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GIÁO DỤC

Mùng 7 tháng Giêng
âm lịch và Truyền 
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con người

Đọc bài trang   16

Mang mùa xuân
vào nhà

Đọc bài trang   16

3 bước nuôi dạy trẻ trở 
thành người mạnh mẽ

Đọc bài trang   18

TÂM & THÂN
Thở sao cho khỏe?

Bài tập giúp bạn
khôi phục lại cách
hít thở bằng mũi

Đọc bài trang   29

NGHỆ THUẬT
Những đứa trẻ thuần 
khiết trong tranh của 

họa sĩ Barbara Schafer
Đọc bài trang   13

  ĐÔNG DƯƠNG

ẤN ĐỘ MUỐN CẢ NGA 
VÀ HOA KỲ LÀ ĐỒNG 
MINH CHỐNG LẠI 
TRUNG QUỐC
ANDERS CORR

Nga là một quốc 
gia không đáng tin 
cậy, chuyên quyền và 
thân Trung Cộng. Trong khi, 
Ấn độ là quốc gia lớn nhất thế 
giới có nền dân chủ, nhưng lại 
Tiếp theo trang   26

Đặc sắc
COURTESY OF THE STERN TEAM, KELLER WILLIAMS, SALT LAKE CITY

Căn nhà biệt lập ở Magna, Utah được niêm yết ở mức 374,000 USD.

Sinh viên đi bộ trong khuôn viên của Đại học Yale ở 
New Haven, Connecticut, hôm 27/09/2018. 

BẦU CỬ

Người Mỹ Latin 
chuyển sang 
ủng hộ Đảng 
Cộng Hòa sẽ làm 
rung chuyển các 
cuộc bầu cử ở 
California 

UTAH, NEBRASKA, SOUTH CAROLINA:

Thị trường tốt nhất 
cho người mua nhà 
lần đầu

JOHN SEILER
  

“Người Mỹ Latin 
gốc Tây Ban Nha 
(Hispanics) là các 

cử tri của Đảng Cộng 

Hòa,” Tổng thống Ronald Reagan 
từng nói. “Họ chỉ chưa biết điều đó 
mà thôi.”

Chà, dường như giờ thì họ đã 
biết rồi. Nhiều cuộc thăm dò cho 
thấy các cử tri gốc Tây Ban Nha 

(hoặc Mỹ Latin) đang chuyển sang 
ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Sau cuộc 
bỏ phiếu mới đây bầu thống đốc 
tiểu bang Virginia, một tiểu bang 
có dân số gốc Latin gia tăng đáng 
Xem tiếp trang 12
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MỸ - TRUNG

Đại học Yale điều 
tra các khoản đầu 
tư vào Trung Quốc 
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MARY PRENON 

Magna (Utah), Mauldin 
(South Carolina), 
và Cottage Grove 
(Wisconsin) có điểm 

gì chung? Cả 3 cộng đồng khiêm tốn 
này đều được liệt kê trong “Báo cáo 
10 Thị trường Tốt nhất dành cho 
Người mua nhà Lần đầu” thường 
niên đầu tiên của Realtor.com.

Magna, một vùng ngoại ô của 
Thành phố Salt Lake với dân số 
26,500 người (theo điều tra dân 

số năm 2010) chiếm vị trí số một 
trong danh sách này, dựa trên các 
tiêu chí bao gồm nhà giá cả phải 
chăng, nhiều việc làm và người 
trẻ tuổi, thời gian đi làm ngắn hơn 
và nhiều lựa chọn về địa điểm ăn 
uống. Magna nằm cách Thành 
phố Salt Lake khoảng 20 dặm (32 
km) về phía Tây. Năm địa phương 
hàng đầu trong danh sách này, 
theo thứ tự xếp hạng là: Chalco 
của Nebraska; Mauldin của South 
Carolina; Beech Grove của Indiana; 
Xem tiếp trang 4
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 NHÂM DẦN

THƯA QUÝ ĐỘC GIẢ,
Epoch Times là một tập đoàn truyền thông 
độc lập phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Chúng tôi 
không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chính phủ, tập 
đoàn kinh tế 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 đưa tin 
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

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Kinh tế Hoa Kỳ
tăng trưởng 6.9%, 
vượt mức dự báo
Đọc bài trang 2
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Một người đi bộ đeo khẩu trang đi ngang qua 
khu Chinatown Central Plaza vắng vẻ được 
trang trí bằng các đèn lồng đỏ ở Los Angeles 
hôm 12/02/2021.

Một cử tri 
nhận được 
sự trợ giúp 
của một nhân 
viên bầu cử 
ở một trung 
tâm bỏ phiếu 
tại Grand 
Central 
Market ở Los 
Angeles hôm 
03/11/2020.

MICHAEL WASHBURN 

Theo Yale Daily News (Bản tin 
Hàng ngày của Đại học Yale) hôm 
26/01, một ủy ban của Đại học Yale, 
đã tiến hành điều tra về việc đầu 
tư từ nguồn tài trợ trị giá 42.3 tỷ 
USD của trường vào các công ty 
Xem tiếp trang 22

ALICE SUN
 

Tết Nguyên Đán là lúc trẻ em 
được tặng những phong bao lì xì 
tiền mừng tuổi và cất lên những 
lời chúc tốt lành, may mắn cho 
người thân.

Ngày 01/02/2022 cũng là ngày 
mùng Một Tết Nguyên Đán 2022 
được đón mừng ở nhiều quốc gia 
khắp Á Châu, bao gồm Trung Quốc, 
Nam Hàn, Việt Nam, và Singapore. 
Mỗi quốc gia có các phong tục 

CALIFORNIA

Các hoạt động đón Tết ở Nam California

Xem tiếp trang 3
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trực tiếp, trình diễn đốt pháo, các 
trò chơi, và cưỡi ngựa.

Ngoài biểu diễn văn nghệ, lễ hội 
cũng sẽ tổ chức một cuộc thi ăn Phở 
và dưa hấu.

Các trung tâm mua sắm 
Grove và Americana
Các trung tâm mua sắm The Grove 
và The Americana at Brand đều đón 

Tết Nguyên Đán với những màn lễ 
hội. Năm nay, những khách hàng 
ghé thăm quầy lễ tân được tặng 
một túi xách Năm Nhâm Dần và 
một phong bao lì xì chứa 2 USD 
hoặc phiếu giảm giá từ một trong 
những nhà cung cấp. Sự kiện sẽ kéo 
dài đến ngày 06/02/2022.

Lễ Hội Đèn Lồng Eastvale 2022 
Lễ Hội Đèn Lồng do Panana Event 
và Thành phố Eastvale đồng tổ 
chức và sẽ bắt đầu bằng lễ khai 
mạc ngày 19/02 lúc 11 giờ sáng. 
Lễ hội sẽ diễn ra tại Địa điểm Tổ 
chức Sự kiện Citrus và có hàng 
chục nhà cung cấp thực phẩm 
cũng như các nghệ nhân trong 
khu vực bán hàng hóa truyền 
thống và hiện đại.

Sự kiện sẽ có các màn trình diễn 
văn hóa độc đáo như múa truyền 
thống và biểu diễn võ thuật Trung 
Hoa. Trẻ em có thể tham gia trò 
chơi cưỡi các con thú bơm hơi và 
giành giải thưởng tại các máy trò 
chơi của Nhật Bản.

Vào cửa được miễn phí cho sự 
kiện này.

Việt Phương biên dịch 

JACK PHILLIPS
 

Theo một cuộc khảo sát của 
Economist/YouGov được công 

bố gần đây, khoảng 1/3 người Mỹ 
cho biết họ chưa chích vaccine 
COVID-19.

Cuộc thăm dò này đã yêu cầu 
những người tham dự cho biết 
liệu họ đã chích mũi vaccine 
ngừa virus Trung Cộng (căn 
bệnh gây ra COVID-19) nào hay 
chưa, và khoảng 31% nói rằng họ 
chưa chích mũi nào.

Trong số đó, khoảng 61% 
cho biết họ chưa từng có dự 
định chích bất kỳ loại vaccine 
COVID-19 nào. 20% khác cho 
biết họ “có thể” đi chích vaccine 
trong tương lai, cuộc thăm dò 
cho thấy.

Cuộc khảo sát cho biết 40% 
cử tri độc lập, 36% cử tri Đảng 
Cộng Hòa và 14% cử tri Đảng Dân 
Chủ cho biết họ chưa chích liều 
vaccine nào. 8% những người 
bỏ phiếu cho Tổng thống Joe 
Biden vào năm 2020 chưa chích 
vaccine, và 43% những người 
bỏ phiếu cho cựu Tổng thống 
Donald Trump chưa chích ngừa.

Cuộc khảo sát trên, được 
thực hiện từ ngày 15/01 đến 
ngày 18/01, đã thăm dò ý kiến   
của khoảng 1,500 công dân Hoa 
Kỳ và có sai số cộng hoặc trừ 2.8 
điểm phần trăm.

Cuộc khảo sát này được đưa ra 
sau khi Tối cao Pháp viện viết trong 
một bản phán quyết với sự ủng 
hộ đa số 6–3   vào ngày 13/01 rằng 
Cục Quản trị Sức khỏe và An toàn 
Lao Động (OSHA) của Bộ Lao động 
hầu như không có thẩm quyền 
ban hành lệnh bắt buộc chích 
ngừa hoặc xét nghiệm, vốn được 
dự kiến   sẽ áp dụng cho các doanh 
nghiệp có 100 nhân viên trở lên.

Bản phán quyết này   viết, 
“Đạo luật này trao quyền cho Bộ 
trưởng thiết lập các tiêu chuẩn 
an toàn tại nơi làm việc, chứ 
không phải các biện pháp về sức 
khỏe cộng đồng rộng rãi. Xác 
nhận quan điểm trên, các điều 
khoản của Đạo luật thường đề 
cập đến những mối nguy hiểm 
mà nhân viên phải đối mặt tại 
nơi làm việc. Và không có điều 
khoản nào của Đạo luật đề cập 
đến sức khỏe cộng đồng một cách 
tổng quát hơn, vốn nằm ngoài 
lĩnh vực chuyên môn của OSHA.”

Một số công ty đã chọn giữ 
nguyên quy định bắt buộc chích 
vaccine bất chấp bản phán quyết 
trên của Tối cao Pháp viện. 
Nhưng một số công ty, bao gồm 
cả Starbucks, đã dỡ bỏ các quy 
định này.

Hôm 21/01, lệnh bắt buộc 
chích vaccine của Tổng thống Joe 
Biden đối với toàn bộ nhân viên 
liên bang đã bị một thẩm phán 

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.

REUTERS

HOA KỲ
“Tổng thống không được giao 
phó quyết định quan trọng này 
cho cánh tả cấp tiến.”

- Ông McConnell, nói về việc lựa chọn Thẩm 
phán Tối cao Pháp viện của TT Biden

KHẢO SÁT: 40% cử 
tri độc lập, 36% cử tri Đảng 
Cộng Hòa và 14% cử tri 
Đảng Dân Chủ cho biết họ 
chưa chích liều vaccine nào. 

“Không có gì ngạc nhiên khi các chính trị 
gia và quan chức của các chính phủ khác 
đã lợi dụng mối lo ngại về một hành tinh 
đang nóng lên như một cái cớ phải mở 
rộng quyền lực.” - Tác Giả Nathan Worcester

Các container chất cao trên một con tàu chở hàng tại Cảng Los Angeles, California vào ngày 28/09/2021.

Một y tá đang 
rút liều vaccine 
COVID-19 
của Pfizer-
BioNTech ở 
Southfield, 
Michigan, hôm 
05/11/2021.

Trái: Một công nhân làm việc ở Sterling Heights, Michigan vào ngày 26/08/2016; Phải: Một nhân viên làm việc tại Xưởng đúc Kirsh ở 
Beaver Dam, Wisconsin, hôm 12/04/2018.
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Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 6.9%, vượt mức dự báo

Mạng Internet TV

Điện thoại Bảo vệ

GIA 
ĐÌNH

KINH 
DOANH+

HOME BUSINESS

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

Đường dây nóng: 
281–241–7488

100MBPS

$3499

Internet to� c độ cấo

/MO.

Hợp đo� ng 12 tháng

KHUYẾN MẠI

-  Tiệm sang trọng và lớn nhất trong khu mua sắm Phước Lộc Thọ
-  Custom made design wedding áo dài, áo đi dạ hội, thi Hoa Hậu
-  Đặt may hay bán sẵn
-  Áo cưới cho cô dâu hay chú rể
-  Áo dài đặc biệt cho ca sĩ hay đi thi Hoa Hậu
-  Có áo bán sẵn và sửa tại chỗ.
-  Nhận gởi hàng các tiểu bang, có giá đặc biệt cho mùa Xuân và các ngày lễ.

9200 Bolsa Ave, #106 & 107, Westminster, CA 92683
Open (Mở cửa): Mon – Sun, 10am – 7pm

Thanh Trang Bridal
Á� o Dài Cưới - Á� o Dài Việt Nam

Call: 714–799–7260 
or 714–897–2069

Tạp chí Tân Xuân 2022

ĐẶT MUA NGAY:
(626) 618-6168 / (714) 356-8899

Một ấn phẩm đặc biệt để đón mừng Xuân mới với
những nội dung chọn lọc, đặc sắc và ý nghĩa.
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Khảo sát: 31% người Mỹ 
nói rằng họ chưa chích 
vaccine COVID-19

TOM OZIMEK

Nền kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng 
trưởng theo năm là 6.9% 

trong quý cuối cùng của năm 2021, 
cao hơn nhiều so với mức dự báo 
đồng thuận là 5.5%. Kết quả này 
được hỗ trợ một phần bởi lượng 
hàng tồn kho tích lũy và chi tiêu 
tiêu dùng vững chắc.

Các số liệu tăng trưởng kinh tế 
công bố hôm 27/01 cho thấy tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa 
Kỳ trong cả năm 2021 tăng 5.7%, 
đánh dấu kết quả hoạt động trong 
một năm mạnh nhất kể từ 1984. Nền 
kinh tế Hoa Kỳ suy giảm 3.4% trong 
đại dịch năm 2020.

Ông Dean Baker, nhà kinh 
tế cao cấp tại Trung tâm Nghiên 
cứu Kinh tế và Chính sách, cho 
biết trong một tweet: “Nền kinh 
tế đang tiến gần đến mức bình 
thường, nhưng tiêu dùng dịch vụ 
vẫn còn suy giảm. Đầu tư đang rất 
mạnh, chi tiêu của tiểu bang và địa 
phương đang bị tụt hậu.” 

Sự gia tăng trong đầu tư vào hàng 
tồn kho tư nhân, tiêu dùng cá nhân, 
xuất cảng, và đầu tư cố định của 
những người không phải là thường 
trú nhân đã làm tăng GDP. 

Nhập cảng gia tăng đã đưa thâm 
hụt thương mại hàng hóa của Hoa 
Kỳ trong tháng 12 lên mức cao kỷ lục 
là 101 tỷ USD, khiến tổng mức thâm 
hụt cho cả năm 2021 là hơn 1 ngàn tỷ 
USD, đây cũng là mức thâm hụt lớn 
nhất đầu tiên trong lịch sử.

Hàng tồn kho tăng 173.5 tỷ USD 
trong quý 4, đã cộng thêm 4.9 điểm 
phần trăm vào tăng trưởng GDP 
của quý 4/2021.

Ông Baker viết trong một tweet 
tiếp theo rằng, “Lượng hàng tồn 
kho tăng mạnh cho thấy các vấn đề 
về nguồn cung ứng đang giảm bớt. 
Như vậy sẽ tạo áp lực để giá cả giảm 
xuống trong những tháng tới.”

Lạm phát trong vòng một năm 
tính đến tháng 12 đạt mức cao nhất 
trong nhiều thập niên là 7%, đã khiến 
Cục Dự trữ Liên bang đẩy nhanh 
tốc độ giải quyết các biện pháp  
tiền tệ lỏng lẻo của mình. Chủ tịch 
Fed Jerome Powell đã đưa ra một 
lưu ý diều hâu hôm 26/01, nói với 
các phóng viên sau cuộc họp chính 
sách kéo dài hai ngày rằng các quan 
chức đang xem xét thời điểm trong 
tháng Ba để bắt đầu tăng lãi suất 
nhằm kiềm chế giá cả tăng phi mã.

Ông cũng nói rõ Fed dự định tăng 
lãi suất nhiều lần trong năm nay.

“Bùng nổ” là cách ông Ian 
Shepherdson, nhà kinh tế trưởng 
tại Pantheon Macroeconomics, mô 
tả về tăng trưởng kinh tế trong quý 
cuối cùng, đồng thời nói thêm rằng 
Fed nên nắm bắt cơ hội và “tăng [lãi 
suất] càng nhanh càng tốt”.

Số liệu của Bộ Thương mại cho 
thấy tiêu dùng cá nhân tăng 3.3% 
trong quý cuối cùng và 7.9% cho cả 
năm 2021.

Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch và lạm phát, nền kinh tế Hoa 
Kỳ dự kiến   sẽ tăng trưởng chậm lại 
trong năm nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế gần đây 
đã hạ triển vọng tăng trưởng GDP 
của Hoa Kỳ xuống 4% cho cả năm 
2022, một mức giảm mạnh so với 
dự báo hồi tháng Mười là 5.2%.

Bình Hòa biên dịch tập quán và cách ăn Tết riêng.
Là một trong những ngày lễ 

truyền thống mang tính biểu tượng 
nhất của cộng đồng người Á Châu, 
các lễ hội Tết Nguyên Đán thường 
kéo dài cho đến Lễ Hội Đèn Lồng vào 
ngày 15/02 (ngày rằm tháng Giêng).

Thư viện Huntington
Thư viện Huntington ở San Marino 
chào đón Năm Nhâm Dần với lễ 
kỷ niệm diễn ra trong hai ngày 
05–06/02. Khách tham quan có 
thể thưởng thức chương trình giải 
trí như múa sư tử, biến diện (thay 
đổi mặt nạ), hát bội Trung Hoa, thư 
pháp Trung Hoa, biểu diễn võ thuật 
Trung Hoa, v.v.

Lễ Hội Tết Nguyên Đán 
Alhambra thường niên
lần thứ 30
Lễ Hội Tết Nguyên Đán Alhambra 
diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 20/02, 
từ 8 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ 30 
phút chiều cùng với chợ nông sản. 
Lễ hội có múa sư tử, ca nhạc sống, 
trình diễn nấu ăn, và các tiết mục 
biểu diễn văn hóa khác.

Sân khấu chính sẽ nằm ngay đối 
diện với lối vào của Tòa Thị Chính 
Alhambra trên Đường số 1.

Tết tại Quận Cam 
Tết Việt Nam được tổ chức tại 
Trung tâm Hội chợ và Sự kiện Quận 
Cam. Chủ đề Tết năm nay là “Xuân 
Sum Vầy” làm nổi bật di sản Việt 
Nam thông qua chương trình ca hát 

Các hoạt động đón Tết ở Nam California

liên bang chặn lại, với phán quyết 
rằng chính phủ liên bang không có 
thẩm quyền áp đặt quy định này. 
Không giống như quy định của 
OSHA, nhân viên liên bang không 
có khả năng từ chối lệnh bắt buộc 
chích ngừa bằng cách nộp phiếu 
xét nghiệm hàng tuần.

“Vì vậy, việc chích một vaccine 
COVID-19, đặc biệt khi được yêu 
cầu như một điều kiện trong việc 
làm của một người, có phải là 
cách hành xử nơi làm việc? Câu 

trả lời cho câu hỏi này đã trở nên 
rõ ràng hơn rất nhiều sau phán 
quyết của Tối cao Pháp viện hồi 
đầu tháng này,” Thẩm phán Tòa 
Địa hạt Liên bang Jeffrey Brown, 
người được cựu Tổng thống 
Donald Trump bổ nhiệm, viết 
trong bản phán quyết   của mình.

Chính phủ liên bang đã kháng 
cáo ngay sau khi phán quyết được 
đưa ra.

 
Hồng Ân biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Những người tham gia diễn hành trong dịp Tết Nguyên Đán ở Los Angeles, California - Ảnh tư liệu.
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KATABELLA ROBERTS 

Tổng chưởng lý California 
Rob Bonta đã thông báo 

hôm 26/01 rằng hơn 90% các 
thành phố và quận đủ điều kiện 
của California đã ký kết thỏa 
thuận bồi thường trị giá hàng 
tỷ USD mang tính lịch sử với 
ba nhà phân phối dược phẩm 
lớn của quốc gia, do họ bị cáo 
buộc thúc đẩy đại nạn thuốc 
phiện và có gốc thuốc phiện 
(opioid) lan rộng ở tiểu bang này.

