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Các nhà đầu tư nhận được một 
số tin tức đáng thất vọng về sự 
phục hồi kinh tế hôm 29/10 khi Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ báo cáo tăng 
trưởng GDP quý 3 không đạt kỳ 
vọng của các nhà kinh tế.

Chuyện gì đã xảy ra?
GDP của Hoa Kỳ chỉ tăng 2% trong 
quý 3, thấp hơn so với ước tính 
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KINH TẾ - TÀI CHÍNH
GDP của Hoa Kỳ
tăng 2% trong Quý 3:
‘Rất đáng thất vọng’

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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JOSEPH LORD 

Sau khi Tòa Bạch Ốc công 
bố một thỏa thuận khung 
ngân sách trị giá hàng 
ngàn tỷ USD của Đảng 

Dân Chủ hôm 28/10, Tổng thống 
Joe Biden bày tỏ sự tin tưởng 
rằng dự luật ngân sách và dự luật 
cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng có 
thể được Quốc hội thông qua sau 
nhiều tháng tranh cãi.

Bất chấp kỳ vọng này, nhiều 
thành viên Đảng Dân Chủ cấp tiến 
không sẵn sàng cam kết bỏ phiếu 
ủng hộ dự luật mới.

“Tổng thống Biden tự tin rằng 
đây là một khuôn khổ có thể thông 
qua cả hai viện của Quốc hội, và 
ông ấy mong được ký thành luật,” 
theo một tuyên bố của Tòa Bạch 
Ốc. “Ngoài Đạo luật Việc làm và 
Đầu tư Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng, 

VENUS UPADHAYAYA

NEW DELHI – Đầu tiên người ta 
nghe về một liên minh an ninh tứ 
giác hay “bộ tứ” giữa Hoa Kỳ, Ấn 
Độ, Nhật Bản, và Úc ở khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương. Giờ 
đây, lại có suy đoán về một bộ tứ 
Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ, 
Israel, và Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất (UAE).
Điều được mô tả là một cuộc 

họp “sơ bộ” và không chính thức 
Xem tiếp trang 26

  BÌNH LUẬN ĐÔNG DƯƠNG

TOM BRENNER/REUTERS

TRUNG QUỐC

HOA KỲ

Chủ tịch Tập 
không đưa ra cam 
kết mới về biến 
đổi khí hậu

FDA chấp thuận vaccine 
COVID-19 Pfizer cho trẻ em 
từ 5 đến 11 tuổi

HOA KỲ
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ra dấu ủng hộ khi ông đi cùng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến cuộc họp với các nhà lập pháp 

Dân Chủ tại Điện Capitol Hoa Kỳ để thúc đẩy dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng của ông ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 01/10/2021.

Dược sĩ Colleen Teevan pha loãng vaccine Pfizer-BioNTech trước khi chích cho người 
dân tại Trung tâm Hội nghị Hartford ở Hartford, Connecticut, hôm 04/01/2021. 

Một ‘Bộ Tứ’ Trung 
Đông đang bắt đầu 
phát triển

DIGBY MACDONALD
 

Hầu như không có 
ngày nào trôi qua mà 
chúng ta không bị vây 
quanh bởi những tin tức về 
sự diệt vong và sự ảm đạm về 

CHÚNG TA CÓ THỂ
THẬT SỰ LẬP MÔ HÌNH 
CHO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU?

Tiếp theo trang   12

Đảng Dân Chủ vẫn chia rẽ sau khi 
đạt được thỏa thuận ngân sách

KARIM SAHIB/AFP/GETTY IMAGES

JOSEPH PREZIOSO/AFP/GETTY IMAGES

Xem tiếp trang 5

JACK PHILLIPS

Hôm 29/10, Cơ quan Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) 
đã chấp thuận sử dụng khẩn cấp 
vaccine COVID-19 Pfizer cho trẻ 
từ 5 đến 11 tuổi.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
(CDC) phải chính thức chấp thuận 
đề nghị này trước khi áp dụng trên 

toàn Hoa Kỳ.
“Với tư cách là một người mẹ 

và là một bác sĩ, tôi biết rằng các 
bậc cha mẹ, người giữ trẻ, nhân 
viên trường học, và trẻ em đã 
chờ đợi chấp thuận ngày hôm 
nay. Chích ngừa cho trẻ nhỏ để 
phòng ngừa COVID-19 sẽ giúp 
chúng ta tiến đến gần hơn nữa 
đến việc trở lại trạng thái bình 

DOROTHY LI

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình đã kêu gọi hành động mạnh 
mẽ hơn trong việc ứng phó với 
biến đổi khí hậu hôm 01/11, nhiều 
ngày sau khi đệ trình một kế hoạch 
đã được sửa đổi nhằm giảm lượng 
khí thải carbon dioxide, một kế 
hoạch làm thất vọng nhiều nhà 
quan sát khí hậu.

Trong một tuyên bố bằng văn 
bản gửi tới Hội nghị Biến đổi Khí 
hậu của Liên Hiệp Quốc (COP26), 
ông Tập kêu gọi “các nước phát 
triển không chỉ làm nhiều hơn nữa 
mà còn hỗ trợ để giúp các quốc gia 
đang phát triển cùng làm tốt hơn.”

Ông thúc giục tất cả các quốc 
gia “lập các kế hoạch dựa trên 
hoàn cảnh của mình” và “tập trung 
vào các hành động,” theo thông tin 
đăng trên trang web của bộ ngoại 
giao Bắc Kinh.

Ông Tập, người lãnh đạo một 

Thủ tướng dự khuyết và Ngoại trưởng Israel 
Yair Lapid tổ chức một cuộc họp báo tại lãnh 
sự quán mới của Israel ở Tiểu Vương Quốc 
Vịnh Dubai, hôm 30/06/2021, sau khi ký kết 
Hiệp định Abraham, tức lần đầu tiên bình 
thường hóa mối bang giao giữa Israel và một 
quốc gia Ả Rập.

Xem tiếp trang 6 Xem tiếp trang 21

Kể từ khi có công bố 
này, một số thành 
viên Đảng Dân Chủ 
đã thẳng thắn nói 

rằng họ phản đối thỏa 
thuận này hoặc họ 

đã từ chối cam kết bỏ 
phiếu cho dự luật.
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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.

CC BY-SA 4.0  REUTERS

HOA KỲ “Tôi không nghĩ rằng trẻ em nên được chích 
vaccine COVID ... COVID không phải là mối đe 
dọa lớn đối với trẻ em.” - Martin Kulldorff, Giáo sư y 
khoa của Đại học Harvard nói với chương trình “American 
Thought Leaders” trên EpochTV.

“Nợ quốc gia của Hoa Kỳ là ~ 28,900 tỷ USD hoặc ~ 229 
ngàn USD cho mỗi người đóng thuế. Ngay cả việc đánh 
thuế tất cả các ‘tỷ phú’ ở mức 100% cũng chỉ tạo ra một 
phần nhỏ trong con số đó, vì vậy rõ ràng phần còn lại 
phải đến từ công chúng.” - Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk 

TRUNG HOA TRƯỚC THỜI CỘNG SẢN

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TOÀN 
MỚI VỚI DÀN NHẠC GIAO 

HƯỞNG BIỂU DIỄN TẠI CHỖ

Trải nghiệm vẻ đẹp của Trung Hoa cổ xưa  
trước thời Chủ nghĩa Cộng sản

Nhiều nghệ sĩ của Shen Yun đã thoát khỏi 
cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.  
Được đức tin dẫn lối, được thúc đẩy bởi đạo đức 
nghề nghiệp, và được hồi phục bởi sự tự do mà 
họ tìm thấy ở Hoa Kỳ, những nghệ sĩ đẳng cấp 
thế giới này đã kế thừa và làm hồi sinh một nền 
văn hóa tinh thâm gần như đã mất dưới chế độ 
chuyên chế của chủ nghĩa cộng sản. 

Thông qua vũ điệu sôi động, âm nhạc và cách 
kể chuyện  điêu luyện, họ đã tạo ra một thời kỳ 
phục hưng.

“Thật là kỳ diệu! Tôi như được nâng lên từ 
một thế giới kỳ diệu của màu sắc, sự hài hòa, 
và sự hoàn hảo. ”
—Raina Kabaivanska, Ca sĩ opera nổi tiếng thế giới

“Một câu chuyện về niềm hy vọng vô biên và 
tinh thần phi thường! ”
—Rita Cosby, người dẫn chương trình truyền hình từng 
đoạt giải Emmy

“... tham dự vào một buổi biểu diễn tuyệt đẹp 
như vậy, bạn trở về nhà với một tinh thần sảng 
khoái  và một cảm giác tuyệt vời.”
—Tiến sĩ Kay Hartwig, Giáo sư âm nhạc & nhạc sĩ

Lịch trình diễn hạn chế. Mua vé ngay hôm nay!

THÁNG MƯỜI HAI 28–29
San Diego Civic Theatre

THÁNG MỘT 13-17, 2022
California Center for the Arts, Escondido

1100 Third Ave, San Diego, CA 92101 340 N Escondido Blvd, Escondido, CA 92025 600 Town Center Dr, Costa Mesa, CA 92626

THÁNG MƯỜI HAI 30–THÁNG MỘT 01   
Segerstrom Center for the Arts

ShenYun.com/SD  ·  1 (888) 973-7469 ShenYun.com  ·  1 (800) 880-0188

Theo Tòa 
Bạch Ốc, số 
tiền này sẽ bù 
đắp hơn 100% 
giá trị dự luật, 
với nguồn thu 
mới ước tính 
lên tới 1.995 
ngàn tỷ USD.

TT Biden: Thúc đẩy OPEC tăng 
sản lượng dầu ‘không mâu thuẫn’ 
với mục tiêu khí hậu
ISABEL VAN BRUGEN

Hôm 31/10, Tổng thống (TT) Joe 
Biden nói rằng việc ông thúc đẩy 

các nước tăng sản lượng nhiên liệu 
hóa thạch là “không mâu thuẫn”, trong 
khi cũng kêu gọi các nước khác giảm 
lượng khí thải phù hợp với các mục 
tiêu khí hậu của ông.

Trình bày trong một cuộc họp báo 
sau những ngày đàm phán ở Rome 
giữa các nhà lãnh đạo của Nhóm 20 
nền kinh tế lớn (G20), TT Biden đã đưa 
ra nhận xét để trả lời cho câu hỏi của 
một phóng viên đã hỏi liệu ông có thấy 
“mỉa mai” khi vừa thúc đẩy các quốc 
gia tăng sản lượng dầu, vừa tham dự 
các cuộc hội đàm về khí hậu COP26 
ở Glasgow, Scotland, “để kêu gọi mọi 
người giảm lượng khí thải.”

“Chà, trên bề mặt thì có vẻ như là 
một sự mỉa mai, nhưng sự thật của vấn 
đề là – quý vị đều đã biết rồi đó; mọi 
người đều biết – rằng ý tưởng chúng ta 
có thể chuyển sang năng lượng tái tạo 
nhanh nhất có thể nhưng chưa được – 
và vào thời điểm này, chúng ta không 
sử dụng dầu hoặc không sử dụng khí 
đốt hoặc không sử dụng hydro chính 
là không hợp lý,” tổng thống cho biết, 
trong khi bảo vệ lập trường của ông.

“Không có mâu thuẫn chút nào ở 
chỗ không ai đoán trước rằng năm nay, 

hoặc thậm chí là năm sau, chúng ta sẽ 
không sử dụng thêm bất kỳ chút dầu 
hoặc khí đốt nào nữa,” ông nói.

Chẳng hạn, TT Biden cho biết, Hoa 
Kỳ vẫn cần xăng ngay cả khi họ hướng 
mục tiêu đến năm 2030 xe điện chiếm 
một nửa số phương tiện giao thông 
trên các đường phố của Hoa Kỳ.

“Nhưng chúng ta sẽ đạt đến điểm 
không có khí thải vào năm 2050,” tổng 
thống nói thêm khi đề cập đến cam 
kết đạt được mức khí thải bằng không 
trên toàn nền kinh tế của ông.

Tại cuộc hội đàm G20, tổng thống 
kêu gọi các nước sản xuất năng lượng 
còn dư thừa công suất nên thúc đẩy sản 
xuất để bảo đảm sự phục hồi kinh tế 
toàn cầu mạnh mẽ hơn như một phần 
của nỗ lực rộng rãi nhằm gây áp lực 
buộc OPEC và các đối tác của họ tăng 
nguồn cung dầu.

Ông Biden cho rằng các quốc gia sản 
xuất dầu bao gồm Saudi Arabia và Nga 
đã phản ứng không thỏa đáng trong 
việc quản trị sản lượng trong bối cảnh 
khủng hoảng chuỗi cung ứng, nói rằng 
“ý tưởng” các quốc gia và các nhà sản 
xuất lớn khác “sẽ không hút thêm dầu 
để mọi người có thể có xăng để đi làm… 
là không, đúng,” Bloomberg đưa tin.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Thanh Tâm biên dịch

JOSEPH LORD 

Hôm 28/10, Tòa Bạch Ốc thông 
báo Đảng Dân Chủ đã đạt 

được một thỏa thuận về các nội 
dung chính trong dự luật được 
thông qua bằng quy trình điều 
chỉnh ngân sách trị giá hàng ngàn 
tỷ USD của họ, giải quyết nhiều 
tháng tranh biện nội bộ tại các 
cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ tại 
Quốc hội.

Để xoa dịu các Thượng nghị sĩ 
(TNS) Joe Manchin (Dân Chủ–
West Virginia) và Kyrsten Sinema 
(Dân Chủ–Arizona), giá trị của dự 
luật này đã giảm một nửa từ mức 
ngân sách toàn bộ ban đầu là 3.5 
ngàn tỷ USD xuống mức ngân sách 
toàn bộ là 1.75 ngàn tỷ USD.

Tổng thống (TT) Joe Biden đã 
thông báo trong một thông cáo báo 
chí trực tuyến rằng, “Sau khi lắng 
nghe ý kiến   đóng góp từ tất cả các 
bên và đàm phán thiện chí với các 
TNS Manchin và Sinema, lãnh đạo 
Quốc hội, và một lượng lớn các 
Thành viên của Quốc hội, TT Biden 
công bố một khuôn khổ cho Đạo 
luật Xây dựng Trở lại Tốt hơn.” 

Các TNS Manchin và Sinema 
từ lâu đã trì hoãn đạo luật này, với 
lý do lo ngại về giá trị của dự luật 
và khả năng gây ra thiệt hại gây ra 
ngoài ý muốn, trước sự phẫn nộ 

của các thành viên Đảng Dân Chủ 
cấp tiến.

Kể từ khi dự luật ra đời, ông 
Manchin, bà Sinema, và những 
người khác đã lên tiếng phản đối 
danh sách đề nghị từ đảng của 
họ: khuyến khích năng lượng 
sạch, khuyến khích xe điện, thuế 
carbon, mở rộng vai trò của 
chính phủ trong việc chăm sóc 
sức khỏe, tăng thuế suất, và một 
biện pháp để IRS rình mò tài 
khoản ngân hàng của người Mỹ, 
và những thứ khác.

Những tranh cãi này đã đẩy dự 
luật ra khỏi kế hoạch, nhưng thỏa 
thuận mới đem lại một tia hy vọng 
cho những người ủng hộ dự luật này.

Trong công bố của mình, ông 
Biden đã đề cập đến những điểm 
chính của dự luật mới và trị giá nhỏ 
hơn này.

Các khoản chi lớn của dự luật 
này là: 400 tỷ USD cho các chương 
trình chăm sóc trẻ em và mầm 
non, 150 tỷ USD cho chăm sóc sức 
khỏe tại nhà, 200 tỷ USD cho các 
khoản tín thuế thu nhập và trẻ 
em, 555 tỷ USD cho “đầu tư năng 
lượng sạch và khí hậu”, 130 tỷ USD 
để mở rộng Đạo luật Chăm sóc Giá 
cả Phải chăng (Obamacare) của 
cựu TT Barack Obama, 35 tỷ USD 
chu cấp máy trợ thính cho những 
người đang tham gia chương trình 

Tòa Bạch Ốc công bố 
Thỏa thuận khung 
ngân sách trị giá 1.75 
ngàn tỷ USD

Medicare, 150 tỷ USD cho các sáng 
kiến   về nhà ở, 40 tỷ USD cho giáo 
dục đại học và các chương trình 
phát triển lực lượng lao động, 100 
tỷ USD cho nhập cư, và 90 tỷ USD 
cho “công bằng và các khoản đầu 
tư khác”.

Để giữ lời hứa của họ trong việc 
tạo ra một dự luật được chi trả đầy 
đủ, ngân sách cũng sẽ bao gồm một 
danh sách dài các kế hoạch mới 
về nguồn thu. Theo thông cáo của 
Tòa Bạch Ốc, các kế hoạch mới về 
nguồn thu này bao gồm nguồn thu 
ước tính: 325 tỷ USD từ thuế doanh 
nghiệp tối thiểu 15%; 125 tỷ USD từ 
“thuế mua lại cổ phiếu” mới; 350 
tỷ USD từ “Cải cách Doanh nghiệp 
Quốc tế để Ngừng Thưởng cho các 
Công ty Chuyển Việc làm và Lợi 
nhuận ra Ngoại quốc”; 230 tỷ USD 

từ “thuế tỷ phú” mới của Đảng Dân 
Chủ; 250 tỷ USD từ việc “đóng [lỗ 
hổng] thuế Medicare cho những 
người giàu có”, và 400 tỷ USD từ 
“khoản đầu tư IRS” mới, cùng 
những khoản khác.

Theo Tòa Bạch Ốc, số tiền này 
sẽ bù đắp hơn 100% giá trị dự luật, 
với nguồn thu mới ước tính lên tới 
1.995 ngàn tỷ USD.

Dự luật dành hơn một phần tư 
kinh phí cho các sáng kiến   khí hậu 
mới, bất chấp việc ông Manchin 
tuyên bố phản đối một số chính 
sách khí hậu do đảng của ông đề 
nghị. Chính sách thuế trong đợt 
cắt giảm cuối cùng của dự luật đã 
bị cả ông Manchin và bà Sinema chỉ 
trích, cho thấy rằng cả hai đã đồng 
ý và đã cho phép các biện pháp mới 
này như một sự thỏa hiệp.

Vắng mặt trong dự luật này là 
quy định nghỉ phép gia đình có 
hưởng lương, một yếu tố then chốt 
của dự luật dành cho những người 
cấp tiến như TNS Bernie Sanders 
(Độc Lập–Vermont) và Dân biểu 
Alexandria Ocasio-Cortez (Dân 
Chủ–New York).

Cũng vắng mặt trong dự luật là 
kế hoạch tra xét của IRS, cho phép 
IRS thu thập thông tin về các giao 
dịch ngân hàng của người Mỹ; ông 
Manchin đã lên tiếng phản đối mạnh 
mẽ biện pháp này trong quá khứ.

Bản tin có sự đóng góp của 
Masooma Haq 
Lưu Đức biên dịch

Tổng thống Joe Biden và 
Chủ tịch Hạ viện Nancy 
Pelosi rời đi sau cuộc họp 
kín với Đảng Dân Chủ tại 
Điện Capitol Hoa Kỳ ở Hoa 
Thịnh Đốn hôm 28/10/2021.

NICHOLAS KAMM/AFP/GETTY IMAGES

ANTONIO MASIELLO/GETTY IMAGES
Tổng thống Joe 

Biden đến dự lễ khai 
mạc ngày đầu tiên 

của hội nghị thượng 
đỉnh G20 ở Rome 
hôm 30/10/2021.



4 5HOA KỲHOA KỲ NGÀY 05 — 11/11/2021NGÀY 05 — 11/11/2021

◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

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

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

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

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

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

Tel: (281) 933-6999   •   Cel: (281) 802-9231
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JANE NGA DUNG NGUYỄN	
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MORTGAGE BROKER:
Licềnsề	#351456
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cấo nhấ� t, hãy đăng ký ngấy 
bây giờ và hỏi ve�  chi tie� t cài 
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Financing Your World with Esteem Mortgage

* Cho vay tiền mua nhà dễ dàng và nhanh
chóng trong vòng 21 ngày

The TBD-KOT Conditional Approval: Chương trình cho vay đã được “Underwriter” Fully 
Approved trước khi người mua ký hợp đồng mua nhà, bởi vì Underwrite đã xem xét và chấp
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đều yêu thích TBD Approval vì đây là phương pháp an toàn, hiệu quả, và tốt nhất cho các bên 
mua và bán tránh những rắc rối thiệt thòi có thể vấp phải trong giao dịch mua bán nhà.
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* Refinance (tái tài trợ) giảm các khoản thanh
toán hàng tháng và lãi suất xuống thắp nhất

Now we can submit a home buyer’s credit package for a FULL 
underwriting review with a To Be Determined (TBD) property address. 
Esteem Mortgage will Close the loan in 21 Calendar days or less

Với chương trình này quý khách sẽ có được 
sự đảm bảo là hồ sơ đã hoàn toàn được
chấp nhận-Approved

Esteem Mortage Corporation. All information contained here in is for information purposed only and, while every 
effort has been made to insure accuracy, no guarantee is expressed or implied. Any programs shown do not 
demonstrate all option or pricing structures. Rates, terms, programs and underwriting policies subjects to 
change without notice. This is not an offer to extend credit or a commitment to lend. All loans subject to underwriting 
approval. Some products may not be available in all states and restrictions apply. Equal Housing opportunity.

* Cho vay tiền mua nhà đầu tư không cần 
chứng minh thu nhập trên giấy thuế

* Cho vay tiền mua nhà ờ các Tiểu Bang:
California, Texas, Florida & Colorado & ILlinois
Maryland & New Jersey & Ohio

Ashley Nghi Tăng
Direct: 626.283.9240
ashleytang999@gmail.com
Senior Loan Officer
NMLS ID 384719

ông ấy kêu gọi Quốc hội thông 
qua dự luật lịch sử này càng 
nhanh càng tốt.”

Hôm 27/10, Chủ tịch Hạ 
viện Nancy Pelosi (Dân Chủ–
California) đã yêu cầu Ủy ban Nội 
quy Hạ viện tổ chức một cuộc bỏ 
phiếu về dự luật ngân sách vào 
ngày hôm sau, cho thấy sự tin 
tưởng của các nhà lãnh đạo rằng 
dự luật có thể được thông qua.

Nhưng các chi tiết cụ thể của 
dự luật mới được đề xướng đã 
gợi lại những bất đồng cũ giữa 
những người cấp tiến, những 
người đã xem dự luật 3.5 ngàn 
tỷ USD là một nhượng bộ đáng 
kể; đề xướng ngân sách ban 
đầu của Thượng nghị sĩ Bernie 
Sanders (Độc Lập–Vermont) yêu 
cầu 6 ngàn tỷ USD dành cho chi 
tiêu mới.

Giờ đây, mức giá cao nhất của 
dự luật này đã giảm một nửa, 
xuống còn 1.75 ngàn tỷ USD. Một 
số nguyện vọng của Đảng Dân 
Chủ – bao gồm nghỉ phép gia 
đình có lương, các chính sách 
cắt giảm chi phí thuốc theo toa, 
và khấu trừ thuế của tiểu bang và 
địa phương – đã bị loại khỏi bản 
dự thảo mới này.

Mức giảm này là cần thiết để 
làm hài lòng các Thượng nghị sĩ 
(TNS) Joe Manchin (Dân Chủ–
West Virginia) và TNS Kyrsten 
Sinema (Dân Chủ–Arizona); 
cả hai đều cảnh báo rằng họ sẽ 
không bỏ phiếu cho gói dự luật 
trị giá 3.5 ngàn tỷ USD.

Bà Sinema có vẻ hài lòng 
với bản dự thảo, khi viết trên 
Twitter: “Sau nhiều tháng đàm 
phán hiệu quả, thiện chí với ông 
Biden và Tòa Bạch Ốc, chúng tôi 
đã đạt được tiến triển đáng kể về 
gói điều chỉnh ngân sách được 
đề nghị. Tôi mong muốn hoàn 
thành công việc này, mở rộng 
các cơ hội kinh tế, và giúp các 
gia đình bình thường trở mình.”

Nhưng trong nỗ lực làm hài 
lòng những người ôn hòa, giới 
lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã 
khiến những người khác trong 
đảng xa lánh. Kể từ khi có công 
bố này, một số thành viên Đảng 
Dân Chủ đã thẳng thắn nói rằng 
họ phản đối thỏa thuận này 
hoặc họ đã từ chối cam kết bỏ 
phiếu cho dự luật.

Dân biểu Cori Bush (Dân 
Chủ–Missouri) cho biết bà không 
hài lòng với thỏa thuận mới.

Bà nói rằng, “Tôi cảm thấy có 
chút bị lừa dối vì đây không phải 
là điều tôi nghĩ xảy ra hôm nay.” 

Bà Bush cũng đưa ra một 
mối đe dọa cũ rích giữa những 
người cấp tiến. Kể từ tháng Tám, 
những người cấp tiến đã đe dọa 
sẽ hủy bỏ dự luật cơ sở hạ tầng 
được những người ôn hòa ưa 
thích nếu một dự luật ngân sách 
quan trọng không được thông 
qua trước. Bà Bush cho biết bà 
sẽ giữ mối đe dọa đó, và cảnh báo 
rằng bà sẽ không ủng hộ dự luật 
cơ sở hạ tầng dưới hình thức dự 
luật ngân sách mới vừa công bố.

Dân biểu Pramila Jayapal 
(Dân Chủ–Washington), Chủ 

tịch Nhóm Họp kín Cấp tiến 96 
thành viên, không cam kết.

“Những gì chúng tôi đã nhắc 
đi nhắc lại là chúng tôi muốn 
xem những gì thực sự có trong 
dự luật này. Chúng tôi muốn 
xem văn bản lập pháp. Và sau 
đó, chúng tôi, quý vị biết đấy, 
giả sử rằng chúng tôi thấy ổn 
với dự luật đó, chúng tôi sẽ bỏ 
phiếu thông qua cả hai dự luật 
cùng một lúc.”

TNS Dick Durbin (Dân Chủ–
Illinois) cũng đưa ra quan điểm 
tương tự.

Ông Durbin nói với các phóng 
viên: “Có rất nhiều sự bất ổn 
trong cuộc họp kín về những gì 
có trong thỏa thuận.” 

Những người khác tỏ ra 
nước đôi hơn, khi cho thấy rằng 
nhìn chung họ ủng hộ dự luật 
nhưng lo ngại do không có một 
số chính sách.

“Tôi nghĩ nếu quý vị nhìn 
vào dự luật mà Tổng thống 
công bố ngày hôm nay, có lẽ 
đó là dự luật quan trọng nhất 
kể từ những năm 1960,” ông 

Sanders nói với các phóng 
viên. “Nhưng rõ ràng, theo suy 
nghĩ của tôi, dự luật này có 
một số lỗ hổng lớn.”

Ông chỉ ra rằng vấn đề chính 
của ông với dự luật này là thiếu 
các điều khoản chăm sóc sức khỏe.

Ông Sanders và những người 
cấp tiến khác từ lâu đã đấu 
tranh cho các chính sách giảm 
chi phí thuốc, và những chính 
sách này không nằm trong thỏa 
thuận khung lần này.

Ông Sanders nói: “Theo tôi 
được biết, không có ngôn ngữ 
nào trong đó đả động đến ngành 
dược phẩm.” Ông nói thêm rằng 
ngân sách mới sẽ bao gồm trợ 
cấp thính giác của Medicare, 
nhưng sẽ không có trợ cấp về thị 
lực hoặc chăm sóc nha khoa.

Ông Sanders từ chối cam kết 
bỏ phiếu cho dự luật này, nhưng 
nói rằng ông và các thành viên 
Đảng Dân Chủ khác sẽ “chiến 
đấu để khiến cho một dự luật tốt 
trở nên mạnh mẽ hơn.”

TNS Chris Van Hollen (Dân 
Chủ–Maryland) tỏ ra lạc quan 
hơn một số người.

Ông nói với các phóng viên: 
“Có rất nhiều sáng kiến   quan 
trọng trong khuôn khổ này… 
nhưng rõ ràng, vẫn còn thiếu 
một số phần.” Tuy nhiên, ông ấy 
nói, "Phần lớn, những gì tôi thấy 
cho đến nay là tốt."

Giống như ông Sanders, ông 
Van Hollen đã nêu ra những lo 
ngại về việc thiếu các điều khoản 
định giá thuốc kê toa.

TNS Robert Menendez (Dân 

Chủ–New Jersey) đã từ chối 
đưa ra ý kiến   của mình về toàn 
bộ dự luật, nhưng ông lưu ý 
rằng dự luật này không bao gồm 
việc khôi phục chính sách khấu 
trừ thuế của tiểu bang và địa 
phương (SALT).

Dự luật này, vốn cho phép 
người nộp thuế khấu trừ thuế 
tiểu bang và thuế địa phương 
của họ từ hóa đơn thuế liên bang 
của họ, đặc biệt phổ biến ở các 
tiểu bang có thuế thu nhập cao 
như New Jersey và New York. 
Các nhà lập pháp từ các tiểu 
bang liên quan đã nhấn mạnh 
rằng chương trình này phải 
được đưa vào dự luật.

Khi được hỏi liệu ông ấy có 
bỏ phiếu cho dự luật này không 
nếu dự luật không có chương 
trình SALT (State and Local Tax 
program), ông Menendez nói, 
“Tôi đã học được cách từ chối 
một cách tuyệt đối từ rất lâu rồi.” 
Tuy nhiên, ông cho biết, “Tôi 
không thể hình dung được rằng 
dự luật này có thể nhận được 
tất cả các phiếu bầu cần thiết 
mà không có một số nội dung về 
SALT.”

Ủy ban Nội quy Hạ viện 
nhóm họp hôm 28/10 để thúc 
đẩy dự luật này, nhưng đối mặt 
với phản ứng dữ dội và sự ủng 
hộ hờ hững, không rõ liệu các 
nhà lãnh đạo có cảm thấy đủ 
tin tưởng vào thành công của 
dự luật để tổ chức một cuộc bỏ 
phiếu cho dự luật hay không.

Chánh Tín biên dịch

NAVEEN ATHRAPPULLY 

Ông Elon Musk đã đưa ra cảnh 
báo hôm 28/10 đối với đề nghị 

thuế tỷ phú của Đảng Dân Chủ đánh 
vào lợi tức vốn chưa thực hiện, nói 
rằng cuối cùng chính phủ sẽ làm 
cạn kiệt những người siêu giàu, và 
sau đó, họ sẽ nhắm vào tầng lớp 
trung lưu chiếm đa số.

“Nợ quốc gia của Hoa Kỳ là ~ 
28,900 tỷ USD hoặc ~ 229 ngàn 
USD cho mỗi người đóng thuế. 
Ngay cả việc đánh thuế tất cả các 
‘tỷ phú’ ở mức 100% cũng chỉ tạo 
ra một phần nhỏ trong con số đó, 
vì vậy rõ ràng phần còn lại phải 
đến từ công chúng. Đây là toán 
học căn bản. Chi tiêu mới là vấn 
đề thực sự,” ông Elon Musk đã 
tweet hôm 28/10.

Tác giả chính của đề xướng 
này là Thượng nghị sĩ (TNS) Ron 
Wyden, chủ tịch Ủy ban Tài chính 
Thượng viện, mức thuế 23.8% cực 
đoan đối với lợi tức từ vốn dài hạn 
của tài sản có thể được mua bán sẽ 
được nhắm vào những người kiếm 

Đảng Dân Chủ vẫn chia rẽ sau khi đạt được thỏa thuận ngân sách

Elon Musk: ‘Thuế Tỷ phú’ sẽ nhắm vào người Mỹ trung lưu

STEPHEN MOORE 

Vào đầu năm 2016, 
khi ông Larry 
Kudlow và tôi đề 
nghị với ứng cử 

viên tổng thống khi 
đó là ông Donald Trump, về việc 
áp dụng mức thuế thu nhập doanh 
nghiệp 20% cho các công ty Hoa 
Kỳ (giảm từ mức cao nhất trên thế 
giới là 35%), ông ấy đã nhiệt tình 
tán thành điều này với chính sách 
“Nước Mỹ Trên Hết” (America 
First) – không phải chỉ vì ông yêu 
thích công ty Mỹ, mà vì ông nhận 
ra rằng khi các công ty lớn và nhỏ 
của Mỹ đang phải trả mức thuế cao 
nhất, thì việc làm và các nhà máy sẽ 
tiếp tục di chuyển ra nước ngoài.

Chúng tôi lập luận rằng những 
người hưởng lợi nhiều nhất từ 
chính sách này sẽ là người lao động  
Mỹ; họ sẽ có nhiều việc làm hơn và 
mức lương cao hơn.

Các nhà kinh tế theo phái tự do 
đã tranh luận với chúng tôi về điều 
này, đã chê bai cải cách thuế này là 
“cắt giảm thuế cho các tập đoàn lớn 
và người giàu.” Họ dự đoán rằng 
chính sách đó sẽ không có tác dụng.

Vào năm 2017, việc cắt giảm 
thuế đã được thông qua mà không 
có một lá phiếu nào của Đảng Dân 
Chủ. Bây giờ chúng ta có một thí 
nghiệm khoa học thực tế về nền 
kinh tế thiên về cung (supply-side 
economics). Thuế suất thấp hơn có 
tạo ra nhiều việc làm hơn và một 
nền kinh tế tốt hơn cho tất cả mọi 
người không?

Vấn đề không chỉ là chuyện học 
thuật. Những người thân cận của 

Tổng thống Joe Biden – cũng chính 
là những người từng nói rằng việc 
cắt giảm thuế là không hiệu quả – 
giờ đây muốn bãi bỏ phần lớn các 
khoản giảm thuế của ông Trump.

Nhưng đây là những gì đã xảy 
ra: Vào cuối năm 2019, và ngay 
trước đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ 
được cho là một trong những nền 
kinh tế thịnh vượng nhất từ   trước 
đến nay, đặc biệt là đối với những 
người ở tầng cuối bậc thang kinh 
tế và đối với các nhóm thiểu số. 
Không chỉ tỷ lệ thất nghiệp và tỷ 
lệ nghèo đói giảm xuống gần mức 
thấp nhất từ   trước đến nay, mà 
người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Tây 
Ban Nha có mức tăng thu nhập 
lớn nhất.

Tôi nhớ đã đến thăm ông Trump 
tại Oval Office và nói với ông ấy rằng 
việc cắt giảm thuế đã có hiệu quả tốt 
hơn bất kỳ dự đoán nào của chúng 
tôi. Ông ấy ngồi lại và nói theo phong 
cách mạnh mẽ thường thấy của ông, 
“Không nhiều hơn những gì tôi dự 
đoán.” Nhìn lại, có vẻ như rõ ràng 
rằng việc cắt giảm thuế đóng một vai 
trò lớn trong việc giảm đi gánh nặng 
từ đại dịch và việc phải ngừng hoạt 
động kinh doanh.

Thế còn câu thần chú rằng “cắt 
giảm thuế cho người giàu” của đám 
đông theo ông Biden và bà Nancy 
Pelosi thì sao? Sai bét!

Văn phòng Ngân sách Quốc hội 
vừa báo cáo rằng doanh thu từ thuế 
thu nhập doanh nghiệp liên bang 
đã tăng 75% trong năm nay lên mức 
kỷ lục 370 tỷ USD. Điều đó đã đưa 
tổng doanh thu liên bang lên hơn 
4 ngàn tỷ USD, hơn 17% tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) lần đầu tiên 

Stephen Moore: Đánh thuế nước Mỹ là trên hết 

Tiếp theo từ trang 1

Tôi cảm thấy có chút 
bị lừa dối vì đây không 
phải là điều tôi nghĩ
xảy ra hôm nay.
Dân biểu Cori Bush
(Dân Chủ–Missouri)

Các chính 
sách thuế của 
ông Biden để 

“lấy của người 
giàu” có nguy 
cơ làm đảo 
lộn nền kinh 
tế. Và điều đó 
sẽ làm tổn 
thương người 
nghèo nhiều 
nhất.

được một tỷ USD trở lên trong thu 
nhập hàng năm hoặc 100 triệu USD 
trở lên trong ba năm liên tiếp. Điều 
này đưa khoảng 700 người Mỹ có 
tài sản chủ yếu là cổ phiếu vào trong 
danh sách.

Các luật hiện hành ngăn chính 
phủ đánh thuế các khoản thu nhập 
“chưa thực hiện” hoặc các cổ phiếu 
chưa bán được. Luật mới thay đổi 
điều đó để tính luôn các cổ phiếu 
chưa bán và đưa thêm chúng vào thu 

nhập của cá nhân phải chịu thuế. 
Những thay đổi được Đảng Dân Chủ 
đề nghị gần đây chủ yếu là để tài trợ 
cho chiến dịch “Xây dựng Trở lại Tốt 
hơn” (Build Back Better) trị giá 2 
ngàn tỷ USD của họ.

Đề nghị thuế của tỷ phú này cũng 
đang vấp phải sự phản đối gay gắt 
từ nhiều thành viên Đảng Dân Chủ, 
bao gồm Chủ tịch Ủy ban Phương 
thức và Phương tiện Hạ viện Richard 
Neal của Massachusetts và TNS Tây 
Virginia Joe Manchin.

TNS. Manchin nói với các phóng 
viên, “Tôi không thích điều này. 
Tôi không thích hàm ý rằng chúng 
ta đang nhắm mục tiêu vào những 
người khác nhau.” Ông cũng ca ngợi 
đóng góp của các tỷ phú Mỹ cho xã 
hội thông qua các khoản đầu tư, tạo 
việc làm, và hoạt động từ thiện.

Vấn đề quan trọng khác mà đề 
nghị phải đối mặt là tính hợp pháp 
về việc liệu Hiến pháp có trao cho 
Quốc hội quyền đánh thuế của cải 
hay không. Có khả năng sẽ có những 
thách thức pháp lý nếu kế hoạch gây 
tranh cãi được thông qua. Những 

người phản đối có thể lập luận rằng 
thu nhập chưa thực hiện không thể 
được tính là thu nhập, và do đó, 
không phải chịu đánh thuế.

Theo ông Musk, “khoản thuế này 
chỉ bao gồm ~ 10% của hóa đơn chi 
tiêu 3.5 ngàn tỷ USD. 90% còn lại 
sẽ đến từ đâu? Câu trả lời là bạn.” 
Ông Musk, với tài sản ròng gần 284 
tỷ USD, gần đây đã soán ngôi ông 
Jeff Bezos của Amazon để trở thành 
người giàu nhất hành tinh.

Giá cổ phiếu của Tesla (TSLA) tăng 
mạnh gần đây, sau khi Hertz mua 
lô hàng lô lớn 100,000 chiếc xe hơi, 
khiến công ty trở thành một phần của 
câu lạc bộ ngàn tỷ USD. Ông Musk 
sở hữu hơn 20% cổ phần của Tesla.

Để đáp lại một dòng tweet ủng 
hộ, ông Musk cho biết ông phù hợp 
với công việc phân bổ vốn hơn là Bộ 
trưởng Ngân khố Janet Yellen, “Ai 
giỏi phân bổ vốn nhất – chính phủ 
hay doanh nhân – rốt cuộc mới là 
điều đáng nói. Những kẻ bịp bợm sẽ 
gắn việc phân bổ vốn với tiêu dùng.”

Chánh Tín biên dịch 

Giám đốc điều 
hành Tesla, Elon 
Musk, ra hiệu khi 
đến thăm công 
trường xây dựng 
Gigafactory 
của Tesla ở 
Gruenheide gần 
Berlin, Đức, hôm 
13/08/2021.
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trong 20 năm.
Chúng tôi cũng biết được rằng 

tỷ lệ đóng thuế của 1% những 
người giàu nhất như Mark 
Zuckerberg, Bill Gates, LeBron 
James, và Warren Buffett đã tăng 
từ 39% lên gần 42% của tổng số 
thuế. Nói cách khác, người giàu trả 
nhiều tiền hơn.

Kết luận không thể chối cãi là 
thí nghiệm khoa học về cách phát 
triển nền kinh tế đã cho kết quả 
đúng. Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, 
những người theo cánh tả, những 
người luôn giảng cho chúng ta về 
việc “tuân theo khoa học” đã chọn 
con đường bỏ qua khoa học. Ai cần 
khoa học khi nó xung đột với hệ tư 
tưởng chính trị?

Nếu nói về một chính sách giúp 
phát triển toàn bộ nền kinh tế, thì 
đó chính là việc ông Trump cắt 
giảm thuế. Các chính sách thuế của 

ông Biden để “lấy của người giàu” 
có nguy cơ làm đảo lộn nền kinh 
tế. Và điều đó sẽ làm tổn thương 
người nghèo nhiều nhất.

Nhưng câu hỏi là: Họ có quan 
tâm không nhỉ?

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

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

Minh Khanh biên dịch

TOM OZIMEK

Một cuộc khảo sát mới 
được công ty quản trị 

tài sản UBS Global Wealth 
Management công bố cho thấy 
nhiều nhà đầu tư Mỹ đang sở 
hữu tài sản ít nhất 1 triệu USD, 
có hành động để đón đầu những 
thay đổi về thuế mà chính phủ 
của ông Biden đề xướng. Lý 
do chung mà họ đưa ra “sự lạc 
quan về nền kinh tế của họ bị 
dao động do lo ngại về chính 
trị, khả năng tăng thuế, nợ quốc 
gia, và lạm phát.”

UBS cho biết trong cuộc khảo 
sát rằng, “Các nhà đầu tư muốn 
đón đầu những thay đổi tiềm 
năng bằng cách thực hiện điều 
chỉnh danh mục đầu tư của họ,” 
lưu ý rằng 40% các nhà đầu tư 
cho biết rằng, do những thay đổi 
về thuế có thể xảy ra, họ đang 
nghĩ đến việc thay đổi đối với tài 

sản không tạo ra lợi nhuận.
Đồng thời, UBS cho biết 

39% đã tìm kiếm lời khuyên 
từ chuyên gia về thuế trước 
những thay đổi tiềm tàng; 36% 
đã chuyển một số tài sản thành 
quỹ tín thác, và 34% đã tăng 
quà tặng cho gia đình và/hoặc 
bạn bè.

Trong cuộc khảo sát dựa 
trên 900 nhà đầu tư và 500 chủ 
doanh nghiệp tại Hoa Kỳ có tài 
sản đầu tư ít nhất 1 triệu USD, 
UBS cho biết những lo ngại về 
việc tăng thuế đã tăng 9 điểm 
phần trăm lên 61% trong quý 3.

Trong khi đó, sự lạc quan về 
nền kinh tế giảm trong số những 
người được thăm dò ý kiến, 
giảm 8 điểm phần trăm xuống 
61% so với quý trước, trong khi 
sự bi quan tăng 9 điểm phần 
trăm lên 26%.

Cuộc khảo sát diễn ra khi 
Tổng thống Joe Biden ban hành 

mức chi tiêu xã hội và khí hậu 
trị giá 1.75 ngàn tỷ USD vào tuần 
25-30/10, bao gồm kế hoạch 
tăng doanh thu bằng cách áp 
đặt thuế phụ thu 5% đối với tổng 
thu nhập đã được điều chỉnh 
trên 10 triệu USD một năm, 
đẩy mạnh việc thực thi thuế 
của IRS, và mức thuế tối thiểu 
15% đối với lợi nhuận công 
ty được báo cáo của các công 

ty có lợi nhuận trên 1 tỷ USD.
Ngoài khoản thuế phụ thu 

5% đối với thu nhập trên 10 
triệu USD, kế hoạch này đề nghị 
thêm mức thuế phụ thu bổ sung 
3% – tổng cộng là 8% – đối với 
thu nhập trên 25 triệu USD. Kế 
hoạch cũng loại bỏ cơ hội cho 
những người đóng thuế giàu có 
tránh phải trả khoản thuế 3.8% 
Medicare trên thu nhập của họ.

Kế hoạch này cũng bao gồm 
tính phụ phí 1% đối với việc mua 
lại cổ phiếu của công ty.

Kế hoạch dường như không 
bao gồm nhiều đề nghị về thuế do 
Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ 
viện đưa ra vào tháng trước – ví 
dụ, không đề nghị tăng mức thuế 
thu nhập cá nhân cận biên cao 
nhất từ   37% hiện tại lên 39.6%.

Mặc dù kế hoạch của Tổng 
thống Biden là phiên bản thu nhỏ 
của gói 3.5 ngàn tỷ USD, nhưng 
vẫn chưa rõ liệu nó có được sự 
ủng hộ đầy đủ từ các thành viên 
Đảng Dân Chủ hay không; một 
số người trong số họ đã phản 
đối mức chi tiêu dự kiến của kế 
hoạch lớn hơn. Đảng Cộng Hòa 
đã phản đối.

