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Phó Tổng thống (PTT) 
Hoa Kỳ Kamala Harris 
đã kêu gọi Việt Nam ủng 
hộ các nỗ lực của Hoa 

Kỳ trong việc đối đầu với hành vi 
“bắt nạt” của Trung Quốc ở Biển 
Đông hôm 25/08, một ngày sau 
khi bà đưa ra chính sách ngoại 
giao của chính phủ Tổng thống 
(TT) Biden đối với khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương trong 
một bài diễn văn tại Singapore.

PTT Harris cũng tuyên bố 

sẽ quyên tặng một lô vaccine 
COVID-19 mới cho Việt Nam, 
trong một nỗ lực rõ ràng nhằm 
chống lại chính sách ngoại giao 
vaccine của Trung Quốc.

Đầu cuộc họp với Chủ tịch 
Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc 
tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, PTT 
Harris nói, “Thật sự là chúng ta 
cần tìm cách gây áp lực và tăng 
áp lực lên Bắc Kinh để [khiến 
Trung Quốc] tuân thủ Công ước 
Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, và 
để thách thức các hành động bắt 
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KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Hơn 7 triệu người 
Mỹ sắp mất trợ 
cấp thất nghiệp

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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trên thế giới
Đọc bài trang  20

KHOA HỌC
Rupert Sheldrake:

Gene không tạo nên 
sự phát triển tổng
thể của sinh vật 

Đọc bài trang  31

VĂN HÓA
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TOM OZIMEK

Hơn 7 triệu người Mỹ dự kiến 
sẽ không nằm trong danh sách 
“các chương trình trợ cấp không 
khuyến khích người có thu nhập 
thấp đi làm” (benefits cliff) sắp 
đến hạn vào cuối tháng Chín. 

Được tạo ra để giúp người Mỹ 
vượt qua tác động kinh tế của 
đợt bùng phát [COVID-19], các 
chương trình khác nhau này sẽ 
Tiếp theo trang 12
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Tuy nhiên, không 
gia hạn thời hạn do 
Hoa Kỳ áp đặt

ZACHARY STIEBER

Thủ tướng Anh Quốc Boris 
Johnson cho biết các nhà lãnh 
đạo của Nhóm Bảy quốc gia có 
nền kinh tế công nghiệp mạnh 
nhất thế giới (G-7) đã đồng thuận 
rằng nhóm khủng bố Taliban 
phải cho người dân di tản khỏi 
Afghanistan sau ngày 31/08.

Nhóm G-7, trong đó có Hoa 
Kỳ, đã đạt được sự đồng thuận 
trong cuộc họp “không những về 
cách tiếp cận chung để ứng phó 

với việc di tản mà còn về một lộ 
trình sẽ phối hợp với Taliban, vì 
có thể sẽ có một chính quyền của 
Taliban ở Kabul,” ông Johnson 
nói với các phóng viên ở Anh 

Quốc sau cuộc họp thượng đỉnh 
trực tuyến khẩn cấp hôm 24/08.

“Và điều kiện số một mà chúng 
tôi đặt ra với tư cách là các quốc 
Tiếp theo trang 28

   PHÂN TÍCH TIN TỨC TRUNG QUỐC

MANAN VATSYAYANA/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

TÂY DƯƠNG
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ĐÔNG DƯƠNG
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris (phải) gặp Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái)

tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, hôm 25/08/2021.

PTT Hoa Kỳ Kamala Harris nói trong lễ ra 
mắt Văn phòng CDC mới Khu vực Đông 
Nam Á tại Hà Nội, hôm 25/08/2021.

Ông Tập Cận Bình 
nhắm đến việc trấn 
áp người giàu của 
Trung Quốc để tái 
phân phối của cải

Tiếp theo trang 25

KEN SILVA
 

Khi Liên Xô kiệt 
quệ tài chính 
ngừng cung cấp hỗ 
trợ quân sự cho quốc gia 
lệ thuộc của họ ở Afghanistan 
vào tháng Hai năm 1989, các 
quan chức tình báo Hoa Kỳ đã 
dự đoán về sự sụp đổ tức thì 

HOA KỲ VÀ LIÊN XÔ
Ở AFGHANISTAN:
MỘT CÂU CHUYỆN VỀ 
HAI LẦN RÚT QUÂN

Tiếp theo trang   6

EVA FU

Lãnh đạo cao nhất của Trung 
Cộng đã báo hiệu một lập trường 
cứng rắn đối với giới nhà giàu của 
đất nước họ để thúc đẩy “sự thịnh 
vượng chung”. Đây là chiến dịch 
mới nhất nhằm giải quyết tình 
trạng bất bình đẳng đang gia tăng 
của quốc gia này, điều mà các nhà 

phân tích cho rằng bộc lộ sự lo 
lắng của Bắc Kinh về vấn đề này.

Trong cuộc họp lập kế hoạch 
kinh tế với các nhà lãnh đạo hàng 
đầu hôm 17/08, ông Tập Cận 
Bình kêu gọi điều chỉnh lại “thu 
nhập cao quá mức”, loại bỏ các 
Tiếp theo trang 21

Phó TT Hoa Kỳ chỉ trích hành động 
‘bắt nạt’ của Trung Quốc ở Biển Đông 

trong chuyến thăm Việt Nam
EVELYN HOCKSTEIN/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

LINTAO ZHANG/GETTY IMAGES

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình trong một 
phiên họp quốc hội bù nhìn tại Đại Lễ đường Nhân 
dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 05/03/2015.

Thủ tướng Anh Quốc: G-7 đồng thuận rằng
Taliban phải cho phép di tản khỏi 
Afghanistan sau ngày 31/08

Thủ tướng Anh Quốc 
Boris Johnson

vẫy tay chào khi 
ông đi bộ trên phố 
Downing ở London, 

hôm 24/08/2021.
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JACK PHILLIPS

Quy định bắt buộc về vaccine 
của San Francisco yêu cầu 

các quán bar, nhà hàng, và phòng 
Gym kiểm tra tình trạng chích 
ngừa của khách hàng bắt đầu có 
hiệu lực từ ngày 20/08.

Theo một số chủ doanh 
nghiệp, việc kiểm tra chích ngừa 
ở San Francisco bắt đầu vào hôm 
20/08 tại một số doanh nghiệp.

Ông Pete Sittnick, người 
đồng quản lý của các nhà hàng 
Waterbar và EPIC Steak, cho biết: 
“Chắc chắn sẽ có một số lo lắng 
về việc mọi thứ sẽ hoạt động như 
thế nào,” CBS News đưa tin. Ông 
nói, dự kiến lượng khách vào nhà 
hàng sẽ giảm xuống, và cũng có 
thể sẽ có sự phản đối từ những 
người không đồng ý với quy định 
này hoặc có các tình huống mà 
mọi người đến mà không có giấy 
tờ [chứng minh đã chích ngừa].

Ông Sittnick lưu ý rằng nếu ai 
đó không có thẻ chích ngừa hoặc 
thông tin khác, “họ vẫn có thể ăn 
ở [khu vực] bên ngoài nhà hàng.”

“Có một phương án và chúng 
tôi chỉ cần sẵn sàng cho các tình 
huống khác nhau,” ông Sittnick nói.

Ông Pearce Cleaveland, đồng sở 
hữu hộp đêm Temple, cho biết các 
nhân viên bảo vệ của ông đã được 
đào tạo để kiểm tra tất cả các dạng 
bằng chứng chích ngừa, cũng như 
các bản giả mạo thẻ chích ngừa.

Ông cho hay, “Chúng tôi đã 
từng có những vị khách cảm thấy 
khó chịu ở trước cửa khi họ bị 
từ chối không cho vào hộp đêm, 
nhưng nhìn chung thì họ cũng 
hiểu. Chính những người khách 
du lịch thường thất vọng khi họ 
không biết về quy định này và 
không thể chích ngừa cho kịp.”

Đầu tháng này, ngay sau khi có 
một thông báo từ các quan chức 
thành phố New York, Thị trưởng 
San Francisco London Breed cho 
biết thành phố “sẽ yêu cầu bằng 
chứng chích ngừa đối với những 
khách hàng và nhân viên tại một 
số cơ sở hoạt động trong không 
gian kín, bao gồm quán bar, nhà 
hàng, phòng Gym, và các sự kiện 
lớn.” Theo thị trưởng Breed, một 
thành viên Đảng Dân Chủ, quy 
định như vậy sẽ làm giảm sự lây 
lan của COVID-19, căn bệnh do 
virus Trung Cộng gây ra.

“Yêu cầu phải có bằng chứng 
chích ngừa đầy đủ đối với khách 
hàng tại các cơ sở công cộng [hoạt 
động] trong không gian kín có hiệu 
lực từ ngày 20/08,” bà viết trong 
một loạt các tweet vào thời điểm 
đó. “Yêu cầu này đối với nhân 

viên có hiệu lực từ ngày 13/10 để 
có thời gian chích ngừa đầy đủ. 
Lệnh này không áp dụng cho các 
khách hàng đặt hàng hoặc đến lấy 
đồ ăn hay thức uống để mang đi.”

Những hệ thống giấy thông 
hành vaccine đang được thành 
phố New York và San Francisco 
khai triển đã nhận được phản hồi 
gay gắt từ các chủ doanh nghiệp và 
người dân địa phương; họ cho rằng 
quyết định này là bất hợp pháp và 
vi phạm quyền riêng tư cá nhân.

Theo Hiệp hội Cứu hộ các Chủ 
Nhà hàng Độc lập, một số nhà 
hàng đã đệ đơn kiện thành phố 
New York về hệ thống giấy thông 
hành vaccine trong tuần lễ từ 
16–22/08. Họ đang tìm kiếm một 
lệnh tòa án chống lại quy định 
này trên toàn thành phố.

Hiệp hội này cho biết, quy 
định đó không chỉ “tùy tiện, phi 
lý, phi khoa học, và trái pháp 
luật” mà còn “tác động nghiêm 
trọng” đến hoạt động kinh doanh, 
sinh kế và công việc kinh doanh 
của các thành viên trong nhóm.

Bà Irene Siderakis, chủ tiệm 
Kellogg’s Diner ở Brooklyn, cho 
biết bà sẽ đệ đơn kiện Thị trưởng 
Bill de Blasio về giấy thông hành 
vaccine và tuyên bố sẽ không tuân 
thủ các hướng dẫn của thành phố.

“Chúng tôi đang kiện Thị 
trưởng de Blasio vì ông ấy không 
cho phép tôi điều hành công việc 
kinh doanh của mình với tất cả 
các quyền mà tôi có,” bà Siderakis 
nói trong chương trình “Fox & 
Friends” vào sáng 19/08. “Tôi đã 
nhận được một phán quyết của tòa 
án yêu cầu trả khoản nợ trị giá 1.4 
triệu USD do những quy định đầu 
tiên mà thống đốc và thị trưởng của 
chúng tôi áp đặt lên chúng tôi đợt 
đầu tiên, và bây giờ là điều này. Họ 
đang hủy hoại sự nghiệp của tôi.”

 
Ông Jack Phillips là một phóng viên 
của The Epoch Times tại New York.

Bản tin có sự đóng góp của 
The Associated Press

An Nhiên biên dịch

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

(Góc Brookhurst/McFadden)
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Tổng Y sĩ Hoa Kỳ: Người đã chích
vaccine Johnson & Johnson có thể cần liều bổ sung 

HOA KỲ  “Một số người bòn rút hệ thống trợ cấp
thất nghiệp lên đến 100,000 USD một năm 
mà không làm việc một giờ nào.”

- Nhà kinh tế học Stephen Moore

Hoa Kỳ có sự bất nhất 
về các chính sách liên quan đến 
Afghanistan trong nhiều thập kỷ.

- Nhận định của ông Barndollar và ông Davis 

DENNIS PRAGER
 

Trong bài viết trước, tôi đã 
đăng những bình luận của 
những độc giả ghi danh 
của trang New York Times 

viết về việc họ tự hào ra sao 
khi con cháu họ quyết định không 
có con. Cho dù họ đã thừa nhận rằng 
họ khao khát lên chức ông bà đến 
nhường nào, thì thực tế là điều đó sẽ 
không bao giờ xảy ra.

Tại sao những bậc cha mẹ này lại 
quá đỗi tự hào về việc con họ quyết 
định không sinh cháu cho họ?

Bởi vì biến đổi khí hậu.
Quý vị không nhìn nhầm đâu. Thà 

không được làm ông bà còn hơn là có 
những đứa cháu sẽ phải hứng chịu và 
gần như có thể bỏ mạng vì sự nóng 
lên toàn cầu.

Tôi cho là những người này đã bị 
rối trí bởi chỉ có một người rối trí mới 
nghĩ rằng biến đổi khí hậu là nguyên 
do để ca tụng việc không bao giờ được 
làm ông bà.

Và tôi thắc mắc, điều gì đã tạo nên 
những bậc cha mẹ rối trí này?

Chính là giới truyền thông và các 
trường đại học.

Còn gì có thể chứng tỏ sức mạnh 
của các phương tiện truyền thông và 
các trường đại học trong việc làm lệch 
lạc tâm trí tốt hơn là việc họ đã thuyết 
phục người ta nên tự hào về thực tế 
rằng họ sẽ không bao giờ trở thành 
ông bà kia chứ?

Chỉ vài ngày sau đó, tờ New York 
Times cùng những độc giả đã ghi danh 
đọc trang của họ (quý vị phải là người 
ghi danh mới có thể bình luận) đã đem 
tới thêm nhiều bằng chứng về bệnh 
lý tâm thần này đang tràn lan [trong 
những người có tư tưởng] cực tả ra sao.

Người phụ trách chuyên mục 
David Brooks của tờ New York Times 
đã viết một bài bình luận có nhan đề 
“Điều gì đang làm rạn nứt các gia đình 
Mỹ?” Mặc dù ông Brooks đã không 
đưa ra giải đáp nào cho câu hỏi của 
mình như ông ấy đã viết, “Thú thực 
là tôi không hiểu điều gì đang gây ra 
điều này,” nhưng ông ấy đã dẫn ra 
những dữ liệu quan trọng. Chẳng hạn, 
ông ấy đã trích dẫn một nghiên cứu 
năm 2015 trên Tạp chí Tâm lý học 
và Khoa học Hành vi, báo cáo rằng 
ít nhất 27% người Mỹ đang bị người 
thân trong gia đình xa lánh. Như đã 
thường xuyên đề cập đến chủ đề này 
trên chương trình phát thanh trên 
toàn quốc của tôi suốt 20 năm qua 
– trong ấn bản “Adults who do not 
speak to a parent” (“Những đứa con 
trưởng thành không hề liên lạc với 
cha mẹ”) đăng ngày 19/07/2011 trên 
tạp chí Jewish Journal, và cả trong 
video “PragerU Fireside Chat” (Trò 
chuyện bên lò sưởi với Dennis Prager) 
số 72 được đăng ngày 06/03/2019 – tôi 
có thể chứng thực mức độ phổ biến 
của thảm họa về việc một người con 
trưởng thành chọn cắt đứt mọi liên 
lạc với một bậc cha mẹ. Trong chương 
trình của tôi, những người cha và cả 
những người mẹ đã trào nước mắt khi 

kể về đứa con trai hay con gái thờ ơ 
lãnh đạm của họ.

 Hơn thế nữa, do số liệu thống kê 
mà ông Brooks trích dẫn đến từ một 
nghiên cứu vào năm 2015, nên không 
còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đã trở 
nên tệ hơn nhiều (bởi lúc đó là nhiệm 
kỳ của tổng thống Trump, còn bây giờ 
là sự thức tỉnh).

Tại sao điều này lại đang xảy ra?
Nói tóm lại, và không theo thứ tự 

mức độ quan trọng, tôi sẽ nêu ra các 
nguyên nhân sau:

Chứng ái kỷ: Nhiều người Mỹ được 
nuôi dưỡng để tin rằng họ sở hữu vô 
số các quyền nhưng ít nghĩa vụ.

Chủ nghĩa thế tục cấp tiến: Niềm tin 
cho rằng con cháu phải “hiếu kính cha 
mẹ” đã ra đi cùng với các giá trị cốt lõi 
khác của Do Thái giáo hoặc Kitô giáo.

Thiếu kinh nghiệm sống: Nhiều 
người Mỹ – đặc biệt là những người 
không có tín ngưỡng và có học thức 
– nghĩ rằng cuộc sống phải không 
có đau khổ. Và khi không được 
như vậy, thì đó là lỗi của một ai đó 
(thường là cha mẹ hoặc là những 
người da trắng).

Các nhà tâm lý trị liệu không đủ 
năng lực: Nếu hầu hết các nhà tâm lý 
trị liệu vô hiệu nghiệm, bệnh nhân 
của họ sẽ chỉ lãng phí tiền bạc. Nhưng 
nhiều người không chỉ đơn thuần là 
vô hiệu nghiệm; mà họ còn hại người. 
Mỗi khi tôi nói chuyện với một người 
cha (hoặc người mẹ) có con từ chối 
liên lạc với họ, tôi hỏi vị đó xem liệu 
con họ đã thảo luận vấn đề này với 
nhà trị liệu của cô ấy hay cậu ấy chưa. 
Gần như ở mọi thời điểm, câu trả lời 
đều là ‘rồi’. Và gần như lúc nào, các 
nhà trị liệu này cũng khuyến khích 
bệnh nhân trong quyết định của họ là 
cắt đứt mối liên hệ với cha mẹ họ.

Giờ quay trở lại bài viết của ông 
Brooks. Tôi một lần nữa đọc lại những 
gì mà độc giả tờ New York Times đã 
viết, lần này là trong bài “Điều gì đang 
làm rạn nứt các gia đình Mỹ.”

Giống như các độc giả của tờ 
Times đã viết về niềm tự hào của họ 
khi không trở thành ông bà khi con 
họ quyết định không sinh con vì biến 
đổi khí hậu – một lần nữa tôi bắt gặp 
sự rối trí trong các độc giả của New 
York Times.

Hầu như không có độc giả nào của 
New York Times bày tỏ quan điểm 
trái chiều, chứ đừng nói đến việc chỉ 
trích những người con trai và con 
gái bước ra khỏi cuộc đời cha mẹ họ 
là quá tệ. Điều khiến dẫn đến những 
phản ứng theo kiểu đầu óc không 
bình thường như vậy là vì thực ra 
nhiều độc giả đã lý giải những quyết 
định có tính hủy hoại nhân sinh này 
bằng việc đổ lỗi cho chủ nghĩa tư 
bản, nghèo đói, cho cựu Tổng thống 
Donald Trump, và, dù quý vị có tin 
hay không, là cho biến đổi khí hậu.

Sau đây là một vài ví dụ trong số 
các minh chứng cho điều này:

Độc giả Peter ở Chicago: “Đó là 
điều mà chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
làm tốt nhất. Tàn phá xã hội.”

Độc giả Boone ở Miền Viễn Tây: 

Điều gì đang làm
rạn nứt các gia đình Mỹ?

“Vợ tôi bị bốn trong năm anh chị em 
của cô ấy xa lánh và điều đó hoàn toàn 
là do ông Trump, người mà họ đang tiếp 
tục ủng hộ, một điều thật sự không thể 
tha thứ được. Tôi hoàn toàn tán thành.”

Độc giả Susan T. ở Brooklyn, New 
York: “Kênh Fox và ông Trump là 
những lý do chính cho sự xa lánh vào 
thời điểm này.”

Độc giả Mike ở Fort Smith, Arkansas: 
“Ông Trump và Fox News đã tạo ra cả 
một thế hệ những kẻ điên rồ mà chẳng 
ai có thể giao thiệp được.”

Độc giả Yog Sothoth, Hoa Kỳ: 
“Nghèo đói đang chia cắt các gia đình. 
Điều đó đâu có gì khó hiểu.”

Độc giả SB ở New York: “Nếu cha 
mẹ tôi biến thành một kẻ sát nhân, 
khủng bố, (hoặc là) thành viên Đảng 
Cộng Hòa… liệu tôi có còn yêu thương 
cha mẹ mình nữa không. Câu trả lời ở 
đây là tôi không chắc.”

Độc giả Tubbercurry, Hoa Kỳ: “Ông 
Brooks, xin hãy tự mình tìm hiểu về 
cuộc khủng hoảng khí hậu này.”

Độc giả GBR, New England: “Trong 
vài năm qua, cũng như mọi người, 
quan điểm của tôi về họ (cha mẹ tôi) đã 
thay đổi đáng kể. Bạn có đoán được họ 
đã làm gì không? Tên viết tắt của ông 
ta là DJT. Đôi khi người ta có thể có 
cha mẹ yêu thương, đối xử tốt với bạn, 
ủng hộ bạn, đem đến cho bạn cơ hội, sự 
động viên và trợ giúp… nhưng những 

người này lại không phải là người tốt 
khi được xem là một người lớn…”

Độc giả Thomas Zaslavsky, 
Binghamton, New York: “Điều gì đang 
làm rạn nứt các gia đình Mỹ ư? Thiếu 
công việc đàng hoàng, hay bất cứ công 
việc gì cũng được. Mối tương quan này 
rõ ràng đến nỗi không thể làm ngơ.”

Độc giả RP, California: “Chủ nghĩa 
nữ quyền đã giải phóng phụ nữ khỏi sự 
phụ thuộc vào đàn ông, và chúng ta tán 
dương điều đó… Hãy ăn mừng là không 
ai bị ràng buộc với bất kỳ người nào 
khiến cho họ đau khổ.”

Nếu quý vị muốn biết tư tưởng cực 
tả đã hủy hoại tâm trí, trái tim, và lương 
tâm của mọi người như thế nào, chỉ cần 
đọc phần bình luận đi kèm với các bài 
báo của New York Times thôi. Rồi sau 
đó đọc những bình luận đi kèm với các 
bài báo của Wall Street Journal. Quý 
vị có thể không thể đồng tình với họ, 
nhưng quý vị sẽ gặp phải những thứ phi 
lý hay vô đạo đức không gì sánh nổi, chứ 
chưa nói đến rối trí.

 
Tác giả Dennis Prager là một ký giả 
chuyên mục và là người dẫn chương 
trình radio được phủ sóng toàn quốc.

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 dịchMột hình ảnh minh họa cho thấy màn hình điện 

thoại thông minh hiển thị một hồ sơ vaccine 
Covid-19 trên ứng dụng Dịch vụ Y tế Quốc gia 
(NHS) ở London, Anh Quốc, hôm 18/05/2021.

Một gia đình Mỹ cầu nguyện trước bữa tối Lễ Tạ ơn ở Stamford, Connecticut vào ngày 24/11/2016.
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JACK PHILLIPS 

Hôm 22/08, Tiến sĩ Vivek 
Murthy, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, 

cho biết những người đã được chích 
vaccine Johnson & Johnson một liều 
có thể sẽ cần liều bổ sung, vài ngày 
sau khi các quan chức y tế liên bang 
khác và ông nói rằng những người 
đã chích vaccine của hãng Pfizer và 
Moderna sẽ được khuyến nghị chích 
mũi thứ ba bắt đầu từ tháng Chín.

“Chúng tôi tin rằng những 
người đã chích vaccine J&J có thể sẽ 
cần một liều bổ sung, nhưng chúng 
tôi đang chờ một số dữ liệu từ 
công ty J&J về liều thứ hai để FDA 
(Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm) có thể đánh giá đầy đủ tính 
an toàn và hiệu quả của liều [bổ 
sung] này,” ông Murthy nói trong 
một cuộc phỏng vấn với CNN.

Ông cho biết thêm, cần có thêm 
dữ liệu và nghiên cứu, lưu ý rằng 
khi chúng hoàn thành, “chúng tôi 
có thể trình bày điều đó với FDA 
và họ cũng có thể xem xét tính an 
toàn của liều bổ sung này.”

San Francisco áp dụng giấy 
thông hành vaccine COVID-19 
cho các nhà hàng, phòng Gym

sĩ Francis Collins, và Ủy viên 
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Janet Woodcock nói rằng 
các cơ quan y tế liên bang sẽ khai 
triển liều bổ sung vào ngày 20/09. 
Trong một cuộc họp báo, bà 
Walenksy đã trích dẫn ba nghiên 
cứu được CDC công bố cho thấy 
hiệu quả của vaccine mRNA 
trong việc ngăn ngừa COVID-19 
đã giảm vào tháng Bảy.

Một số chuyên gia, bao 
gồm cả một trong những nhà 
phát triển vaccine AstraZeneca 
COVID-19, nói rằng việc cố 
gắng hướng tới “miễn dịch cộng 
đồng” là điều không thể, vì virus 
sẽ liên tục đột biến và thoát khỏi 
khả năng bảo vệ của vaccine.

“Tôi nghĩ rằng miễn dịch cộng 
đồng là một viễn cảnh khá xa vời 
và chúng ta cần phải làm quen với 
khái niệm rằng đây [COVID-19] 
sẽ trở thành cái mà chúng ta gọi 
là bệnh dịch địa phương chứ 
không phải là một đại dịch,” Giáo 
sư Andrew Pollard, giám đốc của 
Tập đoàn Vaccine Oxford, cho 
biết hôm 10/08. “Một căn bệnh 
hiện diện trong chúng ta – có 
thể lây truyền theo mùa giống 
như bệnh cúm khi chúng ta thấy 
nó bùng phát vào mùa đông.”

Ông Jack Phillips là một phóng viên 
của The Epoch Times tại New York.

Thu Anh biên dịch

“Và vì vậy, ngay sau khi những 
nghiên cứu đó hoàn tất, chúng 
tôi sẽ có thêm dữ liệu để đề 
nghị cho những người đã chích 
vaccine của J&J về thời gian và 
loại vaccine mà họ cần chích bổ 
sung,” ông Murthy nói.

Hôm 22/08, trong một cuộc 
phỏng vấn riêng với ABC News, 
khi được hỏi về tính an toàn của 
liều bổ sung, ông Murthy nói rằng 
việc chích nhắc lại vaccine J&J là 
tùy thuộc “vào công việc đánh giá 
đầy đủ và độc lập của FDA và Ủy 
ban tư vấn CDC (Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh).”

Cả hai cơ quan này chưa chấp 
thuận các mũi chích nhắc lại cho 
các loại vaccine khác, mặc dù 
CDC hồi đầu tháng này cho biết 
rằng những mũi chích Pfizer và 
Moderna thứ ba có thể được chích 
cho những người có hệ thống miễn 
dịch bị tổn thương.

Khoảng một tuần trước, ông 
Murthy đã cùng với Giám đốc 
CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky, 
Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Tiến 

Tổng y sĩ Hoa Kỳ, 
Tiến sĩ Vivek Murthy, 
nói trong một cuộc 
họp báo tại Phòng 
Họp Báo Brady của 
Tòa Bạch Ốc hôm 

15/07/2021.

Việc cố gắng 
hướng tới 

“miễn dịch 
cộng đồng” 

là điều 
không thể, vì 
virus sẽ liên 
tục đột biến 

và thoát khỏi 
khả năng 
bảo vệ của 

vaccine.
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STEPHEN MOORE

Ông Milton Friedman 
từng châm biếm rằng, ở 
Hoa Thịnh Đốn, nếu một 
chương trình của chính phủ 

đang có tác dụng, thì Quốc 
hội sẽ nói rằng chúng ta cần phải 

chi nhiều tiền hơn cho chương trình 
này. Và nếu một chương trình của chính 
phủ không thành công, thì Quốc hội sẽ 
kết luận rằng chúng ta đang chi không 
đủ tiền cho chương trình ấy.

Chúng ta đang thấy rõ điều đó với 
chương trình bảo hiểm thất nghiệp đã 
bị đánh cắp bởi gian lận trong gần 18 
tháng, và trở thành một ví dụ điển hình 
của mọi sai trái trong chính phủ dưới 
thời Tổng thống Joe Biden.

Gần đây, CNBC đã điều tra việc 
gây tổn thất cho chương trình bảo 
hiểm thất nghiệp và được bà Michele 
Evermore, một cố vấn chính sách cao 
cấp về bảo hiểm thất nghiệp cho biết, 
“Những gì chúng ta đang thấy bây giờ 
thật đáng sợ. Gian lận đã trở nên quá 
lớn.” Bà ấy không hề phóng đại.

Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ 
Lao động ước tính lên đến 87 tỷ USD bị 
thanh toán gian lận trong chương trình. 
87 tỷ USD! Và Hoa Thịnh Đốn thì ngáp 
dài. Chỉ là chi phí kinh doanh thôi mà.

Các kiểm toán viên của chính phủ 
đã phát hiện ra hàng tỷ USD bị đánh 
cắp từ người nộp thuế và gửi vào tài 
khoản ngân hàng của những kẻ lừa 

đảo sống ở Nigeria, Tây Phi, Mexico, và 
những nơi tương tự. Gọi đó là một hình 
thức viện trợ ngoại quốc kỳ lạ.

Hàng tỷ USD khác đã được chi ra cho 
những người có thể làm việc, nên làm 
việc, và có những nhà tuyển dụng muốn 
họ trở lại làm việc, nhưng không quay 
lại làm việc.

Theo chương trình thất nghiệp cũ, 
ít nhất quý vị phải chứng nhận rằng 
quý vị đang nỗ lực tìm được việc làm 
một cách trung thực. Trong thời của 
Tổng thống Biden và cựu Tổng thống 
Donald Trump (nhờ Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi sửa đổi dự luật kích 
thích kinh tế), người lao động thậm 
chí không cần phải giả vờ rằng họ 
đang tìm kiếm một công việc. Ở nhiều 
tiểu bang màu xanh lam, lỗ hổng đó 
vẫn tồn tại, mặc dù có tới 10 triệu cơ 
hội việc làm. Điều này có thể giải thích 
vì sao New York, New Jersey, Illinois, 
và California lại có tỷ lệ thất nghiệp 
cao ngất như vậy.

Sau đó, có một chương trình tài tình 
mới dành cho người làm nghề tự do 
cho phép họ “tự chứng nhận” rằng bản 
thân không còn việc làm và đủ điều 
kiện nhận trợ cấp. Hàng chục ngàn 
người trong số này đã hưởng lợi trong 
khi họ vẫn kiếm tiền từ công việc kinh 
doanh của mình. Như báo cáo của tổng 
thanh tra giải thích, chương trình đó 
đã giúp các tội phạm đột kích vào hệ 
thống. Quý vị nghĩ sao?

Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Giờ đây, 

Quốc hội sẽ trao cho Bộ Lao động và 
các tiểu bang ít nhất 240 triệu USD để 
“ngăn chặn gian lận”. Ồ vậy sao? Kho 
tiền trong ngân hàng của chương trình 
này đã bị cướp đoạt trong hơn một năm, 
và bây giờ chúng ta sẽ chi tiền cho việc 
chống gian lận?

Những kẻ láu cá trong Quốc hội 
thậm chí đang đếm số tiền dự kiến 
tiết kiệm được trong ngân sách   từ việc 
điều tra các gian lận đã xảy ra, như 
một khoản ngân sách “trả công” để bù 
đắp chi phí cho dự luật cơ sở hạ tầng 
năng lượng xanh 1.2 ngàn tỷ USD của 
họ. Nhưng nếu như một giám đốc điều 
hành của một công ty tư nhân cố gắng 
cân bằng sổ sách của mình với những 
kế hoạch kế toán này, Quốc hội sẽ tống 
họ vào tù và ném chìa khóa đi.

Tất cả các cải tổ phúc lợi thành 
công được thông qua vào những năm 
1990 dưới thời cựu Tổng thống thuộc 
Đảng Dân Chủ Bill Clinton đều bị loại 
bỏ. Không có thêm các yêu cầu về 
công việc. Không có các giới hạn thời 
gian. Không có giới hạn về số tiền các 
gia đình có thể nhận được trong tổng 
số tem phiếu thực phẩm, chăm sóc 
sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ 
trợ tiền thuê nhà, và các khoản chi 
trả cho trẻ em. Một số người bòn rút 
hệ thống trợ cấp thất nghiệp lên đến 
100,000 USD một năm mà không làm 
việc một giờ nào.

Những người thua thiệt ở đây là 
những người đang làm việc 40 giờ một 

tuần và nộp thuế để trợ cấp cho các tội 
phạm – mà hầu hết số tội phạm này sẽ 
không bao giờ bị bắt hoặc truy tố.

Quốc hội và Tòa Bạch Ốc nên hổ 
thẹn về sự đổ vỡ của một chương trình 
có tỷ lệ gian lận gần 10%. Đối với các 
công ty thẻ tín dụng, bảo hiểm hoặc 
cho vay tư nhân, tỷ lệ gian lận là 1–2%. 
Tỷ lệ gian lận 10% sẽ đưa các công 
ty này vào tình trạng phá sản theo 
Chương 9. Nhưng ở Hoa Thịnh Đốn, 
việc lừa đảo 87 tỷ USD tiền thuế của 
người dân rõ ràng là được bật đèn xanh 
để Quốc hội thông qua khoản chi trị giá 
4.5 ngàn tỷ USD khác.

Tại sao? Bởi vì các chính trị gia đang 
làm một công việc tuyệt vời như thế với 
hàng ngàn tỷ USD mà chúng ta đã trao 
cho họ.

Ông Stephen Moore là một ký giả kinh tế, 
tác gia và nhà bình luận. Hiện nay, ông 
Moore cũng là nhà kinh tế trưởng của 
Viện Cơ hội và Tự do Kinh tế.

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

Bình Hòa biên dịch

MASSOMA HAQ

Các thành viên Đảng Cộng 
Hòa của Ủy ban Quân 

vụ Hạ viện nói với The Daily 
Caller News Foundation rằng 
họ đang có kế hoạch đệ trình 
một dự luật buộc chính phủ 
Tổng thống Biden công bố 
chi tiết về thiết bị quân sự của 
Hoa Kỳ đã rơi vào tay Taliban.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng 
Hòa cho biết họ sẽ giới thiệu 
dự luật này vào tháng 09/2021, 
trong phiên họp của ủy ban để 
chỉnh sửa các điều khoản về 
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 
(NDAA).

Đầu tuần lễ từ ngày 16–
22/08, The Associated Press 
đưa tin cho hay Taliban đã 
nắm quyền kiểm soát hàng tỷ 
dollar thiết bị quân sự và vũ khí 
của Hoa Kỳ sau khi quân đội 
Afghanistan do Hoa Kỳ huấn 
luyện bất ngờ đầu hàng. Tất cả 
những diễn biến này xảy ra sau 
khi Tổng thống (TT) Joe Biden 
lệnh cho toàn bộ quân đội 

Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan.
“Chính phủ Biden–Harris đã 

không thể cung cấp thống kê về 
số thiết bị của Hoa Kỳ hiện đang 
nằm trong tay Taliban,” Thành 
viên Cao cấp của Ủy ban Quân 
vụ Hạ viện Mike Rogers (Cộng 
Hòa–Michigan) cho biết trong 
một tuyên bố với The Daily 
Caller News Foundation. 

The Epoch Times đã không 
nhận được phúc đáp kịp thời từ 
văn phòng của Dân biểu Roger 
về chi tiết của dự luật sắp được 
đệ trình này.

Những hình ảnh và video 
quay trong tuần qua cho thấy 
các kho vũ khí lớn, trong đó 
có cả súng trường M-16 và xe 
Humvee, bị Taliban – nhóm 
phiến quân bị một số chính 
phủ coi là một tổ chức khủng 
bố – trưng dụng. Các thành viên 
Taliban được nhìn thấy đang cầm 
các khẩu súng carbine M-4 và 
súng trường M-16 do Hoa Kỳ sản 
xuất, là những vũ khí do các đơn 
vị quân đội Afghanistan để lại.

Khi được hỏi về những thiết 

bị quân sự và vũ khí bị chiếm 
giữ và liệu các lực lượng Hoa 
Kỳ có đang cố gắng ngăn chặn 
chúng rơi vào tay nhóm phiến 
quân này không, Thiếu tướng 
Hank Taylor trả lời: “Tôi không 
có đáp án cho câu hỏi đó.”

The Associated Press đưa 
tin cho biết Taliban đã chiếm 
được một loạt các thiết bị quân 
sự hiện đại khi họ áp đảo các 
lực lượng Afghanistan vốn đã 

thất bại trong việc bảo vệ các 
trung tâm quận.

Hôm 16/08, một quan chức 
quốc phòng Hoa Kỳ đã xác nhận 
việc Taliban đột nhiên tích lũy 
được một lượng lớn các thiết 
bị của quân đội Afghanistan 
mà Hoa Kỳ đã cung cấp. Quan 
chức này không được phép 
thảo luận vấn đề một cách công 
khai, và vì vậy ông đã lên tiếng 
với điều kiện được ẩn danh.

Bên cạnh hàng tỷ dollar vũ 
khí và thiết bị quân sự, Đảng 
Cộng Hòa đang thúc ép chính 
phủ TT Biden công bố kế hoạch 
đưa công dân Hoa Kỳ và đồng 
minh rút khỏi Afghanistan.

TT Biden nói rằng các lực 
lượng Hoa Kỳ đang làm việc để 
đưa khoảng 15,000 người Mỹ ra 
khỏi Afghanistan nhưng không 
nêu chi tiết về kế hoạch của 
chính phủ.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng 
Hòa viết, “Điều quan trọng nhất 
là Chính phủ Hoa Kỳ phải có 
trách nhiệm với tất cả các công 
dân Hoa Kỳ ở Afghanistan và 
cung cấp thông tin cũng như 
các phương tiện ra đi cần thiết 
cho tất cả những người Mỹ 
muốn rời khỏi đất nước đó.”

The Epoch Times đã liên lạc 
với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để 
yêu cầu bình luận.

Bản tin có sự đóng góp của Jack 
Phillips và The Associated Press

An Nhiên biên dịch

Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ đệ trình dự luật yêu cầu
chính phủ công bố số vũ khí rơi vào tay Taliban 

◾	 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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Các phiến quân Taliban và cư dân địa phương ngồi trên một chiếc xe Humvee của Quân đội 
Quốc gia Afghanistan do Hoa Kỳ cung cấp dọc theo vệ đường ở tỉnh Laghman, hôm 15/08/2021. 

ILENE ENG VÀ MARIA HAN
 

THÀNH PHỐ SALT LAKE, Utah — 
Quá trình rèn luyện của một vũ công 
yêu cầu tính kỷ luật và kiên nhẫn. 
Cô Lisa Fifield là vũ công người Mỹ 
đầu tiên được một công ty ballet của 
Trung Quốc ký hợp đồng. Cô từng 
múa cùng Vũ đoàn ballet Quảng 
Châu tại Trung Quốc hồi mới vào 
nghề, và sau khi xem Nghệ thuật Biểu 
diễn Shen Yun, cô bày tỏ rằng cô thấy 
mừng vui khi các vũ công của Shen 
Yun có thể múa mà không hề sợ hãi.

Cô chia sẻ, “Tôi đã múa ở quốc 
gia dưới chính quyền cộng sản và vì 
vậy có một cảm giác rất khác khi tôi 
được xem các nghệ sĩ [của Shen Yun] 
biểu diễn. Có một sự yên bình rạng 
ngời, hạnh phúc toát ra từ tất cả các 
vũ công, và khi được chiêm ngưỡng 
điều đó, tôi đã khóc vì tôi nhớ lại 
mức độ sợ hãi cũng như môi trường 
gian nan trong quá trình luyện tập 
như tôi đã trải qua với các vũ công 
tại vũ đoàn ballet Quảng Châu.”

Cô đã kể tường tận về khoảng thời 
gian ở Trung Quốc của mình: “Sự 
chế giễu, thậm chí đánh đập và lạm 

dụng—thực sự là lạm dụng—mà các 
vũ công đã phải trải qua khi tôi làm 
việc với họ… khi xem những nghệ sĩ 
múa này múa mà không hề sợ hãi, và 
chia sẻ một thông điệp về sự thật, tôi 
thấy thật nhẹ nhõm.”

Các nghệ sĩ múa của Shen Yun, một 
công ty có trụ sở tại New York, được 
truyền cảm hứng từ truyền thống, và 
bên cạnh việc tập luyện, họ tập thiền 
cùng nhau để cơ thể được tĩnh lại.

Cô Fifield bày tỏ, “Tôi cũng cảm 
thấy hy vọng tràn trề khi chiêm 
ngưỡng họ múa, bởi vì tôi đặc biệt 
nhận thức được những gì đang xảy 
ra với chính quyền cộng sản Trung 
Quốc. Tôi vẫn tiếp tục học Hoa ngữ vì 
tôi muốn làm một sứ giả của sự thật về 
những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và 
tôi cũng quan tâm đến những gì đang 
diễn ra trên nước Mỹ của chúng tôi.”

Cô nói: “Tôi cho rằng có quá 
nhiều người Mỹ không hề hay biết 
những gì đang thực sự diễn ra ở đây, 
và tôi thực sự biết ơn vì những nghệ 
sĩ múa này vẫn có thể diễn xuất ra 
thông điệp từ Trung Hoa cổ xưa.”

Chương trình biểu diễn của Shen 
Yun tái hiện trên sân khấu nền văn 

minh 5,000 năm của Trung Hoa – 
một trong những nền văn minh lâu 
đời nhất trên thế giới.

Cô Fifield chia sẻ, “Trung Quốc 
thực sự là một vương quốc vô cùng 
mỹ lệ, sâu sắc, giàu truyền thống văn 
hóa, và tôi yêu thích nghiên cứu về 
nền văn hóa này. Tôi thích nghiên cứu 
về các loại hình nghệ thuật cổ xưa, về 
ngôn ngữ, lịch sử, và tôi nghĩ rằng nếu 
mọi người có thể hiểu được phương 
diện đó của Trung Quốc, thì họ sẽ thấy 
một phần Trung Quốc rất khác so với 
những gì được mô tả ngày nay.”

Sau khi Trung Cộng lên nắm 
quyền, quan điểm của thế giới về 
Trung Quốc đã thay đổi.

“Thực sự rất đáng tiếc khi… người 
dân Trung Quốc đang phải chịu sự 
giám sát, và họ không thể tự do biểu 
đạt bản thân như chúng ta có thể làm 
tại Hoa Kỳ đây.”

Cô tiếp tục cho biết, “Chỉ cần 
chúng ta vẫn còn có quyền tự do của 
mình, thì chúng ta cần hiểu những 
thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp 
và sự thật về những gì đang xảy ra với 
tình trạng mổ cướp nội tạng.”

Cô cũng cho rằng điều “quan trọng 

là với tư cách là những người Mỹ có 
lý trí, chúng ta sẵn sàng đứng lên vì 
người dân Trung Quốc cũng như vì 
người dân của đất nước chúng ta.”

 Sau khi xem Shen Yun, cô Lisa 
cảm thấy rất vinh dự khi được chia sẻ 
niềm vui của mình.

Cô thốt lên rằng, “Những gì tôi 
cảm nhận được chính là một niềm 
vui thuần khiết. Tôi yêu thích buổi 
biểu diễn này! Tôi yêu vẻ đẹp ấy, tôi 
yêu ngôn ngữ này.”

 

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

Cựu vũ công ballet Quảng Châu: 

Thật nhẹ nhõm khi xem các 
nghệ sĩ Shen Yun múa

ILENE ENG/THE EPOCH TIMES

Cô Lisa Fifield 
cùng gia đình 
thưởng thức 
Nghệ thuật 
Biểu diễn Shen 
Yun tại Nhà hát 
George S. và 
Dolores Doré 
Eccles ở Thành 
phố Salt Lake, 
Utah, hôm 
08/08/2021.

https://youtu.be/
VjSwMxnmLrM

https://youtu.be/
DnJjDESe0uo

Người nộp thuế đang bị móc túi
và Quốc hội không làm gì

BRIAN CATES
 
Trong nhiều tháng, tôi đã 
chứng kiến các chuyên 
gia trên rất nhiều kênh 
truyền thông – cả cánh tả 

và cánh hữu – khẳng định 
rằng cuộc điều tra liên bang 

về Hunter Biden và các cộng sự kinh 
doanh của ông ta đã kết thúc ngay sau 
khi ông Joseph R.Biden tuyên thệ nhậm 
chức tổng thống lần thứ 46 của Hoa Kỳ.

Tờ Politico đã tung ra một tin chấn 
động trong một bài báo được phát 
hành hôm 16/07, khi nói rằng họ đã 
nhận được một nguồn tin mật về việc 
biện lý Hoa Kỳ của tiểu bang Delaware, 
ông David Weiss, có thể đã đột ngột 
ban hành lệnh khám xét trong cuộc 
điều tra hình sự về Hunter Biden. Và đó 
không phải là tất cả.

Hóa ra là ông Weiss cũng đã giữ 
một ghế đại bồi thẩm đoàn liên bang 
trong cuộc điều tra này, và đại bồi 
thẩm đoàn này đã ban hành một loạt 
trát đòi hầu tòa.

Nhưng sao có thể như vậy?
Hầu hết các kênh truyền thông Hoa 

Kỳ đều cho rằng ngay sau khi tuyên thệ 
nhậm chức, một trong những đề mục 
công việc đầu tiên mà tân Tổng thống 

Biden và tân Tổng chưởng lý của ông 
ấy, ông Merrick Garland, làm là ra lệnh 
chấm dứt cuộc điều tra hình sự liên 
bang đối với Hunter Biden.

Những lời khẳng định đầy tự tin này 
luôn hoàn toàn vô lý.

Hãy thử hình dung một cuộc tranh 
cãi sẽ ngay lập tức đổ ập vào Hoa Thịnh 
Đốn nếu người ta phát hiện rằng Tổng 
chưởng lý Jeff Sessions hoặc William 
Barr đã dám ra lệnh cho một biện lý 
Hoa Kỳ hoặc một cố vấn pháp lý đặc biệt 
chấm dứt một vụ điều tra liên bang về 
một thành viên gia đình cựu Tổng thống 
Trump hoặc các cộng sự của ông.

Ồ! Đợi đã. Quý vị không cần phải 
gắng sức để hình dung về điều đó.

Một vụ bê bối kéo dài trong nhiều 
tháng trên truyền thông đã từ trên trời 
rơi xuống khi cựu Giám đốc FBI James 
Comey nhấn mạnh trong một bản ghi 
nhớ đầy toan tính cá nhân, mà ông 
viết cho chính mình rằng, Tổng thống 
đương thời Donald J. Trump đã yêu cầu 
ông hủy bỏ một cuộc điều tra về cựu 
cố vấn an ninh quốc gia, Trung tướng 
Michael Flynn.

Sau đó là cảnh tượng kỳ lạ, trong đó 
cựu Cố vấn Đặc biệt Robert Mueller 
giải trình trước quốc hội vào năm 2019, 
khi các thành viên Đảng Dân Chủ ngày 

càng tuyệt vọng đã không ngừng cố 
gắng dùng những câu chất vấn gài bẫy 
để buộc ông Mueller phải “thừa nhận” 
rằng ông Barr hay ông Sessions đã cản 
trở cuộc điều tra của ông ấy. Tuy nhiên, 
hết lần này đến lần khác, ông Mueller đã 
từ chối nói điều như thế.

Ông Mueller đã phải giải thích rằng 
một tổng chưởng lý hoặc một tổng 
thống không thể đến Bộ Tư pháp và ra 
lệnh cho họ: “Hãy đóng hồ sơ và kết 
thúc vụ án ngay bây giờ.” Ông Mueller 
đã trình bày trung thực rằng cả ông Barr 
và ông Sessions cũng như cựu Phó Tổng 
chưởng lý Rod Rosenstein đều chưa 
từng có bất cứ hành động nào để can 
thiệp vào cuộc điều tra của ông.

Rất nhiều người đã sốt ruột hy vọng 
rằng cựu Tổng thống Donald Trump 
sẽ ngớ ngẩn đến nỗi cố gắng cản trở 
ông Mueller bằng cách sa thải ông ấy, 
nhưng ngài Trump đủ thông minh để 
tránh xa cái bẫy đó.

Tuy nhiên, trong nhiều tháng liền, 
đã có rất nhiều nhà bình luận chính trị 
liên tục cho rằng ông Biden hoặc ông 
Garland có thể chỉ cần nhấc điện thoại 
và gọi cho các biện lý Hoa Kỳ hoặc nhân 
viên FBI đang giải quyết các vụ án hình 
sự kéo dài nhiều năm này và ra lệnh 
đóng hồ sơ [vụ án].

Giả định này hiện đang được chứng 
minh là hoàn toàn sai lầm. Không có 
cuộc gọi nào từ ông Biden hay ông 
Garland. Người ta chưa nhận được bất 
cứ lệnh nào để kết thúc cuộc điều tra 
này. Chuyện này vẫn đang tồn tại một 
cách rất thực.

 
Tác giả Brian Cates sống ở miền Nam 
Texas và là tác giả của cuốn sách “Nobody 
Asked For My Opinion … But Here It 
Is Anyway!” (“Không Ai Hỏi Ý Kiến   Của 
Tôi… Nhưng Dù Sao Nó Vẫn Ở Đây!”). 

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

Cuộc điều tra chưa bao giờ chấm dứt

Con dấu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trên bục sân khấu tại Bộ 
Tư Pháp Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 05/12/2019.

Điện Capitol của Hoa Kỳ được nhìn thấy ở Hoa Thịnh Đốn 
vào buổi sáng ngày 20/01/2018. 

SAMUEL CORUM/GETTY IMAGES)

ALEX WONG/GETTY IMAGES
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Hôm 18/08, Bộ Giao thông 
vận tải Hoa Kỳ cho biết họ 

sẽ hạn chế một số chuyến bay 
từ các hãng hàng không Trung 
Quốc ở mức công suất 40% hành 
khách, trong bốn tuần sau khi 
Trung Cộng áp đặt các hạn chế 
tương tự đối với bốn chuyến bay 
của hãng hàng không United 
Airlines của Hoa Kỳ.

Trung Cộng thông báo với 
hãng hàng không United vào 
hôm 06/08 rằng họ sẽ áp đặt các 
biện pháp trừng phạt, sau khi 
cáo buộc 5 hành khách bay từ 
San Francisco đến Thượng Hải 
có kết quả xét nghiệm dương 
tính với COVID-19 hôm 21/07.