Thỏa thuận bồi thường trị giá 
26 tỷ USD với Cardinal Health, 
McKesson, AmerisourceBergen 
cũng như Johnson & Johnson 
(J&J) này được đưa ra sau cuộc 
điều tra của các chưởng lý tiểu 
bang về việc 3 công ty đã không 
từ chối giao opioid đến các tiệm 
thuốc đã trình các đơn đặt hàng 
opioid đáng ngờ.

Thỏa thuận bồi thường này 
cũng tập trung vào việc liệu 
nhà sản xuất thuốc Johnson & 
Johnson có đánh lừa các bệnh 
nhân và bác sĩ về bản chất gây 
nghiện của các loại opioid, vốn 
chủ yếu được sử dụng để giảm 
đau hay không.

Ông Bonta nói, tại California, 
hơn 400 thành phố và quận – 
đại diện cho 97% dân số của 
tiểu bang – đã tham gia vào thỏa 
thuận bồi thường này, có nghĩa 
là California có vẻ sẽ nhận được 
toàn bộ 2 tỷ USD trong thỏa thuận 
bồi thường cấp quốc gia này.

Ông Bonta cho biết số tiền 
này chủ yếu nhằm mục đích tài 
trợ cho việc điều trị và phòng 
ngừa opioid và đem lại “sự cứu 

trợ rất cần thiết cho các gia đình 
khắp California, những người có 
cuộc sống bị ảnh hưởng bởi cuộc 
khủng hoảng opioid.” 

Các cuộc đàm phán về thỏa 
thuận bồi thường trị giá 26 
tỷ USD này do ông Bonta và 
các tổng chưởng lý của North 
Carolina, Tennessee, Colorado, 
Connecticut, Delaware, 
Florida, Georgia, Louisiana, 
Massachusetts, New York, Ohio, 
Pennsylvania, và Texas dẫn đầu.

Sau khi hoàn tất, thỏa thuận 
bồi thường này sẽ chấm dứt gần 
4,000 vụ kiện đã được đệ trình 
lên cả tòa án liên bang và tiểu bang 
nhằm buộc các nhà phân phối và 
sản xuất thuốc phải chịu trách 
nhiệm về cáo buộc họ là nguyên 
nhân dẫn đến đại nạn opioid.

Các công ty có thời gian cho 
đến ngày 25/02 để quyết định 
có xúc tiến thỏa thuận này hay 
không và nếu họ quyết định tiếp 
tục, ba nhà phân phối nói trên 
sẽ thực hiện khoản thanh toán 
đầu tiên vào tháng Tư trong 
khi Johnson & Johnson sẽ thực 
hiện khoản thanh toán đầu tiên 
vào tháng Bảy.

Ông Bonta cho biết khi thông 
báo về tin này: “Chúng tôi đang 
tiến gần hơn một bước nữa trong 
việc đem các nguồn lực và cứu trợ 
rất cần thiết cho các cộng đồng ở 
California và khắp cả nước. Dù 
là một thành viên trong gia đình, 
hàng xóm, hay bạn bè – thì có 
quá nhiều người trong chúng ta 
đều biết một người nào đó mà 
cuộc đời của họ đã kết thúc hoặc 
bị cắt ngắn một cách bi thảm vì 
chứng nghiện opioid.”

Ông Bonta nói, “Thỏa thuận 
bồi thường này sẽ không chỉ 
buộc Johnson & Johnson, 
Cardinal, McKesson, và 
AmerisourceBergen phải chịu 
trách nhiệm về vai trò của họ 
trong việc thúc đẩy cuộc khủng 
hoảng opioid tàn khốc, mà dự 
kiến   sẽ đem lại hàng tỷ USD 
cho California để giúp những 
người bị rối loạn chất kích 
thích tiếp cận với sự giúp đỡ 
mà họ cần để hồi phục.”

Theo thỏa thuận bồi thường 
nói trên, ba nhà phân phối sẽ 
phải cùng nhau trả lên tới 21 
tỷ USD trong 18 năm trong khi 
Johnson & Johnson sẽ trả tới 5 

tỷ USD trong 9 năm, trong đó 
khoản bồi thường lên tới 3.7 tỷ 
USD phải được thanh toán trong 
vòng ba năm đầu tiên.

Số tiền chính xác mà các công 
ty rốt cuộc sẽ chi trả sẽ do chính 
phủ địa phương và tiểu bang 
tham gia xác định.

Hãng J&J cho biết trong một 
tuyên bố với Reuters rằng họ 
đang đánh giá mức độ tham gia 
của các chính phủ địa phương 
đủ điều kiện.

The Epoch Times đã liên 
hệ với Cardinal, McKesson, 
AmerisourceBergen, và Johnson 
& Johnson để yêu cầu đưa ra 
bình luận.

Theo Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh, trong 
hai thập niên qua, đại dịch thuốc 
giảm đau opioid ở Mỹ đã cướp 
đi sinh mạng của gần 500,000 
người Mỹ.

Trong 12 tháng đầu tiên của 
đại dịch COVID-19, các ca sử 
dụng thuốc quá liều trên toàn 
quốc đã đạt mức cao kỷ lục là 
96,779 ca, tăng 29.6% trong 
thời gian một năm kể từ tháng 
03/2020; opioid đứng đầu trong 
số ca tử vong vì dùng thuốc quá 
liều được báo cáo trong quãng 
thời gian đó.

Lưu Đức biên dịch

◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

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

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

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

◾	 Nhân	viên	địa	o� c	toàn	thời	gian,		 	
7	ngày/tua�n.
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Một ngôi nhà dành 
cho một gia đình ở 

Maitland, Florida 
được bán với giá 

470,000 USD.

Một căn nhà phố ở Magna, Utah, được niêm yết với giá 325,000 USD.

California: các nhà phân phối thuốc opioid đạt được 
thỏa thuận với các thành phố và quậnvà Portsmouth của Virginia.

Khi thực hiện báo cáo, Realtor.
com đã xếp hạng 1,112 thành phố 
và địa điểm với dân số hơn 5,000 
người, có tính đến tỷ lệ dân số từ 25 
đến 34 tuổi trong địa phương. Họ 
cũng đo lường mức độ sẵn có của 
các ngôi nhà rao bán, cơ hội việc 
làm tại địa phương, và khả năng 
chi trả, ước tính bằng tỷ lệ giữa giá 
niêm yết trên tổng thu nhập của 
nhóm tuổi đó ở mỗi địa phương.

Cottage Grove của Wisconsin 
chiếm vị trí thứ 6, tiếp theo là 
Grimes (Iowa), sau đó là Kuna 
(Indiana), với Ferndale (Michigan) 
ở vị trí thứ chín, và Maitland 
(Florida) hoàn thành danh sách.

Ông George Ratiu, giám đốc 
nghiên cứu kinh tế của Realtor.
com, nói với The Epoch Times: 
“Chúng tôi đã xem xét những địa 
điểm gần các khu vực đô thị lớn 
hơn và các trung tâm tuyển dụng 
lớn. Nhiều người trẻ tuổi có thể 
không đủ tiền mua nhà ở những 
khu vực trung tâm thành phố đó, 
nhưng các cộng đồng xung quanh 
cung cấp một số lựa chọn tuyệt vời 
cho những người mua nhà lần đầu 
này. Chúng tôi đã xem xét nhiều địa 
điểm và tìm thấy những nơi có thể 
không được nhiều người biết đến.”

Ông Ratiu chỉ ra rằng Thành 
phố Salt Lake, Utah đang nổi lên 
như một trong những thị trường 
địa phương phát triển nhanh nhất, 
và Magna đã trở thành một cộng 
đồng vệ tinh nổi tiếng.

Được biết đến với khả năng 
tiếp cận dễ dàng đến các hồ và núi, 
Magna đã trở thành một điểm thu 
hút rất lớn đối với những người 
đam mê hoạt động ngoài trời. Các 
báo cáo của Realtor.com cũng lưu 
ý rằng việc xây dựng nhà mới đang 
bùng nổ ở Magna, mang đến nhiều 

lựa chọn hơn cho người mua nhà. 
Ngoài ra, cộng đồng này đã trở nên 
nổi tiếng là một trung tâm công 
nghiệp công nghệ đang phát triển 
nhanh chóng.

Ông Ratiu cho biết thêm: 
“Magna cũng đã có được cả sự 
tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ lẫn 
phục hồi trong thời kỳ đại dịch. 
Khu vực này đã thu hút rất nhiều 
công ty và cư dân của California.”

Ông Michael Wolters của công 
ty The Stern Team, Keller Williams 
Salt Lake City không ngạc nhiên 
khi Magna đứng đầu danh sách.

Ông nói với The Epoch Times: 
“Về tốc độ tăng dân số, Utah đứng 
thứ hai sau Idaho vào năm ngoái, 
và trong 10 năm qua Magna đã trải 
qua rất nhiều sự hồi sinh.”

Ông Wolters cho biết nhiều ngôi 
nhà ở Magna có từ những năm 
1800, khi những người làm việc tại 
Mỏ đồng Kennecott gần đó định cư 
tại khu vực này.

Ông nói: “Magna luôn được biết 
đến như một thị trấn của công nhân 
cổ cồn xanh, nhưng trong thập 
kỷ qua, chúng tôi đã chứng kiến   
rất nhiều ngôi nhà mới được xây 
dựng và những ngôi nhà cũ được 
nâng cấp. Trong vòng 3 đến 4 năm 
qua, chúng tôi cũng đã chứng kiến   
rất nhiều bất động sản mới dành 

Utah, Nebraska, South Carolina: Thị trường tốt 
nhất cho người mua nhà lần đầu

cho nhiều gia đình như chung cư, 
condos và townhomes.”

Ông cho biết, ở Magna “khả 
năng chi trả là điều quan trọng,” 
giá bán trung bình của một ngôi 
nhà dành cho một gia đình vẫn ở 
mức 371,500 USD trong năm qua. 
Với thời gian đưa ra thị trường 
trung bình [của một ngôi nhà rao 
bán] chỉ năm ngày, khu vực này 
đã trở thành điểm đến cho những 
người muốn ở gần Thành phố Salt 
Lake nhưng không đủ tiền.

Ông Wolters lưu ý: “Giá trung 
bình hiện nay cho một ngôi nhà 
dành cho một gia đình ở Quận Salt 
Lake là hơn 500,000 USD.” 

Các condo và townhome đang 
được bán với giá trung bình 
250,000 USD cho một căn 2 hoặc 
3 phòng ngủ, trong khi thị trường 
cho thuê cũng nóng, với giá thuê 
dao động từ 1,500 USD đến 2,000 
USD cho căn 1 hoặc 2 phòng ngủ.

Ông Wolters và nhóm của ông ấy 
làm việc với rất nhiều người mua 
nhà lần đầu, gồm cả cư dân địa 
phương cũng như những người 
ngoài tiểu bang.

Ông nói, “Khi đại dịch bắt đầu, 
chúng tôi thấy một dòng người từ 
California đến khu vực của chúng 
tôi. Rất nhiều người trong số họ đã 
có thể mua nhà bằng tiền mặt sau 
khi bán căn nhà giá cao của họ ở 
California.”

Ông tin rằng khu vực Salt Lake 
sẽ tiếp tục là một thị trường rất 
đáng mơ ước với các lựa chọn về 
nhà ở, chi phí sinh hoạt, tỷ lệ thất 
nghiệp thấp, và nền kinh tế đang 
phát triển. Khu vực này cũng có 
một số khu nghỉ dưỡng trượt tuyết 
và công viên quốc gia.

Theo báo cáo của Realtor.com, 
hơn 15% nhà ở Magna là nhà của 
nhóm tuổi từ 25 đến 34 và thời 
gian đi làm trung bình chỉ mất 26 
phút. Một số địa điểm khác được 
liệt kê trong báo cáo cũng ít được 
biết đến gần các khu vực lớn hơn, 
nổi tiếng hơn như Indianapolis, 
Omaha, Virginia Beach, và Orlando.

Maitland của Florida, đứng ở vị 
trí thứ 10 trong danh sách, chỉ cách 
Orlando 20 dặm về phía bắc và 
được biết đến với những hồ nước 
nổi tiếng, trường học tốt và những 
ngôi nhà rộng lớn. Mặc dù khu 
vực này được xem là vùng ngoại ô 
cao cấp hơn, do gần Winter Park, 

những người mới đến từ New York 
và California có thể xem giá nhà 
trung bình 500,000 USD cho một 
gia đình là giá hời.

Ông Paul Young của Young Real 
Estate nói với The Epoch Times: 
“Dòng khách hàng lớn nhất của 
chúng tôi đến từ New York và 
California, nơi mọi người đang trả 
rất nhiều tiền vào việc thuê hoặc 
nhà ở, và giờ nhận ra rằng họ có 
thể mua một ngôi nhà thực sự đẹp 
có thuế bất động sản thấp với số 
tiền ít hơn.” 

Ông Young, một cựu chiến 
binh Hoa Kỳ, thành lập công ty 
của riêng mình chỉ 4 năm trước 
tại Casselberry, Florida, chỉ cách 
Maitland vài dặm. Kể từ khi bắt 
đầu đại dịch COVID-19, ông Young 
và nhóm của ông đã chứng kiến   
một cuộc di cư lớn đến trung tâm 
Florida, và hiện tại chỉ có 32 ngôi 
nhà ở Maitland có mặt trên thị 
trường. Mặc dù thỉnh thoảng có 
một số căn condo và townhome xuất 
hiện trên thị trường, nhưng hầu hết 
các bất động sản ở Maitland đều là 
nhà biệt lập dành cho một gia đình.

Maitland cũng cung cấp nhiều 
bất động sản bên hồ, góp phần vào 
sự nổi tiếng của nó. Ông Young 
nói thêm: “Những ngôi nhà này 
thường được bán với giá gần hoặc 
hơn một triệu USD. Chúng tôi đã 
có sự gia tăng mạnh về giá trị bất 
động sản trong hai năm qua.”

Ông Young cũng đã chứng kiến   
công việc kinh doanh của mình 
phát triển, với gần 200 đại lý hiện 
nay và được xếp hạng là một trong 
10 công ty môi giới độc lập hàng 
đầu trong quận. Khách hàng của 
ông bao gồm cả những người mua 
nhà lần đầu, những người đã hồi 
hưu, và những người khách hàng 
từ các nước khác đến.

Ông Ratiu cho biết, “Tất cả 
những cộng đồng trong danh 
sách của chúng tôi đều là những 
nơi thắng cuộc theo quan sát của 
chúng tôi, và tôi nghĩ quý vị sẽ thấy 
nhiều người mua nhà lần đầu đổ 
xô đến những nơi đó nhiều hơn. 
Rất nhiều người thuộc thế hệ thiên 
niên kỷ đang suy nghĩ về việc lập 
gia đình, và họ muốn có nhiều lựa 
chọn hợp lý hơn với các trường 
học tốt ở địa phương.”

Lưu Đức biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

NICK CIOLINO

Hôm 24/01, Ngũ Giác Đài 
thông báo rằng theo chỉ 

thị của Tổng thống Joe Biden, 
8,500 lính Mỹ ở trạng thái “sẵn 
sàng điều động” để hỗ trợ các 
đồng minh Đông NATO nếu 
căng thẳng giữa Nga và Ukraine 
leo thang.

Tham vụ Báo chí Bộ Quốc 
phòng (DoD) John Kirby nhấn 
mạnh với các phóng viên trong 
một cuộc họp báo ngày 24/01 
rằng “chưa có quyết định điều 
động” bất kỳ quân nhân nào vào 
thời điểm này.

Ông Kirby nói: “Chúng ta vẫn 
cam kết với liên minh (NATO), 
và chúng ta chắc chắn vẫn cam 
kết tăng cường khả năng phòng 
thủ của sườn phía đông NATO 
đến mức độ họ mong muốn.”

Nga đã tập trung hàng chục 

ngàn quân dọc theo biên giới 
Ukraine, cũng như Belarus 
và bán đảo bị Nga sáp nhập 
Crimea. Ông Kirby cho biết 
hôm 24/01 rằng quân đội Nga 
đã tiếp tục tăng trong những 
ngày gần đây.

Nếu được điều động, quân 
đội Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Lực lượng 
Ứng phó NATO (NRF) đa quốc 
gia, bao gồm khoảng 40,000 
binh sĩ trên không, trên biển, 
và trên bộ. Ông Kirby cho biết 
quyết định kích hoạt NRF hay 
không là tùy thuộc vào NATO.

Cảnh báo mức độ cao này đặt 
Hoa Kỳ vào vị thế cử thêm các 
nhóm chiến đấu lữ đoàn, hậu 
cần, y tế, hàng không, giám sát 
tình báo, trinh sát, và các khả 
năng khác chi viện vào Âu Châu 
trong trường hợp NRF được 
kích hoạt hoặc khi “môi trường 
an ninh xấu đi.”

“Trong một số trường hợp, 
một số lực lượng đã ở tư thế 
sẵn sàng cao độ – tư thế sẵn 
sàng điều động – và Bộ trưởng 
Lloyd Austen đã quyết định sẽ 
làm nhiều hơn nữa, rút ngắn dây 
buộc hơn nữa,” ông Kirby nói.

Vào cuối ngày 24/01, Tổng 
thống Biden tổ chức một cuộc 
điện đàm video với một số nhà 
lãnh đạo Âu Châu về việc Nga 
tăng cường quân đội và các phản 
ứng tiềm năng đối với một cuộc 
xâm lược, Tòa Bạch Ốc cho biết.

Tối ngày 23/01, Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các 
thành viên gia đình của các 
nhân viên chính phủ Hoa Kỳ 
tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kyiv 
phải rời thủ đô Ukraine và 
cho phép các công chức không 
thiết yếu tự nguyện rời đi.

Trước đây, Tổng thống Biden 
đã nói rằng việc điều quân đội 

8,500 binh sĩ Hoa Kỳ ‘sẵn sàng cao độ’ 
để hỗ trợ các nước Đông NATO

Viên nén Hydrocodone với thành phần opioid tại một hiệu thuốc ở Portsmouth, Ohio, hôm 21/06/2017.

Tham vụ Báo chí Ngũ 
Giác Đài John Kirby trình 
bày trong một cuộc họp 
báo tại Ngũ Giác Đài ở 
Arlington, Virginia, hôm 
03/09/2021.

Hoa Kỳ đến Ukraine trong trường 
hợp Nga xâm lược “không phải là 
một lựa chọn”.

Các quan chức Hoa Kỳ đã và 
đang làm việc để bảo đảm một 
mặt trận thống nhất giữa các 
đồng minh ở Âu Châu nhằm đưa 
ra mối đe dọa về các biện pháp 
trừng phạt “cứng rắn” nếu Nga 
tiến hành xâm lược.

An Nhiên biên dịch
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Annie Lam
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vui lòng lấy hẹn trước

714-478-1209

Khi thực hiện 
báo cáo, Realtor.
com đã xếp 
hạng 1,112 
thành phố và 
địa điểm với 
dân số hơn 
5,000 người, 
có tính đến 
tỷ lệ dân số 
từ 25 đến 34 
tuổi trong địa 
phương.
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phản ánh một phong trào lớn hơn: 
việc rút khỏi các hoạt động khoan 
dầu và khí đốt của các quận lân cận, 
cũng như tiểu bang.

Năm ngoái, Hội đồng Giám sát 
Quận Los Angeles đã cấm các giếng 
dầu khí mới và bỏ phiếu loại bỏ 
dần các giếng hiện có ở những khu 
vực chưa hợp nhất (không thuộc 
khu tự quản và không có hội đồng 
đại diện).

Sau sự kiện tràn dầu ngày 01/10 
ngoài khơi Huntington Beach, 
California, Hạ viện tiểu bang đã 
thành lập một ủy ban để điều tra 
tai nạn tràn dầu và thảo luận về khả 
năng ngừng hoạt động khoan dầu 
ngoài khơi. Tuần này, Hạ viện tiểu 
bang đã trải qua các phiên điều trần 
với các nhóm công nhân về tác động 
đến nguồn nhân lực của việc ngừng 
hoạt động khoan dầu ngoài khơi.

Hôm 21/10, Thống đốc Gavin 
Newsom đã đề xướng các quy định 
mới cấm các giếng dầu hoặc cơ sở 
khoan mới trong vòng 3,200 feet 
(gần 1 km) tính từ khu dân cư hoặc 
các địa điểm “nhạy cảm” khác như 
trường học, bệnh viện, viện dưỡng 
lão, với lý do ảnh hưởng tiêu cực đến 
sức khỏe xung quanh cộng đồng.

Đề xướng của ông Newsom đang 
được phân tích kinh tế và lấy ý kiến 
công chúng trước khi có hiệu lực.

