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Sau cơn bão Ida, New 
Orleans chìm trong một 
sự im ắng lạ thường.

Tiếng rè rè của một vài 
chiếc máy phát điện cùng tiếng 
nước bắn tung tóe khi những 
chiếc xe hơi lướt trong mực nước 
ngập cao cả tấc là những tiếng ồn 
duy nhất trong hiện tại. Một lớp 

bùn lầy phủ dày mặt đất. Trong 
khoảng thời gian này, không có 
rào cản nào giữa thiên nhiên và 
người dân của vùng đầm lầy này.

Điều duy nhất mà gần 430,000 
người dân của Quận Jefferson 
thuộc New Orleans có là sự có 
mặt của nhau. Nhưng vậy là đủ rồi.

Khi không có điện, toàn bộ 
thành phố hoạt động dựa trên 
sự hợp tác và tin tưởng. Người 
dân địa phương gác lại những bi 
kịch của riêng mình và làm việc 
để giúp đỡ những người hàng 
xóm của họ.

Ông Joseph Casso, một người 
dân địa phương cho biết, khi 

dòng nước đầu tiên dâng lên 
đến đỉnh bờ đê, chúng đã bị rào 
chắn làm bằng những bao cát dự 
phòng chặn lại. Nhưng rồi các 

FRANK FANG & JAN JEKIELEK

Theo ông Johnnie Moore, cựu ủy 
viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc 
tế Hoa Kỳ (USCIRF), nhà cầm 
quyền cộng sản ở Trung Quốc 
đang hình thành một liên minh 
mới để thách thức Hoa Kỳ và nền 
dân chủ phương Tây.

“Họ đang tạo ra một trục cộng 
tác mới chống lại trật tự dân chủ 
phương Tây,” ông Moore nói, khi 
đề cập đến liên minh của Trung 
Quốc, Pakistan, và Taliban, trong 
một cuộc phỏng vấn gần đây với 

chương trình “Các Nhà Lãnh Đạo 
Tư Tưởng Hoa Kỳ” của The Epoch 
Times. Ông gọi liên minh này là 
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HOA KỲ

Tác động của virus 
Trung Cộng trên 
lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe làm rung 
chuyển dự báo năm 
2021 của Medicare

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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Tín thác Bảo hiểm Bệnh viện 
Liên bang (HI) và Quỹ Ủy thác 
Bảo hiểm Y tế Bổ sung Liên bang 
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PETR SVAB

Những chất độc từ đống đổ nát 
của Trung tâm Thương mại Thế 
giới xưa đang tiếp tục phát tác độc 
chất cho đến tận 20 năm sau gây 
ra hàng loạt những bệnh lý hiểm 
nghèo và những ca tử vong. Nó 
không chỉ tác động đến những 
nhân viên ứng phó đầu tiên 
tham gia vào các nỗ lực giải cứu 
sau vụ tấn công khủng bố ngày 
11/09/2001; mà còn ảnh hưởng 
đến hàng chục ngàn người dân 
đã tình nguyện giúp dọn dẹp hay 
quay trở lại làm việc tại khu vực 
trung tâm thành phố không lâu 

sau đó. Tất cả mọi người từ nhân 
viên an ninh cho đến nhân viên 
văn phòng đều đã trở lại làm 
những công việc của mình sau 
khi chính phủ quả quyết rằng 
việc hít thở bầu không khí bị bao 
trùm bởi những đám mây bụi 
là an toàn. Người ta đã đặt nghi 
vấn về sự cam đoan này, vì chất 

lượng không khí là tệ thấy rõ. Tuy 
nhiên, nó thực sự tệ ra sao, thì 
người ta chỉ nhận ra sau khi người 
dân bắt đầu bị bệnh. Chính phủ 
đã phải công nhận hàng chục căn 
bệnh liên quan đến phơi nhiễm 
chất độc, bao gồm cả các vấn đề 
về hô hấp và hơn 60 loại ung thư.
Tiếp theo trang 4
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‘Tử khí’ của
ngày 11/09 
tiếp tục cướp 
đi sinh mệnh

LOUISIANA
Ông Bobby Matherne ngồi trên một thùng xăng khi người dân địa phương chuẩn bị tiếp nhiên liệu cho 

một tháp điện thoại di động ở Jefferson Parish, Louisiana, hôm 04/09/2021.

Trung Cộng hình thành ‘trục hợp 
tác mới’ với Pakistan và Taliban

Khách bộ hành đang chứng kiến tòa nhà tại khu Hạ Manhattan bốc cháy dữ dội, sau vụ tấn công 
khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới, vào ngày 11/09/2001.

Mọi người xếp hàng chờ mua đồ tại Dollar 
Store, mặc dù không có điện sau cơn bão Ida 
vào ngày 31/08/2021 ở Houma, Louisiana.

Tiếp theo trang 3

ROBERT G. NATELSON 

Những người 
theo trường phái 
chính trị “cấp 
tiến” đã ra sức 
tấn công vào Hiến 
Pháp Hoa Kỳ. Đây 
là bài thứ tư trong loạt các bài 
tiểu luận chỉ ra lý do vì sao 

TẠI SAO BÌNH ĐẲNG 
CHO TIỂU BANG 
TRONG THƯỢNG VIỆN 
LẠI CÓ Ý NGHĨA

Tiếp theo trang  12

Cư dân New Orleans nương tựa 
vào nhau sau cơn bão Ida

 SCOTT OLSON/GETTY IMAGES

LI RAN/XINHUA VIA AP

Người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani 
Baradar (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc 
Vương Nghị chụp ảnh chung trong cuộc gặp của 
họ tại Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 28/07/2021.

Không có điện, khí đốt, thực 
phẩm hay kết nối điện thoại 
di động, cư dân New Orleans 
tương trợ lẫn nhau

Tiếp theo trang 22
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TOM OZIMEK

Bộ Y tế Florida đã ban hành 
một thông báo cho biết họ sẽ 

bắt đầu phạt 5,000 USD đối với các 
doanh nghiệp, trường học, và cơ 
quan chính phủ yêu cầu người dân 
Florida đưa ra bằng chứng về việc 
chích ngừa COVID-19.

Quy tắc của Bộ Y tế, có hiệu 
lực hôm 16/09, nêu chi tiết các 
hình phạt mà các doanh nghiệp 
và các tổ chức khác, bao gồm cả 
tổ chức bất vụ lợi, phải đối mặt vì 
vi phạm Mục 381.00316 của Quy 
chế Florida năm 2021, cấm họ 
yêu cầu khách hàng hoặc khách 
hàng quen cung cấp bất kỳ tài liệu 
chứng nhận chích ngừa COVID-19 
hoặc phục hồi sau nhiễm trùng để 
được tiếp cận với cơ sở hoặc dịch 
vụ của họ.

Thông báo của Bộ Y tế Florida 
cho biết, “Mỗi vi phạm Mục 
381.00316, F.S., sẽ dẫn đến việc 
phạt 5,000 USD cho mỗi cá nhân và 
phạt vi phạm riêng đối với doanh 
nghiệp, tổ chức chính phủ hoặc cơ 
sở giáo dục. Các khoản tiền phạt 
phải trả cho Bộ trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày nhập lệnh cuối cùng trừ 
phi có quy định khác trong lệnh 
cuối cùng.”

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe được miễn tiền phạt; 
điều này cũng không áp dụng cho 
các yêu cầu về vaccine mà các 
doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác 
áp đặt đối với nhân viên của họ.

Thống đốc Đảng Cộng Hòa Ron 
DeSantis đã ký một lệnh hành 
pháp vào tháng Tư cấm giấy thông 
hành vaccine.

“Luật pháp không yêu cầu 
vaccine COVID-19,” lệnh của 
thống đốc nêu rõ, đồng thời nói 
thêm rằng “hồ sơ chích ngừa là 
thông tin y tế cá nhân” không được 
chia sẻ thông qua một cơ quan có 
thẩm quyền. Vào thời điểm đó, ông 
DeSantis cho biết giấy thông hành 
sẽ vi phạm quyền tự do cá nhân và 

gây tổn hại đến quyền riêng tư của 
bệnh nhân.

“Yêu cầu cho xem một giấy 
thông hành để tham gia vào cuộc 
sống hàng ngày như sự kiện thể 
thao, đi ăn nhà hàng, hoặc đến rạp 
chiếu phim sẽ tạo ra hai tầng lớp 
công dân,” ông DeSantis nói.

Phản ứng trước thông báo của sở 
y tế Florida về việc họ sẽ bắt đầu áp 
dụng tiền phạt đối với các tổ chức 
yêu cầu khách hàng quen đưa ra 
bằng chứng chích ngừa, Ủy viên 
Nông nghiệp Nikki Fried, thành 
viên Đảng Dân Chủ duy nhất được 
bầu trên toàn tiểu bang và là một 
ứng cử viên hy vọng sẽ thách thức 
ông DeSantis cho vị trí thống đốc 
vào năm tới, đã lên tiếng chỉ trích.

Bà Fried nói với hãng thông 
tấn Associated Press trong một 
tuyên bố gửi qua email rằng, 
“Thống đốc DeSantis đang trả đũa 
người dân Florida, những người 
đang cố gắng bảo vệ bản thân và 
cộng đồng của họ khỏi COVID-19. 
Điều này không chỉ đi ngược lại 
lẽ thường mà còn là một sự xúc 
phạm đối với các nguyên tắc thị 
trường tự do mà ông ấy tuyên bố 
là nhà vô địch.”

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

Hạo Văn biên dịch

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

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

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

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

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

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

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

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

714-775-4553

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

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

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

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

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

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

Flood-builder Risks
và nhiều loại bảo hiểm khác.

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

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

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

Cell 703.485.4628

Với hơn 20 hãng bảo hiểm A+ (Travelers, Progressive, Mercury, Nationwide, Liberty Mutual, MetLife, etc.)
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HOA KỲ Tôi có thể nói rằng tôi biết rõ
hơn 100 người đã qua đời
hoặc mắc bệnh ung thư kể từ ngày 11/09.

- Ông Chris Sorrentino nói về ảnh hưởng hậu 11/09

Bắt đầu từ năm 2020,
chương trình Medicare đã bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. 

- Theo Báo cáo thường niên năm 2021

JACK PHILLIPS

Trước dịp 20 năm ngày xảy ra 
các cuộc tấn công khủng bố 

11/09, Tổng thống (TT) Joe Biden 
đã ký một sắc lệnh chỉ thị việc công 
bố một số tài liệu liên quan đến 
biến cố này.

Sắc lệnh trên chỉ thị Bộ Tư pháp 
(DOJ) và các cơ quan khác bắt đầu 
xem xét các tài liệu và yêu cầu Tổng 
chưởng lý Merrick Garland công 
bố thông tin đã được giải mật trong 
những tháng tới.

TT Biden nói trong một tuyên 
bố, “Chúng ta không bao giờ được 
quên nỗi đau khôn nguôi của 
những gia đình và những người 
thân của 2,977 người vô tội đã thiệt 
mạng trong cuộc tấn công khủng 
bố tồi tệ nhất vào Hoa Kỳ trong 
lịch sử của chúng ta. Đối với họ, đó 
không chỉ là một thảm kịch quốc 
gia và quốc tế.”

Ông nói thêm rằng, “20 năm 
nay, những đứa trẻ đã lớn lên mà 
không có cha mẹ và những bậc 
cha mẹ đã chịu đựng khổ đau mà 
không có những đứa con [bên 
cạnh]. Những người chồng và 
người vợ vẫn phải tiếp tục sống mà 
không có người bạn đời của mình. 
Trong 20 năm, những người anh, 
người chị, cô bác, những người 
thân, và bè bạn đã tổ chức các buổi 
sinh nhật, các cuộc sum họp gia 
đình, những sự kiện quan trọng 
cùng ánh mắt hướng về một chiếc 
ghế vô hồn ở những ngôi nhà và 
với những khoảng trống trải trong 
trái tim họ.”

Cách đây vài tuần, nhiều gia 
đình và những người sống sót sau 
các vụ tấn công ngày 11/09 đã 
đưa ra tuyên bố kêu gọi TT Biden 
không tham dự bất kỳ lễ tưởng 

niệm nào của họ trừ khi Tòa Bạch 
Ốc công bố các tài liệu xung quanh 
cáo buộc Saudi Arabia có dính líu 
đến các vụ tấn công này.

Nhóm được đề cập ở trên, nhóm 
Các gia đình có liên quan đến sự 
kiện ngày 11/09, đã đưa ra một 
tuyên bố ca ngợi động thái của TT 
Biden hôm 03/09.

“Chúng tôi rất vui mừng khi 
thấy Tổng thống thúc đẩy việc 
công bố thêm bằng chứng về mối 
liên hệ giữa Saudi Arabia với vụ tấn 
công ngày 11/09.” Bà Terry Strada, 
người có chồng thiệt mạng trong 
các vụ tấn công này, cho biết như 
vậy vào hôm 03/09. 

Bà Strada nói thêm rằng, tuy 
nhiên, “còn nhiều việc hơn nữa” 
cần phải được thực hiện “để khắc 
phục những thiệt hại to lớn mà sự 
che đậy bí mật kéo dài 20 năm này 
đã gây ra.”

TT Biden đang phải đối diện với 
sự chỉ trích chưa từng có từ các 
thành viên của cả hai đảng chính 
trị, các thành viên gia đình của các 
binh sĩ đã ngã xuống, và các cựu 
quân nhân Hoa Kỳ về cách chính 

nhân viên cứu hộ đã phải phá bỏ nó đi.
“Tới một lúc nào đó, người ta phải đi 

giải cứu những người ở khu vực Lafitte 
thấp hơn. Vì thế, họ đã phải phá bỏ 
các bao cát để nước tràn vào,” ông nói.

Nước đã tràn vào những vùng còn 
lại của thành phố.

Chỉ cách đây vài ngày, toàn bộ khu 
vực lân cận đã bị ngập trong làn nước 
sâu 4 feet (khoảng 1.2 m), cư dân địa 
phương Taddese Tewelde cho biết.

Ông Tewelde sở hữu một cửa hàng 
tạp hóa Piggly Wiggly tại địa phương. 
Khi nước lũ tràn vào, chúng đã phá 
hủy phần lớn cửa hàng của ông. Giờ 
đây, ông đang cung cấp miễn phí các 
mặt hàng thiết yếu còn lại của mình.

Ông nói: “Phần khó khăn nhất là 
thỏa thuận với các công ty bảo hiểm. 
Họ không có lòng thương xót. Ngoài 
việc đó ra, tất cả việc dọn dẹp này sẽ 
trôi qua.”

Khôi phục liên lạc để chống lũ
Ông Bobby Matherne, một cư dân địa 
phương, cho biết ưu tiên hàng đầu sau 
thảm họa không phải là thực phẩm, 
máy điều hòa, nước, hay là xăng. Thay 
vào đó là việc khôi phục tín hiệu điện 
thoại và Internet. Các dịch vụ khẩn cấp 
đều cần liên lạc thông suốt.

“Không ai có thể giao tiếp mà không 
cần đến nó,” ông Matherne nói.

Cùng với những người đàn ông khác, 
ông Matherne làm việc để đổ xăng từ 
một thùng phi vào các can lớn. Họ đặt 
các can này vào một chiếc xe bán tải 
kéo một chiếc xuồng máy đáy phẳng.

Trong cơn bão, ông Matherne đã ở 
nhà. Khi nhận ra cơn bão quá mạnh, 
ông đã đi tránh ở nơi khác. Ông thậm 
chí không có thời gian để giải cứu đàn 
gà của mình; 14 con trong số đó đã 
chết. Khi quay trở về, ông đã bắt tay 
vào việc sửa chữa lại khu phố.

Không có điện, các tháp điện thoại 
di động dựa vào các máy phát điện chạy 
bằng dầu diesel được ông Matherne 
cùng những người khác đổ đầy. Ông 
Matherne đã lái xe khoảng 100 dặm 
và tự mình chi trả cho thùng xăng đó. 
Ông mong sẽ được công ty mình trả 
lại số tiền này. Xăng được dùng làm 
nhiên liệu cho con thuyền chở dầu 
diesel đến chỗ các máy phát điện.

Những nỗ lực của họ đã được đền 
đáp. Đến hôm 03/09, chỉ năm ngày 
sau cơn bão, Quận Jefferson đã có năm 
vạch tín hiệu điện thoại di động.

Tìm kiếm thực phẩm
Ngập lụt không phải là thiệt hại duy 
nhất mà bão Ida gây ra. Không có 
điện, nên tủ lạnh ngừng hoạt động. 
Những cửa hàng và nhà hàng qua 
được trận lụt này chẳng mấy chốc 
nhận ra rằng họ đã hết thực phẩm.

Để trợ giúp, tổ chức World Central 
Kitchen của đầu bếp từng đoạt giải 
thưởng José Andrés đã chuẩn bị những 
bữa ăn nóng hổi cho các nạn nhân bão 
trên khắp tiểu bang Louisiana.

Nhà thờ Công giáo St. Anthony tại 
đây đã phân phát những suất ăn này 
cho người dân địa phương tại một căn 
lều bên ngoài nhà thờ bị nước lũ tàn 
phá. Phần ăn có món thịt gà tẩm gia 
vị và cơm, cùng bánh mì muffuletta 

thịnh soạn. Không có điện, thức ăn 
còn nóng rất khó kiếm được tại thành 
phố này.

Các tình nguyện viên đã trao thức 
ăn cho các tài xế đến từ khu vực lân 
cận. Tuy nhiên, họ sẽ không tụ họp để 
tham dự Thánh lễ vào cuối tuần. Nhà 
thờ đã bị ngập nước 2 feet và hiện 
không sử dụng được.

Cha Luke Nguyễn cho biết, “Thánh 
lễ sẽ không được cử hành vào cuối 
tuần này. Cuộc sống của chúng tôi đã 
bị đảo lộn, vì vậy chúng tôi chỉ biết cầu 
Chúa mong ngài sẽ tiếp tục ban phước 
cho chúng tôi.”

Không còn một giọt nước để uống
Sau cơn bão Ida, nhiệt độ tại Quận 
Jefferson vẫn ở mức cao trong khoảng 
80 đến 90 độ (F). Không có máy điều 
hòa không khí đồng nghĩa với việc mỗi 
ngày là một cuộc chiến mới chống lại 
cái nóng. Cư dân New Orleans đổ mồ 
hôi mà không cách nào tránh khỏi hay 
làm dịu đi.

Để sống sót, người dân cần uống 
nước một cách đều đặn. Tuy nhiên, cơn 
bão đã khiến nước máy bị ô nhiễm. 
Bên cạnh con đường đi qua Quận 
Jefferson, nước lũ mà bão Ida để lại 
bốc mùi hôi thối, sậm màu bùn lầy.

Chấp sự của Nhà thờ St. Anthony, 
ông Ted Cain, đã mang nước từ một 
máy làm lạnh đến cho các cư dân khu 
vực lân cận.

Ông cho biết, “Đó là những gì họ đã 
cầu xin ngày hôm trước. Nước đá lạnh. 
Một anh chàng đã nói hôm đó, ‘Đây 
là ly nước lạnh đầu tiên tôi uống kể từ 
sau trận bão.’”

Các cư dân cho biết điện sẽ không 
có lại trong nhiều ngày. Để giúp bảo vệ 
những người khác trong cái nóng, một 
số gia đình dùng chung máy phát điện 
và nhà ở.

“Chúng tôi cảm thấy thật may mắn. 
Chúng tôi có một cái máy phát điện 
trong nhà, vì thế chúng tôi cho mọi 

Tổng thống Biden ban hành 
sắc lệnh công bố một số tài 
liệu về sự kiện ngày 11/09

Cư dân New Orleans nương tựa vào nhau sau cơn bão Ida
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Florida phạt 5,000 USD đối với 
các doanh nghiệp vi phạm lệnh 
cấm giấy thông hành vaccine

phủ của ông giải quyết việc rút 
quân khỏi Afghanistan, gây ra một 
cuộc di tản hỗn loạn và vội vàng 
của hàng chục ngàn người. Hàng 
trăm người Mỹ được cho là vẫn 
ở lại đất nước này sau các chiến 
tuyến của Taliban.

Mới đây, TT Biden đã có một 
giọng điệu biện minh trong một bài 
diễn văn tuyên bố chính thức chấm 
dứt cuộc xung đột do Hoa Kỳ dẫn 
đầu ở Afghanistan và một lần nữa 
đổ lỗi cho chính phủ Afghanistan vì 
sự sụp đổ. Ông cũng hướng lời chỉ 
trích vào chính phủ tiền nhiệm vì 
đã ký một thỏa thuận với Taliban, 
mặc dù các cựu quan chức chính 
phủ cựu Tổng thống Trump đã 

nói rằng thỏa thuận của họ không 
cho phép rút quân vô điều kiện 
khỏi Afghanistan, mà sẽ cho phép 
một số binh sĩ Hoa Kỳ ở lại và đã 
đặt ra một thời gian biểu khác.

Sau khi chính phủ của cựu Tổng 
thống Donald Trump đàm phán 
một thỏa thuận với Taliban về việc 
rút quân bao gồm thời hạn ngày 
01/05, TT Biden đã lùi ngày đó về 
ngày 31/08 để có vẻ như trùng với 
ngày tưởng niệm các cuộc tấn công 
ngày 11/09.

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

An Nhiên biên dịch

người ở cùng mình. Chúng tôi cho 
tất cả hàng xóm của chúng tôi sử 
dụng máy phát điện của mình,” cư 
dân Andrea Burlette nói.

Có vẻ như cư dân Quận Jefferson 
có thể vượt qua đợt bão nhờ vào cộng 
đồng của họ. Cộng đồng cũng là lý do 
vì sao họ vẫn tiếp tục sinh sống ở một 
nơi dường như phải đối mặt với một 
trận “thủy tai” cứ mỗi vài thập niên.

“Nhiều người đang hỏi, ‘Tại sao 
quý vị không rời đi nếu quý vị muốn 
tránh lũ?’ Họ không hiểu,” một cư 
dân địa phương khác, ông Richard 
Bolott, nói. “Chúng tôi là những 
người bạn. Gia đình của chúng tôi ở 
nơi đây.”

Hạo Văn biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

2,977
người vô tội 
đã thiệt mạng 
trong cuộc 
tấn công 
khủng bố 
ngày 11/09.

TT Joe Biden nói 
về việc kết thúc 
chiến tranh ở 
Afghanistan trong 
Phòng Quốc Yến 
tại Tòa Bạch Ốc, 
Hoa Thịnh Đốn 
hôm 31/08/2021.

Vụ nổ trên tòa tháp 
phía nam của Trung 
tâm Thương mại 
Thế giới ở New 
York khi chiếc phi 
cơ United Airlines 
Flight 175 bị cướp 
từ Boston, vào ngày 
11/09/2001.
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Thống đốc Florida Ron DeSantis tại Miami, Florida, 
hôm 13/07/2021. 

Một trong số nhiều con tàu bị đắm sau cơn bão Ida tại Quận Jefferson, Louisiana, hôm 04/09/2021.

Chủ cửa hàng Piggly Wiggly, ông Taddese Tewelde, nói 
chuyện với các nhân viên bảo hiểm bên trong cửa hàng của 
mình, nơi bị bão Ida làm ngập lụt, ở Quận Jefferson, Louisiana, 
hôm 04/09/2021. 

Phần khó khăn nhất là thỏa thuận 
với các công ty bảo hiểm. Họ không 
có lòng thương xót. Ngoài việc đó ra, 
tất cả việc dọn dẹp này sẽ trôi qua.
Taddese Tewelde,
Chủ cửa hàng Piggly Wiggly
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đựng một cuộc phẫu thuật bàng 
quang và bắt đầu quá trình hồi phục 
khó khăn. 

Ông được cho biết rằng nếu chẩn 
đoán trễ hơn vài tháng, bác sĩ sẽ chẳng 
thể giúp gì.

Ông Sorrentino đã có thể ghi tên 
vào quỹ bồi thường [cho nạn nhân] 
11/09, vì loại ung thư của ông là một 
trong những căn bệnh được cho là có 
liên quan đến độc chất. 

Các luật sư liên quan
Mặc dù không cần thiết, nhưng vẫn 
có nhiều người nộp đơn yêu cầu nhận 
tiền từ quỹ bồi thường thông qua một 
công ty luật – như trường hợp của ông 
Sorrentino là công ty Barasch and 
McGarry.

Công ty luật này đại diện cho hơn 
25,000 thân chủ nộp đơn yêu cầu nhận 
tiền từ quỹ bồi thường, từng là một văn 
phòng luật sư nhỏ giải quyết các khiếu 
nại về thương tích trong lao động, chủ 
yếu là khiếu nại của các nhân viên cứu 
hỏa. Tuy nhiên, do có văn phòng cách 
Ground Zero chưa đầy ba dãy nhà, 
nên công ty này đã thay đổi hoàn toàn 
sau cuộc tấn công, theo ông Michael 
Barasch, Luật sư Điều hành tại công ty.

Ông Barasch nói với The Epoch 
Times rằng, vào ngày xảy ra các cuộc 
tấn công, ông đang ở một phòng gym 
trên đường Vesey, cách tòa tháp đôi 
khoảng một dãy nhà, thì nghe thấy 
một “tiếng nổ cực lớn”.

Một người nào đó đã nói rằng một 
chiếc phi cơ đã đâm vào Trung tâm 
Thương mại Thế giới.

“Chúng tôi đi ra giao lộ giữa 
Broadway và Vesey, và chúng tôi chỉ 
quan sát trong nỗi kinh hoàng khi mọi 
người chạy tán loạn ra khỏi tòa nhà 
đó,” ông nói.

Khi đám cháy cuồn cuộn bốc lên 
khắp tòa tháp thứ nhất, thì chiếc phi 
cơ thứ hai lại lao vào tòa tháp thứ hai.

Ông Barasch ngỡ ngàng nhận ra, 
“Ôi chao, chuyện gì thế này! Chúng ta 
đang bị tấn công.”

Ông chạy về văn phòng của mình.
Ông bảo mọi người, “Ra khỏi đây. 

Chúng ta đang có chiến tranh.”
Ông đã ở lại với một cộng sự có vợ 

làm việc tại một trong hai tòa tháp 
đôi. Người đàn ông này không chắc 
liệu vợ mình có đi làm sáng hôm đó 
hay không và đang cố gắng liên lạc 
với cô ấy.

“Cuối cùng, chuông cửa reo và vợ 
anh ấy xuất hiện,” ông Barasch nói.

Tất cả họ đều đứng đó bàng hoàng 
chứng kiến   cảnh tượng rùng rợn khi 
tòa tháp đầu tiên bắt đầu đổ sụp xuống.

“Tốt hơn hết là chúng ta nên rời 
khỏi đây,” họ chợt nhận ra.

Họ đã chạy xuống 18 tầng lầu bằng 
thang bộ.

“Vào thời điểm chúng tôi xuống 
được tiền sảnh của tòa văn phòng, nơi 
đó đã bám đầy bụi từ vụ nổ đầu tiên,” 
ông nói.

Họ đã chạy về hướng bắc.

Quay trở lại 
Ông Barasch và các đồng nghiệp quay 
trở lại văn phòng của họ một tháng 
sau đó, sau khi điện được khôi phục.

Ông cho biết việc mất điện đã giúp 
họ tránh phải sống trong tình trạng ô 
nhiễm tồi tệ nhất, nhưng nơi này vẫn 
“vô cùng nặng mùi” khi họ quay trở lại.

Ông nói rằng, “Ngay cả khi đã đóng 

Năm 2010, Quốc hội đã thông qua một 
dự luật cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức 
khỏe và bồi thường tài chính cho bất kỳ 
ai được chẩn đoán mắc một trong những 
căn bệnh đã được công nhận mà có thể 
chứng minh sự hiện diện [của họ] tại khu 
vực bị ảnh hưởng ở khu hạ Manhattan 
vào ngày 11/09 hoặc đôi khi là trong 
những tháng tiếp theo đó. Dự luật này đã 
được mở rộng và chấp thuận lại một vài 
lần, gần đây nhất là vào năm 2019.

Ông Chris Sorrentino là một trong 
những người được dự luật này chi trả. 
Ông từng là một chuyên gia tại sàn giao 
dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán 
New York cách Ground Zero (vị trí cũ 
của tòa tháp đôi nơi vụ tấn công khủng 
bố xảy ra) vài dãy nhà.

Vào sáng ngày 11/09/2001, ông 
đang trên một chiếc xe buýt từ 
Brooklyn, và bị kẹt xe ở một lối ra từ 
Đường hầm Brooklyn–Battery. Ông 
không hề hay biết, tình trạng kẹt xe 
này là do chiếc phi cơ đầu tiên đã 
đâm vào Trung tâm Thương mại Thế 
giới. Cuối cùng, người tài xế cho hành 
khách xuống xe, và ông Sorrentino bắt 
đầu đi bộ hướng về phía Wall Street.

“Tôi đã nghe thấy một chiếc phi cơ 
vừa gầm lên. Tôi nhìn lên và thấy một 
chiếc phản lực cơ khổng lồ, một chiếc 
phản lực cơ chở khách,” ông nói với 
The Epoch Times.

Ông thầm nghĩ chiếc phi cơ đó bay 
quá thấp.

“Thế này thì sẽ không ổn rồi.”
Khi chiếc phi cơ khuất tầm nhìn, ông 

đã nghe thấy một tiếng nổ và chứng kiến 
một đám khói lớn cùng ngọn lửa bao 
trùm toàn bộ các tòa nhà trong khu vực. 
Tòa tháp thứ hai đã bị đánh sập.

Ông bắt đầu đi về phía khu vực đó, mà 
vẫn không chắc chuyện gì đang xảy ra. 
Ông gặp một vài đồng sự cùng làm việc 
tại sàn giao dịch. Họ nói với ông rằng 
chiếc phi cơ thứ hai đã đâm vào.

“Giống như một cuộc chiến tranh vậy,” 
một người trong số họ nói.

Họ quyết định vẫn đi đến sàn giao 
dịch nhưng nhận được một cuộc gọi trên 
đường; họ đã đến khu vực xa trung tâm 
thay vào đó.

Họ hướng đến FDR Drive, nơi mở cửa 
cho người dân đi bộ về phía bắc. Trên 
đường đi, ông trông thấy một người, có 
thể là một nhân viên chính phủ, với một 
chiếc điện thoại vệ tinh. Lúc bấy giờ, 
tín hiệu điện thoại di động không hoạt 
động; vì vậy ông đã hỏi liệu ông có thể 
gọi cho vợ mình được không.

“Gọi nhanh lên nhé,” người đàn ông đáp.
Vợ ông đang theo dõi tin tức về 

những gì đang diễn ra. Ông bảo bà lấy 

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

Đường dây nóng: 
281–241–7488

100MBPS

$3499

Internet to� c độ cấo

/MO.

Hợp đo� ng 12 tháng
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Ông Chris Sorrentino,
cựu chuyên gia tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán New York.

Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott.

Ảnh minh họa virus corona dưới kính hiển vi.

‘Tử khí’ của ngày 11/09
tiếp tục cướp đi sinh mệnh

ROBERT GIROUX/GETTY IMAGES

Khói độc và bụi do sự sụp đổ 
của Trung tâm Thương mại Thế 
giới đã tác động đến hàng ngàn 
thường dân quay trở lại làm việc 
ngay sau sự kiện ngày 11/09

Tiếp theo từ trang 1

CHƯƠNG TRÌNH
Y TẾ TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI
THẾ GIỚI
Chương trình này chi trả các chi 
phí chăm sóc sức khỏe cho những 
người bị bệnh liên quan đến sự 
kiện ngày 11/09

Đối với những người bị các chứng 
bệnh cụ thể đã có mặt tại hoặc 
xung quanh khu vực Ground Zero 
vào ngày 11/09 hay thời gian sau đó, 
các bệnh tật của họ được cho là có 
liên quan đến sự kiện ngày 11/09

112,042 
trường hợp đã ghi danh,
tính đến ngày 30/06.

 - Nguồn: KALLE ANKA FREEBASE CO.
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Biến thể Mu được 
phát hiện tại 49 tiểu 
bang của Hoa Kỳ
Theo dữ liệu sơ bộ của Tổ chức Y 
tế Thế giới, biến thể Mu của virus 
Trung Cộng có khả năng “né tránh” 
được vaccine COVID-19 tốt hơn so 
với một số biến thể khác. 

Hiện Mu đã xuất hiện ở hầu hết 
các tiểu bang của Hoa Kỳ, ngoại 
trừ Nebraska. Theo dữ liệu cập 
nhật từ trang outbreak.info, tính 
đến ngày 07/09, đã có 2,314 ca 
nhiễm biến thể này ở Hoa Kỳ; tiểu 
bang có số ca nhiễm nhiều nhất 
là California với 399 ca, kế đến 
là Florida với 305 ca, New York 
với 203 ca, và Texas với 120 ca.

Mặc dù vậy, tuần trước các quan 
chức y tế liên bang cho biết họ vẫn 
đang theo dõi biến thể này một 
cách nghiêm ngặt nhưng không 
xem nó là mối nguy cấp thời.

Thống đốc Texas ký 
luật cải cách bầu cử
Hôm 07/09, Thống đốc Greg 
Abbott thuộc Đảng Cộng Hòa 
của tiểu bang Texas đã ký Dự luật 
Thượng viện số 1 thành luật. Dự 
luật này được cho là sẽ giúp khắc 
phục những lỗ hổng trong hệ 
thống bầu cử đồng thời giúp người 
dân bỏ phiếu dễ dàng hơn.

Luật tăng số giờ người dân 
Texas có thể đi bỏ phiếu, buộc 
chủ lao động phải để người lao 
động đi bỏ phiếu trong thời gian 
bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu 
cử. Luật cũng thêm các lớp vào 
quy trình bầu cử qua thư, đồng 
thời khép hành vi thu thập phiếu 
bầu vào diện trọng tội khiến 
gian lận bầu cử khó xảy ra hơn. 

Nhiều dân biểu thuộc Đảng Dân 
Chủ tại Hạ viện Texas đã đến Hoa 
Thịnh Đốn hồi tháng Bảy nhằm 
ngăn tiểu bang này đạt được số dân 
biểu quy định để thông qua bất kỳ 
dự luật nhưng không thành công.

GETTY IMAGES

LM OTERO / AP

thuyền của ông, đậu ở phía nam 
Cầu Verrazzano-Narrows ở quận 
Brooklyn, và đi đến Cảng biển 
South Street ở phía tây của khu hạ 
Manhattan.

Trước đây bà chưa bao giờ tự 
mình đi thuyền ra ngoài, nhưng bà 
đã đồng ý làm theo lời ông nói.

Khi ông Sorrentino cùng các 
đồng nghiệp của mình đi về phía 
cảng biển, các tòa tháp đã sụp đổ.

“Tất cả những gì bạn thấy là một 
đám mây bụi đang len lỏi qua khắp 
hang cùng ngõ hẻm,” ông nói.

Mặc dù họ đã ở gần rìa phía 
tây của Manhattan, đi qua toàn 
bộ chiều rộng của hòn đảo từ 
phía những tòa tháp, nhưng họ 
vẫn bị muội than bao phủ từ đầu 
đến chân.

Ông Sorrentino cho biết, “Bạn 
không thể nhìn thấy 50 feet (15 mét) 
trước mặt mình. Điều đó cho thấy 
đám mây bụi đó dày cỡ nào.”

Ông kể rằng người dân ngay lập 
tức lấy y phục quấn quanh khuôn 
mặt họ, vì đám mây [bụi] khiến 
người ta bị “ngạt thở”.

Khoảng hai giờ sau cuộc điện 
thoại, vợ ông đến nơi. Đã có một 
đám đông người trên cầu tàu gắng 
sức nhảy lên bất kỳ chiếc thuyền 
nào cập bến.

“Chỉ cần tạt nhanh vào thôi, 
đừng có dừng lại,” ông hét lên với 
vợ mình.

Ông nhảy lên chiếc thuyền và 
vòng lại lần nữa, đón khoảng 10 người.

“Chúng tôi đã rời hòn đảo,” ông nói.
Trên đường đến Brooklyn, họ đã 

bị Lực lượng Tuần duyên chặn lại để 
hỏi danh tính, vì toàn bộ khu vực 
phải bị phong tỏa.

“Tôi đoán là vợ tôi đã trốn đâu đó 
trước khi họ phong tỏa,” ông nói.

Trở lại làm việc
Ông Sorrentino cùng hàng ngàn 
đồng nghiệp của ông đã trở lại làm 
việc vào thứ Ba tuần sau đó. Mở lại 
sàn giao dịch chứng khoán quả là 
áp lực vì vấn đề không chỉ là khởi 
động lại việc giao dịch, mà còn thể 
hiện sự không khuất phục khi đối 
diện các cuộc tấn công.

Bà Christine Todd Whitman, 
người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ 
Môi trường và là cựu thống đốc tiểu 
bang New Jersey, đã tuyên bố rằng 
chất lượng không khí ở mức chấp 
nhận được để người dân quay trở 
lại khu vực này.

“Thống đốc Whitman đã cam 
đoan với mọi người rằng chất 
lượng không khí tốt và không có gì 
bất ổn cả,” ông Sorrentino nói. “Đó 
là nói dối 100%.”

Không có gì là bí ẩn đối với bất kỳ 
ai đã đến trung tâm thành phố; chất 
lượng không khí tại đó là “không 
thể chấp nhận được,” ông cho biết.

Bụi luôn luôn hiện diện, không 
thể nào làm sạch hoàn toàn. Các 
công nhân vệ sinh đã quét rửa 
đường phố hàng ngày, nhưng như 
vậy vẫn chưa đủ.

“Trông gần giống như tuyết vào 
mỗi buổi sáng,” ông nói.

Thêm vào đó, ngọn lửa bên dưới 
Ground Zero đã liên tục cháy trong 
suốt khoảng ba tháng.

“Vẫn có những làn khói bốc ra 
mỗi ngày,” ông Sorrentino nói. “Đó 
là thứ mùi khó chịu nhất mà bạn 
muốn ngửi trong đời.”

Nhiều người trong số những 
ai đã nếm trải điều đó, kể cả ông 
Sorrentino, đã mô tả nó giống như 
“mùi của tử thi”.

Ông nghe các công nhân khác 
kể lại rằng các công nhân của tòa 

nhà đã phải liên tục thay các bộ lọc 
không khí trong hệ thống thông 
gió của họ vì chúng nhanh chóng 
bị tắc nghẽn.

Mùi đó khó chịu đến mức khiến 
một số người bị chảy nước mắt, 
ông nói.

Tuy nhiên, có vẻ như nhiều 
người đã không hiểu thấu được tác 
động toàn diện của hậu quả mà 
việc hít thở thứ đó đem lại.

“Tất nhiên là tôi đã không nghĩ 
sâu xa hơn về chuyện này,” ông 
Sorrentino nói.

Nhìn lại, ông thậm chí không 
chắc liệu những người lao động 
bình thường tại đó có biết khẩu 
trang N95 là gì hay không. Nhiều 
người đeo khẩu trang vải đơn 
giản, chẳng hạn như những chiếc 
khẩu trang do Vệ binh Quốc gia 
phát, ông cho biết.

“Tôi có thể nói rằng tôi biết rõ 
hơn một trăm người đã qua đời 
hoặc bị bệnh ung thư kể từ ngày 
11/09,” ông nói.

Trong suốt nhiều năm qua, bất 
cứ khi nào ông nghe tin ai đó bị 
bệnh, ông đều nói, “Chúng ta hẳn 
phải may mắn lắm.”

Sau đó, vào năm 2018, ông bắt 
đầu cảm thấy đau bụng. Ông đã 
đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, 
nhưng không ai có thể chẩn đoán 
được nguyên nhân. Đến mức các 
bác sĩ đã nghĩ đến việc gửi ông đến 
bác sĩ tâm thần, khi cho rằng cơn 
đau ấy là vấn đề về tâm lý.

Cuối cùng, ông đã được nội soi 
bàng quang vào năm 2019 và phát 
hiện bệnh ung thư bàng quang 
đang tiến triển. Ông cho biết ông 
đồng ý làm sinh thiết tại chỗ không 
gây mê; đó là “điều đau đớn nhất” 
cuộc đời ông. Ông tiếp tục chịu 

các cửa sổ, mùi hôi vẫn sẽ đi qua hệ 
thống điều hòa không khí.”

Ông cho hay mùi này khó chịu 
đến mức có thể dẫn đến chảy máu 
cam ở một số người.

Cuối cùng, khoảng một nửa văn 
phòng của ông gặp các vấn đề về 
sức khỏe, từ các vấn đề về hô hấp 
đến các dạng ung thư khác nhau. 
Một số người đã qua đời. Bản thân 
ông Barasch đã trải qua căn bệnh 
ung thư tuyến tiền liệt.

Công ty của ông đã tham gia 
vào làn sóng bồi thường nạn nhân 
đầu tiên, đại diện cho khoảng 1,000 
thân chủ. Chương trình ban đầu 
được thiết kế để bảo vệ các hãng 
hàng không khỏi trách nhiệm đối 
với các cuộc tấn công đó. Các khiếu 
nại đòi bồi thường có điều kiện là 
từ bỏ quyền khởi kiện các hãng 
hàng không. Làn sóng đầu tiên kết 
thúc vào năm 2004 sau khi thanh 
toán được 7 tỷ USD. “Nhưng mọi 
người không ngừng bị bệnh,” ông 
Barasch nói. Sau khi suy đi tính 
lại rất lâu về phạm vi và kinh phí, 
Quốc hội đã mở lại quỹ bồi thường 
và chương trình y tế thông qua Đạo 
luật Bồi thường và Sức khỏe James 
Zadroga 11/09 năm 2010. Nó được 
đặt theo tên một trong những 
thân chủ của ông Barasch, thám 
tử James Zadroga thuộc Sở Cảnh 
sát Thành phố New York (NYPD) 
– người đã tham gia vào nỗ lực giải 
cứu và hồi phục sau 11/09 và qua 
đời vì xơ phổi năm 2006.

Việc tái chấp thuận năm 2019 
đã kéo dài chương trình đến năm 
2090. Vào thời điểm đó, Quỹ Bồi 
thường Nạn nhân đã thanh toán 
khoảng 5 tỷ USD theo Đạo luật 
Zadroga và dự kiến   sẽ chi thêm 
10 tỷ USD vào năm 2029. Chương 
trình y tế này đã thanh toán khoảng 
1.5 tỷ USD tính đến năm 2019, dựa 
trên một ước tính trước đó của 
Văn phòng Ngân sách Quốc hội.

Luật này giới hạn phí luật thuê 
sư ở mức 10% của tiền bồi thường 
nhận được.

Ông Barasch nói, “Chính phủ đã 
làm điều sai trái khi nói với chúng 
tôi rằng không khí an toàn, nhưng 
… chính phủ đã làm điều đúng đắn 
bằng cách tạo ra quỹ nạn nhân, 
chương trình y tế, và sau đó gia hạn 
vĩnh viễn cả hai chương trình này.”

Nhóm phụ trách tin tức Anh ngữ của 
Epoch Times Tiếng Việt biên dịch

Nhân viên 
cứu hỏa và 
cứu hộ tìm 
kiếm trong 

đống đổ nát 
của Trung 

tâm Thương 
mại Thế giới 
ở New York 

vào ngày 
13/09/2001.

Cảnh sát và 
lính cứu hỏa 
chạy khỏi 
một đám mây 
bụi khổng 
lồ do sự sụp 
đổ của Tòa 
tháp Một 
của Trung 
tâm Thương 
mại Thế giới, 
ở New York 
vào ngày 
11/09/2001.

Khói bốc ra từ tòa tháp đôi của Trung 
tâm Thương mại Thế giới tại New 
York sau khi bị hai phi cơ không 
tặc đâm trúng trong cuộc tấn công 
khủng bố ngày 11/09/2001.
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ZACHARY STIEBER

Theo thông báo của hãng 
này hôm 01/09, bệnh 

nhân đầu tiên trong một thử 
nghiệm lâm sàng phân tích 
thuốc điều trị COVID-19 
dạng uống của hãng dược 
phẩm Pfizer đã nhận được 
liều thuốc đầu tiên. 

Nghiên cứu này đang 
phân tích một chất ức chế 
protease được gọi là PF-
07321332. Thuốc có tác 
dụng điều trị COVID-19 trên 
bệnh nhân có triệu chứng 
nhưng không cần nhập viện.

Thử nghiệm lâm sàng đối 
chứng, mù đôi, ngẫu nhiên 
sẽ nhận vào khoảng 1,140 
người tham gia, trong đó có 
khoảng một nửa sẽ nhận giả 
dược. Những người tham 
gia sẽ nhận được thuốc hoặc 
giả dược dạng uống mỗi 12 
giờ một lần trong năm ngày.

Những người được đưa 
thuốc cũng sẽ nhận được 
thuốc kháng virus ritonavir.

Ông Rod MacKenzie, 
giám đốc phát triển của 
Pfizer, cho biết: “Nếu thành 
công, chúng tôi tin rằng liệu 
pháp này có thể giúp giảm 
mức độ nghiêm trọng của 
bệnh cho đa số bệnh nhân.”

Hãng này cũng đã bắt 

đầu một thử nghiệm lâm 
sàng riêng biệt với một loại 
thuốc ức chế protease dạng 
truyền tĩnh mạch. 

Thuốc ức chế protease là 
loại thuốc ngăn không cho 
virus nhân lên.

Thuốc kháng virus dạng 
viên chữa COVID-19 vẫn 
chưa được phát triển hoàn 
chỉnh. Thuốc remdesivir 
truyền tĩnh mạch, do Gilead 
Sciences sản xuất, đã được 
các cơ quan quản trị dược 
phẩm Hoa Kỳ chấp thuận 
vào năm 2020.

Các hãng dược phẩm 
khác cũng đang cố gắng sản 
xuất loại thuốc này, bao gồm 
hai hãng Merck và Roche.

Hãng Merck đã bắt 
đầu một thử nghiệm lâm 
sàng giai đoạn cuối nhằm 
phân tích một loại thuốc 
của họ, tên molnupiravir. 
Hãng Roche và đối tác Atea 
Pharmaceuticals đã cho 
biết kết quả tạm thời của thử 
nghiệm lâm sàng giai đoạn 
hai đối với thuốc viên của 
Roche, AT-527, cho thấy kết 
quả đầy hứa hẹn.

Hãng Pfizer cho biết nếu 
thử nghiệm của họ cho thấy 
PF-07321332 là an toàn và 
hiệu quả, họ có thể yêu cầu 
các cơ quan quản trị cấp phép 
sử dụng vào quý 4 năm 2021.

Thu Anh biên dịch

NĂM 2020 
CHI PHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
ĐÃ VƯỢT QUÁ THU NHẬP

60.4 TỶ USD 
DO SỐ LƯỢNG LỚN CÁC 
KHOẢN THANH TOÁN 
NHANH VÀ TẠM ỨNG. 

ETHAN MILLER/GETTY IMAGES

Theo báo cáo, 
quỹ HI tiếp tục là 
liên kết yếu nhất 
của Medicare và 
là nơi tác động 
của virus Trung 
Cộng được thể 
hiện ngay lập tức.

ZACHARY STIEBER

Một dự luật của Texas cấm 
hầu hết các ca phá thai 

đã có hiệu lực kể từ ngày 01/09, 
sau khi Tối cao Pháp viện không 
hưởng ứng một kiến   nghị khẩn 
cấp yêu cầu ngăn chặn luật này.

Đạo luật số 8 của Thượng viện 
[tiểu bang Texas] cấm các bác sĩ 
tiến hành phá thai trừ phi họ đã 
cố gắng nhưng không thể phát 
hiện được tim thai. Chỉ khi không 
phát hiện được tim thai, bác sĩ 
mới có thể tiến hành phá thai, trừ 
trường hợp cần cấp cứu y tế.

Một cách rõ ràng, dự luật này 
cấm các quan chức tiểu bang 
thực thi việc phá thai. Thay vào 
đó, các công dân bình thường – 
ngoại trừ một người đã khiến một 
phụ nữ mang thai thông qua 
hành vi cưỡng bức hoặc loạn 
luân – có thể đệ đơn kiện các bác 
sĩ, phòng khám hoặc bất cứ ai có 
liên quan đến hành vi phá thai 
phạm luật này.