Lệnh này của Hoa Kỳ cho biết 
Bộ sẽ hạn chế trong khoảng 4 tuần 
đối với bốn hãng hàng không 
Trung Quốc, với mỗi chuyến bay 
từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ chỉ 
được giới hạn ở mức 40% công 
suất chuyên chở hành khách.

Hãng hàng không United 
Airlines cho biết họ “hài lòng 
khi thấy hành động này của 
Bộ Giao thông Vận tải để tìm 
sự công bằng trong thị trường 
quan trọng này.”

Đại sứ quán Trung Cộng tại 
Hoa Thịnh Đốn chưa có bình 

luận gì ngay lúc này.
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết 

chính sách “ngắt kết nối” của 
Trung Quốc vi phạm thỏa thuận 
dịch vụ hàng không của các 
quốc gia và “áp đặt tội danh quá 
mức cho các hãng vận chuyển 
[hàng không] đối với những du 
khách có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19 sau 
khi họ đến Trung Quốc.”

Bộ Giao thông Vận tải Hoa 
Kỳ cho biết thêm các hãng 
không “không có cách nào để 
kiểm chứng độc lập các kết quả 
xét nghiệm dương tính mà giới 
chức Trung Quốc cáo buộc. 
Hơn nữa, không có cách nào để 
xác định nơi nào hoặc khi nào 
một khách du lịch có thể đã bị 
nhiễm” virus.

Giới chức Trung Quốc đã 
đưa cho hãng hàng không 
United ba lựa chọn: 1) hủy hai 
chuyến bay từ San Francisco 
đến Thượng Hải; 2) vận hành 
hai chuyến bay mà không được 
vận chuyển hành khách; 3) 
hoặc khai thác bốn chuyến bay 
với công suất 40% hành khách.

Các giới hạn này đã được 
áp đặt cho bốn chuyến bay 
của hãng United đi từ San 
Francisco–Thượng Hải vào hôm 
18/08, bắt đầu được áp dụng với 

chuyến bay hôm 11/08.
Chính phủ Tổng thống (TT) 

Biden cho biết họ sẽ áp đặt 
các giới hạn tương tự với bốn 
chuyến bay trong bốn tuần – 
đối với mỗi chuyến bay của Air 
China, China Eastern Airlines, 
China Southern Airlines Co, và 
Xiamen Airlines.

Các hạn chế này được đưa ra 
khi nhiều sinh viên Trung Quốc 
đến Hoa Kỳ để chuẩn bị nhập 
học cho các khóa mùa thu.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, 
Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tranh 
cãi về các dịch vụ hàng không.

Hồi tháng 06/2020, Hoa Kỳ 
đã đe dọa sẽ cấm các chuyến 
bay vận chuyển hành khách 
của Trung Quốc, sau khi Bắc 
Kinh không nhanh chóng đồng 
ý khôi phục các chuyến bay của 
các hãng hàng không Hoa Kỳ.

Các hãng vận tải hàng không 
của Hoa Kỳ đã tự nguyện dừng 
các chuyến bay đến Trung Quốc 
sau khi đại dịch virus Trung 
Cộng bùng phát. Vào ngày 
31/01/2020, Tổng thống Hoa 
Kỳ đương thời Donald Trump 
đã cấm gần như tất cả những 
người không phải công dân Hoa 
Kỳ nhập cảnh vào nước Mỹ nếu 
đã ở Trung Quốc trong vòng 14 
ngày trước đó.

Những hạn chế đối với du 
khách Trung Quốc vẫn được 
duy trì. Hồi tháng Tư, chính 
phủ TT Biden đã nới lỏng các 
hạn chế đối với du học sinh 
Trung Quốc đến Hoa Kỳ để 
nhập học; quyết định này có 
hiệu lực từ hôm 10/08.

Thỏa thuận hàng không lâu 
đời giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ 
cho phép cả hai nước khai thác 
hơn 100 chuyến bay hàng tuần 
giữa hai quốc gia, nhưng chỉ 
một phần nhỏ trong số đó hiện 
vẫn đang hoạt động.

 
Doanh Doanh biên dịch

của chế độ Afghanistan do người Nga 
hậu thuẫn.

Họ đã nhầm.
 “Nhiều tuần trôi qua và sau đó là 

nhiều tuần nữa. [Nhà lãnh đạo do Liên 
Xô hậu thuẫn Mohammad] Najibullah, 
nội các của ông ta, và quân đội của ông 
ta đã đứng vững. Giữa những trận tuyết 
rơi dày đặc, quân đội Afghanistan đã 
tăng cường một vòng phòng thủ mới 
xung quanh thủ đô, giữ chân đội quân 
thánh chiến ở xa hơn ngoài vịnh,” 
tác giả Steve Coll đã viết trong cuốn 
sách “Ghost Wars” (“Những Cuộc 
Chiến Ma”), tác phẩm lịch sử đoạt 
giải Pulitzer nói về Afghanistan trong 
những năm 1980 và 1990. “Khi tháng 
Ba đến gần, chế độ Afghanistan cho 
thấy không có dấu hiệu rạn nứt.”

Chính phủ do Liên Xô hậu thuẫn 
đó tồn tại thêm ba năm, cho đến khi 
Taliban chiếm được Kabul vào năm 
1992. Một số nhà quan sát cho rằng chế 
độ Najibullah hẳn đã có thể tồn tại vô 
thời hạn nếu Liên Xô không sụp đổ 
vào năm 1991 – kéo theo đó là số tiền 
còn lại, tin tức tình báo, và số vũ khí 
mà họ đã cung cấp.

Nhận xét về sự thất bại trong 
việc đánh giá chính xác tình hình 
ở Afghanistan vào đầu những năm 
1990, một nhà phân tích của CIA nói 
với các đồng nghiệp của ông rằng 
“không phải lần đầu tiên hay lần cuối 
cùng những dự đoán của CIA bị chứng 
minh là sai,” theo ông Coll.

Quả thực, chẳng mấy chốc đã 
khoảng ba thập kỷ, và các quan chức 
Hoa Kỳ đang đối phó với một đánh giá 
không chính xác khác về tình hình 
ở Afghanistan – lần đánh giá này lại 
hoàn toàn ngược lại. Cho đến tuần lễ 
từ ngày 09-15/08, Bộ Ngoại giao và 
các bộ khác đã khẳng định rằng chính 
phủ Afghanistan sẽ tiếp tục chiến 
đấu ngay cả sau khi Hoa Kỳ rút quân, 
nhưng chế độ do Hoa Kỳ hậu thuẫn 
này đã sụp đổ trước khi người Mỹ cuối 
cùng rời khỏi mảnh đất đó.

 
Cuộc rút quân của Liên Xô
Sự tương phản hoàn toàn giữa hai 
sự kiện dẫn đến câu hỏi này: Tại sao 
chính phủ Afghanistan do Liên Xô hậu 
thuẫn trong những năm 1980 và đầu 
những năm 1990 lại ở trong tình trạng 
quá tốt so với chính phủ Afghanistan 
lệ thuộc của Hoa Kỳ? 

“Thật ra tôi đã nghiên cứu khá 
nhiều về việc đó trong nhiều năm – và 
đó phần nào là một câu chuyện mang 
tính cảnh cáo, và thành thật mà nói thì 
có phần là một sự xấu hổ đối với chúng 
ta,” Trung tá đã về hưu Daniel Davis nói 
với The Epoch Times trong một cuộc 
họp báo hôm 16/08 do viện nghiên cứu 
quốc phòng Defense Priorities tổ chức. 

Theo ông Davis, người Nga có một 
kế hoạch mang tính phối hợp, có tổ 
chức cho việc rút khỏi Afghanistan – và 
họ đã bám sát vào kế hoạch đó.

“Lãnh tụ Liên Bang Xô Viết khi đó, 
ông [Mikhail] Gorbachev, đã kết luận 
vào năm thứ 6 rằng cuộc chiến đó là 
không thể đánh thắng, và vì vậy họ 
dành một năm nữa để đưa ra chiến 
lược rút quân. Họ đã làm điều đó 
trong một khoảng thời gian đã được 
sắp xếp và tiên liệu là ba năm, để sau 
đó họ hoàn thành việc rút quân vào 
năm thứ 10 [của cuộc chiến],” ông 
Davis, một thành viên cao cấp của 
Defense Priorities, từng được điều đến 
Afghanistan hai lần với tư cách là một 
lính Thủy quân lục chiến, cho biết.

“Và ngay từ đầu, họ đã nuôi dưỡng 
quân đội Afghanistan và chính phủ 
Afghanistan theo lựa chọn của mình, 
để sau này họ sẽ khởi tác dụng.”

Ông Gil Barndollar, thành viên cao 
cấp của Defense Priorities – người cũng 
như ông Davis, đã từng được điều đến 
Afghanistan hai lần trong thời gian phục 
vụ ở Thủy quân lục chiến – cho biết 
một lợi thế khác cho Liên Xô là họ đã 
có mặt ở Trung Á từ những năm 1920.

“Người Nga đã hoàn thành cuộc 
chinh phục của họ ở Trung Á, và nó đã 
trở thành 'lãnh địa Xô viết' ở đó, thực ra 
là vào những năm 1920. Và họ đã quen 
thuộc với Afghanistan từ nhiều thế kỷ 
trước,” ông Barndollar nói trong cuộc 
họp báo này.

Ngoài ra theo ông Barndollar, Liên 
Xô đã lựa chọn những nhà lãnh đạo 
Afghanistan ấy để hỗ trợ một cách khôn 
ngoan hơn Hoa Kỳ. Ông Barndollar 
cho biết, mặc dù ông Mohammad 
Najibullah được Liên Xô hậu thuẫn là 
một kẻ độc tài tàn bạo, nhưng ông ta 
vẫn là một nhà lãnh đạo hiệu quả và 
nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan 
quân sự  và tình báo của chính ông.

“Ngược lại với [Tổng thống 
Afghanistan được Hoa Kỳ hậu thuẫn 
Ashraf] Ghani, một nhà kỹ trị phương 
Tây có học vấn uyên thâm với rất 
nhiều lý thuyết hàn lâm về các quốc 
gia thất bại và sự tái thiết – nhưng 
theo tất cả các thông tin thu thập 
được thì, chắc là đã có một sự va chạm 
chính trị khủng khiếp khi nói đến việc 
quản lý các lợi ích cạnh tranh, chủ 
nghĩa bè phái, và những hiện thực 
hàng ngày của Afghanistan,” ông nói.

Theo hai ông Barndollar và Davis, 
những yếu tố đó giúp lý giải vì sao 
chính phủ do Liên Xô hậu thuẫn tồn 
tại được gần 3 năm sau khi Liên Xô rút 
quân khỏi Afghanistan.

Ông Davis nói: “Trên thực tế, lý do 
duy nhất khiến họ sụp đổ trong ba năm 
sau đó là vì Liên Xô đã biến mất [vào 
năm 1991] – và cùng với đó là tất cả tiền 
bạc và các chuyên gia [mà Nga đã tiếp 
tục cung cấp cho ông Najibullah sau 
khi rút quân].”

 
Chính sách của Hoa Kỳ
Để so sánh, ông Barndollar và ông Davis 
nói rõ Hoa Kỳ có sự bất nhất về các 
chính sách liên quan đến Afghanistan 
trong nhiều thập kỷ. Theo quan điểm 
của họ, tác phẩm của ông Coll cho 

thấy rằng chính sách Afghanistan của 
chính phủ Hoa Kỳ đã bị rạn nứt ít nhất 
là kể từ khi Liên Xô rút quân.

“Vào đầu năm 1991, các chính sách 
về Afghanistan do Bộ Ngoại giao và 
CIA theo đuổi đã cạnh tranh công khai 
với nhau,” ông Coll viết trong cuốn 
“Những Cuộc Chiến Ma.” “Cả hai 
bên đều tìm cách thay đổi chính phủ 
ở Kabul, nhưng họ có những người lệ 
thuộc khác nhau ở Afghanistan.”

Chính sách bất nhất của Hoa Kỳ 
tiếp tục dưới thời chính phủ cựu 
Tổng thống Clinton, thời mà [chính 
phủ này] theo đuổi các chính sách 
bất hợp lý trong việc hỗ trợ các chi 
nhánh của đội quân thánh chiến ở 
Bosnia và Kosovo trong khi lại đồng 
thời săn lùng trùm khủng bố Osama 
bin Laden ở Afghanistan. Và sau một 
khoảnh khắc ngắn ngủi [ý thức] rõ 
ràng về sứ mệnh [của mình] sau vụ 
việc ngày 9/11 – khi Hoa Kỳ tiêu diệt 
al-Qaeda và Taliban trong vòng vài 
tháng – chính phủ cựu Tổng thống 
Bush một lần nữa đã thay đổi chính 
sách Afghanistan từ chống khủng bố 
sang một dự án xây dựng quốc gia.

“Khi tôi ở đó [từ năm 2005 đến năm 
2007], ban đầu tôi nghĩ rằng chúng 
tôi đến đó để hạ sát Osama bin Laden. 
Nhưng tôi biết được rằng đó không 
phải là mục đích mà chúng tôi đến đó,” 
cựu binh Thủy quân lục chiến Dan 
McKnight, người hiện điều hành tổ chức 
Bring Our Troops Home (Mang Quân 
Về Nhà), nói với The Epoch Times.

“Chúng tôi bắt đầu đi sâu vào những 
gì được gọi là sứ mệnh tái thiết tỉnh lẻ, 
và sau đó chúng tôi sẽ cung cấp tiền, 
sự hỗ trợ, công ăn việc làm, hướng dẫn 
xây dựng đường xá, trường học, các cơ 
sở xử lý nước, và các phòng khám y tế.”

Khi Tổng thống Barack Obama 
nhậm chức vào tháng 01/2009, đội ngũ 
quan chức an ninh quốc gia của ông 
ấy đã cố gắng tái tập trung vào những 
gì từng là một chính sách không có 
mục đích về Afghanistan. Họ tô vẽ 
Afghanistan như là “cuộc chiến tranh 
tốt đẹp” đã bị một chính phủ ám-ảnh-về-
Iraq của cựu Tổng thống Bush bỏ mặc.

Trong suốt nhiệm kỳ của ông 
Obama, các quan chức an ninh quốc 
gia của ông ấy đã đưa ra nhiều tuyên 
bố công khai về điều được cho là sự 

RITA LI

Hôm 17/08, Cục Hải quan và 
Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) 

cho biết, trong tuần lễ từ ngày 
09–15/08, các nhân viên biên 
phòng Hoa Kỳ ở Chicago đã thu 
giữ các phù hiệu giả “rất giống 
thật” của lực lượng chấp pháp 
Hoa Kỳ nhưng có nguồn gốc từ 
Trung Quốc. 

CPB cho biết trong một 
tuyên bố rằng cơ quan này đã 
thu giữ tổng cộng chín phù 
hiệu giả trong một vài bưu kiện 
hôm 13/08 và 15/08, bao gồm 
một phù hiệu của FBI và tám 
phù hiệu của Cơ quan Phòng 
chống Ma túy (DEA). Bị chặn 
tại Chi nhánh Thư tín Quốc tế 
Chicago, các gói hàng này đang 
được chuyển đến nhiều địa điểm 
khắp Hoa Kỳ.

“Những phù hiệu giả này 
có thể dẫn đến hậu quả khôn 
lường… Các nhân viên CBP 
đã có thể xác định những phù 
hiệu giả rất giống thật này và 
ngăn không cho chuyển chúng 
đến các nơi nhận,” bà LaFonda 
Sutton-Burke, giám đốc công 
tác hiện trường Chicago cho 
biết. Bà nói rằng những phù 
hiệu giả này có thể được dùng 
cho “hoạt động phi pháp dưới 
vỏ bọc của các đặc vụ liên bang.”

Giám đốc Cảng khu vực 
Chicago Shane Campbell bày 
tỏ lo ngại rằng những hành vi 
kiểu này có thể làm xói mòn 
niềm tin của công chúng vào 
lực lượng chấp pháp.

CBP cho biết đây không phải 
là lần đầu tiên họ bắt gặp các vật 
dụng giả mạo dùng trong các 
ngành chấp pháp liên bang. Cơ 
quan này từng chứng kiến phù 
hiệu giả của Cảnh sát Tư pháp 
Hoa Kỳ và các lực lượng khác.

Các mặt hàng giả khác mà 
các nhân viên đã thu giữ được 
trong thời gian qua bao gồm 
tiền giả, các sản phẩm liên quan 
đến ngừa COVID-19, trong đó 
có mặt nạ N95.

Trong một tuyên bố hôm 
13/08, CBP cho biết các nhân 
viên biên phòng tại cảng 
Memphis, Tennessee đã chặn 
một lô hàng chứa 51 thẻ chích 
ngừa COVID-19 giả đến từ 
Thâm Quyến, Trung Quốc đang 
trên đường vận chuyển đến New 
Orleans.

Tuyên bố nêu rõ, các lô hàng 
đó được mô tả là “THẺ GIẤY, 
GIẤY” hoặc “Thiệp Giấy Chúc 
Mừng” với lỗi chính tả và một 
số đoạn ghi bằng tiếng Tây Ban 
Nha nhiều lỗi chính tả.

Theo tuyên bố này, trong 
năm tài khóa 2021, tính đến thời 
điểm hiện tại, CBP đã thu giữ 
3,017 thẻ chích ngừa COVID-19 
giả được gửi từ Trung Quốc.

Giữa tháng 05/2021, các 
nhân viên Chicago đã ngăn chặn 
tiền giả các loại với tổng trị giá 
685,000 USD đến từ Trung Quốc. 
Cuối tháng đó, các đặc vụ tuyên 
bố đã phát hiện 30,000 vòng cổ 
do Trung Quốc sản xuất tại cảng 
nhập cảnh Mariposa ở Nogales, 
Arizona; các vòng này tuyên bố 
gian dối là có thể giúp bảo vệ 
người đeo khỏi bị COVID-19.

Trong năm tài khóa 2020, 
Trung Quốc vẫn là nguồn chính 
của các món hàng giả và hàng 
nhái bị thu giữ. Dữ liệu Thống 
kê Thu giữ năm 2020 cho thấy 
các vụ thu giữ tài sản trí tuệ liên 
quan đến quốc gia này có tổng trị 
giá ước tính hơn 660 triệu USD 
– xấp xỉ 51% tổng giá trị giá bán 
lẻ theo đề nghị của nhà sản xuất.

Các quan chức ở Chicago 
cũng đã thu giữ hơn 19,000 bằng 
lái xe giả trong nửa đầu năm 
2020, phần lớn đến từ Trung 
Quốc và Hồng Kông.

Trong năm tài khóa 2019, gần 
50% tổng số vụ thu giữ của CBP 
bắt nguồn từ Trung Quốc, theo 
sau đó là 35% đến từ Hồng Kông.

Bán hàng giả có thể bị phạt 
tù 10 năm cho lần vi phạm đầu 
tiên và bị phạt [tiền] nặng theo 
luật liên bang.

Bà Rita Li là một phóng viên của 
The Epoch Times, tập trung vào 
các chủ đề liên quan đến Trung 
Quốc. Bà bắt đầu viết cho ấn 
bản Hoa ngữ vào năm 2018.

Minh Ngọc biên dịch

MỸ-TRUNG 55,000- 85,000 ca cấy ghép 
nội tạng hàng năm ở Trung Quốc là 
không giải thích được nguồn gốc.

Giá trị của các công ty Trung Quốc đã niêm 
yết tại Hoa Kỳ đã giảm gần 30%, và chỉ 
trong tháng Bảy, chủ sở hữu của những 
chứng chỉ ADR này đã mất tới 400 tỷ USD. 

Hoa Kỳ giới hạn công suất hành khách của các hãng 
hàng không Trung Quốc xuống còn 40%
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Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ thu giữ 
phù hiệu DEA và FBI giả từ Trung Quốc 

Một trực thăng quân sự Chinook của Hoa Kỳ bay phía trên tòa đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul, Afghanistan, vào hôm 15/08/2021. 

RAO VẶT

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

Bánh Mì
Chè Cali BMC Pho

745 E Garvey Ave
 Monterey Park, CA 91755
Chúng tôi cần tuyển tài xế 
giao hàng và nhiều vị trí

khác trong nhà hàng. 
Xin L/L: Đạt 

562-263-4656

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 số (626) 618-6168 hoặc (714) 356-8899, chúng tôi sẽ có giá
đặc biệt cho quý vị.
Chúng tôi sẽ giao 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 xẻ 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

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

Hoa Kỳ và Liên Xô ở Afghanistan:
Một câu chuyện về hai lần rút quân

phát triển ở Afghanistan. Nhưng 
những tuyên bố đó đã được tiết 
lộ là thông tin sai lệch vào tháng 
12/2019, khi tờ The Washington Post 
công bố tài liệu mà họ gọi là “Hồ sơ 
Afghanistan” – một lịch sử bí mật 
trước đây về cuộc chiến này do Tổng 
Thanh tra Đặc biệt phụ trách về Tái 
thiết Afghanistan (SIGAR) biên soạn.

Các tài liệu của SIGAR cho thấy 
các quan chức an ninh quốc gia Hoa 
Kỳ có thái độ tiêu cực hơn nhiều về 
Afghanistan so với những gì họ đang 
nói trước công chúng.

Trung tướng Michael Flynn, cựu 
cố vấn an ninh quốc gia của chính 
phủ cựu Tổng thống Trump, là một 
trong số khoảng 400 quan chức Hoa 
Kỳ được phỏng vấn trong báo cáo 
của SIGAR, và ông đã không né tránh 
việc bày tỏ những lo ngại của mình 
về điều mà ông nói là thông tin sai 
lệch xuất phát từ phía chính phủ.

“Từ các đại sứ cho đến cấp thấp, 
[họ đều nói] chúng ta đang làm một 
công việc tuyệt vời. Thật sao? Vậy, 
nếu như chúng ta đang làm một công 
việc tuyệt vời, thì tại sao lại có cảm 
giác như chúng ta đang thua cuộc?” 
ông Flynn nói với những người chất 
vấn mình.

Mặc dù chính phủ cựu Tổng 
thống Trump đã tiếp diễn đàm phán 
về việc rút quân vào thời điểm Hồ sơ 
Afghanistan được công bố vào tháng 
12/2019, nhưng sự công bố này của 
The Washington Post đã loại bỏ bất 
kỳ cái cớ công khai còn lại nào về sự 
phát triển. Hai tháng sau, cựu Tổng 
thống Donald Trump đã ký một 
thỏa thuận để rút quân vào tháng 
05/2021, và Tổng thống Joe Biden đã 
gia hạn thời hạn đó đến ngày 11/09 
trước khi điều chỉnh nó lần nữa đến 
cuối tháng Tám.

 
Quá trình hình thành
hàng thập kỷ
Sau sự sụp đổ của chính phủ 
Afghanistan trong tuần lễ từ ngày 
09-15/08, các chính trị gia hiện 
đang tìm cách đổ lỗi cho điều mà 
nhiều người xem là một sự thất bại 
thảm hại của việc rút quân. Ông 
Biden nói trong một cuộc họp báo 
hôm 16/08 rằng ông chỉ đang thực 
hiện một thỏa thuận do ông Trump 
để lại, trong khi ông Trump phản 
bác lại vào cuối ngày hôm đó, khi 
kêu gọi ông Biden “từ chức trong sự 
ô nhục vì những gì ông đã để xảy ra 
đối với Afghanistan.”

“Đấy không phải là việc chúng ta 
từ bỏ Afghanistan. Mà chính là cách 
chúng ta bỏ đi vô cùng kém cỏi!” cựu 
Tổng thống Trump nói trong một 
tuyên bố.

Nhưng cả ông Davis và ông 
Barndollar đều nói rằng cuộc cãi vã 
đảng phái này bỏ qua một vấn đề – đó 
là tuần lễ từ ngày 09-15/08 là một thảm 
họa được tạo ra qua hàng thập kỷ.

“Nhiều người đang nói rằng, 
‘Tổng thống Biden đã gây ra tất cả 
điều này bởi vì ông ấy đã tiến hành 
rút quân theo một cách tồi tệ.’ Một 
mặt, tôi sẽ không phủ nhận rằng 
điều đó đã làm trầm trọng thêm một 
số vấn đề. “Tuy nhiên, đó là một 
phần thực sự nhỏ của những gì đã 
xảy ra,” ông Davis nói. “Đây là một 
thảm họa hình thành qua 20 năm, 
và nó kéo dài qua mỗi thời chính 
phủ, bao gồm cả chính phủ Tổng 
thống Biden. Không ai thoát khỏi 
mà không bị thiệt hại.”

Ông Barndollar sử dụng hình 
ảnh tương tự về một học sinh không 
chuẩn bị trước đang cố gắng học gạo 
để thi vào đêm hôm trước.

Ông nói: “Phần lớn điều này đã 
được kết tụ thành kết quả của một 
cuộc chiến thất bại và 20 năm ngạo 
mạn và tự  lừa dối của người Mỹ.”

“Cố gắng thể hiện một màn kết 
thúc hoàn mỹ rồi sau đó có thể sẽ 
cố học nhồi nhét cho kỳ thi cuối vào 
đêm hôm trước, vì đã không học 
trong cả học kỳ. Nếu quý vị uống bốn 
lon Red Bull thay vì hai lon, thì điều 
đó có hữu ích không? Tôi đoán là có 
thể, nhưng có lẽ quý vị đã tự gây sức 
ép cho mình với bất cứ điều gì mà 
quý vị đã làm trước đó.”

Ông Ken Silva đưa tin về các vấn đề an 
ninh quốc gia cho The Epoch Times. 
Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc 
trong lĩnh vực truyền thông về an 
ninh mạng, tội phạm và tài chính.
 
Huệ Giao biên dịch

Một cậu bé người Afghanistan chơi trên xác của một 
chiếc xe tăng thời Liên Xô dọc theo con đường ở ngoại 
ô Kabul vào ngày 28/11/2019.

Một du khách băng qua khu vực nhà 
ga khi đợt bùng phát COVID 19 vẫn 
tiếp diễn, tại phi trường Quốc tế JFK 
của New York hôm 15/05/2020.

Các nhân viên 
biên phòng Hoa 
Kỳ đã thu giữ một 
phù hiệu FBI giả 

“rất giống thật” đến 
từ Trung Quốc tại 
Chi nhánh Thư tín 
Quốc tế Chicago 
vào giữa tháng 
08/2021. 

Thẻ chích ngừa 
COVID-19 giả mà 
các nhân viên 
biên phòng thu 
giữ ở Memphis, 
Tennessee,
tháng 08/2021. 

SHANNON STAPLETON/REUTERS

U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

Tiếp theo từ trang 1

Lệnh này của Hoa Kỳ 
cho biết Bộ sẽ hạn 
chế trong khoảng 
4 tuần đối với bốn 
hãng hàng không 
Trung Quốc.

JIM WATSON / AFP VIA GETTY IMAGES
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Các quyết định của Bắc 
Kinh hồi tháng trước 
đã khiến các nhà đầu tư 

Hoa Kỳ tổn thất rất nhiều 
tiền. Các biện pháp quản lý 

chống lại các công ty Trung Quốc có cổ 
phiếu được niêm yết gần đây trên các 
sàn giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ 
đã làm suy sụp thị trường vốn dĩ đang 
bùng nổ cho việc niêm yết như vậy. Các 
biện pháp này cũng đã làm giảm đáng 
kể giá trị của những công ty đã được 
niêm yết. Nhìn bề ngoài, các biện pháp 
này dường như đi ngược lại lợi ích của 
Trung Quốc. Dòng tiền của Hoa Kỳ từ 
các công ty Trung Quốc niêm yết tại 
Hoa Kỳ thông qua Chứng chỉ giao dịch 
Lưu ký tại Hoa Kỳ (ADR) đã đem lại cho 
Trung Quốc một nguồn tài chính lớn 
cho tăng trưởng và phát triển. Nhưng 
như Trung Cộng đã nhiều lần chứng 
minh, họ coi bảo mật và quyền kiểm 
soát quan trọng hơn mọi thứ khác, kể 
cả tăng trưởng kinh tế và sự giàu có. Tuy 
nhiên, dù dòng chảy của đồng dollar 
đã được chào đón thế nào đi nữa, cũng 
cần thiết phải công bố thông tin về tình 
trạng của doanh nghiệp Trung Quốc; 
yêu cầu này là điều mà giới lãnh đạo 
Trung Cộng không khoan nhượng và 
không thể trao thêm chút quyền kiểm 
soát nào cho các cơ quan quản lý của 
Hoa Kỳ và các cổ đông Mỹ sở hữu các 
cổ phần này.

Vì vậy, hiện nay thị trường phát hành 
cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 
của các công ty Trung Quốc ở Hoa Kỳ 
đã đóng cửa hoàn toàn. Giá trị của các 
công ty Trung Quốc đã niêm yết tại Hoa 
Kỳ đã giảm gần 30%, và chỉ trong tháng 
Bảy, chủ sở hữu của những chứng chỉ 
ADR này đã mất tới 400 tỷ USD. Theo 
lời của một bài báo của Wall Street 
Journal, các nhà đầu tư Hoa Kỳ hẳn 
đã cảm thấy bị giới chức Trung Cộng 
“chơi xỏ”. Hẳn là giờ đây nhiều người ở 
New York và những nơi khác ở Hoa Kỳ 
ao ước rằng danh sách đen các công ty 
Trung Quốc bán cổ phần ở Hoa Kỳ của 
ông Donald Trump đã có thể nhiều hơn 
và dài hơn, Tổng thống Biden lẽ ra đã có 
thể mở rộng danh sách này. Nhưng tất 
nhiên là, tiền thì đã mất rồi.

Để bảo vệ các nhà đầu tư Hoa Kỳ 
trong tương lai, Ủy ban Chứng khoán 
và Giao dịch (SEC) hứa sẽ xem xét 
các hướng dẫn niêm yết và yêu cầu 
công bố thông tin nhiều hơn và có sự 
bảo đảm lớn hơn từ các công ty Trung 
Quốc muốn niêm yết tại Hoa Kỳ. Dù 
sao đi nữa, Bắc Kinh cũng đã bày tỏ sự 
bất ngờ trước những gì họ đã gây ra, 
và hứa trong tương lai sẽ tính đến sự 
nhạy cảm của thị trường. Nhưng ngay 
cả khi các biện pháp này cho phép 
dòng chảy của đồng dollar tăng trở lại, 
thì sẽ mất một thời gian lâu, nếu có, 
trước khi dòng tiền này có thể trở lại 
mức cũ. Trung Quốc sẽ bỏ lỡ sự hỗ trợ 
tài chính cho tăng trưởng trong tương 
lai, nhưng Trung Cộng sẽ đạt được 
những gì họ muốn.

Từ lâu Bắc Kinh đã duy trì các lệnh 
cấm ngoại quốc sở hữu nhiều loại hình 
công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực công 
nghệ, thông tin, và tất nhiên là quốc 
phòng. Nhiều công ty quản lý [đầu 
tư] đã “né tránh” hạn chế này bằng 
cách thiết lập một phương thức đầu tư 
được gọi là “các tổ chức có lợi ích thay 

đổi” (variable-interest entities, VIE). 
Những tổ chức này thành lập một công 
ty vỏ bọc ở ngoại quốc và được hưởng 
một phần lợi nhuận của công ty mẹ [ở 
Trung Quốc] theo thỏa thuận; người 
Hoa Kỳ và người ngoại quốc có thể rót 
vốn vào các công ty vỏ bọc này thông 
qua việc mua cổ phần. Bắc Kinh có vẻ 
chấp thuận với những kiểu dàn xếp 
như vậy vì công ty Trung Quốc nhận 
được nguồn tài chính từ ngoại quốc mà 
không phải công bố thông tin; bên phải 
thực hiện công bố thông tin là công 
ty vỏ bọc. Tất nhiên, kiểu dàn xếp này 
là một vấn đề khác đối với các công ty 
Trung Quốc được niêm yết trên các sàn 
giao dịch của Hoa Kỳ. Đối với các VIE 
này, cả SEC và các sàn giao dịch chứng 
khoán đều có thể yêu cầu công bố 
thông tin, có thể áp đặt các quy định bổ 
sung, và ra lệnh quyền kiểm soát được 
phân chia theo tỷ lệ sở hữu cho những 
người mua ở Hoa Kỳ. Mặc dù các VIE 
này không phải là những công ty bị 
cấm, nhưng các yêu cầu này rõ ràng là 
quá nhiều đối với Trung Cộng.

Sự kiện gần đây nhất là một ví dụ 
minh họa hoàn hảo. Công ty gọi xe 
Trung Quốc Didi vừa hoàn thành một 
đợt IPO đồ sộ tại Hoa Kỳ. Trung Cộng 
dường như không phản đối, nhưng sau 
đó họ lập tức sử dụng cơ quan quản lý 
của mình để cấm Didi nhận thêm người 
dùng mới. Cổ phiếu của Didi tại Hoa 
Kỳ, nếu không muốn nói là vô giá trị, 
đột nhiên trở nên kém giá trị hơn rất 
nhiều so với thời điểm IPO. Bắc Kinh đã 
phản ứng tương tự với một công ty dạy 
học thêm lớn khi họ đã niêm yết chứng 
chỉ ADR bằng cách cấm công ty này dạy 
những gì mà các trường công lập đã dạy, 
hay nói cách khác là cấm dạy những 
môn học phổ biến nhất của công ty. 
Những hành động này, mặc dù bề ngoài 
không liên quan gì đến việc niêm yết, đã 
khiến các công ty Trung Quốc hủy bỏ kế 
hoạch niêm yết và tạo ra nghi ngờ về giá 
trị của 418 công ty Trung Quốc đã niêm 
yết tại Hoa Kỳ.

Lời hứa của Trung Cộng sẽ quản lý 
tế nhị hơn trong tương lai và lời hứa 
của SEC về việc tìm kiếm công bố thông 
tin và sự bảo đảm lớn hơn cũng có thể 
không rõ ràng. Giờ đây có rất ít hoạt 
động niêm yết mới diễn ra. Thực sự là, 
nhiều công ty Trung Quốc chuẩn bị IPO 
đã hủy bỏ những kế hoạch này. Chắc 
chắn các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã thề sẽ 
cẩn thận hơn nhiều với các giao dịch 
mua của họ hoặc đơn giản là tránh xa 
hoàn toàn các hoạt động niêm yết của 
Trung Quốc. Những diễn biến này cùng 
với việc các nhà sản xuất Hoa Kỳ quyết 
định đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra 
khỏi Trung Quốc cho thấy rõ rằng cuộc 
thảo luận từ lâu về sự tách rời hai nền 
kinh tế Trung Quốc và Hoa Kỳ đang 
diễn ra nhanh chóng, bất kể những ý 
định của hai chính phủ này là gì.

Ông Milton Ezrati là một biên tập viên 
cộng tác với The National Interest, 
một chi nhánh của Trung tâm Nghiên 
cứu Vốn Con người tại Đại học Buffalo 
(SUNY), và là nhà kinh tế trưởng của 
Vested, công ty truyền thông có trụ sở 
tại New York. 

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

Lưu Đức biên dịch

ANDERS CORR

Từ ngày 16/07 đến ngày 
20/07, hàng ngàn người 
ủng hộ Pháp Luân Công 
trong trang phục màu 

vàng đã xuống đường ở Hoa 
Thịnh Đốn, New York, San Francisco, 
London, và các nơi khác. Đây là cuộc 
tụ họp thường niên được tổ chức đặc 
biệt để phản đối những vi phạm nhân 
quyền kéo dài liên tục hàng thập kỷ 
của Trung Cộng. Tại sự kiện ở thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn, một chuyên gia về tự 
do tôn giáo của Viện Hudson đã cáo 
buộc rằng Trung Cộng đang phạm tội 
diệt chủng chống lại Pháp Luân Công.

Nhiều nguồn tin của chính phủ Hoa 
Kỳ đã thừa nhận toàn bộ các báo cáo 
và cơ sở lý luận về cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công, và các bằng chứng quan 
trọng, không thể chối cãi về việc bỏ 
tù hàng loạt, tra tấn và cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng của con số có thể lên 
tới hàng triệu người. Các hành vi của 
Trung Cộng hội đủ tiêu chuẩn của định 
nghĩa pháp lý và mô tả học thuật về tội 
diệt chủng theo Công ước Liên Hiệp 
Quốc về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội 
ác Diệt chủng năm 1948.

Pháp Luân Công là một môn 
tu luyện tinh thần xoay quanh các 
nguyên lý của Phật gia và Đạo gia, được 
truyền ra rộng rãi ở Trung Quốc từ năm 
1992. Bảy năm sau, Trung Cộng xem 
môn tu luyện ôn hòa này là mối đe dọa 
lớn nhất đối với họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi 
là Pháp Luân Đại Pháp, đề cao ba 
nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn, rõ 
ràng đi ngược lại các triết lý riêng của 
Trung Cộng như “quyền lực chính 
trị nảy sinh từ nòng súng” (theo Mao 
Trạch Đông năm 1938).

Phong trào Pháp Luân Công là một 

mối đe dọa đặc biệt đối với quyền lực 
ngày càng tăng của Trung Cộng, bởi 
các học viên của môn tu luyện này 
thường là người làm việc bên trong các 
doanh nghiệp, các trường đại học và 
nhà nước Trung Quốc.

Đôi khi các học viên Pháp Luân 
Công đã tiết lộ những thông tin quan 
trọng cho các ấn phẩm được thiết 
lập bên ngoài Trung Quốc. Điều này 
giúp cho Pháp Luân Công trở thành 
một đồng minh đương nhiên và 
mạnh mẽ của tất cả các nền dân chủ 
đang tìm cách bóc trần sự thật về 
những hành động tàn bạo mà Trung 
Cộng đã thực hiện.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, 
bao gồm cả truyền thông của Trung 
Cộng, có khoảng 70 đến 100 triệu học 
viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới 
vào cuối những năm 1990. Con số này 
lớn hơn tổng số đảng viên Trung Cộng 
vào thời điểm đó.

Sự chú ý ngày càng thù địch từ phía 
Trung Cộng đã buộc nhà sáng lập Pháp 
Luân Công, ông Lý Hồng Chí (李洪志), 
phải di cư sang Hoa Kỳ năm 1995. Khi 
sự chú ý tiêu cực dần gia tăng, đặc biệt 
là trên các phương tiện truyền thông 
nhà nước, các học viên Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc bắt đầu kháng 
nghị. Sự việc này đạt đến đỉnh điểm vào 
ngày 25/04/1999, khi ít nhất 10,000 học 
viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện 
Trung Cộng bằng một buổi thiền định 
ôn hòa tại Trung Nam Hải, nơi có tòa 
nhà chính phủ trung ương của Trung 
Quốc ở Bắc Kinh.

Trung Cộng cảm thấy bị đe dọa. Họ 
đã tuyên bố phong trào này là “dị giáo” 
và là mối đe dọa lớn nhất đối với an 
ninh quốc gia kể từ phong trào dân chủ 
năm 1989. Vào ngày 20/07/1999, người 
đứng đầu Trung Cộng là Giang Trạch 
Dân đã cấm Pháp Luân Công và thành 
lập “phòng 610” giống Gestapo, có 
quyền lực cao hơn cả cảnh sát và tòa án 
ở Trung Quốc – nơi tự do tôn giáo được 
cho là, nhưng không thực sự, được hiến 
pháp Trung Quốc bảo vệ.

Sau đó, các quan chức Trung Cộng 
như Trần Toàn Quốc (陈全国) đã tiến 
hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công, 
và sử dụng các phương pháp “cải tạo” 
mà sau này trở thành một phần của 
cuộc diệt chủng chống lại người Duy 
Ngô Nhĩ. Cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc cũng là một nỗ 
lực “tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, 
đối với một quốc gia, một dân tộc, 
một chủng tộc hoặc một nhóm tôn 
giáo,” bao gồm bằng việc sát hại cũng 
như gây ra các tổn hại khác về thể 
xác và tinh thần. Do đó, cuộc đàn áp 
này là một tội ác diệt chủng theo định 
nghĩa của Liên Hiệp Quốc.

Các nghiên cứu học thuật đã ước 
tính tổng số ca ghép gan và thận ở 
Trung Quốc từ năm 2000 đến 2014 – 
có khả năng chủ yếu được lấy từ các 
học viên Pháp Luân Công – lên tới 1.5 
triệu ca. Tòa án Luận tội Trung Quốc 
(China Tribunal) năm 2020, được tổ 
chức tại London, đã trích dẫn số liệu 
thống kê cho thấy có khoảng 60,000 
đến 90,000 ca cấy ghép nội tạng hàng 
năm (trừ đi khoảng 5,000 người hiến 
tặng tình nguyện được ghi nhận, cho 
thấy sự thiếu hụt khoảng 55,000 đến 
85,000 ca cấy ghép hàng năm là không 
giải thích được).

Tòa án Luận tội Trung Quốc cũng 
phát hiện thêm rằng, “Mổ cướp nội tạng 
đã xảy ra ở nhiều nơi tại Cộng Hòa Nhân 
Dân Trung Hoa rất nhiều lần trong 
khoảng thời gian ít nhất 20 năm và vẫn 
tiếp tục cho đến ngày nay… Trong thực 
trạng mổ cướp nội tạng kéo dài ở Cộng 
Hòa Nhân Dân Trung Hoa, các học viên 
Pháp Luân Công đã thật sự bị sử dụng 
làm nguồn cung cấp nội tạng bị mổ 
cướp, và có lẽ là nguồn cung cấp chính.”

Theo một báo cáo của Freedom 
House năm 2015, “Hàng trăm ngàn 
học viên [Pháp Luân Công] đã bị kết án 
lao động và án tù, khiến họ trở thành 
nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất trong 

Hoa Kỳ cần mạnh tay hơn trước sự tấn công 
của Trung Cộng nhắm vào Pháp Luân Công
Hãy cùng hy vọng rằng 
sẽ ngày càng có nhiều 
người dân Hoa Kỳ ủng hộ 
Pháp Luân Công trong 
việc tìm lối thoát khỏi 
một cấp độ đàn áp mà 
đáng buồn thay nên được 
gọi là tội ác diệt chủng.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễn hành hôm 16/07/2021 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đánh dấu 22 năm Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công.

Logo của đại công ty gọi xe Trung Quốc Didi Chuxing được nhìn thấy tại trụ sở chính ở Bắc Kinh hôm 02/07/2021. 

Các học viên Pháp Luân Công trong một sự kiện tái hiện lại tội ác mổ cướp nội tạng người bất hợp pháp của 
Trung Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 19/04/2016.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia một cuộc diễn hành đánh dấu 22 năm ngày Trung Cộng bắt đầu cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 16/07/2021.

Ngài Geoffrey Nice QC, chủ tọa Tòa án Luận tội Trung Quốc, đưa ra phán quyết của tòa án tại London hôm 17/06/2019.
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nước,” và trên thế giới, nếu tôi có thể 
nói thêm. Các nguồn tin của Pháp 
Luân Công cho biết vài triệu học viên 
Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong 
20 năm qua ở Trung Quốc.

Trong năm 2017, Freedom House 
đã kiểm chứng độc lập được 933 
trường hợp với các bản án lên đến 12 
năm tù dành cho các học viên Pháp 
Luân Công từ năm 2013 đến 2016, 
thường được áp dụng chỉ vì đức tin 
của họ. Theo tổ chức bất vụ lợi này, 
“Bằng chứng hiện có cho thấy việc 
cưỡng bức lấy nội tạng, từ những học 
viên Pháp Luân Công bị giam giữ để 
bán cho các hoạt động cấy ghép, đã 
xảy ra trên quy mô lớn và có thể vẫn 
đang tiếp diễn.”

Một phần quan trọng của chiến 
dịch chống Pháp Luân Công này là 
việc sử dụng các phương tiện truyền 
thông nhà nước để mô tả các học viên 
như những kẻ hạ đẳng, nhằm biện 
minh cho việc tra tấn và tận diệt họ.

Ngày càng có nhiều người dân 
Hoa Kỳ thức tỉnh về tội ác diệt chủng 
đối với Pháp Luân Công. Các chính 
trị gia của lưỡng đảng đều đang hành 
động. Trong số 17 Thượng nghị sĩ và 
Dân biểu Hoa Kỳ đồng ý yêu cầu của 
các học viên Pháp Luân Công để thể 
hiện sự ủng hộ nhân dịp năm thứ 22 
của cuộc đàn áp, có 8 người thuộc 
Đảng Dân Chủ và 9 người thuộc Đảng 
Cộng Hòa. Trong các tuyên bố riêng 
biệt vào ngày 20/07, cả Thượng nghị 
sĩ Robert Menendez (Dân Chủ–New 
Jersey) và Thượng nghị sĩ Marco 
Rubio (Cộng Hòa–Florida) đều bày tỏ 
sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và 
tự do tôn giáo nói chung.

Năm nay, các Dân biểu thuộc 
Đảng Dân Chủ đã thể hiện sự ủng 
hộ, và do đó xứng đáng được vinh 
danh công khai là bà Zoe Lofgren 
(California), ông Mike Doyle 
(Pennsylvania), ông Bill Foster 
(Illinois), ông Sean Maloney (New 
York), ông Dean Phillips (Minnesota), 
ông David Trone (Maryland), ông 
Juan Vargas (California), và ông 
Gerald Connolly (Virginia). Còn các 
Dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa là 
bà Elise Stefanik (New York), ông 
Gus Bilirakis (Florida), bà Vicky 
Hartzler (Missouri), ông Tim Walberg 
(Michigan), ông Steve Chabot (Ohio), 
ông Glenn Grothman (Wisconsin) và 
ông Jack Burgman (Michigan).

Với tư cách là chủ tịch Ủy ban 
Ngoại giao Thượng viện, Thượng 
nghị sĩ Menendez đã đưa ra một 
tuyên bố hoàn hảo nhất vào ngày 
20/07 về Pháp Luân Công. Trong một 
bức thư, ông viết, “Ngày này 22 năm 
trước đây, Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa đã tiến hành một cuộc đàn áp 
tàn nhẫn và bạo ngược đối với những 

người tu luyện Pháp Luân Công, và 
nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. 
Trong hơn hai thập kỷ kể từ đó, hàng 
chục ngàn công dân Trung Quốc đã 
bị đàn áp vì đức tin của mình, bị bỏ 
tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, và 
phải chịu đựng tội ác mổ cướp nội 
tạng theo các cáo buộc đáng tin cậy.”

Một báo cáo ngày 12/05 của Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo 
đã ghi nhận các báo cáo về hàng 
chục triệu học viên Pháp Luân Công 
ở Trung Quốc, hơn 6,600 người bị bắt 
giữ phi pháp vào năm 2019 và hơn 
600 người bị kết án tới 14 năm tù. 

Báo cáo năm 2021 của Ủy ban 
Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ 
(USCIRF) cũng ghi nhận cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và 
bằng chứng về cưỡng bức mổ cướp 
nội tạng. Báo cáo này nêu rõ, “Theo 
các báo cáo, hàng ngàn học viên 
Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu 
và bắt giữ trong năm 2020 vì thực 
hành đức tin của mình, và một số có 
khả năng đã thiệt mạng do bị ngược 
đãi và tra tấn trong thời gian bị giam 
giữ. Các báo cáo quốc tế đáng tin cậy 
cũng cho rằng hoạt động mổ cướp nội 
tạng, kể cả từ các học viên Pháp Luân 
Công, có thể vẫn còn đang tiếp diễn.”

Chúng ta có thể không mong đợi 
nhiều học giả hoặc các tập đoàn lớn 
sẽ ủng hộ Pháp Luân Công trong 
tương lai gần, vì nhiều người đang 
truy cầu một số lợi ích kinh doanh 
từ Trung Quốc, bao gồm việc có 
thêm nhiều sinh viên Trung Quốc 
hơn đóng học phí toàn phần tại các 
trường đại học ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 
chúng ta hãy hy vọng rằng ngày càng 
có nhiều người dân Hoa Kỳ, thuộc 
kiểu người sống có nguyên tắc được 
đề cập ở trên, sẽ ủng hộ Pháp Luân 
Công trong việc tìm lối thoát khỏi 
một mức độ bức hại mà đáng buồn 
thay nên được gọi là tội ác diệt chủng. 
Cuộc diệt chủng này còn đáng lên án 
gấp đôi vì những nguyên lý căn bản 
mà môn tu luyện Pháp Luân Công 
thực hành, cụ thể là Chân, Thiện, 
và Nhẫn, rất đáng được tôn vinh, và 
đáng buồn là lại thiếu vắng trong sự 
cai trị của Trung Cộng ngày nay. 

Ông 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, 
và đã thực hiện các nghiên cứu sâu 
rộng ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu. 

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

Yến Nhi biên dịch

Trung Cộng làm ngưng dòng 
tiền từ ngoại quốc

Nhìn chung, các hành vi 
tra tấn thể hiện một thái 
độ và cách tiếp cận xuyên 
suốt toàn diện của nhà 
nước Trung Quốc đối với 
các học viên Pháp Luân 
Công. Về bản chất, các 
hành vi này là có tính hệ 
thống và có ý đồ trừng 
phạt, bài xích, làm nhục, 
làm mất nhân tính, hạ 
thấp nhân phẩm và ma 
quỷ hóa các học viên Pháp 
Luân Công, buộc họ công 
khai không thừa nhận 
và từ bỏ việc tu luyện của 
mình. Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa và các nhà lãnh 
đạo của chế độ này đã tích 
cực kích động cuộc đàn 
áp như vậy với mục đích 
duy nhất là xóa bỏ phương 
thức tu luyện, và niềm tin 
vào Pháp Luân Công.
 
Tòa án Luận tội Trung Quốc

JUSTIN PALMER

JIM WATSON / AFP VIA GETTY IMAGES
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ROBERT G. NATELSON

Đây là bài viết thứ hai 
trong loạt các bài tiểu 
luận đáp trả các cáo buộc 
phỉ báng chống lại Hiến 

Pháp Hoa Kỳ. Bài đầu tiên 
trong loạt bài này đề cập đến 

cáo buộc rằng Hiến Pháp phân biệt 
đối xử với phụ nữ. Trên thực tế, như 
bài tiểu luận đó đã cho thấy, những 
nhà sáng lập [Hiến Pháp] đã rất nỗ lực 
để bảo đảm văn kiện này là trung lập 
về chủ đề giới tính.

