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Hôm 09/07, Tổng thống 
(TT) Joe Biden đã ký một 
sắc lệnh nhằm gia tăng sự 
cạnh tranh trong nền kinh 

tế Hoa Kỳ.
“Trong nhiều thập kỷ, quá trình 

hợp nhất doanh nghiệp đã được tăng 
tốc. Trong hơn 75% các ngành công 
nghiệp của Hoa Kỳ, một lượng ít các 
đại công ty hiện kiểm soát nhiều hoạt 
động kinh doanh hơn so với 20 năm 
trước. Điều này đúng trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, 
nông nghiệp, và hơn thế nữa,” Tòa 
Bạch Ốc cho biết trong một bản tin 
được công bố trước lễ ký kết.

“Sự thiếu cạnh tranh đó làm tăng 
chi phí cho người tiêu dùng. Vì số tập 
đoàn lớn kiểm soát thị trường ngày càng 
ít đi, các khoản tăng giá (được tính theo 
chi phí) đã tăng gấp ba lần. Gia đình 
phải trả giá cao hơn cho các nhu yếu 
phẩm – những thứ như thuốc theo toa, 
máy trợ thính, và dịch vụ Internet.”

Chính phủ TT Biden cho biết lệnh 
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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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Cảnh sát bán quân sự của Trung Quốc chuẩn bị diễn hành trên
Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, hôm 04/03/2010.

Thống đốc Nebraska Ricketts: 
Tháng Bảy là ‘tháng tưởng nhớ các 
nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản’

ROBYN BECK/AFP/GETTY IMAGES

Đoàn xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân 
đi qua trước quảng trường Thiên An Môn ở Bắc 
Kinh trong cuộc diễn hành ngày quốc khánh vào 
ngày 01/10/1999. 

HOA KỲ
Tổng thống Joe Biden nói chuyện tại Phòng phía Đông của Tòa Bạch Ốc 

ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 08/07/2021.

TÂY DƯƠNG

Hàng ngàn người 
Cuba biểu tình 
chống lại chế độ 
cộng sản

TT Biden ký sắc lệnh
nhằm gia tăng sự cạnh tranh 

trong nền kinh tế Hoa Kỳ

JACK PHILLIPS

Hàng ngàn người Cuba đã xuống 
đường hôm 11/07 tại một số thành 
phố để phản đối việc vi phạm 
nhân quyền, thiếu tự do, và tình 
hình kinh tế ngày càng tồi tệ ở đất 
nước nằm dưới sự cai trị của chính 
quyền cộng sản.

Các video đăng tải trên mạng 
xã hội cho thấy dường như các 
cuộc biểu tình đã diễn ra ở một 
Tiếp theo trang 28

Trung Cộng 100 năm qua: Một thế kỷ tàn 
sát và lừa dối (Phần 1/3)

JACK PHILLIPS

Thống đốc tiểu bang Nebraska 
Pete Ricketts đã chỉ định tháng 
Bảy là tháng “Các nạn nhân của 
Chủ nghĩa cộng sản”. 

Trong một thông cáo báo chí 
và trên Twitter, ông Ricketts đã chỉ 
đích danh Trung Cộng, chế độ vừa 

mới đánh dấu kỷ niệm 100 năm 
ngày thành lập, và Liên Xô.

Vị thống đốc thuộc Đảng Cộng 
Hòa này viết, “Ước tính 100 triệu 
người đã thiệt mạng vì các cuộc 
thanh trừng chính trị, đàn áp tôn 
giáo, những nạn đói lớn, và các 
tội ác khác chống lại loài người 
Tiếp theo trang 5

NICOLE HAO
 

Lưu ý của biên tập viên: Một số 
câu chuyện tường thuật trong bài 
viết này chứa các chi tiết phản cảm 
và đáng lo ngại về tra tấn cùng các 
hình thức đối xử đê hèn khác.

Được thành lập vào tháng 
07/1921, trong một thế kỷ, Trung 
Cộng đã gieo rắc cái chết và sự 
hủy diệt cho người dân Trung Quốc.

Lấy tư tưởng “đấu tranh” của 
chủ nghĩa Marx làm tôn chỉ hoạt 
Tiếp theo trang 25

CUỘC BỨC HẠI 
PHÁP LUÂN CÔNG 
SUỐT 22 NĂM DÀI 

CỦA BẮC KINH 

Đọc bài trang 22

Tiếp theo trang 5

Lệnh này bao 
gồm 72 sáng kiến   
của hơn một chục 
cơ quan liên bang 
sẽ giúp thúc đẩy 
sự cạnh tranh.

NHÂN QUYỀN

(20/07/1999 - 20/07/2021)
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Công ty năng lượng TC 
Energy cho biết họ 

đang tìm kiếm 15 tỷ USD 
tiền bồi thường thiệt hại từ 
chính phủ Hoa Kỳ do quyết 
định hủy bỏ dự án đường 
ống Keystone XL của Tổng 
thống (TT) Joe Biden.

Trong một tuyên bố hôm 
02/07, công ty có trụ sở tại 
Canada này cho biết họ đã đệ 
trình một thông báo về ý định 
này với Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ để bắt đầu một quyền yêu 
cầu theo Hiệp định Thương 
mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) 
kế thừa Hiệp định Hoa Kỳ–
Mexico–Canada.

Công ty cho biết họ có mục 
đích “bù lại các thiệt hại kinh 
tế do việc thu hồi Giấy phép 

của Tổng thống đối với Dự án 
Keystone XL gây ra”, thêm 
rằng họ phải chịu khoản lỗ 
hơn 15 tỷ USD “do Chính phủ 
Hoa Kỳ vi phạm các giao ước 
theo NAFTA.”

Bộ Ngoại giao đã không trả 
lời yêu cầu bình luận vào thời 
điểm công bố bài báo này.

Ông Biden đã ký một sắc 
lệnh vào ngày đầu tiên nhậm 
chức khiến dự án Keystone 
Pipeline tạm dừng, khi nói 
rằng biện pháp này là một 
phần trong nghị trình lớn hơn 
của chính phủ của ông nhằm 
giải quyết một cuộc khủng 
hoảng khí hậu được dự kiến.

Sau đó, vào ngày 09/06, TC 
Energy đã chính thức rút khỏi 
dự án này; đây là dự án được 
đề nghị lần đầu vào năm 2008 
và có thể vận chuyển hàng 

trăm ngàn thùng dầu mỗi 
ngày từ Canada vào Hoa Kỳ.

Trong khi quyết định của 
ông Biden được những người 
ủng hộ ông và nhiều nhà bảo 
vệ môi trường ca ngợi, hầu 
hết các đảng viên Cộng Hòa 
và các nhóm công nghiệp đã 
chỉ trích sắc lệnh của ông làm 
cản trở dự án đường ống. Các 
nhà phê bình nói rằng hàng 
chục ngàn người mất việc làm 
chỉ sau một đêm do dự án 
đường ống bị hủy bỏ. Sau khi 
ông Biden thu hồi giấy phép 
của đường ống, công ty năng 
lượng này cho biết “sẽ sa thải 
hàng ngàn công nhân thuộc 
nghiệp đoàn.”

Trong khi khẳng định rằng 
dự án Keystone “sẽ không 
phục vụ lợi ích quốc gia của 
Hoa Kỳ,” ông Biden nói rằng 

JACK PHILLIPS

Một người đàn ông thường 
xuyên đi phi cơ đã yêu cầu 

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đình 
chỉ các yêu cầu đeo khẩu trang 
của Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ 
(CDC) khi đi trên các phương 
tiện giao thông công cộng, chỉ 
trích các quy định này là vi hiến.

Hôm 06/07, ông Lucas Wall 
đã kháng cáo lên tòa án và chỉ 
đích danh CDC, Tổng thống 
(TT) Joe Biden, và các cơ quan 
liên bang khác là bị cáo trong 
vụ án này. Trước đó, ông đã đệ 
đơn kiện 7 hãng hàng không 
và cáo buộc rằng họ có hành 
vi phân biệt đối xử với những 
hành khách không thể đeo 
khẩu trang vì lý do y tế.

“Tòa án này đã ban hành ít 
nhất năm lệnh khẩn cấp trong 
bảy tháng qua, khẳng định dứt 
khoát rằng các chính quyền 
không thể hạn chế các quyền 
của Tu chính án thứ Nhất ngay 
cả với danh nghĩa chống lại đại 
dịch,” ông Wall đã viết trong 
bản kiến   nghị hôm 06/07. 
Ông muốn tòa án phán quyết 
về việc liệu các quyền hiến 
pháp khác “có thể bị các bị 
cáo liên bang đình chỉ vì lý do 
COVID-19 hay không.”

Ông Wall, cư ngụ tại thủ 
đô Hoa Thịnh Đốn nhưng 
tạm thời sống ở Florida, đã bị 
đuổi khỏi Phi Trường Quốc tế 
Orlando vào tháng Sáu vì đã 
không đeo khẩu trang, theo 
các báo cáo và đoạn video mà 
ông đã đăng tải trực tuyến. 
Trong phiên tòa trước đó, ông 
Wall cho biết rằng ông bị mắc 
chứng rối loạn lo âu tổng quát 
khiến ông không thể tuân theo 
điều mà ông gọi là một mệnh 
lệnh “sai trái, bất hợp pháp và 
vi hiến” về việc đeo khẩu trang.

Khi bị đuổi khỏi phi trường, 

ông Wall nói với các nhân viên 
Cục An ninh Vận tải rằng, “Tôi 
từ chối tuân thủ điều này,” tờ 
Washington Examiner đưa tin, 
trích dẫn video của ông.

“Tôi không thể đeo khẩu 
trang vì lo lắng. Tôi sẽ không 
đeo khẩu trang. Tôi không thể 
đeo khẩu trang vì khó thở,” ông 
nói. Các nhân viên vẫn từ chối 
cho phép ông vào mà không 
đeo khẩu trang ngay cả khi ông 
đã cho họ xem thẻ chích ngừa 
COVID-19.

Cuối tháng đó, một tòa án 
quận ở Florida đã từ chối cấp 
lệnh [không tuân thủ] cho 
ông về yêu cầu khẩu trang của 
CDC; đồng thời Tòa phúc thẩm 
vòng 11 của Hoa Kỳ từ chối xét 
xử vụ việc của ông Wall.

Đơn kiện của ông Wall cũng 
tuyên bố rằng ông đã bị mắc 
kẹt tại nhà mẹ mình ở Florida 
trong nhiều tháng vì ông không 
được phép bay mà không đeo 
khẩu trang.

Ông Wall cho biết trong một 
cuộc phỏng vấn với tờ Business 
Insider được công bố cách đây 
vài tuần: “Tôi đang dùng thuốc 
điều trị, nhưng tôi vẫn dễ bị 
lên cơn hoảng loạn. Một trong 
những nguyên nhân gây ra là 
bất cứ lúc nào hơi thở của tôi 
bị cản trở, thì đều đem đến cảm 
giác sợ hãi của hội chứng sợ 
không gian kín và một cảm giác 
không thoải mái chút nào.”

Vào đầu năm nay, Cơ quan 
Y tế Liên bang đã sửa đổi hướng 
dẫn của mình để nói rằng 
những người được chích ngừa 
đầy đủ không cần phải đeo khẩu 
trang trong nhà hoặc ngoài trời, 
nhưng quy định rằng họ phải 
đeo khẩu trang trên các phương 
tiện giao thông công cộng.

The Epoch Times đã liên hệ 
với CDC để yêu cầu bình luận.

 
Nguyễn Lê biên dịch

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

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

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

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

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

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

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

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

714-775-4553

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

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

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

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

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

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

Flood-builder Risks
và nhiều loại bảo hiểm khác.

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

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

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

Cell 703.485.4628

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

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ GỬI TIỀN VỀ VIỆT NAM

SAIGON CARGO LLC
18910 FM 529, Ste. #6

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

Email: binhtranwindow@gmail.com

KHUYẾN MÃI ĐẾN TẾT

Dự án đường ống Keystone XL 
yêu cầu 15 tỷ USD bồi thường 
từ chính phủ Hoa Kỳ

Người đàn ông khởi kiện lệnh 
đeo khẩu trang của CDC

ANDREW BURTON/GETTY IMAGES

KENA BETANCUR/AFP/GETTY IMAGES

ZACHARY STIEBER

Các quan chức Tòa Bạch Ốc 
đang chỉ thị các quan chức 

ở các tiểu bang trên toàn quốc 
sử dụng quỹ cứu trợ COVID-19 
để chống lại mức độ tội phạm 
đang gia tăng, trong đó có cả các 
vụ  xả  súng và mưu sát.

Chiến lược chống tội phạm 
được công bố mới đây của Tổng 
thống (TT) Joe Biden cốt lõi là 
liên kết đối tác với các thành 
phố và tiểu bang, đem lại cho 
họ “mức tài trợ liên bang mang 
tính lịch sử và một loạt các công 
cụ để giải quyết thách thức đa 
diện của nạn bạo lực súng,” 
bà Susan Rice, trợ lý của tổng 
thống về chính sách nội địa 
và là người đứng đầu Hội đồng 
Chính sách nội địa, cùng hai 
quan chức khác đã viết trong 
một bản ghi nhớ.

“Đặc biệt, chiến lược này 
dùng khoản hỗ trợ tài chính trị 
giá 350 tỷ USD trong Kế hoạch 
Giải cứu Hoa Kỳ cùng hướng 
dẫn rõ ràng để cung cấp cho 
chính quyền tiểu bang, địa 
phương, vùng lãnh thổ và bộ lạc 
số tiền họ cần để đưa thêm cảnh 
sát vào cuộc – bao gồm cả việc 
thuê nhân sự với mức độ hơn cả 
trước đại dịch tại các cộng đồng 
đang phải nếm trải sự gia tăng 
bạo lực súng liên quan đến đại 
dịch – cũng như cung cấp các 
nguồn lực, huấn luyện và trách 
nhiệm giải trình khác mà họ cần 
để tham gia vào công tác trị an 
cộng đồng một cách hiệu quả.”

Chính phủ TT Biden đã nói 
rõ rằng các khoản tài trợ này, 
bề ngoài được phân bổ để giảm 
thiểu các ảnh hưởng về tài chính 
do đại dịch COVID-19, có thể 

được sử dụng cho “các chương 
trình can thiệp bạo lực cộng 
đồng dựa trên các bằng chứng, 
vấn đề công ăn việc làm vào 
mùa hè và các cơ hội giáo dục, 
cùng các khoản đầu tư khác mà 
chúng tôi biết là sẽ giảm thiểu 
tội phạm và làm cho các khu 
vực lân cận của chúng ta an 
toàn hơn,” bản ghi nhớ viết.

Chính quyền tiểu bang và 
địa phương đã sử dụng quỹ 
này để bổ sung thêm cảnh sát, 
đầu tư vào các chương trình 
đối phó bạo lực và mua công 
nghệ chống tội phạm, chẳng 
hạn như hệ thống phát hiện 
tiếng súng. Các tiểu bang 
Albuquerque, New Mexico, đã 
chi trả 450,000 USD để tuyển 
dụng sĩ quan mới và chi 3 triệu 
USD để mở rộng hệ thống dò 
tìm; Philadelphia đã đầu tư 
1.3 triệu USD cho các chương 
trình phòng chống bạo lực; và 
Tucson, Arizona, có kế hoạch 
chi ít nhất 7 triệu USD để tăng 
cường an toàn công cộng.

Bản ghi nhớ đã được gửi tới 
các quan chức địa phương và 
tiểu bang trên cả nước.

Các thành phố lớn và các 
địa phương khác đã phải chịu 
đựng mức độ tội phạm cao 
hơn kể từ khi bắt đầu đại dịch 
COVID-19, và gia tăng không 
ngừng tại nhiều khu vực.

Chẳng hạn, ở thành phố 
New York, số vụ sát nhân 
được theo dõi hồi cuối tháng 
06/2021 cao hơn gần 11% so 
với cùng thời điểm này năm 
2020. Tính đến ngày 03/07, Los 
Angeles đã chứng kiến   mức 
tăng 24% tính từ năm 2020.

Chủ tịch Brooklyn Borough, 
ông Eric Adams, người đã giành 

được đề cử của Đảng Dân Chủ 
trong cuộc đua tranh chức thị 
trưởng ở New York, đã tiếp tục 
một nền tảng chống tội phạm 
đã từ chối rõ ràng những lời 
kêu gọi cắt giảm tài trợ cho cảnh 
sát. Ứng cử viên Đảng Cộng 
Hòa Curtis Sliwa cũng cam kết 
sẽ giải quyết tốt hơn vấn đề tội 

phạm nếu được bầu.
Bà Maria Haberfeld, giáo 

sư và là chủ nhiệm Khoa Luật, 
Khoa học Cảnh sát và Quản lý 
Tư pháp Hình sự tại John Jay 
College, cho biết tội phạm gia 
tăng một phần là do tinh thần 
chống cảnh sát đã được nhiều 
chính trị gia ủng hộ.

Bà viết trong một email, 
“Các đối tượng phạm tội là khi 
họ có ý muốn, có mục tiêu, và 
nơi đó vắng mặt người canh 
gác. Sau những lời lẽ chống 
cảnh sát tràn lan khắp đất nước 
trong năm qua, nhiều sĩ quan 
đã về hưu hoặc từ bỏ chức vụ 
và nhiều người ở lại bị làm cho 
nản lòng bởi những hành động 
chống cảnh sát khác nhau, như 
hành động loại bỏ quyền miễn 
trừ đủ tiêu chuẩn, hoặc các 
ràng buộc nghiêm trọng về khả 
năng sử dụng vũ lực có lý do 
chính đáng của họ.”

Bà cho biết thêm, “Luôn có 
những kẻ muốn phạm tội và có 
rất nhiều mục tiêu ngoài kia. 
Điều khiến số liệu thống kê 
thấp đi là nhờ sự hiện diện của 
các sĩ quan cảnh sát năng nổ – 
chà, chúng ta đã mất đi nhiều 
người trong số đó trong năm 
qua. Ngoài ra, các luật tự do hơn 
được thông qua trong những 
năm gần đây như cải cách bảo 
lãnh ở New York càng khuyến 
khích các đối tượng phạm tội 
hơn nữa.”

Ông Biden đã gặp gỡ ông 
Adams; Thị trưởng Washington 
Muriel Bowser; San Jose, 
California, Thị trưởng Sam 
Liccardo; và các quan chức 
cảnh sát từ các thành phố trên 
khắp đất nước hôm 12/07 “để 
thảo luận về kế hoạch toàn 
diện của ông nhằm giảm bạo 
lực súng đạn và tội phạm bạo 
lực,” tham vụ báo chí Tòa Bạch 
Ốc Jen Psaki nói với các phóng 
viên ở Hoa Thịnh Đốn trước 
thềm cuộc họp được tổ chức tại 
Tòa Bạch Ốc.

Hạo Văn biên dịch

Tòa Bạch Ốc kêu gọi các thành phố sử dụng quỹ 
cứu trợ COVID-19 để chống tội phạm

sắc lệnh ngày 20/01/2021 của 
ông được thiết kế để “thúc đẩy 
và bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
và môi trường, đồng thời bảo 
tồn các kho báu và di tích quốc 
gia của chúng ta, những nơi kỷ 
niệm của quốc gia.”

Đường ống dự kiến   chở 
830,000 thùng dầu mỗi ngày 
từ các bãi cát dầu ở Alberta 
đến Nebraska. Dự án đường 
ống này đã bị trì hoãn hơn 
một thập kỷ trong bối cảnh 
diễn ra sự phản đối của nhiều 
nhà bảo vệ môi trường, người 
Mỹ bản địa, và một số chủ sở 
hữu đất.

Vào tháng 02/2021, 
Bloomberg đưa tin  rằng quyết 
định cấm đường ống của ông 
Biden đã làm nóng lại mối 
quan tâm về việc vận chuyển 
dầu thô chứa cát của Canada 
đến các nhà máy lọc dầu của 
Hoa Kỳ qua hệ thống đường 
sắt sử dụng nhiều than hơn, 
khi nguồn cung từ Mexico 
và Venezuela giảm. Dữ liệu 
cho thấy Canada đã xuất cảng 
trung bình 129,727 thùng dầu 

mỗi ngày bằng đường sắt trong 
tháng 04/2021, khi ngành công 
nghiệp này tiếp tục thảo luận 
về các lựa chọn thay thế để 
giải quyết sự sụp đổ của dự án 
Keystone XL.

Trong một tuyên bố hôm 
09/06, thủ hiến Alberta Jason 
Kenney cho biết rằng ông vẫn 
“thất vọng và khó chịu với 
những tình huống quanh dự 
án Keystone XL, bao gồm cả 
việc Tổng thống hủy bỏ giấy 
phép đi qua biên giới của 
đường ống này.”

Các báo cáo cho biết tỉnh 
này đã đầu tư khoảng 1.1 tỷ 
USD vào đường ống, có nghĩa 
là bây giờ họ sẽ phải chịu lỗ 
cho  dự  án  này.

Vào tháng 05/2021, 19 tiểu 
bang do Đảng Cộng Hòa lãnh 
đạo, dẫn đầu là Tổng chưởng lý 
Montana Austin Knudsen, đã 
kêu gọi Tổng thống khôi phục 
lại đường ống này.

 
Bản tin có sự đóng góp của
Jack Phillips 
Kim Liên biên dịch

Hàng dặm dài ống chưa sử dụng, được chuẩn bị cho dự án đường ống Keystone XL ở bên ngoài Gascoyne, North Dakota, ngày 14/10/2014.

Một người đàn ông đeo hai lớp khẩu trang khi đến thăm Quảng trường Thời đại ở New York 
ngày 10/12/2020.

TT Joe Biden bước lên chuyên cơ Air Force One tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland,
hôm  09/07/2021.

Cảnh sát điều tra hiện trường một vụ xả súng ở Brooklyn, thành phố New York hôm 23/06/2021. 

TOM BRENNER/REUTERS

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES
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này bao gồm 72 sáng kiến   của hơn một 
chục cơ quan liên bang sẽ giúp thúc đẩy 
sự cạnh tranh.

Điều đó bao gồm việc giúp thay đổi 
công việc dễ dàng, và tăng lương bằng 
cách cấm hoặc hạn chế các thỏa thuận 
không cạnh tranh và các yêu cầu giấy 
phép hành nghề không cần thiết, giảm 
giá thuốc theo toa, máy trợ thính được 
bán tự do tại các cửa hàng thuốc (không 
cần toa), yêu cầu các hãng hàng không 
công khai các phí phụ thu, và cấm các 
nhà cung cấp dịch vụ Internet thu phí 
kết thúc hợp đồng sớm cao quá mức.

Một lĩnh vực quan trọng được đề cập 
đến là giải quyết các đại công ty công nghệ 
(big tech), bao gồm Facebook và công 
ty mẹ của Google là Alphabet. Lệnh này 
nhằm giám sát các vụ thâu tóm để loại 
bỏ công ty bị thâu tóm, hoặc các đại công 
ty công nghệ mua lại đối thủ cạnh tranh 
tiềm năng. Chính phủ cũng cáo buộc các 
nền tảng công nghệ lớn thu thập quá 

nhiều thông tin cá nhân và đang yêu cầu 
Ủy ban Thương mại Liên bang thiết lập 
các quy tắc về giám sát và tích lũy dữ liệu.

Việc chống lại Big Tech là một trong 
số ít lĩnh vực mà Đảng Cộng Hòa và Đảng 
Dân Chủ đồng thuận về hành động. 

Bà Monica Crowley, cựu phụ tá Bộ 
trưởng Bộ Tài chính, cho biết trong một lần 
xuất hiện trên chương trình Friday của đài 
Fox News rằng bà rất ngạc nhiên khi thấy 
“các biện pháp ủng hộ cạnh tranh”, và hài 
lòng vì lệnh này bao gồm hành động đối 
với Big Tech, vận tải biển, và đường sắt.

“Tôi đang hy vọng. Mối quan tâm duy 
nhất của tôi là bất cứ khi nào chính phủ 
can thiệp vào nền kinh tế, thường có xu 
hướng làm ảnh hưởng đến thị trường 
và gây ra những hậu quả không lường 
trước,” bà cho biết sau đó.

Trong khi chính phủ TT Biden cáo 
buộc sự độc quyền ở Hoa Kỳ đang gia 
tăng, thì một tổ chức tư vấn chính sách, 
ITIF, cho biết trên thực tế các ngành 
công nghiệp không trở nên cô đặc hơn.

Ông Portuese cho biết trong một 
tuyên bố rằng, “Chỉ có 4% các ngành 
công nghiệp của Hoa Kỳ có mức độ tập 
trung cao, và tỷ trọng của các ngành có 
mức độ tập trung thấp đã tăng khoảng 
25%  từ  năm 2002 đến năm 2017.”

Chánh Tín  biên dịch

TOM OZIMEK

Chuyên gia về chính sách 
môi trường Michael 

Shellenberger nói với chương 
trình “The Nation Speaks” 
của đài NTD rằng hiệu quả 
kinh tế của việc sản xuất, khai 
thác, tái chế tấm quang năng 
cho thấy công nghệ này hàm 
chứa những điều “độc hại” và 
“nguy hiểm”, được thúc đẩy bởi 
khuynh hướng ý thức hệ thay vì 
tính đúng đắn khoa học.

“Chúng ta như đã bị thôi 
miên,” ông Shellenberger nói 
khi mô tả niềm tin sai lầm cho 
rằng năng lượng mặt trời là thân 
thiện với môi trường, thay thế 
cho các hình thức truyền thống 
của việc tạo năng lượng như 
nguyên tử.

Ông cho biết thêm, “Đó 
là sự theo đuổi tinh thần. Có 
ý tưởng cho rằng… chúng ta 
sẽ bảo vệ môi trường tự nhiên 
bằng cách phụ thuộc vào các 
dòng năng lượng tự nhiên như 
ánh sáng mặt trời. Đó không 
phải là một quan điểm khoa 
học. Điều này thực sự còn làm 
cho môi trường tồi tệ thêm.” 

Một nghiên cứu gần đây của 
tạp chí Harvard Business Review 
kết luận rằng các tấm quang 
năng đang được thay thế nhanh 

hơn dự kiến do các động lực kinh 
tế khác nhau, và cảnh báo về núi 
rác thải tấm quang năng đang 
gia tăng “với mức độ gây thiệt 
hại mang tính sống còn” trừ khi 
áp dụng các biện pháp hỗ trợ để 
giảm chi phí tái chế cao.

Nghiên cứu này nêu rõ, “Các 
khoản tiền ưu đãi nhanh chóng 
khuyến khích khách hàng đổi 
các tấm pin hiện có của họ lấy 
các mẫu mới hơn, rẻ hơn, hiệu 
quả hơn. Trong một ngành công 
nghiệp mà các giải pháp tuần 
hoàn như tái chế vẫn thiếu sót 
một cách đáng tiếc, khối lượng 
lớn các tấm pin bị loại bỏ sẽ sớm 
có nguy cơ gây hại với mức độ 
mang tính tồn vong.” 

Nghiên cứu trích dẫn ước 
tính của ông Garvin Heath, 
nhà khoa học cao cấp tại Phòng 
thí nghiệm Năng lượng Tái 
tạo Quốc gia, người nói với PV 
Magazine rằng chi phí tái chế 
một tấm pin là từ 20 đến 30 USD 
trong khi chỉ cần 1 đến 2 USD 
để chuyển tấm pin đó đến bãi 
rác. Tạp chí Harvard Business 
Review kết luận rằng lời hứa 
hùng hồn về việc ứng dụng rộng 
rãi năng lượng mặt trời hơn như 
một giải pháp thay thế thân 
thiện với môi trường “sẽ nhanh 
chóng trở nên u ám khi ngành 
công nghiệp này bị chìm dưới 

sức nặng của khối rác thải của 
chính mình.”

Khi được hỏi về bài nghiên 
cứu, ông Shellenberger xác 
nhận chi phí tái chế cao, nhưng 
lưu ý rằng chúng chỉ là một 
phần của gánh nặng cuối vòng 
đời của năng lượng mặt trời. Các 
tấm pin có chứa các kim loại 
nặng như chì, có thể được thoát 
ra dưới dạng một đám mây độc 
hại nếu các tấm pin này bị vỡ 
trong quá trình nghiền rác.

Ông cho biết: “Đó là chất 
thải độc hại. Than chì không 
phải là thứ mà chúng tôi cho 
phép mọi người tiếp xúc trong 
hơn nửa thế kỷ qua, vì chúng 
tôi biết nó gây tổn thương đến 
não bộ. Vì vậy, các tấm pin 
này nguy hiểm như sơn có chì, 
nguy hiểm như tất cả các vật 
liệu có chì mà xã hội về căn bản 
đã loại bỏ cho đến tận bây giờ.”

Ông Shellenberger cho hay, 
“Ngày nay chúng tôi biết rằng 
sản phẩm tiêu dùng này, thứ 

mà bằng cách nào đó mọi người 
nghĩ rằng là sạch, là hài hòa với 
thiên nhiên, thì lại thực sự là… 
thực sự là khá độc hại. Và có 
rất nhiều sản phẩm kiểu này.”

Thực tế rằng các tấm pin 
xuống cấp nhanh hơn so với 
suy nghĩ trước đó càng làm 
tăng thêm lượng chất thải năng 
lượng mặt trời.

Ông Schellenberger nói: 
“Chúng xuống cấp khoảng 1% 
một năm, không phải 0.5% một 
năm. Và điều đó có nghĩa là 
mọi người có lý do để thay thế 
chúng nhanh hơn.”

 “Có một ý tưởng lãng mạn 
rằng quý vị sẽ nhận được các 
tấm quang năng và quý vị sẽ 
lắp đặt chúng một lần, và sau 
đó quý vị sẽ không bao giờ phải 
làm bất cứ điều gì nữa. Bây giờ 
chúng tôi biết rằng mọi người sẽ 
lắp đặt lại chúng khoảng chừng 
mỗi 10 năm một lần,” ông cho 
biết thêm rằng ngược lại, các 
nhà máy điện nguyên tử có thể 
hoạt động trong khoảng 80 năm.

“Vì vậy, chúng ta đang nói 
về một sự khác biệt to lớn và sự 
gia tăng to lớn về tổng lượng vật 
liệu và tổng lượng chất thải,” 
ông nói thêm rằng các tính 
toán của riêng ông cho thấy các 
tấm quang năng tạo ra chất thải 
nguy hại hơn gấp 200 đến 300 
lần so với chất thải phóng xạ cấp 
cao thải ra từ các nhà máy điện 
nguyên tử, “vốn có thể là loại 
chất thải đáng sợ nhất.”

Ông nói về sự thúc đẩy việc 
áp dụng năng lượng mặt trời, 
“Tôi nghĩ điều này được  thúc 
đẩy bởi một loại ảo tưởng và rất 
có ý thức hệ, một kiểu tưởng 
tượng được lý tưởng hóa.”

 
Hồng Ân biên dịch

◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

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

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

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

◾	 Nhân	viên	địa	o� c	toàn	thời	gian,		 	
7	ngày/tua�n.
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Thống đốc Nebraska Ricketts: 
Tháng Bảy là ‘tháng tưởng nhớ các 
nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản’

Thực tế rằng các 
tấm pin xuống 

cấp nhanh hơn so 
với suy nghĩ trước 
đó càng làm tăng 
thêm lượng chất 
thải năng lượng 

mặt trời.

do các chế độ cộng sản như Liên bang 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết 
(USSR) và Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa gây ra.”

Vị thống đốc này lưu ý rằng cuộc 
Đại Nhảy Vọt của cựu độc tài Trung 
Cộng Mao Trạch Đông – một nỗ lực 
nhằm dồn nông dân Trung Quốc vào 
các công xã – đã cướp đi mạng sống 
của khoảng 45 triệu người. Con số đó 
đã được sử gia Frank Dikötter tiết lộ 
nhiều năm trước đây; ông đã ghi lại 
một cách có hệ thống những cuộc 
thanh trừng quy mô lớn của Trung 
Cộng, những chính sách thất bại như 
Đại Nhảy Vọt và cuộc Cách mạng Văn 
hóa thảm khốc không kém.

Trong bài viết vài năm trước, ông 
Dikötter đã đưa ra những thí dụ tàn 
bạo về cách Trung Cộng thực thi các 
chính sách công xã hóa của họ. Có 
thời điểm trong nạn đói trên, một 
người đàn ông tên là Wang Ziyou đã 
bị nhà cầm quyền này kết tội vì đào 
một củ khoai tây, Trung Cộng đã cắt 
một bên tai của ông, và “chân bị 
trói bằng dây sắt, một tảng đá chừng 
mười kilogram được chèn lên lưng, 
và sau đó họ dùng một khí cụ nung 
đỏ để đóng dấu ông ấy,” ông Dikötter 
ghi chép lại.

Ngày nay, “hàng triệu người đang 
phải chịu đựng sự đàn áp chính trị và 
tôn giáo dưới thời Trung Cộng,” thông 
cáo tháng Bảy của thống đốc viết, dẫn 
chứng cách đối xử của Trung Cộng đối 
với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, 
những tín đồ Cơ Đốc tại gia và các 
nhóm khác. “Hàng trăm triệu người 
vẫn tiếp tục sống dưới các chế độ cộng 
sản và xã hội chủ nghĩa vốn hạn chế 
các quyền tự do và thiếu tôn trọng 
nhân quyền,” tuyên bố cho biết thêm.

Các bài báo gần đây cũng cho biết 
Trung Cộng vẫn tiếp tục bức hại Pháp 
Luân Công, một môn tu luyện tinh 
thần bao gồm các bài tập thiền định 
và các bài giảng đạo đức xoay quanh 
các giá trị như Chân, Thiện, và Nhẫn. 
Gần 700 học viên Pháp Luân Công, 
trong đó có một nạn nhân 88 tuổi, đã 

bị Trung Cộng kết án sau khi bị buộc 
tội với các tội danh không xác thực 
bao gồm “chống đối việc thực thi pháp 
luật”. Kể từ năm 1999, hàng triệu học 
viên đã bị bỏ tù, tra tấn, sát hại hoặc 
bị đuổi việc.

Văn phòng của vị thống đốc này 
cũng trích dẫn “chương trình công xã 
hóa” của nhà độc tài Liên Xô cũ Joseph 
Stalin đã sát hại từ 6 đến 10 triệu người 
trong chế độ của ông ta.

Vào tháng Bảy, Thống đốc tiểu 
bang Florida Ron DeSantis đã ký ba 
dự luật quy định học sinh phải được 
giảng dạy về những “tội ác của chủ 
nghĩa cộng sản”.

Luật này sẽ “bổ sung một yêu cầu 
trong giờ học về chính phủ tại các 
trường trung học là học sinh phải 
được giảng dạy về những tội ác của 
chủ nghĩa cộng sản và những gốc rễ 
của chế độ độc tài,” ông DeSantis 
nói. “Chúng ta có một số người 
ở Florida, đặc biệt là ở phía nam 
Florida, những người đã chạy trốn 
khỏi các chế độ chuyên chế toàn trị, 
những người đã chạy trốn khỏi các 
chế độ độc tài cộng sản để có thể đến 
được Hoa Kỳ.”

 
Hồng Ân biên dịch

JACK PHILLIPS

Ông Larry Sanger, nhà đồng 
sáng lập Wikipedia, cảnh 

báo rằng bách khoa toàn thư 
trực tuyến này “mang tính 
phiến diện hơn bao giờ hết” dựa 
trên các mục nhập (entry) của 
trang web này về Black Lives 
Matter, cuộc bầu cử năm 2020, 
hai lần đàn hặc cựu Tổng thống 
Donald Trump, và các chủ đề 
gây tranh cãi khác.

Đặc biệt, ông Sanger đã đặt 
vấn đề với cách dẫn nguồn của 
một số mục nhập Wikipedia.

Ông viết trong một bài báo 
trên trang web của mình: “Tóm 
lại, và với một vài trường hợp 
ngoại lệ, chỉ những nguồn chính 
thức cấp tiến theo chủ nghĩa 
toàn cầu – và những nguồn thân 
thiện với chủ nghĩa cấp tiến toàn 
cầu – mới được chấp thuận.”

Ông nói, một số hãng thông 
tấn trung lập như The Daily 
Telegraph, The Wall Street 
Journal, và The Weekly Standard 
đôi khi được phép dẫn nguồn, 
nhưng các biên tập viên của 
Wikipedia “cẩn thận đừng bao giờ 
rời khỏi Cửa sổ Overton hiện tại 
của tư tưởng cấp tiến.” (Overton 
Window: một lý thuyết chính trị 
mô tả ranh giới của các ý tưởng 
có thể được xã hội chấp nhận)

Không giống như Facebook 
Inc. và Twitter – những trang 
mạng xã hội có cách tiếp cận từ 
trên xuống trong việc kiểm duyệt 
nội dung – Wikipedia, đã tròn 20 
tuổi hồi đầu năm nay, phần lớn 
dựa vào các tình nguyện viên 
không được trả lương để giải 

quyết các vấn đề quanh hành vi 
của người dùng, chỉnh sửa mục 
nhập, và các khía cạnh khác của 
việc quản trị trang web.

Theo một bài báo của 
Reuters, Wikipedia có 230,000 
biên tập viên tình nguyện làm 
việc trên các bài báo có nguồn 
lực từ cộng đồng, và hơn 3,500 
“quản trị viên” có thể thực hiện 
các hành động như chặn tài 
khoản hoặc hạn chế chỉnh sửa 
trên một số trang nào đó.

Hơn nữa, ông Sanger gợi ý, 
các biên tập viên của Wikipedia 
đã “thanh lọc một cách có hệ 
thống các nguồn truyền thông 
theo phái bảo tồn truyền thống” 
bởi vì các biên tập viên của 
trang này “không muốn những 
gì họ loại bỏ như ‘thông tin sai 
lệch’ hoặc ‘thuyết âm mưu’, v.v. 
khiến phải đối diện với bất kỳ 
phiên điều trần nào. Nói như 

vậy, họ (và các tổ chức thiên vị 
tương tự) rõ ràng đang tuyên bố 
độc quyền kiểm soát những gì 
người ta có thể nghĩ. Họ muốn 
thiết lập ranh giới của cuộc 
tranh luận, và họ muốn dạy quý 
vị nên suy nghĩ thế nào.”

Ông Sanger lưu ý rằng 
Wikipedia đã cấm trích nguồn 
báo cáo chính trị của Fox News, 
New York Post, và Daily Mail.

Theo một trang Wikipedia 
về các nguồn có thể được 
sử dụng, các trang web của 
phái truyền thống khác như 
Breitbart, The Blaze, The Daily 
Wire, The Gateway Pundit, và 
Newsmax cũng bị cấm.

Ông nói thêm: “Nhiều nguồn 
có quan điểm bảo tồn truyền 
thống, tự do hoặc đối lập cũng 
bị cấm trên Wikipedia, bao gồm 
Quillette, The Federalist, và 
Daily Caller. Những nguồn đó 

có thể là thiểu số, truyền thống, 
hoặc không phải là ‘cấp tiến’; 
nhưng chúng vẫn là thông tin 
dòng chính. Vậy thì làm thế nào 
mà những quan điểm như vậy 
lại có thể được công khai thảo 
luận trên Wikipedia? Lời đáp: 
thường thì, những quan điểm 
này không thể, nếu không có 
sẵn ‘nguồn đáng tin cậy’ để báo 
cáo về chúng.”

Ông Sanger viết trong phần 
kết trên trang web của mình, 
“Không quá đáng khi nói rằng 
Wikipedia, giống như nhiều tổ 
chức khác có thành kiến sâu sắc 
về thế giới kỹ thuật số mới dũng 
cảm của chúng ta, đã tự biến 
mình thành một loại cảnh sát tư 
tưởng mà trên thực tế, đã phong 
bế các quan điểm bảo tồn truyền 
thống họ không đồng ý. Nền dân 
chủ không thể phát triển trong 
những điều kiện như vậy: Tôi 
khẳng định rằng Wikipedia đã 
trở thành một đối thủ của nền 
dân chủ mạnh mẽ.”

Về nền dân chủ, ông lập 
luận, “các cử tri được cung cấp 
đầy đủ những quan điểm về các 
vấn đề gây tranh cãi, để họ có 
thể tự quyết định.”

Ông Sanger và một nhà đồng 
sáng lập khác, Jimmy Wales, đã 
sáng lập Wikipedia – mà ông 
Sanger là người đặt tên cho trang 
này – vào năm 2001. Một năm 
sau, ông Sanger đã rời khỏi dự 
án này và, và trong nhiều năm, 
ông đã chỉ trích trang web này.

The Epoch Times đã liên hệ với 
Wikipedia để yêu cầu bình luận.
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‘Wikipedia ngày càng phiến diện hơn bao giờ hết’ Làn sóng rác thải 
tấm quang năng hé 
lộ mặt tối của năng 
lượng tái tạo 

JACK PHILLIPS

FBI đang nhận nhiều 
lời chỉ trích vì một 

dòng tweet họ đăng hôm 11/07 
đề nghị người Mỹ nên theo 
dõi “các thành viên trong gia 
đình và bạn bè” để biết các 
dấu hiệu “vận động bạo lực” 
và báo cáo “các hành vi đáng 
ngờ” trong nỗ lực ngăn chặn 
các hoạt động cực đoan.

Đoạn tweet đã viết: “Các 
thành viên trong gia đình và 
bạn bè đồng trang lứa thường 
có vị trí thuận lợi nhất để chứng 
kiến   các dấu hiệu của sự vận 
động dẫn đến bạo lực. Giúp 
ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan 
bạo lực tại địa phương. Hãy 
truy cập https://go.usa.gov/
x6mjf để tìm hiểu cách phát 
hiện các hành vi đáng ngờ và 
báo cáo cho FBI”. Bài tweet 
này còn kèm theo hai bức ảnh 
của một cá nhân được đánh 

dấu màu đỏ đang truy cập vào 
máy điện toán.

Trong dòng tweet là một liên 
kết đến một tập sách nhỏ của 
chính phủ được viết năm 2015 
liên quan đến các dấu hiệu cho 
thấy ai đó có thể đang suy tính 
về hành vi bạo lực, nhưng ấn 
phẩm này chủ yếu đề cập đến 
các tổ chức khủng bố Hồi giáo 
bao gồm cả ISIS và al-Qaeda.

“Điều quan trọng là phải 
xem xét tính tổng thể của tình 
huống khi quan sát các dấu 
hiệu tiềm ẩn, vì một số yếu tố 
có thể làm tăng nguy cơ bạo 
lực cực đoan trong một tình 
huống nhất định,” tập sách 
cho biết thêm rằng một số yếu 
tố này bao gồm cả việc một 
người “không có khả năng ứng 
phó với những thay đổi hoặc 
cảm giác thất bại trong các 
mối quan hệ, trường học hoặc 
sự nghiệp.”

“Tiền sử bạo lực (ví dụ: bạo 

lực gia đình hoặc bạo lực đối 
với động vật) và trạng thái tinh 
thần bất ổn định; cô lập xã hội, 
hoặc không có khả năng tham 
gia với hoặc kết nối với những 
người khác;” và “việc sở hữu, 
tiếp cận hay thông thạo về vũ 
khí hoặc chất nổ” nên được gắn 
cờ, FBI viết.

Ông Richard Grenell, người 
đã từng giữ tạm chức vụ giám 
đốc tình báo quốc gia, đã viết 
rằng dòng tweet của FBI “gây 
phẫn nộ” vì cơ quan này “đang 
có ngày càng nhiều các vấn đề 
về uy tín, và kiểu chỉ điểm tệ hại 
này rõ ràng là vô ích.” Một số 
nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa 
cũng đã chỉ trích dòng tweet 
này, nói rằng FBI đang khuyến 
khích các thành viên trong gia 
đình Mỹ theo dõi lẫn nhau.

“Ở Cuba và Trung Quốc, họ 
cũng yêu cầu trẻ em theo dõi cha 
mẹ chúng,” Thượng nghị sĩ Ted 
Cruz (Cộng Hòa–Texas) viết.

Dân biểu Dan Bishop (Cộng 
Hòa–Texas) viết: “Những người 
này đã bảo vệ Hillary, lạm dụng 
cơ sở dữ liệu giám sát của NSA 
chống lại người Mỹ, sử dụng 
tuyên truyền không đáng tin 
cậy do DNC tài trợ để theo dõi 
ông Trump, kéo dài trò lừa bịp 
thông đồng với Nga và liên tục 
nói dối FISC. Và giờ họ nói với 
quý vị rằng quý vị nên theo dõi 
gia đình mình.”

Không rõ FBI đăng dòng 

tweet này có liên quan đến 
chiến dịch của chính phủ TT 
Biden chống lại “những kẻ 
cực đoan bạo lực trong nước” 
hay các hoạt động tình báo lâu 
đời chống lại các nhóm khủng 
bố Hồi giáo. Các quan chức 
tại cơ quan này đã không hồi 
đáp yêu cầu bình luận của The 
Epoch Times tại thời điểm báo 
phát hành.

Hạo Văn biên dịch

FBI tweet yêu cầu người Mỹ báo cáo 
‘thành viên gia đình và bạn bè’

Trụ sở của Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 11/07/2018. 

Ông Larry Sanger, đồng sáng 
lập Wikipedia kiêm cựu giáo 
sư triết học, ngồi giữa hai kệ 
sách tham khảo tại một thư 

viện ở Columbus, Ohio,
ngày 26/03/2007.

Tôi khẳng định 
rằng Wikipedia đã 
trở thành một đối 
thủ của nền dân 

chủ mạnh mẽ.

Ông Larry Sanger,
đồng sáng lập Wikipedia

AP PHOTO/KIICHIRO SATO

Công nhân lắp đặt các tấm 
quang năng trên nóc một 
ngôi nhà ở San Francisco, 

California, vào ngày 
09/05/2018.

JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

TT Biden ký sắc 
lệnh nhằm gia tăng 
sự cạnh tranh trong 
nền kinh tế Hoa Kỳ

Tiếp theo từ trang 1
Tiếp theo từ trang 1

Thống đốc tiểu bang Nebraska Pete Ricketts trong văn 
phòng của mình ở thủ phủ của bang ở Lincoln, Neb., 
hôm 24/06/2021.
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RAO VẶT

VIỆC LÀM
Grace Dental Lab

11344 Coloma Road, Suite 345
Gold River, CA 95670

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chương trình
QUÀ TẶNG TINH THẦN

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

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

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

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

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

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

Westminster, CA 92683

CẦN RAO VẶT
Xin gọi: 714-356-8899

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

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

Xin L/L: 714-356-8899

CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

JON CHERRY/GETTY IMAGES

ROGER L. SIMON

Thôi được rồi, tôi đã nói 
dối. Đó chỉ là một “đầu đề” 
gây tò mò, để thu hút mọi 
người nhấp vào xem thôi. 

Tôi xin lỗi – đại loại là vậy.
Tôi không muốn cắt giảm 

chi tiêu cho quân đội, không hề, ít ra 
là chưa – đặc biệt là với một kẻ được 
nhận định là sát nhân hàng loạt đang 
đảm nhận chức vụ tổng thống Iran, 
thì điều đó sẽ không ngăn được chính 
phủ Tổng thống (TT) Biden xu nịnh 
không làm việc mù quáng theo đuổi 
một thỏa thuận nguyên tử với những 
kẻ quái vật này đâu.

(Ai sẽ là một Neville Chamberlain 
của chúng ta [người được biết đến với 
chính sách ngoại giao nhân nhượng] 
– ông John Kerry hay là ông Anthony 
Blinken?)

Tuy nhiên, nếu tôi phải lựa chọn 
trong thế giới thực giữa việc cắt giảm 
ngân sách quân đội và cảnh sát, thì tôi 
sẽ không do dự mà chọn cắt giảm ngân 
sách quân đội.

Ngày nay, không ai khác cần đến 
ngân sách cấp bách hơn là cảnh 
sát, với tình trạng tội phạm gia tăng 
khủng khiếp ở khắp đất nước, phần 
lớn ở các khu dân cư người Mỹ gốc 
Phi Châu, nhưng hầu như ở khắp mọi 
nơi cũng vậy.

Tỷ lệ án mạng đã tăng trung bình 
37% tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ.

Nếu có bất cứ điều gì cấp bách, thì 
đó là cảnh sát cần được cấp thêm kinh 
phí – thât nhiều hơn, cùng với việc quay 
trở lại một phiên bản nào đó của chính 
sách “Cửa sổ vỡ” (“Broken Windows”) 
thành công của ông Rudy Giuliani.

Biết đâu đội chống bạo động của 
thành phố Portland có thể bị “dụ dỗ” 
để không từ chức bằng một mức lương 
xứng đáng, sau khi vừa phải chống 
chọi không ngừng nghỉ với những kẻ 
tâm thần Antifa và Black Lives Matter 
(BLM), cùng lúc đó lại bị những kẻ 
cấp tiến co ro điều hành khiến cho 
thành phố xinh đẹp thuở nào trở 
thành bình địa.

Và thậm chí đừng để tôi bắt đầu nói 
về bà thị trưởng Chicago, một kẻ phân 
biệt chủng ngạo mạn không chịu nói 
chuyện với các phóng viên da trắng, 
trong khi những đứa trẻ người Mỹ gốc 
Phi Châu trong thành phố của bà ta lại 
đang bị các băng nhóm nghiện ngập 
tiêm nhiễm vào đầu.

[Lưu ý rằng tôi không viết hoa chữ 
b trong từ da màu (black) đồng thời để 
chữ w trong từ da trắng (white) là chữ 
thường, [bởi] một chiêu trò hoàn toàn 
phân biệt chủng tộc khác đang được lan 
truyền trong nền văn hóa bởi những kẻ 
“phản động” đạo đức giả đứng đầu trong 

báo giới của chúng ta, như The New 
York Times và The Associated Press.]

À, mà quân đội thì sao.
Quân đội từng là nơi trú ẩn an toàn – 

hoặc chúng ta vẫn tưởng vậy.
Nhưng trừ những người ủng hộ nhiệt 

thành nhất đối với thuyết sắc tộc trọng 
yếu ra, liệu có ai không khỏi bàng hoàng 
và chán nản trước những câu trả lời 
lảng tránh một cách kỳ lạ của Đô đốc 
Michael M. Gilday trước các chất vấn 
của Dân biểu Jim Banks (Cộng Hòa–
Indiana) tại các phiên điều trần của 
Ủy ban các Lực lượng Vũ trang Hạ viện 
hôm 15/06 chứ?

Nếu quý vị nào chưa xem cuộc trao 
đổi ấy, đã được phát lại thường xuyên 
trên các kênh truyền hình cáp có 
khuynh hướng bảo tồn truyền thống, 
thì hãy truy cập vào đây: https://www.
youtube.com/watch?v=MMfDlNX2_VM.

Như The Daily Signal đã đưa tin:
“Đô đốc Michael M. Gilday, người 

đứng đầu các hoạt động hải quân, đã 
không đáp lại các câu hỏi hôm thứ Ba 
(15/06) về việc liệu sự phản đối của tác 
giả kiêm nhà hoạt động Ibram X. Kendi 
đối với việc nhận con nuôi khác chủng 
tộc và với chủ nghĩa tư bản có phải là 
cực đoan hay không.”

“Nhưng, ông Gilday đã nói với Ủy 
ban các Lực lượng Vũ trang Hạ viện rằng 
cuốn sách ‘Làm Thế Nào Để Trở Thành 
Một Người Chống Chủ Nghĩa Phân Biệt 
Chủng Tộc’ gây tranh cãi của ông Kendi 
sẽ đưa đến ‘một lực lượng Hải quân tốt 
hơn’ bằng cách thúc đẩy nhiều cuộc 
thảo luận hơn nữa về phân biệt chủng 
tộc tại Hoa Kỳ.”

Cuốn sách này đã nằm trong danh 
mục nên đọc của Lực lượng Hải quân và 
như The Daily Signal đã lưu ý thêm:

“Ông Brent Sadler, chuyên gia cao 
cấp về thủy chiến và công nghệ tân tiến 
tại Trung tâm Quốc phòng của The 
Heritage Foundation cho biết: ‘Quan 
điểm thụ động của ông Gilday về danh 
mục nên đọc của ông ấy không hoàn 
toàn chính xác.”

‘Danh mục [nên] đọc này bị lệch 
với chủ nghĩa chống phân biệt chủng 
tộc và nghiêng về thuyết sắc tộc trọng 
yếu. Một danh mục [nên] đọc chính là 
một sự tán đồng,’” ông Sadler nói với 
The Daily Signal.

Tôi đã nghe nói về sự lây nhiễm 
chính trị “thức tỉnh” của quân đội một 
thời gian, nhưng rồi nó đã hiện hữu 
trước mắt tôi. Tôi chỉ có thể hình dung 
việc đó thực sự ra sao trong nội tình các 
nhóm cao cấp của Ngũ Giác Đài. Hẳn 
ngài Patton sẽ nổi cơn thịnh nộ đây.

Xin nhắc nhở một cách hãi hùng 
rằng chính ông Gilday cùng các đồng 
minh của ông ấy chịu trách nhiệm 
ngăn chặn Trung Cộng ở Biển Đông và 
những nơi khác.

Quý vị có thể nhìn thấy sự xúi giục 
để cắt giảm ngân sách của quân đội, 
nhưng, tất nhiên, chúng ta đã bị mắc 
bẫy. Trung Quốc và Nga không hề có 
ý định cắt giảm ngân sách quân đội 
của họ đâu.

Đối với ông Kendi, công việc của ông 
ta – giống như công việc của người đồng 
sáng lập BLM và ông trùm bất động sản 
đầy tham vọng Patrisse Khan-Cullors 
vậy – chỉ thuần túy là về tiền bạc. Quý vị 
mà không viết một cuốn sách bán chạy 
nhất hay giành được sự ủng hộ của tờ 
New York Times đã nói ở trên, như ông 
Kendi đã làm, thì chỉ còn cách là một 
lần nữa tán thành Ngài Martin Luther 
King và bài diễn văn về Giấc mơ bình 
đẳng “mệt mỏi” của ông ấy.

Quý vị phải xông xáo lên. Thuyết sắc 
tộc trọng yếu là rất kích động.

Thuyết này còn phân biệt chủng tộc, 
ngớ ngẩn, và gây chia rẽ dữ dội – nhưng 
không sao cả.

Thuyết này hướng tới đâu?
Khi còn học trung học, tôi nhớ đã 

đọc cuốn sách đầy uy lực của James 
Baldwin “Trận Hỏa Hoạn Lần Tới” 
(The Fire Next Time). Nhan đề cuốn 
sách đến từ một câu ghép trong tinh 
thần cảm động của bài hát [phúc âm cổ 
điển] “Mary Đừng Than Khóc” (Mary 
Don’t You Weep):

“Và Thượng Đế đã ban cho Noah dấu 
hiệu cầu vồng

Không còn nước, trận hỏa hoạn 
lần tới...”

Kể từ đó, đã có rất nhiều vụ hỏa hoạn 
xảy ra, chủ yếu từ các cộng đồng người 
Mỹ gốc Phi Châu do các nhà lãnh đạo 
phân biệt chủng tộc lợi dụng thúc đẩy, 
những thứ mà ông Baldwin và ông 
Ralph Ellison chắc chắn đã nhận ra.

Nhưng như một nam ca sĩ 80 tuổi đã 
từng hát, “Cho đến lúc họ bắt đầu thay 
đổi.” Các vai trò đang đảo ngược. Hỏa 

hoạn có thể đến từ phía bên kia.
Trong một bài báo hấp dẫn trên 

blog “Gold, Goats 'n Guns”, ông Tom 
Luongo đã viết:

“Sẽ có những bất ngờ chính trị trên 
khắp Âu Châu trong năm nay và năm 
sau. Vào thời điểm họ hoàn thành, 
Đảng Dân Chủ sẽ giống như Đảng Lao 
Động ở Anh Quốc, là lớp vỏ ngoài dễ 
vỡ của một đảng được làm nên từ các 
thành phần đầy đố kỵ và nịnh nọt, và 
Đảng Cộng Hòa, được dẫn dắt bởi ông 
Trump, sẽ trở lại nắm quyền với một 
sự báo thù mà chúng ta chưa từng trải 
qua trong nền chính trị Hoa Kỳ. Điều 
đó sẽ không dễ chịu đâu.”

Hmm… Nếu đúng là như vậy, và 
bắt đầu có vẻ ngày càng có khả năng 
xảy ra vì nhiều lý do (ông Luongo đang 
viết về việc ông John Stewart hạ bệ ông 
Colbert), thì tương lai có vẻ không mấy 
hứa hẹn cho Đô đốc Gilday và những 
người thân cận của ông ta ở Ngũ Giác 
Đài. Tốt hơn là họ nên tỉnh thức khỏi sự 
“thức tỉnh” và, như họ từng nói trong 
các thuật ngữ hàng hải thích hợp, hãy 
chỉnh đốn lại nếu không sẽ bị sa thải.

Tác giả Roger L. Simon là một tiểu thuyết 
gia từng đoạt giải thưởng, nhà biên kịch 
được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập 
PJMedia, và hiện là biên tập viên chính 
cho The Epoch Times. Những cuốn sách 
gần đây nhất của ông là “The GOAT” (tiểu 
thuyết viễn tưởng) và “Tôi Biết Rõ Nhất: 
Sự Ích Kỷ Về Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền 
Cộng Hòa Của Chúng Ta Như Thế Nào, 
Nếu Điều Đó Chưa Xảy Ra” (sách phi hư 
cấu). Quý vị có thể tìm thấy ông ấy trên 
Parler @rogerlsimon.

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

Đừng cắt giảm ngân sách của cảnh sát. 
Hãy cắt giảm ngân sách của quân đội!

ROGER KIMBALL

Kể từ khi triết gia Socrates 
làm những người đối thoại 
với ông khó chịu bằng 
những câu hỏi mà họ không 

thể trả lời, tất cả những người 
giỏi nhất đã nói với chúng ta rằng câu hỏi 
quan trọng hơn câu trả lời.

Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ thử một chuyên 
mục với hầu hết các câu hỏi.

Socrates muốn biết những thứ như 
“Đức hạnh là gì?” “Kiến thức là gì?” và 
“Tình yêu là gì?”

Những câu hỏi của tôi tẻ nhạt hơn 
nhưng cũng không kém phần đa dạng.

Và không giống như những câu hỏi gây 
đứng hình mà Socrates đưa ra, hầu hết các 
câu hỏi này đều dễ trả lời hơn – dù điều 
này không có nghĩa là chúng ta mong chờ 
có câu trả lời sớm.

Ví dụ, tôi muốn biết ai đã bắn cô Ashli   
Babbitt, một quân nhân không có vũ khí 
và là người ủng hộ ông Trump, cô đã bị 
bắn trong vụ đột nhập Điện Capitol hôm 
06/01/2021.

Chúng ta biết đó là một sĩ quan cảnh 
sát của Đồi Capitol, nhưng giới hữu 
trách sẽ không tiết lộ danh tính của anh 
ta. Tại sao?

Tại sao lại là “OK” khi một sĩ quan 
cảnh sát có thể sát hại một phụ nữ không 
có vũ khí, người không gây nguy hiểm 
cho bất kỳ ai?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô Ashli   Babbitt là 
một người đàn ông Mỹ gốc Phi Châu bạo 
lực, nghiện ma túy, đang chống lại việc 
bắt giữ thay vì là một phụ nữ da trắng biểu 
tình tại Điện Capitol?

Như thế liệu chúng ta có biết tên của 
người cảnh sát đã bóp cò súng không?

Và nói về sự cố hôm 06/01 đó, tại sao 
FBI không công bố 14,000 giờ các video 
giám sát các hoạt động trong ngày hôm đó 
mà họ đang trì hoãn việc tiết lộ?

Họ đang cố che giấu điều gì chăng?
Chúng ta càng xa dần ngày trọng đại ấy, 

thì câu chuyện cho rằng ngày 06/01 là một 
“cuộc bạo động” hoặc “cuộc nổi dậy” của 
“những kẻ khủng bố trong nước” nhằm 
phá hủy “nền dân chủ của chúng ta” đã 
tan thành mây khói.

Vậy tại sao những người cầm quyền cứ 
mãi không buông câu chuyện cũ rích ấy? 
Tại sao, chỉ vài ngày trước, ông Joe Biden 
đã lặp lại lời xảo ngôn cho rằng ông Brian 
Sicknick, một sĩ quan cảnh sát Đồi Capitol 
qua đời sau sự kiện hôm 06/01, đã bị “bọn 
tội phạm” “sát hại” tại Điện Capitol?

Tin vịt đó có được lan truyền nếu không 
phải là được phóng tác bởi The New York 
Times, tờ báo đã đưa tin rằng ông đã bị 
một người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt 
đánh tới tử vong bằng bình cứu hỏa.

Câu chuyện đó nhanh chóng được 
chọn và khuếch đại bởi một phương 
tiện truyền thông vô trách nhiệm bị ông 

Donald Trump chọc tức.
Sau khi gây ra tổn hại, New York Times 

đã đính chính lại bài báo, đại loại như vậy. 
Nhưng tại sao lời vu khống ban đầu đó lại 
được Đảng Dân Chủ, FBI, và các phương 
tiện truyền thông tận dụng và lan truyền?

Và tại sao hàng trăm người đã tham 
gia vào cuộc biểu tình ở Điện Capitol 
bị bắt giữ?

Thiệt hại tại Điện Capitol – ước tính ban 
đầu là khoảng 30 triệu USD – đã được điều 
chỉnh xuống 1.5 triệu USD, và thậm chí 
con số này có thể vẫn còn là bị thổi phồng.

Thiệt hại do Black Lives Matter và 
những kẻ bạo loạn Antifa gây ra – “hầu hết 
là những người biểu tình ôn hòa” – vào 
mùa hè năm ngoái (2020) được ước tính 
khoảng hơn 2 tỷ USD.

Tại sao những kẻ bạo loạn đó lại được 
đối xử tử tế, hoặc không bị bắt hoặc bị bắt 
rồi lại thả ra?

Ngược lại, tại sao hàng chục người 
biểu tình Đồi Capitol, hầu hết trong số 
họ không có tiền án tiền sự, đang phải 
mòn mỏi ở trong tù, với nhiều người bị 
biệt giam?

Tiếp tục một chút, tại sao những bức 
tranh nguệch ngoạc của ông Hunter Biden 
lại có giá tới 500,000 USD?

Tại sao danh tính những người mua lại 
được giữ “bí mật”?

Có phải những người ẩn danh trả tiền 
mua “tác phẩm nghệ thuật” của ông 
Hunter để được tiếp cận hoặc hưởng lợi 
từ  ngài Joe?

Và nói về tiền bạc, người Trung Quốc 
đã đầu tư bao nhiêu triệu dollar vào gia 
đình ông Biden, không chỉ đầu tư vào các 
kế hoạch tài chính của ông Hunter mà còn 
vào chính ngài Joe Biden, cũng như anh 
trai của ngài Joe?

Đổi lại người Trung Quốc mong đợi 
điều gì?

Liệu ngài Biden có bao giờ bị quy kết 
vì đã nói dối việc [không] tham gia vào 
các giao dịch kinh doanh của con trai 
mình không?

Được thôi, câu đó rất dễ trả lời.
Một câu hỏi dễ trả lời nữa: Liệu truyền 

thông có đưa tin trung thực về tình trạng 
lạm phát tăng vọt do các chính sách tài 
khóa không thể kiểm soát của ngài Biden 
đã tạo ra không?

Khó hơn một chút: lạm phát gia tăng 
có làm hỏng nhiệm kỳ tổng thống của ngài 
Biden không?

Liệu thảm họa ở biên giới phía Nam 
của chúng ta, do ngài Biden đã đảo ngược 
chính sách nhập cư của ông Trump, có 
làm hỏng nhiệm kỳ tổng thống của ngài 
Biden không?

Liệu những lời rao dạy mang tính phân 
biệt chủng tộc của Thuyết Sắc tộc Trọng 
yếu (Critical Race Theory), được lấy cảm 
hứng từ chủ nghĩa Marx, có được người 
Mỹ chấp nhận không?

Tỷ lệ ủng hộ ngài Biden đã giảm mạnh 

Những câu hỏi
cần có đáp án

khoảng 6 điểm do hậu quả từ chuyến 
công du G-7. Liệu tỷ lệ này có tiếp 
tục giảm khi có nhiều người hơn biết 
rằng ông ấy lú lẫn và bất tài không?

Iran vừa bầu ông Ebrahim Raisi 
(làm tổng thống), được mệnh danh 
là “Gã đồ tể” người đã giám sát việc 
tra tấn và sát hại hàng ngàn công dân 
Iran trong 30 năm qua.

Tuy nhiên, ngài Biden đang tích 
cực tìm cách lật ngược các lệnh trừng 
phạt của cựu Tổng thống Trump 
lên Iran và khởi động lại thỏa thuận 
nguyên tử với nhà nước khủng bố 
này. Liệu ngài Biden sẽ cho phép 
Iran mua vũ khí nguyên tử chăng?

Liệu tình trạng tinh thần lú lẫn 
ngày càng tệ của ngài Joe Biden có 
buộc ông ta phải rời nhiệm sở trước 
khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2024?

Nếu vậy, bà Kamala Harris có trở 
thành tổng thống không?

Có phải Hoa Kỳ đang đứng trước 
một vực thẳm chính trị không?

Liệu Hoa Kỳ có thể sống sót sau cơn 
điên loạn của “sự thức tỉnh” không?

Khi nào thì lẽ phải sẽ được tái lập?
Đâu là vị kem yêu thích của ông 

Joe Biden?

Tác giả Roger Kimball là biên tập 
viên kiêm nhà xuất bản của tạp chí 
The New Criterion và là nhà xuất 
bản của Encounter Books. Cuốn sách 
gần đây nhất của ông là “Ai Là Người 
Thống Trị? Chủ Quyền, Chủ Nghĩa 
Dân Tộc, và Số Phận Của Tự Do 
Trong Thế Kỷ 21”.

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

Thiện Lan biên dịch

GEORGE HABER

Theo quan điểm của tôi, 
Thung lũng Silicon đã mất 
đi các tiêu chuẩn đạo đức, 
hay linh hồn của nó.

Các công ty này đang 
kiếm tiền từ những nhược điểm của 
mọi người. Họ hiểu rõ chúng ta hơn là 
chúng ta tự biết về mình. Họ sử dụng 
trí thông minh nhân tạo để dự đoán và 
thử nghiệm bất cứ điều gì họ muốn thử 
lên chúng ta, và tìm hiểu cách chúng ta 
phản ứng với những phép thử đó. Đó là 
cách họ kiếm tiền.

Thung lũng Silicon không còn như 
trước nữa.

Suy thoái đạo đức: Người tiêu 
dùng trở thành sản phẩm
Ngày nay hầu như không có silicon ở 
Thung lũng Silicon. Hầu hết các công 
ty kiếm tiền từ thông tin mà họ có về 
mọi người.

Facebook và Google, trong số các 
công ty khác, có nhiều chuyên gia tâm lý 
và bác sĩ tâm thần trong bảng lương của 
những công ty này hơn một số bệnh viện 
lớn nhất. Những người đó đang làm việc 
để tạo các bài đăng trên mạng xã hội.

Theo tôi, đó không phải là uống rượu 

và ma túy, nhưng về lâu về dài thì điều 
này thực sự nguy hiểm hơn rất nhiều. 
Họ đánh vào điểm yếu của mọi người để 
kiếm tiền, và chuyện đó hợp pháp một 
trăm phần trăm.

Các công ty này quyết định ai sẽ 
xem và ai sẽ không xem các bài đăng 
nào đó. Bằng cách hiển thị cho mọi 
người nội dung cụ thể giúp tăng mức 
độ tương tác, sau đó các công ty có thể 
kiếm tiền từ thông tin này.

Theo triết lý của họ, tương tác chủ 
yếu là nội dung liên quan đến thù hận 
và đấu tranh.

Các công ty lớn kiếm tiền thông qua 
việc bán thông tin tương tác cho các 
nhà quảng cáo, những người sử dụng 
thông tin này để tối ưu hóa quảng cáo 
của họ và ép quý vị tiêu thụ bất kỳ sản 
phẩm nào họ có. Theo một cách nào đó, 
điều này tương tự như việc châm ngòi 
cho cơn nghiện.

Có một câu nói xưa cũ cho rằng nếu 
quý vị không phải trả tiền, [thì chính] 
quý vị là sản phẩm. Chúng ta là sản 
phẩm cho những công ty này.

Cách làm này không có đạo đức, vốn 
là một từ xa lạ trong kinh doanh. Hiệu 
quả mới là điều quan trọng trong kinh 
doanh. Đạo đức, không quá quan trọng, 
tất nhiên chỉ cần là hợp pháp.

Cách các công ty này thu thập thông 
tin là nhờ trí tuệ nhân tạo. Khi nhìn vào 
một người hoặc một bức tranh, chúng ta 
có thể rút ra ngay một kết luận nào đó, 
có thể sai hoặc có thể đúng. Điều tương 
tự cũng xảy ra với máy điện toán và trí 
tuệ nhân tạo (AI).

Quý vị nhìn vào nội dung nào đó 
trong bao lâu khi quý vị di chuyển lên 
xuống màn hình và loại nội dung nào 
quý vị xem đều được diễn giải. Sau đó, 
một số thử nghiệm được áp dụng để xem 
liệu AI có thể đưa ra kết luận chính xác 
hay không.

Tất nhiên, bất cứ khi nào chúng ta gõ 
một cái gì đó hoặc đăng một cái gì đó, AI 
sẽ biết những gì chúng ta đã làm trước 
đó. Dựa trên đó, AI sẽ hướng chúng ta 
đến bất cứ điều gì nó muốn chúng ta làm 
hoặc nghĩ rằng chúng ta muốn xem.

Hy vọng rằng việc điều hướng suy 
nghĩ của chúng ta ấy là chỉ là vì tiền, 
nhưng ấn tượng của tôi là cách làm đó 
không chỉ là vì tiền. Việc điều hướng 
suy nghĩ này cũng để dẫn dắt các lựa 
chọn chính trị và bầu cử, thúc đẩy nghị 
trình của một số nhân vật cao cấp trong 
các công ty này. Họ nghĩ rằng họ có 
thể định hướng cho cộng đồng những 
người đáng thương chúng ta những gì 
nên làm hoặc không nên làm. Đối với 

tôi, điều đó thật kinh khủng; công nghệ 
không nên chỉ là vì chuyện này.

Lợi nhuận trở thành điểm mấu chốt. 
Đối với nhân viên của những công ty 
này, trách nhiệm ủy thác của họ là đối 
với các cổ đông của họ, và nghĩa vụ của 
họ là tối đa hóa giá trị của cổ phiếu.

Các quyết định của họ ảnh hưởng 
đến xã hội ra sao, cách họ đưa thông 
tin sai lệch cho trẻ em và mọi người 
như thế nào, và cách họ để công chúng 
tiếp xúc với những thứ mà công chúng 
không bao giờ nên tiếp xúc không phải 
là nghĩa vụ pháp lý của họ. Những mối 
quan tâm này là nghĩa vụ đạo đức của 
họ nếu họ chọn bao hàm đạo đức [trong 
kinh doanh của họ], và tại một số thời 
điểm, một số công ty làm như vậy.

Cuộc sống giống như một con lắc, 
xoay qua trái và xoay qua phải; nó quay 
đi quay lại. Đến một lúc nào đó, xã hội 
sẽ biến loạn hoặc chính phủ sẽ vào cuộc 
và nói với mọi người những gì họ có 
thể làm và không thể làm, như ở Trung 
Quốc. Ở đất nước đó, họ rất mạnh tay 
trong việc kiểm soát mạng xã hội và sử 
dụng nó để tiếp tục đàn áp và kiểm soát.

Tại một thời điểm nào đó, điều tương 
tự cũng xảy ra khi các công ty này vi 
phạm luật. Chúng ta nhìn thấy điều này 
với ông Jack Dorsey của Twitter, người 

Giấc mơ Thung lũng Silicon và điều gì đã trở nên sai lầm

đã quyết định rằng cựu Tổng thống Trump 
không thể hiện diện trên nền tảng Twitter, 
nhưng đồng thời tuyên bố rằng Twitter là 
một công ty truyền thông. Là một công ty 
truyền thông, Twitter không được phép 
phân biệt đối xử, nhưng họ thì có. Tại sao? 
Đó là bởi vì họ có đủ tiền và đủ lực lượng 
vận động hành lang.

(Bài viết này là một phần của loạt bài gồm 
ba phần)

Ông George Haber là một doanh nhân, 
chuyên gia tiếp thị, và chiến lược gia. 
Ông là một nhà đầu tư thiên thần (angel 

investor, thuật ngữ chỉ nhà đầu tư cung cấp 
hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ 
hoặc mới khởi nghiệp); ông là một trong 
những người chủ chốt của Microsoft Xbox. 
Năm 1996, công ty đầu tiên ở Thung lũng 
Silicon của ông là công ty tiên phong trong 
công nghệ MPEG-1 và MPEG-2 và sáng tạo 
ra phần mềm DVD đầu tiên trên thế giới 
cho phép phát DVD trên máy điện toán.

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

Chánh Tín biên dịch

Giám đốc Hoạt động Hải quân, Đô đốc Michael Gilday điều trần trước Ủy ban các Lực Lượng Vũ trang Thượng viện tại Tòa 
nhà Văn phòng Thượng viện Dirksen, Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, ngày 03/12/2019.

Thung lũng 
Silicon nhìn 
từ Đỉnh Đài 
tưởng niệm 
gần Milpitas, 
California, 
trong bức 
ảnh tư liệu.

YUVAL HELFMAN/SHUTTERSTOCK

Một nhóm lớn những người biểu tình đứng trên các bậc thang phía đông của tòa nhà Capitol ở Hoa Thịnh Đốn 
hôm 06/01/2021. 
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JOHN CALVIN THOMAS

Sách và báo – khoa học 
cũng như thần học – đã 
viết về bản chất của con 
người. Tuy nhiên, hầu hết 

mọi người không hiểu nó, 
hoặc từ chối học hỏi từ nó, hoặc 

tệ hơn, thuận theo mặt tối của nó.
Một số chính trị gia lợi dụng mặt 

tối trong bản chất của con người vì nó 
tiếp thêm sức mạnh cho họ và giúp 
họ thăng tiến với chi phí từ tiền thuế 
của người dân. Họ chẳng bao giờ phải 
giải quyết một vấn đề; họ chỉ phải tỏ 
ra quan tâm đến một vấn đề. Nghi ngờ 
tôi ư? Thế thì tại sao sau nhiều năm 
với những phát ngôn, xây dựng luật 
pháp, nghiên cứu rồi chi tiêu ngân 
sách mà lại có rất nhiều vấn đề chưa 
được giải quyết?

Tờ Wall Street Journal đã đưa tin về 
việc một số tiểu bang đã ngừng hoặc 
sẽ sớm ngừng gửi chi phiếu trợ cấp 
thất nghiệp. Điều này dẫn đến kết quả 
là nhiều người đã từng nhận tiền của 
người khác nay phải đi kiếm việc hoặc 
quay trở lại làm việc. Ai đã biết nhỉ?

Điều này khiến tôi nhớ đến dự luật 
cải cách phúc lợi do Tổng thống Bill 
Clinton và Diễn giả Newt Gingrich 
đưa ra cách đây 25 năm. Khi đó, một 
số nhà chỉ trích cho rằng biện pháp 
này sẽ khiến người dân chết đói trên 
đường phố. Điều này đã không xảy ra. 
Hầu hết mọi người đều tìm được việc 
làm khi họ nhận ra rằng những tấm 
chi phiếu của chính phủ sẽ không 
còn nữa.

Ở khắp mọi nơi đều có biển báo 
“hiện đang tuyển dụng”. Một số cửa 
hàng và công ty đang khuyến khích 

nhân viên quay trở lại làm việc, bao 
gồm việc thưởng tiền mặt và các thiết 
bị điện tử. Điều này khiến người ta tự 
hỏi chuyện gì đã xảy ra với điều từng 
được gọi là “đạo đức lao động” – khi 
lao động được xem là cao quý, và có 
một việc làm nuôi sống bản thân và 
gia đình là một biểu hiện của nhân 
cách tốt.

Trong khi các trường hợp nhiễm 
và tử vong do COVID-19 giảm một 
cách đáng mừng, các báo cáo cho 
thấy nhiều người đã từ chối đi làm 
trở lại, vì đối với một số người, trợ 
cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp 
khác của chính phủ cao hơn mức 
lương trước đây của họ. Đó là bản 
chất của con người.

Như tờ Wall Street Journal đã lưu ý, 
“Hỗ trợ đại dịch của liên bang đã nâng 
các khoản chi trả cho thất nghiệp lên 
300 USD một người mỗi tuần và kéo 
dài các khoản thanh toán đó lên đến 
18 tháng, lâu hơn nhiều so với khoảng 
26 tuần thông thường.”

Tạp chí Forbes đã tính toán rằng 
tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp của 
cả tiểu bang và liên bang dao động từ 
giữa 500 USD đến gần 800 USD mỗi 
tuần, tùy thuộc vào từng tiểu bang. 
Con số đó nhiều hơn so với số tiền 
mà một số người kiếm được nhờ làm 
việc. Được trả tiền để không làm việc 
có thể gây nghiện.

Kèm theo đó là sự miễn cưỡng 
quay trở lại làm việc, là một sự phản 
ánh khác về mặt tối của bản chất con 
người. Đó là sự lười biếng, được định 
nghĩa là: “không thích lao động hoặc 
không thích cố gắng, biếng nhác, 
không làm gì.” Đành rằng, không phải 
tất cả những người miễn cưỡng trở lại 

làm việc đều là những người lười biếng 
– ít nhất là trong khi chi phiếu tiếp 
tục được gửi đến – nhưng nhiều người 
dường như là vậy, và đó là một điều 
kiện không tốt nếu muốn tạo động lực 
cho một cá nhân và một quốc gia.

Tôi nghĩ một phần của điều này 
cũng liên quan đến những cuộc tấn 
công không có hồi kết của phe Cánh 
tả vào “những người giàu có” và thành 
công. Quan niệm cho rằng một người 
được hưởng những thứ nào đó mà 
không cần phải làm việc để có nó, 
cùng với sự đố kỵ với những người đã 
giúp đạo đức lao động trở nên hiện 
thực cho họ, cũng là một tính cách 
xấu, bởi vì nó làm giảm sự trân trọng 
đối với những thành công và lại cổ súy 
cho những thất bại.

Những gì chúng ta khuyến khích sẽ 
là những thứ mà chúng ta nhận được 
nhiều hơn, và những gì mà chúng ta 
lên án sẽ là những thứ chúng ta nhận 
được ít hơn. Khi lên án sự giàu có và 
thành công, chúng ta có thể sẽ có ít 

hơn những người nỗ lực để có được 
những thứ giúp cải thiện cuộc sống của 
chính họ và cuộc sống của người khác. 
Điều đó cũng phản ánh mặt tối trong 
bản chất con người.

Chúng ta không thể nói rằng chúng 
ta đã không được nhắn nhủ từ sự thông 
thái của cổ nhân, bao gồm lời khuyên 
này: “Bàn tay lười biếng tạo ra nghèo 
đói, bàn tay siêng năng đem lại sự giàu 
có.” (Châm ngôn 10:4).

Tác giả John Calvin Thomas là một ký 
giả, tác giả và người bình luận trên đài 
phát thanh 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 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.

Bình Hòa biên dịch

JOSH HAMMER

Trong nhiều thập kỷ, ít 
nhất là từ sau vụ kiện Roe 
v. Wade vào năm 1973 đã 
dựng lên quyền phá thai 

trong hiến pháp, những 
người theo khuynh hướng 

truyền thống (conservative) đã rất 
chú trọng vào việc giành lại chiến 
thắng trong cuộc chiến về văn hóa 
thông qua các đề cử tư pháp. Do đó, 
Đảng Cộng Hòa vẫn luôn nói với các 
nhân viên thăm dò ý kiến chính trị 
rằng Tối cao Pháp viện là vấn đề bỏ 
phiếu hàng đầu của họ, ở một mức 
quan tâm cao hơn nhiều so với Đảng 
Dân Chủ. Chẳng hạn, [Tối cao] Pháp 
viện chắc chắn là vấn đề quyết định 
trong cuộc bầu cử tổng thống đầy 
cạnh tranh vào năm 2016.

Khi nhiệm kỳ của Tối cao Pháp 
viện hiện tại kết thúc—một tòa án 
được cho là có đa số 6-3 thuộc phe 
“truyền thống,” bao gồm ba ứng cử 
viên mới của cựu Tổng thống Donald 
Trump—chúng ta nên xem xét lại 
hiệu quả của dự án dài hạn nhằm 
thúc đẩy văn hóa thông qua nền tư 
pháp. Chúng ta có thể xem qua hai 
trong số các vụ kiện nổi bật nhất của 
nhiệm kỳ này: vụ kiện chính trị giữa 
California và Texas về Obamacare và 
vụ kiện văn hóa giữa Fulton và City of 
Philadelphia về tự do tôn giáo.

Trong vụ kiện California, quyết 
định đa số 7-2 của Tối cao Pháp viện—
mà Thẩm phán Samuel Alito đã phản 
đối và châm biếm là “phần thứ ba 
trong bộ ba sử thi về Đạo luật Chăm 
sóc Sức khỏe Giá phải chăng”—đã một 
lần nữa giữ nguyên chính sách đặc 
trưng này của cựu Tổng thống Barack 
Obama. Tối cao Pháp viện đã từ chối 
tiếp nhận vấn đề hiến pháp căn bản 
này và bác bỏ vụ kiện do Texas và 17 
tiểu bang khác đệ trình dựa trên vấn 
đề về “quyền khởi kiện”—một thuật 
ngữ cho việc yêu cầu nguyên đơn phải 

chứng minh một tổn hại cụ thể gây ra 
bởi hành vi của bị đơn và có thể được 
đền bù bởi tòa án.

Vụ kiện California đã gây ra tranh 
cãi về mặt pháp lý: Thẩm phán Neil 
Gorsuch do cựu Tổng thống Trump 
đề cử đã phản đối quyết định cùng với 
Thẩm phán Alito, nhưng Thẩm phán 
Clarence Thomas, một người không 
kém phần bảo thủ, đã đồng ý với đa số. 
Hai ứng cử viên khác của ông Trump, 
Thẩm phán Brett Kavanaugh và Amy 
Coney Barrett, cũng đồng ý với ý kiến   
đa số do Thẩm phán Stephen Breyer 
chấp bút, bất chấp những quả quyết 
phản đối phe cánh tả trong lúc họ 
được đề cử—đặc biệt là khi bà Barrett 
được đề cử trong mùa thu năm 2020—
và rằng một cuộc bỏ phiếu xác nhận 
của Thượng viện sẽ dẫn đến một cuộc 
bỏ phiếu hủy bỏ Obamacare. Thật là 
sai lầm. Việc Ủy ban Tư pháp Thượng 
viện của Đảng Dân Chủ gây ra nỗi sợ 
hãi đã được chứng tỏ là cũng vô nghĩa 
như các chiến dịch kiện tụng khác 
của phe truyền thống nhằm lật đổ 
Obamacare.

Trong vụ kiện Fulton, Tối cao Pháp 
viện đã đồng thuận rằng thành phố 
Philadelphia đã vi phạm Tu chính án 
thứ Nhất khi từ chối ký hợp đồng cho 
Catholic Social Services (CSS) cung 
cấp dịch vụ nuôi dưỡng, trừ khi cơ 
quan này chứng nhận rằng các cặp 
đôi đồng tính sẽ được phép làm cha 
mẹ nuôi. Trên bề mặt, phán quyết 9-0 
dành cho CSS này được hoan nghênh, 
đặc biệt là trong bối cảnh công chúng 
ngày càng ủng hộ hôn nhân đồng 
tính và Tối cao Pháp viện cũng liên 
tục nhấn mạnh yêu cầu “bình đẳng 
về phẩm giá” cho các cặp đồng tính 
vốn đã lan rộng cùng với vụ kiện hôn 
nhân đồng tính giữa Obergefell và 
Hodges năm 2015. Thực sự rất đáng 
lưu ý là không ai—thậm chí cả Thẩm 
phán cực tả Sonia Sotomayor—cho 
rằng “tác hại về nhân phẩm” đối với 
các cha mẹ nuôi đồng tính lại lớn đến 

mức phải bỏ qua sự phản đối vì lương 
tâm của CSS.

Nhưng vụ kiện Fulton có thể và 
nên phải nhiều hơn thế. Vụ kiện này 
đại biểu cho cơ hội tốt nhất của Tối 
cao Pháp viện trong nhiều năm để loại 
bỏ phán quyết của vụ “Employment 
Division, Department of Human 
Resources of Oregon v. Smith,” một 
phán quyết gây tranh cãi sâu sắc vào 
năm 1990 từ cố Thẩm phán Antonin 
Scalia. Phán quyết này đã phủ nhận 
mọi vi phạm Tu chính án thứ Nhất khi 
một bộ luật trung lập được áp dụng 
chung ngẫu nhiên làm hạn chế tự do 
tôn giáo. Vụ kiện Smith luôn rất mơ 
hồ về mặt pháp lý và trong thực tế sẽ 
bảo vệ tính hợp hiến của các lệnh cấm 
rượu vang làm vi phạm đến Thánh lễ 
Công giáo, hay các yêu cầu gây choáng 
trước khi giết thịt động vật làm vi phạm 
luật kashrut—như Thẩm phán Alito 
đã mô tả trong văn bản đồng ý dài 77 
trang mà đọc nghe như một văn bản 
phản đối. Quyết định cực kỳ hạn hẹp 
của Chánh án John Roberts “cũng có 
thể được viết trên tờ giấy dễ bốc hơi 
bán trong các cửa hàng ảo thuật,” ông 
Alito chế giễu. Nhưng ông Kavanaugh 
và bà Barrett rõ ràng đã không đồng 
ý, dẫn đến việc Tối cao Pháp viện đã 
không đạt được 5 phiếu đa số chống lại 
phán quyết Smith.

Đã đến lúc phải tính toán lại. Phong 
trào luật pháp theo hướng truyền 
thống cần phải tỉnh táo đối mặt và vật 
lộn với những thiếu sót của nó. Một 
số thiếu sót đó là do cấu trúc, chẳng 
hạn như quá chú trọng vào việc đề cử 
và đề bạt các luật gia theo chủ nghĩa 

tự do, những người luôn muốn kiểm 
soát hành chính, nhưng lại ngại can 
thiệp và thách thức các “vấn đề văn 
hóa” đáng sợ. Và một số thiếu sót là 
do phương pháp luận—mà cụ thể là 
việc áp dụng rộng rãi luật học theo chủ 
nghĩa thực chứng và chủ nghĩa nguyên 
bản lịch sử, đồng thời loại trừ một nền 
luật học truyền thống dựa trên hiểu 
biết về quy luật của tự nhiên, chẳng 
hạn như điều mà tôi gọi là “chủ nghĩa 
nguyên bản ích lợi chung.”

Dù sao đi nữa thì thực tế là, như 
giáo sư Josh Blackman của Đại học Luật 
Nam Texas đã viết gần đây: “Chúng ta 
không có Tối cao Pháp viện 6-3 theo 
hướng truyền thống. Chúng ta có Pháp 
viện 3-3-3”, bao gồm ba thẩm phán 
trung lập với các mức độ dễ uốn nắn 
khác nhau. Trừ khi thực hiện những 
thay đổi căn bản chạm đến cốt lõi của 
phong trào luật pháp truyền thống hiện 
đại, những người theo hướng truyền 
thống sẽ vẫn còn thất vọng. Tối cao 
Pháp viện không phải, và sẽ không 
phải, là vị cứu tinh của chúng ta.

Tác giả John Calvin Thomas là một ký 
giả, tác giả và người bình luận trên đài 
phát thanh 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 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.

Joe Nguyễn biên dịch

ALEX WU

Hôm 07/07, hãng thông 
tấn nhà nước Trung Quốc 

China Daily đưa tin rằng ít nhất 
500 sinh viên Trung Quốc theo 
học ngành STEM (khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật, và toán 
học) đã bị Đại sứ quán và Lãnh 
sự quán Hoa Kỳ từ chối cấp thị 
thực với lý do vi phạm Mục 212 
(f ) của Đạo luật Di trú và Quốc 
tịch Hoa Kỳ và Tuyên bố của 
Tổng thống số 10043.

Mục 212 (f) trao cho tổng 
thống Hoa Kỳ quyền từ chối việc 
nhập cảnh của ngoại kiều hoặc 
những người không thuộc quốc 
tịch Hoa Kỳ bị xem là phương 
hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Dựa 
trên pháp lệnh đó, cựu Tổng 
thống Donald Trump đã ban 
hành Tuyên bố 10043 vào ngày 
29/05/2020, có tên gọi “Đình chỉ 
việc Nhập cảnh những Sinh viên 
và Nhà nghiên cứu Không phải 
Di dân Từ Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa”, để đáp lại hành vi 
đánh cắp công nghệ của Trung 
Quốc qua các nhà nghiên cứu và 
sinh viên đang theo học tại các 
trường đại học và viện nghiên 
cứu của Hoa Kỳ.

Theo China Daily, những 
người nộp đơn xin thị thực đều 
là sinh viên tốt nghiệp đã được 
các trường đại học Hoa Kỳ nhận 

– bao gồm cả Đại học Harvard, 
Đại học Yale, Đại học California 
tại Berkeley, Học viện Công 
nghệ Massachusetts và Đại học 
Johns Hopkins – để học bằng 
thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Hoa Kỳ. 
Đa số họ đều đang theo học 
khối ngành kỹ thuật, khoa học 
máy tính, cơ khí, hóa học, khoa 
học vật liệu, y sinh học và các 
chương trình khoa học khác.

Sau khi đơn xin thị thực của 
họ bị từ chối, hơn 500 học sinh 
Trung Quốc khối ngành STEM 
đã đồng ký tên vào một lá đơn 
[kiến nghị tập thể] đang được 
lưu truyền trên mạng xã hội 
Trung Quốc, yêu cầu chính 
phủ Hoa Kỳ giải quyết cái gọi 
là “phân biệt đối xử và đàn áp” 
đối với học sinh Trung Quốc.

Phát ngôn viên Triệu Lập 
Kiên cho biết trong một cuộc 
họp báo hôm 06/07 rằng Bộ 
Ngoại giao Trung Quốc đã phản 
hồi về vấn đề thị thực của những 
sinh viên này, bày tỏ “mối lo 
ngại nghiêm trọng” và đã đưa ra 
các kháng nghị với chính phủ 
Hoa Kỳ.

Tin tức này đã gây ra một 
cuộc thảo luận sôi nổi trên 
mạng xã hội Trung Quốc. Một số 
cư dân mạng lưu ý rằng những 
sinh viên này đều tốt nghiệp từ 
7 trường đại học lớn của Trung 
Quốc có liên kết với quân đội 

Trung Quốc, được gọi là “Quốc 
phòng 7” và nói rằng tất cả 
những người này đều sẽ trở về 
Trung Quốc sau khi học tập ở 
Hoa Kỳ. Ngược lại, nhiều sinh 
viên tốt nghiệp từ các trường đại 
học phi quân sự nổi tiếng như 
Đại học Thanh Hoa và Đại học 
Bắc Kinh không gặp vấn đề về 
thị thực để học tập tại Hoa Kỳ.

Một số cư dân mạng nói: 
“Số sinh viên STEM thực tế của 
Trung Quốc như vậy phải gấp 
vài lần con số đó; 500 chỉ là 
con số được công khai. Phải có 
hàng ngàn sinh viên như vậy đã 
được chỉ định lại hoặc không ký 
tên vào lá đơn này.”

Những lo ngại về an ninh
Chính phủ Hoa Kỳ lo ngại rằng 
một số người quốc tịch Trung 
Quốc đóng giả là sinh viên nhập 
cảnh vào nước này để thực 
hiện hành vi gián điệp và đánh 
cắp tài sản trí tuệ. Khó mà có 
thể phân biệt được các mật vụ 
Trung Quốc với các sinh viên 
Trung Quốc thực sự đang học 
tập ở hải ngoại.