Nếu thắng kiện họ sẽ được 
thưởng ít nhất 10,000 USD cho 
mỗi ca phá thai mà bị đơn đã 
thực hiện hoặc giúp đỡ thực hiện.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas 
Bryan Hughes, một thành viên 
Đảng Cộng Hòa bảo trợ cho dự 
luật này, đã gọi đó là “đạo luật ủng 
hộ sự sống mạnh mẽ nhất trong 
lịch sử Texas” và nói rằng đây sẽ 
là một hình mẫu cho đất nước.

Cơ quan lập pháp do Đảng 
Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua 
đạo luật này vào đầu năm nay. Sau 
đó, đạo luật này đã được Thống 
đốc Greg Abbott ký ban hành.

Hơn 20 nhà cung cấp dịch vụ 
phá thai đã kiện các quan chức 
tiểu bang và thẩm phán địa hạt 
hồi tháng Bảy, khi cáo buộc luật 
này là vi hiến theo phán quyết 
năm 1973 của Tối cao Pháp viện 
trong án lệ Roe kiện Wade.

Các tổ chức Whole Woman’s 
Health, Planned Parenthood of 
Greater Texas, cùng các nhà cung 
cấp dịch vụ [phá thai] khác đã yêu 
cầu tòa án ngăn luật này có hiệu lực.

Một phiên điều trần của tòa án 
địa hạt về vấn đề này đã được lên kế 
hoạch hôm 30/08, nhưng một tòa 
phúc thẩm đã ra lệnh bãi bỏ việc 
này. Điều đó đã khiến các nguyên 
đơn đệ trình một kháng cáo 
khẩn cấp lên Tối cao Pháp viện.

Khi đề cập đến án lệ Roe kiện 
Wade, các nguyên đơn viết: “Gần 
năm mươi năm về trước, Tòa án 
này cho rằng Texas không thể cấm 
việc phá thai vào thời điểm trước 
khi có khả năng tồn tại sự sống. 
Tuy nhiên, khi không có sự can 
thiệp của Tòa án này, trong vòng 
chưa đầy hai ngày, vào hôm thứ 
Tư, ngày 01/09, tiểu bang Texas 
sẽ thực hiện chính xác điều đó. 
Luật mới này của Texas sẽ cấm 
phá thai bắt đầu từ tuần thứ sáu 
của thai kỳ – thời điểm không thể 
nào bàn cãi về khả năng tồn tại 
sự sống và trước khi nhiều người 
biết rằng họ đang mang thai.”

Theo các nhà cung cấp dịch vụ 
phá thai, khoảng 85 đến 90% phụ 

nữ tại Texas phá thai khi thai nhi 
đã được ít nhất sáu tuần tuổi.

Đơn kháng cáo đã được đệ 
trình lên Thẩm phán Samuel 
Alito do sự phân công của tòa án.

Tổng chưởng lý tiểu bang 
Texas Ken Paxton, một thành 
viên Đảng Cộng Hòa, và các luật 
sư khác của các bị đơn đã kêu gọi 
Thẩm phán Alito không can thiệp.

Tối cao Pháp viện nói trong bản 
tóm tắt của mình rằng, “Có nhiều 
lý do mà các Nguyên đơn không 
được hưởng sự giúp đỡ bất thường 
mà họ tìm kiếm. Lý do rõ ràng 
nhất là các Nguyên đơn tìm kiếm 
lệnh dừng khẩn cấp từ Tòa án này 
hoàn toàn không thể ngăn chặn 
bất kỳ thiệt hại nào mà họ cho là sẽ 
xảy ra khi Dự luật số 8 của Thượng 
viện Texas có hiệu lực. Tòa án này 
không thể xóa bỏ bản thân luật 
này. Đúng hơn, Tòa án chỉ có thể 
ra lệnh cho việc thực thi luật này. 
Nhưng các Bị đơn của Chính phủ 
rõ ràng không thực thi luật này, 
và bị đơn tư nhân đã làm chứng 
rằng ông ta sẽ không làm như vậy.”

Bị đơn tư nhân nói trên là ông 
Mark Lee Dickson, giám đốc của 
Right to Life of East Texas. Một 
luật sư của ông Dickson cho biết 
trong một hồ sơ khác rằng các nhà 
cung cấp dịch vụ phá thai “không 
thể chứng minh rằng một lệnh 
tạm dừng khẩn cấp đối với các bị 
đơn được nêu tên sẽ ngăn chặn 
những tác hại không thể khắc 
phục được mà họ cáo buộc, và 
một lệnh tạm dừng khẩn cấp mở 
rộng ngoài phạm vi các bị đơn sẽ 
là vi hiến một cách nghiêm trọng.”

Theo hồ sơ công khai, ông 
Alito không đưa ra phán quyết 
về vấn đề này. Điều đó có nghĩa 
là luật này đã có hiệu lực từ thời 
khắc nửa đêm.

“Texas hiện là tiểu bang đầu 
tiên thực thi luật tim thai,” Texas 
Right to Life, một nhóm ủng hộ sự 
sống, cho biết trong một tuyên bố.

Bà Amy Hagstrom Miller, nhà 
sáng lập và là Giám đốc Điều hành 
của phòng khám Whole Woman’s 
Health ở Austin, cho biết trên 
Twitter rằng đội ngũ tại phòng 
khám đã hoàn thành việc phá 
thai cho “bệnh nhân cuối cùng” 
trước khi luật này có hiệu lực.

Các nhà cung cấp cho biết họ 
sẽ không tiếp tục phá thai nếu 
luật này có hiệu lực.

Một phán quyết của một vụ 
kiện khác, do hai luật sư và một 
quỹ hỗ trợ phụ nữ phá thai đệ 
trình, được đưa ra hôm 31/08. 
Một thẩm phán Texas nói rằng 
Texas Right to Life và giám đốc 
pháp lý của nhóm này không thể 
khởi kiện các nguyên đơn, ít nhất 
là vào lúc này.

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.

Hạo Văn biên dịch

Texas: Lệnh cấm đối với hầu 
hết các ca phá thai có hiệu 
lực sau khi Tối cao Pháp viện 
không can thiệp

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

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

Thống đốc Texas Greg Abbott (ở giữa) và các nhà lập pháp tiểu bang tại buổi lễ ký Dự luật số 8 của 
Thượng viện ở Austin, Texas, hôm 19/05/2021.

OFFICE OF GOV. GREG ABBOTT/SCREENSHOT VIA THE EPOCH TIMES

CARLO ALLEGRI/REUTERS

JOSH EDELSON/AFP VIA GETTY IMAGES

OE RAEDLE/GETTY IMAGES

Vaccine Moderna COVID-19 
được chích tại Trung tâm 

Doolittle Senior ở Las Vegas, 
Nevada, hôm 03/02/2021. 

chương trình chăm sóc sức 
khỏe liên bang lớn nhất trở 
nên khó khăn hơn nhiều do tác 
động của virus Trung Cộng lên 
các mô hình điều trị.

Báo cáo dài 273 trang được 
công bố hôm 31/08 khi cả 
nước đang tập trung sự chú 
ý vào việc rút toàn bộ lực 
lượng quân đội Hoa Kỳ khỏi 
Afghanistan sau 20 năm chiến 
tranh ở quốc gia Trung Á gặp 
khó khăn kéo dài này.

Nhưng báo cáo có thể sẽ 
được chú ý nhiều hơn trong 
những ngày tới, vì các quan 
chức ở Hoa Thịnh Đốn, cũng 
như các quan chức chính phủ 
ở cấp tiểu bang, nhận ra ngụ ý 
từ những phân tích của quản 
trị viên.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất 
là báo cáo năm 2021 không đi 
chệch khỏi dự đoán của năm 
trước cho rằng Quỹ Tín thác 
Medicare sẽ không thể tài trợ 
đầy đủ các quyền lợi vào năm 
2026. Vào năm đó, chi phí dành 
cho phúc lợi vượt quá doanh 
thu đem về để trang trải chúng; 
như vậy sẽ có thể dẫn đến việc 
cắt giảm quyền lợi.

Các ủy viên đã lưu ý ảnh 
hưởng của virus Trung Cộng 
đối với các hoạt động trong năm 
2020 và mức độ thiếu sự chắc 
chắn trong việc dự toán các chi 
phí và lợi ích phát sinh trong 
tương lai do virus này gây ra, 
loại virus được cho là đã cướp 
đi sinh mạng của hơn 660,000 
người dân Hoa Kỳ.

Báo cáo viết: “Bắt đầu từ năm 
2020, chương trình Medicare 
đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
bởi đại dịch COVID-19. Số tiền 
thuế lương dự kiến thu được 
của quỹ tín thác HI đã giảm 
đáng kể do ảnh hưởng kinh 
tế của đại dịch lên thị trường 
lao động. Việc chi tiêu bị ảnh 
hưởng trực tiếp xuất phát từ 
việc chi trả cho xét nghiệm và 
điều trị bệnh. Ngoài ra, một 
số chính sách quản trị và quy 
định pháp luật đã được ban 
hành trong trường hợp khẩn 
cấp về sức khỏe cộng đồng đã 
làm tăng chi tiêu.”

Báo cáo nêu rõ, trong số các 
kết quả có sự gia tăng 20% các 
khoản thanh toán Medicare 
được thực hiện liên quan đến 
việc nhập viện do căn bệnh này.

Phần nào bù đắp cho sự gia 
tăng chi tiêu do virus là sự trì 
hoãn các cuộc phẫu thuật tự 
chọn và các thủ tục khác không 
liên quan đến COVID-19, do 
phải chuyển hướng các nguồn 
lực của bệnh viện để chăm sóc 
những bệnh nhân COVID-19.

Nhưng các ủy viên thừa 
nhận rằng các ca phẫu thuật 
và thủ tục bị hoãn có thể sẽ trở 
lại bình thường trong năm tới, 
dẫn đến chi phí cho năm 2022 
và những năm sau đó có thể 
cao hơn dự đoán   hiện nay. Tuy 
nhiên, những chi phí đó có thể 
thấp hơn nếu virus gây ra nhiều 
ca tử  vong hơn dự kiến.

Báo cáo viết: “Từ năm 2022, 
sự quay lại chữa trị các vấn đề 
sức khỏe vốn tạm hoãn, được 
cho là sẽ trở nên nặng hơn, dẫn 
đến khoản chi tiêu tiếp tục cao 
hơn ước tính trước đây.”

“Các ủy viên đã không tính 
đến tác động lâu dài của bệnh 
trong việc cân đối một khoản 
tăng chi phí dự kiến liên quan 
đến nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe dài hạn trên bệnh nhân 
COVID-19 với một khoản giảm 
chi phí dự kiến khác do tỷ lệ tử 
vong cao hơn của những người 
có mức chi tiêu y tế cao hơn.”

Các ủy viên cũng lưu ý rằng 
họ đã cố gắng tính đến chi phí 
dài hạn của vaccine COVID-19 
trong các dự toán, nhưng tuyên 
bố rằng khả năng không thể 

đoán trước của virus cũng cần 
được tính đến.

Báo cáo viết: “Các ước tính 
trong báo cáo năm nay cũng 
tính cả chi phí của các vaccine 
COVID-19, trong đó bao gồm 
các khoản thanh toán cho 
chính các loại vaccine này và 
chi phí phân phối chúng.”

“Các ủy viên kỳ vọng việc sử 
dụng vaccine sẽ giảm đi phần 
nào theo thời gian, phản ánh 
khả năng giảm số liều cần thiết 
và khả năng giảm độ nghiêm 
trọng của COVID-19.”

“Cần lưu ý rằng sự không 
chắc chắn về các tác động liên 
quan đến COVID này có độ 
cao bất thường, và các dự báo 
trong tương lai có thể thay đổi 
đáng kể khi có thêm thông tin.”

Theo báo cáo, quỹ HI tiếp 
tục là liên kết yếu nhất của 
Medicare và là nơi tác động 
của virus Trung Cộng được thể 
hiện ngay lập tức.

Báo cáo nêu rõ: “Vào năm 
2020, chi phí bảo hiểm xã hội 
đã vượt quá thu nhập 60.4 tỷ 
USD do số lượng lớn các khoản 
thanh toán nhanh và tạm ứng. 
Các khoản thanh toán này sẽ 
được hoàn trả vào năm 2021 và 
2022, dẫn đến một sự thâm hụt 
nhỏ vào năm 2021 và thặng dư 
vào năm 2022.”

“Sau đó, các ủy viên dự kiến   
thâm hụt trong tất cả các năm 
trong tương lai cho đến khi 
quỹ tín thác cạn kiệt vào năm 
2026. Giá trị tài sản vào đầu 
năm 2021 là 134.1 tỷ USD, đạt 
khoảng 48% mức chi tiêu dự 
kiến   cho năm 2021, thấp hơn 
mức khuyến nghị tối thiểu của 
các ủy viên là 100%.

“Quỹ tín thác HI đã không 
vượt qua được kiểm tra chính 
thức của các ủy viên về mức độ 
đầy đủ tài chính trong ngắn hạn 
kể từ năm 2003. Tăng trưởng 
chi tiêu cho bảo hiểm y tế trung 
bình đạt mức 7.6% hàng năm 
trong 5 năm qua, so với tăng 
trưởng thu nhập không lãi suất 
là 5.2%. Trong vòng 5 năm tới, 
dự báo tăng trưởng trung bình 
hàng năm sẽ ở mức 9%, bao 
gồm tăng trưởng chi tiêu và thu 
nhập không lãi suất lần lượt là 
3.1% và 4.6%.”

Do đó, cơ sở của tất cả các 
ước tính và dự toán của các 
ủy viên là một thực tế đang 
tiếp diễn mà chương trình 
Medicare, với tư cách là bên 
thứ ba chi trả cho dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe liên bang lớn 
nhất, phải đối mặt với sự phá 

Tác động của virus Trung Cộng trên lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe làm rung chuyển dự báo năm 2021 của Medicare
Tiếp theo từ trang 1

TOM OZIMEK

Một liên minh của 
các sĩ quan cảnh sát 

Oregon và lính cứu hỏa đã 
kiện Thống đốc Kate Brown 
về một lệnh bắt buộc chích 
ngừa COVID-19 cho nhân 
viên chính quyền.

Các nguyên đơn – bao 
gồm Hội Huynh đệ Cảnh sát 
Oregon và Hiệp hội Lính cứu 
hỏa Kingsley – đã tranh luận 
trong một vụ kiện được đệ 
trình hôm 03/09 tại một tòa 
án Quận Jefferson rằng sắc 
lệnh của bà Brown vi phạm 
một số luật và muốn lệnh 
này được chặn lại.

“Các nguyên đơn yêu 
cầu một lệnh tuyên bố 
EO số 21-29 là không thể 
thi hành vì lệnh này mâu 
thuẫn với các quy định của 
Oregon, sẽ dẫn đến việc 
Nguyên đơn bị sa thải sai 
luật, mâu thuẫn với việc 
bảo đảm quyền tự do ngôn 
luận của Hiến pháp Oregon 
và xung đột với Hiến pháp 
Hoa Kỳ bảo đảm về sự bảo 
vệ bình đẳng, tập thể dục tự 
do và đúng trình tự,” đơn 
khiếu nại nêu rõ.

Bà Brown đã ban hành 
một sắc lệnh hành pháp 
hôm 13/08 áp đặt một yêu 
cầu bắt buộc chích vaccine 
đối với tất cả nhân viên của 
nhánh hành pháp này. Bà 
Brown cho hay theo lệnh 
này, cho đến nay, khoảng 
70% nhân viên nhánh hành 
pháp của tiểu bang này đã 
tự nguyện chích vaccine, 
một phần được thúc đẩy bởi 
các nỗ lực của tiểu bang như 
tổ chức các phòng khám 
vaccine tại chỗ và khuyến 
khích về tài chính.

Bà Brown cho rằng đã 
đến lúc cần có các biện 
pháp cứng rắn hơn ở 
Oregon, khi viện dẫn sự 
gia tăng của các ca nhiễm 
COVID-19 và lưu ý rằng cả 
nhà tuyển dụng tư nhân và 
chính quyền trên khắp Hoa 
Kỳ đều đã áp đặt các biện 
pháp nghiêm ngặt hơn.

“Trong khi biến thể 
Delta đang hoành hành ở 
Oregon, và khả năng tiểu 

bang hoàn toàn quay trở 
lại làm việc trực tiếp không 
ngừng bị cản trở bởi các rủi 
ro từ COVID-19, việc thực 
hiện một loạt các biện pháp 
khuyến khích nhằm đạt 
được sự tuân thủ tự nguyện, 
và với sự chấp thuận đầy 
đủ của FDA cho các loại 
vaccine COVID-19 dự kiến   
trong vòng vài tuần sắp tới, 
đã đến lúc bất kỳ nhân viên 
chính quyền nào còn lại và 
những người làm việc cùng 
với họ trong chính quyền 
tiểu bang phải chích ngừa,” 
bà viết trong sắc lệnh này.

Mười ngày sau mệnh 
lệnh của bà Brown, Cơ quan 
Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm (FDA) đã chuẩn thuận 
đầy đủ theo quy định đối với 
vaccine COVID-19 Pfizer-
BioNTech.

Lệnh này yêu cầu, cho đến 
ngày 18/10, những người lao 
động của tiểu bang Oregon 
phải cung cấp bằng chứng 
về việc chích ngừa hoặc đối 
mặt với những hậu quả có 
thể gồm cả việc bị sa thải.

Các nguyên đơn lập luận 
trong đơn khiếu nại rằng 
việc thi hành lệnh này sẽ 
dẫn đến việc chấm dứt [hợp 
đồng] phi pháp, và họ đã 
yêu cầu tòa án tuyên bố lệnh 
đó là bất hợp pháp và ngăn 
chặn việc thực thi lệnh này.

“Các nguyên đơn là 
nhân viên của Nhánh Hành 
pháp… là những người 
muốn thực hiện quyền kiểm 
soát việc điều trị y tế của bản 
thân mà bị buộc phải lựa 
chọn giữa một bên là đặc 

quyền và quyền tự do với tư 
cách là công dân và bên còn 
lại là việc làm, nghề nghiệp 
và tương lai tài chính của 
họ,” đơn khiếu nại nêu rõ.

The Epoch Times đã liên 
lạc với văn phòng thống đốc 
để đưa nhận xét về vụ kiện này.

Phát ngôn viên của bà 
Brown, bà Liz Merah, đã 
biện hộ cho sắc lệnh này 
trong một tuyên bố với The 
Associated Press.

“Trước mức độ nghiêm 
trọng của tình hình, các yêu 
cầu về vaccine của người sử 
dụng lao động đã trở thành 
một công cụ quan trọng, và 
chính quyền tiểu bang đóng 
một vai trò trong đó. Điều 
cốt yếu là phải bảo vệ người 
lao động, nơi làm việc, và cơ 
sở của tiểu bang, cũng như 
các thành viên công chúng 
sử dụng các dịch vụ của 
tiểu bang,” bà nói với hãng 
thông tấn này.

Đơn kiện được đệ trình 
trong bối cảnh Oregon đối 
mặt với sự bùng phát số 
ca nhiễm COVID-19 trong 
những tuần gần đây, với mức 
trung bình trong bảy ngày 
là 2,222 ca hàng ngày hôm 
02/09, so với chỉ số vào giữa 
tháng Bảy là ít hơn 500 ca, 
theo cơ quan y tế tiểu bang.

Ông Tom Ozimek là người 
có kiến thức chuyên môn 
sâu rộng về lĩnh vực báo chí, 
bảo hiểm tiền gửi, tiếp thị và 
truyền thông cũng như đào 
tạo người trưởng thành. 

Hạo Văn biên dịch

Oregon: Cảnh sát và lính cứu hỏa kiện thống đốc 
về lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19 

Pfizer bắt đầu thử thuốc điều trị COVID-19 
dạng uống trên bệnh nhân đầu tiên 

Một người đi ngang qua logo của Pfizer giữa đại dịch bệnh do virus corona 
(COVID-19) ở quận Manhattan của New York hôm 01/04/2021.

Thống đốc Oregon Kate Brown trả lời trong một cuộc họp báo ở Roseburg, Oregon, 
hôm 02/10/2015. 

sản của các khoản dự trữ trong 
vòng chưa đầy một thập niên.

“Các dự toán theo luật hiện 
hành chỉ ra rằng Medicare vẫn 
phải đối mặt với sự thiếu hụt 
tài chính đáng kể sẽ cần được 
giải quyết bằng các quy định 
pháp luật khác. Luật như vậy 
nên được ban hành sớm hơn 
để giảm thiểu tác động đến 
những người thụ hưởng, nhà 
cung cấp và người nộp thuế,” 
báo cáo viết.

Báo cáo năm 2021 được ký 
bởi Bộ trưởng Ngân khố Janet 
Yellen, người điều hành cả hai 
quỹ HI và SMI; Bộ trưởng Lao 
động Marty Walsh; Bộ trưởng 
Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 
Xavier Becerra; và bà Kilolo 

Jajakazi, quyền Cục trưởng 
Cục An sinh Xã hội.

Hai vị trí ủy viên đại diện 
cho công chúng bị bỏ trống, và 
đang chờ những người do Tổng 
thống Joe Biden đề cử để được 
Thượng viện chấp thuận.

Ông Mark Tapscott là Biên 
tập viên Sáng lập của HillFaith 
kiêm Phóng viên Quốc hội của 
The Epoch Times, từng được 
ghi danh vào Đại sảnh Danh 
vọng của Đạo luật Tự do Thông 
tin Quốc gia (FOIA Hall of 
Fame). Ông là người Texas gốc 
Oklahoma, cũng là người ủng hộ 
cựu Tổng thống Ronald Reagan.

Thiện Lan biên dịch
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JACK PHILLIPS

Trong tuần lễ từ ngày 30/08 đến 
05/09, một hội đồng trường ở Bắc 

California đã phải đối mặt với phản 
ứng dữ dội từ các bậc cha mẹ sau khi 
một giáo viên trung học đã ngang 
nhiên khoe khoang trước camera 
rằng ông muốn biến học sinh của 
mình thành những nhà cách mạng; 
ông có một tấm bích chương về bạo 
chúa cộng sản Trung Quốc và kẻ sát 
nhân hàng loạt Mao Trạch Đông 
trên tường, và một lá cờ Antifa.

Hôm 01/09, Khu học chính 
Natomas, nằm ở Quận Sacramento, 
đã xác nhận rằng họ đã cho một giáo 
viên nghỉ phép và bây giờ đang hành 
động để sa thải ông, theo một tuyên 
bố từ học khu. Hội đồng không đề cập 
đến giáo viên này, nhưng trong các 
báo cáo khác và trong một video bí 
mật của Project Veritas, ông được xác 
nhận là Gabriel Gipe.

Tuyên bố này cho biết, “Ngày hôm 
qua (31/08), một nhóm phát hành 
một video quay lén đã được đăng tin 
rộng rãi. Trong video này, một giáo 
viên tại Trường Trung học Inderkum 
được ghi hình lại khi chia sẻ phương 
pháp giáo dục đáng lo ngại và làm xói 
mòn lòng tin của công chúng.”

Nhưng hôm 02/09, một số bậc 
cha mẹ đã xuất hiện trước một cuộc 
họp của hội đồng trường Natomas 
và bày tỏ nỗi thất vọng vì một giáo 

viên lại có tấm bích chương của ông 
Mao, người sáng lập Trung Cộng, là 
người  được ước tính đã gây ra cái 
chết bất thường của hàng chục triệu 
người dân và dàn dựng cuộc Cách 
mạng Văn hóa. Video của Project 
Veritas được cho là hiển thị [hình 
ảnh] bên trong lớp học của giáo viên 
này, trong đó có tấm bích chương 
của ông Mao.

Trong khi đó, [chiến dịch] Đại 
Nhảy Vọt thất bại của ông Mao, đã gây 
ra nạn đói, được một số người mô tả là 
“vụ sát nhân hàng loạt tồi tệ nhất mọi 
thời đại”, lấy đi sinh mạng của hơn 45 
triệu người.

Một người đàn ông đã hỏi trong 
cuộc họp hội đồng hôm 02/09 rằng, 
“Quý vị có cảm thấy nỗi đau này 
ngay tại đây không? Nỗi đau ấy vẫn 
còn đó. Câu hỏi duy nhất của tôi là 
ai sẽ người chịu trách nhiệm đây?” 
Ông nói thêm trong tràng pháo tay 
của khán giả, “Sự việc này không 
chỉ là chuyện một giáo viên… đã có 
rất nhiều biểu tượng của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Người đàn 
ông này có một lá cờ Antifa sau bàn 
làm việc của mình. Ông ta có Mao 
Chủ tịch ở góc phòng. Các vị đang 
đùa đấy ư?”

Một người phụ nữ tại hội đồng cho 
biết, “Lý do tại sao con gái tôi đứng 
sau lưng tôi là vì việc của tôi với tư 
cách là cha mẹ là phải bảo vệ con bé 
khỏi bất kỳ ai có ác ý với con bé.”

Một phụ huynh tên Paizly Gomez 
nói với hội đồng nhà trường rằng, 
“Bất kỳ giáo viên hoặc nhân viên 
nào thúc đẩy các chương trình nghị 
sự chính trị chống người Mỹ, thù 
hận đối với Hoa Kỳ cho học sinh, 
gia đình, các cộng đồng làm việc của 
chúng tôi – chúng tôi muốn quý vị 
lập tức rời đi. Không phải là nghỉ 
phép, và không phải trong một hoặc 
hai tuần. Mà ngay bây giờ.”

Một phụ huynh khác nói rằng 
hội đồng nhà trường, hiệu trưởng và 
các giáo viên khác là “các tội phạm” 
và “các đồng phạm” trong việc cho 
phép ông Gipe dạy ở đó, đồng thời 
nói thêm rằng các chế độ cộng sản là 
“xấu xa”.

Trong khi đó, quản trị viên Chris 
Events nói với KCRA-3 rằng ông 
Gipe đã thông báo với ông rằng 
video của Project Veritas đã bị 
chỉnh sửa rất nhiều, mặc dù không 
rõ bằng cách nào.

Theo tuyên bố trên, kể từ khi đó, 
học khu này đã gỡ những tấm bích 
chương khỏi các lớp học của ông 
Gipe, cũng như những con tem với 
hình ảnh của nhà độc tài Liên Xô, kẻ 
sát nhân hàng loạt Josef Stalin, “với 
một cụm từ vô cảm”, nhà lãnh đạo 
Bắc Hàn Kim Jong Un, “và những 
người khác”. Cảnh quay của Project 
Veritas cũng được cho là chỉ ra lá cờ 
Antifa màu đỏ và đen được dán trên 
tường lớp học của giáo viên này.

Ông Gipe cũng nói với thành viên 
bí mật của Project Veritas rằng ông 
sẽ khích lệ học sinh của mình tích 
cực tham gia vào các sự kiện cánh 
tả, nói thêm rằng ông đã làm việc 
với PSL – rõ ràng là đề cập đến Đảng 
vì Chủ nghĩa Xã hội và Giải phóng 
(Party for Socialism and Liberation) 
– và các nhóm khác. Hơn nữa, ông 
ta khẳng định có nhiều giáo viên có 
quan điểm tương tự như ông ta đang 
dạy ở trường.

Ông nói trong video rằng, “Tôi 
làm điều đó để có thêm sự tín nhiệm, 
vì vậy học sinh sẽ nhận được điểm 
khi làm việc đó. Và điều đó khuyến 
khích chúng làm việc đó. Tôi đã cho 
học sinh tham gia các cuộc biểu 
tình, các sự kiện cộng đồng, các cuộc 
thảo luận, phân phối thực phẩm, tất 
cả mọi thứ kiểu như vậy.”

The Epoch Times đã liên lạc với 
Khu học chính Natomas để có thêm 
bình luận.

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

Tịnh Nhi biên dịch

Hội đồng một trường ở California đối mặt
với phản ứng dữ dội vì giáo viên ‘cực tả’

KATABELLA ROBERTS
 

Theo một báo cáo gần đây từ 
Hiệp hội các Trường Đại học 

và Nhà Tuyển dụng Quốc gia 
(NACE), mức lương khởi điểm 
cho sinh viên tốt nghiệp đại học 
ở mức cao nhất từ trước đến nay 
bất chấp đại dịch COVID-19.

Theo Khảo sát Mức lương 
Mùa hè Năm 2021 của NACE, 
mức lương khởi điểm trung bình 
cho cấp đại học năm 2020 là 
55,260 USD, tăng khoảng 2.5% 
so với mức lương khởi điểm cho 
cấp học này năm 2019 là 53,889 
USD. Báo cáo này cũng cho 
thấy mức trung bình mới thể 
hiện mức tăng khoảng 8.5% so 
với mức lương khởi điểm trung 
bình cuối cùng cho cấp học này 
năm 2018 là 50,944 USD.

Các chuyên ngành kỹ thuật 
được trả lương cao nhất trong 
số những sinh viên tốt nghiệp 
năm 2020 lấy bằng cử nhân, với 
các chuyên ngành trong các 
lĩnh vực kỹ thuật đang thống 
trị danh sách 10 chuyên ngành 
cung cấp mức lương khởi điểm 
trung bình cao nhất.

Kỹ sư dầu khí đứng đầu với 
mức lương khởi điểm trung 
bình là 87,989 USD; tiếp theo 
là lập trình máy điện toán ở 

mức 86,098 USD; kỹ thuật máy 
điện toán là 85,996 USD; khoa 
học máy điện toán là 85,766 
USD, và kỹ thuật điện, kỹ thuật 
điện tử, và kỹ thuật truyền 
thông là 80,819 USD.

Các số liệu trên được báo 
cáo chỉ dành cho mức lương 
căn bản và không bao gồm tiền 
thưởng, hoa hồng, phúc lợi 
ngoài lề, hay mức lương làm 
thêm giờ. Dữ liệu này dựa trên 
249 trường đã cung cấp dữ liệu 
lương theo chương trình hoặc 
chuyên ngành cụ thể.

Ông Shawn VanDerziel, giám 
đốc điều hành NACE cho biết: 
“Trong một số trường hợp, việc 
tăng lương có thể phản ánh rõ 
giai đoạn thời gian đặc biệt này.”

“Ví dụ, nhu cầu gia tăng đối 
với các y tá làm nhân viên tuyến 
đầu trong đại dịch COVID-19 có 
thể đã thúc đẩy mức tăng 2.1% 
ở mức lương khởi điểm trung 
bình cho các chuyên ngành 
điều dưỡng đã đăng ký từ 57,416 
USD cho những sinh viên tốt 
nghiệp từ năm 2019 lên 58,626 
USD cho lớp sinh viên tốt 
nghiệp điều dưỡng đã đăng ký 
năm 2020.”

Báo cáo này được đưa ra bất 
chấp việc nhiều nhà tuyển dụng 
đang phải đối mặt với tình trạng 

thiếu hụt việc làm và khó khăn 
trong việc tuyển dụng do động 
lực thị trường việc làm đã bị đại 
dịch làm cho chao đảo, ngay 
cả khi có 8.7 triệu người chính 
thức đang bị thất nghiệp.

Các nhà tuyển dụng Hoa 
Kỳ đã công bố một kỷ lục 10.1 
triệu việc làm trống vào cuối 
tháng Sáu, con số cao nhất từng 
được Cục Thống kê Lao động 
ghi nhận kể từ khi cơ quan này 
bắt đầu theo dõi việc làm vào 
tháng 12/2000.

Báo cáo việc làm của Liên 
đoàn Doanh nghiệp Độc lập 
Quốc gia hồi tháng Bảy cho thấy 
49% chủ của các doanh nghiệp 
nhỏ báo cáo không thể tuyển đủ 
các việc làm trống – một mức 
cao kỷ lục trong 48 năm qua.

Thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ 
em với giá cả phải chăng, vấn đề 
nghỉ hưu liên quan đến đại dịch, 
những lo ngại về việc lây nhiễm 
COVID-19 và các khoản trợ 
cấp hào phóng do thất nghiệp 
vì đại dịch của liên bang đều 
được cho là những lý do đằng 
sau sự mất kết nối [giữa doanh 
nghiệp và người lao động] này.

Tuy nhiên, cùng với việc 
các biện pháp hạn chế đại dịch 
được nới lỏng, các loại vaccine 
COVID-19 được khai triển, và 

trợ cấp thất nghiệp do đại dịch 
của liên bang sẽ hết hạn vào 
ngày 06/09, thì tình trạng thiếu 
hụt lao động có thể giảm bớt.

Trong nỗ lực chống lại tình 
trạng thiếu hụt và để thu hút lao 
động, nhiều công ty, đặc biệt là 
những công ty trong lĩnh vực 
nhà hàng và khách sạn, cũng 
như các chủ doanh nghiệp nhỏ, 
đang tăng lương cho nhân viên.

Nhà kinh tế trưởng Bill 
Dunkelberg của NFIB cho biết 
trong một tuyên bố: “Các chủ 
doanh nghiệp nhỏ đã phải chật 
vật để tìm được những người 
lao động có trình độ cho các 
vị trí còn trống của họ. Những 
người chủ đang tăng lương 
thưởng lên mức cao nhất trong 
48 năm qua để thu hút những 
nhân viên cần thiết.”

Sẽ chứng kiến   mức lương 
khởi điểm tăng lên 15 USD mỗi 
giờ kể từ tháng Mười, các công 
ty như McDonald’s, Chipotle và 
Walgreens Boots Alliance đều 
đã lựa chọn tăng lương.

Hồi tháng Tám, Ngân hàng 
PNC có trụ sở tại Pittsburgh, 
một trong những công ty dịch 
vụ tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, 
cho biết họ đang tăng mức 
lương tối thiểu của mình lên 18 
USD mỗi giờ, đồng thời cũng 
tăng lương cho những người lao 
động có mức lương cao, theo 
điều mà công ty này mô tả là 
“hiệu ứng đàn accordion” khắp 
các chi nhánh của họ.

 
Bản tin có sự đóng góp của Tom 
Ozimek
Hồng Ân biên dịch

Mức lương khởi điểm của sinh viên ra trường 
cao nhất từ trước đến nay bất chấp đại dịch

JACK PHILLIPS

Hơn 7 triệu người trên khắp 
Hoa Kỳ không còn trợ cấp 

thất nghiệp đại dịch kể từ Ngày 
lễ Lao động (06/09), và Tòa 
Bạch Ốc không có kế hoạch gia 
hạn cho chương trình này.

Các khoản trợ cấp thất 
nghiệp liên bang khẩn cấp trị giá 
300 USD/người mỗi tuần từng là 
một điều khoản quan trọng của 
Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An 
ninh Kinh tế do Virus Corona 
(CARES) được thông qua hồi 
tháng 03/2020 và được Quốc hội 
gia hạn trong luật tiếp theo. 

Ngày hết hạn 06/09 là một 
phần của một thỏa thuận quốc 
hội được thực hiện vào đầu 
năm nay để gia hạn viện trợ thất 
nghiệp của chính phủ liên bang. 
Cũng vào đầu năm nay, hơn hai 
chục tiểu bang do Đảng Cộng 
Hòa lãnh đạo đã hành động 
để kết thúc sớm các khoản trợ 
cấp thất nghiệp bổ sung, cho 
rằng chương trình này không 
tạo ra động lực cho người Mỹ 
tham gia lực lượng lao động.

Ông Jared Bernstein, một 

thành viên của Hội đồng Cố vấn 
Kinh tế của Tòa Bạch Ốc, nói với 
The Associated Press trong một 
bản tin phát hành ngày 05/09, 
“Nền kinh tế trị giá 22 ngàn tỷ 
USD phần lớn đang hoạt động 
trên đà phát triển và chúng tôi 
có động lực mạnh mẽ trong việc 
đi đúng hướng thay mặt cho 
lực lượng lao động Hoa Kỳ.”

Ông nói, chính phủ Tổng 
thống Biden không có kế hoạch 
đánh giá lại trợ cấp thất nghiệp.

Bộ trưởng Lao động Marty 
Walsh và Bộ trưởng Ngân khố 
Janet Yellen đã đưa ra những 
tuyên bố tương tự hồi tháng 
08/2021, cho rằng lực lượng lao 
động Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho 
việc kết thúc các quyền lợi.

Hồi tháng Tám, Bà Yellen 
và ông Walsh đã viết trong một 
bức thư gửi đến các chủ tịch của 
các ủy ban Hạ viện và Thượng 
viện rằng, “Khoản trợ cấp tạm 
thời 300 USD sẽ hết hạn vào 
ngày 06/09, theo kế hoạch. 
Như Tổng thống Biden đã nói, 
khoản phúc lợi tăng cường này 
luôn chỉ là tạm thời và việc nó 
hết hiệu lực là thích hợp.”

“Nhìn chung, nền kinh tế 
đang đi lên và phục hồi,” ông 
Walsh nói với hãng thông tấn 
AP trong một cuộc phỏng vấn 
khác. “Tôi nghĩ rằng nền kinh tế 
Mỹ và người lao động Mỹ đang 
ở một vị thế tốt hơn vào Ngày lễ 
Lao động năm 2021 so với Ngày 
lễ Lao động năm 2020.”

Các nhà lập pháp thiên tả 
trong Đảng Dân Chủ hiện đang 
thúc giục chính phủ Tổng thống 
Biden khôi phục các phúc lợi 
liên quan đến đại dịch.

“Chúng ta cần gia hạn thêm 
Bảo hiểm Thất nghiệp vốn đã 
được gia hạn cho hàng triệu 
người lao động thất nghiệp 
vì cuộc khủng hoảng này vẫn 
chưa kết thúc. Mọi người đang 
không chỉ phải đối diện với sự 
gia tăng các ca nhiễm COVID; 
họ còn phải đối diện với các tác 
động của biến đổi khí hậu, từ 
lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực 
của tôi đến các đợt nắng nóng 
và hỏa hoạn ở miền Tây,” Dân 
biểu Jamaal Bowman (Dân 
Chủ–New York), một thành 
viên của “Biệt đội” thiên tả, nói 
với các hãng thông tấn trong 

một tuyên bố vào cuối tuần lễ 
kết thúc ngày 05/09.

Theo dữ liệu do Cục Thống 
kê Lao động công bố hôm 
03/09, có 235,000 việc làm đã 
được tạo ra trong tháng Tám, 
giảm mạnh so với 1.1 triệu việc 
làm được tạo ra trong tháng Bảy 
và thấp hơn dự đoán của các 
chuyên gia là 733,000 việc làm.

Tổng thống Joe Biden cho 
biết biến thể Delta COVID-19 

bị xem là lý do chính khiến nền 
kinh tế tăng thêm ít việc làm 
hơn vào tháng trước.

Các quan chức Tòa Bạch Ốc 
đã không phúc đáp ngay yêu cầu 
bình luận của The Epoch Times.

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

Minh Ngọc biên dịch

Trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người Mỹ hết hạn vào Ngày lễ Lao động

JACK PHILLIPS
 

Theo người quản lý của một 
nhà hàng McDonald’s ở 

tiểu bang Oregon, nhà hàng 
này hiện đang cố gắng thuê các 
thiếu niên 14 tuổi và 15 tuổi làm 
việc do “các vấn đề về nhân sự”.

“Hiện nay cần tuyển người 
14 và 15 tuổi,” đây là nội dung 
một tấm biển tại một nhà hàng 
McDonald’s ở Medford, theo các 
bức ảnh được đăng trực tuyến.

Cô Heather Coleman, 
người điều hành một nhà hàng 
McDonald’s, nói rằng việc tăng 
mức lương tối thiểu lên 15 USD 
một giờ tại nhà hàng này đã 
không thu hút được nhiều ứng 
viên mới. Cô cho biết, khi độ 
tuổi tuyển dụng được hạ xuống 
15, khoảng 25 người đã nộp đơn 
trong vòng hai tuần.

“Luôn luôn có các vấn đề về 
nhân sự, nhưng điều này chưa 
từng xảy ra,” cô Coleman nói và 
lưu ý rằng những nhân viên trẻ 
này là “cái may trong cái rủi”.

“Họ có động lực và đạo đức 
làm việc,” cô nói trong một 
cuộc phỏng vấn với Business 
Insider, đồng thời xác nhận rằng 
nhà hàng này đang tuyển dụng 
thanh thiếu niên dưới 16 tuổi. 
“Họ hiểu được công nghệ. Họ 
nắm bắt rất nhanh.”

Cô Coleman lưu ý rằng cô đã 
thử một số cách khác nhau để 
cố gắng và thúc đẩy việc tuyển 
dụng nhưng không giúp ích gì. 
Sự việc diễn ra giữa bối cảnh 
McDonald’s và các nhà hàng 
thức ăn nhanh khác buộc phải 
đóng cửa các khu vực ăn uống của 
họ do sự lây lan của COVID-19 
cũng như các lệnh cấm của chính 
phủ liên bang và địa phương.

Trước đó trong năm 2020, 
một tiệm Burger King ở Ohio 
đã thực hiện hành động tương 
tự và đặt một tấm biển có nội 
dung, “Quý vị có con cháu 14 
hay 15 tuổi không? Các cháu 
có cần một công việc không?? 
Chúng tôi sẽ thuê các cháu!”

Mỗi một tiểu bang đều có 

những luật lệ khác nhau về lao 
động trẻ em, mặc dù Bộ Lao 
động Hoa Kỳ nói rằng 14 là độ 
tuổi tối thiểu cho các công việc 
phi nông nghiệp. Theo Cục Lao 
động và Công nghiệp của tiểu 
bang Oregon, tại Oregon thanh 
thiếu niên trong độ tuổi 14 và 
15 không được làm việc trong 
giờ học và bị giới hạn làm việc 
trong vòng ba giờ trong các 
ngày thường.

Hoa Kỳ đã có thêm 943,000 
việc làm một cách đầy ấn tượng 
trong tháng 07/2021, vượt quá 
mong đợi. Nhưng trong tháng 
08/2021, đó lại là một câu 
chuyện rất khác.

Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra 
ít việc làm nhất trong bảy tháng 
đầu năm và vào tháng 08/2021 
do việc thuê mướn trong lĩnh 
vực giải trí và khách sạn bị đình 
trệ trong bối cảnh các ca nhiễm 
COVID-19 tăng trở lại. Theo 
một báo cáo việc làm từ Bộ Lao 
động hôm 03/09, điều này làm 
giảm nhu cầu tại các nhà hàng 

và các địa điểm ăn uống khác.
Báo cáo cho thấy số việc làm 

phi nông nghiệp đã tăng 235,000 
trong tháng 08/2021, giảm so 
với 943,000 việc làm được bổ 
sung trong tháng 07/2021 và 
thấp hơn nhiều so với mức tăng 
dự đoán là 750,000.

Số lượng việc làm trong lĩnh 
vực giải trí và khách sạn đã thay 
đổi không đáng kể khi số lượng 
việc làm trong nhà hàng và 
quán bar giảm 42,000, bù trừ 
cho mức tăng 36,000 việc làm 
trong các lĩnh vực nghệ thuật, 
vui chơi và giải trí. Các nhà bán 
lẻ đã mất 29,000 việc làm.

Năm nay, tính đến thời điểm 
này, tăng trưởng việc làm phi 
nông nghiệp đã đạt trung bình 
586,000 mỗi tháng và trong khi 
số lượng việc làm đã tăng 17 
triệu kể từ tháng 04/2020, con 
số này vẫn giảm 5.3 triệu, tương 
đương 3.5%, so với mức trước 
đại dịch vào tháng 02/2020.

Một số nhà kinh tế cho rằng 
một vài yếu tố khác nhau đã góp 
phần vào những nguyên nhân 
của tình trạng thiếu hụt lao 
động này, trong đó có trợ cấp 
thất nghiệp do đại dịch của liên 
bang, nỗi sợ hãi về bản thân đại 
dịch COVID-19, và tình trạng 
thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ em 
khi các trường học đóng cửa vì 
loại virus này.

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

Bản tin có sự đóng góp của 
Tom Ozimek

Minh Ngọc biên dịch

Oregon: McDonald’s tuyển dụng thiếu niên 14 tuổi do ‘vấn đề về nhân sự’

Chi phí của các cuộc chiến tranh khủng bố:
20 năm, 8 ngàn tỷ USD và 929,000 nhân mạng

Một bảng hiệu ghi ‘Chúng tôi đang tuyển dụng!’ được đặt tại một cửa hàng Starbucks trên 
Hollywood Boulevard, Los Angeles hôm 23/06/2021.

Biển báo ‘Cần người’ được dán bên cạnh bảng hướng dẫn an toàn về virus corona trước một 
nhà hàng ở Los Angeles vào ngày 28/05/2021. 
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Một hình ảnh tư liệu về McDonald's.

thuế thấp hơn so với trước khi 
các cuộc chiến tranh bắt đầu. 
Nếu [các cử tri] không nghĩ về 
việc quý vị sẽ chi trả cho điều 
đó như thế nào, thì rất dễ tiếp 
diễn các cuộc chiến trong một 
thời gian dài.”

Lãi suất đã ở các mức thấp 
gần như kỷ lục kể từ cuộc 
khủng hoảng tài chính năm 
2008, cho phép chính phủ 
Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ cho các 
cuộc xung đột ở hải ngoại.

Bà Bilmes nói: “Đây là một 
đặc trưng về thời gian lâu dài của 
các cuộc chiến, không phải là 
một sai sót. Sẽ là bất khả thi nếu 
không có các thuế suất này.” 

Nếu thuế suất quay trở 
về các mức trung bình lịch 
sử vào khoảng 5.5%, thì số 
tiền mà chính phủ Hoa Kỳ 
sẽ phải trả cho lãi suất và 
chi phí chăm sóc sức khỏe 
trong tương lai sẽ tăng vọt. 
Bà Bilmes bày tỏ lo ngại rằng 
chính phủ có thể vỡ nợ và 
chối từ các nghĩa vụ đối với 
các cựu chiến binh Hoa Kỳ 
nếu điều này xảy ra; đó là lý 
do bà đã đề nghị có một Quỹ 
Tín thác Cựu chiến binh.

Tổng thống Joe Biden đã 
thảo luận về dữ liệu của Dự án 
Chi phí Chiến tranh khi phát 
biểu trước toàn quốc về cuộc 

rút quân khỏi Afghanistan vào 
một ngày trước đó.

Tổng thống Biden nói, 
“Sau hơn 2 ngàn tỷ USD đã chi 
ở Afghanistan – con số chi phí 
mà các nhà nghiên cứu tại Đại 
học Brown ước tính là hơn 300 
triệu USD một ngày, kéo dài 
hơn 20 năm ở Afghanistan; 
người Mỹ nên nghe điều này: 
300 triệu USD mỗi ngày trong 
hai thập niên.” 

Con số 2 ngàn tỷ USD được 
Tổng thống Biden trích dẫn 
cao hơn gấp đôi so với ước 
tính chính thức của Bộ Quốc 
phòng (DoD).

Báo cáo Chi phí Chiến 
tranh viết, “Ước tính 837 tỷ 
USD của DoD tất nhiên là 
chính xác – nếu chúng ta chỉ 
tập trung vào số tiền mà DoD 
đã được phân bổ cho cuộc 
chiến Afghanistan và bỏ qua 
các chi phí lớn khác, có lẽ 
quan trọng nhất là chi phí 
chăm sóc cựu chiến binh sau 
ngày 11/09.” 

Bà Catherine Lutz, đồng 
giám đốc của Dự án Chi phí 
Chiến tranh, cho biết Hoa Kỳ 
có nguy cơ bước vào một cuộc 
chiến bất tận khác nếu người 
Mỹ không tính đến hậu quả 
thực sự của những cuộc chiến 
tranh như vậy.

Bà nói, “Những điệp khúc 
không ngớt mà chúng ta 
nghe thấy – những thứ như 
‘Afghanistan là nghĩa địa của 
các đế chế,’ chứ không phải là 
nghĩa địa của hàng chục ngàn 
nhân mạng, như báo cáo của 
chúng tôi vừa cho thấy – là vô 
nhân tính. Trừ phi chúng ta có 
một cách mới để kể câu chuyện 
về những gì Hoa Kỳ làm khi 
tham chiến, nếu không chúng 
ta sẽ lại thấy mình ở một 
Afghanistan khác.”