Ông Newsom cũng đã kêu gọi 
loại bỏ dần các giếng dầu ở tiểu 
bang này cho đến năm 2045.

Nguyễn Lê biên dịch
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BRANDON DREY
 

SAN JOSE, California — Hội 
đồng thành phố San Jose đã 
làm nên lịch sử trong cuộc họp 
hôm 25/01 bằng cách yêu cầu 
cư dân sở hữu súng phải mua 
bảo hiểm trách nhiệm pháp 
lý và trả phí thường niên cho 
một tổ chức bất vụ lợi. Đây là 
những quy định đầu tiên thuộc 
loại này ở Hoa Kỳ.

Sau bốn giờ thảo luận, tranh 
luận, góp ý của công chúng về 
việc ủng hộ hay phản đối luật 
mới này, hội đồng đã bỏ phiếu 
với tỷ lệ 10–1 cho yêu cầu bảo 
hiểm trong khi cho phí hàng 
năm ở tỷ lệ là 8–3.

“Mặc dù Tu chính án thứ Hai 
bảo vệ quyền sở hữu vũ khí, 
nhưng không yêu cầu người nộp 
thuế phải chu cấp quyền sở hữu 
súng,” Thị trưởng Sam Liccardo 
cho biết trong một tuyên bố. 
“Chúng ta sẽ không chấm dứt 
bạo lực súng đạn một cách thần 
kỳ, nhưng chúng ta sẽ ngừng trả 
tiền cho việc này.”

Ông Liccardo nói với hội đồng 
rằng bất chấp các quan điểm 
khác nhau, nhưng mọi người 
có thể đồng ý làm việc cùng 
nhau để giảm bạo lực súng đạn.

Nghị viên Devora Davis, 
người đã bỏ phiếu chống lại các 
quy định mới này, lo ngại rằng 
những quy định đó có khả năng 
vi phạm Tu chính án thứ Hai.

Bà Davis nói: “Những gì 
chúng ta có trước mắt tối nay 

là vi hiến. Và mặc dù chúng ta 
có các dịch vụ vì lợi ích cộng 
đồng để chống lại vấn đề này 
trước tòa, thành phố có thể 
vẫn phải chịu trách nhiệm các 
khoản phí pháp lý và những 
thiệt hại tiềm ẩn nếu tòa án 
tuyên bố quy định của thành 
phố là vi hiến.”

Theo quy định mới, có hiệu 
lực từ tháng 08/2022, các chủ 
sở hữu súng ở thành phố San 
Jose phải cung cấp bằng chứng 
bảo hiểm bất cứ khi nào súng 
được lưu trữ hoặc vận chuyển.

Bảo hiểm nói trên phải cung 
cấp phạm vi bảo hiểm tối thiểu 
thông qua bảo hiểm trách nhiệm 
của chủ sở hữu, hoặc người thuê 
súng, đặc biệt bao gồm “những 
tổn thất hoặc thiệt hại do bất 
kỳ sơ suất hoặc vô tình sử dụng 
súng”,  theo quy định.

Ngoài ra, luật sẽ yêu cầu chủ 
sở hữu súng phải trả “phí giảm 
tác hại do súng” hàng năm từ 
25 đến 35 USD, khoản tiền này 
tài trợ cho một tổ chức bất vụ 
lợi – vẫn đang trong quá trình 
phát triển – đầu tư vào an toàn 
súng, dịch vụ sức khỏe tâm thần 
và phòng chống tự sát.

Những công dân không tuân 
thủ lệnh mới có thể bị phạt tiền 
hoặc bị tịch thu vũ khí tạm thời 
hoặc vĩnh viễn.

Những người được miễn trừ 
khỏi quy định này là cơ quan 
thực thi pháp luật, những chủ 
sở hữu súng có giấy phép ẩn dấu 
vũ khí, và những người có thu 

nhập thấp.
Những người ủng hộ việc 

kiểm soát súng đã ăn mừng 
quyết định tăng cường trách 
nhiệm sử dụng súng này.

“Việc sở hữu súng đi kèm 
với rủi ro – rủi ro cho người 
sở hữu súng và rủi ro cho tất 
cả chúng ta,” một người dân 
cho biết trong phần công chúng 
góp ý. “Những rủi ro này cũng 
liên quan đến tử vong do súng, 
bị thương, và chấn thương tâm 
lý. Cho đến nay, tất cả chúng ta 
đều phải trả những cái giá này 
cho dù chúng ta có sở hữu súng 
hay không. Tôi tin rằng đã đến 
lúc các chủ sở hữu súng phải trả 
phần của họ.”

Mặt khác, những người 
ủng hộ Tu chính án thứ Hai gọi 
quy định này là vi phạm quyền 
mang vũ khí theo hiến pháp 
của họ; một số cư dân nói rằng 
lệnh này trừng phạt các công 
dân tuân thủ luật pháp và chỉ 
có thể làm trầm trọng thêm việc 
sử dụng vũ khí bất hợp pháp và 
chưa ghi danh [sở hữu súng] 
trong tiểu bang.

“Áp đặt một khoản phí 25 
USD cho ‘đặc quyền’ sở hữu 
súng của chúng ta trong giới 
hạn thành phố đã trở thành một 
điều kiện khi thực thi quyền 
được nêu trong hiến pháp,” 
ông Sam Paredes – giám đốc 
điều hành của Gun Owners of 
California, một ủy ban hành 
động chính trị ủng hộ súng có 
trụ sở tại thủ phủ của tiểu bang 

ALICE SUN

Hôm 25/01, nhà lập pháp 
của California đã đề xướng 

một dự luật cấm thuốc lá điện tử 
dùng một lần và đầu lọc thuốc lá 
để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 
môi trường.

Nữ dân biểu Luz Rivas (Dân 
Chủ–San Fernando Valley) đã 
giới thiệu Dự luật Hạ viện số 1690 
(Assembly Bill, AB) tại một cuộc 
họp báo trực tuyến cùng với các 
đồng tác giả của dự luật này; đó 
là các dân biểu Mark Stone (Dân 
Chủ–Monterey Bay) và Cottie 
Petrie-Norris (Dân Chủ–Irvine).

“Trong hơn nửa thế kỷ qua, 
đầu lọc thuốc lá đã gây ra một 
cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng 
đồng và môi trường,” cô Rivas 
nói. “Chiến lược hạt vi nhựa trên 
toàn tiểu bang của Hội đồng Bảo 
tồn Đại dương đã khuyến nghị 
rằng California nên cấm bán các 
sản phẩm thuốc lá dùng một lần, 
bao gồm cả đầu lọc thuốc lá và 
thuốc lá điện tử.”

Nếu được ký thành luật, thì 
dự luật AB 1690 sẽ cấm hoạt 
động buôn bán thuốc lá có đầu 
lọc sử dụng một lần, thuốc lá 
điện tử dùng một lần, thiết bị 

nhựa gắn vào thuốc lá, hoặc thiết 
bị hóa hơi của bất kỳ cá nhân 
hay tổ chức nào. Những người 
nào vi phạm sẽ bị phạt dân sự 500 
USD cho mỗi lần vi phạm.

Tại hội nghị này, ông Stone 
giải thích rằng đầu lọc thuốc lá 
không mang lại chút lợi ích sức 
khỏe nào cho người hút thuốc 
nhưng mang lại một “lợi thế tiếp 
thị” cho các công ty thuốc lá.

Ông Stone nói rằng, “Ngành 
công nghiệp thuốc lá đã thêm vào 
các đầu lọc sử dụng một lần để 
tạo ấn tượng giả rằng điếu thuốc 
có lợi cho sức khỏe, mặc dù các 
đầu lọc không có chút ích lợi 
nào cho sức khỏe. Chiến lượng 
marketing dễ lừa người này đã 
khởi tác dụng trong nhiều thập 
niên, dẫn đến việc những đầu 
thuốc lá không thể phân hủy sinh 
học trở thành loại vụn rác được 
thu nhặt khắp nơi ở California.”

Bà Petrie-Norris cũng nói rằng 
đầu lọc thuốc lá là một nguồn 
xả rác chính và họ cũng đang 
chứng kiến nhiều điếu thuốc 
lá điện tử dùng một lần đang bị 
vứt bừa bãi trên các bãi biển.

Bà Petrie-Norris cho biết, 
“Đầu lọc thuốc lá là một trong 
những nguồn rác thải chính 

trên các bãi biển, đại dương, và 
đường thủy khắp thế giới. Như 
chúng ta đang thấy bây giờ với 
sự lên ngôi của thuốc lá điện tử 
sử dụng một lần, không có gì 
ngạc nhiên khi chúng ta cũng 
bắt đầu nhìn thấy loại thuốc lá 
này trên các bãi biển và gây ảnh 
hưởng đến tuyến đường thủy 
của chúng ta.”

Bà Heidi Sanborn – giám 
đốc sáng lập của Hội đồng Hành 
động Quản trị Quốc gia (National 
Stewardship Action Council), 
một tổ chức cam kết giảm thiểu 
ô nhiễm – cho biết tại hội nghị 
này rằng các đầu lọc thuốc lá 
đều được làm từ nhựa và gây ô 
nhiễm môi trường.

Bà Sanborn nói rằng, “Đầu 
thuốc lá chủ yếu làm từ sợi 
cellulose acetate (còn gọi là sợi 
gai), vốn là một loại nhựa. Bởi 
vì khi chúng còn đang cháy dở, 
thì người ta đem vứt chúng 
xuống đất. Họ lấy chân di đi 
di lại, thế là họ phá vỡ kết cấu 
của những sợi gai thành hạt 
vi nhựa, quyện với các hóa 
chất độc hại, rồi sau đó các đầu 
mẩu này trôi theo nước mưa.” 

Thanh Tâm biên dịch

Dự luật cấm đầu lọc thuốc lá và thuốc lá 
điện tử dùng một lần tại California 

MICAELA RICAFORTE
 

Các giếng dầu mỏ và khí đốt có 
thể trở nên lỗi thời ở thành 

phố Los Angeles vào năm 2027, sau 
khi hội đồng thành phố đồng thuận 
thông qua kiến nghị soạn thảo sắc 
lệnh cấm các giếng mới và hiện có 
trong vòng năm năm tới.

Kiến nghị này lần đầu tiên 
được Chủ tịch Hội đồng Nury 
Martinez và Ủy viên Hội đồng 
Paul Krekorian đưa ra hồi tháng 
12/2020 khi có khiếu nại từ cư dân 
sống gần những giếng này.

“Từ Wilmington đến thung lũng 
San Fernando, khí đốt, việc khoan, 
và giếng dầu đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến sức khỏe của các khu dân 
cư thuộc tầng lớp lao động của 
chúng ta,” bà Martinez nói trong 
cuộc họp hôm 26/01. “Đây là một ví 
dụ khác về cách các cộng đồng tuyến 
đầu chịu tác động của ô nhiễm và 
biến đổi khí hậu, cho dù đó là một 
nhà máy điện, các tuyến đường 
cao tốc, hay một phi trường.”

 Theo Sở Quy hoạch Thành phố, 
có 26 mỏ dầu khí và hơn 5,000 giếng 
dầu khí trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Hội đồng Joe Buscaino 
cho biết trước cuộc họp rằng các 
giếng này đặc biệt gây ảnh hưởng 
đến cuộc sống của cư dân trong Khu 
vực 15 của ông, đặc biệt là trong 
vùng Wilmington.

“Để mà nói rằng vấn đề trước 
mắt chúng ta gây ảnh hưởng sâu sắc 
đến khu vực của tôi sẽ là một cách 
nói thiếu nghiêm chỉnh, các đồng sự 
thân mến,” ông Buscaino nói. “Khu 
vực của tôi… có mật độ giếng dầu và 
khí đốt cao nhất thành phố, với gần 
400 giếng đang hoạt động. Trong 
khu vực của tôi, chúng tôi có hơn 
55% các địa điểm đang hoạt động 
trong thành phố… quý vị có thể 
tưởng tượng thiệt hại mà những 
giếng dầu này gây ra hàng ngày.”

Một số cư dân bản địa Los 
Angeles, đặc biệt là cư dân 
Wilmington, đã ủng hộ việc cấm các 
giếng dầu gần các khu dân cư.

Một cư dân tên là Wendy đã gọi 
đến cuộc họp hội đồng thành phố, 
nói rằng khu phố Wilmington của 
cô đã bị các giếng dầu ảnh hưởng 
nặng nề.

Cô Wendy cho biết cô sống cách 
giếng dầu đang hoạt động gần nhất 
khoảng 1.6 km và cô cũng như các 
thành viên trong gia đình và hàng 
xóm của cô đã bị bệnh hen suyễn, 
đau đầu, chảy máu cam, và nhiều 
hơn nữa vì giếng dầu này.

“Tôi lớn lên và chứng kiến mẹ 

tôi sử dụng máy phun bụi nước 
mỗi đêm chỉ để cho bà có thể thở 
được,” cô Wendy nói. “Chúng tôi là 
những cư dân tuyến đầu không thể 
chờ đợi lâu hơn nữa. Sức khỏe của 
chúng tôi và cộng đồng của chúng 
tôi không phải là thứ có thể vứt bỏ.”

Một cư dân khác của Wilmington, 
cô Ashley Martinez, đã trình bày 
cùng bà Martinez, ông Krekorian, 
và các quan chức Los Angeles khác 
tại một cuộc họp báo bên ngoài Tòa 
Thị Chính hôm 26/01.

Cô Martinez, một nhà tổ chức 
trẻ tuổi cho tổ chức môi trường 
S.T.A.N.D–LA, cho biết cô và cộng 
đồng của cô đã trải qua mọi thứ, 
từ chảy máu cam đến nhiễm trùng 
mắt, và thậm chí cô đã chứng kiến 
một số thầy cô giáo của mình bị ốm 
do ô nhiễm từ những giếng gần đó.

“Tôi đã sống tại khu vực khoan 
dầu tuyến đầu trong suốt cuộc đời 
của mình, và tôi không thể bắt đầu 
diễn tả cảm giác của mình ở đây vào 
thời điểm này, sau bao năm những 
cư dân, đối tác, và đồng minh 
ở tuyến đầu đã tranh đấu,” ông 
Hernandez nói.

Tuy nhiên, không phải tất cả cư 
dân thành phố Los Angeles đều tán 
thành nỗ lực của thành phố trong 
việc loại bỏ năng lượng hóa thạch.

Hiệp hội Dầu khí Độc lập 
California trong nhiều năm đã phản 

đối những nỗ lực của thành phố 
trong việc cấm các giếng dầu. Năm 
2019, giám đốc điều hành của hiệp 
hội này đã gửi một bức thư cho bà 
Martinez bày tỏ sự lo lắng về việc 
hàng ngàn người sẽ mất việc làm 
nếu thành phố cấm các giếng dầu.

“Những trở ngại gia tăng và các 
hạn chế thêm vào... sẽ tàn phá sinh 
khí của thành phố Los Angeles,” bức 
thư lập luận rằng lệnh cấm giếng 
dầu sẽ loại bỏ hàng ngàn việc làm, 
khiến thất thu hàng chục triệu USD 
doanh thu thuế địa phương, làm 
tăng chi phí sinh hoạt cho cư dân 
Los Angeles, và đe dọa nền kinh 
tế và sinh kế của cư dân bằng cách 
tăng sự phụ thuộc vào các nguồn 
dầu không đáng tin cậy bên ngoài.

Trước dự đoán về việc các công 
nhân dầu khí bị sa thải, kiến nghị 
này hướng dẫn Sở Phát triển Kinh 
tế và Lực lượng Lao động của thành 
phố chuẩn bị một báo cáo về tác 
động việc làm liên quan đến sắc lệnh 
cấm khai thác dầu khí. 

Trong cuộc họp, bà Martinez 
cũng yêu cầu thành lập một văn 
phòng mới về ổn định chất lượng 
việc làm “để bảo đảm công nhân của 
chúng ta có thể chuyển đổi sang một 
nền kinh tế năng lượng sạch mới 
trong khi vẫn giữ được tiền lương 
và phúc lợi của họ.”

Bản kiến nghị của Los Angeles 

Los Angeles sẽ cấm các giếng dầu và khí đốt

Các bao thuốc lá được trưng bày trên kệ tại một cửa hàng CVS ở Greenbrae, California, 
vào ngày 06/02/2014.

Các nhà lập pháp California tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu Dự luật Hạ viện số 1690.
Khách hàng đứng xếp hàng bên ngoài cửa hàng súng Martin B. Retting ở Culver City, California, hôm 15/03/2020. 

Một thiết bị bơm trong 
một giếng dầu được 

nhìn thấy gần Công viên 
Hilltop nhìn ra Thành 

phố Signal Hill, phía nam 
Los Angeles, vào ngày 

25/09/2019.
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– nói với The Epoch Times. “Quý 
vị không thể đặt những điều kiện 
tiên quyết trong việc thực hành 
tôn giáo, trong khả năng hội họp 
của chúng ta, và khả năng thực 
hiện Tu chính án thứ Hai của 
người dân.” 

Ông Paredes, người đã bắt 
đầu thành lập một “đội hình 
hoàn hảo” gồm các luật sư để 
thách thức quy định này của 
thành phố San Jose trước khi 
luật này có hiệu lực vào mùa hè 
năm nay, cho biết các chính sách 
bảo hiểm chi trả việc lạm dụng 
súng chỉ đơn giản là không tồn 
tại mặc dù chủ sở hữu súng của 
thành phố hiện được yêu cầu 
phải có bảo hiểm.

Ông nói: “Đó là hành động 
chính trị thiếu chân thành nhất 
ở tiểu bang California. Điều 

này dễ trở thành một tiền lệ 
không tốt, vì những gì xảy ra ở 
California đều ảnh hưởng hoặc 
lây nhiễm sang phần còn lại của 
đất nước này.”

Theo ông Paredes, đã có 8 
triệu người Mỹ đã mua súng 
trong vòng 12 tháng qua.

“Họ mua súng lần đầu tiên 
vì họ kết luận rằng họ chính là 
tuyến phòng thủ đầu tiên của 
mình,” ông Paredes nói.

Năm 2020, doanh số bán 
súng ngắn ở California đã tăng 
65.5% lên gần 690,000 khẩu so 
với năm 2019, theo một tuyên 
bố được công bố vào tháng 
07/2021 của ông Rob Bonta, 
Tổng chưởng lý của tiểu bang 
California.

 
Nguyễn Lê biên dịch

Người sở hữu súng ở San Jose phải trả 
phí thường niên

Một phụ nữ xem vũ khí tại một cuộc triển lãm súng ở Fort Worth, Texas, vào ngày 10/07/2016.

RAO VẶT

BS TÔN THẤT ANH KIỆT
Chuyên khoa gia đinh, nội thương và 
người già. VP: 14082 Magnolia St #109, 
Westminster, CA 92683.

(714) 895-8583
(714) 206-3618

CREDIT REPAIR
Dịch vụ sửa chữa tín dụng uy tín, chân 
thực, kết quả nhanh. VP: 9039 Bolsa 
Ave #303, Westminster, CA 92683

(657) 217-4877

OC PHARMACY
Nhiều loại thuốc, sữa Ensure, dầu xanh, 
dầu Trường Thọ, Arthro 7. Chích ngừa 
viêm phổi và giời leo. Giao thuốc miễn 
phí trong vòng 5 miles.

L/L: 714-590-9401

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

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

PRO: MUA BÁN NHÀ,
BUSINESS, COMMERCIAL

Có direct lender chuyên làm loan tiền lời thấp
-Mượn tiền không cần chứng minh income, tax
-Credit trung bình OK -Refinance, tư vấn đầu tư. 

L/L: Thu Anh, Lic.02106686, (949) 419-7653

SKIN CARE
Xóa nốt ruồi, mụn cóc. Permanent makeup. 
Các loại sản phẩm cao cấp chăm sóc da. 
Nhận học viên, học phí thấp.

L/L: Dianne Skin Care Clinic,
714-487-3968 / 714-531-1089.

MUỐN MUA NHÀ Ở TEXAS?
L/L: Jane Nga Nguyễn
Cell: 281-802-9231

Mua bán, thuê mướn, quản trị . Mượn tiền, 
cash out sửa nhà để bán. Trả cash khi cần 
bán gấp, sắp bị forclose.