Một cáo buộc sai lầm khác là Hiến 
Pháp đã bắt nguồn và tiếp tục phản 
ánh “phân biệt chủng tộc có hệ 
thống.” Các nhà phê bình chỉ ra Điều 
I, Mục 2, Khoản 3 – “thỏa hiệp ba-
phần-năm” được giải thích bên dưới – 
mặc dù điều khoản đó đã được sửa đổi 
trong văn kiện này hơn 150 năm trước.

Bằng cách minh họa, một câu 
chuyện trên trang bìa tạp chí Time 
năm 2011 khẳng định, “Những nhà 
sáng lập… đã cho chúng ta ý tưởng 
rằng một người da đen bằng ba-phần-
năm của một con người.” Năm 2020, 
Time đã nhấn mạnh hơn ở cột bình 
luận, nói rằng “Hiến Pháp xác định 
người Mỹ gốc Phi Châu chỉ là ba-
phần-năm của một con người.” Tương 
tự, một đoạn của tạp chí Teen Vogue 
đã thông tin sai cho độc giả trẻ bằng 
những từ sau:

“Quyền thượng đẳng của người da 
trắng là có tính hệ thống… Nó phát 
triển mạnh trong lĩnh vực chính trị 
với các hệ thống… như cử tri đoàn, 
một quy trình ban đầu được thiết 
kế để bảo vệ sự ảnh hưởng của các 
chủ nô da trắng, ngày nay vẫn được 
sử dụng để xác định trong các cuộc 
bầu cử tổng thống [bởi vì]… người 
da đen bị nô lệ… đã được tuyên bố 
bằng ba phần năm của một con người 
để khẳng định quyền lực của những 
người đàn ông da trắng, những người 
đã giữ họ trong giam cầm.”

Trên Internet có rất nhiều thứ như vậy.
Sự thật là văn bản Hiến Pháp 

không phân biệt chủng tộc. Những 
nhà sáng lập [Hiến Pháp] đã sử dụng 
cùng một từ – “người” (person) – để 
chỉ người thuộc mọi chủng tộc. Họ 
bác bỏ các tiêu chuẩn chủng tộc 
trong việc bầu cử và nắm giữ chức 
vụ chính quyền, điều đã làm vô hiệu 
hiến pháp của một số tiểu bang. Cho 
mọi mục đích, họ đối xử với những 
người da đỏ đóng thuế và một số 
lượng đáng kể người Mỹ gốc Phi 
Châu tự do giống hệt như cách họ đối 
xử với người da trắng.

Vậy thỏa hiệp ba-phần-năm là gì? 
Và cơ sở của cáo buộc thỏa hiệp này 
phân biệt chủng tộc là gì?

Thỏa hiệp ba-phần-năm giải quyết 
hai vấn đề: (1) số lượng dân biểu 
trong phái đoàn của mỗi tiểu bang 
tại Hạ viện và (2) thuế trực thu của 
liên bang đóng góp từ mỗi tiểu bang. 
Thuế trực thu là loại thuế đánh vào 
từng cá nhân (“thuế thân”) và trên 
nhiều loại mặt hàng, chẳng hạn như 
tài sản, thu nhập, của cải, và nghề 
nghiệp. Thuế trực thu được phân biệt 
với “thuế gián thu” hoặc “thuế quan” 
(duties), chủ yếu là đánh vào tiêu 
dùng và vận chuyển hàng hóa qua 
các ranh giới chính trị.

Hiến Pháp quy định rằng mỗi tiểu 
bang sẽ có ít nhất một dân biểu trong 
Hạ viện. Thỏa hiệp ba-phần-năm 
thêm rằng cả các dân biểu bổ sung 
và thuế trực thu sẽ được phân chia 
giữa các tiểu bang theo dân số của 
họ. Nhưng chỉ vì những mục đích này, 
dân số của mỗi tiểu bang sẽ được giảm 
bớt (1) do không tính “Người da đỏ 
không bị đánh thuế” và (2) xác định 
rằng mỗi một nô lệ là ba-phần-năm 

của một người tự do.
Nếu quý vị cho rằng việc đếm số 

người là cơ sở thích hợp cho sự đại 
diện tại quốc hội, thì thật dễ dàng 
để thấy rằng người ta có thể hiểu sai 
như thế nào về việc cắt giảm cho 
người nô lệ và loại trừ những người 
da đỏ không đóng thuế là biểu hiện 
của sự phân biệt chủng tộc. Tuy 
nhiên, nhiều người, có lẽ là hầu 
hết, những nhà sáng lập Hiến Pháp 
không nghĩ rằng việc đếm số người 
là cơ sở thích hợp cho việc xác định 
đại diện. Họ tin rằng sự đại diện nên 
tuân theo khả năng đóng góp doanh 
thu thuế liên bang. Quan điểm này 
được kế thừa từ lịch sử Anh Quốc 
và được phản ánh trong khẩu hiệu 
Chiến tranh Cách mạng, “Không 
đóng thuế nếu không có đại diện!”

Nhưng khi những nhà sáng lập 
Hiến Pháp cố gắng tìm ra một công 
thức để tính toán khả năng đóng 
góp thuế của mỗi tiểu bang, họ đã 
gặp khó khăn trong thực tế. Sau khi 
bác bỏ một số công thức được đề 
xướng vì không thể thực hiện được, 
họ thừa nhận rằng, ít nhất về lâu 
dài, khả năng đóng thuế của một 
tiểu bang sẽ tương quan với dân số 
của tiểu bang đó.

Như ông James Wilson ở 
Pennsylvania đã nói, “Tại những quận 
lớn như Tiểu bang, số lượng người là 
thước đo tốt nhất về sự giàu có của họ. 
Do đó, cho dù sự giàu có hay những 
con số được dùng để hình thành nên 
tỷ lệ thì cũng giống nhau.”

Có hai ngoại lệ đối với quy tắc về 
khả năng đóng thuế theo dân số. Đầu 
tiên, một số tiểu bang có một số lượng 
đáng kể người dân da đỏ được cai trị 
độc quyền bởi các bộ lạc của họ. Họ 
không đóng thuế tiểu bang và không 
đóng thuế liên bang. Thứ hai, những 
nhà sáng lập Hiến Pháp công nhận 
rằng, tính trung bình, nô lệ sản xuất 
được [sản phẩm] thấp hơn nhiều so 
với những người tự do.

Sự công nhận này không liên 
quan gì đến chủng tộc. Đó là bởi vì 
nô lệ – thuộc bất kỳ chủng tộc nào 
– không thể bán sức lao động và tài 
năng của họ trên thị trường tự do. Họ 
bị mắc kẹt trong một hệ thống chỉ 

huy và kiểm soát tập trung, giống như 
chủ nghĩa cộng sản.

Do đó, những nhà sáng lập Hiến 
Pháp phải tìm cách giảm bớt sự đại 
diện của một tiểu bang theo tỷ lệ dân 
số bị giam cầm trong đó.

May mắn thay, Quốc hội Hợp bang 
đã hoàn tất việc này cho họ. Năm 1783, 
Quốc hội đã nghiên cứu năng suất 
tương đối của nô lệ và công nhân tự do. 
Trong đó các yếu tố được xem xét là:

• Những ưu đãi khác nhau của 
những người nô lệ và người tự do;

• giá trị sản lượng làm ra tương ứng 
của họ, những người nô lệ làm ra 
thấp hơn nhiều vì các biện pháp 
khuyến khích kém;

• chi phí ăn và mặc tương ứng cho 
lao động tự do và nô lệ;

• độ tuổi mà những người trẻ tuổi tự 
do và nô lệ bắt đầu làm việc (được 
chứng minh là trẻ em tự do [bắt 
đầu làm việc ở độ tuổi] thấp hơn 
trẻ em nô lệ);

• khí hậu khác nhau ở các tiểu bang 
tự do và tiểu bang có chế độ nô lệ;

• giá trị của xuất nhập cảng ở các 
tiểu bang tự do và tiểu bang có 
chế độ nô lệ; và

• nô lệ bị phân bố một cách không 
cân đối phải làm việc trong nông 
nghiệp thay vì sản xuất và các 
hoạt động khác.

Chủng tộc thậm chí còn không có 
trong danh sách của Quốc hội!

Người ta nhớ đến câu nói của ngài 
Thomas Jefferson [dẫn chiếu] từ thi 
hào Hy Lạp Homer: “Chắc chắn rằng 
bất cứ ngày nào đó, Biến một người 
thành nô lệ, sẽ lấy đi nửa giá trị của 
người đó.” Như ngài Jefferson đã 
biết, thi hào Homer đang nói về nô 
lệ da trắng.

Nói cách khác, thỏa hiệp ba-phần-
năm không phải là một tuyên bố về 
chủng tộc. Đó là một tuyên bố về sự 
kém hiệu quả kinh tế của chế độ nô lệ.

Các nhà phê bình cho rằng thỏa 
hiệp ba-phần-năm làm lợi cho các 
tiểu bang có chế độ nô lệ. Trên thực 
tế, [biện pháp] trừng phạt họ là giảm 
đại diện tại quốc hội. Và đây là phương 
thức hoạt động: Giả sử một tiểu bang 

có dân số 300,000 người. Giả sử dân số 
này bao gồm 210,000 người da trắng; 
10,000 người da đen tự do; 50,000 nô 
lệ; 20,000 công dân da đỏ nộp thuế, 
và 10,000 thổ dân da đỏ bộ lạc không 
nộp thuế. Chỉ những người da đỏ nộp 
thuế mới được tính, và số lượng nô 
lệ sẽ giảm xuống để phản ánh năng 
suất tương đối kém của họ. Do đó, với 
mục đích phân bổ các dân biểu và 
thuế trực thu, dân số của tiểu bang sẽ 
chỉ được ghi nhận là 270,000 người 
chứ không phải 300,000 người. Tức 
là: 210,000 + 10,000 + [3/5 x 50,000] + 
20,000 + 0 = 270,000.

Đúng là thỏa hiệp cũng đã làm 
giảm thuế trực thu từ tiểu bang có 
chế độ nô lệ. Nhưng đó không phải 
là một thỏa thuận đặc biệt tốt đối với 
các tiểu bang có chế độ nô lệ, bởi vì 
ngoại trừ thời chiến, Quốc Hội dự 
kiến chỉ sử dụng thuế gián thu – một 
dự đoán đã được chứng minh là đúng 
trong nhiều năm.

Gần như tất cả những nhà sáng lập 
Hiến Pháp đều hiểu rằng chế độ nô lệ 
là xấu xa. Nhưng như tôi sẽ giải thích 
trong một số bài tiểu luận sau, họ cần 
phải chấp nhận điều đó với hy vọng có 
thể giữ được liên bang. Thất bại sẽ dẫn 
đến một lục địa bị chia cắt và chiến 
tranh giữa các khu vực kiểu Âu Châu.

Nhưng chúng ta đừng phóng đại 
sự nhượng bộ của những nhà sáng 
lập Hiến Pháp mà nhìn vào sự thật 
đã được minh chứng: Thỏa hiệp ba-
phần-năm không phải là sự công nhận 
hoặc trợ giúp cho chế độ nô lệ, mà là 
dựa vào phát hiện cho thấy chế độ nô 
lệ là bất công và kém hiệu quả kinh tế.

Tác giả Robert G. Natelson, cựu giáo 
sư luật hiến pháp, là thành viên cao 
cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập 
ở Denver, cố vấn cấp cao cho phong 
trào Công ước các Tiểu bang. Các bài 
nghiên cứu của ông về ý nghĩa của 
Hiến Pháp đã được các thẩm phán 
trong Tối cao Pháp viện trích dẫn 
nhiều lần. Ông là tác giả của cuốn 
sách “Hiến Pháp Gốc: Điều Mà Văn 
Kiện Này Thực Tế Đã Nói và Hàm 
Nghĩa” (tái bản lần thứ 3 năm 2014). 

Minh Khanh biên dịch

BÌNH LUẬN 42% người bán hàng đứng đầu 
của Amazon.com đến từ Trung Quốc... 
Do đó, sức mạnh kinh tế tương ứng 
của Hoa Kỳ đang bị phá hủy. 

“Việc đình chỉ chế độ bản vị vàng là chất 
xúc tác để kích hoạt mở rộng tín dụng 
toàn cầu và củng cố vị trí của đồng USD 
như là đồng tiền dự trữ của thế giới...”

- Tác giả Daniel Lacalle 

‘THỎA HIỆP BA-PHẦN-NĂM’
KHÔNG DỰA TRÊN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC

Loạt bài này nằm trong sáng kiến ‘Bảo vệ Hoa Kỳ’ của The Epoch Times.Tác giả: ROBERT G. NATELSON BẢO VỆ HIẾN PHÁP HOA KỲ 3

Thỏa hiệp ba-phần-năm không phải là sự công nhận hoặc 
trợ giúp cho chế độ nô lệ, mà là dựa vào phát hiện cho thấy chế độ 

nô lệ là bất công và kém hiệu quả kinh tế.

Hội trường Độc lập ở Philadelphia: Bên trái là Tòa thị chính cũ, nơi đặt Tối cao Pháp viện từ năm 1791 đến năm 1800, và bên phải của là Tòa nhà Quốc hội từ năm 
1790 đến năm 1800, khi đó Philadelphia là thủ đô của Hoa Kỳ.
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DANIEL LACALLE

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 
50 năm kể từ khi Tổng 
thống Richard Nixon 
đình chỉ khả năng chuyển 

đổi của USD thành vàng. 
Điều này bắt đầu kỷ nguyên của một 
nền kinh tế dựa trên nợ bằng tiền giấy 
pháp định toàn cầu. Kể từ đó, các cuộc 
khủng hoảng xảy ra thường xuyên hơn 
nhưng cũng ngắn hơn và luôn được 
“giải quyết” bằng cách tăng thêm nợ và 
in tiền nhiều hơn.

Việc đình chỉ chế độ bản vị vàng 
là chất xúc tác để kích hoạt mở rộng 
tín dụng toàn cầu và củng cố vị trí của 
đồng USD như là đồng tiền dự trữ của 
thế giới, vì đồng USD trên thực tế đã 
thay thế vàng làm nguồn dự trữ cho các 
ngân hàng trung ương chính.

Mức nợ toàn cầu đã tăng vọt lên hơn 
350% GDP, và cái mà người ta gọi nhầm 
là “nền kinh tế tài chính”, tức là nền kinh 
tế dựa trên tín dụng, đã tăng lên gấp bội.

Chế độ bản vị vàng đã áp đặt một 
giới hạn đối với khả năng tài chính và 
tiền tệ của các chính phủ, đồng thời 
việc đình chỉ bản vị vàng tạo ra một 
động lực chưa từng có để gia tăng tình 
trạng mắc nợ và động cơ tiêu cực để các 
quốc gia chuyển giao sự mất cân bằng 
hiện tại cho các thế hệ tương lai.

Bằng cách thay thế vàng bằng đồng 
USD như một nguồn dự trữ toàn cầu, 

Hoa Kỳ có thể vay và tăng cung tiền 
một cách ồ ạt mà không gây ra siêu lạm 
phát, bởi vì nước này xuất cảng sự mất 
cân bằng tiền tệ của mình sang phần 
còn lại của thế giới. Các loại tiền tệ khác 
đi theo cùng một sự mở rộng tiền tệ mà 
không có được nhu cầu toàn cầu như 
đồng USD được hưởng, do đó, sự mất 
cân bằng gia tăng cuối cùng luôn làm 
cho các đồng tiền đó yếu hơn so với 
đồng bạc xanh và khiến các nền kinh tế 
phụ thuộc nhiều hơn vào đồng USD.

Cuộc chạy đua về 0 này được hầu hết 
các ngân hàng trung ương theo đuổi 
cũng đã đạt được trạng thái mà không có 
sự thay thế thực sự nào cho đồng USD 
làm nguồn dự trữ, bởi vì các quốc gia 
còn lại đều từ bỏ tính chính thống của 
chính sách tài khóa và tiền tệ cùng một 
lúc, làm suy yếu khả năng [đồng tiền] 
của các quốc gia này trở thành nguồn 
dự trữ thay thế của thế giới.

Vào những năm 1960, bất kỳ loại tiền 
tệ nào từ một quốc gia hàng đầu đều có 
thể cạnh tranh với đồng USD nếu lượng 
vàng dự trữ của quốc gia đó có đủ. Ngày 
nay, không có loại tiền tệ pháp định nào 
có thể cạnh tranh với đồng USD cả về 
khả năng tài chính hoặc dự trữ. Ví dụ 
về đồng nhân dân tệ là một điển hình. 
Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, 
nền kinh tế của Trung Quốc chiếm hơn 
17% GDP của thế giới, còn đồng tiền của 
nước này được sử dụng trong ít hơn 4% 
các giao dịch toàn cầu.

Với việc đình chỉ chế độ bản vị vàng, 
ông Nixon củng cố và bảo đảm vị thế 
bá chủ tài chính và tiền tệ của Hoa Kỳ 
trong thời gian dài, đồng thời mở ra một 
nền kinh tế dựa vào tín dụng toàn cầu, 
nơi rủi ro tài chính vượt quá nền kinh tế 
thực một cách bất cân xứng.

Những người bảo vệ việc đình chỉ 
chế độ bản vị vàng cho rằng các cuộc 
khủng hoảng tài chính ngắn hơn và nền 
kinh tế toàn cầu đã mạnh lên trong giai 
đoạn này. Tuy nhiên, việc xem mở rộng 
nợ hàng loạt là nguyên nhân của sự tiến 
bộ là rất cần tranh luận. Nợ phi sản xuất 
đã tăng cao và mức thuế đối với người 
dân tăng lên, trong khi mức độ nghiêm 
trọng của các cuộc khủng hoảng tài 
chính cũng tăng lên, vốn luôn được “giải 
quyết” bằng cách tăng thêm nợ và chấp 
nhận rủi ro nhiều hơn.

Một nền kinh tế sử dụng nợ và việc 
tạo ra lượng tiền khổng lồ mang lại lợi 

ích không tương xứng cho những người 
nhận tiền và tín dụng đầu tiên, đó là 
chính phủ và những người giàu có, tạo 
ra một vấn đề lớn hơn đối với tầng lớp 
trung lưu và người nghèo trong việc 
tiếp cận mức sống tốt hơn khi giá tài 
sản bị tăng một cách giả tạo, nhưng tiền 
lương thực tế tăng chậm hơn giá của các 
chi phí thiết yếu, chẳng hạn như nhà 
ở, chăm sóc sức khỏe, và các tiện ích, 
trong khi các mức thuế tăng.

Ngày nay, việc quay trở lại chế độ 
bản vị vàng có thể không khả thi, với 
quy mô của sự mất cân bằng tiền tệ toàn 
cầu so với vàng, điều này có thể tạo ra 
một cuộc khủng hoảng tài chính khổng 
lồ. Tuy nhiên, một hệ thống theo quy 
tắc Taylor trong chính sách tiền tệ đã 
hạn chế ngân hàng trung ương mở rộng 
bảng cân đối tài sản của mình, đồng thời 
thâm hụt thắt chặt và giới hạn mức nợ 
có thể được thực thi khi có [can thiệp 
của] ý chí chính trị.

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

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

Chánh Tín biên dịch
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Trung Quốc đang sử dụng 
Amazon để hủy hoại các 
doanh nghiệp Hoa Kỳ, 
Âu Châu, Ấn Độ, và Nhật 

Bản, vốn là nền móng của 
nền dân chủ thị trường tự do 

trên quy mô toàn cầu. Nhà sáng lập 
Amazon, ông Jeff Bezos, đang làm nên 
cơ đồ với tầm mắt hạn hẹp trong quá 
trình này. Ông ta đang là một trong 
những người giàu nhất thế giới với  
193 tỷ USD.

Nhưng như sự biến mất gần đây của 
ông Jack Ma ở Trung Quốc cho thấy, 
tiền bạc sẽ không có ý nghĩa gì khi sức 
mạnh của Trung Quốc vượt quá sức 
mạnh của Hoa Kỳ.

Theo một công ty nghiên cứu thị 
trường, 42% người bán hàng đứng đầu 
của Amazon.com đến từ Trung Quốc. 
Các sản phẩm của Trung Quốc được 
bán phá giá này đang đánh bật các cửa 
hàng bán lẻ, làm suy giảm các doanh 
nghiệp nhỏ độc lập của Hoa Kỳ, và rồi 
sau đó, giá được nâng lên ngang bằng 
với thị trường. Do đó, sức mạnh kinh 
tế tương ứng của Hoa Kỳ đang bị phá 
hủy. Nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã 
vượt qua Hoa Kỳ năm 2017 (theo chỉ số 
GDP PPP), hiện đang nhấn chìm Hoa 
Kỳ và các đồng minh của họ, và kèm 
theo đó là nền dân chủ.

Công ty Marketplace Pulsed đã công 
bố nghiên cứu cho thấy hơn 50% người 
bán hàng trên Amazon ở Tây Ban Nha, 
Pháp, Ý, và Canada đều đến từ Trung 
Quốc. Bất cứ nơi nào mà mọi người đặt 
chân tới, đặc biệt là kể từ sau đại dịch, 
thì họ đều chứng kiến các cửa hàng 
đóng cửa tại các Main Street trên khắp 
thế giới. Các cửa hàng đang phải đóng 
cửa vì không thể cạnh tranh lại với lao 
động cưỡng bức và các quy định về môi 
trường yếu ớt của Trung Quốc, dẫn đến 
việc bị thế chỗ bởi hàng chồng các hộp 
rỗng của Amazon mà bên trong giấu 
hàng hóa gắn nhãn mác Trung Quốc.

Đây là cách tiếp thị không trung thực 
do sự thờ ơ mặc kệ, và không phải là 
điều mà người tiêu dùng mong muốn.

Thương mại điện tử toàn cầu của 
Trung Quốc thông qua Amazon được 
thúc đẩy không chỉ vì giá rẻ và việc 
Amazon từ chối yêu cầu kê khai quốc 
gia xuất xứ (COO); trong nhiều tình 
huống còn vì trong đó bao gồm những 
thứ như hàng giả, quảng cáo sai sự thật, 
trộm cắp sở hữu trí tuệ (IP), vi phạm 
bản quyền và gian lận hải quan. Trên 
thực tế, hồi tháng Một chính phủ Hoa 
Kỳ đã xác định một số trang web quốc 
tế của Amazon tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc bán hàng giả, được sản xuất từ   
sở hữu trí tuệ bị đánh cắp, hoặc vi phạm 
bản quyền. Amazon phản đối việc yêu 

cầu họ kê khai COO, nhất là [hàng hóa 
xuất xứ] Trung Quốc bởi các hoạt động 
thương mại lấn lướt của nước này, trong 
đó có việc bán phá giá và trốn thuế đối 
với các sản phẩm mà họ bán.

Năm nay, Amazon cuối cùng đã loại 
bỏ một số thương gia Trung Quốc khỏi 
nền tảng của mình bởi “các đánh giá 
có thưởng”. Đó là khi các nhà cung cấp 
trả tiền cho các bên thứ ba để viết các 
đánh giá tích cực về những sản phẩm 
được bán trên Amazon. Theo tờ Bưu 
điện Nam Hoa Tảo báo (SCMP), điều đó 
đã “làm tổn hại đến thương mại điện tử 
xuyên biên giới của Trung Quốc.”

Vụ tổn thất mới nhất trên Amazon 
là hãng Tomtop Technology của Trung 
Quốc, đã mất 54 cửa hàng kể từ tháng 
Bảy. Amazon đã đóng băng 6.3 triệu 
USD tiền của Tomtop, rõ ràng là do 
vi phạm các chính sách đánh giá sản 
phẩm của Amazon. Theo công ty mẹ 
của Tomtop, “Lý do có thể là do các 
đánh giá không thỏa đáng đối với một số 
sản phẩm, được cho là vi phạm các quy 
tắc nền tảng của Amazon.” Con số 6.3 
triệu USD chỉ là một giọt nước trong đại 
dương về hoạt động xuất cảng toàn cầu 
của Trung Quốc thông qua Amazon.

Theo SCMP: “Tomtop hiện là một 
trong số các thương gia Trung Quốc bị 
cuốn vào một chiến dịch từ Amazon 
nhằm loại bỏ các vi phạm điều khoản 
dịch vụ của mình, đặc biệt là các ‘đánh 
giá có thưởng’. Tuy nhiên, cuộc đàn 
áp của nền tảng này đối với việc lạm 
dụng đánh giá đã là một đòn giáng 
mạnh vào ngành này.”

Cho đến thời điểm này, Amazon đã 
thu lợi bằng cách cho phép hành vi lạm 
dụng việc đánh giá, và các biện pháp 
đối phó của họ là quá ít ỏi, quá muộn 
màng. Các biện pháp này để lại vấn đề 
lớn hơn là Amazon đã cho phép bán 
hàng hóa Trung Quốc, vốn đến từ một 
quốc gia vô đạo đức, hoặc thậm chí trực 
tiếp từ những người lao động nô lệ tại 
Tân Cương, cho những khách hàng nhẹ 
dạ cả tin khắp thế giới.

Ít ra Amazon cũng nên yêu cầu các 
nhà cung cấp thông báo cho người tiêu 
dùng về nguồn gốc xuất xứ (COO) của 
sản phẩm, bao gồm cả quốc gia, tỉnh 
và khu vực, nhằm giải quyết những vấn 
đề như nạn diệt chủng ở Tân Cương, và 
cho phép người tiêu dùng vận dụng sức 
mua của họ cho mục đích tốt đẹp. Người 
tiêu dùng nên được tạo điều kiện để 
mua hàng từ các khu vực mà họ muốn 
ủng hộ, như các nền dân chủ khác, từ đó 
tránh các sản phẩm bắt nguồn từ những 
khu vực có vấn đề về đạo đức, đồng 
thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và 
phát thải khí nhà kính từ quá trình vận 
chuyển hàng hóa toàn cầu. Mua hàng 
nội địa phải là một lựa chọn có trên tất 
cả các trang thương mại điện tử.

Việc đối xử như nhau với tất cả các 
nhà sản xuất, bao gồm cả các công ty 
ở Trung Quốc thường trốn thuế bằng 
cách bán hàng theo lô nhỏ trực tiếp 
cho người tiêu dùng qua Amazon, hoặc 
sản xuất bông và cà chua ở Tân Cương 
bằng lao động cưỡng bức, là phi đạo 
đức và về lâu dài, là không khôn ngoan 
không chỉ đối với các cổ đông của 
Amazon, mà còn đối với tất cả những 
ai tin tưởng vào quyền tự do dân chủ. 
Hơn nữa, thông qua các biện pháp đối 
phó mờ nhạt chống lại hàng giả, sản 
phẩm vi phạm bản quyền hay các sản 
phẩm hưởng lợi từ hành vi trộm cắp 
quyền sở hữu trí tuệ, rốt cuộc Amazon 
đang gây tổn hại cho người tiêu dùng 
và các công ty lựa chọn hành động một 
cách có trách nhiệm.

Các chính phủ đang bắt đầu bắt buộc 
cung cấp thông tin về quốc gia xuất xứ 
(COO) cho người tiêu dùng thương mại 
điện tử muốn bảo đảm chất lượng, an 
toàn và tính đạo đức của sản phẩm họ 
mua, hoặc bảo đảm nguồn gốc cho việc 
tuân thủ các quy định hay căn cứ cho 
việc mua hàng nội địa. Bắt đầu từ hôm 
22/08, thông tin COO rõ ràng sẽ được 
yêu cầu trên các trang web của Amazon 
tại Anh Quốc và Âu Châu, nhằm tạo 
điều kiện cho các quy định Brexit mới. 
Điều này có thể yêu cầu các nhà cung 
cấp phải dán nhãn các sản phẩm có 
xuất xứ từ Trung Quốc. Các quy tắc này 
hiện không áp dụng cho nền tảng của 
Amazon ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, một dự luật của Hoa Kỳ 
do Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin 

(Dân Chủ–Wisconsin) bảo trợ sẽ yêu 
cầu thông tin COO trên một loạt các 
trang thương mại điện tử. Đây là giải 
pháp đúng đắn. Không lý nào mà các 
nền tảng thương mại điện tử ở Hoa 
Kỳ lại được hưởng một lợi thế không 
công bằng so với các cửa hàng truyền 
thống, nơi được yêu cầu cung cấp 
thông tin COO trên sản phẩm và bao 
bì. Dự luật được đề xướng này cuối 
cùng sẽ đem đến một sân chơi công 
bằng, có lẽ sẽ hồi sinh Main Street, 
cũng như các cửa hàng bán lẻ, vốn đã 
bị tàn phá bởi đại dịch.

Các nhóm ngành kinh doanh lớn, 
bao gồm cả Amazon và các nhà bán 
lẻ trực tuyến lớn khác, chống lại các 
luật yêu cầu điều khoản về cung cấp 
thông tin COO trên các trang web 
thương mại điện tử, vì chúng có thể sẽ 
khiến một số người tiêu dùng ngừng 
mua sắm trực tuyến – nơi mà họ sẽ 
phải đối mặt với thông tin về lượng lớn 
hàng hóa Trung Quốc đang được bày 
bán. Nói cách khác, ưu tiên của nhóm 
ngành này là gạt bỏ đi một sự lựa chọn 
của các khách hàng.

Các tập đoàn lớn muốn tiếp tục kiếm 
tiền từ dòng chảy mập mờ của hàng hóa 
giá rẻ, phi pháp, và phi đạo đức đang 
trôi nổi khắp thị trường Hoa Kỳ và toàn 
cầu. Nhưng đã đến lúc các công ty Hoa 
Kỳ phải thức tỉnh, hoàn thành nghĩa vụ 
đối với các khách hàng của họ, và hỗ trợ 
tính trách nhiệm và dân chủ của doanh 
nghiệp. Đó chính là hệ thống chính 
trị duy nhất hỗ trợ toàn diện cho thị 
trường tự do cùng các quyền tự do khác 
mà nhờ đó họ, và tất cả chúng ta, cùng 
nhau thịnh vượng.

Hầu hết các tập đoàn đang say sưa 
trong lợi nhuận đến từ Trung Quốc đều 
sẽ không tự mình thức tỉnh được. Người 
tiêu dùng và cử tri phải đánh thức họ 
thông qua các luật yêu cầu dán nhãn 
COO và hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp 
tại địa phương để mở ra các trang web 
thương mại điện tử mới, cung cấp cho 
khách hàng thông tin COO mà họ cần 
để đưa ra lựa chọn đúng đắn và sáng 
suốt. Những lựa chọn đó có thể là điều 
thiết yếu để bảo tồn nền dân chủ trên 
quy mô toàn cầu.

Ông 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, và đã thực 
hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, 
Âu Châu và Á Châu. 

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

Chánh Tín biên dịch

Trung Quốc đang sử dụng Amazon để phá hủy nền dân chủ

Sự kết thúc của chế độ bản vị vàng: 50 năm của sự điên cuồng về tiền tệ 

Ba thỏi vàng ròng 9999, mỗi thỏi nặng 400 ounce hoặc 
28 lbs, với tổng giá trị hơn 1.5 triệu USD, được trưng bày 
tại Cục Ấn loát (BEP) ở Hoa Thịnh Đốn.

Ảnh chụp màn hình trang chủ của cửa hàng Sách 
Trung Quốc của Amazon. 

SCREENSHOT BY THE EPOCH TIMES

Một kho giao hàng mới của công ty thương mại 
điện tử Amazon Hoa Kỳ ở Rozenburg-Schiphol, Hà 
Lan, hôm 13/07/2021.
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hết hạn vào ngày 06/09/2021. Trong 
khi các nhóm cấp tiến, cùng với một số 
thành viên Đảng Dân Chủ, đã kêu gọi 
mở rộng các chương trình, thì cả lưỡng 
đảng tại Điện Capitol đều miễn cưỡng 
đối với một hành động như vậy, trước 
số lượng cơ hội việc làm cao kỷ lục, số 
lượng nhân viên sa thải ở mức thấp 
kỷ lục, và các doanh nghiệp báo cáo 
những khó khăn trong việc tuyển dụng 
nhân công.

Tháng Ba vừa qua, các nhà lập pháp 
đã thiết lập ba chương trình mới với việc 
thông qua Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ, và An 
ninh Kinh tế do Đại dịch Virus Corona  
(Coronavirus Aid, Relief và Economic 
Security [CARES] Act): Trợ cấp Thất 
nghiệp do Đại dịch (PUA), bao gồm 
những người lao động không đủ điều kiện 
nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông 
thường của chính phủ, những người 
làm nghề tự do và lao động hợp đồng; 
Dịch vụ Bồi thường Thất nghiệp Khẩn 
cấp (PEUC), cung cấp bảo hiểm bổ sung 
ngoài 26 tuần thông thường mà hầu hết 
các tiểu bang cung cấp; và Bồi thường 
Thất nghiệp Đại dịch Liên bang (FPUC) 
– hỗ trợ thêm 300 USD hàng tuần ngoài 
các khoản trợ cấp nêu trên của tiểu bang.

Theo một báo cáo của Bộ Lao động, 
kể từ ngày 24/07/2021, gần 9 triệu 
người Mỹ đang nhận trợ cấp theo hai 
trong số các chương trình nêu trên – 
4.82 triệu người qua PUA và 3.85 triệu 
người qua PEUC.

Quỹ Thế kỷ (Century Foundation), 
một tổ chức tư vấn thiên tả, ước tính 
rằng,  khi tất cả các chương trình hết hạn, 

7.5 triệu người sẽ bị cắt trợ cấp, có khả 
năng khiến nhiều người lâm vào cảnh 
bấp bênh ở thời điểm mà sự lan rộng của 
biến thể Delta đe dọa sự phục hồi kinh tế.

Ông Andrew Stettner, một thành 
viên cao cấp tại Century Foundation, đã 
viết trong một bài phân tích rằng, “Việc 
cắt trợ cấp trước Ngày Lao động sẽ khiến 
7.5 triệu người lao động không có sự hỗ 
trợ quan trọng như họ cần để giữ ổn 
định về tài chính cho đến khi có thể tìm 
được một công việc mới. Áp đặt những 
khó khăn lớn như vậy lên các gia đình 
và nền kinh tế là một sai lầm tự chúng 
ta tạo ra trong chính sách kinh tế mà có 
thể và nên tránh.”

Tuy nhiên, khi đối mặt với con số kỷ 
lục 10.1 triệu cơ hội việc làm trong tháng 
Sáu và các doanh nghiệp báo cáo khó 
khăn trong việc tuyển dụng, các nhà lập 
pháp lưỡng đảng đã bày tỏ sự miễn cưỡng 
trong việc gia hạn các chương trình này.

Tháng 07/2021, Tổng thống Joe 
Biden đã nói rằng sẽ “có lý” nếu các 
chương trình hết hiệu lực theo lịch trình 
hết hạn, trong khi Thượng nghị sĩ (TNS) 
Joe Manchin (Dân Chủ–West Virginia) 
nói với Business Insider trong tuần lễ kết 
thúc vào ngày 15/08 rằng, “Tôi không 
thể gia hạn nữa.”

Ông Manchin cho biết, “Nền kinh tế 
hiện nay mạnh hơn, thị trường việc làm 
cũng mạnh hơn. Chín triệu công việc 
không tuyển được nhân viên. Chúng ta 
đang phục hồi.” Sự phản đối của ông sẽ 
khiến Đảng Dân Chủ không thể gia hạn 
thông qua quy trình điều chỉnh ngân 
sách tại Thượng viện có tỷ lệ [biểu quyết] 
ngang nhau, chứ chưa nói đến việc 
theo quy trình lập pháp thông thường.

Đảng Cộng Hòa, những người đã đổ 
lỗi cho các khoản trợ cấp thất nghiệp 
hào phóng khiến những người lao động 
không tìm việc làm vào thời điểm các 
doanh nghiệp đang tuyển dụng, dự kiến   
sẽ đồng thuận phản đối bất kỳ đề nghị 
gia hạn nào được đưa ra tại Quốc hội.

Tháng 06/2021, TNS Lindsey Graham 
(Cộng Hòa–South Carolina) đã thúc giục 
chính phủ của Tổng thống Biden hủy bỏ 
các chương trình hỗ trợ trong đại dịch 
của liên bang trước thời hạn, khi nói với 
quyền giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc 
rằng các chương trình này đang không 
khuyến khích người dân đi làm trở lại.

Ông Graham nói: “Có rất nhiều công 
việc chưa được lấp đầy và sẽ không bao 
giờ được lấp đầy cho đến khi quý vị thay 
đổi cấu trúc trợ cấp.”

Ông cho biết thêm, “Điểm mấu chốt 
là tôi nghĩ có những người ngoài kia, 
họ không phải là người xấu, nhưng họ 
sẽ không đi làm với mức lương 15 USD 
một giờ trong khi kiếm 23 USD từ trợ 
cấp thất nghiệp.”

Trong nỗ lực khuyến khích người 
thất nghiệp quay trở lại đi làm, hàng 
chục tiểu bang chủ yếu do Đảng Cộng 
Hòa lãnh đạo đã chấm dứt việc tham 
gia một số, hoặc tất cả, các chương trình 
trước ngày hết hạn dự kiến.

Một số thành viên Đảng Dân Chủ 
đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc gia hạn 
các chương trình, trong đó TNS Ron 
Wyden (Dân Chủ–Oregon) nói với 
Business Insider rằng, họ “sẽ gạt ra tất 
cả các cản trở” trong việc gia hạn các 
chương trình trợ cấp này.

Ông Wyden đã nói với hãng thông 
tấn này rằng, “Trong kỳ nghỉ hè, tôi tin 

rằng các thượng nghị sĩ sẽ nghe ý kiến   
từ những người lao động tự do này. Ví 
dụ, những người đang thực sự bị tổn 
thương và không nhận được nhiều 
cơ hội kinh tế trong nền kinh tế này.”

Trong khi TT Biden không tán thành 
bất kỳ sự gia hạn nào, Tham vụ Báo 
chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki vẫn để ngỏ 
khả năng đó. Trong một cuộc họp báo 
hôm 06/08, bà đã được hỏi liệu có một 
sự thay đổi nào trong suy nghĩ của tổng 
thống về vấn đề này hay không, do sự 
lan rộng của biến thể Delta và những lo 
ngại cho rằng biến thể này có thể làm 
giảm sự phục hồi kinh tế.

Một phóng viên đã hỏi rằng, “Ông 
ấy vẫn đang quyết định xem có nên yêu 
cầu gia hạn các chương trình này hay 
không – liệu có nên tìm cách gia hạn 
các chương trình trợ cấp thất nghiệp 
này không?”

Bà Psaki trả lời: “Đúng vậy. Tại thời 
điểm này, các chương trình trợ cấp thất 
nghiệp sẽ hết hạn vào đầu tháng Chín. 
Chưa có gì thay đổi về thời hạn đó, 
nhưng một quyết định cuối cùng vẫn 
chưa được đưa ra.”

Chánh Tín biên dịch

GSI EXCHANGE

Từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 
03/2020, sức mua của khoản tiết kiệm 

của quý vị đang giảm dần hàng ngày.
Khi 1 USD di chuyển trong nền kinh 

tế – từ lần giao dịch trao đổi đầu tiên rồi 
theo một chuỗi các giao dịch dường như 
là vô tận – “giá trị” của 1 USD ấy có thể sẽ 
trải qua một quá trình chuyển đổi giảm đi.

Vẫn là 1 USD trên “danh nghĩa”. 
Nhưng 1 USD giờ đây sẽ không còn có 
“sức mua” như lúc đầu.

Vấn đề là tiền không có giá trị thực nào 
khác ngoài sức mua. Tiền thể hiện sức 
mua. Chứ tiền không có giá trị tự thân.

Để tiếp cận tiền từ một góc độ khác, 
giá trị của đồng tiền là một vấn đề rất cần 
thời gian. Khi tiền mới được phát hành, 
những người gần nguồn phát hành nhất 
sẽ thu được nhiều lợi ích nhất.

Những người ở xa nhất trong chuỗi 
giao dịch dài có thể sẽ phải chịu những 
hiệu ứng kiệt sức do sự suy yếu của tiền. 
Giá trị của tiền hầu như luôn bị dần xói 
mòn khi lưu thông lâu hơn và xa hơn.

Sự xói mòn giá trị này của tiền được 
gọi là Hiệu ứng Cantillon. Nếu như quý 
vị chưa bao giờ nghe nói về hiệu ứng này 
trước đây, quý vị nên tự làm quen với 
khái niệm này. Đó là một hiệu ứng quan 
trọng nhưng thường là một tác nhân 
không được phát hiện của sự bất bình 
đẳng giàu nghèo.

Hiệu ứng này là yếu tố đang thúc đẩy 
sự phân chia kinh tế xã hội mà chúng 
ta đang trải qua ngày nay. Tuy nhiên, 
thật ngạc nhiên (hay không), là hầu như 
không có bất kỳ người Mỹ nào từng nghe 
nói về điều này.

Và với sự tăng đột biến gần đây và 
chưa từng có của nguồn cung tiền…

Mọi thứ dường như sẽ trở nên tồi tệ 
hơn rất nhiều.

Hiệu ứng Cantillon là gì?
Ông Richard Cantillon là một nhà kinh 
tế học thế kỷ 18, người đã nghiên cứu các 
tác động xã hội và chính trị khác nhau 
của tiền khi lưu thông trong nền kinh tế. 
Trong cuốn sách “Một Bài Viết Luận Về 

Lý Thuyết Kinh Tế”, ông Cantillon nhận 
thấy một sự “không đồng đều” đặc biệt 
trong cách tiền ảnh hưởng đến hàng hóa 
và những người mà tiền tiếp xúc.

Ông nhận thấy rằng những người 
gần gũi nhất với chế độ cai trị – cụ thể là 
những người giàu có – được hưởng lợi 
trước tiên và nhiều nhất từ   việc phân 
phối tiền tệ. Ông cũng nhận thấy rằng 
những người ở xa quyền lực của chính 
phủ nhất bắt đầu trải qua sự chuyển đổi 
về tiền bạc có tác động tiêu cực đến họ.

Sự tác động này có thể diễn ra như 
thế nào? Chính là tác động của tiền đối 
với giá cả dẫn đến sự chuyển đổi tai hại 
của nó.

Ông Cantillon ví điều này giống như 
việc tăng gấp đôi lượng nước trong một 
con sông.

“Khi tăng gấp đôi số lượng tiền trong 
một quốc gia, thì giá cả của các sản 
phẩm và hàng hóa không phải lúc nào 
cũng tăng gấp đôi. Con sông, chảy và 
uốn lượn trong lòng của nó, sẽ không 
chảy với tốc độ nhanh gấp đôi khi lượng 
nước tăng gấp đôi.”

Về mặt thực tế (và hãy nhớ rằng tiền 
ở thời của ông dựa trên vàng), ông nhận 
thấy rằng những người giàu nhất, có khả 
năng tiếp cận gần nhất và tức thì nhất 
với sự giàu có, đến từ các mỏ vàng. Họ 
có thể chi tiền cho những món đồ xa xỉ 
trước những người dân còn lại.

Nhu cầu về một số loại hàng hóa bắt 
đầu đẩy giá cả lên cao hơn, một sự gia 
tăng lạm phát nhỏ trong giá hàng hóa. 
Nhưng vào thời điểm “vận tốc” của tiền 
đến với dân chúng, hầu hết họ sẽ phải trả 
giá cao hơn cho một số loại hàng hóa mà 
các nguồn cung hiện đang bị thắt chặt 
hơn vì sự mua sắm ào ạt ban đầu của 
những người giàu có.

Trong nền kinh tế pháp định ngày 
nay, cấu trúc thể chế của chính phủ 
không phải là quá khác biệt.

Trong khi ông Cantillon đã sử dụng 
phép so sánh về dòng sông trong cuốn 
sách của mình, nhà kinh tế học người 
Áo Friedrich Hayek lại mô tả tiền từ 
một góc độ khác, sử dụng một phép so 
sánh khác: mật ong. Khi quý vị rót mật 

ong lên một bề mặt, mật ong phân bố 
không đều. Mật ong tụ lại ở nơi bị rơi 
xuống và dần dần lan rộng ra, mặc dù 
không đồng đều.

Theo các thuật ngữ hiện đại hơn, lần 
này đề cập đến sự mở rộng cung tiền 
(như được hiển thị ở trên), các công ty 
lớn và ngân hàng thường nhận được 
khoản đầu tiên về “sự giàu có” mới 
được phát hành.

Các công ty lớn và các ngân hàng cho 
vay, phát hành các khoản vay, và thực 
hiện nhiều khoản đầu tư khác nhau – tất 
cả đều ở mức giá chưa bị ảnh hưởng bởi 
dòng tiền khổng lồ sắp đi vào nền kinh 
tế. Nhưng sau đó, giá bắt đầu tăng cao 
trước khi số tiền mới được phát hành 
chảy xuống phần còn lại của nhóm dân 
số ít giàu có hơn.

Vào thời điểm tiền đến tay nhóm 
dân số ít giàu có hơn, thì giá cả cao hơn 
đang chờ đợi, có nghĩa là “giá trị” của 
số tiền những người này nhận được đã 
bị xói mòn do sức mua của tiền giảm. 
Những người này sẽ không được hưởng 
lợi từ tiền theo cách mà những người 
gần nhất với tiền (tức là những người 
giàu có) đã được .

Và theo cách này, cùng với những 
cách khác, việc phân phối tiền mới, tuy 
nhiên, lại là một sự “phân phối lại” của 
cải từ người nghèo sang người giàu.

Những kỹ sư trưởng về bất bình 
đẳng và tái phân phối của cải
Các ngân hàng trung ương kiểm soát 
hầu hết lượng cung tiền. Các ngân hàng 
trung ương xem vai trò của mình là bơm 
tiền vào nền kinh tế bằng cách phát hành 
số lượng lớn cho các ngân hàng lớn. Giả 
định là các ngân hàng sẽ tăng lượng tiền 
có sẵn cho dân chúng.

Nhưng một lần nữa, thời điểm phân 
phối trong chuỗi giao dịch dài tạo ra sự 

khác biệt lớn về “chất lượng [sức mua]” 
của số tiền được phân phối.

Không có gì đáng ngạc nhiên, đối với 
hầu hết người Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang 
là một bộ phận cố định khó hiểu trong 
bối cảnh tiền tệ của quốc gia. Sự vận 
hành của Cục Dự trữ Liên bang hầu như 
ít được giới chủ lưu hiểu rõ, và do đó, các 
hành động của Cục Dự trữ Liên bang vẫn 
chưa bị nghi ngờ.

Tuy nhiên, những người nhận thức 
được những gì các ngân hàng trung ương 
làm sẽ lập luận rằng các ngân hàng trung 
ương là các kỹ sư trưởng của việc phân 
phối lại của cải, và đó là sự bất bình đẳng. 
Những nhà phê bình này hầu như không 
tìm được một khán giả nào trong nhóm 
chủ lưu. Vì thế, guồng quay của tiền lại 
được tiếp tục.

Đây là một bài học đơn giản, và bài 
học này nhắm vào những người chưa 
hiểu các cơ chế căn bản có thể làm suy 
yếu việc theo đuổi sự tự do và tăng trưởng 
tài chính của họ. Có một trò chơi nghiêm 
túc đang diễn ra ở đây. Trò chơi này có 
tuổi đời hàng thế kỷ, và nhiều người đã 
sống cả đời mà không bao giờ nhận ra trò 
chơi này.

Để độc lập về mặt tài chính, bài học 
này giúp quý vị thấy được tiền thực sự 
vận hành như thế nào – về mặt chức 
năng và thực tế (không phải về mặt lý 
thuyết, ý thức hệ, hay duy tâm). Mặc 
dù có nhiều cách để bảo toàn và phát 
triển vốn của quý vị bất chấp guồng 
quay chiếm đoạt theo kiểu Cantillon 
này, nhưng một loại tài sản có thể xem 
xét để tránh sự thao túng tiền tệ – ít nhất 
là trong suốt lịch sử 5,000 năm qua – là 
bạc và vàng (không theo mã CUSIP). Nó 
đã và có lẽ sẽ luôn là nền tảng căn bản 
của giá trị tiền tệ nội tại.

Liên hệ với GSI theo số 833-GSI-GOLD. 
Quý vị sẽ nhận được một bản sao miễn 
phí của Hướng dẫn sống sót sau lạm 
phát phi mã của chúng tôi và bí mật mà 
các chủ ngân hàng không muốn quý vị 
biết, “Danh sách CUSIP Vàng & Bạc có 
thể hoán đổi,” miễn phí. GSI Exchange 
là một doanh nghiệp được công nhận 
bởi BBB tại Palm Beach, Florida, được 
Hội đồng Tài chính Forbes liệt kê và 
Platinum Dun & Bradstreet đã xác minh.

Do Anthony Allen Anderson, Senior 
Partner của GSI Exchange thực hiện
Bình Hòa biên dịch

Sự tích Kiền 
Liên cứu mẹ 
nói về lòng hiếu 
thảo của người 
con, nhưng 
cốt lõi của 
câu chuyện là 
nhờ tu luyện 
mà Kiền Liên 
đắc quả vị, từ 
đó giác ngộ 
ra con đường 
giải thoát... 
Ông dụng tâm 
giúp mẹ đi theo 
con đường tu 
luyện, sám hối, 
quay đầu, bồi 
đắp công đức, 
thật sự chuyển 
phàm thành 
thánh.
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V
u-Lan (chữ Hán: 盂蘭) là 
từ viết tắt của Vu-lan-bồn 
(盂蘭盆), theo cách phiên 
âm Phạn-Hán có nghĩa là 
“treo ngược lên”. Các đại sư 

Trung Quốc cũng dùng từ “đảo huyền” 
(倒懸), “treo ngược lên” để gọi ngày Vu-
Lan. Từ “đảo huyền” được lấy ý từ câu: 
“Dân chi duyệt chi do giải đảo huyền 
dã” trong sách Mạnh Tử, chỉ sự giải 
thoát cho những kẻ khổ sở tột cùng ở 
cảnh giới địa ngục.