Chánh Tín biên dịch

Người giàu đang hành động 
để bảo vệ tài sản trước khi 
Tổng thống Biden tăng thuế

40%
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHO BIẾT RẰNG, 
DO NHỮNG THAY ĐỔI VỀ THUẾ CÓ 
THỂ XẢY RA, HỌ NGHĨ ĐẾN VIỆC THAY 
ĐỔI NHỮNG TÀI SẢN KHÔNG SINH LỜI.

Tổng thống Joe Biden nói chuyện trong 
một cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn,

hôm 08/10/2021.
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trên nam giới từ 12 đến 17 tuổi sau 
chích vaccine Pfizer.

Dựa trên mô hình của chính 
mình để xác định tỷ lệ rủi ro-lợi ích 
cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, FDA “dự 
đoán rằng về tổng thể, lợi ích của 
loại vaccine cao hơn nguy cơ trên  
trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.”

Cơ quan y tế này cho hay, ngoài 
biến chứng viêm cơ tim ra, thì 
vaccine này còn có các tác dụng phụ 
khác bao gồm nhức đầu, mệt mỏi, 
sốt, ớn lạnh, sưng hạch bạch huyết, 
chán ăn, buồn nôn, và đau cánh tay.

“Nhiều trẻ em đã báo cáo các tác 
dụng phụ sau khi mũi chích thứ hai 
hơn là sau mũi đầu tiên,” theo nội 
dung thông cáo này. “Các tác dụng 
phụ thường ở mức độ nhẹ đến trung 
bình và xảy ra trong vòng hai ngày 
sau khi chích ngừa, và hầu hết biến 
mất trong vòng một đến hai ngày.”

Ủy ban Cố vấn của CDC về Thực 
hành Chủng ngừa (ACIP) sẽ họp 
vào tuần tới để thảo luận về việc 

này. Tùy thuộc vào kết quả cuộc 
họp của ban hội thẩm, sau đó Giám 
đốc CDC Rochelle Walensky sẽ 
có tiếng nói cuối cùng về việc khi 
nào có thể chích ngừa cho trẻ nhỏ 
tuổi hơn, cũng như trong những 
trường hợp nào.

Tiến sĩ Michael Kurilla, một 
chuyên gia về các bệnh truyền 
nhiễm và bệnh lý, người chỉ đạo một 
bộ phận bên trong Viện Y tế Quốc 
gia, là quan chức duy nhất trong ban 
cố vấn của FDA đã không ủng hộ 
khuyến nghị này hồi đầu tuần này.

“Vì vaccine Pfizer cung cấp 
khả năng bảo vệ không bị bệnh 
nghiêm trọng ngay cả sau khi nồng 
độ kháng thể đã suy yếu, nên mới 
có một số cơ sở nữa cho sự miễn 
dịch, nhưng ở liều thấp hơn trên 
trẻ em, thì không có hy vọng rằng 
các quá trình miễn dịch giống như 
vậy sẽ diễn ra tương tự như với 
liều cao hơn ở người lớn,” ông nói 
với The Epoch Times.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài 
ngày sau khi giáo sư y khoa Martin 
Kulldorff của Đại học Harvard 
nói với chương trình “American 
Thought Leaders” (Các Nhà Lãnh 
Đạo Tư Tưởng Hoa Kỳ) của EpochTV 
rằng ông tin rằng trẻ em không nên 
chích vaccine COVID-19.

“Tôi không nghĩ rằng trẻ em nên 
được chích vaccine COVID. Tôi là 
một người ủng hộ vaccine cho trẻ 
em đối với bệnh sởi, bệnh quai bị, 
bệnh bại liệt, rotavirus, và nhiều 
bệnh khác nữa; điều đó rất quan 
trọng. Nhưng COVID không phải là 

mối đe dọa lớn đối với trẻ em,” theo 
lời ông Kulldorff, người thường 
chỉ trích các lệnh bắt buộc chích 
vaccine của chính phủ liên bang trên 
phương tiện truyền thông xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu 
tuần này, ông Kulldorff đã chỉ 
ra dữ liệu cho thấy việc trẻ em 
có nguy cơ phải nhập viện, tử 
vong, hoặc ảnh hưởng lâu dài từ 
COVID-19 là rất thấp.

Trong tuần 25-29/10, tổ chức 
Quỹ Gia đình Kaiser (Kaiser Family 
Foundation) tiến hành một cuộc 
thăm dò và 30% cha mẹ nói rằng họ 
“chắc chắn sẽ không chích vaccine” 
cho con ở độ tuổi từ 5 đến 11; và 
5% cho biết họ sẽ chỉ cho con mình 
chích vaccine nếu bọn trẻ bắt buộc 
phải đi học.

Ông Kaiser cho biết khoảng 27% 
nói rằng họ chắc chắn sẽ cho con 
mình đi chích ngừa. Và 33% các bậc 
cha mẹ khác nói rằng họ sẽ chờ đợi 
và quan sát tình hình.

Những người tiến hành thăm 
dò đã viết: “Mối quan tâm chính 
của các bậc cha mẹ khi chích ngừa 
cho con họ ở độ tuổi 5 đến 11 là liên 
quan đến các tác dụng lâu dài chưa 
biết có thể xảy ra và các tác dụng 
phụ nghiêm trọng của loại vaccine 
này, trong đó bao gồm 2/3 số người 
lo ngại loại vaccine đó có thể ảnh 
hưởng đến khả năng sinh sản trong 
tương lai của con họ.”

Bản tin có sự đóng góp của 
Zachary Stieber
Thanh Tâm biên dịch

MIKE STONE REUTERS

Hải quân Hoa Kỳ cho biết Ngũ 
Giác Đài đã thử nghiệm 

thành công một động cơ hỏa tiễn 
đẩy hôm 28/10, được thiết kế để 
cung cấp năng lượng cho một 
phương tiện mang vũ khí siêu 
thanh lên không.

Hoa Kỳ và các đối thủ toàn 
cầu của mình đã nỗ lực chế tạo 
các loại vũ khí siêu thanh – thế 
hệ vũ khí tiếp theo nhằm giành 
lợi thế về thời gian phản ứng và 
cơ chế chiến đấu truyền thống 
của đối thủ. 

Trong tuần lễ từ 25–31/10, 
sĩ quan quân đội hàng đầu của 
Hoa Kỳ xác nhận một vụ thử vũ 
khí siêu thanh của Trung Quốc. 
Các chuyên gia quân sự nói rằng 
dường như Bắc Kinh đang theo 
đuổi một hệ thống bay theo quỹ 
đạo Trái Đất được thiết kế để né 
tránh các hệ thống phòng thủ 
hỏa tiễn của Mỹ.

Phó Đô đốc Johnny Wolfe 
Jr., Giám đốc Chương trình 
Hệ thống Chiến lược của Hải 
quân, người thiết kế chính 
của chương trình này cho biết: 

“Chúng tôi đang lên lịch trình 
cho chuyến bay thử sắp tới của 
hỏa tiễn siêu thanh nguyên 
chiếc này.” Chuyến bay thử của 
hỏa tiễn đẩy kết hợp với vũ khí 
siêu thanh đó dự kiến   sẽ diễn 
ra trước mùa thu năm 2022.

Trong tuần lễ từ ngày 18–
24/10 ở Kodiak, Alaska, Hoa Kỳ 
đã thất bại trong một cuộc thử 
nghiệm vũ khí siêu thanh khi 
hỏa tiễn đẩy không đạt.

Các quân chủng của quân 
đội Hoa Kỳ sẽ sử dụng hỏa 
tiễn siêu thanh thông thường 
làm cơ sở để phát triển các hệ 
thống vũ khí riêng biệt và các 
bệ phóng dành riêng cho phóng 
từ biển hoặc đất liền.

Hỏa tiễn siêu thanh thông 
thường sẽ bao gồm cả động cơ 
hỏa tiễn rắn giai đoạn đầu như 
là một phần của bộ đẩy hỏa tiễn 
mới được kết hợp với Khối 
Lướt Siêu thanh Thông thường 
(Common Hypersonic Glide 
Body - CHGB).

Hải quân cho biết cuộc thử 
nghiệm hỏa lực tĩnh này đánh 
dấu lần đầu tiên động cơ hỏa 
tiễn rắn (tên lửa có động cơ tên 

lửa sử dụng chất đẩy nhiên liệu 
đặc) giai đoạn đầu có bao gồm hệ 
thống điều khiển vector lực đẩy. 
Các hệ thống điều khiển vector 
lực đẩy cho phép các động cơ 
hỏa tiễn có thể điều khiển được 
trong khi bay.

Chương trình Hệ thống 
Chiến lược của Hải quân Hoa 
Kỳ đã tiến hành hai cuộc thử 
nghiệm trước đó đối với động 
cơ hỏa tiễn rắn được sử dụng 
trong quá trình phát triển khả 
năng tác chiến tấn công với tốc 
độ siêu thanh của chương trình 
Tấn công Chớp nhoáng Thông 
thường (CPS) của Hải quân 
và Vũ khí Siêu thanh Tầm xa 
(LRHW) của Lục quân.

Các nhà sản xuất vũ khí 
Lockheed Martin Corp., 
Northrop Grumman Corp., và 
Raytheon Technologies Corp. 
đều cho rằng các chương trình 
vũ khí siêu thanh là trọng tâm 
chính tại các buổi họp công bố 
lợi nhuận quý 3 tuần qua (25–
31/10) khi thế giới chuyển sang 
một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Cẩm An biên dịch

NORTHROP GRUMMAN/HANDOUT VIA REUTERS

Trung tâm Hành 
chính Newport Beach 
ở Newport Beach, 
California, hôm 
25/08/2021. 

Một nhà hàng In-N-Out 
Burger ở Alhambra, 
California, hôm 
30/08/2018. 

Charles Muro, 13 tuổi, 
được tiêm chủng bởi 
Y tá Karen Pagliaro 
tại trung tâm tiêm 
chủng hàng loạt 
Hartford Healthcares, 
Trung tâm Hội nghị 
Connecticut ở 
Hartford, Connecticut 
vào ngày 13/05/2021.

Hải quân Hoa Kỳ, phối hợp với Lục quân Hoa Kỳ, tiến hành thử nghiệm hỏa lực tĩnh thuộc giai đoạn đầu của hỏa tiễn siêu thanh thông thường 
34.5 inch (khoảng 0.87m) mới được phát triển mà sẽ được khai triển bởi cả hai quân chủng này, tại Promontory, Utah, vào hôm 28/10/2021.

Hoa Kỳ thử nghiệm thành công động 
cơ đẩy siêu thanh ở Utah

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!

SMOG CHECK 
$38 Out The Door

Included DMV certificate & 
Transfer Fee

Quickie Smog Test Only
9525 Warner Ave #B, 

Fountain Valley, CA 92708
Tim: 714-675-3675
Tom: 714-220-7007

BẢO HIỂM SỨC KHỎE
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

VIỆC LÀM
Nhà hàng khu Little Saigon

cần người nam rửa chén, nữ phụ 
bếp, nam nữ chạy  bàn.

L/L: Phương
(714) 531-3888

sau 3g chiều

CỘNG ĐOÀN CGVN
XÓM ĐẠO GIUSE – TP. FONTANA – USA

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH
17080 Arrow Blvd, Fontana, CA 92335

Liên lạc: (626) 476-7308 / (909) 456-9866
Thánh lễ CHÚA NHẬT Vietnamese
7:00PM chiều thứ Bảy hàng tuần
Chủ tế: LM. PHẠM NGỌC TOÀN

GIÁ RAO VẶT
* Size thường:

Rộng 1.6 inch X  Cao 1 inch 
Mỗi tháng (4 tuần): $25

Cứ thêm 1 tuần lẻ thì tính: $7
* Double Size:

Rộng 1.6 inch X Cao 2 inch
Mỗi tháng (4 tuần): $40

Cứ thêm 1 tuần lẻ thì tính: $10

BẢO HIỂM SỨC KHỎE
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

MAI COSMETIC & 
PERFUME

Có bán các loại mỹ phẩm và sản 
phẩm dinh dưỡng. 

Đại lý chính thức được phân phối 
bán sản phẩm FUCOIDAN tại miền 

nam California, giá rất đặc biệt.
8886 Bolsa Ave 

Westminster, Ca 92683
(714) 887-0337

TAMMY HUNG

Một cửa hàng In-N-Out ở quận 
Contra Costa, California, đã 

bị đóng cửa vì từ chối yêu cầu các 
thực khách ăn trong nhà hàng cung 
cấp bằng chứng về việc chích ngừa 
COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm 
âm tính trong vòng ba ngày trước 
thời điểm tới dùng bữa tại đó.

Sau khi được thông báo sẽ đóng 
cửa vô thời hạn vào hôm 26/10, cơ 
sở này đã được mở cửa lại mà chỉ có 
dịch vụ mua hàng đem về mà không 
cần ra khỏi xe (drive-through).

Cơ quan Sức khỏe Môi trường 
Contra Costa (CCEH) cho biết trong 
một tuyên bố rằng, “Cơ sở In-N-
Out ở Pleasant Hill đã nhận được 
bốn thông báo trong những tuần 
gần đây, và tiền phạt tổng cộng là 
1,750 USD; tất cả đều vì cùng một 
vi phạm về y tế, trước khi có hành 
động ngày hôm nay.”

Địa điểm này đã được gửi thông 
báo vi phạm vào hôm 05/10, và sau 

đó bị phạt 250 USD vào hôm 14/10 
và 500 USD vào hôm 19/10, một phát 
ngôn viên của sở y tế Quận Contra 
Costa nói với SFGate cho biết rằng 
hãng In-N-Out đã phải đối mặt với 
“những lời phàn nàn lặp đi lặp lại từ 
công chúng”.

Ông Arnie Wensinger, người 
chịu trách nhiệm chính về pháp lý 
& kinh doanh của chuỗi cửa hàng 
In-N-Out, cho biết cửa hàng này đã 
đăng các bảng hiệu “một cách hợp 
lệ và rõ ràng” nêu rõ các yêu cầu về 
chích ngừa cho thực khách ăn trong 
tiệm, nhưng từ chối đóng vai trò 
“cảnh sát [theo dõi] chích ngừa cho 
bất kỳ chính phủ nào”.

Ông Wensinger nói thêm: “Sẽ 
là không hợp lý, là xâm phạm, và 
không an toàn khi buộc các chi 
nhánh chuỗi nhà hàng của chúng 
tôi phải chia khách hàng thành hai 
nhóm: những người có thể được 
phục vụ và những người không thể 
được phục vụ – cho dù là dựa trên 
giấy tờ họ mang theo, hay là bất kỳ 

lý do gì khác.”
Kể từ ngày 22/09, các nhà 

hàng, phòng tập thể dục, và một 
số cơ sở kinh doanh hoạt động ở 
quận Contra Costa đã được yêu 
cầu kiểm tra hồ sơ chích ngừa và 
giấy tờ tùy thân có ảnh của những 
khách hàng đến dùng bữa bên 
trong cơ sở kinh doanh.

“Mệnh lệnh này là cần thiết ngay 
lúc này để cứu lấy mạng sống, bảo 
vệ hệ thống y tế quá tải của chúng 
ta, và làm chậm đại dịch ở mức đủ 
để các trường học của chúng ta mở 
cửa,” Tiến sĩ Chris Farnitano, Viên 
chức phụ trách Y tế Quận Contra 
Costa, cho biết trong một tuyên bố. 
“Giảm sự lây truyền virus trong 
cộng đồng hiện giờ là chìa khóa 
để ngăn chặn những đợt bùng 
phát lây nhiễm trong tương lai để 
các bệnh viện quận của chúng ta 
không bị quá tải trong mùa đông.”

Lệnh bắt buộc này cũng sẽ yêu 
cầu nhân viên ở các khu vực trong 
cơ sở của những doanh nghiệp này 

khu vực một cách đồng đều dựa 
trên dân số “tuân theo các quy tắc 
nghiêm ngặt, phi đảng phái được 
thiết kế để tạo ra các khu vực có dân 
số tương đương, từ đó sẽ đem lại sự 
đại diện công bằng cho tất cả người 
dân California.”

Trong khi các bản đồ dự thảo 
chính thức của CCRC dự kiến sẽ được 
phát hành ngày 10/11, thì vào tháng 
10/2021, ủy ban này đã bắt đầu xem 
xét các bản thảo “hình dung” sơ bộ 
về các khu vực lập pháp và quốc hội.

“Chúng tôi hiện nay vẫn chưa có 
bất kỳ bản đồ dự thảo nào,” Ủy viên 

Sara Sadhwani cho biết trong cuộc 
họp hôm 27/10. “Chúng tôi chỉ đơn 
giản là đang xem xét những khả 
năng mà thôi.”

Một số cư dân Quận Cam đã bày 
tỏ rằng họ không cảm thấy cộng 
đồng của mình là một phần thuộc về 
Long Beach.

Cư dân thành phố Seal Beach 
Donna McGuire cho biết xa lộ 605 
“xác định rõ ràng” biên giới giữa Quận 
LA và Quận Cam trong một cuộc gọi 
tới cuộc họp hôm 30/10 của CCRC.

Bà McGuire cũng chỉ ra rằng các 
thành phố Rossmoor, Los Alamitos, 
và Cypress đều đang dùng chung các 
học khu, các thỏa thuận tương trợ 
lẫn nhau, và nhân viên tuyến đầu 
với phần còn lại của Quận Cam.

“Thật sự là cả ba thành phố đó 
không có điểm chung nào với Quận 
Los Angeles ở bên kia xa lộ 605,” bà 
McGuire nói. “Nên giữ các thành 
phố của Quận LA chung với nhau, 
giữ các thành phố của Quận Cam 
chung với nhau. Ba thành phố này 
giống Quận Cam hơn trong cách mà 
chúng tôi sử dụng mọi thứ.”

Bà Claire, một cư dân thành phố 

Cypress, cho biết trong cuộc gọi đến 
cuộc họp đó rằng cả ba thành phố 
trên đều đang chia sẻ “các giá trị 
gia đình và văn hóa cộng đồng” với 
Quận Cam.

Bà Mari Barke, chủ tịch Hội đồng 
Giáo dục Quận Cam và là cư dân lâu 
năm của Rossmoor, có đồng quan 
điểm này. Khu vực 2 của bà Barke 
bao gồm Rossmoor, Cypress, và Los 
Alamitos.

Bà Barke nói với The Epoch 
Times rằng, “Chúng tôi gắn bó rất 
nhiều với cộng đồng ở phía nam của 
chúng tôi hơn là phía bắc.”

Ủy ban 14 ủy viên CCRC năm nay 
bao gồm năm thành viên Đảng Dân 
Chủ, năm thành viên Đảng Cộng 
Hòa, và bốn thành viên độc lập. 
Các kiểm toán viên của tiểu bang đã 
chọn ra tám thành viên đầu tiên, và 
những thành viên còn lại thì do tám 
thành viên đó chọn.

Một phát ngôn viên của CCRC và 
Liên minh Tái phân chia Khu vực đã 
không phúc đáp yêu cầu bình luận 
vào thời điểm phát hành bài báo này.

Thanh Tâm biên dịch

Từ chối kiểm tra tình trạng chích ngừa của khách 
hàng, In-N-Out bị ngừng hoạt động

California xem xét việc chuyển một số thành phố sang các quận khác

thường,” Ủy viên FDA Tiến sĩ Janet 
Woodcock cho biết trong một tuyên 
bố hôm 29/10.

Ủy ban Tư vấn về Vaccine và Các 
Sản phẩm Sinh học Có liên quan của 
FDA đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ một 
liều thấp hơn của vaccine mRNA 
của Pfizer-BioNTech dành cho trẻ 
em nhỏ tuổi hơn. Trẻ em từ 12 tuổi 
trở lên đã được chích loại vaccine 
này từ nhiều tháng trước.

Trong một thông cáo báo chí, 
FDA cho biết phản ứng miễn dịch ở 
trẻ nhỏ cũng tương tự như ở những 
người từ 16 đến 25 tuổi. Dựa trên 
một nghiên cứu đang diễn ra từ cơ 
quan này, FDA cho biết loại vaccine 
này có hiệu quả 90.7% trong việc 
ngăn ngừa COVID-19 ở trẻ từ 5 đến 
11 tuổi.

Cơ quan này tiếp tục cho biết 
khoảng 3,100 trẻ em trong độ tuổi đó 
không có tác dụng phụ gì nghiêm trọng.

“FDA đã xác định rằng vaccine 
Pfizer đã đạt các tiêu chí để được 
chấp thuận sử dụng khẩn cấp,” 
cơ quan này cho biết. “Dựa trên 
toàn bộ bằng chứng khoa học hiện 
có, những lợi ích đã biết và có thể 
có của vaccine COVID-19 Pfizer-
BioNTech ở những người dưới 5 
tuổi thì vượt quá những rủi ro đã 
biết và tiềm ẩn.”

Một thông cáo báo chí do FDA 
đưa ra cho biết hệ thống giám sát 
của cơ quan này và CDC đã xác định 
được nguy cơ cao hơn về chứng 
viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim 

FDA chấp thuận vaccine COVID-19 Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
Tiếp theo từ trang 1

phải đưa ra bằng chứng đã chích 
ngừa đầy đủ hoặc bằng chứng xét 
nghiệm COVID-19 hàng tuần bắt 
đầu từ 01/11.

Một chi nhánh của In-N-Out ở 
San Francisco cũng đã phải đóng 
cửa tạm thời hôm 14/10 vì từ chối 
yêu cầu khách hàng đưa ra bằng 
chứng chích ngừa.

Chi nhánh này từ đó đã mở 
cửa trở lại nhưng chỉ phục vụ mua 
đem về.

The Epoch Times đã liên lạc với 
sở y tế của quận Contra Costa để 
yêu cầu bình luận thêm.

Hạo Văn biên dịch

MICAELA RICAFORTE

Trong một cuộc họp hôm 27/10, 
Ủy ban Tái phân chia Khu vực 

California (CCRC) đã đệ trình bản 
đồ khu vực bầu cử Hạ viện phía nam 
California, trong đó có Rossmoor và 
Los Alamitos – hai thành phố của 
Quận Cam – vào địa hạt bầu cử Hạ 
viện Long Beach.

Một bản đồ khu vực bầu cử quốc 
hội đã phản ánh những thay đổi 
tương tự, rằng sẽ chuyển dời các 
thành phố Rossmoor, Los Alamitos, 
và Cypress vào khu vực bầu cử quốc 
hội Long Beach này.

Các bản đồ và một bản đồ khu 
vực bầu cử Thượng viện cũng đều 
đề nghị rằng các thành phố của 
Quận Cam như Laguna Niguel, 
Dana Point, và San Clemente được 
gộp vào Quận San Diego.

Các bản đồ của năm nay dự kiến 
sẽ thay đổi đáng kể sau một thập 
niên gia tăng dân số, thay đổi số liệu 
thống kê dân số, và việc bị mất một 
ghế trong quốc hội.

Theo trang web của CCRC, ưu 
tiên của ủy ban này là phân bố các 

LM OTERO/AP PHOTO

ZACHARY STIEBER

Theo một nghiên cứu mới, tỷ 
lệ phá thai đã giảm khoảng 

50% ở Texas vào tháng Chín sau 
khi luật cấm phá thai mới có 
hiệu lực.

Sự sụt giảm này đã được Dự 
án Đánh giá Chính sách Texas xác 
nhận. Nhóm này đã so sánh số ca 
phá thai được thực hiện tại các 
phòng khám ở tiểu bang Texas 
vào tháng 09/2021 (2,164 ca) với 
vào tháng 09/2020 (4,313 ca).

Các nhà nghiên cứu thu thập 
số liệu thống kê các ca phá thai 
được thực hiện tại 19 trong số 
24 cơ sở phá thai ở tiểu bang 
Texas. Những cơ sở này thực 
hiện khoảng 93% tất cả các ca 
phá thai tại tiểu bang này.

Đạo luật nói trên có hiệu lực 
từ hôm 01/09, cấm các bác sĩ 
thực hiện phá thai mà không 
kiểm tra tim thai trước đó. Nếu 
nhịp tim được phát hiện, thì việc 
phá thai chỉ có thể được thực 
hiện nếu bác sĩ xác định đó là 
một chỉ định cấp cứu y tế.

Sự suy giảm số ca nạo phá 
thai cho thấy dự luật này đang 
có hiệu quả, theo lời từ bà 
Kimberlyn Schwartz, giám đốc 
truyền thông và liên lạc của nhóm 
ủng hộ sự sống có tên gọi Quyền 
Được Sống tại Texas, nói với The 
Epoch Times trong một email.

Bà nói rằng, “Dường như 
chúng tôi được khuyến khích từ 
những phát hiện này! Tổ chức 

Hoạt động Nhịp tim Texas đang 
cứu sống rất nhiều sinh mệnh 
mỗi ngày. Phong trào ủng hộ 
sự sống này đã trải qua nhiều 
thập niên phục vụ những phụ 
nữ mang thai có hoàn cảnh 
khó khăn, và chúng tôi rất may 
mắn khi được đồng hành cùng 
những người phụ nữ này trong 
suốt hành trình của họ.”

Nhà bảo trợ chính của dự luật 
này, Thượng nghị sĩ tiểu bang 
Bryan Hughes, đã không hồi đáp 
một lời nhắn qua điện thoại.

Bộ Tư pháp đang thách thức 
luật này và Tối cao Pháp viện sẽ 
xét xử vụ đó vào tháng 11.

Dữ liệu chỉ ra rằng một số 
phụ nữ Texas đang đến các 
tiểu bang lân cận để phá thai 
kể từ khi luật này có hiệu lực. 
Các nhà nghiên cứu cho biết 
thời gian chờ đợi tại các cơ 
sở ở các tiểu bang lân cận như 
New Mexico đã tăng vọt trong 
những tuần gần đây. Thời gian 
chờ đợi càng lâu thì có thể càng 
khiến phụ nữ gặp khó khăn 
hơn trong việc phá thai.

Viện Guttmacher ủng hộ phá 
thai đã ước tính rằng quãng 
đường lái xe trung bình một 
chiều đến bệnh viện có khả năng 
phá thai tăng hơn 14 lần, lên 247 
dặm (khoảng 397 km), khi luật 
này được thông qua.

“Đối với đại đa số phụ nữ 
Texas trong độ tuổi sinh sản, 
bệnh viện có thể phá thai gần 
nhất sẽ là ở các tiểu bang cũng 

có chính sách không ủng hộ việc 
phá thai (như Louisiana có tỷ lệ 
là 70% và Oklahoma là 23%), nơi 
mà các bệnh nhân đã phải chật 
vật để được chăm sóc và phải 
chịu những hạn chế mang tính 
trừng phạt và nặng nề của các 
tiểu bang đó,” các nhà nghiên 
cứu của viện này cho biết trong 
một bài đăng trên blog gần đây.

Họ cũng nói thêm rằng, “Do 
có nhiều rào cản đối với dịch vụ 
chăm sóc phá thai ở Oklahoma 
và Louisiana – bao gồm yêu 
cầu hai lần đến thăm khám tại 
Louisiana và thực tế là mỗi tiểu 
bang có khả năng rất hạn chế 
trong việc tiếp nhận nhiều bệnh 
nhân mới – nên một số người đi 
từ Texas thậm chí có thể sẽ phải 
đi xa hơn một tiểu bang nữa để 
được chăm sóc.”

Thanh Tâm biên dịch

Số ca phá thai ở Texas 
giảm 50% sau khi 
lệnh cấm có hiệu lực

Một nhân viên bảo vệ mở cửa Phòng 
khám sức khỏe toàn diện cho phụ nữ ở 

Fort Worth, Texas, hôm 01/09/2021.

JOHN FREDERICKS/THE EPOCH TIMES

FREDERIC J. BROWN/AFP/GETTY IMAGES

JOSEPH PREZIOSO/AFP VIA GETTY IMAGES

30%
CHA MẸ NÓI 
RẰNG HỌ “CHẮC 
CHẮN SẼ KHÔNG 
CHÍCH VACCINE” 
CHO CON.

- Theo một cuộc thăm 
dò của Kaiser Family 
Foundation 

1,750 USD
là số tiền 
phạt cơ sở 
In-N-Out ở 
Pleasant Hill 
vì cùng một vi 
phạm về y tế
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KEN SILVA

Vào ngày 01/03/1954, quân 
đội Hoa Kỳ cho nổ một vũ 

khí nhiệt hạch với sức mạnh 
kinh khủng đến mức các nhà 
khoa học đã đánh cược xem nó 
có đốt cháy cả bầu khí quyển của 
trái đất hay không.

Bầu khí quyển đã không bốc 
cháy, nhưng vụ nổ mạnh mẽ 
mang tính lịch sử đó đã lớn hơn 
gần gấp ba lần so với dự kiến, 
với đám mây hình nấm cao hơn 
độ cao được phép của các phi 
cơ thương mại. Nếu cho phát 
nổ ở Hoa Thịnh Đốn, thì người 
ta ước tính rằng toàn bộ dân số 
trong khu vực đó đều sẽ thiệt 
mạng, cùng với hàng triệu người 
nữa thiệt mạng ngay sau đó do 
nhiễm độc phóng xạ kéo dài đến 
tận biên giới Canada.

Nhưng thay vào đó, vụ thử 
nghiệm này lại diễn ra trên Quần 
đảo Marshall thưa thớt dân cư 
– y như hơn 65 vụ thử nghiệm 
khác diễn ra từ năm 1946 đến 
1958, mà các chuyên gia cho rằng 
gần tương đương với 1.7 quả 
bom cỡ Hiroshima [được kích 
nổ] mỗi ngày trong suốt 12 năm.

Quần đảo Marshall và cư 
dân nơi đó đã bị tàn phá bởi 
bụi phóng xạ từ các vụ nổ này 
trong suốt nhiều thập niên. Các 
cộng đồng đều đã được di dời, 
tỷ lệ ung thư tăng vọt, và một số 
hòn đảo đến nay vẫn không thể 
ở được. Tại một địa điểm trên 
Đảo Runit, một mái vòm bê-tông 
đang xuống cấp làm rò rỉ chất 
thải hạt nhân vào mạch nước 
ngầm, gây ra thiệt hại tiềm tàng 
cho môi trường – điều mà chính 
phủ Hoa Kỳ vẫn đang đánh giá.

Giờ đây, khi thỏa thuận quốc 
phòng giữa hai quốc gia sẽ hết 
hiệu lực vào năm 2023, thì quốc 
đảo Thái Bình Dương này đang 
yêu cầu hỗ trợ thêm.

Hàng năm, Hoa Kỳ chi 
khoảng 70 triệu USD cho Quần 
đảo Marshall dưới nhiều hình 
thức để đổi lấy quyền tiếp cận 
độc quyền các vùng đất và đường 
thủy cho các mục đích an ninh 
quốc gia, nhưng các nhà lãnh 
đạo Marshall và những người 
khác nói rằng điều đó gần như 
không đủ để phục hồi sau những 
tác động tàn phá của bức xạ hạt 
nhân cũng như các thiệt hại môi 
trường khác. Họ nói rằng các 
nhà đàm phán mà trước đó đã 
đạt được các thỏa thuận – bao 
gồm một thoả thuận trị giá 150 
triệu USD vào năm 1986 để đổi 
lấy việc từ bỏ quyền khởi kiện 
chính phủ Hoa Kỳ – đã không 
nhận ra rằng những hậu quả 
về sau của việc thử nghiệm hạt 
nhân vẫn tiếp diễn  trong nhiều 
thập niên nữa.

Dưới thời các chính phủ kế 
tiếp, chính quyền liên bang đã 
luôn do dự trong việc đảm nhận 
thêm trách nhiệm. Bộ Năng 

lượng cho biết việc bảo trì mái 
vòm trên Đảo Runit là thuộc về 
người Marshall, trong khi các 
cuộc đàm phán với các quan chức 
Bộ Ngoại giao thì lại trì hoãn.

Tình hình này là một mối 
quan tâm ngày càng tăng giữa 
một bộ phận tiêu biểu của các 
bên liên quan chính trị.

Trong nhiều thập niên, các 
nhà hoạt động nhân quyền đã 
kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ sửa 
chữa những bất công lịch sử, 
và trong những năm gần đây, 
họ đã có được sự tham gia của 
các quan chức an ninh quốc gia, 
những người sẵn sàng chấp 
nhận nhượng bộ hơn để Quần 
đảo Marshall không nằm dưới 
sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Những lo ngại và và thất vọng 
của tất cả các bên liên quan đã 
được trình bày tại một phiên 
điều trần của Ủy ban Tài nguyên 
Thiên nhiên Hạ viện hôm 21/10 
về tình trạng của mối bang giao 
Hoa Kỳ–Quần đảo Marshall. Tại 
đó, ủy ban này được thông báo 
rằng không có cuộc đàm phán 
nào diễn ra giữa hai nước kể từ 
hồi tháng 12/2020. 

“Đáng buồn thay, nghị trình 
tại cuộc họp tháng 12 đã được 
ấn định. Đó là một điều khoản 
rất cụ thể mà chúng tôi nghĩ là 
không đầy đủ, và chúng tôi muốn 
mở rộng các vấn đề trên – bao 
gồm cả vấn đề hạt nhân,” ông 
Casten Nemra, Bộ trưởng Ngoại 
giao của Quần đảo Marshall cho 
biết. “Đây là một phần lý do tại 
sao, theo quan điểm của chúng 
tôi, các cuộc đàm phán cứ diễn 
ra chậm chạp cho đến nay.”

Một trong những điểm trọng 
yếu chính là mái vòm chất thải 
trên Đảo Runit. Người Marshall 
đã kêu gọi sự trợ giúp liên quan 
đến mái vòm này trong nhiều 
năm, nhưng các quan chức Hoa 
Kỳ được cho là đã từ chối.

Trong tuyên bố mở đầu của 
mình tại phiên điều trần, quan 
chức Bộ Năng lượng Matthew 
Moury nhắc lại quan điểm của 
chính phủ [Hoa Kỳ] rằng “Quần 
đảo Marshall chịu trách nhiệm 
hoàn toàn việc duy trì và giám 
sát mái vòm và Đảo Runit.”

Tuyên bố của ông Moury đã 
gây phẫn nộ cho nhiều thành 
viên ủy ban, những người cho 
rằng Bộ Ngoại giao có thể sẽ 
phải chịu trách nhiệm về chính 
sách này.

Dân biểu Katie Porter (Dân 
Chủ–California) đã chỉ trích Bộ 
Ngoại giao vì từ chối tham dự 
phiên điều trần và vì được cho là 
đã gợi ý các ban ngành khác về 
những điều không nên nói.

Ông Gregorio Sablan, đại 
diện tại Hạ viện của Quần đảo 
Bắc Mariana, cũng cáo buộc 
quan điểm của ông Moury được 
lấy từ Bộ Ngoại giao [Hoa Kỳ] 
sau khi ông Moury không thể 
viện dẫn điều khoản quy trách 

nhiệm về Đảo Runit cho Quần 
đảo Marshall.

“Phần nào của hiệp ước [quân 
sự Hoa Kỳ–Marshall] nói rằng 
Marshall chịu trách nhiệm cho 
việc thử nghiệm Mái vòm trên 
đảo Runit?” ông Sablan hỏi.

“Đó là thông tin lịch sử được 
cung cấp cho tôi với tư cách là 
người thực hiện các chương 
trình này,” ông Moury nói.

“Tôi xin hỏi là họ có làm việc 
cho Bộ Ngoại giao không?” ông 
Sablan hỏi.

Ông Sablan nói: “Tôi không 
nhận được câu trả lời cho câu 
hỏi đó.”

Trả lời một câu hỏi truyền 
thông từ The Epoch Times, Bộ 
Ngoại giao cho biết sẽ “không 
thích hợp” để bộ này tham dự 
một phiên điều trần như vậy vào 
thời điểm này.

“Sau khi trao đổi ý kiến với 
Điện [Capitol] và liên ngành, Bộ 
Ngoại giao kết luận rằng việc 
Bộ tham gia phiên điều trần vào 
thời điểm được yêu cầu là không 
thích hợp,” một phát ngôn viên 
của Bộ Ngoại giao cho biết. “Bộ 
đã từ chối lời mời và thay vào 
đó đã đề nghị cung cấp một bản 
hướng dẫn cho các thành viên 
có liên quan và [có thể] tham gia 
vào một phiên điều trần trong 
tương lai.”

Bộ Ngoại giao cũng không 
chấp nhận quan điểm cho rằng 
Quần đảo Marshall chịu hoàn 
toàn trách nhiệm đối với Đảo 
Runit, khi nói rằng họ đã giúp đất 
nước này trong các vấn đề về môi 
trường trong nhiều thập niên.

Tại phiên điều trần, các nhân 
chứng phía an ninh quốc gia bày tỏ 
sự thất vọng trước việc chính phủ 
Hoa Kỳ không đủ tích cực với đối 
tác Thái Bình Dương của mình.

“Thành thật mà nói, tôi giật 
mình vì thấy thiếu các cuộc đàm 
phán,” ông Dean Trình (Dean 
Cheng), một nhà phân tích về 

các nghiên cứu Á Châu của Quỹ 
Heritage cho biết. Ông Trình 
nói rằng Trung Quốc sẽ lấp vào 
khoảng trống mà Hoa Kỳ để lại 
nếu nước này không tuân thủ 
các nghĩa vụ của mình ở Quần 
đảo Marshall.

“Thời gian không còn nhiều 
nữa, và có những người khác 
đang theo dõi và chờ đợi để khai 
thác cơ hội mà chúng ta định bày 
chúng trên một chiếc đĩa bạc,” 
ông nói.

Theo ông Trình, Quần đảo 
Marshall là một khu vực chiến 
lược trọng yếu cả về quân sự và 
kinh tế. Ông cho biết các cơ sở 
tại Đảo san hô vòng Kwajalein, 
thuộc Quần đảo Marshall, hỗ 
trợ cho phòng thủ hỏa tiễn và 
các radar và các cơ sở khác 
nhau cung cấp dữ liệu cho các 
kỹ sư và các nhà lập kế hoạch 
phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ 
để giúp cải thiện khả năng đánh 
chặn hỏa tiễn.

“Cuối cùng, các cơ sở ở [Quần 
đảo Marshall], bao gồm cả trên đảo 
san hô vòng Kwajalein, đóng một 
vai trò trung tâm trong việc giám 
sát không gian,” ông Trình nói.

Trong khi đó, mái vòm trên 
Đảo Runit thì tiếp tục bị rò rỉ. 
Ông Moury nói với các thành 
viên của ủy ban rằng bộ phận 
của ông có kinh phí và các nguồn 
lực để điều tra phạm vi thiệt hại 
và rủi ro có liên quan đến môi 
trường liên quan, nhưng ông cho 
biết các hạn chế đi lại liên quan 
đến đại dịch đã ngăn cản nhân 
viên của ông đến thăm khu vực 
này – một tuyên bố khác khiến 
ủy ban này phẫn nộ.

Ông Moury đã khẳng định 
rằng những hạn chế đi lại do 
COVID-19 là một trở ngại đáng 
kể để đánh giá mái vòm này. Ông 
nói, “Các hạn chế do COVID là 
có thực và đã được thiết lập để 
bảo vệ người dân của Quần đảo 
Marshall.”

Sau phiên điều trần này, Bộ 
Ngoại giao đã cung cấp thêm các 
chi tiết về kế hoạch giám sát mạch 
nước ngầm của Quần đảo Runit.

“Vào tháng 08/2019, DOE 
[Bộ Năng lượng] đã nhận được 
1.7 triệu USD để hợp tác chặt 
chẽ với RMI [Cộng hòa Quần 
đảo Marshall] nhằm phát triển 
một chương trình giám sát mạch 
nước ngầm đáng tin cậy… trong 
đó bao gồm các kế hoạch khoan 
các lỗ mới trong và xung quanh 
cấu trúc ngăn chặn của Lòng 
chảo Cactus nhằm thu thập các 
mẫu nước đại diện để phân tích 
hàm lượng phóng xạ,” một phát 
ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói 
với The Epoch Times.

“Chương trình lấy mẫu này 
sẽ cho phép DOE giúp RMI phát 
triển và thiết lập một chương 
trình giám sát mạch nước ngầm 
dài hạn.”

Thanh Tâm biên dịch

ENRICO TRIGOSO

Mặc dù vaccine COVID-19 
luôn được các phương 

tiện truyền thông đại chúng 
quảng cáo là an toàn và hiệu 
quả, nhưng nhiều nhân viên 
y tế vẫn từ chối chích ngừa, và 
những người công khai lên tiếng 
bày tỏ mối quan tâm của họ đều 
sẽ bị các công ty Big Tech kiểm 
duyệt hoặc loại bỏ khỏi các nền 
tảng của họ.

Một số y tá và bác sĩ đang 
từ chối [thực hiện] các lệnh bắt 
buộc chích vaccine ngay cả khi 
hành động từ chối này sẽ đánh 
đổi công việc của họ.

The Epoch Times đã liên lạc 
với một số chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe này để tìm nguyên cớ.

‘Không thể hoàn toàn
đồng tình’
Bà Emily Nixon là một y tá làm 
việc trong ngành y tế được 18 
năm. Khi công ty MaineHealth - 
nơi bà làm việc thông báo rằng 
yêu cầu chích ngừa là bắt buộc, 
bà đã nhanh chóng tổ chức một 
nhóm có tên là Liên minh Nhân 
viên Y tế Chống lại Các lệnh Y tế 
bắt buộc và đã đệ một đơn kiện.

Bà Nixon cho biết, “Hàng 
ngàn nhân viên y tế đã đang 
và sẽ bị mất việc làm. Cơ sở hạ 
tầng y tế vốn đã yếu kém của 
Maine sẽ không thể chịu đựng 
được tình trạng tổn thất nhân 
sự nghiêm trọng này. Các sinh 
mạng sẽ bị tước đoạt. Việc 
chăm sóc [sức khỏe] ngày càng 
bị hạn chế. Chúng tôi đang phải 
nếm trải sự kiểm duyệt tin tức ở 
tiểu bang này.”

“Đứng từ quan điểm của tôi, 
là một chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe, tỉnh táo, khỏe mạnh, có 
nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe 
được công nhận, có thể tự chăm 
sóc bản thân tuyệt vời, thì đó là 
một sự xúc phạm khi trông chờ 
rằng tôi phải chấp nhận chích 
một loại chất không rõ nguồn 
gốc và tính hiệu quả, cũng như 
trở thành một tấm gương cho 
những con người vĩ đại mà tôi 
đang phục vụ, để họ trao quyền 
của mình cho các công ty dược 
phẩm, những kẻ phạm trọng tội, 
đang cố gắng băng bó cho vết 
thương hở miệng về sự thực.”

Bà Nixon nói: “Việc bắt buộc 
chích ngừa mà không có ngoại 
lệ là vô lương tâm, đặc biệt 
khi loại vaccine này là một sản 
phẩm y tế hoàn toàn mới vẫn 
đang trong quá trình nghiên 

cứu trong năm đầu tiên. Các ca 
nhiễm bệnh không được báo 
cáo đầy đủ. Chúng tôi biết loại 
vaccine này có ‘kẽ hở’. Tính an 
toàn và hiệu quả của loại vaccine 
này vẫn chưa được chứng minh. 
Thực tế vẫn có những phương 
pháp điều trị thay thế và an 
toàn khác. Cũng không thể hoàn 
toàn đồng tình mà không có dữ 
liệu dài hạn, hay dữ liệu khách 
quan nào. Việc đe dọa công ăn 
việc làm của chúng tôi chính là 
sự cưỡng chế trắng trợn. Quyền 
được Chúa ban cho sự toàn vẹn 
về thân thể và quyền tự chủ cá 
nhân của chúng tôi đã bị tước 
bỏ bằng những lệnh bắt buộc 
này, và chúng tôi sẽ không ủng 
hộ điều đó.”

‘Tác dụng phụ là có thật’
Cô Jaclyn Zubiate, người đang 
làm việc cho Hệ thống Y tế phía 
Nam của Main (Southern Maine 
Health Care), rất yêu thích công 
việc y tá chuyên khoa của mình.