TƯ VẤN ĐIỂM CREDIT
• Credit tốt tự bạn sẽ kiếm thêm nhiều tiền. Hãy 

khám phá bí quyết nhanh từ dịch vụ của chúng tôi.
• Lỡ xài tiền quá giới hạn mà hiện tại vẫn cứ trả số 

tiền tối thiểu. Đừng lo, hãy liên lạc với chúng tôi
• Điểm credit thấp/xấu hoặc đang bên bờ 

bankruptcy. Không sao, chúng tôi có giải pháp.
• Muốn mượn được tiền từ thẻ credit card để ra 

làm ăn mở thương vụ. Chúng tôi sẽ giúp được.
L/L: anh Lâm Hoàng (949) 228-8733, 

LamTheHoang138@yahoo.com

*Epoch Times Tiếng Việt hoàn tòan không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của các quảng cáo và rao vặt đăng trên tờ báo. 
Thân chủ đăng quảng cáo/rao vặt chịu trách nhiệm về các nội dung và hình ảnh này.

Ủy viên Hội 
đồng Joe 
Buscaino cho 
biết trước 
cuộc họp rằng 
các giếng này 
đặc biệt gây 
ảnh hưởng 
đến cuộc sống 
của cư dân 
trong Khu 
vực 15 của 
ông, đặc biệt 
là trong vùng 
Wilmington.
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Thẩm phán Stephen 
Breyer ngồi với các thẩm 
phán Tối cao Pháp viện 

trong bức chân dung 
nhóm tại Tòa nhà Tối 
cao Pháp viện ở Hoa 
Thịnh Đốn, vào ngày 

30/11/2018.

Lãnh đạo Thiểu 
số Thượng 
viện McConnell 
(Cộng Hòa–
Kentucky) (ở 
giữa) nói chuyện 
với các phóng 
viên khi các 
thượng nghị 
sĩ khác đứng 
sát bên tại Hoa 
Thịnh Đốn hôm 
22/09/2021.

1-888-6697-888

Khám phá về yếu 
tố tuổi thọ NMN:

 Ngay từ năm 1906, con người đã phát hiện ra 
NAD +, một chất quan trọng trong tế bào giúp 
duy trì trạng thái tươi trẻ của cơ thể con 
người; Lượng NAD+ trong cơ thể sẽ giảm đi 
đáng kể theo tuổi tác.
       Trong những năm gần đây, các nhà khoa 
học đã tìm ra tiền chất của NAD + trong tự 

Phát hiện từ thí nghiệm 
về chất bổ sung NMN:

Giáo sư Sincliar phát hiện ra rằng yếu tố tuổi 
thọ NMN có thể làm trẻ hóa những con chuột 

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

www.edvip.com

Điện thoại miễn phí: 

Mã giảm giá 
đặc biệt: 555

Liệu nó có thể đảo ngược quá trình lão 
hóa và giúp con người sống đến 150 tuổi?
Năm 2018, ông Sinclair, giáo sư tại chức tại 
Đại học Y Khoa Harvard, Hoa Kỳ, đã công bố 
thông tin gây chấn động giới khoa học 
phương Tây trên tờ “Daily Mail” của Anh: “Kỷ 
nghệ chống lão hóa thần kỳ có thể khiến con 
người sống đến 150 tuổi ".

Lựa chọn thương hiệu sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe là 
quan trọng nhất! Trong 27 
năm qua, Edward không có lời 
phàn nàn nào từ khách hàng; 
được đón nhận nồng nhiệt với 
những lời nhận xét rất tích 
cực, bán chạy nhất ở Hoa Kỳ 
và trên toàn thế giới.

nhiên là NMN. Bổ sung chất NMN có thể làm 
tăng mức độ NAD + trong cơ thể, từ đó đạt 
được mục đích trì hoãn sự lão hóa và kéo dài 
tuổi thọ. Hàng chục nhà khoa học 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, chứng minh đầy 
đủ rằng bổ sung NMN có tác dụng tăng cường 
miễn dịch và trì hoãn quá trình lão hóa một 
cách hiệu quả. Kể từ khi phát hiện ra NMN và 
NAD +, sáu giải Nobel Hóa học hoặc Sinh học 
đã ra đời.

già và kéo dài tuổi thọ của chúng thêm 30% 
-50%.
         Một giáo sư từ Đại học Washington đã 
cho những con chuột mắc bệnh tiểu đường 
uống NMN trong một tuần và nhận thấy rằng 
lượng đường trong máu của những con 
chuột này giảm xuống dưới mức bình 
thường. Hiện một số quốc gia như Hoa Kỳ, 
Thụy Sĩ, Nhật Bản đã sử dụng NMN để kiểm 
soát lượng đường trong máu và cải thiện 
chuyển hóa năng lượng.
          Yếu tố trường thọ NMN, trước năm 2018, 
chỉ được những người giàu có hàng đầu như 
ông Lý Gia Thành và ông Buffett mới có khả 
năng tài chánh hưởng dụng 
yếu tố trường thọ của NMN.  
Ngày nay, công chúng cũng
 có thể được thưởng thức 
NMN9600.

J. SCOTT APPLEWHITE/AP PHOTOANNA MONEYMAKER/GETTY IMAGES

JOSEPH LORD

Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện 
Mitch McConnell (Cộng Hòa–

Kentucky) và các thành viên Đảng 
Cộng Hòa khác đang khuyên Tổng 
thống (TT) Joe Biden không nên “dựa 
vào cánh tả cấp tiến” để chọn ứng 
cử viên Tối cao Pháp viện, cảnh báo 
rằng họ sẽ chống lại việc xác nhận 
bất kỳ ai mà họ cho là quá thiên tả.

Trong nhiều tháng, vì lo sợ sẽ mất 
thêm một ghế nữa trong tòa án tỷ 
lệ 6–3 theo khuynh hướng bảo tồn 
truyền thống, cánh tả đã gây áp lực 
buộc Thẩm phán 83 tuổi Stephen 
Breyer từ chức trong khi thành viên 
Đảng Dân Chủ (Tổng thống Biden) 
nắm giữ Tòa Bạch Ốc. Sau một loạt 
tin đồn ông sắp về hưu, ông Breyer 
đã chính thức thông báo hôm 27/01 
rằng ông sẽ từ chức vào cuối nhiệm 
kỳ của Tối cao Pháp viện vào mùa hè 
năm nay.

Tòa Bạch Ốc đã xác nhận hôm 
27/01 rằng TT Biden sẽ thực hiện lời 
hứa được đưa ra trong chiến dịch 
tranh cử là bổ nhiệm một phụ nữ 
người Mỹ gốc Phi Châu vào Tối cao 
Pháp viện.

Sau thông báo chính thức 
của ông Breyer, Lãnh đạo Đảng 
Cộng Hòa (GOP) tại Thượng viện 
McConnell đã khuyên TT Biden 
không nên cho phép “cánh tả cực 
đoan” kiểm soát quá trình đề cử. 
Ông McConnell lưu ý rằng TT Biden 
– khi mà đảng của ông đã chiếm đa 
số ở Thượng viện với biên độ mỏng 
nhất – không có quyền chỉ định 
một thẩm phán cấp tiến.

Ông McConnell nói trong một 
tuyên bố: “Người dân Hoa Kỳ đã bầu 
một Thượng viện có tỷ lệ chia đều 
50–50. Mức độ mà Tổng thống Biden 
đã được trao quyền là điều hành từ 
cấp trung gian, quản trị các thể chế 
của chúng ta, và đoàn kết Hoa Kỳ.”

“Tổng thống không được giao 
phó quyết định quan trọng này cho 
cánh tả cấp tiến,” ông McConnell tiếp 
tục. “Người dân Hoa Kỳ xứng đáng 
có một ứng cử viên thể hiện sự tôn 
trọng đối với các văn bản luật và 
Hiến Pháp của chúng ta.”

Tuyên bố của ông McConnell 
lặp lại một tuyên bố tương tự của 
Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng 
Hòa–Missouri) trước đó hôm 27/01.

Ông Hawley đã lên Twitter để 
cảnh báo các thành viên Đảng Dân 
Chủ rằng họ nên “liệu trước một cuộc 
chiến lớn” nếu TT Biden cố gắng bổ 
nhiệm một “nhà hoạt động thức tỉnh” 
vào tòa án cao nhất của đất nước.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy 
ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa (RNC) 
Ronna McDaniel đã dự đoán rằng 
người được TT Biden đề cử sẽ là một 

người cấp tiến cánh tả.
Bà McDaniel cho rằng ứng cử viên 

được TT Biden đề cử sẽ là một “thẩm 
phán kiểu nhà hoạt động, người sẽ 
nhanh chóng chấp thuận nghị trình 
chính trị của phe cực tả.”

Bà McDaniel nói: “Kiểu thẩm 
phán này là một mối đe dọa đối với 
các quyền hiến định của người Mỹ, 
bao gồm cả quyền tự do tôn giáo, 
quyền Tu chính án thứ Hai, quyền 
được sống, và quyền tự do ngôn luận.”

“RNC sẽ làm mọi thứ trong khả 
năng của chúng tôi để làm rõ về ứng 
cử viên Tối cao Pháp viện của Tổng 
thống Biden và buộc các thành viên 
Đảng Dân Chủ tại Thượng viện chịu 
trách nhiệm về lá phiếu của họ vào 
tháng 11/2022,” bà McDaniel tuyên bố.

Thượng nghị sĩ Chuck Grassley 
(Cộng Hòa–Iowa) đã lưu ý trong một 
thông cáo báo chí rằng ông từng ủng 
hộ việc xác nhận ông Breyer vào năm 
1994, cũng như hầu hết các thượng 
nghị sĩ khác.

Tuy nhiên, kể từ đó, các ứng cử 
viên của Tối cao Pháp viện ngày càng 
phải đối mặt với các quy trình xác 
nhận mang tính đảng phái. Sự xác 
nhận của bà Amy Coney Barrett, 
Thẩm phán mới nhất của Tối cao 
Pháp viện, đã được thông qua mà 
không có sự ủng hộ của Đảng Dân 
Chủ – lần đầu tiên trong lịch sử Hoa 
Kỳ. Ứng cử viên tiếp theo của TT 
Biden có thể sẽ phải đối mặt với một 
cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái 
tương tự.

Mặc dù vậy, ông Grassley bày tỏ 
hy vọng rằng người được đề cử là 
một người “theo xu hướng chung 
của ngành tư pháp… có thể nhận 
được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng 
đảng.” Ông Grassley đã nhận định 
rằng “một ứng cử viên như vậy sẽ 
bảo toàn niềm tin vào tòa án và phản 
ánh ý chí của người dân Hoa Kỳ khi 
họ bầu chọn cho một Thượng viện 
cân phân[50– 50].”

Bất chấp đa số trên danh nghĩa 
của họ, Đảng Dân Chủ có thể sẽ phải 
đối mặt với thách thức khi thúc đẩy 
một ứng cử viên quá đảng phái.

Đầu tiên, Đảng Cộng Hòa có thể 
ngăn không cho ứng cử viên này đi xa 
hơn ngoài Ủy ban Tư pháp Thượng 
viện, nơi cả hai đảng đều có số phiếu 
bầu bằng nhau.

Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi sự 
đồng thuận của toàn bộ các thành 
viên Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Tư 
pháp Thượng viện, bao gồm cả các 
thượng nghị sĩ hay dao động trong 
quyết định của họ như ông Lindsey 
Graham (Cộng Hòa–South Carolina) 
và ông Thom Tillis (Cộng Hòa–North 
Carolina). Và ngay cả khi tất cả các 
thành viên Đảng Cộng Hòa của Ủy 
ban Tư pháp đều bầu theo đảng phái, 

ứng cử viên được đề cử vẫn có thể 
đến được phòng họp Thượng viện.

Điều này là do các quy tắc được 
định ra giữa Lãnh đạo Đảng Cộng 
Hòa (GOP) ông McConnell và Lãnh 
đạo Đảng Dân Chủ Chuck Schumer 
(Dân Chủ–New York) vào đầu Quốc 
hội khóa 117; sự phân chia theo tỷ lệ 
50–50 tại Thượng viện là điều rất 
hiếm thấy trong lịch sử Hoa Kỳ và 
gây ra những trở ngại đáng kể cho 
quy trình lập pháp.

Trong Nghị quyết Thượng viện 
27, được thông qua hồi tháng 
02/2021, cả hai nhà lãnh đạo này đã 
đồng ý rằng các nhiệm vụ của ủy ban 
sẽ được chia đều cho hai đảng để thể 
hiện quyền kiểm soát ngang nhau 
của họ đối với Thượng viện. Trong 
các Quốc hội khóa trước, sự phân 
công của ủy ban được ưu tiên cho 
đảng đa số.

Ví dụ, trong Quốc hội khóa 116, 
khi Đảng Cộng Hòa nắm giữ Thượng 
viện, Đảng Cộng Hòa có 12 ghế trong 
Ủy ban Tư pháp trong khi Đảng Dân 
Chủ chỉ có 10 ghế. Khi Thượng viện 
không được chia đều, các cuộc bỏ 
phiếu của ủy ban thường có kết quả 
đa số rõ ràng. Các dự luật hoặc ứng 
cử viên nhận được đa số phiếu được 
báo cáo và lên lịch lập pháp để đưa ra 
xem xét tại phòng họp.

Nhưng trong một ủy ban có sự 
đại diện ngang nhau của lưỡng đảng, 
các cuộc bỏ phiếu có kết quả hòa phổ 
biến hơn nhiều, điều này đe dọa việc 
khiến các dự luật bị chìm vào trạng 
thái lấp lửng chờ quyết của ủy ban. 
Nghị quyết Thượng viện 27 vượt lên 
các quy tắc hiện có của Thượng viện 
và cho phép chủ tịch ủy ban – trong 
trường hợp này là một thành viên 
Đảng Dân Chủ – vẫn báo cáo dự luật 
hoặc ứng cử viên khi xảy ra một cuộc 
bỏ phiếu hòa.

Do đó, ngay cả khi toàn bộ 10 
thành viên Đảng Cộng Hòa trong 
Ủy ban Tư pháp phản đối một ứng 
cử viên được đề cử, Chủ tịch Tư 
pháp Thượng viện Dick Durbin 
(Dân Chủ–Illinois) vẫn có thể đưa 
người được đề cử đến phòng họp 
Thượng viện.

Một phương án khác để Đảng 
Cộng Hòa thách thức người được 
bổ nhiệm mà họ cho là quá cấp tiến 
sẽ đòi hỏi có ít nhất một thành viên 
Đảng Dân Chủ “đào ngũ”.

Dưới thời cựu Tổng thống 
Donald Trump, các thành viên Đảng 
Cộng Hòa ở Thượng viện đã sử dụng 
cái gọi là “lựa chọn hạt nhân” – thay 
đổi các quy tắc của Thượng viện – để 
đẩy các ứng cử viên của ông Trump 
qua các cuộc bỏ phiếu xác nhận, sau 
khi các thành viên Đảng Dân Chủ từ 
chối chấm dứt cuộc tranh luận về 
ông Neil Gorsuch.

Trước đó, việc kết thúc tranh luận 
về các ứng cử viên Tối cao Pháp viện 
để chuyển đến một cuộc bỏ phiếu cuối 
cùng tại phòng họp cần 60 phiếu bầu. 
Sau khi sử dụng lựa chọn hạt nhân, 
Đảng Cộng Hòa đã hạ ngưỡng xuống 
còn 51 phiếu. Quyết định này có thể 
sẽ sớm trở lại ám ảnh đảng này, khi 
họ thuộc phe thiểu số.

Nếu toàn bộ 50 thành viên Đảng 
Dân Chủ đều đồng ý về việc đề cử 
một ứng cử viên, thì Phó Tổng thống 
Kamala Harris sẽ có thể sử dụng lá 
phiếu phá vỡ thế hòa của mình để 
kết thúc tranh luận và cho phép tiến 
hành cuộc bỏ phiếu xác nhận cuối 
cùng. Trong trường hợp này, Đảng 
Cộng Hòa sẽ hầu như không thể làm 
gì để ngăn chặn việc xác nhận.

Tuy nhiên, nếu có ít nhất một 
thành viên Đảng Dân Chủ đào ngũ, 
thì Đảng Dân Chủ sẽ không thể đạt 
ngưỡng 51 phiếu bầu.

Nếu người được TT Biden lựa 
chọn quá cấp tiến so với thị hiếu của 
Đảng Cộng Hòa, thì Đảng Cộng Hòa 
có thể tìm đến các thượng nghị sĩ 
ôn hòa của Thượng viện là ông Joe 
Manchin (Dân Chủ–West Virginia) 
và bà Kyrsten Sinema (Dân Chủ–
Arizona) như những người đào ngũ 
tiềm năng.

Trả lời một đài phát thanh ở West 
Virginia, ông Manchin đã không loại 
trừ khả năng bỏ phiếu cho một ứng 
cử viên thiên tả hơn ông – nhưng 
ông cũng không cam kết bỏ phiếu 
cho bất kỳ ai mà tổng thống cử đến 
Thượng viện.

Trong mọi trường hợp, Đảng 
Cộng Hòa đã tuyên bố rõ ràng rằng 
họ sẽ làm tất cả trong khả năng của 
mình để chống lại bất kỳ ứng cử viên 
nào quá thiên tả. Nếu TT Biden vẫn 
tiếp tục với một lựa chọn cấp tiến bất 
chấp những cảnh báo này, thì ứng cử 
viên được đề cử sẽ có nguy cơ bị mất 
những phiếu bầu quan trọng của các 
thượng nghị sĩ ôn hòa.

Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 27/01 
rằng TT Biden sẽ đưa ra lựa chọn của 
mình vào cuối tháng Hai.

Minh Ngọc biên dịch

Các thành viên GOP chống lại việc ‘cánh tả cấp tiến’ 
kiểm soát Tối cao Pháp viện 

JACK PHILLIPS
 

Theo Lãnh đạo Đa số Thượng 
viện Chuck Schumer (Dân 

Chủ–New York), Thẩm phán Tối 
cao Pháp viện Stephen Breyer 
sẽ về hưu, mở đường cho Tổng 
thống (TT) Joe Biden bổ nhiệm 
thẩm phán Tối cao Pháp viện 
đầu tiên của mình.

Hôm 26/01, ông Schumer đã 
đưa ra một tuyên bố nói rằng 
Thẩm phán Breyer dự định từ 
chức Tối cao Pháp viện khi kết 
thúc nhiệm kỳ tại tòa án vào mùa 
hè năm nay. Tuyên bố này được 
đưa ra sau khi nhiều nguồn tin 
ẩn danh nói chuyện với các hãng 
thông tấn rằng ông Breyer, 83 
tuổi, sẽ về hưu.

The Epoch Times đã liên lạc 
với văn phòng báo chí của Tối cao 
Pháp viện để yêu cầu bình luận.

Tham vụ Báo chí Tòa Bạch 
Ốc Jen Psaki đã viết trên Twitter 
hôm 26/01 rằng chính phủ TT 
Biden sẽ không bình luận các tin 
tức về việc ông Breyer từ chức.

“Bất kỳ Thẩm phán Tối cao 
Pháp viện nào cũng luôn là 
người quyết định liệu họ có 
muốn, khi nào họ muốn về hưu, 
và họ muốn công bố điều đó như 
thế nào; điều đó vẫn duy trì cho 
đến nay. Chúng tôi không có chi 
tiết hoặc thông tin bổ sung nào 
để chia sẻ từ Tòa Bạch Ốc,” bà 
Psaki viết trên Twitter.

Tòa Bạch Ốc cho biết hồi năm 
ngoái rằng nếu tòa án này có chỗ 
trống, thì TT Biden sẽ đề cử một 
phụ nữ người Mỹ gốc Phi Châu.

Ông Breyer, người được xem 

là một phần của cánh tả cấp tiến 
trong Tối cao Pháp viện, được 
cựu Tổng thống Bill Clinton, một 
thành viên Đảng Dân Chủ, bổ 
nhiệm. Người thay thế ông sẽ 
phải được Thượng viện chuẩn 
thuận, hiện đang chia thành 
50–50 giữa các thành viên Đảng 
Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ; 
Phó Tổng thống Kamala Harris 
có khả năng phá vỡ thế hòa này 
với tư cách chủ tịch Quốc hội.

Ông Schumer cho biết trong 
một tuyên bố rằng ứng cử viên 
của TT Biden “sẽ có một phiên 
điều trần ngay lập tức tại Ủy 
ban Tư pháp Thượng viện, và sẽ 
được toàn thể Thượng viện Hoa 
Kỳ đánh giá và xác nhận với sự 
bàn thảo kỹ lưỡng thận trọng.”

Ông Breyer đã là tâm điểm 
của rất nhiều đồn đoán về việc 
liệu ông có về hưu hay không. 
Các nhà hoạt động cánh tả và các 
thành viên của Quốc hội đã kêu 
gọi ông từ chức sau sự qua đời 
của cựu Thẩm phán Ruth Bader 
Ginsburg hồi tháng 09/2020. 