Sự tích lễ Vu Lan được chép trong 
sách “Mục Liên Cứu Mẫu Kinh Diễn 
Âm”; theo đó thì Mục Liên là tên hiệu. 
Tên thật Mục Liên là La Bộc. 

Theo đúng sách ấy thì La Bộc là con 
ông Phổ Tướng và bà Thanh Đề. Vì gia 
đình túng thiếu, La Bộc phải đi buôn bán 
ở tỉnh Kiên Liên. Ít lâu sau, khi giàu có, 
La Bộc cho người đem tiền về biếu mẹ. 
Bà mẹ ăn xài hết nhẵn rồi lại còn giết con 
chó làm nhân bánh cúng dường tăng sư. 
Đến lúc La Bộc về thì bà mẹ lại nói dối 
rằng bao nhiêu tiền con gửi về đã đem 
cúng vào chùa chiền đền miếu cả rồi. 

Chẳng bao lâu, bà mẹ qua đời. Chịu 
tang mẹ ba năm, La Bộc đi qua nước Ki 
Đô là nơi Phật ở, xin phép ở lại tu luyện 
theo hầu. Phật thương tình ưng thuận, 
sai thầy Kha Na xuống tóc cho ông, đặt 
tên là Đại Mục Khiên Liên, và cho vào 
tu ở chùa Lã Bí trong rừng Quýt Sơn. Cái 
tên Mục Liên phát sinh từ đó. Muốn đến 
rừng Quýt Sơn, phải qua chùa Thiên 
Giai là nơi có những âm hồn vất vưởng 
nghe kinh. Mục Liên chỉ thấy có cha liền 
ôm mặt khóc; Phật bảo rằng Thanh Đề 
vì khi sống điêu ngoa gian ác nên đã bị 
đày xuống địa ngục A Tỳ rồi. 

Mục Liên lặn lội tìm tới ngục A Tỳ 
gặp mẹ. Nơi đây bà mẹ chịu trăm ngàn 
thứ cực hình, không sao chịu nổi. Thấy 
con, bà mẹ khóc lóc khẩn cầu con tìm 
cách giúp bà ra khỏi ngục. Mục Liên 
dắt mẹ đi nhưng quỷ sứ giữ lại. Ông bèn 
cầu xin Đức Phật. Ngài thương tình bảo 
Mục Liên: “Cứ an tâm trở về Vương Xí, 
ta sẽ hóa phép cho mẹ ngươi thành con 
chó ở bên cạnh nhà ngươi.” 

Quả nhiên về đến Vương Xí thì có một 
con chó quấn quýt ở bên chân Mục Liên. 
Hiểu ngay đó là mẹ mình, Mục Liên bèn 
hóa phép cho con chó thành người. Từ 
đó, Mục Liên ngày đêm hết lòng khuyên 

mẹ sám hối, nhất tâm theo chân lý Đạo 
Phật. Bà mẹ nghe lời con, ăn chay niệm 
Phật, rồi một đêm rằm tháng Bảy (âm 
lịch), hóa thành tiên bay lên trời. Mục 
Liên bay theo mẹ và cầu xin Đức Phật 
xóa tội cho bảy đời họ hàng nhà mình. 

Dựa vào sự tích ấy, cứ đến ngày rằm 
tháng Bảy, các đền chùa, đình miếu đều 
làm chay chạy đàn, siêu độ cho các vong 
linh. Tục gọi là Tết Vu Lan. Mọi nhà cũng 
đều làm lễ cúng bái rất thành kính vì tin 
rằng đó là ngày người ở âm gian, vong 
nhân xá tội cho những người quá cố.

Rất lạ là ngày nay, sự tích Mục Kiền 
Liên báo hiếu mẹ lại được diễn giải theo 
cách hoàn toàn khác, rằng để cứu được 
mẹ, Mục Kiền Liên thỉnh Đức Phật và 
nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười 
phương, bằng cách sắm sửa lễ cúng 
dường thực phẩm cho Tăng đoàn vào 
ngày rằm tháng Bảy, và nhờ lời chư Tăng 
chú nguyện mà mẹ ông được cứu độ.

Vậy nên vào ngày này người ta 
thường sắm sửa lễ lạt, đốt hương, đốt 
giấy vàng mã quần áo, hàng hóa (bằng 
giấy) để cúng dường, thực hiện các 
nghi lễ để chuyển hóa và giải nỗi oan 
khổ của người quá cố. Ngoài ra còn có 
tập tục phóng sinh, biểu tượng cho việc 
giải thoát vong linh.

Nghi lễ xá tội vong nhân của người 
thời nay rõ ràng đã khác xa nguyên ý 
tứ trong kinh điển.

Vì sao đệ tử đệ nhất thần thông 
của Đức Phật không tự cứu được 
mẹ mình?
Theo kinh điển trong “Mục Liên cứu 
mẫu kinh diễn âm”, để siêu độ mẹ mình, 
Mục Kiền Liên không thỉnh pháp sư 
đến làm Phật sự, không hề mời người 
đến tụng kinh, không cúng dường tăng 

đoàn, mà tự thân ông bước vào tu luyện, 
đến gặp Đức Phật để thọ giới, nghe những 
lời dạy và khai thị của Đức Phật, hành trình 
theo Pháp lý, và đắc được quả vị La Hán.

Mục Kiền Liên trở thành vị đệ tử có 
thần thông đứng đầu trong mười đại đệ tử 
của Phật Thích Ca. Các đệ tử khác cũng có 
một số thần thông, nhưng thần thông của 
Mục Kiền Liên là toàn diện nhất.

Mặc dù thần thông cao siêu như vậy 
nhưng Mục Kiền Liên không thể tự mình 
cứu được mẹ. Lòng hiếu của ông cảm động 
Đức Phật, nhưng Ngài chỉ có thể giúp mẹ 
ông chuyển sinh thành con chó đến ở gần 
bên ông. Đức Phật hoàn toàn không phải vì 
ông là đệ tử thân cận nhất mà tự ý tiêu giải 
nghiệp lực của mẹ ông. Công năng siêu 
phàm của Kiền Liên giúp ông hóa phép 
mẹ thành người, để khuyên bảo mẹ tu 
luyện; bởi theo giáo lý nhà Phật, chỉ có 
con người mới có thể tu luyện, động vật 
tuyệt đối không được phép tu luyện, và 
chỉ có bằng cách tu luyện, con người mới 
có thể tiêu trừ nghiệp lực do những việc ác 
đã làm trong quá khứ. Mẹ của Kiền Liên 
nhờ đó mới có cơ hội thật tâm quay đầu, 
sám hối về những việc thập ác bất xá từng 
làm, thành tâm đoạn ác tu Thiện, phá mê 
khai ngộ, bà từ địa ngục liền được thăng 
Thiên. 

Sự tích Kiền Liên cứu mẹ nói về lòng 
hiếu thảo của người con, nhưng cốt lõi của 
câu chuyện là nhờ tu luyện mà Kiền Liên 
đắc quả vị, từ đó giác ngộ ra con đường 
giải thoát. Duy nhất chỉ có một cách là tu 
luyện; thế nên ông dụng tâm giúp mẹ đi 
theo con đường tu luyện, sám hối, quay 
đầu, bồi đắp công đức, thật sự chuyển 
phàm thành thánh.

Ngày nay, người ta cải biến nội hàm 
chân thực của sự tích Mục Kiền Liên cứu 
mẹ, cho nên Tết Vu Lan chỉ còn lại ý nghĩa 
báo hiếu cha mẹ tổ tiên, bằng cách cúng 
dường, đốt tiền vàng mã một cách hình 
thức, mà hoàn toàn không hiểu tinh thần 
thực chất trong kinh điển. 

Bản thân Đức Phật không vì tình thân 
và giải thoát mẹ của Kiền Liên, và ngay cả 
Kiền Liên có thần thông quảng đại cũng 
không thể tự cứu nổi mẹ mình. Vậy mà 
người ta nghĩ đơn giản rằng, chỉ bằng bỏ tiền 
mua sắm lễ vật, cúng dường là có thể giải 
thoát, xá tội cho những vong linh. Chiểu 
theo kinh điển Pháp lý, rõ ràng là không thể 
nào có chuyện đó.

Lão Tử nói: “Thiên đạo vô thân, thường 
ư thiện nhân” (Đạo Trời không thân với ai, 
mà thường ở chỗ người Thiện).

Các Thánh nhân, người sáng lập tôn 

Vu Lan:
Đạo Hiếu sinh 

của người -
đức Hiếu sinh 

của Trời

Minh họa Mục Kiền 
Liên cứu mẹ: Ông đã 
sử dụng thần thông 
của mình để tạo ra 
một bát thức ăn cho 
bà. Để ngăn những 
con quỷ khác giật 
thức ăn, mẹ ông dùng 
tay trái che bát trong 
khi dùng tay phải để 
lấy thức ăn. Nhưng 
lần nào cũng vậy, 
trước khi thức ăn vào 
miệng bà, nó đã biến 
thành ngọn lửa. Khi 
ngọn lửa rơi xuống 
đất, chúng lại trở 
thành thức ăn.

Hiệu ứng Cantillon:
Giới tinh hoa tiền tệ đang bòn rút tài 

sản của quý vị như thế nào

KINH TẾ-TÀI CHÍNH “... 9 triệu công việc
không tuyển được nhân viên.
Chúng ta đang phục hồi.”

- TNS Joe Manchin (Dân Chủ–West Virginia)

Hơn 7 triệu người Mỹ sắp mất trợ cấp thất nghiệp

Tiếp theo trang 17

Tiếp theo từ trang 1

Một người đàn ông hoàn thành đơn xin việc trước khi 
phỏng vấn tại một hội chợ việc làm của Tập đoàn Zislis 
tại The Brew Hall ở Torrance, California, hôm 23/06/2021. 

Một tờ bạc 100 USD đang cháy. 

PATRICK T. FALLON/AFP VIA GETTY IMAGES

GSI EXCHANGE
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ruỗng từ bên trong; khi các giá trị 
đạo đức bị đảo lộn, cái xấu, ác, giả dối 
thống trị thế giới. Và mỗi người đều 
góp sóng thành bão trong đó.

Con virus nguy hiểm nhất thực 
ra chính là con người khi đánh mất 
bản tính thiện lương, đánh mất 
những giá trị tốt đẹp đã có, đánh 
mất mình trong vòng xoáy vật chất, 
danh, lợi, tình. Bao nhiêu thảm họa 
trong lịch sử đã xảy ra đều là khi 
lòng người vô Đạo.

Cuộc đào thải ở bên ngoài khiến 
số người tử vong không ngừng tăng 
lên và thực sự thì người ta còn chưa 
biết chính xác số lượng người nhiễm 
và tử vong là bao nhiêu. Nhưng 
không chỉ thế, nó còn là cuộc thanh 
lọc từ bên trong: thanh lọc những giá 
trị ảo, những thứ không cần thiết cho 
đời sống, những giả dối, lòng tham, 
độc ác, vô cảm, vô trách nhiệm…

Trạng Trình có câu sấm truyền rằng:
“Mười phần chết bảy còn ba. Chết 

hai còn một mới ra thái bình.”
Lời sấm về một cuộc đào thải đáng 

sợ. Nhưng cũng nhắc nhở con người 
cách vượt qua nó, bằng cuộc thanh 
lọc ở bên trong. Khi cái phần xấu 
trong mỗi người “chết” đi, thì cơ hội 
sống của con người sẽ tăng lên. Và cái 
phần còn lại đó có lẽ sẽ là ngày thái 
bình của nhân loại?

Tâm bất động ức chế vạn động
Chiếc khẩu trang chỉ để che chắn cái 
bên ngoài hay là do Thượng đế đang 
nhắc ta quay vào bên trong, tìm lại 
những giá trị cơ bản của sinh mệnh – 
điều chân chính đem đến sự yên định 
và bình an nơi mình. Chỉ khi mong 
muốn tìm vào bên trong chính mình, 
người ta mới thấy sự cần thiết và vẻ 
đẹp của sự tĩnh tại, giống như trong 
trạng thái thiền định; chúng ta sẽ nhận 
ra sự giàu có không phải ở thế giới bên 
ngoài mà trong chính nội tâm mình; 
chúng ta cảm nhận sự đủ đầy trong 
tỉnh thức và giác ngộ; đó mới là sự 
đủ đầy vốn không thể bị lấy đi bởi 

virus hay bất kỳ thế lực nào.
Bình tĩnh suy xét điều gì mới 

thực sự có thể cứu vãn chúng 
ta trong hoạn nạn. Virus 
không chỉ có một loại, trước 
đây thế giới đã trải qua đại 
dịch SARS, và tương lai, biết 

đâu sẽ còn những đại dịch nào 
khác nữa. Chế tạo ra vaccine 

này thì lại có virus khác… Chừng 
nào chúng ta còn mãi chạy chữa 
cái bên ngoài, và không nhìn nhận 
nguyên nhân sâu xa từ bên trong, thì 
cuộc sống của chúng ta sẽ mãi chỉ là 
chạy theo các tai hoạ mà thôi.

Những cảm xúc tiêu cực lại là một 
chất xúc tác khiến cơ thể trở nên yếu 
hơn. Người ta có thể chưa thiệt mạng 
vì bệnh, nhưng đã có thể mất mạng vì 
sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn. Đó đều là 
những trạng thái khiến con người suy 
giảm năng lượng miễn dịch tự nhiên, 
vốn là cách duy nhất chống lại virus. 

Sống chậm lại để nhận ra ý nghĩa 
cuộc đời là viên mãn trong phẩm 
hạnh của mình, với niềm tin vào Thần 
Phật và quy luật Nhân quả. Chính sự 
bình an nơi tâm là nguồn năng lượng 
lớn để chúng ta miễn nhiễm với bệnh 
dịch. Trong trạng thái thiền của tâm 
trí, chính là khi ta có đủ năng lượng 
để bình yên trước biến động cuộc 
đời. Nhưng sự bình an đó chỉ có khi 
chúng ta có niềm tin vào những giá 
trị bất biến. Những giá trị tinh thần 
thuộc về đạo đức, luôn cao hơn cả 
sự tồn vong của một con người. Khi 

trong tâm có Đạo, mọi biến loạn 
sẽ dừng lại ở bên ngoài ta, mà 

đời người cũng giữ được an 
nhiên trong mọi cảnh ngộ.

Thiên tai, dịch bệnh là 
lời cảnh tỉnh của Thượng 
đế, để con người quay lại 
lựa chọn yêu thương và 
tử tế với nhau. Bởi vì suy 
cho cùng thì thế giới này 

chỉ nên tồn tại và chỉ 
có thể tồn tại bằng sự 

chân thực, lòng thiện 
lương, bao dung, 

những phẩm chất 
cao quý tương thông 
với Trời, với Thần. 
Đó là cách Thần 

Phật, Thượng 
đế sẽ bảo hộ 
những đứa con 
của Ngài.

ĐAN THƯ

Con virus vô hình khiến cả thế giới 
chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: 
“Không có gì là ngẫu nhiên.” Dường 
như nó cũng là một sự sắp xếp vô 
hình để con người nhận ra những 
điều quan trọng quyết định sự sinh tử 
của mỗi người.

Trận ôn dịch khiến lòng người 
hoảng loạn. Nhưng xét cho cùng thì 
chúng ta vốn vẫn sống trong sự bấn 
loạn lâu nay đó thôi. Nếu nhìn lại 
những ngày trước đại dịch, chẳng 
phải ai cũng sống trong một cuộc 
chạy đua? Giao thông hỗn loạn, ai 
cũng vội vã đi như chạy, mấy giây đèn 
đỏ cũng không thể kiên nhẫn chờ nổi. 
Nhưng đâu chỉ giao thông, việc gì 
chẳng biến thành chạy: chạy trường, 
chạy điểm, chạy việc, chạy tiền, chạy 
chức, chạy quyền, chạy ăn, chạy 
doanh số, chạy thành tích… Virus 
khiến cuộc sống chậm lại hay bởi 
chúng ta đã sống quá nhanh. Cuộc 
sống của chúng ta khác nào cuộc thi 
chạy; cuộc đời khác nào cuộc đua mà 
cái đích cuối cùng cũng chỉ là nghĩa 
trang mà thôi. 

Phải chăng Thượng đế thông qua 
con virus khiến chúng ta dừng lại tất 
cả cuộc đua học hành, kiếm tiền, chạy 
chọt, toan tính, thi đua, tranh đấu… 
Thật tình cờ mà không ngẫu nhiên, nó 
khiến mọi người phải sống chậm lại; 
nó tạo ra thời gian cần thiết để chúng 
ta suy ngẫm về chính mình và cuộc 
đời. Bằng cách đó, ta có cơ hội để nhìn 
lại xem ta đang sống vì điều gì, bằng 
cách nào và sẽ đi về đâu, điều gì thực 
sự quan trọng trong cuộc đời…

Virus phơi bày sự thật dưới ánh 
sáng khác
Trước khi có đại dịch, điều khiến 
người ta quan tâm nhiều nhất là 
danh, lợi, tiền, quyền, sự thành 
công, các thứ giải trí xa hoa… Khi 
dịch bệnh khiến hàng ngàn người 
chết, người ta mới thấu hiểu tất cả 
những thứ đó không bảo đảm cho 
con người thoát khỏi virus, bởi vì nó 
không có cách nào để mua bằng tiền 
hay hối lộ, như cách con người vẫn 
tin dùng thứ quyền năng đó.

Khi nhận ra tiền, quyền không mua 
được sức khoẻ và hạnh phúc, sự an 
toàn, không mua được thời gian sống, 
sự thật về những điều con người ta 
suốt đời theo đuổi được chiếu rọi bằng 
một thứ ánh sáng khác, và những giá 
trị mà ta tin tưởng bám chặt vào bấy 
lâu hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh. 

Đại dịch khiến con người đánh 
giá lại vai trò những thứ ta tưởng là 
quan trọng. Chúng ta cố gắng theo 
đuổi các thứ bề ngoài, nhưng giờ 
đây, khi ai ai cũng phải đeo khẩu 
trang cũng như là ai ai cũng bình 
đẳng trước cái chết, những thứ tô 
son dát vàng bên ngoài cũng sẽ trở 
nên vô nghĩa. Chức vụ, tiền bạc, đất 
đai, nhà cửa… không là gì cả trước 
phán quyết của con virus vô hình. 

Ngài Benjamin Franklin từng nói: 
“Phần lớn những nỗi thống khổ của 
nhân loại đều do con người tự gây ra 
vì đánh giá sai giá trị của nhiều điều.”

Khi không phải đeo khẩu trang, 
vốn dĩ con người chẳng phải vẫn 
luôn đối với nhau bằng một cái mặt 
nạ. Cái mặt nạ của những xã giao 
hình thức, quà cáp biếu xén, chúc 
tụng tiệc tùng, đối nhân xử thế. Con 
người ảo tưởng về giai cấp, vị thế, tin 

rằng mình có thể hơn người khác vì 
địa vị, tài sản, quyền lưc. Nhưng hóa 
ra virus không phân biệt sang hèn, 
không phân biệt thể chế chính trị, 
dân tộc, giới tính hay tuổi tác, giàu 
nghèo, trình độ, giai cấp, quốc tịch. 
Nó nói với ta rằng: “Con người sinh 
ra bởi Thượng đế và bình đẳng trước 
sự sống và cái chết.”

Ai cũng chán nản vì phải cách 
ly, nhưng vốn dĩ sự cách ly của lòng 
người thì lúc nào chẳng tồn tại. Khi 
không có sự cách ly bởi dịch bệnh thì 
người ta vẫn cách ly nhau bằng công 
nghệ đó thôi. Lạ lùng thay phương 
tiện giúp con người kết nối nhanh 
hơn lại đẩy họ ra xa nhau nhiều hơn.

Người ta nghi ngờ, thù hận, đấu 
tranh với nhau, miệt thị nhau về vùng 
miền ngay cả khi cùng nhau chống 
dịch, thờ ơ với những thân phận yếu 
thế, vẫn bàng quan với những bất 
công miễn sao đời mình được yên ổn. 
Thực ra chúng ta vốn đã luôn sống 
quá lâu trong sự cách ly của lòng 
người, mà nó còn xa xôi hơn sự cách 
ly về địa lý rất nhiều.

Thời gian phải ở yên một chỗ 
vì giãn cách đối với nhiều người là 
không thể chịu nổi. Bởi vì bấy lâu nay 
niềm vui của chúng ta đến từ những 
thứ bên ngoài. Phần lớn thời gian con 
người dùng để xây dựng cái bề ngoài, 
nào nhà, xe, quần áo, hàng quán, 
điện thoại, giải trí… Và khi những sự 
vui thú bề ngoài đó bị dừng lại bởi 
đại dịch, chúng ta cảm thấy trống 
rỗng, vô vị, chán nản. Càng mưu cầu 
những thứ bên ngoài, con người càng 
rơi vào vòng xoáy của vật chất. Khi 
dục vọng và tham vọng chi phối thì 
con người càng rời xa các giá trị đạo 
đức. Và lòng tham thì vô hạn cho nên 
càng chạy ra ngoài con người càng 
rời xa chính mình.

Hàn Phi Tử nói: “Mang theo dục 
vọng nhiều, tâm ắt sẽ loạn; tâm loạn 
thì dục vọng càng mạnh mẽ; dục vọng 
càng mạnh mẽ khiến tà tâm chi phối; 
tà tâm chi phối làm cho cách hành 
xử bị rối loạn; hành xử rối loạn chắc 
chắn sẽ sinh ra tai họa.”

Chúng ta đã tạo ra một xã hội 
rối loạn và chạy theo nó, cuốn vào 
cái vòng hoảng loạn, mà chúng 
ta vừa là nạn nhân, vừa là nguyên 
nhân. Nhưng khi có thời gian tĩnh 
lại, người ta sẽ nhận ra cái khiến ta 
quay cuồng, hoảng loạn đó là bởi ta 
không nhận ra những giá trị thật và 
ảo mà bấy lâu ta vẫn theo đuổi. Khi 
ta sống bằng những giá trị ảo thì chỉ 
cần một cơn lốc cũng đủ khiến hồn 
xiêu phách lạc. Cuộc sống chậm 
lại, nếu tỉnh táo xem xét, thực ra 
cũng chỉ là dừng lại những thứ phù 
phiếm, vô nghĩa mà bấy lâu người 
ta dành quá nhiều thời gian công 
sức để đánh đổi mà thôi.

Thiên tai hay nhân họa
Trong cơn hoảng loạn trước tin tức 
về dịch bệnh – thiên tai – người ta lại 
càng tuyệt vọng bởi nhân họa, với đủ 
chuyện cay đắng đau lòng về cách 
hành xử của con người trong cơn 
hoạn nạn chung. Khi dịch bệnh xảy 
ra, người ta sẵn sàng bán luôn cả nhân 
phẩm để trục lợi bằng mọi mánh lới 
buôn bán với giá cắt cổ, như thể đại 
dịch không phải là nỗi nguy hiểm cho 
đồng bào mà là cơ hội để kiếm tiền. 
Khẩu trang, thực phẩm, thuốc men, 
bất cứ thứ gì cũng có thể là mục tiêu 
tranh giành hoặc kiếm lợi.

Người vô tình bị nhiễm bệnh trở 
thành đối tượng bị ghẻ lạnh, truy đuổi, 
thóa mạ, khinh bỉ. Ngay cả khi làm 
từ thiện hay cứu trợ thì họ lại tiếp tục 
mạt sát nhau vì vùng miền, vì chích  
hay không chích vaccine, hơn thua 
nhau lời ăn tiếng nói. Virus corona thì 
không ai nhìn thấy, nhưng con virus 
trong tâm người thì được dịp hiển 
hiện, phơi bày ra thật não nùng.

Đại dịch khiến xã hội trở thành 
một màn trình diễn khổng lồ, mà 
trên sân khấu đó người ta được xem 
cả hài kịch lẫn bi kịch trong một vở 
diễn vô tiền khoáng hậu, nơi những 
chiêu trò dối trá hiện ra chẳng còn kể 
đến liêm sỉ, và các khái niệm bị đảo 
lộn, các giá trị bị sụp đổ, nhân phẩm 
con người bị đẩy xuống tận cùng.

Virus nói rằng: nhân tâm con người 
mới là thứ virus khủng khiếp nhất.

Mỗi ngày, con virus lần lượt phơi 
bày tất cả sự thật mà chúng ta từ 
lâu đã không có khả năng nhìn thấy 
hoặc cố tình quên đi. Nó phơi bày 
ra toàn bộ những cái được che đậy, 
trang điểm màu mè. Trước con 
virus vô hình, con người bộc 
lộ rõ bản chất như soi vào 
chiếc gương của phẩm giá: 
cơ hội, lòng tham hay sự 
hy sinh, tính trách nhiệm, 
sự vô cảm, trí tuệ hay vô 
minh, những người tử tế và 
những kẻ đạo đức giả… không 
chỉ ở phương diện cá nhân mà 
còn ở cả tầm cỡ quốc gia, nhân tính 
hay dân tộc tính..., đều hiển hiện rõ 
ràng. Những thứ chưa được phơi bày 
ra ánh sáng của sự thật chỉ còn là 
vấn đề thời gian! Đại tự nhiên hiểu 
rõ lòng người, và mọi sự vô tình đều 
có thể là hữu ý để con người thể hiện 
chính mình trong một cuộc phán 
xét sinh tử.

Cuộc thanh lọc của những giá trị
“Nhiều dục vọng sinh ra tai họa.” 
Trong chữ Hán, từ “bận rộn” 忙 gồm 
bộ “tâm”⺖ và chữ “vong” 亡 ghép lại, 
biểu hiện nội hàm: một người luôn 
quá bận rộn sẽ đánh mất trái tim và 
làm hủy diệt lòng người. Đây chẳng 
phải chính là lời cảnh báo của Thần 
đối với con người sao? Loài người 
đổ xô đi làm những điều có vẻ quan 
trọng, nhưng quên làm một thứ quan 
trọng nhất là tự cứu bản thân mình.

Những thảm họa liên tiếp bất ngờ 
phải chăng đang cố gắng lan truyền 
thông điệp về sự vô thường mong 
manh của sinh mệnh? Rằng hành 
trình của đời người không phải là 
đến thế giới này miệt mài tranh 
giành nơi danh lợi, vật chất. 
Bởi vì đến giờ có lẽ mọi người 
đều có thể thấy, khi có đại 
nạn thì tiền kiếm được 
dẫu bằng núi cũng không 
cứu nổi chính mình. 
Phải chăng đó chính là 
điểm hóa của Thần cảnh 
tỉnh con người nhìn lại 
chính mình trong quy 
luật nhân quả bất 
biến của vũ trụ. 

Mỗi người đều 
đã tạo nên một 
mảnh vỡ trong xã 
hội ngày một tan 
nát về đạo đức 
và lương tri. 
Thế giới đã 
bất ổn từ quá 
lâu rồi, đã mục 

ANDREA NUTT FALCE

Bạn đã bao giờ cố gắng 
nhớ lại giọng nói của 
một ai đó chưa? Thật 
khó mà nhớ được nếu 

như bạn không để ý. Ông của tôi 
qua đời ở tuổi 98. Giọng nói của 
ông vẫn còn in đậm trong tâm trí 
tôi; đó là một giọng miền Nam đặc 
biệt, nghe như gió rừng trước cơn 
mưa mùa hạ.

Ông tôi sinh ra ở vùng 
Mississippi vào năm 1908, cũng 
không hoàn toàn chính xác nếu 
nói rằng ông lớn lên trong một 
trang trại. Ông George B. Nutt đã 
giúp chăm nom một trang trại. 
Năm 11 tuổi, ông cày đất cùng một 
con la, trông coi gia súc và trồng 
trọt. Ông và cha mình đã cắt vỏ 
cây khi họ nghỉ ngơi ở mái hiên 
trước nhà. Không có hệ thống xả 
nước trong nhà và giấy cuộn, gia 
đình xếp chồng các lõi ngô khô gần 
một nhà vệ sinh bên ngoài. Không 
lãng phí. Ông đã kể về thời thơ ấu 
của mình trong trang trại với một 
phẩm chất mà tôi khó có thể bắt 
chước. Ông thực sự là một quý ông.

Ngày nay, khi một thành viên 
trẻ trong gia đình lười biếng, cha 
mẹ có thể nhắc nhở rằng: “Ông 
cố của con đã cày ruộng hồi còn 
nhỏ tuổi hơn con đấy!” Hay phổ 
biến hơn: “Ông con đã đi bộ hàng 
dặm để đến trường, bằng đôi giày 
mỏng, trên con đường đất bụi mù 
mịt và phải lội qua một dòng suối 
gập ghềnh đá sỏi.” 

Thế hệ bây giờ đã hoàn toàn 
khác, tất nhiên là vậy. Chúng ta 
đi những đôi giày thể thao lạ mắt 
hơn nhưng cách cư xử lại ít lịch 
thiệp hơn. Chẳng cần lõi ngô, 
chúng ta đã quá quen với những 
tiện nghi cao cấp, đến mức suýt 
có một cuộc khủng hoảng quốc 
gia khi giấy vệ sinh cạn kiệt. 
Chúng ta nói về chủ nghĩa môi 
trường như đức tin, nhưng lấp đầy 
các căn phòng bằng những món 
đồ nhựa vứt đi khi chúng bị hỏng. 
Ngày nay, chúng ta có xu hướng 
đánh giá thấp những gì ông bà ta 
gìn giữ, chê bai đức tin và trí tuệ 
của họ. Chúng ta phân tích những 
điểm chưa hoàn hảo của người đi 
trước trên sự thoải mái mà họ đã 
nỗ lực giành lại cho chúng ta.

Hình ảnh tổ tiên của chúng ta 
đang bị chỉ trích, theo cả nghĩa đen 
và nghĩa bóng. Các quý ông như 
George Washington và Abraham 
Lincoln đang bị phủ nhận. Những 
người đàn ông có sức ảnh hưởng 
này không chỉ là tổ phụ của chúng 
ta; họ là những người nông dân, 
nhà văn, người cha và người ông, 
những người đã nỗ lực để lại một 
cơ nghiệp vĩ đại.

Khoảng cách thế hệ
Bức tranh sơn dầu “Đọc những Lời 
cầu nguyện cho Ông” (Reading 
Devotions to Grandfather) của 
họa sĩ  Albert (Albrecht) “Samuel” 
Anker vẽ vào năm 1893. Anker là 
một người theo trường phái hiện 
thực ở Thụy Sĩ thế kỷ 19, ông 
tập trung tái hiện những cảnh 
sinh hoạt bình dị của cuộc sống 
thường ngày. Tác phẩm của ông 
đem đến cho người xem hình ảnh 
về lòng hiếu thảo và sự kính trọng 
giữa các thế hệ. 

Gương mặt của người ông trong 
bức tranh này thật sâu sắc và có 
hồn. Ánh nhìn của ông hướng đến 
một nơi nào đó xa xăm, đôi bàn 
tay từng trải với nhiều nếp nhăn 
được đặt trong tư thế tôn kính. Sức 
khoẻ của người ông đã dần suy 
yếu, nhưng ông như được thêm 
sức mạnh nhờ sự kiên định nhẹ 
nhàng từ người cháu trai có gương 
mặt trong sáng. Một cảm giác yên 
bình tĩnh lặng toát ra từ hai nhân 
vật. Người ông dù già yếu vẫn tiếp 
tục dẫn dắt và khuyên nhủ người 
cháu theo gương cầu nguyện, cậu 
bé khiêm tốn trong vai trò phục vụ.

Thông qua nghệ thuật, Anker 
tôn vinh cuộc sống và truyền 
thống lành mạnh của những 
người đàn ông và phụ nữ bình 
thường. Trong suốt cuộc đời, 
Anker có một sự nghiệp khiêm 
tốn, thay vì hoàn thành các kiệt 
tác, ông phải vẽ trang trí bát đĩa 
để giúp nuôi sống đại gia đình. 
Chỉ sau khi ông qua đời, người ta 
mới tổ chức một buổi triển lãm 
cá nhân đầu tiên để giới thiệu 
các tác phẩm của ông. Ngày nay, 
Albert Anker rất nổi tiếng ở Thụy 
Sĩ, các tác phẩm mục vụ của ông 
được cho là những thể hiện tinh 
tế nhưng mạnh mẽ về cuộc sống. 
Nghệ thuật của Anker gây tiếng 
vang lớn với người xem vì ông 
hiểu được điều gì đó: Một cuộc 
sống bình dị, tốt đẹp luôn có ý 
nghĩa với mọi thời đại.

Tôi nhớ lần cuối cùng được 
thấy ông nội của mình là khi ông 
đang nằm trên giường bệnh. Ông 
không nhận ra tôi nhưng vẫn giữ 
phong thái như mọi khi: rất lịch 
thiệp. Em gái tôi đọc to cho ông 
nghe, giống như cậu bé trong 
bức tranh của Anker. Chỉ khi em 
ngừng đọc, ông mới bắt đầu nói.

“Donna và lũ trẻ đang ở bãi 
biển. Ta không biết tại sao họ đi 
lâu thế, nhưng ta hy vọng họ sẽ 
quay lại.” Sau đó, giọng nói vang 
vọng của ông nhỏ dần, ánh mắt 
lạc vào một nơi nào đó xa xăm. 
Donna-Mae, bà tôi, là tình yêu của 
đời ông. Bà ra đi trước ông gần một 
phần tư thế kỷ.

Ông bà tôi đã cùng nhau nuôi 
dạy bốn người con trai. Ông trở 
thành giáo sư tại Đại học Clemson, 
đứng đầu Khoa Kỹ thuật Nông 
nghiệp. Xuất thân là một chàng 
trai vùng nông thôn nước Mỹ, 
cuối cùng ông đã làm việc để cải 
thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp 
và nguồn cung cấp thực phẩm ở 

Đức tin của thế hệ trước:
‘Đọc những lời cầu nguyện cho ông’

Hoa Kỳ, Syria, Iraq, Paraguay và 
các quốc gia Phi Châu sau cuộc 
Đại suy thoái và Đệ nhị Thế chiến. 
Ông bà tôi đã sống trong một thế 
kỷ vất vả, và họ đã làm việc chăm 
chỉ. Tuy nhiên, ký ức cuối cùng của 
ông không phải là những sự kiện 
hoành tráng hay những thành tựu 
và thất bại trên thế giới. Ý nghĩ của 
ông tập trung vào người vợ yêu 
thương và những ngày nắng ấm 
bên các con trai – khi ông là một 
người cha và một người chồng.

Tính giản dị và sự tận tâm
Tôi yêu những chủ đề giản dị và 
cuộc sống đồng quê được thể hiện 
trong các bức tranh của Anker. 
Anker làm bừng sáng vẻ đẹp của 
một gia đình đầy tình yêu thương, 
là sự “kính già, yêu trẻ”.

Dù là người nổi tiếng hay không 
tên tuổi, giản dị hay vĩ đại, thế hệ 
trước đã tạo ra những nền tảng 
vững chắc mà chúng ta có cơ hội 
nắm giữ. Họ không phải là những 
người hoàn hảo, họ chỉ là những 
con người đã cố gắng. Trẻ em ngày 
nay không giống thế hệ ông bà. 
Cuộc sống của chúng là của cá 
nhân chúng, và không hoàn hảo. 
Tuy nhiên, thử thách thì vẫn giống 
nhau: sống thật tốt. Những giờ học 
liên miên ở trường, vô số bài tập về 
nhà và lịch trình thể thao lấp đầy 
một ngày của thế hệ trẻ, mặc dù 
những nhiệm vụ đó là cần thiết, 
nhưng lòng hiếu thảo, sự biết ơn 

và tận tâm còn quan trọng hơn thế.
Gần đây, Đức Giáo hoàng 

Francis đã tuyên bố ngày 25/07 
là Ngày Thế giới dành cho Ông 
Bà và Người cao tuổi. Nhiều người 
trong chúng ta đã bị tách biệt với 
cha mẹ ông bà bởi COVID-19 và 
cuộc sống bận rộn. Dù quốc gia 
hay tín ngưỡng của bạn là gì, đây 
là một cơ hội để tôn vinh cuộc 
sống truyền thống, những món 
quà và sự dũng cảm, bền chí của 
các bậc tiền bối. Họ đã sống và 
yêu thương trước chúng ta.

Giọng nói hiền hòa của ông 
tôi vẫn ở bên tôi. Ông không soạn 
thảo Tuyên ngôn Độc lập, nhưng 
ông có một tinh thần độc lập. 
Ông xới đất, trồng trọt và chăm 
sóc đất đai. Thế hệ ông bà của 
chúng ta mang trên vai những 
gánh nặng, đôi bàn tay chai sạn, 
và trái tim của họ luôn tận tâm. 
Vùng đất này đơm hoa kết trái 
nhờ sự vun trồng của họ. Các thế 
hệ cũ đã làm việc với một thể chất 
và ý chí mạnh mẽ. Thế còn chúng 
ta thì sao?

Cô Andrea Nutt Falce là một 
người vợ hạnh phúc, một bà mẹ 
có bốn con. Cô cũng là một nghệ 
sĩ hiện thực và cổ điển được đào 
tạo tại Florentine và là tác giả của 
cuốn sách dành cho trẻ em, “It’s a 
Jungle Out There”. 

Ngân Hà biên dịch

BUSINESS HOURS:
MON–THU: 11AM – 8PM
FRI–SAT: 11AM – 9PM

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

Phở Tái Lăn Hà Nội, Phở Đặc Biệt, Phở 
Fillet Mignon, Phở Gà, Phở Đồ Biển, 
Mì, Bún, Cơm, Bánh Mì, Chả Giò, Gỏi 

Cuốn, Hủ Tiếu Áp Chảo, Món Ăn Chay, 
Trà Sữa, và Món Tráng Miệng.

PUBLIC DOMAIN

PIXABAY

Anker làm 
bừng sáng 
vẻ đẹp của 
một gia đình 
đầy tình yêu 
thương, là 
sự “kính già, 
yêu trẻ”.

Khám phá 
nghệ thuật 
dành cho 
thế hệ trẻ

Tranh sơn dầu
“Đọc những Lời cầu 

nguyện cho Ông” 
(Reading Devotions 
to Grandfather), năm 

1893, của Albert Anker. 
Tranh khổ 24 3/4 inch 
x 36 inch. Bảo tàng Mỹ 

thuật Bern. 

Trong trạng 
thái thiền của tâm 

trí, chính là khi ta có 
đủ năng lượng để bình 
yên trước biến động 

cuộc đời.

SH
UT

TE
RS

TO
CK

Một trận đại dịch
giúp ta thấu thị hơn lẽ nhân sinh

NHÂN SINH CẢM NGỘ
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MIKE CAI

Tác phẩm “Thanh 
Minh Thượng Hà đồ 
đồ” (Along the River 
During the Qingming 

Festival) của hoạ sĩ hàn lâm 
Trương Trạch Đoan (Zhang 
Zeduan, tự Chính Đạo, 1085–
1145) đã phác họa vô cùng tỉ 
mỉ từng ngôi nhà, chiếc thuyền, 
cửa hàng cũng như từng quán 
ăn; và mô tả con người từ mọi 
tầng lớp xã hội chỉ trong một 
bức tranh cuộn; (toàn cảnh bức 
tranh tổng cộng có 814 nhân 
vật, 20 phương tiện đi lại, 60 
con vật và 170 cây cối); những 
người Trung Hoa cổ thời ấy 
mỗi khi xem tranh thì như thấy 
chính mình trong đó. Trong 
cuộc sống của thế kỷ 21 hiện 
nay, bức họa giúp chúng ta trở 
về với quá khứ đầy sinh khí và 
là cơ hội để nhìn lại cuộc sống 
chốn thị thành thời xa xưa.

Người Trung Hoa cổ đại tin 
rằng, một thành phố là một cỗ 
máy công nghiệp được kiến 
tạo bởi thiên ý. Chữ “thành 
phố” trong Hán Tự nhà 
Thương miêu tả hình ảnh một 
người đang quỳ xuống sau bức 
tường thành. Bức tường thành 
không chỉ đóng vai trò phòng 
vệ cho người dân nội thành 
mà còn là biểu tượng cho 
quyền lực của một đất nước.

Cũng như những nền văn 
minh cổ đại khác, nền văn 
minh Hoa Hạ đã phát triển dọc 
theo những bờ sông. Bức tranh 
“Thanh Minh Thượng Hà đồ” 
phác họa một thành phố bên 
cạnh Sông Biện (Biện Hà), một 
trong những mạch sống của thời 
Bắc Tống. Cuộn tranh dài hơn 
5 yard (hơn 4.5m) diễn tả cuộc 
sống thành thị trong thời kỳ  
kinh tế nhà Tống hưng thịnh. Với 
những hoạt động giao thương 
nhộn nhịp, bức tranh vẽ cảnh thủ 
đô Biện Kinh của nhà Bắc Tống, 
nay là thành phố Khai Phong 
thuộc tỉnh Hà Nam. Trung Hoa 
cổ xưa có một số thành phố lớn 
nhất thế giới vào năm 1100, 
vừa khéo trùng hợp với thời điểm 
mô tả trong cuộn tranh này.

Tên của bức tranh gợi ý 
rằng quang cảnh diễn ra vào 
Tiết Thanh Minh – lễ tảo mộ 
diễn ra vào tháng Tư, 100 ngày 
sau ngày đông chí.

Tuy vậy, các phong tục 
truyền thống như tảo mộ 
hay thờ cúng tổ tiên không 
được miêu tả trực tiếp trong 
tác phẩm, nhưng qua các chi 
tiết trong tranh, người ta có 
thể thấy được những tập tục 
này. (Thanh Minh cũng có 
thể được dịch là “yên bình và 
có trật tự”, và vì trong tranh 
không có những người ăn 
mày hay những khu nghèo 
đói, cuộn tranh có thể được 
hiểu như một hình ảnh lý 
tưởng của một thành phố thời 
nhà Tống).

Những cuộn tranh như thế 
này thường được xem theo 
từng phần một – mỗi phần 
dài một cánh tay – từ phải 
sang trái. Khi mở cuộn tranh, 
chúng ta sẽ thấy được vẻ lộng 
lẫy của thành phố với những 
con đường, những cây cầu, 
những tòa nhà, cửa hàng, nhà 
hàng, và những đám đông 
nhộn nhịp; đưa chúng ta vào 
một cuộc du ngoạn dọc bờ 
sông. Về tổng thể, bức họa đã 
cung cấp một cái nhìn toàn 
cảnh của thành phố, giống 
như những cảnh quay dài 
trong một thước phim.

Đức Thịnh biên dịch

Kiệt tác hội họa ‘Thanh Minh Thượng Hà đồ’:

CUỘC SỐNG CHỐN THỊ THÀNH
THỜI TRUNG HOA CỔ

Bức tranh cuộn “Thanh Minh Thượng Hà đồ” với chiều dài 5 yard (hơn 4.5m) của danh họa Trương Trạch Đoan (Zhang Zeduan), 1085–1145.

Bức họa đã cung cấp một cái 
nhìn toàn cảnh của thành phố, 
giống như những cảnh quay dài 
trong một thước phim.

PUBLIC DOMAIN

1. Bức tranh bắt đầu vào một buổi sớm bình minh với hình ảnh người tiều phu dẫn theo 
vài chú lừa đi qua cây cầu phổ biến ở các vùng nông thôn. Những cây du đã trở nên 

cằn cỗi sau khi rụng hết lá, biểu thị cuối đông hay đầu xuân. Một con suối ở phía trước 
dẫn đến một ngôi nhà gỗ có mái ngói nằm trong rừng. Một bầu không khí tĩnh lặng bao 
trùm khung cảnh.

8. Mọi người hòa mình trên một 
chiếc cầu tương tự cầu nổi bắc 

qua một dòng sông khác. Trên cầu, 
nhiều người đàn ông trí thức mặc 
trang phục trông giống như những 
quan cấp thấp, thư lại, và thư sinh 
đội khăn trùm đầu. Phía kia, những 
người lao động và công nhân thì lại 
mặc quần dài để làm việc hiệu quả 
hơn. Những con bò kéo hai chiếc 
xe lớn chất đầy hàng gia dụng; phía 
bên phải là một người phụ nữ trên 
lưng ngựa đội mũ rơm đang đi cùng 
người hầu của mình theo hướng 
ngược lại. Ở phía xa, một nhà sư 
đang đứng bên cổng một ngôi chùa 
Phật Giáo.

9. Cổng thành cao chót vót đánh 
dấu biên giới thành phố và là 

một điểm nhấn nữa của bức tranh. 
Cổng thành được xây bằng gạch và 
mang các đặc điểm kiến trúc đặc 
trưng của nhà Đường và nhà Tống, 
như cấu trúc Đấu Củng, được tạo 
thành từ các giá đỡ bằng gỗ lồng 
vào nhau để đỡ dầm và cột nối. 
Nhìn theo bậc thang dốc lên trên 
vào căn phòng, người ta thấy một 
chiếc trống tanggu, hay còn gọi là 
trống Trung Hoa được treo ngang 
trên khung. Trong khi đó, những chú 
lạc đà từ sa mạc xa xôi đang đi qua 
chiếc cổng bên dưới.

10. Phía bên kia cánh cổng, chúng 
ta thấy một quán trọ ba tầng lạ 

mắt với mặt tiền là một quán rượu. 
Khách hàng đến đây trên những chiếc 
kiệu và chuẩn bị bước vào quán trong 
khi lối vào có hai tấm biển ghi “bán 
buôn” và “rượu thơm”. Những người 
hầu gái đang phân loại chổi từ hai 
chiếc thùng lớn phía trước quán trọ 
để dùng cho việc tảo mộ. Ở phía bên 
phải, một người đàn ông đang dùng 
thử cung tên trong một cửa hàng. 
Phía bên trái quán rượu, những người 
bán hàng đang bán thức uống giải 
khát và một đám đông những người 
trí thức đang vây quanh một người kể 
chuyện. Hoạt động bên ngoài cổng 
thành đã miêu tả chính xác cuộc cách 
mạng thương nghiệp thế kỷ 12 đã giải 
thoát các thành phố khỏi sự hạn chế 
của chính quyền và sự phát triển đã 
lan ra ngoại thành như thế nào.

11. Khu vực ngã tư đầy ắp những hoạt 
động nhộn nhịp với những nhóm 

người khác nhau. Ở gần phía dưới cùng, 
những người trí thức đang đứng cạnh một 
tiệm cầm đồ, xem một đứa trẻ nhỏ đang 
tập đi. Hai con lừa đang kéo theo những 
thùng rượu, và ngay phía trên, một nhà sư 
đang đàm luận với một học giả. Bên phải 
của họ là hai Đạo sĩ áo trắng với trâm cài 
đầu nổi bật. Ở cuối con phố, một tấm biển 
cho thấy có một cửa hàng đồ gỗ nội thất 
bằng gỗ đàn hương đang ở đó. Một người 
bán hàng bán các bức tượng nhỏ trong 
một quầy hàng dưới ô trong khi ở bên trái 
(nhưng ở giữa tranh), ba công nhân đang 
lấy nước từ một cái giếng. Phía trước họ, 
một người bán hàng rong đeo một chiếc 
thúng đan sau lưng bán đồ chơi.

Khi tiến dần về phía trái của bức tranh, 
có một ngôi nhà với tấm biển “Nhà của Quan 
Zhao”. Đó là nhà của một thầy thuốc đang 
khám bệnh cho bệnh nhân ở bên trong. Nhìn 
lên cao, chúng ta thấy ngôi nhà của ông ta 
rất rộng với cả một vườn tre ở phía sau. Phía 
trước ngôi nhà có một học giả trên lưng ngựa, 
đội một chiếc mũ rộng vành, có lẽ là chân 
dung của chính người họa sĩ.

Tranh khắc gỗ từ một cuốn sách, diễn tả Mục Kiền Liên tới hỏi Đức 
Phật cách để cứu mẹ mình khỏi địa ngục.

2. Ở đây chúng ta thấy có vài cây liễu; người ta tin rằng cây liễu có khả năng xua đuổi tà ma. 
Những thân cây đầy sẹo do bị cắt cành sẽ mọc lên những chồi non mới sum suê vào 

mùa xuân. Phía sau rặng liễu, một đoàn người đang khiêng một chiếc kiệu với những cành 
liễu rủ chung quanh. Trong đoàn lữ hành này có những người lao động cầm những cây chổi 
liễu; có lẽ họ vừa trở về sau một cuộc tảo mộ ở miền quê. Ngay trước dòng suối, hai người 
phụ nữ quàng khăn đang cưỡi lừa với ba người đàn ông hộ tống; họ đang trên đường tảo mộ 
để tỏ lòng thành kính với tổ tiên.

4. Khi dòng sông rộng hơn, bố cục của bức tranh phân chia thành phần mặt nước và phần đất 
liền. Hình ảnh sợi dây neo cột vào cột buồm trải dài suốt chiều dài của phần tranh này, với 

các công nhân đang kéo thuyền ngược dòng. Nhìn qua cửa sổ trên những chiếc thuyền người ta 
có thể thấy đồ đạc dùng cho khách du lịch, còn các thuyền viên thì đang chuẩn bị thuyền. Về phía 
bên trái, tám người lái thuyền đang dùng mái chèo để chèo thuyền; và phía trước, một phụ nữ 
đang treo quần áo trên thuyền của bà và đổ nước xuống sông sau khi giặt giũ.

5. Chúng ta cuối cùng cũng đến được Cầu Vồng, điểm nhấn ấn tượng của bức tranh. Phía 
bên phải cây cầu, một chiếc thuyền đang đến gần từ một vị trí khá nguy hiểm, vì dòng 

sông chảy xiết dường như muốn đẩy nó đụng cây cầu. Những người lái thuyền đang nhanh 
chóng hạ thấp cột buồm trong khi một người cố gắng lấy lực đẩy bằng cách cách quăng 
móc vào phía trên cây cầu. Người trên cầu đứng xem một cách lo lắng khi một người nào 
đó đã quăng xuống một cuộn dây dài. Phía bên trái chiếc thuyền, một vài người đàn ông 
đang tăng tốc về hướng chiếc thuyền ở bờ đối diện để tránh va chạm.

