối với nhóm Mozart; 14% 
đối với nhóm Im lặng, và 11% đối 
với nhóm Hỗn hợp [nhóm đã nghe 
các loại âm nhạc và bản thu âm 
khác].” Nghiên cứu kết luận rằng 

“có lẽ phản ứng của vỏ não đối với 
âm nhạc là chìa khóa cho ‘mật mã’ 
hoặc ngôn ngữ bên trong của chức 
năng não cao hơn.” 

Sản xuất sữa
Trong một bài báo năm 2007 của 
truyền thông Tây Ban Nha El 
Mundo, những con bò trong một 
trang trại ở Villanueva del Pardillo, 
Tây Ban Nha, sản xuất từ   30 đến 35 
lít (khoảng 8 đến 9 gallon) sữa mỗi 
ngày, so với chỉ 28 lít ở các trang trại 
khác. Theo chủ sở hữu Hans-Pieter 
Sieber, điều này là nhờ bản Concerto 
cho Sáo và đàn Hạc (Harp) cung Rê 
trưởng của Mozart mà 700 con bò 
Friesian của ông nghe vào thời điểm 
vắt sữa. Ông cũng khẳng định sữa có 
vị ngọt hơn.

Theo ABC news, các thầy tu ở 
Brittany, Pháp được cho là những 
người đầu tiên phát hiện ra sự thích 
thú của bò đối với nhạc Mozart. Giờ 
đây, những người nông dân từ Israel 
đến Anh Quốc cho đàn bò của họ 
nghe nhạc cổ điển.

Sức khỏe của trẻ sinh non
Vào tháng 01/2010, tạp chí Nhi khoa 
đã đăng một nghiên cứu của các 
nhà khoa học Israel cho thấy nhạc 
Mozart đã giúp trẻ sinh non tăng cân 
nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu đã 
phát 30 phút nhạc Mozart cho 20 trẻ 
sinh non tại Trung tâm Y tế Tel Aviv 
Sourasky trong hai ngày liên tiếp và 
so sánh mức tăng cân của chúng với 
một nhóm khác không nghe nhạc.

Các bác sĩ lưu ý rằng trẻ sơ sinh 
nghe nhạc bình tĩnh hơn, do đó 
giảm tiêu hao năng lượng khi nghỉ 
ngơi (resting energy expenditure 
hay REE).

Các nhà nghiên cứu đã kết luận 
trong bài báo của họ: “Tiếp xúc với 
nhạc Mozart làm giảm đáng kể REE 
ở trẻ sinh non khỏe mạnh. Chúng 

tôi suy đoán rằng tác động này của 
âm nhạc đối với REE có thể giải thích 
phần nào sự cải thiện cân nặng là 
kết quả của 'Hiệu ứng Mozart’.”

Xử lý nước thải
Năm 2010, một nhà máy xử lý nước 
thải gần Berlin, Đức đã thử nghiệm 
hệ thống âm thanh Mozart do công 
ty Mundus của Đức sản xuất. Nhạc 
từ “The Enchanted Flute” được 
phát cho vi khuẩn ăn sinh khối. 
Ban đầu, nhà máy gần như hủy bỏ 
thử nghiệm sau vài tháng. Nhưng 
sau một năm, khi đến thời điểm 
làm sạch bùn, nhà máy 
nhận thấy rằng họ chỉ phải 
vận chuyển 6,000 mét khối 
bùn (khoảng 212 foot khối) 
thay vì 7,000 mét khối như 
thông thường.

Ông Detlef Dalichow, 
một chuyên gia về quản 
lý nước thải, nói với báo 
Märkische Allgemeine rằng: 
“Chúng tôi đã vận chuyển 
lượng bùn ít đi đáng kể.”

Công ty ước tính đã tiết 
kiệm được khoảng 10,000 
euro chi phí vận chuyển bùn 
thải. Mundus cho biết hệ 
thống loa của họ cố gắng mô 
phỏng chính xác âm thanh của một 
phòng hòa nhạc.