Trong một cuộc phỏng vấn 
hồi tháng 08/2021 với New York 
Times, ông Breyer khẳng định 
rằng ông đang đau đầu với câu 
hỏi khi nào nên về hưu.

“Có rất nhiều thứ phải xem 
xét để đi đến quyết định về hưu,” 
ông Breyer nói. “Tôi không nghĩ 
mình sẽ ở đó cho đến khi tôi từ 
giã cõi đời – hy vọng là không,” 
ông nói thêm.

Trong nhiều năm, ông Breyer 
cũng đã phản bác các tuyên bố 
rằng các thẩm phán hành động 
theo quan điểm chính trị.

“Kinh nghiệm hơn 30 năm 
làm thẩm phán của tôi đã cho tôi 
thấy rằng một khi vị nam hay nữ 
thẩm phán tuyên thệ, lời tuyên 
thệ ở mãi trong trái tim họ,” ông 
nói hồi tháng Tư năm ngoái 
trong một bài giảng tại Trường 
Luật Harvard. “Họ trung thành 
với pháp quyền, chứ không phải 
với đảng phái chính trị đã giúp 
họ có được vị trí đó.”

Ông Breyer cũng cảnh báo: 
“Nếu công chúng xem thẩm 
phán là ‘các chính trị gia trong 
chiếc áo choàng xét xử’, thì sự 
tin tưởng của họ đối với tòa án 
và vào pháp quyền chỉ có thể 
giảm đi, làm suy yếu quyền lực 
của tòa án, bao gồm cả quyền 
hạn hành động như một công 
cụ ‘kiểm tra’ đối với các nhánh 
quyền lực khác.”

Trong chiến dịch tranh cử 
năm 2020, ông Biden cam kết 
rằng ông sẽ đề cử một phụ nữ 
người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên 
vào Tối cao Pháp viện.

Thẩm phán Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ Stephen 
Breyer sẽ về hưu 

Thượng nghị sĩ Patty Murray 
(Dân Chủ–Washington), thành 
viên Đảng Dân Chủ Thượng viện 
số 3, kêu gọi TT Biden đề cử một 
phụ người Mỹ gốc Phi Châu đầu 
tiên vào Tối cao Pháp viện.

Ông Murray nói trong một tuyên 
bố hôm 26/01 rằng, “Sau khi ông 
Justice Breyer về hưu, tôi muốn bày 
tỏ sự ủng hộ của mình đối với cam 
kết của Tổng thống Biden về việc đề 
cử người phụ nữ người Mỹ gốc Phi 
Châu đầu tiên vào Tối cao Pháp viện.”

Hiện không rõ người mà tổng 
thống có thể đề cử là ai, nhưng 
một số người đã suy đoán rằng 
Thẩm phán Ketanji Brown Jackson 

– một cựu Lục sự của Thẩm phán 
Breyer, người gần đây đã được đề 
cử vào Tòa Phúc thẩm Địa phận 
Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – có thể sẽ 
được TT Biden bổ nhiệm. Một khả 
năng khác là Thẩm phán Leondra 
Kruger, 45 tuổi, làm việc tại Tối cao 
Pháp viện tiểu bang California.

 
An Nhiên biên dịch

Trong chiến 
dịch tranh 
cử năm 2020, 
ông Biden 
cam kết rằng 
ông sẽ đề cử 
một phụ nữ 
người Mỹ gốc 
Phi Châu đầu 
tiên vào Tối 
cao Pháp viện.

Người dân Hoa Kỳ xứng 
đáng có một ứng cử viên 
thể hiện sự tôn trọng đối 
với các văn bản luật và 
Hiến Pháp của chúng ta.

Ông McConnell, 
Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện 
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NATHAN WORCESTER

Cuộc đàm luận về hiện 
tượng nóng lên toàn cầu 
vẫn chưa hạ nhiệt trong 

tiết trời mát mẻ này. Trên 
thực tế, dường như mối lo 

ngại về khí hậu đã ảnh hưởng đến mọi 
vấn đề ngày nay.

Tại Hoa Thịnh Đốn, Hạ viện do Đảng 
Dân Chủ vững mạnh nắm quyền đã 
trao cho một Thượng viện vốn bị chia rẽ 
nhưng nằm dưới sự kiểm soát của Đảng 
Dân Chủ một đạo luật mới đắt đỏ. “Đạo 
luật Xây dựng lại Tốt hơn” trị giá 2 ngàn 
tỷ USD đã được Hạ viện thông qua hôm 
19/11, với duy nhất một thành viên Đảng 
Dân Chủ phản đối là ông Jared Golden 
(Dân Chủ–Maine).

Không có gì ngạc nhiên khi cụm từ 
“khí hậu” xuất hiện trong đạo luật mới 
này đến 131 lần, trong khi cụm từ “khí 
gây hiệu ứng nhà kính” hoặc “những khí 
gây hiệu ứng nhà kính” xuất hiện 72 lần.

Đây không phải một xu hướng mới. 
Đạo luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn 
tỷ USD, nay là luật đất đai, sử dụng từ 
“khí hậu” 22 lần và từ “carbon” [được 
lặp đi lặp lại] một cách đáng kinh ngạc 
đến 203 lần.

Sau bốn năm nhiệm kỳ của Tổng 
thống (TT) Donald Trump, năm 2021 
đánh dấu sự trở lại trạng thái của thời 
Obama trong rất nhiều vấn đề, trong đó 
có cả chính sách về khí hậu. Chính phủ 
TT Biden đã tăng sự tập trung vào tất 
cả mọi vấn đề về khí hậu, thậm chí còn 
vượt qua cả thời TT Barack Obama – 
trong khi mọi tranh luận về sự tồn tại, 
các nguyên nhân, và quỹ đạo của biến 
đổi khí hậu đã phải đối mặt với sự phản 
đối chưa từng có tiền lệ.

Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, TT 
Joe Biden đã ký ban hành một sắc lệnh 
lớn về biến đổi khí hậu, trói buộc khí 
hậu vào trong mọi vấn đề, từ an ninh 
quốc gia đến công lý môi trường. Một 
sắc lệnh được ban hành hồi tháng Năm 
đã giao cho các bộ phận khác nhau của 
chính phủ liên bang nhiệm vụ thiết lập 
các biện pháp mới để ước tính rủi ro 
liên quan đến khí hậu.

Trong một chủ đề trên Twitter gần 
đây, ký giả Michael Shellenberger đã 
thảo luận về một báo cáo mới của Cục 
dự trữ liên bang, cho thấy chính sách 
liên quan đến khí hậu có thể gây ra mối 
đe dọa cho hoạt động ngân hàng hơn 
là cho chính bản thân khí hậu. Ông nói 
rằng tham vọng của chính phủ TT Biden 
nhằm “thay đổi hoàn toàn cách thức 
cho vay tiền của các ngân hàng Hoa Kỳ, 
ngành năng lượng, và toàn bộ nền kinh 
tế,” là một cách ứng phó với biến đổi khí 
hậu – có thể được các nhà hoạt động 
giàu có thúc đẩy và có khả năng càng 
trở nên giàu có hơn trong quá trình này.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới, từ 
Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson 
và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, 
cho đến lãnh đạo Tập Cận Bình của 
Trung Quốc, cũng như Thủ tướng 
Justin Trudeau của Canada đã thường 
bàn luận về những nguy cơ sắp xảy 
ra do biến đổi khí hậu – những nguy 
cơ mà khi nhìn lại, thường lùi xa đến 
một ngày nào đó trong tương lai gần 
(nhưng không quá gần), (Viện Doanh 
nghiệp Cạnh tranh đã tóm tắt sơ lược 
một vài điều trong dự ngôn tận thế 
đáng ghi nhớ này, được ông Tony 
Heller sưu tầm đầu tiên). 

Không có gì ngạc nhiên khi các 
chính trị gia và quan chức của các 
chính phủ khác đã lợi dụng mối lo ngại 
về một hành tinh đang nóng lên như 
một cái cớ phải mở rộng quyền lực, 
không chỉ trong một lĩnh vực, mà trong 
hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. 
Dường như mọi thứ đều có liên quan 
đến biến đổi khí hậu.

Tại Trung Quốc, có lẽ một loạt các 
đợt cắt điện vào mùa thu năm 2021 
phần nào đã được thúc đẩy bởi Hội nghị 
Khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc, 
theo giáo sư Frank Tian Xie của Đại học 
South Carolina Aiken. Trong một bài 
báo trên tờ The Epoch Times, giáo sư 
Xie viết rằng ông Tập của Trung Quốc 
muốn “tỏ ra đẹp mặt trước các nhà lãnh 
đạo thế giới khác khi ông ta đã hứa hẹn 
rằng Trung Quốc sẽ cắt giảm lượng phát 
thải carbon, giảm tiêu thụ điện năng, và 

giảm mức độ ô nhiễm trong vòng một 
tháng, bằng mọi giá.”

Hồi tháng 08/2021, Bộ Y tế và Dịch 
vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã ra mắt Văn 
phòng mới về Biến đổi Khí hậu và Bình 
đẳng Y tế. Trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch 
vụ Nhân sinh là ông Rachel Levine cho 
biết, văn phòng mới sẽ “áp dụng các bài 
học kinh nghiệm từ COVID-19 để giải 
quyết những cách biệt này, ưu tiên và 
bảo vệ sức khỏe của quốc gia.”

Rất nhiều quan chức của chính 
phủ các nước đã suy xét về việc áp 
dụng những “bài học kinh nghiệm” từ 
COVID-19 sang cho biến đổi khí hậu, kể 
cả biện pháp phong tỏa vì khí hậu. Trong 
bài diễn văn của mình tại Cuộc họp 
Các Diễn giả nhóm G7 năm 2020, ông 
Lindsay Hoyle, diễn giả của Hạ viện Anh 
Quốc, dường như đã ủng hộ “những 
hạn chế về lựa chọn cá nhân và phong 
cách sống” theo lối sống [trong đại dịch] 
COVID-19, để giải quyết vấn đề biến đổi 
khí hậu. Bà Mariana Mazzucato, một 
kinh tế gia tại Đại học College London 
đã phục vụ trong các hội đồng đa chính 
phủ và Tổ chức Y tế Thế giới, viết trong 
một bài báo do tờ Project Syndicate xuất 
bản hồi tháng 09/2020 rằng, “trong 
tương lai gần, thế giới có thể phải dùng 
đến các biện pháp phong tỏa một lần 
nữa – đã đến lúc giải quyết các tình 
huống khẩn cấp về khí hậu.”

Việc sử dụng ngôn từ mạnh mẽ về 
khí hậu trong năm 2021 đã chấm dứt 
tại hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland, 
nơi mà các bên ký kết thỏa thuận mới 
nhất tại sự kiện này đã cam kết “giảm 
dần hiện trạng sử dụng than đá” – ngôn 
từ đã trở nên dịu hơn trong một dự thảo 
trước đó (thay vì cụm từ “loại bỏ”) theo 
yêu cầu của Ấn Độ.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio 
Guterres cho biết thỏa thuận sau cùng 
này là “chưa đủ”.

Ông Guterres nói: “Chúng ta phải 
hành động nhanh vì khí hậu để duy trì 
mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ 
toàn cầu 1.5 độ C,” đồng thời kêu gọi thế 
giới chuyển sang “cấp độ khẩn cấp”.

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên 
Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), 
được công bố vào tháng 08/2021, ít cực 
đoan hơn, thậm chí nói rằng khả năng 
xảy ra các tình huống phát thải cao đã 
được mô hình hóa “được xem là thấp so 
với những phát triển gần đây trong lĩnh 
vực năng lượng.”

Ngay cả khi khoa học về khí hậu đã 
được tận dụng để mở rộng quyền lực 
của các chính phủ và các cơ quan đa 
phương, thì các quan điểm khác nhau 
vẫn tồn tại.

Nhà nghiên cứu Valentina Zharkova 
nói với The Epoch Times rằng những dự 
đoán của bà về một giai đoạn Cực tiểu 
Lớn của Mặt Trời đã được chứng minh 
là đúng, nghĩa là quá trình Trái Đất lạnh 
hơn có thể bắt đầu trong tương lai gần. 
Đáng lưu ý là, mặc dù nhiệt độ một số 
tháng được báo cáo đã tiệm cận hoặc 
vượt qua mức cao kỷ lục trên toàn cầu 
vào năm 2021, thì mùa đông năm 2021 
tại Nam Cực là mùa lạnh giá nhất từng 
được ghi nhận.

Một nghiên cứu khác kết luận rằng 
biến đổi khí hậu chủ yếu là do ảnh 

hưởng của mặt trời chứ không phải do 
carbon dioxide.

Ông Ronan Connolly, tác giả chính 
của nghiên cứu này nói với The Epoch 
Times rằng: “Khi họ khăng khăng muốn 
thúc đẩy cái gọi là sự đồng thuận khoa 
học, IPCC dường như đã quyết định chỉ 
xem xét những bộ dữ liệu và nghiên cứu 
hỗ trợ cho câu chuyện họ đã chọn.”

Trong một nghiên cứu mới khác, 
kinh tế gia Ross McKitrick đã thách 
thức một phương pháp thống kê quan 
trọng được sử dụng để quy cho biến 
đổi khí hậu là do phát thải khí nhà 
kính, từ đó thúc đẩy cuộc tranh luận 
với một trong những nhà phát triển 
giả thuyết này, như được nêu chi tiết 
trên The Epoch Times.

Ông Steven Koonin, một nhà vật lý 
lý thuyết từng phục vụ trong Bộ Năng 
lượng dưới thời chính phủ TT Obama, 
nói với Đài truyền hình Tân Đường 
Nhân rằng những thay đổi nhanh chóng 
về mặt chính trị đối với năng lượng là 
rất nguy hiểm.

Ông Koonin cho biết: “Nếu chúng ta 
thực hiện những thay đổi quá nhanh, 
điều đó sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn bất 
kỳ thiệt hại nào có thể hình dung được 
do biến đổi khí hậu.”

Ông Chris Wright, giám đốc điều 
hành của công ty khí đốt tự nhiên 

Liberty Oilfield Services, nói với The 
Epoch Times rằng biến đổi khí hậu là 
có thật nhưng “không có cơ hội” để thế 
giới đạt đến mức phát thải bằng 0 vào 
năm 2050. Vào thời điểm mà một số kết 
luận khoa học về khí hậu đang thúc đẩy 
hành động ồ ạt trên quy mô toàn cầu, 
thì việc tranh luận dường như rất quan 
trọng – thậm chí là không thể thiếu.

Nhưng các đại công ty công nghệ 
(Big Tech) như Google, Facebook, và 
Twitter đã chuyển sang ngăn cấm các 
cuộc thảo luận đó bằng cách xác định 
một số nội dung là thông tin sai lệch 
về khí hậu và hủy kiếm tiền hoặc ngăn 
chặn nội dung đó.

Xu hướng chống đối tự do ngôn luận 
này có thể vẫn tiếp diễn vào năm 2022. 
Tuy nhiên, năm mới cũng có thể đem 
lại những nhượng bộ mới trước nhu 
cầu về năng lượng giá rẻ và đáng tin 
cậy, đặc biệt nếu Đảng Cộng Hòa nắm 
cả Hạ viện và Thượng viện. Về lâu dài, 
những tiến bộ trong công nghệ nhiệt 
hạch và các công nghệ năng lượng khác 
có thể giúp giải quyết nhu cầu năng 
lượng của thế giới.

Dầu vậy, thật khó để hình dung rằng 
những luận điệu về khí hậu sẽ sớm hạ 
nhiệt bất cứ lúc nào.

Doanh Doanh biên dịch
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Chính sách khí hậu và sự mở rộng quyền lực của chính phủ
Các chính trị gia toàn cầu lợi dụng hành tinh đang nóng lên như cái cớ để mở rộng quyền lực

BÌNH LUẬN

Các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 ở Glasgow, Scotland, hôm 01/11. Giới lãnh đạo toàn cầu thường bàn về những 
mối nguy hiểm sắp xảy ra do biến đổi khí hậu – thường là những mối nguy hiểm không xảy ra trong tương lai gần. 

Trái: Rất nhiều xe cộ và phương tiện giao thông tắc nghẽn trên đường cao tốc vành đai A100 vào lúc hoàng hôn ở thành 
phố Berlin, hôm 03/11/2014; Phải: Toàn cảnh một mỏ than lộ thiên gần Mahagama, tiểu bang Jharkhand, Ấn Độ, hôm 
05/04/2019. Tại hội nghị COP26, các bên ký kết thỏa thuận cuối cùng đã làm dịu ngôn từ trong một bản dự thảo trước 
đó theo yêu cầu của Ấn Độ.

RACHEL HARTMAN 

Theo báo cáo Chỉ số Giá tiêu 
dùng (CPI), giá cả nói chung 

đã tăng 7% từ tháng 12/2020 
đến tháng 12/2021. Lần gần 
nhất chỉ số này tăng nhiều 
như vậy là vào năm 1982. Các 
nhà hoạch định chính sách và 
người tiêu dùng ngày càng lo 
ngại nhiều hơn khi các công ty 
đối mặt với các vấn đề về chuỗi 
cung ứng trong bối cảnh nhu 
cầu và chi tiêu kích thích của 
chính phủ tiếp tục gia tăng.

Lạm phát ở các cửa hàng 
tạp hóa
Năm trong sáu chỉ số của nhóm 
thực phẩm tại cửa hàng thực 
phẩm lớn đã tăng hồi tháng 
12/2021. Giá thịt bò tăng 14.8% 
so với cùng thời điểm năm 
trước. Thịt nướng tăng 22.1% 
trong cùng thời gian đó, trong 
khi thịt heo tăng 15.1%, và thịt 
ba rọi tăng 16.3%. Tính theo 
tháng, chỉ số chung đối với thịt, 
gia cầm, cá và trứng giảm 0.4% 
từ tháng 11 đến tháng 12/2021.

Ông Adam Garcia, người 
sáng lập trang web thông tin 
đầu tư The Stock Dork, nói với 
The Epoch Times rằng giá tăng 
vì nhiều nguyên nhân, bao gồm 
“thuế nhập cảng tăng và các hạn 
chế về xuất cảng và nhập cảng 
đang tăng lên.” Các nông dân 
đã nêu ra rằng chi phí đầu vào 
ngày càng tăng, từ nhiên liệu 

đến phân bón, cùng với việc 
tăng lương, là những yếu tố 
góp phần làm tăng giá cả. Ông 
Garcia nói thêm rằng khi các 
nhà sản xuất chịu mức chi phí 
đầu vào cao hơn, thì việc tăng 
giá hàng hóa tại siêu thị “có thể 
sẽ kéo dài trong năm 2022”.

Tăng giá tại trạm xăng
Theo Cơ quan Thông tin Năng 
lượng Hoa Kỳ (EIA), sự bất ổn 
xung quanh đại dịch đặt ra các 
câu hỏi về mức tiêu thụ năng 
lượng toàn cầu vào năm 2022. 
Sau khi GDP thực của Hoa Kỳ 
giảm 3.5% từ năm 2019 đến năm 
2020, EIA ước tính mức tăng là 
5.7% cho năm 2021, tiếp theo là 
mức tăng 4.3% trong năm 2022.

Giá xăng thông thường ở 
Hoa Kỳ trung bình là 3.02 USD/
gallon năm 2021, tăng từ mức 
trung bình 2.18 USD năm 2020. 
EIA dự báo giá xăng trung bình 
là 3.06 USD/gallon năm 2022.

Các nhà phân tích tại 
GasBuddy dự đoán mức tăng đáng 
kể trong vòng 4 đến 6 tuần tới, 
với những nơi như Los Angeles 
có khả năng lên đến 4.67 USD/
gallon và Atlanta đến 3.13 USD/
gallon. Theo Triển vọng Giá Nhiên 
liệu năm 2022 của GasBuddy, hầu 
hết các thành phố lớn của Hoa Kỳ 
sẽ có mức giá xăng cao nhất vào 
khoảng 4 USD/gallon hoặc thấp 
hơn một chút; trong khi đó một 
số thành phố của California có 
thể có mức giá là 5 USD/gallon.

GasBuddy dự đoán chi phí 
về xăng của Hoa Kỳ cho cả năm 
2022 sẽ đạt gần 485 tỷ USD, tăng 
gần 80 tỷ USD so với năm 2021, 
với trung bình mỗi gia đình chi 
2,341 USD cho tiền xăng.

Giá xe hơi mới và xe hơi cũ
Chỉ số xe hơi và xe tải đã qua 
sử dụng tăng 37.3% từ tháng 
12/2020 đến tháng 12/2021. 
Ngành công nghiệp này đã cho 
thấy những khó khăn trong chuỗi 
cung ứng, bao gồm nguồn cung 
vi mạch bán dẫn giảm và thiếu 
lao động khiến giá xe tăng cao.