Giám đốc Cục Điều tra Liên 
bang Hoa Kỳ Christopher Wray 
đã cảnh báo trong một phiên 
điều trần tại Thượng viện rằng 
các gián điệp học thuật Trung 
Quốc đang thâm nhập vào tất 
cả các bộ phận của Hoa Kỳ để 

đánh cắp khoa học và công 
nghệ cũng như gây ra mối đe 
dọa cho xã hội Hoa Kỳ.

Ông Joe Augustyn, một cựu 
quan chức CIA, cũng tuyên bố 
rằng các cơ quan tình báo của 
Trung Cộng sử dụng một số 
thành viên trong giới sinh viên 
Trung Quốc nhằm thâm nhập 
vào các trường đại học và công 
ty của Hoa Kỳ để tham gia vào 
hoạt động gián điệp kinh tế. 
Ông Augustyn cho biết Trung 
Cộng tuyển dụng sinh viên 
Trung Quốc để làm “điệp viên 
tiếp cận” hoặc “người có ảnh 
hưởng bí mật” trong các trường 
đại học ở Hoa Kỳ. Một khi các 
hoạt động này bị bại lộ, nhà 
cầm quyền này có thể tách 
chính nó (cơ quan tình báo của 
Trung Cộng) khỏi các sinh viên 
và phủ nhận sự dính líu.

Hôm 27/04, chính phủ ông 
Biden đã tuyên bố rằng họ sẽ 
nới lỏng các hạn chế về thị thực 
do chính phủ ông Trump đặt ra 
đối với sinh viên Trung Quốc và 
sinh viên các nước khác đang 
học tập tại Hoa Kỳ vào mùa thu 
năm nay.

 Tuy nhiên, kể từ khi có thông 
báo, một số sinh viên và học giả 
Trung Quốc đã bị từ chối cấp 
thị thực vào Hoa Kỳ. Hồi tháng 
05/2021, đơn xin thị thực của 
một sinh viên Trung Quốc đã 

bị Đại sứ quán Hoa Kỳ từ chối 
vì cha của cô ấy làm nhân viên 
an ninh ở Trung Quốc. Ngay 
sau đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã 
ra quyết định xác nhận chỉ thị 
của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa 
Kỳ về việc ngừng cấp thị thực 
cho vợ/chồng và con của công 
chức tại nhiệm từ Cục Quản lý 
Xuất nhập cảnh, Bộ An ninh 
Quốc gia và Bộ Công an Trung 
Quốc, do hành vi vi phạm nhân 
quyền và hành động thâm nhập 
của Trung Cộng vào các quốc 
gia khác.

Hồi tháng 06/2021, một 
nghiên cứu độc lập đã khảo sát 
310 sinh viên Trung Quốc bị từ 
chối cấp thị thực đến Hoa Kỳ. 
Báo cáo này phát hiện ra rằng 
hầu hết những sinh viên này đã 
học tập tại các trường [đại học] 
Trung Quốc có liên kết với quân 
đội Trung Quốc và đã tham gia 
vào các dự án quốc phòng, kể cả 
Đại học Hàng không và Du hành 
vũ trụ Bắc Kinh, Học viện Công 
nghệ Bắc Kinh, Học viện Công 
nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Kỹ 
thuật Cáp Nhĩ Tân, Đại học Bách 
khoa Tây Bắc, Đại học Hàng 
không và Du hành vũ trụ Nam 
Kinh, Đại học Khoa học và Công 
nghệ Nam Kinh, và Đại học Bưu 
chính Viễn thông Bắc Kinh.

 
Hồng Ân biên dịch

FAN YU

Bất chấp các đánh giá giả 
mạo, các thương gia có trụ 

sở tại Trung Quốc chiếm tới 50% 
tổng số cửa hàng trên Amazon.

“Sản xuất tại Trung Quốc” 
là cụm từ mà tất cả những 
người tiêu dùng Hoa Kỳ đều 
rất quen thuộc.

Trong những thập kỷ trước, 
thuật ngữ đó được dùng để chỉ 
các sản phẩm có thương hiệu 
lớn được bán tại các cửa hàng ở 
Hoa Kỳ và do các nhà máy đặt 
tại Trung Quốc sản xuất. Ví dụ, 
một chiếc hơi Matchbox được 
mua từ Toys “R” Us được hãng 
Mattel sản xuất tại Trung Quốc. 
Ngày nay, người tiêu dùng Hoa 
Kỳ mua ngày càng nhiều các sản 
phẩm mang thương hiệu Trung 
Quốc từ các cửa hàng Trung 
Quốc trên Internet;  cả Bắc Kinh 
và nhà bán lẻ trực tuyến lớn 
nhất thế giới là Amazon.com 
đều đang thúc đẩy xu hướng đó.

Một nửa số nhà bán hàng 
trên Amazon có trụ sở tại 
Trung Quốc
Theo dữ liệu từ Marketplace 
Pulse, một trang web cung cấp 
dữ liệu thị trường về thương mại 
điện tử, 50% tổng số nhà bán 
hàng toàn cầu trên Amazon có 
trụ sở tại Trung Quốc. Những 
nhà bán hàng đó lưu trữ hàng 
hóa và sản phẩm trong kho 
hàng của Amazon tại Hoa Kỳ; 
do đó, các mặt hàng đủ điều 
kiện để được vận chuyển “ưu 
tiên hàng đầu” trong nước – còn 
được gọi là chương trình “Hoàn 
tất bởi Amazon” (“Fulfillment 
by Amazon”).

Các nhà bán hàng Trung 
Quốc chiếm 64% tổng số các 
nhà bán hàng trên Amazon.es, 
trang web bán lẻ ở Tây Ban Nha 
của hãng này, đạt tỷ lệ cao nhất. 
Con số này là hơn 50% trên các 
trang web ở Pháp, Canada, và 
Ý, làm nổi bật sự khan hiếm các 
công ty thương mại điện tử nội 
địa tại các quốc gia đó. Trang 
web của Amazon tại Hoa Kỳ ghi 
nhận 44% nhà bán hàng Trung 
Quốc, có nghĩa là đa phần các 
nhà bán hàng trên trang web 
của Hoa Kỳ hiện có trụ sở tại 

Hoa Kỳ.
Nhưng xu hướng tại Hoa Kỳ 

cũng đang chuyển dịch. Theo 
dữ liệu của Marketplace Pulse, 
hơn 60% các nhà bán hàng mới 
trên trang web Amazon của 
Hoa Kỳ vào tháng 01/2021 đến 
từ Trung Quốc, so với mức dưới 
40% vào tháng 01/2020. Trên 
toàn cầu, tỷ lệ các nhà bán hàng 
mới của Trung Quốc thậm chí 
còn cao hơn, 75% đối với toàn 
bộ các trang web của Amazon.

Mặc dù những con số ban 
đầu này có thể bị sai lệch do 
một số nhà bán hàng duy trì 
nhiều tài khoản bán hàng, 
nhưng xu hướng định hướng là 
rõ ràng: Amazon là công cụ trực 
tiếp tới người tiêu dùng lớn nhất 
và hiệu quả nhất để các thương 
hiệu Trung Quốc nhắm đến 
người tiêu dùng Hoa Kỳ và Âu 
Châu. Trung Quốc là nhà xưởng 
lớn nhất thế giới và được cho là 
có tỷ lệ chấp nhận thương mại 
điện tử cao nhất. Về lý thuyết, 
không có gì đáng ngạc nhiên khi 
nhiều sản phẩm trên Amazon 
có xuất xứ từ Trung Quốc.

Nhưng sự minh bạch thông 
tin là một điều cần quan tâm. 
Vì tất cả các nhà bán hàng đều 
chào bán sản phẩm của họ trên 
các trang web thương mại điện 
tử tại địa phương của Amazon, 
người tiêu dùng có thể không 
biết rằng họ đang mua sản 
phẩm trực tiếp từ các cửa hàng 
của Trung Quốc.

Mở rộng thương mại điện 
tử – Một sáng kiến quan 
trọng của Bắc Kinh
Xu hướng này đã được tạo ra 
trong nhiều năm.

Tại Trung Quốc, phương 
châm “Sản xuất tại Trung Quốc, 
bán trên Amazon” là một mô 
hình kinh doanh quan trọng 
đối với các thương gia thương 
mại điện tử Trung Quốc. Các 
thương gia bán sản phẩm trên 
Amazon đã thành lập một 
trung tâm ở thành phố phía 
nam Thâm Quyến, tỉnh Quảng 
Đông, một khu vực được mệnh 
danh là “Thung lũng Silicon” 
của Trung Quốc. Nhiều thương 
hiệu nổi tiếng trên Amazon 
đặt trụ sở chính ở đó, bao gồm 

Aukey, Mpow, RAVPower, và 
Taotronics, tất cả đều sản xuất 
các phụ kiện công nghệ phổ 
biến được bán trên Amazon.

Chiến lược này được sự ủng 
hộ của Trung Cộng ở các cấp 
cao nhất.

Theo báo cáo của South 
China Morning Post, vào ngày 
01/07/2021, hải quan Trung 
Quốc đã khai triển một hệ thống 
thông quan mới, nhanh hơn 
cho thương mại điện tử giữa 
doanh nghiệp với doanh nghiệp 
ra ngoại quốc nhằm “thúc đẩy 
sự phát triển lành mạnh và có 
trật tự của thương mại điện tử 
xuyên biên giới và giúp mở rộng 
các công ty Trung Quốc trên thị 
trường quốc tế.”

Nỗ lực này được các thành 
viên cấp chính phủ ủng hộ. Thủ 
tướng Lý Khắc Cường cho biết 
tại cuộc họp cuối tháng 06/2021 
của Quốc vụ viện rằng thương 
mại điện tử xuyên biên giới là 
một sáng kiến   chiến lược quan 
trọng của Bắc Kinh và báo hiệu 
cho các thương gia Trung Quốc 
tích trữ hàng tồn kho ở ngoại 
quốc và tăng công suất vận 
chuyển.

Trong khi các thương nhân 
lớn nhất có lợi thế trước đây, 
các quy định mới sẽ cho phép 
các thương nhân Trung Quốc 
nhỏ hơn được thông quan hàng 
hóa nhanh hơn.

Để hỗ trợ cho chiến lược này, 
một trang web được gọi là Nền 
tảng Yuguo cung cấp các khóa 
đào tạo cho các nhà bán hàng 
Trung Quốc để họ biết cách 
tự mở cửa hàng điện tử trên 
Amazon, AliExpress, TikTok, 
eBay, và trên một số trang web 
thương mại điện tử  ngoại quốc.

Điều quan trọng cần lưu 
ý là Amazon hiện không vận 
hành trang thương mại điện tử 
ở Trung Quốc, họ đã đóng cửa 
Amazon.cn vào năm 2019, với 
lý do cạnh tranh nội địa của 
Alibaba và JD.com. Tuy nhiên, 
Amazon vẫn duy trì hoạt động 
tại Trung Quốc cho các ngành 
nghề kinh doanh phi thương 
mại điện tử.

Một mối quan hệ phức tạp
Amazon cũng đã tìm cách thu 

hút người bán hàng Trung Quốc.
Amazon đã xây dựng một 

trang web Hoa ngữ phục vụ 
riêng cho người bán hàng Trung 
Quốc, cung cấp các bài giảng và 
hướng dẫn cách thiết lập cửa 
hàng trực tuyến. Amazon cũng 
tổ chức “hội nghị người bán” 
ở một số thành phố trên khắp 
Trung Quốc để tập hợp những 
nhà bán hàng hiện tại và tiềm 
năng cho các buổi hướng dẫn 
và kết nối.

Tập đoàn khổng lồ có trụ 
sở tại Seattle này không tiết lộ 
tổng doanh thu của bất kỳ bên 
thứ ba (người bán không phải 
là Amazon) nào, vì vậy quy mô 
doanh số bán hàng xuất xứ từ 
Trung Quốc là không được biết. 
Một đại diện từ Amazon đã từ 
chối cung cấp các số liệu bán 
hàng tại Trung Quốc trong một 
tuyên bố gửi qua thư điện tử.

Câu thần chú của người sáng 
lập kiêm Chủ tịch Jeff Bezos là 
đặt khách hàng lên hàng đầu, 
bao gồm việc cung cấp sản 
phẩm với giá thấp nhất – thường 
có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Một nhà bán hàng có trụ 
sở tại Hoa Kỳ đã viết trong 
một bài đăng trên các diễn 
đàn người bán của Amazon 
rằng, “Làm thế nào mà một 
công ty ở Trung Quốc sản 
xuất, vận chuyển, và trả phí và 
hoa hồng cho Amazon và bán 
một món hàng với giá 3 USD 
khi một người bán hàng ở Mỹ 
thậm chí phải trả giá cao hơn 
để mua mặt hàng đó cho việc 
bán sỉ? Chúng tôi có một mặt 
hàng được đặt sản xuất ở Trung 
Quốc; chúng tôi bán nó với giá 
10 USD, và chỉ kiếm được vài 
dollar sau khi trừ đi tất cả các 
chi phí. Cũng chính công ty sản 
xuất sản phẩm cho chúng tôi đã 
bán sản phẩm đó trên Amazon 

với giá 10 USD cho 5 sản phẩm 
(2 USD một chiếc). Sao có thể 
thế được?”

Amazon cũng đã đối mặt với 
các vấn đề về trung thực [trong 
kinh doanh] với những người 
bán hàng Trung Quốc. Một số 
cửa hàng trực tuyến có trụ sở 
tại Trung Quốc trên Amazon đã 
tạm ngừng hoạt động vào tháng 
05/2021, bao gồm cả các cửa 
hàng của những nhà bán hàng 
nổi  tiếng  như  Mpower  và  Aukey.

Theo một bức thư mà 
Amazon gửi cho cơ sở của nhà 
bán hàng là bên thứ ba của 
mình, mặc dù Amazon không 
tiết lộ lý do tạm ngừng các cửa 
hàng, nhưng các hành động 
thực thi này có liên quan đến 
các đánh giá sản phẩm giả mạo.

Giữa môi trường cạnh 
tranh, một số nhà cung cấp 
đã trả tiền cho khách hàng để 
đánh giá sản phẩm. Tác giả bài 
báo này đã nhận được thư điện 
tử từ một số nhà cung cấp có 
trụ sở tại Trung Quốc đề nghị 
đăng đánh giá trên Amazon để 
đổi lấy thẻ quà tặng Amazon; 
hành động này là vi phạm thỏa 
thuận với Amazon.

Theo báo cáo của South 
China Morning Post, một nhà 
bán hàng đã viết trong một diễn 
đàn thảo luận của cộng đồng 
thương gia trực tuyến về việc 
trừng phạt thẳng tay các đánh 
giá giả mạo trên Amazon, “Tôi 
thừa nhận rằng tôi trả tiền cho 
một số đánh giá, nhưng đó là 
bởi vì các đối thủ cạnh tranh của 
tôi cũng đang làm như vậy. Tôi 
cũng phải làm như vậy.” 

“Nếu có một môi trường 
cạnh tranh lành mạnh, thì ai 
muốn làm mấy chuyện lừa dối 
này chứ?”

 
Kim Liên biên dịch

Trung Quốc ‘dụ dỗ’ người
tiêu dùng Hoa Kỳ bằng những cửa 

hàng trực tuyến trên Amazon

Hơn 500 sinh viên Trung Quốc bị từ chối cấp thị thực vào Hoa Kỳ

Tối cao Pháp viện ở Hoa Thịnh Đốn.

Một tấm biển trên Trung tâm Đóng gói đơn đặt hàng của Amazon, ở Bắc Las Vegas, Nevada, 
vào ngày 31/03/2021.

FREE-PHOTOS/PIXABAY

JOHN LOCHER/AP PHOTO

Tối cao Pháp viện sẽ 
không bao giờ là cứu 
tinh của khuynh hướng 
truyền thống

Bản chất con người và những tấm chi phiếu từ chính phủ
JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

Một người đi bộ 
qua biển báo 
Tuyển dụng bên 
ngoài cửa hàng
Lamps Plus ở 
San Francisco, 
hôm 03/06/2021.
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FRANK FANG

Hôm 06/07, Ngoại trưởng 
Hoa Kỳ Antony Blinken 

đã tổ chức một cuộc họp trực 
tuyến với bảy người Duy Ngô 
Nhĩ, trong đó có cả những người 
sống sót trong trại tập trung, và 
bày tỏ cam kết của Hoa Kỳ trong 
việc chấm dứt tình trạng tiếp 
diễn các tội ác chống lại nhân 
loại và diệt chủng của chính 
quyền Bắc Kinh ở miền viễn tây 
Tân Cương, Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Ned Price cảnh báo rằng Hoa Kỳ 
có thể áp đặt các biện pháp trừng 
phạt bổ sung lên các quan chức 
Trung Cộng chịu trách nhiệm 
cho tội ác chống lại người Duy 
Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số 
người Hồi giáo khác.

“Khi chúng tôi cho là phù 
hợp, tôi tin rằng từ nay trở đi 
chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hơn 
nữa các công cụ để buộc các 
quan chức này phải chịu trách 
nhiệm cho những gì đã diễn ra 
tại đó,” ông Price nói trong cuộc 
họp báo thường nhật hôm 06/07.

Ở Tân Cương, hơn một triệu 
người Duy Ngô Nhĩ và người 
dân tộc thiểu số Hồi giáo khác 
hiện đang bị giam giữ trong các 
trại tập trung của Trung Quốc, 
nơi họ phải đối mặt với lao động 

cưỡng bức, tra tấn, lạm dụng 
tình dục, truyền bá chính trị, 
cưỡng bức phá thai và cưỡng 
bức triệt sản. Trung Cộng đã 
tuyên bố các trại này là “những 
trung tâm đào tạo nghề” để 
“kiềm chế chủ nghĩa cực đoan”.

Tháng 01/2021, Hoa Kỳ đã 
chỉ rõ rằng chiến dịch trấn áp 
ở Tân Cương là một hình thức 
diệt chủng. Kể từ đó, Bỉ, Canada, 
Cộng hòa Czech, Lithuania, Hà 
Lan, và Vương quốc Anh cũng 
đưa ra tuyên bố tương tự.

Theo ông Price, Ngoại trưởng 
Blinken muốn tổ chức cuộc 
họp này để ông ấy có thể “trực 
tiếp lắng nghe câu chuyện của 
họ, trực tiếp nghe trải nghiệm 
của họ về những hành động tàn 
bạo đang diễn ra ở Tân Cương,” 
cũng như lắng nghe những lời 
góp ý nếu có.

Bộ Ngoại giao không tiết 
lộ tên của bảy người tham gia 
cuộc họp này mà chỉ cho biết 
họ là những người từng bị giam 
giữ, những nhà vận động nhân 
quyền, và thân nhân của những 
người bị giam giữ ở Tân Cương.

Bà Rayhan Asat, một luật sư 
nhân quyền quốc tế và là thành 
viên cao cấp không thường trú 
tại Hội đồng Đại Tây Dương có 
trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, là 
một trong bảy người đã tham 

gia cuộc họp nói trên, theo tài 
khoản Twitter của bà.

“Tôi đã thảo luận về việc 
giam cầm bất hợp pháp, biệt 
giam anh trai tôi, Ekpar, và mục 
đích của tôi tại AtlanticCouncil 
là khắc phục và chấm dứt các 
hành vi tàn bạo hàng loạt ở Tân 
Cương,” Bà Asat viết, khi kể lại 
cuộc trao đổi của bà với ông 
Blinken trong một loạt bài đăng 
trên Twitter.

Anh trai của bà, Ekpar Asat, 
một doanh nhân, đã bị mất tích 
vào tháng 04/2016 và bị kết án 
15 năm tù vào năm 2020 sau khi 
bị gán tội danh “kích động hận 
thù dân tộc và kỳ thị sắc tộc” 
trong một phiên tòa bí mật. Hồi 
tháng 01/2021, lần đầu tiên kể 
từ khi mất tích, ông đã liên lạc 
với gia đình qua một cuộc gọi 
điện video nhưng trông ông 
nhợt nhạt và sụt cân đáng kể.

Bà nhớ lại đã nói với ông 
Blinken rằng: “Không thể chỉ 
thông qua sự chống đối bè phái 
đơn thuần. Sức mạnh của Hoa Kỳ 
phải đến từ việc chống lại nạn diệt 
chủng một cách nghiêm túc.”

“Và vì vậy, thưa Bộ trưởng 
Blinken, tôi hỏi ngài câu hỏi 
đang vang lên ngay lúc này giữa 
những bức tường chật hẹp trong 
phòng giam người anh trai vô 
tội của tôi: Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, quý 

vị vẫn ở đó chứ?” bà Asat cho 
biết thêm.

Ông Omer Kanat, giám đốc 
điều hành của Dự án Nhân 
quyền Duy Ngô Nhĩ bất vụ lợi 
có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, 
cũng đã lên Twitter để kể lại 
cuộc gặp của ông với Ngoại 
trưởng Blinken.

“Xin chân thành cảm 
ơn Ngoại trưởng Blinken @
SecBlinken về một hội nghị 
bàn tròn đầy hữu ích hôm nay. 
Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh 
đạo của ông trong việc hành 
động để chấm dứt nạn diệt chủng 
người Duy Ngô Nhĩ, đặc biệt là 
các biện pháp trừng phạt phối 
hợp và cam kết của nhóm G-7 
về lao động cưỡng bức của người 
Duy Ngô Nhĩ trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu,” ông Kanat viết.

Hồi tháng 03/2021, Hoa Kỳ, 
Liên minh Âu Châu, Vương 
quốc Anh, và Canada đã công 
bố các biện pháp trừng phạt các 
quan chức Trung Cộng nào chịu 
trách nhiệm về vi phạm nhân 
quyền của người Duy Ngô Nhĩ. 
Năm 2020, một số quan chức và 
tổ chức Trung Quốc đã bị Hoa 
Kỳ trừng phạt vì những lý do 
tương tự, trong đó có ông Trần 
Toàn Quốc (Chen Quanguo), 
một ủy viên Bộ Chính trị quyền 
lực của Trung Cộng.

Hôm 02/07, tổ chức bất vụ 
lợi Chiến dịch cho người Duy 
Ngô Nhĩ (CFU) có trụ sở tại 
Hoa Thịnh Đốn đưa ra thông 
báo cho biết Trung Cộng đã 
xác nhận việc tống giam Tiến sĩ 
Rahile Dawut, người đã mất tích 
vào tháng 12/2017. Bà Dawut là 
giáo sư tại Đại học Tân Cương 
của Trung Quốc.

Cô Akida Pulat, con gái của 
bà Dawut đồng thời là giám đốc 
tiếp cận cộng đồng của CFU, 
cho biết: “Tôi cảm thấy tức giận 
khi biết mẹ tôi phải ngồi tù, 
trong khi giới chức Trung Cộng 
giữ im lặng về vấn đề này trong 
hơn ba năm.”

Cô nói thêm: “Tin buồn này 
chỉ khiến tôi thêm quyết tâm 
lên tiếng về những hành động 
tàn bạo mà Trung Cộng đã gây 
ra. Tôi chân thành xin các tổ 
chức nhân quyền giúp đỡ.”

Lưu Đức biên dịch

FRANK FANG VÀ JAN JEKIELEK

Một nhà điều hành và nhà 
sản xuất phim kỳ cựu của 

Hollywood cảnh báo rằng đòn 
bẩy khổng lồ của Trung Cộng 
đối với Hollywood và các ngành 
công nghiệp khác của Hoa Kỳ là 
một mối đe dọa đáng kể đối với 
Hoa Kỳ.

Ông Chris Fenton, tác giả 
cuốn sách “Nuôi Dưỡng Rồng: 
Bên Trong Tình Thế Tiến Thoái 
Lưỡng Nan Ngàn Tỷ Dollar Mà 
Hollywood, NBA, và Doanh 
Nghiệp Mỹ Đang Đối Mặt” 
(“Feeding the Dragon: Inside 
the Trillion Dollar Dilemma 
Facing Hollywood, the NBA, 
and American Business”), cho 
biết trong một cuộc phỏng 
vấn gần đây trên chương trình 
“Các Nhà Lãnh đạo Tư tưởng 
Hoa Kỳ” của Epoch TV rằng, 
“Chúng ta cần tìm ra cách để 
chủ nghĩa tư bản được tạo dựng 
từ lòng yêu nước. Khả năng 
để hình thành một nền tảng 
vững chắc của một quốc gia, 
cho phép chủ nghĩa tư bản thị 
trường tự do phát triển mạnh.”

Ông cảnh báo: “Nếu chúng 
ta tiếp tục để tình hình đi xuống, 
thì hình thức chủ nghĩa tư bản 
của chúng ta sẽ ngày càng giống 
với hình thức chủ nghĩa tư bản 
của Trung Cộng.”

Theo ông Fenton, thị trường 
rộng lớn của Trung Quốc rất 
hấp dẫn đối với các hãng phim 
Hollywood, nơi tạo ra khoảng 
60% đến 90% doanh thu phòng 
vé trước năm 2019. Đến năm 
2019, con số này đã giảm xuống 
còn khoảng 32% trước khi giảm 
xuống mức  16% hồi năm 2020 
trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Ngay cả trong những năm 
đi xuống gần đây, Trung Quốc 
vẫn đóng góp đáng kể vào thu 

nhập của các hãng phim Hoa 
Kỳ. Ví dụ, bộ phim năm 2019 
của Marvel Studio “Avengers: 
Endgame” đã thu về khoảng 629 
triệu USD ở Trung Quốc, so với 
doanh thu phòng vé nội địa là 
853 triệu USD. Marvel Studio 
thuộc sở hữu của Walt Disney.

Theo ông Fenton, đòn bẩy 
của Trung Cộng đối với các tập 
đoàn và ngành công nghiệp của 
Hoa Kỳ được chứng minh rõ nhất 
bằng các hành động trả đũa của 
Trung Cộng đối với Giải bóng 
rổ Chuyên nghiệp Mỹ (NBA).

Vào cuối năm 2019, Tổng 
Giám đốc Houston Rockets khi 
đó là Daryl Morey đã lên Twitter 
để ủng hộ những người biểu tình 
ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. 
Hành động của ông đã khiến 
Trung Cộng tức giận, đồng thời 
các đài truyền hình nhà nước 
của Trung Quốc ngừng phát 
sóng các trận đấu NBA, các 
công ty Trung Quốc ngừng liên 
kết với giải đấu này, và các sản 
phẩm của NBA và Rockets bị rút 
khỏi các kệ hàng. Đây là tổn thất 
tài chính khổng lồ đối với NBA.

Ông Fenton nói thêm, “Điều 
này cho thấy sức mạnh đòn bẩy 
và mức độ phụ thuộc của các 
ngành công nghiệp và doanh 
nghiệp của chúng ta vào doanh 
thu từ Trung Quốc, vào lợi 
nhuận từ Trung Quốc, và vào câu 
chuyện tăng trưởng của Trung 
Quốc mà họ phải nói với cổ đông 
và các nhà đầu tư của họ.”

Trung Cộng cũng nổi tiếng 
với việc trừng phạt những người 
chỉ trích nhà cầm quyền này. 
Gần đây, họ đã kiểm duyệt bộ 
phim Nomadland, bộ phim 
đoạt giải Phim hay nhất tại Lễ 
trao giải Oscar lần thứ 93, vì đạo 
diễn đoạt giải Oscar của bộ phim, 
cô Chloé Zhao, đã chỉ trích chế 
độ cộng sản này trong một cuộc 

phỏng vấn vào năm 2013.
Năm đó, cô Zhao đã chia sẻ 

với tạp chí Filmmaker có trụ 
sở tại New York rằng đất nước 
Trung Quốc nơi cô sinh ra và lớn 
lên là “nơi mà đâu đâu cũng thấy 
những lời nói dối.” Hiện cô đang 
sinh sống ở Ojai, California.

Vì vậy, theo ông Fenton, 
có những lo ngại rằng một bộ 
phim khác của đạo diễn Zhao 
là “Eternals” của hãng phim 
Marvel, có thể sẽ không được 
công chiếu tại Trung Quốc.

Ông Fenton giải thích, “Nếu 
đó là một đòn trả đũa ảnh hưởng 
đến Disney ở cấp độ đó, điều 
này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến 
thương hiệu của Marvel một 
cách toàn diện và ảnh hưởng đến 
công viên giải trí của họ, quý vị 
sẽ nhận ra những hậu quả phức 
tạp của việc bước ra và nói điều 
gì đó bình phẩm Trung Cộng.”

Năm 2020, Trung Cộng cũng 
đã có những biện pháp đáp trả 
sau khi vấp phải sự chỉ trích của 
quốc tế vì đã can thiệp bộ phim 
chuyển thể người đóng “Hoa 

Mộc Lan” (Mulan) của Disney.
Đã có những lời kêu gọi tẩy 

chay Hoa Mộc Lan sau khi bộ 
phim sử dụng phần cuối phim 
để cảm ơn một số cơ quan chính 
quyền Trung Cộng, bao gồm cả 
một cục cảnh sát, ở vùng Tân 
Cương viễn tây Trung Quốc. Cục 
cảnh sát này đã bị Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách 
đen thương mại vào năm 2019 
vì tham gia vào cuộc đàn áp 
của chế độ này ở Tân Cương – 
nơi có hơn một triệu người Duy 
Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số 
Hồi giáo khác đang bị giam giữ 
trong các trại tập trung.

Ông Fenton cho biết, “Về 
căn bản Trung Cộng đã làm 
chậm doanh thu phòng vé của 
bộ phim đó, ngừng quảng bá 
và tiếp thị bộ phim này ở Trung 
Quốc, và thậm chí tước quyền 
mở rộng công viên giải trí Hồng 
Kông của Disney.”

Để chống lại ảnh hưởng của 
Trung Quốc, ông Fenton nói 
rằng Hoa Kỳ cần phải tìm lại 
cội nguồn của mình để bảo đảm 

một nền kinh tế thị trường tự do 
của Hoa Kỳ.

Ông giải thích, “Chủ nghĩa tư 
bản thị trường tự do mà chúng 
ta ái mộ và trân trọng sẽ không 
thể phát triển nếu không có 
một quốc gia kiên cường. Quốc 
gia này phải mạnh mẽ hơn việc 
chỉ biết kiếm tiền. Quốc gia ấy 
phải được xây dựng dựa trên các 
nguyên tắc, giá trị và quyền lợi 
mà chúng ta hết lòng trân quý. 
Những thứ khiến chúng ta luôn 
hăng say, khiến chúng ta sẵn 
sàng chiến đấu vì nó và đã chiến 
đấu vì nó.”

“Tôi muốn đất nước nơi tôi 
đang nuôi dưỡng con mình là 
quốc gia mà tôi đã đặt niềm tin 
khi lớn lên – mà tôi tin con tôi 
cũng có thể lớn lên ở đó. Nhưng 
hiện tại, chúng ta đang cho phép 
tiền và sự im lặng này kiểm soát 
cách thức chúng ta vận hành. 
Đó không phải là con người 
thực của chúng ta với tư cách là 
một dân tộc.”

Chánh Tín biên dịch

EMEL AKAN VÀ EVA FU

Bắc Kinh một lần nữa đã 
làm các nhà đầu tư Hoa 

Kỳ như ngồi trên đống lửa khi 
nhắm mục tiêu đàn áp vào 
hãng dịch vụ chuyên chở [gọi 
xe] khổng lồ Didi Chuxing 
(Didi) chỉ vài ngày sau khi ra 
mắt trên Sàn giao dịch Chứng 
khoán New York.

Hôm 02/07, một cơ quan 
giám sát an ninh mạng của 
Trung Quốc thông báo rằng 
họ đang tiến hành đánh giá về 
Didi. Các quan chức đã loại nền 
tảng dịch vụ gọi xe này khỏi các 
cửa hàng ứng dụng trực tuyến, 
khi nói rằng Didi đã thu thập 
và sử dụng dữ liệu cá nhân một 
cách bất hợp pháp.

Thông báo này được đưa ra 
sau khi Didi huy động được 4.4 
tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn 
cầu trong một trong những đợt 
phát hành cổ phiếu lần đầu ra 
công chúng (IPO) lớn nhất ở 
Hoa Kỳ trong thập kỷ qua. Cổ 
phiếu của Didi bắt đầu giao dịch 
ở mức 16.65 USD/cổ phiếu vào 
ngày 30/06.

Hôm 06/07, các nhà đầu tư 
đã phản ứng khi thị trường mở 
cửa sau kỳ nghỉ lễ dài cuối tuần. 
Cổ phiếu của Didi Global Inc. 
(NYSE: DIDI) giảm hơn 20% 
trong phiên giao dịch buổi sáng 
tại New York, mất hơn 15 tỷ 
USD giá trị thị trường.

Các luật sư Hoa Kỳ hiện 
đang chuẩn bị các vụ kiện tập 
thể về vụ IPO của Didi để bù đắp 

các khoản lỗ mà những nhà đầu 
tư phải gánh chịu.

Được mệnh danh là “Uber 
của Trung Quốc”, công ty này 
chiếm thị phần lớn nhất nước. 
Những người ủng hộ nổi bật của 
hãng này gồm các đại công ty 
công nghệ Trung Quốc Alibaba 
và Tencent, SoftBank, Toyota, 
và Uber của Nhật Bản.

Nền tảng gọi xe này không 
phải là công ty duy nhất đối mặt 
với sự phẫn nộ của Trung Cộng. 
Hôm 05/07, cơ quan quản trị an 
ninh mạng của Trung Quốc đã 
có hành động chống lại nhiều 
công ty công nghệ Trung Quốc 
hơn sau khi họ được niêm yết 
tại New York gần đây.

Chính phủ đã mở các cuộc rà 
soát an ninh mạng vào hai công 
ty con của Full Truck Alliance 
Co. (NYSE: YMM), còn được 
gọi là Manbang. Công ty khởi 
nghiệp này, được hỗ trợ bởi các 
nhà đầu tư bao gồm SoftBank và 
Tencent, đã huy động được 1.6 
tỷ USD trong đợt phát hành ra 
công chúng hồi tháng 06/2021.

Các cơ quan giám sát cũng 
đang điều tra Công ty Kanzhun 
(NASDAQ: BZ), được gọi là 
Boss Zhipin. Công ty về nền 
tảng tuyển dụng trực tuyến này, 
cũng được hỗ trợ bởi Tencent, 
đã huy động được hơn 900 triệu 
USD trong đợt niêm yết trên 
NASDAQ hồi tháng 06/2021.

Cùng với cổ phiếu Didi, giá 
cổ phiếu của Full Truck Alliance, 
Kanzhun, Tencent và các hãng 
công nghệ Trung Quốc khác đều 

giảm trong ngày 06/07.
Cuộc đàn áp gần đây là một 

lời nhắc nhở rõ ràng cho các 
nhà đầu tư rằng Trung Cộng vẫn 
chỉ huy khu vực tư nhân đang 
phát triển của Trung Quốc.

Ông Lý Hằng Thanh (Li 
Hengqing), một chuyên gia về 
Trung Quốc có trụ sở tại Hoa 
Thịnh Đốn, nói với The Epoch 
Times rằng, “Họ đang yêu cầu 
tất cả các doanh nghiệp tư 
nhân phải nghe theo những gì 
Đảng nói, nếu không các doanh 
nghiệp sẽ không có tương lai.”

Didi đã bị cáo buộc chuyển 
dữ liệu nhạy cảm sang Hoa Kỳ. 
Ông Li Min, phó chủ tịch của 
Didi, gọi những suy đoán này là 
“tin đồn ác ý”.

Ông Li viết trong một bài 
đăng trên mạng xã hội Trung 
Quốc vào ngày 03/07 rằng, 
“Giống như hầu hết các công 
ty Trung Quốc niêm yết ở ngoại 
quốc, Didi lưu trữ dữ liệu người 
dùng Trung Quốc trên các máy 
chủ ở Trung Quốc, và chúng tôi 
sẽ không có cách nào giao dữ 
liệu cho Hoa Kỳ.” 

Didi được cựu giám đốc 
Alibaba Cheng Wei thành lập tại 
Bắc Kinh vào năm 2012, và đã 
trở thành số 1 trong thị trường 
dịch vụ gọi xe của Trung Quốc. 
Công ty này đã tìm cách buộc 
Uber phải rời khỏi thị trường 
Trung Quốc đại lục cách đây 5 
năm. Vào cuối tháng 03/2021, 
ứng dụng của Didi có khoảng 
493 triệu người dùng thường 
xuyên trong năm 2020.

‘Họ chỉ muốn tiền’
Bất chấp việc tăng cường chính 
sách giám sát các hãng công 
nghệ của Trung Quốc và căng 
thẳng chính trị đang diễn ra 
giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc 
Kinh, các công ty Trung Quốc 
đang đổ xô vào niêm yết cổ 
phiếu tại Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu của Dealogic, 
trong nửa đầu năm nay, 34 công 
ty từ đại lục và Hồng Kông đã 
huy động được một kỷ lục 12.4 
tỷ USD bằng cách niêm yết cổ 
phiếu ra công chúng tại Hoa Kỳ. 
Và các ngân hàng đầu tư hàng 
đầu của Wall Street đã kiếm 
được hơn 450 triệu USD phí hỗ 
trợ các đợt IPO của Trung Quốc.

Ngay cả khi Quốc hội Hoa Kỳ 
bắt đầu thắt chặt kiểm soát các 
công ty có trụ sở tại Trung Quốc 
được niêm yết trên các sàn giao 
dịch của Hoa Kỳ, các công ty 
này vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn 
vốn của Hoa Kỳ. Thêm hàng 
chục công ty Trung Quốc dự 
kiến   sẽ niêm yết cổ phiếu tại 
Hoa Kỳ trong năm nay.

Tuy nhiên, sự giám sát quy 

định ngày càng tăng từ Bắc Kinh 
và Hoa Thịnh Đốn gần đây đã 
ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu 
tư. Theo Financial Times, gần 
70% các công ty Trung Quốc 
niêm yết trên sàn giao dịch Hoa 
Kỳ trong năm nay đã mất giá kể 
từ đợt phát hành cổ phiếu lần 
đầu ra công chúng (IPO).

Ví dụ, cổ phiếu của RLX 
Technology (NYSE: RLX), 
nhà sản xuất thuốc lá điện tử 
lớn nhất Trung Quốc, đã giảm 
mạnh hơn 70% kể từ khi IPO, 
khi cơ quan giám sát [của 
Trung Quốc] công bố các hạn 
chế lên thuốc lá điện tử và các 
sản phẩm thuốc lá khác.

Ông Chris Iacovella, Giám đốc 
điều hành của Hiệp hội Chứng 
khoán Hoa Kỳ, cho biết trong 
một email rằng, “Trung Cộng đã 
và sẽ tiếp tục kiểm soát mọi công 
ty Trung Quốc, và Wall Street 
không quan tâm đến hệ lụy này 
đối với các nhà đầu tư Mỹ.”

Ông nói với The Epoch Times 
rằng, “Thật khó hiểu bằng cách 
nào mà các công ty do Trung 
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 ĐÓNG SẦM CỬA!
Tôi rùng mình kinh hãi 

khi nghe thấy tiếng các 
quản ngục Trung Cộng 

đóng sầm cánh cửa lớn kim 
loại phía sau lưng mình. 

Tôi cảm thấy khiếp sợ. Tôi đứng đó, 
tay cầm những tấm mền dính máu, 
cố gắng tiếp nhận môi trường mới 
xung quanh: trong một căn phòng 
giam thuộc hệ thống nhà tù bí mật của 
Trung Cộng.

 Vài ngày trước, cảnh sát đã thực 
hiện một cuộc đột kích vào văn phòng 
của tôi ở Bắc Kinh; họ yêu cầu tôi phải 
trình diện tại đồn cảnh sát để nói lý do 
tại sao tôi ở Trung Quốc.

Sau khi bị tách khỏi các đồng 
nghiệp của mình, tôi đã bị các công an 
Trung Cộng thẩm vấn trong nhiều giờ.

“Anh có biết chúng tôi kiếm được 
bao nhiêu tiền không,” một trong 
những viên công an hỏi tôi sau khi 
đồng nghiệp của anh ta kiểm tra chứng 
từ thuế thu nhập của tôi ở Trung Quốc.

“Tôi không biết,” tôi trả lời.
“Anh kiếm được nhiều hơn cả 

chúng tôi,” anh ta đáp lại, ngụ ý rằng 
một người ngoại quốc kiếm được nhiều 
hơn một công dân Trung Quốc là bất 
hợp pháp. “Anh kiếm được quá nhiều 
tiền ở đất nước chúng tôi.”

Sau khi thẩm vấn gần bốn tiếng 
đồng hồ, công an Trung Cộng đã giải 
mã được toàn bộ cuộc đời tôi, nhưng 
lại không tìm thấy bằng chứng về bất 
kỳ sự vi phạm pháp luật nào. Tôi được 
hướng dẫn ký tên và lăn tay trên gần 
40 trang tài liệu bằng Trung văn mà 
tôi không được cho thời gian để đọc 
hoặc dịch.

 Ở Trung Quốc, khi cảnh sát bảo 
quý vị làm điều gì đó, thì đó là một 
mệnh lệnh, chứ không phải là chất vấn. 
Không có các tổ chức nhân quyền, quy 
trình hợp lệ, hoặc truyền thông để đưa 
tin về sự tàn bạo của cảnh sát.

Tôi đã không biết rằng đây là cách 
thức mà Trung Cộng dẫn dụ tôi bí mật 
ký tên và lăn tay vào các hồ sơ “nhận 
tội” của mình. 

“Hãy đến nhận hộ chiếu vào ngày 
mai,” chúng tôi được các công an 
Trung Cộng thông báo.

Chúng tôi trở lại vào sáng hôm sau 
như được chỉ dẫn, mong nhận lại hộ 
chiếu của mình. Khi vào trong đồn 

cảnh sát, chúng tôi được dẫn vào một 
căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc 
bàn gỗ ngoại cỡ ở chính giữa và những 
chiếc ghế để sát tường.

Sau gần một tiếng đồng hồ “chờ hộ 
chiếu”, một chiếc xe tải vận chuyển 
kiểu nhà tù xuất hiện bên ngoài cửa sổ. 
Một trong những đồng nghiệp thúc cùi 
chỏ vào tôi nói một cách mỉa mai, “Có 
lẽ xe đó là dành cho chúng ta.”

Chúng tôi đã cười lớn.
Thì ra chiếc xe vận chuyển nhà tù 

kiểu quân sự đó lại là một khởi đầu 
bất ngờ đầy kinh hoàng cho một ngày 
của chúng tôi. Các công an Trung 
Cộng đã nói dối trắng trợn vì hóa ra 
chúng tôi không đến đồn công an để 
“lấy hộ chiếu”.

“Lên xe,” một công an quát chúng tôi, 
sau khi chúng tôi bị dẫn ra bên ngoài. 
Không có một lời buộc tội chính thức 
nào, hoặc bằng chứng về việc chúng tôi 
đã phạm pháp, sau đó chúng tôi bị đẩy 
vào cái lồng ở phía sau chiếc xe tải.

Cuối cùng thì chiếc xe đã chở 
chúng tôi tới điểm đến cuối cùng vào 
đêm khuya ngày hôm đó: một khu nhà 
tù thuộc hệ thống nhà tù bí mật kiểu 
quân đội.

Trong gần 15 tiếng đồng hồ, chúng 
tôi bị giam giữ trong một buồng tạm 
giam mà không có lời buộc tội, bị đưa 
loanh quanh đến vô số đồn công an và 
các trung tâm giải quyết, và buộc phải 
trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế khác 
nhau trái với ý muốn của chúng tôi.

Ở Trung Quốc, không có thủ tục 
tố tụng nào cả. Không có luật sư bào 
chữa, không có các quyền Miranda 
[Quyền được giữ im lặng], không có 
việc dùng tiền bảo lãnh, không được 
phép gọi điện thoại, không có ngày hầu 
tòa, và không có truyền thông đưa tin 
về câu chuyện của quý vị một cách hợp 
pháp. Trung Cộng nói quý vị có tội và 
quý vị chỉ đơn giản là biến mất khỏi xã 
hội sau khi bị đẩy vào một nhà lao.

Không ai có quyền để phản đối 
quyết định đó, ngoài Đảng Cộng sản. 
Nếu quý vị cố gắng làm điều đó thì quý 
vị cũng sẽ biến mất.

Theo luật an ninh khét tiếng và mơ 
hồ của Trung Quốc, cuối cùng chúng 
tôi đã bị buộc tội sai là “làm việc bất 
hợp pháp” ở nước này.

Sau cùng khi đến khu nhà giam, 
chúng tôi đã choáng váng về mức độ 
an ninh ở đó. Lối vào là một trạm kiểm 
soát có lính gác với các cánh cửa kim 

loại cao 30 foot [khoảng hơn 9 mét] để 
cho các phương tiện ra vào. Đường bao 
ngoài khu nhà tù là những bức tường xi 
măng cao vững chắc được lót bằng dây 
thép gai và những tháp canh với lính 
gác có vũ trang.

Đây không phải là một cơ sở tạm 
giam; mà là một nhà tù.

 Ở trong đó, chúng tôi bị lấy hết tư 
trang. Chúng tôi bị lột trần, bị dẫn đi 
qua máy dò kim loại, bị đẩy vào các 
phòng để lấy máu, và mặt bị ấn vào máy 
quét mống mắt. Tất cả chuyện này diễn 
ra sau khi bị giam giữ gần 15 tiếng đồng 
hồ mà không có thức ăn và nước uống.

Chúng tôi được hướng dẫn để lấy mền 
từ một cái thùng dính máu, và được đưa 
cho áo, quần, và dép của tù nhân.

Trong gần một tháng, đó là lần cuối 
cùng tôi có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì 
trừ bên trong phòng giam nơi mà chúng 
tôi bị nhốt 24 giờ một ngày ra, ngoại trừ 
lịch tập thể dục hàng tuần được tổ chức 
trong sân trại giam dưới cái lạnh khắc 
nghiệt của mùa đông Bắc Kinh.

Tôi bị nhốt chung với 16 tù nhân 
khác, dùng chung một bồn cầu xổm, bị 
buộc phải ăn thứ bùn vàng đặc từ một 
cái xô chung, và bị buộc phải ngủ trên 
các tấm ván gỗ với những tấm mền 
dính máu.