Cô Zubiate cho biết, “Tôi đã 
không chích vaccine, mặc dù 
tôi sẽ bị chấm dứt hợp đồng… 
Bây giờ với dữ liệu mà chúng 
tôi thu thập được, thì chúng tôi 
biết rằng tỷ lệ sống sót [của bệnh 
nhân COVID-19] là khá cao. 
Trong hơn 18 tháng qua, tôi chỉ 
đưa một bệnh nhân đến phòng 
cấp cứu trong tình trạng suy hô 
hấp. COVID không khác biệt với 
những virus khác, không giống 
như những căn bệnh mà vaccine 
có sẵn. Tại sao tôi lại cần chích 
vaccine cho một thứ bệnh có tỷ 
lệ sống sót 99% mà không có bất 
kỳ đặc điểm nào có thể phân biệt 
ra được?” 

Cô Zubiate cũng nói rằng, “Các 
nhân viên y tế không chích ngừa 
vì họ biết rằng các tác dụng phụ 
[của vaccine] là có thật. Trong 
phòng cấp cứu, tôi đã thấy triệu 
chứng viêm cơ tim, viêm mô tế 
bào, và các triệu chứng thần kinh 
bất thường, cùng một loạt các tác 
dụng phụ khác. Tôi đã thấy mọi 
người rất ốm yếu sau khi chích 
vaccine, và sau đó đi xét nghiệm 
thì cho kết quả dương tính. Tỷ 
lệ dương tính nhiễm COVID sau 
khi được chích ngừa là rất cao, 
theo các nghiên cứu gần đây và 
những gì tôi đang thấy tại bệnh 
viện của mình. Một loại vaccine 
nên có tác dụng, nhưng loại 
vaccine này không khởi được 
tác dụng nào hết. Vaccine cần 
phải được thử nghiệm trong 
nhiều năm trên một thứ gì đó 
khác không phải là con người 

trước khi chúng ta gọi thứ đó là 
‘an toàn và hiệu quả’. Đã có hơn 
15,000 ca tử vong do vaccine mà 
truyền thông không hề nói đến. 
Tôi sẽ không bao giờ nhận rủi ro 
đó cho mình.”

‘Dữ liệu tự nói lên vấn đề’
Bà Jessica Mosher đã là một 
y tá chuyên nghiệp trong hơn 
một thập niên. Bà cũng là một 
bà mẹ bốn con và là một cựu 
binh của Hải quân Hoa Kỳ, 
người đã mất việc vì từ chối 
các mũi chích ngừa.

Bà từng là một điều dưỡng 
trưởng, quản trị viên quan sát 
bệnh nhân, và giám đốc chương 
trình điều dưỡng tại Bệnh viện 
Đa khoa Redington-Fairview.

Bà Mosher cho biết, “Bảo vệ 
sức khỏe và thành tín với niềm 
tin tôn giáo của mình sẽ luôn là 
lựa chọn của tôi thay vì công việc. 
Thánh thư hứa rằng ‘chừng nào 
trái đất còn, thì sẽ vẫn có mùa 
màng và thu hoạch’; phía bên này 
của thiên đường, việc làm thì vô 
kể, nhưng chúng ta chỉ có một 
cuộc đời mà thôi.”

“Tôi có bằng thạc sĩ về điều 
dưỡng và được tuyển dụng 
làm giáo sư nghiên cứu chăm 
sóc bệnh nhân và thực hành [y 
học] dựa trên bằng chứng. Tôi 
có kỹ năng thu thập và phân 
tích dữ liệu và đưa ra kết luận. 
Tôi không dựa vào truyền thông, 
chính phủ, hay là Big Tech cho 
bất kỳ quyết định chăm sóc sức 
khỏe của mình trước căn bệnh 
COVID-19, và tôi không có kế 
hoạch thay đổi hướng đi. Dữ liệu 
tự nó nói lên những tác hại mà 
những loại vaccine thử nghiệm 
này đã gây ra và sự thiếu những 
nghiên cứu về vaccine này.” 

Bà nói rằng, “Những gì tôi đã 
thấy với tư cách là một y tá và 
những gì mà những người khác 
đã chia sẻ sau khi chích ngừa 
đã chứng thực cho kết luận này. 
Virus, giống như cảm lạnh và 
cúm, không có thuốc chữa. Tuy 
nhiên, bệnh này lại có tỷ lệ sống 
sót gần như 100%. Những người 
thúc đẩy chích vaccine kia chỉ là 
đang chạy theo tiền. Còn tôi thì 
đang theo khoa học. Nhân viên y 
tế không định rời xa niềm đam 
mê hay mức lương ổn định để tự 
làm khổ mình. Số lượng người 
sẵn sàng bị sa thải chính là hồi 
còi báo động từ bên trong.”

‘Các nhân viên y tế đều có 
miễn dịch tự nhiên’
Ông John Lewis làm việc cho 

một bệnh viện lớn ở miền nam 
tiểu bang Maine.

Ông là người ủng hộ mạng 
sống và tin rằng tất cả sinh mạng 
trên đời này đều là trân quý.

Ông Lewis cho biết, “Khi biết 
về cả ba loại vaccine hiện có đều 
đang được thử nghiệm, phát 
triển, hoặc sản xuất bằng cách sử 
dụng các dòng tế bào thai nhi từ 
việc phá thai tự chọn, tôi thực sự 
không thể nào vi phạm đức tin 
sâu sắc của mình. Dự đoán rằng 
tôi sẽ có thể nộp đơn xin miễn 
chích ngừa [vì lý do] tôn giáo, 
nhưng thật khó để chấp nhận 
rằng tôi không được miễn chích 
ngừa sau khi xét thấy tôi là một 
người làm việc từ xa và không 
tiếp xúc với bệnh nhân nào.”

Ông Lewis nói rằng, “Ngoài 
các việc miễn trừ chích ngừa 
vì lý do y tế hoặc tôn giáo, thì 
nhiều nhân viên y tế đang xem 
xét lợi ích–rủi ro của việc chích 
ngừa này. Việc này cũng có cách 
tiếp cận tương tự với hoạt động 
cung cấp dịch vụ chăm sóc cho 
bệnh nhân, trong đó cần có sự 
đồng ý có hiểu biết của bệnh 
nhân. Nhiều nhân viên y tế có 
khả năng miễn dịch tự nhiên. 
Những người khác thì không 
cảm thấy có đủ nghiên cứu 
dài hạn về các tác dụng có hại. 
Ngoài ra, những nhân viên y tế 
này luôn tận mắt chứng kiến 
những gì đang xảy ra trong 
bệnh viện, vốn không nhất thiết 
là phù hợp với cách đưa tin [của 
giới truyền thông] này.”

‘Không ai trong chúng tôi’ 
thấy những đợt tăng mạnh
Bà Heather Sadler, một y tá 
chuyên nghiệp, cũng yêu thích 
công việc y tá của mình, nhưng 
bà nói rằng sức khỏe của bà và 
gia đình quan trọng hơn nhiều 
so với tiền lương của bà.

Bà Sadler cho biết, “Đây là 
công nghệ vaccine kiểu mới 
(nếu bạn muốn gọi nó như vậy) 
vốn CHƯA BAO GIỜ thành 
công cả, và cũng không có dữ 
liệu liên quan đến tác dụng lâu 
dài, không nên nhầm lẫn với 
‘tác dụng phụ’ như là điều mà 
công chúng dường như đang bị 
ám ảnh. Tôi luôn là người phân 
tích các lựa chọn chăm sóc sức 
khỏe của mình thông qua lăng 
kính tỷ lệ rủi ro–lợi ích. Ý thức 
rõ những gì tôi biết về căn bệnh 
COVID (và tôi đã thực hiện rất 
nhiều nghiên cứu), tôi cũng 
không rơi vào bất kỳ nguy cơ 
cao mắc bệnh nặng/tử vong 

nào như: độ tuổi trên 65, béo 
phì, bệnh tim, tiểu đường, bệnh 
phổi mãn tính, và bị suy giảm hệ 
miễn dịch. Đối với tôi và chính 
gia đình tôi, sẽ có nhiều nguy cơ 
cao bị tác dụng phụ, hoặc ảnh 
hưởng lâu dài từ việc chích một 
chất hầu như không rõ nguồn 
gốc vào trong người của mình.”

“Tôi là điều dưỡng khoa Ung 
bướu/Huyết học, và tôi nhận 
thấy rằng chúng tôi đang gặp 
phải tình trạng gia tăng số ca 
nhập viện/chuyển viện do huyết 
khối và rối loạn đông máu. Ví dụ, 
chỉ trong một tuần, mà chúng tôi 
có hai bệnh nhân trong bệnh viện 
được chẩn đoán rối loạn đông 
máu hiếm gặp… Và điều này xảy 
ra hai lần trong một tuần ở vùng 
nông thôn trung tâm tiểu bang 
Maine. Lý do chung duy nhất là 
mỗi trường hợp đều được chích 
một mũi vaccine COVID vào ba 
ngày trước đó. Điều này có được 
báo cáo cho CDC không? Tôi 
chẳng biết nữa.”

Bà Sadler nói rằng, “Chỉ có 
4 trong số khoảng 20 đến 25 
người mà tôi quen biết gần đây 
có kết quả xét nghiệm dương 
tính với COVID là chưa được 
chích ngừa. Vâng, là chưa chích 
ngừa đấy. Phần lớn những 
người xung quanh tôi có kết 
quả dương tính trong ba tháng 
qua đều đã được chích ngừa 
đầy đủ. Thế thì tại sao tôi lại 
muốn có nguy cơ bị tác dụng 
phụ hoặc ảnh hưởng lâu dài của 
việc chích ngừa này nếu tôi vẫn 
có thể nhiễm bệnh và lây lan 
con virus này? Điều đó chẳng 
hợp lý chút nào. Hai ví dụ đó rõ 
ràng đã đánh bại hoàn toàn lý 
thuyết của họ rằng ‘nó an toàn 
và hiệu quả’”.

“Tôi thường xuyên liên lạc 
với các nhân viên y tế khác ở tiểu 
bang Maine, và không ai trong 
chúng tôi thấy ‘sự tăng mạnh’ 
nào mà công chúng được bảo là 
đang xảy ra.”

“Đây là Mỹ quốc! Tôi có mọi 
quyền để đưa ra một quyết định 
sáng suốt liên quan đến việc 
chăm sóc sức khỏe của mình. Bất 
kể bạn được bảo cái gì đi nữa, thì 
những gì mà tôi làm đều không 
có ảnh hưởng trực tiếp đến bạn,” 
bà Sadler nói.

‘Tự do là điều quan
trọng nhất’
Bà Sherri Thornton từng là 
thành viên và chủ tịch Hội đồng 
Cố vấn Maine SAFE và đã làm y 
tá trong 45 năm qua.

Bà đã dự định nghỉ hưu 
nhưng vẫn muốn làm việc đến 
hết năm nay; tuy nhiên, khi thấy 
lệnh cấm này, bà đã quyết định 
nghỉ hưu sớm hơn.

Bà Thornton nói rằng, “Tôi 
tin rằng tự do chính là điều quan 
trọng nhất trong cuộc đời bên 
cạnh sự cứu rỗi. Không ai có 
quyền nói cho tôi biết tôi có thể 
làm gì hoặc không thể làm gì với 
cơ thể mình ngoại trừ Chúa cả. 
Các loại vaccine đó đã được sản 
xuất từ mô bào thai, và tôi phản 
đối việc phá thai.”

Bà Thornton còn cho biết, 
“Các thành phần của vaccine 
không hề an toàn. Có nhiều 
tác dụng phụ gây hại hơn là 
virus corona. Nó cũng không 
bảo vệ khỏi các biến thể nào 
cả... Việc chích ngừa cho tất 
cả mọi người sẽ không thể đạt 
được khả năng miễn dịch cộng 
đồng và chỉ gây ra nhiều biến 
thể hơn cho những ai không có 
hệ miễn dịch tự nhiên có thể 
chống chọi được.” 

Ba nhân viên chăm sóc sức 
khỏe khác chống lại các lệnh bắt 
buộc chích vaccine này đã liên 
lạc với The Epoch Times nhưng 
không muốn tiết lộ danh tính của 
họ hoặc của người quản trị.

Thanh Tâm biên dịch

WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES
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"Thuốc Trường Sinh 
Bất Lão" NMN

Trong những năm gần đây, hàng chục nhà khoa 
học hàng đầu trên thế giới đã công bố hàng trăm 
bài báo về kết quả nghiên cứu của NMN trong lĩnh 
vực lão hóa trên các tạp chí khoa học nổi tiếng 
quốc tế và nhận thấy NMN có thể đảo ngược quá 
trình lão hóa.
Bổ sung NMN có thể làm tăng và phục hồi nồng độ 
NAD + trong cơ thể một cách hiệu quả, tăng cường 
khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa 
cơ thể một cách đáng kể! Kể từ khi phát hiện ra 
NMN và NAD +, sáu giải Nobel Hóa học hoặc Sinh 
học đã ra đời.
Giáo sư Trường Đại học Y Khoa Harvard đã phát 
hiện ra rằng NMN có thể đảo ngược quá trình lão 
hóa và đưa các chỉ số cơ thể của chuột tương           

NAD + Là Gì
NAD + còn được gọi là coenzyme, tồn tại 
trong mọi tế bào và tham dự vào quá trình 
tổng hợp năng lượng, là chất cần thiết để 
duy trì sự sống, không có nó con người sẽ 
chết trong vòng 30 giây. Theo tuổi tác, mức 
độ NAD + trong cơ thể con người sẽ giảm đi 
đáng kể, NMN là tiền thân của NAD +. Bằng 
cách bổ sung NMN, mức độ NAD + trong cơ 
thể có thể được tăng lên để đạt được mục 
đích kéo dài tuổi thọ. 

Những Bí Mật của 
Người Giàu

Lần đầu tiên, khi NMN được tung ra thị 
trường, nó cực kỳ đắt đỏ. Chỉ những người 
giàu hàng đầu như Ông Lý Gia Thành và Ông 
Buffett mới có khả năng tài chánh sử dụng 
nó. Ông Buffett và Ông Lý Gia Thành có 
được nổi bậc trong giới kinh doanh, trụ vững 
ở tuổi 90, do NMN đã đóng góp rất nhiều!

Bây Giờ Công Chúng Cũng 
có thể Thưởng Thức nó
Bây Giờ Công Chúng Cũng 
có thể Thưởng Thức nó
NMN9600 sản xuất tại Mỹ, nổi tiếng với độ tinh 
khiết cao, hàm lượng và hiệu ứng cao. Công ty 
Edward International USA dành được cung cấp 
độc quyền, có uy tín tại Mỹ. Người bình thường 
cũng có thể mua được NMN, giá bán thống nhất 
toàn cầu, có chương trình giảm giá đặc biệt: Mua 
12 tặng 11, Tặng thêm: Trùng Thảo Chí Tôn (dạng 
lỏng) trị giá $1699, cung không đủ cầu, bán rất 
nhanh. Nay có hàng vừa về, xin đặt trước càng 
sớm càng tốt!
Trên thị trường có một số phụ dược NMN cạnh 
tranh với giá bán lẻ tương đương nhau nhưng trên 
lọ không ghi rõ số viên và hàm lượng trong mỗi 
viên, đặc biệt hàm lượng không đồng đều dẫn đến 
chất lượng khác nhau. Vì vậy, phải lựa chọn một 
sản phẩm sức khỏe có danh hiệu là điều quan 
trọng nhất. Công ty Edward International USA 
không bị lời phàn nàn nào trong 27 năm và được 
đón nhận nồng nhiệt, đánh giá cao, bán chạy nhất 
trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Công ty Edward International USA, 
Địa chỉ: 9552 Las Tunas Dr. , Temple City, CA 91780

www.edvip.com

Mua 12 tặng 11

Độ tinh khiết Cao
Hàm lượng Cao, Hiệu quả Cao

Độ tinh khiết Cao
Hàm lượng Cao, Hiệu quả Cao

Điện thoại 
miễn phí 

Hàng vừa đến
đặt trước càng sớm càng tốt!

Hàng vừa đến
đặt trước càng sớm càng tốt!

Xin dùng Mã giảm 
giá đặc biệt: 555

Tặng thêm: Trùng Thảo Chí Tôn 
(dạng lỏng) trị giá $1699

Hãy ủng hộ

Quá tốt

Sự lựa chọn của các tỷ phú hàng đầu

Mua ba tặng một Tặng thêm: Linh Chi Tôn

Mua bốn tặng hai Tặng thêm: Dưỡng Gan Tố

Mua sáu tặng năm Tặng thêm: Tâm Lão Khang

đương 60 tuổi về trạng thái 
tương đương với 20 tuổi.

Quần đảo Marshall tìm kiếm thỏa thuận mới với Hoa KỳNhân viên y tế: thà mất việc còn hơn 
chích vaccine COVID-19

Ảnh chụp cuộc thử nghiệm nổ bom 
Seminole của Chiến dịch Cánh Đỏ 
(Operation Redwing), được tiến 
hành trên bờ biển của đảo Bogon.

Việc đe dọa công 
ăn việc làm của 
chúng tôi chính là 
sự cưỡng chế trắng 
trợn. Quyền được 
Chúa ban cho sự 
toàn vẹn về thân 
thể và quyền tự chủ 
cá nhân của chúng 
tôi đã bị tước bỏ 
bằng những lệnh 
bắt buộc này, và 
chúng tôi sẽ không 
ủng hộ điều đó.
Bà Emily Nixon là một y tá
làm việc trong ngành y tế
được 18 năm.

Giờ đây, khi thỏa 
thuận quốc phòng 
giữa hai quốc gia 
sẽ hết hiệu lực 
vào năm 2023, thì 
quốc đảo Thái 
Bình Dương này 
đang yêu cầu hỗ 
trợ thêm.

Một điều dưỡng rút một liều 
vaccine từ một lọ vaccine ở Bowie, 

Maryland, hôm 25/03/2021.

70 TRIỆU USD
Là số tiền hàng năm mà Hoa 
Kỳ phải chi cho  Marshall dưới 
nhiều hình thức để đổi lấy 
quyền tiếp cận độc quyền các 
vùng đất và đường thủy cho 
các mục đích an ninh quốc gia.
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BÌNH LUẬN “Nhiều nỗ lực của chính phủ 
trong việc chống lại virus 
Trung Cộng đã bị chính trị 
làm hỏng.”  - Robert G. Natelson 

“Khi tôi nghe những người ủng hộ biến đổi khí hậu tuyên bố 
rằng 97% các nhà khoa học đồng ý rằng biến đổi khí hậu 
do con người gây ra là có thật, tôi không thể không nghĩ đến 
Albert Einstein và các nhà cách mạng khoa học khác và tự 
hỏi liệu họ sẽ nghĩ gì về tuyên bố đó!”  - Digby D. Macdonald

REUTERS

KINH TẾ-TÀI CHÍNH Các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng GDP 5.3% 
trong quý 4 và tăng trưởng GDP cả năm 5.7% – 
tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất của Hoa Kỳ 
kể từ năm 1984.

khoản giảm, đặc biệt là khi nền 
kinh tế bắt đầu chậm lại.

Khủng hoảng dầu lửa
Việc tăng giá gần đây của năng 
lượng, hàng hóa, và thực phẩm đã 
làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến 
nhiều người suy đoán rằng chúng 
ta có thể quay trở lại những năm 
1970, khi lạm phát vượt khỏi tầm 
kiểm soát.

Hai cú chấn động lớn diễn ra 
trong những năm 1970 – Chiến 
tranh Ả Rập-Israel năm 1973 và 
Cách mạng Iran năm 1979 – khiến 
nguồn cung năng lượng bị cắt 
giảm đáng kể. Lạm phát đã ở mức 
cao trong thời gian đó, lại chịu 
thêm cuộc khủng hoảng dầu đã 
đẩy lạm phát của Hoa Kỳ lên mức 
hai con số. Cuộc khủng hoảng dầu 
mỏ đã tạo ra nhiều bài học cho 
Hoa Kỳ, một trong số đó là việc 
cần phải giảm phụ thuộc vào dầu 
mỏ ngoại quốc.

Nhà phân tích Henry Allen của 
Deutsche Bank cho biết đợt tăng 
giá khí đốt gần đây “gợi nhớ đến 
những gì đã xảy ra với dầu vào đầu 
những năm 1970”.

Ông Allen cho biết trong một 
báo cáo mới đây: “Khi toàn cầu 
cố gắng chấm dứt nhiên liệu hóa 
thạch thêm bước nữa, chúng ta có 
thể gặp nhiều sự chấn động về năng 
lượng hơn trong suốt thập kỷ này.”

Giá tại trạm xăng đã tăng lên 
$3.39 mỗi gallon đối với xăng 
thông thường hôm 26/10, cao hơn 
$1 so với giá vào tháng 10/2020.

Ông Allen nói, “Hiện tại, vẫn còn 
một khoảng cách xa so với những gì 
chúng ta đã thấy trong những năm 
1970,” nhưng lưu ý rằng một số yếu 
tố, chẳng hạn như chính sách tiền 
tệ nới lỏng, mức nợ quốc gia đáng 
kể, thiếu hụt lao động, và phi toàn 
cầu hóa “chỉ ra rằng áp lực lạm phát 
ngày nay lớn hơn nhiều."

Khí đốt là một trong những 
nguyên nhân chính dẫn đến lạm 
phát trong tháng Chín, tăng 42% 
so với một năm trước. Bất chấp giá 
dầu tăng, các nhà sản xuất dầu Hoa 

Kỳ tiếp tục giữ chi tiêu vốn (capex) 
ở mức thấp, do họ không được 
khuyến khích bởi các chính sách 
khí hậu hiện tại.

Theo cơ quan xếp hạng 
Moody's, các công ty khai thác và 
sản xuất dầu mỏ cần đầu tư 542 
tỷ USD trên toàn thế giới để tránh 
khủng hoảng nguồn cung ứng toàn 
cầu tiếp theo.

Tương tự, giá kim loại đã tăng 
đáng kể so với năm 2020. Chi phí 
năng lượng cao đang khiến các nhà 
máy luyện kim phải cắt giảm sản 
xuất kẽm và nhôm trên toàn cầu.

Bùng nổ tiền mặt, nhiều công ty 
dầu mỏ, kim loại, và khai thác mỏ đã 
mua lại cổ phiếu hoặc trả cổ tức, thay 
vì mở rộng chi tiêu vốn để giải quyết 
tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Sự gia tăng mới nhất về lây 
nhiễm virus corona, đặc biệt là ở 
các nước Đông Nam Á, cũng đã 
khiến các nhà máy và cảng ngưng 
hoạt động, làm tăng gián đoạn 
nguồn cung ứng vi mạch bán dẫn 
và các nguyên liệu thô khác.

Phát biểu tại hội nghị thượng 
đỉnh Yahoo Finance hôm 25/10, 
Giám đốc điều hành Pat Gelsinger 
của Intel nói rằng “tình trạng thiếu 
vi mạch bán dẫn đang ở mức tồi tệ 
nhất hiện nay.”

Ông dự đoán tình trạng thiếu 
hụt sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 
2023, vì các công ty cần có thời 
gian để xây dựng năng lực sản xuất. 
Các nhà sản xuất xe hơi đã bị ảnh 
hưởng nặng nề vì [thiếu hụt] cung 
ứng vi mạch bán dẫn này, khiến 
lượng xe tồn kho giảm. Giá xe hơi 
đã qua sử dụng, một trong những 
nguyên nhân dẫn đến lạm phát lớn 
nhất trong năm 2021, đã tăng 24% 
trong tháng Chín so với một năm 
trước. Giá xe mới cũng tăng 9%.

Khủng hoảng lao động
Bên cạnh sự gián đoạn chuỗi cung 
ứng, tình trạng thiếu hụt lao động 
đang diễn ra đã trở thành một vấn 
đề lớn đối với các công ty Hoa Kỳ. 
Cơ hội việc làm mới đã tăng lên 
mức cao kỷ lục trong thời gian 
gần đây, nhưng nhiều người Mỹ 
vẫn lưỡng lự tái tham gia vào lực 
lượng lao động.

Bà Sara Gordon, phó chủ tịch 
kiêm trưởng bộ phận khách hàng 
tại công ty cung ứng nhân sự 
Adecco Group, cho biết đại dịch đã 
dẫn đến sự thay đổi mô hình trong 
thị trường lao động nơi những 
người lao động hiện đang “đánh 
giá lại các ưu tiên của họ.”

Công nhân Hoa Kỳ, những 
người đã phải chịu mức lương trì 
trệ trong nhiều năm, đang được 
chứng kiến   quyền lực của họ. Tiền 
lương trong tháng Chín tăng 4.6% 
so với năm 2020, nhưng vẫn không 
thể bắt kịp với giá tiêu dùng tăng.

Đại dịch cũng đã đẩy nhanh 
việc nghỉ hưu đối với những 
người thuộc thế hệ baby boomers 
(những người sinh khoảng năm 
1946–1964). Ông Gordon cho biết, 
rất nhiều những người thế hệ đó 
đã thành công trong các công việc 
chân tay; do đó, việc họ rời bỏ hãng 
xưởng đang khiến lượng công 
nhân giảm dần.

Các doanh nghiệp dự kiến   sẽ 
tiếp tục tăng lương và cung cấp 
nhiều đặc quyền hơn để thu hút và 
giữ chân nhân viên. Theo các nhà 
phân tích, việc tăng lương sẽ chậm 
chạp hơn nhiều so với giá hàng hóa 
và ít có khả năng đảo chiều trong 
ngắn hạn, gây ra nhiều áp lực lạm 
phát hơn trong nền kinh tế.

Chi phí nhân công tăng và nhu 
cầu tăng cao từ các nhà hàng mở 
cửa trở lại cũng đã làm tăng giá thịt 
trong những tháng gần đây. Giá 
thịt bò tăng 18% trong năm qua, 
trong khi thịt heo tăng 13%, cá và 
hải sản tươi sống tăng 11%.

Tổng thống Joe Biden nói khi 
được hỏi về lạm phát tại chương 

trình CNN Town Hall ở Baltimore 
hôm 21/10: “Tôi không nghĩ lạm 
phát sẽ kéo dài.” 

Nhưng ông Biden cũng nói rằng 
lạm phát có tiếp tục đến năm 2022 
hay không sẽ phụ thuộc vào việc 
Quốc hội có thông qua các gói chi 
tiêu xã hội và cơ sở hạ tầng của ông 
hay không.

Khi được hỏi về giá khí đốt cao, 
ông Biden đổ lỗi cho tổ chức OPEC 
không sản xuất đủ dầu. Sau đó, ông 
nói rằng câu trả lời cho sự thiếu hụt 
khí đốt là “đầu tư vào năng lượng 
tái tạo.”

Container tồn đọng đang tràn 
ngập hai cảng Los Angeles và Long 
Beach trong những tháng gần đây 
do gián đoạn vận tải trên khắp thế 
giới. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt 
tài xế xe tải trong cả nước đã làm 
trầm trọng thêm các vấn đề, khiến 
khả năng vận chuyển hàng hóa 
giảm trên toàn quốc và tăng chi phí 
vận chuyển .

Thời gian ‘tạm thời’ là
bao lâu?
Cục Dự trữ Liên bang nói rằng lạm 
phát tăng chủ yếu là do các yếu tố 
“nhất thời” và một khi các yếu tố 
này mờ nhạt đi, lạm phát sẽ giảm 
trở lại mục tiêu 2%.

Nhưng câu hỏi "tạm thời" là 
chính xác bao lâu vẫn chưa được 
giải đáp. Cho đến nay, các quan 
chức Fed và nhiều nhà kinh tế đã 
không dự báo đúng về lạm phát. 
Ngân hàng trung ương đã nâng dự 
báo lạm phát lên một con số đáng 
kể là ba lần trong năm 2021.

Ông Wouter Sturkenboom, 
trưởng chiến lược gia đầu tư tại 
Northern Trust, cho biết sự gia 
tăng đột biến về giá gần đây sẽ chỉ 
là nhất thời.

Ông Sturkenboom viết trong 
một báo cáo tháng Chín: “Nhưng 
chúng tôi không dùng thời gian lâu 
mau để xác định tính nhất thời.”

Ông lưu ý rằng lạm phát nhất 
thời có thể được sửa chữa, thông 
qua các điều kiện cung và cầu căn 
bản được tự giải quyết hoặc thông 
qua sự can thiệp, chẳng hạn như 
việc Fed tăng lãi suất để hạn chế 
nhu cầu.

Bộ trưởng Ngân khố Janet 
Yellen nói với CNN hôm 24/10 rằng 
lạm phát sẽ vẫn ở mức cao trong 
nửa đầu năm 2022.

Fed đang có kế hoạch giảm 
chương trình mua trái phiếu trị giá 
120 tỷ USD mỗi tháng. Chủ tịch Fed 
Jerome Powell cho biết ngân hàng 
trung ương đang "đi đúng hướng" 
để hoàn thành việc cắt giảm vào 
giữa năm 2022.

Phát biểu tại một hội nghị trực 
tuyến hôm 22/10, ông Powell thừa 
nhận rằng “những hạn chế từ phía 
nguồn cung ứng đã trở nên tồi tệ hơn.”

Ông nói: “Rủi ro rõ ràng là hiện 
hữu nếu các nút thắt cổ chai là lâu 
dài và dai dẳng hơn, và do đó dẫn 
đến lạm phát cao hơn.”

Các quan chức Fed đã nhiều lần 
đưa ra bảo đảm rằng họ có các công 
cụ để chống lại lạm phát, nếu tình 
hình trở nên tồi tệ hơn. Tăng lãi 
suất là cách hiệu quả nhất để Fed 
kiểm soát lạm phát.

Do lạm phát cao hơn dự kiến, 
các quan chức Fed đã đưa ra khung 
thời gian tăng lãi suất của họ. Các 
dự báo của tháng Chín cho thấy 9 
trong số 18 quan chức dự kiến   sẽ 
tăng lãi suất vào năm 2022, trong 
khi trước đó chỉ có 7 chuyên gia 
đồng tình.

Lưu Đức biên dịch

GDP của Hoa Kỳ tăng 2% trong Quý 3: ‘Rất đáng thất vọng’

của các nhà kinh tế là 2.8%. Tăng 
trưởng quý 3 có tốc độ chậm 
nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu 
phục hồi.

Tại sao điều đó lại 
quan trọng?
Mức tăng GDP trong quý 3 có vẻ 
thấp đến đáng kinh ngạc, nhưng 
nó giúp các nhà đầu tư có bức 
tranh rõ ràng hơn về mức độ 
ảnh hưởng của sự gián đoạn 
chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu 
lao động, và biến thể delta của 
COVID-19 đối với nền kinh tế 
trong quý thứ 3.

Chi tiêu của người tiêu dùng 
trong quý chỉ tăng 1.6% so với 
một năm trước sau khi tăng 12% 
trong quý 2. Chi tiêu cho hàng 
hóa giảm 9.2% trong quý, nhưng 
chi tiêu cho dịch vụ tăng 7.9%.

Thâm hụt thương mại của 
Hoa Kỳ cũng tăng lên mức gần kỷ 
lục 73.3 tỷ USD, làm ảnh hưởng 
đến tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo thất nghiệp hàng 
tuần mới nhất công bố hôm 
29/10 đã cho thấy chỉ có 281,000 

đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho 
tuần kết thúc hôm 23/10, đánh 
bại ước tính của các nhà kinh 
tế là 289,000. Đây cũng là tổng 
số hàng tuần thấp nhất kể từ khi 
đại dịch bắt đầu.

Nhà kinh tế học và Giáo sư 
Harvard Jason Furman viết trên 
Twitter: “Sự gia tăng hàng tồn 
kho một cách đáng kinh ngạc là 
nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng 
TOÀN BỘ trong tăng trưởng.”

“Có một sự tái cân bằng trong 
tiêu dùng khi chi tiêu hàng hóa 
giảm và chi tiêu dịch vụ tăng.”

Bà Liz Ann Sonders, chiến 
lược gia đầu tư tại Charles 
Schwab Corporation, cho biết 
ngành công nghiệp xe hơi đặc 
biệt tồi tệ.

Bà viết trên Twitter: “Điều 
không mong đợi đột nhiên đã xảy 
ra: ngành xe hơi lấy đi 2.4% GDP 
trong quý 3 năm 2021… sự đóng 
góp tồi tệ nhất kể từ năm 1980.” 

Tin tốt cho các nhà đầu tư là 
các nhà kinh tế đang kỳ vọng vào 
sự phục hồi tăng trưởng trong 
quý 4. Các nhà kinh tế dự báo 
tăng trưởng GDP 5.3% trong quý 
4 và tăng trưởng GDP cả năm 

5.7% – tốc độ tăng trưởng kinh 
tế mạnh nhất của Hoa Kỳ kể từ 
năm 1984.

Quỹ đầu tư SPDR S&P 500 
ETF Trust giao dịch cao hơn một 
chút vào sáng ngày 29/10 khi các 
nhà đầu tư ban đầu đã bỏ qua 
báo cáo thất vọng về GDP.

Ông Chris Zaccarelli, giám 
đốc đầu tư của Independent 
Advisor Alliance, gọi báo cáo này 
là “rất đáng thất vọng”, nhưng 
cho biết các nhà đầu tư nên nhìn 
vào bức tranh tổng thể và suy xét 
mối quan hệ phù hợp của báo 
cáo với mọi thứ khác.

Ông Zaccarelli nói: “Miễn 
là việc mở cửa trở lại tiếp tục 
và mọi người quay trở lại văn 
phòng của họ, tiếp tục đi lại cho 
công việc (ngay cả khi ở mức 
thấp hơn trước năm 2019), và 
người tiêu dùng duy trì mô hình 
chi tiêu của họ – tất cả đều là giả 
định đúng mực và là một phần 
trong luận cứ của chúng tôi – 
thì sau đó nền kinh tế có thể tiếp 
tục phát triển, và tăng trưởng 
thu nhập có thể cho phép cổ 
phiếu tăng theo mức định giá 
của chúng.”

Quan điểm của Benzinga 
Con số GDP chắc chắn là đáng thất 
vọng, nhưng đó là do đã có một 
cơn bão của những tình huống 
tạm thời đè nặng lên tăng trưởng 
trong quý 3; tình hình có khả năng 
cải thiện trong quý 4 và sau đó nữa.

Chất xúc tác chính tiếp theo 
cho thị trường và nền kinh tế 
có thể là kế hoạch giảm bớt việc 
mua tài sản của Cục Dự trữ Liên 

bang, dự kiến sẽ công bố trong 
tháng Mười Một.

Theo Wayne Duggan của 
Benzinga
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Các quyền hiến định của 
người dân Hoa Kỳ không 
phải là thứ xa xỉ để vứt bỏ 
trong thời kỳ khủng hoảng. 

Chúng là trung tâm của hệ 
thống kinh tế xã hội của chúng ta 

và là chìa khóa để chúng ta thành công. 
Loại bỏ chúng là chúng ta tự làm tổn 
thương chính mình.

Đầu tiên, tin tốt là: Hệ thống hiến 
pháp của chúng ta đủ linh hoạt để cho 
phép các chính phủ ứng phó với đại dịch 
và các trường hợp khẩn cấp khác.

Mỗi tiểu bang được giữ một lượng 
lớn quyền hạn mà tòa án gọi là quyền 
lực quản trị. Để đối phó với đại dịch, các 
tiểu bang và chính quyền địa phương 
có thể sử dụng quyền lực quản trị này 
để cách ly những người bệnh, đóng cửa 
những nơi tập trung nhiều người như 
nhà hát và nhà thờ, dịch vụ chăm sóc 
khẩn cấp, đồng thời yêu cầu xét nghiệm 
và chích ngừa.

Các tiểu bang có thể áp đặt các hạn 
chế về sức khỏe đối với các doanh nghiệp 
vẫn đang mở cửa, chẳng hạn như giảm 
giờ làm việc và yêu cầu đeo khẩu trang. 
Họ có thể hạn chế các phương tiện công 
cộng hoặc thực hiện các bước đặc biệt 
để bảo đảm các phương tiện giao thông 
được thông thoáng và không quá đông 
đúc. Họ có thể tuyên bố miễn giảm thuế 
và bãi bỏ các quy định để giảm bớt gánh 
nặng từ phía chính phủ.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 
1918–19 có thể đã lấy đi sinh mạng của 
khoảng 50 triệu người trên thế giới. Nó 
khiến COVID-19 trông giống như một 
cuộc dạo chơi trong công viên. Chính 
quyền địa phương và tiểu bang đã chống 
lại nó bằng một số công cụ mà tôi vừa 
liệt kê. Tất cả những công cụ đó đều 
hoàn toàn hợp hiến. Sự linh hoạt này 
trong tình huống khẩn cấp là lý do tại 
sao cố Thẩm phán Robert H. Jackson đã 
nói, “Hiến Pháp không phải là một hiệp 
ước tự sát”.

Mặt khác, các trường hợp khẩn cấp 
không làm cho Hiến Pháp biến mất. Luật 
tối cao rất linh hoạt, nhưng nó không 
thể bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ngày nay, một 
số chính quyền tiểu bang và địa phương 
đang hành động như thể Hiến Pháp 
không tồn tại.

Mặc dù quyền lực quản trị của tiểu 
bang rất rộng, nhưng nó vẫn phải tuân 
theo Hiến Pháp. Ngày nay, nhiều quan 
chức tiểu bang đang đe dọa các quyền 
hiến định mà trước đây họ chưa từng 
làm trong lúc bình thường. Bị đe dọa 

nhiều nhất là quyền được đi lại.

Các quyền căn bản
Hiến Pháp không đề cập đến quyền đi lại 
một cách rõ ràng. Nhưng Tối cao Pháp 
viện đã tìm thấy các phần của nó trong 
Điều khoản Đặc quyền và Miễn trừ của 
Điều IV và trong Các điều khoản Bảo vệ 
Bình đẳng và Đặc quyền hoặc Miễn trừ 
của Tu chính án thứ Mười Bốn. Tòa án 
xếp nó là một “quyền căn bản” – cùng với 
các quyền tự do ngôn luận và tôn giáo.

Trong một loạt các vụ kiện, Tối cao 
Pháp viện đã bảo vệ quyền đi lại bằng 
cách bãi bỏ các luật của tiểu bang khi 
chúng vô tình tạo ra gánh nặng đối với 
việc di cư giữa các tiểu bang. Tôi nghĩ 
rằng Tối cao Pháp viện sẽ hoạt động dễ 
dàng hơn nữa nếu đối mặt với các lệnh 
cấm trực tiếp quá mức đối với việc đi lại 
trong ranh giới tiểu bang.

Qua thời gian, Tối cao Pháp viện 
đã phát triển một phương pháp kiểm 
nghiệm để xem các biện pháp (luật, quy 
định, và lệnh) có hạn chế các quyền cơ 
bản hay không. Cách kiểm nghiệm này 
gồm hai phần: Một, để phù hợp với hiến 
pháp, biện pháp đó không chỉ đơn thuần 
là một mục đích thông thường của chính 
phủ, mà còn phải thuyết phục hơn nữa, 
chẳng hạn như bảo vệ quốc gia; và thứ 
hai, biện pháp đó của chính phủ phải 
được “điều chỉnh trong phạm vi hẹp” – 
tức là nhắm thẳng vào vấn đề. Nó không 
được quá rộng: Quý vị không thể dùng 
súng ngắn để giết kiến.

Ngoài ra, nếu biện pháp đưa ra có 
nhiều lỗ hổng, thì đó là dấu hiệu cho thấy 
nó không được “điều chỉnh trong phạm 
vi hẹp”. Một công dân khởi kiện để bãi bỏ 
biện pháp đó không cần phải chứng minh 
rằng nó bị lỗi. Chính phủ phải chứng 
minh là nó hợp lệ.

Tôi nghĩ rằng các tòa án sẽ nhận thấy 
việc chống lại virus Trung Cộng là một 
“mục đích  thuyết phục của chính phủ”. 
Nhưng họ cũng có thể nhận thấy rằng các 
phương pháp thực hiện của các tiểu bang 
là trải quá rộng nên không hợp hiến.

Các lệnh vi hiến
Một ví dụ là lệnh đóng cửa toàn tiểu bang 
ở Maryland. Bởi vì dịch bệnh không kéo 
dài mãi mãi, các lệnh khẩn cấp phải bao 
gồm ngày hết hạn. Nếu dịch bệnh vẫn 
chưa thuyên giảm đủ trước ngày hết hạn, 
lệnh đó có thể được gia hạn. Nhưng lệnh 
đóng cửa của tiểu bang Maryland không 
có ngày hết hạn.

Như Tổng thống Donald Trump đã 
đề nghị, một lệnh hạn chế ra đường 
phù hợp cho thành phố New York sẽ là 

quá mức đối với Wyoming. Sự linh hoạt 
tương tự cũng cần được thực hiện bên 
trong từng tiểu bang.

Thống đốc tiểu bang Pennsylvania 
trước đây đã hiểu điều này và chỉ hạn 
chế đối với các quận thành thị. Nhưng kể 
từ đó, ông đã mở rộng nó ra toàn bộ tiểu 
bang của mình, ngay cả những vùng nông 
thôn nhất. Một tòa án có thể xem điều 
này là quá rộng.

Các lệnh của Colorado thì đi theo một 
khuôn mẫu được sử dụng ở một số tiểu 
bang khác. Chúng vi hiến vì nhiều lý do:

• Chúng mở rộng đến tất cả các vùng 
của tiểu bang, mặc dù các điều kiện là 
hoàn toàn khác nhau giữa vùng đô thị 
Denver và vùng đồng bằng gần như 
trống rỗng phía đông của tiểu bang.

• Các lệnh của Colorado cấm đi lại bằng 
xe hơi, mặc dù virus không lây lan giữa 
các xe hơi.

• Họ đóng cửa hầu hết nền kinh tế thay 
vì tiếp cận một cách có mục tiêu hơn. 
Ví dụ, có thể cho phép các doanh 
nghiệp hoạt động nếu họ tuân thủ các 
quy trình y tế khẩn cấp, chẳng hạn 
như giãn cách xã hội và cung cấp dịch 
vụ ngoài trời. Dù sao, phá hủy nền 
kinh tế là một cách chắc chắn làm 
tăng số người tử vong do tự tử, suy 
dinh dưỡng, và các hệ quả khác của 
nghèo đói.

• Các lệnh của Colorado, giống như các 
lệnh của một số tiểu bang khác, có 
các trường hợp miễn trừ không được 
giải thích. Ví dụ, các cửa hàng cần sa 
giải trí có thể mở cửa, nhưng các cửa 
hàng thuốc lá phải đóng cửa. Rõ ràng, 
điều này liên quan đến chính trị hơn 
là sức khỏe: Ở Colorado, vận động 
hành lang cần sa mạnh hơn vận động 
hành lang thuốc lá.

Một số tiểu bang cũng đang vi phạm 

các quyền hiến pháp khác. Một trong 
những lệnh của Colorado dường như 
cấm hầu hết việc vận chuyển hàng hóa 
giữa các tiểu bang, làm vi phạm các quy 
tắc của Điều khoản Thương mại của Tối 
cao Pháp viện. Còn ở Montana, thống đốc 
đã ban hành một chỉ thị có thể vi phạm 
Điều khoản Hợp đồng của Hiến Pháp.

Chỉ thị của Montana có mục đích 
ngăn chặn việc trục xuất khi không trả 
tiền thuê nhà, ngăn chặn việc tịch thu 
nhà do không thanh toán các khoản vay 
mua nhà, và ngăn chặn việc cắt dịch vụ 
đối với việc không thanh toán các chi phí 
tiện ích. Chỉ thị này không phân biệt giữa 
những người có thể và không thể trả tiền. 
Một siêu thị đông khách có thể dễ dàng 
ngừng trả tiền thuê nhà như một doanh 
nghiệp bị đóng cửa.

Cuối cùng: Phản ứng thích hợp của 
chính phủ đối với đại dịch sẽ bao gồm sự 
cân bằng giữa việc thứ nhất là các hạn 
chế và chi tiêu, việc thứ hai là việc giảm 
thuế cùng với các quy định. Tuy nhiên, 
ở hầu hết các tiểu bang, các lệnh thường 
đưa ra các biện pháp gây thêm gánh 
nặng từ chính phủ chứ không giảm bớt 
gánh nặng đó.

Điều này một lần nữa cho thấy rằng 
nhiều nỗ lực của chính phủ trong việc 
chống lại virus Trung Cộng đã bị chính 
trị làm hỏng.

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

Tác giả Robert G. Natelson là cựu 
giáo sư luật hiến pháp, nghiên cứu viên 
cao cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập 
ở Denver, tác giả của “Hiến Pháp Gốc: 
Điều Mà Hiến Pháp Thực Tế Đã Nói và 
Hàm Nghĩa” (xuất bản lần thứ 3, 2014). 

Joe Nguyễn biên dịch

COVID-19 và Hiến Pháp

Tiếp theo từ trang 1

Lạm phát: Nhất thời hay dài hạn?