Ông Ken Silva đưa tin về 
các vấn đề an ninh quốc gia 
cho The Epoch Times. Kinh 
nghiệm đưa tin của ông cũng 
bao gồm cả an ninh mạng, tội 
phạm và tài chính hải ngoại. 

Minh Ngọc biên dịch

KEN SILVA

Tháng 09/2002, chính 
phủ Tổng thống George 

W. Bush cho biết cuộc chiến 
chống Iraq tiêu tốn tới 200 tỷ 
USD. Hóa ra là số tiền đó thậm 
chí còn không đủ để chi trả các 
khoản thanh toán lãi suất.

Thông tin trên là theo một 
nghiên cứu đề ngày 01/09 
của Dự án Chi phí Chiến 
tranh của Đại học Brown, 
khởi xướng cách đây khoảng 
10 năm để giải quyết những 
vấn đề được cho là thiếu sót 
trong cách chính phủ khi đó 
đo lường và báo cáo về những 
thiệt hại mà chiến tranh đã 
gây ra cho Hoa Kỳ.

Theo báo cáo này, tổng chi 
phí ngân sách và các khoản nợ 
đáo hạn trong tương lai của các 
cuộc chiến sau ngày 11/09 là 
khoảng 8 ngàn tỷ USD quy đổi 
theo giá đồng dollar Mỹ hiện 
nay. Con số đó bao gồm hơn 
2.1 ngàn tỷ USD do Bộ Quốc 
phòng chi, 1 ngàn tỷ USD tiền 
lãi – chia đều cho các cuộc 
xung đột ở Iraq và Afghanistan 
– và 2.2 ngàn tỷ USD cho 
các nghĩa vụ chăm sóc y tế 
trong tương lai đến năm 2050.

Dự án Chi phí Chiến tranh 
cũng công bố dữ liệu mới về 
thiệt hại về người, ước tính 
khoảng 929,000 người đã thiệt 
mạng vì các cuộc chiến chống 
khủng bố – bao gồm hơn 
387,000 thường dân và 7,000 
binh lính Hoa Kỳ.

Theo Dự án Chi phí Chiến 
tranh, ước tính thiệt hại về cả 
người và của này đều là những 
con số thận trọng.

Nhóm nghiên cứu cho 
biết, “Số người thiệt mạng 
cao hơn gấp bội vì dư âm của 
các cuộc chiến tranh – chẳng 
hạn như do cúp nước, nước 
thải và các vấn đề cơ sở hạ 
tầng khác, và dịch bệnh liên 
quan đến chiến tranh.”

Dự án Chi phí Chiến tranh 
đã tổ chức hội thảo trực tuyến 
hôm 01/09 để các nhà nghiên 
cứu thảo luận về kết quả của họ.

Giáo sư Đại học Harvard 

Linda Bilmes, người đã dẫn 
đầu công việc tính toán chi phí 
tài chính, cho biết tư duy con 
người khó có thể hiểu nổi mức 
chi phí 8 ngàn tỷ USD này.

Bà Bilmes nói: “Một cách 
để hình dung quy mô của con 
số đó là: Nếu quý vị có tờ mệnh 
giá 1,000 USD, thì 1 triệu USD 
sẽ cao 4.3 inch (gần 11 cm); 
1 tỷ USD sẽ cao 358 feet (hơn 
109 m) – tương đương với 
chiều cao của Tượng Nữ thần 
Tự do – và 1 ngàn tỷ USD sẽ 
cao 67 dặm (107.8 km), xa hơn 
rất nhiều đoạn đường mà ông 
Elon Musk đã đi bằng hỏa tiễn 
của mình.”

Bà Bilmes lưu ý, lý do 
người Mỹ chưa cảm nhận 
được mức phí tổn này là vì 
các cuộc chiến đó được chi trả 
bằng nợ thay vì bằng thuế; bà 
gọi chúng là “các cuộc chiến 
bằng thẻ tín dụng.”

Bà nói: “Chúng ta từng 
tăng thuế để tài trợ cho các 
cuộc chiến tranh, đồng thời 
lưu ý rằng các khung thuế 
suất (marginal tax rate - là tỷ 
suất thuế tính trên đồng USD 
tiếp theo của thu nhập chịu 
thuế) cao nhất là 92% trong 
Chiến tranh Triều Tiên và 77% 
trong chiến tranh Việt Nam.”

“Hầu hết người Mỹ hiện trả 

RABIH MOGHRABI/AFP VIA GETTY IMAGES

Một người đàn ông nói trong một cuộc họp của hội 
đồng quản trị Khu học chính Natomas về một giáo 
viên được cho là đã dạy học sinh của mình trở thành 
những nhà cách mạng cánh tả. 

NATOMAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT/SCREENSHOT VIA THE EPOCH TIMES

Xe tăng của quân đội Hoa Kỳ 
lăn bánh qua sa mạc Kuwait 
lúc diễn tập, cách biên giới 

Iraq khoảng 15 dặm (khoảng 
24km), hôm 21/12/2002. 

Số người thiệt 
mạng cao hơn gấp 

bội vì dư âm của 
các cuộc chiến 
tranh – chẳng 
hạn như do cúp 

nước, nước thải và 
các vấn đề cơ sở hạ 
tầng khác, và dịch 

bệnh liên quan 
đến chiến tranh.

Theo báo cáo “Dự án Chi 
phí Chiến tranh” của

Đại học Brown
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ISABEL VAN BRUGEN

Thượng nghị sĩ Rick Scott 
(Cộng Hòa–Florida) đang 

chỉ trích Giám đốc điều hành 
Đông Kodak James Continenza 
vì đã xin lỗi Trung Cộng về 
một bài đăng trên Instagram 
có hình ảnh của khu vực Tân 
Cương – nơi nhà cầm quyền 
này bị cáo buộc phạm tội diệt 
chủng – sau một số lời phàn 
nàn trên các nền tảng truyền 
thông xã hội bị kiểm duyệt gay 
gắt của Trung Quốc.

Nhà lập pháp thuộc Đảng 
Cộng Hòa này đã gửi cho ông 
Continenza một lá thư hôm 
01/09 để phản ứng với quyết 
định của hãng Kodak vào tháng 
trước về việc gỡ bỏ 10 hình ảnh 
của nhiếp ảnh gia người Pháp 
Patrick Wack chụp cuộc sống ở 
khu vực Tân Cương phía tây bắc 
Trung Quốc, nơi có ít nhất một 
triệu người Duy Ngô Nhĩ và các 
dân tộc thiểu số khác đang bị 
giam giữ trong một mạng lưới trại 
tạm giam và trại cải tạo rộng lớn.

Ông Wack mô tả những bức 

ảnh của mình như một cách 
đưa tin trực quan về việc Tân 
Cương “đột ngột trở thành một 
xã hội đáng sợ kiểu Orwellian” 
trong 5 năm qua, vốn đã gây 
ra phản ứng dữ dội từ các tài 
khoản Instagram của Trung 
Quốc. Sau đó, hãng Kodak đã 
xin lỗi vì “bất kỳ sự hiểu lầm 
hoặc xúc phạm nào” mà bài 
đăng có thể đã gây ra.

Hãng này cũng cho biết 
trong một tuyên bố riêng đăng 
trên nền tảng truyền thông xã 
hội WeChat của Trung Quốc 

rằng, “Trong một thời gian dài, 
Kodak đã duy trì mối giao hảo 
tốt đẹp với Trung Cộng và hợp 
tác chặt chẽ với các cơ quan 
chính phủ khác nhau. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục tôn trọng chính 
phủ Trung Quốc và luật pháp 

Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tự 
kiểm tra và sửa đổi bản thân, coi 
trường hợp này là một ví dụ về 
sự cần thiết phải thận trọng.”

Trong một bài đăng trên 
Twitter, Thượng nghị sĩ (TNS) 
Scott cho biết thật “đáng xấu 

FRANK YUE

Hôm 01/09, Bộ Quốc phòng 
Hoa Kỳ đã cáo buộc Bắc 

Kinh về việc thực hiện luật hàng 
hải sửa đổi, gọi đây là “một mối 
đe dọa nghiêm trọng” đối với tự 
do hàng hải.

Hoa Kỳ tham gia cùng một 
số quốc gia đẩy lùi các tuyên bố 
lãnh thổ không cụ thể và được 
xác định một cách chung chung 
của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hôm 01/09, phát ngôn viên 
Ngũ Giác Đài John Supple cho 
biết, “Hoa Kỳ vẫn kiên quyết 
rằng bất kỳ luật hoặc quy định 
nào của quốc gia ven biển đều 
không được vi phạm các quyền 
hàng hải và hàng không mà 
tất cả các quốc gia được hưởng 
theo luật pháp quốc tế.”

Ông Supple nói thêm rằng 
“các tuyên bố hàng hải bất 

hợp pháp và sâu rộng của 
Trung Quốc… gây ra một mối 
đe dọa nghiêm trọng đối với tự 
do trên biển.”

Cùng ngày, phát ngôn viên 
Bộ Ngoại giao Ned Price cho 
biết tại một cuộc họp báo rằng 
Hoa Kỳ tuân theo nguyên tắc 
của một “bộ quy tắc chung 
cho tất cả các quốc gia, dù lớn 
hay nhỏ, đưa vào trong lĩnh 
vực hàng hải.” Ông bày tỏ sự 
phản đối không ngừng của ông 
đối với các “tuyên bố hàng hải 
bất hợp pháp, quá đáng” của 
Trung Quốc.

Một trong những tuyên bố 
chủ quyền của Trung Quốc 
là “đường 9 đoạn”, trải dài ra 
ngoài biên giới của nước này 
vào Biển Đông.

Tháng 09/1983, lần đầu 
tiên Trung Quốc đưa ra một bộ 
luật giao thông hàng hải. Bản 

cập nhật mới nhất vào tháng 
Tư đã có hiệu lực hôm 01/09. 
Luật này yêu cầu tất cả các tàu 
thuyền ngoại quốc đi vào vùng 
biển mà Bắc Kinh đưa ra tuyên 
bố lãnh thổ phải báo cáo chi 
tiết nhận dạng cho cơ quan 
hàng hải Trung Quốc.

Các quy định mới áp dụng 
cho các tàu lặn, tàu nguyên tử, 
và tàu chở hàng hóa có nguy 
hiểm tiềm tàng, chẳng hạn như 
dầu, khí hóa lỏng, và các hóa 
chất độc hại khác.

Trong một bài báo ngày 
29/08, hãng thông tấn nhà nước 
Trung Quốc Thời báo Hoàn Cầu 
cho rằng các tàu quân sự đi vào 
lãnh hải của Trung Quốc mà 
không thông báo trước sẽ bị 
coi là “hành động khiêu khích 
nghiêm trọng” và sẽ phải đối 
mặt với việc bị quân đội Trung 
Quốc xua đuổi hoặc trừng phạt 

mạnh hơn.
Tại Úc, Bộ Quốc phòng đã 

bác bỏ những yêu cầu mới của 
Trung Quốc đối với các tàu 
ngoại quốc, theo The Australian 
Financial Review. Bộ Quốc 
phòng Úc nhấn mạnh trong 
một tuyên bố rằng điều quan 
trọng là bất kỳ yêu cầu nào như 
vậy phải phù hợp với luật pháp 
quốc tế, đặc biệt là Công ước 
Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Bộ Quốc phòng Úc cho biết 
thêm rằng, “Các tàu của Lực 

lượng Phòng vệ Úc sẽ tiếp tục 
thực hiện quyền tự do hàng hải, 
phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Tại Nhật Bản, một bài báo 
ngày 01/09 trên tờ Sankei News 
đã cảnh báo rằng Nhật Bản nên 
cảnh giác trước nước đi mới của 
Trung Quốc. Khi Trung Quốc 
thúc đẩy việc mở rộng lãnh thổ, 
thì Trung Quốc có khả năng tìm 
kiếm sự đối đầu với Nhật Bản liên 
quan đến Quần đảo Senkaku.

 
An Nhiên biên dịch

Các tàu hải quân của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, và Philippines tiến hành các cuộc diễn tập đội 
hình và thao diễn thông tin liên lạc ở Biển Đông, tháng 05/2019.

TNS. Rick 
Scott (Cộng 
Hòa–Florida) 
nói chuyện 
tại Hội nghị 
Hành động 
Chính trị Bảo 
tồn Truyền 
thống ở 
Orlando, 
Florida, hôm 
26/02/2021.

Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ 
về Khí hậu John Kerry trên màn hình 
cùng với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương 
Nghị trong một cuộc họp qua liên kết 
video hôm 01/09/2021.

FRANK FANG

Tổng thống (TT) Joe Biden đã 
chỉ ra sự cạnh tranh của Hoa 

Kỳ với Trung Quốc là lý do Hoa 
Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, 
trong bài diễn văn hôm 31/08 
tuyên bố chấm dứt cuộc xung đột 
kéo dài 20 năm tại quốc gia bị 
chiến tranh tàn phá này.

Trước khi bình luận về Trung 
Quốc, ông nói rằng chính sách 
ngoại giao tương lai của Hoa Kỳ sẽ 
rút ra từ hai bài học ở Afghanistan.

“Đầu tiên, chúng ta phải đặt 
ra các nhiệm vụ với những mục 
tiêu rõ ràng, khả thi – không phải 
những mục tiêu mà chúng ta sẽ 
không bao giờ đạt được,” Tổng 
thống Biden nói trong Phòng 
Quốc yến tại Tòa Bạch Ốc. “Và 
điều thứ hai là chúng ta phải tập 
trung một cách rõ ràng vào lợi 
ích an ninh quốc gia căn bản của 
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.”

Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ tránh 
“các hoạt động điều động binh 
sĩ quy mô lớn” mà mục đích của 
các đợt điều động đó là xây dựng 
một quốc gia, và sự thay đổi này 
“sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ 
hơn, hiệu quả hơn và an toàn 
hơn tại quê nhà.”

Ông nói: “Đó là về sự kết thúc 
một kỷ nguyên của các chiến 
dịch quân sự lớn nhằm tái thiết 
các quốc gia khác.”

TT Biden cho biết bây giờ Hoa 
Kỳ nên tập trung vào các mối 
đe dọa đến từ Nga và trên hết là 
Trung Quốc.

TT Biden nói: “Thế giới đang 
thay đổi. Chúng ta đang tham 
gia vào một cuộc cạnh tranh 
nghiêm trọng với Trung Quốc. 
Chúng ta đang đối mặt với các 
cuộc tấn công mạng và sự tăng 
vọt của vũ khí nguyên tử.

“Chúng ta phải tăng cường 
khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ 
để đối đầu với những thách thức 
mới này trong cuộc cạnh tranh 
cho thế kỷ 21.

“Trong cuộc cạnh tranh này, 
Trung Quốc hay Nga chẳng muốn gì 
hơn là Hoa Kỳ sa lầy ở Afghanistan 
thêm một thập niên nữa.”

Trong những tháng gần đây, 
các hoạt động xây dựng nguyên 
tử và không gian mạng của nhà 
cầm quyền Trung Cộng được 
giám sát chặt chẽ.

Hồi tháng 07/2021, Bộ Tư 
pháp Hoa Kỳ thông báo rằng 
4 công dân Trung Quốc làm 
việc cho Bộ An ninh Quốc gia 
Trung Quốc, cơ quan tình báo 
đứng đầu của nhà cầm quyền 
này, đã bị buộc tội trong một 
chiến dịch tấn công mạng toàn 
cầu nhằm đánh cắp các bí mật 
thương mại và thông tin nhạy 
cảm từ các công ty, trường đại 
học và các cơ quan chính phủ.

Cũng trong tháng Bảy, Cơ 
quan An ninh Quốc gia, Cơ quan 
An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, 
cùng với Cục Điều tra Liên bang 
(FBI) đã ban hành một khuyến 
nghị chung cung cấp các hướng 

dẫn về việc làm sao các công ty 
và cá nhân có thể tự bảo vệ mình 
trước những hoạt động mạng do 
nhà nước Trung Cộng bảo trợ.

Trong một hội nghị chuyên 
đề vào tháng Tám, Đô đốc 
Charles Richard, chỉ huy 
trưởng của Bộ Tư lệnh Chiến 
lược Hoa Kỳ, đã cảnh báo về 
tốc độ “ngoạn mục” của Trung 
Quốc trong quá trình hiện đại 
hóa quân đội. Ông đặc biệt bày 
tỏ lo ngại về năng lực nguyên 
tử ngày càng tiến bộ của Trung 
Quốc, điều mà ông cho là sẽ cho 
phép Bắc Kinh “tiến hành bất 
kỳ chiến lược khai triển nguyên 
tử khả dụng nào.”

Mới đây, Liên đoàn các 
Khoa học gia Hoa Kỳ và Trung 
tâm James Martin có trụ sở tại 
California sau khi phân tích 
các hình ảnh vệ tinh đã phát 
hiện ra rằng Trung Quốc đang 
xây dựng hơn 200 hầm chứa 
nguyên tử mới. Các hầm chứa 
mới này đang được xây dựng 
tại hai sân bãi riêng biệt ở 
vùng Tân Cương viễn tây của 
Trung Quốc và tỉnh Cam Túc 
lân cận.

Trước đó, ông Tô Tử Vân 
(Su Tzu-yun), một nhà phân 
tích cao cấp của Viện Nghiên 
cứu Quốc phòng và An ninh 
Quốc gia có trụ sở tại Đài Loan, 
nói với The Epoch Times rằng 
quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi 
Afghanistan được đưa ra để 
Hoa Thịnh Đốn có thể chuyển 
nguồn lực quân sự của mình 
sang khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương hầu đối đầu 
với Trung Quốc.

Đối với tương lai mối bang 
giao Trung Quốc–Hoa Kỳ, ông 
Tô nói rằng có những dấu hiệu 
cho thấy chính phủ TT Biden chỉ 
có ý định hợp tác với nhà cầm 
quyền Trung Cộng về các vấn 
đề mang tính chọn lọc – những 
chủ đề không có bất kỳ tác động 
trực tiếp nào đến an ninh hoặc 
lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Với lý do đó, ông Tô cho biết 
chính phủ Tổng thống Biden đã 
chọn làm việc với Bắc Kinh về vấn 
đề biến đổi khí hậu.

Ông Frank Fang là một ký giả tại 
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.

An Nhiên biên dịch

Tổng thống Biden: Rút quân 
khỏi Afghanistan cho phép 
Hoa Kỳ tăng sức mạnh để 
đối đầu với Trung Quốc

TNS Rick Scott chỉ trích Giám đốc điều 
hành Kodak vì đã xin lỗi Trung Cộng

Bắc Kinh trao cho Hoa Kỳ danh sách các điều 
kiện để đổi lấy sự hợp tác về biến đổi khí hậu

FRANK FANG

Bộ trưởng Ngoại giao 
Trung Quốc Vương Nghị 

đã trao cho đặc phái viên khí 
hậu Hoa Kỳ John Kerry một 
bộ hướng dẫn mà Hoa Kỳ 
nên tuân theo nếu chính phủ 
Tổng thống Biden tìm kiếm 
sự hợp tác của Bắc Kinh về 
biến đổi khí hậu.

Ông Kerry hiện đang ở 
chặng thứ hai của chuyến 
công du Á Châu để đàm phán 
về chương trình khí hậu. Ông 
đã đến Nhật Bản đầu tiên, 
trước khi đến thành phố cảng 
Thiên Tân của Trung Quốc 
vào hôm 31/08 cho một 
chuyến thăm ba ngày. Ông 
đã có  lịch gặp ông Giải Chấn 
Hoa (Xie Zhenhua), đặc phái 
viên của Trung Quốc về các 
vấn đề biến đổi khí hậu.

Hôm 01/09, ông Kerry và 
ông Vương đã tổ chức một 
cuộc họp trực tuyến để thảo 
luận về hợp tác song phương 
về biến đổi khí hậu. Trong các 
cuộc hội đàm này, ông Vương 
đã đưa vào các mối quan tâm 
chính trị rộng lớn hơn của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(Trung Cộng) và cảnh báo 
ông Kerry rằng “sự hợp tác 
khí hậu giữa Trung Quốc–
Hoa Kỳ không thể tách rời 
khỏi môi trường rộng lớn hơn 
của mối bang giao Trung–
Mỹ,” theo một tuyên bố từ 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Vương đổ lỗi cho Hoa 
Kỳ vì đã làm xấu đi mối bang 
giao Trung Quốc–Hoa Kỳ 
trong những năm gần đây và 
kêu gọi Hoa Kỳ “ngừng coi 
Trung Quốc như một mối đe 
dọa và đối thủ.”

Về việc làm cách nào để 
cải thiện mối bang giao song 
phương, ông Vương đã yêu 
cầu ông Kerry “chú ý và chủ 
động đáp ứng ‘hai danh sách’ 
và ‘ba điểm mấu chốt’ của 
Trung Quốc”.

Ông Vương đã đề cập đến 
các danh sách và ba yêu cầu 
mà Bắc Kinh đã trao cho Thứ 
trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ 
Wendy Sherman hồi cuối 
tháng Bảy khi bà đến thăm 
Thiên Tân. Một trong những 
danh sách này đã yêu cầu 
Hoa Kỳ sửa chữa “những 
hành vi sai trái” của mình, 
gồm cả việc thu hồi các biện 
pháp trừng phạt đối với các 
quan chức Trung Cộng, đã 

được Hoa Kỳ công bố để 
đáp lại những vi phạm nhân 
quyền được báo cáo rộng rãi.

Trong số các yêu cầu của 
mình, Trung Cộng yêu cầu 
Hoa Kỳ không được “xâm 
phạm” đến “chủ quyền” của 
Trung Quốc tại các khu vực có 
xung đột như Tân Cương, Tây 
Tạng, và Hồng Kông. Nhiều 
chính phủ phương Tây, trong 
đó có Hoa Kỳ, đã chỉ trích 
Trung Cộng vì những vi phạm 
nhân quyền ở ba khu vực này, 
đặc biệt là về việc giam giữ 
hơn 1 triệu người Duy Ngô 
Nhĩ ở Tân Cương.

Vài ngày trước đó, ông 
Vương đã liệt kê các yêu cầu 
tương tự với Ngoại trưởng 
Antony Blinken, khi hai 
người thảo luận về hợp tác 
song phương về Afghanistan 
qua điện thoại.

Theo một đoạn video ngắn 
về cuộc họp này do CGTN, 
chi nhánh quốc tế của đài 
truyền hình nhà nước Trung 
Cộng CCTV phát sóng, ông 
Kerry đã nói với ông Vương 
trong cuộc họp này rằng, 
“Trung Quốc, bằng hữu của 
tôi, đóng một vai trò rất quan 
trọng” trong nỗ lực chống lại 
biến đổi khí hậu.

Tuyên bố chính thức từ 
Bộ Ngoại giao cho biết ông 
Kerry và ông Vương đã thảo 
luận về “những nỗ lực song 
phương và đa phương nhằm 
nâng cao tham vọng về khí 
hậu và giải quyết cuộc khủng 
hoảng khí hậu toàn cầu.” 
Ông Kerry kêu gọi Trung 
Quốc “thực hiện các bước bổ 
sung để giảm thiểu lượng khí 
phát thải.”

Tuyên bố này đã không 
đề cập đến yêu cầu của ông 
Vương đối với Hoa Kỳ.

Các nhà ngoại giao của 
Trung Cộng đã thể hiện một 
lập trường thậm chí còn cứng 
rắn hơn – một phong cách 
hiếu chiến được mệnh danh 
là ngoại giao “chiến lang” – kể 
từ khi Tổng thống Joe Biden 
nhậm chức hồi tháng 01/2021.

Tại một cuộc họp trực 
tuyến hồi tháng 02/2021 do 
Ủy ban Quốc gia bất vụ lợi về 
mối Bang giao Hoa Kỳ – Trung 
Quốc có trụ sở tại New York tổ 
chức, quan chức ngành chính 
sách ngoại giao của Trung 
Quốc, ông Dương Khiết Trì 
(Yang Jiechi), đã cảnh báo 
chính phủ Tổng thống Biden 

không được vượt qua “lằn 
ranh đỏ” của Bắc Kinh.

Hồi tháng Ba, ông Vương 
và ông Dương đã mắng nhiếc 
ông Blinken và cố vấn an 
ninh quốc gia Jake Sullivan 
trong một cuộc họp trực tiếp 
ở Anchorage, Alaska. Ông 
Dương đã đả kích Hoa Kỳ về 
cái mà ông gọi là nền dân 
chủ đang lao đao và sự đối 
xử tệ với các dân tộc thiểu số, 
đồng thời chỉ trích các chính 
sách ngoại giao và thương 
mại của Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao 
Trung Quốc Tạ Phong (Xie 
Feng) đã tiếp tục nối gót 
bằng cách tấn công dồn dập 
bà Sherman qua những lời 
phàn nàn và cáo buộc trong 
chuyến thăm của bà hồi cuối 
tháng Bảy.

Hôm 31/08, trong một sự 
kiện khác do Ủy ban Quốc gia 
về Quan hệ Hoa Kỳ–Trung 
Quốc tổ chức, đại sứ mới được 
bổ nhiệm của Trung Quốc 
tại Hoa Kỳ là Tần Cương (Qin 
Gang), đã đe dọa về các “hậu 
quả tai hại” nếu các chính trị 
gia Hoa Kỳ nhắm đến việc 
“đàn áp” Trung Quốc bằng 
một “phương thức Chiến 
tranh Lạnh”.

Các thành viên của Quốc 
hội đã bày tỏ lo ngại về 
những nỗ lực của ông Kerry 
nhằm tìm kiếm sự hợp tác 
của Trung Cộng về biến đổi 
khí hậu. Dân biểu Michael 
McCaul (Cộng Hòa–Texas), 
thành viên Đảng Cộng Hòa 
đứng đầu trong Ủy ban Ngoại 
giao Hạ viện, cảnh báo rằng 
ông Kerry không nên liên 
kết nhu cầu năng lượng của 
Hoa Kỳ với Trung Cộng.

Ông McCaul viết trong 
tuyên bố rằng, “Các hành 
động để giải quyết những mối 
lo ngại về khí hậu không thể 
giúp ích gì cho nạn cưỡng 
bức lao động và không thể 
liên kết nhu cầu năng lượng 
và chuỗi cung ứng của chúng 
ta với PRC [Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa], Đặc phái 
viên Kerry cũng không nên 
trông cậy vào lời nói của một 
nhà cầm quyền diệt chủng đã 
có bề dày lịch sử phớt lờ các 
thỏa thuận quốc tế.”

“Chúng ta không được 
hy sinh các giá trị của mình 
cũng như không được quên 
quá khứ đầy những cam kết 
thất bại với Trung Cộng.”

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.

An Nhiên biên dịch

Ngũ Giác Đài phản đối luật hàng hải 
mới được cập nhật của Bắc Kinh

MỸ-TRUNG 93,000 người Mỹ qua đời 
trong vòng một năm do dùng 
thuốc fentanyl quá liều.

- Theo số liệu từ CDC năm 2020

“Thế giới đang thay đổi.
Chúng ta đang tham gia vào một cuộc cạnh 
tranh nghiêm trọng với Trung Quốc.”

- Joe Biden
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hổ” khi hãng Kodak có trụ sở 
tại New York lại “che đậy sự lạm 
dụng để xoa dịu Trung Cộng.”

TNS. Scott nói: “Sau khi 
chia sẻ những bức ảnh làm 
sáng tỏ những hành vi vi phạm 
nhân quyền tàn bạo của Trung 
Quốc đối với người Hồi giáo ở 
Duy Ngô Nhĩ, @Kodak đã thu 
mình lại, xóa các bức ảnh này 
và xin lỗi.”

Trong bức thư của mình, 
TNS. Scott đặt câu hỏi về “sự 
hợp tác chặt chẽ” của Kodak 
với Trung Cộng như được mô tả 
trong lời xin lỗi.

TNS. Scott viết: “Những vụ 
lạm dụng đang diễn ra ở Trung 
Cộng là đáng khinh bỉ. Quyết 
định của Kodak xóa những 

bức ảnh này, về căn bản là 
kiểm duyệt nội dung của chính 
mình, [do đó] chỉ càng tạo điều 
kiện cho Trung Cộng tiếp tục 
những hành vi ngược đãi này 
đối với người Duy Ngô Nhĩ và 
các dân tộc thiểu số Hồi giáo 
khác ở Tân Cương.”

TNS. Scott đã cho công ty 
Kodak 30 ngày để trả lời các 
câu hỏi của ông, bao gồm việc 
liệu tất cả các chuỗi cung ứng 
của hãng Kodak không liên 
quan gì đến lao động cưỡng 
bức của người Duy Ngô Nhĩ 
hay không, tại sao Kodak lại 
xin lỗi Trung Cộng, và liệu các 
bức ảnh của ông Wack có được 
đăng lại hay không.

TNS. Scott viết: “Là một 

công ty Mỹ có trụ sở chính tại 
New York và được thành lập tại 
New Jersey, Kodak nên đứng 
về các giá trị của Hoa Kỳ và 
chống lại các đối thủ ngoại quốc 
của chúng ta. Tôi vô cùng lo 
ngại trước quyết định của hãng 
Kodak đối với việc không chỉ 
xóa các bức ảnh của ông Wack 
khỏi Instagram, mà còn gửi lời 
xin lỗi sâu sắc tới Trung Cộng.”

Đề cập đến vấn đề này trong 
một cuộc phỏng vấn với Hong 
Kong Free Press, nhiếp ảnh 
gia Wack cho biết hành vi của 
Kodak là “đáng thất vọng”, đặc 
biệt là với tư cách là một công 
ty đã có hơn một thế kỷ “là 
một trong những công ty lớn 
trong ngành nhiếp ảnh, tự hào 

về việc giúp đỡ mọi người ghi 
lại những sự kiện quan trọng.”

Ông Wack nói: “Tôi nghĩ đó 
là điều khiến hầu hết mọi người 
khó chịu.” 

Ông nói thêm: “Một khi 
Kodak thực hiện bài đăng, 
ngay cả khi họ bị sách nhiễu 
bởi những kẻ khiêu khích 
Trung Quốc (ở trên mạng)… 
thì Kodak cũng nên đứng vững. 
Bởi vì hình ảnh của Kodak bắt 
đầu trở nên tồi tệ và đó là lý 
do tại sao Kodak lại hoảng sợ. 
Kodak đã không thấy rằng họ 
thực sự sẽ gây ra một điều gì 
đó thậm chí còn tồi tệ hơn khi 
thực hiện việc này.”

Đội quân khiêu khích trên 
mạng Internet của Trung Cộng, 

được mệnh danh là “đội quân 
50 xu” vì họ được Trung Cộng 
trả tiền để thực hiện các bài 
viết, các hoạt động nhằm thống 
trị tư tưởng và thảo luận trực 
tuyến bằng cách nhại lại đường 
lối của Trung Cộng.

Kodak đã không phúc đáp 
yêu cầu bình luận của The 
Epoch Times.

Cô Isabel van Brugen là một 
nhà báo từng đạt giải thưởng, 
hiện đang là một phóng viên 
tin tức tại The Epoch Times. 
Cô tốt nghiệp chương trình 
Thạc sĩ Báo chí tại trường City, 
Đại học London.

Chánh Tín biên dịch

JAPAN MARITIME SELF-DEFENSE FORCE/U.S. NAVY

U.S. DEPARTMENT OF STATE/HANDOUT VIA REUTERS

DIANE DIMOND

Cứ khoảng 11 lần mỗi 
giờ, khoảng 250 lần mỗi 
ngày, có một công dân 
Hoa Kỳ qua đời vì sử 

dụng thuốc quá liều. Thủ 
phạm thường xuyên nhất là fentanyl. 
Phương thức phân phối phổ biến 
nhất là heroin tẩm fentanyl, fentanyl 
trộn với cocaine, hoặc thuốc giảm 
đau OxyContin được sản xuất bất hợp 
pháp có chứa fentanyl. Hơn nữa, 
không phải chỉ có những người nghiện 
ma túy nặng mới dẫn đến tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh (CDC) báo cáo số 
ca tử vong do dùng thuốc [fentanyl] 
quá liều đã tăng tới một con số giật 
mình là 93,000 người vào năm 2020, 
tăng 29% so với năm trước đó. Tỷ lệ 
tử vong hiện nay đáng sợ đến mức 
một nhóm lưỡng đảng, được gọi là 
Những Gia đình Chống lại Fentanyl 
(Families Against Fentanyl), đã yêu 
cầu tổng thống tuyên bố thuốc giảm 
đau tổng hợp nhóm opioid là vũ khí 
hủy diệt hàng loạt chính thức.

Hãy nghĩ về điều này. Có 93,000 
người Mỹ qua đời trong vòng một năm. 
Con số đó nhiều hơn dân số của thành 
phố Santa Fe của New Mexico; thành 
phố Palo Alto của California; hay là 
thành phố St. Joseph của Missouri.

Vậy thì, tất cả lượng fentanyl này 
đến từ đâu, tại sao nó cứ tràn vào quốc 
gia này từ năm này qua năm khác và 
tại sao chính phủ Hoa Kỳ không thể 
ngăn chặn dòng thuốc này? Câu trả 
lời ngắn gọn cho câu hỏi đầu tiên là 
Trung Quốc, cũng chính là quốc gia 
đã bất ngờ phát tán virus COVID-19 ra 

toàn thế giới.
Nhưng Trung Quốc chỉ là một  

bánh răng, mặc dù là quốc gia lớn 
nhất, trong một mạng lưới cung ứng 
xa xôi diệu vợi mà dường như không 
thể bị phá vỡ. Các phòng thí nghiệm 
ở Trung Quốc điều chế fentanyl và 
vận chuyển chất độc nhân tạo này 
đến Hoa Kỳ qua đường thư tín quốc 
tế. Hệ thống bưu điện của chúng ta 
cố gắng kiểm soát dòng chảy này, 
nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả 
thi. Ngoài ra, các trùm ma túy Trung 
Quốc gửi một lượng lớn fentanyl tới 
các cộng sự ở Mexico và, tới cấp độ 
thấp hơn là Canada. Các nhà khai 
thác sau đó tuồn sản phẩm gây chết 
người này qua biên giới Hoa Kỳ-
Mexico, và ít thường xuyên hơn qua 
biên giới phía bắc của chúng ta.

Và giờ đây, theo một báo cáo đã 
được giải mật của chính phủ, Ấn Độ 
đang bước chân vào lĩnh vực kinh 
doanh có lợi nhuận cao nhất này. 
Các phòng thí nghiệm ở đó điều chế 
fentanyl và vận chuyển trực tiếp đến 
cả Trung Quốc lẫn Mexico. Theo một 
cách tự nhiên, phần lớn số thuốc đó 
cuối cùng lại dừng chân ở các thành 
phố và thị trấn của Hoa Kỳ bởi vì, thật 
đáng buồn thay, đó là nơi có nhu cầu.

Rõ ràng Trung Quốc là tác nhân 
lớn nhất ở đây. Trong nhiều năm, Chủ 
tịch Tập Cận Bình đã dành cho chúng 
ta những lời sáo rỗng về việc ông sẵn 
sàng đóng cửa các nhà xưởng fentanyl 
bất hợp pháp của quốc gia mình. Năm 
2017, Hoa Kỳ bắt đầu truy tố các nhà 
sản xuất lớn của Trung Quốc, nhưng 
không có dấu hiệu nào cho thấy chính 
quyền Trung Cộng đã từng bắt giữ bất 
kỳ nhà sản xuất nào trong số họ.

Cũng rõ ràng là tuyến đường 
không được bảo vệ qua Mexico là 
nguyên nhân chính gây ra cơn lũ 
fentanyl tràn vào Hoa Kỳ. Khi các 
nhân viên Tuần tra Biên giới của Hoa 
Kỳ đang bận rộn giải quyết lượng 
người nhập cư – hồi tháng Bảy đã có 
hơn 212,000 người nhập cư – những 
kẻ chuyển lậu ma túy thấy được rất 
nhiều cơ hội để luồn lách qua các khu 
vực biên giới không được kiểm soát 
và không có hàng rào.

Chính sách nhập cư của chúng ta, 
kết hợp với dòng chảy fentanyl gần 
như không bị kiểm soát, đã biến các 
trùm ma túy Mexico trở thành những 
nhà tỷ phú, nếu họ chưa được như thế. 
Các băng đảng này không chỉ kiếm 
được bội tiền từ việc bán thuốc opioid 
trên đường phố Hoa Kỳ, mà còn tính 
phí những người nhập cư với giá hàng 
ngàn dollar để đổi lấy việc bảo đảm 
một con đường an toàn để đến được 
biên giới Hoa Kỳ. Khi đến đây, nhiều 
người nhập cư bị đe dọa bắt ép làm 
công việc buôn bán ma túy. Một báo 
cáo gần đây từ Cục Hải quan và Biên 
phòng ước tính rằng những kẻ buôn 
người của các băng đảng này đã kiếm 
được khoảng 411 triệu USD chỉ trong 
tháng Hai. Vậy là họ kiếm được hơn 14 
triệu USD mỗi ngày.

Vậy, tự hỏi cần phải làm gì để có 
thể ngăn chặn tỷ lệ tử vong do sử dụng 
quá liều ngày càng tăng mà fentanyl 
gây ra? Câu trả lời có vẻ rõ ràng. Đầu 
tiên là, kiềm chế Trung Quốc bằng 
các biện pháp trừng phạt thương mại 
nhiều hơn. Và, sẽ thế nào [nếu có] 
một lệnh cấm vận nghiêm ngặt đối 
với tất cả thư từ và gói hàng từ Trung 
Quốc (hoặc Hồng Kông) vào Hoa Kỳ? 

Kế sách đó sẽ làm tê liệt nền kinh tế 
Trung Quốc và chắc chắn khiến ông 
Tập hợp tác hơn trong cuộc chiến 
fentanyl này.

Tiếp theo, hãy phong tỏa biên giới 
của chúng ta, đặc biệt là biên giới phía 
nam với Mexico. Hoàn thành xây 
dựng bức tường bị chỉ trích đó hoặc là 
chiêu mộ thêm một số lượng lớn nhân 
viên Tuần tra Biên giới. Điều này chỉ 
hợp với logic là nếu những kẻ chuyển 
lậu ma túy không thể vào Hoa Kỳ, thì 
hàng hóa gây chết người của họ cũng 
không thể vào được. Phải làm điều gì 
đó vì hiện trạng này đang cướp đi sinh 
mạng của con em chúng ta. Điều này 
là không thể chấp nhận được.

Việc này không phải là về chính trị, 
hoặc ai đã bắt đầu hoặc ai đã ngừng xây 
dựng bức tường biên giới. Làm ơn, hãy 
vượt qua suy nghĩ làm tê liệt đó. Chuyện 
này là về việc mất đi số lượng dân số 
bằng cả một thành phố mỗi năm. Điều 
đó không đáng nhận được một phản ứng 
tức thì và mạnh mẽ hay sao?

Vai trò chính của chính phủ là bảo 
vệ công dân của mình. Tỷ lệ tử vong 
do fentanyl là một tấm thảm kịch rõ 
ràng cần được quan tâm ngay lập tức.

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

Bà Diane Dimond là một tác giả, và 
ký giả điều tra.

Tịnh Nhi biên dịch

Các sĩ quan biên phòng San Diego đã bắt giữ 2.8 tấn 
ma túy đá và fentanyl tại Cơ sở Thương mại Otay 
Mesa, ở California, hôm 05/08/2021.

Fentanyl tràn ngập Hoa Kỳ: Tại sao 
chúng ta không thể ngăn việc này lại?

U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

Tổng thống Joe Biden nói trong một cuộc họp 
tại Hoa Thịnh Đốn, hôm 03/09/2021. 
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JOE RAEDLE/GETTY IMAGES



13NGÀY 10 — 16/09/202112 BÌNH LUẬN NGÀY 10 — 16/09/2021

JOSHUA CHARLES

K
hi 19 tuổi, tôi có cơ hội 
được đọc cuốn sách của 
Neil Postman có tựa 
đề “Giải Trí Đến Chết” 
(Amusing Ourselves to 

Death). Cuốn sách đã thay đổi hoàn 
toàn cuộc đời tôi kể từ đó. Mặc dù 
được xuất bản vào năm 1985, nhưng 
qua mỗi năm, nội dung của cuốn 
sách càng trở nên xác thực và dự báo 
những điềm xấu có khả năng xảy ra.

Ông Postman cho rằng phương 
tiện truyền thông điện tử đang nhấn 
chìm chúng ta, biến cuộc hội thoại 
của chúng ta thành hình thức giải 
trí vì lợi nhuận hơn là vì giá trị nội 
dung. Điều này cản trở không chỉ 
khả năng giao tiếp của chúng ta mà 
cả khả năng tư duy như một người 
trưởng thành. Tác giả đã tìm hiểu về 
hiện tượng này trong lĩnh vực chính 
trị, tôn giáo, và giáo dục.

Phần mở đầu của cuốn sách “Giải 
Trí Đến Chết” có những lời tiên tri 
thật đáng sợ:

“Chúng tôi đã để mắt đến cuốn 
tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 
“1984” của nhà văn, nhà báo người 
Anh George Orwell, xuất bản năm 
1949. Khi năm 1984 đến mà lời tiên 
đoán không thành sự thực, những 
người Mỹ thận trọng đã cất tiếng 
hát nhẹ nhõm ngợi ca chính họ. 
Cái gốc của nền dân chủ tự do vẫn 
được giữ vững. Dù nơi nào đang 
xảy ra khủng bố nhưng ít nhất chỗ 
chúng tôi đây không bị cơn ác 
mộng Orwellian ghé thăm.

Nhưng chúng ta đã quên rằng, 
song song với viễn cảnh đen tối mà 
Orwell dự đoán, còn có một lời tiên 

Một sự thật 
trớ trêu là 
nước Mỹ chưa 
bao giờ tràn 
ngập thông 
tin nhưng lại 
thiếu khôn 
ngoan đến vậy.

NATUREADDICT VIA PIXABAY

tri khác, cũ xưa hơn, ít nổi tiếng hơn, 
nhưng cũng rùng rợn không kém: Đó 
là Tân Thế Giới Dũng Cảm (Brave 
New World) của Aldous Huxley. 

Khác với suy nghĩ thông thường, 
Huxley và Orwell lại có những tiên 
đoán hoàn toàn trái ngược. Orwell 
cảnh báo rằng chúng ta sẽ bị khuất 
phục trước một thế lực áp bức từ 
bên ngoài. Còn trong tầm nhìn 
của Huxley, không có Big Brother 
(Đại Ca) nào tước quyền tự chủ, 
sự trưởng thành và lịch sử của loài 
người. Mọi người đều tự nguyện 
yêu thích sự áp bức đó và ngưỡng 
mộ những công nghệ làm suy giảm 
khả năng tư duy của họ.

Điều mà Orwell lo sợ là cuốn tiểu 
thuyết sẽ bị cấm, còn điều Huxley 
lo sợ là không có lý do gì để cấm 
cuốn sách đó vì chẳng ai muốn đọc 
nó. Orwell lo sợ những kẻ tước đoạt 
thông tin của chúng ta, còn Huxley 
lo sợ truyền thông đem lại quá nhiều 

thông tin sẽ khiến chúng ta trở nên 
thụ động và ích kỷ. Orwell lo sợ rằng 
sự thật sẽ bị che giấu, Huxley lại lo sợ 
sự thật sẽ bị nhấn chìm trong biển 
cả thông tin không mấy liên quan. 
Orwell lo sợ rằng nền văn hóa sẽ bị 
kiểm soát, Huxley lo sợ nền văn hóa 
sẽ trở nên tầm thường… Trong tác 
phẩm “1984”, con người bị kiểm 
soát trong đau đớn, còn trong “Tân 
Thế Giới Dũng Cảm”, con người bị 
điều khiển trong khoái cảm. Tóm lại, 
Orwell lo sợ những gì chúng ta ghét 
sẽ hủy hoại chúng ta, còn Huxley lo 
sợ chính những gì chúng ta yêu thích 
sẽ hủy hoại chúng ta.

Cuốn sách này chỉ ra rằng Huxley, 
chứ không phải Orwell, đã đúng.”

Theo cách nói của Postman: “Bao 
quanh bởi tàn tích của một nền văn 
hóa đã bị sụp đổ và kiệt quệ”, nền 
văn hóa của chúng ta đã trở thành 

Xem tiếp trang sau

TRÍ TUỆ VĨNH HẰNG

THỜI ĐẠI CỦA POSTMAN 
Trong cuốn “Giải Trí

Đến Chết” (Amusing 
Ourselves to Death), tác 
giả Neil Postman khẳng 
định rằng con người sẽ 

bị đè bẹp bởi chính ham 
muốn tiêu khiển của 

mình, như tác giả Aldous 
Huxley (bên phải) đã 
phản ánh trong cuốn 

“Tân Thế Giới Dũng Cảm”, 
mà không phải giống 

như George Orwell (bên 
trái) đã đề cập trong 

cuốn tiểu thuyết “1984”.

“Orwell lo sợ những gì
chúng ta ghét sẽ hủy hoại 
chúng ta, còn Huxley lo sợ 

chính những gì chúng ta yêu 
thích sẽ hủy hoại chúng ta.”

các cáo buộc của họ là sai.
Bài tiểu luận đầu tiên bác bỏ cáo 

buộc rằng Hiến Pháp phân biệt đối 
xử với phụ nữ. Như bài tiểu luận đó 
cho thấy, Hiến Pháp không phân biệt 
giới tính. Bài tiểu luận thứ hai bác bỏ 
tuyên bố rằng thỏa hiệp ba-phần-năm 
có nguồn gốc phân biệt chủng tộc. 
Trên thực tế, thỏa hiệp này nảy sinh 
từ một đánh giá kinh tế tiêu cực về chế 
độ nô lệ. Bài tiểu luận thứ ba phản hồi 
cáo buộc về việc Hiến Pháp được thiết 
kế để bảo vệ chế độ nô lệ.

Bài tiểu luận này đáp trả các cuộc 
tấn công của phe "cấp tiến" vào cách 
thức tổ chức của Thượng Viện Hoa Kỳ.

Những nhà phê bình cực đoan, 
chẳng hạn như tác giả của một bài 
báo trên tạp chí GQ năm 2018, cho 
rằng chúng ta nên bãi bỏ hoàn toàn 
Thượng Viện và thu hẹp Quốc hội 
thành một cơ quan duy nhất. Nhưng 
sự nguy hiểm của chế độ nhất viện đã 
được hiểu quá rộng để có thể lôi kéo 
được nhiều sự chú ý. Những gì ngài 
James Madison đã viết vào năm 1788 
vẫn đúng cho đến ngày nay: “Lịch sử 
cho chúng ta biết rằng không có một 
nền cộng hòa nào tồn tại lâu dài mà 
không có thượng viện”. Nghĩa là, nếu 
không có một cơ quan lập pháp cao 
cấp để kiểm soát sự biến động và ngăn 
chặn những sai lầm vội vàng, thì một 
nước cộng hòa có chủ quyền toàn 
phần không tồn tại được lâu.

Có một vấn đề khác trong việc 
bãi bỏ Thượng Viện. Hiến Pháp giao 
cho cơ quan đó các nhiệm vụ cụ thể, 
chẳng hạn như phê chuẩn các cuộc 
bổ nhiệm của tổng thống, đàn hặc, và 
phê chuẩn các hiệp ước. Nếu Thượng 
Viện bị bãi bỏ, tất cả các chức năng 
đó sẽ phải được tái ủy nhiệm. Cuộc 
tranh cãi chính trị về việc tái ủy 
nhiệm có thể kéo dài hàng thập kỷ.

Quan điểm có vẻ thuyết phục cho 
rằng chúng ta nên phân bổ số lượng 
các thượng nghị sĩ theo dân số (hoặc 
theo một công thức tương tự) hơn là 
chỉ định hai thượng nghị sĩ cho mỗi 
tiểu bang. Một phiên bản phiến diện 
của quan điểm này đã xuất hiện trong 
một bài xã luận của Tạp chí Time năm 
2011: “nghĩ rằng… South Dakota nên 
có cùng số lượng Thượng nghị sĩ như 
California… thì thật là điên rồ.