Trong khi đó, trên cầu cũng nhộn nhịp không kém với rất nhiều hoạt động: Người đi 
trên cầu và các quầy bán thức ăn chật khắp hai bên cầu, khiến lưu thông trên cầu càng tắc 
nghẽn. Có khả năng xảy ra một vụ va chạm khác trên cầu khi một số người khiêng kiệu đi 
ngược đường với những người cưỡi ngựa. Những công nhân gần bờ sông gánh hàng trên 
vai và trên những con lừa đang cố gắng băng sang phía bên kia. Ở phần dưới bên trái, một 
người đàn ông đang đẩy xe thồ bên cạnh một cửa hàng, trong khi ba công nhân khác đang 
hạ đòn gánh xuống để mua giải khát từ một quầy hàng dưới chiếc dù. Khi nhìn khung cảnh 
này chúng ta liên tưởng tới cảnh kẹt xe vẫn thường diễn ra trên đường phố hiện nay.

6. Sự nhộn nhịp dần lắng xuống khi chúng ta bị thu hút bởi một quầy rượu Trung Hoa, với 
hàng tre cao vút và lá cờ ba vạch dọc, những đặc điểm nổi bật thường thấy của các cửa 

hàng rượu. Bên cạnh một chú ngựa, một người phục vụ đang chuẩn bị hai chiếc bát với đũa 
cho người mua mang đi. Ở góc dưới bên phải, một thương nhân đang thương lượng với một 
người phụ nữ đi cùng một trẻ nhỏ, trong khi một người bán hàng đang bán dây thừng từ chiếc 
xe đẩy của anh ta ngay phía trên họ. Phía bên trái cánh cổng, những khách hàng đang ngồi 
quanh một chiếc bàn trong một nhà hàng trong khi một người phụ nữ đang nhìn xuống phía 
dưới với cánh tay đặt ra ngoài cửa sổ. Một số chiếc thuyền đang đi trên sông trong khi những 
công nhân đang kéo một chiếc khác ngược dòng.

7. Quang cảnh dần chuyển sang buổi 
trưa, và con sông dần chảy ngược 

dòng và khuất tầm nhìn. Ở gần bờ 
sông, ba công nhân đang gánh hàng 
lên những chiếc thuyền. Một con 
phố quanh co dọc theo bờ sông với 
các cửa hàng lộ thiên và nhà hàng 
đầy khắp hai bên đường. Hai con bò 
kéo theo một chiếc xe trong khi một 
phụ nữ cưỡi ngựa theo sau. Một số 
hình ảnh cho thấy đã đến giờ ăn trưa: 
một người hầu gái đang đem bát cho 
cô chủ của mình trong kiệu, và một 
công nhân khác đang vác một chiếc 
nồi hấp và một chiếc bàn xếp. Đi 
dọc theo con phố, chúng ta thấy một 
người thợ đóng xe và người học việc 
của anh ta đang đóng một chiếc xe 
thồ từ những mảnh gỗ trên mặt đất. 
Đi xa hơn nữa, chúng ta thấy một 
người đàn ông đang ngồi kể chuyện 
với đám đông vây quanh.

3. Gần bờ sông, mọi người đang thức dậy và bắt đầu các công việc buổi sáng của họ. Một 
số người đang ăn sáng trong một cửa hàng bánh bao bên đường, trong khi chủ một 

nhà hàng vừa mới chuẩn bị lắp cột để mở cửa. Một thương gia ngồi trên một bao thóc bên 
bờ sông và có vẻ như đang ra lệnh cho công nhân lấy thóc từ chiếc thuyền đậu bên bờ sông.

giáo xưa nay đều dạy nhân loại một chân lý, tích đức 
hành thiện mới có được may mắn, phúc lành. Cũng như 
Mục Kiền Liên, cách duy nhất để siêu độ cho người đã 
mất, là “đoạn ác tu Thiện”, dùng công đức hành thiện 
chân thực của chính bản thân, sám hối, giác ngộ, một 
lòng hướng tâm tu Phật, khởi phát tâm Thiện nơi mình 
để cảm hóa tâm Thiện mẫu thân, mới có thể giúp mẹ 
chuyển hóa nghiệp lực, hồi hướng công đức của bản 
thân cho cha mẹ. Đó mới là công đức chân thực.

Đức Hiếu sinh của Trời
Cổ nhân có câu: “Trời không tuyệt đường người” – 
hàm ý rằng: Trời đất chi phối vận mệnh của con người, 
nhưng đạo Trời có đức Hiếu sinh, nhất định sẽ cho con 
người một cơ hội trong đại nạn. Người mẹ của Mục 
Kiền Liên phạm phải tội thập ác bất xá, nhưng vẫn có 
cơ may quay đầu, tu thành bậc chính giác, từ phàm 
thành thánh, từ chốn địa ngục mà về thiên giới.

Đức Hiếu sinh là đại Đạo của Thiên Địa. Đại Thiện là 
Hiếu hạnh lớn nhất của con người trong kiếp nhân sinh.

Ngày nay người ta lấy Ác giả Thiện, phóng sinh 
những con chim bị bắt rồi nhốt vào lồng chật chội, để 
bán lại cho nhà chùa chờ các ‘sư thầy’ làm lễ phóng 
sinh. Như vậy thì liệu có thể đắc được phúc báo chăng, 
hay lại chất chồng thêm nghiệp lực?

Đâu cần phải săn bắt, giam cầm chúng sinh – vốn 
là những đại tội tạo nghiệp – như thế mới có thể chứng 
tỏ ‘tâm Phật’. Chỉ cần ‘phóng hạ’ những giả dối, vô 
cảm, vô trách nhiệm với muôn dân, thì sẽ không còn 
cảnh bao người tha hương đói khổ màn trời chiếu 
đất nơi gầm cầu bờ bụi, chết vất vưởng ngoài đường 
vì thiếu thuốc men thực phẩm; thì đâu có cảnh khốn 
cùng ngay cả với người qua đời, những thi thể không 
áo quan, thậm chí không có túi đựng xác…; thì đâu 
có những cảnh đời “sống không bằng chết”, bi thương 
trong cơn đại dịch.

Khi tâm bất Thiện thì cửa Sinh cũng đóng lại. Đại 
dịch chính là lời cảnh tỉnh cho con người: khi nhân 
tâm bất Thiện, trong vô minh mà tạo ra vô vàn nghiệp 
lực lên chính mình.

Không phải Thần Phật không từ bi mà là Thần 
Phật đang chờ nhân tâm con người chuyển biến, 
nhận ra tội lỗi của mình, nguyện ý phát tâm hướng 
thiện, quy chính bản thân – khi đó tuyệt cảnh mà con 
người đang gặp phải sẽ lập tức biến đổi.

Phật Pháp xưa kia truyền ra chúng sinh là để 
giảng cho con người lẽ sống, tìm thấy chân lý, đạo 
lý làm người, pháp lý tu thành Thần Phật. Chỉ qua 
chân chính tu luyện, chúng ta mới liễu ngộ, mới 
hiểu được chân tướng sự thật. Từ trong giác ngộ mới 
nắm bắt được cơ hội, có thể từ trong tuyệt cảnh mà 
tìm được con đường ra cho sinh mệnh của mình.

Lễ Vu Lan – ngẫm lại tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, 
để thấu tỏ đạo lý sâu xa trong Đức Hiếu, chân tâm 
hướng Thiện, thức tỉnh đạo đức lương tri, sám hối xét 
lại lòng mình. Hành Thiện, tu Đức mới có thể nhận 
được đức Hiếu sinh của Trời, mới có thể cùng nhau 
vượt qua kiếp nạn này.

Vu Lan: Đạo Hiếu 
sinh của người - đức 
Hiếu sinh của Trời

Tiếp theo từ trang 13
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C. S. Lewis đã 
từng tuyên bố rất 
chắc chắn rằng: 

“Điều tuyệt vời, 
nếu người ta có 
thể, là ngừng coi 
tất cả những điều 
không vui như sự 
‘bị làm phiền’ của 
cuộc sống.

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

ALLEN STARK 
 

Vài năm trước, sau một ngày làm 
việc vất vả, tôi đem xe của gia đình 
đến tiệm rửa xe rồi đi đón vợ tôi 
tan sở. Khi ngồi trong xe hơi với 
cửa kính kéo xuống, tôi trông thấy 
đi ngang qua bãi đỗ xe, một người 
mà xã hội sẽ gọi là một kẻ “vô tích 
sự”. Anh ta mặc bộ quần áo rách 
rưới và đội một chiếc mũ bóng chày 
lấm lem, anh vừa đi ra từ hướng của 
thùng chứa rác. 

Có những lúc bạn rất hào phóng, 
nhưng có những khi bạn quá mệt 
mỏi và không muốn bị làm phiền. 
Và tình huống này là một trong 
những lần tôi “không muốn bị làm 
phiền”. 

Tôi bắt đầu nghĩ: “Hy vọng anh ta 
không hỏi xin tiền tôi. Chúng tôi ra 
ngoài ăn tối và tôi chỉ mang đủ tiền.” 

Nhưng anh ta không xin tiền tôi. 
Anh ta đến khu cạnh nơi tôi đậu xe và 
ngồi trên bậc thang dẫn lên tầng hai 
của tòa nhà. Nhìn về phía bên này 
và thấy cửa sổ xe tôi đang mở xuống, 
anh ta nói: “Chiếc xe thật đẹp.”

Mặc dù quần áo của anh ta đã 
rách nát và lấm bẩn, nhưng anh ta 
cư xử thật lịch sự. 

Tôi nói cảm ơn, bước ra khỏi 
xe hơi và đi sang phía đối diện của 
chiếc xe, vờ như đang kiểm tra nó – 
để làm gì, tôi không rõ. Khi tôi hành 
động như vậy, anh ta chỉ ngồi yên 
lặng. Tôi chờ đợi một lời năn nỉ rằng 
hãy bố thí cho anh ta, nhưng điều 
đó không xảy ra.

Sự im lặng tiếp tục diễn ra, một 
giọng nói trong tôi thì thầm: “Hãy 
hỏi anh ta xem anh ta có cần giúp đỡ 
không.” Tôi không chắc anh ta sẽ nói 
“có”, nhưng tôi làm theo tiếng gọi bên 
trong tâm mình. Cuối cùng tôi cũng 
hỏi: “Anh có cần tôi giúp gì không?” 

Anh ta đứng dậy và quay về phía 
tôi. Lúc này, tôi mới chú ý đến vết 
mưng mủ trên khuôn mặt đã bị mũ 
bóng chày che khuất một phần của 
anh. Sau đó, anh ta trả lời câu hỏi 
của tôi bằng ba từ đơn giản nhưng 
sâu sắc mà tôi sẽ không bao giờ 
quên. Chúng ta có xu hướng tìm 
kiếm sự thông thái từ những người 
có học thức cao hay đạt được thành 
tựu tuyệt vời. Tôi không mong đợi 
gì ngoại trừ một bàn tay lấm bẩn sẽ 
chìa ra. Nhưng ba từ đơn giản anh 
ta nói đã khiến tôi không thốt nên 
lời trong giây lát. “Don't we all?” 
(“Không phải tất cả chúng ta đều 
cần sao?”)

Tôi cảm thấy mình có đẳng cấp 
và vĩ đại hơn, ít nhất là thành công 
hơn “kẻ ăn mày” này, cho đến khi 
những từ đó giáng vào tôi nặng như 
một tấn gạch đá. “Không phải tất cả 
chúng ta đều cần sao?”

Đúng vậy, tôi cũng cần sự giúp 
đỡ. Có lẽ không phải về vấn đề 

tiền bạc hay sức khoẻ, nhưng tôi 
cần sự trợ giúp. Tôi định rút ví và 
đưa cho anh ta số tiền tôi định chi 
trả cho bữa tối. Nhưng những lời 
nói giản dị ấy cứ liên tục vang lên 
trong đầu tôi. 

Dù chúng ta sở hữu nhiều đến 
mức nào, dù chúng ta có đạt được 
bao nhiêu thành tựu thì chúng ta 
vẫn cần sự giúp đỡ. Và dù bạn chẳng 
có gì, hay bạn có hàng tá vấn đề hoặc 
có rất ít để sẻ chia, thì bạn vẫn có 
thể trao đi sự giúp đỡ. Thậm chí chỉ 
đơn giản là cho đi những lời tử tế. 

Bạn chẳng biết khi nào mới có 
thể gặp được ai đó dường như có 
tất cả. Họ có thể đang đợi bạn cho 
họ điều mà bạn không có – một góc 
nhìn khác trong cuộc sống, một 
câu nói hy vọng, một sự thay đổi 
mà bạn chỉ thấy được qua con mắt 
đầy yêu thương. 

Không lâu sau, vợ tôi nói rằng 
người đàn ông đó không phải là một 
người vô gia cư xa lạ lang thang trên 
phố. Anh ta tên là Kenny, làm bảo 
vệ cho khu văn phòng nơi vợ tôi 
làm việc. Ban quản trị thu xếp cho 
anh ta sống trong một căn phòng 
nhỏ để phục vụ công việc. Khi làm 
bạn với Kenny, tôi mới biết anh ấy 
đã trải qua một khoảng thời gian rất 
khó khăn. Thỉnh thoảng, tôi đem 
thức ăn, quần áo cho anh ấy, và trò 
chuyện với anh.

Khi nhận được tấm ngân phiếu 
an sinh xã hội một tháng, khoảng 
một năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên 
của chúng tôi, Kenny bước vào văn 
phòng của tổ chức bất vụ lợi nơi 
vợ tôi làm việc và đưa cho cô ấy 50 
USD. Anh muốn thể hiện sự cảm 
kích của mình đối với tất cả những 
gì chúng tôi đã làm cho anh ấy.

Ngay sau đó, anh phải vào 
viện điều dưỡng để điều trị căn 
bệnh ung thư. Trong vòng một 
năm tiếp theo, Kenny dần thua 
cuộc trong trận chiến với bệnh tật 
và nhờ tôi làm người thực thi di 
chúc cho anh ấy, thay anh đưa ra 
mọi quyết định về chăm sóc sức 
khỏe vào những ngày cuối cùng. 
Khoảng thời gian đó, anh khôi 
phục lại đức tin của mình và hòa 
giải với gia đình. Anh đã xa lánh 
họ trong nhiều năm do những vấn 
đề về rượu trong quá khứ.

Có phải tôi đã được cử đến làm 
mục sư cho Kenny, hay Kenny được 
gửi đến làm mục sư cho một linh hồn 
đã quá buông lung bản thân như 
tôi? Có thể Chúa đã nói chuyện với 
linh hồn của Kenny vào ngày hôm 
đó rằng: “Hãy đến phục vụ người 
đàn ông đang ngồi trong xe đó. 
Người đàn ông đó cần được giúp đỡ.”

Chẳng phải tất cả chúng ta đều 
cần sao?

Thiên An biên dịch

Chẳng phải chúng ta đều
cần giúp đỡ sao? 
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B
ữa tối thường nhật trong một 
ngôi nhà đặc trưng vào một 
ngày đặc trưng ở Mỹ. Bàn 
tay người mẹ đang ngập sâu 
trong nước rửa chén bát thì 

nghe thấy tiếng thở dồn dập của đứa 
con 6 tuổi khi đóng tủ lạnh. Các bà mẹ 
biết những âm thanh nhỏ nhưng tiềm 
ẩn nguy cơ này. Cô tắt nước lại để kiểm 
tra và lắng nghe xem nước sôi có tràn từ 
một cái nồi trên bếp hay không.

“Chuyện gì thế, con yêu?”
“Không có gì ạ,” đứa trẻ 6 tuổi nói.
Người mẹ bước đến và nhìn chăm 

chăm vào đứa con bé bỏng đang gồng 
mình ép lưng vào tủ lạnh như thể giấu 
một quả bom sắp nổ.

Sự gián đoạn
Khi tôi sinh hai đứa con đầu tiên, 
những cảnh tượng như thế này vẫn 
còn mới mẻ với tôi. Và chân thành mà 
nói, tôi đã không dàn xếp tốt trong nội 
tâm mình ngay cả khi tôi đã giải quyết 
tốt tình huống trên bề mặt. Những sai 
lầm của con khiến tôi cảm thấy rối trí 
như thể việc nuôi dạy chúng không 
phải là mục đích chính của tôi vậy. Tôi 
đã không chuẩn bị cho những điều bất 
ngờ. Tất nhiên, cuộc sống khi có con là 
một chuỗi ‘bị làm phiền’ liên tục giống 
như đại dương là từng đợt những con 
sóng nối tiếp nhau. Là cha mẹ, chúng 
ta hoặc điều hướng từng con sóng, bình 
tĩnh, và giữ thăng bằng vượt qua nó, 
hoặc chúng ta bị cuốn đi.

C. S. Lewis đã từng tuyên bố rất chắc 
chắn rằng: “Điều tuyệt vời, nếu người ta 
có thể, là ngừng coi tất cả những điều 
không vui như sự ‘bị làm phiền’ của cuộc 
sống. Tất nhiên, điều người ta gọi là sự 
phiền toái ấy lại mới chính là cuộc sống 
thực của một người – cuộc sống mà Chúa 
đang gửi đến cho chúng ta mỗi ngày.”

Tôi không chắc rằng Lewis có ám chỉ 
cụ thể về việc nuôi dạy con hay không, 
nhưng chắc chắn là đang đề cập đến tất 
cả những phiền phức mà các con tôi gây 
ra. Hàng tá cuộc đụng độ được an bài 
giữa “cái tôi” của chúng và cái tôi của 
bản thân tôi. Khi sự việc xảy ra, ta có thể 
thấy rõ mái ấm này bền vững đến đâu.

Những khoảnh khắc vĩ đại
Để hiểu về cách nuôi dạy con vĩ đại 
(magnanimous), hãy nhìn vào nguồn 

ALLEN STARK

Sau khi trở về quê hương ở trung tây Hoa 
Kỳ và chuyển đến một vùng nông thôn, 
tôi sống gần hồ nước và đất nông nghiệp. 
Môi trường mới dạy cho tôi điều mà 
trước đây tôi không nhận ra. Đó là qua 
việc quan sát loài chim, tôi hiểu rằng 
chúng sinh ra để trở thành cố vấn cho 
các bậc cha mẹ.

"Không thể nào!" hẳn bạn không tin. 
Nhưng đúng vậy. Bạn có bao giờ để ý 
rằng, ngay cả trong giai đoạn ấp trứng, 
chim mẹ và chim bố đã cam kết bảo đảm 
sẽ chăm sóc đàn con của mình như thế 
nào? Và rồi sau khi trứng nở, chúng siêng 
năng kiếm mồi và nuôi dưỡng chim con 
như thế nào? Chim bố hoặc chim mẹ 
luôn chắc chắn rằng đàn con được ủ ấm, 
ăn no, và quan sát khi chúng tự đi kiếm 
mồi và bay khỏi tổ.

Những con chim non được dạy từ 
những ngày đầu tiên rằng điều gì là quan 

trọng để có thể vững bước trên đường 
đời. Bạn không bao giờ thấy những con 
non thắc mắc hay cãi lại cha mẹ. Tại sao? 
Có thể chúng hiểu rằng để trưởng thành, 
chúng sẽ phải học hỏi từ những người 
khôn ngoan hơn chúng rất nhiều. Những 
chú chim non này dường như rất tập 
trung, không dành thời gian để giải trí, 
hay bị phân tâm bởi những điều không 
thực tế của cuộc sống (như “truyền hình 
thực tế” mà nhiều người xem ngày nay).

Và sau đó, khi chim non tập bay bằng 
đôi cánh của mình, chim cha mẹ không 
giao trách nhiệm đó cho những con chim 
khác. Chúng rất coi trọng trách nhiệm 
này. Chúng biết những con non sẽ sớm 
rời khỏi tổ ấm và muốn con chúng thành 
công trong cuộc sống.

Tôi chưa bao giờ nghe một chim 
mẹ hay chim bố nào nói điều gì với tôi, 
nhưng tôi chắc rằng động lực chính của 
chúng khi dành nhiều thời gian chất để 
phát triển mối quan hệ bền chặt với con 

là mong con mình sẽ bay về tổ, và sau 
này là về thăm cha mẹ. Tại sao tôi biết 
điều này là đúng? Bởi vì tôi đã tận mắt 
chứng kiến, qua nhiều mùa xuân, những 
tổ chim dưới sân sau của ngôi nhà chúng 
tôi. Những con non luôn bay trở về tổ ấm 
của gia đình sau khi chúng học bay.

Một lý do khác là vì chim bố mẹ 
muốn chắc chắn rằng một ngày nào đó 
con mình sẽ truyền lại những điều chúng 
được dạy cho thế hệ tương lai, những lời 
dạy mà một Đấng Tạo Hóa yêu thương 
và toàn năng đã ban cho chúng.

Con bạn có rời tổ sớm không? Chúng 
đã học được gì từ hành động và lời nói của 
cha mẹ? Liệu đó có phải là hành trang 
chúng cần mang theo trong một thế 
giới đổi thay đầy thử thách không? Bạn 
có thể theo sát con đường giáo dục của 
mình bằng cách sử dụng sức mạnh lớn 
nhất hiện có trong vũ trụ — cầu nguyện.

My My biên dịch

Biến những khoảnh khắc 
tầm thường thành vĩ đại

đầu tiên và quan trọng nhất của chúng 
ta với tư cách làm cha mẹ.

Sự hiện diện và ân cần là chìa khóa. 
Qua câu chuyện về chiếc tủ lạnh, chúng 
ta có thể dễ dàng nhận thấy điều gì 
quan trọng nhất. Người mẹ có thể suy 
đoán từ tiếng thở dồn dập là một ‘việc 
ngoài ý muốn’ đã xảy ra. Cha mẹ nên 
phản ứng như thể việc đó xảy ra không 
phải do sự bướng bỉnh không nghe lời 
của con. Cách kỷ luật nên tùy thuộc 
vào tần suất của sự bất cẩn, và tất nhiên 
cả sự trưởng thành của con nữa.

Quan trọng hơn, cô bé 6 tuổi đang 
cố gắng che giấu điều gì đó mà bé thấy 
không ổn. Che giấu và nói dối thường đi 
cùng nhau; điều này đáng quan tâm hơn 
bất kỳ sự việc nào đang diễn ra trong tủ 
lạnh. Đứa trẻ này rõ ràng biết mẹ mình 
nhận ra vấn đề nhưng vẫn cố gắng che 
giấu. Đứa trẻ đã bộc lộ một cách tự nhiên 
xu hướng đánh lạc hướng người mẹ ra 
khỏi sự thật. Chẳng người mẹ nào muốn 
thấy con mình che giấu sự thật, nhưng 
cô ấy thật may mắn. Cô đã được trao cơ 
hội để dạy con mình chuyển từ che giấu 
và nói dối sang minh bạch và sự thật.

Kỷ luật một cách rộng lượng
Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ coi trọng, 
lập kế hoạch và thực hành kỷ luật một 
cách rộng lượng trong những thời điểm 
con mình không hành động như mong 
đợi? Con  chúng ta cần những bậc cha 
mẹ mạnh mẽ, vĩ đại hơn bao giờ hết. Khi 
cha mẹ kiểm tra hành trang giáo dục, 
họ nên hiểu rằng nhiều hoạt động và 
chương trình mà họ tin tưởng để nuôi 
dạy thế hệ tiếp theo, như những cuốn 
sách nuôi dạy con và xu hướng mới nhất 
về kỷ luật trẻ em, không thể sánh với 
những khoảnh khắc vĩ đại này.

Người mẹ nhìn xuống đứa con 6 tuổi 
vẫn đang gồng mình đè vào cửa tủ. Mối 
quan tâm về nhân cách của đứa trẻ là 
điều đầu tiên và trung tâm trong tâm trí 
của người mẹ. Khi mọi thứ lộ ra và người 
mẹ bắt gặp, đứa trẻ phải chịu trách 
nhiệm. Đứa trẻ hiểu rằng vấn đề không 
phải là sữa đổ mà là che đậy sự thật. Đứa 
trẻ cần lau sạch sữa. Còn người mẹ nhận 
ra rằng cô đã cho phép con gái mình 
đánh trống lảng thay vì đối diện với sai 
lầm và những thất bại trước mắt. Mẹ đã 
lèo lái làn sóng này thành công và hiểu 
điều gì cần phải sửa đổi trong thâm tâm 
mình. Sau đó, cô ấy tiếp tục rửa chén bát 
và mỉm cười. Cô biết đứa trẻ 6 tuổi rồi 
sẽ sớm 16 tuổi, và đợt sóng tiếp theo có 
thể ập đến bất cứ lúc nào.

Tác giả Tricia Fowler là một bà mẹ dạy 
con tại nhà theo Cơ Đốc Giáo ở miền 
Trung Tây Hoa Kỳ. Cô hiện dành phần 
lớn thời gian để dạy toán, làm bánh mì 
và phụ giúp bất cứ việc gì trong trang 
trại cùng chồng và bảy đứa con.

Ngân Hà biên dịch

CẨM NANG NUÔI DẠY CON: 

gốc tiếng Latin của nó. “Magnus” có 
nghĩa là “vĩ đại”, “animus” nghĩa là 
“tinh thần”, được kết hợp để miêu tả một 
ý chí mạnh mẽ, người thực sự hiện diện 
và thấu hiểu trái tim những đứa con 
của mình. Cha mẹ vĩ đại không phải ở 
tiền bạc hay của cải mà là ở sự hiện diện 
trong những chi tiết quan trọng nhất.

Một số người có thể không tin rằng 
những khoảnh khắc bình thường lại có 
tầm quan trọng như vậy. Trong những 
năm làm cha mẹ trước đây, sự việc tủ 
lạnh ở trên có nghĩa là tôi phải dọn dẹp 
một mớ hỗn độn và một lần nữa con tôi 
lại làm sai. Bây giờ, tôi rất tỉnh táo và 
nhìn thấy tiềm năng trong những cuộc 
trò chuyện này. Hiểu được tâm tình của 
con, đặc biệt là cách chúng phản ứng với 
thái độ của người lớn nên là mục tiêu 

Bức tranh 
“Bài học thêu 

thùa” (The 
Embroidery 

Lesson) 
của Hugues 

Merle.

Dạy con đối 
diện cuộc sống 
như loài chim
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4. Quảng trường Constitution, 
San Sebastián, Tây Ban Nha
Mặc dù hầu hết mọi người đến 
thăm thành phố Basque này đều 
nghĩ đến các món ăn, nhưng không 
thể bỏ qua vẻ đẹp của khung cảnh 
đậm chất điện ảnh của khu phố cổ 
ở San Sebastián. Quảng trường 
Constitution có từ năm 1817, chỉ 
bốn năm sau khi thành phố được 
xây dựng lại do hỏa hoạn, từng được 
sử dụng cho các trận đấu bò. Tại đây, 
người ta có thể nhìn thấy số điện 
thoại của người giữ vé trên mỗi ô 
cửa sổ. Nhưng ngày nay, nó là trung 
tâm tổ chức các lễ kỷ niệm bao gồm 
lễ hội trống Tamborrada và Hội chợ 
Santo Tomás. Các sân hiên của 
quảng trường và những con hẻm 
xung quanh tạo nên một khung 
cảnh lý tưởng để nhâm nhi một ly 
rượu vang hoặc thưởng thức những 
món ăn khá nổi tiếng ở thành phố 
này – pintxos hoặc tapas.

5. Quảng trường Đỏ, 
Moscow, Nga
Ở nước Nga cổ, màu đỏ là biểu 
tượng của sắc đẹp; do đó, tên của 
quảng trường này trong tiếng Nga 
là “Krasnaya Ploshchad”, dịch ra 
là “Quảng trường Đỏ” hay “Quảng 
trường đẹp”. Với diện tích khoảng 
74,322 m2, Quảng trường Đỏ là ngôi 
nhà của nhiều đài tưởng niệm, viện 
bảo tàng, Nhà thờ St. Basil với 9 mái 
vòm củ hành nhiều màu, Nhà thờ 
Kazan theo phong cách Baroque 
Naryshkin và các phòng trưng bày 
GUM, cửa hàng đồ dùng thiết yếu 
ở Nga. Có niên đại từ cuối thế kỷ 
15, quảng trường kết nối với Điện 
Kremlin, một khu phức hợp kiên cố 
là nơi ở của tổng thống. Du khách có 
thể dễ dàng dành một ngày để tham 
quan và chụp ảnh quảng trường 
cũng như các điểm nổi tiếng của nó; 

vẻ đẹp của chúng thu hút được rất 
nhiều du khách mỗi năm.

6. Quảng trường Độc Lập, 
Quito, Ecuador
Trừ phi bạn đã từng đến Quito, nếu 
không bạn có thể không biết đến sự 
phong phú của kiến trúc thuộc địa 
ở trung tâm lịch sử của thành phố. 
Quảng trường Độc lập, hay còn gọi 
là Plaza de la Independencia, là 
khu vực lâu đời nhất trong khu phố, 
nơi tập trung các tòa nhà được yêu 
thích nhất của Quito: Phủ Tổng 
thống, Tòa Tổng Giám mục, Cung 
điện Thành phố, Nhà thờ Quito, và 
Khách sạn Plaza Grande, nơi có rất 
nhiều phòng có tầm nhìn bao quát 
quảng trường. Mặc dù có nhiều sự 
kiện đã diễn ra ở đây kể từ khi ra 
đời vào thế kỷ 16, nhưng một trong 
những khoảnh khắc đặc biệt nhất 
của nó là việc khánh thành bức 
tượng Anh hùng Độc lập, một đài 
tưởng niệm tôn vinh nền độc lập 
của Ecuador khi thoát khỏi Tây Ban 
Nha. Luôn có nhiều sự kiện diễn ra 
trên Quảng trường Độc lập, với sự 
sôi động tràn đầy năng lượng vào 
ban ngày và âm nhạc vào buổi tối.

7. Quảng trường Zócalo, 
Thành phố Mexico, Mexico
Quốc kỳ Mexico phấp phới trong 
gió trên quảng trường sôi động này 
ở Centro Histórico, quảng trường 
thành phố lớn nhất Mỹ Latin. Có 
niên đại từ thế kỷ 16, Zócalo – còn 
được gọi là Plaza de la Constitución 

– là tâm điểm với các khách sạn, nhà 
hàng, cửa hàng và các địa danh như 
Cung điện Quốc gia, trụ sở của chính 
phủ Mexico, Nhà thờ Metropolitan, 
viện bảo tàng đồng thời là địa điểm 
khảo cổ Đền Mayor, và Alameda 
Central, công viên công cộng lâu 
đời nhất Mỹ Châu. Quảng trường 

cũng hoạt động như một địa điểm 
tổ chức sự kiện cho các cuộc triển 
lãm, biểu diễn, trình diễn và lễ hội. 
Các chuyến tham quan đi bộ miễn 
phí bắt đầu hàng ngày vào lúc 11 
giờ sáng, và một số bảo tàng nổi 
bật nằm cách quảng trường một 
đoạn ngắn.

8. Quảng trường Djemaa el 
Fna, Marrakech, Morocco
Văn học dân gian cho biết tên 
quảng trường này có nghĩa là "nơi 
tụ hội của những người đã khuất" vì 
nơi đây được cho là đã diễn ra các 
vụ hành quyết hàng nghìn năm về 
trước. Ngày nay, khu chợ náo nhiệt 
này là nơi người dân địa phương và 
khách du lịch tụ tập để nghe nhạc 
sống và xem những người điều khiển 
rắn, nghệ sĩ xăm mình và vũ công 
múa bụng biểu diễn. Nằm trong 
khu phố cổ, Djemaa el Fna cũng là 
thiên đường của những người mua 
sắm và Place in Marrakesh là nơi 
người ta đến để mua gia vị, thảm, đồ 
trang sức, đèn lồng và đồ lưu niệm. 
Đến vào trước lúc mặt trời lặn và 
đặt bàn – sau đó ngắm nhìn Djemaa 
el Fna đang dần trở nên sống động 
trong khi thưởng thức món thịt cừu 
Merguez nướng và cá rán, uống 
cùng một tách trà bạc hà tươi.

Lần tới khi đi du lịch đến một 
thành phố, trước tiên bạn hãy đến 
quảng trường chính. Những trung 
tâm công cộng này tràn đầy năng 
lượng, giúp du khách có cái nhìn sơ 
lược về văn hóa và xã hội của một 
địa phương.

Tác giả Tracy Kaler chuyên viết về du 
lịch. Cô viết bài cho The Telegraph, 
Barron’s Penta, amNewYork và các 
ấn phẩm khác.

Huyền Thanh biên dịch

TRACY KALER

Khi tới một thành phố nào đó 
thì trước tiên tôi sẽ đến quảng 
trường lớn vì ở đó tôi sẽ có được 
cảm nhận đặc biệt về địa phương 

này. Quảng trường có thể được xem  là trái 
tim đang đập của một thành phố – đó là nơi 
người dân địa phương và du khách gặp gỡ, 
trò chuyện, quan sát mọi người; và dường 
như mọi con đường đều dẫn tới nơi đây.

Từ Venice đến Moscow đến Marrakech, 
những quảng trường thành phố tráng lệ 
này là những điểm đến không thể bỏ qua.

1. Quảng trường Lớn, Brussels, Bỉ
Một trong những quảng trường đẹp nhất 
Âu Châu, Quảng trường Lớn ở Brussels thể 
hiện sự đa dạng của các phong cách kiến 
trúc, bao gồm Baroque, Gothic và Louis 
XIV. Có lẽ tòa nhà đáng chú ý nhất của nó là 
Hôtel de Ville thế kỷ 15, hay còn gọi là Tòa 
thị chính. Sau trận oanh tạc Brussels năm 
1695, Hôtel de Ville là công trình 
kiến trúc thời Trung cổ duy nhất 
vẫn còn tồn tại. Quảng trường 
Lớn (La Grand-Palace) trước 
đây là một khu chợ, nhưng 
ngày nay nó thu hút cả khách 
du lịch và cả người dân Bỉ; 
họ đi loanh quanh giữa các 
quán cà phê và các cửa hàng 
chocolate như Godiva và Neuhaus, 
chỉ cách đó vài bước chân. Mặc dù nơi đây 
lúc nào cũng chật kín người, nhưng Di sản 
Thế giới được UNESCO công nhận này là 
một điểm tham quan không thể bỏ qua ở Bỉ.

2. Quảng trường Place de la Bourse, 
Bordeaux, Pháp
Là một thiết kế Pháp thế kỷ 18 tuyệt đẹp của 
kiến trúc sư Ange-Jacques Gabriel, quảng 
trường Place de la Bourse của Bordeaux, 
được xây dựng từ năm 1735 đến 1755. Địa 
danh này đóng một vai trò quan trọng trong 
thương mại và sự phát triển của Bordeaux, 
cũng như sự phát triển của thành phố ở 
Âu Châu và trên toàn thế giới. Đối diện với 
Sông Garonne và hai bên là hai cung điện 
tân cổ điển, Place de la Bourse có Đài phun 
nước Ba Nữ thần – tượng trưng cho các con 
gái của thần Zeus: Aglaia, Euphrosyne, 
và Thalia – ở chính giữa. Mặc dù quảng 
trường rất đẹp vào ban ngày, nhưng nó còn 
nổi bật hơn vào ban đêm. Bạn đừng quên 
tới đó lúc tối trời khi ánh đèn chiếu lung 
linh trong Miroir d’Eau, một hồ bơi phản 
chiếu rộng lớn và là một trong những điểm 
tham quan được chụp ảnh nhiều nhất của 
Bordeaux.

3. Quảng trường Saint Mark,
Venice, Ý
Là “Phòng vẽ đẹp nhất thế giới”, theo lời của 
Napoleon, quảng trường này mang đến sự 
hoài cổ, hài hòa và duyên dáng. Nhà thờ St. 
Mark nằm ở rìa phía đông, trong khi các mái 
vòm chạy dọc ba cạnh còn lại và trụ tháp (tháp 
chuông bằng gạch) nhô lên phía trên. Là một 
trong những địa danh được chụp ảnh nhiều 
nhất ở Venice, nếu không nói là trên toàn 
nước Ý, Quảng trường Saint Mark hay còn gọi 
là Piazza San Marco, cũng mang nét tinh túy 
của Venice như những con kênh của thành 
phố và quán Harry’s Bar. Có lẽ nhờ không gian 
rộng mở – thường có đàn bồ câu được khách 
du lịch cho ăn – cảnh quan thành phố đẹp 
mê hồn bao quát cả vùng ngoại vi, hay khung 
cảnh huyền diệu của quảng trường. Nhờ đó, 
nó thu hút được hàng triệu du khách mỗi năm.

Những quảng 
trường tráng lệ 
trên thế giới

TRUNG QUỐC COVID-19: Trung Quốc nợ thế giới
35 ngàn tỷ USD tiền bồi thường.  

- Xem bài viết trang 22

Trung Cộng có trại giam
 bí mật ở Dubai để giam giữ
người Duy Ngô Nhĩ. - Xem bài viết trang 22
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khoản lợi nhuận bất hợp pháp, 
và tăng thu nhập của tầng lớp 
thu nhập thấp. Theo bài báo 
do hãng thông tấn nhà nước 
Tân Hoa Xã phát hành, “Các 
cá nhân và công ty có thu nhập 
cao được khuyến khích đóng 
góp nhiều hơn cho xã hội.”

Bài diễn văn nói trên xuất 
hiện sau một cuộc trấn áp kéo 
dài nhiều tháng lên ngành công 
nghệ và giáo dục của tư nhân. 
Điều này cũng diễn ra sau khi 
Trung Cộng tuyên bố chiến 
thắng đói nghèo hồi đầu năm 
nay, khi tuyên bố rằng họ đã đưa 
gần 100 triệu người thoát khỏi 
cảnh nghèo đói.

Kế hoạch của ông Tập, vẫn 
còn mơ hồ về cách thức hoàn 
thành, đã nêu bật những vấn đề 
về chênh lệch trong các dịch vụ 
công căn bản, chăm sóc sức khỏe, 
phúc lợi xã hội, và hỗ trợ nhà 
ở. Các hành động được đề nghị 
bao gồm tăng thuế và bảo hiểm.

Bài báo của Tân Hoa Xã cho 
biết đạt tới “sự thịnh vượng 
chung” là một “yêu cầu căn bản 
của chủ nghĩa xã hội” và cần 
thiết cho việc thúc đẩy “công lý 
và công bằng xã hội”.

Đảng đã đưa ra ý tưởng về “sự 
thịnh vượng chung” này trong 
những năm đầu của Trung 
Cộng. Người cai trị đầu tiên của 
Trung Cộng, Mao Trạch Đông, 
đã quảng bá cụm từ này trong 
một chiến dịch thúc đẩy nông 
trường tập thể – một chính 
sách đã góp phần gây ra nạn 
đói kinh hoàng kéo dài 3 năm, 
diễn ra vào cuối những năm 
1950 khiến hàng chục triệu 
người thiệt mạng. Vào những 
năm 1980, lãnh đạo đương thời 
Đặng Tiểu Bình, được biết đến 
với các chính sách cải tổ kinh tế, 
đã khuyến khích một “bộ phận 

người dân làm giàu trước.”
Các chuyên gia cho biết, 

mặc dù các chiến thuật đổi 
khác, nhưng mục tiêu cuối cùng 
là giống nhau: duy trì sự cai trị 
của Trung Cộng.

Sự chênh lệch lớn trong thu 
nhập của người giàu và người 
nghèo “có nghĩa là chủ nghĩa 
xã hội đã thất bại,” ông Vương 
Hà (Wang He), một nhà bình 
luận các vấn đề chính trị và là 
một người phụ trách chuyên 
mục của The Epoch Times, cho 
biết trong một cuộc phỏng vấn. 
“Họ không thể để chủ nghĩa xã 
hội thất bại.”

Khoảng cách giàu nghèo của 
Trung Quốc vẫn lớn. Trong một 
cuộc họp năm 2020, Thủ tướng 
Trung Quốc Lý Khắc Cường đã 
nói rằng khoảng 600 triệu người 
Trung Quốc – khoảng 4/10 dân 
số – có thu nhập trung bình 
hàng tháng khoảng 1,000 nhân 
dân tệ (154 USD); theo lời ông 
Lý thì số tiền này “sẽ khó để 
thuê một căn nhà ở một thành 
phố  cỡ  trung bình.”

Trong khi hồi tháng Hai, 
ông Tập đã khoe khoang về 
một “phép màu” trong việc đưa 
khoảng 98.99 triệu cư dân nông 
thôn thoát khỏi cảnh nghèo 
cùng cực và loại bỏ 832 tỉnh khỏi 
danh sách nghèo đói. Tuyên bố 
này đã dẫn đến sự hoài nghi của 
một số chuyên gia, cũng như 
của những người Trung Quốc ở 
nông thôn – những người phàn 
nàn về việc họ không tiếp cận 
được các nhu cầu thiết yếu và 
căn bản [của cuộc sống].

Một báo cáo hồi tháng Sáu 
của ông Bill Bikales, một nhà 
kinh tế phát triển đã làm việc 
15 năm cho Liên Hiệp Quốc tại 
Trung Quốc, lưu ý rằng chiến 
dịch xóa nghèo của ông Tập 
tập trung vào một nhóm các 
gia đình nghèo đã được xác 

định vào năm 2014 và 2015, mà 
không xét đến các nhân tố biến 
động gần đây chẳng hạn như đại 
dịch COVID-19.

Trong những tháng qua, các 
dân làng ở nông thôn Trung 
Quốc cũng đã mô tả với The 
Epoch Times những khó khăn 
trong việc có được nước sạch, 
giao thông công cộng, điện, và 
các thiết bị vệ sinh.

Ngưỡng nghèo của Trung 
Quốc tại thời điểm 2020 là 
mức thu nhập thường niên 
xấp xỉ 4,000 nhân dân tệ 
(khoảng 617 USD).

Trong khi cả nước đã chứng 
kiến mức sống đang tăng lên 
ở các trung tâm thành thị, thì 
chênh lệch giàu nghèo đã nới 
rộng trong những năm qua. 
Theo dữ liệu do kinh tế gia 
người Trung Quốc Ren Zeping 
tổng hợp, hệ số Gini của Trung 
Quốc – một thước đo bất bình 
đẳng – đã tăng từ mức 59.9 
năm 2000 lên 70.4 trong thời 
kỳ đại dịch, với 1% người giàu 
nhất hiện sở hữu khoảng 1/3 
số của cải.

Các nhà chức trách có thể 
đánh thuế đối với tài sản thừa 
kế và lợi nhuận thu được từ 
bán tài sản; cả hai điều này 
hiện đều được miễn thuế, theo 
ông Vương – người đã mô tả 
đường hướng chính sách này là 
phương pháp “cướp của người 
giàu để nuôi người nghèo”.

Ông Lý Hằng Thanh (Li 
Hengqing), một nhà phân tích 
về Trung Quốc tại Hoa Thịnh 
Đốn, cho biết tuyên bố của ông 
Tập phù hợp với việc Trung 
Cộng hiện siết chặt đàn áp đối 
với lĩnh vực công nghệ đang 
phát triển của nước này trong 
những tháng gần đây.

Gần đây, các cơ quan quản 
lý đã phạt đại công ty thương 
mại điện tử Alibaba một khoản 

tiền chống độc quyền lớn, mở 
một cuộc điều tra đối với công 
ty gọi xe Didi chỉ vài ngày sau 
khi công ty này được niêm yết, 
và cấm việc dạy kèm riêng vì lợi 
nhuận, xóa sổ hàng tỷ [dollar] 
giá trị cổ phiếu.

Ông Li cho biết với những 
biện pháp này, Bắc Kinh đang 
cố gắng can thiệp vào khu vực 
của cải mà trước đây không 
thuộc sự kiểm soát của họ.

Ông nói với The Epoch Times 
rằng, “Nếu quý vị có tiền, mọi 
người sẽ lắng nghe quý vị, và quý 
vị có thể trở mặt thành kẻ thù 
của Trung Cộng. Họ không quan 
tâm liệu nền kinh tế đất nước 
có đang phát triển hay người 
dân có đang hưởng một cuộc 
sống tốt đẹp hơn không. Mấu 
chốt là quý vị phải vâng lời họ.”

Cô Eva Fu là một phóng viên tại 
New York của The Epoch Times 
chuyên đưa tin về Hoa Kỳ–
Trung Quốc, tự do tôn giáo, và 
nhân quyền.

Bản tin có đóng góp của Yi Ru

Chánh Tín biên dịch

Ông Tập Cận Bình nhắm đến việc trấn áp người giàu 
của Trung Quốc để tái phân phối của cải

EVA FU

Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã đánh dấu kỷ niệm 70 

năm nắm quyền kiểm soát Tây 
Tạng bằng lời kêu gọi khu vực 
này hãy chấp nhận sự cai trị của 
nhà cầm quyền.

Tại Cung điện Potala, một 
biểu tượng văn hóa của Tây 
Tạng, một địa điểm Phật giáo 
linh thiêng ở thủ đô Lhasa của 
Tây Tạng, hôm 19/08, Phó Thủ 
tướng Trung Quốc Uông Dương 
đã nói chuyện trước một đám 
đông được kiểm soát chặt chẽ 
gồm 20,000 người, rằng Đảng 
này là vị cứu tinh đã “giải thoát 
một cách hòa bình” những “nô 
lệ nông dân” Tây Tạng.

Ông Uông nói: “Tây Tạng 
chỉ có thể phát triển và thịnh 
vượng khi tuân thủ chấp hành 
theo sự lãnh đạo của Đảng và 
đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa.” Ông cũng là người đứng 
đầu cơ quan cố vấn chính trị 
trên danh nghĩa của chính phủ 
và là thành viên của cơ quan ra 
quyết định hàng đầu của Đảng – 
Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Quân đội cộng sản Trung 
Quốc đã tiến vào khu vực 
Himalaya rộng lớn này năm 
1951, buộc các nhà lãnh đạo Tây 
Tạng phải chấp nhận một hiệp 
ước mà trong đó đã hứa sẽ duy 
trì hệ thống chính trị đang tồn 

tại của Tây Tạng, quyền tự chủ 
trong khu vực, và tự do tôn giáo.

Sau khi quân đội Trung Cộng 
trấn áp một cuộc nổi dậy của 
người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đời thứ 14, năm nay đã 86 
tuổi, đã đi bộ đào thoát sang Ấn 
Độ năm 1959. Theo chính phủ 
Tây Tạng lưu vong, có khoảng 
80,000 người đã đi theo ngài 
không lâu sau đó.

Trong khi Trung Cộng tuyên 
bố rằng họ đã “giải thoát” nông 
dân Tây Tạng ra khỏi một chế 
độ thần quyền áp bức, các nhà 
phê bình và các nhà hoạt động 
nói rằng thay vào đó, Bắc Kinh 
đã bắt tay vào một chiến dịch 
“diệt chủng văn hóa” ở vùng 
đất Phật giáo độc đáo này, nơi 
mà trong suốt thời kỳ lịch sử 
của mình hầu như không bị 
Trung Quốc cai trị.

Theo các nhóm nhân quyền, 
trong những năm qua, Trung 
Cộng đã buộc các tăng, ni phải 
hoàn tục, đồng thời đưa ra 
những bản án khắc nghiệt, có 
thể lên đến 20 năm tù giam, đối 
với một số vị tăng.

Một báo cáo năm 2020 của 
Tổ chức tư vấn Jamestown cũng 
cho thấy các trại đào tạo nghề 
được quân sự hóa – giống với 
những trại giam giữ hơn 1 triệu 
người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương 
– đang xuất hiện ở Tây Tạng.

Trong bài diễn văn tại buổi lễ, 

ông Uông nói với một giọng điệu 
đắc thắng, đắc ý trước những gì 
ông mô tả là một Tây Tạng “hài 
hòa và ổn định”, nơi các dân tộc 
khác nhau “thương yêu nhau 
như trà và muối” – cách ví von 
với trà bơ, một loại thức uống 
địa phương bốc hơi nghi ngút 
và có vị mặn của muối.

Ông cho biết Đảng đã “đánh 
bại các hoạt động ly khai và 
hành vi phá hoại do nhóm của 
Đức Đạt Lai [Lạt Ma] và các thế 
lực thù địch ở hải ngoại gây ra” 
và xóa bỏ thành công tình trạng 
đói nghèo cùng cực trong khu 
vực này.

Việc đẩy mạnh đồng hóa văn 
hóa và “giáo dục lòng ái quốc” 
dường như sẽ diễn ra cho người 
Tây Tạng. Nhấn mạnh về nhu 
cầu phải tăng cường sự chấp 
nhận của công chúng đối với 
Đảng và “chủ nghĩa xã hội đặc 
sắc Trung Quốc”, ông Uông đã 
kêu gọi “những nỗ lực toàn diện” 
để thúc đẩy người Tây Tạng viết 
và nói tiếng Quan Thoại được 
chuẩn hóa, và phát triển “các 
biểu tượng và hình ảnh chung 
của dân tộc Trung Hoa.”

Các cảnh quay về sự kiện 
này được phát trực tiếp trên 
toàn quốc qua các kênh truyền 
thông nhà nước Trung Cộng, 
nổi bật dễ thấy là một bức chân 
dung của lãnh đạo Trung Cộng 
Tập Cận Bình cao sừng sững 

trước mặt khán giả, một cảnh 
tượng gợi nhớ sự sùng bái cá 
nhân được dựng quanh người 
cai trị đầu tiên của Đảng này là 
Mao Trạch Đông.

Cuối ngày hôm đó, ông 
Uông đã cùng khoảng 600 
người đến xem một buổi biểu 
diễn với các tiết mục ca ngợi và 
tỏ lòng biết ơn đối với Đảng của 
người Tây Tạng.

Không khí lễ hội này đã 
không được lan tỏa trong cộng 
đồng người Tây Tạng.