Sự phát triển của cây trồng
Các cây trồng đã được nghe tất cả 
các loại nhạc từ những năm 1970. 
Một số bản nhạc khiến chúng yêu 
thích, và những bản nhạc khác 
khiến chúng chết. Tuy nhiên, chúng 
yêu thích âm nhạc của Mozart.

Một trong những thí nghiệm đầu 
tiên với thực vật và âm nhạc diễn ra 
vào năm 1973 khi sinh viên đại học 
Dorothy Retallack sử dụng Buồng 
Điều khiển Sinh học của trường Đại 
học Colorado Woman để đưa thực 

Hiệu ứng Mozart 

JUDITH GRAHAM

Có một điều ít được thảo 
luận, đó là hậu quả lâu dài 
của đại dịch. Nhiều người 
cao tuổi trở nên suy giảm 

thể chất và nhận thức, họ gặp khó 
khăn trong việc tự chăm sóc bản 
thân trong suốt 15 tháng sống yên 
một chỗ.

Không có nghiên cứu quy mô lớn 
nào ghi nhận mức độ của hiện tượng 
này. Nhưng các bác sĩ, nhà vật lý 
trị liệu và các nhà lãnh đạo chương 
trình sức khỏe đã cho biết mối quan 
tâm về viễn cảnh của tình trạng suy 
giảm và ốm yếu ở nhóm dân số cao 
niên là ngày càng tăng.

Người cao tuổi sa sút tinh 
thần sau 15 tháng đại dịch
Tiến sĩ Jonathan Bean, một chuyên 
gia về phục hồi chức năng lão khoa 
và là giám đốc của Trung tâm 
Nghiên cứu, Giáo dục và Lâm sàng 
về Lão khoa New England tại Hệ 
thống Chăm sóc sức khỏe Boston 
Bộ Cựu chiến binh cho biết: “Bất kỳ 
ai chăm sóc người lớn tuổi đều nhìn 
thấy sự suy giảm chức năng đáng kể 
vì người ta trở nên ít hoạt động hơn.”

Người mẹ 90 tuổi của ông Bean là 
một trường hợp điển hình. Trước đại 
dịch, bà có thể đi bộ bằng khung tập 
đi, trò chuyện và tự đi vệ sinh. Bây 
giờ bà phụ thuộc vào một chiếc xe 
lăn và "chứng mất trí nhớ của bà đã 

phát triển nhanh chóng – bà không 
thể thực sự chăm sóc cho bản thân 
mình," bác sĩ cho biết.

Cụ ông Ronald Lundquist, 87 
tuổi, đã sống cả một đời năng động. 
Vì vậy, ông đã không chuẩn bị cho 
việc không được ra ngoài trong 
đại dịch COVID-19 mà phải dành 
phần lớn thời gian trong nhà, và 
sống thụ động.

Người cao tuổi dễ té ngã, tăng 
cân, giảm cân và yếu ớt 
Tiến sĩ Lauren Jan Gleason, bác sĩ 
lão khoa và trợ lý giáo sư y khoa tại 
Đại học Chicago cho biết, nhiều 
bệnh nhân cao tuổi đã mất khối 
lượng cơ và sức mạnh trong năm 
qua, và gặp khó khăn về khả năng 
vận động và giữ thăng bằng mà trước 
đây họ không gặp phải.

Những người lớn tuổi dần chệch 
khỏi lịch trình trong thời gian đại 
dịch, và họ không ăn uống đủ chất, 
không uống đủ nước, không vận 
động và yếu đi. 

Cụ Lundquist nhận thấy rằng 
việc đứng dậy khỏi ghế rất khó khăn, 
cũng khó như lên và xuống xe hơi 
vậy. “Tôi đang cầu nguyện ‘Lạy 
Chúa, xin hãy ban cho con một chút 
sức mạnh.’ Tôi cảm thấy rằng, “Tôi 
đang bị bỏ lại, tôi sẽ không vượt qua 
được đâu,” ông nói.