Tàu chở hàng AS Savanna cập cảng PortMiami ở Miami, Florida, hôm 29/04/2020.

Tối cao Pháp viện tại Hoa Thịnh Đốn ngày 01/02/2020.
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Lạm phát vẫn đang ở mức cao, 
và nhiều người vẫn tin rằng đó 

là một hiện tượng tạm thời sau đại 
dịch. Tuy nhiên, những thay đổi về 
cấu trúc diễn ra trong nền kinh tế 
cho thấy giá cả có thể không sớm 
trở lại bình thường.

Một số nhà kinh tế và nhà đầu 
tư cho rằng việc kích thích chi tiêu 
quá mức và tạo thêm tiền để chống 
lại đại dịch là thủ phạm thực sự gây 
ra lạm phát. Họ cho rằng lạm phát 
là sản phẩm của các quyết định 
chính sách, chứ không phải là một 
trùng hợp ngẫu nhiên.

Bất chấp sản lượng kinh tế và 
việc làm bị mất đi, tài sản của các 
gia đình Mỹ đã tăng đáng kinh 
ngạc ở mức 32 ngàn tỷ USD kể từ 
khi bắt đầu đại dịch, nhờ vào các 
biện pháp kích thích chưa từng có 
để thúc đẩy tiết kiệm và giá trị tài 
sản, chẳng hạn như giá cổ phiếu và 
giá trị nhà.

Bảng cân đối kế toán của Fed 
đã tăng thêm hơn 4 ngàn tỷ USD 
do kết quả của chương trình nới 
lỏng định lượng, giúp tăng cung 
ứng tiền trong nền kinh tế và 
khuyến khích cho vay. Quốc hội 
cũng đã chi khoảng 5.3 ngàn tỷ 
USD cứu trợ cho người dân Mỹ. 
Tất cả những hành động này đã 
thúc đẩy toàn bộ nhu cầu và chi 
tiêu của người tiêu dùng khi nền 
kinh tế mở cửa trở lại.

Giám đốc điều hành Euro 
Pacific Capital và chiến lược gia 
toàn cầu Peter Schiff cho biết trong 
Hội nghị Đầu tư New Orleans vào 
tháng Mười: “Kết quả là, quý vị có 
nhiều tiền hơn để theo đuổi ít thứ 
hơn và giá cả tăng vọt. Không hề có 
giới hạn về số tiền mà Cục Dự trữ 
Liên bang có thể in. Nhưng lại có 
giới hạn trong số lượng sản phẩm 
thực mà nền kinh tế có khả năng 
sản xuất ra."

Mặc dù tốc độ lạm phát hàng 
tháng đã chậm lại trong những 
tháng gần đây, mức tăng giá tiêu 
dùng hàng năm vẫn ở mức cao 
5.4%. Bỏ qua những thay đổi trong 
giá thực phẩm và năng lượng do 
biến động hơn, lạm phát căn bản 
cũng tăng 4% trong tháng Chín so 
với một năm trước, mức tăng lớn 
nhất trong gần 30 năm.

Một số tên tuổi lớn nhất trong 
thế giới đầu tư, bao gồm ông Carl 
Icahn, ông Paul Tudor Jones, và ông 
David Einhorn, gần đây đã gióng 
lên hồi chuông cảnh báo về áp lực 
dai dẳng về giá cả.

Ông Icahn nói với CNBC hôm 
18/10: “Về lâu dài, chúng ta chắc 
chắn sẽ gặp khó khăn” do việc in tiền.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng Fed 
vẫn phản ứng chậm chạp với lạm 
phát. Họ lo sợ rằng Fed có thể hãm 
phanh đột ngột trong tương lai, và 
đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Ông Schiff nói: “Đối với lạm 
phát, quý vị càng chần chừ hành 
động, thì sự việc càng trở nên tồi 
tệ hơn.”

Nợ liên bang ngày càng tăng 
đang hạn chế khả năng chống lạm 
phát của chính phủ. Các nhà hoạch 
định chính sách chọn cách chần 
chừ vì lãi suất cao hơn đồng nghĩa 
với việc chính phủ Mỹ sẽ tăng thêm 
gánh nặng về lãi suất.

Theo bà Danielle DiMartino 
Booth, một nhân vật kỳ cựu của 
Fed Dallas và là tác giả của cuốn 
sách “Fed Up”, các ngân hàng trung 
ương đang ở trong thế khó khăn.

Bà Booth nói, vào đêm Giáng 
sinh năm 2018, thị trường chứng 
khoán Hoa Kỳ đã phải chịu một 
trong những đợt giảm mạnh nhất 
trong nhiều thập kỷ, và điều đó 
“chứng minh cho việc thị trường sẽ 
rơi vào tình trạng khó khăn và dè 
dặt nếu tính thanh khoản bị mất.”

Bà nói, sẽ rất khó để thị trường 
và nền kinh tế xoay sở khi thanh 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên 
bang Jerome Powell nói tại 
phiên điều trần của Thượng 
viện tại Tòa nhà Văn phòng 

Thượng viện Hart ở Hoa 
Thịnh Đốn, hôm 28/09/2021. 

KEVIN DIETSCH / POOL / AFP
VIA GETTY IMAGES

Rủi ro rõ 
ràng là hiện 
hữu nếu các 
nút thắt cổ 
chai là lâu 
dài và dai 

dẳng hơn, và 
do đó dẫn 

đến lạm phát
cao hơn.

Jerome Powell,
Chủ tịch Cục Dự trữ 

Liên bang

Deutsche Bank, Nghiên cứu chuyên đề: So sánh những năm 2020 với những năm 1970.

Giá xăng gần 5 USD mỗi gallon được hiển thị tại các trạm của Chevron và Shell hôm 
12/07/2021, ở San Francisco.

Một con tàu chở hàng di chuyển về phía Cầu 
Bayonne khi tiến vào cảng hôm 13/10/2021, ở 
Bayonne, NJ 

Deutsche Bank, Nghiên cứu chuyên đề: So sánh những năm 2020 với những năm 1970.

JUSTIN SULLIVAN/GETTY
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vấn đề “biến đổi khí hậu.” Một số chính 
trị gia nổi tiếng đã cảnh báo rằng 
thế giới của chúng ta sẽ không 
còn tồn tại vào năm 2035 (14 
năm ngắn ngủi kể từ hiện nay!)

Chỉ vài tuần trước, các đại 
diện của chính phủ đã đổ lỗi 
cho trận lũ lụt thảm khốc 
ở New York và New Jersey 
sau cơn bão nhiệt đới Ida là 
do “biến đổi khí hậu”, cũng 
như một thành viên khác 
trước đó đã đổ lỗi cho một 
hiện tượng thời tiết tự nhiên 
khác là “biến đổi khí hậu.” Rõ 
ràng, những người này đều 
không hiểu sự khác biệt giữa “thời 
tiết” (nguyên nhân gây ra hỏa hoạn ở 
California, bão nhiệt đới như Ida, lốc 
xoáy, ...) và “khí hậu” (thay đổi lâu dài 
về nhiệt độ, lượng mưa, ...).

Thực tế là về mặt thống kê, các sự 
kiện “thời tiết” như vậy (ví dụ như lốc 
xoáy) không xảy ra thường xuyên hoặc 
dữ dội hơn so với trước đây. Do đó, quý 
vị có quyền chất vấn cơ sở của những 
tuyên bố vô lý này.

Liệu những người đã tuyên bố này 
có khả năng nhìn thấy tương lai rõ ràng 
hơn những người khác hay không, hay 
đơn giản là người mù chỉ đường cho 
người mù, và một số người mù thì có 
tiếng nói hơn những người khác? Rốt 
cuộc thì các nhà cổ sinh vật học và các 
nhà khoa học địa cầu sẽ cho quý vị biết 
rằng khí hậu Trái đất đã thay đổi từ thời 
xa xưa; nó đã thay đổi mạnh mẽ và theo 
chu kỳ trong suốt lịch sử khoảng 2.5 triệu 
năm của nhân loại.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là một 
hiện tượng phức tạp hơn, liên quan đến 
những thay đổi do chính loài người gây 
ra. Nhân loại đã có năng lực đó trong 
vòng chưa đầy 300 năm (kể từ khi cuộc 
Cách mạng Công nghiệp bắt đầu, từ giữa 
những năm 1700).

Nhưng, quý vị có thể nói rằng 300 
năm chỉ là “chớp mắt” trong các chu kỳ 
khí hậu (không phải thời tiết) điển hình 
xảy ra trong hàng ngàn, hàng chục ngàn 
hoặc thậm chí hàng trăm ngàn năm. Ví 
dụ, 300 năm công nghiệp hóa tạo ra CO2 
chỉ chiếm 0.3% của chu kỳ kỷ băng hà 
100,000 năm.

Để người đọc có thể hình dung về 
mức độ phức tạp của vấn đề khí hậu, 
chúng ta hãy cùng xem xét một số thông 
tin căn bản sau đây. Một chu kỳ khí hậu 
tự nhiên quan trọng là các kỷ băng hà 
(các chu kỳ Milankovitch) do sự biến 
đổi độ lệch tâm của quỹ đạo Trái đất về 
mặt trời và hiện nay xuất hiện sau mỗi 
100,000 năm. Hiện tại, độ lệch tâm của 
Trái đất gần với hình elip nhất (hình tròn 
nhất) và đang giảm rất chậm, trong một 
chu kỳ kéo dài khoảng 100,000 năm.

Tuy nhiên, sự thay đổi độ lệch tâm của 
quỹ đạo Trái đất được coi là một yếu tố 
tương đối nhỏ trong sự biến đổi khí hậu 
lâu dài. Có những yếu tố khác cần được 
xem xét, bao gồm độ xiên (góc nghiêng 
của trục Trái đất so với mặt phẳng quỹ 
đạo) và hướng của đầu nhọn trục quay 
của Trái đất (“tuế sai trục”).

Trong khoảng một triệu năm, độ xiên 
đã thay đổi từ 22.1 đến 24.5 độ vuông góc 
với mặt phẳng quỹ đạo của Trái đất. Điều 
này rất quan trọng vì nó quyết định các 
mùa và sự thay đổi nhiệt độ theo mùa có 
thể rất lớn (ví dụ, chênh lệch 80 độ F ở 
Winnipeg, Manitoba). Hiện tại, độ xiên 
(23.4 độ) nằm ở khoảng giữa các cực và 
đang giảm rất chậm trong một chu kỳ 
khoảng 41,000 năm.

Khi độ xiên giảm dần, các mùa trở 
nên ôn hòa hơn với mùa đông ngày càng 
ấm hơn và mùa hè mát hơn. Rõ ràng, độ 
xiên là một yếu tố đóng góp quan trọng 
vào “biến đổi khí hậu,” nhưng nó là tự 
nhiên và không do hoạt động của con 
người gây ra.

Trái đất dao động trên trục của nó khi 
nó quay (“tuế sai trục”) do ảnh hưởng 
bởi lực hấp dẫn của mặt trời và mặt 
trăng, dẫn đến Trái đất phình ra ở xích 
đạo, gây ảnh hưởng đến thủy triều. Tuế 
sai trục có chu kỳ khoảng 25,772 năm. 
Hiện tượng này cũng tác động đến các 
chu kỳ dài hạn của khí hậu bằng cách 
làm cho sự tương phản theo mùa trở nên 
cực đoan hơn hoặc ít cực đoan hơn ở các 
bán cầu khác nhau.

Mục đích của tôi khi đề cập đến đề 
tài này là để cho thấy rằng khí hậu Trái 

đất là sự chồng chất của ít nhất ba chu 
kỳ tự nhiên liên quan đến cơ học của hệ 
mặt trời. Bởi vì các chu kỳ này có các giai 
đoạn khác nhau, chúng có thể giao thoa 
theo hướng xây dựng hoặc phá hủy, dẫn 
đến nhiệt độ bị thay đổi và không liên 
quan gì đến con người.

Bây giờ, chồng lên các chu kỳ cơ 
học này còn có tác động của sinh quyển 
(không có yếu tố con người) với tác động 
riêng của nó đối với khí hậu, bao gồm 
chu trình quang hợp CO2/O2, hô hấp 
nước, phản xạ năng lượng mặt trời, khí 
quyển hỗn loạn, dòng hải lưu, các biến 
đổi trong sản lượng năng lượng mặt trời 
và vô số các yếu tố khác.

Quan điểm của tôi là khí hậu là một 
hệ thống lý hóa cực kỳ phức tạp, và chúng 
ta phải đặt câu hỏi: Liệu các mô hình 
khí hậu có bao gồm các hiện tượng nêu 
trên một cách trung thực với đầy đủ chi 
tiết, để chúng có thể được mô tả bằng 
các phương trình liên quan cùng với 
những ràng buộc của quy luật tự nhiên, 
trong một dạng thức có thể làm cho các 
dự đoán trở nên đáng tin cậy hay không 
(xem bên dưới)? Hay chúng ta lại đang bị 
người mù dẫn đường?

Nói rõ hơn, mục đích của tôi không 
phải là đưa ra đánh giá về bất kỳ mô 
hình khí hậu cụ thể nào, vì điều đó sẽ 
đòi hỏi một phân tích sâu hơn nhiều so 
với những gì tôi trình bày ở đây. Tôi chỉ 
muốn cho người đọc nhận thức được các 
điều kiện nghiêm ngặt cần phải đáp ứng 
khi lập mô hình các hệ thống hóa lý phức 
tạp, chẳng hạn như khí hậu của chúng ta, 
mà kết quả của chúng có thể ảnh hưởng 
đến các khoản đầu tư hàng triệu USD 
trong tương lai.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ nhắc nhở 
mọi người phải đưa ra các câu hỏi đúng 
trước khi phê duyệt các khoản chi tiêu 
như vậy.

Ngay từ đầu, người đọc cần lưu ý rằng 
khoa học không phát triển theo sự đồng 
ý chung giữa một số người. Nếu tất cả 
mọi người đều đồng ý về điều gì đó, có 
thể đơn giản là tất cả họ đều sai. Đây là 
trường hợp trước khi những thay đổi 
mang tính cách mạng trong khoa học 
xảy ra (ví dụ như cuộc cách mạng thuyết 
tương đối của Einstein và cuộc cách 
mạng lượng tử của Planck).

Thế nên, khi tôi nghe những người 
ủng hộ biến đổi khí hậu tuyên bố rằng 
97% các nhà khoa học đồng ý rằng 
biến đổi khí hậu do con người gây ra là 
có thật, tôi không thể không nghĩ đến 
Albert Einstein và các nhà cách mạng 
khoa học khác và tự hỏi liệu họ sẽ nghĩ 
gì về tuyên bố đó!

Tương tự như vậy, khoa học là dựa 
trên bằng chứng ở mức độ chi tiết chứ 
không dựa trên “niềm tin”, từ điển khoa 
học không có khái niệm đó. Khi tôi nghe 
ai đó tuyên bố: “Tôi tin vào biến đổi khí 
hậu,” tôi rùng mình và chỉ muốn đáp lại: 
“Chà, vậy hãy chứng minh điều đó cho tôi 
xem nào.”

Có hai triết lý lớn tồn tại liên quan 
đến việc dự đoán: chủ nghĩa kinh 
nghiệm, là triết lý cho rằng mọi thứ 
chúng ta có thể biết được thì chúng ta 
đều phải trải qua; và thuyết tất định, cho 
rằng chúng ta có thể dự đoán tương lai 
từ quá khứ trên cơ sở các quy luật vật lý 
đã biết (Quy luật tự nhiên). Vì vậy, tất cả 
các nhà khoa học thu thập dữ liệu, rồi 
chuyển đổi thành kiến   thức, và kiến   thức 

đó cuối cùng được sử dụng để xây dựng 
các Quy luật tự nhiên, là bất khả xâm 
phạm và đúng trong mọi hoàn cảnh và 

ở mọi nơi trong vũ trụ; không giống 
như Quy luật của con người.

Thật vậy, tôi thường định 
nghĩa “khoa học” là quá trình 
chuyển đổi từ chủ nghĩa kinh 
nghiệm (những gì chúng ta 
quan sát) sang thuyết tất 
định (những gì chúng ta biết 
và có thể dự đoán) dựa trên 
việc xây dựng các Quy luật 
tự nhiên. Vì vậy, các Quy luật 

tự nhiên đại diện cho sự cô 
đọng của tất cả kinh nghiệm 

khoa học để khi chúng ta viện 
dẫn ra một định luật như vậy, 

nó chứa đựng kiến   thức kéo dài 
hàng ngàn năm, trước cả Aristotle và 

Archimedes.
Tuy nhiên, cản trở quá trình chuyển 

đổi từ chủ nghĩa kinh nghiệm sang thuyết 
tất định  còn có “sự phức tạp.” Rất nhiều 
sách đã viết về chủ đề này và tôi sẽ không 
có đủ chỗ để thậm chí giới thiệu sơ lược 
về nó ở đây.

“Sự phức tạp” giống như lái xe trên 
đường cao tốc vào buổi tối sương mù. 
Sương mù che khuất tầm nhìn của quý 
vị và quý vị chỉ có thể nhìn thấy một 
khoảng cách ngắn trên đường. Bây giờ, 
quý vị bật đèn pha và có thể nhìn thấy xa 
hơn nhiều. Vậy là quý vị đã sử dụng một 
công cụ (đèn pha) để có thể nhìn xa hơn 
và rõ ràng hơn.

Trên thực tế, trong khoa học, có thể 
nói một cách công bằng rằng máy điện 
toán kỹ thuật số (“đèn pha xe hơi”) đã 
giúp chúng ta thúc đẩy khoa học hơn 
trong bốn thập kỷ qua so với suốt lịch sử 
trước đó. Nói cách khác, máy điện toán 
đã mở rộng trí tuệ của chúng ta rất nhiều, 
đó là vai trò của các mô hình!

Sự phát triển của các mô hình trong 
các hoạt động theo đuổi trí tuệ con người 
là một chủ đề rất phức tạp nằm ngoài bài 
viết này, nhưng có một bài đánh giá kỹ 
thuật tương đối xuất sắc đã được Frigg 
và Hartmann đưa ra. Tôi sẽ tập trung 
vào các mô hình tất định, vì sức mạnh dự 
đoán của chúng cao hơn rất nhiều so với 
các mô hình thực nghiệm, và “dự đoán” 
chính là tính năng quan trọng nhất mà 
các mô hình khí hậu đều tuyên bố là có.

Tất cả các mô hình tất định đều có 
cấu trúc chung, rõ ràng hoặc ngầm định. 
Chúng phải có cơ sở lý thuyết dựa trên 
quan sát. Những quan sát này có thể 
được trình bày dưới dạng định đề hoặc 
giả định, với các định đề được dựa trực 
tiếp vào quan sát.

Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là 
một lý thuyết không thể có giá trị hơn 
các định đề và giả định mà nó dựa vào. 
Ngoài ra, các định đề không được giả 
định trước đầu ra của mô hình; nghĩa 
là, các định đề không được chấp nhận 
trước rằng sự nóng lên toàn cầu là do con 
người gây ra.

Do đó, nếu người ta bắt đầu với một 
định đề nói rằng khí hậu đang thay đổi 
và con người phải chịu trách nhiệm cho 
sự thay đổi đó, thì rất có thể mô hình sẽ 
dự đoán theo chiều hướng đó, nhưng dự 
đoán này sẽ không hợp lệ vì đầu vào đã 
mang theo sẵn định kiến.

Môi trường dự đoán cũng là một vấn 
đề, bởi vì những gì được tìm kiếm là 
sự khác biệt đáng tin cậy giữa hai con 
số dao động lớn: khí hậu như chúng ta 
biết hiện nay (bao gồm cả tác động của 
con người) và khí hậu nếu không có tác 
động của con người. Chúng ta có thể đo 
lường khí hậu đang thay đổi như thế 
nào trong thời điểm hiện tại bằng nhiều 
kỹ thuật khác nhau, nhưng làm thế nào 
để đo khí hậu có thể đã tồn tại trong 
cùng thời kỳ mà không có tác động 
của con người? Câu trả lời ngắn gọn là 
chúng ta không thể!

Thật không may là chỉ có thông tin về 
khí hậu hiện tại được đăng phổ biến trên 
báo chí, gây ấn tượng cho những người 
không phải chuyên gia rằng tất cả là do tác 
động của con người. Nó không phải vậy, 
và tác động của con người thường chỉ là 
nhỏ, tuy cũng là một phần quan trọng. Các 
nhan đề sẽ không gây ấn tượng mạnh 
hoặc gây sợ hãi nếu người đọc được nhắc 
nhở rằng thành phần con người là sự 
khác biệt giữa những gì chúng ta quan 
sát và những gì chúng ta mô hình hóa khi 
không có tác động của con người, và sự 
khác biệt đó thường là nhỏ.

Vì vậy, chúng ta lo ngại về sự thay 

đổi nhiệt độ do tác động của con người 
khoảng vài phần mười độ C trên nền dao 
động vài chục độ C hàng ngày đến hàng 
tháng (do thời tiết) và thậm chí cao hơn 
(thường là 30 đến 45 độ C) qua các mùa 
trong năm.

Điều đó không phải là để phủ nhận 
mức độ nghiêm trọng có thể xảy ra của 
biến đổi khí hậu do tác động của con 
người, nếu nó thực sự đang diễn ra với 
tốc độ mà những người tiên tri tận thế 
đã tuyên bố. Đó là thách thức vẫn chưa 
có lời giải.

Không nghi ngờ gì mô hình biến đổi 
khí hậu tồn tại ở rìa của tính khả thi, và 
chính vì lý do này mà bản chất của các 
mô hình được sử dụng phải được kiểm 
tra một cách nghiêm túc. Quý vị thấy 
đấy, một phần của vấn đề là nghệ thuật 
và khoa học về mô hình hóa hiếm khi 
được giảng dạy trong các trường đại 
học; bằng cách nào đó, sinh viên phải 
biết cách mô hình hóa các hệ thống hóa 
lý phức tạp như thể nó là một phần của 
bộ gen con người.

Người viết đã cảm thấy lo lắng về việc 
thiếu kỹ năng xây dựng mô hình của các 
sinh viên cao học đến nỗi ông đã đưa ra 
một khóa học có nhan đề “Các lý thuyết 
và mô hình trong Khoa học và Kỹ thuật”, 
lúc đó ông là một giáo sư xuất sắc về 
khoa học vật liệu và kỹ thuật tại Đại học 
Tiểu Bang Pennsylvania. Tôi không nhớ 
có ai liên quan đến biến đổi khí hậu đã 
tham gia khóa học.

Tôi đã bắt đầu bài viết này với câu hỏi 
“Chúng ta có thể thực sự mô hình hóa 
biến đổi khí hậu không?” và tôi sẽ kết 
thúc bằng một ý kiến   đã được cân nhắc. 
Câu trả lời là “có,” nhưng chỉ nếu, theo ý 
kiến   khiêm tốn của tôi, những người lập 
mô hình tuân thủ các quy tắc nhất định. 
Người lập mô hình phải:

• Mô tả cẩn thận các cơ sở lý thuyết của 
mô hình, trình bày rõ ràng tất cả các định 
đề và giả định, đồng thời chứng minh 
rằng chúng không phản ánh bất kỳ định 
kiến   nào về một kết quả nhất định.

• Liệt kê và mô tả các phương trình cấu 
thành và các ràng buộc, chứng minh 
rằng tất cả các phương trình là độc lập 
và có đủ số lượng phương trình để bao 
hàm tất cả các ẩn số.

• Không đưa vào các yếu tố “đột xuất” 
(“hằng số lừa đảo” trong thời sinh viên 
của tôi) để làm cho mô hình “hoạt động.”

• Bảo đảm rằng mọi dữ liệu hiệu chuẩn 
đều được biết đến từ các thí nghiệm 
độc lập và được biết là đúng trong các 
giới hạn rõ ràng.

• Định nghĩa cẩn thận “thành công” là 
gì và bảo đảm rằng phương pháp dự 
đoán và đánh giá khoa học được tuân 
thủ nghiêm ngặt, bao gồm cả việc loại 
bỏ mô hình nếu chỉ đưa ra một dự 
đoán sai mà không thể sửa chữa bằng 
cách đánh giá lại các thông số mô hình 
và dữ liệu đầu vào.

Tôi nhấn mạnh rằng các “quy tắc” mô 
hình hóa nêu trên đã được nhiều nhà 
khoa học cùng thiết lập qua hàng ngàn 
năm nghiên cứu và đã được thấu hiểu 
trong quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa 
kinh nghiệm sang thuyết tất định mà tôi 
gọi là “khoa học.”

Có câu nói rằng: “Cái khó nằm ở các 
tiểu tiết.” Việc nhấn mạnh vào các quy 
luật tự nhiên khiến các quy tắc này tuân 
theo kinh nghiệm khoa học trước đây và 
phải được tuân thủ khi lập mô hình các 
hệ thống hóa lý phức tạp theo thuyết tất 
định, bao gồm và đặc biệt là đối với khí 
hậu Trái đất.

Nếu bỏ qua các quy tắc này thì chính 
là quý vị và chúng ta đang làm liều.

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

Tác giả Digby D. Macdonald là người 
gốc New Zealand, nhập quốc tịch Hoa 
Kỳ và là Giáo sư (vẫn làm việc khi đã 
về hưu ) tại Khoa Kỹ thuật Hạt nhân và 
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật tại Đại học 
California ở Berkeley. Ông là thành viên 
của Hiệp hội Hoàng gia Canada, Hiệp 
hội Hoàng gia New Zealand (“Viện Hàn 
lâm Quốc gia” của các quốc gia này) và 
là Thành viên của Viện Hàn lâm Khoa 
học EU. Ông có Chỉ số H (Hirsch-Index) 
là 79 và các bài viết của ông đã được 
được trích dẫn hơn 27,846 lượt.

Joe Nguyễn biên dịch

Nhiều loại
vật liệu đã 
được sử dụng 
để làm gối vào 
thời Trung 
Quốc cổ xưa, 
bao gồm sứ, 
ngọc, gốm, tre, 
gỗ, và đồng. 

Chúng ta có thể thật sự lập mô hình cho biến đổi khí hậu?

Nguồn
gốc của
những 

chiếc gối
Trong lịch sử, chiếc gối có vai trò to lớn hơn nhiều so với

công dụng nâng đỡ đầu khi chúng ta ngủ 

TATIANA DENNING 

T
rong vở kịch “Giông tố” 
(“The Tempest”), tác giả 
William Shakespeare đã 
viết: “Chúng ta và giấc mơ 
xuất sinh từ cùng nơi nào 

đó, và cuộc sống phù du của chúng ta 
khác nào một giấc mơ.” 

Một giấc ngủ ngon có vai trò quan 
trọng với sức khỏe tinh thần và thể chất 
của chúng ta, giúp ta tái tạo lại năng 
lượng của thân thể. 

Giấc ngủ lành mạnh, bao gồm 
những yếu tố như giờ đi ngủ đều đặn 
và môi trường ngủ thích hợp, sẽ giúp 
bạn có một đêm ngon giấc. Một căn 
phòng mát mẻ, vừa đủ tối, yên tĩnh, 
một chiếc giường êm ái, và một chiếc 
gối phù hợp đều có thể giúp bạn có 
giấc ngủ ngon. 

Mặc dù chiếc gối có vẻ là một vật 
dụng đơn giản, bình thường mà đôi 
khi chúng ta bỏ quên, nhưng người bạn 
mềm mại, êm ái ấy luôn đồng hành với 
chúng ta vào mỗi đêm. Tuy nhiên, khi 
tìm hiểu về mục đích mà người xưa sử 
dụng với một chiếc gối sẽ khiến hầu hết 
chúng ta phải kinh ngạc. 

Từ chiếc gối đầu tiên
Chiếc gối đầu tiên được cho là có nguồn 
gốc từ Lưỡng Hà cổ đại (ngày nay là 
Iraq) vào khoảng năm 7,000 trước 
Công nguyên. Từ đây ta có thể thấy 
chiếc gối có lịch sử gần 9,000 năm tuổi 
(kể cả khi ta không tính các nền văn 
minh cổ đại đã bị lãng quên trước đó.) 

Chiếc gối này được làm bằng đá, và 
mục đích ban đầu của nó không phải 
là để nâng đỡ phần đầu hay giúp cho 
cơ thể thoải mái hơn khi ngủ. Người 
ta dùng gối với mục đích ngăn không 
cho côn trùng và các sinh vật bé nhỏ 
khác len vào tóc, chui vào miệng, tai, 
và mũi khi ngủ. 

Cùng với thời gian, các nền văn 
minh cổ đại tin rằng gối cũng có thể hỗ 

trợ phần đầu. Đá được cho là chất liệu 
tốt nhất và do đó được tiếp tục sử dụng 
để làm gối. Đá cũng miễn nhiễm với côn 
trùng và sâu bọ, không giống như các 
vật liệu mềm mịn khác. Nhưng đá chạm 
khắc rất đắt đỏ, có nghĩa là chỉ những 
người thuộc giới chủ lưu mới đủ khả 
năng sở hữu một chiếc gối. Vì vậy, chiếc 
gối được xem như một biểu tượng cho 
địa vị trong thời cổ đại.

Đến những chiếc gối thời
Trung Hoa cổ đại
Trung Hoa cổ đại có lẽ là nơi nổi tiếng 
về sử dụng gối hơn bất kỳ nền văn minh 
nào khác.

Gối cứng rất phổ biến vào thời Trung 
Quốc cổ xưa. Trong khi người dân khi 
đó có đủ kiến   thức và khả năng để làm 
ra một chiếc gối mềm mại, nhưng hầu 
hết mọi người đều không đánh giá cao 
loại gối này. Họ tin rằng một chiếc gối 
mềm mại sẽ lấy năng lượng và sức sống 
thiết yếu của cơ thể.

Người Trung Quốc cổ xưa tin rằng 
chiếc gối phù hợp với chủ nhân, cũng 
như những vật dụng phù hợp với chủ 
nhân đều có thể giúp họ điều chỉnh 
hành vi và tính cách của chính mình. 
Trong khi con người ngày nay mong 
muốn sự thoải mái thì người xưa 
Trung Quốc chú trọng đến việc rèn 
đức để có cuộc sống hạnh phúc. Đây là 
một lý do vì sao gối và vật dụng nội thất 

thời Trung Quốc cổ đại được làm bằng 
vật liệu cứng.

Gối cứng còn có nhiều lợi ích khác, 
không chỉ dùng để hỗ trợ đầu và cổ mà 
còn giúp giữ cho các kiểu tóc phức tạp 
của người thời đó khi ngủ không bị mất 
đi kiểu dáng, tăng lưu thông máu, và cải 
thiện hoạt động trí tuệ của một người. 
Theo nhà đấu giá nổi tiếng Christie, 
chiếc gối của người xưa Trung Quốc 
còn có công dụng làm mát khi ngủ. 

Nhà thơ Trương Lôi thời Bắc Tống 
đã viết: “Gối được làm từ ngọc củng thì 
cứng chắc và mát mẻ; Bằng hữu tặng 
tôi để chống nóng; Chiếc gối như làn gió 
mát mẻ thổi khắp phòng và cũng làm 
cho đầu tôi mát mẻ khi tôi ngủ.” 

Nhiều loại vật liệu đã được sử dụng 
để làm gối vào thời Trung Quốc cổ xưa, 
bao gồm sứ, ngọc, gốm, tre, gỗ, và đồng. 
Người ta nói rằng vật chất mà một 
người tựa đầu vào sẽ ảnh hưởng đến 
sức khỏe của họ; do đó, người ta đều 
cẩn thận lựa chọn vật liệu phù hợp nhất 
với mình.

Gốm sứ được cho là vật liệu làm 
gối phổ biến nhất ở Trung Quốc thời 
xưa. Theo Christie, gối gốm sứ rất 
phổ biến vào triều đại nhà Đường 
(618–907) và nhà Tống (960–1279,) 
trước khi bị thay thế bởi những chiếc 
gối ruột bông kiểu phương Tây như 
hiện nay. Những chiếc gối này thường 
được tạo hình và được trang trí lộng 
lẫy; và cũng tương tự như gối Lưỡng 
Hà, chỉ những người giàu có mới sở 
hữu được gối và gối được xem là biểu 
tượng của địa vị và sự thành công. 
Hình ảnh những chú bướm bay lượn, 
hoa cỏ và trẻ em đang chơi đùa chỉ là 
một vài trong số những hình ảnh tươi 
đẹp thường được chạm khắc trên 
gối, trong khi những chiếc gối khác là 
những lời dạy từ Phật Giáo, Đạo Giáo, 
hoặc Khổng Tử để nhắc nhở việc trui 
rèn đức hạnh của một người. 

Xem tiếp trang 16
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Người Trung Quốc
cổ đại quan niệm rằng, 

gối cứng có thể cải 
thiện lưu thông máu và 

mát mẻ khi ngủ.

Một chiếc gối bằng gỗ 
từ thời Trung Vương 

quốc của Ai Cập cổ đại.

Một chiếc gối bằng 
gốm của người Trung 

Quốc cổ đại.

Một chiếc gối bằng 
gỗ của người Somalia, 
được làm bằng loại gỗ 

vân nhỏ.

Một chiếc gối
bằng gỗ của người

Ai Cập cổ đại.

Một chiếc gối Trung Quốc  
được trưng bày trong

Bảo tàng Cung điện quốc gia 
Đài Bắc, Đài Loan.

NOAA VIA AP

Tiếp theo từ trang 1

Các đám mây phía trên của Tây Bán Cầu
vào ngày 08/08/2019.



14 15VĂN HÓA & NGHỆ THUẬT VĂN HÓA & NGHỆ THUẬTNGÀY 05 — 11/11/2021NGÀY 05 — 11/11/2021

DO VĂN VÀ LƯU HIỂU 

Nếu trước khi kết hôn, hay tin vị hôn thê 
của mình tướng mạo xấu xí hoặc bệnh tật 
khắp thân thì bạn sẽ làm như thế nào? Đối 
diện với sự việc như vậy, rất nhiều người 
thời xưa đã đưa ra sự lựa chọn khiến 
người đời không khỏi cảm phục.

Cô gái câm có nơi gửi gắm
Thời nhà Tống có một người tên là 
Trịnh Thúc Thông, thuở nhỏ phụ mẫu 
đã định hôn ước cho anh; người hôn 
phối là con gái nhà họ Hạ. Trịnh Thúc 
Thông sau khi trưởng thành thì đến 
kinh đô thi cử; đỗ đạt xong anh quay trở 
về chuẩn bị thành hôn. Nhưng khi anh 
về đến nhà thì hay tin con gái nhà họ Hạ 
vì bị bệnh mà đã trở thành một người 
câm. Bác của anh dự định lựa chọn một 
người khác cho anh.

Tuy nhiên, Trịnh Thúc Thông đã cự 
tuyệt lòng tốt của bác mình, anh nói 

rằng: “Nếu con không cưới con gái nhà 
họ Hạ thì cả đời cô ấy cũng không thể gả 
cho ai được. Hơn nữa, lúc người ta khỏe 
mạnh lành lặn thì đính hôn, lúc người ta 
thân mang tật bệnh thì lại ruồng bỏ; điều 
này có lẽ nào là hành vi của một người 
quân tử sao?”

Trịnh gia vẫn cử hành hôn lễ như 
thường. Hai người sau khi kết hôn thì 
phu thê gắn bó. Về sau Trịnh Thúc Thông 
làm quan đến chức Triều phụng đại phu; 
con trai do người vợ câm sinh ra sau khi 
trưởng thành cũng đỗ đạt khoa cử và 
làm quan.

Trăm năm hòa hợp với người
vợ xấu xí
Tô Nhữ Huệ người tỉnh Thiểm Tây sống 
dưới triều nhà Tống, lúc sáu tuổi thì phụ 
thân qua đời. Mẫu thân định hôn ước 
cho anh. Nửa năm sau, mẫu thân của 
anh cũng qua đời. Tô Nhữ Huệ dần dần 
lớn lên nhờ vào sự giúp đỡ của người 

thân và bạn bè.
Tô Nhữ Huệ sau khi trưởng thành thì 

chuẩn bị thành hôn. Lúc này anh nghe nói 
vị hôn thê của mình tướng mạo xấu xí, 
hơn nữa một bên chân còn có tật, nhưng 
anh không hề để tâm đến điều này mà vẫn 
cưới cô gái về nhà. Hai người sau khi kết 
hôn thì vô cùng yêu thương hòa hợp.

Một ngày kia, một người bạn của Tô 
Nhữ Huệ nói đùa rằng: “Nghe nói rằng 
phu nhân của anh dung mạo xấu xí, sao 
anh không mua một tỳ nữ về hầu hạ 
mình?” Tô Nhữ Huệ đáp: “Đây là hôn sự 
do mẫu thân của tôi đã định lúc người 

còn sống, hoa tai và trâm cài tóc mà phu 
nhân tôi đeo đều là di vật của mẫu thân 
để lại. Nếu như tôi ghét bỏ nàng ấy thì 
chính là không nhớ đến mẫu thân. Luận 
về tình thì gần như là tham sắc, luận về 
tội thì bằng như là bất hiếu, tôi sao có 
thể nhẫn tâm làm như vậy được?” Người 
bạn nghe xong thì vẻ mặt trêu đùa cũng 
biến mất, mà thay vào đó là sự kính nể 
dành cho anh.

Không quên mẫu thân, không phụ thê 
tử, Tô Nhữ Huệ từ một diễn viên kịch sau 
này ra làm quan, cuối cùng làm đến chức 
Tổng binh.

Kỳ quan kiến trúc:
Nghệ thuật truyền 
cảm hứng cho chúng 
ta qua các thời đại

JAMES HOWARD SMITH 
 

Được xây dựng tại Hồng Kông 
năm 1998, Chí Liên Tịnh 
Uyển và Nam Liên Viên Trì là 
những kiến trúc đặc sắc biểu 

đạt văn hóa Trung Hoa cổ xưa: thiên 
địa giao hòa. Những ngôi đền thời Đại 
Đường với cửa chính nhìn ra khoảng 
sân rộng, như cánh cổng bồng bềnh trên 
mặt hồ sen dẫn lối vào thiên quốc. Những 
gian nhà nhỏ nổi lên giữa mặt hồ trong 
vườn thượng uyển khơi dậy cảm xúc 
ngạc nhiên lẫn thích thú cho du khách.

Xuyên qua Chính Môn cũng là đi từ bờ 
bên này sang bờ bên kia. Một khung cảnh 
tuyệt đẹp xuất hiện: sân trong được được 
trang hoàng với cây bonsai và Hồ Sen ở 
tiền cảnh của Điện Thiên Vương.

Khung cảnh này được lấy cảm hứng 
từ bức bích họa mô tả trải nghiệm chân 
thật của một nhà sư trên hành trình tâm 
linh vào Thiên Quốc của Đức Phật A Di 
Đà. “Cõi Tịnh Độ” là một trong những 
bức bích họa của thời Thịnh Đường được 
sáng tác vào năm 705–781 và được tìm 
thấy trong hang Mạc Cao vùng viễn tây 
bắc Trung Quốc.

Sân trong dường như là một cánh 
cổng dẫn vào thế giới tâm linh cổ xưa 
nhưng vẫn luôn hiện hữu. Có những 
bức bích họa những vị Phật đang an lạc 
ở nơi đó và trong những đền các xa xôi 
hơn. Lối đi trong sân xung quanh bốn 
hồ sen nhưng khi bước đi trên những 
con đường này, bạn có cảm giác như thể 
đang băng qua những cây cầu và bồng 
bềnh trên mặt hồ rộng lớn.

 
Nam Liên Viên Trì
Sau khi từ Chính Môn quay trở lại, một 
cây cầu cong màu đỏ son thu hút tầm mắt 
và dẫn dắt ánh nhìn của bạn đến điểm 
nhấn chính của Nam Liên Viên Trì: Viên 
Mãn Các. Gian nhà nổi bật giữa khung 
cảnh xanh tươi của hòn đảo trong đầm 
sen bừng lên ánh vàng kim rực rỡ. 

Những cây bonsai Hắc Thông độc 
đáo kết hợp với đá tự nhiên, đồi nhỏ và 
mặt nước tạo nên một phương Đông cổ 
đại thu nhỏ. Tất cả hòa quyện vào nhau 
tạo nên bức tranh phong cảnh miền núi 
sống động. 

Kỹ thuật tiểu cảnh này về căn bản là 
tạo ra một mô hình thu nhỏ của những 
cảnh quan thiên nhiên rộng lớn tuyệt 
đẹp, là điểm nhấn đặc sắc của các khu 
vườn cổ Trung Hoa. Tiểu cảnh cho 
những người không có cơ hội đi du lịch 
trải nghiệm bầu không khí thăng hoa 
trong khung cảnh đô thị.

Hôn ước và
đạo nghĩa vợ chồng

Hàn Vân Môn sống đến già
cùng với cô gái mù
Thời nhà Minh, ở huyện Hạng Thành, 
tỉnh Hà Nam, có một người tên gọi là 
Hàn Vân Môn, có hôn ước với con gái 
nhà họ Thích. Tuy nhiên, nào ai đoán 
được chữ ngờ, sau khi đính hôn không 
lâu thì cô con gái nhà họ Thích đột 
nhiên hai mắt bị mù. Thích gia nghĩ 
rằng Hàn Vân Môn tuổi còn trẻ, lại 
giỏi văn chương, sau này ắt sẽ thành 
tài, kết hôn với một người con gái mù 
thì không thích hợp lắm, do vậy mà đề 
nghị hủy hôn, đồng thời dự định sẽ để 
con gái ở vậy đến già.

Phụ mẫu của Hàn Vân Môn cảm 
thấy rằng giải quyết như vậy cũng hợp 
lý, định bụng đồng ý từ hôn, nhưng Hàn 
Vân Môn lại kiên quyết không đồng ý, 
vẫn theo nghi lễ thông thường chuẩn 
bị rước cô gái mù về nhà. Thích gia vô 
cùng cảm động liền thêm một tỳ nữ 
xinh đẹp làm của hồi môn.

Hàn Vân Môn lại nói: “Về tình lý mà 
nói, người một khi nhìn thấy nữ tử xinh 
đẹp thì trong lòng nhất định sẽ bị rung 
động, do vậy chi bằng không nhìn thấy, 
như vậy có thể bảo đảm được sự hòa 
hợp giữa hai vợ chồng chúng con,” nói 
rồi liền cho tỳ nữ quay trở về Thích gia.

Về sau, Hàn Vân Môn đảm nhiệm 
chức quan chưởng quản giáo dục. Ông 
đem phu nhân theo cùng, vợ chồng hết 
mức thân mật gắn bó. Người Hà Nam 
sau khi nghe nói về chuyện này thì đều 
ca ngợi hành vi quân tử của ông.

Những người trong câu chuyện 
được kể trên đây đều là người quân 
tử có cảnh giới đạo đức cao thượng. 
Trong Tả truyện có lời rằng: “Phu hòa 
nhi nghĩa, thê nhu nhi chính”, trong 
Lễ Ký Lễ Vận đề rằng: “Phu nghĩa, 
phụ thính”, có nghĩa là người chồng 
thì nhân phẩm phải đoan chính, hết 
lòng có trách nhiệm chăm sóc và 
bảo vệ vợ mình, phải làm được vừa 
chính trực vừa nhân nghĩa; người vợ 
phải vừa dịu dàng chu đáo, vừa đoan 
trang hòa thuận. Những người chồng 
được kể trong những câu chuyện 
trên đây đều thực hiện phu hòa thê 
nhu (chồng hòa khí vợ dịu dàng); họ 
để lại hết giai thoại này đến giai thoại 
khác cho hậu nhân.

Tài liệu tham khảo: Thái thượng cảm 
ứng thiên; Cô Thặng, thời nhà Thanh; 
Thanh bại loại sao-Hôn nhân loại bảy.

Oanh Lê biên dịch

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
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Chú thích: Đấu Củng là một cấu trúc của Trung Hoa cổ xưa, gồm 
các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được đẽo sao cho khi 
chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối vững 
chắc mà không cần dùng đinh (kỹ thuật ghép mộng gỗ). 

Ông James Howard Smith là nhiếp ảnh gia về kiến   trúc, nhà 
thiết kế, và người sáng lập Cartio với phương châm truyền cảm 
hứng và tôn vinh kiến   trúc cổ điển.

Phương Du biên dịch
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1. Thiên Vương Điện có bố 
cục kiến   trúc thời Đường, với 
một điện trung tâm được cân 
đối bởi tháp trống và tháp 
chuông ở hai bên. Hai gian 
hai bên vươn ra phía trước 
như thể dang rộng vòng tay 
chào đón du khách.