Nhưng có phải vậy không?
Hãy bắt đầu với một số thông tin 

căn bản:
Nền móng văn bản của Hiến Pháp 

là các nguyên tắc chính trị để hướng 
dẫn việc soạn thảo văn bản. Một 
trong những nguyên tắc này, được 
vay mượn từ luật ủy thác, là tính công 
bằng. Trong Hiến Pháp, điều này bao 
gồm 1) công bằng đối với con người 
và 2) công bằng đối với các tiểu bang. 
Khi tính công bằng đối với con người 
và các tiểu bang bị xung đột, các nhà 
soạn thảo đã chọn cái này hoặc cái 
kia [công bằng cho con người hay 
cho tiểu bang] tùy thuộc vào vấn đề, 
hoặc họ cân bằng cả hai.

Mục tiêu đằng sau tính công bằng 
đối với các tiểu bang là đối xử công 
bằng với tất cả các khu vực, do đó 
giúp đất nước đoàn kết lại với nhau. 
Việc chúng ta vẫn là một thể thống 
nhất sau 230 năm là bằng chứng cho 
sự thành công của những người sáng 
lập. Nói một cách rõ ràng, sự kiện 
quan trọng nhất của sự mất đoàn kết 
– Nội Chiến – đã xảy ra bởi vì một khu 
vực không nghĩ rằng họ được đối xử 
công bằng.

Việc phân bổ số thành viên của 
Quốc hội là sản phẩm của việc các nhà 
sáng lập cân bằng giữa tính công bằng 
đối với con người và công bằng đối với 
các tiểu bang. Hạ Viện được phân bổ 
(chủ yếu) theo dân số và Thượng Viện 
thì được phân bổ theo các tiểu bang.

Giả sử chúng ta từ bỏ sự công bằng 
đối với các tiểu bang và thay vào đó 
phân bổ các thượng nghị sĩ theo quy 
mô dân số. Kết quả sẽ như thế nào?

Một điều sẽ xảy ra là các liên minh 
khu vực có thể dễ dàng áp chế các 
khu vực khác của đất nước. Ví dụ, một 
liên minh các nhà lập pháp từ các 
tiểu bang đông dân vùng đông bắc và 
ven biển Thái Bình Dương có thể làm 
bất cứ điều gì cho phần còn lại của đất 
nước chúng ta.

Hơn nữa, liên minh thống trị sẽ 
được thúc đẩy để làm đảo lộn sự cân 
bằng giữa tiểu bang và liên bang bằng 
cách tập trung quyền lực vào Quốc hội 
mà họ kiểm soát.

Một kết quả khác của việc phân bổ 
[thành viên] cả Hạ Viện và Thượng 
Viện theo dân số sẽ là làm giảm chất 
lượng ra quyết định của Quốc hội ngay 

cả dưới mức thấp như hiện tại.
Các nhà sáng lập đã có kinh 

nghiệm với hệ thống lưỡng viện, 
trong đó các cơ quan thượng [viện] 
và hạ [viện] khác nhau về nhiều mặt 
– phương thức lựa chọn, nhiệm kỳ, 
trình độ để được làm việc, các quận 
được đại diện, v.v.  Họ đã học được 
rằng khi một đề xướng được thẩm định 
từ các quan điểm khác nhau, quý vị 
sẽ có được kết quả tốt hơn. Như ngài 
Alexander Hamilton đã viết trong 
thuyết minh bối cảnh phủ quyết tổng 
thống (Bài tiểu luận liên bang số 73):

“Càng thường xuyên đưa ra các 
biện pháp để kiểm tra, thì càng tạo 
nên sự đa dạng của tình huống cho 
những người thực thi, như vậy chắc 
chắn sẽ càng có ít hơn nguy cơ xảy ra 
những sai sót vì đã cân nhắc kỹ lưỡng, 
hoặc có ít hơn những sai lầm bắt 
nguồn từ sự lây lan của một số niềm 
đam mê hoặc sở thích chung.”

Điều đáng nói là các chiến binh 
cho công bằng xã hội hiện đại đã quá 
chú trọng vào tuyên ngôn cho "sự đa 
dạng" đã không hiểu được điều này.

Các chiến binh cho công bằng xã 
hội cũng có thể bị xúc phạm bởi việc 
tôi chỉ ra một cách khác để Thượng 
Viện nâng cao việc ra quyết định. Và 
điều đó như sau:

Mặc dù các thành phố lớn là nơi 
khởi nguồn của sự sáng tạo, văn hóa, và 
tiến bộ kỹ thuật, nhưng chúng lại làm 
một số việc khác kém hơn. Điều họ làm 
không tốt là một chính phủ vì dân.

Những người trẻ tuổi và tài năng đổ 
xô đến (hoặc ở lại) các thành phố lớn. 
Nhưng những kẻ hợm mình, dựa dẫm, 
vô trách nhiệm và tội phạm cũng vậy. 
Họ dựa vào sự ẩn danh, học thuyết 
nguyên tử (atomism), trung tâm của 
cải và mật độ [dân cư] của cuộc sống 
đô thị để cho phép họ thực hiện các 
kế hoạch của mình. Vì vậy, không có 
gì ngạc nhiên khi các thành phố lớn 
có thể nổi tiếng là tham nhũng và khó 
quản trị, đồng thời mức độ tội phạm 
và các hỗn loạn xã hội khác của họ nói 
chung cao hơn những nơi khác.

Ở những nơi ít dân cư hơn, mọi 
người dường như quen biết nhau 

hơn. Họ có nhiều khả năng sở hữu 
nhà riêng và gắn bó với địa phương 
suốt đời, thường ở gần bạn bè và gia 
đình suốt đời. Họ có thể không phải 
là (như theo cách nói của siêu nhân 
Clark Kent) “Những người đô thành 
sành điệu”. Bên ngoài một số thị trấn 
là các trường đại học; họ thường có 
nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng, ý 
thức trách nhiệm công dân sâu rộng 
hơn và điềm tĩnh hơn trong các vấn đề 
công cộng. Họ cũng có nhiều khả năng 
biết và đánh giá các chính trị gia của 
họ một cách trực tiếp.

Quý vị hoài nghi về việc này? Chỉ 
cần so sánh sự quản trị liều lĩnh của 
những nơi như Thành phố New York 
và Detroit với sự quản trị điềm tĩnh 
của các thị trấn và quận nhỏ trên 
khắp nước Mỹ.

Việc đưa ra quyết định chính trị 
kém cỏi ở các thành phố lớn có ảnh 
hưởng đáng kể đến những người 
trong chúng ta hiện sinh sống ở nơi 
khác. Các phương tiện truyền thông 
quốc gia và khu vực có trụ sở tại các 
thành phố lớn. Thủ đô quốc gia nằm 
ở một thành phố lớn, và nhiều thủ 
phủ của tiểu bang cũng vậy. Hầu hết 
các thành phố lớn đều có giới tinh 
hoa giàu có muốn mua ảnh hưởng 
chính trị. Mật độ dân số đô thị làm 
cho việc tổ chức chính trị trở nên dễ 
dàng hơn, cũng như sự hiện diện của 
một tầng lớp lớn, tương đối nhàn rỗi; 
và thường khổ hơn  là [nhóm ở] tầng 
lớp dưới. Một người sống ở Boston 
hoặc Phoenix, có nhiều cơ hội để có 
ảnh hưởng chính trị hơn hầu hết cư 
dân của Lewistown, Montana hoặc 
Rifle, Colorado.

Việc đại diện ngang bằng nhau tại 
Thượng Viện giúp duy trì liên minh 
chặt chẽ bằng cách tối đa hóa sự đối xử 
công bằng đối với tất cả các khu vực và 
nâng cao chất lượng ra quyết định của 
quốc gia. Điều này cũng thúc đẩy sự 
công bằng bằng cách bù đắp – ở một 
mức độ nào đó – sự mất cân đối chức 
năng kiểm soát đô thị đối với phần còn 
lại của chúng ta.

Tác giả Robert G. Natelsonlà chuyên 
gia cao cấp về luật hiến pháp tại Viện 
Độc lập (Independence Institute), 
là cựu giáo sư về luật hiến pháp, nhà 
sử học. 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 “Sự kiện quan trọng nhất của sự mất đoàn 
kết – Nội Chiến – đã xảy ra bởi vì một khu vực 
không nghĩ rằng họ được đối xử công bằng.”

TẠI SAO BÌNH ĐẲNG CHO TIỂU BANG TRONG 
THƯỢNG VIỆN LẠI CÓ Ý NGHĨA

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 5

SAMUEL CORUM/GETTY IMAGES

Việc đại diện ngang bằng nhau tại Thượng Viện
giúp duy trì liên minh chặt chẽ bằng cách tối đa hóa sự 
đối xử công bằng đối với tất cả các khu vực và nâng cao 

chất lượng ra quyết định của quốc gia.
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em.” Đây cũng chính là điều mà 
Postman đã tiên đoán: Một thời 
điểm mà những cuộc đàm thoại sẽ 
“từ bỏ tính logic, lý trí, trình tự, và 
quy tắc về mâu thuẫn” để chuyển 
sang giải trí đơn thuần. Cụ thể là, về 
mặt thẩm mỹ thì xuất hiện phong 
trào nghệ thuật nổi loạn đi ngược 
lại những giá trị xã hội, chính trị, 
văn hóa đương thời (chủ nghĩa 
Dada); về mặt triết học thì có chủ 
nghĩa hư vô (chối bỏ tôn giáo và các 
nguyên tắc đạo đức, coi cuộc đời là 
vô nghĩa); về khía cạnh tâm lý học 
thì có chứng tâm thần phân liệt.

Một xã hội tự do sẽ lâm vào tình 
cảnh nguy hiểm cùng cực khi con 
người hoàn toàn tha hóa và chính phủ 
bằng cách này hay cách khác là hình 
ảnh phản chiếu của những người dân 
đó. Các chính trị gia ép buộc chúng 
ta, và đến lượt chúng ta phải nếm trải 
những trái đắng khi bị nhấn chìm bởi 
một luồng kích thích liên tục từ bên 
ngoài mà không cần một chút nỗ 
lực tư duy nào. Nó hoàn toàn mang 
tính cảm giác, chỉ hấp dẫn những dục 
vọng và bản năng thấp kém nhất của 
loài người – phần “con” trong mỗi 
chúng ta. Chính khả năng tư duy là 
yếu tố phân biệt con người với động 
vật. Do đó, sự tha hóa ở đây chính là 
sự tha hóa bản chất căn bản nhất của 
loài người: nhân tính.

Postman cảnh báo, đây chính xác 
là thứ mà các bạo chúa tìm mọi cách 
để đạt được:

“Mọi bạo chúa luôn biết giá trị 
của việc cung cấp cho quần chúng 
những thú vui như một phương tiện 
để xoa dịu sự bất mãn. Nhưng hầu 
hết bạo chúa sẽ không thể kỳ vọng 
rằng quần chúng sẽ phớt lờ những 
điều mà họ cho là không thú vị. Đó 
là lý do tại sao bạo chúa luôn dựa 
vào sự kiểm duyệt. Rốt cuộc, kiểm 
duyệt là một cống vật các bạo chúa 
dành cho giả định rằng công chúng 
hiểu sự khác biệt giữa đàm luận 
nghiêm túc và giải trí – và họ quan 
tâm đến điều đó. Tất cả các vị Vua, 
Nga hoàng, và Lãnh tụ trong quá khứ 
sẽ vui mừng biết bao khi biết rằng 
kiểm duyệt không phải là điều cần 
thiết khi tất cả các diễn ngôn chính 
trị đều dưới hình thức một trò đùa.”

Nhưng chúng ta không cần sự 
xuất hiện của Postman mới nhận ra 
mối nguy hiểm này. Chúng ta chỉ cần 

chú ý đến những lời cảnh báo của 
các Tổ phụ lập quốc. 

Tổ phụ nói với chúng ta những 
thử nghiệm của Hoa Kỳ rất đặc biệt, 
nhưng bản thân chúng ta thì không. 
Người Mỹ chúng ta cũng giống như 
tất cả mọi người. Ngài John Adams 
cảnh báo: “Chúng ta tự làm cho 
mình trở thành nổi tiếng bằng cách 
nói với đồng bào rằng chúng ta đã 
khám phá, thai nghén ra những phát 
minh và thực hiện những cải tiến. 
Chúng ta có thể khoa trương rằng 
chúng ta là người được chọn, chúng 
ta thậm chí có thể tạ ơn Chúa rằng 
chúng ta không giống như những 
người khác. Nhưng xét cho cùng, đó 
chỉ là sự xu nịnh, sự ảo tưởng và tự 
dối mình như người Pharisee [giáo 
phái Do Thái cổ đại tuân thủ luật 
pháp nghiêm ngặt].”

Như tôi đã viết vào năm 2016, 
“Nhắc lại Tuyên ngôn Độc lập của 
chúng ta – khi một đoàn tàu dài 
gồm những điều tầm thường và tiêu 
khiển, theo đuổi đến cùng một mục 
tiêu giống nhau là sự thoải mái, thú 
vui và giải trí, thì đó là gánh nặng, 
sự trừng phạt và ‘quả’ của người dân 
khi cùng lúc đó họ phải gánh chịu 
tai họa do một nền chính trị đã mục 
ruỗng và thối nát bởi sự tha hóa đạo 
đức và năng lực trí tuệ của họ gây ra.”

Thay vì xuất hiện những điều mà 
ngài Churchill vào những năm 1930 
gọi là “sự hồi phục cao thượng về 
mặt đạo đức và khí phách”, một thời 
đại mới đã ló dạng, hoặc ít nhất đã 
chín muồi – đó là một thời đại nham 
hiểm và quỷ quyệt hơn nhiều so với 
những gì chúng ta nhận ra.

Thời đại của chúng ta là “Thời đại 
của Postman”.

Tác giả Joshua Charles từng là người 
viết diễn văn tại Tòa Bạch Ốc cho 
cựu Phó Tổng thống Mike Pence. 
Ông là nhà sử học, diễn giả và là 
tác giả của một số cuốn sách bán 
chạy số 1 trên The New York Times. 
Ông cũng là cố vấn lịch sử cho một 
số bộ phim tài liệu và xuất bản sách 
về các chủ đề khác nhau, từ các Tổ 
phụ Lập quốc, Israel, vai trò của đức 
tin trong lịch sử Hoa Kỳ, đến tác 
động của Kinh Thánh đối với nền 
văn minh nhân loại.

Minh Vi biên dịch

“một nền văn hóa tầm thường” 
và đang trên tiến trình trở 
thành một nền văn hóa 
“nô lệ”?

Tổ phụ lập quốc đã 
khẳng định rõ ràng hai 
điều: Để một xã hội 
duy trì tự do, các công 
dân của xã hội đó 
phải vừa có đức hạnh 
vừa có tri thức. Tự do 
không thể được duy trì 
bởi một xã hội đầy đam 
mê nhưng thiếu lý trí.

Điều đó giải thích vì sao 
chính trị của chúng ta trở nên 
ngày càng điên rồ và không ngừng 
can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của 
người dân: Bởi chúng ta, nền văn 
hóa của chúng ta, không coi trọng 
và phỉ báng những giá trị đó.

Chúng ta không xem trọng kiến 
thức; chúng ta coi trọng các luận 
điểm và những mẩu tweet. 

Chúng ta không xem trọng tính 
tự chủ; chúng ta đánh giá cao cái tôi, 
sự thể hiện, và chứng thực bản thân 
quá mức.

Chúng ta không xem trọng lịch 
sử, không xem trọng kho tàng kinh 
nghiệm sẵn có của nhân loại cho việc 
đào tạo và phát triển trí tuệ của chúng 
ta. Chúng ta đánh giá cao những thứ 
mới mẻ, khác lạ, sành điệu và hợp 
thời để đáp ứng những mong muốn 
nhất thời và sự buồn chán vô tận của 
chúng ta.

Chúng ta không xem trọng thực 
chất, chiều sâu và tính hợp lý; chúng 
ta đánh giá cao bất cứ thứ gì có thể 
bày bán, tiếp thị và rao bán với sự 
hào nhoáng, quyến rũ và hấp dẫn.

Trong “Thời đại của Postman” 
(Age of Postman), tất cả những 
khuynh hướng giải trí này đang được 
sử dụng để chống lại chúng ta, làm 
suy giảm khả năng tư duy của chúng 
ta, và do đó làm tan biến xã hội vốn 
dựa vào những công dân thấu đáo và 
có hiểu biết để tồn tại.

Một sự thật trớ trêu là nước Mỹ 
chưa bao giờ tràn ngập thông tin 
nhưng lại thiếu khôn ngoan đến 
vậy. Tôi đã nói điều này trong nhiều 
năm: “Với sự đồng thuận đầy nhiệt 
thành của người dân, mạng xã 
hội đang biến người lớn thành trẻ 
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TRÍ TUỆ VĨNH HẰNG

Thời đại của Postman 

Anh Victor Li, trong khuôn viên Học viện 
Nghệ thuật Phương Bắc ở Middletown, N.Y., 
ngày 09/08/2021.

Vũ công Victor Li của Đoàn nghệ thuật Shen 
Yun trong một điệu múa khắc họa một trí giả 
Trung Hoa, nhân vật anh vốn yêu thích. 

CATHERINE YANG

Đây là lần thứ năm anh Victor Li 
tham gia Cuộc thi Quốc tế về 
Múa Cổ điển Trung Hoa của đài 
truyền hình NTD. Đa số các vũ 

công cổ điển Trung Hoa xuất sắc nhất đều 
nhìn nhận rằng đây là sự kiện có tính bước 
ngoặt quan trọng, một cuộc thi được chủ 
trì bởi nhiều nghệ sĩ cùng chung mục đích, 
đưa loại hình nghệ thuật có lịch sử 5,000 
năm in dấu trên bản đồ toàn thế giới.

“Tôi không nghĩ rằng mình lại tham 
gia,” anh Li, một vũ công của Đoàn nghệ 
thuật Shen Yun (Thần Vận) nổi tiếng chia 
sẻ. Suy cho cùng thì anh đã là thành viên 
của vũ đoàn cổ điển Trung Hoa hàng đầu 
thế giới, và cuộc thi chủ yếu là cơ hội để 
anh đối diện với chính bản thân mình.

Mục đích chân chính
Anh Li sinh ra ở Thái Lan và lớn lên tại 
Canada, vậy nên không có nhiều cơ hội 
tiếp xúc với múa cổ điển cũng như văn hóa 
truyền thống Trung Hoa. Nhưng anh trai 
của anh Li đã theo đuổi sự nghiệp múa cổ 
điển Trung Hoa, và đã gia nhập đoàn nghệ 
thuật Shen Yun có trụ sở tại New York. 
Anh Li thường đến Mỹ thăm anh trai; qua 
những chuyến đi đó, anh bị cuốn hút bởi 
những động tác nhào lộn đầy mê hoặc và 
những câu chuyện gây ấn tượng sâu sắc từ 
các tác phẩm kinh điển của Trung Hoa như 
“Tây Du Ký” và “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.

Chậm rãi nhưng chắc chắn, anh Li dần 
đắm mình trong những câu chuyện đó, và 
theo chân anh trai trở thành một vũ công.

“Tôi đã không hình dung được mình sẽ 
mệt mỏi như thế nào,” anh cười nói. Trước 
khi thử sức ở trường múa, anh chưa bao 
giờ tham gia hoạt động thể chất đặc biệt 
nào, anh Li chia sẻ thêm. Thoạt đầu, nguồn 
năng lượng cần thiết cho hoạt động hàng 
ngày của một vũ công (với các vũ điệu, các 
động tác rướn, và nhiều điệu nhảy) dường 
như vượt quá sức của anh. Tuy nhiên, các 
đồng nghiệp vũ công chuyên nghiệp của 
anh trai anh đã thể hiện thật dễ dàng.

Dần dần theo thời gian, sự nỗ lực và 
khổ luyện đã giúp anh Li bắt kịp. Các 
chuyển động trở nên tự nhiên hơn khi sức 
mạnh và sức bền bỉ gia tăng, và anh sớm 
hiểu được rằng khiêu vũ không đơn thuần 
chỉ là về thể chất.

“Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, tôi 
thậm chí còn không vượt qua được vòng 
sơ tuyển của trường,” anh Li chia sẻ. Thời 
điểm đó, anh đang học tại Học viện Nghệ 
thuật Fei Tian (Phi Thiên), trường đào tạo 
các nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun. Khi ấy 
anh tham gia cuộc thi đơn giản vì đa số các 
sinh viên đều làm vậy. Anh đã không nghĩ 
nhiều khi đưa ra quyết định.

Nhưng khi thất bại – “Tôi gần như khóc, 
tôi chạy ra khỏi rạp hát, thực sự thất vọng,” 
anh Li nhớ lại. 

Thầy giảng dạy của anh đã ngăn anh lại ở 
hành lang, và chia sẻ những lời khuyên chân 
thành: “Thất bại là một phần của hành trình, 
và mọi nghệ sĩ đều phải đối diện với nó.” 

Đó là lần đầu tiên anh Li đối diện và tìm 
ra lý do thất bại của mình. “Tôi đã bắt chước 
anh trai mình – sao chép toàn bộ,” anh 
chia sẻ. Anh Li đã nhảy múa giống như anh 
trai mình, và thậm chí còn chọn nhân vật 
và kịch bản dự thi tương tự như tác phẩm 
mà người anh trai đã sử dụng năm trước. 
Anh Li đã không thực sự suy nghĩ nghiêm 
túc về mục đích theo đuổi nghệ thuật của 
bản thân, chưa kết nối những khổ luyện với 
mục tiêu này. Anh đã cho rằng mình vẫn có 
thể làm tốt qua các động tác, chứ anh chưa 
thực sự dành trọn tâm trí của mình cho nó.

Sau lần đó, anh Li có sự chuyển biến 
lớn. Anh đã cố gắng rất nhiều để học múa 
cổ điển Trung Hoa và có thể tham gia 
Shen Yun. Anh luyện tập không chỉ để 
múa và biểu diễn, mà còn đảm nhận sứ 
mệnh của Shen Yun “Hồi sinh nền văn 
minh 5,000 năm của Trung Hoa”, anh 
chia sẻ. “Văn hóa Trung Hoa đã cải biến 
con người tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi 
muốn quảng bá điều tốt đẹp ấy, muốn lan 
tỏa thiện lành đến những người khác.”

Bậc trí giả tự tại
Sự chuyển biến xuất thần của bản thân 
không biến anh Li thành một vũ công hàng 
đầu trong một sớm một chiều.

“Lần thứ hai tham gia cuộc thi, 
tôi đã bị loại ở vòng sơ khảo,” anh Li 
nói. Nhưng trong lần thi thứ ba, anh 
đã giành được giải Đồng, và ở lần thứ 
tư là giải Bạc. Năm nay, bất kể kết quả 
thế nào đi nữa sẽ là lần cuối anh tham 
gia. “Tôi không đặt mục tiêu kiếm giải 
Vàng hay bất cứ thứ gì; tôi chỉ muốn 
làm tốt hơn lần trước.”

Sau khi ngừng bắt chước anh trai 
mình, một trong những thay đổi mà 
anh Li đã thực hiện là đảm nhận các 
nhân vật là bậc trí giả. Vì các vũ công 
phải lựa chọn một vũ đạo để biểu 
diễn trong cuộc thi, một số chọn mô 
tả những câu chuyện hoặc nhân vật 
nổi tiếng, một số khác lại chuyển thể 
kịch bản do chính họ sáng tác. Anh 
Li giải thích rằng, nhân vật mà các vũ 
công nam chọn để diễn tả trong múa 
cổ điển Trung Hoa phần nhiều thuộc 
hai loại, võ sĩ hoặc trí giả. Các trí giả là 
những bậc quân tử hiện thân của các 
nguyên tắc Nho Giáo. Sự tò mò vô tư 
và mong muốn theo đuổi trí huệ từ 
những trí giả này đã lôi cuốn anh Li, và 
anh đã chọn một nhân vật như vậy cho 
tác phẩm dự thi năm nay của mình.

“Đó là một câu chuyện tu luyện 
thú vị,” anh Li giải thích. Nhân vật 
anh thể hiện là một cung thủ mới 
nhập môn – bản thân anh Li cũng có 
sở thích bắn cung – và  chàng trai ấy 
háo hức thử cây cung mới của mình 
mặc dù kỹ năng còn nhiều hạn chế. 
Một vị đạo sĩ đi ngang qua quan sát 
chàng trai; sau đó ông mượn cây cung 
của chàng rồi nâng cung bắn; kỹ năng 
vô cùng xuất chúng, và chàng cung 
thủ đã thỉnh cầu vị đạo sĩ nhận mình 
làm đệ tử.

“Tôi đã đọc một câu chuyện trước 
đây có tên là ‘Jichuan Học Bắn Cung’. 
Câu chuyện đó khiến tôi nhận ra 
rằng có một nhận thức khác về cách 
chúng ta tu luyện,” anh Li chia sẻ. 
“Tích cổ này đã dạy tôi rằng nếu 
bạn cải biến khía cạnh tinh thần, 
cải biến tâm trí của bạn, rất nhiều 
thứ khác cũng chuyển biến theo.”

Trong câu chuyện mà anh Li sáng 
tác, vị đạo sĩ rốt cuộc cũng đồng ý nhận 
chàng cung thủ làm đồ đệ, nhưng 
trước tiên ông dạy chàng thiền định, 
rồi sau mới truyền thụ cung thuật – 
điều đó tạo nên sự khác biệt cực lớn. 
Khả năng tập trung và khả năng nhìn 
sự vật theo một cách khác giúp chàng 

cung thủ mới nhập môn tiến bộ nhanh 
hơn rất nhiều so với việc cả ngày chỉ 
tập bắn cung. Anh Li chia sẻ rằng 
hành trình của bản thân anh trong 
vũ đạo cũng có những điểm tương 
đồng – tâm trí quyết định hết thảy.

“Nếu tôi có chính niệm, nếu tôi 
tích cực, điều đó thực sự ảnh hưởng 
đến thể chất của bản thân tôi,” anh Li 
chia sẻ. Các vũ công có một lịch trình 
đòi hỏi khắt khe về thể lực, và nếu tất 
cả những gì bạn nghĩ đến là sự mệt 
mỏi, bạn sẽ không cảm thấy gì khác 
ngoài sự mệt mỏi thường trực trong 
đầu. Ngược lại, khi bắt đầu một ngày 
với thái độ tích cực, bạn sẽ cải biến 
không chỉ bản thân mà cả môi trường 
chung quanh, dù cho đó là môi trường 
trong lớp học hay trên sân khấu.

Trên sân khấu, điều khiến anh Li 
nghĩ đến đầu tiên và đặt tâm nhất là 
việc đem đến cho khán giả một điều 
gì đó vừa mang tính giải trí vừa có thể 
truyền tải thông điệp tốt đẹp. Múa cổ 
điển Trung Hoa nổi tiếng về tính biểu 
cảm, tập trung nhiều vào nội tâm của 
người nghệ sĩ, và biến cảm xúc đó 
thành những chuyển động. Các vũ 
công Shen Yun đặc biệt thành thạo 
trong việc này, bởi họ đã thực hành ý 
tưởng lấy thân dẫn động tay, lấy hông 
dẫn động chân, do đó mọi động tác 
đều bắt nguồn từ trọng tâm của cơ 
thể. Với phương pháp này, chuyển 
động của họ đẹp hơn, rõ ràng hơn và 
biểu cảm hơn trên sân khấu. Những 
gì anh Li tìm cách thể hiện là một 
sự thăng hoa toàn diện, và đó có thể 
là một lý do khiến anh đặc biệt yêu 
thích những nhân vật trí giả này. “Tôi 
cố gắng thể hiện sự hòa ái xuất phát 
tự nội tâm; đó là hình mẫu lý tưởng 
của tôi về các bậc trí giả Trung Hoa,” 
anh Li bày tỏ.

“Tôi nghĩ tôi bắt đầu yêu thích vũ 
đạo sau khi được biểu diễn trên sân 
khấu,” anh Li chia sẻ. Nếu không có 
khán giả, thì mọi thứ chỉ đơn thuần là 
tập luyện và diễn tập. “Trên sân khấu, 
trước hàng nghìn khán giả, tôi tự nhủ: 
‘Chà, mình thực sự đang làm điều gì 
đó có thể giúp ích và lan tỏa đến khán 
giả.’ Khi đó, bạn cảm thụ được rằng 
mình đang nhảy múa và đang làm 
một điều gì đó thiện lương, thì điều đó 
thật sự sẽ tác động đến  toàn thế giới.”

Hải Long biên dịch

PHƯƠNG TỊNH 

Dịch bệnh suy yếu dần, phong 
tỏa cũng được nới lỏng, cuối cùng 
tôi đã có thể ra ngoài làm tóc rồi. 
Trong lúc trò chuyện, cô thợ cắt 
tóc thở dài xúc động nói: “Con 
trai tôi không được may mắn, tốt 
nghiệp đại học từ năm ngoái đến 
nay vẫn chưa tìm được việc, mãi 
vẫn chưa ổn định được.” Tôi trả 
lời: “Mặc dù cơ hội chưa đến, nhân 
lúc tuổi vẫn còn trẻ, cứ từ từ tìm 
tòi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, 
tới thời điểm chín muồi thì tự 
nhiên sẽ được đền đáp xứng đáng!”

Người mẹ với vẻ tích cực và phóng 
khoáng đồng ý với quan điểm này 
của tôi, đồng thời nói rằng gần đây 
họ có xem một vở kịch, trong đó 
người thợ thuộc da thủ công truyền 
thống đã khích lệ con trai ông rằng: 
“Bất luận làm nghề gì thì cũng đều 
vất vả cả, vậy tại sao chúng ta không 
lựa chọn công việc mà bản thân yêu 
thích?” Trong vở kịch, người con trai 
may mắn có một người cha nhìn xa 
trông rộng; trên đời thực, mẹ con 
người thợ làm tóc cũng như vậy.

Cô nói tiếp rằng trước đây có 
một vị khách là một chuyên gia 
môi giới bất động sản rất thành 
công; bà ấy từng làm qua hơn 20 
công việc khác nhau, cho đến khi 
ngoài tứ tuần bà mới tìm thấy công 
việc phù hợp với mình. Đây quả là 

một câu chuyện “khám phá chính 
mình”, nghe xong có cảm giác tràn 
đầy hy vọng và cũng rất cảm động. 
Trong đó, đáng khâm phục nhất là 
sự dũng cảm và ý chí kiên cường. 
Sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ trong 
thời gian dài đã thể hiện ra vẻ đẹp 
đặc thù không phải ai cũng có được.

Khi tôi còn trẻ, có rất nhiều người 
quanh tôi có tham vọng đi du lịch 
vòng quanh thế giới và khám phá 
thế giới, nhưng kể cả bản thân tôi, tôi 
hiếm khi nghe nói về một người nào 
đó muốn “khám phá chính mình” 

một cách kỹ lưỡng. Chúng ta luôn 
tìm kiếm và quay cuồng với mọi thứ 
bên ngoài, đến nỗi làm cho bản thân 
mệt nhoài. Thật ra, chỉ bằng cách 
“khám phá chính mình”, chúng ta 
có thể tìm thấy điều thích hợp đủ 
khiến thân tâm được an yên.

“Khám phá chính mình” có 
nghĩa là thông qua các loại trải 
nghiệm và học tập để có thể nắm bắt 
và hiểu sâu hơn về năng lực, phẩm 
chất, sở thích, và giá trị quan... của 
bản thân mình. Vì vậy, khi đối mặt 
với khó khăn, chúng ta sẽ điềm tĩnh 

hơn, không dễ dàng dao động; khi 
đối mặt với nghịch cảnh, chúng ta 
cũng sẽ có cách ứng phó tốt hơn. 
Nói cách khác, thông qua việc 
“khám phá chính mình”, chúng ta 
càng thêm trưởng thành và tiến bộ, 
thậm chí còn có thể hiện thực hóa 
lý tưởng và mục tiêu của bản thân.

Và tuổi tác không phải là ranh 
giới. Không bao giờ là muộn khi 
“khám phá chính mình”. Khương 
Tử Nha phò tá Vũ Vương phạt Trụ, 
kiến lập nên triều đại nhà Chu. 
Tương truyền rằng năm ông 72 tuổi, 
trong lúc đang ngồi câu cá thì gặp 
được Chu Văn Vương lúc đó đang 
tìm kiếm nhân tài trong thiên hạ, 
từ đó mà ông được trọng dụng. Tề 
Bạch Thạch, một nghệ sĩ nổi tiếng 
trong làng hội họa cận đại của Trung 
Quốc, cũng có nền tảng không tốt 
và xuất phát khá muộn; ông chỉ bắt 
đầu mạnh dạn đột phá bản thân ở 
tuổi 56, và ông đã trở nên nổi tiếng 
sau khi thay đổi phong cách hội họa.

“Khám phá chính mình” là một 
quá trình phát triển tiềm năng và 
tích lũy thực lực. Tất nhiên, càng 
sớm thì càng tốt; tuy nhiên, nếu 
cơ hội qua đi, bạn cũng không nên 
nản lòng, bởi thành tích rực rỡ của 
những người thành công muộn thì 
không thua kém gì sự chói sáng của 
những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết! 

Oanh Lê biên dịch

Suy ngẫm về kiếp phù sinh: khám phá chính mình

Tiếp theo từ trang 13

Vũ công Victor Li
Chàng trai lịch thiệp, 
một trí giả tự tại

Văn hóa Trung Hoa đã 
cải biến con người tôi 
rất nhiều, nhiều đến nỗi 
tôi muốn quảng bá điều 
tốt đẹp ấy, muốn lan tỏa 
thiện lành đến những 
người khác.
Victo Li,
Vũ công của Shen Yun

Anh Victor Li
thực hiện động tác 

kỹ thuật trong Cuộc thi 
Quốc tế về Múa Cổ điển 

Trung Hoa của đài 
truyền hình NTD.

 LARRY DYE

EDWARD DYE

EDWARD DYE

“Khám phá 
chính mình”

 mới có thể khiến 
thân tâm được 

an yên .

SHUTTERSTOCK

Neil Postman, tác giả của cuốn 
tiểu thuyết “Giải Trí Đến Chết” 
(Amusing Ourselves to Death).

Trang bìa cuốn tiểu thuyết
“Giải Trí Đến Chết” (Amusing Ourselves 

to Death) của Neil Postman.

Tổ phụ lập quốc đã 
khẳng định rõ ràng 
hai điều: Để một xã 
hội duy trì tự do, các 
công dân của xã hội 
đó phải vừa có đức 
hạnh vừa có tri thức. 
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T
rong 10 năm qua, cô 
Pippa Dyrlaga, một nghệ 
sĩ sống ở Yorkshire, Anh 
Quốc, đã sử dụng những 
lưỡi dao tinh xảo với nét 

chạm khắc tinh tế để tạo ra những tác 
phẩm cắt giấy truyền thống phức tạp.

Lấy cảm hứng từ những thứ mà 
cô nhìn thấy xung quanh và giữa 
môi trường tự nhiên, cô Pippa cắt 
một mảnh giấy duy nhất cho mỗi 
một tác phẩm.

Cô chia sẻ trên trang web của mình 
rằng, “Sự đơn giản của một tờ giấy trắng 
hấp dẫn tôi. Giấy được sử dụng trong 
rất nhiều khía cạnh của cuộc sống 
của chúng ta và được sử dụng để giao 
tiếp với nhau, và tôi muốn làm điều 
này thông qua công việc của mình.”

Sau khi tìm thấy cảm hứng và 
quyết định một thiết kế cụ thể, người 
nghệ sĩ này bắt đầu công việc của 
mình trên một tờ giấy trắng.

Cô giải thích: “Đầu tiên chúng 
được vẽ bằng tay trên mặt sau của tờ 
giấy và sau đó cắt bằng dao scalpel 
(dao phẫu thuật). Có thể mất hàng 
giờ để hoàn thành trọn vẹn và tôi 
thấy quá trình tạo ra tác phẩm cũng 
quan trọng đối với tôi không kém gì 
những tác phẩm đã hoàn thành.”

Sau khi cắt ra các bản phác thảo 
vẽ tay hoàn chỉnh, cần có một nét vẽ 
tinh tế, vì một số kết nối có chiều rộng 
chỉ là vài milimet, với những sợi giấy 
giống như ren dường như dệt những 
hoa văn giữa những khoảng không.

“Một tờ giấy trắng thì rất bình 
thường, nhưng nó có rất nhiều khả 
năng và có thể được biến thành một 
thứ gì đó thật đẹp hoặc ý nghĩa mà 
không cần thêm bất cứ thứ gì vào 
đó,” cô chia sẻ.

Cô Pippa, người có bằng Cử 
nhân về Thực hành Nghệ thuật 
Đương đại của Đại học Leeds 
Metropolitan và bằng Thạc sĩ về 
Nghệ thuật và Thiết kế, giới thiệu 
tác phẩm nghệ thuật của mình 
trên các trang mạng xã hội của cô.

Gần đây, cô Pippa đã tạo ra một 
bức tranh cắt lớp cá vàng, được tô 
màu hoàn thiện, đã thu hút rất nhiều 
sự chú ý trên trang Facebook của cô.

“Tác phẩm thật đáng yêu! Bạn 
là một cô gái tài năng!” cô Louisa 
Hermione Harris nhận xét.

Trong suốt thời thơ ấu của mình, 
cô Pippa đã sống trên một chiếc 
thuyền lênh đênh trên một con kênh 
gần các tuyến đường thủy được bao 
quanh bởi những khu hoang dã đẹp 
nhất của Anh Quốc, và lối sống độc 
đáo này là nguồn cảm hứng cho 
nhiều sáng tạo của cô.

Nguyễn Lê biên dịch

Nghệ sĩ cắt giấy tạo ra những tác phẩm
nghệ thuật tinh mỹ bằng lưỡi dao mỏng

ALL PHOTOS COURTESY OF PIPPA DYRLAGA

Quý vị có thể truy cập www.ETVIET.com để xem thêm các tác phẩm của cô 
Pippa: https://etviet.com/nghe-si-cat-giay-tao-ra-nhung-tac-pham-nghe-
thuat-tinh-my-bang-nhung-luoi-dao-mong_230455.html.

CHANNALY PHILIPP

Nơi tôi sinh ra cách Nhà thờ Đức 
Bà Paris (Notre Dame de Paris) 
khoảng 30 phút đi bộ. Trong tôi là 
hình ảnh nhà thờ nằm   yên bình 
bên bờ sông Seine, luôn mang vẻ 
vững chãi và bền bỉ như vật liệu đá 
xây dựng nên công trình.

Với hơn 850 năm tuổi, nhà thờ 
không chỉ là trái tim của Paris mà còn 
của chính nước Pháp. Nó đã chứng 
kiến   lễ đăng quang của một vị hoàng 
đế [Napoleon I ngày 2/12/1804] và các 
lễ phong Thánh. Trải qua Chiến tranh 
Trăm năm, Cách mạng Pháp, Công xã 
Paris, và cuộc tấn công khủng bố, nhà 
thờ vẫn đứng vững.

Và sau trận hỏa hoạn ngày 
15/04/2019, công trình này vẫn sừng 
sững dù bị cháy đen và không còn 
ngọn tháp.

Khi những người lính cứu hỏa 
đến chiến đấu và ngọn lửa dần tàn, 
những người qua đường tụ tập lại, 
âm thanh nhẹ nhàng của những 
bài hát và lời cầu nguyện ngân vang 
suốt đêm.

Từ khắp nơi trên thế giới, mọi 
người chung tay ủng hộ. Điều gì ở vụ 
cháy Nhà thờ Đức Bà khiến chúng ta 
xúc động đến vậy?

Đối với nhiều người, Nhà thờ 
Đức Bà đại diện cho vẻ đẹp siêu 
việt, biểu tượng của một quốc gia, 
và sự kết nối tâm linh.

Marion Sigaut, một nhà sử học 
người Pháp tại Paris, cho biết: 
“Không chỉ linh hồn của Paris, mà 
linh hồn của cả nước Pháp đều xúc 
động. Các vị vua của nước Pháp đã 
đến cầu nguyện tại Nhà thờ Đức 
Bà. Họ đăng quang tại Saint-Denis 
nhưng cầu nguyện ở Nhà thờ Đức 
Bà… Đây là nơi họ hát bài Thánh ca 
‘Te deum’, nơi họ tạ ơn Chúa.”

Đối với bất cứ ai đã có cơ hội đến 
thăm nhà thờ, tin tức về vụ cháy gợi 
lại những ký ức sống động.

Skye Sherman, một nhà văn ở 
West Palm Beach, Florida chuyên 
viết về du lịch, đã ghi dấu vẻ đẹp 
kỳ thú của nhà thờ trong chuyến đi 
du lịch ngoại quốc đầu tiên cùng 
chồng mình. “Tôi nhớ mình đang 
bước đi vô định qua tòa tháp tráng 
lệ, tối om thì bất thình lình tiếng 
chuông vang lên, dội khắp tòa nhà 
và khắc sâu thêm ấn tượng của tôi 
về khung cảnh đẹp đến ám ảnh,” cô 
chia sẻ trong một email.

“Đó là lần đầu tiên hai vợ chồng 
tôi nhìn nhau kinh ngạc trước 
những gì chúng tôi chứng kiến, ngập 
tràn sự kỳ diệu trong đôi mắt của cả 
hai. Âm nhạc vang vọng khắp thánh 
đường, và bạn có thể cảm nhận nó 
xuyên thấu tâm can mình. Đó là một 
trong những kỷ niệm sâu sắc nhất 
tôi có được từ các chuyến đi.”

Kiến trúc sư Kobi Karp tại Miami 
đã đến thăm Nhà thờ Đức Bà khi còn 
là sinh viên vào năm 1986. Ông nói, 
các công trình kiến trúc không chỉ là 
những tòa nhà. Nhà thờ cũng là "ngôi 
nhà của cộng đồng – nơi mọi người đi 
về trong những dịp kỷ niệm, nơi tiễn 
biệt người thân, nơi chứng kiến chiến 
tranh, nơi để chia sẻ.”

Ông đã suy ngẫm về việc bằng 
cách nào Nhà thờ Đức Bà có thể 
trường tồn qua các thời đại, và qua 
hai cuộc chiến tranh thế giới trong 
thế kỷ trước. “Có ý kiến cho rằng 
người Pháp đã từ bỏ Paris để nhà thờ 
không bị đánh bom,” ông nói.

“Đó là một công trình kỳ diệu; nó 
được thiết kế để bạn có thể quỳ trước 
Chúa, theo đúng nghĩa đen, đặt 
Chúa vào trái tim, linh hồn và tâm 
trí của bạn. Vì vậy, nếu bạn không 
tôn kính Chúa, hãy đoán xem? 

NHÀ THỜ
ĐỨC BÀ

nhắc nhở chúng ta 
hãy bảo vệ di sản 
của chính mình
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Bạn sẽ phải xem xét lại khi bước vào 
không gian này.”

“Âm thanh trong nhà thờ tách biệt 
khỏi thành phố bên ngoài. Nó yên 
tĩnh, bình lặng, thân quen. Nó đem 
đến cơ hội để tĩnh tâm, suy ngẫm, và 
xa rời cuộc sống thường nhật.”

Tiểu thuyết cứu Nhà thờ
Nhà thờ có vẻ ngoài bền bỉ với tuổi 
đời gần 900 năm, đã bị hư hại và phải 
tu sửa nhiều lần. Cho đến ngày nay, 
nó luôn cần những người bảo vệ.

Tiểu thuyết gia Victor Hugo là một 
trong số đó. Ông ca ngợi phong cách 
Gothic, vốn bị xem là lỗi thời vào thời 
điểm đó. Cuốn “Thằng Gù Nhà thờ 
Đức Bà” (The Hunchback of Notre 
Dame) được xuất bản năm 1831, dành 
hơn 3,000 từ để miêu tả về nhà thờ, gợi 
lại vẻ đẹp và mô tả chi tiết sự tàn lụi 
của công trình dưới bàn tay của thời 

gian và con người.
Quyển Ba, Chương I, 

bắt đầu như vầy:
“Nhà thờ Đức Bà Paris 

rõ ràng là một công trình 
kiến   trúc uy nghi và thiêng 
liêng. Nhưng, như vẻ đẹp 
được gìn giữ trong sự già 
nua, thật khó để không 
thở dài, không phẫn nộ, 
trước sự xuống cấp không 
kể xiết và sự tàn phá mà 

thời gian và con người đã bắt tượng 
đài đáng kính này phải chịu đựng. Họ 
không có sự tôn trọng nào dành cho 
Charlemagne, người đã đặt viên đá 
đầu tiên, hoặc cho Philip Augustus, 
người đã đặt viên đá cuối cùng.”

Nhân vật chính của cuốn 
tiểu thuyết, người đánh chuông 
Quasimodo, bị coi thường và dị dạng 
về thể chất, là một phép ẩn dụ cho 
chính nhà thờ. Đại thi hào Hugo 
đã khơi dậy sự đồng cảm của công 
chúng đối với cả hai hình tượng:

“Nhà thờ vừa đủ cho anh ta. Nơi đó 
tràn ngập các nhân vật bằng đá cẩm 
thạch – các vị vua, các vị thánh, giám 
mục – những người không cười nhạo 
anh, chỉ nhìn anh với vẻ yên bình và tử 
tế. Những bức tượng khác, những con 
quái vật và ác quỷ, không hề căm thù 
anh, Quasimodo. Anh ta trông giống 
chúng. Chúng dường như đang chế 
giễu những người khác. Các vị Thánh 
là bạn của anh, và ban phước cho anh; 
những con quái vật là bạn bè và bảo vệ 
anh. Vì vậy, anh chỉ giao thiệp với họ. 
Đôi khi anh dành cả vài giờ đồng hồ để 
cúi mình trước một trong những bức 
tượng, trong một cuộc hội thoại đơn 
độc. Nếu có ai đến, anh chạy trốn như 
một người tình ngỡ ngàng trong chính 
dạ khúc của mình.”

Sự nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết 
đã nâng tầm vóc của Nhà thờ Đức Bà, 
và vào năm 1844, Vua Louis Philippe 
đã ra lệnh khôi phục lại công trình, 
trong đó có ngọn tháp nặng 750 tấn 
mà sau này bị cháy và sụp đổ trong 
trận hỏa hoạn năm 2019.

Một dòng người nối tiếp
Nhờ những dòng người lính cứu 
hỏa liên tục nối tiếp, họ đã cứu được 
những tạo tác vô giá, bao gồm áo 
choàng của Vua Louis IX đáng kính 
và vương miện gai, được cho là 
Chúa Jesus đã đội.

Một số người nói rằng đó là một 
điều kỳ diệu khi những món đồ này 
còn nguyên vẹn. Và chỉ vài ngày 
trước trận hỏa hoạn, 16 bức tượng 
đồng đại diện cho 12 vị Thánh tông 
đồ và 4 nhà truyền giáo đã được di 
dời ra khỏi đỉnh ngọn tháp để gửi đến 
trùng tu ở vùng Tây Nam nước Pháp. 
Điện thờ và tác phẩm điêu khắc 
Pietà (Đức Mẹ Sầu Bi) của Nicolas 
Coustou, được vua Louis XIV ủy 
nhiệm, cũng được bảo toàn.

Có lẽ một điều kỳ diệu khác, trong 
bối cảnh tình trạng bất ổn và bi quan 
đang đeo bám nước Pháp thời gian đó, 
trái tim của tất cả mọi người trong sự 
đoàn kết đã chuyển thành hành động.

Chưa hết, thiệt hại đối với Nhà 
thờ Đức Bà, theo một nghĩa nào đó, 
không chỉ là về vật chất. Như kiến 
trúc sư Karp đã chỉ ra, nó nhắc nhở 
chúng ta rằng có những công trình 
kiến   trúc đáng được bảo tồn trên 
khắp thế giới. Chúng là một kho 
tàng lịch sử giá trị. Vì không được 
bảo tồn, một số bị hao mòn theo 
thời gian. Một số thì đổ nát dưới sự 
tàn phá của chiến tranh.