Bà Mary Louise Amilicia, 67 
tuổi, ở East Meadow, New York, đã 
tăng hơn 100 pound khi ở nhà suốt 

PUBLIC DOM
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Giúp người cao tuổi
hồi phục thể chất và tinh 
thần sau đại dịch 

Sức khỏe người cao tuổi dễ bị suy sụp hơn trong thời gian phong tỏa do COVID. 

YAROSLAV SHURAEV/PEXELS

vật vào hai đài phát thanh khác nhau. 
Trong một buồng, cây cối phải nghe nhạc 
rock ba giờ một ngày. Trong buồng khác, 
đài phát thanh phát nhạc dễ nghe trong 
ba giờ một ngày.

Những cây nghe nhạc dễ nghe phát 
triển khỏe mạnh và thân của chúng bắt đầu 
uốn cong về phía đài. Tuy nhiên, những 
cây nghe rock có lá nhỏ và ngả ra xa đài. 
Chúng phát triển cao lớn và thành từng 
nhóm, và hầu hết chúng chết sau 16 ngày.

Retallack đã tiếp tục thử nghiệm nhiều 
phong cách âm nhạc khác nhau. Cây cối 
ngả ra xa nhạc của Led Zeppelin và Jimi 
Hendrix nhưng dường như cảm kích nhạc 
organ của Bach và jazz. Cô thấy rằng 
chúng yêu thích nhất là nhạc cổ điển Bắc 
Ấn được chơi bằng sitar. Chúng tỏ ra hoàn 
toàn thờ ơ với nhạc đồng quê.

Vườn nho
Vào năm 2001, khi tìm kiếm một phương 
pháp sinh thái để ngăn chặn sâu bọ không 
tấn công vườn nho, người yêu âm nhạc 
Carlo Cignozzi đã đặt những chiếc loa 
khắp vườn nho Tuscan rộng 24 mẫu Anh 
ở Il Paradiso di Frassina. 

Anh ấy bắt đầu phát một loạt các 
bản nhạc cổ điển, bao gồm cả nhạc của 
Mozart, cho cây 24 giờ một ngày, và nhận 
thấy rằng cây dây leo có vẻ trưởng thành 
nhanh hơn. Anh Cignozzi cho biết những 
cây dây leo gần loa trưởng thành nhanh 
hơn, và anh chỉ phát nhạc cổ điển thay vì 
nhạc pop hay rock.

Năm 2006, một nhóm nghiên cứu từ 
Đại học Florence đã nghiên cứu thêm. 
Theo Giáo sư nông nghiệp Stefano 
Mancuso, những cây nho được nghe âm 
thanh sẽ trưởng thành nhanh hơn những 
cây không tiếp xúc với âm nhạc. Âm nhạc 
cũng có tác động tích cực đến sự phát 
triển của cây nho và tổng diện tích lá trên 
mỗi cây nho.

Chuột trong thí nghiệm maze
Frances Rauscher, một trong những nhà 
khoa học tham gia nghiên cứu “Hiệu ứng 

Mozart” đầu tiên năm 1995, 
tiếp tục nghiên cứu hiệu ứng 
này trên chuột năm 1998. Một 
nhóm chuột đã được nghe 
nhạc Mozart khi còn trong 
bụng mẹ và thêm 60 ngày sau 
khi sinh. 

Người ta nhận thấy rằng 
những con chuột này có khả 
năng điều hướng trong thí 
nghiệm maze (tìm đường ra 
khi bị thả vào các hộp thiết kế 
ngoằn ngoèo) tốt hơn những 
nhóm chuột khác bị bỏ mặc 
trong im lặng hoặc tiếp xúc 
với tiếng ồn trắng hay âm 
nhạc của nhà soạn nhạc tối 

giản Philip Glass.
Nghiên cứu được thực hiện tại Đại 

học Wisconsin cùng với Desix Robinson 
và Jason Jens đã xuất bản trên tạp chí 
Neurological Research. Theo nghiên cứu, 
“Vào ngày thứ 3, những con chuột tiếp xúc 
với tác phẩm của Mozart đã hoàn thành 
nhanh hơn và ít sai sót hơn so với chuột 
trong các nhóm khác. Sự khác biệt tăng 
lên về mức độ qua Ngày thứ 5. Điều này 
cho thấy rằng việc tiếp xúc nhiều lần với 
âm nhạc tinh tế giúp cải thiện khả năng 
nhận biết không gian-thời gian ở chuột, 
giống như kết quả được tìm thấy ở người.”