Nhóm Chiến dịch Quốc tế 
dành cho Tây Tạng, một nhóm 
vận động có trụ sở tại Hoa Thịnh 
Đốn, cho biết, “Dựa vào sự phát 
triển ở Tây Tạng trong 70 năm 
qua, người dân Tây Tạng không 
có lý do gì để vui mừng.”

Nhóm này nói thêm: “Các 
chính sách của Trung Cộng đã 
biến Tây Tạng thành một ngục 
tù lộ thiên.”

Nhóm này đã trích dẫn một 
quy tắc ứng xử nội bộ mới: cấm 
các quan chức Tây Tạng thực 
hành tín ngưỡng tôn giáo. 
Theo nhóm này, chính sách 
mới này được công bố lần đầu 
tiên hồi tháng 04/2021, và 
cấm các đảng viên nắm giữ các 
chức vụ chính thức đeo chuỗi 
hạt Phật giáo, treo biểu tượng 
tôn giáo trên xe của chính 
phủ, quyên góp tiền cho các tu 
viện, cũng như đi hành hương. 
Các quan chức này cũng được 
yêu cầu là không khuyến khích 
thân nhân của họ thực hành 
tôn giáo.

Nhóm này tuyên bố, “Sau 70 
năm bị đàn áp, ngày nay điều 
duy nhất mà người dân Tây 
Tạng cần ‘được giải thoát hòa 
bình’ chính là [thoát khỏi] sự 
tàn bạo của Trung Quốc.”

Tịnh Nhi biên dịch

Những người phục vụ rót trà cho Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình trong phiên khai mạc cuộc 
họp quốc hội bù nhìn tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 22/05/2020.
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Trung Cộng kêu gọi Tây Tạng chấp nhận 
70 năm cai trị cộng sản

Tiếp theo từ trang 1
LEO RAMIREZ/AFP VIA GETTY IMAGES

Khách du lịch đến thăm Cung điện Potala, một di sản được UNESCO công nhận, trong một chuyến 
thăm do chính phủ tổ chức dành cho các ký giả ở Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc, hôm 01/06/2021. 

Kế hoạch của ông 
Tập, vẫn còn mơ 
hồ về cách thức 
hoàn thành, đã 
nêu bật những 
vấn đề về chênh 
lệch trong các 
dịch vụ công căn 
bản, chăm sóc 
sức khỏe, phúc 
lợi xã hội, và
hỗ trợ nhà ở. Quảng trường

có thể được xem
 là trái tim đang 

đập của một 
thành phố.

COVID-19: Trung Quốc nợ thế giới 35 ngàn tỷ USD tiền bồi thường
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Đây là bài viết đầu tiên trong 
loạt ba bài viết giới thiệu với độc 
giả về nghiên cứu và sứ mệnh 
của Tập đoàn BGI, công ty giải 
trình tự gene hàng đầu của 
Trung Quốc với các khách hàng 
trải khắp năm châu. Nghiên cứu 
của công ty này liên quan đến 
việc thu thập, nghiên cứu, và 
thay đổi bộ gene của loài người 
và loài vật để tạo điều kiện thuận 
lợi cho những thứ như phát 
triển vũ khí sinh hóa và thậm 
chí tùy chỉnh loài người.

 

Mới đây, một video và 
những hình ảnh về hai 

bài diễn văn của ông Uông 
Kiến (Wang Jian), đồng sáng 
lập kiêm Chủ tịch hội đồng 
của Tập đoàn BGI, đã được giới 
truyền thông hâm nóng lại.

Trong Hội nghị Doanh nhân 
Thâm Quyến 2017, ông Uông 
Kiến đã tuyên bố rằng công ty 
của ông đã đạt được thành công 
ở mức công nghiệp hóa trong 
quá trình tiến triển thông qua 
công nghệ sửa đổi di truyền và 
chỉnh sửa gene, để tổng hợp 
gene và sản xuất hàng loạt nhiều 
loại virus, vi khuẩn và nấm men 
lớn. Ông tuyên bố rằng muộn 
nhất là năm 2020, BGI sẽ chỉ cần 
hai ngày để tổng hợp một loại vi 
khuẩn. “Nó có thể là một loại vi 
khuẩn tốt, nhưng cũng có thể là 
một loại vi khuẩn đáng sợ.” Ông 
nói rằng BGI sẽ có công nghệ 
để “tổng hợp hóa học bất kỳ sự 
sống nào” trong vòng 5 đến 10 
năm tới.

Ông Uông cho biết, “Nhân 
loại đã từng bước phát triển từ vũ 
khí lạnh thành vũ khí nóng, rồi 
thành bom nguyên tử, và chắc 
chắn sẽ tiến tới vũ khí sống.”

Một tháng trước bài diễn 
văn của ông Uông, tờ Nhật báo 
Quân đội Giải phóng của Trung 
Cộng đã đăng một bài báo với 
nhan đề “Vũ Khí Di Truyền Ảnh 
Hưởng Thế Nào Đến Chiến 
Tranh Tương Lai”. Bài báo này 
đã thảo luận cách công nghệ 
chỉnh sửa gene được sử dụng 
để thay đổi mã di truyền của vi 

sinh vật gây bệnh và tạo điều 
kiện phát triển thế hệ vũ khí 
sinh hóa tiếp theo của Trung 
Quốc để sử dụng như một biện 
pháp răn đe chiến lược.

Vào ngày 08/12/2020, một 
bài diễn văn khác của ông 
Uông Kiến về chủ đề tùy chỉnh 
loài người đã được tiết lộ trong 
một bài đăng trên mạng xã hội 
Sina Weibo của Trung Quốc. 
Trong bài đăng này, BGI đã bị 
một trong những đối tác kinh 
doanh của mình, ông Vương 
Đức Minh (Wang Deming), Chủ 
tịch Công ty Quản lý Y tế Nam 
Kinh Trương Kiện Du Gia, buộc 
tội tham gia vào việc chỉnh sửa 
gene người để tạo ra “loài người 
tùy chỉnh” và “sinh mệnh nhân 
tạo”. Ông Vương Đức Minh 
tuyên bố rằng hành động của 
BGI còn tà ác hơn hành động 
của nhà khoa học Trung Quốc 
Hạ Kiến Khuê (He Jiankui), 
người đã chỉnh sửa gene của 
một em bé vào năm 2018 và sau 
đó đã bị bỏ tù.

Để củng cố những cáo buộc 
của mình, ông Vương Đức Minh 
đã chia sẻ những hình ảnh từ 
một bài báo nghiên cứu được 
đăng trên tạp chí Nature về hoạt 
động chỉnh sửa gene của phôi 
thai người mà BGI đã tham 
gia nghiên cứu năm 2017. Ông 
cũng đã cung cấp những bức 
ảnh ông Uông Kiến thuyết trình 
vào ngày 20/05/2018, tại Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tô. Các bức 
ảnh này, được trình chiếu trên 
màn hình lớn, bao gồm một loạt 
các chủ đề buộc tội gồm “các bộ 
gene tổng hợp, sinh mệnh nhân 
tạo” và “chỉnh sửa gen, các phôi 
thai được chỉnh sửa, vận mệnh 
được chỉnh sửa”. Một số trang 
trình bày có hình ảnh của phụ 
nữ mang thai và nhiều trẻ sơ 
sinh cùng với tài liệu nghiên 
cứu của BGI trong việc chỉnh 
sửa gene của phôi thai người.

Để đáp trả những cáo buộc 
gây tổn hại của ông Đức Minh, 
BGI đã nhanh chóng biện hộ 
cho nghiên cứu của mình và 
cho biết họ đã tuân thủ quy tắc 
đạo đức y sinh về “14 ngày đối 
với phôi thai người”, và không 

có em bé nào được sinh ra 
trong số “58 em bé được chỉnh 
sửa gene”.

Sau tuyên bố bác bỏ cáo 
buộc này, bất kỳ thông tin bất lợi 
nào về nghiên cứu và hoạt động 
của BGI đã bị xóa khỏi tất cả các 
trang web của Trung Quốc, thế 
nhưng những tranh chấp kinh 
doanh giữa ông Vương Đức 
Minh và tập đoàn BGI đều có 
thể được tìm thấy.

Phóng viên của The Epoch 
Times đã liên lạc với BGI về 
bài diễn văn năm 2018 của ông 
Uông Kiến về “loài người tùy 
chỉnh” và “sinh mệnh nhân 
tạo”, v.v., nhưng đã không nhận 
được phúc đáp nào tính đến 
thời điểm bài báo này được phát 
hành, ngoài xác nhận rằng đã 
nhận được yêu cầu.

Hồi tháng Sáu năm nay, 
Giám đốc điều hành của BGI 
là ông Doãn Diệp (Yin Ye) đã 
nói với giới truyền thông Trung 
Quốc rằng thị trường tổng hợp 
gene lớn hơn nhiều so với việc 
giải trình tự bộ gene người và 
chỉnh sửa gene. Trang web 
chính thức của công ty này 
tuyên bố BGI có thể “cung cấp 
nhiều dịch vụ tổng hợp gene 
toàn diện,” “bao gồm các trình 
tự DNA được thiết kế nhân tạo 
và bất kỳ gene nào mà quý vị 

quan tâm.”
Tại Trung Quốc, sự tăng 

trưởng và hiệu suất của tập 
đoàn BGI được so sánh ngang 
với đại công ty truyền thông 
Huawei của Trung Cộng. Báo 
cáo thường niên của BGI cho 
năm 2020 nêu rõ: “Là tổ chức 
sáng lập và lãnh đạo ngành 
công nghiệp di truyền của 
Trung Quốc,” BGI đã xây dựng 
một mạng lưới dịch vụ tiếp thị 
bao phủ hơn 100 quốc gia và tất 
cả các tỉnh, thành phố, và khu 
tự trị của Trung Quốc, khiến 
công ty này trở thành một trong 
số ít các công ty công nghệ 
bao phủ toàn bộ chuỗi công 
nghiệp và các lĩnh vực ứng 
dụng trong ngành di truyền.

Ngoài “sinh mệnh tổng 
hợp” và “vũ khí sinh hóa”, BGI 
cũng đã tiến hành nghiên cứu 
trên quy mô lớn và thu thập dữ 
liệu y sinh về các cư dân Trung 
Quốc và đã truyền dữ liệu này 
đến ngân hàng gene quốc gia 
của Trung Cộng.

 
(Còn tiếp)

Bà Jennifer Bateman là một 
tác giả chuyên về các tin tức tại 
Trung Quốc.

Nguyễn Lê biên dịch

rằng Hoa Kỳ “nên áp thuế quan 
và kiểm soát xuất cảng lên cấp độ 
tiếp theo.” Ông lập luận, chính 
phủ của Tổng thống (TT) Biden 
phải “chính thức tách biệt” nền 
kinh tế Hoa Kỳ và đòi hỏi các đồng 
minh của Hoa Kỳ cũng làm như 
vậy. Đồng minh phải “lựa chọn 
chúng ta hay là họ [Trung Cộng].” 
Những người chọn “họ” không 
còn là đồng minh của chúng ta 
nữa, và chính phủ TT Biden nên 
chấm dứt “các liên minh và quan 
hệ thương mại với những bên 
từ chối giúp đỡ.” Đối với một số 
người, đây có vẻ là một kế hoạch 
thông minh, nhưng tôi có những 
lo lắng của mình.

Những phán quyết tối hậu như 
thế này nghe có vẻ hay trong các 
bộ phim Hollywood; tuy nhiên, 
trên thực tế, chúng có khả năng 

phản tác dụng theo những cách tai 
hại nhất. Tuy nhiên, ông Whiton 
đưa ra một gợi ý tuyệt vời: thuế 
quan mà Tổng thống Donald 
Trump áp dụng trong thời gian 
ông đương nhiệm, “nên được mở 
rộng đối với tất cả các mặt hàng 
nhập cảng của Trung Quốc và tăng 
5% mỗi quý.” Đề nghị này hoàn 
toàn có ý nghĩa. “Những công ty 
như Apple,” chắc chắn sẽ gào rú 
lên, “nhưng ai thèm quan tâm – họ 
đáng lẽ phải có một chút lòng ái 
quốc và không sử dụng lực lượng 
lao động của kẻ thù cộng sản của 
Hoa Kỳ.” Điểm này là công bằng, 
thưa ông Whiton.

Bộ Tứ
Tuy nhiên, khi muốn thách thức 
Bắc Kinh, lẽ nào Hoa Kỳ phải đảm 
nhận mọi trọng trách khó khăn 

đã được chuyển đổi thành các 
phòng giam độc lập.

Cô Ngô bị đưa đến phòng 
giam riêng, với một cánh cửa 
bằng sắt rất nặng, một cái 
giường, một cái ghế, và một 
ngọn đèn huỳnh quang trắng 
được bật cả ngày lẫn đêm. Cô 
Ngô cho biết cô đã bị thẩm vấn 
và đe dọa vài lần bằng Hoa ngữ.

Cô Ngô cho biết một lần 
trong khi chờ sử dụng phòng 
tắm, cô đã nhìn thấy một tù 
nhân khác, một phụ nữ người 
Duy Ngô Nhĩ. Lần thứ hai, cô 
Ngô nghe thấy một người phụ 
nữ Duy Ngô Nhĩ hét lên bằng 
Hoa ngữ rằng, “Tôi không 

muốn quay lại Trung Quốc, tôi 
muốn quay lại Thổ Nhĩ Kỳ.” Cô 
Ngô cho hay cô nhận ra những 
người phụ nữ này là người Duy 
Ngô Nhĩ dựa trên ngoại hình và 
giọng nói đặc trưng của họ.

Một lính canh đã đưa cho 
cô Ngô một chiếc điện thoại và 
một thẻ sim, hướng dẫn cô gọi 
điện thoại cho vị hôn phu của 
cô, và gọi cho mục sư Bob Fu, 
người đứng đầu ChinaAid, một 
tổ chức Cơ Đốc Giáo bất vụ lợi. 
Mục sư Bob Fu là người đang 
giúp đỡ cặp đôi này.

Anh Vương đã xác nhận với 
AP rằng cô Ngô đã gọi điện và 
hỏi về địa điểm anh đang ở. Mục 
sư Fu cho biết ông ấy đã nhận 
được bốn hoặc năm cuộc gọi từ 
cô trong thời gian này, một vài 
cuộc gọi từ một số điện thoại 
không xác định ở Dubai, trong 
đó có một cuộc gọi cô Ngô vừa 
khóc vừa nói không rõ ràng. AP 
cũng xem xét các tin nhắn mà 
cô Ngô gửi cho ông Fu vào thời 
điểm đó; các tin nhắn này rời 
rạc và không nhất quán.

Cô Ngô cho biết điều cuối 
cùng những kẻ bắt giữ yêu cầu 
là cô phải ký vào các giấy tờ 
chứng nhận rằng anh Vương đã 
quấy rối cô.

Cô Ngô nói với AP, “Tôi đã 
thực sự sợ hãi và buộc phải ký 
vào các giấy tờ này.”

Sau khi cô Ngô được trả tự 
do, cô đã bay đến Ukraine, nơi 
cô được đoàn tụ với anh Vương. 
Sau những lời đe dọa từ cảnh 
sát Trung Quốc nói rằng anh 
Vương có thể phải đối mặt với 
việc bị dẫn độ từ Ukraine, cặp 
đôi này đã chạy thoát sang Hà 
Lan. Cô Ngô cho biết cô rất nhớ 
quê hương.

Cô bày tỏ, “Tôi đã phát hiện 
ra rằng những người lừa dối 
chúng tôi lại là người Hoa, rằng 
chính những người đồng hương 
của chúng tôi đang làm tổn 
thương đồng bào của họ.”

Bản tin có sự đóng góp của các 
phóng viên Nomaan Merchant và 
Matt Lee từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Yến Nhi biên dịch

THE ASSOCIATED PRESS

Một người phụ nữ Trung 
Quốc trẻ tuổi cho biết cô 

đã bị giam giữ trong tám ngày 
tại một cơ sở giam giữ bí mật do 
Trung Cộng điều hành ở Dubai, 
cùng với ít nhất hai người Duy 
Ngô Nhĩ. Đây có thể là bằng 
chứng đầu tiên cho thấy Trung 
Quốc đang vận hành một “trại 
giam đen” (black site) ở bên 
ngoài biên giới của mình.

Cô Ngô Hoan (Wu Huan), 26 
tuổi, đã phải chạy trốn để tránh 
bị dẫn độ sang Trung Quốc vì 
chồng chưa cưới của cô bị xem 
là một người Hoa bất đồng 
chính kiến. Cô Ngô kể lại với 
hãng thông tấn The Associated 
Press (AP) rằng cô đã bị bắt cóc 
từ một khách sạn ở Dubai và bị 
các quan chức Trung Cộng giam 
giữ tại một biệt thự được chuyển 
thành một nhà tù; tại đây cô nhìn 
thấy hoặc nghe thấy hai tù nhân 
khác, đều là người Duy Ngô Nhĩ.

Cô Ngô cho biết cô đã bị 
thẩm vấn và đe dọa bằng Hoa 
ngữ, và buộc phải ký vào các 
giấy tờ pháp lý, trong đó buộc 
tội vị hôn phu của cô vì đã quấy 
rối cô ấy. Cuối cùng cô Ngô đã 
được thả vào ngày 08/06, và 
hiện đang xin tị nạn ở Hà Lan.

Trong khi các hệ thống nhà 
tù bí mật đang phổ biến ở Trung 
Quốc, thì lời kể của cô Ngô là 
bằng chứng duy nhất cho các 
chuyên gia thấy rằng Bắc Kinh 
đã thiết lập một trại giam bí mật 
ở một quốc gia khác. Một trại 
giam như vậy phản ánh cách 
Trung Cộng đang gia tăng sử 
dụng sức ảnh hưởng quốc tế 
của mình để giam giữ hoặc hồi 
hương những công dân đã rời 
khỏi đất nước – dù họ là những 
người bất đồng chính kiến, 
nghi phạm tham nhũng, hay là 
những người dân tộc thiểu số 
như người Duy Ngô Nhĩ.

Hãng thông tấn AP không 
thể xác nhận hay bác bỏ câu 
chuyện của cô Ngô, và cô ấy 
không thể xác định vị trí chính 
xác của trại giam bí mật đó. Tuy 
nhiên, các phóng viên đã tận tai 
tận mắt chứng kiến bằng chứng 
xác thực, bao gồm các con dấu 
trong giấy thông hành của cô, 
một đoạn ghi âm qua điện thoại 
về một quan chức Trung Quốc 
đang chất vấn cô, và những 
tin nhắn điện thoại mà cô đã 
gửi từ trại giam cho một mục 
sư đang giúp đỡ vợ chồng cô.

Bà Hoa Xuân Oánh, phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung 
Cộng, cho biết: “Những gì tôi 
có thể nói với quý vị là tình 
huống mà người đó nói đến 
là không đúng sự thật.” Phía 
Dubai đã không phản hồi trước 
nhiều cuộc điện thoại và yêu 
cầu bình luận.

Bà Trần Ngọc Khiết (Yu-Jie 
Chen), một giáo sư phụ tá tại 
Học viện Sinica của Đài Loan, 
cho biết bà chưa từng nghe 
nói về một trại giam bí mật của 
Trung Cộng ở Dubai, và rằng 
một cơ sở như vậy ở một quốc 
gia khác là điều bất thường. Tuy 
nhiên, bà cũng lưu ý rằng điều 
này cũng phù hợp với những nỗ 
lực hết mình của Trung Cộng 
nhằm hồi hương những công 
dân ‘được chọn’ thông qua các 
biện pháp chính thức, chẳng 
hạn như ký kết các hiệp ước dẫn 
độ, và cả các biện pháp không 
chính thức, chẳng hạn như thu 
hồi thị thực hoặc gây áp lực lên 
thân nhân của họ ở trong nước.

Là người đã từng theo dõi các 
hành động pháp lý quốc tế của 
Trung Cộng, bà Trần cho rằng: 
“Trung Cộng thực sự đã không 
quan tâm đến việc vươn “hắc 
thủ” (bàn tay đen) ra ngoài cho 
đến tận những năm gần đây.”

Theo bà Trần, cụ thể là 
những người Duy Ngô Nhĩ 

đang bị dẫn độ hoặc bị đưa trở 
lại Trung Quốc – nơi đã và đang 
giam giữ những người dân tộc 
thiểu số, phần lớn là theo Hồi 
giáo, vì bị nghi ngờ khủng bố 
hoặc thậm chí vì những hành 
động khá là vô hại như cầu 
nguyện. Cô Ngô và vị hôn phu 
của cô, anh Vương Tĩnh Du 
(Wang Jingyu), 19 tuổi, không 
phải là người Duy Ngô Nhĩ. 
Họ là người Hán, một dân tộc 
chính ở Trung Quốc.

Dubai có lịch sử là nơi mà 
người Duy Ngô Nhĩ bị thẩm 
vấn và trục xuất về Trung Quốc; 
và các nhà hoạt động nói rằng 
bản thân Dubai có dính líu 
đến các vụ thẩm vấn bí mật. 
Là một luật sư bào chữa kiêm 
sáng lập viên của nhóm hỗ trợ 
pháp lý Detained in Dubai, 
cô Radha Stirling cho hay cô 
đã làm việc với khoảng một 
chục người cho biết rằng họ 
đã bị giam giữ tại các biệt thự 
ở Các tiểu Vương quốc Ả rập 
Thống nhất [UAE], trong đó có 
các công dân Canada, Ấn Độ, 
và Jordan – nhưng không có 
người Trung Quốc.

Cô Stirling nêu rõ: “Không 
nghi ngờ gì về việc UAE đã 
thay mặt các chính phủ ngoại 
quốc, những chính phủ mà họ 
đã bắt tay làm đồng minh, để 
bắt giữ người dân. Tôi không 
nghĩ rằng họ sẽ dửng dưng 
trước yêu cầu từ một đồng 
minh quyền lực như vậy.”

Tuy nhiên, ông Patrick 
Theros, một cựu đại sứ Hoa Kỳ 
tại Qatar, người hiện là cố vấn 
chiến lược cho Diễn đàn Quốc 
tế Vùng Vịnh, đã gọi những cáo 
buộc này là “hoàn toàn không 
phù hợp với tính cách” của 
người dân Tiểu vương quốc Ả 
rập Thống nhất.

Hôm 27/05, cô Ngô cho biết 
cô đã bị các quan chức Trung 
Cộng thẩm vấn tại khách sạn 
của mình và sau đó bị cảnh sát 
Dubai đưa đến một đồn cảnh 
sát trong ba ngày. Vào ngày thứ 
ba, một người đàn ông Trung 
Quốc, tự xưng là Lý Húc Hàng 
(Li Xuhang), đã đến thăm cô. 
Ông ta bảo với cô rằng ông ấy 
đang làm việc cho lãnh sự quán 
Trung Quốc ở Dubai, và hỏi cô 
liệu cô đã từng nhận tiền từ các 
tổ chức nước ngoài để hành 
động phản Hoa (chống Trung 
Quốc) hay không.

Ông Lý Húc Hàng được ghi 
là tổng lãnh sự trên trang web 
của lãnh sự quán Trung Quốc 
ở Dubai. Lãnh sự quán này đã 
không trả lời nhiều cuộc gọi 
yêu cầu bình luận hoặc để nói 
chuyện trực tiếp với ông Lý.

Cô Ngô nói rằng cô đã bị 
còng tay và đưa vào trong một 
chiếc xe Toyota màu đen. Sau 
khi xe chạy nửa giờ, cô đã bị 
đưa đến một biệt thự ba tầng 
màu trắng; nơi đây các phòng 

Trung Cộng có trại giam bí mật ở Dubai 
để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ

Mục tiêu của BGI: Tùy chỉnh loài người
và vũ khí sinh hóa tổng hợp (Phần 1/3)

Cô Ngô Hoan (Wu 
Huan) nói chuyện 
trong một cuộc 
phỏng vấn tại 
một nhà trú ẩn ở 
Ukraine vào ngày 
30/06/2021.

Một kỹ thuật viên phòng thí 
nghiệm đang làm việc trên các 
mẫu để kiểm tra loại virus corona 
mới tại phòng thí nghiệm “Hỏa 
Nhãn” ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tập 
đoàn BGI, một công ty giải trình 
tự bộ gene có trụ sở tại miền 
nam Trung Quốc, cho biết họ đã 
mở một phòng thí nghiệm ở Vũ 
Hán vào ngày 05/02 để có thể xét 
nghiệm lên đến 10,000 người mỗi 
ngày cho virus này.

ẢNH DƯỚI: Cô Ngô 
Hoan (bên phải) và 
anh Vương Tĩnh Du 
đứng cạnh nhau 
trong một nhà trú 
ẩn ở Ukraine hôm 
30/06/2021. 

ABHISHEK CHINNAPPA/GETTY IMAGES

JOHN MAC GHLIONN

Giả thuyết “rò rỉ phòng thí 
nghiệm” chưa bao giờ đáng 
tin hơn lúc này. Nếu virus 
corona thực sự đã thoát ra 

khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ 
Hán, thì Trung Cộng sẽ nợ thế giới này ít 
nhất 35 ngàn tỷ USD tiền bồi thường.

Đó là theo ông Christian Whiton, 
một người từng phục sự cho cả cựu tổng 
thống George W. Bush và cựu tổng thống 
Donald Trump. Với lòng kính trọng sâu 
sắc nhất đến ông Whiton, cha của tôi đã 
nợ tôi “khoản bồi thường” dưới dạng ít 
nhất tám món quà sinh nhật, nếu không 
phải là chín, nhưng ông ấy sẽ không bao 
giờ chịu mở hầu bao ra đâu (Cha ơi, nếu 
cha đang đọc bài này, xin cha thứ lỗi cho 
con); tôi có thể lập luận tương tự đối với 
Trung Cộng.

Bây giờ, trước khi tôi bị buộc tội là 
kẻ khó tính, xin hãy nhớ rằng đây là 
Trung Cộng mà chúng ta đang phải 
đối phó. Trong hơn 18 tháng, nhà cầm 
quyền này đã nói dối hết lần này đến 
lần khác. Tại thời điểm viết bài này, hơn 
4.33 triệu người đã mất đi sinh mạng 
của mình vì chủng virus này.

Thay vì đưa ra câu trả lời và đồng ý 
hợp tác với các cuộc điều tra sâu hơn, 
thì Trung Cộng đã chọn cách quyết tâm 
gia cường những lời xảo ngôn của mình. 
Theo Bắc Kinh, virus này rất có thể bắt 
nguồn từ Hoa Kỳ chứ không phải ở Vũ 

Hán. Đây là mức độ bất lương và suy đồi 
mà chúng ta đang phải đối diện. Nếu 
chúng ta không thể nhận được một câu 
trả lời trung thực, thì làm thế nào chúng 
ta sẽ nhận được khoản bồi thường trị giá 
35 ngàn tỷ USD đây?

Trong lời biện hộ của ông Whiton, 
ông thừa nhận rằng khả năng nhận được 
tiền bồi thường là không tồn tại. Đối với 
khoản tiền thực tế là 35 ngàn tỷ USD, ông 
Whiton viết, mặc dù rất khó, nếu không 
muốn nói là không thể, để đưa ra một 
“con số cho sự đau khổ của con người, 
nhưng giả sử rằng Trung Quốc sẽ trả 5 
triệu USD cho mỗi một mạng người bị 
dịch bệnh cướp đi.” Bây giờ, giả sử tổng 
cộng có 7 triệu người mất mạng “trước 
khi đại dịch này kết thúc”, thì Trung 
Cộng tự mình tính được rằng họ sẽ “phải 
chịu trách nhiệm cho 35 ngàn tỷ USD 
thiệt hại.” Tuy nhiên, với 7 triệu người tử 
vong, thì ai, người ta tự hỏi, ai sẽ thực sự 
được bồi thường? “Hiển nhiên là những 
người thân yêu của họ,” một số người 
chắc chắn sẽ hét lên. Nhưng nếu người 
đã khuất không có người thân yêu thì 
sao? Ngoài ra, những người sống sót với 
di chứng lâu dài của COVID, hoặc những 
người bị mất nhà cửa, việc làm và công 
việc kinh doanh thì sao? Chắc chắn, họ 
cũng đáng được đền bù.

Trừng phạt là một món ăn cần 
được phục vụ một cách chiến lược
Ông Whiton mà tôi đã đề cập ở trên cho 

COVID-19: Trung Quốc nợ thế giới 
35 ngàn tỷ USD tiền bồi thường

Những người đàn 
ông mặc quần áo 
bảo hộ thực hiện 
các nghi lễ cuối 
cùng cho các nạn 
nhân tử vong do 
COVID-19 tại một 
mỏ đá granit không 
sử dụng được dùng 
để làm khu hỏa 
táng ở Bengaluru, 
Ấn Độ vào ngày 
30/04/2021.
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Ông Vương Đức 
Minh tuyên 
bố rằng hành 
động của BGI 
còn tà ác hơn 
hành động của 
nhà khoa học 
Trung Quốc Hạ 
Kiến Khuê (He 
Jiankui), người 
đã chỉnh sửa 
gene của một 
em bé vào năm 
2018 và sau đó 
đã bị bỏ tù.

nặng nhọc này? Từ Rio de Janeiro 
đến Rome, đại dịch đã làm tê liệt 
thế giới, không chỉ mỗi Hoa Kỳ. 
Vì lý do này, chính phủ ông Biden 
nên sử dụng Đối thoại An ninh 
Tứ giác, thường được gọi là Bộ Tứ 
(Quad), để trừng phạt Trung Cộng.

Theo các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược 
& Quốc tế, cuộc đối thoại chiến 
lược này giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Úc, và Ấn Độ không chỉ là “hình 
thức hội nghị dành cho các quan 
chức cao cấp để thảo luận về các 
vấn đề an ninh khu vực.” Cuộc họp 
này cũng tạo cơ sở cho các cuộc 
tập trận hải quân. Bốn quốc gia 
này, hoàn toàn nhận thức được 
mối đe dọa từ Bắc Kinh, cùng hợp 
tác để bảo đảm “một khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương tự do 
và cởi mở, cùng hành động chống 
lại chủ nghĩa khủng bố, và thúc đẩy 
một hệ thống dựa trên luật lệ.” Tại 
sao không làm việc cùng nhau để 
trừng phạt Trung Cộng hơn nữa?

Đối với Hoa Kỳ, ba quốc gia 
này – Ấn Độ, Nhật Bản, và Úc – là 
những đồng minh rất hùng mạnh. 
Trong vòng 12 tháng tới, Ấn Độ có 
khả năng sẽ là nền kinh tế lớn phát 
triển nhanh nhất trên thế giới. 
Trong vòng chưa đầy hai thập kỷ, 
Nhật Bản, chứ không phải Trung 
Quốc, sẽ là siêu cường lớn nhất 
Đông Á. Trong khi đó, Úc, một 
quốc gia nổi tiếng với cá tính khó 
thuần hóa, đã được chứng minh 
là một cái gai khá lớn trong chiếc 
giày của Bắc Kinh. Chính phủ Úc 
chỉ đơn giản là không chịu khuất 

phục trước các yêu cầu của Trung 
Cộng. Thay vào đó, người Úc đang 
hướng tới Ấn Độ, một trong những 
đối thủ lớn của Trung Quốc, để 
được hỗ trợ. Cựu thủ tướng Úc, ông 
Tony Abbott, hiện là đặc phái viên 
tại Ấn Độ, đang thúc đẩy một thỏa 
thuận thương mại Ấn Độ–Úc.

Theo ông Abbott, những ngày 
Trung Quốc khai thác “thiện chí 
của phương Tây” không nên được 
tiếp diễn. Đã quá đủ rồi. Có một 
bài học được rút ra từ người Úc, 
và đó là một bài học quan trọng: 
Trung Cộng không phải là bất 
khả chiến bại; họ có ít bạn bè và 
họ không kiểm soát được thế giới. 
Bây giờ, Hoa Kỳ phải sử dụng 
Bộ Tứ để khai thác những nhược 
điểm lộ rõ này. Chúng ta có thể 
không bao giờ nhận được câu trả 
lời trung thực và chắc chắn sẽ 
không nhận được 35 ngàn tỷ USD, 
nhưng chúng ta vẫn có thể chiến 
đấu cho công lý.

Ông John Mac Ghlionn là một nhà 
nghiên cứu và nhà viết luận. Tác 
phẩm của ông đã được xuất bản 
bởi những tờ báo như New York 
Post, Sydney Morning Herald, The 
American Conservative, National 
Review, The Public Discourse, và 
các tờ báo danh tiếng khác. Ông 
cũng là một ký giả chuyên mục tại 
Cointelegraph.

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

Chánh Tín biên dịch
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Trong một bài báo trên tạp 
chí The Atlantic, ông David 
Brooks than thở về sự 
xuống dốc của xã hội Mỹ. 

Ông Brooks viết rằng, “Ngày 
nay, trình độ học vấn và các giá trị chính 
trị là cũng quan trọng y như thu nhập 
của quý vị trong việc xác định địa vị giai 
tầng.” Nước Mỹ được phân chia thành 
hai “hệ thống phân cấp giai tầng riêng 
rẽ và khác biệt – màu đỏ (Cộng Hòa) và 
màu xanh dương (Dân Chủ).” “Sự phân 
chia ý thức hệ” đang nhanh chóng trở 
thành một hố sâu. Theo ông Brooks, 
Hoa Kỳ đang gặp rắc rối.

Trong khi đó, ở Trung Quốc thì hoàn 
toàn ngược lại. Chí ít đó là theo quan 
điểm của  ông Phương Tử Hào (Fang 
Zihao), người gần đây đã viết một bài 
xã luận trên tờ Hoa Nam Buổi Sáng. Bài 
báo của ông ấy, có nhan đề mang tính 
khiêu khích “Bí mật thành công của 
Trung Quốc: Quốc gia cam kết về hòa 
nhập xã hội nhiều hơn quý vị tưởng,” 
rất đáng để đọc. Trung Quốc, một quốc 
gia bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi một 
chế độ chuyên chế, chẳng thể đồng 
nghĩa với cụm từ “hòa nhập xã hội”. Có 
chuyên chế không? Có. Có diệt chủng 
không? Có. Vậy còn hòa nhập xã hội thì 
sao? Tuy nhiên, theo quan điểm của ông 
Tử Hào, khuynh hướng hòa nhập xã hội 
của Trung Quốc thúc đẩy “một cá nhân 
bình thường phấn đấu.”

Chính xác thì phấn đấu vì điều gì? 
Rốt cuộc, để phấn đấu ở bất cứ đâu, thì 
một người cần phải có tiền. Quý vị có 
thể có tất cả mọi tham vọng trên thế giới 
này, nhưng nếu không có đủ tài chính, 
thì rất khó mà đạt được tham vọng, nếu 

không muốn nói là không thể đạt được. 
Gần đây, với việc ông Tập Cận Bình 
tuyên bố xóa bỏ tình trạng nghèo đói 
cùng cực, có lẽ sẽ càng có nhiều người 
“bình thường” nữa có thể “phấn đấu” 
hướng đến một điều gì đó có ý nghĩa. 
Hoặc có lẽ là không.

Điều quan trọng cần lưu ý là nhà 
cầm quyền Trung Cộng áp dụng 
ngưỡng nghèo ở mức khoảng 2.25 USD 
một ngày. Theo như nhà kinh tế học 
Indermit Gill lưu ý, “Ngân hàng Thế 
giới (World Bank) tin rằng ngưỡng 1.90 
USD một ngày chỉ phù hợp đối với các 
quốc gia có thu nhập bình quân đầu 
người dưới 1,000 USD [hàng năm] hoặc 
khoảng vậy, như Ethiopia chẳng hạn.” 
Tuy nhiên, Trung Quốc lại là quốc gia 
có thu nhập trung bình cao. Vì lý do 
này, họ nên áp dụng ngưỡng chuẩn 
nghèo ở mức “5.50 USD một ngày”. 
Theo tiêu chuẩn đo lường này, thì có 
khoảng 80% đến 90% người dân Trung 
Quốc sống trong cảnh đói nghèo. [Mức 
thu nhập] 5.50 USD một ngày tính ra 
là 38.50 USD một tuần, 154 USD một 
tháng, và khoảng 1,848 USD một năm, 
trước thuế. Cho dù quý vị đang sống tại 
Thâm Quyến hay South Bend, thì 1,848 
USD sẽ chẳng giúp ích gì nhiều cho quý 
vị cả. Trên thực tế, khoản thu nhập này 
còn chẳng đâu vào đâu. Khi chúng ta 
nghĩ về sự bất bình đẳng giàu nghèo, 
tâm trí chúng ta phần nào chắc hẳn sẽ 
hướng đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tại Trung 
Quốc, khoảng cách giữa người giàu và 
người nghèo chưa bao giờ sâu rộng như 
hiện nay. Hơn một nửa dân số Trung 
Quốc vẫn đang sống ở các vùng nông 
thôn, và phần lớn đều có điều kiện sống 
tồi tệ. Tại Trung Quốc, con đường đi từ 
nghèo đói sang đời sống của tầng lớp 
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Hoa Kỳ sẽ “duy trì sự hiện diện 
mạnh mẽ tại Biển Đông” để
đối đầu với Trung Quốc.

- Trích lời PTT Kamala Harris trong chuyến 
công du Đông Nam Á

Hàng tỷ dollar vũ khí, 
phi cơ của Hoa Kỳ có khả 
năng bị Taliban chiếm giữ.

- Xem bài viết trang 27

FRANK FANG

Phó Tổng thống (PTT) 
Kamala Harris đã tái khẳng 

định cam kết của Hoa Kỳ đối 
với khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương hôm 23/08, trong 
bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục cuộc 
tấn công trên phương diện 
tuyên truyền chống lại Hoa Kỳ 
sau cuộc rút quân gian nan của 
Hoa Kỳ khỏi Afghanistan.

PTT Harris đã đưa ra những 
nhận định trên trong một cuộc 
họp báo chung với Thủ tướng 
Singapore Lý Hiển Long sau 
một cuộc gặp giữa hai người. 
Bà đã đến Singapore hôm 22/08 
cho chuyến công du kéo dài 
bảy ngày, bao gồm một chuyến 
đi đến Việt Nam. PTT Harris 
cũng đã diện kiến Tổng thống 
Singapore Halimah Yacob.

PTT Harris nói: “Trong cuộc 
họp của chúng tôi, tôi đã tái 
khẳng định cam kết của Hoa Kỳ 
trong việc hợp tác với các đồng 
minh và đối tác của chúng tôi 
ở xung quanh khu vực Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương nhằm 
duy trì trật tự quốc tế dựa trên 
luật lệ và tự do hàng hải, bao 
gồm cả trên Biển Đông.”

Bắc Kinh đã áp dụng các 
chiến thuật gây hấn để đưa ra các 
tuyên bố chủ quyền của họ ở khu 
vực Biển Đông đang tranh chấp, 
bất chấp phán quyết quốc tế 
năm 2016  vốn đã bác bỏ khẳng 
định về lãnh thổ của Bắc Kinh. 
Những chiến thuật đó bao gồm 
cả việc sử dụng lực lượng dân 
quân hàng hải và các tàu chấp 
pháp của nước này để cưỡng 
chế xua đuổi ngư dân quốc tịch 
khác ra khỏi các ngư trường 
ở vùng biển đang tranh chấp.

Hồi tháng 07/2021, Đô đốc 
Hoa Kỳ Karl Schultz cho biết 
cách hành xử trên biển của 
Trung Cộng ở Biển Đông “đối 
với tôi dường như không phù 
hợp với cách thức hoạt động 
của lực lượng tuần duyên tốt 
nhất thế giới và cách hành xử 
của lực lượng tuần duyên tốt 
nhất thế giới.”

Singapore và Việt Nam là 
các đồng minh quan trọng của 
chính phủ TT Biden khi chính 
phủ này đề ra nghị trình đẩy 
lùi hành vi gây hấn của Trung 
Cộng ở Biển Đông. Singapore, 
nơi có một trong những cảng 
container nhộn nhịp nhất thế 
giới, cũng là nơi đóng quân của 
một đơn vị chỉ huy hậu cần của 
Hải quân Hoa Kỳ. Việt Nam, 
cùng với Philippines, Malaysia, 
Đài Loan, và Brunei, đang phải 
đối mặt với tranh chấp lãnh thổ 
với Trung Cộng trong khu vực.

PTT Harris nói, “Chúng tôi 
có mặt tại Singapore để nhấn 
mạnh và tái khẳng định mối 
bang giao bền chặt của chúng 
tôi với đất nước này và trong 
khu vực này, đồng thời để củng 
cố tầm nhìn chung về một khu 
vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương tự do và cởi mở.” 

Chuyến thăm của bà Harris 
diễn ra vào thời điểm quan trọng 
đối với chính phủ TT Biden, 
trước những lo ngại về tương lai 
của Afghanistan sau khi Hoa Kỳ 
rút quân và cách Trung Cộng 
có thể lấp đầy khoảng trống mà 
Hoa Kỳ để lại và mở rộng ảnh 
hưởng của họ trong khu vực.

Kể từ khi Hoa Kỳ rút quân, 
các phương tiện truyền thông 
nhà nước Trung Cộng đã khởi 
động một cuộc tấn công tuyên 

truyền nhằm vào uy tín của giới 
lãnh đạo Hoa Kỳ. Các phương 
tiện truyền thông này đã tận 
dụng hơn nữa chuyến thăm của 
bà Harris để thúc đẩy loạt tuyên 
truyền rằng Bắc Kinh là lựa 
chọn tốt hơn so với Hoa Thịnh 
Đốn cho những quốc gia Đông 
Nam Á nào đang tìm kiếm các 
mối quan hệ đối tác.

Vào sáng sớm ngày 23/08, tờ 
báo hiếu chiến Thời báo Hoàn 
cầu do Trung Cộng điều hành 
đã đăng một bài xã luận nói rằng 
PTT Harris “sẽ bị nhìn nhận với 
sự ngờ vực” trong chuyến công 
du của bà. Bà sẽ cần phải “chuẩn 
bị sẵn sàng để bảo vệ một cách 
trắng trợn quan điểm cho rằng 
Hoa Kỳ vẫn đáng tin cậy.”

Trong một bài bình luận 
đăng hôm 22/08, Thời báo 
Hoàn cầu tuyên bố rằng chuyến 
thăm của bà Harris diễn ra 
vào một “thời điểm đáng xấu 
hổ” và “chính phủ ông Biden 
cần chứng minh rằng cam kết 
của họ đối với Đông Nam Á sẽ 
không bị rút lại đột ngột như họ 
đã làm ở Afghanistan.”

Cũng trong cuộc họp báo 
này, một phóng viên đã hỏi PTT 
Harris rằng liệu bà có lo ngại về 
tuyên truyền của Trung Cộng 
hay không và chính phủ TT 
Biden sẽ “tu bổ” sự tín nhiệm 
của Hoa Kỳ như thế nào.

Đáp lại, bà phó tổng thống 
nói rằng các thỏa thuận mà 
bà đã đạt được với Thủ tướng 
Lý Hiển Long, trong đó có hợp 
tác về an ninh mạng và khủng 
hoảng khí hậu toàn cầu, “là 
minh chứng cho sức mạnh và 
các mối bang giao bền chặt trên 
toàn cầu của Hoa Kỳ.”

PTT Harris nói: “Tôi tin 

rằng khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương sẽ quyết định 
phần lớn tương lai của thế giới 
chúng ta.”

Trong cuộc họp báo, ông 
Lý cho biết Singapore “biết 
ơn” những nỗ lực của Hoa Kỳ 
trong việc tiêu diệt khủng bố ở 
Afghanistan.

Ông Lý nói: “Điều quan trọng 
là cách Hoa Kỳ định vị lại bản 
thân ở khu vực Á Châu Thái Bình 
Dương, tham gia vào khu vực 
rộng lớn hơn, và tiếp tục chiến 
đấu chống lại chủ nghĩa khủng 
bố, vì điều đó sẽ quyết định nhận 
thức của các quốc gia về các 
ưu tiên toàn cầu của Hoa Kỳ và 

các ý định chiến lược của họ.”
Theo một tuyên bố, Bộ Quốc 

phòng và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, 
cùng với Cơ quan An ninh mạng 
và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ, đã ký 
các biên bản ghi nhớ khác nhau 
với các cơ quan tương ứng của 
Singapore để tăng cường hợp 
tác không gian mạng và chia sẻ 
thông tin.

PTT Harris cũng đã đến 
thăm Căn cứ Hải quân Changi 
của Singapore hôm 23/08, nơi 
bà dự kiến   sẽ nói chuyện với 
các thủy thủ trên chiến hạm tác 
chiến ven biển USS Tulsa.

Minh Ngọc biên dịch

Hoa Kỳ cam kết sự lãnh đạo, đối trọng với Trung Quốc 
ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương

Hệ thống phân chia giai cấp 
tàn độc của Trung Quốc

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tham dự cuộc họp 
tại Singapore hôm 23/08/2021.
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trung lưu thì rất khó tìm ra, chủ yếu là 
bởi vì nó không hề tồn tại. Nếu sinh 
ra trong cảnh đói nghèo, quý vị vẫn sẽ 
mãi đói nghèo mà thôi. Khi nhà cầm 
quyền Trung Cộng chú trọng nhiều 
hơn vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng 
tại các thành phố lớn, thì những người 
dân sống tại các khu vực nông thôn 
đều bị bỏ lại phía sau. Phương pháp 
điều hành đất nước như vậy dường như 
rất trái ngược với sự hòa nhập xã hội.

 
Hố sâu ngăn cách ở Trung Quốc
Thuật ngữ “hệ thống giai cấp” gợi lên 
hình ảnh của những quốc gia như Ấn 
Độ và Nepal, nơi mà sự phân tầng giai 
cấp xã hội gắn liền một cách mật thiết 
với thực tế cuộc sống hàng ngày. Một 
hệ thống giai cấp, hoàn toàn tương 
phản với hòa nhập xã hội, phân chia 
xã hội thành các nhóm thứ bậc cứng 
nhắc. Tại Trung Quốc, có tồn tại một 
hệ thống giai cấp mà trong đó, như 
tác giả Noah Dowe viết rằng, đã chứng 
kiến những người có thu nhập cao 
nhất của đất nước này trở nên phát 
đạt. Trong khi đó, những người ở dưới 
đáy xã hội đã [và sẽ tiếp tục] bị phớt lờ 
và bỏ mặc. Theo như tính toán của tác 
giả Dowe, thì giới thượng lưu Trung 
Quốc “đã chứng kiến khối tài sản của 
họ tăng nhanh gấp ba lần so với 50% 
dân số đang sống dưới đáy xã hội của 
đất nước này.” Do đó, “tỷ lệ thu nhập 
quốc dân của tầng lớp lao động đã sụt 
giảm mạnh.” Mặt khác, giới siêu giàu 
tiếp tục “thu về rất nhiều lợi ích từ quá 
trình hiện đại hóa.” Những điều bất 
bình đẳng tổng thể này tồn tại phần 
lớn là do hệ thống hukou (hộ khẩu) 
của Trung Quốc, trong đó thông tin 
chi tiết về nơi ghi danh cư trú, được 
nhà cầm quyền sử dụng để kiểm soát 
người dân.

Trong khi rõ ràng là được tạo ra để 
bảo vệ quyền lợi của công dân Trung 
Quốc, hệ thống hộ khẩu chẳng khác 
nào một phương thức phân biệt đối xử 
với những người chẳng may đến từ một 
tỉnh lẻ nhất định nào đó. Hệ thống hộ 
khẩu, cũng giống như hệ thống điểm 
tín dụng xã hội của Trung Quốc, cho 
phép các nhà chức trách phân biệt đối 
xử với người dân. Tuy nhiên, trong hệ 
thống hộ khẩu này, vị trí địa lý chính là 
thước đo được áp dụng vào việc phân 
biệt đối xử. Và cũng theo cách này, 
nếu quý vị đến từ một khu vực “đáng 
kính” hơn ở Trung Quốc, như Bắc Kinh 
hoặc Thượng Hải chẳng hạn, hệ thống 
hộ khẩu này sẽ có thể vận hành theo 
hướng có lợi cho quý vị. Dù thế nào đi 
nữa, cho dù một người được hưởng lợi 
hay bị thiệt hại do hệ thống này, thì đó 
là chống lại sự hòa nhập xã hội.

Như tác giả Dowe đã than thở rằng, 
“những người có hộ khẩu ở nông thôn 
đang bị chính người dân Trung Quốc 
của họ tẩy chay và phân biệt đối xử.” 
Với rất ít cơ hội có được một công việc 
tử tế, bản thân họ nhận thấy mình 
đang phải chấp nhận “những công 
việc nguy hiểm nhất, đòi hỏi cao nhất, 
và bị trả lương thấp” mà một người có 
thể hình dung ra được; loại công việc 
“mà những người có hộ khẩu thành 
thị không dám đảm nhận.” Sự phân 
chia giữa “những người giàu” thành 
thị và “những người nghèo” nông 
thôn là vô cùng rõ ràng. Quý vị có thể 
thấy rằng, trong hệ thống hộ khẩu này, 
sự phân chia đó là có chủ đích. Nó 
không phải một lỗi trục trặc trong hệ 
thống này. Tác giả Dowe viết rằng, do 
vậy người dân khu vực nông  thôn “có 
thể trông mong kiếm được thu nhập 
với mức trung bình thấp hơn gần 40% 
so với một cư dân có gốc từ thành 
thị.” Với hàng triệu người mù chữ bị 
bỏ lại phía sau, với ít tiền bạc và thậm 
chí rất ít hy vọng, hệ thống hộ khẩu 
của Trung Quốc tàn độc đến mức 
quá đáng. Nếu nhà cầm quyền Trung 
Cộng cam kết một xã hội hòa nhập 
như ông Tử Hào tin tưởng, vậy thì tại 
sao còn rất nhiều người đang phải 
sống trong những điều kiện tồi tệ?