Theo phân tích của Edmunds, 
nhu cầu tiêu dùng xe hơi vẫn cao, 
dự đoán 15.2 triệu xe hơi mới sẽ 
được bán vào năm 2022, tăng 
1.2% so với số lượng xe mới ước 
tính được bán ra vào năm 2021. 

Edmunds cũng đã ghi nhận mức 
giảm thuê xe trong năm 2021 và 
dự báo xu hướng cho thuê tiếp 
tục giảm vào năm 2022.

Trong khi đó, người tiêu dùng 
đang phải trả số tiền kỷ lục cho 
các loại xe mới. Giá giao dịch 
trung bình cho một chiếc xe mới là 
45,872 USD hồi tháng 11/2021, so 
với 39,984 USD hồi tháng 11/2020.

Giá thiết bị gia dụng vẫn ở 
mức cao
Chỉ số dành cho chi phí của 
nhiều loại thiết bị gia dụng chính 
đã tăng 8.4% vào tháng 12/2021 
so với cùng thời kỳ năm trước. 
Máy giặt đã tăng 12.1%.

Bà Elyse Moody, chuyên gia 
thiết kế nhà bếp tại Designer 
Appliances, một nhà bán lẻ thiết 
bị độc lập có hai địa điểm ở New 

Jersey, đã nói với The Epoch 
Times rằng: “Mức tăng giá trong 
lĩnh vực gia dụng là lớn nhất 
ngoài giá thịt bò và thịt heo, và các 
chi phí liên quan đến vận chuyển 
và năng lượng. Đây là thời điểm 
rất nhạy cảm để thay thế  máy 
rửa bát hoặc tủ lạnh bị hỏng.”

Bà nói, “trong năm 2022 này, 
chúng tôi dự đoán tất cả các thiết 
bị gia dụng thiết yếu sẽ tiếp tục 
tăng giá. Chuỗi cung ứng vẫn 
còn rất nhiều biến động, nguồn 
cung vẫn còn thấp và nhu cầu 
vẫn còn cao.”

Giá thuê nhà trên đà tăng
Ông Brian Carberry, biên tập viên 
kinh nghiệm của trang Apartment 
Guide and Rent.com, nói với 
The Epoch Times: “Trong những 
tháng mùa đông, nhìn chung giá 
thuê nhà tăng nhẹ hơn, nhưng 
vẫn ở mức cao do nhu cầu về căn 
chung cư cao và do nguồn cung 
hạn chế, đặc biệt là ở những khu 
vực được nhiều người yêu thích.” 

Tuy nhiên, ông Carberry lưu 
ý, khi xem xét giá cả trên cả 
nước trong vài tháng qua thì 
chi phí trung bình vẫn tương 
đối ổn định. 

Giá nhà hàng tháng có thể 
tăng lên vào mùa xuân và mùa hè.

Ông Carberry nói: “Mặc dù 
vậy, tỉ lệ tăng có thể không nhiều 
như trong năm 2021, do đã tăng 
vọt từ mùa hè năm ngoái.” 

Bình Hòa biên dịch

LANCE ROBERTS

Có một sự thật đơn giản 
nhưng thường bị bỏ qua, 
đó là sự thật về các bong 
bóng thị trường.

Bong bóng thị trường 
KHÔNG liên quan gì đến các 

việc định giá (valuation) hoặc các nguyên 
tắc phân tích căn bản.

Đúng vậy, mức định giá hiện tại đang 
ở mức đỉnh của các thị trường tăng giá 
trước đây. Như đã trình bày, S&P 500 
hiện giao dịch cao hơn 90% so với các 
mức định giá trong lịch sử.

Tuy nhiên, vì “các bong bóng” thị 
trường chứng khoán phản ánh sự đầu 
cơ, lòng tham, những cảm xúc chủ quan, 
nên việc định giá là sự phản ánh của 
những khuynh hướng tâm lý đó. Do đó, 
giá cả trở thành việc phản ánh tâm lý 
nhiều hơn.

Ở “góc độ giá cả”, mức độ của “lòng 
tham” được hiển thị đầy đủ. Hiện tại, 
S&P 500 giao dịch với độ lệch lớn nhất 
được ghi nhận so với xu hướng tích lũy 
dài hạn của chỉ số này. (Mức mà khó có 
thể dung hòa được với mức điều chỉnh 
35% của thị trường vào năm 2020)

Nói cách khác, các bong bóng thị 
trường có thể tồn tại ngay cả vào những 
thời điểm mà việc định giá và các nguyên 
tắc phân tích căn bản có thể cho kết quả 
ngược lại. Lưu ý rằng chỉ ngoại trừ năm 
1929, 2000, và 2007, mọi lần sụp đổ lớn 
khác của thị trường đều xảy ra ở các 
mức định giá THẤP HƠN hiện nay.

Không bong bóng nào giống nhau
Trong lịch sử, mọi sự sụp đổ của thị 
trường đều là kết quả của những điều 
không liên quan đến mức định giá. Các 
vấn đề như thanh khoản, hành động của 
chính phủ, sai lầm trong chính sách tiền 
tệ, suy thoái, hoặc lạm phát tăng đột biến 
là thủ phạm gây ra sự đảo ngược tâm lý.

Điều quan trọng là, các bong bóng 
thị trường và sự phá sản không bao giờ 
giống nhau.

“Có thể giả định một cách hợp lý 
nhất rằng các thị trường hoạt động đủ 
hiệu quả để mọi bong bóng thị trường 
đều khác biệt đáng kể so với bong bóng 
thị trường trước đó. Một bong bóng thị 
trường mới sẽ luôn khác với (các) bong 
bóng thị trường trước đó. Sự khác biệt 
này là vì các nhà đầu tư sẽ chỉ đặt mua 

ở mức giá đặc biệt cao nếu họ chắc chắn 
rằng những gì đã dẫn đến bong bóng 
trước đó sẽ không lặp lại.

Ông Bob Bronson nói qua Advisor 
Perspective, “Tương tự, cho dù một vụ tai 
nạn xe hơi  gây tử vong được nghiên cứu 
kỹ lưỡng đến đâu, thì vẫn sẽ có những vụ 
tai nạn xe hơi gây tử vong khác. Điều đó 
đúng ngay cả khi chúng tôi tránh được tất 
cả những sai lầm gây ra tai nạn trước đây.”

Chu kỳ thị trường hiện tại không giống 
như 1995, 1999, hay 2007 ư? Định giá, kinh 
tế, nhân tố tác động, v.v., tất cả đều khác 
nhau từ chu kỳ này sang chu kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là, thị 
trường tài chính thích ứng với nguyên 
nhân của những lần sụp đổ tai hại trước đó.

Nhưng sự thích nghi đó sẽ không 
ngăn cản được lần sụp đổ tiếp theo.

George Soros và lý thuyết về sự 
phản xạ (Theory of Reflexivity)
Với nền tảng này, chúng ta có thể hiểu 
rõ hơn về “Lý thuyết Phản xạ”. Đó là lý 
thuyết được thảo luận bởi nhà tỷ phú đầu 
tư huyền thoại, ông George Soros.

“Thị trường tài chính, không phản 
ánh chính xác tất cả những tri   thức sẵn 
có, luôn cho một cái nhìn méo mó về thực 
tế. Mức độ biến dạng có thể thay đổi theo 
thời gian. Sự biến dạng này đôi khi khá 
là nhỏ, và vào những lúc khác, lại khá rõ 
ràng. Khi có sự khác biệt đáng kể giữa giá 
cả trên thị trường và thực tế căn bản, thì 
ở đó sẽ thiếu các điều kiện cân bằng.

Ông Soros nói: “Mọi bong bóng thị 
trường đều có hai thành phần: một xu 
hướng căn bản đang thịnh hành trên 
thực tế và một quan niệm sai lầm liên 
quan đến xu hướng đó. Khi một phản 
hồi tích cực hình thành giữa xu hướng 
và quan niệm sai lầm ấy, thì sự phản hồi 
này sẽ thiết lập một quá trình chuyển 
động bùng nổ–sụp đổ (tăng nhanh– giảm 
nhanh) của nền kinh tế. Quá trình này có 

khả năng được thử thách kiểm nghiệm 
bằng các phản hồi tiêu cực kèm theo khi 
diễn ra. Nếu quá trình ấy đủ mạnh để tồn 
tại qua những lần thử nghiệm [phản hồi 
tiêu cực] này, thì quá trình ấy sẽ củng cố 
cả xu hướng và quan niệm sai lầm kia.”

Cuối cùng, những kỳ vọng của thị 
trường trở nên xa rời thực tế nếu thực tế 
này buộc mọi người nhận ra rằng có liên 
quan đến một quan niệm sai lầm. Thời 
kỳ chạng vạng xảy ra khi những nghi ngờ 
ngày càng lớn. Ngày càng có nhiều người 
mất niềm tin, nhưng sức ì vẫn duy trì xu 
hướng thịnh hành.

Thông thường, các bong bóng [thị 
trường] có hình dạng không đối xứng. 
Sự bùng nổ kéo dài và bắt đầu chậm 
chạp. Bong bóng tăng tốc dần dần cho 
đến khi cân bằng  trong thời kỳ chạng 
vạng. Sự đổ vỡ là nhanh và nghiêm trọng 
vì nó liên quan đến việc bắt buộc phải 
thanh lý các khoản đầu tư kém hiệu quả.”

Biểu đồ dưới đây là một ví dụ về bong 
bóng không đối xứng.

Quan điểm của ông Soros về mô hình 
bong bóng rất thú vị vì nó thay đổi lập 
luận từ quan điểm [phân tích] căn bản 
sang quan điểm [phân tích] kỹ thuật. 
Giá cả phản ánh tâm lý của thị trường, 
tạo ra một vòng phản hồi giữa thị 
trường và các yếu tố căn bản. Như ông 
Soros đã tuyên bố:

“Thị trường tài chính không đóng 
một vai trò thụ động thuần túy; chúng 
cũng có thể ảnh hưởng đến cái gọi là 
nguyên tắc căn bản mà chúng phải phản 
ánh. Hai chức năng mà thị trường tài 
chính thực hiện này, hoạt động ngược 
chiều nhau. Trong chức năng thụ động 
hoặc nhận thức, các yếu tố căn bản được 
coi là xác định giá cả thị trường. Trong 
thị trường có tính hoạt động năng động 
hoặc thao túng, giá cả tìm cách ảnh 
hưởng đến các yếu tố căn bản. Khi cả 
hai chức năng hoạt động cùng một lúc, 
chúng can thiệp vào nhau. Biến số được 
cho là độc lập của một hàm số cũng là 
biến số phụ thuộc, vì vậy hàm số [thị 
trường] không có biến số thực sự độc 

lập. Do đó, cả hai yếu tố giá thị trường 
và thực tế căn bản đều không được xác 
định đầy đủ. Cả hai đều vướng phải một 
yếu tố không chắc chắn mà không thể 
định lượng được.”

Biểu đồ dưới đây sử dụng dữ liệu thị 
trường chứng khoán của Tiến sĩ Robert 
Shiller từ năm 1900 trên cơ sở điều 
chỉnh lạm phát. Sau đó tôi phủ lên hình 
bong bóng không đối xứng của Soros.

Lời kết
Hiện đang có nhiều tranh luận về sức 
khỏe của thị trường tài chính. Liệu giá 
cả có thể tách rời khỏi các nguyên tắc căn 
bản đủ lâu để xảy ra suy thoái kinh tế/thu 
nhập để bắt kịp với giá cả không?

Có thể. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Hơn nữa, các nhà đầu tư đã được thị trường 

“huấn luyện” để “tiếp tục đầu tư” vì “sợ bị bỏ lỡ”.
Rủi ro từ đầu cơ gia tăng, kết hợp 

với đòn bẩy vay nợ quá mức, khiến thị 
trường dễ bị điều chỉnh [giảm] lớn. Chất 
xúc tác duy nhất còn thiếu cho sự điều 
chỉnh như vậy để khởi động quá trình 
là tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư lúc 
thoát khỏi thị trường.

Tình huống này gợi nhớ đến đỉnh 
điểm của thị trường năm 1929 khi Tiến 
sĩ Irving Fisher thốt lên những lời mà giờ 
đây đã trở nên nổi tiếng: “Cổ phiếu hiện 
đã đạt đến mức cao không tưởng.”

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

Ông Lance Roberts là chiến lược gia 
đầu tư chính của  RIA Advisors  và là biên 
tập viên chính của Real Investment Report 
(Bản tin Đầu tư Thực tế), một bản tin hàng 
tuần có  hơn 100,000 người đọc trên toàn 
quốc. Bản tin bao gồm các chủ đề kinh tế, 
chính trị và thị trường vì chúng liên quan 
đến tiền bạc và cuộc sống của quý vị.

Bình Hòa biên dịch

SCOTT OLSON/GETTY IMAGES

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Sự thật về các bong bóng thị trường

Giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục cao hơn trong năm 2022

Mô hình bong bóng
 không đối xứng.  WIKIPEDIA 

Các giai đoạn đã chọn của Chỉ số S&P 500 so với mô 
hình bong bóng bất đối xứng.
REALINVESTMENTADVICE.COM/DR. ROBERT SHILLER DATA

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Chicago, Illinois, 
hôm 10/06/2021. 

Xe hơi mới được trưng bày trong một đại lý xe hơi ở Thành phố New York, hôm 05/10/2021.

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES
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vô thần, nhiều em bị ép ký vào các 
văn bản từ bỏ đức tin của mình.”

Bà Schafer (hiện 69 tuổi) đã định 
cư tại thành phố Melbourne, Úc Châu 
từ năm 1987 sau khi lần đầu di cư 
từ Ba Lan đến New Zealand 10 năm 
trước cùng chồng năm bà 24 tuổi. Bà 
cho biết: “Nhiều thành viên trong gia 
đình tôi đã bị chế độ cộng sản độc tài 
tàn bạo khủng bố.” 

Bà chia sẻ một kỷ niệm khi còn 
nhỏ tuổi bà đã tin rằng các phương 
tiện truyền thông Ba Lan hoạt động 
vì lợi ích của người dân, vì thế cô gái 
nhỏ Schafer đã từng viết thư cho các 
tờ báo để bày tỏ những băn khoăn 
của mình đối với đất nước. Thật 
không may, sau đó bà phải chứng 
kiến những hậu quả cay đắng: “Mẹ 

PETA EVANS

L
à một nghệ sĩ gốc Ba Lan 
lớn lên dưới chế độ cộng 
sản vào thập niên 50 và 
60, bà  Barbara Schafer 
thấu hiểu về hoàn cảnh 

của những gia đình bị bức hại về 
đức tin tại Trung Quốc ngày nay.

“Trẻ em dễ dàng trở thành mục 
tiêu bức hại kế tiếp sau khi bị tách 
khỏi cha mẹ,” nghệ sĩ người Úc 
Barbara Schafer chia sẽ với The 
Epoch Times: “Nhiều trẻ em Trung 
Quốc đang bị bức hại vì đức tin của 
các em, nhiều em đã bị đuổi khỏi 
trường học, hoặc bị trừng phạt vì đi 
lễ nhà thờ hay vì tham gia các hoạt 
động tôn giáo bên ngoài trường học, 
chúng bị buộc phải đọc các khẩu hiệu 
chống tôn giáo và ủng hộ chủ nghĩa Xem tiếp trang 14

kể, thì một cuộc khảo sát sau bầu cử của AP VoteCast 
cho thấy ứng viên giành chiến thắng là ông Glenn 
Youngkin của Đảng Cộng Hòa đã giành được 55% số 
phiếu bầu của người Mỹ Latin, so với 43% số phiếu 
dành cho ông Terry McAuliffe của Đảng Dân Chủ. Đó 
là một sự thay đổi lớn ở một tiểu bang mà theo một 
cuộc thăm dò ý kiến các cử tri sau khi rời phòng bỏ 
phiếu của Washington Poll năm 2020 thì tỷ lệ này là 
60% cho ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ và 40% cho 
cựu TT Donald Trump của Đảng Cộng Hòa.

Thông tin gần đây nhất: Cuộc thăm dò ý kiến do 
Marist Poll thực hiện hôm 11–13/12/2021 với 1,400 
người trưởng thành trên toàn Hoa Kỳ đã đánh giá 
mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Joe Biden. Dưới 
đây là tỷ lệ ủng hộ theo đảng phái.

Không có gì là ngạc nhiên. Cử tri của Đảng Dân 
Chủ yêu thích ông Biden, còn cử tri của Đảng Cộng 
Hòa thì không tín nhiệm ông ấy.

Và tiếp theo, hãy nhìn vào các số liệu về người 
Mỹ Latin. 

Các kết quả ở trên cho thấy có những vấn đề lớn 
cho Đảng Dân Chủ. Nhóm sắc tộc phát triển nhanh 
nhất ở Hoa Kỳ là người Mỹ Latin, hiện chiếm 19% 
dân số. Nhưng tỷ lệ ủng hộ 33% của người Mỹ Latin 
[dành cho Tổng thống Joe Biden] là ít nhất trong số 
các nhóm được khảo sát.

Kế đến, kết hợp hai nghi vấn cuối cùng, cho thấy 
người Mỹ Latin, hiện nay chủ yếu là những cử tri 
thuộc tầng lớp lao động, có tỷ lệ 65% không ủng hộ 
ông Biden, đồng tình với cử tri thuộc tầng lớp lao 

động da trắng (Không có trình độ Đại học), có tỷ lệ 
không ủng hộ là 67%.

Tôi sẽ chỉ đề cập đến một điều nữa: các cử tri ở 
vùng nông thôn thuộc mọi giai tầng có 71% không tín 
nhiệm ông Biden, cao nhất so với bất kỳ nhóm nào 
được khảo sát. Con số đó cũng xấp xỉ tỷ lệ các cử tri 
vùng nông thôn ở Virginia, cho đến gần đây vẫn còn 
là những người theo Đảng Dân Chủ, đã ủng hộ ông 
Youngkin. Về căn bản, chính những người Mỹ Latin 
ở Virginia, người da trắng ở vùng nông thôn, và các 
bà mẹ ở vùng ngoại ô (những người vừa mới đây bỏ 
phiếu cho Đảng Dân Chủ) là những người đã chuyển 
sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa.

Sự nổi dậy của người lao động
Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự nổi dậy của 
tầng lớp lao động chống lại Đảng Dân Chủ. Trước 
đây là ngôi nhà chính của những người lao động, 
Đảng Dân Chủ đã đang trở nên điên cuồng với thuyết 
sắc tộc trọng yếu (CRT), đúng đắn chính trị (PC) cực 
đoan, “sự thức tỉnh”, và sự khinh rẻ nói chung đối với 
những người dân Mỹ bình thường thuộc mọi giai 
tầng. Gần đây, ông Biden cũng nói rằng ông ấy sẽ đưa 
ra hai chương trình phổ biến với tầng lớp lao động 
trong năm 2022. Việc đình chỉ thanh toán nợ sinh 
viên sẽ chấm dứt, cũng như tín thuế trẻ em.

Những người có trình độ đại học thuộc tất cả các 
nhóm sắc tộc có nhiều khả năng ủng hộ ông Biden 
hơn vì được truyền bá trong trường đại học. Tôi xin 
trân trọng loại trừ các độc giả của The Epoch Times.
Một yếu tố khác ảnh hưởng đến người Mỹ Latin là 
nỗ lực lố bịch để thực sự thay đổi ngôn ngữ của họ, 
chuyển từ dùng để chỉ nữ giới (Latina) và chỉ nam 
giới (Latino) sang từ trung lập về giới tính là Latinx. 
Bất cứ ai đã học ngôn ngữ đều biết rằng trong số các 
ngôn ngữ thì nhiều loại – chẳng hạn như tiếng Tây 
Ban Nha và tiếng Nga, hai loại ngôn ngữ mà tôi biết rõ 
nhất – có sự phân biệt giới tính rất rõ ràng, với mỗi 
danh từ được phân ra thành giống đực, giống cái, 
hoặc trung tính.

Khi tôi học tiếng Nga tại Học viện Ngôn ngữ Quốc 
phòng ở Monterey, các giáo viên của chúng tôi – vào 
những năm 1978–1979, họ đều là những người lưu 
vong trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản Liên Xô – nói với 
chúng tôi về việc những người Bolshevik đã thực sự 
thay đổi ngôn ngữ dựa trên ý thức hệ như thế nào. 
Theo “Cách những người Bolshevik cách mạng hóa 
tiếng Nga”, một bài báo trên tờ Russia Beyond, thì 
“Sau năm 1917, chính phủ Bolshevik mới đã hành 
động dứt khoát hơn nhiều: ý định của họ là loại bỏ 
mọi thứ ‘cũ’ – chế độ Nga hoàng, tôn giáo, nền kinh tế, 
và cả ngôn ngữ.”