Phòng giam đó được thiết kế để 
giam giữ có lẽ là tám đến mười tù 
nhân. Chúng tôi có đến những 17 
người. Ánh đèn pha huỳnh quang chói 
mắt chiếu xuống chúng tôi 24 giờ một 
ngày, và các tù nhân phải nằm chồng 
chéo lên nhau trên những tấm ván gỗ 
chật hẹp để ngủ.

Cứ mỗi hai giờ, các tù nhân phải 
luân phiên nhau thực hiện việc “canh 
gác”; quý vị phải đứng dựa vào tường 
và quan sát các tù nhân khác để bảo 
đảm không ai cố sát hại lẫn nhau. Nếu 
điều đó xảy ra, thì có một chiếc nút 
màu đỏ trên tường mà quý vị được 
hướng dẫn phải ấn vào trong trường 
hợp khẩn cấp.

Nói cách khác, những điều kiện này 
khiến cho không thể ngủ được, và quý 
vị bị thiếu ngủ nặng nề. Các nghiên 
cứu chỉ ra rằng đối mặt lâu dài với 
những điều kiện này thực sự khiến quý 

vị bị teo não.
“Liên hệ với đại sứ quán là bất hợp 

pháp,” tôi và các tù nhân người ngoại 
quốc khác thường được thông báo như 
vậy. Vào những ngày khác, tôi bị lôi ra 
khỏi phòng giam để phiên dịch cho 
những tù nhân người ngoại quốc đang 
tuyệt thực ở các phòng giam khác.

“Hãy làm cho anh ta ăn đi,” các 
quản ngục sẽ chỉ thị, khi họ chỉ vào 
một số người ngoại quốc yếu ớt đang 
thập tử nhất sinh. Những dấu hiệu 
cảnh báo việc tự tử được phết đầy trên 
các bức tường.

Sau gần một tháng bị giam riêng và 
giam không có hạn định, cuối cùng tôi 
đã bị các quản ngục của Trung Cộng lôi 
ra khỏi phòng giam.

 “Tên Mỹ kia, đến đây.”
Tôi bị trục xuất trở lại San 

Francisco vào tháng 11/2016, chính là 
khu Bay Area nơi tôi được sinh ra và 
học đại học tại đây.

Tôi trở về Hoa Kỳ và bị suy dinh 
dưỡng nghiêm trọng, thiếu ngủ một 
cách kinh khủng, ốm yếu, và mắc 
chứng Rối loạn Căng thẳng sau Chấn 
thương (PTSD). Tôi may mắn vẫn còn 
sống sót.

Tôi phản ứng lại bằng cách viết một 
cuốn sách 350 trang, ghi lại những trải 
nghiệm khủng khiếp đó, “Surviving 
Chinese Communist Detention” 
[tạm dịch: Sống Sót Từ Trại Giam của 
Trung Cộng].

Đây là một lời cảnh báo và sự kêu 
gọi cảnh tỉnh cho bất kỳ công dân ngoại 
quốc nào nhập cảnh vào Trung Quốc. 
Bất kể quý vị là du khách, kỹ sư, doanh 
nhân, hay ký giả đang ở bên trong đất 
nước đó, thì đều không an toàn.

Là một người ngoại quốc ở Trung 
Quốc, quý vị đang ngồi trên một quả 
bom hẹn giờ có thể nổ vào bất kỳ ngày 
nào và vì bất kỳ lý do gì. Quý vị không 
cần phải vi phạm bất kỳ một luật nào 
và quý vị có mọi giấy tờ kinh doanh cần 
thiết để hoạt động hợp pháp ở quốc gia 
này, nhưng quý vị vẫn không an toàn.

Trung Quốc không phải là một 
quốc gia tuân theo nhân quyền, quy 
trình hợp lệ, hay luật pháp của chính 
họ. Đây là lời cảnh báo của tôi đối với 
bất kỳ công dân ngoại quốc nào đang 
ấp ủ ý định đến thăm hoặc chuyển đến 
Trung Quốc vì bất kỳ lý do gì.

Đừng có đi!
 

Anh Steven Schaerer là một kỹ sư 
công nghệ và là tác giả của cuốn 
sách “Surviving Chinese Communist 
Detention” 

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

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Xem tiếp trang sau

Chuyện kể của những doanh 
nhân vùng Bay Area khi bị 
Trung Cộng giam giữ

Bắc Kinh ‘phục kích’ các nhà đầu tư 
Hoa Kỳ sau đợt IPO của Didi

Chủ nghĩa tư bản thị trường tự do của Hoa Kỳ
 đang bị Trung Cộng vây hãm

Mọi người đi 
ngang qua tấm 
bích chương 
phim ‘Hoa Mộc 
Lan’ của hãng 
Disney bên 
ngoài một rạp 
chiếu phim ở 
Bắc Kinh ngày 
10/09/2020. 

Ông Blinken gặp gỡ những người Duy Ngô Nhĩ 
sống sót từ các trại tập trung của Trung Quốc

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lắng nghe 
trong một cuộc họp báo tại Fiera di Roma ở 
Rome hôm 28/06/2021.

Anh Steven Schaerer trên đường đến trại giam ở 
Trung Quốc sau khi bị bắt giữ trái phép.
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Một logo của Didi Chuxing ở Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc ngày 04/09/2018.
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cứu cây sống lại.
Lần thứ nhất, Tôn Ngộ Không 

đến Bồng Lai tiên cảnh, gặp ba vị 
tiên ông là Thọ tinh, Phúc tinh, và 
Lộc tinh. Ba vị nói rằng, họ tuy là 
thần tiên nhưng về thứ bậc thì vẫn 
còn kém xa:

“Thứ quả ấy ngửi được nó đã 
sống lâu ba trăm sáu mươi năm; ăn 
một quả, thọ tới bốn vạn bảy nghìn 
năm, tên là ‘Vạn thọ thảo hoàn 
đơn’. Đạo của chúng tôi còn kém 
xa! Họ đắc đạo rất dễ, thọ ngang 
trời đất. Chúng tôi còn phải dưỡng 
tinh, luyện khí, tồn thần, điều hòa 
long hổ, bồi bổ âm dương, tốn biết 
bao công sức, khắp cả thiên hạ 
chỉ có một cây thiêng ấy mà thôi. 
Trấn Nguyên tiên là tổ địa tiên, 
còn chúng tôi là tôn phái thần 
tiên. Nếu như đánh giết những 
con muông chạy chim bay, giống 
có vây có vỏ thì chỉ dùng viên đan 
lúa mạch của chúng tôi cũng có thể 
cứu sống được. Còn như cây nhân 
sâm ấy là giống cây tiên, chữa thế 
nào được? Không có thuốc, không 
có thuốc đâu!”

Lần thứ hai, Tôn Ngộ Không đến 
núi tiên Phương Trượng gặp Đông 
Hoa Đế Quân – vốn là vị Thần tiên 
“đệ nhất trong yên hà”, nhưng chỉ 
nhận được câu trả lời:

“Tôi có một viên ‘Cửu chuyển 
Thái Ất hoàn đơn’ có thể chữa mọi 
sinh linh ở thế gian, nhưng không 
thể chữa cho cây được. Cây là loại 

thổ mộc chi linh, được trời đất nuôi 
dưỡng thấm nhuần. Nếu là cây cỏ 
trần gian thì còn có thể chữa được, 
chứ núi Vạn Thọ là đất phúc của trời, 
quán Ngũ Trang là động trời của 
Hạ Châu, cây nhân sâm là giống 
linh căn từ lúc khai thiên lập địa, thì 
làm sao mà chữa được! Chịu thôi, 
không có thuốc gì đâu!”

Cứ như thế, cho đến lần thứ ba, 
Ngộ Không đến Doanh Châu hải 
đảo, thấy chín vị tiên râu tóc bạc 
phơ, vẻ mặt hồng hào thanh thoát 
đang uống rượu chơi cờ, hát cười 
vui vẻ dưới gốc cây ngọc bên sườn 
núi xanh. Nhưng cả chín vị tiên 
cũng chỉ lắc đầu: Không có thuốc 
chữa cây!

Như vậy, muốn cứu cây nhân 
sâm thì phải tìm được thứ thần dược 
vượt trên cả Phúc Lộc Thọ Tam 
Tinh, vượt trên cả cửu tiên, trên cả 
tầng thứ của các bậc thánh thần.

Nước Cam Lộ, Bồ Tát cứu cây
Sau khi rời Doanh Châu hải đảo, 
Ngộ Không sang thẳng Đông 
Dương đại hải. Trong giây lát đã 
thấy núi Lạc Già hiện ra trước mắt. 
Ngộ Không dừng mây hạ xuống, 
vào thẳng núi Phổ Đà, thấy Quan 
Âm Bồ Tát cùng với các vị thần tiên, 
Mộc Soa, Long Nữ đang giảng kinh 
thuyết Pháp trong rừng trúc tía. 
Vừa nghe Ngộ Không kể rõ sự tình, 
Bồ Tát đã quở trách:
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Truyện Tây Du Ký kể rằng, 
Quan Âm Bồ Tát đến 
Trường An tìm người đi 
lấy kinh, khi nhìn thấy 
Long Vương Kinh Hà 

đang quấy nhiễu vị hoàng đế nhà 
Đường, Bồ Tát liền rút cành dương 
liễu phẩy một cái đã đuổi được 
nghiệp long để cứu nguy cho Hoàng 
đế. Sau đó khi thầy trò Đường Tăng 
đến Ngũ Trang Quán, Ngộ Không 
đánh đổ cây nhân sâm, Bồ Tát lại 
dùng nước Cam Lộ trong bình để 
cứu sống cây. Sau này, khi cứu 
Đường Tăng và thu phục Hồng Hài 
Nhi, Bồ Tát cũng dùng nước Cam Lộ 
để dập tắt lửa. 

Một cành liễu phất phơ mềm 
yếu, Bồ Tát phẩy nhẹ tay là có thể trừ 
được bách bệnh, đuổi được nghiệp 
long, dập tắt được lửa tam muội 
chân hỏa, lại có thể cứu sống cây 
Thần. Dương liễu, tịnh bình và nước 
Cam Lộ, vì sao lại kỳ diệu đến vậy?

Chúng ta hãy cùng trở lại câu 
chuyện ‘Ngộ Không hái trộm nhân 
sâm quả’ để tìm hiểu ý nghĩa của 
chiếc bình kỳ diệu này.

Nhân sâm là linh căn của trời đất
Truyện Tây Du Ký kể rằng, khi bốn 
thầy trò Đường Tăng đến đất Tây 
Ngưu Hạ Châu, trước mặt hiện ra 
núi Vạn Thọ, trên núi có Ngũ Trang 
đạo quán là nơi cư ngụ của Trấn 
Nguyên Tử – vị đại tiên mang thánh 
hiệu Dữ Thế Đồng Quân. 

Trấn Nguyên Tử là ông tổ dòng 
địa tiên, tầng thứ vượt trên cả những 
bậc địa tiên khác như Phúc Lộc Thọ 
Tam Tinh, hay Lê Sơn Lão Mẫu. 

Trên cánh cửa dẫn vào Ngũ Trang 
quán có dán đôi câu đối, nói lên vị 
thế của Trấn Nguyên tử: “Phủ thần 
tiên sống mãi không già /  Nhà đạo 
sĩ thọ ngang trời đất.”

Trong Ngũ Trang quán có một cây 
tiên quý, sinh ra từ khi càn khôn còn 
hỗn độn, trời đất còn mờ mịt chưa 
phân, khắp tứ đại bộ châu trong thiên 
hạ thì chỉ có Ngũ Trang quán ở Tây 
Ngưu Hạ Châu là sản sinh ra cây ấy, 
có tên là “Vạn Thọ thảo hoàn đơn”, 
cũng  gọi  là “Nhân sâm quả”.

Nhân sâm quả bề ngoài trông 
rất giống đứa trẻ sơ sinh, cuống quả 
dính vào ngọn cây, chân tay đung 
đưa, đầu mặt gật gù, gió thổi qua 
kẽ  lá  nghe như  tiếng  trẻ  kêu. 

Vậy cây nhân sâm này quý hiếm 
như  thế  nào? Kể rằng:

“Giống cây này ba nghìn năm 
mới nở hoa, ba nghìn năm mới kết 
quả, lại ba nghìn năm nữa mới 
chín. Tính ra phải một vạn 
năm mới ăn được. Và trong 
một vạn năm ấy chỉ kết 
được ba mươi quả. Hình 
dáng quả này tựa đứa 
bé mới sinh chưa đầy ba 
ngày, tứ chi hoàn toàn, 
ngũ quan đủ cả. Ai có 
duyên được ngửi quả này 
một lần, thì sống lâu ba trăm 
sáu mươi tuổi; ăn một quả, sống mãi 
bốn vạn bảy nghìn năm.”

Tôn Ngộ Không non cao
tìm thuốc
Khi bốn thầy trò bước vào Ngũ 
Trang quán, hai tiểu đồng của Trấn 
Nguyên Tử đã vâng lời dặn dò, 
mang hai trái nhân sâm tới mời 
Đường Tăng. Nhưng vì loại quả 
này trông tựa đứa trẻ mới sinh nên 
Đường Tăng nhất mực khước từ. 
Vừa nhìn thấy, Tam Tạng đã run rẩy 
sợ hãi, lùi xa ba thước và nói:

“Lạ quá, lạ quá! Năm nay được 
mùa mà sao nơi đây thất bát đến 
nỗi phải ăn cả thịt người? Đứa trẻ 
này chưa đầy ba ngày mà mang cho 
bần  tăng  giải  khá t ư?”

Dẫu hai tiểu đồng thuyết phục 
thế nào, Đường Tăng vẫn không tin, 
chỉ khăng khăng cho rằng: 

“Cha mẹ thai nghén, chịu đựng 
không biết bao nhiêu khổ cực mới 
sinh hạ được. Chưa đầy ba ngày trời 
mà đã mang ra, cho nó là ‘quả’ ư?” 

Hai tiểu đồng không còn cách 
nào khác đành quay về phòng và 
chia nhau mỗi người một quả. Bí 
mật này chẳng may lọt vào tai Trư 
Bát Giới, động tới bản tính háu ăn 
của lão Trư.

Bát Giới bèn xúi giục Ngộ Không 
hái trộm nhân sâm cho biết mùi 
biết vị. Sau khi phát hiện, hai tiểu 
đồng của Trấn Nguyên Tử đã buông 
lời nhục mạ cả bốn thầy trò, từ đó 
dẫn đến sự việc đáng tiếc: Tôn Ngộ 
Không đại náo Ngũ Trang quán, đạp 
đổ cây nhân sâm.

Bởi vì nhân sâm là tinh túy của 
đất trời, là cây thiêng sinh ra từ thuở 
khai thiên tịch địa, cho nên khi đạp 
đổ cây, Ngộ Không đã phải vất vả đi 
khắp bốn phương trời để tìm thuốc 

Ý nghĩa

cành Dương liễu 
và Tịnh bình

của Quan Thế Âm Bồ Tát

Tranh vẽ minh hoạ với bình tịnh thuỷ và cành dương liễu trên tay.

STEPHEN MOORE VÀ ALFREDO ORTIZ
 

Lạm phát đang tăng nhanh – người tiêu 
dùng trong nước đều cảm nhận được 
điều đó mỗi ngày. Nếu có chút khả năng 
phán đoán kinh tế nào còn sót lại ở Hoa 
Thịnh Đốn, thì mối đe dọa lạm phát 
đang gia tăng sẽ khiến các kế hoạch chi 
tiêu cho chính phủ lớn của Tổng thống 
Biden dừng lại.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang 
(Fed) đã gọi lạm phát là “nhất thời”, 
nhưng nếu họ sai thì sao? Công chúng 
rõ ràng đang lo lắng. Theo một cuộc 
thăm dò của Harvard CAPS/ Harris mới 
được công bố trong tuần cuối tháng 
Sáu, 85% người dân Hoa Kỳ lo ngại về 
lạm phát. Lý do chính đáng mà! Tháng 
trước, Chỉ số Giá Tiêu dùng đã tăng 
nhanh nhất kể từ năm 2008.

 Đồng thời, Chỉ số Giá cho nhà Sản 
xuất (PPI), đo lường chi phí bán buôn, 
tăng với tốc độ nhanh nhất được ghi 
nhận trong lịch sử. PPI tăng dẫn đến 
giá tiêu dùng cao hơn. Thứ thuế dưới 
hình thức lạm phát này có thể làm 
chậm một cách đột ngột sự phục hồi 
kinh tế mà vaccine đem lại, và khiến 
những người dân Hoa Kỳ bình thường 
trở nên nghèo hơn.

Tại cuộc họp gần nhất trong tháng 
06/2021, Fed đã thông báo rằng họ sẽ 
đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất   và thảo 
luận về việc giảm mua trái phiếu hàng 
tháng 120 tỷ USD. Chúng ta hy vọng họ 

sẽ thực hiện như vậy.
Nhưng một yếu tố khác – có thể 

châm ngòi lạm phát – đang rót thêm 
áp lực vào gánh nặng nợ nần của Hoa 
Kỳ mà việc mua trái phiếu của Fed đã 
thúc đẩy. Đó là “Kiến thức Kinh tế vỡ 
lòng”, trong đó dạy rằng việc tạo ra 
nhiều tiền hơn có nghĩa là số dollar 
trong ví và tài khoản ngân hàng của 
chúng ta trị giá ít hơn.

Đúng vậy, chính sách tiền tệ là lĩnh 
vực của Fed, nhưng Quốc hội có thể 
làm cho công việc làm lạm phát giảm 
tốc của Fed dễ dàng hơn bằng cách 
làm vỡ mộng kế hoạch chi tiêu thâm 
hụt khủng của ông Biden. Tổng thống 
Biden đã đề nghị 4 ngàn tỷ USD “các 
khoản đầu tư có một-không-hai-trong 
một thế hệ” (ngoài gói cứu trợ COVID 
1.9 ngàn tỷ USD đã được thông qua vào 
tháng 03/2021).

Sự “thỏa hiệp” đối với dự luật cơ sở 
hạ tầng của lưỡng đảng tuần này vẫn còn 
chi quá nhiều tiền cho năng lượng xanh, 
các dự án đường sắt cao tốc, trợ cấp xe 
điện, và những thứ tương tự.

Ngay cả các nhà kinh tế [thị trường] 
tự do như ông Larry Summers cũng đã 
cảnh báo việc chi tiêu của ông Biden có 
thể làm nền kinh tế quá nóng và “gây ra 
một loại áp lực lạm phát mà chúng ta 
chưa từng thấy trong một thế hệ, và dẫn 
tới hậu quả về giá trị của đồng dollar và 
sự ổn định tài chính.” Ông Summers  
lập luận  rằng “rủi ro chính đối với nền 
kinh tế Hoa Kỳ là quá nóng – và lạm 
phát.” Chi tiêu của ông Biden sẽ thổi 
bùng ngọn lửa lạm phát.

Nhiều cố vấn kinh tế của ông Biden 
tin rằng việc hoang phí tài khóa không 

có yếu điểm. Họ hoàn toàn tin vào “Lý 
thuyết Tiền tệ Hiện đại”, một học thuyết 
kinh tế cho rằng nợ của quốc gia có thể 
tiếp tục tăng lên mà các thế hệ tương 
lai hoặc nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ không 
phải trả giá. Chúng tôi vẫn đang tìm 
kiếm một ví dụ điển hình, tại bất kỳ thời 
điểm nào, mà học thuyết này đã từng 
có tác dụng. Trong hầu hết các trường 
hợp – Venezuela, Argentina, Mexico, 
Zimbabwe, và Đức sau Đệ nhất Thế 
chiến – học thuyết này kết thúc rất tệ.

Hãy xem xét chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp bổ sung của ông Biden, 
được gia hạn trong một phần của gói 
cứu trợ COVID-19, đang góp phần vào 
lạm phát bằng cách ngăn các doanh 
nghiệp thuê nhân công họ cần để đáp 
ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 
Khoản tiền trợ cấp bổ sung 300 USD 
mỗi tuần của ông Biden giúp các gia 
đình có cả cha và mẹ không đi làm 
kiếm được khoảng 72,000 USD một 
năm từ trợ cấp thất nghiệp, chưa kể các 
chương trình phúc lợi xã hội khác như 
phiếu thực phẩm.

Các doanh nghiệp nhỏ trên khắp 
đất nước, bao gồm Nhà hàng Sergio's 
ở Miami, Florida, và  HT Metals  ở 
Tucson, Arizona, mặc dù đã tăng lương, 
đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
tuyển nhân viên. Con số kỷ lục 9.3 triệu 
việc làm hiện chưa được lấp đầy, nhưng 
số người đang làm việc so với trước đại 
dịch lại ít hơn 7.6 triệu người. Khi nguồn 
cung của các doanh nghiệp nhỏ không 
thể bắt kịp nhu cầu tiêu dùng ngày càng 
tăng, thì giá cả sẽ tăng.

Bắt đầu từ tháng này, 25 tiểu bang đã 
ngưng các khoản trợ cấp thất nghiệp bổ 

sung này. Tất cả các tiểu bang ngay lập 
tức nên làm theo để giảm áp lực lạm 
phát. Thị trường lao động và hậu quả 
lạm phát của bảo hiểm thất nghiệp mở 
rộng chỉ là mô hình thu nhỏ của những 
gì sắp xảy ra, nếu các chương trình xã 
hội khủng của ông Biden như đại học 
miễn phí và thu nhập căn bản phổ 
thông có hiệu lực.

Các đợt tăng thuế lịch sử của ông 
Biden đối với các doanh nghiệp nhỏ 
và các khoản đầu tư sẽ làm giảm 
nguồn cung của cả thị trường lao 
động và của các doanh nghiệp nhỏ. 
Các chính sách về lao động theo đề 
nghị của ông Biden – từ mức lương tối 
thiểu 15 USD đến Đạo luật Pro, sẽ làm 
gia tăng sự cưỡng ép gia nhập nghiệp 
đoàn và sự lộng hành ngoài luật của 
các nhà thầu độc lập – làm tăng chi 
phí đối với một số doanh nghiệp nhỏ 
trong khi buộc những doanh nghiệp 
khác đóng cửa.

Để ngăn ngừa thuế lạm phát lũy tiến 
khổng lồ này trở thành tồi tệ hơn nữa, 
Quốc hội cần phải chặn nghị trình chi 
tiêu và nợ của ông Biden. Mượn một 
câu mà ngài tổng thống từng sử dụng, 
“Đó là thứ có thể đoàn kết được tất cả 
người Mỹ.”

 
Từ RealClearWire.
 
Ông 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.

Ông Alfredo Ortiz là chủ tịch và giám 
đốc điều hành của Mạng lưới Những 
Người Sáng tạo Việc làm.

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

Kim Liên biên dịch

DANIEL LACALLE

Sự hồi phục việc làm của 
Hoa Kỳ là rất kém, đặc biệt 
nếu chúng ta xem xét quy 

mô của gói kích thích tiền 
tệ và tài khóa và sự cải thiện 

ngoạn mục trong các ước tính về GDP.
Sau mức hồi phục mạnh mẽ của 

GDP được đồng thuận ước tính đạt 6.5% 
vào năm 2021, không ai có thể vui với tỷ 
lệ thất nghiệp 5.9%, tỷ lệ việc làm trên 
dân số là 58%, và thậm chí tệ hơn, tỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động 61.6% vẫn 
trì trệ trong 10 tháng qua. Hơn nữa, 
Bloomberg Economics cho thấy tỷ lệ 
thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ là 8.4% nếu 
không tính số người rời khỏi lực lượng 
lao động (ghi chú: số người tham gia lực 
lượng lao động = số lao động có việc làm 
+ số người đang tìm kiếm việc làm).

Tại Liên minh Âu Châu (EU), tình 
hình việc làm cũng gây lo ngại. Sự phục 
hồi việc làm Hoa Kỳ chắc chắn chỉ 
mạnh khi so sánh với môi trường việc 
làm ở Châu Âu đang rất yếu kém. Vào 
tháng 05/2021, tỷ lệ thất nghiệp được 
điều chỉnh theo mùa của khu vực đồng 
euro là 7.9%, giảm nhẹ so với mức 8.1% 
vào tháng 04/2021. Những con số này 
do Eurostat công bố, không bao gồm 6 
triệu việc làm vẫn đang trong tình trạng 
cho nghỉ tạm thời ở EU.

“Eurostat ước tính rằng 15.278 
triệu nam giới và phụ nữ ở EU, trong 
đó 12.792 triệu người ở khu vực đồng 
euro, thất nghiệp vào tháng 05/2021,” 
theo một tuyên bố của Eurostat. “So 
với tháng 05/2020, số thất nghiệp tăng 

949,000 ở EU và 803,000 ở khu vực 
đồng euro.”

Mặc dù chỉ số quản trị thu mua (PMI) 
phục hồi mạnh mẽ, nhưng yếu tố liên 
quan đến việc làm vẫn nghèo nàn. Tỷ lệ 
thất nghiệp của khu vực đồng euro sẽ đạt 
gần 11% nếu bao gồm nhóm việc làm 
đang trong tình trạng cho nghỉ tạm thời.

Sự phục hồi việc làm đáng thất 
vọng cũng nên được phân tích trong 
bối cảnh kích thích tài chính và tiền tệ 
lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Không 
ai có thể nghiêm túc coi những con 
số việc làm này là tích cực giữa hàng 
ngàn tỷ USD thâm hụt chi tiêu và kích 
thích tiền tệ. Cái gọi là phép màu của 
lý thuyết Keynes về chi tiêu của chính 
phủ và sự can thiệp của ngân hàng 
trung ương đã thất bại một lần nữa.

Chúng ta cũng phải nhớ rằng 
những con số này đang diễn ra khi có 
sự phục hồi vượt-hơn-mong đợi trong 
lĩnh vực dịch vụ, điều này cho thấy 
rằng rủi ro của việc phục hồi mà không 
tạo ra việc làm như chúng ta đã đề cập 
cách đây vài tháng thậm chí nay còn 
rõ ràng hơn.

Chúng tôi ước tính tỷ lệ thất nghiệp 
và tỷ lệ tham gia lao động của năm 
2019 ở Hoa Kỳ sẽ không được phục 
hồi cho đến năm 2025—với điều kiện 
không có khủng hoảng kinh tế hay tài 
chính trong giai đoạn này. Tệ hơn nữa, 
chúng tôi tin rằng gần 30% số việc làm 
đang được cho nghỉ tạm thời ở Liên 
minh Âu Châu sẽ không được phục hồi 
ngay cả vào năm 2025.

Các nhà kinh tế không nên bỏ qua 
hoặc đánh giá thấp sự phục hồi chậm 

chạp của thị trường lao động. Sự gia tăng 
giả tạo của GDP do nợ và thâm hụt chi 
tiêu, trong đó hoạt động tạo công ăn việc 
làm đang rất yếu, cũng là một công thức 
cho một cuộc khủng hoảng nợ trong 
một nền kinh tế trì trệ, nơi mà việc tạo 
ra việc làm có thể còn chậm hơn nữa.

Khi ảo ảnh về kích thích tài chính và 
tiền tệ biến mất, chúng ta có thể sẽ thấy 
sự trở lại của mô hình tăng trưởng năng 
suất thấp và nợ nần là các đặc điểm 
đã được xác định trong giai đoạn phục 
hồi 2010–2018, cùng với sự gia tăng 
đáng báo động về quy mô tác động của 
chính phủ và chủ nghĩa can thiệp. Nợ 
nhiều hơn, tăng trưởng ít hơn, và hàng 
triệu người mất việc làm do mức độ can 
thiệp ngày càng tăng.

Điều thú vị là nhiều người sẽ đổ lỗi 
cho sự phục hồi kém là do chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa tân tự do khi tất cả 
những gì chúng ta đang thấy là kết quả 
của việc chính phủ và công chúng hấp 
thụ lớn các nguồn lực kinh tế.

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.

Thiện Lan biên dịch

Lạm phát là cái đinh đóng 
nắp cỗ quan tài của các kế 
hoạch chi tiêu của Biden

Đây không phải là một sự phục hồi việc làm mạnh mẽ

GERD ALTMANN/PIXABAY

Xem tiếp trang 15

Cành dương 
liễu phải được cắm 

trong tịnh bình, nhúng 
vào nước Cam Lộ thanh 

khiết mới có thể phát 
huy pháp lực

vô biên. 

Tôn Hành Giả đã 
phải vất vả đi 

khắp bốn phương 
trời để tìm thuốc 
cứu cây sống lại.

EPOCH TIM
ES

Cộng kiểm soát tiếp tục được 
giao dịch trên các thị trường 
của chúng ta, đặc biệt là sau 
những gì đã xảy ra với Alibaba 
vào tháng 12/2020 và bây giờ là 
Didi. Cơ quan giám sát nên đặc 
biệt quan tâm đến việc Trung 
Cộng sử dụng thời điểm sau IPO 

để kiểm soát Didi.”
Đợt chào bán cổ phiếu gần 

đây của Didi là đợt IPO lớn nhất 
của Trung Quốc kể từ khi Tập 
đoàn Alibaba huy động được 25 
tỷ USD vào năm 2014.

Alibaba cũng phải chịu 
những tổn thất lịch sử sau khi 
các cơ quan giám sát tiến hành 
một cuộc điều tra nội bộ công 

ty vào cuối năm 2020. Nhà sáng 
lập Jack Ma của công ty đã mất 
tích vài tháng do hậu quả của 
cuộc đàn áp.

Ông Frank Tian Xie, giáo sư 
kinh doanh tại Đại học South 
Carolina–Aiken, cho biết cũng 
rất “thú vị” khi các cơ quan 
giám sát đã khởi động cuộc điều 
tra Didi hôm 02/07, ngay sau lễ 

kỷ niệm 100 năm thành lập của 
Trung Cộng.

Ông nói với The Epoch Times 
rằng, “Họ chắc chắn đã lên kế 
hoạch này từ lâu, nhưng có chủ 
ý đợi đến sau lễ kỷ niệm 100 năm 
của Đảng mới thực hiện.” Vài 
ngày giữa đợt IPO của Didi và 
cuộc điều tra tức là Didi kịp có 
thời gian để huy động tiền, do đó 

khiến cuộc đàn áp trở thành một 
đòn chí mạng hơn.

Ông cho biết cũng có thể là 
một số nhà chức trách Trung 
Quốc không cảm thấy họ thu 
được đủ chiến lợi phẩm từ lợi 
nhuận của Didi.

“Mục tiêu của Trung Cộng 
không thực sự là vì an ninh 
quốc gia; họ chỉ muốn tiền.”

Bản tin có đóng góp của Luo Ya
Kim Liên biên dịch

Tiếp theo từ trang 11

Bắc Kinh ‘phục kích’ các nhà đầu tư Hoa Kỳ sau đợt IPO của Didi

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
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Con khỉ kia, không biết hay dở gì cả! 
Cây nhân sâm ấy là một loại linh căn 
có từ ngày khai thiên lập địa. Trấn 
Nguyên Tử là ông tổ dòng địa tiên, ta 
cũng phải nhượng bộ ông ấy ba phần, 
tại sao nhà ngươi lại quật đổ cây của 
người ta?

Sau khi nghe Ngộ Không kể rõ sự 
tình, Bồ Tát lại nói tiếp:

“Tại sao nhà ngươi không đến sớm 
gặp ta, lại còn ra đảo tìm tòi làm gì? 
Ta có bình nước Cam Lộ có thể chữa 
khỏi hết các loại cây tiên cỏ thánh.”

Ngộ Không hỏi: 
“Đã được chứng nghiệm bao giờ chưa?”
Bồ Tát nói:
“Trước kia, Thái Thượng Lão Quân 

có đánh cuộc với ta: Ngài bẻ một cành 
dương liễu của ta bỏ vào lò luyện đơn, 
đốt cháy khô xém, rồi lại đưa trả ta; 
ta cắm vào trong bình, qua một ngày 
đêm cành lá lại xanh tươi như cũ.”

Hành Giả cười, rồi nói:
“Thực là hay quá, hay quá! Đốt khô 

xém vẫn còn chữa được, huống hồ cây 
mới quật đổ thì dễ như chơi!”

Nói đoạn, Bồ Tát tay xách bình nước 
Cam Lộ cùng Ngộ Không tới Ngũ Trang 
quán. Có bài thơ làm chứng rằng:

Mấy tầng biển đục êm trong vắt
Một tấm lòng ngay tuyệt bụi trần
Cam Lộ, cửu kinh màu nhiệm lắm!
Cây tiên chữa sống dễ vô cùng

Và quả thực, khi đứng trước cây 
nhân sâm đất bật rễ trơ, cành khô 
lá rụng, Bồ Tát đã dùng cành dương 
liễu và nước Cam Lộ để hồi sinh cây 
nhân sâm, khiến cành lá lại xanh 
tươi, hai mươi ba quả lại được phục 
hồi nguyên trạng. 

Có  thơ  rằng:

Đinh non Vạn Thọ động thiên nhiên
Gần vạn năm trường chín quả tiên
Rễ đứt cây thần, cành lá héo
Nước thiêng Cam Lộ, quả
hoa nguyên

Như vậy, Ngộ Không đi khắp mọi 
nẻo trời, đã tìm đến các bậc đạo tiên 
nơi núi cao biển rộng, nhưng chỉ duy 
nhất nước Cam Lộ của Quan Âm Bồ 
Tát mới có thể hồi sinh cây thần. Vậy 
điều gì giúp nước Cam Lộ làm nên kỳ 
tích ấy?

Dòng nước Cam Lộ
Bồ Tát nói với Tôn Ngộ Không: “Trấn 
Nguyên Tử là tổ sư các địa tiên, 
ta cũng phải nhượng bộ ông ấy ba 
phần…” Câu nói này của Bồ Tát vừa 
là lời trách mắng Ngộ Không khi dám 
mạo phạm đến Trấn Nguyên đại tiên, 
vừa tiết lộ vị thế cao quý của Trấn 
Nguyên Tử  trong các địa tiên.

Quan Âm Bồ Tát thuộc về Phật 
gia, còn Trấn Nguyên Tử là bậc Chân 
Nhân thuộc về Đạo gia. Phật và Đạo là 
hai trường phái tu luyện khác nhau, 
hai thể hệ hoàn toàn khác nhau: Đạo 
gia chú trọng thanh tu, tu luyện trong 
tĩnh, thường là tu đơn độc, hướng đến 
giải thoát tự thân. Còn Phật gia chú 
trọng tu Thiện, vì tu Thiện nên có thể 
xuất tâm từ bi, không chỉ cứu độ bản 
thân mà còn phát tâm Bồ Đề phổ độ 
chúng sinh.

Các kinh điển Phật giáo thường 
nhắc đến “Tây Phương Tam Thánh”, là 
ba vị Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát, 
và Quan Âm Bồ Tát. Trong đó, Bồ Tát 
Đại Thế Chí cầm cành hoa sen màu 
xanh đứng bên tay phải Ðức Phật A 
Di Ðà, tượng trưng cho Trí Huệ. Bồ Tát 
Quan Âm cầm nhành dương liễu và 
bình tịnh thủy đứng bên tay trái, tượng 
trưng cho lòng Từ Bi của Đức Phật. 
Bởi vậy, nước Cam Lộ của Bồ Tát là 
sinh xuất từ tâm Từ Bi, nên hiển nhiên 
sẽ khác với “viên đan lúa mạch” của ba 
vị tiên chốn Bồng Lai, cũng khác với 
“cửu chuyển Thái Ất hoàn đơn” của 
Đế Quân – vốn là linh dược của những 
người tu Đạo.

Nói về nguồn gốc của nước Cam Lộ, 
có một truyền thuyết kể rằng: Khi Bồ 
Tát vẫn đang tu luyện giữa thế gian, 
Ngài đã phải trải qua biết bao nhiêu 
ma nạn, đã nếm đủ mọi cái khổ trong 

những cái khổ của người đời.
Một ngày, Phật Tổ hiển linh trao 

cho Ngài chiếc bình Bạch Ngọc 
Dương Chi, dặn rằng: Con cần tu tới 
khi trong bình nở hoa, gọi là Cam Lộ 
Dương Chi, lúc đó mới thực sự thành 
chính quả, pháp lực vô biên.

Còn nói về chiếc bình tịnh thủy, 
trong Tây Du Ký hồi thứ 6, khi Ngộ 
Không và Nhị Lang Thần so tranh 
cao thấp, Quan Âm có ý ném tịnh 
bình xuống để bắt thạch hầu, Thái 
Thượng Lão Quân đã gọi chiếc bình 
ấy là “bình sứ”. Còn trong hồi thứ 42 
khi Đại Thánh mời Quan Âm tới thu 
phục Hồng Hài Nhi, tịnh bình lại được 
gọi là “bình ngọc báu”. Cho dù bằng 
sứ hay bằng ngọc, thì đó cũng là chiếc 
bình thanh tịnh chỉ có nơi Phật giới, 
tuyệt nhiên không phải là thứ vật 
tầm thường trong nhân thế.

Nước Cam Lộ ấy phải được đựng 
trong chiếc bình thanh tịnh và phải 
dùng cành dương liễu thì mới có 
khả năng rưới mát chúng sinh. Cành 
dương liễu cũng phải được cắm trong 
tịnh bình, nhúng vào nước Cam Lộ 
thanh khiết mới có thể phát huy pháp 
lực vô biên. Nghĩa là, ở đây phải có sự 
kết hợp của ba yếu tố:

Nước Cam Lộ: là thứ nước thánh 
tinh khiết, rất trong, mát, và thơm 
ngọt, do hứng ngoài sương mà được 
– tượng trưng cho lòng từ bi, nghĩa 
là “Thiện”.

Cành dương liễu: là loại cây yếu 
mềm lại dẻo dai, uyển chuyển lay 
theo chiều gió, gió mạnh cũng không 
gãy, có thể tùy duyên mà không chịu 
khuất phục, có thể thuận theo ngoại 
cảnh mà không bị cảnh chi phối. 
Cành dương liễu mềm dẻo mà lại 
kiên cường, tượng trưng cho đức nhẫn 
nhục và chịu đựng, nghĩa là “Nhẫn”.

Bình tịnh thủy: là chiếc bình hoàn 
toàn thanh tịnh chỉ có ở nơi Phật 
giới, và phải đạt đến độ thánh khiết 
như bình ngọc thì mới có thể được 
dùng để đựng nước Cam Lộ. Khi cứu 
cây nhân sâm, Bồ Tát cũng nói rằng: 
“Nước này những vật thuộc ngũ hành 
không được phạm vào, mà phải lấy 
bầu ngọc múc.” Như vậy, bình tịnh 
thủy là tượng trưng của “Chân”.

Ví như có Thiện tâm, có mong 
muốn phổ độ chúng sinh nhưng lại 
không thể nhẫn nhục, không thể 
chịu khổ thì làm sao cứu độ được 
con người? Cũng ví như có đức Nhẫn 
cự đại, có ý chí kiên cường nhưng 
bản thân không phát tâm từ bi thì 
làm sao bước ra độ nhân được? Và 
ví như đã đầy đủ cả Thiện cả Nhẫn, 
nhưng lại không mang tâm thuần 
tịnh, tâm ý không đủ thuần khiết thì 
việc cứu người có làm mà chẳng nên 
công cán gì…

Vậy mới nói, thứ “linh dược” thần 
thánh nhất là thứ linh dược sinh xuất 
khi hội tụ đầy đủ cả Chân, Thiện, và 
Nhẫn. Chỉ có thiện tâm lớn lao và 
lòng từ bi cự đại, được gìn giữ trong 
đức tính chân thật, kinh qua đức nhẫn 
nhịn trong quá trình tu luyện gian 
nan, thì mới có thể làm nên những 
tích thần kỳ.

Advance Estate Realty
14615 Magnolia Street, Westsminster, CA 92683

Lic #01480932

MICHELLE BUI
Realtor #01334765
714-713-0611

mittbui@yahoo.com

CHUYÊN:
• MUA BA� N NHA� , CONDO, KHU 

THƯƠNG MẠI
• THAM VA� N ĐA� U TƯ ĐỊA O� C

1% LISTING
CALL MICHELLE BUI FOR A 
PRIVATE CONSULTATION

FREE MARKET 
ANALYSIS
FIND OUT HOW MUCH YOUR 
HOME IS WORTH!

THÀNH TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM 

MICHELLE DOES IT AGAIN!

PUBLIC DOMAIN

Đức hạnh chính trực:
Sự Công Bình

Tiếp theo từ trang 13

JEFF MINICK
 

Sự công bình. Khi nghe đến những 
từ này, chúng ta có thể nghĩ đến 
một phòng xử án với những thẩm 
phán và các thành viên trong bồi 
thẩm đoàn.

Nhưng các triết gia Hy Lạp và 
những nhà tư tưởng đời sau thì cho 
rằng đức tính nền tảng của sự công 
bình có ý nghĩa hơn nhiều so với 
một hệ thống luật pháp. Đối với họ, 
công bình có nghĩa là chính trực 
và vô tư, không thiên vị, là điều mà 
chúng ta thể hiện với những người 
thân yêu và hàng xóm láng giềng 
của mình, đối xử với họ bằng sự 
tôn trọng như bản thân chúng ta 
mong muốn được đối xử.

Khi chúng ta hành động một 
cách chính trực và bình đẳng với tất 

cả những người xung quanh – tăng 
lương cho một nhân viên xứng 
đáng, lắng nghe những người 
không cùng quan điểm, thay vì 
lên án hãy cố gắng tìm hiểu -– 
chúng ta thúc đẩy sự hòa hợp và 
làm vững mạnh những nền tảng 
suy yếu của nền văn hóa và văn 
minh hiện nay của chúng ta.

Hầu hết các tôn giáo lớn trên 
thế giới đều khuyến khích các tín 
đồ của họ thuận theo nhiều phiên 
bản của Quy tắc vàng với thông 
điệp: “Hãy đối xử với người khác 
theo cách mà bản thân bạn muốn 
được đối xử.”

Ẩn sâu trong câu danh ngôn cổ 
xưa đó là những nhịp đập trái tim 
của  sự  công bình chân chính.

An Nhiên biên dịch

“Sự công bình” (Justice) của Giuseppe Salviati, khoảng năm 1559.

Ý nghĩa cành Dương liễu và Tịnh 
bình của Quan Thế Âm Bồ Tát

SWNS

Một sự sắp đặt nghệ thuật tuyệt 
đẹp từ 15,000 con chim bồ 
câu giấy đã được treo lên tại 
Nhà thờ Liverpool.

Những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, 
phức tạp này được treo trên các dải ruy 
băng từ trên trần của nhà thờ lớn. Mỗi 
một mảnh giấy chứa đựng một thông điệp 
về hòa bình, hy vọng và tình yêu, được 
viết bởi học sinh địa phương và các nhóm 
cộng đồng. Họ đã được mời đến nhà thờ 
trước khi bị phong tỏa.

Việc sắp đặt được thực hiện bởi nhà 
điêu khắc và nghệ sĩ nổi tiếng Peter 
Walker, một thành viên của Hiệp hội 
Nghệ  thuật  Hoàng  gia, London.

Được dự kiến ra mắt vào mùa hè 
năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại vì đại 
dịch, việc lắp đặt được thực hiện trong 

một khung cảnh âm thanh của nhà soạn 
nhạc David Harper.

Ông Jones cho biết: “Chúng tôi mong 
muốn được chào đón mọi người đến với 
Nhà thờ và chúng tôi hy vọng rằng quý 
vị sẽ thấy được sự bình yên và không gian 
để suy ngẫm về một năm qua. Chúng tôi 
cảm thấy vô cùng biết ơn khi có thể treo 
tác phẩm lắp đặt tuyệt vời này tại Nhà thờ 
Liverpool.”

Ông Walker nói thêm: “Điều tôi luôn 
tìm thấy khi đến Liverpool và đến Nhà 
thờ là, đó thực sự là một nơi dành cho 
cộng đồng.

“Tôi nghĩ rằng có một tác phẩm mà 
cộng đồng đã viết lên trên những chú 
chim bồ câu này và hàng ngàn trẻ em đã 
tham gia vào dự án là điều thực sự cần 
phải làm vào lúc này.”

Yến Nhi biên dịch

Tác phẩm nghệ thuật từ

15,000 ‘chim bồ câu 
hòa bình’ bằng giấy
tại Nhà thờ Liverpool

Một người đang dùng điện thoại ghi lại tác phẩm ấn tượng từ bên dưới.

ALL PHOTOS COURTESY OF SWNS

Ông Walker đã tham dự 
buổi ra mắt tại Nhà thờ 
Liverpool hôm 20/05 
cùng với Linh mục nhà 
thờ Liverpool, Đức cha 
Tiến sĩ Sue Jones.

CUIYING ZHANG
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chính, ông Brahms đã chơi piano tại 
các nhà hàng và dạy nhạc để kiếm thêm 
thu nhập. Nhiều năm sau, tài năng của 
ông mới được công nhận. Lúc đó, cuộc 
sống của ông bắt đầu dư dả.

Thành công đem đến cho ông sự 
giàu có, và ông Brahms sớm thấy 
mình có nhiều tiền để nuôi gia đình. 
Tuy nhiên, cha Johann Jakob của ông 
là một người rất tự trọng và kiêu hãnh; 
ông không muốn nhận bất kỳ khoản 
viện trợ nào từ con trai.

Điều đó không ngăn cản Brahms 
gửi tiền cho cha mẹ để chi tiêu; ông 
luôn hy vọng cha sẽ dùng nó.

Vào tháng 08/1864, ông viết: “Xin 
đừng tiết kiệm tiền con đã đưa cho 
cha; con không cần chúng cho tới 
sang năm.”  

Năm sau, mẹ ông qua đời vào ngày 
31/01; sự kiện này trở thành yếu tố 
khiến ông Brahms hoàn thành một 
trong những kiệt tác vĩ đại nhất của 
mình, Ein Deutsches Requiem – một 
sáng tác về “tình yêu, sự mất mát và 
niềm an ủi”.