Tú Linh biên dịch

Nhu cầu về các dịch vụ phục hồi chức năng tăng lên 
khi việc phong tỏa khiến nhiều người cao tuổi suy 
giảm thể chất và tinh thần nhanh chóng

này chứa hàm lượng cao tyrosine. 
Bạn có thể sử dụng chúng như bữa 
ăn phụ, thêm vào món salad và 
yogurt, hoặc trong món thịt hầm.

• Quả hạch Brazil (Brazil nuts): 
Loại hạt này rất giàu selen, cần thiết 
cho quá trình sản xuất dopamine.

• Phô mai: Phô mai từ sữa được thêm 
vào rất nhiều loại thực phẩm hay như 
một món ăn phụ. Người bị bất dung 
nạp lactose thì không nên dùng.

• Các loại rau họ cải: Bông cải 

xanh, bông cải trắng, cải xoăn (kale), 
cải Brussels và bắp cải có chứa các 
hợp chất lưu huỳnh làm tăng nồng 
độ glutathione, giúp phóng thích 
dopamine một cách tối ưu.

• Trái cây: Các loại trái cây chứa 
nhiều tyrosine nhất là khế, mơ, quả 
cơm cháy (elderberries), cranberries, 
dâu tây, kiwi, ổi, bơ và figs.

• Các loại hạt: Mặc dù bột hạt vừng 
có hàm lượng tyrosine rất cao, 
nhưng các loại hạt đứng đầu danh 
sách là bí, và dưa hấu, trừ khi bạn 
ăn được hạt bưởi. Xa hơn nữa trong 

danh sách là hạt vừng, hướng dương 
và black walnuts.

• Bột yến mạch (oatmeal): Nguồn 
cung cấp tyrosine tuyệt vời mà bạn 
có thể thưởng thức mỗi ngày!

• Trà xanh: Trà xanh rất hữu ích 
trong bệnh Parkinson, bệnh gây tiêu 
hủy các tế bào não chịu tác động 
của dopamine. Tiêu thụ trà xanh 
có thể giúp tăng cường tyrosine và 
dopamine.

 
Như vậy, duy trì hàm lượng Dopamine 

ở mức cân bằng rất quan trọng vì nhiều 

lý do: dopamine cần thiết cho sức khỏe 
não bộ, động lực, khả năng tập trung, suy 
nghĩ, đưa ra quyết định, và tận hưởng 
niềm vui. Dopamine cũng có vai trò 
quan trọng với giấc ngủ, nhịp tim, cơn 
đau, chức năng thận và vận động. 

 
Tác giả Andrea Donsky là chuyên gia 
dinh dưỡng toàn diện, tổng biên tập của 
trang NatureSavvy.com và là đồng sáng 
lập của The Healthy Shopper Inc. và 
natural Savvy Media. 
 
Thu Ngân biên dịch

Tiếp theo từ trang 29

Cách làm tăng dopamine giúp nâng cao tinh thần và sự tập trung 

Tranh vẽ 
chân dung 
nhà soạn 
nhạc Mozart 
của Barbara 
Krafft vẽ 
năm 1819.
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Việt Nam thắt chặt hơn các hạn chế 
sau 2 ngày liên tiếp có hơn 1,000 
ca nhiễm mới

Ngày 06/07, là ngày thứ 2 liên tiếp, Việt 
Nam xác nhận hơn 1,000 ca nhiễm virus 

Trung Cộng trong ngày, trong đó, số ca 
nhiễm tại Sài Gòn là nhiều nhất, với hơn 900 

ca/ngày. Hàng chục đường bay ra vào thành phố 
lớn nhất Việt Nam này đã phải tạm dừng, gồm đi và đến từ Hải 
Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai và Kiên Giang.