Đối với người Mỹ Latin, theo một cuộc thăm 
dò hồi tháng 11/2021 của Bendixen & Amandi 
International, chỉ 2% người Mỹ Latin sinh ra ở Hoa 
Kỳ sử dụng thuật ngữ Latinx, trong khi đó 40% cảm 
thấy bị xúc phạm bởi thuật ngữ này. Hôm 14/12 trên 

kênh NBC News tự do thiên tả, bà Luisita Lopez 
Torregrosa viết rằng, “Nhiều người Mỹ Latin như tôi 
thấy chữ ‘X’ này thật kỳ quặc và khó chịu vì nó không 
tuân theo cấu trúc truyền thống của tiếng Tây Ban 
Nha, khiến thuật ngữ này trở nên khá ngượng nghịu 
và khó phát âm bởi trong tiếng Tây Ban Nha thì một 
số từ kết thúc bằng hai phụ âm.”

“Trên thực tế, các cuộc khảo sát quốc gia gần 
đây về người gốc Tây Ban Nha/người Mỹ Latin 
cho thấy thuật ngữ Latinx rất không phổ biến. Các 
kênh truyền thông có ảnh hưởng và các nhóm vận 
động đã bắt đầu loại bỏ thuật ngữ này hay thậm 
chí còn phản đối việc sử dụng nó để tránh làm mất 
lòng những người không thích nó. Có lẽ thuật ngữ 
này được dự định dùng để bao gồm toàn diện hơn, 
nhưng trên thực tế nó có thể khiến mọi người cảm 
thấy muốn phản đối.”

Hôm 09/12, Liên Đoàn Công Dân Mỹ Latin Thống 
Nhất (LULAC) đã loại bỏ thuật ngữ Latinx ra khỏi 
các thông báo chính thức của họ. Dân biểu Ruben 
Gallego (Dân chủ–Arizona) viết trên Twitter rằng, 
“Khi các chính trị gia Mỹ Latin sử dụng thuật ngữ 
này, phần lớn là để xoa dịu những người da trắng cấp 
tiến giàu có, những người cho rằng đó là thuật ngữ 
chúng tôi sử dụng… Đó là một chu trình đầy ác ý có 
thành kiến sâu sắc.”

Nhưng các tổ chức như thế chẳng hạn như tổ chức 
Những Người Theo Đảng Dân Chủ Latinx Trẻ Tuổi 
của Sacramento vẫn sử dụng thuật ngữ này; việc này 
không thể tránh khỏi làm tổn thương những người 
ủng hộ Đảng Dân Chủ nói chung.

Ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở California
Ảnh hưởng của những thay đổi này trong các quan 
điểm của người Mỹ Latin vẫn còn phải chờ xem. 
“Cuộc thăm dò” duy nhất có giá trị là cuộc thăm dò 
diễn ra vào ngày bầu cử.

Thử thách đầu tiên sẽ diễn ra trong cuộc bầu cử 
sơ bộ ngày 07/06. Bởi vì tiểu bang có cơ chế Hai 
ứng viên Hàng đầu (Top Two system), nên chúng ta 
sẽ xem liệu Đảng Cộng Hòa có làm tốt hơn những gì 
mà họ đã làm trong năm 2018 hay không. Năm đó 
Đảng Cộng Hòa đã thể hiện rất kém, hai thành viên 
Đảng Dân Chủ cuối cùng đã đứng hàng đầu cho vị 
trí thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, phó thống đốc, và quản lý 
chương trình giảng dạy công (bề ngoài là người phi 
đảng phái). Nếu có đủ người Mỹ Latin chuyển sang 
ủng hộ Đảng Cộng Hòa vào tháng Sáu năm nay để bảo 
đảm các cử tri ít nhất có sự lựa chọn giữa hai đảng 
vào tháng 11, thì đây sẽ là một sự thay đổi lớn.

Thượng nghị sĩ Alex Padilla sẽ suy tính tái tranh 
cử, cùng với tất cả các các quan chức của tiểu bang, 
bắt đầu với cuộc vận động tái tranh cử của Thống 
đốc Gavin Newsom.

Kế đến, như tôi đã lưu ý trong bài viết trước của 
mình, do các phương án phân chia lại khu vực bầu cử 
mới, sẽ rất khó khăn cho Đảng Cộng Hòa để giữ được 
11 ghế của họ tại Hạ viện tiểu bang California. Nếu họ 
có thể giữ được các ghế này, hay thậm chí còn được 
thêm một vài ghế nữa, thì có lẽ người Mỹ Latin sẽ 
đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi này.

Đây là lý do tại sao chính trị lại rất thú vị. Các 
quân cờ trên bàn cờ 5D tiếp tục tự xoay chuyển 
vòng quanh.

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

Ông John Seiler là một nhà viết bình luận kỳ cựu 
của California. Ông đã viết các bài xã luận cho nhật 
báo Orange County Register trong gần 30 năm. Ông là 
một cựu binh của Lục quân Hoa Kỳ và là cựu tham vụ 
báo chí của Thượng nghị sĩ Tiểu bang California John 
Moorlach. Ông viết blog tại johnseiler.substack.com

Doanh Doanh biên dịch

Người Mỹ Latin chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa sẽ 
làm rung chuyển các cuộc bầu cử ở California 

Những đứa trẻ thuần khiết
trong tranh của họa sĩ Barbara Schafer 

ALL PHOTOS COURTESY OF BARBARA SCHAFER

Tác phẩm “Gratitude” (Tạm dịch: Lòng biết ơn) của bà Barbara Schafer. Sơn dầu trên vải; 116 cm x 84 cm. 

Bà Barbara Schafer với tác phẩm sơn dầu “Gratitude” (Tạm dịch: Lòng biết ơn) 
trong triển lãm tại Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế NTD 2019 ở New York.

xuất tại Mỹ, với độ tinh khiết, hàm 
lượng và hiệu quả cao, là sản phẩm 
có danh hiệu và đảm bảo chất 
lượng. Trong lúc thị trường khan 
hiếm, có hàng mới về, đặt trước 
càng sớm càng tốt! 

Mã giảm giá đặc biệt: 555

    Lựa chọn thương hiệu sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe là quan 
trọng nhất! Trong 27 năm qua, 
Edward không có lời phàn nàn nào 
từ khách hàng; được đón nhận 
nồng nhiệt với những lời nhận xét 
rất tích cực, bán chạy nhất ở Hoa 
Kỳ và trên toàn thế giới.

Địa chỉ bán hàng độc quyền 
của American Edward: 

9552 Las Tunas Dr. Temple 
City CA91780 

Điện thoại miễn phí: 1-888-
669-7888 www.edvip.com

   Ai cũng muốn kéo dài tuổi thọ, 
muốn ngày càng trẻ ra, muốn ít ốm 
đau, không ốm đau, không muốn 
dùng thuốc, những năm gần đây 
các nhà khoa học đã tìm ra yếu tố 
trường thọ NMN trong tự nhiên, 
và yếu tố kéo dài tuổi thọ NMN là 
biến tất cả những điều này dần trở 
thành Hiện Thực!

Các nhà khoa học tiến 
hành nghiên cứu chuyên 
sâu về yếu tố tuổi thọ NMN

    Trước hết, yếu tố kéo dài tuổi 
thọ NMN, với tư cách là một công 
nghệ chống lão hóa, là kết quả của 
quá trình nghiên cứu miệt mài của 
nhà sinh vật học David Sinclair của 
Trường Y Harvard.

   Ông đã lặp lại nhiều lần các 
thí nghiệm trên chuột và phát hiện 
ra rằng NMN có thể làm trẻ hóa 
những con chuột già, thay đổi tuổi 

thọ của các tế bào già và kéo dài 
tuổi thọ thêm một phần ba. Điều 
tương tự cũng áp dụng cho thân 
thể con người, và họ có thể sống 
thêm ba mươi hoặc bốn mươi năm.

    Kết luận này đã được chứng 
thật, và được giới sinh vật học 
chấp nhận, nó gây chấn động toàn 
thế giới, rất nhiều người giàu hàng 
đầu đã áp dụng nó. NMN có thể 
làm cho tế bào của con người phát 
triển ngược với sự lão hóa. Nguyên 
nhân chính là nó có thể làm cho 
những tế bào đã mất sức sống 
trở nên trẻ trung và tràn đầy năng 
lượng.

   M ột  g iáo  sư t ạ i  Đạ i  học 
Washington đã cho những con 
chuột mắc bệnh tiểu đường uống 
NMN trong một tuần và nhận thấy 
rằng lượng đường trong máu của 
những con chuột này giảm xuống 
mức bình thường. Hiện một số 
nước như Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nhật 

Bản đã sử dụng NMN để kiểm soát 
lượng đường trong máu, cải thiện 
chuyển hóa năng lượng và các 
biến chứng do lão hóa gây ra.

    Từ năm 2016 đến 2018, các 
tổ chức nghiên cứu khoa học 
hàng đầu thế giới như Trường Y 
Harvard, Đại học Washington và 
Đại học Inkei của Nhật Bản đã tiến 
hành nghiên cứu chuyên sâu về 
NMN, một nghiên cứu toàn diện 
và mạnh mẽ từ nhiều khía cạnh 
như đẩy lùi chứng teo cơ, nâng 
cao thể lực. , bảo vệ tim mạch và 
mạch máu não. đã khẳng định tác 
dụng tuyệt vời của NMN trong việc 
chống lão hóa.

Trong những năm gần đây, các 
tạp chí học thuật có thẩm quyền 
nhất trên thế giới đã liên tục công 
bố các báo cáo nghiên cứu trên cơ 
thể con người và động vật, chứng 
minh đầy đủ rằng bổ sung NMN có 
thể tăng cường hiệu quả khả năng 

miễn dịch, làm chậm quá trình lão 
hóa, do đó điều chỉnh và cải thiện 
cơ bản các triệu chứng lão hóa 
khác nhau. Tờ "Daily Mail" của Anh 
đăng: Con người có thể thực hiện 
giấc mơ sống đến 150 tuổi!

Yếu tố trường thọ NMN, trước 
năm 2018, chỉ được những người 
giàu có hàng đầu như ông Lý Gia 
Thành và ông Buffett mới có khả 
năng tài chánh hưởng dụng yếu 
tố trường thọ của NMN. Ngày nay, 
công chúng cũng có thể được 
thưởng thức NMN9600. Được sản 

 S 2020 年 4月 20 日，饅頭基金會捐贈口罩予核桃市。（徐綉惠／大紀元）

NMN đang biến điều này dần trở thành hiện thực!

Tiếp theo từ trang 1

Các cử tri  bỏ phiếu 
tại Văn phòng 
Đăng ký Hạt Los 
Angeles ở Norwalk, 
California vào ngày 
05/11/2018, một 
ngày trước cuộc 
bầu cử giữa kỳ ngày 
06/11 ở Hoa Kỳ. 

REDERIC J. BROWN/AFP VIA GETTY IMAGES
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Tôi thực sự tin rằng lối 
thoát duy nhất dành 
cho nhân loại là khi mọi 
người có thể tự sửa chữa 
những lầm lỗi của bản 
thân đồng thời đề cao 
lòng tốt và sự từ bi khi 
đối đãi với nhau.
Họa sĩ Barbara Schafer

NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

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

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

Tommy Tran
State Farm Agent

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

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

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

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384

tôi đã bị trừng phạt bởi vì hành động 
của tôi.”

Từ đó, bà nhận ra quyền tự do về 
thông tin không hề tồn tại. “Mọi bức thư 
mà chúng tôi nhận được từ Tây phương 
đều bị đọc trước và một số thông 
tin trong đó bị tô xóa bằng mực đen.”

Bà Schafer hồi tưởng: ngay từ khi 
còn nhỏ, bà đã từng đứng canh gác 
ngoài cửa sổ để cha của bà nghe Đài Âu 
Châu Tự do hoặc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ 
vì nếu bị phát hiện họ có thể bị bỏ tù.

“Khi các luật lệ của cộng sản thâm 
nhập sâu vào mọi ngõ ngách của xã 
hội, con người ngày càng suy thoái 
đạo đức, kiêu ngạo, lười biếng và coi 
thường bản thân. Tham nhũng và hối 
lộ tràn lan, vì thế phiếu ăn đã ra đời.”

Ba Lan đã thoát khỏi ách cai trị chế 
độ của cộng sản sau sự kiện Liên Xô sụp 
đổ vào năm 1989. Bà Schafer tin rằng 
chế độ cộng Trung Cộng ngày nay cũng 
sẽ phải đối diện với số phận tương tự.

Bà tiếp tục: “Cũng giống như cuộc 
đàn áp các tín đồ Cơ Đốc dưới sự cai 
trị của đế quốc La Mã, Trung Cộng sẽ 
sụp đổ vì đã bức hại đến chết hàng 
triệu vô tội.”

‘Sự thuần khiết và thiện lương’ 
của trẻ nhỏ
Bà Schafer tin rằng “hòa bình và 
những giá trị tốt đẹp sẽ chiến thắng” 
và hy vọng những tác phẩm của mình 
sẽ khơi dậy sự tò mò ở công chúng. Bà 
nói rằng ngay cả khi khán giả dừng lại 
chỉ để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời 
trong vài giây ngắn ngủi, công việc của 
bà cũng không phải là vô ích.

Bà cho biết: “Tôi thực sự tin rằng lối 
thoát duy nhất dành cho nhân loại là khi 
mọi người có thể tự sửa chữa những 
lầm lỗi của bản thân đồng thời đề cao 
lòng tốt và sự từ bi khi đối đãi với nhau.”

Bà Schafer đặc biệt thích miêu tả 
sự “thuần khiết và thiện lương” của 

trẻ nhỏ từ các quốc gia khác nhau 
trong các tác phẩm nghệ thuật của 
mình. “Những em nhỏ có rất nhiều 
điểm chung trước khi trưởng thành 
và bị ảnh hưởng bởi xã hội,” bà nói.

Một vài tác phẩm về trẻ em của 
bà đã được trưng bày tại nhiều cuộc 
triển lãm khác nhau, bao gồm bức vẽ 
“Gratitude” (Tạm dịch: Lòng biết ơn) 
— khắc họa hình ảnh hai chị em gái với 
đức tin vào Pháp Luân Công đang mặc 
trang phục truyền thống Hàn Quốc; 
và những bức chân dung về những em 
nhỏ trong trang phục truyền thống.

‘Phật quang phổ chiếu tại
Hồng Kông’
Trong một tác phẩm sơn dầu khác, 
có tựa đề “Buddha Light Shines in 
Hồng Kông” (Tạm dịch: Phật quang 
phổ chiếu tại Hồng Kông), bà Schafer 

đã miêu tả một sự kiện có thật về một 
người cha và hai cô con gái. Mới đây, 
họ đã từ Úc đến Hồng Kông nhằm 
truyền cảm hứng và mang hy vọng tới 
cho mọi người.

“Sự kiện Hồng Kông được trao trả 
cho Trung Quốc đã trở thành cơn ác 
mộng đối với nhiều người”: bà Schafer 
đề cập đến việc Hồng Kông được bàn 
giao vào năm 1997 cho chính quyền 
Trung Cộng và cuộc chiến của người 
dân để giành độc lập khỏi chế độ cộng 
sản trong những năm gần đây.

Vào thời điểm được mô tả trong 
tranh — người cha và các cô con gái 
đang phát tờ rơi nói về Pháp Luân Công 
và cuộc bức hại ở Trung Quốc — Trung 
Cộng đã cố gắng mở rộng quy mô của 
chiến dịch bức hại tín ngưỡng này vươn 
ra khỏi đại lục đến tận Hồng Kông thông 
qua các nhóm mặt trận khác nhau.

Sự thiện lương, sự điềm tĩnh và 
lòng chân thành của ông bố trẻ người 
Úc cùng với lòng tốt và sự nhẫn nại của 
các cô con gái được thể hiện qua việc 
nắm giữ những bảng thông tin phía 
trên họ, khi họ cùng với hàng trăm học 
viên khác từ khắp nơi trên thế giới đến 
nơi đó nhằm giúp công chúng hiểu rõ 
về cuộc bức hại. Và nỗ lực trên cũng 
phần nào để đối phó với việc Trung 
Cộng đang gia tăng thực thi lệnh cấm 
đối với môn tu luyện này tại Hồng Kông.

Trên nền của bức tranh, bà Schafer 
quyết định lồng ghép một cảnh có từ 
nhiều năm trước — một nhóm lớn 
người Hồng Kông cầm ô, tượng trưng 
cho “Phong trào ô dù” của sinh viên 
Hồng Kông từ năm 2014, nơi những 
người biểu tình mang ô bên mình để 
che chắn sự đàn áp bằng bình xịt tiêu 
cay và hơi cay từ phía cảnh sát.

Bức tượng Phật bằng đồng lớn 
trên Đại Dữ Sơn của Hồng Kông được 
mô tả ở góc trái trên cùng của tác 
phẩm tỏa ánh sáng thần thánh xuống 
khung cảnh bên dưới. Bà Schafer khắc 
họa dòng chữ “Chân - Thiện - Nhẫn” 

Những đứa trẻ thuần khiết
trong tranh của họa sĩ Barbara Schafer 

Tiếp theo từ trang 13

(các nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân 
Công) trên biểu ngữ màu xanh.

Bức tranh sơn dầu “The Sea of 
Suffering” (Tạm dịch: Biển khổ) của bà 
được hoàn thành nhằm tôn vinh những 
mất mát mà những đứa trẻ Pháp Luân 
Công phải thầm lặng trải qua. Mỗi đứa 
trẻ được miêu tả trong tranh là một câu 
chuyện có thật giữa cuộc bức hại. Khi đề 
cập đến những em nhỏ trong tranh, bà 
Schafer thổ lộ: “Nhiều em đã trở thành 
trẻ mồ côi hoặc lạc mất thân nhân. Tôi 
vẽ một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp để đưa 
các em lên thiên đường.” Những em nhỏ 
được bà vẽ trong tư thế đang ngồi trên 
những hoa sen trắng – tượng trưng cho 
“sự thuần khiết và ngây thơ” – đang 
vươn xa đến tận chân trời.

Song Ngư biên dịch

ALL PHOTOS COURTESY OF BARBARA SCHAFER

“Buddha Light Shines in Hồng Kông” (Tạm dịch: “Phật quang phổ chiếu tại Hồng Kông”) của bà Barbara Schafer. 
Tác phẩm sơn dầu trên vải; 90 cm x 60 cm.

Một bức ảnh bà Barbara Schafer khi còn 
nhỏ với bố mẹ ở Ba Lan.

Một số tác phẩm của bà Barbara Schafer: Bé trai Ba Lan trong trang phục truyền thống; Bé gái Ba Lan trong trang phục truyền thống; Bé gái Nam Âu trong trang phục truyền thống; Bé gái Phi Châu trong trang phục truyền thống. Chất liệu pastel.

Một số tác phẩm của bà Barbara Schafer: Cậu bé Trung Hoa trong trang phục truyền thống; Bé gái Nhật Bản 
trong trang phục truyền thống. Chất liệu pastel.

Một chi tiết của tác phẩm sơn dầu “The Sea of Suffering” (Tạm dịch: Biển khổ): (Bên trái) là cậu bé 
8 tháng tuổi, Meng Hao; (Bên phải) là bé Huang Ying.

Tác phẩm 
“The Sea of 

Suffering” 
(Tạm dịch: 

Biển khổ) của 
bà Barbara 

Schafer. Tranh 
sơn dầu trên 
vải; 120 cm x 

120 cm.
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ZHOU HUIXIN
 

Trong suốt thời đại Nam Bắc Triều, 
truyền thuyết về Nhân Nhật (Ngày con 
người) được xem là ngày lễ quan trọng 
nhất tại đất nước Trung Hoa. Thật 
không may, truyền thống sâu sắc và 

ý nghĩa này đã bị lãng quên tại Trung 
Quốc ngày nay, mặc dù truyền thống này 
vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.

Nguồn gốc lễ Nhân Nhật (Ngày 
Con người) 
Trong suốt triều đại nhà Hán, Nhân 
Nhật đã trở thành một phần của truyền 
thống mừng năm mới ở Trung Quốc. 
Đó là ngày mùng 7 giáng Giêng âm lịch.