Mặc dù lúc bấy giờ ông 
Brahms đã khá giả về tài chính, 
ông vẫn sống thanh đạm và 
không bao giờ ngần ngại giúp đỡ 
bạn bè và gia đình, đương nhiên 
là ông duy trì việc gửi tiền cho 
cha Johann Jakob.

“Con sẽ vui biết mấy nếu cha 
dùng chúng cho những việc thật 

sự vô dụng và những thú vui 
giải trí… Hãy viết thư cho con 
và kể con nghe chúng hết nhanh 
thế nào!”, ông đã viết cho cha 
mình vào tháng 03/1867.

Nhưng ông Johann Jakob 
chưa bao giờ tiêu tiền theo cách 
mà ông Brahms muốn; tính cách 
của người cha ông vẫn không 

thay đổi. Ông Brahms biết mình 
cần phải khéo léo hơn trong 
cách giúp đỡ cha mình. 

Ông Brahms đã đưa cho 
cha bản nhạc Saul của George 
Frideric Handel và dặn ông hãy 
nghiên cứu nó nếu ông gặp rắc 
rối. Hóa ra, ông Brahms đã giấu 
tiền bên trong các bản nhạc. Dù 
vậy, việc cha ông có sử dụng nó 
hay không vẫn còn là vấn đề 
gây tranh cãi.

Không có gì sai trái nếu 
muốn đền đáp tình yêu và công 
nuôi dưỡng của cha mẹ, chỉ là 
một số cha mẹ cảm thấy khó 
khăn khi nhận sự giúp đỡ từ 
con vì họ thường cho rằng họ 
mới là người chăm sóc con. Nếu 
đúng như vậy, bạn chỉ cần nhớ 
rằng ông Brahms không bao giờ 
ngừng nỗ lực để báo hiếu với 
cha, ngay cả khi cha ông không 
mong đợi điều đó.

Thuần Thanh biên dịch

ấy mong muốn thông thái như Đức 
Chúa Trời (“làm cho một người trở nên 
thông thái”). Những ham muốn đối với 
thức ăn, thỏa mãn dục vọng cá nhân, 
và tính tự phụ hay kiêu ngạo của Eva đã 
khiến cô nghe theo lời của Satan. 

Và như Đức Hồng Y John Henry 
Newman đã nói trong cuốn “Biện Hộ 
cho Sự Sống” (Apologia Pro Vita Sua) 
rằng: “Và vì vậy tôi tranh luận về thế giới 
này rằng; nếu trên đời có Chúa, vì có 
Chúa, loài người bị vướng vào một số 
tai họa khủng khiếp. Điều đó đi ngược 
lại với mục đích của Đấng Tạo Hóa.” 

Đã có một số “tai họa khủng khiếp 
của loài người” và tai họa này vẫn đang 
tồn tại, đe dọa chúng ta cho đến ngày 
nay. Tất cả các tôn giáo đều chứng 
thực việc này – và họ cũng không tồn 
tại nếu thiếu nó – tất cả các tôn giáo 
đều tìm cách giải quyết những đau khổ 
và mục đích của loài người, họ cố gắng 
khắc phục thông qua việc thờ phụng 
và sùng kính. Cơ Đốc Giáo có một 
từ đặc biệt dành cho “tai họa khủng 
khiếp của loài người”; nó được gọi  là  
Sự Sa Ngã (The Fall).

Sự tồn tại mạnh mẽ của Satan
Ngày nay Satan còn tồn tại không? 
Câu trả lời là có! Satan vẫn còn tồn tại 
và lớn mạnh; những tình tiết trong 
câu chuyện này, sự thật này, đang nói 
với chúng ta chính xác cách mà Satan 
gây ảnh hưởng (Satan giỏi thuyết 
phục, các trò xảo quyệt giúp hắn mê 
hoặc được rất nhiều thiên thần khác 
làm tay sai cho hắn). Vậy nên, điều 
quan trọng là phải chú ý đến tất cả 
những sự thật xuất hiện trong thần 
thoại, đặc biệt là những điều viết 
trong những cuốn sách Thiêng, vì 
những sự thật này chính là hàm ý sâu 
xa của các tầng chân lý. 

Vậy thì, điều này giúp gì trong việc 
hiểu về Satan và cách thức hoạt động 
của hắn trong thời đại ngày nay? Nếu 
nhìn vào mô thức của hắn trong câu 
chuyện với Eva, chúng ta thấy rằng 
Ác quỷ có ba bước mang tính chất 
quyết định.

Ba bước của Ác quỷ:

1. Làm bạn với nạn nhân và đặt bản 
thân vào vai trò như đang tìm 
quyền lợi cho nạn nhân. Chúng 
ta hãy nhớ lại việc Satan đã xuất 
hiện và giúp Eva trưởng thành 
như một con người: Cô sẽ hiểu 
biết hơn nhờ hành động mà hắn 
ủng hộ. Hơn nữa, tất nhiên, trong 
khi làm việc này hắn khích lệ Eva 
nghĩ rằng cô ấy là người hiểu rõ 
nhất (tìm hiểu thêm điều này ở 
bước 3). Và khi giả làm bạn của 
Eva, hắn tỏ ra rất có đạo đức.

2. Trích dẫn sai hoặc bóp méo sự 
thật của tình huống để gây ra 
sự nhầm lẫn tệ hại, thêm vào đó 
là gợi mở một lối thoát dễ dàng. 
Điều này được thực hiện bằng 
cách giúp Eva có cảm giác hiểu 
biết nhiều hơn và tốt hơn, thông 
qua các cách diễn giải khác nhau 
về sự việc hay dữ kiện – những 
cách diễn giải phù hợp với mong 
muốn của Eva (và của chúng ta).

3. Khơi gợi, cổ vũ cảm giác vượt trội 
về mặt đạo đức ở nạn nhân, dễ 

dàng cho phép Eva (và chúng 
ta) cảm thấy vượt trội về tài năng 
và đức hạnh; lợi dụng sự cả tin 
của cô ấy ngay cả khi cô mới bắt 
đầu nghĩ về việc mình thật sự tốt 
như thế nào.

Bước thứ tư có thể bảo đảm là khi 
nạn nhân rơi vào thảm họa, hắn sẽ 
biến mất chứ không phải có mặt ở đó 
để cùng khắc phục hậu quả. 

Cách thức hoạt động của Satan 
thời hiện đại
Có thể thấy tất cả các phương pháp 
luận này có trong các hệ tư tưởng 
“thức tỉnh” tràn ngập quanh chúng 

ta ngày nay. Nó lường gạt và thu hút 
chúng ta với mục đích có vẻ thân thiện 
(bước 1), (bước 2) xuyên tạc sự thật, 
và (bước 3) khắc họa những cảm giác 
vượt trội về mặt đạo đức. 

Robert Oulsds và Niall McCrae 
viết trong cuốn sách nổi tiếng 
“Đạo Đức – Con Virus Văn Hóa” 
(Moralitis: A Cultural Virus) đã đưa 
ra một cái nhìn tổng quát về vấn đề 
này liên quan đến Vương quốc Anh 
(tất nhiên không đề cập đến mối liên 
hệ với Satan mà tôi đang nói). Họ 
viết: “Nhiệm vụ của các đảng cánh tả 
hiện nay không còn là nhiệm vụ của 
xã hội chủ nghĩa nữa. Họ tuyên bố 
đấu tranh cho sự bình đẳng, nhưng 

thực sự đây là một chiến dịch vụ lợi 
phá hoại xã hội truyền thống.” Do 
đó, hãy lưu ý rằng “đấu tranh cho 
sự bình đẳng” (bước 1) nghe có vẻ 
thân thiện. Đó là giúp đỡ người khác, 
những người ở tầng lớp dưới, để họ 
có thể được “bình đẳng”.

Nhưng sau đó, ông Oulds đưa ra 
một số dữ kiện thực tế để vạch trần 
sự lừa dối của chủ nghĩa thức tỉnh 
(bước 2). Ở Anh, “Chủ nghĩa nữ quyền 
hiện nay rất quan tâm đến sự sai biệt 
lương theo giới tính khi nhìn vào 
công việc dẫn chương trình ở BBC 
được trả lương bình quân cao hơn 
nhân viên tạp vụ… Đảng Bình Đẳng 
Phụ Nữ trung lưu ở Anh được thành 
lập vào thời điểm các em gái vượt 
trội hơn các em trai  trong lĩnh vực 
giáo dục, và phụ nữ trẻ có thu nhập 
cao hơn nam giới ở cùng độ tuổi. 
Khái niệm về “đặc quyền nam giới” 
cũng mâu thuẫn với độ sai biệt trong 
những người vô gia cư [nam vô gia cư 
nhiều hơn nữ], những nạn nhân của 
bạo lực, tù tội, tự tử, và về quyền nuôi 
con. Và khái niệm “đặc quyền người 
da trắng” là phi lý đối với các tầng lớp 
xã hội thấp hơn ‘bị bỏ lại phía sau’”. 

Cuối cùng, bước 3 của nghị trình 
về vấn đề “thức tỉnh”; đó là ý thức về 
sự ưu việt về mặt đạo đức. Ông Oulds 
nhận xét rằng “giai cấp công nhân 
không quan tâm đến bản sắc chính 
trị và các quan niệm ngụy biện về 
‘đặc quyền của người da trắng’ hay 
‘nam tính độc hại’ và chín mươi chín 
giới tính”. Ông tiếp tục đối chiếu cách 
giới tinh hoa thành thị và quốc tế đã 
tự cho mình siêu việt về mặt đạo đức 
so với tầng lớp dân thường hàng ngày 
chỉ chăm chỉ lao động. Những người 
dân này cảm thấy khó hiểu, chứ chưa 
nói đến việc chấp nhận, tại sao chỉ có 
người da trắng mới được đặc quyền, 
tại sao chỉ có đàn ông là độc hại, và tại 
sao chúng ta cần tôn vinh chín mươi 
chín giới tính. Những người dân bình 
thường luôn có những mối bận tâm 
khác quan trọng hơn.

Nếu chúng ta nhớ lại cuộc thảo 
luận về các câu hỏi của Đức Chúa Trời 
trong Phần 1 của bài viết này, chúng 
ta sẽ thấy có một sự khác biệt to lớn 
giữa mục đích của Đức Chúa Trời và 
của Satan: Chúa sáng tạo, dạy dỗ và 
tôi luyện con người; còn mục đích của 
Satan dựa trên cơ sở xuyên tạc, bóp 
méo sự thật và dối lừa để cám dỗ và 
hủy hoại con người.

Những câu chuyện cổ – như tôi 
vẫn thường viết trên những chuyên 
mục này – là những câu chuyện chân 
thực thâm thúy nhất. Và nếu tất cả 
chúng ta bắt đầu chú ý hơn tới cách 
thức hoạt động của Satan, chúng ta 
sẽ chủ động hơn để loại bỏ hắn ra khỏi 
khu vườn tâm trí.  

Tác giả James Sale đã 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

T rong bài viết trước, chúng 
ta đã biết việc Đức Chúa 
Trời đặt câu hỏi trong Kinh 
Thánh không có nghĩa 
rằng Ngài không toàn trí. 

Ngược lại, thông qua những câu hỏi 
đó, Ngài tiết lộ cho người trong cuộc 
hiểu được bản chất của màn kịch, hay 
nói cách khác là tính chân thực. Điều 
này có ý nghĩa trong việc phơi bày 
những tư tưởng và cảm xúc sai lầm 
đang thao túng con người. 

Và điều thú vị là, trong Kinh Thánh, 
Đức Chúa Trời không phải là người 
đầu tiên đặt câu hỏi, mà lại là con rắn 
trong câu chuyện quen thuộc về Adam 
và Eva. Sử gia người Anh Richard 
Cavendish đã mô tả con rắn này “là 
một trong những huyền thoại quan 
trọng của nền văn minh Âu Châu”. 
Ông nói rằng nó đã “thắp sáng cho 
toàn bộ hệ thống phản ứng và sự kết 
nối trong tâm trí chúng ta.”

Vậy con rắn là ai và câu hỏi đó là 
gì? Tại sao nó lại quan trọng, hay theo 
cách nói của Cavendish, nó đã khai 

sáng điều gì trong tâm trí?
Con rắn mê hoặc Adam và Eva 

chính là hóa thân của Satan, kẻ xem 
Chúa và loài người là kẻ thù không đội 
trời chung. Hãy suy ngẫm về câu hỏi 
của nó. Có nhiều tranh cãi gay gắt cho 
rằng câu hỏi của Satan trong Sáng Thế 
Ký là hướng đến Eva chứ không phải 
Adam, và điều đó hàm ý rằng phụ nữ 
là phái yếu đuối hơn. 

Tất nhiên, John Milton đã đưa câu 
chuyện này vào thiên sử thi “Thiên 
Đường Đã Mất” (Paradise Lost) của 
ông. Nhưng tôi nghĩ, trên thực tế, 
chẳng giới tính nào là yếu đuối cả. Cả 
hai đều phạm tội nghiêm trọng bởi vì 
họ đều háo hức thực hiện lỗi lầm bất 
chấp lệnh cấm, và Adam cũng có vẻ 
như  phạm tội không chút đắn đo. 

Câu hỏi gài bẫy của Satan
Câu hỏi của Satan rất đơn giản: “Có 
phải Đức Chúa Trời đã nói rằng, ‘Con 
không được ăn bất cứ cây nào trong 
vườn?’” Trong câu hỏi này có hai điều 
cần lưu ý. Thứ nhất, giọng điệu của câu 
hỏi như có một sự trách móc đối với 
Chúa, như thể một người nào đó đã tuỳ 
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Câu hỏi của Chúa – Phần II:

Ý ĐỒ XẢO QUYỆT TRONG 
CÂU HỎI CỦA SATAN

Satan đặt câu hỏi đầu tiên trong Kinh Thánh. “Satan quan sát Adam và Eva trong Vườn Địa Đàng” tranh của John Martin vẽ năm 1825, minh họa cho cuốn “Thiên đường đã mất”. 

Không có gì 
sai trái nếu 
muốn đền 
đáp tình yêu 
và công nuôi 
dưỡng của 
cha mẹ.

tiện ngăn cấm một số điều tốt đẹp mà 
người khác (Eva) được quyền hưởng.

Điều thứ hai có lẽ còn mạnh mẽ hơn. 
Việc trích dẫn lời của Chúa và cố tình 
làm sai lệch một chút để người khác 
không dễ dàng nhận thấy. Nó như mời 
gọi người trả lời là Eva tiến vào một loại 
trạng thái mà tất cả chúng ta từng trải 
qua: háo hức muốn sửa sai ai đó, và khi 
làm như vậy, chúng ta cảm thấy như thể 
mình vượt trội hơn người khác vì biết 
nhiều hơn họ. 

Chúa thực sự đã nói gì với Adam? 
Không phải là “Con không được ăn bất 
kỳ cây nào trong vườn” mà ngược lại: 
“Con có thể tự do ăn bất kỳ cây nào 
trong vườn; nhưng với cây biết Thiện - Ác 
thì các con không được ăn.” Kết cục của 
việc ăn trái cấm là cái chết.

Có sự khác biệt trong bản chất của 
hai việc này: “không ăn bất kỳ thứ gì” so 
với việc “có thể tự do ăn” nhưng với một 
điều cấm cụ thể. Tất nhiên, bằng cách 
trích dẫn sai câu nói của Chúa, Satan 
cũng né tránh được việc nhắc nhở Eva 
về điều cấm thật sự là gì. Và trong sự 
háo hức muốn sửa sai Satan, Eva dường 
như cũng không nhớ chính xác lời dặn 
dò của Chúa. Lời nói của Chúa trong 
suy nghĩ của Eva trở thành “không 
chạm vào” chứ không phải là “không 
được ăn” (phóng đại sự cấm đoán) và “e 
rằng sẽ chết”. Eva cho rằng hình phạt là 
còn tùy điều kiện, hay nói cách khác là 
cô đang giảm thiểu hình phạt. 

Đối với tất cả sự việc này, dùng 
phương pháp phân tích ngôn ngữ một 
cách tinh tế, có vẻ rõ ràng là Eva muốn 
ăn trái cây – cũng như Adam, người 
không có một chút đắn đo khi tham gia 
cùng cô – bởi vì Eva muốn được thoả 
mãn (“ăn ngon”); cô ấy khao khát được 
chiêm ngưỡng (“mãn nhãn”), và cô 

Ảnh minh họa nhạc sĩ 
Johannes Brahms bên cạnh 
chiếc đàn dương cầm.
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Cha mẹ không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp 
công ơn dưỡng dục nào – tình yêu của 
họ là vô điều kiện. Vì vậy, nếu cha mẹ 
từ chối khoản tiền giúp đỡ từ bạn, bạn 
có thể tham khảo cách mà nhà soạn 

nhạc vĩ đại Johannes Brahms đã làm. 
Có lẽ cái tên Johannes Brahms rất 

quen thuộc với chúng ta.
Ông Brahms là một trong những 

nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất trong 
thời kỳ Lãng mạn (cuối thế kỷ 18 đến 
đầu thế kỷ 19). Ông là một trong ba 

nhà soạn nhạc vĩ đại có tên bắt đầu 
bằng chữ cái “B”, bao gồm Beethoven 
và Bach.

Tuy nhiên, trong cuộc hành trình 
với âm nhạc, sự nổi tiếng không đến 
với ông trong một sớm một chiều. 
Ông Johannes Brahms sinh ra tại 
Hamburg ngày 07/05/1833; cha ông 
là Johann Jakob Brahms và mẹ ông là 
Christiane Nissen. Cậu bé Johannes 
và các anh chị em của mình lớn lên 
trong gia cảnh nghèo khó.

Cha của ông Brahms là một nhạc 
sĩ; ông đã dạy con mình cách chơi 
piano và violin. Ngay từ khi còn nhỏ, 
ông Brahms đã thể hiện là một nhà 
soạn nhạc đầy tiềm năng. Năm 6 tuổi, 
ông bắt đầu sáng tác các bản nhạc 
theo phong cách của riêng mình.

Vì gia đình gặp khó khăn về tài 

Nhà soạn nhạc 
nổi tiếng giấu 
tiền trong bản 
nhạc để giúp 
đỡ người
cha nghèo

CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC

Có thể Eva là người hái quả táo từ cây biết 
Thiện - Ác, nhưng Adam dường như không hề 
phản đối việc ăn trái cấm. Tranh của Theodor 
de Bry (1528-1598) và Jodocus van Winghe 
(1544-1603).

Câu hỏi của con rắn dẫn đến Sự Sa Ngã, đánh dấu việc rời xa Thần đầu tiên của con người. Một phần trong bức tranh 
“Adam và Eva Bị Trục Xuất khỏi Thiên Đàng” (The Expulsion of Adam and Eve From Paradise) của Gustave Doré vẽ 
năm 1866, trong bộ tranh khắc gỗ nổi tiếng Thánh Kinh Diệu Kỳ (La Grande Bible de Tours).

Satan ngụy biện cho nạn nhân, sau đó xuyên tạc sự thật làm mê hoặc và rồi khắc sâu trong họ cảm giác về sự 
vượt trội về mặt đạo đức. “Adam, Eva với Trái cấm và Con rắn” (Adam and Eve With Apple and Serpent) tranh của 
Marcantonio Raimondi và Albrecht Dürer. Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. 
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NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

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

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

Tommy Tran
State Farm Agent

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

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

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

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

BARBARA DANZA

“Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc 
có thể nghe và người mù có thể thấy.” 
—Mark Twain

B ằng tất cả hy vọng và ước mơ, 
cha mẹ mong rằng con mình sẽ 
trưởng thành trong hạnh phúc, 
thành công và tự chủ, có hoài 
bão, thực hiện những công việc 

tốt đẹp trên thế giới và sống chân thực với 
chính mình. Có lẽ điều quan trọng nhất 
trong số đó chính là chúng sẽ trở thành 
một người tốt.

Để khơi dậy tinh thần nhân ái của trẻ 
em, trước hết chúng ta nên là một tấm 
gương về lòng nhân ái, tận dụng từng 
khoảnh khắc để dạy dỗ chúng về lòng tốt 
và xem lòng tốt là ưu tiên hàng đầu trong 
giáo dục. Dưới đây là 8 cách mà cha mẹ có 
thể  truyền cảm hứng cho con.

Cư xử tốt với con

“Lòng nhân ái là ánh nắng cho hạt mầm 
nhân đức sinh trưởng.” —Robert Green 
Ingersoll

Trong hành trình nuôi dạy con, cha 
mẹ sẽ sớm học được một điều rằng con trẻ 
sẽ thực hiện theo tất cả những gì cha mẹ 
làm, chứ không phải những gì cha mẹ nói. 
Phương thức đơn giản và hiệu quả nhất 
để dạy trẻ về lòng tốt chính là đối xử tốt 
với chúng.

Điều này bao gồm cả việc bạn thể hiện 
sự cảm kích mỗi khi con giúp đỡ bạn, xin 
lỗi con mỗi khi bạn mắc sai lầm, chăm 
sóc và giúp đỡ con, làm con ngạc nhiên, 
tôn trọng và nói chuyện với con một cách 
tích cực.

Lòng nhân ái là ưu tiên hàng đầu

“Chúng ta trở thành mẫu người mà 
chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vậy 
nên, sự xuất sắc không phải là một hành 
động mà là một thói quen.”
—Will Durant, được truyền cảm hứng 
bởi triết gia Aristotle

Chỉ cần xem lòng nhân ái là ưu tiên 

hàng đầu trong gia đình, bạn sẽ giúp trẻ 
hiểu lòng tốt là một phần quan trọng trong 
tính cách. Hãy đề cập đến vai trò quan 
trọng của đức tính này trong các cuộc trò 
chuyện, và luôn dặn dò về điều đó mỗi khi 
con đi học, đi chơi và đi làm những việc 
khác nhau ngoài xã hội.

Để tâm đến lòng nhân ái trong 
những người khác

“Một ngày trở nên đẹp biết bao khi 
lòng nhân ái chạm đến bạn.” —George 
Elliston

Hãy giữ cho giác quan của bạn thật 
nhạy bén để nhanh chóng 
nhận ra điều tốt đẹp ở 
những người khác; chú 
tâm đến điều đó, trân 
trọng và tận dụng nó để 
dạy con bạn thực hiện 
những điều tương tự. Bạn sẽ 
khiến cuộc sống này thêm 
phần thú vị.

Đặt lợi ích của người 
khác lên hàng đầu

“Bất kể nơi nào có sự hiện 
diện của con người, nơi đó sẽ 
có cơ hội cho lòng nhân ái.” 
—Lucius Annaeus Seneca

Chắc chắn rằng, biểu hiện lớn 
nhất của lòng nhân ái chính là 
tống khứ sự ích kỷ và luôn luôn 
nghĩ cho người khác. Là cha mẹ, 
bạn sẽ có vô số cơ hội để làm gương 
và truyền dạy tư tưởng này cho con.

Dạy trẻ rằng lời nói và hành 
động có ảnh hưởng đến người khác 

“Hãy hành động như thể bạn tạo được 
sự  khác biệt. Đúng vậy đấy.”
—William James

Trẻ con (và cả người lớn) có thể đánh giá 
thấp hệ lụy của những điều họ nói và làm 
với những người khác. Hãy giúp cho trẻ em 
luôn nhớ rằng ngôn từ và hành vi của chúng 
có thể ảnh hưởng đến những người khác. 
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Cẩn trọng với 6 thói quen dễ dẫn đến ly hôn

Khi chúng ta quá 
coi trọng quan điểm 
cá nhân đến mức 
đặt cái tôi lên trên 
những mối quan hệ, 
các vấn đề rắc rối 
sẽ nảy sinh.

Đừng để điện thoại 
thế chỗ của người 
thân, hoặc cho 
phép nó là lý do 
khiến bạn bỏ quên 
gia đình.

EMG INSPIRED

Trong thế giới tràn ngập công 
nghệ ngày nay, khi nhịp sống diễn 
ra ngày càng hối hả thì trạng thái 
căng thẳng là không thể tránh khỏi. 
Có một điều quan trọng cần nhớ là 
hãy dành thời gian để xây dựng kết 
nối với những người đặc biệt trong 
cuộc sống của chúng ta, nhất là 
với người bạn đời. Do đó, bài viết 
này lưu ý 6 thói quen có thể dẫn 
đến sự đổ vỡ trong gia đình, đồng 
thời cũng đưa ra các gợi ý để ngăn 
chúng vượt quá tầm kiểm soát.

1. Không giải quyết các
mâu thuẫn
Tình huống này có thể xảy ra với 
tất cả chúng ta: Bạn tranh luận 
với vợ hoặc chồng của mình, rồi 
mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ; 
cả hai người dường như quá nóng 
giận và bực tức bỏ đi. Xung đột như 
vậy là kết thúc, có thực vậy không? 

Các cuộc tranh luận kết 
thúc trong trạng thái 

xấu như vậy sẽ 
chẳng khác một 

vết thương từ 
từ mưng mủ, 
và biến những 
cảm giác giận 

dỗi, bất đồng 
ban đầu thành 

cay đắng.
Tình trạng đó có 

thể kéo dài nếu không ai trong 
hai người loại bỏ những cảm xúc 
tiêu cực về đối phương và bù đắp 
những tổn thương. Dĩ nhiên, 
chúng ta đều cần thời gian để bình 
tĩnh trở lại, và xem xét các ý niệm 
của bản thân để có thể diễn tả các 
cảm xúc của mình thành lời một 
cách tốt hơn. Điều này nhằm bảo 
đảm vợ hoặc chồng bạn hiểu rằng 
bạn quan tâm và coi trọng họ nhiều 
như thế nào, ngay cả khi hai người 
không có chung tiếng nói.

2. Quá coi trọng quan điểm 
cá nhân
Mặc dù tất cả chúng ta đều có 
quan điểm riêng về cách mọi thứ 
“nên diễn ra”, nhưng trong một 
số trường hợp, ý kiến của chúng 
ta không mấy phù hợp với người 
thân của mình. Trừ  khi đối phương 
là bản sao của chính bạn (xét theo 
nghĩa bóng), bất đồng quan điểm 
sẽ  xảy  ra  dù sớm hay muộn.

Điều này không hẳn là xấu, vì 
chúng ta có thể rút ra bài học về 
cách người khác nhìn nhận vấn đề, 
thậm chí nó sẽ giúp mở rộng sự 
hiểu biết của chúng ta khi sẵn lòng 
đón nhận các ý kiến khác nhau, 
thậm chí là hoàn toàn đối lập. Khi 
chúng ta quá coi trọng quan điểm 
cá nhân đến mức đặt cái tôi lên 
trên những mối quan hệ, các vấn 
đề rắc rối sẽ nảy sinh.

Đôi lúc, thật tốt nếu bạn có thể 
lùi lại một chút để suy xét có nên 
nói điều gì đó hay không. Nếu bạn 
cảm thấy rằng đặt nặng vấn đề có 
hại hơn là có lợi, thì tốt hơn hết bạn 
nên dừng cuộc tranh luận lại.

3. Chỉ chú trọng vào khuyết 
điểm của đối phương 
Khi bạn đã yêu ai đó, rất có thể 
bạn không để ý đến những khiếm 
khuyết của họ lúc bạn quyết định 

kết hôn. Bạn đã rất yêu họ vào 
thời điểm đó và họ dường như thật 
“hoàn hảo”.

Giờ đây, khi giai đoạn trăng 
mật qua đi, bạn bắt đầu chú ý đến 
một số vấn đề về người bạn đời 
của mình; họ không thật sự hoàn 
mỹ. Vào những lúc như vậy, bạn 
hãy nhắc nhở bản thân mình nhớ 
lại những điều ban đầu khiến bạn 
muốn đồng hành cùng họ suốt 
cuộc đời. Nó có thể là những điều 
rất giản đơn như sự chân thành 
trong nụ cười, hay là khiếu hài 
hước của họ.

Chú tâm nhiều hơn vào những 
điều tốt đẹp để thấy những khuyết 
điểm không thực sự to tát, như 
câu nói “không ai hoàn hảo”. Biết 
trân trọng những ưu điểm của 
người bạn đời hơn một chút sẽ 
khiến con đường song hành của 
hai bạn dài lâu.

4. Phụ thuộc vào công nghệ
Với khả năng kết nối mọi người 
trên toàn thế giới của Internet, 
cùng với việc ra đời của điện thoại 
thông minh, mọi thứ từ email, 
mạng xã hội, cho đến những hoạt 
động giải trí thông thường như xem 
video, chơi trò chơi… đều rất dễ 
dàng đối với con người ngày nay. 
Tuy nhiên, càng dành nhiều thời 
gian trên điện thoại, bạn sẽ càng có 
ít thời gian tương tác trực tiếp với 
mọi người xung quanh.

Đừng để điện thoại thế chỗ của 
người thân, hoặc cho phép nó là lý 
do khiến bạn bỏ quên gia đình. Dù 
sao thì bạn có thể tạm dừng những 
việc đang làm trên điện thoại hoặc 
tiếp tục sau đó, nhưng bạn sẽ 
không lấy lại được quãng thời gian 
ở bên những người bạn yêu thương 
khi đã đánh mất nó.

5. Xem bạn đời là hiển nhiên 
Hãy nhớ tới những lần vợ hoặc 
chồng của bạn dành cho bạn một 
điều gì đó tuyệt vời mà bạn không 
hề được báo trước, điều đó có 
khiến bạn hạnh phúc? Phải chăng 
những điều tương tự như vậy đã 
trở nên quá đỗi bình thường và 
nhàm chán?

Sẽ như thế nào nếu hết thảy 
những điều nhỏ nhặt mà họ vẫn 
thường làm cho bạn không còn 
nữa? Không có gì đáng ngạc nhiên 
khi chúng ta dần quen thuộc với 
những gì lặp đi lặp lại trong một 
quãng thời gian dài, nhưng việc 
này không đồng nghĩa là làm giảm 
giá trị của những điều dành cho 
nhau. Hãy luôn trân trọng quãng 
thời gian ở cạnh người đặc biệt 
với bạn, và đừng bao giờ xem đó là 
một điều đương nhiên.

6. Không dành thời gian
 cho nhau 
Nếu bạn bận rộn trong một môi 
trường công việc có nhiều áp lực, 
bạn sẽ trở về nhà trong tình trạng 
kiệt sức và ngay sau đó bạn lại 
muốn hòa mình vào nhịp sống của 
thế giới. Đáng buồn là, điều này 
khiến bạn có ít thời gian dành cho 
vợ hoặc chồng mình.

Một tuần cứ như vậy mà trôi 
qua trước khi bạn kịp nhận ra điều 
đó, và hai người dường như không 
thể chia sẻ điều gì với nhau. Dù 
cuộc sống có bận rộn nhường nào, 

điều quan trọng là hãy kết nối với 
vợ hoặc chồng mình. Thậm chí sẽ 
tốt hơn nếu hai bạn có thể hỗ trợ 
lẫn nhau hoặc làm một điều gì đó 
vui vẻ cùng nhau, như một cách 
để duy trì mối quan hệ và thư 
giãn sau một ngày dài làm việc.

Những xung đột sẽ thường 
xuyên xảy ra trong cuộc sống, 

nhưng khi chúng ta dành thời 
gian để thể hiện lòng biết ơn, sự 
trân trọng và nghĩ cho nhau, mối 
quan hệ vợ chồng cũng như sự 
bền vững của gia đình – một trong 
những yếu tố quan trọng bậc nhất 
của xã hội – sẽ trường tồn.

Nhật Hạ biên dịch

Điều này sẽ giúp bồi đắp thêm tầm quan trọng 
của lòng nhân ái.

Hãy biến những điều không tốt thành 
một bài học

“Là con người thì sẽ có sai lầm, và đó là để tha 
thứ. Thật thiêng liêng.” —Alexander Pope

Mỗi khi đứa trẻ bị những người khác đối xử 
không tốt, chúng sẽ có cơ hội học hỏi. Chúng 
có thể cảm nhận những cảm xúc khó chịu, 
chúng phải chịu đựng để hiểu rằng không nên 

làm điều tương tự với người khác. 
Chúng có thể được khích lệ nghĩ đến 
nguyên nhân khiến người khác phải 
hành xử như vậy, và nảy sinh lòng 
trắc ẩn với họ. Những hành động 
này có thể giúp trẻ hiểu sâu sắc 
hơn về giá trị của lòng tốt.

Thực hành lòng biết ơn

“Một người khôn ngoan sẽ 
không buồn phiền vì những gì 
mình không có, nhưng sẽ vui 
vẻ với những gì mình đang 
có.” —Epictetus

Nuôi dưỡng lòng biết ơn 
và dạy cho trẻ em thế nào là 
đầy đủ sẽ giúp chúng biết 
bày tỏ lòng tốt với người 
khác. Hãy để tâm đến 
cả những điều nhỏ bé, 
những điều thiện lành 
mà chúng ta cần biết ơn.

Dạy dỗ và làm gương về 
những cách cư xử tốt đẹp

“Dạy cho trẻ em cư xử lễ phép lịch sự chính 
là dạy cho chúng về lòng nhân ái, nghĩ 
cho người khác và sự tôn trọng.” —Claire 
Strandberg

Trẻ em có thể mất một khoảng thời gian mới 
hình thành thói quen cư xử tốt, một khi thói 
quen này tồn tại và được nuôi dưỡng tốt thì sẽ 
là phương thức tuyệt vời giúp chúng biết nghĩ 
cho người khác, biết đồng cảm và vị tha.

Hoàng Long biên dịch 

Làm sao để dưỡng thành

những đứa trẻ có 
tấm lòng tốt đẹp

Dù cuộc 
sống có bận rộn 
nhường nào, điều 
quan trọng là hãy 
kết nối với vợ hoặc 

chồng mình.
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RACHEAL DYMSKI

Montpelier, ngôi nhà 
theo phong cách trang 
viên của ngài James 
Madison, Tổ phụ Lập 
quốc, nhà ngoại giao 

và tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ, có 
một lịch sử phong phú và đa dạng hệt 
như người đàn ông đã làm cho nó nổi 
tiếng vậy.

Tài sản nằm trong Thắng địa Lịch 
sử Quốc gia có diện tích hơn 2,600 
mẫu Anh này đã thuộc về gia đình 
Madison từ những năm 1720. Vào năm 
1751, năm Tổng thống James Madison 
được sinh ra, ông đã chào đời trong 
một ngôi nhà nhỏ hơn nhiều nằm 
cách địa điểm hiện tại của Montpelier 
khoảng nửa dặm. Cha của Tổng thống 
Madison được xem là người đã đặt 
những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà 

hiện nay vào những năm 1760, và khi 
gia đình chuyển đến, ngôi nhà theo 
phong cách Georgia này là gia trang 
lớn nhất ở Quận Orange.

Nhà Sáng lập Hiến pháp
Mặc dù Montpelier là nơi mà Tổng 
thống James Madison gọi là mái 
ấm, ông lại không có mặt ở đó trong 
nhiều năm. Ông tốt nghiệp Đại học 
New Jersey (nay là Princeton), làm 
việc trong Hạ viện ở Williamsburg và 
Richmond, và sống ở Hoa Thịnh Đốn 
trong gần hai thập kỷ. Trong thời gian 
xa nhà, ông đã trở thành người không 
thể thiếu đối với sự khai sinh của Đất 
nước Hoa Kỳ.

Trong một bài báo của 
Smithsonian, ông Michael Quinn, 
cựu chủ tịch của Montpelier 
Foundation, cho biết, “Điều khiến 
cuộc cách mạng của chúng ta vẹn 

toàn chính là tài năng thiên bẩm của 
Tổng thống Madison. Ông ấy đã định 
hình lý tưởng của quốc gia này.”

Tổng thống Madison, được biết 
đến với tư cách là Nhà Sáng lập Hiến 
pháp, đã nghĩ ra hệ thống kiểm tra và 
cân đối giữa ba nhánh của chính thể. 
Với cương vị là đồng tác giả của Luận 
cương Liên bang (Federalist Papers), 
cùng với Alexander Hamilton và John 
Jay, Tổng thống Madison đã bảo vệ 
Hiến pháp dưới bút danh Publius. 
Ngài Madison tiến bước phục vụ với tư 
cách là ngoại trưởng của Tổng thống 
Jefferson, và tiếp theo là hai nhiệm 
kỳ làm tổng thống. Ông dẫn đầu thỏa 
thuận Mua Louisiana [từ Pháp] dưới 
thời Tổng thống Jefferson, thuyết 
phục Quốc hội phê chuẩn và tài trợ 
cho thương vụ này. Sau đó, trong thời 
gian làm tổng thống, tuyên chiến với 
Anh Quốc năm 1812; khi gia đình 
Madison chạy khỏi Hoa Thịnh Đốn 
ngay trước khi người Anh phóng hỏa 
thủ đô, vợ của Tổng thống Madison, 
bà Dolley, đã có hành động nổi tiếng 
là giải cứu bức chân dung dài 8 feet 
của George Washington. Sau nhiệm 
kỳ của mình, Tổng thống Madison về 
hưu và sống tại Montpelier.

Một trang viên đang hoạt động
Trong những năm 1790, Tổng thống 
Madison đã xây thêm vào Montpelier 
để tạo chỗ ở cho ông và bà Dolley 
chung sống. Cha mẹ ông Madison 
tiếp tục sống trong ngôi nhà cũ. Tổng 
thống Madison thừa kế ngôi nhà này 
sau khi cha ông qua đời vào năm 1801, 
nhưng mẹ ông vẫn ở Montpelier.

Là chủ trang viên, Tổng thống 
Madison muốn mảnh đất của ông vừa 
sinh lợi vừa bảo tồn được tình trạng 
nguyên sơ của nó. Ông giữ cho phần 
lớn đất đai của mình được cây xanh 
phủ bóng, và ngày nay, vùng đất này 
bao gồm cả các khu vườn, lối đi và các 
địa điểm khảo cổ.

Ba trăm nô lệ đã từng sống và làm 
việc tại Montpelier, và là chủ đề của 
cuộc triển lãm mạnh mẽ “The Mere 
Distinction of Color” (tạm dịch: Sự 
Biệt Đãi Đơn Thuần của Màu Da), 
được mở cửa cho công chúng từ Thứ 
Năm đến Thứ Hai từ 9 giờ sáng đến 3 
giờ chiều. Việc mua vé trước rất được 
khuyến khích đối với cuộc triển lãm 
nổi tiếng này, để khám phá nghịch lý 
rằng Tổng thống Madison kiên quyết 
chống lại tệ nạn nô lệ, nhưng bản thân 
ông lại sinh ra để làm chủ một trang 
viên gia đình với lao động là nô lệ.

Triển lãm này được đặt tên theo 
một câu nói nổi tiếng năm 1787 của 
Tổng thống Madison trong Đại hội 
Liên bang (Federal Convention) vốn 
đã phác thảo nên Hiến pháp Hoa 
Kỳ và cho thấy hoàn cảnh trớ trêu 
của một chủ nô, người đã tranh luận 
chống lại chế độ nô lệ: “Chúng ta đã 
chứng kiến sự biệt đãi đơn thuần của 
màu da được thực hiện trong thời kỳ 
khai sáng nhất, là cơ sở cho một nền 
thống trị áp bức nhất từng được thực 
hiện bởi con người lên con người.”

Lịch sử được khôi phục
Sau khi Tổng thống Madison qua 
đời vào năm 1836, bà Dolley bắt 
đầu dành nhiều thời gian hơn ở 
Hoa Thịnh Đốn. Năm 1844, bà bán 
Montpelier để trang trải các khoản 
nợ mà con trai bà, ông Payne Todd, 
đã có từ cuộc hôn nhân trước.

Năm 1901, gia đình William 
duPont đã mua tài sản này, xây 
thêm vào ngôi nhà và thay thế gạch 
cũ bằng vữa màu hồng. Năm 1984, 
ngôi nhà và điền sản đã được bà 
Marion duPont Scott quyên tặng 
cho Quỹ Bảo tồn Di tích Lịch sử 
Quốc gia, yêu cầu ngôi nhà được trả 
lại diện mạo dưới thời Tổng thống 
Madison.

Năm 2003, Montpelier 
Foundation đã khởi động một dự án 
trùng tu để trả Montpelier về hiện 
trạng ban đầu như lúc ông James và 
bà Dolley còn sống ở đó.

Theo mô tả từ một tờ báo công 
cộng, ngày nay Montpelier đã được 
khôi phục lại mặt tiền theo phong 
cách liên bang ban đầu của nó, với 
tường gạch và “những cây cột lớn 
được sơn màu trắng sáng.” Một mái 
nhà mới lợp từ 30,000 tấm ván cắt 
bằng tay đã mô phỏng lại mái nhà 
từng có ở Montpelier vào thời Tổng 
thống Madison.

Ghé thăm Montpelier
Tổng thống James và phu nhân Dolley 
Madison thích mời khách đến chơi 
nhà mình. Cảm giác được chào đón đó 
vẫn là một khía cạnh quan trọng của 
trang viên này ngay cả vào thời nay. 
Ngày nay, các lối đi dài tám dặm của 
Montpelier mở cửa miễn phí cho công 
chúng từ Thứ Năm đến Thứ Hai trong 
giờ làm việc, và được sử dụng hàng 
ngày bởi những người đi bộ dã ngoại 
và người yêu thiên nhiên.

Có nhiều tour du lịch tại Montpelier 
(khuyến khích mua vé trước). Các tour 
tham quan trang viên và tour Điểm 
Nhấn của Montpelier cung cấp góc 
nhìn sâu sắc về cuộc sống thường nhật 
của cư dân Montpelier.

Cả Montpelier và ngài Madison đều 
đã trải qua nhiều thời kỳ và nhiều giai 
đoạn lịch sử khác nhau. Một chuyến 
thăm đến Montpelier sẽ khiến quý vị 
muốn khám phá thêm về người đàn 
ông đã giúp định hình Hoa Kỳ và ngôi 
nhà mà ông ấy yêu quý.

Cô Rachael Dymski là một tác giả, chủ 
cửa hàng hoa, và là mẹ của hai cô con 
gái nhỏ. Cô hiện đang viết một cuốn 
tiểu thuyết về sự chiếm đóng quần đảo 
Channel của người Đức.

Minh Ngọc biên dịch

Chân dung Tổng thống James Madison,
vẽ bởi họa sĩ James Sharples.

PUBLIC DOMAIN

Montpelier: Dinh thự ở Virginia của 
Tổ phụ Lập quốc James Madison

Quang cảnh nhìn từ trên cao của gian nhà chính tại trang viên Montpelier của ngài James Madison, một vị Tổ phụ Lập quốc, tác giả chính của Hiến pháp Hoa Kỳ và là Tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ. Nội thất xa hoa tại Montpelier.

Ngôi nhà chính ở Montpelier.Con đường dẫn vào khuôn viên khu lịch sử Montpelier. Đất đai trù phú của Montpelier.

Quang cảnh thôn dã từ bàn làm việc trong gian nhà chính tại Montpelier, trang viên của 
Tổng thống James Madison.

Ảnh chụp phía 
bên cạnh của 

ngôi nhà chính 
tại trang viên 

Montpelier của 
Tổng thống 

James Madison.
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bị ngắt lời tại tòa khi bào chữa cho thân 
chủ của mình. Ông Wu Shaoping, một 
luật sư nhân quyền hiện sống ở Hoa Kỳ, 
nói với The Epoch Times rằng ông đã bị 
cảnh sát chặn lại giữa phiên tòa và bị áp 
giải ra khỏi tòa án khi ông chứng minh 
rằng thân chủ của ông đã bị buộc tội phi 
pháp. Một tháng sau đó, thân chủ của 
ông bị kết án chín năm tù.

 
Ma quỷ hóa nạn nhân
Tuyên truyền và phát tán thông 
tin sai lệch
Nhận thấy dư luận không quay lưng lại 
với Pháp Luân Công, năm 2001 nhà cầm 
quyền này đã phát động một chiến dịch 
xuyên tạc trắng trợn nhằm kích động 
sự thù hận của công chúng đối với môn 
tu luyện và những người theo học môn 
này. Vào tháng 01/2001, năm người đã tự 
thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, 
một sự kiện mà truyền thông nhà nước 
Trung Quốc đã vu cáo cho Pháp Luân 
Công. Sau thảm kịch đó, số lượng những 
tội ác thù hận đối với các học viên Pháp 
Luân Công ngày càng tăng.

Vụ này hóa ra lại là một sự kiện được 
dàn dựng. Kể từ đó, những tình tiết đáng 
ngờ xung quanh sự kiện này đã bị phát 
giác và được ghi lại trong bộ phim tài 
liệu đạt giải thưởng có nhan đề “Lửa giả”.

Nhà cầm quyền này còn dựng lên 
những câu chuyện sai sự thật cáo buộc 
các học viên – như chuyện một người 
phụ nữ đã sát hại chính con ruột của 
mình rồi sau đó tự kết liễu sinh mạng 
– với hy vọng gây chấn động dư luận ở 
Trung Quốc. Về sau một cuộc điều tra 
độc lập đã phát hiện rằng người phụ nữ 
đó không hề tồn tại.

Các quan chức Trung Cộng đã công 
khai phát tán tuyên truyền này cả ở Trung 
Quốc lẫn hải ngoại. Năm 2004, một người 
ủng hộ Pháp Luân Công đã đệ đơn và 
thắng vụ kiện Phó Tổng lãnh sự Trung 
Quốc ở Toronto vu khống ông trong một 
bức thư đăng trên tờ Toronto Star.

Trong hội nghị thượng đỉnh Hợp 
tác Kinh tế Á Châu–Thái Bình Dương 
năm 1999 tại New Zealand, ông Giang 
đã phân phát các tập sách nhỏ bôi nhọ 
Pháp Luân Công cho các thành viên 
tham gia hội nghị.

 
Kiểm duyệt và nhồi sọ
Các cơ quan kiểm duyệt của Trung Cộng 
đã xóa sạch bất kỳ tài liệu mang tính xác 
thực nào về Pháp Luân Công trên mạng 
Internet tại Trung Quốc, đồng thời để 
những thông tin sai lệch về môn tu 
luyện tinh thần này tràn ngập không 
gian mạng. Các từ ngữ liên quan đến 
Pháp Luân Công đã bị xóa sạch trên 
mạng, và đã có nhiều trường hợp các học 
viên bị bắt giam vì sử dụng các từ ngữ 
liên quan đến môn tu luyện này trên 
nền tảng nhắn tin thịnh hành của Trung 
Quốc – WeChat.