 
Tác giả John Mac Ghlionn là một nhà 
nghiên cứu và nhà viết luận. Tác phẩm 
của ông đã được xuất bản bởi những 
tờ báo như New York Post, Sydney 
Morning Herald, The American 
Conservative, National Review, The 
Public Discourse, và những tờ báo 
danh tiếng khác. Ông cũng là một ký 
giả chuyên mục tại Cointelegraph.

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

ẢNH TRÊN: Một công nhân Trung 
Quốc đi bộ dọc theo con phố sau 
giờ làm việc ở Bắc Kinh vào ngày 
28/12/2015. Các công nhân xây 
dựng, những người vận hành máy 
móc, các nhân viên dọn dẹp văn 
phòng – mồ hôi nước mắt của họ đã 
góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế 
của Trung Quốc. Nhưng dù họ được 
tự do di chuyển nơi ở để kiếm việc 
làm, thì từ lâu họ và con của họ đã 
bị tước quyền tiếp cận bình đẳng với 
các dịch vụ công như trường học, 
bệnh viện, và nhà ở theo hệ thống ghi 
danh hộ gia đình được gọi là “hukou” 
(hộ khẩu) đã tồn tại hàng thập kỷ qua. 

ẢNH DƯỚI: Những học sinh Trung 
Quốc là con của người nhập cư xếp 
hàng chờ ăn trưa trong lớp học tại 
một trường học không chính thức ở 
Bắc Kinh vào ngày 18/12/2015. Các 
trường học dành cho con em người 
nhập cư thường là trường không 
chính thức hoặc không được nhà 
nước công nhận, được thành lập để 
ứng phó với khoảng trống giáo dục 
do hệ thống ghi danh hộ gia đình hay 
còn gọi là hộ khẩu kéo dài hàng thập 
kỷ qua. Hộ khẩu cho phép một người 
có quyền được hưởng các dịch vụ xã 
hội tại nơi họ sinh ra, đồng nghĩa với 
việc hàng triệu người Trung Quốc từ 
các vùng nông thôn di cư đến thành 
thị đã bị từ chối quyền được hưởng 
các dịch vụ công cộng ở đô thị.
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nạt và những yêu sách hàng hải 
thái quá của nước này.” 

PTT Harris nói thêm rằng 
Hoa Kỳ sẽ “duy trì sự hiện diện 
mạnh mẽ tại Biển Đông” để đối 
đầu với Trung Quốc.

Bà Harris hiện đang ở điểm 
dừng chân thứ hai trong chuyến 
công du Á Châu của mình, sau 
khi kết thúc chuyến thăm kéo 
dài ba ngày đến Singapore trước 
khi đến Việt Nam vào tối muộn 
ngày 24/08. Bà cũng đã gặp gỡ 
Phó Chủ tịch Việt Nam Võ Thị 
Ánh Xuân hôm 25/08.

Bà PTT cũng đã chỉ trích 
cách hành xử trên biển của 
Trung Quốc trong bài diễn văn 
của mình tại Singapore, khi nói 
rằng các hành động của Trung 
Quốc chỉ là “ép buộc” và “đe 
dọa.” Bà nói thêm rằng những 
hành động này “phá hoại trật tự 
dựa trên luật lệ và đe dọa chủ 
quyền của các quốc gia.”

Bắc Kinh đã tiến hành các 
chiến thuật gây hấn nhằm 
khẳng định các tuyên bố chủ 
quyền của họ tại Biển Đông, 
bất chấp phán quyết của tòa 
trọng tài quốc tế năm 2016 đã 
vô hiệu khẳng định về lãnh 
thổ của Trung Quốc. Các 
chiến thuật này bao gồm cử 
lực lượng dân quân hàng hải 
và tàu chấp pháp để ngăn ngư 
dân từ các quốc gia khác tiếp 
cận ngư trường trong vùng 
biển tranh chấp, cũng như gửi 
tàu nghiên cứu và khảo sát 
vào vùng đặc quyền kinh tế 

của các quốc gia lân cận.
Brunei, Malaysia, Philippines, 

Đài Loan, và Việt Nam đều có 
tranh chấp lãnh thổ với Trung 
Quốc trên vùng biển tranh chấp.

 
Tuyên truyền của Trung Cộng
Chuyến đi Á Châu của PTT 
Harris diễn ra vào thời điểm nhà 
cầm quyền cộng sản ở Trung 
Quốc đang ráo riết thách thức 
vị trí lãnh đạo của Hoa Kỳ trên 
toàn cầu. Gần đây, Bắc Kinh 
đã tiến hành một chiến dịch 
tuyên truyền nhằm làm mất uy 
tín của Hoa Kỳ trong tư cách là 
một đồng minh và đối tác đáng 
tin cậy dựa trên cuộc rút quân 
gây xôn xao của Hoa Kỳ khỏi 
Afghanistan.

Trong một bài xã luận được 
phát hành hôm 24/08, tờ China 
Daily do nhà nước điều hành 
đã cáo buộc Hoa Thịnh Đốn 
xem mọi đối tác là đều “có thể 
hy sinh được.” Bài báo cũng cáo 
buộc bà Harris đã thực hiện một 
“cuộc tấn công vô căn cứ” nhắm 
vào Trung Quốc trong bài diễn 
văn của bà tại Singapore, và 
rằng bà đang cố “gây rạn nứt” 
giữa Bắc Kinh và các quốc gia 
Đông Nam Á.

Trong khi đó, Trung Quốc 
cũng đang cố gắng nâng tầm 
ảnh hưởng địa chính trị bằng 
việc tận dụng chính sách ngoại 
giao vaccine COVID-19, bất 
chấp những lo ngại về tính hiệu 
quả của các loại vaccine Trung 
Quốc. Theo công ty nghiên cứu 
Bridge Consulting có trụ sở tại 
Bắc Kinh, khoảng 70% tổng số 

vaccine do Trung Quốc quyên 
tặng đã được dành cho các quốc 
gia tại khu vực Á Châu-Thái 
Bình Dương.

Hôm 24/08, trước khi PTT 
Harris đến Hà Nội, Thủ tướng 
Việt Nam Phạm Minh Chính đã 
tổ chức một cuộc họp với đại sứ 
Trung Quốc tại Việt Nam, theo 
đó Bắc Kinh cho biết sẽ tặng 2 
triệu liều vaccine COVID-19 
cho Hà Nội. Ông Chính cũng 
nói với đại sứ Trung Quốc rằng 
bản thân Hà Nội sẽ không liên 
kết với nước này để chống lại 
nước khác.

Cũng trong ngày 24/08, 
truyền thông Việt Nam cho hay, 
Bộ Quốc phòng Việt Nam đã 
nhận được 200,000 liều vaccine 
Sinopharm từ đối tác Trung 
Quốc. Cả Sinopharm và Sinovac 
đều do các nhà sản xuất vaccine 
Trung Quốc sản xuất.

Trong cuộc gặp với ông 
Chính hôm 25/08, bà Harris 
đã thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ 
tặng thêm 1 triệu liều vaccine 
Pfizer-BioNTech cho Việt 
Nam. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ 
tại Hà Nội, số vaccine này của 
Hoa Kỳ sẽ đến trong vòng một 
ngày nữa, trong đó một nửa sẽ 
đến Hà Nội và nửa còn lại sẽ 
đến Sài Gòn. Đợt quyên tặng 
mới này nâng tổng số vaccine 
mà Hoa Kỳ đã tài trợ cho 
Việt Nam lên đến 6 triệu liều.

Hiện Việt Nam là một trong 
những nước có tỷ lệ chích ngừa 
COVID-19 thấp nhất thế giới. 
Theo trang Our World in Data, 
tính đến ngày 24/08, chỉ 1.9% 

dân số Việt Nam đã được chích 
ngừa đầy đủ.

 
Văn phòng CDC mới
Trong khi đó, Việt Nam hiện 
đang chịu ảnh hưởng nặng nề 
bởi biến thể Delta của virus 
Trung Cộng, thường được gọi 
là virus corona chủng mới, sau 
một đợt lây nhiễm liên quan đến 
một hội thánh ở Sài Gòn. Hôm 
24/08, các quan chức y tế Việt 
Nam báo cáo 10,811 ca nhiễm 
mới, nâng tổng số ca nhiễm cả 
nước lên 369,367 ca.

Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp 
cho Việt Nam 23 triệu USD tiền 
viện trợ để giúp Hà Nội chống lại 
COVID-19, mở rộng phân phối 
và tiếp cận vaccine, cũng như 
chuẩn bị cho các mối đe dọa 
dịch bệnh trong tương lai.

PTT Harris cũng thông báo 
về việc ra mắt một văn phòng 
khu vực mới của Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Văn 
phòng Đông Nam Á mới đặt tại 
Hà Nội sẽ là một trong bốn văn 

phòng khu vực của CDC trên 
toàn thế giới.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ 
Nhân sinh Hoa Kỳ Xavier 
Becerra cho biết trong một 
tuyên bố rằng, “Thông qua văn 
phòng này, chúng tôi sẽ hợp tác 
chặt chẽ với các đối tác trong 
khu vực để chia sẻ các chiến 
lược và tăng cường năng lực của 
nhau trong việc ngăn ngừa, phát 
hiện và ứng phó với các mối đe 
dọa từ bệnh truyền nhiễm, ở 
hiện tại và trong tương lai.”

Bà Harris cũng tham dự một 
sự kiện an ninh y tế cùng các 
bộ trưởng y tế của Hiệp hội các 
Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
vào ngày 25/08.

 
Ông Frank Fang là một ký giả 
người Đài Loan. Ông đưa tin về 
Trung Quốc và Đài Loan. Ông có 
bằng Thạc sĩ về khoa học vật liệu 
tại Đại học Thanh Hoa ở Đài Loan.

Bản tin có sự đóng góp của 
The Associated Press

Minh Ngọc và Hạo Văn biên dịch

Phó TT Hoa Kỳ chỉ trích hành động ‘bắt nạt’ của 
Trung Quốc ở Biển Đông trong chuyến thăm Việt Nam

Tiếp theo từ trang 1

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris (phải) trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Hoàng 
Minh Chính (trái) tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, hôm 25/08/2021.

Chúng tôi có mặt tại Singapore để nhấn mạnh
và tái khẳng định mối bang giao bền chặt của chúng 
tôi với đất nước này và trong khu vực này, đồng thời 

để củng cố tầm nhìn chung về một khu vực
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Kamala Harris
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DAVID LAWDER, REUTERS

LONDON/WASHINGTON — 
Lực lượng nổi dậy Taliban đã 
chiếm Afghanistan với tốc độ 
đáng kinh ngạc, nhưng có vẻ như 
họ sẽ không chứng minh được 
quyền kiểm soát  nhanh tương 
ứng đối với phần lớn tài sản trị 
giá khoảng 10 tỷ USD của ngân 
hàng trung ương Afghanistan.

Theo một quan chức 
Afghanistan, Ngân hàng trung 
ương của nước này, Ngân hàng 
Da Afghanistan (DAB), được cho 
là giữ ngoại tệ, vàng, và các tài sản 
khác trong kho của mình, mặc dù 
nội dung chính xác không rõ ràng.

Reuters đã không thể liên 
lạc với các quan chức ngân 
hàng trung ương Afghanistan. 
Thống đốc ngân hàng, ông 
Ajmal Ahmady, cho biết trong 
một luồng Twitter rằng ông 
đã để lại cho các cấp phó phụ 
trách ngân hàng hôm 15/08, 
sau đó bay ra khỏi phi trường 
Kabul sau khi Tổng thống 
Ashraf Ghani và các quan chức 
chủ chốt khác đã bỏ trốn. Ông 
Ahmady đã không phúc đáp 
các email và tin nhắn yêu cầu 
bình luận của Reuters.

Trong một tuyên bố hôm 
14/08, Taliban cho biết kho bạc, 
các cơ sở công cộng, và các văn 
phòng chính phủ là tài sản của 
quốc gia và “cần được bảo vệ 
nghiêm ngặt.”

Dưới đây là những gì chúng 
ta biết về các tài sản và dự trữ 
của ngân hàng trung ương:

Báo cáo tài chính gần đây 
nhất được đăng tải trực tuyến 
cho thấy DAB nắm giữ tổng số  
tài sản khoảng 10 tỷ USD, bao 
gồm 1.3 tỷ USD giá trị dự trữ 
vàng và 362 triệu USD trong dự 

trữ ngoại tệ tiền mặt, theo tỷ lệ 
chuyển đổi tiền tệ hôm 21/06, 
ngày của bản báo cáo này.

Nhiều tài sản được giữ ở 
ngoại quốc
Tuy nhiên, một phần lớn của 
khối tổng tài sản này không 
được giữ trong nước.

Các ngân hàng trung ương, 
đặc biệt là ở các quốc gia đang 
phát triển, thường gửi tài sản 
của họ ra ngoại quốc với các 
tổ chức như Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang New York (FRBNY) 
hoặc Ngân hàng Trung ương 
nước Anh (Bank of England).

Theo báo cáo tài chính 
hợp nhất DAB, FRBNY đã 
nắm giữ các thanh vàng trị giá 
101,770,256,000 afghanis – vào 
thời điểm đó là 1.32 tỷ USD – 
thay mặt cho ngân hàng trung 
ương Afghanistan trong các 
kho tiền vào cuối năm 2020.

Báo cáo tháng Sáu của DAB 
cũng cho biết ngân hàng này 
sở hữu các khoản đầu tư trị 
giá 6.1 tỷ USD. Mặc dù báo 
cáo mới nhất không cung cấp 
thông tin chi tiết về các khoản 
đầu tư đó, nhưng phân tích 
trong báo cáo cuối năm cho 
thấy phần lớn các khoản đầu 
tư đó là dưới dạng trái phiếu 
và tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.

Các khoản đầu tư được thực 
hiện thông qua Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Quốc 
tế (IBRD), một chi nhánh của 
Ngân hàng Thế giới, hoặc thông 
qua FRBNY và được giữ tại New 
York. Trong số các mục nhỏ hơn 
của các khoản đầu tư này là cổ 
phần trong nhóm đầu tư của 
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, 
có trụ sở tại Thụy Sĩ, cũng như 
Ngân hàng Thương mại và Phát 
triển của Tổ chức Hợp tác Kinh 

tế ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi được hỏi về việc nắm giữ, 

một quan chức FRBNY cho biết 
ngân hàng không thừa nhận 
hoặc thảo luận về các chủ tài 
khoản cá nhân như một vấn đề 
chính sách, nhưng thường liên 
hệ với các cơ quan chính phủ 
Hoa Kỳ để theo dõi các sự kiện 
có thể ảnh hưởng đến quyền 
kiểm soát của một ngân hàng 
trung ương ngoại quốc.

Một quan chức trong chính 
phủ của Tổng thống Hoa Kỳ 
Joe Biden nói với Reuters 
rằng, “Bất kỳ tài sản ngân hàng 
trung ương nào mà chính 
phủ Afghanistan có ở Hoa Kỳ 
sẽ không được cung cấp cho 
Taliban.”

Lượng tiền mặt bằng ngoại 
tệ của DAB trị giá khoảng 362 
triệu USD bao gồm gần như 
hoàn toàn bằng USD và được 
giữ tại các trụ sở chính và các 
chi nhánh của ngân hàng cũng 
như tại dinh tổng thống, hiện 
đang nằm trong tay Taliban.

Báo cáo cuối năm cũng 
nêu chi tiết rằng chỉ có dưới 
160 triệu USD bằng vàng 
miếng và đồng xu bạc đã 
được giữ tại kho tiền của 
ngân hàng ở dinh tổng thống.

Theo UNESCO, các kho 
tiền của ngân hàng trung ương 
Afghanistan cũng là nơi cất 
giữ các đồ trang sức, đồ trang 
trí, và tiền xu bằng vàng 2,000 
năm tuổi được gọi là Kho báu 
Bactrian. Khoảng 21,000 hiện 
vật cổ được cho là đã thất lạc 
cho đến năm 2003, khi chúng 
được tìm thấy trong một hầm bí 
mật ở tầng hầm của ngân hàng 
trung ương, đã tồn tại qua thời 
kỳ cai trị của Taliban trước đó 
mà không bị phát hiện.

Theo đài truyền hình địa 

phương Tolo News, vào tháng 
01/2021, các nhà lập pháp 
Afghanistan đã đưa ra ý tưởng 
gửi các kho báu ra ngoại quốc 
để cất giữ an toàn; họ cảnh báo 
rằng chúng rất dễ bị đánh cắp.

Nhìn vào dự trữ quốc tế của 
ngân hàng trung ương này, Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính 
chúng đạt 9.5 tỷ USD vào năm 
2021 trong đánh giá mới nhất 
được công bố vào tháng Sáu.

Số liệu này tương đương với 
15 tháng nhập cảng, cao hơn 
nhiều so với mức ba tháng 
[nhập cảng] được xem là mức 
an toàn tối thiểu. Quỹ IMF cho 
biết họ xem xét mức dự trữ “nói 
chung là đủ cho những rủi ro 
mà Afghanistan phải đối mặt.”

Nghi ngờ về khả năng tiếp 
cận các SDR 
Một câu hỏi quan trọng sẽ 
là việc giải quyết phần của 
Afghanistan trong khoản phân 
bổ 650 tỷ USD dự trữ tiền tệ 
Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) 

đang chờ giải quyết cho 190 
quốc gia thành viên của Quỹ 
IMF hôm 23/08.

Việc phân phối các SDR, đơn 
vị trao đổi của Quỹ IMF dựa trên 
USD, euro, yen, bảng Anh, và 
nhân dân tệ, nhằm mục đích 
tăng dự trữ của các nước đang 
phát triển bị căng thẳng bởi đại 
dịch COVID-19. Là một thành 
viên của IMF, Afghanistan 
đủ điều kiện để được phân bổ 
khoảng 455 triệu USD, dựa trên 
0.07% cổ phần hạn ngạch của 
họ trong Quỹ này.

Các phiến quân khủng bố 
giành được quyền truy cập vào 
những tài sản đó sẽ khó tiêu 
thụ ở các thủ đô trên toàn cầu, 
nhưng không phải tất cả các 
quốc gia đều có quyền truy cập 
vào các SDR mà họ được phân 
bổ. Năm 2019, IMF đã đình chỉ 
quyền truy cập của Venezuela 
vào các SDR của họ sau khi 
hơn 50 quốc gia thành viên 
đại diện cho phần lớn cổ phần 
của Quỹ này từ chối công nhận 
chính phủ của ông Nicolas 
Maduro là người cai trị hợp 
pháp của Venezuela sau cuộc 
bầu cử năm 2018 gây tranh cãi.

IMF chưa phúc đáp yêu 
cầu bình luận về việc phân bổ 
SDR đang chờ giải quyết cho 
Afghanistan.

Lưu Đức biên dịch

JACK PHILLIPS

Nhiều khả năng hàng tỷ 
dollar vũ khí và phương 

tiện quân sự của Hoa Kỳ 
hiện nằm trong tay nhóm 
phiến quân cực đoan Taliban 
sau khi chính phủ và quân 
đội Afghanistan sụp đổ, với 
nhiều video và hình ảnh xuất 
hiện trên mạng cho thấy các 
thành viên Taliban đang 
thu giữ những thiết bị này.

Các bức ảnh đã lan truyền 
về việc các thành viên Taliban 
cầm những khẩu súng carbine 
M-4 và súng trường M-16 
của Hoa Kỳ chứ không phải 
những khẩu AK-47 hoặc AKM. 
Các hình ảnh và video khác 
cho thấy Taliban vây quanh 
các trực thăng Black Hawk 
của Hoa Kỳ và cường kích cơ 
A-29 Super Tucano. 

“Khi một nhóm vũ trang 
có được vũ khí do Hoa Kỳ sản 
xuất, điều đó chẳng khác gì 
một biểu tượng về địa vị. Đó 
là một chiến thắng về mặt tâm 
lý,” ông Elias Yousif, Phó giám 
đốc của Viện Giám sát Hỗ trợ 
An ninh thuộc Trung tâm 
Chính sách Quốc tế cho biết, 
theo The Hill.

Ông Yousif cho biết sự tiến 
triển này có vấn đề vì một số 
lý do.

Ông nói thêm rằng, “Rõ 
ràng, đây là một cáo trạng về 
kế hoạch hợp tác an ninh của 

Hoa Kỳ nói chung. Điều này 
thực sự sẽ làm dấy lên nhiều lo 
ngại về kế hoạch lớn hơn đang 
diễn ra hàng ngày là gì, cho dù 
đó là ở Trung Đông, Phi Châu 
Hạ Sahara, Đông Á.”

Hôm 18/08, một số thượng 
nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã yêu 
cầu Bộ Quốc phòng cung cấp 
tính toán đầy đủ về số lượng 
vũ khí và thiết bị đã bị Taliban 
chiếm giữ; nhóm phiến quân 
này bị một số cơ quan xem là 
một tổ chức khủng bố.

Thượng nghị sĩ Marco 
Rubio (Cộng Hòa–Florida) đã 
viết cho người đứng đầu Ngũ 
Giác Đài Lloyd Austin trong 
tuần này rằng, “Khi nhìn thấy 
những hình ảnh xuất hiện từ 
Afghanistan khi Taliban tái 
chiếm đất nước này, chúng tôi 
đã kinh hoàng khi thấy các thiết 
bị của Hoa Kỳ – bao gồm cả 
trực thăng UH-60 Black Hawk – 
rơi vào tay của Taliban.”

Văn phòng Tổng Thanh 
tra Đặc biệt về Tái thiết 
Afghanistan, do Quốc hội 
thành lập năm 2008, cho biết 
khoảng 83 tỷ USD đã được chi 
để phát triển và duy trì lực 
lượng cảnh sát và quân đội 
Afghanistan trong hơn hai 
thập kỷ qua. Theo một báo 
cáo năm 2017 của Văn phòng 
Kiểm toán Chính phủ, từ năm 
2003 đến 2016, Hoa Kỳ đã 
chuyển giao gần 600,000 vũ 
khí, 76,000 xe, 163,000 thiết bị 

liên lạc, 208 phi cơ, và thiết bị 
giám sát và trinh sát cho lực 
lượng Afghanistan.

Văn phòng Tổng Thanh 
tra Đặc biệt về Tái thiết 
Afghanistan cho biết từ năm 
2017 đến 2019, Hoa Kỳ đã 
cung cấp cho lực lượng quân 
đội Afghanistan 4,702 xe đa 
dụng Humvee, 2,520 quả bom, 
1,394 súng phóng lựu đạn, 
20,040 quả lựu đạn, và 7,035 
súng máy.

Ông Yousif nói với tờ The 
Hill rằng có khả năng Taliban 
sẽ sử dụng phi cơ hoặc vũ khí 
tân tiến, nhưng ông nhấn 
mạnh rằng họ sẽ không thể giữ 
phi cơ hoạt động trên không 
trong thời gian lâu dài.

Ông cho biết, “Trong ngắn 
hạn họ có thể quản lý một 
hoặc hai chuyến bay hoặc vận 
hành chúng trong một số khả 
năng thực sự hữu hạn, nhưng 
nếu không có sự duy trì, bảo 
trì, bảo dưỡng lâu dài, thì 
những thứ đó, những chiếc 
phi cơ này sẽ không thể trở 
thành một năng lực quân sự 
hữu ích hay mạnh mẽ. Người 
Afghanistan và Hoa Kỳ đã phải 
mất một thời gian dài để phát 
triển năng lực không quân 
bản địa, và thậm chí ngay cả 
như thế, người Afghanistan 
vẫn phụ thuộc vào Hoa Kỳ 
để giữ những chiếc phi cơ đó 
hoạt động trên bầu trời.”

Theo ông, những vũ khí 

nhỏ như súng trường M-16 thì 
đáng lo ngại hơn.

Ông Yousif nói với hãng 
thông tấn này rằng, “Chúng dễ 
bảo trì, dễ học cách sử dụng, dễ 
vận chuyển. Mối lo ngại đối với 
tất cả các vũ khí nhỏ là chúng 
là hàng hóa lâu bền và chúng 
có thể được chuyển nhượng, 
được bán. Chúng ta đã từng 
chứng kiến điều này trước khi 
một cuộc xung đột kết thúc, và 
những vũ khí ở đó sẽ được đưa 
đến tất cả các nơi trên thế giới.”

Khi bị thúc giục đưa ra bình 
luận, các quan chức Tòa Bạch 
Ốc nói rằng không rõ có bao 
nhiêu vũ khí hoặc phương tiện 
bị chiếm giữ.

Cố vấn an ninh quốc gia 
Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan 
nói với các phóng viên hôm 
17/08 rằng, “Chúng tôi không 
có một bức tranh hoàn chỉnh, 
một cách rõ ràng, về nơi mọi 

vật tư quốc phòng đã biến mất, 
nhưng chắc chắn một phần 
lớn trong số đó đã rơi vào tay 
Taliban. Và rõ ràng, chúng 
tôi không nghĩ rằng họ sẽ sẵn 
sàng giao lại chúng cho chúng 
ta tại phi trường.”

Và ông Sullivan đề cập đến 
những chiếc trực thăng Black 
Hawk đã bị chiếm giữ, khi đổ 
lỗi cho quân đội Afghanistan 
đã không tự bảo vệ mình.

Ông nói: “Những chiếc 
Black Hawk đó đã không được 
trao cho Taliban. Chúng được 
giao cho Lực lượng An ninh 
Quốc gia Afghanistan để có 
thể tự vệ theo yêu cầu cụ thể 
của Tổng thống Afghanistan 
Ashraf Ghani, người đã đến 
Oval Office và yêu cầu bổ sung 
năng lực không quân, cùng với 
những yêu cầu khác.”

An Nhiên biên dịch

Hàng tỷ dollar vũ khí, phi cơ của Hoa Kỳ có khả năng bị Taliban chiếm giữ
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Afghanistan được mệnh danh là Giao 
lộ của Trung Á. Sự ổn định của đất nước 
này ảnh hưởng đến các nước láng giềng 
như Iran, Pakistan, và Trung Quốc. 
Với việc Taliban trở lại nắm quyền, mối 
liên hệ của lực lượng này với các quốc 
gia cùng chung biên giới sẽ phát triển 
và ảnh hưởng như thế nào đến cán cân 
quyền lực trong khu vực này?

The Epoch Times ấn bản Hoa ngữ 
đã phỏng vấn ông Tô Dục Bình (Yuping 
Su), cựu quan chức ngoại giao Đài 
Loan tại Israel, người đã đưa ra quan 
điểm của mình về tình hình hiện tại của 
Afghanistan trong trật tự khu vực.

Ông Tô cho biết, “Trước mắt, Taliban 
vừa mới giành được chính quyền. Điều 
quan trọng nhất là phải tiếp quản các 
tài liệu lưu trữ, nhân sự, cơ sở vật chất, 
kinh phí, v.v. trong hòa bình.”

Taliban đã cai trị Afghanistan từ năm 
1996 đến năm 2001 và có mối bang giao 
không tốt với các quốc gia láng giềng 
trong giai đoạn đó.

Tuy nhiên, trước khi tiến vào phủ 
tổng thống Afghanistan, các thủ lĩnh 
Taliban đã có một cuộc gặp với 15 nhà 
ngoại giao và một phái đoàn gồm các 
lãnh đạo Afghanistan tại Doha, thậm 
chí cử đặc phái viên tới Iran, Trung 
Quốc, và Nga để bày tỏ thiện chí của 
họ. Ông Tô nói rằng những hành động 
như vậy là chưa từng có trong thời kỳ 
cầm quyền trước đây của Taliban. Ông 
xem đó là một dấu hiệu cho thấy sự 
linh hoạt ngày càng tăng trong các mối 
quan hệ ngoại giao của họ.

 
Taliban có thể trở thành đòn bẩy 
trong khu vực
Pakistan luôn ủng hộ Taliban, vì vậy 
việc Pakistan là quốc gia đầu tiên công 

nhận Taliban giành lại quyền lực là lẽ 
đương nhiên.

Tuy nhiên, mối liên hệ của Taliban 
với Iran lại vi tế hơn.

Ông Tô đã giải thích rằng sự chia rẽ 
của Hồi giáo Shia và Hồi giáo Sunni 
đã kéo dài hơn 1,000 năm. Sự thù địch 
giữa Iran (người Shia) và Taliban (người 
Sunni) vẫn ở mức độ tôn giáo.

“Hoa Kỳ là kẻ thù chung của họ 
trước khi Taliban giành lại quyền lực 
của mình,” ông Tô nói. Ông dự đoán 
tình hình sẽ thay đổi rất nhanh sau 
khi Taliban giành lại quyền cai trị tại 
Afghanistan.

Iran sẽ đề phòng liên minh của 
Taliban với Saudi Arabia và các quốc gia 
thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh 
(GCC) khác. Bởi vì một khi thành lập, 
liên minh này sẽ bao vây Iran ở cả hai 
phía đông và tây. Do đó, Iran có thể cảm 
thấy bị đe dọa và có thể phải thỏa hiệp 
trong cuộc đàm phán về thỏa thuận 
nguyên tử ở Vienna. Ông Tô tin rằng 
đứng từ góc độ này mà nhìn thì điều đó 
lại có lợi cho Hoa Kỳ, “Taliban sẽ là một 
nước cờ hay cho phe Ả Rập.”

Liệu Taliban có thể tham gia vào 
cuộc đối kháng hoặc thậm chí đối đầu 
với Trung Quốc và Nga hay không? 
Ông Tô cho biết, cứ chiếu theo bản chất 
của Taliban, lịch sử cuộc đàn áp người 
Hồi giáo của Trung Cộng ở Tân Cương, 
và cuộc đàn áp của Nga ở Chechnya 
và Tatars, thì Taliban hoặc các thủ lĩnh 
phiến quân của họ có thể “sẽ không 
ngại trừng phạt những kẻ ngoại đạo 
hoặc những người vô thần” thay mặt 
cho Những người theo đạo Hồi.

Theo cách lập luận này, Afghanistan 
có thể trở thành một đòn bẩy tạo lợi thế 
cho “trục ma quỷ” (hay còn gọi là ‘liên 
minh ma quỷ’), và là một đồng minh 
quan trọng của người Hồi giáo Sunni 
vùng Vịnh Ba Tư trong các nước thành 
viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (Gulf 

Cooperation Council, GCC), các nước 
Ả Rập, Âu Châu, và Hoa Kỳ chống lại 
cả Iran và liên minh mong manh giữa 
Trung Cộng và Nga.

 
Sự trao đổi của Trung Cộng với 
Iran và Taliban
Trung Cộng và Iran đã chính thức ký 
một thỏa thuận hợp tác 25 năm vào 
ngày 27/03 năm nay. Bộ trưởng Ngoại 
giao Trung Cộng, ông Vương Nghị, đã 
gặp các lãnh đạo chính trị của Taliban 
tại Thiên Tân hôm 28/07, ngay trước 
khi Taliban nắm quyền kiểm soát 
Afghanistan. Điều này có nghĩa là 
Trung Cộng đang hòa bình với các nước 
láng giềng của mình, phải vậy không?

Ông Tô nói rằng Iran và Afghanistan 
có những lợi ích khác nhau đối với 
Trung Cộng.

Đối với Trung Cộng, Iran là nhà cung 
cấp nhiên liệu hóa thạch quan trọng của 
Trung Cộng và là một đối tác chiến lược 
để kiềm chế Hoa Kỳ. Những loại hình 
liên minh dựa trên việc chiến đấu chống 
lại một kẻ thù chung như vậy thường dễ 
bị tổn thương nhất.

Đối với Iran, một Trung Cộng vô 
thần lại không thật sự đáng tin cậy. 
Ông Tô tin rằng mối bang giao này 
nghiêng về công việc kinh doanh 
nhiều hơn là sự tín phục, và “những 

người Iran bình thường thực sự 
ngưỡng mộ văn hóa phương Tây và có 
ít hiểu biết về Trung Quốc.”

Đối với mối bang giao giữa Trung 
Cộng và Taliban, ông Tô đã phân tích 
rằng Taliban sẽ bằng mọi giá làm hài 
lòng Trung Cộng trong một khoảng 
thời gian ngắn. Taliban cần sự hỗ trợ tài 
chính của Trung Cộng để khôi phục nền 
kinh tế, phát triển các nguồn tài nguyên 
khai khoáng của mình, cũng như cung 
ứng về công nghệ và vật liệu.

Tuy nhiên, Trung Cộng từ lâu đã coi 
các lực lượng Đông Turkistan bên trong 
và bên ngoài Trung Quốc là “những kẻ 
khủng bố”. Toàn bộ khu vực Tân Cương 
đã trở thành một trại tập trung của người 
Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo 
khác. Sự diệt chủng của người Duy Ngô 
Nhĩ ở Tân Cương là một sự thật được biết 
đến rộng rãi. Trung Cộng cũng biết rằng 
có các lực lượng Đông Turkistan nằm 
trong các thủ lĩnh của Taliban.

Ông Tô cho hay tuần trăng mật giữa 
Trung Cộng và Taliban sẽ không lâu dài 
“vì vấn đề người Hồi giáo Trung Quốc.”

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

Tình thế mong manh của Taliban với Iran và Trung Cộng

Nhóm phiến 
quân Taliban 
đứng gác tại 
một trạm kiểm 
soát gần Đại 
sứ quán Hoa 
Kỳ, nơi trước 
đó do quân đội 
Hoa Kỳ kiểm 
soát, ở Kabul, 
Afghanistan, 
hôm thứ Ba, 
17/08/2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran 
Mohammad Javad Zarif 
(bên phải) gặp ông Mullah 
Abdul Ghani Baradar 
(ở giữa) của Taliban tại 
Tehran. Ông Zarif đã kêu 
gọi thành lập một chính 
phủ Afghanistan “toàn 
diện” trong cuộc hội kiến 
với phái đoàn Taliban ở 
Tehran. Một phái đoàn 
do ông Baradar dẫn đầu 
đã đến Iran  hôm 26/01 
để trao đổi “quan điểm 
về tiến trình hòa bình ở 
Afghanistan” theo lời mời 
của bộ này. 
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Đài Loan cần phải lo 
lắng về độ tin cậy của 
Mỹ. Không giống như 
Afghanistan, nơi Hoa Kỳ 

đã cam kết lực lượng của 
mình trong hai thập kỷ, Đài Loan 
không có lực lượng nào của Hoa Kỳ 
và không có gì bảo đảm rằng Hoa Kỳ 
sẽ đứng ra bảo vệ họ nếu họ bị Trung 
Quốc tấn công.

Hoa Kỳ có một thói quen xấu là 
thường bỏ rơi các đồng minh và bằng 
hữu của mình.

Danh sách này khá dài. Có thể kể 
đến như Việt Nam và Campuchia, Iraq 
và Afghanistan, và Iran.

Trong tất cả những trường hợp đó, 
bằng cách này hay cách khác, Hoa Kỳ, 
vì những lý do riêng của mình, đã rút đi.

Cựu Tổng thống (TT) Obama rút 
quân Hoa Kỳ khỏi Iraq, mở cửa cho 
Iran. Trong khi Hoa Kỳ vẫn có vài 
ngàn binh sĩ ở Iraq trong vai trò huấn 
luyện và cố vấn, nhưng Iraq đang bị 
bao vây và khó có khả năng Hoa Kỳ 
sẽ bảo vệ họ.

Trên thực tế, Tổng thống Joe 
Biden đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ kết 
thúc các nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq 
vào cuối năm 2021. Trừ khi Hoa Kỳ 
rút quân vào nửa đêm, giống như ở 
Afghanistan, nếu không họ rất có thể 
sẽ phải nổ súng trong khi rút lui.

Cựu TT Carter để cho Iran rơi vào 
hỗn loạn và từ chối ủng hộ vua Shah. 
Trước thời điểm đó, Hoa Kỳ đã cung 
cấp ồ ạt vũ khí và cố vấn quân sự cho 
Iran. Nhưng khi vua Shah yêu cầu 
giúp đỡ, ông ấy đã không nhận được 
sự hỗ trợ nào. Sự sụp đổ của chế độ 
Shah, khi không có sự hậu thuẫn của 
Hoa Kỳ, là một kết cục không thể 
tránh khỏi.

Nixon đã để Việt Nam và 
Campuchia đi vào đường cùng, cố 
gắng che đậy dấu vết của họ bằng cái 
gọi là Hiệp định Hòa bình Paris, trong 
đó có một yêu cầu quan trọng của Bắc 
Việt Nam là quân đội Hoa Kỳ phải rút 
khỏi Việt Nam. Nam Việt Nam đã trụ 
vững trong một thời gian, nhưng nếu 
không có không lực và sự yểm trợ của 
Hoa Kỳ, họ không thể chiến thắng một 
đội quân Bắc Việt được Nga và Trung 
Quốc hỗ trợ.

Sự thất bại ở Campuchia liên quan 
đến việc Khmer Đỏ thảm sát khoảng 
hai triệu thường dân Campuchia 
trong khoảng ba năm. Hoa Thịnh Đốn 
lẽ ra có thể ngăn chặn điều đó nhưng 

họ đã không làm. Hoa Kỳ hoàn toàn 
nhận thức được những gì Khmer Đỏ 
đang làm khi từng đoàn nạn nhân 
đói khát và bị đối xử tàn bạo đổ vào 
Phnom Penh vào thời điểm sự sụp đổ 
sắp xảy ra. (Tác giả đã ở Campuchia 
trong hai tuần cuối cùng của cuộc 
chiến này.)

Hoa Kỳ cũng để xảy ra nạn diệt 
chủng hàng loạt ở những nơi khác, mặc 
dù Hoa Kỳ không có nghĩa vụ can thiệp 
cụ thể nào. Cuộc diệt chủng ở Rwanda 
năm 1994 đã cướp đi sinh mạng của 1.1 
triệu thường dân ở quốc gia đó.

Liên Hiệp Quốc có một phái đoàn 
gìn giữ hòa bình ở đó (UNAMIR), 
nhưng do các quy tắc hạn chế về 
giao tranh và các hạn chế về hậu cần, 
những lực lượng này đã không thể 
ngăn chặn tội ác diệt chủng đó. Lãnh 
đạo của phái đoàn này, một người 
Canada tên Romeo Dallaire, sau đó đã 
cố gắng tự sát bốn lần.

Chưa ai nói rằng có bất cứ điều 
gì tương tự như vậy đang xảy ra ở 
Afghanistan, nhưng tương lai ở đó có 
vẻ ảm đạm. Đã có rất nhiều báo cáo 
về các vụ hành quyết các binh sĩ quân 
đội Afghanistan và nhiều vụ sát nhân.

Ở Đài Loan, một quốc gia Á Châu 
thuộc tầng lớp trung lưu thịnh vượng, 
sự sợ hãi Trung Quốc có thể nhận biết 
rõ ràng. Hoa Kỳ có nghĩa vụ cung cấp 
vũ khí quốc phòng cho Đài Loan theo 
Đạo luật Bang giao Đài Loan năm 1979.

Đạo luật đó cho phép Hoa Kỳ cung 
cấp cho Đài Loan “vũ khí mang tính 
chất phòng thủ” và “để duy trì năng 
lực của Hoa Kỳ trong việc chống lại 
bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào 
hoặc các hình thức ép buộc khác có 
thể gây nguy hiểm cho an ninh, hoặc 
hệ thống kinh tế hoặc xã hội của người 
dân Đài Loan.”

Năm 1979, Hoa Kỳ hủy bỏ Hiệp 
ước Phòng thủ Tương hỗ Trung–Mỹ 
với Đài Loan. Hiệp ước đó yêu cầu 
rằng nếu một trong hai bên bị tấn 
công, bên kia sẽ hỗ trợ quân sự. 
Ngôn ngữ của Đạo luật Bang giao 
Đài Loan không phản ánh điều 
khoản phòng thủ tương hỗ quan 
trọng này và chỉ yêu cầu Hoa Kỳ 
“duy trì năng lực” để chống lại bất kỳ 
hành động sử dụng vũ lực nào.

Trên thực tế, Hoa Kỳ phải đối mặt 
với nhiều vấn đề trong việc “duy trì 
năng lực” để chống lại bất kỳ hành 
động sử dụng vũ lực nào. Trung Quốc 
đã và đang xây dựng các lực lượng 
thông thường và quân sự của mình, 
đồng thời ngày càng quấy rối Đài 

Loan và Nhật Bản bằng cách sử dụng 
sức mạnh không quân và hải quân 
của mình.

Phản ứng của Hoa Kỳ trước nhịp 
độ ngày càng tăng trong các hành 
động gây hấn của Trung Quốc đã 
chẳng được như mong đợi. Các tàu 
Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành các 
cuộc tập trận về quyền tự do hàng 
hải ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, 
nhưng các cuộc tập trận đó hiếm hoi 
và không thường xuyên. Hơn nữa, đã 
có sự phản đối về các cuộc tập trận 
về quyền tự do hàng hải, chủ yếu là 
vì lo ngại rằng điều đó sẽ khiến Hoa 
Kỳ tham chiến với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đã rút các 
oanh tạc cơ tầm xa (B-52 và B-1) ra 
khỏi đảo Guam và đã thực hiện một số 
bước để tăng cường lực lượng Hoa Kỳ 
ở Nhật Bản và Okinawa. Hàng không 
mẫu hạm duy nhất của Hoa Kỳ ở Thái 
Bình Dương, tàu USS Ronald Reagan, 
đã được điều hướng đến Ấn Độ Dương, 
loại đi một năng lực đáng gờm ra khỏi 
khu vực. Những biện pháp này, đặc 
biệt là ở đảo Guam và việc tái điều động 
hàng không mẫu hạm Reagan, thể hiện 
sự nhượng bộ nguy hiểm của chính 
phủ TT Biden trước Trung Quốc.

Không ai trong chính phủ này giải 
thích lý do tại sao Hoa Kỳ giảm vị thế 
của mình ở Đông Á trong khi mối đe 
dọa từ Trung Quốc đang gia tăng.

Một vài người đã lên tiếng 
trong Quốc hội, một trong số đó là 
Dân biểu Elaine Luria (Dân Chủ–
Virginia), Phó chủ tịch tiểu ban 
Quyền lực Biển thuộc Ủy ban Quân 
vụ Hạ viện. Bà Luria gọi việc điều 
hướng hàng không mẫu hạm Ronald 
Reagan là “một trong những sai lầm 
lớn nhất mà chúng ta có lẽ đã mắc 
phải trong cuộc đời mình, về mặt 
chiến lược.”

Bà Luria đã phục vụ hai thập kỷ 
trong Hải quân, nghỉ hưu với cấp bậc 
sĩ quan chỉ huy. Bà phục vụ trên biển, 
trên sáu con tàu, với tư cách là sĩ quan 
tác chiến được đào tạo về nguyên tử, 
được điều động đến Trung Đông và 
Tây Thái Bình Dương, và đạt đến đỉnh 
cao sự nghiệp của mình trong Hải 
quân khi chỉ huy một đơn vị sẵn sàng 
chiến đấu gồm 400 hải quân.

Ngay cả trước khi Afghanistan sụp 
đổ, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã 
phản ánh cảnh báo ngày càng tăng về 
các mối đe dọa của Trung Quốc đối 
với Đài Loan. Phó Thủ tướng Nhật 
Bản Taro Aso khẳng định rằng một 
cuộc xâm lược của Trung Quốc sẽ là 

một “mối đe dọa hiện hữu (đối với 
Nhật Bản) vì Okinawa có thể là mục 
tiêu tiếp theo.”

Vấn đề chính là độ khả tín của Hoa 
Kỳ. Nam Hàn, Nhật Bản, và Đài Loan 
đều phụ thuộc trực tiếp vào Hoa Kỳ. 
Nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, 
không ai trong số họ có thể tránh được 
chiến tranh – Nam Hàn có mối đe dọa 
từ Bình Nhưỡng, còn Nhật Bản và Đài 
Loan có mối đe dọa từ Bắc Kinh.

Cả Đài Loan và Nhật Bản đều 
không thể tự mình chống lại Trung 
Quốc. Nam Hàn chỉ khác ở chỗ nước 
này có một quân đội đáng gờm và 
nhiều hỏa lực. Nhưng trong bất cứ 
cuộc chiến nào thì Nam Hàn đều sẽ 
phải trả giá rất đắt.

Hoa Kỳ có quân đội ở Nhật Bản, 
Okinawa và Nam Hàn. Họ sẽ chiến 
đấu hay rời đi? Hoa Kỳ có các hiệp ước 
phòng thủ chung với cả hai quốc gia 
này, không giống như trường hợp của 
Đài Loan, nơi chỉ có Đạo luật Bang 
giao Đài Loan đưa ra một số trợ giúp 
cho Đài Loan.

Liệu Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ở lại Thái 
Bình Dương cho đến cùng?

Sự ổn định ở Thái Bình Dương phụ 
thuộc vào quyết tâm mạnh mẽ và rõ 
ràng của Hoa Kỳ và sự răn đe do Hoa 
Kỳ dẫn đầu. Điều đó dường như đang 
gặp rủi ro ngay lúc này.

Các tín hiệu đến từ Hoa Thịnh Đốn 
chẳng có gì là tích cực cả.

 
Tiến sĩ Stephen Bryen được xem là 
nhà lãnh đạo tư tưởng về chính sách 
an ninh công nghệ, hai lần được 
trao tặng huân chương dân sự cao 
quý nhất của Bộ Quốc phòng, Huân 
chương Công vụ Xuất sắc. 

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

 
Nguyễn Lê biên dịch

Nếu quý vị sống ở Đài Loan, đã đến lúc nên lo lắng

DAB nắm giữ tổng số  
tài sản khoảng 10 tỷ 
USD, bao gồm 1.3 tỷ USD 
giá trị dự trữ vàng và 
362 triệu USD trong dự 
trữ ngoại tệ tiền mặt.

Chiến đấu cơ đa năng F/A-18 Super Hornet  của Hải 
quân Hoa Kỳ hạ cánh trên sàn đáp của hàng không 
mẫu hạm USS Ronald Reagan khi di chuyển vào Biển 
Đông trên đường đến Singapore ngày 16/10/2019.

10 tỷ USD của Ngân hàng
Trung ương Afghanistan có nằm 

trong tầm với của Taliban?

Một người đổi tiền cầm một xấp tiền Afghanistan trên một đường phố ở trung tâm thủ đô Kabul 
hôm 02/04/2014.

TIM WIMBORNE/REUTERS
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gia G-7 là họ phải bảo đảm một 
phương án an toàn cho những 
ai muốn rời đi, từ nay đến hết 
ngày 31/08 và sau đó nữa.”

Nếu Taliban không đồng ý, 
thì G-7 có “đòn bẩy rất lớn – 
kinh tế, ngoại giao, và chính 
trị,” ông Johnson nói.

Trong tháng này (08/2021), 
Taliban đã chiếm Afghanistan 
sau khi Hoa Kỳ rút hầu hết quân 
đội ra khỏi quốc gia này. Hiện tại, 
mỗi ngày có hàng chục chuyến 
bay chở người di tản từ phi trường 
do Hoa Kỳ kiểm soát ở Kabul.

Nhưng Tổng thống Joe 
Biden đã đặt ra thời hạn rút 
quân vào ngày 31/08, hạn chót 
mà Taliban khẳng định phải 
được tuân thủ và nếu không, họ 
đe dọa sẽ có “những hậu quả”. 
Trước đó hôm 24/08, một phát 
ngôn viên của nhóm này nói với 
các phóng viên tại Kabul rằng 
Hoa Kỳ phải di tản công dân 
của mình đúng thời hạn.

Mặc dù Thủ tướng Johnson 
và các đồng minh khác đã thúc 
đẩy Tổng thống Biden gia hạn, 
nhưng nhiệm vụ đó dường như 
đã biến thành một kế hoạch 
gây áp lực lên Taliban, theo các 
nhà lãnh đạo sau cuộc họp G-7.

Thủ tướng Đức Angela 
Merkel nói với các phóng viên ở 
Đức rằng, “Cuộc họp ngày hôm 
nay không dẫn đến những thời 
hạn mới.”

Tuy nhiên, bà Merkel đã 
khẳng định lại lời ông Johnson 
khi nói rằng các nhà lãnh đạo 
đang “chuẩn bị kỹ lưỡng” cho giai 
đoạn sau hạn chót [ngày 31/08].

Bà nói: “Chúng ta cần phải 
tìm cách bảo đảm rằng ngay cả 
sau hạn chót này, vẫn có thể di 
tản nhân viên địa phương và 
những ai cần được bảo vệ.”

Thủ tướng Đức cũng cho 
biết thêm rằng một nhóm quan 
chức đang được tập hợp trong 
nội bộ G-7 để lập một kế hoạch 
hành động về cách ứng phó với 
Taliban trong tương lai.

Bà nói: “Chúng ta muốn một 
phản ứng thống nhất của G-7 
và sẽ là vô ích nếu mỗi quốc gia 
chỉ làm việc riêng của mình, 
nhưng điều mà chúng tôi có 
thể khẳng định là cuộc di tản 
này đang được thực hiện với 

một nỗ lực tuyệt vời của sự hiệp 
lực; tất nhiên, tôi phải nhấn 
mạnh rằng Hoa Kỳ là nước dẫn 
đầu ở đây. Không có Hoa Kỳ, 
chúng ta không thể tiếp tục các 
cuộc di tản; điều này phải được 
khẳng định rõ ràng minh bạch!”

Tổng thống Biden dự kiến   sẽ 
trình bày sau cuộc họp, nhưng 
bài diễn văn của ông đã bị hoãn 
lại hơn bốn giờ.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch 
Ốc Jen Psaki cho biết trong một 
tuyên bố rằng Tổng thống Biden 
“truyền đạt lại rằng nhiệm vụ 
của chúng ta ở Kabul sẽ kết thúc 
dựa trên việc đạt được các mục 
tiêu của chúng ta.”

“Ông ấy xác nhận rằng chúng 
ta hiện đang trên lộ trình kết 
thúc đúng hạn 31/08 và cung 
cấp thông tin cập nhật về tiến độ 
di tản những người Mỹ muốn về 
nước, công dân nước thứ ba, và 
người Afghanistan từng là đồng 
minh của chúng ta trong chiến 
tranh,” bà nói thêm, trước khi 
mô tả rủi ro gia tăng vì các mối 
đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo 
IS-K, một nhánh của nhóm 
khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Bà nói thêm rằng việc hoàn 
thành nhiệm vụ đúng hạn phụ 
thuộc vào việc tiếp tục phối hợp 
với Taliban.