Giới chức thành phố đang thúc đẩy việc xét nghiệm cho người 
dân, và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Sau khi tạm đóng cửa 2 chợ đầu mối lớn là Bình Điền và Hóc 
Môn, Sài Gòn tiếp tục yêu cầu chợ Thủ Đức dừng hoạt động, tạm 
ngưng mua bán trực tiếp tại các khu chợ này kể từ 8 giờ ngày 
07/07. Điều này ảnh hưởng không ít đến kế mưu sinh của hàng 
chục ngàn tiểu thương và nông dân.

Nhật Bản viện trợ hàng triệu liều 
vaccine tới các nước Á Châu

Theo Reuters hôm 06/07, Nhật Bản sẽ gửi 
hàng triệu liều vaccine AstraZeneca cho các 
nước Á Châu láng giềng trong tuần này (05-

11/07) như  một đợt quyên tặng tiếp theo.
Ngày 08/07, Nhật gửi thêm 1.13 triệu liều tới 

Đài Loan sau 1.24 triệu liều đã gửi vào tháng trước 
(06/2021). Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết, 
trong tuần này, sẽ gửi thêm 1 triệu liều mỗi nước cho Việt Nam, 
Thái Lan, và Philippines sau khi đã tặng cho Indonesia và Malaysia 
trước đó. Những khoản tài trợ này nằm ngoài cam kết 1 tỷ USD cho 
chương trình chia  sẻ  vaccine toàn cầu Covax của Nhật Bản.

Thủ tướng Đài Loan, Tô Trinh Xương đã viết trên facebook của 
mình, như một lời cảm ơn gửi tới nước Nhật: “Những người bạn 
thực  sự  luôn giúp một tay khi họ cần nhau nhất.”

Số ca nhiễm ngày càng tăng, 
Nga bắt buộc chích vaccine 
trên diện rộng
Theo Reuters, ngày 06/07, Nga 
đã báo cáo kỷ lục 737 ca tử vong 
mới trong 24 giờ, số ca nhiễm mới 

cũng tăng lên đến hơn 23,000 ca.
Trước sự bùng phát của dịch bệnh 

do biến thể Delta từ hồi tháng 06/2021, 
Moscow đã bắt buộc chích ngừa cho lượng 
lớn công dân, việc áp đặt cũng được thực 
hiện tại các khu vực khác làm dấy lên sự 
bất bình của người dân.

Bộ Y tế Nga cho biết việc xây dựng khả 
năng miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine là 
chìa khóa để ngăn ngừa đại dịch. Và Điện 
Kremlin không ủng hộ đóng cửa biên giới 
giữa các khu vực nội địa. Nước này đang đối 
mặt với thách thức tăng trưởng kinh tế do 
lạm phát và ảnh hưởng từ đại dịch.

Đức truy tố một nhà khoa 
học làm gián điệp cho 
Trung Quốc
Hãng thông tấn Reuters dẫn 
tin từ Văn phòng công tố liên 
bang Đức cho biết, hôm 06/07 
một nhà khoa học chính trị 
người Đức tên là Klaus L đã 
nghỉ hưu vừa bị truy tố vì làm 
gián điệp cho Trung Quốc 
trong gần 10 năm.

Ông Klaus được Trung 
Cộng tuyển mộ trong một 
chuyến đi đến Thượng Hải 
vào năm 2010, và đã liên tục 
cung cấp thông tin cho họ đến 
tháng 11/2019. Đổi lại, Trung 
Quốc đã chu cấp tiền và đài 
thọ cho các chuyến đi của ông 
Klaus đến đất nước này.

Theo truyền thông địa 
phương, người đàn ông này 
từng là gián điệp thuộc cơ quan 
tình báo ngoại quốc của Đức 
trong 50 năm trước khi về hưu 
cách đây gần 10 năm. Trong 
cùng ngày 06/07, ông Klaus đã 
phải hầu tòa ở Munich.

Phi cơ An-26 rơi ở Nga: 
Tất cả 28 người tử nạn
Ngày 06/07, quan chức lực lượng 
cứu hộ Nga cho biết không có ai 
sống sót trong vụ rơi phi cơ An-
26 chở 22 hành khách cùng phi 
hành đoàn 6 người.