“Vạn lý Tường lửa” (Great Firewall) 
ngăn công dân Trung Quốc truy cập 
vào nhiều trang mạng ngoại quốc như 
Facebook và Google, cũng chặn cả các 
trang mạng hải ngoại liên quan đến 
Pháp Luân Công.

Trung Cộng không chỉ kiểm duyệt 
trên không gian mạng mà còn tước đoạt 
quyền tự do ngôn luận của các học viên. 
Những học viên nào trò chuyện với hàng 
xóm hay người lạ về Pháp Luân Công 
đều có nguy cơ bị bắt giam – hoặc tệ hơn 
là bị kết án tù.

Các giáo viên được yêu cầu truyền bá 
cho học sinh của họ những tuyên truyền 
chống Pháp Luân Công. Tháng 04/2020, 
trường tiểu học trực thuộc Đại học Tế 
Nam của Trung Quốc đã tổ chức một 
“lớp học về an ninh quốc gia”, trong đó 
học sinh được dạy rằng Pháp Luân Công 
“đặt ra một mối đe dọa” cho toàn xã hội.

 
Hủy hoại thân thể để đánh bại ý chí
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại 
Pháp cho biết, kể từ năm 1999, vài triệu 
học viên Pháp Luân Công đã bị giam 
giữ trong các trại tạm giam, trại lao 
động, nhà tù và bệnh viện tâm thần. 
Theo lời kể của những người sống sót, 
tại các cơ sở này, các học viên Pháp 
Luân Công thường bị đối xử hết sức tàn 
nhẫn, nhằm buộc họ từ bỏ đức tin.

Tra tấn cùng các hình thức đối xử tồi 
tệ khác là điều phổ biến tại các cơ sở này. 
Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã 
thiệt mạng do bị tra tấn hoặc bị cưỡng 
bức thu hoạch nội tạng.

Nô lệ khổ sai
Các học viên bị giam giữ trong các trại 
lao động và nhà tù còn bị cưỡng bức lao 
động, sản xuất hàng hóa giá rẻ phục vụ 
cho thị trường phương Tây và làm giàu 

cho các quan chức Trung Cộng trong 
quá trình này.

Theo trang Minh Huệ (Minghui), 
những người bị giam giữ phải làm việc 
nhiều giờ liền, có khi lên đến 19 giờ một 
ngày để đạt chỉ tiêu sản xuất. Được biết 
các lính canh đã ra tay tra tấn hoặc ngược 
đãi những ai không đạt chỉ tiêu hoặc từ 
chối thực hiện các lệnh phân công.

Các sản phẩm mà các học viên buộc 
phải làm bao gồm tóc giả, tăm xỉa răng, 
đũa, dụng cụ nối lông mi, đồ thêu, đồ 
trang trí, bao da điện thoại, áo khoác 
mùa đông, tăm bông y tế, túi da, v.v.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, một số 
nhà tù đã buộc các học viên phải sản 
xuất các thiết bị bảo hộ cá nhân để xuất 
cảng, bao gồm cả khẩu trang phẫu thuật 
và áo choàng phẫu thuật.

 
Tra tấn
Các học viên bị giam giữ tại các trại tạm 
giam và các cơ sở tâm thần đã phải chịu 
đựng nhiều hình thức tra tấn về thể chất, 
tâm lý, và tinh thần. Mục đích là buộc 
họ phải ký vào một tuyên bố từ bỏ đức 
tin của họ. Nhiều học viên đã bị thương 
nghiêm trọng và dẫn đến tử vong.

Một số cách thức tra tấn phổ biến 
gồm có tấn công tình dục; bức thực; 
đánh bằng gậy gỗ hoặc thanh thép; sốc 
điện bằng dùi cui điện; chọc vào các bộ 
phận nhạy cảm trên cơ thể như đầu ngón 
tay bằng xiên tre; và đốt bằng thuốc lá, 
nước sôi, hoặc thanh sắt nóng.

Các lính canh cũng bắt các học viên 
phải chịu những điều kiện khắc nghiệt 
trong thời gian dài, bao gồm việc giam 
họ trong một cái lồng nhỏ chứa đầy 
nước ngập sâu đến ngực, bắt họ phơi 
mình ở nhiệt độ đóng băng hoặc không 
cho họ ngủ.

Trong những tình huống khác, các 
học viên đã bị ép vào hoặc bị trói trong 
những  tư  thế đau đớn một thời gian dài.

Đôi khi các học viên bị ép cho uống 
các loại thuốc không rõ nguồn gốc – hóa 
chất độc hại làm tổn thương hệ thần kinh 
trung ương hoặc hóa chất tác động đến 
thần kinh làm ảnh hưởng đến trạng thái 
tinh thần của họ.

 
Thu hoạch nội tạng
Rất nhiều học viên bị giam giữ đã bị nhà 
cầm quyền này sát hại để lấy nội tạng, 
cung cấp cho thị trường cấy ghép nội 
tạng rộng lớn của Trung Quốc.

Vào năm 2019, một tòa án nhân dân 
độc lập [China Tribunal] đã kết luận 
rằng Trung Cộng đã thu hoạch nội tạng 
từ các tù nhân lương tâm trong nhiều 
năm “với quy mô đáng kể”, và các học 
viên Pháp Luân Công là nguồn tạng 
chính. Tòa án không phát hiện dấu 
hiệu nào cho thấy những tội ác này đã 
kết thúc.

Trang Minghui đưa tin anh Cao 
Nhất Hỷ (Gao Yixi), một học viên Pháp 
Luân Công từ tỉnh Hắc Long Giang ở 
phía bắc xa xôi, đã qua đời 10 ngày sau 
khi bị bắt năm 2016. Không lâu sau 
đó, các bác sĩ đã giải phẫu thi thể của 
anh Cao, bất chấp sự phản đối của gia 
đình, đồng thời lấy đi tất cả các nội tạng 
chính yếu cùng với não của anh.

 
Tự do bị tước đoạt

 
Giám sát 
Các nhà chức trách thường xuyên theo 
dõi hành tung của các học viên bằng 
cách nghe lén điện thoại của họ, theo dõi 
vị trí của họ, và theo dõi cảnh quay của 
camera giám sát, vốn thường được nâng 
cấp bởi trí thông minh nhân tạo.

Đến năm 2017, mọi người dân ở 
Trung Quốc bị buộc phải ghi danh 
bằng tên thật khi sử dụng các dịch vụ 
điện thoại và bình luận trực tuyến; mục 
đích là để cảnh sát truy tìm các học viên 
dễ dàng hơn. Tháng 01/2017, công an 
ở Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long 
Giang đã bắt giữ ít nhất năm học viên 
với sự hỗ trợ của công nghệ giám sát 
sau khi họ tìm thấy một biểu ngữ viết 
dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”.

Một học viên đã bị bắt tại một ga 
xe lửa sau khi thảo luận về hành trình 
chuyến xe lửa của cô trong các tin nhắn 
riêng tư trên mạng xã hội. Năm 2019, 
một học viên đã bị bắt tại bệnh viện khi 
đang chăm sóc một người thân bị bệnh 
sau khi bị hệ thống giám sát khuôn mặt 
báo động cho công an.

Năm 2020, công an đã thẩm vấn một 
học viên khác ở Sơn Tây về việc anh 
ta mua một số vật liệu xây dựng trên 
Internet.

 
Bức hại về tài chính
Các công an và quan chức an ninh 
Trung Cộng đã tịch thu phi pháp tiền 
mặt cùng tài sản cá nhân khác của các 
học viên. Một số quan chức đã tống tiền 
thân nhân của các học viên bị giam giữ, 
nói rằng họ sẽ được thả nếu gia đình trả 
một khoản tiền lớn.

Bên trong các nhà tù và trại lao động, 
các học viên có thể không nhận được 
tiền và vật dụng cá nhân mà gia đình họ 
gửi đến. Thân nhân của họ cũng có thể 
bị ép buộc phải hối lộ các quan chức để 
được nhìn thấy người thân bị giam cầm 
của họ.

Đã có nhiều trường hợp các trung tâm 
tẩy não tống tiền gia đình của các học viên 
bị giam giữ để trang trải chi phí cho các 
hình thức tra tấn được sử dụng trên người 
bị giam giữ, chẳng hạn như bức thực.

Các tòa án cũng áp dụng các khoản 

tiền phạt nặng nề đối với các học viên. 
Trong nửa đầu năm 2021, tòa án đã kết 
án 674 người với số tiền phạt tổng cộng 
hơn 3.4 triệu nhân dân tệ (525,000 
USD), tương đương khoảng 5,000 
nhân dân tệ (770 USD) mỗi người, gần 
bằng một tháng lương của một người 
bình thường.

Các học viên cũng đã bị sở làm của 
họ giữ lại lương hoặc lương hưu – đôi khi 
theo yêu cầu của giới chức Trung Cộng.

 
Sách nhiễu
Cảnh sát địa phương và các quan chức 
Trung Cộng đã sách nhiễu, dọa nạt, đe 
dọa các học viên bằng lời nói và thể lực.

Nhà cầm quyền này cũng nhắm vào 
người thân của các học viên, sách nhiễu 
cha mẹ, vợ chồng hay con cái của họ.

Hành vi sách nhiễu leo thang trong 
năm 2020 khi Trung Cộng phát động 
chiến dịch “Xóa Sổ” trên toàn quốc, với 
mục tiêu giảm số lượng học viên ở Trung 
Quốc xuống bằng 0. Chiến dịch mới cũng 
liên quan đến một hệ thống khen thưởng 
bằng tiền để dụ dỗ công dân trình báo 
các học viên mà họ biết cho công an.

 
Không khuất phục

 
Kháng nghị ôn hòa
Bất chấp môi trường khắc nghiệt, nhóm 
tu luyện tinh thần này đã kiên trì trong 
các nỗ lực cấp cơ sở để kêu gọi sự chú 
ý đến các hành vi lạm dụng của Trung 
Cộng. Vượt lên nỗi lo sợ về an nguy của 
bản thân, các học viên khắp đất nước 
đã phân phát các tập sách nhỏ, bích 
chương, và đĩa CD tự làm cho các gia 
đình và khách qua đường để giải thích 
tuyên truyền dối trá của Trung Cộng. 
Họ đã treo biểu ngữ ở những vị trí dễ 
thấy để thể hiện sự kiên định của họ.

Kể từ năm 2004, các học viên đã kêu 
gọi người dân Trung Quốc ly khai những 
tội ác mà Trung Cộng đã phạm bằng cách 
thoái xuất khỏi Trung Cộng cùng các tổ 
chức liên đới của nó (đội và đoàn).

Năm 2015, các học viên đã bắt đầu 
một làn sóng khởi kiện nhằm đưa cựu 
lãnh đạo Giang ra trước công lý.

Người dân ở một số khu vực của 
Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ 
những nỗ lực phản bức hại của các học 
viên. Trang Minghui đưa tin cho biết, 
năm 2017, khoảng 300 người ở thành 
phố Hồ Lô Đảo của tỉnh Liêu Ninh đã 
ký vào một bản kiến   nghị kêu gọi trả tự 
do vô điều kiện cho một học viên Pháp 
Luân Công địa phương.

Hoa Hạ, Hạo Văn, Kha Nguyệt và
Ánh Dương biên dịch

EVA FU VÀ FRANK FANG

Trong 22 năm qua, chế độ 
cộng sản ở Trung Quốc đã 
thực thi một chiến dịch 
toàn diện đàn áp các học 
viên của nhóm tu luyện 
tinh thần Pháp Luân Công. 

Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã 
bị giam giữ, tra tấn, sách nhiễu, cưỡng 
bức lao động, và mổ cướp nội tạng.

 Cách cuộc bức hại đó bắt đầu ra sao 
và Trung Cộng đã thực hiện chiến dịch 
này như thế nào sẽ được diễn giải chi tiết 
sau đây.

Làm sao mà 100 triệu 
người lại trở thành 
mục tiêu?
Một môn tu luyện tinh thần
phổ truyền
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp 
Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền 
định có các bài giảng đạo đức dựa trên  
nguyên lý cốt lõi “Chân, Thiện, Nhẫn” 
cùng một bộ 5 bài công pháp tĩnh tại.

Năm 1992, nhà sáng lập Pháp Luân 
Công, ông Lý Hồng Chí, đã giới thiệu 
môn tu luyện này ra công chúng tại 
Trường Xuân, một thành phố nằm ở phía 
đông bắc Trung Quốc. Môn tu luyện này 
đã lan truyền nhanh chóng đến các địa 
phương khắp đất nước Trung Quốc qua 
việc khẩu truyền. Theo ước tính chính 
thức vào thời điểm 1999, có khoảng 70 
triệu đến 100 triệu người trên toàn quốc 
đã tu luyện Pháp Luân Công. 

Ông Lý Hồng Chí từng 4 lần được đề 
cử giải Nobel Hòa Bình. Các cơ quan 
nhà nước cũng tôn vinh môn tu luyện 
tinh thần này vì những cống hiến cho xã 
hội, và một số học viên đã nhận được các 
giải thưởng dành cho hoạt động phục vụ 
cộng đồng của họ trước khi Trung Cộng 
bắt đầu một cuộc đàn áp toàn diện vào 
tháng 07/1999.

 
Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa
Ngày 25/04/1999, khoảng 10,000 học 
viên Pháp Luân Công đã tập trung tại 
văn phòng kháng cáo gần các cơ quan 
đầu não của Trung Cộng ở Bắc Kinh để 
thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện. 
Sự kiện này đã trở thành cuộc thỉnh 

nguyện ôn hòa lớn nhất mà Trung Quốc 
từng chứng kiến trong suốt một thập 
kỷ, kể từ vụ thảm sát ở Quảng trường 
Thiên An Môn.

Nguyên nhân dẫn đến kháng nghị là 
việc bắt giữ hàng chục học viên [Pháp 
Luân Công] ở đô thị Thiên Tân gần đó; 
những người này đã phản đối một bài 
báo phỉ báng đức tin của họ. Từ đó, 
môi trường tu luyện bị thu hẹp hơn: 
các sách Pháp Luân Công bị cấm xuất 
bản; và công an ở một số khu vực đã 
sách nhiễu các học viên, lục soát nơi ở 
và đánh đập họ.

Những người thỉnh nguyện đã gặp 
Thủ tướng đương thời Chu Dung Cơ và 
đưa ra ba yêu cầu: trả tự do cho các học 
viên bị bắt giữ, hủy bỏ lệnh cấm xuất bản, 
và cho phép họ tập luyện ở nơi công cộng 
mà không phải lo sợ. Sau khi biết các 
học viên Thiên Tân đã được thả, những 
người thỉnh nguyện đã lặng lẽ rời đi trong 
buổi tối hôm đó.

Nhà cầm quyền đã dùng sự kiện này 
để biện minh cho cuộc bức hại được phát 
động ba tháng sau đó; họ tuyên bố rằng 
các học viên đã “bao vây” nhà cầm quyền.

 
Sợ hãi và đố kỵ 
Sự phát triển nhanh chóng của môn tu 
luyện này – với số lượng học viên đông 
hơn số lượng 60 triệu đảng viên vào thời 
điểm đó – đồng nghĩa với việc môn tu 
luyện này bị xem là mối đe dọa lên sự cai 
trị độc tài của chính quyền này. Trong 
khi đó, các giá trị mà Pháp Luân Công 
chiểu theo lại mâu thuẫn với hệ tư tưởng 
Marxist vô thần vốn là nền tảng của 
Trung Cộng.

Lãnh đạo Trung Cộng đương thời 
Giang Trạch Dân, người đã đích thân ra 
lệnh đàn áp, đã nhiều lần bày tỏ sự phản 
đối kịch liệt đối với môn tu luyện này 
trong các nhận định và trong các cuộc 
phỏng vấn với truyền thông ngoại quốc.

Trong bức thư được công bố ngay 
sau lần kháng nghị diễn ra ngày 
25/04/1999, ông Giang đã bày tỏ sự 
báo động về “số lượng các Đảng viên, 
cán bộ, trí thức, binh sĩ, công nhân và 
nông dân” trong số học viên Pháp Luân 
Công, và thề sẽ cứng rắn hơn trong việc 
kiểm soát tư tưởng.

Ông ta viết trong thư, “Lẽ nào chủ 
nghĩa Marx, chủ nghĩa duy vật, và chủ 

nghĩa vô thần mà những người cộng sản 
chúng ta theo đuổi lại không thể đánh 
bại những điều của Pháp Luân Công hay 
sao? Nếu đúng là như vậy thì đó sẽ là 
một trò cười lớn.”

 
Toàn bộ bộ máy nhà nước 
tham gia bức hại 
Mệnh lệnh diệt trừ
Một đại tá quân đội tham dự cuộc họp 
cho biết ý đồ của Trung Cộng là xóa sổ 
Pháp Luân Công; ban đầu Giang Trạch 
Dân đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêu 
diệt môn tu luyện này trong vòng ba 
tháng. Các lãnh đạo hàng đầu của Trung 
Cộng còn lệnh cho các quan chức phải 
“hủy hoại các học viên về mặt chính 
trị, vắt kiệt họ về mặt tài chính, bôi nhọ 
thanh danh họ.”

Theo trang web Minh Huệ (Minghui.
org), các quan chức công an đã tuyên bố 
rằng nếu họ đánh các học viên đến mất 
mạng, thì  có  thể  xem như  học  viên  tự  sát.

Tháng 06/2001, hơn một chục nữ 
học viên đã thiệt mạng trong một trại 
lao động ở Cáp Nhĩ Tân, một thành phố 
ở phía bắc tỉnh Hắc Long Giang, và nhà 
cầm quyền đã tuyên bố là một vụ tự sát 
hàng loạt. “Chỉ có 15 hay 16 trong số 
3,000 người thiệt mạng. Làm sao mà coi 
là nhiều được?” gia đình cô Lý Tú Cầm 
(Li Xiuqin), một trong những nạn nhân 
xấu số, đã kể rằng trại lao động đã nói 
với họ như vậy. Họ chỉ nhìn thấy tro cốt 
của cô ấy.

Phòng 610
Ngày 10/06/1999, một cơ quan ngoài 
vòng pháp luật – tương tự như tổ chức 
Gestapo [của Đức Quốc Xã] – đã được 
thành lập và có tên là “Phòng 610”, được 
đặt dựa theo ngày thành lập của nó.

Phòng 610 được ban cho các quyền 
hạn to lớn, và chỉ huy nhiều cơ quan  
khác nhau trong xã hội để thực hiện 
chiến dịch đàn áp. Một báo cáo năm 
2017 của cơ quan giám sát nhân quyền 
Freedom House ước tính rằng ngân sách 
thường niên cho các Phòng 610 trên 
toàn Trung Quốc là khoảng 879 triệu 
nhân dân tệ (135 triệu USD).

Năm 2002, một học viên Pháp Luân 
Công ở Trường Xuân đã bị đánh đến tử 
vong sau khi bị bắt vì chèn sóng truyền 
hình để phát các chương trình bóc trần 
tuyên truyền của nhà nước về môn tu 
luyện này. Người đứng đầu Phòng 610 
của thành phố chịu trách nhiệm giám 
sát cuộc bức hại đã chỉ thị cho cảnh sát 
giữ bí mật về sự việc này.  Ông ta đã mô 
tả chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công 
là “một nhiệm vụ chính trị gian khổ” và 
nói với công an “đừng sợ máu hay chết 
chóc”, một cựu sĩ quan có mặt tại cuộc 
họp nói với trang Minh Huệ.

Theo Tổ chức Thế giới Điều tra về 
Cuộc bức hại Pháp Luân Công, Phòng 
610 cũng tham gia vào việc cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng, dẫn đến số trường 
hợp  tử  vong không xác định được.

Toàn bộ xã hội tham gia đàn áp
Chiến dịch này đã huy động mọi tầng lớp 
trong xã hội cùng tham gia. Tuyên truyền 
xuyên tạc về môn tu luyện này đã xuất 
hiện trên báo chí nhà nước, truyền hình, 
đài phát thanh, cũng như sách giáo khoa 
của trường học và bảng tin cộng đồng.

Bộ Văn hóa đã ra lệnh tiêu hủy hàng 
triệu tài liệu Pháp Luân Công, gồm cả việc 
đốt sách và tống giam các chủ hiệu sách. 
Các công sở đã sa thải những người không 
chịu từ bỏ đức tin của họ, đồng thời tiến 
hành đuổi học các học sinh từ tiểu học 
đến đại học. Một học sinh trung học đã bị 
kết án năm năm tù sau khi từ chối tham 
gia cuộc diễn hành do nhà trường tổ chức 
nhằm bôi nhọ môn tu luyện này – mặc dù 
cậu bé chưa đủ tuổi để bị tống giam.

Một trường tiểu học ở Thượng Hải 
đã trừng phạt một giáo viên là học viên 
Pháp Luân Công bằng cách giáng cô 
xuống làm công việc dọn dẹp nhà vệ 
sinh của trường, một quyết định mà một 
đồng nghiệp cho biết nó gợi lại sự ngược 
đãi đã diễn ra thời Cách mạng Văn hóa.

Với hệ thống tòa án nằm dưới sự kiểm 
soát của Trung Cộng, các phiên tòa xét 
xử ở Trung Quốc chỉ là hình thức. Các 
học viên thường bị giam giữ trong nhiều 
tháng hoặc lâu hơn trước khi đưa ra xét 
xử và thường xuyên bị từ chối hỗ trợ pháp 
lý. Các luật sư đại diện cho họ bị quấy rối, 
tấn công hoặc đe dọa, và thường xuyên 

NHÂN QUYỀN

Các học viên Pháp Luân Công luyện công ở thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc, những năm 1990. Vào giữa những năm 1990, các điểm luyện công của Pháp Luân Công như thế 
này đã phổ biến khắp Trung Quốc.

DIỄN HÀNH: Các học viên của Pháp Luân Công tập trung 
tại Hoa Thịnh Đốn để lên tiếng chống lại cuộc bức hại.

ALL PHOTOS FROM MINGHUI. ORG UNLESS NOTED OTHERWISE

Các học viên Pháp Luân Công thiền định ở Công viên Trung tâm của New York vào ngày 10/05/2014. 

Cuộc bức hại Pháp Luân Công 
suốt 22 năm dài của Bắc Kinh 

Khái lược về chiến dịch tàn ác của Trung Cộng nhằm xóa sổ một môn 
thiền định ôn hòa, hủy hoại cuộc sống của hàng triệu người

DYE BING/THE EPOCH TIMES

2 ảnh trái: Các lính canh đã giật điện vào mặt cô Cao Dung Dung (Gao Rongrong) trong hơn bảy giờ. Cô Cao bị giam trong một khu bệnh viện được canh gác nghiêm ngặt trong gần 5 tháng. 
Cô qua đời vì những vết thương do tra tấn vào ngày 16/06/2005, ở tuổi 37. Ảnh phải: Các sách của Pháp Luân Công bị tiêu hủy khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. 

TRA TẤN: Một minh họa về hình thức tra tấn ngạt thở: Các 
lính canh bọc đầu một học viên Pháp Luân Công bằng một 
chiếc túi nhựa và đe dọa không được tháo chiếc túi ra cho 
đến khi nạn nhân đồng ý ký tuyên bố từ bỏ đức tin. Sau đó, 
lính canh có thể đá và đánh người đó trong khi giật điện 
bằng dùi cui điện.

SHAOSHAO CHEN/THE EPOCH TIMES

Các học viên Pháp Luân Công cầm các biểu 
ngữ có các Hán tự “Chân, Thiện, Nhẫn” trước 

khi bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn ở 
Bắc Kinh. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 
1999, các học viên từ khắp nơi đến Thiên An 

Môn để thỉnh nguyện một cách ôn hòa.



24 25TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC NGÀY 16 — 22/07/2021NGÀY 16 — 22/07/2021

ANDERS CORR

Rõ ràng là ông Jack Ma và 
ông Joseph Tsai của công 
ty Alibaba không đủ khả 
năng mua phi cơ riêng 

cho họ. Họ đã vay tiền từ 
Credit Suisse để mua chúng, 

mặc dù mỗi người đã bán cổ phiếu để 
rút tiền mặt hơn 5 tỷ USD từ năm 2017. 
Tất cả số tiền đó đã đi đâu? Thậm chí 
nó có thật không? Họ có cất tiền trong 
các ngân hàng mà khi muốn rút phải 
xin phép Trung Cộng? Đó là để nói các 
khoản tiền ấy có thực sự là tiền của họ 
hay không?

Theo ông Kyle Bass, giám đốc đầu 
tư của Hayman Capital Management, 
“ông Tsai và ông Ma chỉ là tỷ phú vì 
Trung Cộng nói rằng họ là thế. Như thế 
giới đã chứng kiến, điều này có thể và sẽ 
thay đổi trong tích tắc.”

Ông Bass nói rằng, việc ông Ma và 
ông Tsai có “nhu cầu vay từ các ngân 
hàng phương Tây để trang trải cho lối 
sống xa hoa của họ” là một điều bí ẩn. 
Ông viết rằng, “Bất kỳ dollar nào họ 
thu được do bán cổ phiếu đều phải 
được chi trả cho các đảng viên Trung 
Cộng là điều hoàn toàn có thể.”

Một yêu cầu bình luận được gửi đến 
cho ông Ma và ông Tsai thông qua 
Alibaba chỉ đem lại một liên kết đến 
những bình luận trước đó của Alibaba. 
Một phát ngôn viên của Tập đoàn 
Alibaba ở đó đã mô tả  những việc các 
tỷ phú Trung Quốc làm, như cầm cố 
cổ phiếu để vay tiền mua phi cơ, là 
điều “bình thường”. Họ nêu ra rằng 
ông Ma không còn là  giám đốc điều 
hành tại Alibaba nữa.

Phát ngôn viên của Alibaba viết 
rằng, “Việc cầm cổ phiếu của các giám 
đốc điều hành cao cấp của các công 
ty Hoa Kỳ, bao gồm ông Elon Musk 
của Tesla và ông Larry Ellison của 
Oracle, được ghi nhận đầy đủ trên các 
bản tin, và sau khi khảo sát ngắn gọn 
về hồ sơ công khai của các công ty 
Hoa Kỳ khác, bao gồm Amazon, Bank 
of America, Bristol Myers Squibb, 
General Electric, Netflix và Walmart, 
thì rõ ràng là nhiều công ty không cấm 
các giám đốc điều hành cầm cổ phiếu.”

Theo ông Ryan McMorrow tại tờ 
Financial Times, “Việc cầm cổ phiếu 
– tức là các ngân hàng chấp nhận cổ 
phiếu làm tài sản thế chấp cho các 
khoản vay trong khi người đi vay vẫn 
giữ quyền sở hữu cổ phiếu đó – sẽ gây 
ra rủi ro, hầu hết các công ty ở Hoa Kỳ 
hạn chế các giám đốc điều hành dùng 
quyền này. Khi buộc phải bán cổ phiếu 
cầm cố có thể khiến giá cổ phiếu của 
công ty sụt giảm thê thảm.”

Theo tờ Financial Times, ông Ma 
và ông Tsai đã phải thế chấp một phần 
trong 35 tỷ USD cổ phần được cho là 
của họ tại Alibaba, để mua những thứ 
tương đối rẻ (đối với một tỷ phú) như 
một ngôi nhà sang trọng ở Hồng Kông, 
phi cơ riêng, và các vườn nho ở Pháp. 

Các ngân hàng phương Tây, bao gồm 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit 
Suisse, và UBS, đã cung cấp các khoản 
vay. Liệu các ngân hàng này có mạo 
hiểm tiền từ khách hàng của họ cho 
Trung Cộng không?

Ông Ma đã giao dịch các khoản vay 
và mua sắm thông qua các công ty 
ngoại quốc kiểm soát hơn một nửa cổ 
phần tại Alibaba của mình. Có khi nào 
Trung Cộng cũng có quyền kiểm soát 
các công ty đó không? Nếu không, tại 
sao ông Ma không bán một số lượng 
[cổ phần] nhỏ để mua phi cơ? Tại sao 
Alibaba Holding chưa bao giờ chia cổ 
tức cho các cổ đông của mình, kể cả cho 
ông Ma và ông Tsai, để thỉnh thoảng họ 
có thể chi tiêu một chút? Alibaba được 
cho là có lợi nhuận cao đến mức hãng 
này dễ dàng chia cổ tức kia mà.

Ông Bass viết trong một email rằng, 
“Alibaba không chia cổ tức vì Trung 
Cộng cần từng đồng US dollar lưu lại 
Trung Quốc để nhà cầm quyền này 
có thể hoạt động trên toàn cầu. Điều 
quan trọng là thế giới phải thấy rằng 
toàn bộ tương lai kinh tế của Trung 
Quốc phụ thuộc vào khả năng tiếp 
tục thu hút US dollar từ các nguồn 
thụ động và chủ động.” Điều đó nghe 
giống như một kế hoạch Ponzi.

Ông Bass tiếp tục, “Đồng Nhân dân 
tệ chỉ đại diện cho 1.8% các khoản 
thanh toán tiền tệ xuyên biên giới 
toàn cầu (theo SWIFT). Và gần như 
toàn bộ số 1.8% này được cân đối bù 
trừ lẫn nhau tại Hồng Kông.” SWIFT 
là một hệ thống viễn thông có trụ sở 
tại Bỉ được các ngân hàng sử dụng để 
chuyển tiền quốc tế. 

Phi cơ riêng mà ông Ma và ông Tsai 
“mua” đều thuộc hãng: Gulfstream 
G650ERs, được bán với giá khoảng 66.5 
triệu USD một chiếc mới toanh. Số tiền 
đó chưa đến 1% của 11.2 tỷ USD giá trị tài 
sản ròng được cho là của ông Tsai và chỉ 
là hơn 1/10 một chút của 1% trong tổng 
số 46.7 tỷ USD của ông Ma. Nên họ đâu 
cần phải vay tiền để phục vụ việc đi lại.

Tuy nhiên, ông Ma và ông Tsai 
đã liên tục vay nợ dựa trên cổ phiếu 
Alibaba của họ kể từ khi công ty này 
lên sàn chứng khoán vào năm 2014. 
Theo ông McMorrow, “Ông Ma và ông 

Tsai, hai cổ đông cá nhân lớn nhất của 
Alibaba, đã dùng khoản vay để mở 
khóa việc tài sản cá nhân khủng bị gắn 
liền với cổ phiếu của tập đoàn.” Ông 
viết rằng, “Phi cơ riêng Gulfstream 
650ER của ông Tsai được thế chấp cho 
Credit Suisse. Ngân hàng Thụy Sĩ này 
đã đưa Alibaba gia nhập thị trường, 
cung cấp tín dụng trong thời gian IPO 
cho một công ty “vỏ bọc” ở ngoại quốc 
mà sau đó liên quan đến việc ông Ma 
mua một ngôi nhà xa hoa ở quận Peak 
thượng lưu tại Hồng Kông và một phi 
cơ mới cùng kiểu dáng với chiếc của 
ông Tsai.”

Nếu câu chuyện về các “tỷ phú” 
của Alibaba đưa ra bất kỳ gợi ý nào, thì 
dường như là nền kinh tế Trung Quốc là 
lâu đài trên cát.

Ông Bass lưu ý rằng, “Khi ông Ma 
buộc phải từ chức Chủ tịch điều hành 
của Alibaba năm 2018, ông ấy đã bị tước 
cổ phiếu VIE [Variable Interest Entity, 
mô hình sở hữu đặc biệt] của mình, và 
chúng được ‘trao’ cho năm cá nhân ẩn 
danh sống tại cùng một nơi hẻo lánh ở 
Trung Quốc.” Nếu chính phủ có thể lấy 
tiền của quý vị, đó thực sự không phải là 
tiền của quý vị, phải không?”

Các VIE của Alibaba nắm giữ giấy 
phép hoạt động và các tài sản khác 
của doanh nghiệp ở Trung Quốc đại 
lục. Trong quá khứ, ông Bass đã đặt 
cược vào tiền tệ của Trung Quốc và 
Hồng Kông.

Do Trung Cộng gây áp lực với ông 
Ma, nên có thể ông ta đang cố gắng rời 
khỏi Trung Quốc, nơi ông có quyền 
công dân và là đảng viên Trung Cộng. 
Vợ ông, bà Cathy Ying Zhang, nhập 
quốc tịch Singapore. Bà là giám đốc duy 
nhất của hai công ty ngoại quốc nắm giữ 
60% cổ phần Alibaba của gia đình. Đó là 
cổ phiếu mà ông Ma được tin là đã thế 
chấp cho các khoản vay.

Theo tờ Financial Times, “Các chủ 
nhà băng nói rằng cầm cố cổ phiếu 
là một phương pháp phổ biến để các 
giám đốc điều hành Trung Quốc huy 
động tiền mặt, trong khi không mất đi 
quyền kiểm soát công ty của họ hoặc gửi 
những tín hiệu tiêu cực đến thị trường 
như việc bán cổ phiếu của họ.” Người 
ta phải đặt câu hỏi tại sao việc cầm cố 

cổ phiếu như vậy lại phổ biến trong giới 
giám đốc điều hành Trung Quốc hơn 
các đồng nghiệp quốc tế của họ. Đây 
có phải là cách mà các “tỷ phú” Trung 
Quốc bòn rút một chút từ những tài sản 
do Trung Cộng kiểm soát?

Một nhân viên ngân hàng đã nói 
chuyện với Financial Times, cho biết 
việc cầm cổ phiếu như vậy là “một công 
việc kinh doanh thực sự tốt cho các 
ngân hàng; công việc này nuôi sống rất 
nhiều người”. Ông nói, “Những người 
sáng lập này là những người giàu tài sản 
nhưng lại nghèo tiền mặt.”

Tháng 10/2020, một Jack Ma “bất 
đắc chí” có thể đã lỡ lời. Ông kêu gọi 
cải cách hệ thống tài chính của Trung 
Quốc, chỉ trích các cơ quan giám sát 
vì đã ngăn chặn sự đổi mới, và nói rằng 
các ngân hàng quốc doanh có “tâm lý 
tiệm cầm đồ” vẫn dựa vào “cầm cố và 
tài sản thế chấp”. Để trả đũa, giới chức 
Trung Cộng đã làm ông ta “biến mất 
tăm hơi” trong ba tháng. Cơ quan giám 
sát chứng khoán của Trung Cộng đã 
hủy bỏ đợt IPO trị giá 37 tỷ USD của 
Ant Financial thuộc Alibaba vào tháng 
11/2020. Đợt IPO này lẽ ra đã là đợt 
IPO lớn nhất thế giới trong mọi thời 
đại. Đến tháng 12/2020, các nhà giám 
sát buộc Ant Group phải tái cấu trúc 
theo luật chống độc quyền mới. Định 
giá của công ty giảm hàng tỷ dollar. 
Quả là một thành quả đáng tự hào của 
Trung Quốc, nhưng không. Ông Tập 
Cận Bình cần phải cho cả thế giới thấy 
ai mới là ông chủ, và trong quá trình 
gây hại cho nền kinh tế, Trung Quốc đã 
làm rõ một điều là các tỷ phú ở Trung 
Quốc không thực sự là tỷ phú.

Người ta phải tự hỏi tại sao Yale, nơi 
nhận 30 triệu USD năm 2016 từ ông 
Joseph Tsai, hay Harvard, nhận 350 
triệu USD từ một gia đình tỷ phú giả 
mạo khác có khả năng liên hệ với Trung 
Quốc năm 2014, không đặt thêm các 
câu hỏi về nguồn gốc rốt ráo của những 
khoản tiền này. Làm thế nào chúng ta 
có thể trông cậy vào các tổ chức học 
thuật hàng đầu của chúng ta để có thông 
tin khách quan về Trung Quốc nếu họ 
không suy xét những vấn đề này?

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), và đã thực 
hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc 
Mỹ, Âu Châu, và Á Châu. Ông là tác giả 
của cuốn sách có nhan đề “Tập Trung 
Quyền Lực” (sắp ra mắt vào năm 2021) 
và “Không Xâm Phạm”, đồng thời đã 
biên tập cuốn sách “Những Quyền Lực 
Lớn, Những Chiến Lược Lớn”.

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

Chánh Tín biên dịch

‘Tỷ phú’ Trung Quốc là giả tạo

WINNIE HAN

Các linh kiện giả đã được lưu 
hành trên thị trường điện tử 

của Trung Quốc trong một thời 
gian dài. Tuy nhiên, khi tình 
trạng thiếu vi mạch bán dẫn 
toàn cầu ngày càng gia tăng, 
một lượng lớn vi mạch bán dẫn 
giả kém chất lượng được tân 
trang lại mới đang tràn ngập thị 
trường, cho thấy những thiếu sót 
lớn trong tiêu chuẩn kiểm soát 
chất lượng của Trung Quốc.

Tờ China Economic Observer 
đưa tin, một đại lý vi mạch bán 
dẫn tiết lộ rằng do nhu cầu ngày 
càng tăng, các nhà cung cấp đã 
không còn giữ bí mật về hoạt 
động làm hàng giả của họ. Thay 
vào đó, họ công khai tạo ra các 
dây chuyền sản xuất riêng biệt để 
đẩy nhanh việc bán các vi mạch 
bán dẫn giả hoặc vi mạch bán 
dẫn được tân trang lại mới. Hơn 
nữa, các doanh nghiệp không 
còn cung cấp các sản phẩm 
kém chất lượng với giá một nửa. 

Nhiều mặt hàng đang được bán 
với giá cao như thị trường.

Đại lý này nhận định có hai 
loại vi mạch bán dẫn giả. Loại 
thứ nhất có liên quan đến việc 
tái chế các vi mạch bán dẫn đã 
qua sử dụng từ rác thải điện tử 
bằng cách xóa bỏ logo và làm 
sạch chúng sau đó đóng hộp 
rồi bán lại như mới. Loại thứ 
hai liên quan đến việc đóng gói 
những vi mạch bán dẫn không 
đạt tiêu chuẩn từ dây chuyền sản 
xuất thông thường và bán chúng 
như những sản phẩm tốt.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi 
các khách hàng thường không 
hài lòng với hoạt động, độ tin cậy, 
và độ bền của các sản phẩm này. 
Tuy nhiên, sẽ không dễ nhận thấy 
những nhược điểm đó ngay lập 
tức, chỉ khi các vi mạch bán dẫn 
này được sử dụng qua một thời 
gian hoặc trong điều kiện hoạt 
động cực độ thì mới lộ rõ khiếm 
khuyết. Theo đại lý vi mạch bán 
dẫn nói trên, tại thời điểm đó, 
khách hàng hoặc nhà sản xuất 

sản phẩm cuối cùng phải chịu 
thiệt hại, trong khi các nhà cung 
cấp vi mạch bán dẫn giả thường 
tránh được những rắc rối.

 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
bị ảnh hưởng nhiều nhất
Từ lâu Trung Quốc đã phụ thuộc 
vào vi mạch bán dẫn nhập cảng. 
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
không thể đặt hàng trực tiếp từ 
các nhà sản xuất ngoại quốc do số 
lượng ít và chỉ có thể mua thông 
qua các nhà phân phối bên thứ 
ba. Như vậy, các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ ở Trung Quốc đã trở 
thành đối tượng mua vi mạch 
bán dẫn giả lớn nhất, đồng thời 
cũng là nhóm nạn nhân lớn nhất.

Ví dụ, một công ty nhỏ đã từng 
thiết kế một thẻ thu thập dữ liệu 
đơn giản. Giai đoạn gỡ lỗi (chạy 
thử) luôn cho kết quả bất thường. 
Điều này làm họ dấy lên mối lo 
ngại về thiết kế này. Nhưng thông 
qua sự trợ giúp của một công ty 
chuyên tháo gỡ vi mạch bán dẫn 
để so sánh nó với một vi mạch 

bán dẫn chính hãng được mua 
thông qua các kênh bán hàng 
chuẩn, công ty này phát hiện ra 
rằng vấn đề bắt nguồn từ việc vi 
mạch bán dẫn này là giả.

 
Một số vi mạch bán dẫn 
giả đã tràn sang hải ngoại
Khu thương mại Hoa Cường Bắc 
ở Thâm Quyến, Quảng Đông, 
nổi tiếng với những thương 
nhân bán vi mạch bán dẫn giả. 
Nơi này đã trở thành trung tâm 
phân phối các sản phẩm mạch 
tích hợp lớn nhất ở Á Châu. 
Trong khi phần lớn các vi mạch 
bán dẫn giả sản xuất tại đây được 
lưu hành ở Trung Quốc, nhiều 

trong số đó được cho là đang len 
lỏi vào trong các chuỗi cung ứng 
ở ngoại quốc, đặc biệt là thông 
qua việc xuất cảng các sản phẩm 
điện tử của Trung Quốc. Điều 
này làm dấy lên những lo ngại về 
trách nhiệm pháp lý mà hiếm 
khi được giải quyết.

Ông Châu Ích Thông (Zhu 
Yicong) tại Công ty Luật Doanh 
Khoa (Thâm Quyến) nói với 
truyền thông nhà nước Trung 
Quốc rằng hiếm khi xảy ra việc 
truy tố các nhà sản xuất vi mạch 
bán dẫn đáng ngờ của Trung 
Quốc. Điều này đã tùy vào việc 
luật pháp của Trung Quốc xem 
việc cung cấp các sản phẩm 
“chưa đạt tiêu chuẩn” là hợp 
pháp hay không hợp pháp. 

Một lý do khác là do thiếu 
hụt nguồn cung cấp hoặc cắt 
giảm chi phí, một số người mua 
ngầm chấp nhận vi mạch bán 
dẫn giả và cố tình trộn lẫn với 
vi mạch bán dẫn chính hãng; 
điều này đã khuyến khích hình 
thành dây chuyền công nghiệp 
sản xuất hàng giả. Thật không 
may, người tiêu dùng phải gánh 
chịu mọi rủi ro.

 
Hồng Ân biên dịch

FRANK YUE

Mưa xối xả đã gây ra lũ lụt 
nghiêm trọng ở tỉnh Quảng 

Tây, miền nam Trung Quốc, ảnh 
hưởng đến hơn một triệu người. 
Tuy nhiên, đài truyền hình nhà 
nước Trung Quốc CCTV đã 
chuyển sự chú ý sang cái mà họ 
gọi là “thác vàng”.

Theo các hãng thông tấn của 
Trung Quốc, mưa lớn quét qua 
miền bắc và miền trung Quảng 
Tây từ ngày 27/06 đến ngày 
02/07, gây thiệt hại cho một triệu 
người ở 46 quận. Mức độ phản 
ứng khẩn cấp đã được nâng từ 
mức bốn lên mức ba. Cho đến 
nay, 91,500 cư dân đã phải di dời, 
16 người thiệt mạng và 10 người 
mất tích, trong khi thiệt hại tài 
chính trực tiếp lên tới 2.9 tỷ nhân 
dân tệ (khoảng 453 triệu USD).

Tuy nhiên, một báo cáo hôm 
03/07 của phát thanh viên Đài 
truyền hình Trung ương Trung 
Quốc (CCTV) không đề cập đến 

thương vong hoặc thiệt hại tài 
chính do thời tiết khắc nghiệt gây 
ra. Thay vào đó, họ chuyển sang 
tập trung vào một thác nước địa 
phương tại làng Detian ở huyện 
Đại Hưng, tỉnh Quảng Tây, khi 
mô tả nó trông ngoạn mục ra sao 
và “thác vàng” đã hình thành 
như thế nào. Câu chuyện mang 
một nhan đề quảng cáo tạm dịch 
là “Hiếm thấy! ‘Thác vàng’ xuất 
hiện ở Quảng Tây” cùng với một 
video dài 9 giây. Họ giải thích 
rằng màu sắc được tạo ra với sự 
trợ giúp của ánh sáng mặt trời 
và các thác ghềnh do mực nước 
ở thượng nguồn sông Guichun 
tăng đột ngột.

Tuy nhiên, một loạt các bài 
đăng trực tuyến đã đặt câu hỏi 
về tuyên bố của CCTV.

Một người dùng Internet tự 
xưng là Huiwen Perspective–
Yangliu đã nhận xét rằng, “Quá 
rõ ràng rồi, điều này cho thấy 
khả năng bảo vệ môi trường yếu 
kém – xói mòn đất đai –  trong 

khi CCTV nghĩ ra một thuật ngữ 
để đặt tên cho nó là: Thác vàng!”

Một cư dân mạng khác có 
tên người dùng là Cowboy ở 
núi Côn Lôn cho biết, “Hãng 
thông tấn này có vấn đề nghiêm 
trọng trong việc định hướng 
báo chí vì họ ca ngợi sự suy 
thoái đất nghiêm trọng thành 
nước vàng.”

Một người tên là Huang 
Guixiong cho rằng video có vẻ 
hấp dẫn, vì nó xuất phát từ quá 
trình xử lý bộ lọc nếu so sánh 
với màu sắc của những bụi cây 
xung quanh.

Trong quá khứ, một chiến 
thuật của Trung Cộng là cố 
gắng tạo ra một câu chuyện đẹp 
đẽ từ một bi kịch để ngăn người 
dân Trung Quốc biết toàn bộ 
sự  thật.

Ngày 06/05/2018, giới chức 
ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ 
Xuyên, đã lên kế hoạch chỉ định 
ngày 12/05, ngày xảy ra trận 
động đất ở địa phương, là “ngày 

tạ ơn” để thể hiện lòng biết ơn 
đối với sự hỗ trợ mà họ nhận 
được, theo Tân Hoa xã.

Tuy nhiên, hành động này bị 
chỉ trích là vô nghĩa và vô liêm sỉ.

Theo một tài khoản chính 
thức, trận động đất đã làm 
68,712 người thiệt mạng và 
17,921 người mất tích, trong đó 
có 5,335 học sinh tiểu học và 

trung học cơ sở do các phòng 
học bị sập đổ.

Dựa trên những phát hiện 
của họ, các bậc phụ huynh nghi 
ngờ rằng các tòa nhà sập đổ là 
vì được xây dựng kém, sử dụng 
xi măng và thép không đạt tiêu 
chuẩn trong quá trình xây dựng.