Một người bạn của tôi, cựu chiến 
binh Hải quân và cộng tác viên của 
The Epoch Times, Amanda Burrill, 
đã từng được điều động đến Vịnh 
Ba Tư. Khi nghe những âm thanh 
gào thét của tên lửa Tomahawk trên 
đầu, cô ấy nói, “Lúc ấy tôi nghĩ đến 
những người sắp bị tổn hại, và tôi 
cũng lo về những bảo tàng và cổ vật 
sắp bị phá hủy. Những suy nghĩ đó 
khiến tôi rơi nước mắt.”

Nhiều năm sau, cô sống ở Marais, 
gần Nhà thờ Đức Bà. Khi ngọn lửa 
bùng lên vào ngày 15/04/2019, cô 
cảm thấy nhẹ nhõm khó tả khi những 
người lính cứu hỏa kịp thời bảo vệ 
được các cổ vật quý giá.

Dù là thế hệ nào, chúng ta phải tự 
quyết định liệu các tác phẩm mang 
vẻ đẹp bất hủ và ý nghĩa thiêng liêng 
có đáng để cứu giữ hay không – cho 
dù là một tòa nhà hay các vật phẩm.

Cũng giống như một dòng người 
nối tiếp, việc bảo tồn đòi hỏi không 
gì hơn là sự truyền tải, từ người này 
sang người khác, về lòng quý trọng 
đối với di sản của chúng ta – dù là 
di sản thiêng liêng và tôn giáo, hay 
mang tính quốc gia và lịch sử.

Ở một vùng ngoại ô cách trung 
tâm Paris khoảng 5 dặm về phía bắc, 
Vương cung thánh đường St. Denis 
tráng lệ, đã bị phá hoại. Sự việc này là 
dấu hiệu của một hiện tượng nghiêm 
trọng hơn nhưng thường bị đánh giá 
thấp. Vào tháng Ba, một tờ báo độc 
quyền của Pháp Le Figaro đã đề cập 
đến một thống kê từ cảnh sát quốc 

gia Pháp: 877 nhà thờ Pháp đã bị 
phá hoại trong năm 2018. Liệu sự 
quan tâm đối với Nhà thờ Đức Bà có 
giúp tăng thêm biện pháp bảo vệ cho 
những nhà thờ khác?

Và liệu các công trình kiến   trúc 
khác trên khắp thế giới, giàu tính di 
sản và lịch sử, có được nhìn nhận 
theo cách khác?

Xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà
Martin Soler, một cư dân của Paris, 
đã tìm thấy hy vọng khi hàng loạt 
công dân Pháp tài trợ cho việc trùng 
tu nhà thờ.

“Trong vòng chưa đầy 48 giờ, hơn 
1 tỷ euro đã được đóng góp để tu sửa… 
Rất nhiều người xem cái đẹp và sự tồn 
tại của di sản văn hóa trên toàn thế giới 
quan trọng hơn lợi nhuận của chính 
họ hoặc thậm chí nhu cầu thiết yếu của 
họ; điều đó chứng tỏ rằng mọi người 
thực sự quan tâm đến việc làm cho thế 
giới đẹp hơn một chút,” ông nói.

Ông Karp nói, việc xây dựng lại 
nhà thờ không phải là một vấn đề 
phức tạp. Tuy nhiên, nó sẽ tốn nhiều 
thời gian, do các cuộc trao đổi và 
tranh luận xảy ra sau đó để quyết 
định xem nó nên được xây dựng lại 
theo cách nào.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe 
đã công bố một cuộc thi thiết kế để 
xây dựng lại “một ngọn tháp mới phù 
hợp với kỹ thuật và những thách thức 
của thời đại chúng ta.”

Ông Karp nhìn thấy cơ hội để bổ 
sung các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ, 
nhưng ông tin rằng “một công trình 
kiến   trúc lịch sử nên được xây dựng 
lại và tái hiện như trước khi đám cháy 
xảy ra, chứ không nên thay đổi hình 
dạng hoặc mục đích sử dụng của nó.”

Ông cho biết: “Chúng ta đủ thông 
minh, chúng ta có các bức ảnh và 
bản ghi hình kỹ thuật số về cấu trúc 
để cho phép chúng ta làm điều đó,” 
mặc dù sẽ phải có “sự thỏa hiệp về 
một số hình dạng hoặc cấu trúc.”

“Nhà thờ Đức Bà sẽ không bao 
giờ hoàn toàn giống như trước, nó sẽ 
luôn khác quá khứ và cả tương lai. 
Các tòa nhà cũng thay đổi; con người 
cũng vậy.”

Nhà thờ Đức Bà, mặc dù bị cháy 
một phần, nhưng vẫn tồn tại. Và sau 
khi đánh thức trái tim người dân 
Pháp và thế giới, nhà thờ sẽ tiếp tục 
hiện diện.

Nhà sử học Sigaut phát biểu: “Kể 
từ khi Pháp là Pháp, trái tim nước 
Pháp ấy đã đập nơi Nhà thờ Đức Bà.”

Channaly Philipp là một biên tập viên 
cấp cao của The Epoch Times. Phóng 
viên David Vives của Epoch Times tại 
Pháp đã đóng góp cho bài viết này.

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

Ngân Hà biên dịch

DI SẢN VĂN HÓA

1 

2 3 4 

1. Nhà thờ Đức Bà, nằm 
trên Île de la Cité ở 
Paris, được vẽ và khắc 
bởi Deroy, vào khoảng 
năm 1850.  

2. Tháp chuông chìm 
trong biển lửa và sụp 
đổ khi mái của Nhà thờ 
Đức Bà Paris bốc cháy 
vào ngày 15/04/2019 
ở Paris.

3. Các mảnh vỡ bên 
trong Nhà thờ Đức Bà 
Paris ở Paris vào ngày 
16/04/2019, một ngày 
sau vụ hỏa hoạn.

4. Các bức tượng đồng  
12 vị Thánh tông đồ 
và 4 nhà truyền giáo 
đã được di dời ra khỏi 
đỉnh ngọn tháp để gửi 
đến trùng tu ở vùng Tây 
Nam nước Pháp. 

Một bức vẽ 
minh họa 
cho tiểu 
thuyết nổi 
tiếng “Thằng 
Gù Nhà thờ 
Đức Bà” của  
Victor Hugo.
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NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

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

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

Tommy Tran
State Farm Agent

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

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

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

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

Chân dung của ngài John Quincy Adams lúc 28 tuổi, 
được vẽ bởi họa sĩ John Singleton Copley.

Chân dung ngài John Adams,
được vẽ bởi họa sĩ Gilbert Stuart.

PHOTOS FROM PUBLIC DOMAIN/PIXABAY/ILLUSTRATION BY ETVIET

JOSHUA CHARLES

Một trong những vị Tổ 
phụ Lập quốc mà tôi 
yêu mến là ngài John 
Adams. Theo quan 

điểm của tôi, ngài ấy không chỉ là 
người có trí tuệ xuất sắc nhất trong 
số các Tổ phụ Lập quốc, mà còn là 
người thông thái nhất. Ngài sở hữu 
cả kiến thức vĩ đại lẫn trí tuệ vĩ đại. 
Ngài ấy không nhìn thế giới qua 
lăng kính màu hồng. Tuy nhiên, 
ngài cũng không phải là một người 
đa nghi – mặc dù trên thực tế thì 
ngài có những lý do dễ hiểu để trở 
thành một người như vậy.

Ngài Adams là người có vốn 
hiểu biết sâu rộng, đặc biệt là về 
lịch sử. Ngài thông thạo một số 
ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Latin, 
và có thể đọc các tác phẩm kinh 
điển của Hy Lạp và La Mã bằng 

chính ngôn ngữ gốc. Khi 
đương đầu với những 

thách thức tất yếu 
phải có gắn liền 

với việc thiết lập 
nền độc lập của 
một quốc gia, 
và thiết lập các 
thể chế sáng lập 

của quốc gia đó, 
ngài luôn xem lịch 

sử như kim chỉ nam 
và có thể trích dẫn nhiều 

ví dụ từ nhiều quốc gia làm những 
tấm gương đối chiếu để phỏng 
theo hay tránh khỏi.

Nhưng một trong những điều 
ở ngài khiến tôi thấy thu hút nhất 
là cách ngài ấy viết cho các con 
của mình, đặc biệt là cho cậu con 
trai lớn, ông John Quincy Adams, 
người trở thành nghị sĩ, ngoại 
trưởng, và là tổng thống Hoa Kỳ 
(trong số nhiều vai trò khác). 
Ngài Adams đã đưa con trai John 
Quincy trong chuyến đi Âu Châu 
với tư cách là Bộ trưởng Hoa Kỳ 
đến Pháp vào năm 1778. Lý do cho 
việc này có lẽ được bày tỏ rõ ràng 
nhất bởi mẹ cậu, phu nhân Abigail 
Adams, trong những bức thư đầu 
tiên của bà gửi cho cậu bé 10 tuổi 
này khi cậu đến Paris: “Hãy nâng 
cao hiểu biết của con để có được 
kiến thức hữu dụng và đức hạnh, 
những thứ sẽ khiến cho con trở 
thành điểm sáng cho xã hội, niềm 
Vinh Dự cho Đất Nước của con, 
và là Phước Lành cho cha mẹ của 
con.” Trở thành một phần của gia 
đình Adams có nghĩa là sự phụng 
sự cho cộng đồng gần như là một 
điều hiển nhiên. 

Tôi yêu thích nhất một trong 
những bức thư ngài Adams viết 
năm 1782 cho con trai ông. Người 
cha thì ở Amsterdam, còn cậu con 
thì ở St. Petersburg, làm thư ký cho 
đại sứ Hoa Kỳ tại Nga. Ngài Adams 
lần đầu tiên khen ngợi con trai 

mình về những vấn đề 
thực tiễn hơn:

“Cha rất hài lòng về 
việc con học tiếng Đức 
vì nhiều lý do, và chủ yếu 
là bởi cha được biết rằng 
khoa học và văn học hiện 
nay đang nở rộ mạnh mẽ ở 
Đức hơn bất cứ nơi đâu. Nhiều 
loại ngôn ngữ sẽ không có hại 
gì trừ phi con có thói quen quan 
tâm nhiều đến ngôn từ hơn là các 
sự vật sự việc.”

Bảo đảm cho con trai mình trở 
thành một người đa ngôn ngữ là 
điều quan trọng đối với ngài Adams, 
vì điều đó không chỉ giúp con trai 
ông trở thành một nhà ngoại giao 
tài giỏi hơn mà còn là một người 
đọc các văn bản cổ điển tốt hơn nữa 
– vốn là ngọn nguồn chủ yếu của 
sự giáo dục mà chính ngài Adams 
và nhiều vị Tổ phụ khác có được. 
Nhưng, như ngài đã nhấn mạnh 
với ông John Quincy, mục đích 
của ngôn ngữ là để mô tả sự vật sự 
việc, và do đó hiểu rõ hơn về thực 
tế là điều mà ngài ấy chú trọng.

Nhưng vàng ròng thực sự là 
nằm ở đoạn thứ hai (và cũng là 
đoạn cuối cùng) của bức thư này:

“Nhưng, con trai yêu quý à, 
trên hết thảy, con hãy giữ lấy sự 
thuần khiết và lương tâm trong 
sáng. Đạo đức của con đối với bản 
thân con và cả thế giới là quan 
trọng hơn tất cả mọi ngôn ngữ và 
mọi loại khoa học. Một vết nhơ 
trong nhân phẩm dù nhỏ nhất 
cũng sẽ làm tổn hại hạnh phúc của 
con nhiều hơn tất cả các thành 
tích mà con sẽ đạt được.”

Ở đây, chúng ta thấy điều cốt lõi 
trong sự hiểu biết của ngài John 
Adams là đạo đức có tính ưu việt 
vượt xa tính thực tiễn và tính cần 
thiết. Vì ngài ấy biết một nền cộng 
hòa tự do đòi hỏi một nền tảng đạo 
đức để tồn tại, nên ngài biết chân 
lý đồng dạng cũng áp dụng cho 
các cá nhân. Thật vậy, mọi nơi mọi 
lúc, cả ngài Adams và phu nhân 
Abigail đều dạy ông John Quincy 
rằng không chỉ có tư cách đạo đức 
là cần thiết để có hạnh phúc, mà 
còn phải chịu trách nhiệm trước 
Đức Chúa Trời về hành vi của 
mình trong cuộc sống này.

Như Benjamin Franklin đã nói 
trong ấn bản năm 1741 của “Poor 
Richard’s Almanack” (“Niên Giám 
của Richard Đáng Thương”), “một 
lương tâm trong sạch là một Giáng 
Sinh trường kỳ.” Làm những gì 
chúng ta biết là đúng là điều cần 
thiết để có một cảm giác lành 
mạnh về giá trị bản thân và lòng tự 
tin. Lương tâm bị phân cực là con 
đường dẫn đến bất an, tức giận, và 
bất hạnh. Vô luận chúng ta chiến 
đấu để có được lương tâm ấy như 
thế nào, thì chúng ta buộc phải 
tầm cầu phía thiện lương.

Lời khuyên
từ Tổ phụ
John Adams:
‘Điều quan trọng
hơn cả là...’

GỬI THẾ HỆ TƯƠNG LAI:

Hãy tò mò, và thấu hiểu 
mọi người

Và quả là một bài học cho tất 
cả chúng ta suy ngẫm, đặc biệt là 
trong thời đại mà hệ thống giáo 
dục của chúng ta đã bị chế ngự 
bởi quan điểm kinh tế và kỹ trị 
(technocratic), như thể mục đích 
căn bản và thiết yếu của việc đào 
tạo chỉ đơn thuần là khiến con 
cháu chúng ta đạt được hiệu quả về 
mặt kinh tế, chứ không phải đào tạo 
chúng trở thành người có đức hạnh 
vậy! Cho nên không có gì ngạc 
nhiên khi số người trẻ tuổi bị trầm 
cảm và lo lắng đang ở mức kỷ lục.

Nhưng vì ngài John Adams đã 
biết – và khi ông dạy con trai mình 
về điều này, một trong những lời 
khuyên của bậc làm cha hay nhất của 
ông – để hạnh phúc, đạo đức là quan 

trọng hơn nhiều so với năng suất lao 
động, cả trong đời này và đời sau.

Tác giả Joshua Charles từng là 
người viết diễn văn tại Tòa Bạch 
Ốc cho cựu Phó Tổng thống Mike 
Pence. Ông là nhà sử học, diễn giả 
và là tác giả của một số cuốn sách 
bán chạy số 1 trên The New York 
Times. Ông cũng là cố vấn lịch 
sử cho một số bộ phim tài liệu và 
xuất bản sách về các chủ đề khác 
nhau, từ các Tổ phụ Lập quốc, 
Israel, vai trò của đức tin trong 
lịch sử Hoa Kỳ, đến tác động của 
Kinh Thánh đối với nền văn minh 
nhân loại. 

Hồng  Ân biên dịch

DEAR NEXT GENERATION

Tôi sinh năm 1957 và lớn lên trong 
thời gian nước Đức bị chia cắt; tôi may 
mắn được sống ở Tây Đức, nơi mà diễn 
biến lịch sử của những gì đã xảy ra dưới 
chế độ Đức Quốc xã là một phần trong 
chương trình học trung học của tôi. 
Chúng tôi được dạy về chiến tranh, điều 
gì đã dẫn đến chiến tranh, và những 
hành động tàn bạo đã xảy ra. Một trong 
những điều tôi nhớ rất rõ cho đến ngày 
nay là những bộ phim do những người 
lính Đồng Minh quay lại khi giải thoát 
các trại tập trung. Chúng tôi đã được 
xem đoạn phim gốc này ở trường.

Trong một vài chuyến đi đến các 
nước Âu Châu khác thời niên thiếu, 
tôi đã gặp những người không muốn 
dính dáng đến tôi vì tôi là người Đức. 
Ở độ tuổi thiếu niên, tôi đã nhận ra sự 
phi nhân tính của những gì Đức Quốc 
xã đã gây ra. Tôi đã dành nhiều năm 
tháng và nhiều cuộc trò chuyện với 
người chồng Mỹ của tôi để hiểu rõ hơn 
về lịch sử quê hương và không cảm 
thấy xấu hổ khi là người Đức.

Tôi lớn lên ở một cảng biển nơi các 
tàu buôn quốc tế và tàu hải quân cập 
bến thường xuyên. Bạn luôn nhận biết 
có một con tàu quốc tế đang cập cảng 
chỉ bằng cách quan sát những người 
mua hàng và nghe ngôn ngữ họ nói. 
Cha mẹ chúng tôi đã nuôi dạy chị gái tôi 
và tôi biết khoan dung với những người 
khác (văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, v.v.); 
trường học và nhà thờ cũng giảng điều đó.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã quan 
tâm đến các quốc gia và nền văn hóa 
khác, và tiếp thu mọi thứ “khác biệt” và 
mới mẻ. Cùng với gia đình và bạn bè, 
tôi đã đi thăm các nước Âu Châu khác 
cũng như Liên Xô cũ và một số nước Á 
Châu. Tất nhiên, việc này được thực 
hiện trước khi có điện thoại di động 
và mạng xã hội, và tôi luôn trân trọng 
những trải nghiệm cá nhân đó.

Tôi có thẻ thư viện từ năm học lớp 6. 
Một giáo viên của chúng tôi đã sắp xếp 
với người đứng đầu một thư viện gần 
trường để “huấn luyện” cách tra cứu 
danh mục bằng thẻ mục lục và cách 
tìm kiếm từng cuốn sách trên kệ. Tôi 
nghĩ rằng cả lớp đã ghi tên thẻ thư viện 
vào ngày hôm đó. Dù sao, tôi đã tới 
thư viện vài lần một tuần. Tôi đã đọc 
sách về các chủ đề khác nhau – địa lý, 
tâm lý học, lịch sử, v.v.

Nói về tàu hải quân ở cảng, tôi nhớ 
tới một buổi tối cùng bạn bè tại trung 
tâm thành phố khi chúng tôi gặp một 
vài thủy thủ của Hải quân Hoàng gia 
Anh. Nhóm của chúng tôi nhanh 
chóng được mở rộng thêm với một 
người lính Mỹ từng đóng quân tại quê 
hương tôi. Chúng tôi đã dành hàng giờ 
để nói về đất nước của chúng tôi, chia 

sẻ cuộc sống hàng ngày của chúng tôi 
và nhiều hơn thế nữa.

Trong công việc của mình, tôi đã 
gặp rất nhiều người đến từ các quốc 
gia và hoàn cảnh khác nhau. Một đồng 
nghiệp cũ từng là thuyền nhân Việt 
Nam; cha mẹ anh đã chạy trốn khỏi 
một đất nước Việt Nam bị áp bức và lập 
cuộc sống mới ở một đất nước tự do. 
Một người phụ nữ tôi đã từng làm việc 
cùng, đã cùng với gia đình chạy trốn 
khỏi Nam Tư cũ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Trong một chuyến đi ở Hoa Kỳ, 
chồng tôi và tôi đã gặp một người phụ 
nữ lớn tuổi, lớn lên ở Ba Lan, từ một 
khu rừng; cô cùng gia đình đã chứng 
kiến những người lính Đức Quốc xã 
đốt phá ngôi làng nhỏ của cô. Cô và gia 
đình ẩn náu trong rừng và cuối cùng 
tìm được đường đến Hoa Kỳ.

Điểm mà tôi đang cố gắng chia sẻ là 
để cho tất cả chúng ta – bất kể người già 
hay trẻ, hay chúng ta đến từ đâu – nên 
biết đến người khác ở cấp độ cá nhân. 
Hãy tò mò, đặt câu hỏi để hiểu rõ quan 
điểm, lắng nghe và đồng tình về việc 
không đồng tình. Mỗi người là duy nhất 
và mỗi người đều có một câu chuyện.

Một tổ chức mà tôi từng làm việc 
đã khuyến khích nhân viên trong các 
buổi huấn luyện nội bộ ngồi lại với 
đồng nghiệp từ các bộ phận khác để 
làm quen với nhau, cũng như hiểu 
về những thách thức mà họ gặp phải 
trong chức vụ của họ tại sở làm.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ về hai 
thủy thủ người Anh. Không lâu sau khi 
chúng tôi gặp nhau tại quê hương tôi, 
tàu của họ là một phần của hạm đội 
được điều đến Quần đảo Falkland trong 
một cuộc chiến ngắn ngủi. Tôi thường 
tự hỏi liệu họ đã trở về nhà hay chưa.

Sigrid Alexander, Colorado

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

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

Bạch Vân biên dịch

ALL PHOTOS FROM SHUTTERSTOCK

Làm những gì 
chúng ta biết là

đúng là điều cần thiết
để có một cảm giác
lành mạnh về giá trị

bản thân và
lòng tự tin.
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JEFF MINICK

Chú thích: Vài năm trước, tôi 
đã tạo ra các nhân vật như: 
bác Samuel, một luật sư góa vợ 
không con, và cháu trai của ông 
là Hobson, một chàng trai vụng 
về ở độ tuổi ngoài 20 thường gặp 
khó khăn trong cuộc sống. Vào 
năm 2013, một số bức thư của bác 
Samuel xuất hiện trong cuốn sách 
“Học Những Gì Tôi Đã Trải Qua” 
(Learning As I Go) của tôi. Khi đó, 
Hobson đã hẹn hò với Abigail và 
nhận được lời khuyên hữu ích về 
mối quan hệ đó từ bác Samuel – 
nhân vật hư cấu của bản thân tôi, 
nếu tôi là một người đàn ông trí 
tuệ và đáng kính hơn. Dưới đây là 
chương mới nhất về câu chuyện 
của Abigail và Hobson này.

Bác Samuel thân mến,
Dù cháu đã biết bác là Sam 
ở nhà thờ, nhưng Hobson 
lại gọi là “Bác Samuel” 
nhiều lần đến nỗi bây 
giờ cháu nghĩ về bác 
theo cách đó. Và khi 
cháu và Hobson kết 
hôn vào mùa xuân 
tới, cháu nghĩ bác sẽ 
thực sự trở thành bác 
Samuel của cháu.

Cháu viết cho bác thư 
này vì cháu có thể sắp xếp 
những suy nghĩ của mình tốt 
hơn khi viết ra. Không giống như 
cuộc trò chuyện, cháu có thể 
chỉnh sửa và thêm hoặc xóa các 
từ sao cho rõ ràng nhất có thể. 
Thêm nữa là, cháu sẽ khóc nếu 
chúng ta gặp mặt trực tiếp. Bàn 
phím máy tính sẽ giấu đi những 
giọt nước mắt của cháu.

Như bác biết đấy, cháu yêu 
cháu trai của bác, và mặc dù bác 
luôn trêu chọc và sửa lỗi anh ấy, 
nhưng anh ấy có ít khuyết điểm 
hơn bác nghĩ đấy. Anh ấy thật 
tuyệt vời đối với cháu, và anh đã 
thể hiện sự nồng thắm và hớn hở 
về việc chia sẻ cuộc đời cùng nhau. 
Anh ấy đã tìm thấy chìa khóa trái 
tim cháu, mở khóa cánh cửa và 
chinh phục cháu, toàn bộ con 
người cháu, đến nỗi cháu không 
thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ 
ra sao nếu không có anh ấy.

Tất cả mọi 
người đều là 
những viên 
ngọc thô, cháu 
yêu quý, và hôn 
nhân là một cái 
bình được tạo 
ra để mài giũa 
những viên 
ngọc đó. 
Bác Samuel

VETONETHEMI/PIXABAY
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QIMONO/PIXABAY 

MÙA CƯỚI:
Suy ngẫm
về tình yêu và
hôn nhân

Tỷ lệ thất nghiệp
toàn quốc giảm

xuống còn 

5.2% 
vào tháng Tám

(Trước đó là 5.4% vào tháng 7)

Và cháu sợ hãi, bác Samuel 
à – thực ra là, vô cùng sợ hãi – khi 
cháu nhìn chung quanh và thấy 
rất nhiều cuộc hôn nhân và mối 
quan hệ tan vỡ.

Hãy để cháu kể cho bác nghe. 
Chủ nhật tuần trước, vào bữa 
trưa, cha mẹ cháu nói với cháu 
và ba chị em – độ tuổi của chúng 
cháu là từ 12 đến 24 – rằng họ đã 
ly thân và đang tính đến chuyện 
ly hôn. Mặc dù cháu đã phát hiện 
ra những rạn nứt trong cuộc hôn 
nhân của họ, nhưng tin tức này 
khiến cháu bị chấn động và khiến 
các em cháu suy sụp. Hồi nhỏ bác 
đã bao giờ khóc trong bữa ăn để 
thức ăn hòa quyện với nước mắt 
trong miệng chưa? Bữa ăn của 
chúng cháu kết thúc như vậy đấy.

Và không chỉ cha mẹ cháu. Cô 
bạn thân từ thời đại học hơn cháu 
hai tuổi lấy chồng ngay sau khi 
ra trường và vừa mới ly hôn. May 
mắn là cô ấy chưa có con, nhưng 
giờ đây, cô ấy có cái nhìn cay đắng 
về tình yêu và hôn nhân. Sau bữa 
ăn đầy nước mắt trên, mẹ cũng kể 
cho cháu rằng vài cặp vợ chồng 
bà biết trong nhiều năm cũng gặp 
khó khăn trong hôn nhân hoặc 
đang làm thủ tục ly hôn.

Không chỉ có các cuộc hôn 
nhân. Nhiều người bạn cả nam và 
nữ của cháu đã phải đau khổ chịu 
đựng với trái tim đầy tổn thương 
hoặc rơi vào những mối quan hệ 
khiến họ chật vật và mất phương 
hướng. Một thanh niên trạc tuổi 
cháu, một người thiết kế cảnh 
quan, đã yêu một cô gái mà anh ta 

ngưỡng mộ, nhưng sau khi cô ấy 
bỏ rơi anh, anh thề sẽ không 

bao giờ yêu hết lòng như vậy 
nữa. Một ví dụ khác, chị 

họ cháu đã yêu một người 
đàn ông và sau đó chị ấy 
lâm vào tình cảnh khó xử 
với người bạn thân nhất 
của mình.

Bác Samuel, Hobson 
nói với cháu là bác đã 

nhiều lần cố vấn và đưa ra lời 
khuyên cho anh ấy, đặc biệt là 

sau khi cha mẹ anh ấy qua đời; 
cháu mong bác cũng có thể giúp 
cháu. Làm thế nào để có một 
cuộc hôn nhân hoàn mỹ? Làm 
thế nào để hai người đang yêu 
nhau sẽ luôn yêu nhau? Bí quyết 
nào giúp bác và bác Alison yêu 
nhau nhiều năm như vậy trước 
khi bác ấy qua đời? Làm sao để 
cháu và Hobson không trở thành 
giống cha mẹ cháu?

Với sự kính mến,
Abigail

***
Abigail thân mến,
Cháu đã dành cho ta sự chào đón 
ấm áp khi gọi ta là bác. Ta rất vui 
khi cháu và Hobson sẽ trở thành 
vợ chồng. Có trời mới biết cháu sẽ 
bận rộn đến mức nào với chàng 
trai đó, nhưng cháu là một cô gái 
trẻ có năng lực và có thể giúp nó 

vững vàng. (Ta thật muốn biết: 
Cháu có phải là một người ủng hộ 
đội Carolina Panthers cuồng nhiệt 
như nó không? Ta hy vọng vậy. 
Nếu không, các buổi chiều Chủ 
nhật từ cuối tháng 8 đến tháng 12 
của cháu sẽ hứa hẹn sự cô đơn đấy, 
bởi đó là thời gian Hobson dành 
cho các cuộc tụ tập với những 
người hâm mộ bên chiếc tivi màn 
hình lớn mà nó mua năm ngoái).

Ta rất tiếc khi nghe chuyện về 
cha mẹ cháu. Nỗi đau của cháu 
quen thuộc với ta. Cha mẹ ta ly 
hôn khi ta bằng tuổi cháu; còn 
em trai ta, là cha của Hobson, 
mới 16 tuổi. Cuộc ly hôn đó đã 
phá hủy một phần tâm hồn anh 
em ta. Ai đó đã từng viết rằng kết 
thúc của một cuộc hôn nhân là 
cái chết của một nền văn minh 
nhỏ bé. Ta không nghĩ có câu nào 
phù hợp hơn.

Nói đến tương lai của cháu với 
Hobson, ta sẽ bắt đầu với một số 
sự thật không mấy vui vẻ về hôn 
nhân, nhưng sau đó sẽ là những 
hy vọng và điều tốt đẹp khi hai 
cháu về chung một nhà.

Trước tiên, cháu nên hiểu rằng 
một cuộc hôn nhân hoàn hảo 
không tồn tại. Mỗi cuộc hôn nhân 
khác nhau theo cách riêng, nhưng 
ta chưa bao giờ biết ai có một 
cuộc hôn nhân hoàn hảo. Người 
ta định nghĩa "một cuộc hôn nhân 
hoàn hảo” là như thế nào? Có 
những cuộc hôn nhân hạnh phúc 
và những cuộc hôn nhân không 
hạnh phúc, nhưng không có cuộc 
hôn nhân nào hoàn hảo.

Tình yêu, các mối quan hệ, và 
hôn nhân là những điều bí ẩn; đôi 
khi thú vị, đôi khi tồi tệ, nhưng 
về căn bản, nó là những câu đố 
hóc búa. Một người với khả năng 
tuyệt vời hiểu được lý thường tình 
này là G.K. Chesterton, đã từng 
viết: “Những câu chuyện cổ tích 
nói rằng hoàng tử và công chúa 
sống hạnh phúc mãi mãi về sau: 
và thực sự là vậy. Họ đã sống 
hạnh phúc, mặc dù rất có thể 
thỉnh thoảng họ lại quăng đồ đạc 
vào nhau.”

Bà Alison không bao giờ ném 
đồ đạc hoặc bất cứ thứ gì khác vào 
ta cả, nhưng ta chắc chắn rằng đã 
có lúc bà ấy muốn làm như vậy.

Cháu có đề cập đến sự không 
chung thủy, sự phản bội, và những 
lời chỉ trích cay nghiệt. Thật 
không may, những bi kịch này là 
một phần của con người. Ngoại 
tình là một chuyện khủng khiếp, 
và những sự phản bội khác cũng 
tạo ra vết thương lòng và nỗi đau 
to lớn. Khi còn làm luật sư, ta đã 
từng gặp những người đàn ông và 
phụ nữ lừa dối người bạn đời của 
họ về mặt tài chính, những người 
nhìn bạn đời của họ bằng ánh mắt 
hoàn toàn khinh thường (đôi khi 
đúng như vậy), và những người 
cảm thấy bị chi phối bởi người bạn 
đời của họ đến mức đánh mất bản 
thân mình.

Nhà thờ xem một số sự vi 
phạm này là “tội lỗi”, nhưng có 
người không ngại phạm tội. Hầu 
hết mọi người lao vào tội lỗi giống 
như cách họ vào bếp để ăn sáng. 
Họ phạm sai lầm; họ làm theo 
những lời khuyên sai trái, thường 
là của chính họ; họ gây ra sự hủy 
hoại khủng khiếp mà không có ý 
định làm như vậy.

Ta muốn cháu nhớ một điều 
mà cháu có thể đã biết. Tình yêu 
là một cuộc kinh doanh tệ hại, 
đôi khi khó khăn và tàn nhẫn, và 
ai yêu rồi cũng đều đến lúc phải 
đau khổ. Tất cả mọi người. Hầu 
hết người lớn và thậm chí một số 
trẻ em cháu gặp trên đường đều 
có trái tim chai sạn, mang những 
vết thương và vết sẹo ẩn chứa 
do cuộc sống và tình yêu gây ra. 
Một số người đó, như người bạn 
thời đại học của cháu hoặc người 
thiết kế vườn cảnh, có thể không 
bao giờ hồi phục sau những biến 
cố như vậy. Nhưng những người 
mạnh mẽ, những người như 
cháu, Abigail, hãy đứng dậy và 
tiến về phía trước.

Đó là tin xấu về tình yêu và hôn 
nhân: không có gì bảo đảm, không 
có sự hoàn hảo, và không có câu 
chuyện cổ tích nào mà không có 
một vài lần phải ném đồ đạc.

Còn bây giờ là tin tốt.
Tất cả mọi người đều là những 

viên ngọc thô, cháu yêu quý, và 
hôn nhân là một cái bình được tạo 
ra để mài giũa những viên ngọc 
đó. Một số cặp vợ chồng không 
thể chịu đựng nổi quá trình này 
nên chia tay hoặc ly hôn, nhưng 
những người khác lại khám phá ra 
rằng họ sáng bóng hơn nhờ những 
nghịch cảnh và thử thách mà họ 
cùng nhau sẻ chia.

Khi nhìn cháu, ta nghĩ đến một 
đoạn thơ trong “Bản ballad của 
William Sycamore” (The Ballad of 
William Sycamore) của Stephen 
Vincent Benet:

“Cho đến khi tôi bước qua thời 
niên thiếu và tìm thấy vợ mình,
Một cô gái giống như một lưỡi dao 
Salem!
Một người phụ nữ sắc sảo như con 
dao săn
Với đôi mắt sáng như chòm sao 
tinh tú!”

Abigail ơi, người phụ nữ đó 
chính là cháu.

Cháu sẽ ổn thôi.
Dành tặng sự quý mến và 

những lời cầu nguyện cho cháu,
Bác Samuel

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

Ngân Hà biên dịch
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KINH TẾ-TÀI CHÍNH
Sử gia kinh tế Niall Ferguson:
‘Lạm phát có thể lặp lại
quỹ đạo của những năm 1960’.

- Xem bài viết trang 22

Một người đàn ông bước ra khỏi Cửa hàng Marc ở Mayfield Heights, Ohio, hôm 08/01/2021. 

TONY DEJAK/AP

WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

TOM OZIMEK

Các nhà tuyển dụng tư nhân 
của Hoa Kỳ chỉ bổ sung 

thêm 235,000 việc làm trong 
tháng Tám, giảm đáng kể kỳ 
vọng của thị trường và thúc đẩy 
suy đoán cho rằng tín hiệu yếu 
về sự phục hồi của thị trường 
lao động có thể khiến Cục Dự 
trữ Liên bang trì hoãn việc cắt 
giảm kích thích.

Báo cáo việc làm của Bộ Lao 
động, công bố hôm 03/09, cho 
thấy việc làm trong lĩnh vực phi 
nông nghiệp đã tăng 235,000 
trong tháng Tám, giảm so với 
con số được điều chỉnh lên 1.05 
triệu việc làm thêm vào trong 
tháng Bảy và thấp hơn nhiều 
so với dự báo đồng thuận do 
FactSet cung cấp là 750,000.

Nhà phân tích kinh tế cao 
cấp Mark Hamrick của Bankrate 
cho biết trong một tuyên bố 
gửi qua email cho The Epoch 
Times rằng, “Với sự thiếu hụt 
lớn trong việc tạo hoặc phục 
hồi việc làm vào tháng Tám, 
dường như biến thể Delta đã lây 
nhiễm sang nền kinh tế Hoa Kỳ.” 

Cho đến thời điểm này năm 
nay, tăng trưởng việc làm phi 
nông nghiệp đạt trung bình 
586,000 mỗi tháng và trong khi 
việc làm đã tăng 17 triệu kể từ 
tháng 04/2020, số liệu này vẫn ít 
hơn 5.3 triệu việc, tương đương 
3.5%, so với mức trước đại dịch 
vào tháng 02/2020.

Các điểm nổi bật khác của 
báo cáo việc làm, được các 
nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng, 
bao gồm tỷ lệ thất nghiệp toàn 
quốc giảm từ 5.4% trong tháng 
Bảy xuống 5.2% vào tháng 
Tám, trong khi tổng số người 
thất nghiệp giảm xuống còn 8.4 
triệu. Ngoài ra, không có sự gia 
tăng đột biến trong việc sa thải 
tạm thời, và tỷ lệ tham gia lao 
động giữ ổn định ở mức 61.7% 
trong tháng Tám.

Ngay sau khi công bố báo 
cáo, lãi suất trái phiếu kho bạc 
kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng 
cao hơn, trong khi chỉ số dollar 
DXY, theo dõi hoạt động của 
đồng bạc xanh so với một rổ 
đồng tiền đối thủ, giảm mạnh. 
Các chỉ số chính của Wall Street 
đều giảm.

Các nhà đầu tư đang tìm 
kiếm manh mối về việc khi nào 
Fed sẽ bắt đầu giảm dần việc 
mua vào 120 tỷ USD hàng tháng 
các chứng khoán nợ nhà và 
trái phiếu kho bạc – một trong 
những biện pháp hỗ trợ khủng 
hoảng mà ngân hàng trung 
ương đã thực thi năm 2020 để 
đưa nền kinh tế thoát khỏi tình 
trạng suy thoái do đại dịch.

Nổi bật trong bối cảnh này 
là báo cáo việc làm hôm 03/09; 
khi các số liệu thấp làm suy yếu 
luận cứ cho rằng sự phục hồi 
của thị trường lao động đang 
tiến triển đúng mực, Fed có thể 
đẩy lùi thời điểm đưa ra quyết 
định thu hẹp chính sách tiền tệ.

Ông Hamrick cho biết : 
“Số liệu về việc làm mới nhất 
này làm gián đoạn quá trình 
tiến triển đáng kể hơn nữa 
theo yêu cầu của Cục Dự trữ 
Liên bang khi họ xem xét cắt 
giảm việc kích thích nền kinh 
tế. Câu hỏi trước mắt đối với 
ngân hàng trung ương là khi 
nào bắt đầu cắt giảm việc mua 
lại tài sản hàng tháng – như 
một màn dạo đầu cho sự gia 
tăng lãi suất chuẩn.”

Ông Hamrick nói thêm rằng, 
“Báo cáo việc làm này dường 
như cho các quan chức Cục Dự 
trữ Liên bang thêm thời gian 
để quyết định hoặc bắt đầu.” 

Thị trường lao động vẫn là 
nền tảng quan trọng đối với 
Fed, cùng với việc Chủ tịch Cục 
Dự trữ Liên bang Jerome Powell 
ám chỉ tại Hội nghị chuyên đề 
Jackson Hole trong tuần lễ từ 
ngày 23–29/08 rằng việc đạt 

Hoa Kỳ: 235,000 việc làm mới trong tháng Tám, 
thấp hơn nhiều so với kỳ vọng

được toàn dụng lao động là điều 
kiện tiên quyết để ngân hàng 
trung ương bắt đầu cắt giảm việc 
mua tài sản.

Chương trình mua trái phiếu 
của Fed, cùng với việc giảm lãi 
suất chuẩn xuống gần 0, đã dẫn 
đến sự mở rộng mạnh mẽ của 
nguồn cung tiền, thúc đẩy sự 
phục hồi kinh tế, thúc đẩy thị 
trường và góp phần gây ra áp 
lực lạm phát.

Nói chuyện tại hội nghị 
chuyên đề Jackson Hole trong 
tuần lễ từ ngày 23-29/08, ông 
Powell thừa nhận “lạm phát 
tăng mạnh” mặc dù đã chỉ ra 
các dấu hiệu cho thấy áp lực giá 
tăng đang giảm nhẹ.

Ông nói với một giọng điệu 
khá ôn hòa rằng ngân hàng 
trung ương sẽ tiếp tục mua trái 
phiếu với tốc độ hiện tại cho 
đến khi “chúng tôi thấy những 
tiến bộ đáng kể hơn nữa” trong 
mục tiêu kép của Fed là ổn định 
giá cả và việc làm tối đa.

Ông Powell cho biết nếu 
các dấu hiệu tiếp theo xác 

nhận khả năng phục hồi của thị 
trường lao động, thì có thể là 
lúc “thích hợp để bắt đầu giảm 
tốc độ mua tài sản trong năm 
nay,” với việc một số nhà phân 
tích dự đoán một thông báo có 
thể đưa ra ngay trong cuộc họp 
chính sách tiếp theo của Fed từ 
hôm 21–22/09.

Hôm 02/09, cựu chủ tịch 
Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, 
ông Dennis Lockhart, dự đoán 
rằng Fed có thể sẽ đưa ra một 
thông báo về sự thu hẹp [chính 
sách kích thích] tại cuộc họp 
chính sách vào tháng 11/2021 
và bắt đầu thực hiện quá trình 
này một tháng sau đó. Tuy 
nhiên, ông lưu ý rằng có một 
rủi ro trong triển vọng này, 
đặc biệt là các tác động do sự 
lan rộng của biến thể Delta 
trên thị trường lao động, các 
dấu hiệu yếu kém trong việc 
phục hồi việc làm có thể ảnh 
hưởng đến quyết định cắt 
giảm kích thích nhanh chóng.

Bình Hòa biên dịch

Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang 
Jerome Powell làm chứng trước Ủy ban 
Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng 
viện ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 15/07/2021.

Đây là lần 
thứ hai 
trong vòng 
một tháng, 
Goldman 
Sachs điều 
chỉnh giảm 
dự báo tăng 
trưởng, do 
tác động 
của biến thể 
Delta. 

KATABELLA ROBERTS

Các nhà kinh tế học tại 
Goldman Sachs Group 

Inc. đã hạ dự báo tăng trưởng 
của nền kinh tế Hoa Kỳ lần 
thứ hai trong năm nay, với lý 
do biến thể COVID-19 Delta 
và hỗ trợ tài khóa giảm dần, 
đồng thời chỉ ra “con đường 
khó khăn hơn” phía trước cho 
người tiêu dùng Hoa Kỳ so với 
dự đoán trước đây.

Trong một báo cáo dành cho 
khách hàng hôm 06/09, nhà 
kinh tế học Ronnie Walker đã 
viết rằng mức tăng trưởng tổng 
thể vào năm 2021 hiện đạt 5.7% 
so với tỷ lệ dự kiến   là 6% được 
công bố vào cuối tháng Tám.

Trong khi tiêu thụ ở Hoa Kỳ 
đã tăng 16% kể từ thời điểm đại 
dịch tồi tệ nhất và cũng trở lại 
trạng thái trước khi có virus 
trong quý Hai, ông Walker đã 
vẽ ra một con đường ảm đạm 
phía trước, với rất nhiều rào 
cản phải vượt qua.

Giải thích lý do đằng sau 

dự báo bị hạ thấp, ông Walker 
viết rằng người tiêu dùng Mỹ 
có khả năng chi tiêu ít tiền hơn 
trong bối cảnh gia tăng biến 
thể Delta của COVID-19, trong 
khi hỗ trợ kích thích tài khóa 
giảm dần và sự phục hồi của 
lĩnh vực dịch vụ chậm hơn, 
cũng tác động một phần.

Ông nói thêm rằng sự gián 
đoạn chuỗi cung ứng cũng ảnh 
hưởng đến việc dự trữ hàng 
tồn kho và ảnh hưởng trở lại 
đến hoạt động sản xuất trong 
quý thứ ba.

Ông cũng lưu ý rằng tốc độ 
tăng trưởng yếu hơn sẽ tạo ra 
bối cảnh cho tăng trưởng trong 
năm tới. Các nhà kinh tế của 
Goldman đã nâng dự báo của 
họ cho năm 2022 lên 4.6% so 
với dự đoán trước đó là 4.5% 
nhưng không dự tính tăng 
trưởng sẽ giảm thêm, dựa trên 
hai lý do chính.

Nhà kinh tế này viết: “Đầu 
tiên, dự đoán tốt nhất của chúng 
tôi – dựa trên kinh nghiệm của 
một số nước Âu Châu và sự 

Goldman Sachs hạ dự 
báo tăng trưởng của 
Hoa Kỳ do tác động của 
biến thể COVID-19 Delta

sụt giảm tỷ lệ dương tính trong 
nước gần đây – là các ca nhiễm 
virus ở Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giảm 
vào cuối tháng này.” 

Thứ hai, các ca nhiễm virus 
ở Hoa Kỳ ghi nhận sự gia tăng 
những người thích nghi với 
môi trường virus hiện tại, cùng 
với sự gia tăng chích ngừa, điều 
này có thể sẽ thúc đẩy chi tiêu 
của người tiêu dùng.

Ông viết: “Mọi người đã thích 
nghi với thói quen chi tiêu của 
họ, việc chích ngừa rộng rãi đã 
làm giảm khả năng bị chính phủ 
hạn chế, và những người được 
chích ngừa ít có khả năng tự 
nguyện rút lui khỏi nền kinh tế.”

Đây là lần thứ hai trong vòng 
một tháng, Goldman Sachs điều 
chỉnh giảm dự báo tăng trưởng, 
do tác động của biến thể Delta. 
Hôm 18/08, các nhà kinh tế đã 
giảm ước tính theo dõi của họ 
trong quý Ba từ 9% xuống 5.5%.

Tuy nhiên, họ đã nâng ước 
tính quý Tư lên 6.5% từ 5.5%, 
khi lưu ý các dự đoán cho rằng 
những lo ngại xung quanh virus 
sẽ giảm dần, sự phục hồi của 
lĩnh vực dịch vụ sẽ tiếp tục, và 
hàng tồn kho sẽ được bổ sung.

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters
Lưu Đức biên dịch

BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Quang cảnh 
quầy hàng 
Goldman 
Sachs trên 
sàn giao 
dịch chứng 
khoán New 
York ở thành 
phố New 
York, hôm 
16/07/2013.
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Theo nhà sử học kinh tế 
hàng đầu Niall Ferguson, 

lạm phát có thể lặp lại quỹ đạo 
của những năm cuối thập niên 
1960, thời kỳ khiến lạm phát 
tăng cao kéo dài trong thập kỷ 
tiếp theo.

Chia sẻ với CNBC hôm 
03/09, ông Ferguson cho biết 
rằng các nhà hoạch định chính 
sách hiện đang đối mặt với một 
thách thức mới dưới dạng lạm 
phát gia tăng sau khi ứng phó 
với đại dịch COVID-19 theo cách 
tương tự như Cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2008.

Ông Ferguson nói tại Diễn 
đàn Ambrosetti ở Ý: “Điều thú 
vị về các thảm họa là cái này 
có thể dẫn đến cái khác. Quý 
vị có thể đi từ một thảm họa 
sức khỏe cộng đồng sang một 
thảm họa tài chính, tiền tệ, và 
có khả năng lạm phát.”

“Lạm phát không phải là 
một thảm họa lớn, không sát 
nhân, nhưng lạm phát tăng sẽ 
là một vấn đề.”

Người Mỹ tiếp tục phải đối 
mặt với chi phí cao hơn khi 
giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tăng 
5.4% trong tháng Bảy so với 
một năm trước đó, đánh dấu 
mức tăng hàng năm lớn nhất 
kể từ tháng 08/2008.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa 
Kỳ và nhiều nhà kinh tế cho 
rằng sự gia tăng lạm phát gần 
đây là “nhất thời”, và phản ánh 
những tác động liên tục của sự 
gián đoạn chuỗi cung ứng trong 
thời kỳ đại dịch, và sự thay đổi 

trong nhu cầu của người tiêu 
dùng khi nhiều hoạt động như 
du lịch trở nên an toàn hơn.

Nhưng một số chuyên gia 
đã bắt đầu bày tỏ lo ngại rằng 
các điều kiện bất thường của 
nền kinh tế trong COVID-19 
và nhiều biện pháp kích thích 
của chính phủ sẽ tiếp tục đẩy 
giá lên cao hơn trong suốt 
năm nay.

Ông Ferguson cũng đặt vấn 
đề này, cho rằng chúng ta có 
thể, thực tế là, đang lặp lại quỹ 
đạo của cuối những năm 1960.

Ông Ferguson nói: “Tạm 
thời là bao lâu? Các kỳ vọng 
về căn bản sẽ thay đổi vào thời 
điểm nào, đặc biệt là nếu Cục 
Dự trữ Liên bang nói với mọi 
người, ‘Chúng tôi đã thay đổi 
chính sách lạm phát mục tiêu 
và chúng tôi không bận tâm 
nếu lạm phát vượt quá mục tiêu 
trong một thời gian’ thì sao?” 

“Cảm nhận của tôi là chúng 
ta đang quay về những năm 
1970, nhưng chúng ta có thể 
gặp lại tình hình vào cuối những 
năm 1960, khi Chủ tịch Fed nổi 
tiếng thời đó, ông McChesney 
Martin, đã mất kiểm soát dự trù 
lạm phát.”