2. Phần mái lớn vươn ra và 
Đấu Củng (1) là những đặc 
điểm chính của kiến trúc 
truyền thống Trung Hoa. Các 
mái che vươn ra còn giúp 
bảo vệ cấu trúc chính bằng 
gỗ khỏi các yếu tố tác động, 
giúp bảo quản tòa nhà. Hình 
dạng mái vươn ra phía ngoài 
tạo nên sự bay bổng và nhiều 
biểu cảm.

3. Chính Môn cho thấy 
phong cách kiến trúc thời 
Đường với liên kết cột và 
dầm gỗ bằng một kỹ thuật cổ 
xưa không dùng đinh, được 
áp dụng trong toàn khu đền.

4. Hồ Sen có nước chảy từ 
vòi đầu rồng và điểm xuyết 
hoa súng.

5. Những cây bonsai Hắc 
Thông tạo tiểu cảnh cho 
chính điện.

6. Nhìn từ một chòi nghỉ 
chân ở bờ nam, Tùng Trà Tạ 
(trà thất) với một lối đi có 
mái che nhìn ra hồ nước. 

7. Cầu Mái Ngói với ba lớp 
mái giống hình dáng chim 
Đại Bàng, một loài chim thần 
khổng lồ với đôi cánh sải 
rộng. Cầu nối hai bờ và là 
tâm điểm thu hút mọi người 
về phía đông của khu vườn.

8. Sảnh thờ tượng Phật 
Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế  
Âm và các vị Bồ Tát khác.

9. Viên Mãn Các tỏa ánh 
vàng kim rực rỡ.

10. Một con suối chảy xuống 
ba bậc đá rêu phong vào 
Hồ Sen.

11. Bức ảnh chụp từ trên 
không cho thấy sự kết nối 
của Tịnh Uyển, khu đền chính 
và Nam Liên Viên Trì.
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Nguồn gốc
của những
chiếc gối

Gối cứng cũng được cho là có tác 
dụng xua đuổi tà ma, điều mà gối 
mềm không thể làm được. Đặc biệt, 
sư tử, hổ và rồng Trung Quốc, được 
cho là rất hiệu quả để trấn áp tà ma.

“Sư tử được xem là linh vật 
đem điềm lành với đủ đặc tính như 
dữ tợn, uy lực và năng lượng tâm 
linh xua đuổi tà ma,” theo nhà đấu 
giá Christie. Nhiều chiếc gối hoặc 
là được làm theo hình dáng của 
những con vật này, hoặc được khắc 
hình ảnh của chúng.

 Trong khi gối dạng cứng được 
ưa chuộng hơn cả, thì cũng vẫn 
có những loại gối làm bằng những 
chất liệu khác để dùng trong những 
trường hợp đặc biệt. Một trong 
những loại gối như này là gối thuốc. 
Theo Taiwan Today, chiếc gối này 
được làm từ nhiều loại thảo mộc 
khác nhau và được bọc bên trong 
vải lụa; Gối thuốc dùng cho mục 
đích cải thiện thính giác, giữ cho 
mắt tinh tường, chuyển mái tóc bạc 
trở lại như màu tóc thuở ban đầu, 
giúp răng đã mất mọc lại và chữa 
được nhiều loại bệnh.

Do gần sát với đầu, gối cũng 
được cho là có thể dẫn dắt những 
giấc mơ. Người xưa Trung Quốc 
tin rằng giấc mơ có ý nghĩa quan 
trọng và được xem là điềm báo cho 
những gì sắp sửa xảy ra.

“Không có sự phân chia rạch ròi 
trong việc xác định ranh giới giữa 
hai khái niệm tinh thần và vật chất 
trong cách tư duy phổ thông của 
người Trung Quốc,” theo Bảo tàng 
Victoria và Albert ở London. “Hồn 
ma, linh hồn và những cảnh tượng 
trong giấc mơ là một phần của thế 
giới vật chất và được coi là có thể 
hoán chuyển qua lại với nhau trong 
cuộc sống. Vì vậy, chiếc gối có thể là 
một vật thể vô cùng quan trọng, là 
cầu nối giữa ý thức và vô thức, giữa 
đời thực và ảo ảnh.”

Ngày nay, những chiếc gối cổ 
đại tạo hình đẹp mắt này được các 
nhà sưu tập săn lùng với mức giá 
lên tới hàng chục ngàn USD.

Ai Cập cổ đại
Có lẽ ít người biết về gối mà người 
Ai Cập xưa sử dụng. Gối không chỉ 
dùng để tựa đầu. Phần lớn những 
gì người ta biết về chiếc gối Ai Cập 
cổ đại đều xuất phát từ các ngôi mộ 
cổ, nhưng mục đích chính vẫn là để 
nâng đỡ phần đầu. 

Người Ai Cập cổ đại coi phần 
đầu là trung tâm của tinh thần và 
sự sống, là bộ phận thiêng liêng 
nhất của cơ thể. Chiếc gối vừa có 
công dụng nâng đỡ và có lẽ quan 
trọng hơn là công dụng bảo vệ 
phần đầu khi còn sống lẫn khi 
nhắm mắt xuôi tay. 

Giống như ở Lưỡng Hà, gối Ai 
Cập xưa thường được làm bằng 
đá, nhưng các vật liệu như gỗ, 
gốm và ngà voi đôi khi cũng được 
sử dụng. Những chiếc gối này hẹp 
hơn những chiếc gối cổ của người 
Trung Quốc vốn hỗ trợ cả đầu và cổ; 
gối Ai Cập thường chỉ hỗ trợ phần 
đầu – do đó có tên là “headrest – 
thứ giúp đầu nghỉ ngơi.”

Tôn giáo và niềm tin vào pháp 
thuật hiện diện xuyên suốt xã hội 
Ai Cập cổ đại. Chiếc gối, cũng như 

các đồ vật khác, được trang trí 
bằng những hình ảnh vừa để bảo 
vệ con người vừa làm vật trang 
trí. Theo Bảo tàng Glencairn của 
Pennsylvania, hình ảnh thường 
được khắc trên đó là Thần Bes, 
“một vị thần bảo hộ ngôi nhà, bà 
mẹ, và trẻ nhỏ cùng những người 
đang say giấc.”

Người ta tin rằng một người 
đang ngủ đặc biệt dễ bị tà ma 
tấn công, và hình ảnh dữ tợn của 
Thần Bes sẽ bảo hộ họ khỏi ma 
quỷ suốt đêm.

Người Ai Cập cổ đại rất tôn 
trọng thế giới bên kia, đến nỗi nhà 
vua Tutankhamun trẻ tuổi đã được 
chôn cất với tám chiếc gối. Điếu văn 
mang chứa hàng trăm câu thần chú 
pháp thuật dẫn đường cho người 
chết sang thế giới bên kia một cách 
an toàn.

“Một số ít phép thuật này ám 
chỉ rõ ràng đến đồ vật dành để tựa 
đầu và so sánh nó với cảnh mặt 
trời mọc ở đường chân trời. Đoạn 
văn 232 trên quan tài có nội dung: 
“Một câu thần chú cho đồ vật tựa 
đầu. Cầu mong đầu của Ngài có thể 
được nâng lên, lông mày của Ngài 
sống lại, cầu mong Ngài cất tiếng 
nói cho chính thân thể của Ngài, 
cầu mong Ngài thành thần, cầu 
mong Ngài mãi mãi là Thần,” Bảo 
tàng Glencairn trích dẫn.

Trong khi niềm tin có thể đã 
thay đổi, một số vùng tại Phi Châu 
vẫn sử dụng những đồ vật tựa đầu 
kiểu cổ này trong cuộc sống hàng 
ngày và người ta cảm thấy hài lòng 
với chúng. 

Hy Lạp và La Mã cổ đại
Những chiếc gối thời Hy Lạp và La 
Mã cổ đại có phần ít nổi tiếng hơn. 

Những gì chúng ta biết là người 
Hy Lạp và người La Mã cổ đại cuối 
cùng đã làm ra những chiếc gối 
có xu hướng xa hoa, thoải mái, và 
phóng túng. Họ từ bỏ công dụng về 
thể chất và tinh thần của một chiếc 
gối. Họ chỉ tập trung hoàn toàn vào 
sự thoải mái, họ đã tạo ra tiền thân 
của chiếc gối mềm mại ngày nay.

Thời đó, gối thường được làm 
từ các chất liệu như bông, rơm, 
hoặc sậy. Những chiếc gối làm từ 
lông tơ mềm mượt và lông vũ trở 
thành món đồ thời thượng của 
những người giàu có. Ngoài ra, 
chiếc gối còn được coi là biểu tượng 
của sự xa hoa và hưởng thụ quá đà, 
ví dụ như hình ảnh người ta nằm 
ngả ngớn trên bốn hay năm chiếc 
gối ngay khi họ đang ăn tối hay say 
mèm với rượu thịt bao quanh.

Trong luận văn tại UC – Santa 
Barbara, tác giả Jason Linn viết về 
buổi đêm tại La Mã cổ đại như sau: 
“Sự xa hoa đã nuông chiều những 
người này đến mức ngay cả trong 
những tình cảnh tồi tệ, họ vẫn cho 
phép lính canh của họ không chỉ 
được ngủ mà còn được ngủ một 
cách thoải mái.” 

Tuy nhiên, người Sparta ôm 
giữ một triết lý khác biệt và sống 
cuộc sống khắc khổ và không truy 
cầu thoải mái. Tác giả Linn hỏi, 
“Làm thế nào mà người ta có thể 
ngủ trong điều kiện không thoải 
mái như vậy?” Câu trả lời là, “Khắc 
khổ khiến người ta tuân lệnh, kiên 
trì, và chiến thắng.” Ông Linn tiếp 

tục trích dẫn William Arrowsmith, 
nói rằng “sự xa hoa sẽ làm cho một 
người đàn ông mất đi trách nhiệm 
đã được đặt định của mình.”

Năm tháng qua đi, đến thời Âu 
Châu Trung cổ, gối mềm không 
còn được dùng phổ biến và chỉ 
được coi là biểu tượng của địa 
vị. Người ta xem chiếc gối là biểu 
hiện của sự yếu đuối, ủy mị, và có 
thời điểm chỉ có vua và phụ nữ có 
thai mới được gối đầu lên gối vào 
ban đêm.

Đến thế kỷ 16, chiếc gối đã 
được ưa chuộng trở lại, nhưng do 
thường xuyên bị nấm mốc, côn 
trùng, sâu bọ phá hoại nên việc 
bảo quản gối khá khó khăn, ruột 
của chiếc gối phải được thay đổi 
thường xuyên để duy trì sự sạch sẽ 
của nó. Sau đó, gối được sử dụng để 
làm nệm quỳ trong nhà thờ, hoặc 
là nơi để đặt các cuốn kinh thánh. 
Một số nơi vẫn duy trì phong tục 
này cho tới ngày nay. 

Đến chiếc gối thời hiện đại
Sau cuộc Cách mạng công nghiệp, 
cách sống của người dân nhiều nơi 
trên thế giới bắt đầu thay đổi. 

Với sự phát triển không ngừng 
khoa học công nghệ, câu chuyện 
của chiếc gối cũng tiến triển không 
ngơi. Cách mạng Công nghiệp với 
khả năng sản xuất hàng loạt sản 
phẩm, sản lượng bông gia tăng, 
chiếc gối đã không còn chỉ dành 
cho giới thượng lưu. Người bình 
dân bây giờ đã có thể đủ khả năng 
sở hữu gối và dần trở nên phổ biến 
trong mọi nhà.

Khi Cách mạng Công nghiệp 
đem lại sự thịnh vượng về vật chất, 
xã hội lại một lần nữa trong vô thức 
mà đã đi lại mô hình của người Hy 
Lạp và La Mã cổ đại: Người ta lại 
tìm kiếm sự thoải mái hơn, cuối 
cùng mở ra cuộc cách mạng về 
chiếc gối mềm.

Ngày nay, gối có nhiều hình 
dạng, kích thước, chất liệu và 
độ cứng. Danh sách các loại gối 
dường như là vô tận, với mọi thứ 
từ gel, bọt hoạt tính, lông tơ, lông 
vũ, lông cừu, bông, vải trong, len, 
cao su, microbeads, kapok, kiều 
mạch, và nước. Chiếc gối thậm chí 
có thể được tùy chỉnh riêng cho 
phù hợp với sở thích và nhu cầu 
của người dùng.

Mặc dù sự thoải mái của những 
chiếc gối thời hiện đại có thể làm 
cho đêm của chúng ta thoải mái 
hơn, nhưng có lẽ người xưa hẳn 
đã có một lý do gì đó riêng của họ. 
Tôi không có ý quay trở lại với một 
chiếc gối bằng đá hoặc gốm (mặc 
dù bạn có thể tạo phiên bản của 
riêng mình), nhưng có lẽ chúng ta 
nên nhớ rằng đôi khi một chút khó 
chịu trong cuộc sống không phải là 
điều gì đó quá tệ.

Người xưa Trung Quốc cho 
rằng, truy cầu thoải mái hiếm khi 
là con đường tốt nhất. Rốt cuộc, 
khi chúng ta chịu đựng một chút 
khó khăn, chúng ta trở nên vững 
chãi hơn. Và giữa những bộn bề 
của cuộc sống, nếu chúng ta có thể 
có thể nhìn vào nội tâm để học hỏi, 
chúng ta sẽ trở nên tốt hơn.

Có vẻ như ngay cả một chiếc gối 
cũng có thể cho chúng ta những bài 
học thú vị. 

và thành tựu vĩ đại của bậc thánh 
quân thiên cổ lại nằm ở kính Trời, 
kính Phật. Khang Hy Hoàng đế còn 
có một bức hoành, liễn đối liên 
quan đến thư pháp là “Kính Thiên” 
(kính Trời), liễn đối là: “Dĩ ái kỷ chi 
tâm ái nhân, dĩ trách nhân chi tâm 
trách kỷ” (Lấy cái tâm yêu mình mà 
yêu người, lấy cái tâm trách người 
mà trách mình). Hoàng đế Khang 
Hy đem liễn đối treo ở thư phòng, 
giống như ngày ngày lắng nghe tiếp 
nhận sự chỉ bảo tận tâm từ Trời 
cao, bộc lộ ra hoài bão kính Trời 
thương người của bậc thánh quân, 
khí độ lấy sự hòa ái, nghiêm cẩn để 
câu thúc bản thân, lấy khoan dung 
mà đối đãi người khác. “Kính Phật, 
Kính Trời” là tâm ý mà Khang Hy 
Hoàng đế, bậc thánh quân một thời 
lưu lại cho hậu nhân, tín ngưỡng 
sinh mệnh, cũng là khuôn mẫu lưu 
lại của bậc thánh quân.

Tư liệu tham khảo: Lang tiềm kỷ 
văn; Thanh thực lục Khang Hy triều 
thực lục

Toan Đinh biên dịch

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

Ảnh trên: Hoàng đế Khang Hy 
mặc thường phục viết chữ.

Ảnh dưới-bên trái: Bút tích tranh 
cuộn “Bài Thơ Ngắm Trăng 
bên Nhành Liễu” của Hoàng đế 
Khang Hy.

Ảnh dưới-bên phải: Thanh Thánh 
Tổ Khang Hy Hoàng đế mô phỏng 
bút tích của Đổng Kỳ Xương.

Nền tảng tư tưởng 
của thư pháp và 
thành tựu vĩ đại 
của bậc thánh 
quân thiên cổ lại 
nằm ở kính Trời, 
kính Phật. 

ĐẠP TUYẾT PHI HỒNG

Khang Hy Hoàng đế (1654–
1722) Thanh Thánh Tổ 
Ái Tân Giác La – Huyền 
Diệp là vị Hoàng đế tại vị 

lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. 
Sử sách ca ngợi ông là bậc thánh 
quân. Ông tài trí mưu lược, văn võ 
song toàn khó ai bì kịp, là một người 
học rộng tài cao, không những tinh 
thông toán học, hiểu biết y thuật, mà 
ở phương diện nghệ thuật thư pháp 
truyền thống Trung Hoa còn được 
người đời sau ca ngợi. Bút tích thư 
pháp của ông mang đậm phong cách 
phóng khoáng, tự nhiên, nho nhã 
mà cũng rất thanh tú và đẹp đẽ. Vậy 
bằng cách cách nào mà ông có được 
tài năng như vậy?

Tuần du bên ngoài lấy bút 
mực tiêu khiển
Hoàng đế Khang Hy trong những 
năm tháng cường thịnh nhất 
thường tuần du bên ngoài sau 
những lúc bận rộn với trăm công 
ngàn việc; mỗi ngày ông lấy việc 
bắn cung và viết chữ để tiêu khiển. 
“Ở thư phòng làm bạn với bút mực, 
chỉ cần vẩy bút thì như rồng lượn” 
- đó chính là những mô tả ông 
lúc đắm chìm trong thế giới bút 
nghiên, say sưa thỏa thích với thú 
vui của mình. Những bề tôi hộ vệ 
theo hầu mỗi ngày đều được chiêm 
ngưỡng kỹ năng bắn tên thần kỳ 
của Hoàng thượng, bách phát bách 
trúng. Còn trình độ thư pháp của 
ông thì như thế nào? Bề tôi đều 
không thể nhìn thấy được, vì vậy 
đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Một ngày 
nọ, quan viên Đại học sĩ Hàn lâm 
tề tựu trước hành cung, họ thỉnh 
cầu Hoàng thượng thể hiện kỹ 
năng thư pháp. Lúc đó, Khang Hy 
Hoàng đế liền lệnh cho các hoàng 
tử ra ngoài cửa hành cung, rồi ngồi 
xuống viết chữ, trong phút chốc đã 
viết được chữ lớn, chữ nhỏ hơn 
mười trang; những bề tôi, tùy tùng 
vây quanh xem, ai nấy đều lộ thần 
sắc kinh ngạc.

Bài thơ “Ngắm Trăng bên Nhành 
Liễu” là một bài thất ngôn tuyệt cú:

Vũ quá cao thiên tế vãn hồng 
Quan sơn điều đệ nguyệt minh trung
Xuân phong tịch tịch xuy dương liễu
Diêu duệ hàn quang độ viễn không

Tạm dịch:
Mưa tạnh trời cao hiện cầu vồng
Quan ải xa xăm trăng sáng trong
Gió xuân tĩnh tịch thổi dương liễu
Ánh sáng chập chờn giữa trời không

Nội dung mô tả khung cảnh biên 
ải vào mùa xuân khi trời quang 
mưa tạnh: dương liễu nơi biên ải 
đung đưa trong gió xuân tĩnh tịch, 
lúc mưa xuân vừa tạnh trời gần tối, 
phía chân trời xuất hiện cầu vồng, 
dưới ánh trăng chiếu sáng, núi non 
thật xa xăm.

Dương liễu bay trong gió, tơ liễu 
phản chiếu ánh sáng nhạt, vô cùng 
tự tại. Dương liễu vô tâm, người 
xem hữu tình, cảm hứng vô hạn 
gửi nơi dương liễu, lay động qua về 
giữa trời không. Bút họa thư pháp 
trong “Bài Thơ Ngắm Trăng bên 
Dương Liễu” này thanh tú tròn đầy, 
mộc mạc đạm bạc. Trong câu chữ 
rộng thoáng cân đối, thể hiện tâm 
trạng nhàn nhã, tự nhiên, nét chữ 
tinh tế uyển chuyển, thanh lệ, triển 
hiện nội lực thâm sâu và trình độ 
nghệ thuật thư pháp nhuần nhuyễn 
thành thục. Hơn nữa, một phần 
tâm trạng tự nhiên và nhàn nhã 
cùng với tình ý trong bài thơ tương 
hỗ chiếu sáng cho nhau; chữ và thơ 
càng thêm đẹp đẽ.

Trình độ thư pháp của Hoàng 
đế Khang Hy có được từ đâu? 
Ông thuở nhỏ đã ham đọc sách, 
thường để tâm đến văn chương chữ 
viết, và có sở thích mô phỏng lại bút 
tích và chữ khắc trên bia đá của các 
danh nhân thời xưa. Khi bề tôi theo 
hầu tập trung lại xem thư pháp của 
ông, ông đã tiết lộ về tâm tư cũng 
như quá trình tự luyện tập viết chữ 
của mình. 

“Trẫm từ nhỏ đã thích tập viết 
chữ, mỗi ngày đều viết hơn ngàn 
chữ, trước nay chưa từng gián 
đoạn. Phàm là bút tích hoặc chữ 
khắc trên bia đá của các danh 
nhân xưa, đều mô phỏng một cách 
cẩn thận tỉ mỉ. Đến nay, hơn ba 
mươi năm thực sự đã trở thành 
sở thích quen thuộc rồi. Trẫm viết 
chữ sáng sủa, cũng viết rất nhanh, 
trước nay chưa hề có sai sót. 
Phàm là lời phê trên tấu chương 
của Đốc phủ và chữ son trên dụ 
đều là trẫm tự viết.”

Khang Hy đã để lại rất nhiều tập 
thư pháp ngự chế, mô phỏng tác 
phẩm có chữ viết của các bậc danh 
gia như Nhị Vương (Vương Hi Chi 
và Vương Hiến Chi), Đường Thái 
Tông, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất, 
Triệu Mạnh Phủ, Đổng Kỳ Xương, v.v.

Hoàng đế Khang Hy rất yêu 
thích thư pháp của Đổng Kỳ Xương 
người nhà Minh. Nhà thư pháp 
thời bấy giờ Thẩm Thuyên, là quan 
Hàn Lâm (người đứng hàng nhất 
trong ba tiến sĩ dưới thời Thuận 
Trị năm thứ 9) rất giỏi về thư pháp 
mang phong cách của họ Đổng, 
Hoàng đế Khang Hy cho mời Thẩm 
Thuyên vào cung hầu chuyện, bái 
Thẩm Thuyên làm thầy, khiêm tốn 
học tập. Khang Hy hoàng đế từng 
truyền dụ cho Lý Quang Địa bề tôi 
ở Nội các nói rằng: “Trẫm lúc ban 
đầu học thư pháp, phụ thân của 
Tông Kính (Thẩm Tông Kính) là 
Thuyên theo hầu, nhiều lần chỉ ra 
chỗ được mất, đến nay mỗi bài thư 
pháp đều chưa bao giờ quên sự cần 
mẫn của Thuyên vậy.” Dưới sự dạy 
dỗ cần mẫn của thầy giáo, cũng có 
thể thấy được sự chăm chỉ học tập 
không biết mệt mỏi của Hoàng đế 
Khang Hy.

Đạo kính trọng và tôn trọng
thư pháp
Khang Hy hoàng đế rất yêu thích 
thư pháp, đối với thư pháp rất dụng 
công, cũng rất xem trọng thư pháp 
của các quan viên ở Hàn Lâm viện; 
lúc tuyển chọn người tài, ông cũng 
chú trọng đến trình độ thư pháp 
của họ. Vào năm Khang Hy thứ 
30 (năm 1691), kết quả khoa thi 
trong điện vua, quan chủ khảo đã 
định ra danh sách ba người: người 
đứng đầu là Ngô Bính; người thứ 
hai là Đới Hữu Kỳ; người thứ ba 
là Dương Trung Nạp. Hoàng đế 
Khang Hy sau khi xem bài thi, nhìn 
thấy Đới Hữu Kỳ “thư pháp quá 
đẹp”. Lúc ấy bèn chọn ông ta đứng 
đầu giáp, đỗ Trạng Nguyên.

Khang Hy Hoàng đế cho rằng thư 
pháp có thể hun đúc tính tình của 
một người, có thể rèn luyện chính 
khí an hòa trong nhân tâm, đạt được 
khế cơ trong chỗ huyền diệu, cho 
nên xem nó là đạo dưỡng sinh, đạo 
trường thọ. 

Có một lần, lúc ông đến chùa 
Pháp Hải chiêm ngưỡng thư pháp 
do tiên đế ngự chế, đã đích thân viết 
hai chữ “kính Phật”, trong bài thơ 
“Pháp Hải tự chiêm ngưỡng Hoàng 
khảo ngự thư kính Phật nhị tự”, có 
một câu thơ như thế này: “Pháp tắc 
quang hoa viễn, thiên niên chiếu 
Phật luân” (Pháp tắc xa rực rỡ, ngàn 
năm chiếu Phật luân).

Nền tảng tư tưởng của thư pháp 

Hoàng đế Khang Hy
viết chữ đẹp nhờ
bí quyết gì?

THƯ PHÁP

Trong lịch sử, chiếc gối có vai trò to lớn hơn nhiều so với
công dụng nâng đỡ đầu khi chúng ta ngủ 

Người Hy Lạp và người La Mã
cổ đại cuối cùng đã làm ra những 

chiếc gối có xu hướng xa hoa, 
thoải mái, và phóng túng.

Họ từ bỏ công dụng về thể chất và 
tinh thần của một chiếc gối.

NHỮNG CHIẾC GỐI BẰNG GỐM 
CỦA TRUNG HOA CỔ ĐẠI

Bà Tatiana Denning, D.O., là một bác sĩ y khoa gia 
đình và là chủ trang web Simpura Weight Loss and 
Wellness. Bà tin tưởng vào việc trang bị cho bệnh 
nhân của mình kiến   thức và kỹ năng cần thiết để duy 
trì và cải thiện sức khỏe của chính họ thông qua việc 
quản lý cân nặng, hình thành các thói quen lành mạnh, 
và phòng ngừa bệnh tật.

Thiên Vân biên dịch
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LOUISE BEVAN

M
ột nhiếp ảnh gia 
đã ghi lại những 
bức ảnh tuyệt đẹp 
về cảnh phụ nữ hái 
bông súng ở đồng 

bằng sông Cửu Long. Màu sắc phong 
phú, rực rỡ, và những đường nét 
cuốn hút trên loạt ảnh biến hoạt 
động bình dị hàng năm 
này thành những tác 
phẩm nghệ thuật.

Nhiếp ảnh gia Phạm 
Huy Trung 42 tuổi chia 
sẻ với The Epoch Times qua 
email, “Tôi chụp loạt ảnh 
về vụ thu hoạch bông 
súng này tại tỉnh 
Long An. Mỗi mùa 
nước nổi hàng năm từ tháng Tám đến 
tháng Mười Một, người nông dân đều 
háo hức thu hoạch thực phẩm và rau 
củ trên sông cho gia đình họ.”

“Đặc biệt là bông súng,” anh cho 
biết, “đó là một loại hoa mộc mạc có 
màu sắc rực rỡ mọc nơi cánh đồng 
ngập lụt. Chúng trông thật thanh tao 
giữa vùng nước đục.”

Bông súng nở vào sáng sớm. Nhà 
anh Trung ở Sài Gòn cách nơi chụp 
ảnh khoảng 100 km, nên anh phải 
dậy rất sớm. Anh đến nơi khi trời vừa 
hửng sáng và chứng kiến khung cảnh 
người dân nơi đây thu hoạch, rửa 
sạch, và bó thành từng bó bông súng. 

Trong những bức ảnh của anh 
Trung, chiếc nón lá che khuất phần 
lớn gương mặt của những người 
nông dân, nhưng công việc của họ lại 
nói lên vạn lời: bông súng, hàng ngàn 
bông, được hái về và thả trên mặt 
nước trước khi được xếp lên mấy 
chiếc ghe bằng gỗ để giao cho thương 
lái và nhà hàng.

Anh Trung chia sẻ, hình dáng và 
sắc màu của những người phụ nữ và 
những bông hoa là “điểm nổi bật của 
những bức ảnh”, thôi thúc người 
xem nhìn ngắm họ trong yên 
bình và tĩnh lặng.

Những bông súng này có màu 
hồng đậm hoặc trắng, chỉ nở vào ban 
đêm. Chúng mọc tự nhiên trong bùn 
của vùng châu thổ mà không cần chăm 
sóc. Theo VNExpress, bông súng 
thường được dùng để trang trí, dùng 
làm trà, và phần ngó súng được dùng 
để làm thức ăn.

Theo anh Trung, khó khăn lớn 
nhất khi chụp ảnh bông súng ở đồng 
bằng sông Cửu Long là tìm được 
sự hài hòa giữa gió, ánh sáng, hoa, 
nước, và con người. “Vì vậy, kiên 
nhẫn dường như là phẩm chất quan 

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

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

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

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

---
---

- - - - -
- - -

---
---

-----
---

Được phát triển bởi
Vua Đầu bếp John

Trên 30 năm kinh nghiệm 
về ẩm thực

Giám khảo các cuộc 
thi ẩm thực

Đầu bếp nổi tiếng

Có hàng triệu người theo dõi 
trên YouTube và mạng xã hội

Được điều chế theo từng phần nhỏ
KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
KHÔNG CHẤT PHỤ GIA 
KHÔNG DÙNG CHẤT ĐIỀU VỊ
KHÔNG DÙNG BỘT NGỌT    

. . . . . . . . . . . . . . . .
Xem thêm video của Chef John trên:
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Có bán tại:
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MASTER

Taste of Joy

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

������
�ả����ấ���ạ�

Hương vị Hồng Kông nổi bật
Umami ngon trong chai

Nước sốt XO

Nước sốt cay
Được pha trộn điêu luyện

và linh hoạt
Không thể thiếu cho các

món chiên

Nước sốt dầu ớt đỏ

Thật nhiều hương vị
Làm bạn không thể quên 
hương vị châu Á

trọng nhất của một nhiếp ảnh gia,” 
anh cho biết.

Loạt ảnh “Thu hoạch bông súng” 
của anh Trung cũng được chụp bằng 
drone (dụng cụ bay điều khiển bằng 
vô tuyến). Theo Bored Panda, anh đã 
đạt được nhiều giải thưởng về chụp 
ảnh thiên nhiên, bao gồm Giải thưởng 
Ảnh Thế giới của Sony, Cuộc thi Ảnh 
SkyPixel, và Giải thưởng 35Award.

Với anh Trung, tương lai cho môn 
nghệ thuật này là vô hạn. Anh chỉ đơn 
giản lập ra một kế hoạch, “tiếp tục 

bước đi và tìm kiếm” những khoảnh 
khắc quý giá của cuộc sống, rồi tận 
hưởng, và chia sẻ với thế giới. 

“Mỗi người đều trải qua thời 
khắc buồn chán, lặng yên hay hạnh 
phúc trong cuộc đời. Nhưng tựu 
trung thì đó là bước đầu tiên để 
chúng ta có thể tiến xa hơn. Hãy ghi 
lại những điều đó, biến chúng trở 
nên đẹp đẽ hơn, giữ gìn, và chia sẻ 
với người khác.” 

Thiên An biên dịch

ĐẸP
NAO 

LÒNG
mùa thu hoạch 

bông súng
vùng đồng bằng 
sông Cửu Long 

DU LỊCH
ALL PHOTOS COURTESY OF PHAM HUY TRUNG UNLESS NOTED OTHERWISE

KIM
LOANNGUYENINGRASS VIA PIXABAY

Khó khăn lớn 
nhất khi chụp ảnh 

bông súng ở đồng bằng 
sông Cửu Long là tìm được 

sự hài hòa giữa gió, ánh 
sáng, hoa, nước, và 

con người.
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quốc gia phát thải khí nhà kính 
lớn nhất thế giới, là nhà lãnh 
đạo duy nhất gửi văn bản đến 
hội nghị thượng đỉnh Glasgow, 
mặc dù đặc phái viên khí hậu 
của Trung Quốc Giải Chấn Hoa 
(Xie Zhenhua) đã đích thân 
tham dự sự kiện này.

Trung Quốc là nước sử dụng 
và sản xuất than lớn nhất thế 
giới, một nguồn phát thải chính, 
nhưng cuộc khủng hoảng điện 
gần đây đã khiến chính quyền 
nước này phải ưu tiên bảo đảm 
nguồn cung năng lượng.

Trước hội nghị thượng đỉnh, 
Trung Quốc đã chính thức đệ 
trình kế hoạch phát thải nhà 
kính được mong đợi từ lâu, 
trong đó tái khẳng định các mục 
tiêu hiện có nhưng không bổ 
sung cam kết mới.

Trong kế hoạch này, Bắc 
Kinh nhắc lại một mục tiêu mà 
ông Tập đã công bố vào năm 
2020 – rằng lượng khí thải 
carbon dioxide sẽ đạt mức cao 
nhất vào năm 2030 và đạt mức 
0 vào năm 2060. Họ cũng đã 
cam kết giảm cường độ carbon 
trên một đơn vị tổng sản phẩm 
quốc nội hơn 65% so với mức 
năm 2005, tăng 5% so với kế 
hoạch năm 2016.

Họ cũng sẽ tăng tỷ lệ của 
các nhiên liệu không hóa thạch 
trong tiêu thụ năng lượng sơ 
cấp từ 20% lên 25%, và nâng 
công suất lắp đặt của điện 
gió và mặt trời lên hơn 1,200 
gigawatt. Mặc dù Bắc Kinh có 
kế hoạch đạt được những mục 
tiêu này vào năm 2030, nhưng 
họ không thay đổi thời điểm 
giảm dần việc sử dụng than, 
có nghĩa là tiêu lượng thụ than 
của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng 
cho đến năm 2025, và bắt đầu 
giảm sau đó.

Các cam kết này đã làm thất 
vọng những nhà quan sát khí 
hậu, họ đã mong đợi Bắc Kinh 
đưa ra lời hứa tham vọng hơn. 
Hôm 31/10, Tổng thống Joe 
Biden đã bày tỏ sự thất vọng 
trước việc Trung Quốc và Nga 
thiếu cam kết, nói rằng hai nước 
này “về căn bản không thể hiện 
bất kỳ cam kết nào để ứng phó 
với khí hậu.”

Mặc dù các nhà phê bình 
nói rằng kế hoạch của Bắc Kinh 
không đưa ra những tuyên bố 
mạnh mẽ, nhưng một nhà phân 
tích đã bày tỏ sự nghi ngờ việc 
Bắc Kinh có thể đạt được ngay 
cả với những cam kết này.

“Trung Quốc cam kết rất 
nhiều, nhưng liệu họ có thể thực 
hiện trong thực tế?” ông Edward 
Huang, một nhà phân tích kinh 
tế sinh sống tại Đài Loan cho biết.

Theo ông Huang, câu hỏi đặt 
ra đối với Trung Cộng là làm 
thế nào có thể đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng về năng lượng 
để thúc đẩy phát triển kinh tế, 
đồng thời giảm sự phụ thuộc 
lớn của đất nước vào than đá.

Trong nỗ lực giải quyết vấn 
đề biến đổi khí hậu, Trung 
Cộng đã đưa ra các quy định 
chặt chẽ để hạn chế tiêu thụ 
năng lượng và khí thải, điều 
này đã góp phần gây ra tình 
trạng thiếu than trên diện rộng. 
Trong những tuần gần đây, một 
cuộc khủng hoảng năng lượng 
đã bao trùm đất nước, buộc các 
nhà máy phải giảm sản xuất 
hoặc thậm chí đóng cửa, ảnh 
hưởng đến chuỗi cung ứng và 
đe dọa tăng trưởng kinh tế.

Do đó, quốc gia này đã khai 
thác và đốt nhiều than hơn để 
cuộc khủng hoảng năng lượng 
không kéo dài sang mùa đông.

Theo ông Huang, không gì có 
thể ngăn chặn chu kỳ dẫn đến 
tình trạng thiếu than tái diễn vào 

ALEX WU

Cựu lãnh đạo văn phòng 
tương tự như Gestapo của 

Trung Cộng ở tỉnh Giang Tô 
đang bị điều tra vì cáo buộc vi 
phạm pháp luật. Ông từng được 
giao nhiệm vụ đàn áp tự do tín 
ngưỡng ở Trung Quốc.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh 
Giang Tô báo cáo rằng ông Trần 
Dật Trung (Chen Yizhong), cựu 
Phó Bí thư kiêm Phó Giám đốc 
Sở Công an tỉnh Giang Tô, đang 
bị điều tra vì tội danh “vi phạm 
nghiêm trọng các quy định và 
luật pháp” hôm 24/10. Thông báo 
này cũng đã liệt kê vị trí cũ của 
ông là giám đốc “Phòng 610”.

Phòng 610 là một cơ quan 
nằm ngoài quy định của pháp 
luật, được thành lập đặc biệt để 
thực hiện chiến dịch đàn áp sâu 
rộng của Trung Cộng đối với các 
học viên của môn tu luyện tinh 
thần Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn 
gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là 
một môn tu luyện tinh thần bao 
gồm các bài tập tĩnh tại và các 
bài giảng đạo đức dựa trên các 
nguyên lý chân, thiện, và nhẫn. 
Mức độ nổi tiếng của môn tập 
này đã tăng nhanh ở Trung Quốc 
trong những năm 1990, với số 
lượng người theo học ước tính 
vào khoảng 70 triệu đến 100 triệu 
người đến cuối thập niên đó.

Cựu lãnh đạo Trung Quốc khi 
đó là ông Giang Trạch Dân đã lo 
ngại về sự phổ biến ngày càng 
tăng của nhóm tín ngưỡng này, 
và đã phát động một cuộc đàn 

áp trên toàn quốc để xóa sổ môn 
tập này. Ông ta đã lập ra Phòng 
610 để thực hiện mục đích đó 
vào ngày 10/06/1999 – tên của 
tổ chức này được lấy theo ngày 
thành lập.

Ông Trần là cấp dưới của ông 
Vương Lập Khoa (Wang Like), 
cựu bí thư Ủy ban Chính trị và 
Pháp luật tỉnh Giang Tô, người 
đã bị cách chức năm 2020. Cả 
hai đã từng bức hại các học viên 
Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tô 
trong suốt nhiều năm qua.

Vào tháng 03/2013, ông Trần 
bắt đầu kiêm nhiệm chức vụ 
giám đốc Phòng 610 tỉnh Giang 
Tô và giám đốc Văn phòng Bảo 
trì Ổn định.

Trong thời gian ông Trần làm 
việc tại Phòng 610, các học viên 
Pháp Luân Công đã bị giam giữ 
tùy tiện, tra tấn, cưỡng bức lao 
động, tẩy não, bỏ tù, và cưỡng 
bức lấy máu, theo Minh Huệ 
(Minghui.org) – một trang web 
có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên lưu 
hồ sơ cuộc đàn áp môn tu luyện 
tinh thần này của Bắc Kinh. 

Các học viên Pháp Luân Công 
bị giam giữ đã bị cưỡng bức xét 
nghiệm máu, vốn là điều mà các 
chuyên gia cho rằng được thực 
hiện để đánh giá tình trạng của 
các cơ quan nội tạng của họ. 
Năm 2019, một tòa án nhân dân 
cho biết, nhiều học viên đã bị sát 
hại để lấy nội tạng của họ bán ra 
thị trường cấy ghép.

Theo trang Minh Huệ, tại 
thành phố Nam Kinh của tỉnh 
Giang Tô, được biết có ít nhất 84 
học viên Pháp Luân Công đã bị 

giam giữ, và ít nhất một người 
đã bị bức hại đến tử vong từ năm 
2013 đến 2014. Nhiều học viên 
Pháp Luân Công cũng bị sách 
nhiễu trong hai năm đó, người lớn 
tuổi nhất đang trong độ tuổi 80.

Tại các thành phố Tân Nghi 
và Từ Châu ở tỉnh Giang Tô, từ 
tháng 10 đến giữa tháng 11/2013, 
hơn 20 học viên Pháp Luân Công 
đã bị nhà cầm quyền bắt và giam 
giữ tại các trung tâm tẩy não 
và trại giam, theo tin từ trang 
Minh Huệ. Các học viên khác 
đã bị đột kích nhà cửa, còn các 
sách và các tài liệu liên quan đến 
môn tu luyện này đều bị tịch thu.

Một số quan chức Trung Quốc 
từng lãnh đạo Phòng 610 trên 

khắp đất nước này đã và đang 
bị Đảng này điều tra. Một số 
người đứng đầu cũ đã bị nhắm 
mục tiêu trong năm nay, bao gồm 
ông Đỗ Vinh (Du Rong), Phó 
thị trưởng thành phố Thường 
Châu, tỉnh Giang Tô kiêm Giám 
đốc Sở Công an thành phố, và 
ông Bành Ba (Peng Bo), Phó 
giám đốc Phòng 610. Những 
người khác bao gồm ông Lưu 
Tân Vân (Liu Xinyun), Phó tỉnh 
trưởng tỉnh Sơn Tây kiêm Giám 
đốc Sở Công an tỉnh, và ông 
Huệ Tòng Băng (Hui Congbing), 
Phó Bí thư Ủy ban Chính trị 
và Pháp luật tỉnh Sơn Đông.

Thanh Tâm biên dịch

ANNIE HOLMQUIST 
 

Chúng tôi không hay biết rằng gia đình tôi 
khi đó là “những nhà tiên phong trong trào 
lưu homeschool (giáo dục tại nhà) hiện đại” 
như cách gọi ngày nay. Tôi vẫn còn nhớ 
vài năm sau khi theo học chương trình 
homeschool, có lần tôi gặp người quen khi 
đang mua sắm tại một cửa hiệu tạp hóa, 
họ hỏi tôi những câu hỏi đại loại như: “Sao 
con không đến trường?” Mỗi lần như vậy, 
những người đó thường sẽ tỏ thái độ khá 
bối rối và dè dặt (điều này khiến tôi khá ngạc 
nhiên) khi biết về việc học tại gia của tôi.

Nhưng giờ đây, homeschool đang là 
xu hướng của xã hội, đặc biệt sau sự xuất 
hiện của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo 
của Cục Điều tra Dân số Mỹ, chỉ có 3% số 
học sinh học tại nhà trước đại dịch COVID. 
Chính trận đại dịch này đã khiến số người 
học tăng mạnh lên đến 11% vào mùa Thu 
năm 2020. Xu hướng tăng này hứa hẹn sẽ 
còn tiếp tục khi các bậc cha mẹ đã chán ngán 
việc con họ bị buộc phải đeo khẩu trang và 
giáo trình lại thiên về Học thuyết Sắc tộc 
Trọng yếu.

Mặc dù học tại nhà đang là xu hướng 
chung của xã hội, nhưng không vì thế mà 
mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng cho những bậc 
phụ huynh đã hy sinh để đem lại con họ nền 
giáo dục đúng đắn tại nhà. Trên thực tế, 
sẽ có những ngày việc học tại nhà khá khó 
khăn, và bạn chỉ muốn đưa con mình trở 
lại lớp học với chiếc khẩu trang. Việc đưa 
con tới trường nghe có hợp lý, nhưng khoan 
hãy làm chuyện đó. Thay vào đó, bạn hãy 
nhìn nhận homeschool như một món quà 
(TREAT), và bạn nên phấn chấn với 5 điều 
mà tôi sắp chia sẻ. 

 
T–Time (Thời gian)
Khi gia đình tôi hồi tưởng lại những kỷ 
niệm thời “giáo dục tại nhà”, thứ còn đọng 
lại trong ký ức không phải nhiều giờ giải 
toán và những lần thực hiện những thí 
nghiệm khoa học (thường là thất bại). Thay 
vào đó, những kỷ niệm đáng nhớ là những 
lúc chúng tôi thỉnh thoảng được tham gia 
những hoạt động ngoại khóa: những chuyến 
đi thực tế đến nhà máy sản xuất khoai tây 
chiên, hay bảo tàng radio đời cổ, hoặc những 
bữa tối xa hoa – nơi mà chúng tôi có cơ hội 
thực hành những quy tắc ứng xử mình đã 
được dạy. Hoặc giả như việc mang theo thức 
ăn cho bữa trưa dã ngoại và dành cả ngày 
đọc một cuốn sách (mượn từ thư viện) trên 
sườn đồi gần đó – chỉ vì cuốn sách đó đã 
hết hạn và không được gia hạn mượn thêm. 
Những thứ kể trên là một vài kỷ niệm đáng 
nhớ nhất trong thời gian homeschool của 
gia đình tôi.

R–Read (Mài giũa kỹ năng đọc)
Càng nghiên cứu, tôi càng tin tưởng rằng 
cha mẹ có thể giúp con họ bước trên con 
đường thành công chỉ đơn giản bằng việc 
dạy cho con yêu thích đọc sách. Thật vậy, 
việc đọc là chìa khóa của giáo dục, và 
những người yêu thích đọc sách thường 
trở thành những người học suốt đời – 
điều này khiến trình độ học vấn của họ 
không chỉ dừng lại ở bậc trung học hay 
đại học. Một trong những cách dễ nhất để 
xây dựng tình yêu này là dành thời gian 
đọc sách cùng với các thành viên trong 
gia đình.