Tịnh Nhi biên dịch

Vi mạch bán dẫn giả tràn ngập Trung Quốc 
và len lỏi vào chuỗi cung ứng ngoại quốc Trung Cộng đánh lạc hướng sự chú ý về mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc

Một vi mạch bán dẫn có kích thước bằng đồng 
xu, được sử dụng trong các bộ xử lý trung tâm 
và bộ xử lý đồ họa do Advanced Micro Devices 
(AMD) có trụ sở tại Hoa Kỳ phát triển, được 
trưng bày trong một cuộc họp báo tổ chức tại 
Đài Bắc vào ngày 24/05/2011.

Chiếc cần cẩu nâng một chiếc xe hơi trên một con phố ngập lụt gần sông Rongjiang sau trận mưa 
lớn ở Rongan, thuộc khu vực Quảng Tây, miền nam Trung Quốc hôm 02/07/2021. 
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động, Trung Cộng đã phát động 
nhiều cuộc vận động nhắm vào 
một danh sách dài các nhóm kẻ 
thù: gián điệp, địa chủ, trí thức, 
quan chức bất trung, sinh viên 
ủng hộ dân chủ, tín đồ tôn giáo 
và dân tộc thiểu số.

Với mỗi cuộc vận động, mục 
tiêu ngoài miệng của Đảng này 
là tạo ra một “thiên đường cộng 
sản ở nhân gian”. Nhưng hết lần 
này đến lần khác, kết quả đều 
như nhau: đau khổ và tử vong 
hàng loạt. Trong khi đó, một số 
quan chức Trung Cộng thuộc 
tầng lớp thượng lưu cùng gia 
đình họ đã tích lũy được quyền 
lực  và  sự  giàu có đáng kinh ngạc.

Hơn 70 năm cai trị của đảng 
này đã dẫn đến sự thiệt mạng 
của hàng chục triệu người 
Trung Quốc cùng sự phá hủy 
của nền văn minh [Trung Hoa] 
5,000 năm.

Trong những thập kỷ gần 
đây, mặc dù Trung Quốc đã 
tiến bộ về kinh tế, nhưng Trung 
Cộng vẫn giữ nguyên bản chất 
là một chế độ theo chủ nghĩa 
Marx-Lenin, ngày càng kìm 
kẹp đất nước Trung Quốc và 
thế giới. Hàng triệu tín đồ tôn 
giáo, người dân tộc thiểu số, 
và những người bất đồng chính 
kiến vẫn bị đàn áp dữ dội cho 
đến ngày nay.

Dưới đây là phần tóm lược 
một số sự kiện tàn ác chủ yếu 
mà Trung Cộng đã gây ra trong 
lịch sử 100 năm của nó.

 
Sự kiện Liên đoàn chống 
Bolshevik
Chưa đầy một thập kỷ sau khi 
thành lập đảng, Mao Trạch Đông, 
khi đó là người đứng đầu lãnh thổ 
do cộng sản kiểm soát thuộc tỉnh 
Giang Tây, phía đông nam Trung 
Quốc, đã phát động một cuộc 
thanh trừng chính trị đối với các 
đối thủ của ông ta, được biết đến 
với tên gọi Sự kiện Liên đoàn 
Chống Bolshevik. Mao cáo 
buộc các đối thủ vì làm việc cho 
Liên đoàn Chống Bolshevik, cơ 
quan tình báo của Quốc Dân 
Đảng, là đảng cầm quyền của 
Trung Quốc lúc bấy giờ.

Kết quả là hàng ngàn binh sĩ 
Hồng quân và đảng viên đã bị sát 
hại trong cuộc thanh trừng này.

Bắt đầu vào mùa hè năm 
1930, chiến dịch kéo dài một 
năm này là khởi đầu cho một 
loạt các cuộc vận động do kẻ 
lãnh đạo hoang tưởng chỉ huy, 
ngày càng trở nên đẫm máu 
và bành trướng theo thời gian. 
Việc tàn sát hàng loạt này đã 
kéo dài cho đến khi Mao qua 

đời vào năm 1976.
Mặc dù không có hồ sơ ghi 

chép nào cho thấy chính xác 
có bao nhiêu đảng viên Trung 
Cộng đã bị sát hại trong chiến 
dịch này, nhà sử học Trung 
Quốc Cao Hoa (Guo Hua) đã 
viết trong một bài báo năm 1999 
rằng trong vòng một tháng, 
4,400 trong số 40,000 binh sĩ 
Hồng quân đã bị hành quyết, 
bao gồm cả hàng chục lãnh đạo 
quân đội. Trong vòng vài tháng, 
ủy ban Trung Cộng ở phía tây 
nam của tỉnh Giang Tây đã sát 
hại hơn 1,000 thành viên không 
thuộc quân đội của mình.

Vào cuối phong trào, ủy ban 
Trung Cộng ở Giang Tây báo 
cáo rằng 80% đến 90% quan 
chức Trung Cộng trong khu vực 
này đã bị buộc tội là gián điệp 
và bị xử  tử.

Báo cáo cho biết, người nhà 
của các quan chức cao cấp này 
cũng đã bị bắt giữ và sát hại. Theo 
ông Cao, một số cực hình đã được 
sử dụng để tra tấn các đảng viên 
Trung Cộng này, gồm có đốt da, 
cắt ngực đối với phụ nữ và xiên 
tăm tre vào dưới móng tay.

Cuộc chấn chỉnh ở Diên An
Sau khi trở thành lãnh đạo của 
đảng, Mao đã khởi động cuộc vận 
động chấn chỉnh Diên An – cuộc 
vận động tư tưởng quần chúng 
đầu tiên của Trung Cộng – vào 
năm 1942. Từ căn cứ của Trung 
Cộng ở vùng núi hẻo lánh của 
Diên An, phía tây bắc tỉnh Thiểm 
Tây, Mao và những kẻ trung 
thành với ông ta đã sử dụng chiến 
thuật quen thuộc là buộc tội các 
đối thủ của mình là gián điệp 
nhằm thanh trừng các quan chức 
cao cấp và các đảng viên khác.

Cuối cùng, đã có khoảng 
10,000 đảng viên Trung Cộng bị 
sát hại.

Bà Vi Quân Nghi (Wei Junyi) 
viết trong một cuốn sách năm 
1998 rằng, trong suốt phong 
trào, mọi người đã bị tra tấn và 
buộc phải thú nhận là gián điệp.

Bà Vi – lúc đó là biên tập viên 
của hãng thông tấn nhà nước 
Tân Hoa Xã – đã viết, “Ở Diên 
An, mọi người đều trở thành 
gián điệp, từ học sinh trung học 
đến học sinh tiểu học. Những 
đứa trẻ 12 tuổi, 11 tuổi, 10 tuổi, 
thậm chí là một gián điệp 6 tuổi 
đã bị phát hiện!”

Số phận bi thảm của gia 
đình ông Thạch Bạc Phu (Shi 
Bofu), một họa sĩ địa phương, 
đã được kể lại trong cuốn sách 
của bà Vi. Năm 1942, các quan 
chức Trung Cộng bất ngờ cáo 
buộc ông Thạch là gián điệp và 
bắt giam ông. Đêm đó, vợ ông 

Thạch, không thể chịu đựng nổi 
bản án tử hình có thể xảy đến 
với chồng mình, đã quyên sinh 
cùng hai con nhỏ. Vài giờ sau, 
các quan chức tìm thấy thi thể 
của bà cùng những đứa trẻ và 
công khai tuyên bố rằng vợ ông 
Thạch có “lòng căm thù sâu 
sắc” đối với đảng và nhân dân, 
vì vậy chết là đáng tội.

Cải cách ruộng đất
Vào tháng 10/1949, Trung Cộng 
nắm được quyền kiểm soát Trung 
Quốc, và Mao trở thành nhà lãnh 
đạo đầu tiên của đảng này. Nhiều 
tháng sau, trong cuộc vận động 
đầu tiên của Trung Cộng, có tên 
là Cải cách Ruộng đất, Mao đã 
vận động những nông dân nghèo 

nhất đất nước dùng vũ lực chiếm 
đoạt đất đai cùng những tài sản 
khác của những ai bị cho là địa 
chủ – nhiều người trong số đó chỉ 
là những nông dân khá giả hơn 
họ một chút. Hàng triệu người 
đã thiệt mạng.

Vào năm 1949, Mao bị buộc 
tội là một nhà độc tài và đã thừa 
nhận điều đó.

“Thưa các ngài, các ngài nói 
đúng, chúng tôi chính là như 
thế đó,” ông ta viết, theo China 
File, một tạp chí do Trung tâm 
Bang giao Hoa Kỳ–Trung Quốc 
của Hiệp hội Á Châu phát hành. 
Theo Mao, những người cộng 
sản nắm quyền nên chuyên 
quyền độc đoán để chống lại 
“những con chó chạy theo chủ 

nghĩa đế quốc,” “giai cấp địa 
chủ và giai cấp tư sản quan 
liêu,” và “những kẻ phản động 
cùng đồng bọn của chúng” – 
những người có liên hệ với phe 
đối lập Quốc Dân Đảng.

 Dĩ nhiên, những người cộng 
sản này sẽ quyết định ai đủ tiêu 
chuẩn là “chó theo đuôi,” “kẻ 
phản động,” hay thậm chí là 
“địa chủ.”

Theo nhà sử học Frank 
Dikötter, người đã ghi chép tỉ mỉ 
về sự tàn bạo của Mao, “Nhiều 
nạn nhân đã bị đánh đến chết 
và một số thì bị bắn, nhưng 
trong nhiều trường hợp, đầu 
tiên họ sẽ bị tra tấn nhằm ép họ 
tiết lộ về tài sản của mình – dù 
là có thật hay tưởng tượng.” 

 Cuốn sách được xuất bản 
năm 2019 mang tên “Vùng Đất 
Đỏ Đẫm Máu” đã ghi lại câu 
chuyện của ông Lý Mạn (Li 
Man), một địa chủ sống sót đến 
từ Trùng Khánh, ở  phía tây 
nam Trung Quốc. Sau khi Trung 
Cộng lên nắm quyền, các quan 
chức tuyên bố rằng gia đình 
ông Lý đã cất giữ 1.5 tấn vàng. 
Điều này là bịa đặt, vì gia đình 
đã phá sản nhiều năm trước đó 
do cha ông Lý nghiện ma túy.

Không có vàng để đưa cho 
Trung Cộng, ông Lý đã bị tra 
tấn đến suýt chết.

“Họ lột trần tôi, trói tay chân 
tôi vào một cây gậy. Sau đó, 
họ buộc một sợi dây quanh bộ 
phận sinh dục của tôi và buộc 
một tảng đá vào chân tôi,” ông 
Lý kể lại. Ông kể rằng sau đó 
họ treo sợi dây lên một cái cây. 
Ngay lập tức, “máu trào ra từ 
rốn của tôi,” ông Lý kể.

Cuối cùng ông Lý đã được 
một quan chức Trung Cộng cứu, 
người này đã đưa ông đến nhà 
một bác sĩ Trung y. Nhưng ngay 
cả khi bị thương nặng ở các cơ 
quan nội tạng và bộ phận sinh 
dục, ông Lý vẫn cho là còn chút 
may mắn; 10 người khác bị tra 
tấn cùng lúc với ông Lý đều đã 
tử vong. Trong vài tháng sau đó, 
thân nhân và họ hàng của ông 
Lý đã lần lượt bị tra tấn đến 
thiệt mạng.

Kết quả của sự tra tấn là ông 
Lý – lúc đó 22 tuổi – đã mất đi 
khả năng làm cha của mình. 
Trong các cuộc vận động tiếp 
theo của Trung Cộng, ông Lý 
đã bị tra tấn nhiều lần nữa, 
khiến ông mất đi thị lực.

(Còn tiếp)
 

Bản tin có sự đóng góp của 
Eva Fu, Jack Phillips, Leo 
Timm, và Cathy He  
Từ Huệ biên dịch

Ông Jack Ma, 
người sáng lập 
Alibaba, trình 
bày tại Diễn 
đàn Doanh 
nghiệp Toàn cầu 
Bloomberg ở 
Thành phố New 
York vào ngày 
20/09/2017. 

Trung Cộng 100 năm qua:
Một thế kỷ tàn sát và lừa dối (Phần 1/3)

Tiếp theo từ trang 1

Một địa chủ Trung Quốc bị một lính cộng sản hành quyết ở Phụ Khang, Trung Quốc.

Một gia đình quá yếu vì đói, không xác định được ngày chụp.
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Mao tham dự một hội nghị liên quan đến nghệ thuật và văn học ở Diên An năm 1942.
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RICHARD A. BITZINGER

Tháng 06/2021, Hoa Kỳ và 
Âu Châu đã chấp thuận 
dừng cuộc tranh chấp 
thương mại kéo dài 17 năm 

về việc trợ cấp cho Boeing 
và Airbus. Ngoài ra, cả hai bên đã đồng ý 
“hợp tác để giải quyết các hành vi phi thị 
trường của những bên thứ ba mà có thể 
gây hại cho ngành công nghiệp phi cơ 
dân dụng lớn tương ứng của họ.” Đây là 
muốn nói đến Trung Quốc.

Trung Quốc đang hết sức cố gắng 
thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh 
phi cơ thương mại, một lĩnh vực béo bở 
do hai hãng Boeing-Airbus độc quyền 
thống trị. Người ta có thể nghĩ rằng một 
lĩnh vực kinh doanh đã chín muồi cho 
việc [dung nạp] nhiều cạnh tranh hơn 
như vậy, ấy thế mà không có ngành 
nào khác lại khó thâm nhập vào đến 
thế. Ngành phi cơ dân dụng toàn cầu là 
“nghĩa địa” của những chương trình đầy 
tham vọng – phi cơ Mitsubishi SpaceJet, 
Superjet 100 của Sukhoi, TRJet của Thổ 
Nhĩ Kỳ – đều đã thất bại thảm hại.

Duy nhất tập đoàn sản xuất phi 
cơ Embraer của Brazil đã thành công 
trong việc tạo cơ hội cạnh tranh đầy ý 
nghĩa cho Boeing và Airbus, bằng việc 
tạo ra một trong những phi cơ phản lực 
khu vực cỡ nhỏ.

Vậy tại sao Trung Quốc lại tin rằng 
họ có thể gia nhập “câu lạc bộ các ông 
lớn” sản xuất phi cơ thương mại? Trước 
tiên là: quy mô. Trung Quốc là quốc gia 
có thị trường du lịch hàng không lớn 
nhất thế giới và đang phát triển nhanh 
nhất. Mỗi năm, Trung Quốc mua 
khoảng 200 phi cơ phản lực chở khách 
mới, chiếm khoảng 1/8 tổng số nhu cầu 
của thế giới. Do đó, quốc gia này có một 
thị trường nội địa khổng lồ để khai thác 
và xây dựng.

Thứ hai là: lòng tự phụ. Quyết định 
tham gia vào thị trường phi cơ thương 
mại rộng lớn đã được đưa ra ở cấp cao 
nhất là Quốc vụ Viện Trung Quốc và 
Ủy ban Trung ương Trung Cộng. Tập 
đoàn Phi cơ Thương mại Trung Quốc 
(COMAC) – là công ty quốc doanh 
được thành lập vào năm 2008 nhằm 
phụ trách việc phát triển phi cơ chở 
khách – được bao bọc trong cái tự xưng 
là “chủ nghĩa ái quốc hàng không”. 
COMAC xem việc sản xuất các phi cơ 
thương mại cỡ lớn là cống hiến vào 
“giấc mộng Trung Hoa” ở nơi xa xôi bí 
hiểm, tương đương với việc phát triển 
vũ khí nguyên tử của quốc gia và phóng 
vệ tinh đầu tiên của đất nước.

Cuối cùng là: hầu bao rủng rỉnh. 
Trung Cộng sẵn sàng đổ rất nhiều tiền 
vào việc phát triển phi cơ thương mại, 
một loại hình hàng không vũ trụ tương 
đương với Sáng kiến Vành đai và Con 
đường trên bộ và trên biển của họ.

COMAC hiện có hai phi cơ phản lực 

chở khách đang hoạt động. Chiếc thứ 
nhất là ARJ-21, là một phi cơ phản lực 
khu vực cỡ trung có sức chứa lên đến 
90 hành khách và được thiết kế cho các 
chuyến bay đường ngắn dưới ba giờ. 
Ra mắt vào năm 2002, trong Kế hoạch 
Năm năm lần thứ 10 (2001–2005), ARJ-
21 là nỗ lực đầu tiên trong 30 năm của 
quốc gia này nhằm thiết kế một phi cơ 
thương mại nội địa. Phi cơ này đã có 
chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2008, 
và COMAC dự kiến rằng họ sẽ bán được 
tới 1,000 chiếc như vậy.

Một chiếc phi cơ thậm chí còn tham 
vọng hơn, phi cơ phản lực thân hẹp 
C919, được đề xướng vào năm 2008. 
C919 có sức chứa khoảng 160 hành 
khách, khiến nó được đặt ngang hàng 
với hai thiên mã là Boeing 737 và 
Airbus A320. Vào năm 2012, COMAC 
dự kiến rằng họ sẽ thực hiện chuyến 
bay đầu tiên của C919 vào năm 2014 và 
bắt đầu bàn giao sử dụng vào năm 2016.

Ngoài ra, Trung Quốc hiện đang hợp 
tác với Nga để sản xuất phi cơ phản lực 
thân rộng CR929, có thể chở khoảng 
300 hành khách.

COMAC đã và đang tuyên bố rằng 
các phi cơ của họ là một thành công 
lớn, tự hào với hơn 600 đơn đặt hàng 
cho ARJ21 và hơn 800 đơn đặt hàng cho 
C919. Tuy nhiên, có những lỗ hổng lớn 
trong câu chuyện này.

Thứ nhất, cả hai chương trình đều 
chậm tiến độ nhiều năm. Chẳng hạn, 
ARJ21 đã chậm hai năm rưỡi để thực 
hiện chuyến bay đầu tiên. Vào cuối 
năm 2010, chiếc phi cơ này đã không 
đạt chuẩn tải trọng dự kiến trong quá 
trình thử nghiệm tĩnh, bị nứt cánh. Phi 
cơ này cũng gặp các vấn đề về hệ thống 
dây điện và điện tử hàng không, cũng 
như trọng lượng quá tải, khiến sức chở 
của nó bị hạn chế.

 Phi cơ C919 có vẻ còn gặp nhiều 
vấn đề hơn. Chương trình này được 

cho là đã tiêu tốn của Trung Quốc 
hơn 20 tỷ USD, và nó đã bỏ lỡ các mốc 
quan trọng cho chuyến bay đầu tiên 
và lần bàn giao đầu tiên sau ba năm. 
Ngoài ra, cả ARJ21 và C919 đều không 
được Cơ quan Hàng không Liên bang 
Hoa Kỳ (FAA) trao chứng nhận đủ điều 
kiện bay, không có chứng nhận này thì 
hầu như không thể bán các phi cơ này 
ra ngoài Trung Quốc.

Trên thực tế, tính đến nay gần như 
tất cả các đơn đặt hàng cho ARJ21 và 
C919 đều đến từ các hãng hàng không 
của Trung Quốc, khiến có khả năng 
cao là Bắc Kinh ép buộc những công 
ty này mua các phi cơ đó. Ví dụ, hãng 
hàng không đầu tiên đón nhận ARJ21 
là Công ty hàng không Thành Đô, vốn 
một phần thuộc sở hữu của COMAC. 
Đồng thời, ARJ21 đặc biệt không phù 
hợp với thị trường hàng không Trung 
Quốc; đối với hầu hết các tuyến đường 
hàng không giữa các thành phố lớn thì 
nó chở quá ít hành khách, đồng thời 
việc mở rộng mạng lưới tàu cao tốc của 
quốc gia này đang làm giảm số lượng 
người di chuyển hàng không đường 
ngắn quốc gia. 

Ngoài ra, có lẽ chỉ một phần ba 
trong số 1,400 đơn đặt hàng cho những 
chiếc phi cơ này là “chắc chắn.” Phần 
còn lại thì hoặc là “tùy chọn” – nghĩa 
là các thỏa thuận mua bán không ràng 
buộc – hoặc nếu không thì là các đơn 
đặt hàng chưa được xác nhận.

Cuối cùng, việc gọi những chiếc phi 
cơ này là “của Trung Quốc” là đang 
khoa trương. Trên thực tế, cả ARJ21 
và C919 đều phụ thuộc rất nhiều vào 
các nhà cung cấp ngoại quốc cho các 
thành phần và các hệ thống phụ quan 
trọng. Phần mũi nón của phi cơ ARJ21 
là bản sao trực tiếp của chiếc phi cơ 
McDonnell-Douglas MD-82 quá cố, 
vốn đã được Trung Quốc sản xuất theo 
giấy phép từ những năm 1990. Trong 

khi đó, cánh của phi cơ này được thiết 
kế bởi công ty Antonov Design Bureau 
của Ukraine.

Cả hai phi cơ này đều sử dụng hệ 
thống điện tử hàng không, bộ phận hạ 
cánh, vỏ động cơ, các hệ thống điều 
khiển bay, và quan trọng nhất là các 
động cơ do phương Tây cung cấp. Trên 
thực tế, người ta ước tính rằng chỉ 25% 
giá trị tổng thể của C919 thực sự là của 
Trung Quốc, chủ yếu là trong việc sản 
xuất thân và cánh, cũng như lắp ráp 
cuối cùng. Tôi có thể ráp kệ sách IKEA 
lại với nhau, nhưng điều đó không 
khiến tôi trở thành một người thợ mộc.

Tuy nhiên, giống như hầu hết mọi 
thứ ở Trung Quốc, không có nghĩa là 
Bắc Kinh sẽ không làm như vậy chỉ bởi 
vì đó là một ý tưởng tồi. Như chuyên 
gia hàng không vũ trụ nổi tiếng Richard 
Aboulafia đã nhận xét: “Mỗi chiếc phi 
cơ dân dụng được sản xuất bởi một 
quốc gia độc tài (hoặc bởi hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa) đều là một 
thất bại thảm hại trên thị trường.” Ông 
nói thêm, “Các quốc gia được vận hành 
tốt với các chính phủ tử tế, thông minh 
không bắt đầu các chương trình phi cơ 
quốc gia,” nhưng “những kẻ chuyên 
quyền thiếu trình độ lại thích chúng.”

Ngoài ra, ông Aboulafia nói rõ, “Chỉ 
các chế độ chuyên quyền mới có khả 
năng phân phối các nguồn lực cho các 
hãng hàng không quốc gia mà không ai 
đặt câu hỏi tại sao.” Do đó, Trung Cộng 
có thể lãng phí hàng tấn tiền vào các dự 
án phù phiếm như ARJ21 và C919.

Điều đó nói lên rằng Trung Quốc 
có thể vẫn kiên trì sản xuất rất nhiều 
phi cơ thương mại và sau đó buộc các 
hãng hàng không nội địa của họ phải 
mua chúng. Hành động đó có thể là 
có khả năng đối với Bắc Kinh, và nó sẽ 
cắt giảm đáng kể doanh số của Boeing 
và Airbus ở Trung Quốc. Tuy nhiên, 
cuối cùng thì, có thể chính người dân 
Trung Quốc sẽ phải trả giá.

 
Tác giả Richard A. Bitzinger là một 
chuyên gia phân tích an ninh quốc tế 
độc lập. Trước đây, ông là thành viên 
cao cấp của Chương trình Chuyển đổi 
Quân sự tại Trường Nghiên cứu Quốc 
tế S. Rajaratnam (RSIS) ở Singapore, 
và ông đã từng đảm nhận các công 
việc trong chính phủ Hoa Kỳ và tại 
nhiều tổ chức tư vấn khác nhau. 
Nghiên cứu của ông tập trung vào 
các vấn đề an ninh và quốc phòng 
liên quan đến khu vực Á Châu-Thái 
Bình Dương, bao gồm cả sự trỗi dậy 
của Trung Quốc như một cường quốc 
quân sự, hiện đại hóa quân đội và 
phát triển vũ khí trong khu vực này.

Quan điểm trong bài viết này là của 
tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của The Epoch Times.
 
Từ Huệ biên dịch
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Tham vọng về phi cơ thương mại của Trung Quốc: 

Giấc mơ hay cơn ác mộng?
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ADAM MOLON

Hồi tháng 06/2021, vòng 
đấu thầu cho một dự án 

cáp thông tin liên lạc ngầm dưới 
biển do Ngân hàng Thế giới chủ 
trì đã bị hủy do có những lo ngại 
an ninh đối với việc dự thầu của 
công ty HMN Technologies của 
Trung Quốc, trước đây gọi là 
Huawei Marine Networks.

Hệ thống Cáp Đông 
Micronesia được thiết lập để hỗ 
trợ liên lạc giữa các quốc đảo 
Nauru ở Thái Bình Dương. Đây 
là một trong 15 đồng minh ngoại 
giao của nền dân chủ Đài Loan. 
Kiribati là đồng minh ngoại giao 
của Đài Loan cho đến năm 2019. 
Dự án này cũng bao gồm một 
kết nối đã được lên kế hoạch tới 
lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ, nơi 
có các cơ sở quân sự lớn.

Phó giám đốc chính sách 
thương mại Nigel Cory của Quỹ 
Đổi mới và Công nghệ Thông tin 
(ITIF), một tổ chức tư vấn có trụ 
sở tại Hoa Thịnh Đốn, nói với 
The Epoch Times rằng lĩnh vực 
cáp thông tin liên lạc ngầm dưới 
biển là một mặt trận quan trọng 
trong nỗ lực của Hoa Kỳ, Úc, 
và các nền dân chủ tự do khác, 
nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng công 
nghệ truyền thông và thông tin 
quan trọng (ICT) trước các mối 
đe dọa an ninh từ Trung Cộng.

Ông nhắc đến dự án cáp 

ngầm dưới biển được hoàn 
thành năm 2019 của Úc nhằm 
cung cấp Internet tốc độ cao cho 
các quốc gia ở Thái Bình Dương 
như Papua New Guinea và 
Quần đảo Solomon là để ngăn 
cản tham vọng của Huawei. 

Về việc công ty HMN 
Technologies của Trung Quốc 
đấu thầu không thành công dự 
án East Micronesia Cable, ông 
Cory nói, “Truyền tải dữ liệu, 
có khả năng truy cập ác ý vào 
nội dung được truyền trong 
hệ thống đó. Thế nên, rõ ràng 
là Úc, Hoa Kỳ, và những nước 
khác không nghĩ rằng việc để 
một công ty Trung Quốc cung 
cấp cơ sở hạ tầng hệ trọng này 
là thích hợp, dựa trên bản chất 
của nội dung có thể được truyền 
theo đường cáp, vì nội dung đó 
tiếp xúc tới lãnh thổ Hoa Kỳ và 
cũng liên quan đến lợi ích của 
Úc tại Nam Thái Bình Dương.”

Ông nói thêm, “Vấn đề an 
ninh quốc gia là động cơ chính, 
nhưng đó có lẽ không phải là 
điều duy nhất, còn cả sự cạnh 
tranh không lành mạnh từ một 
công ty được nhà nước hậu 
thuẫn và tài trợ vốn nữa.”

Ông Cory nói rằng các 
công ty Trung Quốc như HMN 
Technologies – được biết đã 
nộp hồ sơ dự thầu cho dự án 
East Micronesia Cable thấp 
hơn 20% so với giá thầu của 

Alcatel Submarine Networks 
(ASN), một công ty thuộc sở 
hữu của hãng Nokia từ Phần 
Lan và công ty NEC từ Nhật 
Bản – có thể cạnh tranh giá thấp 
bất thường đối với các dự án cơ 
sở hạ tầng quốc tế là do Trung 
Cộng trợ giá.

“Các công ty Trung Quốc 
được tiếp cận với nguồn tài 
chính do nhà nước hỗ trợ, hiển 
nhiên là được cấp với mức bằng 
hoặc thấp hơn chi phí chung 

của thị trường. Vì thế, nguồn tài 
trợ giá rẻ là một công cụ quan 
trọng mà Trung Quốc dùng để 
hỗ trợ các công ty công nghệ 
đứng đầu nước này khuếch 
trương ra toàn cầu,” ông nói 
với The Epoch Times, và lưu ý 
rằng việc Trung Quốc trợ giá để 
các công ty của họ tăng trưởng 
quốc tế đã lan rộng sang các 
ngành khác, bao gồm cả đường 
sắt cao tốc.

“Không có gì đáng ngạc 
nhiên khi Úc tìm cách làm việc 
với đồng minh thân cận là Hoa 
Kỳ để xem xét các bản chào 
thầu này và đánh giá các rủi ro 
an ninh quốc gia tiềm ẩn, và sau 
đó đưa ra các mối liên hệ của 

Huawei với Trung Cộng… cuối 
cùng quyết định rằng đó là một 
rủi ro an ninh không thể chấp 
nhận được,” ông Cory cho biết.

“Sự gia tăng giám sát các cơ 
sở hạ tầng có tầm quan trọng 
đối với các mạng lưới tương ứng 
của mỗi quốc gia, cả trong nước 
và quốc tế, đang thu hút … sự 
giám sát chặt chẽ về việc ai cung 
cấp dự án, ai tham gia vào dự 
án, và liệu sự tham gia của họ có 
làm tăng rủi ro an ninh không 
thể chấp nhận được hay không, 
vì nó có thể trở thành một điểm 
truy cập hữu ích không ngờ tới 
cho một chính phủ ngoại quốc.”

Thiện Lan biên dịch

ĐÔNG DƯƠNG

Hoa Kỳ, Úc loại Trung Quốc khỏi 
các dự án cáp ngầm dưới biển

RUTH LEE

Sau cảnh báo gần đây từ cơ 
quan quản lý ngân hàng 

hàng đầu của Trung Quốc về 
khả năng xảy ra bong bóng trên 
thị trường địa ốc Trung Quốc, 
công ty truyền thông ARCHINA 
của Trung Quốc đại lục đã công 
bố một bài xã luận nhấn mạnh 
các mối lo ngại của Trung Cộng 
và sự cần thiết phải thực thi các 
quy định chặt chẽ hơn. Hành 
động này diễn ra sau khi các nhà 
hoạch định chính sách của Hoa 
Kỳ thông báo tăng lãi suất vào 
cuối năm 2023.

Theo dữ liệu chính thức, giá 
bất động sản liên quan ở Thâm 
Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải 
và Hồng Kông xếp vào hàng 
cao nhất thế giới, cho thấy sự 
bùng nổ này có thể trở thành 
bong bóng.

Ông Mike Sun, một nhà tư 
vấn đầu tư cao cấp ở Bắc Mỹ, 
nói với The Epoch Times trong 
một cuộc phỏng vấn hồi tháng 
06/2021 rằng việc tăng giá của 
đồng nhân dân tệ và bong bóng 
bất động sản của Trung Quốc 
cho thấy nền kinh tế Trung Quốc 
đang trong một cuộc khủng 
hoảng tài chính. Ông tin rằng 
giới chức Trung Cộng đang thực 
thi các biện pháp để ngăn bong 
bóng bất động sản bị vỡ trước 
khi các nhà hoạch định chính 
sách của Cục Dự trữ Liên bang 
(Fed) Hoa Kỳ nâng lãi suất lên ở 
mức có thể là 0.6% vào cuối năm 
2023, như đã được công bố trên 
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang 
(FOMC) hôm 16/06.

Cơ quan quản lý Trung 
Quốc lo lắng về thị trường 
bất động sản
Hôm 10/06, trên một diễn đàn 
tài chính Thượng Hải, Chủ tịch 

Ủy ban Quản lý Ngân hàng và 
Bảo hiểm Trung Quốc Shuqing 
Guo cảnh báo rằng, “Những 
người đầu cơ vào ngoại hối, 
vàng và các hàng hóa khác khó 
có thể kiếm được tiền, giống 
như những người cá cược rằng 
giá nhà đất sẽ không bao giờ 
giảm – cuối cùng họ sẽ phải trả 
một cái giá đắt.”

Nhận xét của ông Guo đã 
làm rung chuyển thị trường tài 
chính. Hôm 12/06, ARCHINA 
đã công bố một bài bình luận 
về các tuyên bố của ông Guo, 
với nhan đề “Đã đến lúc các 
nhà đầu cơ bất động sản từ bỏ 
ảo tưởng của họ.”

Bài báo cho biết cụm từ 
“giá đắt” của ông Guo cho thấy 
tình hình đang nghiêm trọng, 
nhưng ngôn từ của ông cho 
thấy rằng các cơ quan quản lý 
Trung Quốc tự tin trong việc 
kiểm soát giá địa ốc. Bài báo 
cũng nói rằng kỷ nguyên của 
việc đầu cơ chênh lệch giá bất 
động sản sắp kết thúc. Bất chấp 
các quy định tài chính, các vấn 
đề tiềm ẩn trong thị trường bất 
động sản của Trung Quốc vẫn 
tồn tại. Vì vậy, các quy định 
nghiêm ngặt, bao gồm yêu cầu 
chứng minh nguồn vốn, là cần 
thiết để làm chậm lại cơn sốt 
bất động sản.

Vào ngày 16/08/2020, ông 
Guo đã đăng một bài báo trên 
Qiushi, tạp chí lý luận chính 
thức của Trung Cộng, và viết: 
“Kiên cường chiến đấu trong 
cuộc chiến ngăn chặn và giải 
quyết các rủi ro tài chính… 
Bong bóng bất động sản là con 
tê giác xám lớn nhất đe dọa 
sự an toàn của thị trường tài 
chính”. Cụm từ “Tê giác xám” 
đề cập đến một mối đe dọa sắp 
xảy ra sau một loạt các cảnh 
báo mà mọi người đã phớt lờ.

Trung Quốc cố gắng làm xì 
bong bóng trước khi Fed 
tăng lãi suất
Cố vấn đầu tư Mike Sun nói 
với The Epoch Times rằng ông 
không ngạc nhiên trước cảnh 
báo của ông Guo về bong 
bóng bất động sản của Trung 
Quốc. Ông cho biết đó là hệ 
quả tiềm ẩn của việc đồng 
nhân dân tệ tăng giá và dòng 
tiền nóng đổ vào thị trường 
đại lục. Tiền nóng là dòng 
vốn thường được các nhà đầu 
tư giao dịch để thu lợi nhuận 
ngắn hạn.

Về sự tăng giá của đồng tiền, 
ông Sun chỉ ra rằng vốn ngoại 
quốc sẽ đổ vào thị trường bất 
động sản Trung Quốc khi các 
nhà đầu tư suy đoán đồng nhân 
dân tệ tăng giá, với hy vọng 
kiếm được từ chênh lệch lãi 
suất và gia tăng giá trị tài sản 
bằng đồng nhân dân tệ. Hơn 
nữa, khi dòng tiền nóng chảy 
vào thị trường bất động sản, 
bong bóng có thể phình to, đây 
là mối quan tâm lớn nhất của 
nhà cầm quyền Trung Cộng. 
Do đó, nhà cầm quyền sẽ kiểm 
soát chặt chẽ nguồn vốn khi lo 
ngại dòng tiền nóng đổ vào bất 
động sản.

Tại sao Trung Quốc lại quá 
lo lắng về bong bóng bất động 
sản của mình? Theo ông Sun, 
nguyên nhân hàng đầu khiến 
đồng nhân dân tệ tăng giá là 
do đồng USD yếu. Một khi Fed 
áp dụng chính sách thu hẹp 
tiền tệ bằng cách tăng lãi suất, 
đồng dollar sẽ tăng giá. Khi 
đó, dòng tiền nóng sẽ chảy ra 
từ các nhà đầu tư toàn cầu và 
nhiều khoản đầu tư trực tiếp 
từ ngoại quốc (FDI) sẽ rời 
khỏi Trung Quốc, làm suy yếu 
nền kinh tế và sự ổn định tài 
chính của nước này. Do đó, 
Trung Cộng đang áp dụng các 
biện pháp nghiêm ngặt đối 
với thị trường địa ốc, cụ thể là 
hạn chế FDI.

Ông Sun tin rằng tình hình 
hiện tại của thị trường bất 
động sản Trung Quốc, đồng 
nhân dân tệ tăng giá và dòng 
tiền nóng đang tương tự như 
tình trạng của Nhật Bản trước 
cuộc khủng hoảng bất động 
sản những năm 1980. Các nhà 
chức trách Trung Quốc nhận 
thức được nguy cơ hiện tại và 
các vấn đề trong tương lai mà 
họ có thể gặp phải.

Thiện Lan biên dịch

Trung Quốc cố gắng 
giảm nhiệt thị trường 
địa ốc trước khi Hoa 
Kỳ tăng lãi suất

C919, phi cơ phản lực chở khách cỡ lớn tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc, được ra mắt sau khi rời dây chuyền sản xuất 
tại Công ty Sản xuất Phi cơ Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 02/11/2015.

Huawei Marine đang thi công Hệ thống cáp liên kết nối Nam Đại Tây Dương (SAIL) dài 6,000 km nối Cameroon và Brazil, trong bức ảnh không đề ngày tháng.

VCG VIA GETTY IMAGES

Trung Cộng ra mắt 
C919, phi cơ chở 
khách cỡ lớn đầu tiên, 
tại Thượng Hải vào 
ngày 02/11/2015. Phi 
cơ này được chế tạo 
bởi doanh nghiệp nhà 
nước Tập đoàn Phi 
cơ Thương mại Trung 
Quốc cùng với sự hỗ 
trợ của các công ty 
ngoại quốc. 

Giá bất động sản 
liên quan ở Thâm 
Quyến, Bắc Kinh, 
Thượng Hải và 
Hồng Kông xếp 

vào hàng cao nhất 
thế giới, cho thấy 

sự bùng nổ này 
có thể trở thành 

bong bóng.

Khách hàng và đại lý môi giới
bất động sản xem mô hình tòa 
nhà tại một triển lãm bất động 
sản ở Jiashan, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc, bức ảnh không đề 

ngày tháng này. 
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số thị trấn và thành phố, bao 
gồm cả thủ đô Havana vào hôm 
11/07. Những người biểu tình 
hô vang bằng tiếng Tây Ban 
Nha, rằng họ “không sợ” chế độ 
do ông Miguel Diaz Canel lãnh 
đạo và nói rằng họ muốn tiếp 
cận với vaccine COVID-19 và 
chấm dứt chủ nghĩa cộng sản.

Sự việc này xảy ra trong bối 
cảnh có các báo cáo về tình 
trạng thiếu khí đốt, điện, và 
vaccine trên khắp quốc đảo 
Caribe này. Một số nhà phân 
tích đưa ý kiến trên mạng 
Internet cho rằng các cuộc 
biểu tình hôm 11/07 là lần đầu 
tiên có rất nhiều người tham 
gia phản đối chính phủ kể từ 
cuộc nổi dậy của Maleconazo 
vào năm 1994, khiến một số 
người Cuba phải rời khỏi đất 
nước này bằng thuyền để đến 
Hoa Kỳ.

Những tiếng hô “hạ bệ chế 
độ độc tài”, “tự do”, và “quê 
hương và cuộc sống” được vang 
lên trong các cuộc biểu tình 
này, theo đoạn video được đăng 
tải lên mạng. Nhiều người cũng 
cho biết họ muốn được tiếp cận 
với các quyền tự do nhiều hơn 
và đã chán ngấy với ý tưởng 
“cách mạng vĩnh viễn” của 
chính phủ Cuba.

Trong các chương trình phát 
sóng trực tiếp khác nhau trên 
Facebook, có thể thấy hàng 
ngàn người đã diễn hành qua 
các đường phố tại các thành phố 
như San Antonio de los Baños, 
Guira de Melena, và Alquízar, 
theo đài truyền hình WTVJ-TV 

của South Florida đưa tin.
Theo hãng thông tấn 

Reuters,  một người dân địa 
phương tên là Claris Ramirez 
cho biết qua điện thoại: “Tôi vừa 

đi bộ qua thị trấn để tìm mua 
một ít thức ăn và có rất nhiều 
người đang biểu tình ở đó, một 
số cầm biểu ngữ. Họ đang biểu 
tình vì tình trạng mất điện, và 
không có thuốc men.”

Phản ứng trước các cuộc 
biểu tình này, ông Diaz-Canel 
đã nhắc lại một tuyên bố thường 
được lặp đi lặp lại của những 
nhà cầm quyền theo chủ nghĩa 
Marx và đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã 
xúi giục các cuộc biểu tình này.

“Lệnh chiến đấu đã ban ra, 
những người cách mạng hãy 
xuống đường,” ông nói trên một 
mạng lưới phát thanh và truyền 
hình nhà nước, dường như ra 
lệnh cho lực lượng an ninh giải 
tán những người biểu tình.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio 
(Cộng Hòa–Florida), người gốc 
Cuba, đã viết về các cuộc biểu 

tình trên Twitter.
“Các cuộc biểu tình tự phát 

nổ ra trên đường phố tại một 
số thành phố ở Cuba ngay bây 
giờ với những lời hô vang như 
NoTenemosMiedo (Chúng tôi 
không sợ),” ông ấy viết trong 
một tweet. “Nỗi tức giận về sự 
kém cỏi, lòng tham, và sự đàn áp 
của những kẻ độc tài đang trào 
dâng một cách nhanh chóng.”

Vị thượng nghị sĩ này dường 
như cũng lưu ý đến việc các lực 
lượng an ninh đã được bố trí.

Ông Rubio viết: “Các đội 
đàn áp của Cộng sản Cuba đã 
xuất hiện rồi… Phần lớn vẫn bị 
những hãng thông tấn của các 
tập đoàn Hoa Kỳ phớt lờ cho 
đến nay.”

Dân biểu Florida Maria 
Elvira Salazar, con gái của 
những người Cuba lưu vong, 
nói rằng nhà cầm quyền của 
ông Diaz-Canel hiện đang ngắt  
Internet trên hòn đảo.

Ông Francis Suarez, Thị 
trưởng Miami, thành phố có 
nhiều cộng đồng người gốc Cuba 
sinh sống, đã kêu gọi một cuộc 
can thiệp do người Mỹ dẫn đầu.

“Người Cuba xứng đáng và 
sẵn sàng tự cai trị mà không 
cần chế độ chuyên chế,” ông 
Suarez nói trong một cuộc họp 
báo. “Chế độ này có thể kết thúc 
ngày hôm nay và nó phải kết 
thúc ngay hôm nay. Ý nghĩa của 
khoảnh khắc này là tự do cho 
hàng triệu người trên bán cầu 
này, từ người dân Nicaragua và 
người dân Venezuela cho đến 
nhiều người hơn nữa.”

Thiện Lan biên dịch

CHRISTINA THATCHER 

Nhà văn Ernest Hemingway 
có một câu nói nổi tiếng rằng 
các nhà văn nên “viết một 
cách chăm chỉ và rõ ràng về 
những tổn thương.” Mặc dù 

vào thời điểm đó có thể ông Hemingway 
không biết vì sao, nhưng hiện nay nhiều 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng viết về “những 
gì gây tổn thương” có thể giúp cải thiện 
sức khỏe tinh thần của chúng ta.

Có hơn 200 nghiên cứu cho thấy tác 
động tích cực của viết lách đối với sức 
khỏe tinh thần. Một giả thuyết cho rằng 
việc dồn nén cảm xúc có thể dẫn đến tình 
trạng đau khổ về tâm lý. Do đó, có lý do 
cho rằng việc viết có thể nâng cao sức 
khỏe tinh thần, đó là một phương cách 
an toàn, riêng tư và tự do bộc lộ những 
cảm xúc đã bị chai sạn trước đây.

Viết đặc biệt hữu ích trong việc 
nâng cao nhận thức về bản thân
Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây 
đã bắt đầu chỉ ra chính sự gia tăng nhận 
thức về bản thân, mới có thể là chìa 
khóa cho những cải thiện về sức khỏe 
tinh thần, thay vì chỉ đơn giản là bộc lộ 
cảm xúc.

Về bản chất, nhận thức về bản thân 
là hướng sự chú ý của bạn vào bên trong 
nội tâm. Khi làm điều đó, bạn có thể nhận 
thức rõ hơn về các tính cách, hành vi, cảm 
xúc, niềm tin, giá  trị  và  động cơ của mình.

Khả năng nhìn vào bên trong này từ 
lâu đã được xem là chìa khóa cho sức 
khỏe về tinh thần trong các nền văn hóa 
truyền thống trên thế giới.

Nghiên cứu cho thấy tự nhận thức 
bản thân tốt hơn có lợi theo nhiều cách 
khác nhau. Nó có thể làm tăng sự tự tin 

của chúng ta và khuyến khích chúng 
ta chấp nhận người khác nhiều hơn. 
Nó có thể dẫn đến sự hài lòng trong 
công việc cao hơn và thúc đẩy chúng 
ta trở thành những nhà lãnh đạo hiệu 
quả hơn. Nó cũng có thể giúp chúng ta 
kiểm soát bản thân nhiều hơn và đưa 
ra quyết định tốt hơn phù hợp với mục 
tiêu dài hạn của mình.

Đọc lại bài viết của chính mình giúp 
cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về 
suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và niềm tin

Dưới đây là ba kiểu viết lách có thể 
cải thiện khả năng tự nhận thức của bạn 
và sau đó là sức khỏe tinh thần của bạn.

Viết biểu cảm
Viết biểu cảm thường được sử dụng trong 
các phương pháp trị liệu, mọi người đều 
được yêu cầu viết về những suy nghĩ và 
cảm xúc của họ liên quan đến một sự 
kiện căng thẳng trong cuộc sống. Cách 
viết này nhằm giúp giải tỏa một điều gì 
đó khó khăn.

Nghiên cứu cho thấy viết biểu cảm 
có thể nâng cao nhận thức về bản thân, 
cuối cùng làm giảm các triệu chứng trầm 
cảm, những suy nghĩ lo lắng, và sự căng 
thẳng nhận thức.

Viết phản tư (Reflective writing)
Viết phản tư thường được sử dụng trong 
các môi trường chuyên nghiệp, thường 
là một cách để giúp y tá, bác sĩ, 
giáo viên, nhà tâm lý học và nhân 
viên xã hội đạt được hiệu quả hơn 
trong công việc của họ. Viết phản 
tư nhằm mục đích cung cấp cho mọi 
người một cách để đánh giá niềm tin 
và hành động của họ một cách rõ ràng 
để học tập và phát triển.