Nhận xét của ông Ferguson 
được đưa ra sau khi ông 
Dennis Lockhart, cựu chủ tịch 
của Fed Atlanta, cho biết ông 
xem lạm phát là “tạm thời” 
nhưng có thể kéo dài đến năm 
2022; điều quan trọng là phải 
kiểm soát khả năng lạm phát.

Ông Lockhart nói với Diễn 
đàn Thị trường Toàn cầu của 
Reuters hôm thứ Năm (02/09) 

rằng: “Tôi vẫn tin vào giả thuyết 
lạm phát. Tôi nghĩ rằng áp lực về 
giá mà chúng ta đang gặp phải 
lớn hơn và có thể dai dẳng hơn 
dự kiến   của Cục Dự trữ Liên 
bang.”

“Nhưng như tôi đã nói, bây 
giờ tôi tin giả thuyết tạm thời. 
Điều đó cho thấy, vở kịch của 
câu chuyện lạm phát dường 
như ít rõ ràng hơn so với những 
gì Fed đã hy vọng hoặc mong 
đợi. Một số tín hiệu lẫn lộn. 
Có những yếu tố sẽ không sớm 
biến mất.”

“Có rất nhiều lời bàn tán và 
tiếng ồn, với một số thông điệp 
bi quan, có thể ảnh hưởng đến 
tâm lý của công chúng về lạm 
phát. Vì vậy, có thể áp lực giá cả 
sẽ tiếp tục và kéo dài đến năm 
2022. Đó là một tình huống 
không dễ chịu, đối với Cục Dự 
trữ Liên bang, và với giả thuyết 
của cơ quan này rằng lạm phát 
mà chúng ta đã thấy vào mùa 
xuân và đầu mùa hè thực sự 
chỉ là tạm thời.”

“Chúng ta phải theo dõi 
chặt chẽ các dự trù, bởi vì đó là 
một nguồn nhiên liệu cho lạm 
phát dai dẳng.”

Dữ liệu công bố hôm 30/08 
về giá địa ốc của Hoa Kỳ và dự 
trù lạm phát của người tiêu 
dùng có thể làm tăng thêm 
lo ngại cho Fed. Chỉ số S & P/
Case-Shiller, đo lường giá nhà 
tại 20 thành phố lớn của Hoa 
Kỳ, đã tăng 19.1% so với cùng 
thời kỳ năm ngoái vào tháng 
Sáu, mức tăng lớn nhất lịch sử 
kể từ năm 1987.

Trong khi đó, một cuộc khảo 

sát của The Conference Board 
cho thấy người tiêu dùng Hoa 
Kỳ hiện kỳ   vọng lạm phát là 
6.8% trong vòng 12 tháng, đánh 
dấu mức tăng một điểm phần 
trăm so với một năm trước, hay 
17.2% theo cơ sở tương đối.

Cựu Bộ trưởng Tài chính 
Larry Summers đã viết trên 
Twitter: “Mỗi khi quý vị nghe 
nói rằng lạm phát là nhất thời, 
hãy nhớ rằng lạm phát giá nhà 
gấp đôi vẫn chưa xuất hiện 
trong các chỉ số. Địa ốc đại diện 
cho 40% trong chỉ số giá tiêu 
dùng cốt lõi CPI.”

Ông Ferguson gợi ý rằng các 
yếu tố khác cũng có thể gây 
tác động, chẳng hạn như căng 
thẳng đang diễn ra giữa Hoa Kỳ 
và Trung Quốc, có thể tạo cơ 
hội cho Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình nắm toàn quyền 
kiểm soát Đài Loan.

Ông Ferguson nói thêm 
rằng, “Những trường hợp lạm 
phát lớn trong lịch sử gần như 
luôn gắn liền với chiến tranh. 
Điều thực sự sẽ làm giảm dự trù 
lạm phát sẽ là nếu cuộc chiến 
tranh lạnh này... giữa Hoa Kỳ 
và Trung Quốc leo thang thành 
một cuộc chiến tranh nóng, 
chẳng hạn như vì Đài Loan.”

Chánh Tín biên dịch

JENNIFER BATEMAN
 
Phân tích tin tức
 
Đây là bài báo thứ ba trong loạt 
ba bài báo 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 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
những thứ như phát triển vũ khí 
sinh hóa và thậm chí tùy chỉnh 
con người.
 

Các phương tiện truyền thông ở 
Anh Quốc, Hoa Kỳ, và Đức đã 

đưa tin rằng Tập đoàn BGI, công ty 
công nghệ di truyền hàng đầu của 
Trung Quốc, đã hợp tác với Trung 
Cộng và quân đội để xác định và 
nghiên cứu các đặc điểm di truyền 
của các nhóm dân cư khác nhau. 
Điều này liên quan đến việc kiểm 
tra gene của hàng triệu phụ nữ 
mang thai từ khắp nơi trên thế giới.

Trong hồ sơ chứng khoán của 
mình, BGI cho biết họ nhắm tới 
việc giúp Đảng Cộng sản cầm 
quyền đạt được mục tiêu “nắm 
bắt các điểm chiến lược nhất 
trong cạnh tranh công nghệ sinh 
học quốc tế” và hoàn thành chiến 
lược toàn cầu hóa “Một Vành đai, 
Một Con đường”.

BGI đã mua lại công nghệ giải 
trình tự gene tân tiến từ Hoa Kỳ 
và kể từ đó đã mở rộng các dịch 
vụ giải trình tự và xét nghiệm 
khác của mình trên toàn cầu. 
Điều này bao gồm việc thành lập 
các phòng xét nghiệm COVID-19 
và bán các thiết bị xét nghiệm di 
truyền tiền sản ở nhiều quốc gia 
để đẩy nhanh việc thu thập dữ 
liệu di truyền và sinh học. BGI 
cũng hợp tác với các công ty công 
nghệ truyền thông Trung Quốc 
như Huawei để thiết lập một trung 
tâm dữ liệu lớn về sinh học/y tế, 
nơi dữ liệu được sử dụng để sản 
xuất vũ khí sinh hóa và nâng cấp 
gene cho quân đội Trung Quốc.

Trong báo cáo thường niên 
năm 2020 của mình, BGI tuyên 
bố họ đã thiết lập một dấu ấn toàn 
cầu trên hơn 100 quốc gia và có 
quan hệ đối tác với các cơ quan y 
tế ở hơn 30 quốc gia và khu vực. 
Các sản phẩm phát hiện virus 
COVID-19 của họ đang được bán 
ở hơn 180 quốc gia, và họ hiện 
đang vận hành hơn 80 phòng 
thí nghiệm “Fire Eye” tại hơn 30 
quốc gia và khu vực hải ngoại.

The Epoch Times đã liên hệ 
với Phòng Truyền thông của 
Tập đoàn BGI qua điện thoại 
và email về số lượng phòng thí 
nghiệm FireEye ở Hoa Kỳ cũng 
như số lượng và giá cả của các 
xét nghiệm tiền sản không xâm 
lấn (non-invasive prenatal test). 
BGI xác nhận đã nhận được email 
nhưng không phúc đáp vào thời 
điểm phát hành bài báo này.

 
BGI xâm nhập vào Hoa Kỳ 
và thu thập dữ liệu sinh học 
hàng loạt
Một báo cáo gần đây của Ủy ban 
Đánh giá An ninh Kinh tế Hoa 
Kỳ–Trung Quốc (USCC) xác 
nhận rằng kể từ năm 2019, BGI 
đã thay mặt cho Trung Cộng xâm 
nhập vào Hoa Kỳ để thu thập dữ 
liệu sinh học của người Mỹ.

Nhưng cuộc xâm nhập thực 
sự đã bắt đầu từ trước đó. Tháng 
11/2011, BGI và Bệnh viện Nhi 
đồng Philadelphia (CHOP) đã 
thông báo hợp tác để tiến hành 
nghiên cứu bộ gene bằng cách sử 
dụng công nghệ giải trình tự gene 
của BGI và cơ sở dữ liệu sinh học 
nhi khoa của CHOP. BGI cũng 

cộng tác với Đại học California, 
Davis, để thành lập một trung 
tâm giải trình tự gene và sử dụng 
cơ sở dữ liệu sinh học của trường 
đại học này để nghiên cứu.

Trong thời kỳ ban đầu này, 
BGI đã được cấp một chứng 
chỉ và giấy phép chính thức để 
phân tích dữ liệu di truyền của 
người Mỹ. Việc này xảy ra vào 
năm 2015 và 2017 khi Phòng thí 
nghiệm BGI Hồng Kông nhận 
được một chứng chỉ từ Hội các 
Nhà nghiên cứu Bệnh học Hoa 
Kỳ (CAP) và một giấy phép CLIA 
do Trung tâm Dịch vụ Medicare 
và Medicaid (CMS) cấp.

Đại diện của USCC tin rằng 
điều này đã tạo cơ hội cho các 
công ty của Trung Cộng xâm 
nhập vào dữ liệu di truyền và sức 
khỏe của người Mỹ.

Một báo cáo do Reuters công 
bố hôm 07/07 xác nhận rằng BGI 
đã sử dụng dịch vụ xét nghiệm 
tiền sản của họ để thu thập cả 
các chỉ số (quốc tịch, chiều cao, 
cân nặng) và thông tin di truyền 
từ hơn 8 triệu phụ nữ mang thai 
trên toàn thế giới. BGI thừa nhận 
họ lưu trữ và phân tích lại các 
mẫu máu còn sót lại và dữ liệu di 
truyền từ các xét nghiệm tiền sản, 
được bán ở ít nhất 52 quốc gia. 
Báo cáo này cũng cho rằng thông 
tin này có thể bị Trung Cộng sử 
dụng để nghiên cứu quân sự.

Các hoạt động đáng ngờ của 
BGI không chỉ gây lo ngại cho 
người Mỹ. Hôm 10/07, Bộ Y tế 
Đức thông báo họ đang phối hợp 
với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Liên 
bang Đức, và Ủy ban Âu Châu để 
tiến hành một cuộc điều tra kỹ 
lưỡng về hoạt động xét nghiệm 
của BGI tại Đức.

 
BGI kiểm soát chuỗi công 
nghiệp gene bằng cách mua 
lại một công ty Hoa Kỳ
BGI đã thiết lập một chuỗi công 
nghiệp dữ liệu y sinh lớn gồm có 
xét nghiệm di truyền, tạo dữ liệu, 
phân tích dữ liệu và phát triển 
ứng dụng.

Trong một hội nghị thượng 
đỉnh được tổ chức vào tháng 
09/2015, ông Doãn Diệp (Ye 
Yin), Phó Chủ tịch đương thời 
của BGI, đã trình bày về bốn nội 
dung chính của khối dữ liệu lớn 
y sinh: 1) nguồn được sử dụng 
để thiết lập một mẫu xét nghiệm 
và cơ sở dữ liệu mẫu; 2) sử dụng 
một thiết bị giải trình tự gene 
để biến đổi các mẫu này thành 
dữ liệu khả dụng; 3) phân tích 
dữ liệu đó bằng cách sử dụng 
đám mây và các siêu máy điện 

một “thảm họa địa chính trị”.
Trung Cộng đã công khai 

hậu thuẫn Taliban trong những 
tháng gần đây. Tháng 06/2021, 
tại một cuộc họp với những 
người đồng cấp đến từ Pakistan 
và Afghanistan, Bộ trưởng 
Ngoại giao Trung Cộng, ông 
Vương Nghị đã tuyên bố sẽ “đưa 
Taliban trở lại chính trường.” 
Một tháng sau, ông Vương đã 
tiếp đón một phái đoàn Taliban 
do ông Mullah Abdul Ghani 
Baradar dẫn đầu.

Sau khi Taliban nhanh 
chóng chiếm Kabul vào giữa 
tháng 08/2021, Trung Cộng đã 
nhanh chóng hoan nghênh sự 
trỗi dậy của Taliban tại quốc 
gia bị chiến tranh tàn phá này, 
mặc dù Bắc Kinh vẫn chưa 
chính thức công nhận nhóm 
khủng bố này.

Taliban cũng xem Trung 
Cộng là một đồng minh 
quan trọng. Trong một cuộc 
phỏng vấn gần đây với tờ la 
Repubblica của Ý, phát ngôn 
viên Zabiullah Mujahid của 
Taliban đã ca ngợi Bắc Kinh là 
một “đối tác chính” và là “cửa 
ngõ vào các thị trường thế giới”.

Ông Moore cho biết có 
ba lý do khiến Bắc Kinh xem 
trọng mối liên kết đối tác với 
Taliban. Thứ nhất, Trung 
Cộng muốn khai thác đất hiếm 
và các khoáng sản khác của 
Afghanistan, ước tính trị giá lên 
tới 3 ngàn tỷ USD.

Đất hiếm là 17 nguyên tố 

trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học, đóng vai 
trò quan trọng trong nhiều 
ngành công nghiệp bao gồm cả 
điện tử gia dụng, quốc phòng, 
và công nghệ xanh. Hiện tại, 
Trung Quốc kiểm soát khoảng 
80% nguồn cung đất hiếm toàn 
cầu, và trước đó đã cắt giảm sản 
lượng xuất cảng của mình như 
một chiến thuật trả đũa chống 
lại các quốc gia khác.

Ngoài ra, ông Moore cho biết 
Bắc Kinh muốn kiểm soát các 
hoạt động vãng lai qua biên giới 
chung giữa họ và Afghanistan.

Khu vực viễn tây Tân Cương 
của Trung Quốc và Afghanistan 
có chung một đường biên giới 
dài 46 dặm. Trung Cộng lo ngại 
rằng các phần tử vũ trang người 
Duy Ngô Nhĩ có thể lợi dụng 
biên giới này để phát khởi các 
cuộc tấn công ở Tân Cương – 
nơi Bắc Kinh đang giam cầm 
hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ 
và các dân tộc thiểu số khác 
trong các trại giam giữ tập trung.

Theo ông Moore, quan trọng 
nhất là Bắc Kinh muốn “khai 
thác tình hình hiện tại để làm 
giảm thanh thế của Hoa Kỳ.”

Bắc Kinh đã lợi dụng cuộc 
rút lui hỗn loạn của Hoa Kỳ 
khỏi Afghanistan như nguồn 
tài liệu sống cho chiến dịch 
tuyên truyền của mình, mô tả 
Hoa Kỳ như một đối tác không 
đáng tin cậy. Gần đây nhất, 
hôm 03/09, tờ báo quốc doanh 
China Daily đã đăng một bài 
báo chỉ trích nền dân chủ của 
Hoa Kỳ. Tờ này lập luận rằng 

khi Hoa Kỳ “xuất cảng” “mô 
hình dân chủ” của họ, họ đã 
đem lại “thảm họa cho các 
quốc gia liên quan”.

‘Chủ nghĩa thực dân mới’ 
của Trung Cộng
Ông Moore nói: “Mối kết giao 
giữa Bắc Kinh và Taliban là 
ví dụ mới nhất về chủ nghĩa 
thực dân mới và chính sách 
ngoại giao trục lợi xuất phát 
từ Đảng Cộng sản Trung 
Quốc ở Bắc Kinh, nhằm lợi 
dụng bất kỳ quốc gia nào và 
bất kỳ nhà lãnh đạo nào nhẹ 
dạ cả tin vào những lời hứa 
của họ, vốn hầu như chẳng 
bao giờ được thực hiện.”

Nhiều quốc gia đang phát 
triển, trong đó có Kenya, Nepal, 
và Mozambique, đã trở thành 
con nợ của Trung Quốc sau khi 

họ tham gia vào sáng kiến   đầu 
tư Vành đai và Con đường (BRI) 
của Trung Quốc. Năm 2013, 
trong một nỗ lực xây dựng ảnh 
hưởng địa chính trị, Bắc Kinh 
đã khai triển sáng kiến   xây dựng 
các tuyến đường thương mại 
nối Trung Quốc với các khu vực 
khác trên thế giới.

Cả Pakistan và Afghanistan 
đều là thành viên BRI; nước sau 
đã gia nhập sáng kiến   của Trung 
Quốc vào năm 2016. Hôm 02/09, 
Taliban đã bày tỏ mong muốn 
tiếp tục là một phần của BRI.

Cùng ngày, ông Abdul Salam 
Hanafi, một thành viên cao 
cấp trong đoàn đàm phán của 
Taliban, nói với trợ lý ngoại 
trưởng Trung Quốc Ngô Giang 
Hạo (Wu Jianghao) rằng BRI sẽ 
“đóng góp vào sự phát triển và 
thịnh vượng của khu vực.”

Ông Moore nói: “Những gì họ 
[Trung Cộng] làm là khai thác 
các quốc gia dễ bị tổn thương 
thông qua các nhà lãnh đạo để 
thúc đẩy nghị trình của họ.”

“Và những gì đang dần dần 
diễn ra khắp thế giới và những 
gì mà Taliban sẽ học được, 
những gì mà Pakistan sẽ học 
được, và một số quốc gia khác 
đã chọn đi theo con đường 
này [sẽ học được], là điều mà 
người Trung Quốc đã học từ lâu 
nhưng không được phép nói: 
Nạn nhân đầu tiên của những 
thói hủ bại nhất của Cộng sản 
Đảng là người dân của họ, nhân 
dân Trung Quốc.”

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.

Ông Jan Jekielek là Biên tập 
viên Cao cấp của The Epoch 
Times và là người dẫn chương 
trình “Các Nhà Lãnh Đạo Tư 
Tưởng Hoa Kỳ”. Sự nghiệp của 
ông Jan đã trải dài trên các lĩnh 
vực học thuật, truyền thông, 
và nhân quyền quốc tế. Năm 
2009, ông tham gia The Epoch 
Times và đã đảm nhận nhiều 
vai trò khác nhau, bao gồm cả 
vị trí Tổng Biên tập Trang web. 
Ông là nhà sản xuất của bộ 
phim tài liệu về Holocaust từng 
đạt giải thưởng có nhan đề “Đi 
tìm Manny”.

 
Minh Ngọc biên dịch

Trung Cộng hình thành ‘trục hợp tác mới’ với Pakistan và Taliban

Sử gia kinh tế Niall Ferguson: 
‘Lạm phát có thể lặp lại quỹ đạo 

của những năm 1960’

Tiếp theo từ trang 1

TRUNG QUỐC Những người chưa chích ngừa
ở Trung Quốc chật vật nhận giấy
miễn trừ.

“Mối kết giao giữa Bắc Kinh và Taliban 
là ví dụ mới nhất về chủ nghĩa thực 
dân mới.”  - Johnnie Moore, cựu ủy viên Ủy ban 
Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF)
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Người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc 
Vương Nghị chụp ảnh chung trong cuộc gặp của họ tại Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 28/07/2021.

Mục tiêu của BGI: Thu thập dữ liệu
di truyền trên toàn thế giới để xây dựng cơ sở 

dữ liệu cho quân đội Trung Cộng (Phần 3/3)
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Ngày 06/02/2020. 
Xét nghiệm 

COVID-19 trong 
phòng thí nghiệm 

“Fire Eye” tại Vũ Hán. 
Tập đoàn BGI, công 
ty công nghệ gene 

hàng đầu của Trung 
Cộng, đã bị Illumina, 

một tập đoàn đa 
quốc gia về giải trình 

tự gene, kiện vì vi 
phạm bằng sáng chế 

ở một số quốc gia.

Nguồn thu 
thập dữ liệu 
lớn ở bước 
một của BGI 
bao gồm các 
xét nghiệm 
di truyền, 
xét nghiệm 
COVID-19 và 
xét nghiệm 
tiền sản được 
thực hiện ở 
hơn 100
quốc gia.

toán để khám phá các mối liên 
hệ hữu quan; và 4) phát triển 
các ứng dụng cho dữ liệu lớn.

Nguồn thu thập dữ liệu lớn ở 
bước một của BGI bao gồm các 
xét nghiệm di truyền, xét nghiệm 
COVID-19 và xét nghiệm tiền sản 
được thực hiện ở hơn 100 quốc 
gia, cùng với việc sàng lọc quy 
mô lớn để ngăn ngừa các bệnh di 
truyền ở Trung Quốc.

Để hỗ trợ cho việc giải trình tự 
gene bước hai, BGI đã nhận được 
một khoản vay trị giá vài trăm 
triệu nhân dân tệ (hàng chục 
triệu USD) từ Ngân hàng Phát 
triển Trung Quốc năm 2010. Số 
tiền này được sử dụng để mua 128 
bộ thiết bị giải trình tự gene từ 
Illumina, một công ty giải trình 
tự gene đa quốc gia hàng đầu, và 
bắt đầu giải trình tự gene quy mô 
lớn ở Trung Quốc.

Để kiểm soát chuỗi cung 
ứng của ngành này, hồi tháng 
03/2013, công ty con của BGI là 
Beta Acquisition Corporation, 
đã mua lại Complete Genomics 
(CG), một công ty công nghệ giải 
trình tự gene của Hoa Kỳ với giá 
117.6 triệu USD. Việc mua lại đã 
thành công sau khi Illumina rút 
khỏi quy trình đấu thầu do bị BGI 
cáo buộc độc quyền. Thương vụ 
này sau đó đã cung cấp phương 
tiện cho BGI tạo ra thiết bị giải 
trình tự gene của riêng mình.

Năm 2016, BGI tách một 
trong những công ty con của 
mình là MGI, công ty phát triển 
thiết bị giải trình tự gene, ra 
hoạt động riêng. MGI đã bắt đầu 
nỗ lực giảm chi phí giải trình tự 
gene của mình để cạnh tranh 
với Illumina và Thermo Fisher 
Scientific – hai trong số những 
đối thủ cạnh tranh lớn nhất của 
BGI. Sau đó, năm 2018, ông 
Doãn, hiện là Giám đốc Điều 
hành của BGI, đã tuyên bố chi 
phí giải trình tự trên mỗi bộ gene 
của họ là thấp nhất trong ngành 
này. Ông nói điều này đã được 
thực hiện nhờ giảm chi phí tiêu 
hao và phát triển nền tảng giải 
trình tự của riêng họ.

Không phải ai cũng hài lòng 
với việc BGI mua lại CG. Trong 
một bài báo do San Jose Mercury 
News phát hành trước khi diễn 
ra thương vụ này, hai thành viên 
của USCC – ông Michael Wessel 
và ông Larry Wortzel – cho biết, 
“Giao dịch này đặt ra các vấn 
đề an ninh quốc gia rất nghiêm 
trọng.” Họ đang đề cập đến cách 
những tiến bộ trong công nghệ 
gene có thể cho phép vũ khí sinh 
học nhắm vào các bộ phận dân 

số, nhóm, hoặc thậm chí các cá 
nhân cụ thể.

Việc tính toán và phân tích 
dữ liệu lớn trong bước ba của 
BGI được thực hiện với sự cộng 
tác của Huawei Cloud, một 
công ty có liên kết chặt chẽ với 
quân đội Trung Cộng. BGI cũng 
sử dụng các máy điện toán tốc 
độ cao của công ty quốc doanh 
Sugon. Sugon dính dáng sâu với 
hệ thống giám sát an ninh công 
cộng của Trung Cộng và đã được 
đưa vào Danh sách Tổ chức Hạn 
chế Xuất cảng của Hoa Kỳ hồi 
tháng 06/2019.

 
BGI đã bị kiện ở nhiều quốc 
gia vì vi phạm bản quyền
Trong năm 2010 và 2012, 
Illumina đã kiện CG với cáo buộc 
vi phạm bản quyền. Hai công ty 
này đã đạt được một thỏa thuận 
hòa giải vào năm 2013. Sau đó, 
năm 2019, Illumina đã kiện cả CG 
và MGI vì nhiều lần vi phạm bằng 
sáng chế tại 11 khu vực pháp lý, 
bao gồm cả ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, 
Hồng Kông, Đức, Thụy Điển, và 
Thụy Sĩ.

Tháng 06/2020, một tòa án 
Hoa Kỳ đã ban hành lệnh sơ bộ 
ngăn BGI tiếp thị, bán, và phân 
phối tài liệu và thiết bị giải trình 
tự gene của họ cho đến khi có 
thể xác định chắc chắn liệu 
công nghệ được sử dụng này có 
phải là bị đánh cắp từ Illumina 
hay không.

Tháng Một năm nay, Tòa án 
Sáng chế thuộc Tối cao Pháp viện 
Anh Quốc đã phán quyết rằng 
hai trong số các công ty con của 
BGI, MGI, và MGI Tech ở Latvia, 
đã vi phạm bản quyền của bốn 
bằng sáng chế của Illumina. Sau 
đó hồi tháng Hai, Illumina đã 
kiện MGI ở Hồng Kông vì những 
hành vi bất hợp pháp tương tự. 
Tòa án ở đây đã yêu cầu MGI ký 
một thỏa thuận cam kết rằng họ 
sẽ ngay lập tức dừng các hành vi 
bất hợp pháp của mình cho đến 
khi cơ quan này có thể đưa ra 
một phán quyết.

Để trả đũa cho các cuộc tấn 
công chống lại họ, BGI đã đệ 
đơn kiện lên một Tòa án Địa hạt 
California cáo buộc Illumina vi 
phạm luật chống độc quyền liên 
bang của Hoa Kỳ và luật cạnh tranh 
không lành mạnh của California. 
Vụ việc này vẫn chưa ngã ngũ.
 
Bà Jennifer Bateman là một 
người chuyên viết về các tin tức 
tại Trung Quốc.
 
Huệ Giao biên dịch

Dòng người đi bộ qua Quảng trường 
Thời đại (Times Square ) ở Thành phố 

New York hôm 13/07/2021.
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Cựu Bộ trưởng Tài chính và Giáo sư 
Đại học Harvard Larry Summers đưa 
ra nhận xét trong cuộc thảo luận về 
các nước đang phát triển có thu nhập 
thấp tại Cuộc họp mùa xuân thường 
niên của IMF và Ngân hàng Thế giới ở 
Hoa Thịnh Đốn hôm 13/04/2016.

Nhà sử học kinh tế hàng đầu Niall 
Ferguson tại Dresden, Đức vào ngày 
09/06/2016.
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Mặc dù nhà cầm quyền 
cộng sản của Trung 

Quốc tuyên bố rằng việc chích 
ngừa COVID-19 là tự nguyện, 
thế nhưng những người chưa 
chích ngừa vẫn bị cấm đến các 
địa điểm và dịch vụ công cộng.

Ông Mã (bí danh), một bệnh 
nhân bị bệnh kinh niên, đã 
đứng xếp hàng trong ba ngày 
để xin đơn miễn chích ngừa, 
nhưng không thành công.

Chính quyền địa phương 
ở nhiều vùng khác nhau của 
Trung Quốc được cho là đang 
thực hiện nhiều biện pháp 
khác nhau để ép buộc người 
dân phải chích ngừa.

Các trường học chỉ nhận 
học sinh đã chích ngừa. Họ 
cũng yêu cầu gia đình của các 
em học sinh cung cấp bằng 
chứng về việc chích ngừa. Các 
địa điểm công cộng như trung 
tâm mua sắm, rạp hát, và chợ… 
đều yêu cầu khách hàng có mã 
QR màu xanh lá cây hiển thị 
lịch sử chích ngừa của người 
đó và kết quả xét nghiệm âm 
tính. Các công ty vận tải công 
cộng yêu cầu hành khách phải 
có mã QR màu xanh lá cây mới 
được lên xe.

Ông Mã là một cư dân của 
thành phố Cát Lâm ở tỉnh Cát 
Lâm đông bắc Trung Quốc. Ông 
bị cao huyết áp và đang phải 
chạy thận nhân tạo. Bác sĩ của 
ông đã viết cho ông một văn bản 
xác nhận y tế để làm bằng chứng 

về việc thể trạng của ông không 
đạt điều kiện để chích vaccine.

Tuyên bố của bác sĩ đã không 
giúp được gì cho ông.

 Con của ông sẽ đi học vào 
mùa thu này. Và nhà trường 
đã phủ nhận văn bản của bác 
sĩ như bằng chứng về việc ông 
Mã không đủ điều kiện chích 
ngừa và hướng dẫn ông đến các 
bệnh viện được chỉ định để xin 
một giấy xác nhận được miễn 
chích ngừa. Ban giám hiệu nhà 
trường cho biết con ông sẽ 
không được ghi danh nhập học 
nếu cậu bé không trình ra giấy xác 
nhận được miễn chích ngừa [của 
ông] trước ngày nhập học.

Trong một cuộc phỏng vấn 
qua điện thoại với The Epoch 
Times ấn bản Hoa ngữ  hôm 
27/08, ông Mã đã kể lại những 
khó khăn mà ông đã gặp phải khi 
cố gắng xin một giấy miễn trừ.

Ông nói rằng ông đã đến 
một trong những bệnh viện 
được chỉ định vào ba ngày liên 
tiếp (24, 25, và 26/08), nhưng 
vẫn không đến lượt ông vì có 
quá nhiều người xếp hàng đợi 
trước ông.

“Một số người đã đến xếp 
hàng từ 3 giờ sáng. Chắc hẳn 
đã có hơn 1,000 người đang đợi 
– bãi đậu xe đã chật kín người,” 
ông Mã nói. Nhưng ông phải 
cố gắng thử thêm lần nữa để có 
được giấy chứng nhận cho con 
ông được đi học.

 Ông Mã cảm thấy bất lực. 
Ông bày tỏ rằng, “Đối với 
những người bệnh tật như tôi, 

cuộc sống bây giờ rất phiền 
phức. Chúng tôi phải trình 
ra bằng chứng miễn trừ trước 
khi có thể vào chợ mua một số 
loại rau hoặc đi xe buýt. Nếu 
chúng tôi không có, chúng tôi 
gần như sẽ bị các nhân viên 
đẩy ra ngoài.”

 Ấn bản Hoa ngữ của The 
Epoch Times đã liên lạc với 
hai cư dân khác, và họ cho 
biết mình cũng có những trải 
nghiệm tương tự như ông Mã.

Cô Hứa (bí danh) nói với 
The Epoch Times hôm 26/08 
rằng các thông báo địa phương 
đòi hỏi tất cả người dân quét 
mã QR của họ trước khi vào các 
địa điểm công cộng hoặc nhận 
bất kỳ dịch vụ nào. Cô cho biết, 

“Cơ quan nhà nước nói rằng 
việc chích ngừa là tự nguyện; 
các chính sách [chích ngừa] 
bắt buộc có thể xuất phát từ các 
chính quyền địa phương.” 

Cô Hứa đến từ thành phố 
Liêu Nguyên của tỉnh Cát Lâm. 
Cô nói rằng các dịch vụ xe buýt 
thường bị trì hoãn vì tất cả hành 
khách phải quét mã QR [biểu 
thị tình trạng] sức khỏe và chích 
ngừa trước khi lên xe.

Cô cho biết, “Mẹ tôi không 
muốn chích vaccine vì sợ tác 
dụng phụ, nhưng bà được 
thông báo rằng bà sẽ không 
thể nhận được lương hưu 
và các phúc lợi khác nếu bà 
không chích ngừa. Sau việc 
đó, mẹ tôi đã nhanh chóng đi 

chích vaccine.”
Cô Diệu (bí danh), là cư dân 

của thành phố Triều Dương thuộc 
tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung 
Quốc. Cô ấy nói với The Epoch 
Times hôm 26/08 về những trải 
nghiệm tương tự của mình khi 
có được giấy miễn chích ngừa. 

Cô cho biết trường học của 
con cô đã yêu cầu con cô và tất 
cả những người sống với đứa 
trẻ cung cấp bằng chứng chích 
ngừa hoặc miễn trừ của mọi 
thành viên trong gia đình.

Cô cho biết có rất nhiều 
người đến các bệnh viện cấp 
giấy miễn trừ, và cô phải mất 
hai ngày mới có được giấy miễn 
trừ cho tất cả các thành viên 
trong gia đình cô.

“Tôi đã chứng kiến   bốn 
trường hợp to tiếng trong khi 
chờ hoàn tất giấy tờ. Trời nắng 
nóng; ai cũng lo lắng, bồn 
chồn,” cô nói.

Mặc dù nhà cầm quyền 
Trung Cộng thường xuyên phủ 
nhận việc ép buộc chích ngừa 
của mình, nhưng các quan chức 
y tế cao cấp của Trung Cộng đã 
tiết lộ trong một cuộc họp báo 
rằng “tất cả những người cần 
được chích ngừa đều phải được 
chích ngừa.”

Ông Trịnh Trung Vĩ 
(Zheng Zhongwei), giám đốc 
Trung tâm Phát triển Khoa 
học và Công nghệ Y tế thuộc 
Ủy ban Y tế của Trung Cộng 
và là trưởng nhóm nghiên cứu 
phát triển vaccine của Trung 
Cộng, cho biết trong một cuộc 
họp báo thường kỳ hôm 27/08 
“vaccine bất hoạt của chúng 
tôi… người được chích nhỏ 
tuổi nhất là một em bé hai 
tháng tuổi.”

 
Hồng Ân biên dịch

LI HAI & EVA FU

Lãnh đạo Trung Quốc Tập 
Cận Bình thông báo hôm 

02/09/2021 rằng, một thị trường 
chứng khoán thứ ba sẽ được 
thành lập ở Bắc Kinh để giúp các 
công ty vừa và nhỏ huy động vốn.

Ông Tập nói trong một bài 
diễn văn ghi hình tại một hội 
chợ quốc tế về thương mại dịch 
vụ được tổ chức tại Bắc Kinh 
rằng, “Chúng tôi sẽ tiếp tục 
hỗ trợ sự đổi mới và phát triển 
của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, cải cách sâu rộng hơn Sàn 
giao dịch Mới Thứ ba, thành 
lập Sở giao dịch chứng khoán 
Bắc Kinh để xây dựng một nền 
tảng chính phục vụ các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ theo định 
hướng đổi mới.”

Trung Quốc đã có hai thị 
trường chứng khoán, cả hai đều 
được thành lập vào năm 1990 – 
một ở Thượng Hải và thị trường 
kia ở Thâm Quyến, một thành 
phố nằm liền kề Hồng Kông.

Thị trường Mới Thứ ba mà 
ông Tập đề cập là một thị trường 
vốn phi tập trung được ra mắt 
vào năm 2013 tại Bắc Kinh, có 
tên chính thức là Thị trường 
Yết giá và Giao dịch Cổ phiếu 
Quốc gia (National Equities 
Exchange and Quotations, 
NEEQ). Thị trường này được 
xem là một kênh tài chính 
dễ dàng hơn cho các doanh 
nghiệp nhỏ với thủ tục đơn giản 
và chi phí thấp hơn.

Ông Tập đã không cung cấp 
thêm chi tiết hoặc tiến trình 
thiết lập cho thị trường này.

Ngay sau bài diễn văn của 
ông Tập, Ủy ban Quản trị 
Chứng khoán Trung Quốc đã 
đăng một tuyên bố, cho biết 

họ sẽ xây dựng sàn giao dịch 
chứng khoán mới dựa trên các 
công ty niêm yết trong lĩnh vực 
được lựa chọn của Thị trường 
Mới Thứ ba.

Các cơ quan quản lý cho 
biết sàn giao dịch chứng khoán 
mới sẽ tự định vị như một nền 
tảng phục vụ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ sáng tạo, bổ sung 
cho các sàn giao dịch chứng 
khoán Thượng Hải và Thâm 
Quyến. Đồng thời, sàn này sẽ 
mang tính “hòa nhập” và “có 
mục tiêu” hơn.

Các nhà quản lý cũng cho 
biết họ sẽ làm việc với các cơ 
quan khác để đưa ra các quy tắc 
và quy định cho sàn giao dịch 
chứng khoán mới và cung cấp 
hỗ trợ kỹ thuật.

Theo thống kê mới nhất 
của Liên đoàn các Sở giao dịch 
Thế giới, Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thượng Hải đứng thứ 3 
trên thế giới với giá trị vốn hóa 
thị trường 7.27 ngàn tỷ USD 
trong tháng 07/2021, sau Sở 
Giao dịch Chứng khoán New 
York và Nasdaq. Trong khi Sở 
giao dịch chứng khoán Thâm 
Quyến đứng thứ 7 với 5.59 ngàn 
tỷ USD sau Euronext, Nhật 
Bản, và Hồng Kông.

Sự ra mắt của sàn giao dịch 
chứng khoán mới diễn ra vào 
thời điểm Trung Cộng bắt đầu 
kìm hãm hoạt động phát hành 
cổ phiếu lần đầu ra công chúng 
(IPO) của các đại công ty công 
nghệ Trung Quốc.

Các sàn giao dịch chứng 
khoán Trung Quốc vào cuối 
tháng Tám đã tạm dừng hơn 
40 đợt IPO sau khi bắt đầu một 
cuộc điều tra theo quy định 
đối với các công ty trung gian 
trong các giao dịch. Cùng thời 

điểm đó, Trung Quốc cũng 
thông qua luật dữ liệu sâu 
rộng nhằm hạn chế việc thu 
thập dữ liệu của các công ty 
công nghệ. Cuộc đàn áp quy 
định ngày càng leo thang đã 
quét sạch giá trị 765 tỷ USD từ 
cổ phiếu Trung Quốc niêm yết 
tại Hoa Kỳ trong những tháng 
gần đây.

Một số nhà phân tích đã bày 
tỏ sự hoài nghi về việc liệu sàn 
giao dịch chứng khoán mới có 
thể khởi sắc hay không.

Nhà kinh tế vĩ mô Đài 
Loan Wu Chia-lung nói với 
The Epoch Times rằng, “Nhìn 
chung, các công ty vừa và 
nhỏ có xu hướng tham gia 
vào các giao dịch nhỏ hơn và 
có thanh khoản kém hơn.” 
Ông nói, vì những lý do như 
vậy, “các công ty này  thường 
muốn niêm yết trên các sàn 
giao dịch chứng khoán lớn – 
chẳng hạn như sàn giao dịch 
ở Hồng Kông,” để xây dựng 
hình ảnh tốt hơn. 

Trong một thị trường chứng 
khoán tập trung đặc biệt vào 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
các nhà đầu tư sẽ phải tốn 
nhiều công sức hơn cho việc 
nghiên cứu và tham khảo ý 
kiến trước khi mua, tạo thêm 
những thách thức cho sự thành 
công lâu dài của thị trường.

Ông Wu nói: “Tôi chưa thấy 
một trường hợp thành công nào 
trong các sàn giao dịch chứng 
khoán được thiết lập đặc biệt 
cho các công ty vừa và nhỏ.”

Ông Li Hengqing, một nhà 
phân tích tài chính có trụ sở tại 
Hoa Thịnh Đốn, chia sẻ sự thiếu 
lạc quan của ông Wu.

Ông nói với The Epoch 
Times: “Bắc Kinh đã không tạo 

ra môi trường đầu tư phù hợp.”
Ông Li cho biết, “Quý vị 

không thể ngừng các thương 
vụ một cách tùy tiện. Nếu 
thương vụ IPO của quý vị diễn 
ra vào ngày mai và tôi nói với 
quý vị hôm nay rằng quý vị 
không thể phát hành ra công 
chúng, hoặc nếu ngay sau khi 
IPO tôi sẽ mở một cuộc điều 
tra, thì làm sao thị trường có 
thể hoạt động nhịp nhàng? 
Chẳng có luật lệ gì cả.”

Chứng khoán Trung Quốc đã 
bị khiếu nại vì không minh bạch.

Công ty Luckin Coffee đã có 
đợt IPO đình đám tại Hoa Kỳ 
năm 2019 và đã được xem là 
đối thủ cạnh tranh chủ chốt của 
Starbucks ở Trung Quốc; đến 
khi hãng tiết lộ rằng doanh thu 
lên tới 2.2 tỷ nhân dân tệ (310 

triệu USD) là do giám đốc điều 
hành và các nhân viên khác 
của hãng đã làm giả số liệu 
doanh thu, công ty này đã bị 
hủy niêm yết khỏi Nasdaq vào 
mùa hè năm 2020.

Tại thị trường chứng khoán 
Trung Quốc, ông Li cho biết, 
việc tuân theo chính sách của 
nhà cầm quyền quan trọng hơn 
lợi nhuận.

Theo ông Li, rủi ro về chính 
sách và sự thiếu minh bạch đã 
khiến môi trường đầu tư ở Trung 
Quốc trở thành “rủi ro cao”.

Ông nói, so với Hoa Kỳ, 
Trung Quốc thiếu “một hệ thống 
quản trị hoàn thiện để thực hiện 
các kế hoạch theo từng bước. 
Đó không phải là điều mà một 
nhà lãnh đạo có thể nghĩ ra 
được trong sự bốc đồng.”

Ông Li Hai là một phóng viên tại 
New York của The Epoch Times. 

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 sự đóng góp của 
Luo Ya và Emel Akan

Chánh Tín biên dịch

RITA LI

Khi Bắc Kinh áp đặt chính 
sách không khoan nhượng 

đối với các ngôi sao cư xử không 
đúng chuẩn và những người hâm 
mộ họ, các chuyên gia Trung 
Quốc cảnh báo rằng sự không 
dung thứ này đối với cộng đồng 
người hâm mộ Trung Quốc sẽ 
hé màn cho một cuộc Cách 
mạng Văn hóa thời hiện đại.

Trong tuần lễ từ ngày 30/08 
đến 05/09, thuế vụ Trung Quốc 
đã phạt cựu đại sứ thương hiệu 
của thương hiệu Ý cao cấp 
Prada, Trịnh Sảng, 46 triệu 
USD vì tội trốn thuế sau một vụ 
bê bối mang thai hộ hồi tháng 
Một. Sự việc này diễn ra sau vụ 
bắt giữ ngôi sao nhạc pop người 
Canada gốc Trung Quốc Ngô 
Diệc Phàm vì cáo buộc cưỡng 
gian vào giữa tháng Tám, cũng 
như việc tẩy chay nữ diễn viên 
tỷ phú Triệu Vy.

Các nhà chức trách của 
Trung Quốc cho biết hành 
động này là nhằm điều chỉnh 
văn hóa “hỗn loạn” hâm mộ 
người nổi tiếng.

Nhiều hãng thông tấn nhà 
nước Trung Cộng, bao gồm cả 
các cơ quan ngôn luận của nhà 
nước như Nhân dân Nhật báo, 
Tân Hoa Xã, và CCTV, đều đã đăng 
một bài báo trực tuyến có nhan 
đề “Mọi người đều có thể cảm 
nhận được một sự thay đổi sâu 
sắc sắp diễn ra” vào ngày 05/09.

“Sự thay đổi sâu sắc này cũng 
là sự quay trở lại với bản chất 
của chủ nghĩa xã hội,” bài báo 
nêu rõ, khi nhấn mạnh rằng bất 
cứ ai đi ngược lại xu thế này đều 
sẽ bị loại bỏ.

Tuy nhiên, nói chuyện trong 
một cuộc phỏng vấn gần đây 
với The Epoch Times, nhà bình 

luận về các vấn đề Trung Quốc 
sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Điền 
Viên (Tian Yuan), lại xem cái 
gọi là “những thay đổi sâu sắc” 
này là dấu hiệu của “Cách mạng 
Văn hóa lần hai”.

“Đánh địa chủ cường hào, 
phân chia lại ruộng đất; sát 
hại người giàu, vơ vét của cải” 
là những gì đảng thống trị này 
từng làm, ông Điền nói.

Trước Cách mạng Văn hóa, 
vào những năm 1950, cải cách 
ruộng đất đã được thực hiện để 
tạo ra một kế hoạch chi tiết nhằm 
bảo đảm “dân cày có ruộng”. 
Ông Điền cho hay, theo các 
biện pháp cải cách thì một địa 
chủ bị xếp vào loại “cường hào” 
đáng phải chết. Sau Cách mạng 
Văn hóa, Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (Trung Cộng) đã thành 
lập mô hình công tư hợp doanh 
để quét sạch các đối thủ chính 
trị và các nhà tư sản giàu có.

Mới đây, trong cuộc họp 
hoạch định kinh tế với các 
nhà lãnh đạo đứng đầu hôm 
17/08, lãnh đạo Trung Cộng 
Tập Cận Bình đã kêu gọi điều 
chỉnh lại “thu nhập cao quá 
mức” và loại bỏ các khoản thu 
lợi bất chính nhằm thúc đẩy 
“thịnh vượng chung”.

Một ngày sau đó, đại công ty 
Internet Trung Quốc Tencent 
đã cam kết đầu tư 7.7 tỷ USD 
để hỗ trợ nỗ lực tái phân phối 
tài sản của chính quyền. Hôm 
24/08, nền tảng thương mại 
điện tử Trung Quốc Pinduoduo 
cũng hứa sẽ quyên góp 1.6 tỷ 
USD để hoàn lại cho xã hội.

Tập đoàn Alibaba của 
Trung Quốc hôm 02/09 đã 
thông báo rằng họ sẽ đầu tư 
15.5 tỷ USD cho tới năm 2025 
để hỗ trợ sáng kiến này, trở 
thành đại công ty công nghệ 

gần đây nhất cam đoan hỗ trợ.
Người đại diện pháp lý và 

luật sư nhân quyền Trần Quang 
Thành (Chen Guangcheng) 
cho biết đợt chấn chỉnh mới 
của Trung Quốc đang lấy danh 
nghĩa của người dân để cướp 
đoạt từ những người giàu có, 
thế nhưng dân chúng lại không 
có quyền theo dõi số tiền này 
thực sự đi về đâu.

 
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.
 
Huệ Giao biên dịch

PATRICIA ADAMS & LAWRENCE SOLOMON

Một công ty thuộc sở hữu của Cục 
Công An Thành phố Bắc Kinh (công 
an Bắc Kinh) đã có một hợp đồng điều 
hành chương trình xin thị thực cho đại 
sứ quán Canada tại Trung Quốc. Điều 
này đem lại cho những người [phụ 
trách] phỏng vấn của Trung Cộng khả 
năng thu thập thông tin về những công 
dân Canada họ hàng của người Trung 
Quốc đang qua thăm cũng như đưa 
gián điệp vào Canada, trong khi từ chối 
quyền chính đáng viếng thăm phương 
Tây của một số du khách.

Chính phủ Canada không đánh giá 
cao những người bày tỏ sự lo ngại. Ông 
Bill Blair, Bộ trưởng An toàn Công cộng 
đã cam đoan với các nghị sĩ rằng thông 
tin cá nhân mà người xin thị thực tiết 
lộ cho những viên chức phỏng vấn do 
công an [Trung Cộng] thuê sẽ không 
bao giờ được sử dụng cho mục đích 
sai trái. Ông Marc Garneau, Bộ trưởng 
Ngoại giao tuyên bố rằng “chúng tôi 
không lo ngại,” đồng thời nói thêm 
rằng, “Chúng tôi có rất nhiều bằng 
chứng cho thấy rằng chúng tôi giám sát 
[hoạt động của các trung tâm nhận đơn 
xin thị thực này] rất cẩn thận.”

Tuy nhiên, những bảo đảm đó là có lỗ 
hổng, như đã thấy qua trải nghiệm vào 
năm ngoái của bà Đới Thanh (Dai Qing), 
một trong những ký giả độc lập nổi tiếng 
nhất của Trung Quốc, khi bà nộp đơn xin 
đi sang Canada và Hoa Kỳ để tổ chức loạt 

bài diễn thuyết về cuốn sách mới của bà 
mang tên “Đặng Tiểu Bình năm 1989” 
(Deng Xiaoping in 1989).

Bà Đới, là tác giả của nhiều tác 
phẩm bị cấm ở trong Trung Quốc đại 
lục nhưng cũng là người thường được 
phép rời khỏi đất nước này, trước đây 
đã nhiều lần được cấp thị thực đến 
Canada; những lần đó đại sứ quán 
Canada ở Bắc Kinh đã giải quyết đơn 
xin thị thực của bà một cách vui vẻ và 
tôn trọng. Bà không hề hay biết rằng 
mọi sự sẽ không còn như thế nữa, một 
khi cảnh sát Bắc Kinh được giao vai trò 
kiểm soát trên thực tế. Sau khi nộp đơn 
xin thị thực cho họ, bao gồm cả việc 
cung cấp dữ liệu sinh trắc học và nộp 
lại hộ chiếu, bà Đới đã bị chất vấn bằng 
ba vòng câu hỏi bổ sung bởi những 
người mà trên thực tế là đặc vụ ngầm 
của Trung Cộng.