 
E–Education Holes (Những lỗ hổng 
trong giáo dục)
Trong những năm gần đây, có những 
người lớn đã từng học homeschool 
đánh giá thấp phương pháp học 
này. Họ nói rằng: “Cách học này 
không hiệu quả và có nhiều lỗ 
hổng.” Nhưng tôi muốn bảo 
với họ rằng: “Sự giáo dục mà 
bất kỳ ai trong chúng ta đã 
trải qua đều có những khiếm 
khuyết.”

Con bạn, cho dù học ở 
trường công, trường tư, hay 
đang học tại nhà, sẽ không bao 
giờ biết tất cả mọi thứ. Nhưng với 
tư cách là một phụ huynh đang đảm 
trách việc homeschool, nếu bạn có thể 
nhen nhúm niềm đam mê học hỏi cho con 
bạn, vậy thì con bạn sẽ có “những công cụ” 
để lấp đầy những lỗ hổng đó khi chúng bước 
ra thế giới. Và điều này sẽ khiến những bậc 
cha mẹ không phải quá lo lắng việc họ có 
chọn đúng chương trình học hay có dạy con 
đầy đủ bài vở hay không – bạn chỉ cần làm 
hết sức mình.

 
A–Advantage (Lợi thế của 
homeschool)
Hãy tận dụng sự linh hoạt mà homeschool 
đem lại. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn 
tự ý điều chỉnh thời gian biểu cho việc 
học. Ví dụ bạn chuyển giờ học sang buổi 
tối, thỉnh thoảng khi cần hoặc suốt một 
tuần trong mùa hè, để nghỉ ngơi khi mùa 
thu sang. Nhờ sự linh hoạt trong việc thu 
xếp thời gian, gia đình có thể giúp ông bà 
chăm sóc sân vườn và phụ việc tại nhà 
thờ. Đặc biệt là phải đến những năm cuối 
trong hành trình homeschool thì chúng 
tôi mới nhận ra rằng tuần lễ sau ngày Lễ 
Lao Động (Labor Day) là thời gian tốt nhất 
cho chuyến nghỉ hè cả gia đình – thời tiết 
khi đó vẫn còn ấm áp và những điểm tham 
quan gần như vắng bóng du khách vì mọi 
người đã trở lại trường học.

Càng nghiên 
cứu, tôi càng 
tin tưởng 
rằng cha mẹ 
có thể giúp 
con họ bước 
trên con 
đường thành 
công chỉ đơn 
giản bằng 
việc dạy cho 
con yêu thích 
đọc sách.
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5 lời khuyên từ một người tiên phong 
trong lãnh vực Homeschool
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T–Teacher Care (Mức độ quan tâm 
của giáo viên đối với học sinh)
Nói thật thì việc theo đuổi homeschool 
cũng đem đến gánh nặng cho các bậc phụ 
huynh khi họ vừa phải dạy học cho con và 
vừa phải coi sóc chúng. Vậy nên việc cần 
thiết là tránh để mình bị kiệt sức, và kịp 
thời nhận ra những dấu hiệu của sự mệt 
mỏi. Và cách đơn giản nhất giúp bạn thư 
giãn chính là đi bộ nhanh mỗi khi bạn cảm 
thấy căng thẳng.

Hơn hết, đừng quá khắt khe với bản 
thân. Rất có thể, với tình yêu và sự quan 
tâm dành cho con, bạn sẽ chuyên tâm với 
việc giáo dục chúng, vì thế chất lượng giáo 
dục mà con bạn thụ hưởng có thể tốt hơn 
hầu hết chương trình giáo dục ở các trường 

công. Còn nếu bạn còn nghi ngờ điều này, 
chỉ cần so sánh điểm thi hàng năm của 

con bạn với số liệu của Phiếu điểm 
quốc gia (Nation’s Report Card). 

Việc này bảo đảm sẽ khiến bạn 
thêm phần tự tin về ý định cho 
con theo học homeschool.

Nếu ai đó nghĩ rằng những 
lời những khuyên trên mang 
tính cá nhân, tôi xin trích dẫn 
lời khuyên tương tự từ John 

Taylor Gatto, một cựu giáo viên 
được vinh danh ở New York. 

Trong cuốn sách “Dumbing Us 
Down”, ông Gatto đã viết:
“Sau khi dành cả đời cho việc dạy 

học ở trường, tôi nhận ra rằng giáo dục 
truyền thống quanh đi quẩn lại cũng chỉ 
xoay quanh cái gọi là ‘giáo dục đại chúng’. 
Bạn đừng ngớ ngẩn mà tin rằng một giáo 
trình tốt, thiết bị dạy học tốt hay những 
giáo viên tốt là những yếu tố quyết định 
đến việc học hành của con bạn. Tình trạng 
con trẻ trở nên thờ ơ và xa lạ với chính cha 
mẹ chúng ngày càng phổ biến, phần nhiều 
là vì các bài học ở trường học đã ngăn các 
em duy trì những ‘cuộc hẹn’ quan trọng 
với chính bản thân và gia đình, mà thông 
qua những ‘cuộc hẹn’ này chúng học được 
các bài học về động lực tự thân, sự kiên trì, 
sự tự chủ, lòng quả cảm, phẩm giá, và tình 
yêu thương – và những bài học để sống 
vì người khác cũng vậy, đều nằm trong 
những bài học quan trọng về cuộc sống gia 
đình và cộng đồng.”

Vì vậy, đây là lời chúc cho bạn và gia 
đình bạn có một trải nghiệm tuyệt vời! Và 
thành quả này được tạo ra bởi những bậc 
ông bà cha mẹ có lương tâm khắp đất nước. 
Và điều này chứng tỏ đất nước của chúng ta 
đang trở lại với những giá trị truyền thống 
và sự sáng suốt trong cách tư duy.

Song Ngư biên dịch

Homeschool (giáo 
dục tại nhà) đem 
đến sự linh hoạt 
cho người học, 

đồng thời chương 
trình học thường 

còn thường xuyên 
bao gồm các 

những hoạt động 
ngoại khóa và các 
chuyến tham quan 

thực tế.

FARM VELD/SHUTTERSTOCK

HU CHENGWEI/GETTY IMAGES

TRUNG QUỐC Trung Cộng có thể kiểm soát những 
tác động tài chính, nhưng không thể 
bù trừ tác động của lĩnh vực địa ốc 
bằng nền kinh tế thực. - Daniel Lacalle

“Ông Tập vẫn muốn tái đắc cử, nhưng nhiều cán bộ 
Đảng muốn kéo ông ta xuống. Một khi ông Tập rời 
khỏi đất nước, ông có thể sẽ không thể quay trở về 
được nữa.” - Tề Gia Trác (Qi Jiazhen), Chuyên gia về Trung Quốc

Tiếp theo từ trang 1

Chủ tịch Tập không đưa ra cam kết mới về biến đổi khí hậu

Trung Quốc: Cựu trưởng phòng 610 cấp tỉnh bị điều tra

Công an vũ trang đứng trên 
vỉa hè hôm 10/09/2021 tại 
Thượng Hải, Trung Quốc. 

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình vỗ tay tại Đại Lễ đường 
Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung 
Quốc hôm 09/10/2021.

Ảnh chụp từ trên cao 
của một nhà máy nhiệt 
điện than ở Hán Xuyên, 

tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc hôm 13/10/2021.

năm sau, và năm sau nữa.
“Vì vậy, tôi nghĩ… các mục 

tiêu khí hậu của Bắc Kinh chỉ là 
mục tiêu thôi, rất khó để biến nó 
thành hiện thực,” ông nói.

Bản tin có sự đóng góp của Luo 
Ya và Cathy He
Thiện Lan biên dịch

Tôi nghĩ… các 
mục tiêu khí hậu 
của Bắc Kinh chỉ 
là mục tiêu thôi, 
rất khó để biến nó 
thành hiện thực.
Edward Huang,
một nhà phân tích kinh tế 
sinh sống tại Đài Loan

Một số quan chức 
Trung Quốc từng 
lãnh đạo Phòng 
610 trên khắp đất 
nước này đã và 
đang bị Đảng này 
điều tra.
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Nhật gia tăng hợp tác 
với các đối tác chiến 
lược để đối phó với 
Trung Cộng
Hôm 03/11, trong cuộc hội đàm 
trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng 
Nhật Bản, ông Fumio Kishida và 
Tổng thống Biden, các bên đã 
thống nhất tăng cường liên minh 
song phương trong bối cảnh Trung 
Quốc ngày càng bành trướng.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, 
hai lãnh đạo đồng tình tiếp tục 
cùng giải quyết các vấn đề về biến 
đổi khí hậu cũng như các vấn đề 
khu vực, đặc biệt lưu tâm đến 
những thách thức do các chương 
trình hạt nhân và hỏa tiễn của 
Trung Cộng và Bắc Hàn đặt ra.

Trao đổi với Thủ tướng Anh 
Boris Johnson, tân thủ tướng 
Nhật Bản cũng khẳng định cam 
kết hợp tác với Anh Quốc nhằm 
thúc đẩy một Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở. 
Lãnh đạo hai nước cũng đồng 
thuận về việc đẩy nhanh các cuộc 
đàm phán để tạo điều kiện cho 
việc tập trận chung giữa các lực 
lượng quốc phòng.

Người Trung Quốc
đổ xô đi tích trữ
lương thực
Theo tin Reuters ngày 03/11, 
người dân Bắc Kinh đã ồ ạt đi 
mua bắp cải, gạo, và bột mì cho 
mùa đông tới. Trước đó hôm 
01/11, Bộ Thương Mại Trung 
Quốc đã đề nghị người dân tích 
trữ nhu yếu phẩm cần thiết, đề 
phòng tình huống khẩn cấp khi 
các đợt bùng phát dịch và phong 
tỏa xảy ra. Truyền thông Trung 
Quốc đã khuyến nghị nên mua 
dự trữ bánh bích quy, mì ăn liền, 
radio và đèn pin. 

Đầu tháng 10 vừa qua, thời tiết 
khắc nghiệt đã phá hủy mùa màng 
ở Sơn Đông, vùng trồng rau lớn 
nhất Trung Quốc. Trước đó, mùa 
màng tại nhiều vùng khác như Hà 
Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, Tứ Xuyên 
cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng bởi mưa và lũ lụt. Ngoài ra, 
tình trạng bùng phát dịch ở nhiều 
tỉnh cũng đe dọa làm gián đoạn 
nguồn cung cấp lương thực.

Việt Nam đón khách 
du lịch quốc tế trở lại
Chính quyền Việt Nam đã chấp 
thuận mở cửa đón khách du lịch 
ngoại quốc nếu có giấy thông 
hành vaccine phù hợp với hệ 
thống công nhận quốc tế. Theo đó, 
từ ngày 20/11, Việt Nam sẽ đón 
khách tại Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang, và sau đó mở rộng ra các 
điểm đến khác như Hạ Long, Nha 
Trang, Đà Lạt và Hội An...

Kể từ tháng 03/2020, sau khi 
COVID-19 bắt đầu bùng phát trên 
thế giới, đây là lần đầu tiên Việt 
Nam đón du khách quốc tế trở lại.

Đường sắt Việt Nam 
tạm dừng nhiều tàu 
do vắng khách
Từ ngày 03/11, Công ty Cổ phần 
Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tạm 
dừng hai tàu hỏa SE3/SE4 chạy 
tuyến Sài Gòn–Hà Nội do vắng 
khách. Như vậy, tuyến đường sắt 
Bắc Nam sẽ chỉ còn tàu hỏa chạy 
hàng ngày là SE5/SE6 và SE7/
SE8. Công ty Cổ phần Vận tải 
đường sắt Hà Nội cũng tạm dừng 
chạy hai tàu NA1/2 trên tuyến Hà 
Nội–Vinh từ ngày 1/11. 

Theo đại diện Tổng công ty 
Đường sắt Việt Nam, khi mới 
mở lại thì lượng khách thường 
đạt 80–90% công suất ngay từ ga 
đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi hàng 
không và vận tải đường bộ hoạt 
động trở lại, thì lượng khách đã 
giảm dần. Hiện nay, nhiều chuyến 
tàu chỉ đạt 50% lượng khách, đặc 
biệt là từ Hà Nội đi Sài Gòn, do 
vậy các đơn vị vận tải đã phải 
giảm toa xe. 

ĐIỂM TIN

ANDREW THORNEBROOKE
 

Các hãng thông tấn nhà nước 
Trung Quốc trích lời của lãnh đạo 

Trung Cộng Tập Cận Bình tại một hội 
nghị gần đây cho biết quân đội Trung 
Quốc sẽ “khai phá một vùng đất mới” 
về việc phát triển các loại vũ khí mới 
và các trang thiết bị khác.

Ông Tập cho hay, “sự phát triển 
vượt bậc” về thiết bị quân sự và các 
loại vũ khí đã làm tăng đáng kể năng 
lực chiến lược của Trung Quốc. Đồng 
thời ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối 
với chiến lược ưu tiên của quốc gia 
về các công nghệ then chốt và mới 
nổi như trí tuệ nhân tạo.

Trong những năm qua, Trung 
Cộng đã nỗ lực vượt qua Hoa Kỳ, tìm 
cách bỏ qua các chiến lược phát triển 
truyền thống bằng cách tiếp cận với 
các công nghệ mới hơn.

Một ví dụ đáng chú ý của chiến 
lược này là vụ thử nghiệm vũ khí 
siêu thanh của Trung Quốc được 
đưa tin hồi tháng Bảy, cho phép 
quân đội Trung Quốc tập trung phát 
triển công nghệ vũ khí thế hệ tiếp 
theo một cách hiệu quả mà không 
cần phải đầu tư vào việc cải tiến các 
hệ thống hỏa tiễn truyền thống và cũ 
hơn của họ.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 
Trung Quốc, ông Trương Hữu Hiệp 
(Zhang Youxia), kêu gọi “bước tiến 
tổng lực” nhằm đẩy nhanh tốc độ hiện 
đại hóa quân đội và tăng khả năng tự 
sản xuất, theo cùng một báo cáo vào 
ngày 26/10.

Ông Sam Kessler, một cố vấn về 
địa chính trị tại North Star Support 
Group, một công ty quản trị rủi ro đa 
quốc gia, cho biết: “Giới chức Trung 
Cộng tuyên bố rằng họ tìm cách tự 
chủ về công nghệ, và đã đến lúc đẩy 
nhanh việc hiện đại hóa mọi khía 
cạnh trong khả năng quân sự của họ, 
để thể hiện những gì họ nghĩ là một 
quân đội đẳng cấp thế giới.”

“Các xu thế này cho thấy đó là 
hướng đi mà Trung Cộng đang tiến 
tới; đồng thời nền kinh tế và hệ thống 
của họ đang được tái cấu trúc để đạt 
được những điều cần có.”

 
Hiện đại hóa của Trung Quốc 
cần công nghệ ngoại quốc
Trung Quốc hiện đang trải qua một 
thời kỳ hiện đại hóa quân sự mạnh 
mẽ. Nước này đang nhanh chóng 
khuyếch trương và hiện đại hóa 
kho vũ khí hạt nhân của mình, đầu 
tư vào vũ khí chống vệ tinh, và thử 
nghiệm các loại vũ khí siêu thanh 
mang năng lực nguyên tử khác 
nhau; sự phát triển này đang dẫn 
trước Hoa Kỳ vài năm.

Ông Kessler nói rằng nhận xét 
của ông Tập thể hiện rằng Trung 
Quốc thiếu các cơ sở sản xuất và 
cung ứng nội địa cần thiết để duy trì 
những nỗ lực này.

Ông nói: “Trong trường hợp của 
họ, điều cốt lõi là Trung Cộng phải 
hợp nhất được năng lực sản xuất liên 

quan đến sản xuất vũ khí của họ.”
“Đối với họ, phát triển một cơ sở 

sản xuất trong nước và chuỗi cung 
ứng cho công nghệ như chất bán 
dẫn là một quá trình phức tạp để 
hoàn thiện.”

Việc sản xuất các hệ thống vũ khí 
hiện đại nhất của Trung Quốc đòi hỏi 
phải có chất bán dẫn tân tiến. Điều 
này khiến việc sản xuất các chất bán 
dẫn trở thành một vấn đề an ninh 
quốc gia.

 Nhưng ngành công nghiệp chất 
bán dẫn của Trung Quốc không phát 
triển như của Hoa Kỳ và các đồng 
minh của họ, ông Kessler cho hay. Vì 
lý do này, Trung Cộng đã cố gắng có 
được nguồn cung cấp các công nghệ 
như vậy từ các công ty phương Tây, 
thường sử dụng các biện pháp gần 
như là phi pháp để che đậy mối liên 
kết giữa quân đội và các công ty tư 
nhân của Trung Quốc để nhập cảng 
các công nghệ này.

Trong khi luật xuất cảng của Hoa 
Kỳ ngăn chặn việc bán các chất bán 
dẫn tân tiến và công nghệ nhạy cảm 
cho công ty ngoại quốc nào gây rủi 
ro cho an ninh quốc gia, bao gồm cả 
quân đội Trung Quốc, các chuyên gia 
và các nhà lập pháp nói rằng các luật 
này đã không đạt được mục đích của 
mình. Họ cho biết, đó là do phần lớn 
công nghệ này được bán cho các công 
ty dân sự không rõ tên tuổi của Trung 
Quốc vốn không nằm trong phạm vi 
luật xuất cảng [của Hoa Kỳ], và sau 
đó mới chuyển giao cho quân đội của 
Trung Cộng.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng 
Hòa lập luận rằng ngay cả các 
công ty Trung Quốc bị Hoa Thịnh 
Đốn trừng phạt vẫn có quyền tiếp 
cận một số công nghệ của Hoa Kỳ. 
Họ cho thấy từ tháng Mười Một 
đến tháng Tư, Hoa Thịnh Đốn đã 
cấp giấy phép xuất cảng khoảng 
103 tỷ USD cho các nhà cung cấp 
của hai công ty Trung Quốc trong 
danh sách đen là Huawei và Công 
ty Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế 
(Semiconductor Manufacturing 
International Corp, SMIC).

Để ngăn cản không cho công 
nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ rơi vào 
tay Bắc Kinh, Trung tâm Phản gián 
và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ gần đây 
đã khởi động một chiến dịch cảnh 
báo về nỗ lực toàn diện của Trung 
Cộng nhằm mua lại các công nghệ 
của Hoa Kỳ có thể giúp nâng cao 
năng lực quân sự của Trung Quốc.

Theo ông Kessler, nhận thấy sự 
phản đối ngày càng tăng trên toàn 
cầu đối với tham vọng công nghệ của 
Bắc Kinh, Trung Cộng đang “rất tích 
cực” phát triển năng lực sản xuất 
trong nước.

Ông nói: “Trên thực tế, họ đã thực 
hiện tư duy chiến lược dài hạn để 
giải quyết vấn đề đó, chẳng hạn như 
bảo đảm quyền tiếp cận các khoáng 
sản và mỏ được sử dụng để phát 
triển vũ khí và công nghệ trên chính 
mảnh đất của mình.”

Mức độ phát triển vũ khí của 
Trung Quốc khiến Hoa Kỳ chú ý
Sự gia tăng sản xuất nội địa các công 
nghệ quan trọng và mới nổi như vậy – 
đồng nghĩa với những tiến bộ nhanh 
chóng thêm nữa trong các hệ thống vũ 
khí –  đang thách thức năng lực của 
Hoa Kỳ.

Vụ thử nghiệm về một phương 
tiện lướt siêu thanh mang năng lực 
nguyên tử vào cuối tháng Bảy đã được 
báo cáo – và được cho là đã gây bất 
ngờ đối với cộng đồng tình báo Hoa 
Kỳ – là một trong những ví dụ điển 
hình cho điều này.

Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại 
Hạ viện nói rằng cuộc thử nghiệm này 
có khả năng được hỗ trợ bởi các công 
nghệ của Hoa Kỳ mà quân đội Trung 
Quốc thu được.

Tướng Mark Milley, 
Chủ tịch Hội đồng 
Tham mưu trưởng 
Liên quân, gọi vụ thử 
nghiệm này là một “sự 
kiện rất quan trọng”, 
và ví nó với một trong 
những thời khắc căng 
thẳng hơn của thời 
Chiến tranh Lạnh.

Ông Milley bày 
tỏ, “Tôi không biết 
liệu đó có phải là một 
khoảnh khắc Sputnik 
hay không, nhưng tôi 
nghĩ gần như là vậy. 
Sự kiện này thu hút 
sự chú ý tuyệt đối 
của chúng tôi.”

Việc Liên Xô phóng vệ tinh nhân 
tạo đầu tiên quay quanh trái đất – 
Sputnik, đã gây ra nhiều lo lắng và sợ 
hãi rằng Hoa Kỳ tụt hậu so với địch 
thủ thời Chiến tranh Lạnh về tiến bộ 
công nghệ.

Theo ông Kessler, nỗ lực của 
Trung Cộng để có được kiến thức 
và công nghệ cần thiết cho việc mở 
rộng lợi thế chiến lược của họ, cũng 
như cố gắng phát triển những công 
nghệ đó ở trong nước, có thể dẫn 
đến một cuộc chạy đua vũ trang 
mới. Giống như Sputnik đã dẫn đến 
“cuộc chạy đua không gian” và sự 
ra đời của NASA. Nỗ lực của Trung 
Cộng trong việc vượt qua quyền bá 
chủ quân sự của Hoa Kỳ có thể tạo 
ra những bước tiến về phát triển vũ 
khí toàn cầu.

Ông Kessler nói: “Đó là một vấn 
đề lớn đã được các nhà lãnh đạo và 
nhà tư tưởng trong cộng đồng tình 
báo Hoa Kỳ đưa ra trong giai đoạn 
2008–2009. Họ đánh giá rằng sự 
cạnh tranh kinh doanh, tài chính, và 
công nghệ toàn cầu lớn hơn sẽ dẫn 
đến một cuộc chạy đua vũ trang mới 
và một thời kỳ cạnh tranh mới của 
các cường quốc.”

“Chúng tôi nhận thấy điều đó đã 
phát triển trong thập niên qua và tiếp 
tục có tác động lớn hơn đến bối cảnh 
chiến lược và ngoại giao toàn cầu.”

Huệ Giao biên dịch

‘Bước tiến tổng lực’ của Trung Cộng cho vũ 
khí mới sau vụ thử hỏa tiễn siêu thanh 

Xe quân sự 
mang hỏa tiễn 
đất đối không 
HHQ-9B tham 
gia vào một 
cuộc duyệt 
binh tại Quảng 
trường Thiên 
An Môn ở Bắc 
Kinh vào ngày 
01/10/2019.

GREG BAKER/AFP/GETTY IMAGES

NetEase và Sohu đã đăng một bài 
báo, trong đó cho rằng ông Lưu và 
hai sĩ quan công an cao cấp đã âm 
mưu đảo chính ông Tập, nhưng kế 
hoạch thất bại và cả ba đều bị bắt. 
Bài báo này đã bị gỡ xuống, nhưng 
Tạp chí Kinh tế Hồng Kông đã chụp 
lại được màn hình.

Ông Lý cho biết bài báo này tiết 
lộ lý do thực sự việc ông Lưu bị 
hành quyết. Kẻ chủ mưu đằng sau 
âm mưu đảo chính được cho là đối 
thủ chính trị chính của ông Tập: cựu 
lãnh đạo Trung Cộng Giang Trạch 
Dân và phe cánh của ông ta.

Ông Lưu từng là một thành viên 
trong giới quyền lực của ông Tăng 
Khánh Hồng, nhân vật quyền lực 
thứ hai của phe ông Giang. Do đó, 
theo ông Lý, lý do đằng sau vụ hành 
quyết nhanh chóng của ông Lưu 
không phải tội tham nhũng, mà là 
vai trò bị cáo buộc của ông trong 
cuộc đảo chính này.

Đáng chú ý là vào cùng ngày ông 
Lưu bị hành quyết tức ngày 29/01, 

hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa 
Xã đã phát hành một bài báo [từ 
nguồn tin] cao cấp rằng, “Không có 
quyền miễn trừ tử hình đối với tội 
tham nhũng; không ai có thể ở ngoài 
vòng pháp luật; không có quyền lực 
nào có thể trên pháp luật.” Ông Lý 
nói rằng bài báo này là một lời đe 
dọa úp mở từ ông Tập – một lời 
cảnh báo đối với các đối thủ chính 
trị của ông – và cho thấy mâu thuẫn 
giữa các lãnh đạo trong Đảng gần 
đây đã nóng lên.

Chuyên gia về Trung Quốc Tề Gia 
Trác (Qi Jiazhen) cũng có cùng quan 
điểm. Ông Tề, một thành viên của 
Trung tâm Trung Quốc Độc lập PEN 
kiêm giám đốc Quỹ Văn hóa họ Tề ở 
Úc, nói với The Epoch Times: “Ông 
Tập vẫn muốn tái đắc cử, nhưng 
nhiều cán bộ Đảng muốn kéo ông ta 
xuống. Một khi ông Tập rời khỏi đất 
nước, ông có thể sẽ không thể quay 
trở về được nữa.”

Ngoài bất ổn chính trị trong 
nước, “ông Tập nhận thức rõ rằng 
nếu ông ấy xuất hiện tại một hội 
nghị quốc tế, ông ấy sẽ ngay lập tức 
phải đối mặt với việc chịu trách 
nhiệm về đại dịch COVID-19,” ông 
Lý Nguyên Hoa (Li Yuanhua), một 
chuyên gia về lịch sử Trung Quốc và 
là cựu phó giáo sư tại Trường Đại 
học Khoa học của Đại học Sư phạm 
Thủ đô, nói với NTD, kênh truyền 
thông chị em với The Epoch Times.

Hồi tháng Sáu, Hoa Kỳ, Anh 
Quốc, và các nhà lãnh đạo thế giới 
khác tại hội nghị thượng đỉnh G-7 
đã thảo luận về việc điều tra độc lập 
nguồn gốc của COVID-19, về nghi 
vấn liệu virus có bị rò rỉ từ phòng 
thí nghiệm P4 tại Viện Virus học Vũ 
Hán của Trung Quốc hay không.

Về các vấn đề môi trường như 
biến đổi khí hậu, ông Lý nói rằng 
Bắc Kinh không thực sự làm bất 
cứ điều gì để giảm lượng khí thải 
carbon, và ông Tập không tham dự 
hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 
này để tránh rắc rối và phải chịu 
trách nhiệm.

Năm ngoái, ông Tập cam kết sẽ 
đạt mức phát thải đạt đỉnh điểm 
trước năm 2030 và đạt được cân 
bằng carbon (lượng thải carbon = 
hấp thụ carbon) vào năm 2060.

Theo Tập đoàn Rhodium có trụ 
sở tại Hoa Kỳ, Trung Quốc tạo ra 
lượng khí thải carbon nhiều nhất 
– chiếm 27% tổng lượng khí thải 
toàn cầu – và lượng khí thải của 
quốc gia này đã tăng hơn gấp ba lần 
so với ba thập niên trước.

Tịnh Nhi biên dịch

JUSTIN ZHANG VÀ ELLEN WAN

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình không tham dự hội nghị 

thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của 
Liên Hiệp Quốc. Các chuyên gia cho 
rằng đấu tranh phe phái giữa các 
quan chức hàng đầu của Trung Cộng 
đã cản trở chuyến công du hải ngoại 
này của ông Tập. Và việc bảo đảm 
quyền lãnh đạo của ông ta là ưu tiên 
hàng đầu.

Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của 
Liên Hiệp Quốc (COP26) được tổ 
chức tại Glasgow, Scotland, từ ngày 
31/10 đến ngày 12/11.

Chuyến công du ngoại quốc gần 
đây nhất của ông Tập là vào ngày 
17/01/2020, cách đây gần hai năm, 
khoảng thời gian dài nhất kể từ 
khi ông lên nắm quyền năm 2012. 
Trong chuyến thăm hai ngày này, 
ông đến Naypyidaw, thủ đô của Miến 
Điện (còn được gọi là Myanmar) 
để quảng bá Sáng kiến   Vành đai và 
Con đường (BRI, còn được gọi là 
“Một Vành đai, Một Con đường”), 
một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Ông Lý Yến Minh (Li Yanming), 
một chuyên gia về các vấn đề thời 
sự của Trung Quốc hiện sinh sống 
tại Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times 
rằng ông Tập đang tìm cách tái tranh 
cử vào năm tới, và ông quyết định 
không ra khỏi Trung Quốc để bảo 
đảm vai trò lãnh đạo của mình và 
ngăn chặn mọi nguy cơ xảy ra một 
cuộc đảo chính chính trị. 

Phiên họp Toàn thể lần VI của 
Ban Chấp hành Trung ương Trung 
Cộng khóa 19  được tổ chức vào 
tháng 11/2021, dự kiến   sẽ thông qua 
một nghị quyết nhằm củng cố thêm 
vị thế chính trị của ông Tập. Do đó, 
ông Tập có thể được bầu lại cho 
nhiệm kỳ thứ ba trong Đại hội lần 

thứ 20 của Trung Cộng năm 2022; 
việc này sẽ phá vỡ giới hạn hai 
nhiệm kỳ hiện hành.

Xung đột giữa các quan chức 
đứng đầu của Đảng là một vấn đề 
đang diễn ra. Để duy trì vị trí của 
mình trong Đảng, ông Tập đã phát 
động một chiến dịch chống tham 
nhũng trên quy mô lớn.

Ông Vương Hữu Quần (Wang 
Youqun), một nhà bình luận về các 
vấn đề thời sự của Trung Quốc, nói 
với The Epoch Times rằng, “Đến 
năm 2017, có khoảng 440 cán bộ 
từ cấp phó quân sự tỉnh trở lên và 
các cán bộ quản trị cấp trung ương 
khác đã bị điều tra hoặc bắt giữ. Hầu 
hết những cán bộ này đều được đề 
bạt dưới thời ông Giang Trạch Dân 
và ông Tăng Khánh Hồng. Những 
người này thù hận ông Tập đến tận 
xương tủy. Nếu ông Tập thất bại 
trong cuộc tranh giành quyền lực 
ở Đại hội lần thứ 20 của Đảng, ông 
ấy có khả năng bị các đối thủ chính 
trị của mình ‘thanh trừng’. Ông Tập 
không có đường thoái lui.”

Ông Lý đã đề cập đến vụ của ông 
Lưu Tiểu Dân (Lai Xiaomin), cựu bí 
thư Trung Cộng kiêm chủ tịch Công 
ty Quản trị Tài sản Quốc doanh Hoa 
Dung, người đã bị kết án tử hình 
ngày 05/01 vì bị cáo buộc vi phạm 
luật hôn nhân gia đình và nhận hối 
lộ. Ông Lưu đã bị hành quyết trong 
vòng 24 ngày tại Thiên Tân.

Ông Lý nói rằng việc Trung Cộng 
cho ông Lưu thi hành án nhanh 
chóng là điều bất thường, vì các án 
tử hình có thể bị trì hoãn hoặc cuối 
cùng sẽ được giảm nhẹ đối với các 
quan chức cao cấp.

Ông Lý nói rằng ông Lưu có thể là 
một phần của kế hoạch hạ bệ ông Tập.

Hồi tháng 09/2021, một số cổng 
thông tin của Trung Quốc như 

Giải mã sự vắng mặt của ông Tập tại 
hội nghị thượng đỉnh khí hậu 

REUTERS

DUSHANBE – Hôm 28/10, Quốc 
hội Tajikistan cho biết Trung 
Cộng sẽ tài trợ việc xây dựng 
một tiền đồn cho một đơn vị đặc 
nhiệm của cảnh sát Tajikistan 
gần biên giới Tajik–Afghanistan.

Đồn này sẽ được đặt tại Tỉnh 
Tự trị Gorno-Badakhshan ở 
phía đông Tajikistan trên vùng 
núi Pamir, giáp ranh với khu 
vực Tân Cương của Trung Quốc 
cũng như tỉnh Badakhshan phía 
đông bắc Afghanistan.

Một phát ngôn viên quốc hội 
Tajikistan cho biết sẽ không có quân 
đội Trung Quốc đóng tại cơ sở này.

Kế hoạch xây dựng cơ sở này 

được đưa ra trong bối cảnh căng 
thẳng giữa chính phủ Dushanbe 
và những kẻ thống trị Taliban 
mới của Afghanistan.

Tổng thống Tajikistan 
Emomali Rakhmon đã từ chối 
công nhận nhà cầm quyền 
Taliban; ông kêu gọi quyền đại 
diện rộng lớn hơn cho các nhóm 
dân tộc của Afghanistan – trong 
đó những người Tajikistan là 
nhóm lớn thứ hai.

Về phần mình, Kabul đã 
cảnh báo Dushanbe không nên 
can thiệp vào công việc đối nội 
của nhà cầm quyền này. Theo 
truyền thông Nga, Taliban đã 
liên minh với một nhóm binh 
lính dân tộc Tajik có trụ sở ở 

miền bắc Afghanistan đang tìm 
cách lật đổ chính quyền của ông 
Rakhmon.

Trong tuần lễ từ 18–24/10, 
một tổ chức an ninh khu vực 
do Nga lãnh đạo đã tổ chức 
các cuộc tập trận gần biên giới 
Tajikistan–Afghanistan, nhằm 
chứng tỏ rằng Moscow sẵn sàng 
bảo vệ Dushanbe trong trường 
hợp có một cuộc tấn công từ 
phía nam.

Trung Cộng là nhà đầu tư lớn 
ở Tajikistan, và nhiều lần Bắc 
Kinh cũng đã đóng vai trò nhà tài 
trợ, chẳng hạn như việc bàn giao 
tòa nhà quốc hội mới miễn phí.

Hạo Văn biên dịch

Trung Cộng xây dựng tiền đồn cho đặc nhiệm Tajikistan

Toàn cảnh thị trấn Khorog, thủ phủ của khu tự trị Gorno-Badakhshan, Tajikistan, 
hôm 07/07/2004.

SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Một màn hình lớn 
chiếu hình ảnh lãnh 

đạo Trung Cộng 
Tập Cận Bình trong 
một buổi biểu diễn 

nghệ thuật vào 
ngày 28/06/2021 

tại Bắc Kinh.

Lãnh đạo Trung 
Cộng Tập Cận Bình 
(bên trái) nói chuyện 
với cựu lãnh đạo 
Giang Trạch Dân 
trong buổi bế mạc 
Đại hội Đảng Cộng 
sản lần thứ 19 tại 
Đại Lễ đường Nhân 
dân ở Bắc Kinh, 
Trung Quốc vào ngày 
24/10/2017.

LINTAO ZHANG/GETTY IMAGES

WANG ZHAO/AFP/GETTY IMAGES

Các xu thế này cho 
thấy đó là hướng 
đi mà Trung Cộng 
đang tiến tới; đồng 
thời nền kinh tế 
và hệ thống của họ 
đang được tái cấu 
trúc để đạt được 
những điều cần có.
Sam Kessler, một cố vấn về 
địa chính trị tại North Star 
Support Group



24 25TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC NGÀY 05 — 11/11/2021NGÀY 05 — 11/11/2021

DANIEL LACALLE

Không có nền kinh tế 
nào có thể làm ngơ 
trước bong bóng địa 

ốc, bù lỗ cho nó và 
tiếp tục tăng trưởng, 

nghĩa là thay thế sự vỡ nợ của lĩnh 
vực bất động sản bằng các ngành 
khác. Các nền kinh tế được quản 
trị chặt chẽ từ Iceland đến Tây Ban 
Nha đã không thể chịu được tác 
động tiêu cực của sự sụp đổ trong 
lĩnh vực địa ốc. Trung Quốc cũng 
không khác nhiều.

Trung Quốc có ba vấn đề về địa 
ốc: quy mô lớn của lĩnh vực này, tỷ lệ 
đòn bẩy quá mức [vay nợ], và giá trị 
các khoản nợ của các nhà phát triển 
địa ốc nằm trong tay các gia đình 
trung lưu và các nhà đầu tư nhỏ.

Nhà nghiên cứu về Trung Quốc 
George Magnus viết trên tờ The 
Guardian rằng, “Thị trường địa ốc 
tại Trung Quốc được xem là lĩnh vực 
quan trọng nhất trong nền kinh tế 
thế giới. Được định giá khoảng 55 
ngàn tỷ USD, hiện nay thị trường địa 
ốc tại Trung Quốc lớn gấp đôi quy 
mô Hoa Kỳ và lớn hơn gấp 4 lần GDP 
của Trung Quốc.”

Quy mô của lĩnh vực xây dựng và 
các dịch vụ địa ốc khác chiếm hơn 
25% GDP của Trung Quốc. Chỉ cần 

xem xét các ví dụ khác trước đây về 
bong bóng địa ốc, quy mô trung bình 
của lĩnh vực này nằm trong khoảng 
từ 15% đến 20% GDP của một quốc 
gia. Và không có nền kinh tế nào 
trong số đó quản trị được sự dư thừa 
của lĩnh vực địa ốc.

Tất nhiên, vấn đề của bong bóng 
địa ốc luôn là do sử dụng đòn bẩy quá 
mức. Các chủ đầu tư gánh quá nhiều 
nợ, và chỉ cần giá nhà giảm một 
chút cũng khiến vốn của chủ sở hữu 
(equity) tan biến và các chỉ số về khả 
năng thanh toán của họ bị sụp đổ.

Trong trường hợp của Trung 
Quốc, đơn giản là mức nợ quá lớn. 
Theo Financial Times, tỷ lệ nợ ròng 
của 19 nhà phát triển địa ốc lớn 
nhất Trung Quốc chiếm hơn 60% 
vốn của chủ sở hữu. Evergrande 
thậm chí không phải là công ty nợ 
nhiều nhất. Hai nhà phát triển địa 
ốc có mức đòn bẩy ròng hơn 120%. 
Mười nhà phát triển địa ốc Trung 
Quốc mắc nợ dẫn đầu đã vượt xa 
mức nợ tính trên tài sản từng khiến 
công ty Martinsa-Fadesa của Tây 
Ban Nha sụp đổ.

Các nhà đầu tư bán lẻ Trung 
Quốc và ngoại quốc cũng chịu rủi 
ro cao với thị trường địa ốc và xây 
dựng. Evergrande là công ty phát 
hành thương phiếu (nợ ngắn hạn) 
lớn nhất, và các khoản nợ của các 

nhà phát triển địa ốc được bán 
cho các nhà đầu tư nhỏ theo nhiều 
gói khác nhau. Hơn nữa, theo một 
báo cáo năm 2018 của Đại học Tài 
chính và Kinh tế Tây Nam Thành 
Đô và Ngân hàng Trung Quốc 
Guangfa, các gia đình Trung Quốc 
có khoảng 78% tài sản của họ gắn 
liền với bất động sản, cao hơn gấp 
đôi so với Hoa Kỳ. Theo Bloomberg, 
Trung Quốc cũng đã thành lập 9 
quỹ đầu tư địa ốc REIT, huy động 
được hơn 5 tỷ USD chỉ trong một 
tuần, với số lượng người ghi danh 
mua vượt quá giá trị chào bán; 
thị trường này có thể đạt quy mô 
khoảng 3 ngàn tỷ USD.

Ba yếu tố này có nghĩa là Trung 
Quốc sẽ không thể dung chứa nổi 
một quả bóng địa ốc đang vỡ. Theo 
Financial Times, giá nhà mới trên 
khắp các thành phố lớn nhất của 
Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên 
vào tháng Chín kể từ tháng 04/2015. 
Giá nhà mới đã giảm tại hơn một 
nửa trong số 70 thành phố so với hồi 
tháng Tám.

Với hệ số đòn bẩy cao, giá cả đã 
tăng ồ ạt cao hơn GDP thực và tiền 
lương thực, lại có đông đảo người 
đầu tư vào lĩnh vực này, nên tác 
động lên nền kinh tế Trung Quốc sẽ 
không chỉ là tài chính. Ngay cả khi 
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 

cố gắng che giấu tác động tài chính 
bằng cách bơm thanh khoản và các 
gói cứu trợ trực tiếp và gián tiếp, 
bong bóng địa ốc vẫn có khả năng 
ảnh hưởng đến việc tiêu dùng, đến 
các tiện ích hạ tầng đã xây dựng 
quanh các tòa nhà trống, đến các 
dịch vụ, và các lĩnh vực sản xuất 
nguyên vật liệu xây dựng.

Trung Cộng có thể kiểm soát 
những tác động tài chính, nhưng 
không thể bù trừ tác động của lĩnh 
vực địa ốc bằng nền kinh tế thực. 
Điều này có nghĩa là tăng trưởng 
yếu hơn, rủi ro cao hơn, tiêu dùng 
thấp đi, và khẩu vị đầu tư vào 
Trung Quốc giảm đi. Hơn nữa, 
ngân hàng trung ương không thể 
giải quyết bài toán trả nợ bằng cách 
cung thêm tiền.

Tăng trưởng do bong bóng địa ốc 
luôn dẫn đến kinh tế trì trệ do nợ.

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

Tiến sĩ Daniel Lacalle là nhà kinh 
tế trưởng tại quỹ đầu cơ Tressis 
và là tác giả của “Tự do hoặc Bình 
đẳng”, “Thoát khỏi Bẫy Ngân hàng 
Trung ương”, và “Cuộc sống trong 
Thị trường Tài chính”.

Bình Hòa biên dịch

Ảnh chụp từ 
trên không 
cho thấy 
cộng đồng 
Evergrande 
Changqing ở 
Vũ Hán, tỉnh 
Hồ Bắc, Trung 
Quốc, hôm 
26/09/2021.

Theo quan 
điểm của 
ông Balding, 
khi nào 
Trung Quốc 
sẽ đối mặt 
với một 
cuộc khủng 
hoảng tài 
chính, là 
một “câu 
hỏi chính trị 
hơn là một 
câu hỏi kinh 
tế hoặc tài 
chính.”

Trung Quốc không thể dễ dàng bù lỗ bong bóng tài sản 

EVA FU

Đại diện Thương mại Hoa 
Kỳ Katherine Tai cho biết, 

việc bà tập trung làm việc với 
Trung Quốc sẽ làm giảm bớt 
căng thẳng của mối quan hệ 
thương mại đầy trắc trở giữa 
hai cường quốc kinh tế lớn 
nhất thế giới.

Mối bang giao song phương 
đã đến mức “cảm giác giống như 
một đống bùi nhùi,” bà Tai nói 
tại cuộc họp ngày 28/10 tại Hội 
đồng Gia cầm Quốc gia, đồng 
thời thêm rằng một sự hiểu lầm 
“về căn bản có thể làm bùng lên 
một ngọn lửa lớn với những tác 
động thực sự, thực sự mạnh mẽ 
lên tất cả chúng ta.”

Ông Lưu Hạc (Liu He), nhà 
đàm phán thương mại hàng đầu 
đồng thời là phó thủ tướng của 

Trung Quốc, đã bày tỏ ít nhất hai 
lần trong tháng qua mong muốn 
được thấy Hoa Kỳ dỡ bỏ thuế 
quan và các biện pháp trừng 
phạt, bao gồm cả trong một cuộc 
họp trực tuyến với bà Tai vào 
ngày 09/10. Các quan chức từ 
văn phòng của bà cho biết vào 
thời điểm đó rằng bà Tai xem 
cuộc gặp này là một phép thử cho 
cách thức tiến hành những cuộc 
gặp trong tương lai.

Theo thỏa thuận thương 
mại giai đoạn một, được ký kết 
hồi tháng 01/2020 dưới thời 
chính phủ Tổng thống Trump, 
Trung Quốc cam kết mua thêm 
các sản phẩm của Hoa Kỳ trị 
giá ít nhất 200 tỷ USD trong 
thời gian hai năm. Các nhà 
phân tích tại Viện Kinh tế Quốc 
tế Peterson có trụ sở tại Hoa 
Thịnh Đốn nhận thấy rằng 

lượng mua vào của Trung Quốc 
đã đạt khoảng 68% mục tiêu 
trong chín tháng đầu năm nay.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự 
báo rằng xuất cảng gà sang Trung 
Quốc sẽ tăng khoảng 3% trong 
năm tới, lên mức 900,000 tấn.

Trong bài diễn văn đầu tiên 
khái quát chính sách thương 
mại Trung Quốc của chính phủ 
TT Biden, bà Tai đã chỉ trích 
các hành vi lạm dụng thương 
mại trong quá khứ của Trung 
Quốc, cam kết bảo vệ lợi ích 
kinh tế của Hoa Kỳ và khiến 
Trung Quốc thực hiện lời hứa 
mua hàng của mình. Bà tin 
rằng việc tách rời hoàn toàn 
với Trung Quốc không phải là 
một sự lựa chọn.

“Mục tiêu của chúng ta là 
không làm tăng căng thẳng 
thương mại với Trung Quốc,” 

bà nói tại sự kiện của một nhóm 
nghiên cứu hôm 04/10.