Theo Bộ Quản trị khẩn cấp 
Nga, chiếc phi cơ này bị mất 
liên lạc với trạm kiểm soát 
không lưu khi bay từ thành 
phố Petropavlovsk đến thị 
trấn Palana, phía Bắc bán đảo 
Kamchatka.

Phi cơ được cho là đâm vào 
một vách đá lúc chuẩn bị hạ 
cánh trong điều kiện tầm nhìn 
kém do mây mù.

Chiếc phi cơ AN-26 vừa gặp 
nạn được chế tạo năm 1982 
và có hạn sử dụng đến ngày 
30/08/2021.

Hoa Kỳ thảo luận với Trung 
Quốc về vấn đề Bắc Hàn

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ, ông Ned Price cho biết, 
đặc phái viên của Hoa Kỳ về Bắc 

Hàn, ông Sung Kim, đã điện đàm 
với người đồng cấp Trung Quốc 

hôm 06/07 sau khi Bình Nhưỡng liên 
tục bác bỏ cố gắng thiết lập đối thoại của 

chính phủ TT Biden.
Ông Price nhấn mạnh rằng Trung Quốc 

“cũng có vai trò và rõ ràng là có ảnh hưởng với 
chính quyền Bắc Hàn.” Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
cho biết thêm chính phủ TT Biden đang “chờ 
câu trả lời mang tính xây dựng” từ Bắc Hàn.

Hồi tháng 12 năm ngoái, chính phủ của 
cựu TT Trump cáo buộc Trung Quốc bắt 
tay với Bắc Hàn, và “vi phạm rõ ràng” nghĩa 
vụ thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế đối 
với Bắc Hàn.

Phía Trung Quốc phản đối cáo buộc này, đồng 
thời cho rằng, việc nới lỏng trừng phạt có thể 
giúp phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán 
nguyên tử  giữa Hoa Thịnh Đốn và Bình Nhưỡng.

Hơn 150 học sinh bị bắt cóc 
giữa ban ngày, Nigeria 
đóng cửa hàng chục 
trường học
Theo Reuters, chính quyền 

tiểu bang Kaduna ở phía tây bắc 
Nigeria đã đóng cửa 13 trường 

học, sau khi hơn 150 học sinh bị bắt 
cóc bởi những kẻ có vũ trang tấn công vào 
trường trung học Bethel Baptist hôm 5/7.

Cảnh sát tiểu bang Kaduna không nêu 
chi tiết về số học sinh bị bắt cóc, nhưng một 
giáo viên của trường trung học này cho biết, 
có khoảng 150 học sinh bị bắt đi hôm 05/07. 
Trước đó một ngày, các tay súng đã xông 
vào bệnh viện bắt cóc 8 người bao gồm cả 
trẻ em và tấn công một đồn cảnh sát gần đó.

Tình trạng bắt cóc tống tiền ở Nigeria 
đã trở nên báo động suốt thời gian qua, 
đặc biệt ở bang Kaduna. Chỉ trong vòng từ 
tháng 12/2020 đến nay, hơn 800 học sinh bị 
bắt cóc ở Nigeria, trong đó 150 người vẫn 
chưa rõ tung tích.  

ĐIỂM TIN

Hoa Kỳ chuyển 2 triệu liều vaccine Moderna 
tặng Việt Nam

Hôm 06/07, Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ chuyển 2 triệu liều 
vaccine Moderna cho Việt Nam. Một quan chức chính phủ 
Hoa Kỳ cho hay, lô vaccine này sẽ đến Việt Nam vào cuối 
tuần này và nói thêm rằng, “Đây chỉ là khởi đầu của các liều 

vaccine được chuyển đến Đông Nam Á.”
Lô vaccine Moderna này là một phần trong số 80 triệu liều vaccine 

đầu tiên mà Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ thế giới thông qua chương trình 
COVAX. Theo đó, số Vaccine được trao tặng không kèm theo bất cứ 
điều kiện gì.
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