Theo bà Đới, các đặc vụ thị thực này 
đã yêu cầu bà trả lời cho những câu hỏi 
khác thường về quá khứ cách đây nhiều 
thập kỷ của mình như sau: “Bà đã tham 
gia quân đội khi nào và rời quân ngũ 
khi nào; bà bị buộc phải nhập ngũ hay 
tình nguyện, cấp bậc, nhiệm vụ và trách 
nhiệm của bà khi đó là gì? Bà phải mô 
tả chi tiết, bao gồm các vụ bắt giữ, giam 
giữ tù binh, chức vụ hỗ trợ và thẩm vấn 
[mà bà đã tham gia],” họ nhấn mạnh. 
“Các quan chức quân đội phụ trách 
[bà] là ai? Bà phải liệt kê chi tiết, bao 
gồm người giám sát trực tiếp, lực lượng/
người đứng đầu, người chỉ huy, lực 
lượng/đội tác chiến. Tên đơn vị của bà 
(pháo binh, bộ binh, lực lượng đặc biệt), 
vị trí của bà (căn cứ, thành phố, tỉnh/
khu vực), số người bà đã giám sát?” và 
vô số câu hỏi khác.

Sau bốn tháng bị trì hoãn do những 
thẩm vấn tỉ mỉ như vậy từ những người 
mà bà từng nghĩ là các quan chức thị 
thực của Canada, mà không biết bao 
giờ mới kết thúc vì bà Đới không cung 
cấp những thông tin nhạy cảm mà cảnh 
sát đang tìm kiếm đó, bà được thông 

báo rằng nếu bà muốn lấy lại hộ chiếu 
của mình thì bà sẽ phải từ bỏ đơn xin 
thị thực. Bà đã yêu cầu trả lại hộ chiếu 
của mình và hủy chuyến diễn thuyết ở 
Bắc Mỹ, trong đó có buổi diễn thuyết tại 
Đại học Toronto ở Canada và Đại học 
Harvard ở Hoa Kỳ.

Các đặc vụ ngầm làm việc ở các vị 
trí duyệt xét hồ sơ thị thực này đã hoạt 
động phục vụ cho Trung Cộng. Họ cố 
gắng tìm hiểu quá khứ của bà Đới và 
những người mà bà giao thiệp cách đây 
nửa thế kỷ và nhiều thông tin nữa để có 
thể sử dụng trong tương lai, đồng thời 
ngăn cản một chuyến đi quảng bá sách, 
vốn sẽ tiết lộ nhiều điều chưa biết về một 
trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng của 
Trung Quốc. Bà Đới, một cựu khoa học 
gia nghiên cứu hỏa tiễn, từng là một 
người cộng sản, quen biết nhiều quan 
chức cao cấp.

Khi công chúng Canada lần đầu tiên 
biết rằng Bắc Kinh đang quyết định 
xem người nào có thể và không thể 
nhập cảnh từ Trung Quốc vào Canada, 
các ủy ban quốc hội về mối bang giao 
Canada–Trung Quốc đã tổ chức các 
phiên điều trần về những hậu quả của 
việc này. Trái ngược với sự bảo đảm của 
chính phủ Canada về sự vô hại của văn 
phòng thị thực do cảnh sát Bắc Kinh 
điều hành, ông Ward Elcock, cựu giám 
đốc Cơ quan Tình báo An ninh Canada 
(CSIS) đã xác nhận rằng, “Trên thực tế, 

cơ quan hoặc văn phòng đó hoàn toàn 
hoạt động trong tầm kiểm soát của các 
cơ quan tình báo Trung Quốc,” cung 
cấp thông tin cho cơ quan tình báo về 
[vấn đề] ngoại quốc của Trung Quốc, 
“Đó có thể là những thông tin quý giá.” 
Ông Richard Fadden, một cựu giám đốc 
khác của CSIS đã tán thành ý kiến trên, 
và nói với báo giới rằng “Tôi không thể 
nghĩ ra một điểm xâm nhập nào nhiều 
triển vọng hơn cho những gián điệp 
mạng của Trung Quốc.”

Sau nhiều tháng lấy lời khai, Ủy 
ban Quốc hội về di trú và nhập tịch 
của Canada đã ban hành một thông 
báo yêu cầu chính phủ chấm dứt hợp 
đồng này và “đưa các dịch vụ đó trở 
về nội bộ các tòa đại sứ ngoại giao của 
Canada ở Trung Quốc.” Thông báo này 
cho chính phủ ông Trudeau 150 ngày 
để giải thích điều dường như không 
thể hiểu nổi – tại sao một quốc gia có 
chủ quyền lại cho phép một chính phủ 
ngoại quốc, huống chi là một chính 
phủ cộng sản, quyết định xem ai có thể 
ra vào đất nước của mình?

Lời kêu gọi bầu cử của ông Justin 
Trudeau trong tuần lễ từ ngày 09–15/08 
đã hủy bỏ nghĩa vụ phải giải thích của 
chính phủ về sự việc này.

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

Bà Patricia Adams là một nhà kinh 
tế học và là Chủ tịch của Quỹ Nghiên 
cứu Thăm dò Năng lượng và Probe 
International, một tổ chức tư vấn độc lập 
ở Canada và trên thế giới. Bà là chủ biên 
của dịch vụ tin tức Internet Three Gorges 
Probe và Odious Debts Online và là tác 
giả, biên tập viên của nhiều cuốn sách. 

Ông Lawrence Solomon là nhà báo 
chuyên mục của Epoch Times, tác giả và 
giám đốc điều hành của Viện Chính sách 
Người tiêu dùng ở Toronto.

 
Từ Huệ biên dịch

Các chuyên gia cảnh báo về 
cuộc Cách mạng Văn hóa 
mới khi Trung Quốc theo 
đuổi ‘thịnh vượng chung’

Trung Quốc: Những người chưa chích 
ngừa chật vật nhận giấy miễn trừ

Trung Quốc mở sàn giao dịch chứng khoán 
mới để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ?

Tại sao Cục Công an Trung Quốc vẫn đang điều hành văn 
phòng thị thực của Canada tại Bắc Kinh?
Vì Thủ tướng Justin Trudeau 
đã kêu gọi một cuộc bầu cử, 
nên chúng ta có thể không 
bao giờ biết được lý do
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Một lính gác cố ngăn chụp hình khi anh ấy và một cảnh 
sát tuần tra bên ngoài đại sứ quán Canada ở Bắc Kinh, 
vào ngày 14/01/2019.
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1. Thanh niên Trung Quốc đi ngang qua vài 
tấm bích chương cổ động cách mạng, ở khu 
trung tâm thành phố Bắc Kinh, trong thời 

“Đại Cách mạng Văn hóa Giai cấp Vô sản” vào 
tháng 02/1967.

2. Trang bìa của một tạp chí thời trang 
tại một quầy báo có hình nữ diễn viên 
Trung Quốc Trịnh Sảng, ở Bắc Kinh, hôm 
21/01/2021.

3. Các thành viên của Hồng vệ Binh vẫy 
những bản sao cuốn sách “Hồng bảo thư” 
của Mao Chủ tịch trong một cuộc diễn hành 
ở Bắc Kinh, vào tháng 06/1966.

Một đứa trẻ đứng nhìn một người phụ nữ đang được chích vaccine COVID-19 của Tập 
đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) ở Nam Thông, thuộc tỉnh Giang Tô phía đông 
Trung Quốc hôm 05/07/2021.

Các nhà đầu tư nhìn vào màn hình giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán ở Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, hôm 03/02/2020. 

Logo của trụ sở chính của Ant Group ở Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung 
Quốc, hôm 13/10/2020.
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Hôm 03/09, Thủ tướng Nhật 
Bản Yoshihide Suga đã 

thông báo rằng ông sẽ không 
tham gia tái tranh cử cho vị trí 
lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do 
(LDP) vào tháng 09/2021, sau 
khoảng một năm tại chức.

Ông Suga, người thay thế 
sau khi cựu thủ tướng Shinzo 
Abe từ chức hồi tháng 09/2020 
vì lý do sức khỏe, đã viện dẫn 
việc Nhật Bản cần ứng phó với 
đại dịch virus Trung Cộng làm 
lý do để rời bỏ chức vụ. Ông 
nói với các phóng viên rằng 
ông không có thời gian vừa 
tập trung vào các biện pháp 
COVID-19 vừa vận động cho 
cuộc tái tranh cử vào LDP. 

Ông nói với các phóng viên 
rằng, “Tôi đã quyết định không 
tham gia các cuộc bầu cử cho 
vị trí lãnh đạo đảng, vì tôi muốn 
tập trung vào các biện pháp 
chống virus corona.”

Ông Suga cho biết, “Làm cả 
hai việc này cần rất nhiều năng 
lượng, và tôi đã quyết định chỉ 
nên chọn một. Như tôi đã nhiều 
lần nói với mọi người, bảo vệ 
tính mạng và sức khỏe của 
người dân là trách nhiệm của 
tôi với tư cách thủ tướng, và tôi 
sẽ cống hiến bản thân mình cho 
điều đó.”

Ông Suga đưa ra quyết định 
này khi chứng kiến tỷ lệ ủng hộ 
của mình giảm xuống dưới 30%.

Nhật Bản hiện đang phải 
chật vật ứng phó với làn sóng 
nhiễm COVID-19 thứ năm và 
lớn nhất của nước này, do biến 
thể Delta dễ lây lan hơn [của 
virus Trung Cộng] gây ra.

Hiện có hơn 1.5 triệu ca 
nhiễm virus trong khi Tokyo và 
phần lớn đất nước vẫn đang trong 
tình trạng khẩn cấp, mà tình 
trạng này sẽ hết hạn ngày 12/09.

Việc ông Suga quyết định 
không tham gia tranh cử vị trí 
lãnh đạo của LDP vào tháng 
Chín nghĩa là đảng này sẽ 
chọn một nhà lãnh đạo mới trở 
thành thủ tướng.

LDP chiếm đa số trong quốc 
hội Nhật Bản, đồng nghĩa với 
việc vị thủ tướng mới này có 
thể sẽ là bất kỳ ai được bầu làm 
lãnh đạo của đảng này. Chiến 
dịch bầu cử sẽ chính thức bắt 
đầu vào ngày 17/09 và cuộc 
tổng tuyển cử sẽ được tổ chức 
vào ngày 29/09.

Ông Suga, 72 tuổi, con trai 
của một nông dân trồng dâu tây 
ở tỉnh Akita, miền bắc Nhật Bản, 
từng nhận được tỷ lệ ủng hộ cao 
tới 70% vào đầu nhiệm kỳ của 
mình vì ông là một nhà lãnh 
đạo xuất thân từ thường dân chứ 
không phải từ các gia đình có 

truyền thống chính trị và quyền 
lực như gia đình của ông Abe.

Ông đã ban bố một loạt các 
biện pháp thực tế bao gồm 
chuyển đổi kỹ thuật số và cải 
cách hành chính. Tuy nhiên, 
các cuộc khảo sát mới nhất của 
truyền thông cho thấy tỷ lệ ủng 
hộ của ông đã giảm xuống còn 
khoảng 26%.

Hiện chưa có ứng cử viên 
nào được yêu mến rõ ràng để 
thay thế cho vị thủ tướng sắp 
mãn nhiệm này.

Hôm 02/09, ông Fumio 
Kishida, một trong [duy chỉ] 
hai nhà lập pháp tuyên bố 

ứng cử cho đến nay, đã chỉ 
trích các biện pháp ứng phó 
của ông Suga với đại dịch 
virus Trung Cộng là quá ít và 
quá chậm, đồng thời kêu gọi 
một gói kích thích để chống 
lại đại dịch này.

Ông nói trong một cuộc họp 
báo rằng, “Trong quản trị khủng 
hoảng, điều cần thiết là nên 
thận trọng hơn khi giả định 
tình huống xấu nhất, thay vì 
tin rằng mình đã làm đủ rồi.” 

Ông Kishida nói, “Tôi sẽ sửa 
lại luật để chính phủ quốc gia 
và địa phương có thẩm quyền 
mạnh mẽ nhằm hạn chế sự di 
chuyển của người dân và bảo 
đảm các nguồn lực y tế.”

Ông Kishida cũng cho biết 
với tư cách là người đứng đầu 
Đảng Dân chủ Tự do, ông 
sẽ đặt mục tiêu đưa các hoạt 
động kinh tế xã hội trở lại gần 
như bình thường vào đầu năm 
2022, lưu ý rằng một gói kích 
thích phải được soạn thảo 
“nhanh chóng” và phải bao 
gồm các khoản thanh toán 
bằng tiền mặt cho người lao 
động thời vụ và những người 
khác bị ảnh hưởng do các biện 
pháp hạn chế dòng người đi lại.

 
Bản tin có sự đóng góp của The 
Associated Press và Reuters 
An Nhiên biên dịch

TOM OZIMEK
 

Một thai phụ 25 tuổi người 
California vẫn đang bị kẹt 

lại ở Afghanistan đã mô tả về 
tình trạng khốn khổ của mình 
trong một cuộc phỏng vấn với 
VOA; trong đó cô tự hỏi liệu cô 
có về được nhà hay không và lo 
sợ cho tính mạng của mình.

Cô Nasria, người đã nói 
chuyện với VOA với điều kiện 
chỉ sử dụng tên [không nêu họ], 
cô nói với kênh thông tấn này 
rằng cô đã đến Afghanistan hồi 
tháng Sáu để kết hôn với người 
bạn trai lâu năm, một công dân 
Afghanistan. Sau khi Taliban 
chiếm được đất nước một cách 
chớp nhoáng, cặp đôi mới cưới 
này đã cố gắng di tản nhưng 
không thành công.

“Đã có những ngày, chị biết 
đấy, tôi tự nghĩ... mình có về 
nhà được không? Tôi sẽ sống cả 
đời ở đây sao? Tôi sẽ bỏ mạng 
ở đây sao?” cô nói với thông 
tín viên Ngũ Giác Đài của VOA 
Carla Babb.

Trong nỗ lực di tản tuyệt 
vọng sau khi Taliban tiếp 
quản, hơn 124,000 thường dân 
đã xoay xở để rời khỏi quốc 
gia này, trong đó có khoảng 
6,000 công dân Mỹ. Chính phủ 
Tổng thống Biden ước tính có 
khoảng 100 đến 200 người Mỹ 
còn sót lại ở Afghanistan.

Tổng thống Joe Biden cho 
biết trong một bài diễn văn 
hôm 31/08 rằng, “Hiện tại 
chúng tôi tin rằng có khoảng 
100 đến 200 người Mỹ vẫn còn 
ở Afghanistan có chút ý định 
rời đi. Hầu hết những người ở 
lại là người mang hai quốc tịch, 
những thường trú nhân lâu 
năm trước đó đã quyết định ở 
lại vì gia đình của họ bám rễ ở 
Afghanistan. Điểm mấu chốt là: 
Chín mươi tám phần trăm công 
dân Mỹ ở Afghanistan muốn rời 
đi đã có thể rời đi rồi.”

Các nhóm tư nhân và cựu 
quân nhân – những người đã 
đứng ra gây quỹ đồng thời đưa 
công dân và đồng minh ra 
ngoài – ước tính rằng số lượng 
công dân Hoa Kỳ còn lại ở 
Afghanistan là hàng ngàn, chứ 

không phải hàng trăm người.
Cô Nasria đã mô tả nỗ lực 

trong cuộc di tản hỗn loạn; cô 
nói với đài VOA rằng, “Có thể 
lên một chuyến bay thật là vô 
cùng khó. Chúng tôi đã phải 
ngủ ngoài đường vài ngày.”

Cô cho biết chuyến bay của cô 
đã bị hủy khi cuộc di tản rơi vào 
hỗn loạn do một vụ đánh bom 
tự sát hôm 26/08, cướp đi sinh 
mạng của 13 quân nhân Hoa 
Kỳ, 3 người Anh, và khoảng 170 
người Afghanistan. Cô đã hợp tác 
với các quan chức Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ để sắp xếp cách di tản 
khác, nhưng chuyện này đã thất 
bại trong những ngày cuối cùng 
sầu thảm của cuộc không vận.

Cô Nasria nói rằng, mặc 
dù cô đã trình ra hộ chiếu Mỹ 
của mình cho các thành viên 
Taliban kiểm soát việc ra vào 
phi trường Kabul, thế nhưng cô 
vẫn liên tục bị từ chối cho vào 
[phi trường].

“Tôi đã bị chĩa súng vào đầu,” 
cô nói. “Quân đội của chúng 
ta đã đứng ngay ở cổng, chỉ chờ 
chúng tôi tiếp tục bước đi, và 
[Taliban] đã chặn chúng tôi,” 
cô cho biết thêm rằng cô đã cố 
gắng đi qua, nhưng họ đã bắn 
cảnh cáo xuống mặt đất ngay 
cạnh cô và ra lệnh cô ấy dừng lại.

“Chưa bao giờ trong đời 
tôi… từng trải qua bất cứ điều 
gì như thế này,” cô tiếp tục. “Y 
như một cảnh trong phim.”

Mặc dù Bộ Ngoại giao đã 
yêu cầu cô ấy ở yên tại chỗ 
trong khi họ tìm cách đưa cô 
ấy ra ngoài, nhưng cô nói rằng 
mình đang mất đi hy vọng.

Hôm 01/09, Trợ lý chính 
của Bộ trưởng Ngoại giao về các 
Vấn đề Chính trị, bà Victoria 
Nuland, nói với các phóng viên 
tại một cuộc họp báo rằng Hoa 
Kỳ cam kết đưa người Mỹ ra 
ngoài bằng đường hàng không 
và đường bộ.

Bà Nuland nói: “Như tôi đã 
nói, chúng tôi đang cố gắng đạt 
được điều đó – hỗ trợ những đối 
tác tại thực địa đang cố gắng mở 
lại phi trường đó. Và chúng tôi 
cũng đang xem xét các tuyến 
đường bộ. Tôi nghĩ về các tuyến 
đường bộ; tôi không muốn cụ 

thể hơn vì, như quý vị biết, đó 
là một hành trình dài với rất 
nhiều nguy hiểm, và chúng tôi 
không muốn gây nguy hiểm 
thêm cho những người có thể 
tham gia vào chặng đường đó.”

Đảng Cộng Hòa đã thúc giục 
chính phủ ông Biden tiếp tục 
các nỗ lực giải cứu ở Afghanistan 
khi văn phòng của họ nhận 
được cuộc gọi từ những người 
vẫn còn kẹt lại Afghanistan.

Trường hợp của cô Nasria 
đã thu hút sự chú ý của Dân 
biểu Darrell Issa (Cộng Hòa–
California), người mà hôm 
01/09 cho biết văn phòng của 
ông đang giúp đưa mọi người ra 
khỏi Afghanistan.

Ông Issa nói trên Twitter, 
“Cô Nasria, một công dân Mỹ 

đang mang thai, đã kiên cường 
trước hành vi đánh đập và 
sách nhiễu của Taliban khi cố 
gắng vượt qua các trạm kiểm 
soát của họ để trở về Hoa Kỳ. 
Đây là một trong những người 
mà chúng tôi tiếp tục giúp 
đỡ. Mọi người nên biết những 
người Mỹ đã bị Tổng thống 
Biden bỏ lại ở Afghanistan.”

 
Ông Tom Ozimek là người có 
kiến thức chuyên môn sâu rộng 
về lĩnh vực báo chí, bảo hiểm 
tiền gửi, marketing và truyền 
thông cũng như đào tạo người 
trưởng thành. 

Bản tin có sự đóng góp của 
Masooma Haq

Hồng Ân biên dịch

RACHEL BROOKS
 

Với việc Taliban giành được 
các vùng đất rộng lớn ở 

Afghanistan, nhóm này sẽ nắm 
quyền kiểm soát hoạt động buôn 
bán thuốc phiện và heroin trị giá 
hàng tỷ USD của đất nước này.

Afghanistan là nhà cung cấp 
thuốc phiện bất hợp pháp lớn 
nhất thế giới. Theo Văn phòng 
Liên Hiệp Quốc về chống ma 
túy và Tội phạm (UNODC), ước 
tính quốc gia này chiếm 80% 
nguồn cung thuốc phiện và 
heroin toàn cầu.

Kể từ khi giành chính quyền 
ở Kabul, nhóm này cho biết họ 
sẽ hành động để cấm buôn bán 
ma túy. Nhưng khi Taliban tìm 
cách bảo đảm dòng tiền để duy trì 
một nhà nước mới, các nhà phân 
tích tin rằng hoạt động buôn bán 
ma túy vốn đã nhộn nhịp của đất 
nước này sẽ tiếp tục phát triển.

 
Ma túy bí mật
Taliban đã tận dụng hoạt động 
buôn bán thuốc phiện và 
heroin bất hợp pháp để thu 
lợi kinh tế kể từ khi nhóm này 
thành lập và lên nắm quyền 
vào đầu những năm 1990.

Ông Terry Blevins, giám 
đốc điều hành của ARMAPLEX 
Security và là một cựu trung 
sĩ cảnh sát, cho biết, “Taliban 
xem mình là những người Hồi 
giáo sùng đạo. Tuy nhiên, khi 
nói đến trồng trọt và xuất cảng 
thuốc phiện, họ lại chẳng thấy 
có gì sai trái.”

Theo ông Jason Li, một cộng 
sự nghiên cứu của Chương trình 
Đông Á tại Trung tâm Stimson, 
mặc dù nhóm khủng bố này đã 
thay đổi cách đưa tin về hoạt 
động buôn bán ma túy của mình 
trong quá khứ, nhưng họ vẫn 
giữ vững lập trường sử dụng ma 
túy làm nguồn tiền cho các hoạt 
động của mình.

Theo một báo cáo của Liên 
Hiệp Quốc, ước tính doanh thu 
hàng năm của Taliban từ việc 
buôn bán ma túy là từ hàng chục 
triệu đến 400 triệu USD; đây là 
số tiền mà nhóm này kiếm được 
từ việc đánh thuế hoạt động sản 

xuất thuốc phiện, các phòng điều 
chế heroin, và những kẻ buôn 
bán ma túy. Báo cáo năm 2018 
của Tổng Thanh tra Đặc biệt về 
Tái thiết Afghanistan (SIGAR) 
cho biết các loại ma túy bất hợp 
pháp chiếm 60% doanh thu hàng 
năm của Taliban.

Ông Li cho biết, với khả 
năng trở lại nắm quyền, Taliban 
có thể đưa ra lập trường chính 
thức tương tự như lập trường 
năm 2000 khi họ cấm buôn bán 
thuốc phiện ở Afghanistan với 
hy vọng được cộng đồng quốc tế 
công nhận. Taliban cuối cùng 
đã thay đổi lập trường trên sau 
phản ứng dữ dội của người 
dân đối với chính sách này.

Nhưng ngay cả khi Taliban 
thông qua một tuyên bố công 
khai như vậy để xoa dịu các quốc 
gia khác, ông Li tin rằng hoạt 
động buôn bán thuốc phiện bất 
hợp pháp ở nước này sẽ không 
bị ảnh hưởng.

Gần đây, tờ Wall Street Journal 
đưa tin nói rằng các thủ lĩnh 
Taliban đã yêu cầu nông dân địa 
phương ngừng trồng cây thuốc 
phiện, sau khi một phát ngôn 
viên hôm 18/08 cam kết rằng 
một nhà nước mới dưới thời 
Taliban sẽ không chấp thuận 
việc buôn bán ma túy.

“Hoạt động buôn bán thuốc 
phiện bất hợp pháp ra ngoài 
Afghanistan này có thể sẽ tiếp 
tục – dưới sự bảo trợ bí mật và 
ít chính thức hơn. Hoạt động 
sản xuất bất hợp pháp không 
bị kiềm chế dưới chế độ ông 
Ghani được Hoa Kỳ ủng hộ,” 
ông Li đề cập đến chính phủ 
Afghanistan tiền nhiệm, vốn 
sụp đổ khi Tổng thống Ashraf 
Ghani tháo chạy khỏi Kabul.

Ông Li chỉ ra rằng, theo 
UNODC, lợi nhuận từ thuốc 
phiện và heroin đã tăng lên 
trong những năm gần đây. Ông 
nói thêm rằng, “Điều đó có ý 
nghĩa quan trọng đối với cách 
Taliban sẽ định hình lập trường 
của mình đối với dòng chảy ma 
túy bất hợp pháp nhằm tìm kiếm 
sự công nhận của quốc tế.”

Mặc dù Taliban có nguy cơ 
bị phản ứng dữ dội trên toàn 

cầu nếu họ ủng hộ hoạt động 
buôn bán ma túy bất hợp pháp, 
nhưng các nhà phân tích dự 
đoán sản lượng sẽ tăng lên khi 
nhóm này tìm cách bảo đảm các 
nguồn tài chính.

Ông Blevins nói: “Hầu hết các 
chuyên gia tin rằng sẽ có một sự 
gia tăng mạnh mẽ.”

 
Các loại ma túy dừng chân ở  
Âu Châu 
Việc Taliban trục lợi từ hoạt động 
buôn bán thuốc phiện đã góp 
phần thúc đẩy cuộc khủng hoảng 
ma túy của phương Tây.

Ông Gary Hale, cựu giám đốc 
tình báo của Cơ quan Phòng 
chống ma túy (DEA) tại Houston, 
cho biết, “Phần lớn thuốc phiện 
được sản xuất ở Afghanistan 
được bán vào Âu Châu,” và lưu 
ý rằng hơn 90% thuốc phiện của 
Afghanistan dừng chân ở lục địa 
này. Theo DEA, chỉ khoảng 1% 
nguồn cung heroin ở Hoa Kỳ đến 
từ Afghanistan.

Ông Hale lưu ý rằng DEA 
có thể xác định đích đến của 
heroin do Afghanistan sản 
xuất vì tình báo của chính phủ 
phân tích dấu hiệu hóa học của 
nhiều loại thuốc phiện đường 
phố khác nhau, và dấu hiệu hóa 
học đặc trưng của thuốc phiện ở 
Afghanistan chủ yếu được truy 
nguyên từ ma túy bán ở Âu Châu.

Ông Hale cho biết, “Một 
hệ quả bất ngờ của doanh thu 
từ việc bán thuốc phiện ở Âu 
Châu là một phần đáng kể trong 
doanh thu đó được sử dụng cho 
mục đích khủng bố. Ông nói 
rằng Taliban sử dụng số tiền 
thu được từ việc bán trái phép 
chất ma túy ở thế giới phương 
Tây để cung cấp trang bị cho tổ 
chức này các khóa huấn luyện 
và vũ khí.

Trong cuộc chiến do Hoa Kỳ 
lãnh đạo ở Afghanistan từ năm 
2001, việc phá trừ hoạt động buôn 
bán ma túy của Taliban là một 
mối quan tâm hàng đầu đối với sứ 
mệnh của Hoa Kỳ, vốn tìm cách 
hạn chế khả năng của Al Qaeda, 
Taliban, và các nhóm khủng bố 
khác nhắm vào Hoa Kỳ.

“Sau ngày 11/09, 75 đến 100 

Người phụ nữ Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan nói rằng:
“Tôi sẽ bỏ mạng ở đây sao?”

Taliban có thể sẽ tiếp tục hoạt 
động buôn bán ma túy đầy lợi 
nhuận ở Afghanistan

Theo một 
báo cáo của 
Liên Hiệp 
Quốc, ước 
tính doanh 
thu hàng năm 
của Taliban 
từ việc buôn 
bán ma túy là 
từ hàng chục 
triệu đến 400 
triệu USD.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sắp từ chức 

Tôi đã quyết định 
không tham gia các 
cuộc bầu cử cho vị 
trí lãnh đạo đảng, vì 
tôi muốn tập trung 
vào các biện pháp 
chống virus corona.

Yoshihide Suga
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ĐÔNG DƯƠNG 80% nguồn cung thuốc phiện 
và heroin toàn cầu đến từ 
Afghanistan. - Theo Văn phòng Liên Hiệp 
Quốc về chống ma túy và Tội phạm (UNODC)

“Tôi sẽ sống cả đời ở đây sao? 
Tôi sẽ bỏ mạng ở đây sao?”

- Người phụ nữ Mỹ mắc kẹt ở 
Afghanistan nói với VOA

AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

đặc vụ DEA và các đội hỗ trợ cố 
vấn do ngoại quốc điều động 
(FAST) đã được cử đến để xác 
định vị trí của các chợ bán 
heroin ở Afghanistan,” ông 
Hale nói. Ông cho biết thêm 
rằng tầm quan trọng của việc 
sản xuất ma túy đối với những 
tay súng Hồi giáo này được sử 
dụng làm lý do cho sự hiện 
diện của DEA trong khu vực 
vào thời điểm đó.

 
Khó khăn trong việc xác định 
nguồn gốc dòng ma túy
Khi các cường quốc phương 
Tây vẫn đang vật lộn với các 
tác động an ninh của một 
Afghanistan mới bị Taliban 
kiểm soát, việc đẩy mạnh hoạt 
động buôn bán ma túy có thể 
tăng  thêm phức tạp.

Theo báo cáo năm 2018 
của SIGAR, từ năm 2002 đến 
2017, Hoa Kỳ đã chi 8.6 tỷ 
USD cho các nỗ lực nhằm 
cắt giảm sự tiếp cận của 
Taliban đối với hoạt động 
buôn bán sinh lợi nhuận béo 
bở này, bao gồm việc loại bỏ 
cây thuốc phiện, các cuộc 
không kích và đột kích vào 
các phòng điều chế ma túy. 
SIGAR lưu ý rằng những nỗ 
lực đó đã chứng minh là vô 
ích, vì Afghanistan vẫn là 
trung tâm chủ đạo của hoạt 
động sản xuất và buôn bán 
thuốc phiện bất hợp pháp.

Ông Blevins lưu ý rằng 
các nỗ lực chống ma túy toàn 
cầu hiện đang đối mặt với 
những thách thức to lớn do 
sự gia tăng của một loạt các 
loại ma túy bất hợp pháp ở 
phương Tây.

Ông nói: “Sự ra đời của 
nhiều sản phẩm bất hợp pháp 
hơn trên thị trường khiến việc 
đưa chính sách ma túy theo 
kịp trở nên khó khăn hơn.”

Mặc dù phương Tây sẽ 
không có thiện cảm với một 
Taliban hỗ trợ buôn bán ma 
túy bất hợp pháp, điều này có 
thể không đúng với các nước 
láng giềng của Afghanistan là 
Trung Quốc và Nga.

Ông Hale nói: “Giống như 
Nga, Trung Quốc luôn tìm 
mọi cơ hội để làm suy yếu Hoa 
Kỳ, vì vậy Nga và Trung Quốc 
đang mau chóng bắt tay vào 
việc phát triển mối liên hệ 
với Taliban vì một số lý do địa 
chính trị.”

Bất chấp việc Trung Cộng 
vẫn chưa công nhận Taliban, 
các quan chức và truyền thông 
nhà nước vẫn giữ một lập 
trường thân thiện với nhóm 
này. Theo các nhà phân tích, 
việc Bắc Kinh chào đón Taliban 
một phần là do các cơ hội kinh 
tế mà Afghanistan mang lại 
cho Trung Cộng. Nhưng quan 
trọng hơn, Bắc Kinh đang làm 
thân với Taliban để bảo đảm 
rằng lực lượng này không chứa 
chấp quân nổi dậy muốn tấn 
công khu vực Tân Cương của 
Trung Quốc – một mối quan 
tâm lớn đối với nhà cầm quyền 
cộng sản này.

Ông Hale nói: “Mặc dù 
Trung Quốc và Nga sẽ không 
trực tiếp dung túng hoặc hỗ 
trợ việc buôn lậu ma túy ra 
khỏi Afghanistan, nhưng họ sẽ 
nhắm mắt làm ngơ trước hoạt 
động sản xuất và phân phối 
heroin của Afghanistan.”

Cô Rachel Brooks là một phóng 
viên tự do về các vấn đề liên 
quan đến Trung Quốc. Trước 
khi gia nhập The Epoch Times, 
cô đã đưa tin về các chủ đề liên 
quan đến cuộc chiến thương 
mại Hoa Kỳ-Trung Quốc của 
chính phủ cựu Tổng thống 
Trump cho nhiều ấn phẩm 
khác nhau.
 
Huệ Giao biên dịch

Trong bức ảnh được 
chụp ngày 13/04/2019 

này, nông dân 
Afghanistan thu hoạch 

nhựa cây thuốc phiện từ 
một cánh đồng anh túc 

ở huyện Gereshk, tỉnh 
Helmand. Afghanistan 
là quốc gia trồng thuốc 
phiện hàng đầu thế giới, 

cây trồng này tạo ra 
hàng trăm ngàn việc làm.
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Một phi cơ của Không quân 
Hoa Kỳ cất cánh từ phi 

trường ở Kabul, Afghanistan, 
vào hôm 30/08/2021. 

Người Afghanistan tập 
trung tại đường băng của 

phi trường Kabul vào ngày 
16/08/2021, để chạy khỏi 
đất nước khi Taliban kiểm 
soát Afghanistan sau khi 

Tổng thống Ashraf Ghani bỏ 
trốn khỏi đất nước.

Trợ lý chính của Bộ trưởng Ngoại giao về 
các Vấn đề Chính trị, bà Victoria Nuland.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tham dự một cuộc họp báo tại tư dinh chính thức của ông ở 
Tokyo, Nhật Bản, hôm 17/06/2021. 

Một người Afghanistan 
tại Kabul hút heroin, 
vào ngày 20/05/2005 .
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Hôm 01/09, Tòa án quận 
Hồng Kông đã tuyên án 7 

nhà hoạt động dân chủ vì tham 
gia vào một cuộc biểu tình trái 
pháp luật trong đợt biểu tình 
đông đảo phản đối chính phủ 
năm 2019.

Hồi tháng Tám, 7 nhà 
hoạt động đã nhận tội với cáo 
buộc tổ chức và xúi giục người 
khác tham gia tụ tập ngày 
20/10/2019; khi đó hàng chục 
ngàn người đã xuống đường 
để phản đối việc Trung Cộng 
xâm phạm các quyền tự do của 
Hồng Kông.

Các cuộc biểu tình đông 
đảo đã bùng nổ vào giữa năm 
2019 sau khi chính quyền 
thành phố công bố kế hoạch 
cho phép việc dẫn độ sang 
Trung Quốc đại lục, nhưng về 
sau các cuộc biểu tình đã biến 
thành một phong trào rộng 
lớn hơn, đòi hỏi nhiều quyền 
tự do và dân chủ hơn khi đối 
mặt với sự kiểm soát ngày càng 
chặt của Trung Cộng lên Hồng 
Kông. Trong vài tháng, hàng 
triệu người đã xuống đường 
biểu tình, bất chấp việc bị lực 
lượng cảnh sát chống bạo động 
bắn hơi cay và phun vòi rồng 
để giải tán họ.

Ba nhà hoạt động bị tuyên 
mức án nặng nhất là 16 tháng 
tù giam, bao gồm ông Trần 
Hạo Hoàn (Figo Chan), cựu 
triệu tập viên của Mặt trận 
Nhân quyền Dân sự hiện đã 

giải thể; ông Lương Quốc Hùng 
(Leung Kwok-hung), người 
được biết đến ở Hồng Kông với 
biệt danh “Tóc dài”; và ông Hà 
Tuấn Nhân (Albert Ho), cựu 
chủ tịch Đảng Dân Chủ. Các 
bị cáo khác bị tuyên phạt từ 11 
đến 14 tháng tù.

Sáu trong số 7 người hiện 
đang thụ án trong tù vì các tội 
danh liên quan đến các cuộc 
biểu tình trái phép khác. Bản 
án hôm 01/09 sẽ được thực 
hiện đồng thời với các án tù 
trước đó.

Ngoại lệ duy nhất là ông 
Hoàng Hạo Minh (Raphael 
Wong), cựu chủ tịch đảng 
chính trị Liên đoàn Dân chủ Xã 
hội (LSD), bị kết án 14 tháng tù.

Thẩm phán Amanda 
Woodcock nói rằng trong khi 
hiến pháp mini của thành 
phố (Luật Căn bản) của thành 
phố bảo đảm quyền tự do hội 
họp, diễn hành và biểu tình, 
những quyền đó “không phải 
là tuyệt đối.”

Những người ủng hộ dân 
chủ và các nhân vật chính 
trị khác đã đến tòa án để bày 
tỏ sự ủng hộ đối với các nhà 
hoạt động.

“Chúng tôi hy vọng mọi 
người đều hiểu rằng đây là một 
vụ truy tố chính trị,” cô Trần 
Bảo Anh (Chan Po-ying), chủ 
tịch của LSD, cho biết bên 
ngoài tòa án.

Vụ việc đánh dấu hình phạt 
mới nhất được đưa ra chống lại 
các đại diện của phong trào ủng 

hộ dân chủ của thành phố này.
Hồng Kông đã cắt giảm 

mạnh mẽ các quyền tự do kể 
từ khi Bắc Kinh áp đặt luật 
an ninh quốc gia hà khắc hồi 
tháng 06/2020, một hành động 
thu hút sự chỉ trích của quốc 
tế. Kể từ đó, hàng chục nhân 
vật ủng hộ dân chủ đã bị buộc 
tội theo luật này hoặc các tội 
danh tương tự.

Hồi tháng Bảy, tòa án địa 
phương đã kết án 9 năm tù đối 
với anh Đường Anh Kiệt (Tong 
Ying-kit), người lái một chiếc 
xe mô tô mang theo biểu ngữ 
có khẩu hiệu “Quang phục 
Hương Cảng, Thời đại Cách 
mạng” trong một cuộc biểu 
tình hồi năm 2020.

Anh Đường là người đầu 
tiên bị kết án theo luật an 
ninh quốc gia. Luật sâu rộng 
này hình sự hóa bốn loại tội 
phạm được xác định rộng rãi, 
bao gồm cả ly khai, lật đổ, và 
thông đồng với thế lực ngoại 
quốc. Những người bị kết tội 
vi phạm luật này có thể phải 
đối mặt với án tù chung thân.

Hơn 100 người đã bị bắt giữ 
theo luật an ninh quốc gia, 
với hơn 60 cáo buộc, hầu hết 
chống lại các chính trị gia dân 
chủ, các nhà hoạt động, các ký 
giả, và các sinh viên.

Kể từ khi Bắc Kinh thắt chặt 
đàn áp đối với thành phố này, 
nhiều người dân Hồng Kông 
đã lựa chọn rời đi. Theo số liệu 
của chính phủ, hơn 89,000 cư 
dân đã rời thành phố này trong 

PETER WEISS 

N
hững chính sách không hiệu 
quả không giúp chúng ta cải 
thiện tình hình mà còn mang 
lại những hậu quả không 
lường được

Bài kiểm tra khẩu trang N95 trước 
khi vào phòng mổ
Vào tháng 8/2020, giai đoạn chưa có 
vaccine và mọi người đang hoảng loạn, tôi 
có một bệnh nhân nhiễm COVID-19 và 
cần phẫu thuật khẩn cấp. Tôi có 30 phút 
chuẩn bị trước khi vào phòng phẫu thuật. 

Khi bước vào, y tá đã sẵn sàng cho tôi 
thực hiện bài kiểm tra độ khít của mặt nạ 
N95. Việc kiểm tra độ khít rất quan trọng 
để ngăn chặn các hạt virus xâm nhập nếu 
khẩu trang bị hở. Tôi đeo cái đầu tiên vào 
và đội một túi nhựa trùm lên phần đầu và 
phía trên cơ thể. Y tá gắn một cái ống vào 
đó và yêu cầu tôi cho cô ấy biết khi tôi 
cảm thấy vị chua hay mùi lạ. 

Trong 5 giây đầu tiên, tôi cảm nhận đầy 
vị chua. Cô ấy nhanh chóng dừng lại và 
chúng tôi lặp lại bài kiểm tra tương tự với một 
chiếc N95 khác. Lần này, mất 30 giây. May 
mắn thay, N95 thứ ba vừa vặn, không có vị 
chua hoặc mùi lạ khi hết ba phút kiểm tra.

Tôi đeo khẩu trang N95 đã kiểm tra, 
với bộ quần áo bảo hộ, hai đôi găng tay và 
kính bảo hộ. Tôi cảm thấy thật kinh khủng.

Đã một năm trôi qua từ khi đó và chúng 
ta có thêm kinh nghiệm gì về khẩu trang hay 
không? Có tất cả mọi thứ như chưa có gì.

Anh trai, cháu gái, và tôi là đồng tác giả 
của bài báo viết về khẩu trang N95 được 
xuất bản năm 2007 trên tạp chí Y tế công 
cộng Hoa Kỳ. Tất cả chúng tôi đều là bác 
sĩ. Tiến sĩ Martin Weiss là tác giả chính. Bài 
báo đó có tiêu đề "Ngăn chặn sự lây nhiễm 
của cúm A bằng khẩu trang và tia cực tím."

Khi nỗi sợ H1N1 lên đỉnh điểm, kết luận 
từ bài báo này là khẩu trang N95 có thể 
chặn 95% giọt dịch siêu nhỏ bắn đến khẩu 
trang và chúng ta cần được sản xuất khẩu 
trang loại này ngay. Chúng có thể chặn các 
hạt có kích thước nhỏ tới 300 nanomet, hay 
virus COVID-19.

Khẩu trang N95 có các sợi nano dày 
đặc chặn các giọt bắn. Đây là thứ tốt nhất 
mà chúng tôi có trong phòng phẫu thuật, 
không kể mặt nạ phòng độc N100. Tuy 
nhiên, theo một bài báo đăng trên tạp chí 
Y học tự nhiên vào 4/2020, khẩu trang 
N95 vẫn có thể dính virus từ người bệnh.

Điều đáng buồn là họ đã không làm theo 
lời kêu gọi sản xuất hàng loạt khẩu trang này 
của chúng tôi năm 2007. Chúng tôi cũng 
khẳng định mấu chốt vẫn là vaccine và liệu 
trình điều trị. Khi chúng ta đã có vaccine, 
liệu trình điều trị vẫn chưa hoàn thiện và 
cũng còn nhiều tranh cãi cho đến bây giờ.

Ngày nay, các khuyến cáo và lệnh bắt 

buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài được 
ban bố ở khắp mọi nơi. Quận Los Angeles, 
New York, và St. Louis lại thực hiện lệnh 
đeo khẩu trang trong không gian kín một 
lần nữa.

Chúng ta phải đeo khẩu trang khi ra 
ngoài, ngay cả khi đi một mình. Tôi đã 
thấy tài xế một mình trong xe hơi vẫn đeo 
khẩu trang.

Hiệu quả của khẩu trang N95 
Việc này có thể dẫn đến những phán 
đoán sai lầm. Giá trị của chiếc khẩu trang 
trong việc hạn chế COVID-19 là gì? Tôi sẽ 
phân tích dưới đây

Khẩu trang N95 chỉ có hiệu quả khi 
nó vừa khít như phần trên tôi đã mô tả. 
Không phải tất cả N95 đều đạt chuẩn và 
một số có thể có khe hở. Tên gọi đúng của 
chúng là mặt nạ phòng độc, không phải 
khẩu trang. Khẩu trang có mục đích chính 
là chặn giọt bắn từ người đeo đến người 
khác. Mặt nạ phòng độc thì có khả năng 
bảo vệ hai chiều và giúp người đeo tránh 
giọt dịch siêu nhỏ từ đối phương.

Thậm chí N100, như tên gọi của nó, có 
thể chặn COVID, nhưng chúng ta không 
thể đeo nó toàn thời gian. Mặt nạ phòng 
độc N95 không thoải mái và bất tiện khi 
đeo trong thời gian lâu. Tôi và một số đồng 
nghiệp phải tạm dừng phẫu thuật để lau 
mặt và điều chỉnh lại khẩu trang của mình.

Khẩu trang y tế có ngăn chặn được 
virus không? 
Khẩu trang y tế có ba lớp sợi tổng hợp và 
sợi siêu mịn, có tác dụng ngăn chặn 
các hạt lớn, nhưng lại kém hiệu 
quả trong việc ngăn chặn các 
hạt nhỏ trong lây nhiễm virus 
COVID-19. Virus COVID-19 
cực kỳ nhỏ, 60–140 nanomet, 
bằng 1/1,000 micron. 

Bài báo xuất bản trên Tạp chí 
Hiệp hội bảo vệ đường hô hấp 
quốc tế vào năm 2009 với tiêu 
đề “Hiệu suất lọc của khẩu trang 
y tế đã được FDA chứng nhận” nói 
rằng “Không phải tất cả khẩu trang 
y tế được FDA thông qua đều bảo vệ 
người đeo chống lại sự lây nhiễm của virus”.

Đeo khẩu trang y tế để làm gì? 
Các bác sĩ phẫu thuật đeo khẩu trang y tế 
vì hai lý do. 
• Thứ nhất, chúng tôi tránh máu hoặc dịch 

từ cơ thể bệnh nhân bắn vào miệng
• Thứ hai, chúng tôi tránh nước bọt của 

mình tiếp xúc với vết thương.
Mục đích của khẩu trang y tế không 

phải để phòng virus. Một số báo cáo cho 
rằng đeo khẩu trang y tế là để giảm sự lây 
lan virus từ người đeo, nhưng cái nó chặn 
chính là những giọt bắn. Một số khác lại 
cho rằng nó chặn các giọt dịch siêu nhỏ.

Những nghiên cứu đó giả định rằng 
tất cả khẩu trang đều khít, vì đây là các 
nghiên cứu kiểm soát môi trường. Các 
giọt dịch siêu nhỏ là những hạt virus 
cực kỳ nhỏ mà người bệnh phát ra khi 
hít thở. Giọt bắn thì lớn hơn một chút, 
khi bạn hắt hơi, nói chuyện hoặc ho. 
(Một lưu ý nhỏ: Mặt nạ có dây buộc 
sẽ hiệu quả hơn mặt nạ có quai đeo vì 
chúng chặt hơn.)

Giọt bắn thường nhỏ hơn năm micron 
(1/5,000 của một inch). Còn phần lớn 
phân tử COVID-19 nhỏ hơn giọt dịch 
siêu nhỏ với tỷ lệ 1/1,000 micron.

Vào năm 2020, một báo cáo của 
Tiến sĩ Kevin Fennely trên Tạp chí 
The Lancet nói rằng hầu hết các mầm 
bệnh virus ở dạng hạt nhỏ. Điều này 
mâu thuẫn với quan điểm giọt bắn là 
nguyên nhân gây lây truyền virus. Có 
những nghiên cứu khác chỉ ra các hạt 
nhỏ (kích thước dưới 5 micron) chứa 
lượng virus nhiều gấp 9 lần so với các 
hạt lớn hơn (giọt bắn). Những hạt nhỏ 
này nguy hiểm hơn vì chúng có thể 
xâm nhập sâu vào phổi. Khi giọt bắn 
rơi xuống đất, nó sẽ chuyển sang dạng 
giọt dịch siêu nhỏ và đó lại là vấn đề.

Lý thuyết giãn cách sáu feet 
Những người tin thuyết giọt bắn là 
nguồn chính lây nhiễm COVID-19 sẽ 
ủng hộ giãn cách xã hội, nhưng không 
chỉ là sáu feet. Chính xác hơn là từ 18 
đến 27 feet. Không ai biết “quy tắc” giãn 
cách 6 feet này đến từ đâu. Nó có thể 
dựa theo đợt bùng phát dịch cúm Tây 
Ban Nha năm 1918. Tổ chức y tế thế giới 
(WHO) khuyến nghị giãn cách xã hội là 
một mét (39 inch). Điều này dựa trên 
công trình của một nhà nghiên cứu 
năm 1930 về sự lây lan của bệnh lao. 
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa 
dịch bệnh gần đây đã thay đổi các yêu 
cầu về giãn cách trong trường học từ 6 
feet xuống 3 feet (dưới 1 mét một chút).

Vì vậy, hiện nay, chúng ta đã thúc đẩy 
toàn thế giới ban hành các chính sách 
có hiệu quả hạn chế, hay tiêu tốn rất 
nhiều tiền để thực hiện các chính sách 
không đem lại kết quả tương xứng.