Bà Tai đã thể hiện thái độ 
tương tự hôm 28/10, khi mô 
tả mục tiêu của bà là “hạ nhiệt 
để chúng ta có thể có một mối 
bang giao lý trí và một cuộc trò 
chuyện lý trí về cách chúng ta 
có thể ổn định mối giao thương 
của chúng ta.”

Bà Tai nói” “Trung Quốc có 
thị trường lớn, dân số lớn – 
và tất cả họ đều cần phải ăn. 
Họ cần nhập cảng hàng nông 
nghiệp. Đó là thứ mà chúng ta 
có thể cung cấp.” 

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters
Minh Ngọc biên dịch

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ muốn hạ nhiệt 
mối bang giao Hoa Kỳ-Trung Quốc

MỸ - TRUNG

FRANK FANG VÀ JAN JEKIELEK 

Ở Trung Quốc, có hai “bộ 
sổ sách khác nhau” mô 

tả tình hình kinh tế đất nước. 
Một bộ phù hợp với đường lối 
chính thức do Đảng Cộng sản 
cầm quyền ban hành, nhưng 
được dựng lên từ dữ liệu giả. 
Phiên bản này được công khai. 
Bộ kia chứa dữ liệu thực, 
nhưng chỉ có quan chức Đảng 
mới có thể truy cập hoặc có thể 
mua được ở chợ đen.

Đó là theo ông Christopher 
Balding, người đã giảng dạy 
kinh tế tại Trường Kinh doanh 
Đại học Bắc Kinh ở Thâm Quyến 
trong suốt 9 năm (tính đến năm 
2018). Năm đó, ông Balding mất 
chức tại trường đại học sau khi 
bày tỏ lo ngại về các hoạt động 
kiểm duyệt của Bắc Kinh. Sau đó, 
ông rời Trung Quốc, vì sự an toàn 
của mình.

Trong chương trình “Các 
nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa 
Kỳ” của EpochTV, Ông Balding, 
hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, 
nói rằng hầu hết mọi người ở 
đó đều quen thuộc với chế độ 
kiểm duyệt từ trên xuống của 
Trung Cộng, đến mức họ không 
còn nhận ra mức độ kiểm duyệt 
trong chính bộ máy quan liêu 
rộng lớn của chế độ này.

Ông Balding nói, “Ngoài ra 
còn có sự kiểm duyệt rất lớn… về 
cách thông tin được báo cáo lên 
cấp cao hơn. Không ai chịu đi và 
nói với sếp của họ rằng, ‘Chúng 
ta đã có một năm tồi tệ.’’ Ông còn 
nói, “có những bộ sổ sách hoàn 
toàn khác nhau” về dữ liệu kinh 
tế ở Trung Quốc.

Các nhà chức trách Trung 
Quốc thậm chí đã thừa nhận 
như vậy trong những năm gần 
đây. Vào tháng 01/2017, chính 
phủ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc 
Trung Quốc thừa nhận đã thổi 
phồng dữ liệu kinh tế của tỉnh 
từ năm 2011 đến 2014. Một năm 
sau, một thành phố ở Nội Mông, 
miền bắc Trung Quốc đã sửa đổi 
dữ liệu kinh tế năm 2017 sau khi 
thừa nhận rằng họ đã đưa vào 
các “bổ sung giả mạo”.

Ông Balding nhớ lại lúc đó, 
một quan chức Trung Quốc nói 
với ông rằng một quan chức khác 
làm việc tại một chi nhánh địa 
phương của cục thống kê quốc 
gia đã bị bắt vì bán dữ liệu kinh 
tế thực.

Ông Balding hỏi rằng, người 
đó bị buộc tội tham nhũng hay 
các tội liên quan đến an ninh quốc 
gia, và quan chức này nói: “Ồ, an 
ninh quốc gia, chúng tôi không 
thể công khai thông tin đó.”

Ông nói: “Chỉ cần nghe nói 
đến việc xác nhận rằng có dữ 
liệu thật và dữ liệu giả, tôi cho 
rằng điều này thật đáng tròn 
mắt ngạc nhiên.”

Theo ông Balding, hệ thống 
hai cấp này đã tạo ra một “thị 
trường dữ liệu chợ đen phát triển 
mạnh” trong nước. 

Tuy nhiên, trò chơi gian lận 
dữ liệu ngày càng khó thực hiện 
hơn. Ông Balding cho biết rằng 
đối chiếu các số liệu hoạt động 
công nghiệp của một khu vực 
với dữ liệu chất lượng không khí 
có thể thấy rõ sự thật. Dữ liệu 
kinh tế do một tỉnh có nhà máy 
sản xuất thép quy mô lớn có thể 
được kiểm tra chéo bằng cách 
phân tích mức chất lượng không 
khí của khu vực. Nếu chất lượng 
không khí của tỉnh tốt, nhiều khả 
năng các nhà sản xuất thép đã 
đốt ít than hơn. Do đó, thật khó 
để tin rằng khu vực này có mức 
độ hoạt động kinh tế cao.

Evergrande
Mặc dù nhiều người đã dự đoán 
về việc Trung Cộng có thể hoặc 
sẽ giải cứu tập đoàn phát triển 
địa ốc Evergrande đang gặp khó 
khăn, ông Balding tin rằng câu 

trả lời là khá đơn giản.
Trung Cộng “hoàn toàn có thể 

giải quyết vấn đề này rất dễ dàng,” 
ông nói, đồng thời lưu ý khoản 
nợ 300 tỷ USD của Evergrande 
chỉ bằng một phần nhỏ so với 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
của đất nước.

Nhưng câu hỏi quan trọng 
là liệu khối u của tập đoàn phát 
triển địa ốc này có di căn sang 
các lĩnh vực khác của nền kinh tế 
Trung Quốc, chẳng hạn như bán 
lẻ và ngân hàng hay không.

Ông Balding nói, “Rủi 
ro không phải là bản thân 
Evergrande. Vấn đề thực sự là 
liệu [Bắc Kinh] có thể dàn xếp 
để người dân không mất niềm 
tin vào các khu vực khác của nền 
kinh tế Trung Quốc không, cho 
dù đó là bất động sản, nhà cung 
cấp nhôm, công ty xi măng, hay 
ngân hàng."

Hôm 24/10, Evergrande 
thông báo rằng hơn 10 dự án bất 
động sản đã tái hoạt động ở sáu 
thành phố khác nhau của Trung 
Quốc, mặc dù không tiết lộ số 
lượng dự án đã bị đình chỉ trong 
số khoảng 1,300 dự án bất động 
sản trên cả nước.

Ông Balding chỉ ra những rắc 
rối tiềm ẩn tại một ngân hàng 
Trung Quốc, Ping An Bank, có 
trụ sở chính ở thành phố Thâm 
Quyến, miền nam Trung Quốc.

Theo Reuters, Ngân hàng 
Ping An công bố trong báo cáo 
tài chính hôm 20/10 rằng dư nợ 
các khoản cho vay đặc biệt của 
họ đã tăng 37.3% trong quý 3 so 
với cuối năm 2020. Nợ quá hạn 
của các khoản vay tăng lên được 
cho là do khó khăn thanh khoản 
của  Baoneng Thâm Quyến, một 
tập đoàn bất động sản và dịch vụ 
tài chính.

Ông Balding nói: “Mọi người 
có niềm tin vào ngân hàng vì 
họ có thể đến đó và lấy tiền của 
mình. Nếu mọi người mất niềm 
tin vào ngân hàng, ngay cả khi 
ngân hàng vẫn có bảng cân đối kế 
toán tốt, thì ngân hàng đó sẽ sụp 
đổ nếu mọi người đều muốn lấy 
tiền [gửi] của mình về.”

Tuy nhiên, theo nhà kinh tế 
học này, rắc rối từ cuộc khủng 
hoảng Evergrande sẽ chỉ giới 
hạn trong phạm vi biên giới của 
Trung Quốc.

Nền Kinh tế Trung Quốc
Theo ông Balding, Evergrande 
hầu như không phải là trường 
hợp duy nhất ở Trung Quốc tăng 
trưởng bằng nợ, đang bị gậy ông 
đập lưng ông; đó là vấn đề trên 
toàn quốc.

Tại sao số liệu kinh tế của Trung Quốc 
lại không thể tin được?

Ông nói, Trung Quốc là một 
“quốc gia mắc nợ cao,” đồng thời 
tuyên bố rằng “gia đình Trung 
Quốc mắc nợ nhiều hơn gia đình 
Hoa Kỳ.”

Ông nói: “Nếu quý vị so sánh 
nợ gia đình Trung Quốc với Nga 
hoặc Mexico, so sánh khá chặt 
chẽ với thu nhập bình quân đầu 
người, thì gia đình Trung Quốc 
mắc nợ nhiều hơn gia đình nước 
khác,” lưu ý rằng phần lớn khoản 
nợ này gắn liền với thị trường 
bất động sản.

Nợ gia đình của Trung Quốc 
ở mức 61.3% GDP của nước này 
trong quý đầu tiên của năm 2021.

Ông Balding nói, “Đơn giản là 
quý vị không thể tiếp tục một nền 
kinh tế với mức nợ như chúng ta 
đang thấy.”

Mức nợ cao như vậy sẽ gây 
ra “sự hạn chế rất lớn” đối với 
khả năng chi tiêu trong tương 
lai, làm giảm chi tiêu cho hàng 
xa xỉ hoặc giáo dục quốc tế, cùng 
những thứ khác.

Trong khi người ta có thể 
đưa ra lập luận rằng cơn nghiện 
nợ này, cuộc khủng hoảng 
Evergrande và các xu hướng 
khác đan đẩy đất nước vào vùng 

kinh tế nguy hiểm, ông Balding 
nói rằng bất kỳ đánh giá nào về 
khả năng xảy ra khủng hoảng tài 
chính đều phải tính đến một yếu 
tố chính: hệ thống chính trị của 
Trung Quốc.

Theo quan điểm của ông 
Balding, khi nào Trung Quốc 
sẽ đối mặt với một cuộc khủng 
hoảng tài chính, là một “câu hỏi 
chính trị hơn là một câu hỏi 
kinh tế hoặc tài chính.”

Ông Balding nói: “Nếu có một 
cuộc khủng hoảng tài chính xảy 
ra ở các quốc gia độc tài… thì sẽ 
không có kết quả tốt đẹp đối với 
giới lãnh đạo.”

Tất cả điều này có nghĩa là 
lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình có thể sẵn sàng làm bất cứ 
điều gì cần thiết để giải quyết một 
cuộc khủng hoảng.

Ông Balding nói, “Không có 
chi phiếu nào là quá lớn khiến 
ông ấy không ký. Không có gói 
cứu trợ nào quá lớn mà ông ấy 
không sẵn lòng cứu trợ.”

Bởi vì ông Tập “không muốn 
làm chủ tọa của một Trung Quốc 
sụp đổ.”

Lưu Đức biên dịch

Một công nhân sản 
xuất động cơ xe tải 
hạng nặng tại một 
nhà máy ở Hàng 
Châu, tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc, 
hôm 18/10/2021.

Một camera giám 
sát gần logo của 

China Evergrande 
Group tại Trung 

tâm Evergrande ở 
Thượng Hải hôm 

24/09/2021.

Các dự án phát 
triển căn hộ trống 

ở thành phố Ordos, 
Nội Mông, hôm 

12/09/2011. 
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Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai trình bày trước Viện Sau Đại Học Geneva về vai 
trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong nền kinh tế toàn cầu và các ưu tiên chính 
sách của Hoa Kỳ trước Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 14/10/2021.
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gây bất ổn của họ ở Gaza, Syria, 
Lebanon, và Iraq. Ấn Độ dường 
như không có bất kỳ sự e ngại nào 
với Iran, và UAE thích sự ổn định 
hơn là đối đầu. Bộ tứ này dường 
như không có chung lợi ích liên 
quan đến Iran.”

Bộ tứ mới và Trung Quốc
Các chuyên gia cho biết liên minh 
mới sẽ giúp duy trì sự hiện diện 
của Hoa Kỳ ở Trung Đông và 
Nam Á sau khi nước này rút khỏi 
Afghanistan, và cũng sẽ giúp tạo 
ra sự cân bằng trong khu vực 
chống lại Trung Quốc và Nga.

Ông Sarim cho biết diễn đàn 
hôm 18/10 đã diễn ra sau liên kết 
đối tác ba bên đầu tiên và một 
thỏa thuận kinh tế giữa Ấn Độ, 
UAE, và Israel vào đầu năm nay. 
Thỏa thuận này là về Israel sản 
xuất công nghệ robot làm sạch 
tấm pin năng lượng mặt trời tại 
Ấn Độ cho một dự án ở UAE.

“Đội hình này được đặc biệt 
thiết lập ngay sau thỏa thuận 
quốc phòng AUKUS giữa Úc, Anh 
Quốc, và Hoa Kỳ. Bởi vì, thông 
qua các thỏa thuận/liên minh 
này, chính phủ Hoa Kỳ vốn đã 
rời khỏi Afghanistan nhắm đến 
mục tiêu củng cố trục của mình 
và áp dụng cách tiếp cận mạnh 
mẽ đối với cả Nga và Trung Quốc 
để duy trì vị thế/sự hiện diện của 
họ ở Trung Đông và Nam Á,” ông 
Sarim cho biết trong thư điện tử.

AUKUS được nhiều người 
coi là một liên minh nhằm 
chống lại Trung Quốc, liên quan 
đến việc Úc lần đầu tiên đóng 
tàu ngầm chạy bằng năng lượng 
hạt nhân với công nghệ do Hoa 
Kỳ cung cấp.

“Chúng tôi đang thực hiện một 
bước tiến lịch sử khác để làm 
sâu sắc hơn và chính thức hóa sự 
hợp tác giữa cả ba quốc gia của 
chúng tôi bởi vì tất cả chúng tôi 
đều nhận thấy tính cấp thiết của 
việc bảo đảm hòa bình và ổn định 
ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái 

Bình Dương về lâu về dài,” Tổng 
thống Joe Biden nói sau khi thành 
lập AUKUS.

Ông Bahrami cho biết bộ tứ 
mới là một phần trong chiến lược 
của Hoa Kỳ và một chiến lược lớn 
hơn của phương Tây nhằm hình 
thành một đạo quân rộng rãi và 
thống nhất chống lại Trung Quốc.

“Thật vậy, thế giới sẽ chứng 
kiến   một trật tự thế giới mới 
trong thập niên tới,” ông nói và 
cho biết thêm rằng diễn đàn mới 
và các thỏa thuận song phương 
khác giữa các nước này là nhằm 
chống lại các nghị trình lớn hơn 
của Trung Quốc.

Trong một bài phân tích trước 
đó viết cho Jerusalem Post, ông 
Frantzman đã thêm Hy Lạp, 
Pháp, Cyprus, Bahrain, Ai Cập, 
và Jordan vào danh sách “các 
quốc gia cùng chung chí hướng” 
như một phần mở rộng của Bộ Tứ 
mới này.

“Hy Lạp và Cyprus không có 
vấn đề tiêu cực với Trung Quốc. 
Mặt khác, Hy Lạp và Cyprus 
ngày càng gần gũi với Israel về 
nhiều lợi ích và cũng hợp tác 
chặt chẽ với Hoa Kỳ. Hy Lạp và 
Cyprus có khả năng cùng chung 
mối lo về hành vi gây hấn của 
Thổ Nhĩ Kỳ. Có những lý do 
chính đáng để Hy Lạp và Cyprus 
muốn được liên kết với Ấn Độ và 
họ đã có mối bang giao chặt chẽ 
với UAE,” ông nói với The Epoch 
Times sau đó.

Ông Bahrami cho biết ông 
Frantzman đã đúng về phạm vi 
tiếp cận, và nó có thể được mở 
rộng sang các quốc gia khác có 
cùng lợi ích.

“Tuy nhiên, tất cả các quốc 
gia này cuối cùng sẽ cần phải 
lựa chọn xem họ sẽ đứng về phe 
nào trong sự phân cực quốc tế 
mới trong những năm tới. Ví dụ, 
Hoa Kỳ sẽ cần phải làm rõ cho 
Pakistan rằng Islamabad muốn 
đứng về phe nào. Nếu Pakistan 
vẫn cung cấp cho Trung Quốc một 
tuyến đường đến Ấn Độ Dương; 
điều đó có nghĩa là Pakistan đang 
ở trong (phe không đối xứng) của 
Trung Quốc. Hoặc nếu Israel vẫn 
muốn kết giao bình thường với 
Trung Quốc, thì điều đó đe dọa kế 
hoạch của Hoa Kỳ,” ông nói.

Ông Sarim cho rằng khi phản 
hồi về các thỏa thuận này, có 
khả năng “Iran, Pakistan, Nga, 
Trung Quốc, và thậm chí cả 
Afghanistan” sẽ thực hiện nhiều 
thỏa thuận kinh tế và an ninh 
trong thời gian tới.

Minh Ngọc biên dịch

ANTONIO GRACEFFO 

Ông Giả Khánh Quốc (Jia 
Qingguo), một giáo sư 
về bang giao quốc tế tại 

Đại học Bắc Kinh, gần đây 
đã nhận xét rằng quá trình 

đối chọi gay gắt giữa Đài Bắc, Bắc Kinh, 
và Hoa Thịnh Đốn giống như sự hình 
thành của “một cơn bão hoàn hảo”.

Vào Ngày Quốc khánh Trung Quốc, 
25 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay 
vào không phận Đài Loan, và Đài Loan 
ngay lập tức điều động phản lực cơ. Ba 
hàng không mẫu hạm kèm khu trục 
hạm hộ tống của Hoa Kỳ và Anh Quốc 
đã túc trực ở Biển Philippines gần đó để 
chờ lệnh.

Sau đó 10 ngày, vào Ngày Quốc 
khánh của Đài Loan, lãnh đạo Tập Cận 
Bình của Trung Quốc đã thề “sẽ thực 
hiện việc thống nhất đất nước”. Nhiều 
người tin rằng chiếm được Đài Loan sẽ 
là một thành tựu quan trọng trong việc 
củng cố di sản của ông Tập, trước khi 
bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba được 
dự liệu trước của mình vào năm 2022.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn 
đã đáp lại bằng cách nói với người dân 
Đài Loan rằng, “Chúng ta sẽ không cúi 
đầu trước áp lực của Bắc Kinh.” Cố vấn 
an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan 
nói với đài BBC rằng Hoa Kỳ sẽ “bước 
ra và lên tiếng” về việc Trung Quốc xâm 
lược qua Eo biển Đài Loan.

Trung Cộng tuyên bố rằng Đài Loan 
thuộc về Trung Quốc và nên được hợp 
nhất với đại lục, đồng thời chưa từng từ 
bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan 
về dưới quyền cai trị của mình. Đài 
Loan đã chuẩn bị để tự vệ. Và Hải quân 
Hoa Kỳ đang túc trực đợi lệnh, sẵn sàng 
hành động – mặc dù không rõ liệu Hoa 
Kỳ có tham chiến hay không. Động lực 
ba chiều này có thể dễ dàng quyết định 
tương lai của toàn cầu.

Đài Loan tự xem mình là một quốc 
gia. Trung Cộng xem Đài Loan là một 
tỉnh nổi loạn. Hoa Kỳ không đưa ra 
quan điểm chính thức, nhưng cam kết 
cung cấp viện trợ quân sự cho hòn đảo 
tự trị này để ngăn chặn Trung Cộng 
dùng vũ lực thôn tính họ. Và Bắc Kinh 
xem sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài 
Loan là can thiệp vào công việc nội bộ 
của họ. Hầu hết các chuyên gia đều đồng 
tình rằng việc Đài Loan tuyên bố độc 
lập, hoặc Hoa Kỳ công nhận Đài Loan 
độc lập, sẽ châm ngòi một cuộc chiến 
với Trung Quốc.

Khi bà Thái, người của Đảng Dân 
chủ Tiến bộ (DPP), giành chiến thắng 
vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống 
tại Đài Loan năm 2020, người dân ở cả 
Đài Loan và Hồng Kông đã reo hò. Hoa 
Kỳ đã gửi các thông điệp chúc mừng. 
Thậm chí, Tổng thống Donald Trump 
đương thời còn gọi điện cho Tổng thống 
Thái; đó là cuộc gọi đầu tiên theo kiểu 
như vậy giữa các lãnh đạo của hai quốc 
gia này trong nhiều thập niên.

Theo kênh thông tấn nhà nước Tân 
Hoa Xã, Trung Cộng đã phàn nàn rằng, 
“Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ và lên án 
mạnh mẽ đối với những hành động như 
vậy.” Bắc Kinh gọi thông điệp chúc mừng 
này là “hành vi vi phạm nghiêm trọng 
chính sách một Trung Quốc… và can 
thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ 
của Trung Quốc,” bài báo này cho hay.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc (PLA) thường xuyên xâm phạm 

không phận và lãnh hải của Đài Loan, 
đồng thời thực hiện các hành động 
đe dọa nhằm ngăn cản các phong trào 
hướng tới nền độc lập tự chủ. Những 
chiến thuật này đã trở nên hung hăng 
hơn kể từ cuộc bầu cử trên, qua việc 
Trung Cộng đưa ra một tuyên bố chính 
thức, khẳng định Bắc Kinh sẽ chiếm Đài 
Loan bằng mọi cách có thể, kể cả bằng 
vũ lực, theo Luật Chống Ly Khai của 
Trung Quốc.

Sau khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, 
cuộc Nội chiến Trung Quốc khởi phát 
vào năm 1927 lại tiếp tục, khiến Quốc 
Dân Đảng (Kuomintang, KMT), dưới 
quyền của Tưởng Giới Thạch, chiến 
đấu chống lại Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, do Mao Trạch Đông cầm đầu. 
Năm 1949, những người cộng sản đã 
giành chiến thắng, khiến Tưởng Giới 
Thạch và khoảng 2 triệu người tị nạn 
cùng binh lính trong quân đội theo chủ 
nghĩa dân tộc của ông phải đào thoát 
sang đảo Formosa (Đài Loan). Họ thành 
lập một thủ đô tạm thời cho Trung Hoa 
Dân Quốc (ROC, tên chính thức của Đài 
Loan) tại Đài Bắc, thề tái lập chính phủ 
của họ ở Trung Quốc đại lục.

Trung Hoa Dân Quốc nằm cách bờ 
biển phía đông nam của Trung Quốc 
khoảng 81 dặm, tiếp giáp với Biển Hoa 
Đông, Biển Philippines, Biển Đông, và 
Eo biển Đài Loan. Hơn 95% trong số 
23.6 triệu công dân của đất nước này 
là người gốc Hoa. Số còn lại là người 
thuộc 16 nhóm bản địa được công nhận, 
bao gồm các dân tộc Malayo-Polynesia.

Ông Tưởng Giới Thạch từng là lãnh 
đạo của Trung Hoa Dân Quốc ở Trung 
Quốc đại lục từ năm 1928–1949; sau đó 
là ở Đài Loan, cho đến khi ông qua đời 
năm 1975.

Năm 1971, Liên Hiệp Quốc đã công 
nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(CHND Trung Hoa). Đài Loan được đề 
nghị ngồi chung ghế [với PRC] nhưng đã 
từ chối, thay vào đó họ đã rút khỏi Liên 
Hiệp Quốc. Từ thời điểm đó, địa vị của 
đảo quốc này trở nên mơ hồ. Họ không 
còn là một quốc gia và không còn được 
công nhận chính thức bởi đa số thành 
viên Liên Hiệp Quốc. Về mặt lý thuyết, 
Trung Hoa Dân Quốc có thể ở lại [Liên 
Hiệp Quốc], cùng với CHND Trung Hoa, 
nhưng với một ghế duy nhất; điều này 
có thể không giúp cho tình hình của Đài 
Loan ngày nay tốt hơn và có thể còn 
khiến cho tình hình tồi tệ hơn.

Công ước Montevideo đề ra bốn tiêu 
chí mà một đối tượng phải đạt để được 
xem là một quốc gia: “Các quốc gia phải 
có dân số thường trú, một lãnh thổ xác 
định, một chính phủ đang hoạt động, và 
có năng lực tham gia vào mối bang giao 
với các quốc gia khác.” Mặc dù không có 
yêu cầu bắt buộc, nhưng bằng chứng về 
tư cách quốc gia đó là, Đài Loan tham 
gia vào các hiệp ước và tổ chức quốc tế, 

và được công nhận bởi 15 quốc gia, 14 
quốc gia trong số đó là các thành viên 
của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Đài Loan 
có các đặc điểm nổi bật khác mang tính 
quốc gia như tiền tệ độc lập và quân đội 
với 300,000 binh sĩ tại ngũ.

Các tuyên bố của CHND Trung Hoa 
đối với Đài Loan là rất thiếu sức thuyết 
phục. Đài Loan chưa bao giờ chính thức 
là một phần của CHND Trung Hoa. 
Bản đồ năm 1911 của Trung Hoa Dân 
Quốc thường được Bắc Kinh sử dụng 
để tuyên bố chủ quyền đối với Đông 
Turkestan, Tây Tạng, Mông Cổ, Hồng 
Kông, và Ma Cao. Nhưng Đài Loan 
không có trong bản đồ đó, vì nơi này 
từng là thuộc địa của Nhật Bản. Vào 
cuối Đệ nhị Thế chiến, Hoa Kỳ đã giám 
sát việc giải thể Đế quốc Nhật Bản, buộc 
Nhật Bản từ bỏ quyền kiểm soát Đài 
Loan, nhưng hòn đảo này chưa bao giờ 
được xác định rõ là thuộc về ai. Hoa Kỳ 
cho phép các đồng minh Quốc Dân Đảng 
của mình cai quản Đài Loan, nhưng 
không đưa ra tuyên bố cho phép chính 
thức nào. Nói một cách chặt chẽ, người 
ta có thể đưa ra lập luận thuyết phục 
rằng Hoa Kỳ có yêu sách lớn hơn đối với 
Đài Loan so với CHND Trung Hoa.

Trong những năm 1950 và 1960, Hoa 
Kỳ đã trợ giúp kinh tế để thúc đẩy sự 
phát triển của Đài Loan. Ngày nay, Đài 
Loan không còn cần đến sự trợ giúp này 
nữa vì quốc gia này có thu nhập trung 
bình là 25,000 USD mỗi năm, một trong 
những mức thu nhập cao nhất ở Á Châu.

Ngoài ra, quốc gia này có một nền 
dân chủ hoạt động hiệu quả cao. Các 
đảng đối lập được phép thành lập vào 
năm 1986. Thiết quân luật bị bãi bỏ vào 
năm 1988. Năm 1991, Đài Loan chính 
thức chấm dứt trạng thái chiến tranh 
với CHND Trung Hoa, nhưng từ chối đề 
nghị hợp nhất với đại lục.

Năm 1996, cuộc bầu cử tổng thống 
trực tiếp đầu tiên được tổ chức. Sự cai 
trị của Quốc Dân Đảng cuối cùng đã 
chấm dứt vào năm 2000 khi ông Trần 
Thủy Biển, thuộc Đảng Dân chủ Tiến 
bộ (DPP) ủng hộ độc lập, đã được bầu 
chọn. Năm 2016, Đảng Dân chủ Tiến 
bộ tiếp tục quyền cai trị khi bà Thái 
được bầu để thực hiện nhiệm kỳ đầu 
tiên của mình.

Mục tiêu cuối cùng của Đảng Dân 
chủ Tiến bộ của bà Thái là nền độc 
lập tự chủ của Đài Loan. Thành viên 
Đảng Dân chủ Tiến bộ và cựu Phó Viện 
trưởng Hành chính viện Khâu Nghĩa 
Nhân (thường được gọi là Phó Thủ 
tướng) cho biết mục tiêu này không thể 
do một mình Đài Loan quyết định, vì 
“chúng tôi phải xem xét tình hình quốc 
tế hiện tại, cũng như phản ứng có thể có 
của Trung Quốc” và khả năng Hoa Kỳ có 
thể phản đối.

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

Tiến sĩ Antonio Graceffo đã có hơn 
20 năm làm việc tại Á Châu. Ông tốt 
nghiệp Đại học Thể thao Thượng Hải 
và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
của Đại học Giao thông Thượng Hải 
của Trung Quốc. Ông Antonio là giáo sư 
kinh tế và nhà phân tích kinh tế Trung 
Quốc, người đã viết bài cho nhiều kênh 
truyền thông quốc tế. 

Huệ Giao biên dịch

giữa các ngoại trưởng của bốn 
quốc gia trên đã diễn ra hôm 
18/10, với một phần là trực tiếp 
và một phần là trực tuyến.

Nhằm tăng cường hợp tác 
chính trị và kinh tế giữa bốn 
quốc gia ở “Trung Đông và Á 
Châu” Ngoại trưởng Blinken đã 
nói chuyện với Ngoại trưởng 
UAE Sheikh Abdullah bin Zayed, 
Ngoại trưởng Ấn Độ Tiến sĩ S. 
Jaishankar, và Ngoại trưởng 
kiêm Thủ tướng Dự khuyết 
Israel Yair Lapid.

Ông Jaishankar, người đang 
trong chuyến công du đầu tiên kéo 
dài năm ngày đến Israel, cho biết 
trong một thông điệp trên Twitter 
rằng diễn đàn này sẽ làm việc về 
vấn đề “tăng trưởng kinh tế và các 
vấn đề toàn cầu” và cho biết sẽ có 
một “cuộc gặp nhanh chóng tiếp 
theo”. Cả ông và ông Lapid đều 
đích thân tham dự diễn đàn.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết 
bốn ngoại trưởng đã thảo luận 
về hợp tác chính trị và kinh tế tại 
Trung Đông và Á Châu, bao gồm 
các vấn đề liên quan đến thương 
mại, biến đổi khí hậu, hợp tác 
năng lượng, và an ninh hàng hải.

Các chuyên gia nói với The 
Epoch Times rằng diễn đàn 
không chính thức này, vốn 
được gọi là bộ tứ mới hoặc bộ 
tứ Trung Đông trong giới phân 
tích và truyền thông, là sự phát 
triển của các mối bang giao song 
phương giữa bốn nước và dự kiến 
sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn 
trong khu vực và trên toàn cầu. 

Ông Seth J. Frantzman – một 
nhà phân tích Trung Đông và 
là tác giả của cuốn sách “Drone 
Wars: Pioneers, Killing Machines, 
Artificial Intelligence, and the 
Battle for the Future” (Cuộc 
Chiến Phương Tiện Bay Không 
Người Lái: Những Người Đi Tiên 
Phong, Các Cỗ Máy Sát Nhân, Trí 
Tuệ Nhân Tạo và Cuộc Chiến cho 
Tương Lai) – nói với The Epoch 
Times trong một email rằng, “Mối 
liên kết chặt chẽ đang nổi lên giữa 
Hoa Kỳ, Israel, UAE, và Ấn Độ, 
với tư cách là một nhóm tức ‘bộ 
tứ’ là rất quan trọng vì nó gắn kết 
các mối liên hệ chính của các quốc 
gia có chung lợi ích và nằm trải 
dài trên một khu vực rộng lớn 
trên thế giới lại với nhau.”

Hiệp định Abraham
Diễn đàn hôm 18/10 tiếp nối Hiệp 
định Abraham hồi năm ngoái, 
đánh dấu việc bình thường hóa 
mối bang giao công khai đầu 

tiên giữa bất kỳ quốc gia Ả Rập 
và Israel.

Hiệp định Abraham là một 
tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ, 
UAE, và Israel được ký kết vào 
ngày 30/08/2020 và hiện là một 
thuật ngữ chung để chỉ thỏa 
thuận bình thường hóa Israel–
UAE và thỏa thuận bình thường 
hóa Bahrain-Israel.

Bộ Ngoại giao cho biết, “Bộ 
trưởng nhắc lại sự ủng hộ của 
Chính phủ Tổng thống Biden đối 
với Hiệp định Abraham và các 
thỏa thuận bình thường hóa và 
thảo luận về các cơ hội hợp tác 
trong tương lai trong khu vực và 
trên toàn cầu.”

Ông Esra Sarim, một nhà 
phân tích an ninh quốc tế hiện 
đang sinh sống tại Pháp nói với 
The Epoch Times trong một email 
rằng sau khi Hiệp định Abraham 
được ký kết dưới “Thời Tổng 
thống Trump”, UAE với tư cách là 
nhà cung cấp năng lượng chính 
đã trở thành một “đối tác đáng tin 
cậy” cho cả Hoa Kỳ và Israel.

Ông Sarim nói: “Ấn Độ và 
Israel vốn đã có một mối bang 
giao thân thiết trong nhiều năm. 
Họ có sự hợp tác mạnh mẽ trong 
lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, 
và mối bang giao chặt chẽ này 
cũng như mối bang giao giữa 
Israel và UAE luôn được chính 
phủ Hoa Kỳ khuyến khích.”

Ông Hamid Bahrami, một nhà 
phân tích Trung Đông hiện đang 
sinh sống tại Glasgow nói với The 
Epoch Times rằng Hoa Kỳ muốn 
sử dụng diễn đàn này để chuyển 
giao “vai trò an ninh” của mình 
cho một “khối Ả Rập–Israel”.

“Mối đe dọa hiện tại đang 
đến từ chế độ Iran và sự phát 
triển của chủ nghĩa Hồi giáo, 
vốn đang đe dọa các quốc gia Ả 
Rập. Điều quan trọng là cả Israel 
và các nước Ả Rập đều tìm thấy 
các lợi ích chung cũng như cùng 
một kẻ thù. Chính quyền Iran 
coi nó [Hiệp định Abraham] như 
một liên minh quân sự chống lại 
chính nhà cầm quyền này. Chế độ 
của các Mullah ngày nay đã bị cô 
lập và có vẻ như họ đang tìm cách 
xích lại gần hơn với Trung Quốc 
và Nga”, ông Bahrami nói.

Tuy nhiên, ông Frantzman 
cho rằng bốn quốc gia này có 
chung lợi ích rộng lớn hơn trong 
“sự ổn định khu vực”, nhưng ông 
nói rằng ông không thấy nhóm 
bộ tứ này có lợi ích chung liên 
quan đến Iran.

Theo ông Frantzman, “Israel 
lo ngại về động lực sử dụng vũ 
khí hạt nhân của Iran và vai trò 
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Đài Bắc, Bắc Kinh, và Hoa Thịnh Đốn:
Một cơn bão hoàn hảo
Phần 1/2: Tương lai có thể do Đài Loan, Trung Quốc, và Hoa Kỳ quyết định

Một ‘Bộ Tứ’ Trung Đông đang bắt đầu phát triển
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ĐÔNG DƯƠNG Các chuyên gia cho biết liên minh mới 
sẽ giúp duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ 
ở Trung Đông và Nam Á sau khi nước 
này rút khỏi Afghanistan.

“Chúng tôi đang hợp tác trên 
nhiều phương diện với Hoa Kỳ 
nhằm tăng cường năng lực 
quốc phòng của mình.”

- Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn

COURTESY INDIAN EXTERNAL AFFAIRS MINISTRY
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Yahoo rút khỏi Trung Quốc 
vì gặp nhiều thách thức
Hôm 02/11, Yahoo tuyên bố chấm 
dứt hoạt động tại Trung Quốc vì "môi 
trường kinh doanh và pháp lý ngày 
càng thách thức" ở nước này. Người 
phát ngôn của công ty cho biết: “Trong 
bối cảnh môi trường kinh doanh và 
pháp lý ngày càng thách thức ở Trung 
Quốc, từ ngày 01/11, người dùng ở 
Trung Quốc đại lục sẽ không thể sử 
dụng các dịch vụ của Yahoo.”

Việc rút lui của Yahoo diễn ra đồng 
thời với sự ra đời của Luật Bảo vệ 
Thông tin Cá nhân của Trung Quốc. 
Luật này quy định cách thức các công 
ty hoạt động ở Trung Quốc xử lý dữ 
liệu cá nhân, và đưa ra các quy tắc về 
cách lưu trữ thông tin đó.

Yahoo, hoạt động ở Trung Quốc từ 
cuối những năm 1990 nhưng đã dần 
dần thu hẹp dịch vụ ở nước này. Hồi 
năm 2007, công ty này đã bị chỉ trích 
nặng nề ở Mỹ sau khi cung cấp cho các 
quan chức Bắc Kinh hồ sơ email dẫn 
đến việc bỏ tù hai nhà bất đồng chính 
kiến   Trung Quốc.

Philippines tồn kho hơn 
40 triệu liều vaccine vì 
tắc nghẽn hậu cần
Ngày 03/11 Bộ Y tế Philippines cho biết, 
hơn 40 triệu trong số 108 triệu liều 
vaccine COVID-19 của nước này có vẫn 
chưa được sử dụng, do tắc nghẽn hậu 
cần và người dân chần chừ chích ngừa. 
Giải thích cho việc này, Thứ trưởng Bộ 
Y tế Myrna Cabotaje cho biết, nhiều 
nhân viên y tế thực hiện việc chích ngừa 
đã bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, khoảng 1/4 
dân số Philippines nghi ngờ về hiệu quả 
của việc chích vaccine COVID-19.

Số ca nhiễm tại nước này có dấu 
hiệu giảm dần. Dù mới có 22%, tức 
gần 1/4 dân số được chích ngừa đầy 
đủ, nhưng chính phủ Philippines đã 
nới lỏng các hạn chế đi lại, cho phép 
phòng gym và rạp chiếu phim mở cửa 
trở lại để phục hồi kinh tế.

Trung Quốc bùng phát 
đợt dịch lây lan rộng 
nhất sau Vũ Hán
Theo Bloomberg ngày 03/11, các ca 
nhiễm COVID-19 mới đã được ghi 
nhận tại 19 trong số 31 tỉnh thành ở 
Trung Quốc. Đây là đợt bùng phát 
dịch lan rộng nhất kể từ khi dịch 
bệnh xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán vào 
năm 2019.

Chỉ riêng trong ngày 03/11, Trung 
Quốc báo cáo 93 ca nhiễm mới trong 
cộng đồng và 11 trường hợp không 
triệu chứng. Ba tỉnh mới nhất ghi nhận 
các ca bệnh là Trùng Khánh, Hà Nam 
và Giang Tô, thuộc khu vực duyên hải 
miền Đông Trung Quốc. 

Cùng ngày, Bắc Kinh báo cáo 9 ca 
nhiễm mới, trong đó có một giáo viên 
liên quan tới hơn 400 người, vì mới 
đây, người này đã đi chích mũi vaccine 
thứ ba. Ca bệnh này đã khiến 18 trường 
học phải đóng cửa.

Trung Quốc hiện là quốc gia duy 
nhất theo đuổi chính sách ‘Zero 
COVID’. Trong 5 tháng qua, Trung 
Quốc đã 3 lần đưa số ca nhiễm về 0, 
nhưng dịch bệnh lại đang bùng phát 
thường xuyên hơn trước.

Tiếp theo từ trang 1 Ngoại trưởng Blinken trao 
đổi với Ngoại trưởng UAE 
Sheikh Abdullah bin Zayed, 
Ngoại trưởng Ấn Độ-Tiến 
sĩ S. Jaishankar, và Ngoại 
trưởng kiêm Thủ tướng 

Dự khuyết Israel Yair 
Lapid hôm 18/10/2021, 
trong một cuộc họp mà 

giờ đây đang được nhiều 
người gọi là Bộ Tứ Trung 
Đông không chính thức. 

Thủ tướng Dự khuyết và 
Ngoại trưởng Israel Yair 
Lapid họp báo tại lãnh 
sự quán mới của Israel 
ở Tiểu Vương Quốc Vịnh 
Dubai, hôm 30/06/2021. 
Nhà ngoại giao đứng đầu 
của Israel Yair Lapid đã 
mở đại sứ quán đầu tiên 
của quốc gia Do Thái 
này ở Vùng Vịnh trong 
chuyến công du tới Các 
Tiểu Vương Quốc Ả Rập 
Thống Nhất, chín tháng 
sau khi hai nước ký thỏa 
thuận bình thường hóa.

KARIM SAHIB/AFP/GETTY IMAGES

Đội bay diễn 
hành Thunder 
Tiger bay qua 
Phủ Tổng thống 
trong lễ kỷ niệm 
Quốc khánh ở 
Đài Bắc, Đài 
Loan, vào ngày 
10/10/2021. 

Khoảng năm 1943: Chính khách Trung Quốc, Tướng 
Tưởng Giới Thạch (1887–1975) đã tham gia cuộc cách 
mạng năm 1911 lật đổ nhà Thanh của người Mãn Châu. 

Ông Bahrami 
cho biết bộ tứ 

mới là một 
phần trong 

chiến lược của 
Hoa Kỳ và một 

chiến lược 
lớn hơn của 
phương Tây 
nhằm hình 
thành một 

đạo quân rộng 
rãi và thống 

nhất chống lại 
Trung Quốc.

GETTY IMAGES
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ISABEL VAN BRUGEN

Hôm 28/10, Tổng thống Đài 
Loan Thái Anh Văn (Tsai 

Ing-wen) đã xác nhận rằng lần 
đầu tiên sau 40 năm quân đội Hoa 
Kỳ hiện diện trên đất Đài Loan, 
và nói rằng bà tin tưởng Hoa Kỳ 
sẽ bảo vệ hòn đảo tự trị này nếu 
Trung Quốc tấn công.

“Tôi thực sự có niềm tin, căn 
cứ trên mối bang giao lâu dài 
mà chúng tôi có với Hoa Kỳ, và 
cả sự ủng hộ của người dân Hoa 
Kỳ cũng như Quốc hội,” bà nói 
với CNN trong một cuộc phỏng 
vấn được phát sóng hôm 27/10. 
“Chính phủ Hoa Kỳ rất hữu hảo.”

“Mối đe dọa từ Trung Quốc 
đang gia tăng mỗi ngày,” bà Thái 
tuyên bố, đồng thời xác nhận rằng 
quân đội Hoa Kỳ hiện đang đóng 
quân trên hòn đảo này. Tuy nhiên, 
bà cũng nói rằng “không có nhiều 
binh sĩ Hoa Kỳ [trên đất Đài Loan] 
như mọi người nghĩ.”

Bà cho biết, “Chúng tôi đang 
hợp tác trên nhiều phương diện 
với Hoa Kỳ nhằm tăng cường 
năng lực quốc phòng của mình.”

Trung Cộng luôn tuyên bố 
rằng hòn đảo tự trị Đài Loan là 
một tỉnh của Trung Quốc. Hòn 
đảo được quản trị một cách dân 
chủ này có hiến pháp, quân đội, và 
đảng cầm quyền của riêng mình.

Trong những tuần gần đây, 
Bắc Kinh đã leo thang những 
hành động quân sự gây hấn đối 
với hòn đảo này, bao gồm cả việc 
quân đội Trung Cộng phô trương 
lực lượng trên vùng nhận dạng 
phòng không của Đài Loan.

Đầu tháng 10/2021, lãnh đạo 
Trung Cộng Tập Cận Bình đã 
nhắc lại tuyên bố rằng Đài Loan 
sẽ được “thống nhất” với đại lục, 
và đổ lỗi cho việc tiếp tục cam kết 
nền độc lập của Đài Loan là một 
mối đe dọa lớn cho cái được gọi 
là kế hoạch phục hưng quốc gia 
của ông. Các nhà quan sát đều 
cho rằng mục tiêu đó thể hiện 
mong muốn đưa nhà cầm quyền 
này thành siêu cường duy nhất 
trên thế giới vào giữa thế kỷ này 
của ông Tập.

“Đây là hòn đảo có 23 triệu 
người đang nỗ lực mỗi ngày để 
bảo vệ bản thân và bảo vệ nền dân 

chủ của chúng ta, và bảo đảm rằng 
người dân của chúng ta có được 
loại tự do mà họ xứng đáng được 
hưởng,” bà Thái nói. “Nếu chúng 
ta thất bại, thì có nghĩa là những 
người tin vào những giá trị này 
sẽ hoài nghi liệu đây có phải là 
những giá trị mà họ nên chiến đấu 
để bảo vệ hay không.”

Trước đây, bà Thái từng cho 
biết rằng hòn đảo này sẽ làm 
“bất cứ điều gì cần thiết” để bảo 
vệ mình trước sự xâm lược của 
Trung Cộng.

Bài diễn văn mới nhất của bà 
được đưa ra một tuần sau khi 
Tổng thống Joe Biden nói với 
CNN tại một sự kiện ở tòa thị 
chính rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ bảo 
vệ Đài Loan nếu hòn đảo tự trị này 
bị Trung Quốc tấn công – một sự 

khác biệt so với lập trường “mơ hồ 
về chiến lược” lâu nay của Hoa Kỳ.