Tổng thống Biden đã yêu cầu 
Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao lập 
kế hoạch dự phòng trong trường 
hợp nhiệm vụ này không được 
hoàn thành trước ngày 31/08.

Ông Zachary Stieber phụ trách 
mảng tin tức Hoa Kỳ, bao gồm 
cả tin tức chính trị và các vụ 
kiện ở Hoa Kỳ. Ông bắt đầu làm 
việc cho The Epoch Times với 
vai trò là một phóng viên đưa 
tin về thành phố New York.

Minh Ngọc biên dịch 

thông qua – và sau đó được Tối 
cao Pháp viện của nước này 
chấp thuận – vài tuần trước.

Theo các tin tức địa phương, 
khoảng 200 cuộc biểu tình khác 
nhau đã được tổ chức khắp 
nước Pháp tại nhiều thành phố 
và thị trấn khác nhau.

Trong tuần lễ từ ngày 09–
15/08, New York đã khởi động 
hệ thống giấy thông hành 
vaccine riêng tại các nhà hàng, 
phòng tập thể dục, nhà hát 
và quán bar, mặc dù một số 
nhóm nhân khẩu trong thành 
phố này có tỷ lệ chích ngừa rất 
thấp. Tương tự, San Francisco 
cũng đã khởi động hệ thống giấy 

thông hành vaccine của mình.
CBS News dẫn lời một người 

đồng quản lý của hai nhà hàng 
Waterbar và EPIC Steak ở San 
Francisco, ông Pete Sittnick, nói 
rằng, “Chắc chắn có một số băn 
khoăn xung quanh việc mọi thứ 
sẽ hoạt động như thế nào.” Ông 
cho biết, số lượng thực khách 
đến nhà hàng dự kiến   sẽ giảm 
xuống, đồng thời cũng có thể sẽ 
có sự phản đối từ những người 
không đồng ý với quy định bắt 
buộc này, hoặc các tình huống 
mà mọi người xuất hiện nhưng 
không có giấy thông hành.

Bên trong Hoa Kỳ, các hệ 
thống giấy thông hành vaccine 

loại này đã trở thành một vấn đề 
gây tranh cãi. Một số tiểu bang 
do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã 
cấm chính phủ tiểu bang và địa 
phương áp dụng các hệ thống 
này. Một số tiểu bang cũng đã 
tiến hành ngăn chặn các doanh 
nghiệp tư nhân sử dụng hệ 
thống giấy thông hành.

Liên minh Tự do Dân sự 
Hoa Kỳ cho biết hôm 31/03 
rằng họ có những lo ngại đáng 
kể về “những thỏa hiệp và 
thất bại có thể xảy ra” khi thực 
hiện bất kỳ loại hệ thống giấy 
thông hành nào.

“Chúng tôi cũng lo lắng 
rằng giấy thông hành vaccine 
sẽ khuyến khích việc lạm dụng 
quá mức,” nhóm tự do dân sự 
này cho biết.

“Các câu hỏi quanh việc 
thiết kế giấy thông hành là khác 
biệt với câu hỏi về việc ở đâu và 
khi nào có thể yêu cầu người 
dân cung cấp bằng chứng chích 
ngừa, nhưng nếu một hệ thống 
giấy thông hành giúp quý vị dễ 
dàng yêu cầu và cung cấp bằng 
chứng chích ngừa, thì có khả 
năng những yêu cầu đó sẽ trở 
nên bị lạm dụng quá mức khi 
người dân luôn bị yêu cầu bằng 
chứng mọi lúc mọi nơi.”

Ông Jack Phillips là một phóng 
viên của The Epoch Times tại 
New York.

Minh Ngọc biên dịch

DANIEL DEBAUN

T
hiết bị không gian ba chiều 
này khiến mắt và não bộ của 
chúng ta phải tiếp xúc với 
loại ánh sáng không tốt cho 
sức khỏe

Công nghệ thực tế ảo (virtual reality 
– VR) lần đầu tiên xuất hiện vào năm 
2012. Tuy nhiên cho đến nay, liệu nó 
đã thực sự phát triển hoàn hảo chưa?

Mặc dù giá thành VR ngày càng 
rẻ hơn, nhưng vẫn còn thiếu những 
cải tiến cần thiết. Chiếc kính cồng 
kềnh và công nghệ tương đối phức tạp 
khiến VR không thể trở thành thế hệ 
điện thoại thông minh hoặc TV tương 
lai. Người ra đã từng dự đoán năm 
2016 là năm của xu hướng VR, nhưng 
hiện nay có nhiều nhiều người vẫn 
chưa biết VR là gì.

VR là gì?
Công nghệ thực tế ảo hay VR, là một 
trải nghiệm kỹ thuật số mô phỏng thế 
giới thực bằng kính thực tế ảo và điều 
khiển từ xa cầm tay. Mắt người xem sẽ 
tiếp nhận hình ảnh do máy tính tạo ra 
và mô phỏng lại chuyển động của họ 
cùng môi trường ảo và họ sẽ theo dõi 
từ  tai nghe và điều khiển từ xa.

Có một loạt các ứng dụng và tiềm 
năng của VR bao gồm:

• Trò chơi điện tử (games)
• Giải trí (phim, các buổi biểu diễn, 

các buổi hòa nhạc)
• Các môn thể thao
• Trải nghiệm học tập mô phỏng 

cho trường học, công việc
• Du lịch mô phỏng
• Y học
• Mô phỏng quân sự
• Các hoạt động xã hội và sự kiện 

kỹ thuật số
 
Lĩnh vực trò chơi VR chiếm gần một 

phần ba toàn ngành, với thị trường được 
dự đoán là 1.4 tỷ USD vào năm 2021.

 
Cách hoạt động của kính thực tế ảo
Kính thực tế ảo được lắp đặt thiết bị di 
động trên đó, như Samsung Gear VR 
hoặc Google Cardboard hoặc chúng 
có các tùy chọn (HTC Vive, Oculus 
Rift và Playstation VR) kết nối với máy 
tính và có cảm biến–màn hình LCD. 
Ngoài ra còn có các phiên bản độc lập 
không cần kết nối với thiết bị cố định 
có phần mềm và chương trình được 
tích hợp sẵn bên trong.

VR khác với AR (augmented reality: 
thực tế ảo tăng cường), AR tạo ra một 
chế độ xem tổng hợp của cả hình ảnh 
kỹ thuật số và thế giới thực. AR đưa 
thêm hình ảnh kỹ thuật số vào góc 
nhìn thế giới thực của người xem. Ví 
dụ nổi tiếng nhất về AR trong những 
năm gần đây là trò chơi Pokémon Go. 

Thông qua các ứng dụng điện thoại 
và AR, người chơi sử dụng máy ảnh 
trên thiết bị của họ để tìm kiếm các 
Pokémon được chèn vào thế giới thực. 
VR có thể tương thích với AR, nhưng 
chúng là các thuật ngữ  riêng biệt.

Như bất kỳ công nghệ kỹ thuật số 
mới nào, việc sử dụng các thiết bị phát 
ra bức xạ gần cơ thể trong thời gian dài 
sẽ gây ra những lo ngại về sức khỏe. 

Kính thực tế ảo và sự kết nối máy 
tính hoặc điện thoại có thể khiến cơ 
thể phải tiếp xúc với bức xạ lâu dài.

 
Mối lo ngại về sức khỏe về thần 
kinh và thị giác
Mặc dù VR đang phát triển ngày càng 
nhiều ứng dụng, nhưng phổ biến nhất 
là trò chơi điện tử video game hoàn 
toàn nhập vai.

Có nhiều vấn đề sức khỏe liên quan 

đến các trò chơi ảo như video game. 
Chúng bao gồm hội chứng mỏi mắt 
kỹ thuật số, thay đổi dẫn truyền thần 
kinh (suy giảm chức năng hồi hải mã) 
và phản ứng căng thẳng cấp tính, dẫn 
đến tình trạng căng thẳng kinh niên, 
trầm cảm, cáu kỉnh và hơn thế nữa.

 
Hiệu ứng ánh sáng xanh của VR 
gây tổn hại thị giác 
Kính thực tế ảo được đeo trên đầu, và 
người sử dụng sẽ nhìn vào một màn 
hình LED rất sáng và sống động.

Đèn LED hoạt động với bước sóng 
400–495 nanomet (nm), tương ứng 
với ánh sáng màu xanh lam trên 
quang phổ. Đây là một trong những 
loại ánh sáng có năng lượng cao nhất 
mà mắt người có thể thấy được. Ánh 
sáng xanh gây hại vì nó tác động đến 
chu kỳ ngủ và ảnh hưởng đến mắt.

Tưởng tượng bạn 
ngồi cách TV 6 inch 
(khoảng 15 cm) và 
xem trong nhiều 
giờ. Ánh sáng 
xanh từ TV có thể 
gây ra hội chứng 
mỏi mắt kỹ 
thuật số, nhức 
đầu, rối loạn 
giấc ngủ và 
thậm chí là tổn 
thương thị giác.

Khi sắc tố trong 
võng mạc của chúng 
ta tiếp xúc với ánh sáng 
xanh và tia UV, năng lượng 
cao sẽ hình thành các gốc tự do. 
Các gốc tự do gây mất cân bằng oxy 
hóa, tổn thương thậm chí gây hoại tử 
các tế bào cảm quang thị giác.

Theo thời gian, điều này dẫn đến 
thoái hóa điểm vàng và các vấn đề về 
mắt khác.

 
Hiệu ứng bức xạ EMF ảnh 
hưởng đến tế bào não 
Kính thực tế ảo VR được tích hợp công 
nghệ màn hình LED và các cảm biến 
nhúng tương tự như việc áp điện thoại 
vào tai khi nói chuyện. Một số phiên 
bản VR sử dụng điện thoại thông minh.

Một số là thiết bị không dây, còn 
lại có thể kết nối với siêu máy tính 
bằng cáp USB hoặc HDMI để truyền 
dẫn các chương trình VR.

Kính thực tế ảo không dây hoặc 
kết nối với điện thoại đều có bộ xử lý 
không dây mạnh mẽ, về mặt lý thuyết 
sẽ khiến bạn tiếp xúc với nhiều bức 
xạ EMF hơn. 

Kính thực tế ảo VR có dây gắn vào 
máy tính hoặc bảng điều khiển có 
thể giúp cơ thể tránh xa VR hơn. Tuy 
nhiên, các cảm biến trong kính vẫn 
thu thập và gửi dữ liệu. Dây HDMI vẫn 
phát tần số điện từ đến não chúng ta.

Bất kể bạn sử dụng loại VR nào, 
bức xạ EMF vẫn hiện diện cách não 
bộ chỉ trong vòng vài inch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bức 
xạ EMF có thể gây mất cân bằng oxy 
hóa, phân mảnh DNA (tiền chất của 
ung thư), và ảnh hưởng đến hoạt động 
của não bộ.

EMF làm tăng chuyển hóa glucose 
ở các vùng khác nhau của não bộ.

EMFs cũng kích hoạt các VGCCs 
(dẫn truyền calcium cảm ứng điện thế) 
trong tế bào làm giải phóng chất dẫn 
truyền thần kinh và nội tiết tố quá mức. 
Sự tăng cao nồng độ ion calcium nội 
bào cũng gây ra mất cân bằng oxy hóa.

Vì não bộ có tốc độ trao đổi chất 
cao nên dễ sinh ra các chất mang gốc 
tự do oxy hóa và xảy ra tổn thương do 
oxy hóa tế bào hơn so với các cơ quan 
khác. Tổn thương oxy hóa trong não 
gây gián đoạn các nội tiết tố não bộ và 

suy giảm dẫn truyền thần kinh. Điều này 
dẫn đến gián đoạn sức khỏe đường ruột, 
sức khỏe tinh thần, giấc ngủ, khả năng 
sinh sản, hoạt động của não và cơ thể.

Tăng thời gian sử dụng màn hình 
và 5G ảnh hưởng đến quá trình 
phát triển thể chất và khả năng 
nhận thức của trẻ em
Mặc dù nó mô phỏng cuộc sống thực 
nhưng VR chỉ là một màn hình kỹ thuật 
số. Nó rất khác so với cảnh quan thực tế.

Đã có những lo ngại về việc tăng lượng 
thời gian sử dụng thiết bị và sức khỏe 
tinh thần. Trong thập kỷ vừa qua, sự gia 
tăng các vấn đề sức khỏe tinh thần có liên 
quan với sự tăng thời gian sử dụng thiết bị. 

Mặc dù mối tương quan không có ý 
nghĩa nhân quả, nhưng nghiên cứu chỉ 
ra rằng nghiện mạng xã hội cùng với các 
tác động tiêu cực của bức xạ từ công nghệ 
làm tăng các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Sử dụng thiết bị trong thời gian lâu 
tác động tiêu cực đến thể chất và khả 
năng nhận thức, đặc biệt là trẻ em và 
vị thành niên. Trẻ em dễ bị tổn thương 
do bức xạ và ánh sáng xanh hơn vì 
chúng đang phát triển và dễ bị tổn 
thương bởi các tác động từ môi trường.

VR có thể khiến người ta hoàn toàn 
đắm chìm trải nghiệm và quên mất thời 
gian. Nó không chỉ là một màn hình 
nhỏ trước mặt mà bao hàm toàn bộ góc 
nhìn của người tham gia.

Khi mạng 5G tiếp tục phát triển, VR 
sẽ tăng trưởng hơn nữa do dải tần số và 
tốc độ tải được tăng lên. VR tương thích 
mạng 5G sẽ phát các tần số cao hơn 
trực tiếp đến não bộ.

 
Hãy tự bảo vệ bản thân khỏi các 
tác hại của VR 
Cứ tiếp tục đà phát triển này, VR có thể 
trở thành thiết bị chủ đạo. Mặc dù VR 
cũng đem lại lợi ích, nhưng đối với hầu 
hết mọi người, VR chỉ là một cách giết 
thời gian. 

Chúng tôi chân thành 
khuyên bạn không nên sử 

dụng kính thực tế ảo vì 
khoảng cách đến bức 

xạ EMF và ánh sáng 
xanh rất gần.

 
Tác giả Daniel 
DeBaun là 
chuyên gia quốc 
tế được công nhận 

trong lĩnh vực bức 
xạ EMF, che chắn 

và các vấn đề sức 
khỏe liên quan đến 

EMF. Với 30 năm kinh 
nghiệm kỹ thuật trong ngành 

viễn thông, ông quan tâm đến các 
tác động lên sức khỏe của bức xạ EMF, 
ông từng đảm nhiệm vị trí điều hành tại 
SAIC, Telcordia, AT&T và Bell Labs. 

Thu Ngân biên dịch

Tưởng tượng bạn 
ngồi cách TV 6 
inch (khoảng 15 
cm) và xem trong 
nhiều giờ. Ánh 
sáng xanh từ TV 
có thể gây ra hội 
chứng mỏi mắt kỹ 
thuật số, nhức đầu, 
rối loạn giấc ngủ 
và thậm chí là tổn 
thương thị giác.

Công nghệ thực tế ảo
ảnh hưởng đến sức 
khỏe như thế nào? 

FRANCOIS LO PRESTI/AFP VIA GETTY IMAGES
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Pháp: Tiếp tục biểu tình phản đối giấy thông hành vaccine 

Thủ tướng Anh Quốc: G-7 đồng thuận rằng Taliban phải 
cho phép di tản khỏi Afghanistan sau ngày 31/08

Người biểu tình hò 
hét và vẫy cờ trong 
ngày toàn quốc 
phản đối việc bắt 
buộc chích ngừa 
COVID-19 đối với 
người lao động 
trong một số ngành 
nghề và phản đối 
giấy thông hành 
sức khỏe bắt buộc 
do chính phủ Pháp 
kêu gọi ở Lille, miền 
bắc nước Pháp, 
hôm 21/08/2021.

Bạn nên tránh sử dụng công 
nghệ VR, mặc dù một số nghề 
nghiệp có thể yêu cầu nó.
3DRENDERINGS/ SHUTTERSTOCK

Trẻ em dễ bị tổn 
thương do bức xạ và 

ánh sáng xanh hơn 
vì chúng đang phát 

triển và dễ bị tổn 
thương bởi các tác 

động từ môi trường.
PCH.VECTOR/ FREEPIK

Kính thực tế ảo 
đem lại một hình 
thức giải trí mới – 
và các vấn đề phát 
sinh liên quan đến 
công nghệ này. 

TÂY DƯƠNG Khoảng 200 cuộc biểu 
tình khác nhau đã nổ ra khắp 
nước Pháp để phản đối giấy 
thông hành vacccine.

“Chúng ta cần phải tìm cách bảo đảm 
rằng ngay cả sau hạn chót này, vẫn 
có thể di tản nhân viên địa phương và 
những ai cần được bảo vệ.”

- Thủ tướng Markel nói về thời hạn di tản ở Afghanistan

GETTY IMAGESGETTY IMAGES

1. Những người 
được sơ tán khỏi 
Afghanistan lên 
một chiếc C-17 
Globemaster III của 
Không quân Hoa Kỳ 
tại Sân bay Quốc 
tế Hamid Karzai ở 
Kabul, Afghanistan, 
hôm 24/08/2021. 

2. Thủ tướng Đức 
Angela Merkel tham 
dự một cuộc họp 
báo ở Kyiv, Ukraine, 
hôm 22/08/2021.

3. Tổng thống Joe 
Biden nói trong sự 
kiện vinh danh đội 
bóng vô địch mùa 
giải WNBA 2020 
Seattle Storm trong 
Phòng Đông của 
Tòa Bạch Ốc ở Hoa 
Thịnh Đốn hôm 
23/08/2021.

Tuy nhiên, 
không gia hạn 
thời hạn do Hoa 
Kỳ áp đặt

Tiếp theo từ trang 1

JACK PHILLIPS

Cuối tuần lễ kết thúc vào 
ngày 22/08, có thêm 

nhiều cuộc biểu tình diễn 
ra khắp nước Pháp để phản 
đối giấy thông hành vaccine 
COVID-19 của nước này, với 
hàng chục ngàn người xuống 
đường tuần hành ở Paris và 
các thành phố khác.

Bộ Nội vụ Pháp nói với 
Reuters rằng khoảng 175,000 
người đã biểu tình hôm 21/08 – 
lần thứ sáu liên tiếp. Cuối tuần 
trước, khoảng 215,000 người 
đã tham gia các cuộc biểu tình, 
và một tuần trước đó, khoảng 
237,000 người đã tham gia.

Tuy nhiên, nhiều người hơn 
có thể sẽ biểu tình vào ngày 
28/08, vì công dân Pháp sẽ trở 
lại sau kỳ nghỉ hè của họ trong 
những ngày tới.

EuroNews dẫn lời công chức 
Sophie Soulas nói tại cuộc biểu 
tình ở Paris rằng, “Giấy thông 
hành sức khỏe này đang chia rẽ 
người dân Pháp. Tôi nghĩ rằng 
điều đó là rõ ràng. Và thật đáng 
tiếc, tôi cho rằng chúng ta nên 
bãi bỏ nó.”

Nhiều người dân đã hô vang 
những cụm từ như “tự do” và 
“trả tự do cho nước Pháp.” 
Một số người cũng đã hò hét 
phản đối Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron, và kêu gọi 
ông hủy bỏ giấy thông hành 
vaccine đã được Quốc hội Pháp 

SERGEY DOLZHENKO/POOL VIA AP
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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

 Nếu mỗi sự kiện, hành 
động hoặc ý tưởng nào 
đó đều hình thành hoặc 
củng cố một loại “ký 
ức vốn có” trong không 
gian vũ trụ, điều này có 
thể tác động đến một sự 
kiện tương lai khác với 
các yếu tố tương tự.

liên hệ nào với nhau trên thế giới, 
nhưng tất cả chúng đều bắt nguồn 
từ cùng một nguyên lý. Nếu mỗi sự 
kiện, hành động hoặc ý tưởng nào đó 
đều hình thành hoặc củng cố một loại 
“ký ức vốn có” trong không gian vũ 
trụ, điều này có thể tác động đến một 
sự kiện tương lai khác với các yếu tố 
tương tự. Có nghĩa là, nếu hành động 
rửa khoai của một con khỉ xuất hiện 
mà không có khuôn mẫu hoặc “trường 
hình thái” tồn tại từ trước trong vũ trụ, 
thì khi con khỉ thứ hai làm tương tự; 
hành động đó có vẻ là “bản năng” của 
giống loài. Tuy nhiên, nếu những con 
khỉ tiếp theo quyết định thử nó, trường 
hình thái tương ứng của việc "rửa 
khoai" sẽ được sử dụng một lần nữa 
để củng cố hành động này. Bằng cách 
đó, một con khỉ không tiếp xúc vật lý 
với những con khỉ khác vẫn có thể kết 
nối hành vi của nó với đồng loại thông 
qua trường phổ quát này. Tương tự 
như vậy, một hợp chất hóa học thiếu 
trường hình thái tại một thời điểm sẽ 
khó kết tinh hơn nhiều so với một hợp 
chất khác đã có sẵn trường hình thái.

Nói cách khác, một hành vi của bất 
kỳ nguyên tố nào trong vũ trụ – dù là 
động vật, thực vật hoặc khoáng chất 
(chẳng hạn như được biểu thị bằng 
các tinh thể), cũng sẽ tạo ra một loại 
trí nhớ cộng hưởng có khả năng truyền 
dẫn đến các nhân tố cùng loại hoặc 
tương đồng. Trên thực tế, một phần tử 
càng giống với một phần tử khác (hai 
động vật cùng loài) thì trường hình 
thái càng dễ dàng truyền đi giữa các 
phần tử. 

“Mỗi cá thể đều sử dụng và đóng 
góp vào trí nhớ tập thể của loài. Điều 
này làm cho các kiểu hành vi mới 
có thể lan truyền nhanh hơn bình 
thường. Ví dụ, nếu những con chuột 
của một giống cụ thể học được một 
hành vi mới ở Harvard, thì những 
con chuột thuộc giống đó ở nơi 
khác, chẳng hạn như ở Edinburgh và 
Melbourne, sẽ có thể học cùng một 
hành vi nhanh hơn trên khắp thế 
giới,” ông Sheldrake viết trong bài 
báo có tiêu đề “Morphic Fields and 
Morphic Resonance” (Trường Hình 
Thái và Cộng Hưởng Hình Thái).

Trên thực tế, các thí nghiệm 
minh họa cho nguyên lý này đã được 
tiết lộ trong rất nhiều trường hợp 
khác. Thí nghiệm cổ điển của Tiến sĩ 
William McDougall là một ví dụ. Ông 
McDougall đánh giá trí thông minh 
của các loài gặm nhấm khác nhau khi 
chúng tìm cách thoát ra khỏi mê cung. 
Những con chuột được xếp vào nhóm 
"thông minh" giao phối với nhau, và 
những con chuột trong nhóm "ngu 
ngốc" được kết hợp với nhau. Các 
dòng dõi ngu ngốc và thông minh bị 
tách biệt và cô lập, và các thí nghiệm 
này đã kéo dài hơn 50 năm – bắt đầu 
từ Đại học Harvard và tiếp tục đến 
Scotland và Úc. Kết quả cuối cùng 
gây ngạc nhiên và có ý nghĩa rất quan 
trọng: 10, 20 và các thế hệ kế tiếp trong 
tương lai, những con chuột của cả hai 
dòng họ đã trở nên ngày càng nhanh 
hơn trong việc giải mã mê cung mà 
không hề được thử nghiệm trước đó. 
Cả những con ngu ngốc và thông minh 
đều có thể hoàn thành bài kiểm tra 
nhanh hơn gấp mười lần so với những 
con chuột ban đầu. Thậm chí ngày 
nay, không có lý thuyết nào ngoài 
“trường hình thái” có thể giải thích kết 
quả của những hiện tượng như vậy.

Ngoại trừ ông Rupert Sheldrake, 
các nhà khoa học khác dường như đều 
gặp khó khăn khi cố gắng giải thích 
biểu hiện lạ lùng của bầy chuột, bầy 
khỉ trên đảo Koshima, hay hiện tượng 
đồng loạt kết tinh những hợp chất hóa 
học mới. Bất kể chúng ta nhìn nhận 
đây là sự thật hay lừa dối, hoang tưởng 
hay hiện thực, thì trường của khoa học 
chính thể luận (môn khoa học cho 
rằng vạn vật trong vũ trụ đều kết nối 
với nhau) dường như vẫn chưa đạt tới 
khả năng của nó trong một thế giới 
mà “phương pháp khoa học” chiếm 
thế thượng phong so với các nhận 
thức phổ biến.

Ngọc Anh biên dịch

Rupert Sheldrake:
Gene không tạo nên sự phát triển 
tổng thể của sinh vật (Phần 2/2)
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“Tất nhiên, chúng ta có thể đơn giản 
xem nguồn gốc của vũ trụ và tạo hóa 
bên trong nó là một bí ẩn không thể 
lý giải, vì thế mà cứ để nguyên như 
vậy. Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn, 
chúng ta sẽ tìm thấy những truyền 
thống tư tưởng lâu đời về nguồn gốc 
của tạo hóa tối hậu... Đấng Tối Cao, 
Đại Phạm Thiên, Cõi Hư Vô, Đạo, 
cõi vĩnh hằng của thần Shiva và 
Shakti, hay Chúa Ba Ngôi.

Trong tất cả những tín ngưỡng 
này, chúng ta sớm muộn gì cũng 
chạm đến giới hạn của những tư 
tưởng khái niệm, và nhận thức được 
những giới hạn này. Chỉ có đức tin, 
sự chiêm nghiệm, sự giác ngộ, hoặc 
Ân điển của Chúa mới có thể đưa 
chúng ta vượt qua giới hạn đó.”— 
Tiến sĩ Rupert Sheldrake viết trong 
cuốn “The Presence Of The Past” 
(Sự Hiện Diện của Quá Khứ).

Khi một nhà khoa học trong 
một phòng thí nghiệm ở 
nơi nào đó trên thế giới 
cố gắng tổng hợp một loại 

tinh thể mới, họ thường gặp phải 
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một khi 
nhà khoa học tổ hợp thành công một 
hợp chất mới, thì các đồng nghiệp 
của anh ta trên toàn thế giới dường 
như cũng hoàn thành quá trình này 
của riêng họ một cách nhanh chóng 
hơn. Trên thực tế, hợp chất đó được 
kết tinh càng nhiều lần thì quy trình 
này càng trở nên dễ dàng và nhanh 
chóng trong những lần tiếp theo.

Hiện tượng kỳ lạ trên được các 
nhà khoa học trên toàn thế giới gọi là 
“hypothesis of the migrant bearded 
chemist” (giả thuyết về nhà hóa 
học có râu di cư). Đây là một trong 
những hiện tượng khá khó hiểu đối 
với các khoa học gia hiện đại. Tên 
gọi ấy bắt nguồn từ cách giải thích 
hợp lý nhất về hiện tượng này: Trong 
phòng thí nghiệm, nơi diễn ra quá 
trình tổng hợp đầu tiên, các hạt của 
hợp chất mới mắc vào râu, quần áo 
hoặc đồ dùng cá nhân của một nhà 
khoa học, người này đi đến phòng 
thí nghiệm của bạn bè và để lại một 
chút hợp chất mới trong phòng, trên 
ghế hoặc trong một vài khu vực lân 

cận. Và hạt lạ đóng vai trò là tham 
chiếu cho việc kết tinh mới.

Nhưng giả thuyết này lại đặt ra 
một vấn đề nan giải: Vậy sẽ lý giải 
thế nào khi một hợp chất được tổng 
hợp ngay sau khi hợp chất đầu tiên 
được tổng hợp, nếu một trong những 
“nhà khoa học có râu” này chưa di 
chuyển từ nơi này đến nơi khác? 
Một câu trả lời khác, lấy cảm hứng từ 
câu trả lời đầu tiên, đã gợi ý rằng các 
hạt tinh thể có thể di chuyển trong 
không khí từ nơi này đến nơi khác. 
Nói ngắn gọn, lời giải thích này phụ 
thuộc vào một hiện tượng   thần kỳ.

Rupert Sheldrake, Tiến sĩ sinh 
học gây tranh cãi tại Cambridge, 
đã nói rằng không cần phải dùng 
du khách có râu hay phép màu để 
giải thích cho quá trình trên. Đối 
với Sheldrake, điều này và nhiều 
hiện tượng tương tự khác – mà cho 
đến nay dường như không thể lý 
giải được bằng sự hiểu biết của sinh 
học thông thường – có thể dễ dàng 
giải thích khi chúng ta biết đến khái 
niệm “trường hình thái” (morphic 
fields) của vũ trụ.

Trường hình thái là gì? Hãy xem 
xét một thí nghiệm liên quan đến 
giống khỉ đuôi dài trên đảo Koshima 
của Nhật Bản, thí nghiệm này đã 
thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà 
sinh vật học trên toàn thế giới vào 
cuối những năm 1950. Năm 1952, 
một nhóm các nhà khoa học từ 
quần đảo này đã cho các con khỉ ăn 
khoai lang. Họ chú ý đến một cô khỉ 
tên “Imo” bắt đầu có thói quen rửa 
củ khoai của nó trong dòng suối, và 
ngạc nhiên khi thấy những con khỉ 
khác nhanh chóng học theo. Chỉ 
trong một vài năm, tất cả khỉ trên 
đảo đã học được cách rửa sạch bụi 
bẩn và cát bám trên khoai lang. Sau 
đó, hiện tượng này đã có một bước 
nhảy ngoạn mục khi các nhà khoa 
học ghi nhận rằng trong vòng sáu 
năm, những con khỉ trên đất liền 
Nhật Bản (vốn không có bất kỳ liên 
hệ nào với những con trên đảo) cũng 
bắt đầu rửa khoai trước khi ăn.

Đối với ông Sheldrake, hành vi 
của bầy khỉ trên đảo Koshima và 
hiện tượng một tinh thể được đồng 
loạt tạo ra ở các phòng thí nghiệm 
riêng biệt, vốn không có bất cứ mối 

Tiến sĩ Rupert Sheldrake tại một hội nghị ở Tucson, 
Arizona, năm 2008.

JENNIFER MARGUILIS
 

Mùa hè thật thi vị với ánh nắng 
mặt trời, không khí trong lành, và 
những cuộc dạo chơi trên bãi biển. 
Nhưng mùa hè cũng có đôi chút 
khó chịu với với làn da cháy nắng, 
những cơn say nắng, và những cơn 
đau đầu như thể ai đó đang gõ búa 
vào hộp sọ của bạn.

Khi bạn bị đau đầu, sốt, hoặc 
nhức mỏi và đau đớn, cách khắc 
phục dễ nhất và nhanh nhất là tìm 
đến lọ thuốc giảm đau. Một trong 
những thuốc giảm đau phổ biến 
nhất ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác 
trên  thế  giới  là  acetaminophen. 

Acetaminophen là thành phần 
chính của Tylenol, được tìm thấy 
trong hơn 600 loại thuốc kê đơn 
và không kê đơn. Bác sĩ thường 
khuyến cáo điều trị sốt, đau đầu và 
các loại đau khác bằng ibuprofen 
hoặc Tylenol. Bạn thường được 
dùng Tylenol để hạ sốt. 

Nhưng Tylenol có thực sự
an toàn?
Tiến sĩ Cammy Benton, một bác 
sĩ y học gia đình tại Huntersille, 
tiểu bang North Carolina cho biết 
Tylenol không an toàn với trẻ em 
và chỉ nên sử dụng một cách thận 
trọng cho người lớn.

Tiến sĩ Cammy Benton cho biết, 
“Thành thật mà nói, các bác sĩ cần 
ngừng khuyến nghị sử dụng, đặc 
biệt với phụ nữ đang mong muốn 
có thai, các bà mẹ đang mang thai, 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tôi nói với 
các bệnh nhân của mình tránh tối 
đa dùng acetaminophen.” 

Tiến sĩ Benton giải thích rằng, 
vấn đề chủ yếu của acetaminophen 
là nó có thể phá hủy tế bào gan, 
đặc biệt nếu bạn dùng quá nhiều. 

Có rất nhiều sản phẩm chứa 
acetaminophen, gồm sirup ho, các 
thuốc cảm cúm, thậm chí cả những 
thuốc chữa dị ứng và một số thuốc 
kháng acid, vì vậy rất dễ bị quá liều. 
Thật vậy, chỉ cần một liều Tylenol 
gấp đôi bình thường cũng có thể 
gây ra tổn thương gan cấp tính. 

Acetaminophen làm cạn kiệt 
glutathione của cơ thể, một chất 
chống oxy hóa rất quan trọng được 
sản xuất ở gan. Giống như một cây 
lau nhà tự nhiên, Glutathione bảo 
vệ cơ thể bằng cách gắn với các chất 
độc hại (từ các kim loại nặng đến 
các tác nhân lây nhiễm) để loại bỏ 
chúng ra khỏi cơ thể.  

Vì vậy, Tylenol nên là lựa 
chọn sau cùng khi bạn bị 
bệnh, trong khi hiện nay 
Tylenol là lựa chọn đầu 
tiên mà hầu hết bác sĩ chỉ 

Đau đầu vì nắng gắt? Đừng dùng Tylenol 
Loại thuốc giảm đau thông thường này có một số tác dụng phụ nguy hiểm,

tuy nhiên có một số cách có thể thay thế loại thuốc này

định khi bạn bị bệnh. 
Nhà miễn dịch học William 

Parker tại trường Đại học 
Duke đã nghiên cứu và viết về 
acetaminophen trong hơn một 
thập kỷ. Ông lập luận rằng việc 
tiếp xúc sớm với acetaminophen 
có thể là một yếu tố gây ra bệnh tự 
kỷ. Acetaminophen cũng liên quan 
đến bệnh hen ở người lớn và trẻ em. 

Ngoài các vấn đề sức khoẻ, có 
một lý do khác để không dùng 
acetaminophen. Loại thuốc này 
được tạo ra từ nhựa than đá. Để thu 
được acetaminophen, than phải 
được đốt nóng thông qua quá trình 
nhiệt phân. Việc này gây ra rất 

nhiều tác động tiêu cực đến môi 
trường, vì vậy các nhà môi 

trường cũng sẽ muốn tránh 
loại thuốc giảm đau này.

Các lựa chọn tự nhiên 
thay thế cho Tylenol 

Nếu bỏ qua Tylenol, khi đau đầu 
bạn sẽ làm gì? 

Theo Benton và các bác sĩ y học 
tích hợp khác, bước quan trọng 
nhất là cố gắng tìm hiểu sâu để xác 
định nguyên nhân gốc rễ. Cô ấy nói 
rằng việc điều trị tận gốc nguyên 
nhân gây đau thay vì chỉ che đậy 
cơn đau luôn là cách tiếp cận lành 
mạnh nhất. 

 
Bổ sung đầy đủ nước
Đau đầu vào mùa hè thường do 
mất nước. Bước đầu tiên cần làm là 
bổ sung cho cơ thể nước lọc, nước 
dừa hữu cơ hoặc nước ép các loại 
rau được làm mát. 

 
Chăm sóc giấc ngủ
Thiếu ngủ hoặc gắng sức quá mức 
cũng có thể là nguyên nhân căn 
bản của đau đầu, vì vậy ngủ trong 
phòng tối và mát cũng sẽ giúp giảm 
đau đầu.

 
Nghệ giúp ngăn ngừa 
viêm nhiễm 
Nếu bạn rất cần một thuốc giảm 
đau, bạn nên bắt đầu với nghệ. Loại 
củ này được dùng trong chế biến 
món ăn tại Ấn Độ. Nghệ 
chứa vitamin C, beta- 
carotene (chất làm 
nghệ có màu vàng), 
chất xơ, kẽm cùng 
nhiều chất dinh 
dưỡng khác. Nhưng 
thành phần có ích 
nhất với sức khỏe là 
curcumin; nó được 
chứng minh là có cả tác 
dụng chống viêm và chống 
oxy hoá.  

Bạn có thể mua nghệ dưới dạng 
cả củ tại quầy rau củ tươi hoặc tìm 
dạng bột tại quầy gia vị trong cửa 
hàng thực phẩm tự nhiên. Bạn cũng 
có thể mua ở dạng viên nang, viên 
nén có chứa các loại vitamin và các 
chất bổ sung khác kèm theo. 

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng 
nghệ, hãy bắt đầu với một phần tư 
đến một nửa muỗng cà phê cho 
trẻ em và một muỗng cà phê cho 

người lớn. Bạn pha bột với nước 
để uống. 

Nhưng nhớ rằng, một số người 
cần từ một đến hai thìa canh để có 
tác dụng giảm đau.

 
Magnesium cũng có công 
dụng giảm đau đầu
Theo một nghiên cứu đã qua 
thẩm định được đăng trên tạp chí 
Nutrients gần đây,   nếu bạn đang 
bị đau đầu hay đau nửa đầu tái diễn 
thì nguyên nhân có thể là do thiếu 
magnesium. 

Thực phẩm giàu magnesium 
bao gồm hạnh nhân, đậu đen, đậu 
edamame (đậu nành Nhật Bản), 
hạt bí, rau chân vịt và chocolate 
đen. Nhưng ngay cả khi bạn ăn uống 
lành mạnh, cơ  thể bạn vẫn có thể 
thiếu magnesium.

Magnesium là một chất giãn cơ 
tự nhiên, giúp giảm căng thẳng, lo 
lắng và táo bón. Đây là một chất bổ 
sung tốt nên uống trước khi đi ngủ. 
Bạn có thể thử điều trị đau đầu bằng 
cách uống magnesium citrate hoặc 
magnesium taurate. Chúng sẵn có 
ở quầy thực phẩm chức năng của 
bất kỳ cửa hàng thực phẩm nào.

Theo Bác sĩ Geoff Houghton 
tại Ashland, tiểu bang Oregon, cơ 
thể dễ hấp thu magnesium dưới 
dạng viên nang hơn là viên nén, 
nên bắt đầu với liều được đề xuất 
trên lọ magnesium và tăng liều 
khi cần thiết. magnesium tan 
được trong nước.     

Một cách tuyệt vời khác để hấp 
thu magnesium là cho muối Epsom 
(muối magnesium sulfat) vào bồn 
tắm của bạn. Nó sẽ giúp bạn giảm 
đau cơ cũng như các loại nhức mỏi 
và đau khác. Hòa hai chén muối vào 
nước tắm rồi ngâm mình trong nửa 
giờ có thể  làm giảm đau đầu hiệu quả.

 
Các loại tinh dầu giúp giảm 
đau đầu
Tinh dầu là chiết xuất cô đặc từ thực 
vật, có rất nhiều đặc tính y học. Nếu 
bạn đang đau đầu, thì cả tinh dầu bạc 
hà và tinh dầu hoa oải hương đều 
có thể hữu ích trong việc giảm đau. 
Hãy nhỏ một vài giọt dầu vào khăn 
ướt rồi đặt lên trán của bạn (chỉ cần 
cẩn thận để không bị dính vào mắt). 

Tinh dầu bạc hà có thể rất hữu 
ích với đau đầu khi một số người 
nhận thấy rằng dùng dầu gội có 
tinh dầu bạc hà làm giảm tần số và 
mức độ các cơn đau nửa đầu, theo 
The Telegraph. 

 
Hãy thử trà thảo mộc mát lạnh
Vỏ cây liễu Salix (liễu trắng) đã 
được sử dụng để giảm đau trong 
nhiều nền văn minh trong nhiều 
thế kỷ. Vỏ cây này chứa salicin, một 
hợp chất tương tự như aspirin. Cơ 
thể bạn chuyển hóa salicin thành 
acid salicylic giúp hạ sốt, kháng 
sưng viêm và giảm đau.

Bạn có thể mua chiết xuất vỏ 
cây liễu trắng dưới dạng thực phẩm 
chức năng có trong cồn thuốc, viên 
nang hoặc thuốc mỡ bôi ngoài 
da. Nó cũng sẵn có dưới dạng trà 

thảo mộc pha sẵn hay được 
trưng bày ngay lối đi lớn 

của các cửa hàng thực 
phẩm tự nhiên.

Loại thảo mộc có 
tên là liu shu pi (cây 
liễu) trong Trung 
y có vị đắng nhẹ 

và khá ngon miệng 
khi pha dưới dạng 

trà thêm chút đá lạnh. 
Nhưng nếu bạn không thích 

hương vị này, hãy cho thêm gừng, 
mật ong và nước chanh.

 
Tiến sĩ Jennifer Margulis là một 
nhà báo khoa học ở tiểu bang 
Oregon. Cô xuất hiện trực tiếp trên 
tivi vào khung giờ vàng tại Pháp và 
làm việc trong một chiến dịch về sự 
sống còn của trẻ em ở Niger, phía 
Tây của Phi Châu. 
 
Tú Liên biên dịch
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Giải quyết 
nguyên nhân gốc rễ 

của chứng đau đầu và 
đau nửa đầu trong mùa hè 

này bằng các giải pháp 
tự nhiên phù hợp với 

cơ thể của bạn.  

Chỉ cần một 
liều Tylenol 
gấp đôi bình 
thường cũng 
có thể gây ra 

tổn thương gan 
cấp tính. 
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Hoa Kỳ thuê đất 99 năm, xây Đại 
sứ quán mới tại Hà Nội

Chiều ngày 25/08, Hoa Kỳ đã ký thỏa 
thuận thuê đất với Việt Nam để xây 
dựng Đại sứ quán tại Hà Nội. Theo 

đó, trụ sở mới sẽ nằm trên khu đất có 
diện tích 3.2 hecta ở quận Cầu Giấy 

và quy mô 39,000 m2. Dự án này có 
giá trị 1.2 tỷ USD, thời hạn thuê là 99 năm.

Thiết kế của tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ 
Long, thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, 
năng động. Các cảnh quan của khu phức hợp 
sẽ được xây dựng theo hướng truyền thống nông 
nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo.

Nhật Bản ngưng sử dụng 1.6 
triệu liều vaccine Moderna vì 
tạp chất lạ

Hôm 25/08, Bộ Y tế, Lao động và 
Phúc lợi Nhật Bản cho biết khoảng 

1.6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 
của Moderna đã bị ngừng sử dụng ở 

Nhật Bản vì bị nhiễm tạp chất. Hãng 
dược phẩm Takeda Pharmaceutical chịu trách 
nhiệm phân phối vaccine Moderna của Hoa Kỳ 
tại Nhật Bản.

Moderna đã xác nhận việc nhận được “một số 
khiếu nại về chất có dạng hạt” trong các lô vaccine 
phân phối ở Nhật Bản, nhưng cho biết họ không thấy 
có “vấn đề về an toàn hoặc hiệu quả.” Công ty cũng 
giải thích rằng “vấn đề sản xuất” phát sinh tại một nhà 
máy ở Tây Ban Nha có thể là nguyên nhân của sự 
việc. 

Moderna cho biết đã tạm ngưng dùng lô vaccine 
được báo cáo và hai lô liền kề “vì thận trọng.” 
Vaccine Moderna được chấp thuận sử dụng ở Nhật 
Bản vào tháng 05/2021.

Hoa Kỳ: Tội phạm nhập cư bất 
hợp pháp bị bắt tăng 328%

Lực lượng Tuần tra Biên giới 
Hoa Kỳ đã bắt giữ gần 8,700 
tội phạm là người ngoại quốc 

ở khu vực biên giới phía nam 
trong 10 tháng qua, tăng 328% so 

với năm 2020. Những người này đã 
gây ra gần 12,700 vụ phạm tội, hầu hết xảy 
ra tại Hoa Kỳ. 

Theo số liệu của Quyền Trưởng Lực 
lượng Tuần tra biên giới Raul Ortiz, có ít 
nhất khoảng 300 ngàn người nhập cư bất 
hợp pháp đã thoát được lực lượng tuần tra 
biên giới trong 10 tháng qua. 

Trong số các tội phạm bị bắt giữ có 
nhiều người đã từng có tiền án nghiêm 
trọng tại Hoa Kỳ, đã mãn hạn tù và bị 
trục xuất. Các nhân viên Tuần tra tại Rio 
Grande, Texas, đã bắt giữ hơn 140 thành 
viên băng đảng người ngoại quốc có liên 
kết với 10 băng nhóm đường phố khác 
nhau trong năm nay.

Anh Quốc có số ca tử vong 
cao nhất kể từ tháng Ba
Hôm 24/08, Anh Quốc đã ghi nhận 
174 ca tử vong, con số cao nhất kể từ 
ngày 12/03, trong khi số ca nhiễm 
mới trong ngày là hơn 30,000 người.

Cho đến nay, 77% người trưởng 
thành tại Anh Quốc đã chích hai 
liều vaccine ngừa COVID-19. 
Nước này cũng đã chọn cách sống 
chung với dịch bệnh, dỡ bỏ hầu 
hết các biện pháp hạn chế từ giữa 
tháng Bảy, mở lại các hoạt động 
tại các công sở.

Chính phủ TT Biden bật đèn 
xanh cho Huawei mua vi 
mạch bán dẫn xe hơi

The Reuters, hôm 24/08, giới chức 
Hoa Kỳ đã chấp thuận các đề nghị 
trị giá hàng trăm triệu USD để 
Huawei mua vi mạch bán dẫn cho 
hoạt động kinh doanh linh kiện xe 
hơi. Huawei đã gặp khó khăn bởi 
các hạn chế thương mại do chính 
phủ cựu TT Trump áp đặt đối với 
việc mua bán vi mạch bán dẫn 
và các linh kiện dùng cho thiết bị 
mạng và điện thoại thông minh. 

Chính phủ TT Biden từ chối cấp 
phép bán vi mạch bán dẫn cho 
Huawei để sử dụng cho các thiết bị 
5G, nhưng lại cấp phép cho loại vi 
mạch bán dẫn nói trên.

Cùng với hành động này, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ cho biết Hoa 
Kỳ tiếp tục áp dụng xuyên suốt các 
chính sách về cấp phép “để hạn chế 
việc tiếp cận của Huawei với các 
hàng hóa, nhu liệu, hay công nghệ 
có thể gây tổn hại cho an ninh quốc 
gia Hoa Kỳ.”

Nam Hàn:
Chích nhầm vaccine 
Moderna cho 40 người

Một cơ sở y tế ở thành phố 
Gangneung, tỉnh Gangwon, cho 
biết các nhân viên y tế đã chích 
nhầm vaccine Moderna cho 
khoảng 40 người vào sáng ngày 
23/08. Những người này đã chích 
mũi AstraZeneca thứ nhất và được 
lên lịch chích mũi thứ hai tương tự. 
Sau khi chích đến người thứ 40 thì 
một nhân viên y tế của trung tâm 
đã phát hiện ra, đổi lại vaccine, và 
báo cho giới hữu trách.

Moderna và Pfizer đều là loại 
vaccine mARN, nhưng chỉ có 
vaccine Pfizer mới được cho phép 
chích chéo với vaccine AstraZeneca.

Cơ quan y tế đang theo dõi phản 
ứng sau khi chích của những người 
này, đồng thời điều tra xem liệu cơ sở 
y tế có nhầm vaccine Moderna thành 
vaccine AstraZeneca hay không.

Pháp tăng kỷ lục bệnh nhân 
nhập viện trong 2 tháng

Hôm 24/08, Pháp cho biết số 
bệnh nhân COVID-19 nhập 
viện và những người được điều 
trị tại các phòng chăm sóc đặc 

biệt (ICU) đã lên đến mức cao 
nhất trong hơn hai tháng qua.

Cụ thể, số người nhập viện đã tăng 
356 người trong 24 giờ lên 11,007 người. 
Đây là lần đầu tiên con số này vượt quá 
11,000 người kể từ ngày 17/06. Số bệnh 
nhân được điều trị tại các ICU đã tăng 87 
lên 2,215 người, cao nhất kể từ ngày 10/06.

Taliban hành quyết 
thường dân, tuyển trẻ em 
làm binh lính
Bà Michelle Bachelet, đại diện 
Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp 

Quốc, đã thông báo tại Hội đồng 
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng 

bà đã nhận được “những báo cáo 
đáng tin cậy” về các vi phạm nhân quyền 
nghiêm trọng của Taliban, như các vụ 
hành quyết, tuyển mộ binh lính trẻ em, và 
hạn chế quyền phụ nữ, diễn ra ở nhiều khu 
vực do Taliban kiểm soát tại Afghanistan. 

Trong khi cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự 
lo ngại nghiêm trọng về các báo cáo vi phạm 
nhân quyền ở Afghanistan, thì đại sứ Trung 
Cộng tại Liên Hiệp Quốc Trần Húc cho 
rằng chính quân đội Hoa Kỳ và đồng minh 
mới là bên phải chịu trách nhiệm đối với 
những cáo buộc do lực lượng của họ gây ra 
tại Afghanistan. Hoa Kỳ đã lên án các cuộc 
tấn công mà họ tin là nhắm vào thường dân, 
ký giả, nhà hoạt động, và các nhóm thiểu 
số, nhưng không nêu đích danh Taliban. 

Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát 
Afghanistan, các báo cáo về bạo lực xuất 
hiện liên tiếp, trái ngược với tuyên bố 
trước đó về lệnh tổng ân xá, ý định tốt đẹp 
về việc xây dựng một cộng đồng hài hòa, 
và bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ.

ĐIỂM TIN

Trung Quốc viện trợ thêm 2 triệu 
liều vaccine cho Việt Nam

N gày 24/08, trong cuộc họp với Đại sứ 
Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Thủ 
tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bày 
tỏ muốn đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc, 

và hợp tác toàn diện, bao gồm ưu tiên hợp tác 
phòng chống COVID-19. Phía Việt Nam cảm ơn 
Trung Quốc đã viện trợ thêm 2 triệu liều vaccine 
COVID-19. Đại sứ Trung Quốc cho biết sau lô 2 
triệu liều vaccine này, Trung Quốc xem xét tiếp 
tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. 
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