Những sự thật về COVID-19
COVID-19 là điều kinh khủng, đặc biệt 
đối với người già và có bệnh lý nền. 
Nhưng tin tốt là đối với hầu hết mọi 
người, nó chỉ như nhiễm cúm. Người 
dưới 40 tuổi tử vong do COVID-19 có 
tỉ lệ thấp 0.01% và thậm chí thấp hơn 
nếu được chích ngừa.

Hậu quả của các biện pháp hà khắc 
đối phó đại dịch này thật thảm khốc. 
Một báo cáo gần đây trên Tạp chí The 
Well Being Trust cho biết có hơn 75,000 
trường hợp tử vong vì “tuyệt vọng” 
(tự tử, ma túy) do COVID-19. 75,000 
người đó là những người trẻ tuổi, hay 
những người không có nguy cơ nhiễm 
COVID-19.

Hiện nay xã hội đầy rẫy những thông 
tin sai lệch và các khuyến cáo khó hiểu 
từ chính phủ. Tôi tin tưởng vaccine, 

nhưng một số chính trị gia, chẳng 
hạn như Tổng thống Joe Biden và 

Phó Tổng thống Kamala Harris, 
đã công khai tuyên bố rằng 

họ sẽ không tin tưởng bất 
kỳ loại vaccine nào ra mắt 
dưới thời cựu Tổng thống 
Donald Trump. Ban đầu 
họ khuyến cáo không đeo 
khẩu trang, bây giờ thì hãy 

đeo. Đeo hai khẩu trang, vì 
nó tốt hơn một cái. Vaccine sẽ 

giúp bạn phòng bệnh cho đến 
khi nó không còn tác dụng. Các 

liệu trình điều trị COVID-19 đang 
còn tranh cãi, và chúng ta thậm chí 
không thể đề xuất phương pháp mới. 
Xã hội hiện nay không phải là một 
môi trường thông tin đáng tin cậy.

Cách chúng ta kể một câu chuyện y 
khoa là rất quan trọng để thành công. 
Đó là cách chúng tôi trò chuyện với 
bệnh nhân ung thư hay trước phẫu 
thuật về phương pháp điều trị để đạt 
được thành công.

Và kế hoạch đó phải dựa trên sự cân 
bằng giữa chi phí, kết quả, và quyền tự 
do lựa chọn. Chúng tôi không ép buộc 

Hiện nay 
xã hội đầy 
rẫy những 
thông tin sai 
lệch và các 
khuyến cáo 
khó hiểu từ 
chính phủ.

Sự thật về khẩu trang
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Bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), 
giám đốc tài chính của Huawei và là 
con gái của người sáng lập đại công ty 
công nghệ này, đã chống lại việc dẫn độ 
sang Hoa Kỳ kể từ tháng 12/2018; các 
nhà chức trách Canada bắt giữ bà tại 
sân bay Vancouver theo yêu cầu của 
chính phủ Hoa Kỳ.

Các luật sư người Canada của bà đã 
lập luận, trong số nhiều quan điểm khác 
trong hơn ba năm nay, rằng yêu cầu dẫn 
độ này cần phải bị bác bỏ vì các cáo buộc 
đối với bà – phạm tội gian lận ngân hàng 
trong nỗ lực bán thiết bị máy điện toán 
bị cấm vận cho nhà khai thác điện thoại 
di động lớn nhất của Iran – đã vi phạm 
quyền Hiến chương [quyền tự do căn bản 
Canada] của bà Mạnh. “Công lý căn bản 
đòi hỏi bà Mạnh không bị dẫn độ ra tòa 
về những cáo buộc sai sót về mặt pháp lý 
và trung thực này,” và bà được tự do rời 
khỏi Vancouver và trở về Trung Quốc.

Trên thực tế, tất cả những gì ngăn cản 
bà Mạnh quay trở lại Trung Quốc là sự 
thống trị của nhà cầm quyền Trung Cộng. 
Nếu bà Mạnh và cha của bà là công dân 
của hầu hết các quốc gia khác trên Trái 
Đất, và nếu Huawei không phải là một 
công ty tầm cỡ quốc gia hàng đầu của 
Trung Quốc, thì bà đã có thể tự do rời khỏi 
Vancouver từ lâu rồi. Bà Mạnh thực chất 
là một tù nhân của chính đất nước bà chứ 
không phải là của Canada hay Hoa Kỳ.

Các hoạt động tội phạm tài chính như 
gian lận ngân hàng mà bà Mạnh bị cáo 
buộc thường được dàn xếp bên ngoài tòa 
án thông qua cái gọi là thỏa thuận hoãn 
truy tố (DPA) hoặc một thỏa thuận tương 
tự là thỏa thuận miễn truy tố (NPA). Hoa 
Kỳ đã giải quyết khoảng 600 vụ trong số 
này, bao gồm các khoản tiền lên đến tám 
và chín con số với những tên tuổi lớn 
trong ngành công nghiệp, trong số đó có 
Goldman Sachs (2.9 tỷ USD), JP Morgan 

(1.7 tỷ USD), HSBC (1.9 tỷ USD), và 
Toyota (1.2 tỷ USD).

Khi các công ty bị phát hiện có hành 
vi sai phạm, họ thường trả tiền phạt, 
thực hiện một số cải tổ, hứa sẽ làm trong 
sạch hành vi của mình, chấp nhận sự 
giám sát và tiếp tục hoạt động gần như 
bình thường. Sẽ không ai chính thức 
thừa nhận đã phạm tội hoặc thậm chí bị 
truy tố (là do “đã được hoãn” trong các 
thỏa thuận hoãn truy tố), và chắc chắn 
không ai phải ngồi tù. Thỏa thuận DPA 
thường không khác mấy một lời khiển 
trách nhẹ nhàng, chỉ là một chi phí 
khác trong làm ăn kinh doanh và không 
có gì phải lo lắng quá mức.

Trừ phi lời khiển trách nhẹ nhàng 
này đến với một công ty tầm cỡ quốc gia 
của Trung Cộng chẳng hạn như Huawei, 
khiến điều này gần giống như sự khiển 
trách dành cho lãnh đạo Đảng Tập Cận 
Bình. Nếu Huawei không phải là một 
công ty tầm cỡ quốc gia ưu việt của 
Trung Quốc, một công ty không thể thiếu 
đối với các mục tiêu thống trị thế giới 
đã tuyên bố của Bắc Kinh, thì ông Tập 
và Trung Cộng có thể coi nhẹ tầm quan 
trọng của việc công ty này bị bắt lỗi. Một 
trường hợp điển hình liên quan đến ZTE, 
một công ty viễn thông Trung Quốc kém 
quan trọng hơn nhiều so với Huawei. 
Khi công ty này đồng ý dàn xếp với Bộ 
Tư pháp Hoa Kỳ về hành vi sai phạm 
của mình – một thương vụ bất hợp pháp 
với Iran vào năm 2010 – Trung Cộng đã 
thành công trong việc tách mình khỏi 
ZTE bằng cách mô tả công ty này như 
một công ty đa quốc gia độc lập cần phải 
nhận những gì mình gây ra.

Huawei không thể dễ dàng bị tách 
rời như thế. Khi ông Tập kể về sự trỗi 
dậy của Trung Quốc, thì cha của ông 
Tập là người có công trong việc tạo 
ra Đặc khu kinh tế Thâm Quyến, nơi 
đem lại cho ông Nhậm Chính Phi (Ren 
Zhengfei) đầy đủ tiềm lực để lập nên 
Huawei. Ông Tập cũng đã điều đình với 
cựu Tổng thống Donald Trump tại một 
cuộc họp G-20 vào năm 2019 để thúc 
đẩy lợi ích của Huawei tại Hoa Kỳ. Việc 
bà Mạnh thừa nhận tội lỗi, hoặc bất cứ 

điều gì tương tự như thế, sẽ khiến ông 
Tập bị vấy bẩn và làm suy giảm tầm vóc 
sói chiến của ông. Việc bà Mạnh thừa 
nhận tội lỗi cũng sẽ làm hoen ố cha của 
bà, với những hậu quả không lường 
trước được. Ông Tập chẳng chút hối 
hận trong việc loại bỏ ông Jack Ma của 
Alibaba và các ông lớn khác của ngành 
công nghiệp Trung Quốc khi ông xem 
họ như một ‘cái gai’ chứ không phải là 
một báu vật. Bà Mạnh phải biết rằng số 
phận của bà và cha bà sẽ không được 
bảo đảm nếu họ khiến ông Tập và Trung 
Cộng bị mất mặt, một điều không thể 
tha thứ trong văn hóa Trung Quốc.

Mặc dù bà Mạnh và các luật sư của 
bà đã đang thương lượng một thỏa 
thuận DPA, nhưng các điều khoản của 
vụ dàn xếp này được đưa ra cho đến nay 
chưa bao giờ được bà Mạnh chấp nhận. 
Với những lựa chọn mà bà đã có kể từ 
năm 2018 – đó là nguy cơ phải chịu án 
tù 30 năm nếu bà thua kiện tại một tòa 
án của Hoa Kỳ, thì chấp nhận một thỏa 
thuận DPA sẽ giúp bà được trở về Trung 
Quốc và đối mặt với cơn thịnh nộ của 

ông Tập, hay cứ trì hoãn, trì hoãn, trì 
hoãn ở Vancouver, nơi bà sống trong 
cảnh xa hoa với những ngôi nhà trị giá 
hàng triệu dollar của mình cùng với 
nhân viên Huawei, những người phục 
vụ, và chiếc xe limousine có tài xế riêng 
– không có gì bí ẩn về nguyên do bà 
quyết định ở lại Canada.

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

Bà Patricia Adams là một nhà kinh 
tế học và là Chủ tịch của Quỹ Nghiên 
cứu Thăm dò Năng lượng và Probe 
International, một tổ chức tư vấn độc lập 
ở Canada và trên thế giới. Bà là chủ biên 
của dịch vụ tin tức Internet Three Gorges 
Probe và Odious Debts Online và là tác 
giả, biên tập viên của nhiều cuốn sách. 

Ông Lawrence Solomon là nhà báo 
chuyên mục của Epoch Times, tác giả và 
giám đốc điều hành của Viện Chính sách 
Người tiêu dùng ở Toronto.

Nguyễn Lê biên dịch
Xem tiếp trang sau

Khẩu trang y tế chủ 
yếu giúp bảo vệ bệnh 

nhân khỏi các giọt 
bắn từ bác sĩ phẫu 
thuật và bảo vệ bác 
sĩ tránh máu bắn ra 

từ bệnh nhân. Chúng 
không được tạo ra 
để bảo vệ chúng ta 

chống lại virus.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) trở lại Tối cao Pháp viện British Columbia ở Vancouver, 
Canada hôm 18/08/2021. 

Hình ảnh minh họa một 
chiếc khẩu trang N95.
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Tòa án Hồng Kông tuyên án bỏ tù 
7 nhà hoạt động vì giữ các vai trò 
trong cuộc biểu tình năm 2019

Cô Trần Bảo Anh (Chan Po-ying) (bên trái – đứng thứ 2) và ba thành viên khác từ Liên đoàn Dân 
chủ Xã hội đã cầm một biểu ngữ có nội dung “Biểu tình ôn hòa là vô tội, xấu hổ với truy tố chính 
trị” bên ngoài Tòa án Luật Wanchai ở Hồng Kông hôm 01/09/2021.

Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hoàng Hạo Minh (Raphael Wong) ra hiệu biểu thị “Năm yêu cầu 
– không thiếu một” bên ngoài một tòa án địa phương ở Hồng Kông hôm 19/08/2021.

năm nay tính đến cuối tháng 
Sáu. Dân số của thành phố này 
đã giảm 1.2%, đánh dấu mức 
giảm lớn nhất trong khoảng thời 
gian ít nhất sáu thập niên qua.

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

Chúng tôi hy vọng 
mọi người đều hiểu 
rằng đây là một vụ 
truy tố chính trị.
Cô Trần Bảo Anh
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Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa 
Kỳ, sâu răng chính là căn bệnh kinh 
niên phổ biến nhất ở trẻ em. Căn bệnh 
này cũng có thể trở nên phổ biến ở 
người lớn tuổi.

Sâu răng xuất hiện khi vi 
khuẩn gây sâu răng tương tác 
với đường và tinh bột từ đồ 
ăn thức uống trong miệng 
của bạn và tạo thành hợp 
chất lỏng mang tính acid. 
Những hợp chất này tấn 
công bề mặt răng của bạn 
(men răng), từ đó làm cho bề 
mặt răng mất đi các loại khoáng chất. 
Nếu không được điều trị, tình trạng mất 
khoáng chất này có thể dẫn xuất hiện 
các lỗ nhỏ (sâu răng) trên bề mặt răng 
của bạn. Sâu răng gây đau đớn, nhiễm 
trùng và thậm chí làm mất răng.

Phòng ngừa sâu răng bằng cách 
lựa chọn các loại thực phẩm có hàm 
lượng đường thấp. Nhưng cũng 
đừng tìm đến các phương án 
thay thế được làm từ chất 
tạo ngọt nhân tạo vì bản 
thân chất tạo ngọt cũng 
gây ra các vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng. Nói chung, 
tránh xa nước ngọt, cũng 
như các loại đồ uống mùi trái 
cây và kẹo, bánh quy và bánh ngọt.

May mắn thay, có những loại thực 
phẩm có thể giúp cho sức khỏe răng 
miệng.

Các loại thực phẩm có lợi cho 
răng và nướu

 
Trái nam việt quất
Trái nam việt quất được biết đến với 
công dụng bảo vệ bàng quang của bạn 

khỏi nhiễm trùng, và loại trái này 
cũng giúp răng và nướu khỏe 

mạnh vì chứa hàm lượng dồi 
dào anthocyanin, một loại 
sắc tố giúp ngăn vi khuẩn 
bám lên bề mặt răng. 

Nước ép nam việt quất 
rất giàu anthocyanin, có thể 

loại trừ sự hình thành glucan 
(một loại loại tinh bột có nguồn 

gốc từ đường) và ngăn ngừa việc hình 
thành và cứng lại của mảng bám trên 
răng của bạn.

 
Các loại rau có lá màu xanh
Rau xanh là một phần của chế độ ăn 
uống cân bằng và hỗ trợ hệ miễn dịch, 
và cũng là một cách thức ngon miệng 

giúp răng và nướu khỏe mạnh.
Các loại rau xanh có chứa 

chất phytochemical rất 
tốt trong việc đánh bại vi 
khuẩn và rất giàu khoáng 
chất. Chúng còn chứa 

acid folic và calcium. Acid 
folic hiệu quả với chứng 

viêm nướu và chảy máu nướu. 
Trong khi đó, calci hình thành 

và duy trì sự chắc khỏe của răng và 
xương. Rau xanh còn giúp bạn giảm 
lượng đường trong máu. 

Thực phẩm từ sữa
Sữa và pho mát đều là những nguồn 
cung cấp calcium và phốt pho 
(phosphate) dồi dào, giúp bề mặt 
răng (men răng) cứng cáp. Sữa chua, 
một sản phẩm lành mạnh khác từ 
sữa, có thể chứa men vi sinh (tùy 
thuộc vào thương hiệu và chất lượng 
của sữa chua) giúp làm tăng số 

lượng lợi khuẩn trong miệng 
của bạn. Sự tồn tại của 

lợi khuẩn có thể bảo vệ 
bạn khỏi các bệnh răng 
miệng như viêm lợi.

Các sản phẩm từ 
sữa này không chỉ cung 

cấp calcium, một chất 
rất tốt cho việc làm chắc 

khỏe răng và xương của bạn, 
chúng còn chứa một loại protein gọi 
là casein. Casein có thể là một thành 
phần quan trọng trong việc trung 
hòa các acid trong miệng được tạo 
ra bởi các loại vi khuẩn có hại trong 
miệng của bạn.

 
Bổ sung đủ nước
Nước đóng vai trò cơ bản duy trì sức 

khỏe tốt – bao gồm cả việc vệ sinh 
răng miệng. Giữ cho cơ thể 

luôn đủ nước là rất quan 
trọng để duy trì sức khỏe 
răng miệng.

Nước bọt giúp bạn 
chống lại viêm nướu 

và ngăn ngừa vi khuẩn 
có hại hình thành xung 

quanh răng và nướu. Cơ thể 
bạn tạo đủ lượng nước bọt dự trữ 

khi được bổ sung đủ nước. Nước bọt 
đủ sẽ loại bỏ mảnh thức ăn còn sót lại 
trong miệng.

 
Những thực phẩm có hại
cho răng

 
Nước có ga và đồ ngọt
Không có gì thực sự “ngọt ngào” về 
những thức uống này khi bàn đến 
vấn đề răng và nướu của bạn. Các 

loại acid trong nước ngọt ăn mòn 
men răng và làm cho khoang miệng 
bị khô. Điều này có nghĩa là bạn 
không có đủ nước bọt để loại bỏ các 
mảnh thức ăn bám trong kẽ răng.

 
Kẹo chua
Mặc dù kẹo nói chung không tốt cho 
sức khỏe, nhưng những loại kẹo dai 
thậm chí còn gây ra ảnh hưởng xấu 
hơn nữa đối với sức khỏe răng miệng 
của bạn. Đặc biệt, kẹo chua chứa 
nhiều acid gây hại cho răng của bạn. 
Ngoài ra, vì chúng rất dai nên chúng 
có xu hướng mắc vào răng của bạn và 
gây sâu răng.

 
Đồ uống có cồn
Trái với ý định ban đầu làm ẩm ướt 
khoang miệng, khi bạn uống đồ uống 
có cồn, bạn làm cho miệng bị khô 
hơn. Khi miệng khô, bạn không thể 
ngăn việc thức ăn (và vi khuẩn) bám 
vào răng. Nước bọt cũng giúp sửa 
chữa các dấu hiệu ban đầu của sâu 
răng, bệnh nướu răng, và các bệnh 
nhiễm trùng miệng khác.

 
Bánh mì
Khi bạn nhai bánh mì, nước bọt của 
bạn sẽ biến nó thành một chất dẻo, 
nhão, dính vào các khoảng nhỏ giữa 
răng của bạn. Điều này có thể gây ra 
sâu răng.

Tinh bột lành mạnh bao gồm bánh 
mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt và bánh 
quy giòn làm từ nhiều loại ngũ cốc.

 
Trái cây họ cam quýt
Mặc dù vitamin C trong những loại 
trái cây này rất tốt cho sức khỏe của 
bạn, nhưng các acid đi kèm thì không. 
Các acid này có thể làm mòn men 
răng của bạn và gây sâu răng. Vì vậy, 
bạn hãy đánh răng hoặc súc miệng 
bằng nước sau khi ăn hoặc uống trái 
cây họ cam quýt hoặc các loại thực 
phẩm có tính acid khác.

Tâm Phương biên dịch 

Cần biết thêm chi tiết hoặc cần đĩa CD và tài liệu tham khảo, xin nhắn hoặc message vào 
số ĐT: 626-262-3756 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 1: tại Mile Square Park - 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (góc đường Euclid 
và Warner) vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7:50 AM -  9:30AM. L/L: 714-401-7373 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 2: tại Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                              
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: tại Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                     
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM. L/L: 626-376-0966 (English)

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:                 
falundafa.org/contacts

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ

Đây là phương pháp
tu tâm theo nguyên lý
Chân-Thiện-Nhẫn, và luyện 
thân bằng việc thực hành 5 
bài công pháp dễ tập. Rất 
nhiều người đã tập và có 
kết quả tốt.
Hướng dẫn hoàn toàn miễn 
phí, không cần ghi danh. Có 
cung cấp tài liệu tham khảo 
và đĩa CD hướng dẫn. Quý 
vị có thể coi trực tiếp trên 
website: Falundafa.org

HƯỚNG DẪN TẬP PHÁP LUÂN CÔNG
• Nâng cao sức khỏe và tăng sức đề kháng

• Giảm căng thẳng và mệt mỏi tinh thần
• Nâng cao tâm tính và trí huệ

Phần lớn 
những người 
mắc chịu 
đựng tiếng 
rền Hum đều 
thấy rằng “âm 
thanh” này là 
phiền toái lớn 
nhất trong 
đêm, khiến 
giấc ngủ trở 
nên vô cùng 
khó khăn.

mà cá nhân có thể giải quyết; nó là 
một vấn đề chỉ có chính phủ mới có 
thể giải quyết.” Ông Dawes thậm chí 
còn cho rằng âm thanh Hum không 
chỉ gây phiền phức cho nhiều người, 
mà nó còn phải chịu trách nhiệm 
cho một số trường hợp tử vong.

Một trong những lời giải thích 
khả dĩ ban đầu về Hum đó là do 
liên lạc của các tàu ngầm quân sự, 
chẳng hạn như ELF (Tần số cực 
thấp). ELF bao gồm một dải tần số 
có khả năng vượt qua đất liền và 
biển theo bất kỳ hướng nào.

Một lời giải thích khác đó là do 
các hệ thống tầng điện ly tần số cao 
được xây dựng trên khắp Hoa Kỳ, 
Nga hoặc Na Uy, chẳng hạn như 
HAARP (Chương trình Nghiên cứu 
Cực quang Hoạt động Tần số cao), 
được phát triển lần đầu tiên ở Alaska 
vào năm 1993. Trong khi nhiều 
người cho biết đã nghe thấy Hum từ 
rất lâu trước khi dự án HAARP được 
xây dựng, có lẽ tín hiệu của nó cùng 
tạp âm của các tần số đã xâm nhập 
vào thế giới của chúng ta trong vài 
thập kỷ qua chỉ là một mảnh ghép 
khác trong một ẩn đố âm thanh 
phức tạp – ẩn đố đã gây ra một hậu 
quả vô tình ảnh hưởng ngày một 
nhiều ở mọi thời điểm.

“Có hàng triệu người phải chịu 
đựng tiếng rền Hum trên khắp thế 
giới, và nếu họ muốn vấn đề này 
được giải quyết, họ cần phải đứng 
lên bày tỏ quan điểm của mình. 
Cách duy nhất để thúc đẩy nó là 
thông qua các đại diện dân cử của 
họ,” ông Dawes nói. “Thật không 
may là, dân chúng có cảm giác rằng 
nếu một chủ đề được giới truyền 
thông phát sóng thì ‘một cái gì đó 
sẽ được thực hiện’ nhưng chẳng có 
gì xảy ra; với các phương tiện truyền 
thông liên quan thì nó chỉ là thêm 
một câu chuyện mà thôi.”

Tìm kiếm giải pháp
Đối với những người phải chịu đựng 
Hum, kẻ quấy rối dai dẳng này có thể 
khiến cuộc sống của họ trở nên khốn 
khổ. Những giải pháp hiển nhiên 
như nút tai thậm chí có thể làm cho 
âm thanh trở nên tồi tệ hơn. “Cần 
phải hiểu rõ rằng Hum KHÔNG phải 
là tiếng ồn theo nghĩa thông thường 
của từ này; nó là một âm thanh được 
tạo ra trong đầu của người bị bệnh,” 
ông Dawes nhận xét trên trang web 
của mình. “Chỉ một tỷ lệ nhỏ người 
dân có thể thực sự nghe thấy Hum, 
nhưng chắc chắn nguyên nhân gây 
ra tiếng ồn này sẽ ảnh hưởng đến 
một số lượng lớn dân chúng. Hầu hết 
những người mắc bệnh này bắt đầu 
nghe thấy Hum từ khoảng 50 tuổi và 
hơn 2/3 trong số họ là phụ nữ.”

Để tăng thêm sự bí ẩn về nguồn 
gốc của Hum, những người mắc 
bệnh này thường nói rằng tại một 
số địa điểm nhất định trong thị trấn 
hoặc trong nhà của họ, dường như 
phát ra âm thanh sâu hơn – bên 
trong một số tòa nhà nhất định, ở 
ngoài trời hoặc trong các phòng 
phía xa hơn của cùng một ngôi nhà. 
Những người bị tiếng ồn Hum quấy 
rầy thường phải chọn nơi ít bị ảnh 
hưởng nhất trong nhà để có được 
một giấc ngủ quý giá trong vài giờ.

“Các tòa nhà và nền móng của nó 
tác động lớn đến cường độ của Hum. 
Những tòa nhà có tường đá dày với 
mái nhọn và cao thì tồi tệ nhất; những 
ngôi nhà mái bằng thì tốt hơn nhiều. 
Tầng hầm của một khu nhà nhiều 
tầng tốt hơn một ngôi nhà nhỏ kiểu 
nông thôn biệt lập. Các tòa nhà nền 
thấp làm bằng đất sét đỡ hơn so với 
các tòa nhà làm bằng đá tảng nằm 
trên đồi cao,” ông Dawes giải thích 
và đưa ra lời khuyên hữu ích về 

cách ăn uống cho những người 
bị ảnh hưởng bởi Hum, những 
người đang tuyệt vọng muốn 
thoát khỏi tiếng o o liên tục này.

Ông Dawes nói: “Tốt nhất 
là dành thời gian ở ngoài trời 
càng nhiều càng tốt, và nếu 
được, hãy ngủ ngoài trời.”

Ngọc Anh biên dịch

Truy vết gợn sóng âm ‘Hum’
LEONARDO VINTINI

“Tôi nghe thấy các tần 
số. Tôi nghe thấy 
âm thanh từ một 
nguồn liên tục của 

năng lượng phóng tĩnh điện. Tôi 
còn nghe thấy các âm thanh khác 
xen lẫn trong những âm thanh 
đó. Cao độ và âm sắc có thay đổi, 
nhưng tôi nhận rõ ra bản chất của 
âm thanh mà tôi buộc phải chịu 
đựng 24/7 và nó… ngày càng trở 
nên rõ nét hơn”, cô Demetria 
Hardin ở San Joaquin Valley, 
California cho biết.

“Các tần số này có vẻ như đã 
tác động lên cơ thể tôi, dường như 
chúng làm cho tim tôi đập nhanh 
lên, điều đó tạo nên các tác động 
khác lên cơ thể tôi,” cô tiếp tục. 
“Tùy thuộc vào cao độ của nó, cơ 
thể tôi có thể bị các triệu chứng 
như bị mất ngủ kinh niên hoặc 
mệt mỏi mãn tính. Cả hai triệu 
chứng này dường như đều có tác 
động khiến tôi không thể ngủ 
ngon. Tôi không bao giờ cảm thấy 
mình ngủ đủ giấc. Chưa bao giờ! 
Bản năng cho tôi biết nó liên quan 
đến những tần số mà tôi đang 
nghe thấy.” Miêu tả này là một ví 
dụ về những gì hàng ngàn người 
ngày này qua ngày khác (đêm này 
qua đêm khác) dường như đang 
buộc phải chịu đựng, sống trong 
cái bóng vô hình của một sự khó 
chịu ít được biết đến với tên gọi 
“tiếng rền Hum” (gợn sóng âm).

“Tiếng động cơ diesel nghe từ 
đằng xa” là một trong những định 
nghĩa theo lời mô tả của nhiều 
người khốn khổ vì tiếng rền Hum. 
Nó thường được gọi là “tiếng rền 
Taos Hum”, theo lời kể của nhiều 
người đến từ thành phố Taos ở New 
Mexico từng phải chịu đựng âm 
thanh liên tục này. Đó là những âm 
thanh liên tục và đơn điệu, với tần 
số thấp và buồn tẻ, dường như nó 
đang dồn dập tác động đến cư dân 
trên khắp hành tinh.

Ngày càng có nhiều báo cáo về 
hiện tượng tiếng rền Hum này, bắt 
đầu từ những năm 1990, khi truyền 
thông địa phương đưa tin về một 
làn sóng những người phải chịu 
đựng Taos Hum. Tuy nhiên, ngay 
từ những năm 1970 và 1980, những 
người nghe thấy tiếng rền Hum từ 
New Zealand cho đến Vương quốc 
Anh đã kể về một loại âm thanh 
liên tục không dứt. Có người cho 
biết rằng họ bắt đầu nghe thấy âm 
thanh này từ những năm 1960.

“Tôi đã khốn khổ bởi Hum 

trong suốt 15 năm qua, nhưng 
điều đó không có gì bất thường; 
vấn đề này đã gây rắc rối trong 
ít nhất 40 năm qua,” ông John 
Dawes cho biết trong một cuộc 
phỏng vấn qua email. Trang web 
của ông Dawes dành riêng cho 
những người đang khổ sở vì tiếng 
rền Hum trên khắp thế giới, để họ 
biết rằng không phải chỉ riêng họ 
chịu đựng.

Những người nghe thấy tiếng 
rền Hum ở các địa phương nhắc 
đến âm thanh đặc trưng của thành 
phố nơi họ sống – ví dụ họ gọi là 
“Bristol Hum” hoặc “Kokomo 
Hum”. Tuy nhiên, Hum không 
chỉ là một hiện tượng đơn độc xảy 
ra tại một vài địa điểm như một 
số người vẫn tin; ông Dawes cho 
rằng Hum có mặt trên toàn cầu 
nhưng vì lý do nào đó chỉ làm xáo 
trộn sự bình yên của một số người 
nhất định, vào những giờ nhất 
định trong ngày. Theo ông Dawes, 
1~2% dân số thế giới đang phải 
chịu đựng tiếng ồn bí ẩn này.

Xác định nguyên nhân
“Đây không phải đơn giản chỉ 
là ảo giác thính giác hay chứng 
ù tai chứ?” câu hỏi được đặt ra 
bởi một số người đang cố lý giải 
hiện tượng mà họ chưa từng trải 
nghiệm. Điều này không chắc lắm 
vì trong nhiều trường hợp có vài 
thành viên trong gia đình có thể 
nghe thấy tiếng ồn.

Nhiều cuộc điều tra đã cố gắng 
xác định hoặc đưa ra lời giải thích 
phù hợp cho nguồn gốc bí ẩn của 
Hum, nhưng vẫn chưa thể thuyết 
phục được mọi người. Tuy nhiên, 
hậu quả đối với những người phải 
chịu đựng âm thanh này rất rõ 
ràng: Sự can nhiễu của “động cơ 
diesel” trong đầu họ biến đổi từ một 
sự phiền phức đơn giản trở thành 
một cuộc tra tấn thực sự ngăn trở 
cuộc sống bình thường của họ.

Khi nào thì Hum tấn công 
người ta? Phạm vi nghe thấy Hum 
dường như khác nhau tùy thuộc 
mỗi người. Một số nghe thấy nó 
vào ban ngày, số khác chỉ nghe 
thấy nó vào một thời điểm cụ thể, 
và nhóm khác nữa lại nói rằng 
Hum có thể đến và đi không theo 
khuôn mẫu nào. Tuy nhiên, phần 
lớn những người mắc chịu đựng 
tiếng rền Hum đều thấy rằng “âm 
thanh” này là phiền toái lớn nhất 
trong đêm, khiến giấc ngủ trở nên 
vô cùng khó khăn.

Những lời giải thích cho hiện 
tượng Hum kỳ lạ được tìm thấy ở 

các vùng như Kokomo, Indiana, 
được cho là do các nhân tố có 
nguồn gốc liên quan đến ngành 
công nghiệp. Ví dụ như các tháp 
làm lạnh ở bến cảng thành phố 
hoặc các máy nén khí lớn có 
khả năng tạo ra tiếng ồn ở tần số 
thấp, decibel (dB) cao, có thể 
truyền âm thanh một cách tinh 
vi trên trái đất, tấn công các tòa 
nhà dân cư.

Ở các khu vực khác, giả thuyết 
tiếng rền Hum đề cập đến các yếu 
tố tự nhiên của trái đất, chẳng hạn 
như chuyển động của các mảng 
kiến   tạo, lực điện từ do thiên thạch 
gây ra và sóng điện từ được tạo bởi 
sự tương tác giữa từ trường hành 
tinh với các tia sáng mặt trời.

Mặc dù vậy, nguồn gốc của 
Hum khó có thể phát hiện nếu 
không có những micro nhạy cảm 
nhất, đây là một bí ẩn thực sự đối 
với các nhà khoa học và đưa ra 
hàng loạt khả năng cho các nhà 
điều tra.

Vào tháng 11/2006, Tiến sĩ 
Tom Moir, một giáo sư kỹ thuật tại 
Viện Khoa học Thông tin và Toán 
học của Đại học Massey ở New 
Zealand đã thực hiện một bản ghi 
âm Hum. Bằng cách sử dụng thiết 
bị ghi âm kỹ thuật số với độ nhạy 
cao, Tiến sĩ Moir và đồng nghiệp 
của ông, Tiến sĩ Fakhrul Alam, đã 
ghi lại âm thanh phiền phức này 
tại nhà một sinh viên – một người 
bị tiếng rền Hum quấy nhiễu.

Khi tin tức về đoạn ghi âm này 
được công bố, mọi người ở phía 
bắc của Auckland cũng xác nhận 
rằng họ bị ám ảnh bởi cùng một 
âm thanh đơn điệu như vậy. Giống 
như ở Taos và các địa điểm khác, 
phản hồi này đáng chú ý đến mức 
tiếng ồn bí ẩn nhanh chóng được 
đặt tên là “Auckland Hum”.

Ông Dawes mô tả lý thuyết 
của mình rằng, “Bất cứ nơi nào có 
hệ thống lưới điện cao áp, nhiều 
khả năng bạn sẽ tìm thấy những 
người mắc chứng Hum. Sự thật 
đơn giản là thông qua việc sử 
dụng điện, chúng ta đang thay 
đổi môi trường của hành tinh; 
điều này khiến cho mọi người 
ốm – không chỉ đối với 
những người nghe thấy 
tiếng ồn này. Chúng ta có 
thể không thích nó nhưng 
nó vẫn diễn ra, và khi ngày 
càng nhiều quốc gia tham 
gia vào cuộc đua để trở nên 
tiên tiến hơn, tình hình chỉ 
có thể trở nên tồi tệ hơn mà 
thôi. Đây không phải là vấn đề 

(Ảnh minh họa sóng âm).

Thực phẩm giúp răng chắc khỏe và thực phẩm gây sâu răng
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bệnh nhân ung thư phải điều trị khiến 
họ đau đớn như điều tương tự đối với 
vaccine.

Mặc dù tôi tin tưởng vaccine, 
nhưng tôi hiểu quyền từ chối chích 
ngừa và tôn trọng quyết định của 
người khỏe mạnh đủ 18 tuổi từ chối 
chích vaccine. Đối với 36 triệu người 
đã nhiễm COVID, họ không cần phải 
chích ngừa vì họ đã có miễn dịch tự 
nhiên. Nghiên cứu cho thấy khả năng 
miễn dịch lâu bền của vaccine, nhưng 
chúng tôi không biết là bao lâu. Thật 
đơn giản để kiểm tra xem bạn có kháng 
thể chống lại COVID-19 hay không.

Năm 2007, chúng tôi đã khuyến 
cáo các quốc gia nên dự trữ 
khẩu trang N95. Không ai 
lắng nghe điều này. Hiện 
chúng ta không có khả 
năng sản xuất khẩu 
trang đó. Tất cả đều 
sản xuất tại Trung 
Quốc. Vì vậy, bây 
giờ, chúng ta chỉ có 
thể đeo khẩu trang 
vải và tin rằng nó có thể 
phòng dịch cho cộng đồng.

Cá nhân tôi không phản đối việc 
đeo khẩu trang khi cần thiết. Nhưng 
chúng ta phải sử dụng loại phù hợp, 
N95 hoặc hơn. Tuy nhiên, những loại 
khẩu trang này rõ ràng gây khó chịu 
và làm chúng ta thêm căng thẳng, khó 
thở, hay cản trở quá trình trao đổi khí. 
Tôi thường phải dừng phẫu thuật để 
điều chỉnh khẩu trang và "lấy lại hơi 
thở" của mình. Tôi đã đeo khẩu trang 
suốt cuộc đời làm việc; vì vậy, điều 
đó dễ dàng hơn đối với tôi. Nhưng 
không phải mọi người đều như vậy.

Vấn đề là khi nào thì cần đeo 
khẩu trang? 
Việc bắt buộc những người đã chích 
ngừa, hoặc đã khỏi COVID-19 phải đeo 
khẩu trang chẳng có ý nghĩa gì, ngoài 
việc khiến họ cảm thấy an tâm hơn. Ít 

nhất, buộc một đứa trẻ 2 tuổi phải đeo 
khẩu trang là việc làm ngu xuẩn.

Lệnh đó không đem lại hiệu quả. 
Mục tiêu không có người tử vong 
do COVID-19 là không thực tế và 
sẽ không bao giờ xảy ra. Đây là một 
căn bệnh đặc thù. Nếu như đeo khẩu 
trang có thể "cứu" mạng người, thì 
chúng ta cũng có thể áp dụng luật 
cấm tương tự đối với rượu, vì ước tính 
khoảng 95,000 ca tử vong mỗi năm 
do các tai nạn liên quan đến rượu. 
Những tài xế say rượu đụng chết 
người bên đường hoặc hành khách 
vô tội. Vì vậy, các giải pháp cần phải 
thực tế và không lố bịch.

Chúng ta nên sản xuất khẩu 
trang như mặt nạ phòng 

độc N95 và phân phối 
khi cần thiết khi có 
thảm họa trong tương 
lai. Chắc chắn sẽ có 

nhiều đại dịch sắp xảy 
ra. Quan điểm của tôi là 

chỉ sử dụng khẩu trang 
khi nó thật sự có ích.

Khẩu trang vải hay khẩu trang 
y tế giống như buộc một sợi dây 
quanh eo khi lái xe và khẳng định đó 
là dây an toàn.

Cũng không quá đáng khi nói đeo 
khăn che mặt Gucci, như bà Nancy 
Pelosi, cũng giống như yêu cầu kỹ 
thuật viên chụp X-quang đeo tạp dề 
làm bếp khi chụp X-quang.

Tiến sĩ Peter Weiss là khách mời 
thường xuyên của các đài truyền hình 
địa phương và quốc gia, báo chí và đài 
phát thanh. Ông là trợ lý giáo sư lâm 
sàng sản phụ khoa tại Trường Y David 
Geffen tại UCLA trong 30 năm. Ông 
đã rời chức vụ để có thể giúp về mặt 
lâm sàng cho người có nhu cầu trong 
đại dịch COVID. Ông cũng là cố vấn 
chăm sóc sức khỏe quốc gia cho chiến 
dịch tranh cử tổng thống năm 2008 
của Thượng nghị sĩ John McCain.

Thu Ngân biên dịch

Sự cân bằng vi khuẩn 
và nước bọt trong 
miệng là yếu tố quan 
trọng bảo vệ răng khỏe 
mạnh, vì vậy hãy nuôi 
dưỡng các lợi khuẩn 
này đúng cách

Tiếp theo từ trang 29

Sự thật về khẩu trang

WAICHI2021/PIXABAY

TANIA KOLINKO/SHUTTERSTOCK

FREEPIK

PIXABAY

PIXABAY

PIXABAY

Những người 
nghe thấy Hum 

từ khoảng 

50 TUỔI
và hơn 2/3 

trong số họ là 

PHỤ NỮ 
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Hôm 05/09, 52 vũ công 
đã tham gia vào vòng 
chung kết của Cuộc thi 

Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn 
cầu Lần thứ 09 của Đài truyền 
hình NTD tại tiểu bang New 
York, đem những kỹ năng vũ 
đạo thất truyền nay hồi sinh 
trên sân khấu, cũng như tham 
gia vào sứ mệnh phục hưng nền 
văn hóa truyền thống.

Cuộc thi múa cổ điển Trung 
Hoa này là một trong chuỗi các 
sự kiện văn hóa và nghệ thuật 
quốc tế nhằm hoằng dương nền 
văn hóa truyền thống. Ở Trung 
Quốc, nền văn hóa này đã bị 
Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy 
hoại trong vài thập kỷ qua. Đài 
truyền hình NTD đã tổ chức các 
sự kiện này.

Ban giám khảo của cuộc 
thi cho biết tiêu chuẩn của 
cuộc thi lần này đạt mức độ 
rất cao, đặc biệt là trình độ của 
nhóm vũ công thiếu niên đạt 
giải danh dự khiến người xem 
kinh ngạc và phấn chấn. Các 
thí sinh đoạt giải Vàng đã thể 
hiện ra được sự mạnh mẽ vững 
chắc của thân pháp “thân đới 
thủ, khố đới thối” (cơ thể dẫn 
động đôi tay, hông dẫn động 
chân), triển hiện ra được nét 
tinh hoa của nghệ thuật múa cổ 
điển Trung Quốc truyền thống. 
Đây là một cuộc thi đại diện 
cho tiêu chuẩn cao nhất của 
các cuộc thi múa cổ điển Trung 
Quốc trên toàn thế giới.

Ông Cổ Vận, thành viên 
giám khảo của cuộc thi, cũng là 
biên đạo múa của Đoàn Nghệ 

Thuật Biểu diễn Shen Yun, cho 
biết rằng 12 thí sinh đoạt giải 
vàng đã thực hiện kỹ thuật vũ 
đạo ổn định, làm được “thân 
đới thủ, khố đới thối” rất xuất 
sắc, ngoài ra biểu hiện tâm lý 
nhân vật cũng hợp lý và đúng 
thời điểm.

Và sau đây là danh sách các 
vũ công đoạt giải thưởng cuộc 
thi lần này.

 
Giải Vàng 
Hạng mục Nữ Thiếu niên: 
Lillian Parker, Hoàng Duyệt 
(Carol Huang), và Trịnh Huỳnh 
Mỹ (Yingmei Zheng)

Hạng mục Nam Thiếu niên: 
Johnny Tsai, Adam Parker, và 
Lucas Browde

Hạng mục Nữ Thanh niên: 
Trương Trung Thiên (Nara Cho), 
Chu Chính Diệp (Sunni Zhou), 
Phó Bách Hợp (Karina Fu), và 
Dương Mỹ Liên (Marilyn Yang)

Hạng mục Nam Thanh niên: 
Lưu Tân Long (Allen Liu) và 
Lâm Thần Hữu (Stanley Lin)

 
Giải Bạc
Hạng mục Nữ Thiếu niên: Tiêu 
Y Linh (Ellen Hsiao), Vu Hàn 
Nguyệt (Luna Yu), và La Dư 
Nhàn (Judy Luo)

Hạng mục Nam Thiếu niên: 
Jesse Browde, Trần Viên Minh 
(Yuanming Chen), và Lý Như Sơ 
(Lee Rubacek)

Hạng mục Nữ Thanh niên: 
Hoàng Vu Đình (Anna Huang), 
Nhiêu Đức Như (Ellie Rao), 
Trịnh Dục (Justina Wang), và Lý 
Huỳnh Đồng (Laura Li)

Hạng mục Nam Thanh 
niên: Hoàng Thụy Luân 

(Aaron Huynh), Tôn Thiên 
Kỳ (Felix Sun), Nhậm Thiệu 
Trình (Shawn Ren), Phan Khắc 
Kỳ (Jason Pan), Hồng Thiệu 
Hào (Henry Hung), Tiêu Đại 
vệ (David Xiao), Triệu Tranh 
(Tony Zhao)

 
Giải Đồng 
Hạng mục Nữ Thiếu niên: 
Lý Giai Nhuận (Victoria Li), 
Katherine Parker, và Hoàng 
Minh Tuệ (Grace Huang)

Hạng mục Nam Thiếu niên: 
Quách Tân Vũ (Ethan Gao), Tôn 
Như Tùng (Rusong Sun)

Hạng mục Nữ Thanh niên: 
Vu Minh Tuệ (Amy Yu), Ngô 
Thụy Huyền (Kathy Wu), Lâm 
An Kỳ (Angela Lin), và Dương 
Giai Duyên (Jiayuan Yang)

Hạng mục Nam Thanh 
niên: Tào Chí Kiệt (Johnny 
Chao), Trương Nhất Nguyên 
(Daniel Zhang), Hồ Hạo Thanh 
(Michael Hu), Hùng Hoằng 
Diệc (Bill Hsiung), Lý Bảo Mãn 
(Victor Li)

 
Giải Danh dự
Hạng mục Nữ Thiếu niên: Từ 
Ninh Tử (Nancy Xu) và Trần 
Thanh Lôi (Jenna Chen)

Hạng mục Nam Thiếu niên: 
Trần Pháp Ân (Fa-En Chen) và 
Mai Viên Dung (Chris Mei)

Hạng mục Nữ Thanh niên: 
Vu Tử Chân (Hazel Yu) và Trần 
Di Niên (Yi Nian Chen)

Hạng mục Nam Thanh niên: 
Quách Ngạn Đồng (Antony 
Kuo), Chu Thụy (Peter Chou) và 
Lý Minh Hồng (Alan Lee)

 
Hồng Ân lược dịch

Taliban có bộ trưởng nội 
vụ là thành viên của 
mạng lưới khủng bố

Ngày 07/09, Taliban đã 
công bố các thành viên nội 

các cho chính quyền mới 
của Afghanistan: ông Mullah 

Mohammad Hassan Akhund làm 
Thủ tướng lâm thời, người đồng sáng lập Mullah 
Abdul Ghani Baradar làm Phó Thủ tướng, ông 
Sirajuddin Haqqani, một thành viên của mạng 
lưới khủng bố Haqqani sẽ là Bộ trưởng Nội vụ và 
ông Mullah Yaqoob sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Haqqani – người được bổ nhiệm làm Bộ 
trưởng Nội vụ, là con trai của người sáng lập mạng 
lưới khủng bố Haqqani – nằm trong danh sách 
trừng phạt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vì là người 
đứng đầu một nhóm bị chỉ định là khủng bố.

Taliban đã nhiều lần tìm cách trấn an người 
dân Afghanistan và các quốc gia khác rằng họ 
sẽ không quay trở về với sự tàn bạo ở lần cai trị 
trước cách đây hai thập niên; tuy nhiên những cáo 
buộc về sự tàn bạo của họ vẫn hiện hữu trên khắp 
Afghanistan, kể cả thông tin về các vụ hành quyết 
và tra tấn hàng loạt. 

Trung Quốc: Phong tỏa 
cả năm, một gia đình 
chỉ được hỗ trợ 7 củ 
khoai tây
Tại Thụy Lệ, một thành phố 

giáp ranh Miến Điện, Bắc 
Kinh đã phong tỏa các khu 

dân cư gần một năm nay để kiềm 
chế sự bùng phát COVID-19. 

 Một cư dân ẩn danh của thành phố này nói 
rằng, vì phong tỏa, nên anh chưa đi làm được 
từ 12 tháng nay, trong khi gia đình anh không 
có thu nhập. Chính quyền cho biết gia đình anh 
không thuộc diện người vô gia cư nên không 
được hỗ trợ mì gói và gạo,  chỉ nhận được 7 củ 
khoai tây trong cả năm. Tiền tiết kiệm của họ chỉ 
đủ để duy trì thêm 2 tháng nữa trong khi các nhà 
chức trách cho biết đợt phong tỏa này có thể kéo 
dài thêm nửa năm. 

Không nhận được hỗ trợ nhưng không ai ở đây 
dám phản đối vì quân đội ở biên giới đông gấp 
năm lần dân số của thành phố này. Ai lên tiếng 
phản đối thì người đó sẽ bị bắt giam ngay lập tức.

Thụy Điển sẽ loại bỏ 
hầu hết các hạn chế 
COVID-19
Ngày 07/09, chính phủ 
Thụy Điển công bố các hạn 

chế đối với các địa điểm công 
cộng như nhà hàng, nhà hát, 

sân vận động, sẽ được gỡ bỏ vào 
ngày 29/09. Các khuyến nghị về làm việc tại nhà 
sẽ bị dỡ bỏ, và người dân có thể bắt đầu quay lại 
nơi làm việc.

Các sự kiện với hơn 15,000 người tham gia có 
thể sẽ yêu cầu giấy thông hành vaccine, ngoại trừ 
đối với những người dưới 16 tuổi, hoặc không thể 
chích vaccine vì lý do y tế.

Vì hầu hết người trưởng thành ở Thụy Điển đều 
đã chích ngừa, nên nước này đã bắt đầu giảm bớt 
một số hạn chế trong mùa hè vừa qua. Số ca tử 
vong do COVID-19 ở nước này vẫn được duy trì ở 
mức thấp trong những tuần gần đây.
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