Tòa Bạch Ốc sau đó đã rút lại 
bình luận của ông, trong khi một 
số nhà phân tích cho rằng Tổng 
thống Biden chỉ đơn giản là nói 
không chính xác. Tổng thống 
“không hề có ý định truyền đạt 
một sự thay đổi nào trong chính 
sách cả, cũng như không đưa ra 
quyết định thay đổi chính sách 
của chúng ta,” Tham vụ Báo chí 
Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết 
hôm 22/10.

Theo cố vấn an ninh quốc gia 
Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan, Tổng 
thống Biden và ông Tập dự kiến sẽ 
tổ chức một cuộc gặp trực tuyến 
trước cuối năm nay.

Thanh Tâm biên dịch

Sử dụng máy lọc không 
khí thông thường 
trong phòng có thể loại 
bỏ 99% hạt khí dung 
trong vài phút

 
JOSEPH MERCOLA 

 

Làm giảm nồng độ virus trong 
không khí là một chiến lược 
giảm các bệnh do virus gây 
ra; điều này cũng có thể 
cải thiện các vấn đề sức 

khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí 
trong nhà. Máy lọc không khí di động, 
còn được gọi là máy làm sạch không 
khí di động, là một trong những cách 
dễ dàng nhất để thực hiện điều đó.

Nhà xuất bản Đại học Cambridge đã 
công bố một nghiên cứu gần đây về việc 
đánh giá sử dụng máy làm sạch không 
khí di động nhằm giảm sự lây truyền 
virus qua đường khí dung, cụ thể là 
COVID-19, trong môi trường bệnh viện. 

 
Máy lọc không khí làm giảm số 
lượng các hạt khí dung 
Một bài báo được đăng trên Tạp chí Kiểm 
soát Nhiễm trùng và Dịch tễ Bệnh viện 
vào tháng 06/2020 cho thấy rằng việc 
sử dụng máy lọc không khí trong phòng 
khám răng có thể là một “biện pháp bảo 
vệ bổ sung”.

Các tác giả đã trích dẫn một nghiên 
cứu trước đây được công bố năm 2010 
cho thấy việc sử dụng máy lọc không khí 
ở những vị trí cụ thể giúp giảm đáng kể 
các hạt khí dung (giọt bắn), và có khả 
năng giảm tới 95% lượng hạt khí dung 
mà nhân viên y tế tiếp xúc.

Các nhà khoa học đã đo hiệu quả lọc 
của hai loại bộ lọc không khí, và phát 
hiện ra rằng những loại có bộ lọc không 
khí dạng hạt hiệu quả cao (HEPA) H12 có 
thể loại bỏ 83% hạt khí dung, và đề nghị 
rằng bộ lọc HEPA có thể bảo vệ nhân 
viên y tế khi làm các thủ thuật nha khoa 
tạo ra lượng lớn hạt khí dung.

Nghiên cứu mới đây được thực hiện 
tại một bệnh viện chuyên khoa công 
lập ở Melbourne, Úc Châu. Tuyến chăm 
sóc cấp 3 này thường ở một cơ sở hiện 
đại cần sử dụng quy trình tiên tiến và 
phức tạp do các bác sĩ chuyên khoa phụ 
trách. Các nhà nghiên cứu sử dụng hạt 
khí dung từ glycerin thay cho các hạt 
khí dung chứa virus để theo dõi sự lây 
truyền từ phòng bệnh sang hành lang và 
phòng y tá.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ 
làm sạch được đo tại các hành lang có 
và không có bộ lọc HEPA theo thời gian. 
Họ phát hiện rằng “Với hai máy làm 
sạch không khí gia dụng nhỏ trong một 
phòng bệnh của một khu bệnh viện, có 
thể loại bỏ 99% hạt khí dung trong vòng 
5.5 phút.”

Họ kết luận: “Máy làm sạch không khí 
có thể hữu ích trong các môi trường lâm 
sàng, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm virus 
đường hô hấp qua các hạt khí dung. Việc 
sử dụng máy làm sạch không khí cũng dễ 
dàng khai triển và có khả năng tiết kiệm 
chi phí cho nhiều cơ sở y tế khác nhau.”

 
Không khí sạch hơn có thể làm 
chậm quá trình lây nhiễm
Cơ quan Bảo vệ Môi trường cũng 
khuyến nghị nên sử dụng máy làm sạch 
không khí và bộ lọc HVAC nhằm giảm 
tải lượng virus trong phòng, chẳng hạn 
như nhà riêng hoặc cơ quan làm việc, 
đặc biệt là khi gặp khó khăn trong việc 
thông khí với bên ngoài, để giảm các 
chất gây ô nhiễm trong không khí. EPA 
nhấn mạnh rằng thông gió và lọc là các 
cách giúp giảm nguy cơ, nhưng không 
thể ngăn chặn virus.

Máy làm sạch không khí di động có 
thể hữu ích khi mức ô nhiễm không 
khí ngoài trời cao, hoặc khi nhiệt độ 
và độ ẩm ảnh hưởng không tốt đến sức 
khỏe và sự an toàn của con người. EPA 
khuyến nghị rằng các bộ lọc không khí 
có thể loại bỏ các hạt có kích thước từ 
0,1 đến 1 mcm.

Để lựa chọn chính xác, hãy chọn thiết 
bị được thiết kế theo mét vuông diện tích 
không gian và có tốc độ lọc sạch khói 

DOROTHY LI
 

ROME — Hôm 31/10, Anh và 
Pháp lại xung đột về tranh chấp 
đánh bắt cá hậu Brexit, với việc 
London kêu gọi Paris rút lại các 
lời đe dọa, và bác bỏ khẳng định 
rằng đã có bất kỳ thỏa thuận 
nào để hạ nhiệt một cuộc tranh 
cãi mà có thể gây thiệt hại đến 
thương mại.

Hai bên đã vẽ những bức tranh 
khác nhau về cuộc gặp giữa Thủ 
tướng Anh Boris Johnson và Tổng 
thống Pháp Emmanuel Macron 
bên lề cuộc họp G20 ở Rome, 
và có rất ít dấu hiệu cho thấy 
tranh chấp đã được giải quyết.

Sau cuộc họp, một quan chức 
Pháp cho biết các nhà lãnh đạo 
đã đồng ý tìm cách giảm leo 
thang tranh chấp. Nhưng phát 
ngôn viên của ông Johnson 
đã bác bỏ mô tả đó, và kêu gọi 
Paris hành động trước nếu ông 
Macron muốn làm dịu mối bang 
giao căng thẳng này.

Phát ngôn viên của ông 
Johnson nói với các phóng viên, 
“Chính người Pháp sẽ quyết 
định xem họ có muốn dừng lại 
những lời đe dọa như đã đưa ra 
trong những ngày gần đây về việc 
vi phạm thỏa thuận Brexit hay 

không. Đó sẽ là vấn đề của họ.”
Mối bang giao với Pháp ngày 

càng trở nên căng thẳng kể từ 
khi Anh Quốc bỏ phiếu rời EU 
hồi 2016. Thỏa thuận an ninh 
gần đây của London ký với Hoa 
Kỳ và Úc đã không tạo dựng 
được lòng tin với Paris.

Trọng tâm của cuộc tranh 
chấp là đánh bắt cá, một chủ đề 
đã kéo dài các cuộc đàm phán về 
Brexit trong nhiều năm, không 
phải vì tầm quan trọng kinh tế 
của việc này, mà vì ý nghĩa chính 
trị to lớn của nó đối với cả hai 
nhà lãnh đạo. Nếu không được 
giải quyết, sự việc này có thể 
khơi mào các biện pháp tranh 
chấp trong thỏa thuận thương 
mại Brexit ngay trong tuần lễ từ 
ngày 08–14/11.

Paris cho biết họ có thể áp đặt 
các biện pháp có mục tiêu kể từ 
ngày 02/11, bao gồm tăng cường 
một số kiểm tra, nếu cuộc tranh 
chấp không được giải quyết. Việc 
này bắt đầu khi Pháp cáo buộc 
Anh Quốc chỉ cấp một nửa số 
giấy phép đánh bắt mà nước này 
tin là mình có quyền được nhận.

London bác bỏ cáo buộc này, 
nói rằng họ cấp giấy phép để 
đánh bắt cá trong vùng biển của 
mình theo các quy tắc trong thỏa 

thuận Brexit. Tranh chấp gia 
tăng khi người Pháp bắt giữ một 
tàu đánh bắt sò điệp của Anh 
Quốc trong tuần này.

Không nhà lãnh đạo nào có 
vẻ sẵn sàng phá vỡ thế bế tắc, 
theo các quan chức thì cả hai 
đều tin rằng họ đúng.

Ông Macron đã đặt nghi 
vấn về mức độ khả tín của Anh 
Quốc, trong khi Bộ trưởng 
Brexit của Anh Quốc, ông David 
Frost, kêu gọi giải thích về một 
bức thư dường như cho thấy 
Pháp muốn EU trừng phạt Anh 
Quốc vì rời Brexit.

 
Giảm leo thang hay không?
“Những luận điệu đến từ chính 
phủ Pháp và thủ tướng Pháp 
rằng Anh Quốc nên bị trừng phạt 
vì rời EU… kiểu luận điệu đó 
không hữu ích,” phát ngôn viên 
của ông Johnson nói.

Mô tả của ông về cuộc gặp 
này, mà ông gọi là “mang tính xây 
dựng” trong một số lĩnh vực, trái 
ngược với mô tả của một quan 
chức Pháp, nói rằng mục tiêu 
của hai nhà lãnh đạo “là hướng 
tới giảm leo thang tranh chấp”.

“Chúng tôi đang tạo cho mình 
không gian để giảm leo thang 
tranh chấp trong những giờ tới.”

MANISH SWARUP/AP PHOTO

ANN WANG/REUTERS
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Làm sạch không khí trong nhà 
để hạn chế tiếp xúc virus
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Anh và Pháp lại xung đột về việc đánh bắt cá

Máy lọc không khí cải thiện 
ngay lập tức chất lượng 
không khí trong nhà một 
cách dễ dàng và thuận tiện. 

thuốc (CADR for smoke) cao. 
Một số thiết bị được thiết kế để loại 

bỏ phấn hoa hoặc bụi, là những hạt lớn 
hơn nhiều so với virus. Sự lựa chọn thứ 
hai là hệ thống sưởi trung tâm hoặc bộ 
lọc HVAC thường được lắp đặt bởi một 
chuyên gia HVAC, có thể lọc không khí 
trong toàn bộ ngôi nhà, văn phòng làm 
việc, trường học và tòa nhà thương mại.

EPA khuyến nghị nên xem xét việc bổ 
sung một bộ lọc không khí di động cho 
bộ lọc của toàn bộ tòa nhà khi khó đạt 
được sự thông gió đầy đủ. Thay bộ lọc 
thường xuyên như nhà sản xuất khuyến 
nghị cũng rất quan trọng để bộ lọc hoạt 
động bình thường.

 
Một số cách cải thiện thông khí
tự nhiên
Vào tháng 5, CDC đã công bố một nghiên 
cứu về Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cho thấy 
sự thông khí có thể làm giảm 39% sự lây 
lan của COVID-19 trong trường học. Các 
hệ thống trường học đã sử dụng một số 
phương cách thông khí bao gồm mở cửa 
sổ, mở cửa ra vào, và sử dụng quạt. Khi 
kết hợp thông khí với bộ lọc HEPA, tỷ lệ 
nhiễm bệnh giảm xuống còn 48%. 

Xem tiếp trang 31

Các nhà nghiên 
cứu phát hiện 
rằng “Với hai máy 
làm sạch không 
khí gia dụng nhỏ 
trong một phòng 
bệnh của một khu 
bệnh viện, có thể 
loại bỏ 99% hạt 
khí dung trong 
vòng 5.5 phút.”

Hãy 
chọn thiết bị 

được thiết kế theo 
mét vuông diện tích 
không gian và có tốc 

độ lọc sạch khói 
thuốc cao. 
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NEW DELHI — Ấn Độ đã 
bắn thử một hỏa tiễn đạn 
đạo xuyên lục địa có khả 
năng mang đầu đạn hạt 
nhân với tầm bắn 5,000 
km (3,125 dặm) từ một hòn 
đảo ngoài khơi bờ biển phía 
đông nước này trong bối 
cảnh căng thẳng biên giới 
với Trung Quốc gia tăng.

Theo một tuyên bố của 
chính phủ, vụ phóng thử 
thành công hôm 27/10 phù 
hợp với “chính sách của Ấn 
Độ nhằm răn đe tối thiểu và 
làm rõ thêm cam kết không 
sử dụng đầu tiên”.

Hỏa tiễn Agni-5 đã 
bắn xuống Vịnh Bengal 
với “mức độ chính xác 
rất cao”, tuyên bố tối ngày 
27/10 cho biết.

Kho vũ khí hỏa tiễn 
hùng hậu của Bắc Kinh 
đã thúc đẩy New Delhi cải 
tiến các hệ thống vũ khí 
của mình trong những 
năm gần đây, với hỏa tiễn 
Agni-5 được cho là có thể 
tấn công gần như toàn bộ 
Trung Quốc.

Ấn Độ đã có thể tấn 
công bất cứ nơi nào bên 
trong đất nước láng giềng 
Pakistan, địch thủ chính 
mà họ đã có ba cuộc chiến 

tranh chống lại kể từ khi 
giành được độc lập từ tay 
thực dân Anh vào năm 1947.

Ấn Độ đã và đang phát 
triển các hệ thống hỏa tiễn 
và hạt nhân tầm trung và 
tầm xa kể từ những năm 
1990 để đẩy mạnh năng lực 
quốc phòng của đất nước 
giữa bối cảnh cạnh tranh 
chiến lược với Trung Quốc 
ngày càng tăng.

Căng thẳng giữa hai 
nước bùng lên vào năm 
2020 trên một đoạn biên 
giới tranh chấp kéo dài ở 
khu vực miền núi Ladakh. 
Ấn Độ cũng ngày càng ngờ 
vực những nỗ lực nâng cao 
ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương 
của Bắc Kinh.

Các cuộc đàm phán 
giữa các chỉ huy quân đội 
Ấn Độ và Trung Quốc để 
điều bớt quân khỏi những 
khu vực quan trọng dọc 
theo biên giới của hai nước 
đã kết thúc trong bế tắc hồi 
đầu tháng này, không làm 
dịu được tình trạng bế tắc 
kéo dài 17 tháng mà đôi khi 
dẫn đến các cuộc đụng độ 
gây thương vong. Giữa Ấn 
Độ và Trung Quốc đã xảy ra 
một cuộc chiến đẫm máu 
năm 1962.

Minh Ngọc biên dịch

Ấn Độ thử nghiệm hỏa 
tiễn có khả năng mang 
đầu đạn hạt nhân 

Tổng thống Thái Anh Văn xác nhận quân 
đội Hoa Kỳ hiện diện trên đất Đài Loan

Một quan chức Pháp không 
trực tiếp bình luận về các vấn đề 
xung đột, chỉ nói rằng “có công 
việc chung phải được thực hiện, 
như chúng tôi đã nói sáng nay.”

Hôm 30/10, Anh Quốc đã 
tăng mạnh khẩu chiến với Pháp, 
với việc ông Johnson từ chối loại 
trừ khả năng bắt đầu hành động 
tranh chấp thương mại. Ông 
Frost đã chỉ trích một gợi ý của 
Paris rằng EU nên chứng minh 
“việc rời khỏi EU sẽ có nhiều 
thiệt hại hơn là ở lại đó.”

Quan chức Pháp cho biết ông 
Macron nói với ông Johnson 
rằng ông mong đợi sự tôn trọng 
lẫn nhau, và hai bên sẽ có các 
“cuộc trao đổi” trong những giờ 
tới để tìm ra cách giảm leo thang 
tình hình này.

 
An Nhiên biên dịch

Thủ tướng Anh Boris Johnson 
và Tổng thống Pháp Emmanuel 
Macron đứng trước Đài phun 
nước Trevi trong hội nghị thượng 
đỉnh G20 ở Rome,
hôm 31/10/2021.

Hỏa tiễn đạn đạo tầm xa Agni-V được trưng bày trong cuộc diễn hành Ngày 
Cộng Hòa, ở New Delhi, Ấn Độ, hôm 26/01/2013.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-Wen) nói chuyện sau chuyến thăm hạm đội 131 của 
Hải quân ở Keelung, Đài Loan, hôm 08/03/2021.

Một chiếc F-16 của Không quân Đài Loan bay ở phía trước bên cạnh sườn chiếc oanh tạc cơ H-6 
của Lực lượng Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) khi nó bay đến gần Đài Loan 
hôm 10/02/2020. 

Quan chức Pháp 
cho biết ông 
Macron nói với 
ông Johnson rằng 
ông mong đợi sự 
tôn trọng lẫn nhau, 
và hai bên sẽ có 
các “cuộc trao đổi” 
trong những giờ 
tới để tìm ra cách 
giảm leo thang 
tình hình này.

GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
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Những ngôi nhà tân tiến hơn 
thường kín gió và tiết kiệm năng 
lượng (energy-efficient). Hiệu quả 
cao hơn đi kèm với hóa đơn thấp hơn 
và thải ít khí carbon hơn. Nhưng mặt 
trái của việc cắt giảm năng lượng là 
thiếu thông khí, nguy cơ tích tụ độ 
ẩm và tăng khả năng tích tụ các chất 
ô nhiễm không khí trong nhà.

EPA khuyến cáo nên sử dụng các 
biện pháp thích hợp giúp thông khí 
trong phòng với không khí ngoài 
trời để giảm nồng độ các chất gây ô 
nhiễm trong không khí, chẳng hạn 
như virus. Thận trọng khi sử dụng 
quạt để thông gió xung quanh trẻ em. 
Hãy đặt những chiếc quạt ngoài tầm 
với của trẻ nhỏ và bảo đảm chúng 
không bị rơi. EPA và CDC đưa ra một 
số đề nghị nhằm cải thiện sự thông 
khí tự nhiên, bao gồm:

• Mở cửa sổ và cửa chắn khi có thể.
• Sử dụng quạt cho toàn bộ ngôi 

nhà hoặc hệ thống làm mát bay 
hơi nếu có.

• Mở cửa hút gió bên ngoài của hệ 
thống HVAC (thường ít khi có).

• Bật hệ thống quạt  khi sử dụng 
phòng tắm.

• Tránh thông khí với bên ngoài khi 
mức độ ô nhiễm ngoài trời cao, 
hoặc khi thời tiết quá nóng, quá 
lạnh, hoặc ẩm ướt. Thay vào đó, 
hãy mở cửa sổ trong nhà 15 phút 
mỗi ngày. 

• Nếu nhiệt độ bên trong và bên 
ngoài nhà tương đương nhau và ít 
có gió, cần sử dụng quạt hoặc mở 

JAY HARRINGTON
 

Dù rằng trường học đã bắt đầu trở lại bình 
thường, nhưng điều đó không có nghĩa 
là chúng ta phải bỏ ngang các sở thích 
du lịch của mình. COVID-19 và các thời 
gian biểu cứng nhắc có thể khiến chúng ta 
không thể thực hiện các chuyến bay và các 
chuyến đi đường dài ngẫu hứng, nhưng 
chúng ta vẫn có thể nghĩ đến các chuyến 
phiêu lưu gần nhà.

Sẽ không khả thi đối với hầu hết mọi 
người – kể cả bản thân tôi – để có thể dành 
toàn bộ thời gian cuối tuần này như là kỳ 
nghỉ trọn vẹn, nhưng một điều tôi đã học 
được trong nhiều năm là chúng ta vẫn có 
thể có được lợi ích tương tự khi xem các 
ngày cuối tuần như một kỳ nghỉ mát ngắn.

Thậm chí đã có nghiên cứu hỗ trợ 
khẳng định này. Với 400 người tham 
gia, trong đó  một nhóm được yêu cầu 
xem các ngày cuối tuần như được đi nghỉ 
mát và nhóm kia xem như các ngày cuối 
tuần bình thường. Và kết quả rất rõ ràng: 
Những người xem cuối tuần như thể đó 
là một kỳ nghỉ ngắn sẽ hạnh phúc đáng 
kể khi thứ Hai đến, so với những người 
không ‘đối xử’ với ngày cuối tuần như vậy.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện rằng 
trong khi hai nhóm người tham gia vào 
các hoạt động khác nhau, chỉ với một chút 
thay đổi trong tư duy của mình, những 
người “đi nghỉ mát” đã nhận được những 
ảnh hưởng lớn hơn cho kỳ nghỉ của họ. 

Họ đã “quan tâm và chú ý đến thời điểm 
hiện tại hơn trong suốt các hoạt động cuối 
tuần của mình.” 

Một trong những cách tốt nhất để tận 
dụng những ngày cuối tuần là lập kế hoạch 
cho “những cuộc phiêu lưu nho nhỏ”. 

Tác giả và nhà du hành thế giới Alastair 
Humphreys đặc biệt ủng hộ cho các cuộc 
phiêu lưu nhỏ, ông mô tả là “một cái gì đó 
khác biệt, một cái gì đó thú vị – nhưng ít 
tốn kém, đơn giản, ngắn gọn, và ở ngay 
trước cửa nhà bạn.” 

Đi bộ đường dài trên một con đường mới. 
Cắm trại ở sân sau nhà. 
Đi xe đạp thay vì lái xe. 
Khám phá một khu phố mới. 
Một buổi nấu ăn trên bãi biển. 
Chỉ với một chút dự định trước, 

những loại hoạt động này có thể dễ dàng 
phù hợp với một ngày cuối tuần và sẽ 
đem lại niềm vui suốt tuần. Ngay cả khi 
không làm được như vậy , bạn vẫn có thể 
gặt hái được những lợi ích từ cách nghĩ 
“kỳ nghỉ mát ngắn” bằng cách dành ra 
một chút thời gian để sống chậm lại, để 
ý đến những điều xung quanh, và được 
vui chơi.

Chúng tôi có một kỳ cuối tuần đầy ắp 
các trận bóng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ 
dành  một chút thời gian đến bãi biển để 
có thể hòa mình vào thiên nhiên. Còn bạn 
thì sao?

Ngọc Anh 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

 EPA nhấn 
mạnh rằng 
thông gió 
và lọc là các 
cách giúp 
giảm nguy 
cơ, nhưng 
không thể 
ngăn chặn 
virus.

5. Giúp ích cho hệ tim mạch
Trong một nghiên cứu, những người 
tham gia uống nước mận khô và tiêu 
thụ ba hoặc sáu quả mận khô mỗi sáng 
trong tám tuần hoặc chỉ uống một cốc 
nước khi bụng đói. Nhóm ăn mận 
khô và uống nước mận khô đã giảm 
huyết áp đáng kể, giảm tổng lượng 

cholesterol và giảm cholesterol LDL 
so với nhóm uống nước.

Trong một nghiên cứu khác, 
những người đàn ông được 
chẩn đoán cholesterol cao đã 
có mức cholesterol LDL thấp 
hơn sau khi họ tiêu thụ 12 

quả mận khô mỗi ngày trong 8 
tuần. Tiêu thụ nước mận và đào 

giàu polyphenol đã ngăn ngừa các 
yếu tố nguy cơ gây rối loạn chuyển hóa 
liên quan đến béo phì cũng như bệnh 
tim mạch ở động vật.

 
6. Có thể chống lại ung thư gan
Một nghiên cứu được công bố vào năm 
2009, chiết xuất từ   quả mận non ức 
chế mạnh mẽ sự phát triển của tế bào 
ung thư trong tế bào HepG2, có liên 
quan đến ung thư gan. Mận non và 
hợp chất hoạt tính của nó, epicatechin, 
được các nhà nghiên cứu xem là “một 
nguồn tự nhiên trong việc phát triển 
các chất điều trị mới cho phòng ngừa 
và điều trị ung thư”.

 
7. Kháng khuẩn và chống viêm
Trong hai nghiên cứu về chiết xuất, 
quả mận đã được chứng minh là 
“sức mạnh phi thường” trong các 
thử nghiệm kháng khuẩn, đặc biệt là 
chống lại Staphylococcus aureus và 
Escherichia coli.

Một nghiên cứu đánh giá hoạt động 
chống oxy hóa trong mận – hoạt động đã 
đem lại tác dụng kháng viêm – phát hiện 
rằng acid chlorogenic là nguồn chính 
của hoạt động chống oxy hóa trong trái 
cây. Tiêu thụ mận tươi có thể là không 
thực tế vì mận có theo mùa, vì vậy việc 
chuyển đổi nước ép chiết xuất thành bột 
là một cách phổ biến.

Tuy nhiên, việc sấy khô có thể ảnh 
hưởng đến các polyphenol có trong 
quả mận và ảnh hưởng đến nhiều cách 
khác nhau trong hiệu quả sử dụng. 
Ví dụ, bột chiết xuất từ   quả mận cho 
thấy hoạt tính chống viêm cao hơn tùy 
thuộc vào cách xử lý và nhiệt độ được 
sử dụng trong quá trình sấy.

 
8. Lợi ích đối với bệnh
ung thư phổi
Khi khảo sát tác động cơ bản của 
polyphenol tinh khiết trong mận đối 

với tế bào ung thư phổi ở người, các 
nhà khoa học kết luận rằng polyphenol 
có tiềm năng trở thành một biện pháp 
can thiệp hiệu quả qua ăn uống đối 
với bệnh ung thư hoặc trong quá 
trình hóa trị.

 
9. Giúp giảm cân
Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên 
cứu đã đánh giá tác động của quả mận 
đã chiết xuất nước đối với tình trạng 
mỡ và viêm trong tế bào; họ phân tích 
các khía cạnh như tổng hàm lượng 
phenolic và flavonoid cùng với hoạt 
động chống oxy hóa.

Kết quả của họ nhấn mạnh tiềm 
năng của quả mận là một tác nhân tự 
nhiên trong việc ngăn ngừa và cải thiện 
bệnh béo phì. Ăn chút mận khô cũng 
có thể làm tăng cảm giác no cũng như 
giảm lượng thức ăn tiếp theo, giúp 
kiểm soát béo phì.

 
10. Duy trì lượng đường
trong máu
Một số nghiên cứu tế bào động vật 
và tế bào người trong ống nghiệm đã 
làm nổi bật khả năng của thực phẩm 
chức năng trong việc ảnh hưởng đến 
quá trình kháng insulin và nguyên 
nhân gây xáo trộn oxy hóa và viêm 
nhiễm, vốn dẫn đến bệnh tiểu đường. 
Trong một nghiên cứu, dữ liệu chỉ 
ra rằng cách ăn uống dựa trên thực 
phẩm chức năng, bao gồm cả mận, có 
thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường 
loại 2. Mận cũng có khả năng làm 
tăng mức độ hormone adiponectin, 
có vai trò điều chỉnh lượng đường 
trong máu.

 
11. Có thể chống lại ung thư
ruột kết
Được thử nghiệm trong ống nghiệm 
trên các tế bào ung thư ruột kết, chiết 
xuất giàu polyphenol từ mận ức chế sự 
phát triển của tế bào ung thư và làm 
giảm tổn thương tế bào do ung thư 
gây ra. Các nhà nghiên cứu viết rằng 
nó cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào 
cơ trước hiện tụng “độc tính tế bào” do 
khối u gây ra.

Nhóm Nghiên cứu GMI chuyên 
nghiên cứu các vấn đề sức khỏe và môi 
trường quan trọng, đặc biệt chú trọng 
đến sức khỏe môi trường. Nghiên cứu 
chuyên sâu và tập trung của GMI khám 
phá nhiều phương diện mà hiện trạng 
của cơ thể con người trực tiếp phản 
ánh trạng thái thực của môi trường 
xung quanh.

 
Huệ Giao biên dịch 

KHOẺ TỰ NHIÊN

TÍN DỤNG TỐT ĐANG CHỜ BẠN!

Dịch vụ sửa chữa tín dụng uy tín có thể giúp giải 
quyết các vấn đề tiêu cực, với tôn chỉ phục vụ:

Chân Thực, Xác Thực, Kết Quả Nhanh

Chúng tôi hoàn toàn cởi mở và chấp nhận các 
cuộc gặp trực tiếp cho tất cả các cuộc tham vấn 
của khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để đăng 
ký tư vấn tín dụng miễn phí ngay hôm nay.

CREDIT REPAIR KING

(657) 217–4877

9039 Bolsa Ave, Suite 303
Westminster, CA 92683

GMI

Không chỉ là một loại trái cây 
ngon ngọt được ưa chuộng, 
mận (plum) còn có rất nhiều 
lợi ích cho sức khỏe, cung cấp 

các chất dinh dưỡng có ảnh hưởng đến 
mọi thứ, từ táo bón đến nhận thức.

Mận có thể được ăn tươi hoặc sấy khô 
và dễ dàng chế biến thành nước sốt, mứt. 
Nhưng mận không chỉ là một món ngon 
mà còn có đặc tính tăng cường sức khỏe 
khó có thể bỏ qua.

Kết quả nghiên cứu về quả mận cho 
thấy những kết quả đầy hứa hẹn về kháng 
viêm, chống oxy hóa, và cải thiện trí nhớ. 
Loại trái cây này có hàm lượng phenolic 
cao, chủ yếu là chất chống oxy hóa được 
gọi là anthocyanins.

Dưới đây là tóm tắt 11 lợi ích sức khỏe 
của quả mận:

  
1. Giúp hệ xương cứng cáp
Mận khô, hay mận sấy, được cho là có hiệu 
quả trong việc ngăn ngừa và đảo ngược 
tình trạng mất calcium xương.

Để kiểm tra điều này, các nhà nghiên 
cứu đã xem xét 236 phụ nữ mãn kinh từ 
1 đến 10 năm, phát hiện ra rằng mận khô 
làm giảm đáng kể nồng độ các dấu hiệu 
luân chuyển calcium xương trong máu ở 
các đối tượng. Họ kết luận rằng mận khô 
có thể cải thiện một phần mật độ khoáng 
xương ở phụ nữ sau mãn kinh bằng cách 
ngăn chặn tốc độ luân chuyển xương.

Những phát hiện tương tự trên mận 
khô cũng xuất hiện ở mô hình động vật 
đực, có tác dụng tăng khối lượng xương, 
ức chế các cytokine gây viêm, và thúc đẩy 
khối lượng xương cao nhất. Mận khô 
cũng ngăn ngừa sự mất xương ở mô hình 
loãng xương ở nam giới thông qua các 
con đường khác nhau.

2. Giúp tăng nhận thức
Tiêu thụ trái cây và rau quả có khả năng 
bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức 
liên quan đến tuổi tác, đặc biệt khi nói 
đến các sản phẩm chống oxy hóa cao. 
Trong một nghiên cứu trên chuột già, 
những con chuột từ 19 đến 21 tháng 
tuổi uống nước mận cho thấy trí nhớ 
làm việc được cải thiện trong một 
hoạt động. Những con được cho ăn 
bột mận khô không khác với nhóm 
đối chứng, có thể là do số lượng 
phenol ở dạng bột ít hơn.

 
3. Giảm táo bón
Tiêu thụ mận khô có thể tăng hiệu 
quả trong việc điều trị táo bón. 
Những người ăn 2 ounce hoặc 50g 
mận khô mỗi ngày trong ba tuần cho 
biết họ cảm thấy tiêu hóa tốt hơn so với 
nhóm dùng thuốc trị táo bón.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận, vì tiêu thụ 
quá nhiều mận khô có thể dẫn đến các 
tác dụng không mong muốn, chẳng hạn 
như tiêu chảy. Ngoài ra, không thêm 
đường nếu bạn đang uống nước mận 
khô (prune juice), như thế tốt hơn 
cho đường ruột.

 
4. Có thể ức chế ung thư vú
Các nghiên cứu trước đây đã 
nêu bật tác dụng chống đột 
biến gene của mận. Họ đã thử 
nghiệm chiết xuất axeton của quả 
mận non Trung Quốc và thấy rằng nó 
cung cấp hàm lượng phenolics và tannin 
cô đặc cao hơn so với mận chín.

Chiết xuất từ   trái cây non có tác dụng 
Cytotoxic (làm gián đoạn sự phát triển 
của tế bào ung thư), cho thấy tiềm năng 
trở thành một biện pháp can thiệp bằng 
cách ăn uống an toàn, đầy hứa hẹn, 
chống lại sự phát triển của ung thư vú.

Làm sạch không khí trong nhà để hạn chế tiếp xúc virus

Hãy xem mỗi cuối tuần như một kỳ nghỉ mát

Tiếp theo từ trang 2911 lợi ích sức khỏe quý 
báu từ trái mận

Tiêu thụ mận tươi có thể là 
không thực tế vì mận có theo 

mùa, vì vậy việc chuyển đổi 
nước ép chiết xuất thành bột 

là một cách phổ biến.

Mận có thể được ăn 
tươi hoặc sấy khô 
và dễ dàng chế biến 
thành nước sốt, mứt. 

Dù ăn mận 
tươi hay mận khô 

thì đều có tác dụng 
hỗ trợ sức khỏe.

ALL PHOTOS BY SHUTTERSTOCK

cửa sổ trước nhà để thông khí.
• Có thể cải thiện việc thông khí 

bằng cách mở cửa sổ rộng hẹp  
khác nhau. 

• Nếu không có đủ các luồng không 
khí, hãy tính đến việc sử dụng 
nhiều quạt để thông khí giữa hai 
cửa sổ.

Ô nhiễm không khí trong 
phòng gây hại cho sức khỏe
Một nghiên cứu chuyên biệt đối với 
hạt khí dung đã chứng minh tỷ lệ làm 
sạch [các hạt khí dung] là đáng khích 
lệ, tác động tốt đến việc làm sạch 
không khí trong nhà. EPA phát hiện 
rằng ô nhiễm không khí trong nhà 
thường cao hơn ô nhiễm ngoài trời 
từ 2 đến 5 lần và đôi khi là 100 lần.

Vì hầu hết mọi người dành đến 
90% thời gian ở trong nhà, cho nên 
làm thông gió cho ngôi nhà của bạn 
là điều cần thiết. Theo WHO, 90% 
dân số thế giới đang sống ở những 

khu vực có mức độ ô nhiễm cao hơn 
mức an toàn.

Vật chất dạng hạt mịn có kích 
thước nhỏ hơn 2.5 mcg (PM2.5) là 
một chỉ số về ô nhiễm không khí. Loại 
ô nhiễm này bao gồm các hạt nhỏ 
hơn sợi tóc tới 30 lần, là một trong 
những thành phần được nghiên cứu 
rộng rãi nhất.

Các vật chất dạng hạt mịn có thể 
tích tụ trong nhà, làm tăng nguy cơ 
bị một số vấn đề sức khỏe. Trong một 
nghiên cứu trên hơn 20,000 người 
sống ở Trung Quốc, các nhà nghiên 
cứu phát hiện ra rằng việc tiếp xúc 
với không khí độc hại có thể làm 
giảm trí thông minh.

Các bằng chứng mới đây đã cho 
thấy PM2.5 có thể có vai trò trong 
một số bệnh không liên quan đến 
ô nhiễm không khí, bao gồm bệnh 
tiểu đường, rối loạn tăng động giảm 
chú ý, tự kỷ, và hội chứng đột tử ở 
trẻ sơ sinh.

Các nghiên cứu được công bố 
năm 2019 cũng đã chứng minh ô 
nhiễm không khí có liên quan đến 
các nguy cơ sức khỏe tâm thần bao 
gồm các vấn đề tâm thần, lo lắng, 
và trầm cảm. Sử dụng các cách lọc 
không khí và thông khí tương tự 
cũng có thể giúp giảm ô nhiễm không 
khí trong nhà, và là một trong những 
cách giúp bảo vệ sức khỏe tổng quát 
của bạn.

 
Tiến sĩ Joseph Mercola là người 
sáng lập Mercola.com, một bác sĩ 
chấn thương chỉnh hình, tác giả 
bán chạy nhất và nhận được nhiều 
giải thưởng trong lĩnh vực sức khỏe 
tự nhiên. Ông hướng đến thay đổi 
mô hình y tế hiện đại bằng cách 
cung cấp cho mọi người nguồn tài 
nguyên quý giá để họ kiểm soát sức 
khỏe của mình.

Tú Liên biên dịch 

Thay bộ lọc 
thường xuyên 

như nhà sản xuất 
khuyến nghị cũng 
rất quan trọng để 
bộ lọc hoạt động 

bình thường.

Kỳ nghỉ cuối tuần là 
quãng thời gian dài 
để bạn có thể tạo 
ra một trải nghiệm 
đáng nhớ hoặc thực 
hiện một chuyến 
phiêu lưu.

MONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK
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Cô Evangeline Zhu, 
nghệ sĩ múa chính của 
công ty Nghệ thuật 
Biểu diễn Shen Yun. Cô 
đã nhận được huy 
chương vàng ở hạng 
mục Thanh Nữ trong 
Cuộc thi Múa cổ 
điển Trung Hoa Quốc 
tế của Đài truyền 
hình NTD năm 2016.

‘Vẻ đẹp’ có ý nghĩa như
thế nào đối với một nghệ sĩ 
có sứ mệnh hồi sinh
5,000 năm văn minh

CATHERINE YANG

Chỉ còn vài giờ trước khi cô 
bước lên sân khấu biểu diễn tại 
Trung tâm Lincoln New York, 
cô Evangeline Zhu nhận được 

tin: Buổi biểu diễn sẽ không tiếp tục. Shen 
Yun đã biểu diễn liên tục 14 năm và hiếm 
khi có một buổi biểu diễn bị hủy – mặc 
dù Trung Cộng đã luôn tìm cách để hủy 
chương trình này. Cô Zhu chỉ nghĩ rằng 
đó là một trò đùa; nhưng hóa ra là thực. 
Một đại dịch đang hoành hành trên toàn 
thế giới khiến tất các địa điểm biểu diễn 
nghệ thuật và giải trí phải đóng cửa.

Một năm rưỡi sau, cô Zhu mới có thể 
gặp lại khán giả. Vào tháng Chín năm nay, 
cô  đã bước lên sân khấu tại thành phố 
Stamford, tiểu bang Connecticut, với một 
trái tim ngập tràn lòng biết ơn. 

Trước khi biểu diễn, cô bày tỏ rằng, 
“Thật là thú vị. Hơn một năm rồi tôi mới 
gặp lại khán giả.”

Trong khoảng thời gian đó, cô Zhu và 
những nghệ sĩ múa đồng nghiệp của cô ở 
Shen Yun vẫn luôn bận rộn. Những năm 
gần đây, công ty biểu diễn nghệ thuật có 
trụ sở tại New York này đã và đang hoàn 
thiện và hồi sinh một loại hình vũ đạo đã 
bị thất truyền ở Trung Quốc ngày nay.

Ngôn ngữ từ dáng điệu
của cơ thể
Cô Zhu nói rằng vũ đạo chính là một loại 
ngôn ngữ từ dáng điệu của cơ thể. “Bạn sử 
dụng cơ thể của mình để thể hiện những 
gì bạn đang cảm thấy, để truyền đạt thông 
điệp của bạn tới khán giả,” cô nói.

Do đó, kỹ thuật cổ xưa “thân đới thủ”, 
hay cơ thể dẫn động cánh tay và bàn tay, đã 
thay đổi hoàn toàn cách biểu diễn vũ đạo 
Trung Hoa cổ điển của Shen Yun trên sân 
khấu. Về bản chất, kỹ thuật này thực hiện 
đúng như tên gọi của nó: Cơ thể dẫn dắt 
cánh tay và bàn tay chuyển động, và cơ thể 
làm chủ các động tác vũ đạo.

Cô Zhu nói, “Bạn có thể giao tiếp bằng 
trái tim, đó là cách khắc họa mạnh mẽ 
nhất. Và như thế, bạn có thể giao tiếp 
không lời.”

Yêu cầu của kỹ thuật này là lực dẫn 
động các động tác phần trên cơ thể xuất 
phát từ trung tâm của cơ thể, phía trên vị 
trí của tim. Vì vậy, về căn bản, bạn đang 
múa từ trái tim, và vũ đạo vì thế mà biểu 
cảm hơn, cô Zhu giải thích. “Sau khi được 

huấn luyện kỹ thuật này, vũ đạo cổ điển 
Trung Hoa của chúng tôi hoàn mỹ hơn, 
khúc chiết hơn, và đem lại cho mọi người 
cảm giác tươi sáng hơn.” 

Đây là một kỹ thuật chỉ được đề cập 
trong thư tịch huấn luyện vũ đạo cổ xưa; 
chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật và cách 
huấn luyện đã bị thất lạc hoàn toàn. Tuy 
nhiên, cô Zhu cho biết những người quen 
thuộc với sứ mệnh của Shen Yun dường 
như hiểu được tại sao Shen Yun là công ty 
biểu diễn nghệ thuật duy nhất khôi phục 
lại kỹ thuật đã bị thất truyền này: Shen 

Yun đang tìm cách hồi sinh nền văn hóa 
truyền thống Trung Hoa chân chính.

Cô giải thích rằng từ việc nghiên cứu 
kỹ lưỡng và khôi phục các kỹ thuật vũ đạo 
truyền thống đến việc hồi sinh những giá 
trị truyền thống, như các đức tính nhân 
từ, chính trực, đoan chính, trí tuệ, và 
trung thành của Nho gia, tất cả các nghệ sĩ 
Shen Yun đã theo đuổi con đường truyền 
thống này để đem đến cho khán giả những 
tác phẩm thực sự tươi sáng và tích cực.

Cô nói: “Vũ đạo thể hiện những gì trong 
tâm bạn, và những nghệ sĩ múa Shen Yun 
đang từng bước rèn luyện phẩm cách, đặt 
tâm vào mỗi từng công việc. Chúng tôi cố 
gắng thực hiện mọi việc theo tiêu chuẩn 
Chân, Thiện, và Nhẫn.”

Cảm giác tươi sáng
Mẹ của cô Zhu đã từng mơ ước trở thành 
một nghệ sĩ múa, nhưng ước mơ của bà 
không thành. Vì vậy, trước khi sinh Zhu, 
bà nghĩ rằng nếu con mình thích múa, 
bà sẽ ủng hộ. Khi còn là một bé gái, cô 
Zhu đã theo học nhiều khóa học về múa, 
nhưng cô không có khái niệm rằng múa 
cũng là một nghề nghiệp. Và sau đó cô 
nghe nói về Shen Yun.

“Tôi nghĩ đó là định mệnh của mình,” 
cô nói. Cô đã nhìn thấy những vị thần 
thanh tao lướt qua sân khấu và vẫn còn 
nhớ cảm giác một cỗ xe ngựa có cánh bay 
vút lên phía trên đầu cô trong một tiết mục 
khai mạc chương trình. Trở thành một 
thành viên của Shen Yun đã trở thành ước 
mơ của cô.

Đây là một điều mà cô Zhu nghĩ Shen 
Yun rất khác biệt so với những chương 
trình khác: Từ khi bức màn sân khấu mở 
ra, khán giả đã được mời vào một thế giới 
tươi sáng, đẹp đẽ và hoàn mỹ.

“Thực sự có quá nhiều tuyệt vọng và u 
sầu trên thế giới này, nhưng rồi đột nhiên 
bạn nhìn thấy cảnh tượng mỹ diệu nơi 
đây và tất cả những gì tiêu cực đều được 
gột rửa… Bạn chứng kiến những điều 
tươi sáng và tích cực và lớn lao. Bạn trải 
nghiệm điều gì đó vĩ đại hơn chính mình, 
và bằng cách nào đó, những lo toan cuộc 
sống sẽ vơi đi."

“Đó là cảnh tượng nơi thiên đường,” 
cô nói.

“Vũ đạo và âm nhạc vượt qua những 
rào cản văn hóa; đây là lý do vì sao bất kỳ 
khán giả nào cũng có thể hiểu được Shen 
Yun,” cô Zhu nói. "Chân, Thiện, Mỹ là giá 
trị phổ quát.”

Cô nói: “Và tôi nghĩ rằng nghệ thuật 
có thể truyền cảm hứng và khiến nhân 
loại thăng hoa là nghệ thuật hoàn mỹ 
đích thực. Nghệ thuật có thể nâng cao 
cảnh giới tinh thần chúng ta – và tôi 
nghĩ tất cả chúng ta đều cần có nghệ 
thuật trong đời.” 

Bản tin có sự đóng góp của Đài truyền 
hình NTD.
Thu Anh biên dịch

Shen Yun: Vẻ đẹp đến từ truyền thống 

“Vũ đạo thể hiện 
những gì trong 
tâm bạn.
Evangeline Zhu

LARRY DYE/THE EPOCH TIMES

NTDTV

ARTIST  PROFILE