Viết phản tư yêu cầu một người phải 
tự đặt câu hỏi và liên tục cởi mở, tò mò và 
phân tích. Nó có thể nâng cao nhận thức 
về bản thân bằng cách giúp mọi người 
học hỏi từ kinh nghiệm và những tương 
tác của họ. Điều này có thể cải thiện các 
mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp cũng 
như hiệu suất công việc, là những chỉ số 
quan trọng của sức khỏe tinh thần tốt.

Viết sáng tạo
Những bài thơ, truyện ngắn, bài tường 
thuật và tiểu thuyết đều được xem là 
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Viết cải thiện sức khỏe
tinh thần như thế nào?

ANDERS CORR

Theo nguồn tin của 
CNBC trong tuần lễ từ 
ngày 05–11/07, Trung 
Quốc sắp giành được 

quyền sở hữu cơ sở thiết kế 
và sản xuất vi mạch bán dẫn máy điện 
toán (được gọi là “fab”) lớn nhất nước 
Anh với mức giá rẻ là 87 triệu USD. 
Trong thương vụ bán fab này, Vương 
quốc Anh không thực hiện đúng phận 
sự của mình với tư cách là một đồng 
minh dân chủ.

Các đồng minh của Anh Quốc, như 
Hoa Kỳ, Ý, và Nam Hàn, tất cả đều đã 
ngừng các thương vụ chuyển nhượng 
cơ sở fab cho Trung Quốc, các quốc 
gia đơn lẻ sẽ không thể đánh bại nỗ lực 
của Trung Quốc về sở hữu công nghệ 
vi mạch bán dẫn máy điện toán phức 
tạp. Chỉ có sự đoàn kết, cùng với việc 
Anh Quốc đứng vững trước sự thâu 
tóm công nghệ của Trung Quốc, thì 
mới có thể đánh bại các hành vi hiếu 
chiến của Trung Cộng.

Nexperia, một công ty Hà Lan 
thuộc sở hữu của Trung Quốc, đang 
tìm cách mua lại công ty vi mạch bán 
dẫn của Anh Quốc, có tên là Newport 
Wafer Fab (NWF). Mức giá giao dịch 
có vẻ thấp, khi Texas Instruments 
thông báo mua một nhà máy sản xuất 
Micron bỏ trống ở Utah với giá 900 
triệu USD trong tuần này. Nhà máy 
ở Vương quốc Anh sẽ tạo điều kiện để 
Trung Quốc tiếp cận không chỉ hoạt 
động sản xuất, mà còn có thể chiêu 
mộ được nhân tài và công nghệ hàng 
đầu của Anh Quốc để thiết kế loại vi 
mạch bán dẫn tân tiến.

Công nghệ vi mạch bán dẫn máy 
điện toán, vốn được quản trị chặt 
chẽ như một tài sản chiến lược quốc 
gia ở hầu hết các đất nước, sẽ quyết 
định khả năng cạnh tranh kinh tế và 
quân sự trong tương lai của Trung 
Quốc; đây là một lĩnh vực mà chế độ 
toàn trị này bị tụt hậu. Một khi Trung 
Quốc không còn phụ thuộc vào Hoa 

Kỳ và các đồng minh về vi mạch bán 
dẫn máy điện toán, họ có thể gây sức 
ép với chúng ta theo cách khác, và 
không sợ bị trả đũa. Trung Quốc đã 
cố gắng và thất bại trong việc siết chặt 
nguồn cung các nguyên tố đất hiếm 
(REE) đối với Nhật Bản vào năm 2010. 
Khi Trung Quốc nắm giữ được các 
nguồn lực công nghiệp phụ trợ, bao 
gồm cả sản xuất và công nghệ vi mạch 
bán dẫn, thì đầu tiên họ sẽ chiếm chỗ 
của Anh Quốc và các đồng minh trên 
thị trường vi mạch toàn cầu, sau đó 
có thể là từ chối cung cấp các loại vi 
mạch bán dẫn cho các đồng minh. Vì 
vậy, Anh Quốc chấp thuận bán NWF 
cho Trung Quốc là đang giúp cho 
quốc gia này có khả năng áp đặt sự 
cưỡng bức kinh tế hà khắc lên tất cả 
chúng ta trong tương lai.

Do đó chính phủ Anh Quốc nên 
hủy bỏ việc bán NWF vì lý do an ninh 
quốc gia.

Vào tháng 03/2021, Nexperia đã 
giành các ghế trong hội đồng quản trị 
của NWF. NWF là cơ sở sản xuất và 
phát triển tấm silicon 200mm và chất 
bán dẫn hàng đầu của Anh Quốc, rất 
có giá trị do sự thiếu hụt vi mạch bán 
dẫn trên toàn cầu. 

NWF cũng chuyên về vi mạch bán 
dẫn được sử dụng trong xe hơi, và tình 
trạng thiếu vi mạch bán dẫn đã ảnh 
hưởng lớn đến các dây chuyền lắp ráp 
xe hơi trong năm nay. GM, Mercedes, 
Peugeot, Porsche, Volkswagen, và 
các nhà sản xuất khác đã phải ngừng 
chạy các dây chuyền sản xuất, hoặc 
phải đưa ra các lựa chọn công nghệ 
kém hơn như đồng hồ đo tốc độ bằng 
cơ học trong các loại xe của họ. Anh 
Quốc hiện đang sản xuất hơn 50 mẫu 
xe của hơn 15 nhà sản xuất khác 
nhau, mà bất kỳ mẫu xe nào trong số 
này đều có thể bị ảnh hưởng bởi tình 
trạng thiếu vi mạch bán dẫn giả tạo 
do Trung Quốc áp đặt, nếu như Trung 
Quốc có được công nghệ và quy trình 
sản xuất vi mạch bán dẫn tân tiến.

Một lá thư ngày 18/06/2021 từ Chủ 

tịch Ủy ban Ngoại vụ của Anh Quốc, 
Nghị sĩ Quốc hội Tom Tugendhat 
gửi cho Bộ trưởng Kinh doanh, Năng 
lượng, và Chiến lược Công nghiệp của 
Anh Quốc, Nghị sĩ Kwasi Kwarteng, 
đề cập đến việc Trung Quốc thâu tóm 
công ty này của Anh Quốc là “một 
mối lo ngại đáng kể về kinh tế và an 
ninh quốc gia” và kêu gọi sự cần thiết 
của việc “tự cung cấp các chuỗi cung 
ứng chất bán dẫn như một mệnh lệnh 
an ninh quốc gia".

Vấn đề gây lúng túng là ở bản 
chất trao quyền quản trị ở Vương 
quốc Anh, đất nước mà kể từ năm 
1922 đã được chia thành các “quốc 
gia” bán tự trị (và có khả năng ly 
khai) gồm Anh, Scotland, xứ Wales, 
và Bắc Ireland. Bức thư của nghị sĩ 
Tugendhat phản ánh sự yếu kém 
tương đối của chính phủ Anh Quốc 
ở London khi nêu rằng, “Ông có thể 
vui lòng làm rõ liệu ông có tin rằng 
đây chủ yếu là vấn đề của Chính phủ 
xứ Wales khi chính quyền ở Cardiff 
[thủ phủ của Wales] không có thẩm 
quyền xem xét các tác động an ninh 
quốc gia của một giao dịch với bên 
mua ngoại quốc có tính chất như thế 
này sẽ gây ra?”

NWF có khoảng 53 triệu USD nợ, 
bao gồm cả nợ HSBC và chính phủ xứ 
Wales. Trong khi bộ phận thiết kế của 
công ty về các chất bán dẫn hợp chất 
có tốc độ nhanh hơn và tiết kiệm năng 
lượng hơn sẽ không bao gồm trong 
bản đề nghị mua bán, NWF dưới sự 
kiểm soát của Trung Quốc vẫn có 
thể phát triển lại các công nghệ này 
bằng cách sử dụng nhân tài và công 
nghệ của Anh Quốc, cũng như các 
quy trình phát triển còn lại tại NWF. 

Nhân tài và công nghệ của Anh Quốc 
sẽ nằm trong tầm tay của Bắc Kinh 
nếu thương vụ mua bán NWF diễn ra 
thành công.

Việc bán NWF nên được hủy bỏ 
ngay lập tức, vì giao dịch này đem 
lại cho Bắc Kinh một chỗ đứng quan 
trọng trong lĩnh vực sản xuất và thiết 
kế công nghệ cao của Vương quốc 
Anh. Với những nỗ lực của các đồng 
minh của Anh Quốc như Hoa Kỳ, Đài 
Loan, Nam Hàn, và Ý, để bảo vệ công 
nghệ vi mạch bán dẫn trước các hoạt 
động kinh tế hiếu chiến của Trung 
Quốc, giao dịch này sẽ là một thất bại 
trong liên minh của Anh Quốc với 
các nền dân chủ khác nếu quốc gia 
này làm suy giảm những nỗ lực của 
các quốc gia đồng minh bằng cách 
bán các công nghệ chiến lược cho 
Trung Quốc. Xét đến tình trạng thiếu 
vi mạch bán dẫn toàn cầu, việc Anh 
Quốc giao quyền kiểm soát cho Bắc 
Kinh là một trò lố bịch đối với lợi ích 
của chính quốc gia này và của các 
nhà sản xuất xe hơi của Anh Quốc, 
khiến các cơ sở sản xuất vi mạch bán 
dẫn chiến lược của nước này gặp rủi 
ro. Công ty vi mạch bán dẫn NWF cho 
phép Anh Quốc có một số biện pháp 
bảo đảm nguồn cung, và không được 
nhượng bộ trước một đối thủ quân sự 
và kinh tế mà ý định trộm cắp và thực 
thi thương mại vô đạo đức – chẳng 
hạn như bán phá giá và giữ lại các 
nguồn lực kinh tế quan trọng do yếu 
tố tính chính trị – đều là những thứ 
quá rõ ràng.

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 “Tập Trung Quyền Lực” (sắp ra 
mắt vào năm 2021) và “Không Xâm 
Phạm,” đồng thời đã biên tập cuốn 
sách “Những Quyền Lực Lớn, Những 
Chiến Lược Lớn.”

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

Hàng ngàn người Cuba biểu tình chống lại chế độ cộng sản
Nữ dân biểu ở Florida cho biết nhà cầm quyền đang ngắt Internet

Anh Quốc hãy hủy bỏ thương vụ 
bán cơ sở sản xuất vi mạch bán dẫn 
máy điện toán cho Trung Quốc
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Viết có thể giúp 
chúng ta nhìn 
vào nội tâm của 
bản thân và tìm 
thấy những tính 
cách, cảm xúc 
và niềm tin của 
chính mình. 

Dành thời gian để 
hướng vào nội tâm 
giúp bồi đắp nhận 
thức về bản thân và 
đem lại nhiều lợi ích

Tự nhận thức là một
thành phần quan trọng
để có sức khỏe tinh thần 
tốt, và viết lách là một
cách tuyệt vời để bắt đầu.

những hình thức của viết sáng tạo. 
Thông thường, viết sáng tạo sử dụng trí 
tưởng tượng thay vì sử dụng trí nhớ và 
sử dụng các phương tiện văn học như 
hình tượng và phép ẩn dụ để truyền đạt 
ý nghĩa.

Viết sáng tạo cung cấp một cách độc 
đáo để khám phá suy nghĩ, cảm xúc, 
ý tưởng và niềm tin. Ví dụ: bạn có thể 
viết một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn 
tưởng thể hiện mối quan tâm của bạn về 
môi trường, hoặc một câu chuyện của 
trẻ em nói lên niềm tin về tình bạn. Bạn 
thậm chí có thể viết một bài thơ dưới góc 
nhìn của một con cú mèo như một cách 
để  thể  hiện chứng mất ngủ của bạn.

Viết một cách sáng tạo về những trải 
nghiệm đầy thử thách, chẳng hạn như 
đau buồn, cũng có thể là cách để truyền 
đạt cho người khác điều gì đó mà bạn cảm 
thấy quá phức tạp hoặc khó nói trực tiếp.

Viết sáng tạo khuyến khích mọi 
người chọn từ ngữ, phép ẩn dụ và hình 
ảnh theo cách thực sự nắm bắt được 
những gì họ đang cố gắng truyền tải. 
Việc ra quyết định sáng tạo này có thể 
giúp tăng cường nhận thức về bản thân 
và lòng tự trọng cũng như cải thiện sức 
khỏe tinh thần.

Viết để tự nhận thức
Tự nhận thức là một thành phần quan 
trọng để có sức khỏe tinh thần tốt, và viết 
lách là một cách tuyệt vời để bắt đầu.

Tại sao không dành một chút thời 
gian để viết ra cảm xúc của bạn về một sự 
kiện đặc biệt căng thẳng đã xảy ra trong 
đại dịch? Hoặc phản ánh tình hình công 
việc khó khăn từ năm trước và suy ngẫm 
xem bạn đã học được gì từ nó?

Nếu bạn thích làm điều gì đó sáng tạo 
hơn, hãy thử đáp lại gợi ý này bằng cách 
viết một bài thơ hoặc câu chuyện:

Hãy nghĩ về ngôi nhà của bạn tại 
thời điểm hiện tại. Nhà bếp của bạn 

có chứa đầy bột mì không? Bạn có đồ 
vật hoặc thú nuôi mới trong nhà để 
khỏi cô đơn hoặc buồn chán không? 

Mỗi bài viết theo gợi ý này sẽ giúp 
bạn có cơ hội suy ngẫm về năm vừa qua, 
tự hỏi bản thân những câu quan trọng 
và đưa ra những lựa chọn sáng tạo. Chỉ 
với 15 phút làm điều này có thể giúp bạn 
có cơ hội nhận thức rõ hơn về bản thân.

Tác giả Christina Thatcher là một giảng 
viên viết sáng tạo tại Đại học Cardiff 
Metropolitan ở Vương quốc Anh. Bài 
báo này được xuất bản lần đầu tiên trên 
The Conversation.

Tân Dân biên dịch

Với một trang 
giấy trắng có thể 

giúp bạn có cơ hội 
nhận thức rõ hơn 

về bản thân.

PIXABAY

Tiếp theo từ trang 1

Người dân tham gia cuộc biểu tình chống chế độ của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ở Havana, ngày 11/07/2021.

Một cảnh sát đang đứng nhìn 
những chiếc xe cảnh sát bị lật 

nhào giữa đường trong một 
cuộc biểu tình phản đối Chủ 

tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ở 
Havana, hôm 11/07/2021. 

Công nhân sản xuất vi mạch đèn LED tại một nhà máy ở 
thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, 
vào ngày 16/06/2020.
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hôm trước thực sự đang đi lại trong 
phòng và trò chuyện với y tá.

Tuy nhiên, những bệnh nhân khác 
trong bệnh viện cũng được sử dụng 
Krebiozen thì không có tiến triển gì, 
thậm chí một số còn trở nên tồi tệ 
hơn. Bác sĩ kiểm tra các tổn thương 
của ông Wright và phát hiện ra rằng 
khối u của ông đã thu nhỏ một nửa 
chỉ trong vài ngày.

Tiến sĩ West mô tả rằng “khối u 
đã mềm ra giống như một quả cầu 
tuyết trên bếp lò nóng”. Những 
người trong bệnh viện không thể tin 
được, nhưng họ không thể phủ nhận 
những gì họ nhìn thấy. Tuần đó, bác 
sĩ West đã hoàn thành hai mũi tiêm 
khác cho ông ta sau quá trình điều 
trị bằng Krebiozen.

10 ngày sau, tất cả các triệu chứng 
của ông Wright biến mất và ông ta 
được xuất viện về nhà. Vài tuần trôi 
qua, ông vẫn rất khỏe mạnh. Sau 
khoảng hai tháng, ông Wright bất 
ngờ xem được tin tức báo cáo rằng 
Krebiozen đã được thử nghiệm và 
không có tác dụng chống ung thư. 

Khối u của ông nhanh chóng tái 
phát và trở lại tình trạng nghiêm 
trọng trước đây, ông lại nhập viện với 
tâm trạng u uất, buồn bã.

Tiến sĩ West hiểu rõ bản chất lạc 
quan của ông Wright, và nghĩ rằng 
không có cách nào để giúp ông ta, vì 
vậy ông West cũng đành thực hiện tiếp 
một thí nghiệm vô hại. Ông nói với ông 
Wright: Đừng tin vào những tin tức 
trên báo, thực tế thì Krebiozen là loại 
thuốc chống ung thư hứa hẹn nhất.

“Vậy tại sao tôi lại tái phát?” ông 
Wright hỏi.

“Vì sau một thời gian, tác dụng của 
thuốc đã mất dần.” Bác sĩ nói: “Hiện 
đã có lô thuốc phiên bản siêu cải tiến 
mới nhất, hiệu quả gấp đôi so với ban 
đầu. Bệnh viện sẽ nhận đợt thuốc 
này vào ngày mai.” Ông Wright nghe 
xong rất vui mừng, hy vọng đã quay 
trở lại lần nữa.

Tiến sĩ West cố tình yêu cầu ông ta 
đợi một vài ngày để nâng cao kỳ vọng 
của mình. Vài ngày sau, bác sĩ West 
giả vờ tiêm cho ông ta một liều thuốc 
“hiệu lực kép” (thực chất là giả dược 
mà không có bất kỳ tác dụng nào của 
thuốc). Kết quả của lần “điều trị” này 
thậm chí còn ấn tượng hơn lần đầu 
tiên, và khối u của ông Wright đã biến 
mất một lần nữa. Tràn dịch màng 
phổi cũng hết. Ông xuất viện lần thứ 
hai và sống rất khỏe mạnh trong hai 
tháng nữa.

Rồi một ngày, ông Wright nhìn 
thấy một tin tức khác: Hiệp hội Y khoa 
Hoa Kỳ (AMA) chính thức thông báo 
rằng sau một số lượng lớn các thử 
nghiệm lâm sàng về Krebiozen đã 
xác định nó không có tác dụng chống 
ung thư. Sau khi xem báo cáo, khối u 
của ông Wright tái phát trở lại, ông ta 
nhập viện vài ngày sau đó rồi tử vong 
sau hai ngày.

Có thể thấy rằng một lý do lớn để 
giả dược có tác dụng là bệnh nhân tin 
vào tác dụng của thuốc – yếu tố căn 
bản của hiệu ứng giả dược.

Trên thực tế, hiệu ứng giả dược 
không phải là một phát hiện mới 
trong y học hiện đại; ở đời thường, 
hiện tượng này cũng thường xảy ra. 

Nếu một đứa trẻ bị đứt tay thì ngay khi 
đặt một miếng băng vào, nó không còn 
kêu đau nữa. Nhưng thực chất băng 
không có tác dụng giảm đau, hay thậm 
chí là chữa bệnh.

Ông Deepak Chopra, một người 
ủng hộ ‘thuốc thay thế’ nổi tiếng đã 
trích dẫn hai trường hợp đáng buồn 
trong hai cuốn sách “Peace Is the 
Way” (Bình Yên Là Con Đường) và 
“Creating Health: How to Wake Up 
the Body's Intelligence” (Cải Thiện 
Sức Khoẻ: Cách để Đánh Thức Trí 
Thông Minh của Cơ Thể). 

• Một phụ nữ trẻ đã chụp X-quang 
phổi và phát hiện thấy một bóng 
mờ giống ung thư phổi, nhưng 
chưa chẩn đoán chính xác. Tuy 
nhiên, sự việc này khiến cô rất 
hoang mang, sức khỏe của cô 
giảm sút nhanh chóng và qua đời 
vì bệnh ung thư phổi sau đó vài 
tháng. Về sau, khi ông Chopra 
kiểm tra bệnh sử của cô, ông tìm 
thấy các phim X-quang 5 năm 
trước đều có cái bóng giống nhau, 
chỉ là hơi nhỏ hơn một chút. Ông 
Chopra suy đoán rằng bác sĩ trước 
đây của cô không nói đến và cũng 
không nói với cô rằng điều đó 
không quan trọng.

• Một người nghiện thuốc lá 64 
tuổi đã đến Qiaobula để khám sức 
khỏe định kỳ. Vì sức khỏe tốt và 
không có bất kỳ triệu chứng bệnh 
tật nào nên ông Chopra chỉ chụp 
X-quang phổi và phát hiện có 
một tổn thương lớn ở thùy dưới 
phổi bên trái; ông được tiến hành 
thêm các bước xét nghiệm ung 
thư phổi. Sau khi người nghiện 
thuốc biết được chẩn đoán, cơ thể 
của ông đột nhiên suy sụp nhanh 
chóng; trong vòng chưa đầy ba 
ngày, ông bắt đầu ho ra máu, 
sau đó ông khó thở và ho không 
ngừng trong ba tuần. Một tháng 
sau, người đàn ông này qua đời vì 
ung thư phổi.

Ông Chopra chỉ ra rằng các trường 
hợp này chứng minh hiệu ứng tinh 
thần: việc báo động về sự nguy hiểm 
của bệnh cho bệnh nhân khiến bệnh 
phát triển và gây tử vong nhanh 
chóng. Bệnh nhân đơn giản là qua đời 
vì chẩn đoán chứ không phải vì bệnh.

Ông Chopra nói: “Đây là hiệu ứng 
Nocebo. Có thể nói, vấn đề nằm ở 
những suy nghĩ trong đầu: ‘Tôi bị ung 
thư và tôi sẽ mất mạng.’ Cơ chế kết 
nối suy nghĩ và sinh lý trong cơ thể 
bệnh nhân biến ý tưởng đó thành một 
loạt các thay đổi bệnh lý; vì vậy bệnh 
của họ bắt đầu xấu đi nhanh chóng.”

Bác sĩ phẫu thuật, Bernie Siegel 
tin rằng suy nghĩ và tinh thần ảnh 
hưởng đến sức khỏe, còn yêu thương 
có khả năng vượt qua bệnh tật và đau 
đớn thể xác. Tâm lý bình ổn gửi tín 
hiệu “sống” đến cơ thể; nhưng trầm 
cảm, sợ hãi, xung đột và oán giận lại 
gửi tín hiệu “chết”. 

Vì vậy, mọi phương thức chữa khỏi 
bệnh tật đều phù hợp với “khoa học”, 
kể cả những “kỳ tích” mà khoa học 
hiện đại không thể giải thích được.

Tú Linh 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

GREENMEDINFO

Bệnh tiểu đường loại 2 phát 
triển khi khả năng xử lý 
glucose để lấy nhiên liệu của 
cơ thể bị suy giảm, dẫn đến 

quá nhiều đường lưu thông trong máu 
của bạn. Bệnh nhân tiểu đường loại 2 
có thể phải tiêm insulin hàng ngày để 
bù đắp sự thiếu hụt insulin được sản 
xuất trong tuyến tụy. 

Danh sách 9 dưỡng chất tự nhiên 
dưới đây có thể giúp bệnh nhân tiểu 
đường loại 2 tránh được tình trạng đề 
kháng insulin, đã được chứng minh 
lâm sàng có cải thiện các dấu hiệu và 
có khả năng đảo ngược các triệu chứng 
rối loạn chuyển hóa.

1. Vitamin D
Vitamin D là một loại vitamin tan trong 
chất béo được cơ thể sản xuất khi tiếp 
xúc với ánh sáng mặt trời. Vitamin D 
còn có trong một số loại thực phẩm 
và chất bổ sung. Vitamin D, thực chất 
là một loại hormone, thúc đẩy nhiều 
hoạt động sinh học, bao gồm hấp thụ 
canxi, phát triển và sửa chữa xương, 
và chuyển hóa glucose. Tác động tích 
cực của vitamin D đối với lượng đường 
trong máu khiến nó trở thành chất 
dinh dưỡng cần có để hỗ trợ bệnh 
nhân tiểu đường và tiền tiểu đường.

2. Probiotics
Probiotics là một chất bổ sung sức khỏe 
đường ruột nổi tiếng, nhưng bạn có biết 
chúng có thể hỗ trợ sức khỏe của bệnh 
nhân tiểu đường? Bổ sung probiotic là 
chủ đề của nhiều nghiên cứu, đã được 
chứng minh có cải thiện nhiều dấu ấn 
sinh học ở bệnh nhân tiểu đường.

Probiotic, từ thực phẩm lên men 
hoặc ở dạng bổ sung đã trở thành một 
trong những liệu pháp hỗ trợ an toàn 
cho bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Bổ sung probiotic và prebiotic giúp 
tăng tổng khả năng chống oxy hóa 
ở những bệnh nhân mắc bệnh tiểu 
đường. Trong một nghiên cứu khác, 
việc bổ sung probiotic chất lượng cao 
có liên quan đến sự cải thiện đáng kể 
trong huyết sắc tố glycated và hàm 
lượng insulin lúc đói trên bệnh nhân 
tiểu đường loại 2.

3. Magnesium
Người ta ước tính rằng 61% người trưởng 
thành ở Hoa Kỳ thiếu magnesium 
(Mg). Tiêu thụ ít chất dinh dưỡng quan 
trọng này có liên quan đến việc tăng 
nguy cơ mắc các bệnh mãn tính bao 
gồm bệnh tim mạch, loãng xương và 
tiểu đường loại 2. Bệnh nhân tiểu đường 
loại 2 thậm chí có thể nhạy cảm hơn 
với sự  thiếu hụt magnesium.

Mở rộng nghiên cứu cho thấy lượng 
magnesium hấp thụ vào chế độ ăn 
uống cao hơn dường như tương ứng 
với tỷ lệ bệnh tiểu đường thấp hơn, một 
nghiên cứu năm 2016 đã xem xét các 
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng 
đủ điều kiện và phát hiện ra rằng điều 
trị bằng magnesium làm giảm lượng 
đường huyết lúc đói và cải thiện các 
thông số nhạy cảm với insulin ở bệnh 
nhân tiểu đường.

Các nghiên cứu khác cho thấy thiếu 
magnesium có thể làm trầm trọng thêm 
các triệu chứng của bệnh tiểu đường và 
bổ sung liều cao có thể cải thiện tình 
trạng kháng insulin và có thể giúp ngăn 
ngừa các biến chứng ở bệnh nhân tiểu 
đường loại 2.

4. Vitamin C
Axit ascorbic, thường được gọi là 
vitamin C, là một chất chống oxy hóa 
mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự 
do, các phân tử không ổn định được cho 
là nguyên nhân gây ra tổn thương tế bào 

liên quan đến bệnh tật và lão hóa. 
Giống như tất cả các loại vitamin 

và khoáng chất, tiêu thụ lượng 
vitamin C được khuyến nghị hàng 
ngày là chìa khóa cho sức khỏe tối 
ưu, đặc biệt là đối với bệnh nhân tiểu 
đường loại 2 và những người có nguy 
cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thiếu vitamin C có liên quan 
đến chứng viêm mãn tính, đau 
khớp và vết thương chậm 
lành. Đây cũng là các triệu 
chứng thường gặp ở những 
người mắc bệnh tiểu đường 
loại 2. Bổ sung vitamin C đã 
được chứng minh là cải thiện 
kiểm soát đường huyết và huyết 
áp ở những người mắc bệnh tiểu 
đường loại 2, và có bằng chứng cho 
thấy rằng lượng vitamin C tỉ lệ nghịch 
với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

5. Chất béo Omega-3
Chất béo omega-3 đóng một vai trò 
quan trọng trong cơ thể của bạn và 
đặc biệt quan trọng đối với bệnh 
nhân tiểu đường loại 2. Những 
axit béo thiết yếu này xây 
dựng cấu trúc cho màng tế 
bào và được tìm thấy trong 
não, võng mạc và tinh trùng 
với nồng độ cao. 

Các nghiên cứu chứng 
minh rằng chất béo omega-3 
có thể cải thiện triệu chứng liên 
quan đến bệnh tiểu đường loại 2 bằng 
cách tăng cường trao đổi chất và giảm 
nguy cơ mắc bệnh đi kèm.

Một nghiên cứu trên bệnh nhân 
tiểu đường loại 2 được cho ăn dinh 
dưỡng lỏng cho thấy những người tiêu 
thụ sữa công thức giàu omega-3 có 
phản ứng đường huyết thấp hơn 
đáng kể so với bệnh nhân tiêu 
thụ công thức dinh dưỡng 
tiêu chuẩn. Họ cũng chứng 
minh được nhiều năng lượng 
hơn với nồng độ insulin thấp 
hơn đáng kể.

Thực phẩm như cá béo 
đánh bắt tự nhiên, hạt lanh 
và hạt chia có nhiều omega-3. 
Quả óc chó là một nguồn tuyệt vời 
khác và thậm chí có thể cải thiện các 
thông số trao đổi chất ở bệnh nhân 
tiểu đường loại 2.

6. Củ nghệ
Có ít nhất 2,736 bản tóm tắt khoa 
học về nghiên cứu củ nghệ trên 
GreenMedInfo.com. Siêu gia 
vị này là một trong những 
chất tự nhiên có tác dụng 
phòng chống bệnh tật, bao 
gồm cả bệnh tiểu đường 
loại 2. Curcumin là thành 
phần hoạt động chính trong 
nghệ, chịu trách nhiệm tạo ra 
màu cam tươi và có các tác dụng 
chống viêm nổi bật.

Một nghiên cứu từ Nhật 
Bản cho thấy curcuminoids và 
sesquiterpenoids (một loại terpene 
khác trong nghệ) ngăn chặn sự gia 
tăng mức đường huyết ở chuột mắc 
bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên 
cứu khác được công bố trên tạp 
chí Diabetes Care cho thấy 
curcumin có thể là một liệu 
pháp hiệu quả để ngăn ngừa 
bệnh tiểu đường loại 2 ở 
nhóm tiền tiểu đường.

Trong nghiên cứu, các đối 
tượng được kê đơn bổ sung 
curcumin hoặc giả dược trong 
chín tháng. Sau thời gian điều trị, 
16.4% đối tượng trong nhóm dùng giả 
dược được chẩn đoán mắc bệnh tiểu 
đường loại 2, trong khi không ai trong 
nhóm bổ sung curcumin đáp ứng tiêu 
chuẩn chẩn đoán.

9 dưỡng chất
tự nhiên tốt cho 
người bệnh
tiểu đường loại 2

LÝ HẠO, EPOCH TIMES HOA NGỮ

Có thể bạn chưa biết ăn đường cũng 
chữa được bệnh? Nước muối sinh 
lý có thể thay thế morphine?

Trong Chiến tranh thế giới thứ 
hai, bác sĩ gây mê người Mỹ Henry Bigger 
đã hết morphine (chất được dùng để giảm 
đau cho binh lính) và thay vào đó họ đã tiêm 
nước muối. Ông rất ngạc nhiên khi thấy rằng 
hơn một phần ba binh sĩ phản ứng như thể 
họ được tiêm morphine.

Mười năm sau, năm 1955, Tiến sĩ Bigger 
công bố nghiên cứu của mình trên tạp chí 
nổi tiếng của Hoa Kỳ, và các nghiên cứu về 
“hiệu ứng giả dược” bắt đầu.

Nhà tâm lý học nổi tiếng Bruno Klopfer 
đã ghi lại một trường hợp kỳ lạ trong 

bài báo Psychological Variables in 
Human Cancer (Các Biến Số Tâm 

Lý trong Ung Thư ở Người) 
trên tờ Journal of Projective 
Techniques năm 1957.

Ông Wright là một bệnh 
nhân bị ung thư hạch giai đoạn 
cuối. Các khối u to bằng quả cam 

nằm rải rác trên cổ, ngực, nách, 
bụng và bẹn. Lá lách và gan sưng 

khá to. Ông bị thiếu máu nặng, bác sĩ 
Wei Philip West cho rằng ông ta sắp chết và 
không còn cách nào điều trị cho ông nữa. 
Nhưng Wright vẫn muốn sống, trong thời 
gian nằm viện, ông được biết bệnh viện đang 
thử nghiệm một loại thuốc chống ung thư 
mới tên là Krebiozen, tin này đã mang đến 
cho ông nhiều hy vọng.

Ông Wright cầu xin Tiến sĩ West chích loại 
thuốc mới này cho ông ta, Tiến sĩ West khuyên 
can ông rằng Krebiozen không phù hợp với 
ông và không đạt các quy định về thuốc. 

Nhưng ông Wright vẫn không ngừng năn 
nỉ, và cuối cùng bác sĩ West cũng đồng ý để 
ông ta thử. 

Ba ngày sau khi tiêm loại thuốc mới, vào 
thứ Hai đầu tuần, bác sĩ West quay lại bệnh 
viện để gặp ông Wright, bác sĩ West đã bị 
chấn động. Ông thấy “người bệnh đang hấp 
hối và nằm liệt giường với mặt nạ dưỡng khí” 

CASANISA/SHUTTERSTOCK

Tác dụng khó tin của hiệu ứng giả dược
FOTOLIA

Ngoài ra, nhóm bổ sung curcumin cho 
thấy mức độ kháng insulin thấp hơn và có 
chức năng tế bào tốt hơn theo đánh giá mô 
hình nội môi (HOMA).

7. Bột vỏ hạt mã đề Psyllium
Psyllium là một chất xơ thực vật hòa tan 
được sử dụng để điều trị rối loạn đường ruột 
và nhuận tràng hàng ngày. Đối với người 
bệnh tiểu đường, bột vỏ hạt mã đề còn có 
công dụng điều hòa cholesterol trong chế 
độ ăn uống và lượng đường trong máu.

Đối với những người có nguy cơ mắc 
bệnh tiểu đường loại 2, mỗi ngày sử dụng 
một muỗng cà phê bột vỏ hạt mã đề có 
tác dụng giảm cholesterol huyết thanh và 
cải thiện kiểm soát đường huyết ở những 
bệnh nhân có nguy cơ phát triển bệnh tiểu 
đường loại 2. Hàng ngày sử dụng loại chất 
xơ hòa tan này trở thành một liệu pháp 
bổ sung hiệu quả cho chương trình phòng 
ngừa bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu năm 2002 về công dụng 
của bột vỏ hạt mã đề trên bệnh nhân tiểu 
đường loại 2 chỉ ra tác dụng điều trị trong 
việc kiểm soát trao đổi chất, cũng như giảm 
nguy cơ bệnh tim mạch vành. Các nhà 
nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ chất xơ 
này không ảnh hưởng xấu đến nồng độ 
vitamin hoặc khoáng chất ở bệnh nhân. 

8. Gừng
Gừng đã được sử dụng trong cả chế biến ẩm 
thực và y học trong hàng ngàn năm. Đây là 
một phương pháp điều trị tại nhà phổ biến 
cho các bệnh như cảm lạnh thông thường, 
buồn nôn và đau bụng, nhưng nó cũng 
có thể là một biện pháp hỗ trợ cho những 
người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Một nghiên cứu của Iran về việc bổ sung 
gừng cho thấy rằng dùng 3g bột gừng mỗi 
ngày trong ba tháng đã cải thiện các chỉ số 
đường huyết và lipoprotein và tăng cường 
khả năng chống oxy hóa toàn diện trên 
những người tiền tiểu đường.

Các nghiên cứu khác hỗ trợ việc sử dụng 
bổ sung gừng như một phương pháp điều 
trị hiệu quả để ngăn ngừa các biến chứng 
của bệnh tiểu đường loại 2. Tất nhiên, bạn 
có thể thêm gừng tươi hoặc khô vào sinh tố, 
và các công thức nấu ăn khác.

9. Quế
Quế được biết đến như một liệu pháp hữu 
ích cho bệnh tiểu đường loại 2 khi một 
nghiên cứu năm 2003 cho rằng một lượng 
nhỏ quế mỗi ngày có thể làm giảm mức 
đường huyết lúc đói. Y học cổ truyền xác 
nhận quế là một trong những thảo dược tự 
nhiên có công dụng duy trì sức khỏe.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp 
chí Diabetes, Obesity and Metabolism 
(Tiểu đường, Béo phì và Chuyển hóa) đã 
thừa nhận lịch sử này cũng như tiềm năng 
của quế trong hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Một phân tích tổng hợp năm 2011 về các 
nghiên cứu lâm sàng về tác động của việc 
ăn quế đối với những người mắc bệnh tiểu 
đường loại 2 và/hoặc tiền tiểu đường cho 
thấy rằng tiêu thụ quế (toàn bộ hoặc chiết 
xuất) làm giảm mức đường huyết lúc đói có 
ý nghĩa thống kê. Bổ sung quế cũng đã được 
chứng minh là làm giảm đáng kể huyết áp 
tâm thu và huyết áp tâm trương ở bệnh 
nhân tiểu đường loại 2.

Nhóm Nghiên cứu GMI chuyên nghiên 
cứu các vấn đề sức khỏe và môi trường 
quan trọng, đặc biệt chú trọng đến sức khỏe 
môi trường. Nghiên cứu chuyên sâu và tập 
trung của GMI khám phá nhiều cách mà 
tình trạng hiện tại của cơ thể con người 
phản ánh trực tiếp trạng thái thực của môi 
trường xung quanh. 

Thu Anh biên dịch

Gừng tăng cường khả 
năng chống oxy hóa 
toàn diện trên những 
người tiền tiểu đường.
PHOTOONGRAPHY/
SHUTTERSTOCK

Thực phẩm lên 
Probiotic, từ thực 

phẩm lên men hoặc 
ở dạng bổ sung đã 

trở thành một trong 
những liệu pháp 

hỗ trợ an toàn cho 
bệnh nhân tiểu 

đường loại 2.

Vitamin C là chất 
chống oxy hóa mạnh 
giúp bảo vệ tế bào 
khỏi các gốc tự do.
GARGONIA/SHUTTERSTOCK

Omega-3 có thể cải 
thiện triệu chứng liên 
quan đến bệnh tiểu 
đường loại 2.
NIKELSER KATE/
SHUTTERSTOCK

Nghệ có thể là một 
liệu pháp hiệu quả để 
ngăn ngừa bệnh tiểu 
đường loại 2.
NIKCOA/SHUTTERSTOCK

Bột vỏ hạt mã đề có công 
dụng điều hòa cholesterol 
trong chế độ ăn uống và 
lượng đường trong máu.
INGRID BALABANOVA/
SHUTTERSTOCK

Một lý do lớn 
để giả dược có tác 
dụng là bệnh nhân 

tin vào tác dụng 
của thuốc.

Đôi khi Tây y sử dụng 
giả dược để điều trị 
cho bệnh nhân và lại 
cho kết quả tốt; điều 
này cho thấy sự liên 
hệ giữa tinh thần và 
cơ thể.
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Việt Nam: nhiều ca F1 tại khu 
công nghiệp Suối Dầu, Khánh 
Hòa xét nghiệm nhanh với hơn 
10,000 công nhân
Theo báo Thanh niên ngày 14/07, cơ 

quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh 
cho hơn 10,000 công nhân đang làm việc 

tại các doanh nghiệp, đồng thời phun khử 
khuẩn trong khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu.

Để duy trì hoạt động, các doanh nghiệp trong KCN 
Suối Dầu cách ly người lao động với cộng đồng dân cư 
bên ngoài. Đã có trên 2,000 lao động được thuê khách 
sạn, hoặc ở tập trung; tất cả các chi phí ăn, ở do doanh 
nghiệp chi trả.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh COVID-19, DN 
phải phong tỏa tạm thời toàn bộ, hoặc từng phân xưởng 
hoặc dây chuyền sản xuất.

Malaysia lần đầu vượt ngưỡng 
10,000 ca nhiễm mới/ngày

Ngày 13/07, Malaysia ghi nhận thêm 
hơn 11,000 ca nhiễm COVID-19, mức 
cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát 

ở nước này và lần đầu tiên vượt ngưỡng 
10,000 ca/ngày.
Cùng ngày, Malaysia đã đóng cửa một 

trung tâm chích ngừa vaccine sau khi ghi nhận 
trên 200 nhân viên y tế và tình nguyện viên dương tính 
với virus Vũ Hán.

Bộ trưởng Khoa học Malaysia, ông Khairy Jamaluddin 
cho biết trung tâm này sẽ được mở cửa trở lại với đội ngũ 
nhân viên y tế mới.

Chuyên gia Hoa Kỳ khuyến 
cáo Việt Nam nên chuẩn 
bị đủ oxy y tế
Đây là nhận định được đưa ra 
trong Buổi thảo luận do Hiệp 

hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt 
Nam (AmCham) tổ chức trực 

tuyến sáng ngày 13/07.
Thảo luận về khả năng điều trị bằng 

ECMO của hệ thống y tế Việt Nam, bác 
sĩ Eric Dziuban, Giám đốc CDC thuộc 
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói ông 
không quá lo về số ca cần hỗ trợ ECMO. 
Điều thật sự đáng lo ngại là số ca cần 
được hỗ trợ thở oxy. Tại các nước như Ấn 
Độ, Indonesia, nhiều bệnh nhân tử vong 
vì bệnh viện hết hoặc thiếu oxy; vậy nên 
Việt Nam không thể để mình bị rơi vào 
tình cảnh này.

Philippines điều tra việc 
Trung Quốc xả chất thải
ở Trường Sa
Ngày 13/07, Bộ trưởng Quốc phòng 
Philippines Delfin Lorenzana 
tuyên bố sẽ kiểm chứng cáo buộc 
nhiều tàu Trung Quốc neo đậu dài 
ngày, xả chất thải làm chết san hô 
ở Biển Đông. 

Trước đó, ngày 12/07, hãng 
phân tích Simularity cho biết ảnh 
vệ tinh chụp trong 5 năm cho thấy 
hàng trăm tàu cá Trung Quốc xả 
chất thải trực tiếp xuống khu vực 
Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường 
Sa của Việt Nam, gây ra sự bùng 
nổ của tảo, làm hư hại các rạn 
san hô và đe dọa các loài cá sống 
trong khu vực.

Hãng phân tích này cũng cảnh 
báo: “Đây là thảm họa nghiêm 
trọng và đã gần như không thể 
cứu vãn.” 

Điều này làm suy giảm đáng kể 
trữ lượng cá là nguồn cung cấp thực 
phẩm quan trọng trong khu vực.

Hoa Kỳ tuyên bố sát cánh với 
ASEAN chống Trung Quốc
Hôm 14/07, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, 
ông Antony Blinken đã tham dự 
hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực 
tuyến lần đầu tiên với Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Tại đây, ông Blinken đã bác bỏ 
yêu sách hàng hải “trái phép” của 
Trung Quốc ở Biển Đông và thể 
hiện thái độ đứng về phía các quốc 
gia Đông Nam Á chống lại sự 

“đàn áp” của Bắc Kinh.
Ngoại trưởng cũng “cam kết 

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ một 
khu vực sông Mekong tự do và cởi 
mở trong khuôn khổ quan hệ đối 
tác Mekong-Hoa Kỳ.”

Đối với tình hình Miến Điện, 
Hoa Kỳ nhấn mạnh ASEAN nên bổ 
nhiệm một đặc phái viên đến Miến 
Điện, đồng thời yêu cầu trả tự do 
cho tất cả những tù nhân chính trị 
bị giam giữ và khôi phục quá trình 
chuyển đổi dân chủ của Myanmar.

Một thị trấn của tiểu bang 
Michigan tẩy chay hàng 
Trung Quốc
Thị trấn Worth của Michigan 
ngừng mua các sản phẩm sản 

xuất tại Trung Quốc. Quyết 
định này được đưa ra vì các viên 

chức của thị trấn thấy ghê sợ khi 
đọc các báo cáo về việc Trung Cộng 

đàn áp những người bất đồng chính 
kiến. Ông Badgerow, giám sát viên thị 
trấn dẫn chiếu đến các thảm họa nhân 
quyền tại Trung Quốc như bỏ tù bất 
công, tra tấn, mổ cướp nội tạng, sử dụng 
2 triệu người trong các trại lao động 
cưỡng bức để làm ra các sản phẩm bán 
cho Hoa Kỳ.

Khi được hỏi liệu ông có chống lại người 
Trung Quốc hay không, ông Badgerow 
lập tức phủ nhận: “Không hề!... Tôi chống 
lại băng nhóm tội phạm của Trung Cộng 
đang cố gắng thôn tính thế giới.” 

Pháp phạt Google gần 600 
triệu USD về tác quyền
Google sẽ phải nộp phạt 593 
triệu USD tại Pháp do không 
tuân thủ thỏa thuận với các 
nhà xuất bản khi sử dụng nội 

dung tin tức của họ. Google bị 
cáo buộc đã bỏ qua một số thỏa 

thuận để đàm phán thiện chí với các 
nhà xuất bản về việc hiển thị đoạn trích 
bài báo trên dịch vụ Google Tin tức.

Nếu ‘nền tảng tìm kiếm khổng lồ này’ 
không đưa ra đề nghị về cách thức bồi 
thường cho các nhà xuất bản trong vòng 
hai tháng tới, hình phạt bổ sung có thể 
lên đến 900,000 Euro (tương đương 1.1 
triệu USD) mỗi ngày.

Bà Isabelle de Silva, Chủ tịch của Cơ 
quan chống độc quyền Pháp, cho biết: 

“Quyết định phạt Google 593 triệu USD 
cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng 
của các vi phạm và hành vi của Google 
đã tiếp tục trì hoãn việc thực thi đúng 
pháp luật”. 

ĐIỂM TIN

Indonesia vượt qua Ấn Độ, trở thành 
tâm dịch của Á Châu

Indonesia ghi nhận số ca nhiễm virus Trung Cộng mới 
vượt 40,000 trong 2 ngày liên tiếp, trở thành điểm nóng 
đại dịch mới ở Á Châu. Điều đáng báo động là số ca 
nhiễm mới hàng ngày tại Indonesia cao hơn Ấn Độ dù 

dân số nước này chỉ bằng 1/5 Ấn Độ.
Ngày 13/07, Bộ trưởng Y tế Indonesia, ông Budi Sadikin 

cho biết tỷ lệ sử dụng giường cho bệnh nhân COVID-19 
ở 12 tỉnh đã vượt 70%. Tại thủ đô Jakarta, con số này đã lên 
tới gần 90%, bất chấp nỗ lực chuyển đổi một số địa điểm 
thành bệnh viện dã chiến chỉ để ứng phó đại dịch.

Ông Sadikin nói thêm nước này đang chuẩn bị cho kịch 
bản số ca nhiễm có thể tăng 30% trong hai tuần tới.
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