Trong sách “Tiên Tri” có ghi chép 
lại, “Trước khi tạo ra con người, Nữ 
Oa đã lần lượt tạo ra gà vào Mùng 1 
tháng Giêng âm lịch, chó vào Mùng 2 
tháng Giêng âm lịch, cừu vào Mùng 
3 tháng Giêng âm lịch, heo vào Mùng 
4 tháng Giêng âm lịch, bò vào Mùng 5 
tháng Giêng âm lịch và ngựa vào Mùng 
6 tháng Giêng âm lịch.”

Sau triều đại nhà Ngụy và nhà Tấn, 
một truyền thuyết mới đã xuất hiện 
liên quan đến Nhân Nhật. Theo truyền 
thuyết của Trung Quốc, thần Nữ Oa 
dùng bùn đất để tạo ra nhân loại ngày 
nay; vì vậy, người ta cho rằng ngày 
Mùng 7 tháng giêng âm lịch là ngày sinh 

nhật của nhân loại. 
Nữ Oa được biết đến như một nữ 

Thần sáng tạo và tổ tiên của loài người. 
Là một nữ Thần toàn năng, bà có thể tạo 
và biến hóa ra vạn vật. Bà đã tạo ra một 
nhóm người nhỏ mô phỏng theo hình 
dáng của chính mình. Bằng cách này, 

trái đất nhanh chóng được bao phủ bởi 
dấu vết của con người.

Nữ Oa cũng ban ra giáo lý hôn nhân 
gia đình, để con người có thể dựa vào 
khả năng sinh sản mà tự phát triển 
giống nòi. Vì thế, bà được xem là người 
mai mối đầu tiên và được tôn xưng là 

nữ Thần hôn nhân.
Những cặp vợ chồng hiếm muộn 

con đã cầu nguyện Nữ Oa ban con cho 
họ. Vì vậy, Nữ Oa không chỉ là nữ Thần 
hôn nhân mà còn là nữ Thần sinh nở.

Sau đó, để cứu loài người thoát 
khỏi diệt vong, Nữ Oa đã vá một vùng 
trời bị rách bằng cách luyện đá. Vì vậy 
bà cũng được được tôn là Thần nữ 
bảo vệ nhân loại.

Người xưa quan niệm rằng Mùng 
7 tháng Giêng âm lịch nên có nắng, 
tượng trưng cho trường thọ và thịnh 
vượng, cũng như thiên hạ thái bình.

Trong sách “Tiên Tri” của Đông 
Phương Thục Hán có viết: “Ngày mồng 
7 Nhân Nhật, thời tiết đẹp từ bình minh 
đến hoàng hôn, trăng sáng rõ, ban đêm 
có thể nhìn thấy các vì sao,  thiên hạ thái 
bình. Người trị vì và các tộc trưởng sẽ 
cùng nhau họp mặt trong hòa bình.” 

Tuy nhiên, nếu vào ngày mồng 7 
mà “thời tiết lạnh và khắc nghiệt, có 
nghĩa là năm đó sẽ có bệnh tật và sức 
khỏe yếu ớt.”

Hàng năm, người dân làm một 

chuỗi các hình người giấy, kết nối 
chúng với nhau, để tôn vinh nữ Thần 
đã tạo ra con người, cầu mong bà ban 
cho con đàn cháu đống. 

 
Món ăn của Nhân Nhật: Súp 
bảy loại thảo mộc quý
Sinh ra con người là một điều rất 
quan trọng đối với nhân loại, vì vậy, 
nên ngày lễ Nhân Nhật được quan 
tâm đặc biệt, từ đó mà hình thành nên 
nhiều lễ hội khác nhau.

Một trong những phong tục của 
Nhân Nhật ở phía Nam bờ sông 
Dương Tử là nấu một món súp với bảy 
loại thảo mộc theo mùa. 

Từ súp (羹) trong tiếng Trung đồng 
âm với từ (更) có nghĩa là đổi mới 
hoặc tái tạo, vì vậy món súp truyền 
thống này tượng trưng cho sự đổi 
mới. Người ta tin rằng món ăn này có 
thể giúp loại bỏ những tà khí và chữa 
lành các bệnh tật. 

Nếu Tết Nguyên Đán tượng trưng 
cho sự khởi động mọi thứ thì Nhân 
Nhật tượng trưng cho sự đổi mới, tái 

tạo của cuộc sống con người.

Trang phục trong lễ Nhân Nhật 
Người Trung Quốc cổ xưa có phong 
tục đeo “Ren Sheng” hoặc Cai Sheng 
hằng ngày. Đó là một loại mũ đội đầu 
bắt nguồn từ thời đại nhà Tấn, người ta 
đã cắt giấy thành hình những bông hoa 
và hình người, hoặc chạm khắc những 

lá vàng để dán lên mũ hoặc cài lên tóc.
Hình người bằng giấy tượng trưng 

cho sự tái tạo tâm linh của con người. 
Thời đó, phong tục không chỉ dựa trên 
nguyện vọng sinh nở, mà quan trọng 
hơn là dựa trên góc nhìn của người 
Trung Quốc cổ xưa về cuộc sống con 
người, rằng con người có cần phải 
thường hằng tu tâm dưỡng tánh.

 
Phong tục cùng nhau đi lên núi 
cao trong ngày lễ Nhân Nhật 
Cho đến thời nhà Đường, vào ngày lễ 
Nhân Nhật, người ta vẫn còn giữ phong 
tục cùng nhau leo lên núi cao, tượng 
trưng cho chuyến du xuân đầu tiên 
sau mùa đông dài lạnh lẽo. Các nho sĩ 
cổ đại thường leo lên các đỉnh núi cao, 
nơi đó, họ có thể làm thơ và vẽ tranh.

Nhân Nhật chính là ngày sinh nhật 
của con người, là ngày để tỏ lòng biết 
ơn đến Nữ Oa đã tạo ra con người, 
bảo vệ con người và giữ cho con người 
được tiếp tục sinh tồn.

 
Thiên Ân biên dịch

LISA ROMEREIN
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LISA ROMEREIN

Phòng chung cho gia đình của một ngôi nhà hướng biển tại vùng Oceanside, phía nam California, do cặp vợ chồng Steve và Brooke Giannetti thiết kế. Họ là những kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất được biết đến với “phong cách patina” (Tạm 
dịch: phong cách lớp gỉ đồng), pha trộn giữa xu hướng thẩm mỹ sử dụng sự cũ mòn của thời gian và vẫn mang tính hiện đại. Các dự án của họ được trình bày chi tiết trong cuốn sách mới “Những ngôi nhà Patina” của Nhà xuất bản Gibbs Smith.

Đồ nội thất mộc mạc và những chiếc gối ôm ấm áp tràn ngập ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha ở Malibu, California do Steve và 
Brooke Giannetti thiết kế. 

Trái: Khăn trải bàn làm từ vải linen được làm bằng những phương pháp dập tay truyền thống. Khăn có màu xanh lá của cây xô 
thơm hoặc màu xanh lam nhẹ dịu (Alma Tablecloth by Aerin, $375) ; Phải: Họa tiết hoa mẫu đơn và hoa hồng với các màu hồng 
và vàng rực rỡ tạo nên điểm nhấn lý tưởng cho chiếc gối kê ghế sofa. (Nhà thiết kế Guild Tourangelle Peony Throw, giá $310).

Herend, một công 
ty sản xuất đồ 
gốm có trụ sở tại 
Hungary, đã từng 
cung cấp các vật 
phẩm gốm sứ cho 
triều đại Habsburg. 
Họa tiết đặc biệt 
này được giới thiệu 
vào những năm 
1850, với các loại 
trái cây và rau quả 
khác nhau được 
sắp xếp khá kỳ lạ. 
Những chiếc đĩa 
loại này được thủ 
công với đường 
viền mạ vàng 24k. 
(Ảnh: Bộ đồ ăn 
Market Garden của 
Herend, giá $730 
cho bộ 5 món)

Những bông hoa màu vàng và xanh lá cây được đặt trong phòng trang điểm bên trong một ngôi nhà ở Maine do 
Steve và Brooke Giannetti thiết kế. 

Tranh minh họa truyền thuyết Nữ Oa tạo ra con người.

Giáo sư thiết kế nội 
thất Travis Wilson 
hướng dẫn cách đưa 
các họa tiết hoa lá 
vào mái ấm của bạn
TRAVIS KELLY WILSON 

 

Mùa xuân là thời điểm 
để tẩy sạch và làm tươi 
sáng hơn cuộc sống của 
bạn. Thêm thắt các họa 

tiết hoa lá mùa xuân cho căn nhà 
thân thuộc khiến tinh thần của bạn 
sảng khoái hơn.

Giáo sư thiết kế nội thất Travis 
Wilson chia sẻ vài cách thêm thắt các 
họa tiết hoa lá mùa xuân làm điểm 
nhấn trong những thiết kế nội thất 
của ông. 

Với những đóa hoa bung nở và 

sắc xuân đang tràn ngập trong không 
khí, đã đến lúc làm tươi mới nhiều 
khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt 
là ngôi nhà của chúng ta. Vì vậy hãy 
gấp lại tấm chăn dày đó, thay tấm vải 
flannel đó và làm đồ đạc của bạn trở 
nên nhẹ nhàng hơn với những mẫu 
trang trí mùa xuân tươi tắn. 

Hãy kiếm tìm vẻ đẹp từ thiên 
nhiên và đem nó vào ngôi nhà của 
bạn. Đây là thời điểm để tẩy sạch và 
và làm cuộc sống của bạn tươi sáng 
hơn. Giống như có bài thơ viết rằng, 
những cơn mưa rào tháng Tư chào 
đón những bông hoa tháng Năm.  

Biểu tượng của mùa xuân ngập 
tràn xung quanh ngôi nhà của chúng 
ta; thiên nhiên đang hướng chúng 
ta [đến việc] sử dụng những phông 
nền đem lại sự đổi mới. Làm thế nào 
để chúng ta làm mới ngôi nhà của 
mình, và tiếp đó, làm tâm hồn của 
mình được khởi lên? Có một cách, 
chính là thêm vào những yếu tố hoa 

Mùng 7
tháng Giêng 
âm lịch và 
Truyền thuyết 
Nữ Oa tạo ra 
con người 

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ NỘI THẤT

VĂN HÓA ALL PHOTOS BY EPOCH TIMES

Tranh minh họa truyền thuyết
Nữ Oa đội đá vá trời.

cỏ xung quanh căn nhà của bạn. Khi 
những đóa loa kèn của Lễ Phục sinh 
bắt đầu khai nở, chúng ta nên xếp 
đặt những đồ vật và tông màu sáng 
hơn vào ngôi nhà. 

Vào năm 2005, trường Đại học 
Rutgers đã hoàn thành ba nghiên 
cứu về những tác động đến cảm xúc 
của những loài hoa và cách chúng 
thay đổi trạng thái tinh thần của một 
người qua một ngày. 

 Trong nghiên cứu đầu tiên, tất cả 
147 nữ giới tham gia [nghiên cứu] đã 
mỉm cười ngay sau khi nhận được 
những đóa hoa và cho biết họ có tâm 
trạng tích cực trong tối đa ba ngày. 

Nghiên cứu thứ hai cho thấy đàn 
ông và phụ nữ có những hành vi xã 
hội tích cực hơn sau khi nhận hoa. 
Nghiên cứu thứ ba cho thấy những 
người trên 55 tuổi đã cải thiện trí 
nhớ sau khi nhận hoa. Thêm hoa 
vào ngôi nhà của chúng ta chỉ có thể 
đem lại lợi ích cho cuộc sống của 
chúng ta mà thôi.

Có rất nhiều cách để đem mùa 
xuân vào ngôi nhà của bạn. Một chút 
xoay chuyển các đồ vật trong nhà có 
thể có tác dụng đáng kể trong việc 
tạo ra một không gian mới. Quay 
trở lại với ngày trước, ông bà của ta 
thường kéo tất cả đồ dụng trong nhà 
ra ngoài để cọ rửa, thông báo cho cả 
gia đình rằng mùa xuân đã đến. Sơn 
lại mới [vật dụng], gấp những chiếc 
khăn dày lại và lau sạch mọi vật dụng 
là dấu hiệu cho thấy một mùa khác 
đang đến với chúng ta. 

Nghiên cứu của trường Đại học 
Rutgers đã chỉ ra rằng, một bình hoa 
cắm đơn giản có thể khiến tâm trạng 
của bạn tốt hơn.

Một cách là thay thế những bức 
tranh xung quanh ngôi nhà của bạn 
bằng những hình ảnh về hoa cỏ. Bức 
hình có thể là một bông hoa thật, 
những phiên bản cách điệu hoặc các 
bức tranh trừu tượng rực rỡ. Hãy 
tìm thứ gì đó xinh đẹp với màu sắc 
đem lại nhiều khí lực. 

Xoay chuyển một vài bức ảnh 
được đóng khung theo mỗi mùa 
cũng là một cách hay vì nó đem lại 
ấn tượng về việc luôn có thứ gì đó 
mới trong nhà. Những bức ảnh này 
có thể được đặt ở bàn gần cửa ra 
vào nơi bạn đặt chìa khóa chìa cửa, 
hoặc trên đoạn tường vào tiền sảnh. 

Khi trở về hoặc ra khỏi nhà, bạn 
sẽ được chào đón bằng vật phẩm 
trưng bày nhiều màu sắc. Một nơi 
khác nữa là cửa phòng tắm của bạn. 
Khi bạn thức dậy và chuẩn bị mọi 
thứ, một bức ảnh về không gian 
khoáng đạt rực rỡ sẽ đem đến cho 
bạn niềm hân hoan để bắt đầu một 
ngày mới. 

Một ý tưởng khác là sử dụng hoa 
thật. Hãy đặt một bó hoa nhỏ trên 
kệ bếp, hoặc ở góc dùng điểm tâm 
sáng; một chút hương xuân sẽ chào 
đón bạn vào mỗi buổi sáng – mong 
rằng điều này sẽ giúp giảm bớt phần 
nào căng thẳng khi bạn chuẩn bị cho 
ngày mới.

Màu sắc của các bức tường, đồ 
nội thất và đồ đạc cố định trong nhà 
có thể giúp lựa chọn những [hoạ tiết] 
hoa cỏ. Đối với những căn phòng 
màu sắc trắng và hơi xám, hãy chọn 
loại hoa có màu hồng hoặc tím. Đối 

với những căn phòng sử dụng gam 
màu tối hơn hoặc gam màu tự nhiên, 
hãy sử dụng những loại hoa trắng và 
vàng; tất cả sẽ tỏa ra sự tươi mát của 
mùa xuân. Tương tự, hãy sử dụng 
những chiếc bình trong suốt hoặc 
trắng có những kích thước phù hợp 
với kệ hoặc phù hợp với hình dạng 
và tỷ lệ của chiếc bàn.

Nếu bạn có một chiếc kệ hoặc bàn 
coffee dài, hãy sử dụng nhiều chiếc 
bình có độ cao khác nhau. Nếu bạn 
có một chiếc bàn đặt ở cửa ra vào 
với một bức tranh hoặc tấm gương 
treo trên đó, hãy sử dụng một chiếc 
bình tròn thấp để giảm bớt sự cản 
trở về mặt thị giác của hoa. Trong 
phòng ăn, bạn cũng nên sử dụng 
những chiếc bình ngắn với từng bó 
hoa ngắn để gia đình bạn không phải 
nhìn cách bài trí đó trong khi nói 
chuyện với nhau. 

Một mẹo tạo điểm nhấn đơn giản 
khác là thêm những chiếc gối hoa 
mới hoặc những chiếc gối kê nhỏ 
trên ghế sofa. Bởi vì bạn đã cất đi 
tấm chăn dày rồi, vậy hãy thay thế 
chúng bằng những tấm phủ có màu 
sáng để bổ khuyết cho chiếc ghế sofa 
hoặc chiếc ghế đơn của bạn. Nếu 
những đồ nội thất của bạn có chất 
liệu da thuộc hoặc vải có màu tối 
hơn, hãy chọn tông màu hoặc hoa 
văn sáng hơn. Nếu đồ nội thất của 
bạn có màu sáng, hãy chọn những 
món có điểm nhấn màu xanh lam 
hoặc vàng.

Một lựa chọn khác là thêm chất 
liệu vải hoạ tiết hoa cho mùa xuân. 
Những mẫu vải in hoa sẽ cho cảm 
giác nhẹ nhõm hơn. Tính đối xứng 
cũng đem lại những chuyển động mặc 
nhiên, và cả năng lượng cho thị giác. 

Mùa xuân cũng đánh dấu sự trở 
về của các loài chim, chúng mang 
đến nguồn năng lượng tràn đầy với 
những chuyển động nhanh nhẹn 
cùng âm thanh vui vẻ. Hãy sử dụng 
những gợi nhắc đầy cảm hứng này 
bằng cách kết hợp màu sắc của chim 
sơn ca, chim sẻ cánh vàng hoặc chim 
hồng y giáo chủ vào các hạng mục 
khác nhau trong ngôi nhà của bạn.

Nếu bạn có những chậu cây ngoài 
trời hoặc một khu vườn nhỏ, thì 
việc trồng hoa sẽ mang lại hiệu quả 
tương tự khi bạn rời khỏi nhà. Hãy 
lưu ý những món quà nhỏ tinh tế mà 
thiên nhiên đã ban tặng này.

Thêm vào những màu sắc pastel 
đơn giản, vải in họa tiết hoa, hoặc 
hoa có thể làm ngôi nhà bạn tươi 
mát hơn. Hãy tìm các vật có thể thay 
đổi theo mùa, di dời chúng quanh 
nhà, và cũng dễ dàng cất giữ. Chúng 
đem thiên nhiên vào ngôi nhà của 
bạn và vẫn truyền cảm hứng cho bạn 
bước ra và tận hưởng không gian 
bên ngoài. Hãy nghĩ đến những thứ 
sang trọng và nhiều màu sắc với sự 
thoải mái thư thái cho những mẫu 
trang trí mùa xuân của bạn.

Travis Kelly Wilson là một giáo sư 
về thiết kế nội thất tại trường Đại 
học Western Kentucky. Ông là tác 
giả của một bộ sách dành cho trẻ em 
có tên “Kiến trúc sư đầy ước vọng” 
(The Aspiring Architect). 

Thiên Minh biên dịch

Mang mùa xuân 
vào nhà
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Những người 
trẻ tuổi sẽ 
cần phải 
mạnh mẽ 
nếu muốn 
tồn tại và 
phát triển 

trong sự hỗn 
loạn này.

PUBLIC DOMAIN

SERGEY NOVIKOV/SHUTTERSTOCK

Chân dung 
Khổng Tử, 
1770. 

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.

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
KHÔNG CHẤT PHỤ GIA
KHÔNG DÙNG CHẤT ĐIỀU VỊ

-

Được điều chế theo 
từng phần nhỏ

Xem thêm video của 
Chef John trên:

Có bán tại:

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

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

MASTER

Taste of Joy

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 

- --
---
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---
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LEO TIMM
 

Bạn đã đạt được bước tiến nào cho những 
quyết tâm năm mới của mình chưa, hay 
chúng đã trở nên mờ nhạt và dần biến 
mất? Một số bài học cuộc sống ẩn chứa trí 
tuệ thâm sâu của người xưa Trung Hoa 
có thể sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu và  
nguyện vọng của mình trong năm nay.

Lão Tử của Đạo gia có câu “Hành trình 
ngàn dặm khởi đầu bằng một bước chân,” 
nhưng trong thế giới đầy cám dỗ ngày 
nay, khi bạn lên kế hoạch khởi động hành 
trình đó, chưa nói đến việc về đích đến thì 
đã có thể coi là một kỳ tích Hercule – vị 
anh hùng biểu trưng cho sức mạnh trong 
thần thoại Hy Lạp.

Học hỏi từ bạn bè đồng trang lứa
“Ba người đồng hành tất có một người là 
thầy của ta, chọn cái tốt của họ mà học theo, 
nhìn cái chưa tốt để tránh phạm phải.”

Câu nói này bắt nguồn từ “Luận Ngữ” 
của Khổng Tử, một tuyển tập nổi tiếng các 
cuộc trò chuyện của Ông và các học trò. 
Trước hết, Khổng Tử là một người học 
rất giỏi. Mặc dù sinh ra trong một gia đình 
nghèo khó, nhưng đến năm 15 tuổi ông 
đã dốc hết toàn bộ tâm trí theo đuổi con 
đường học vấn.

Hãy thử quan sát những thành tựu và 
thất bại của người khác, và áp dụng những 
bài học mà họ đã học được (hoặc lẽ ra nên 
học) vào những nỗ lực mà bạn theo đuổi.

Nghĩ về những di sản bạn sẽ để lại 
cho thế hệ tương lai 
Làm thế nào bạn có thể tri ân những điều 
mà người của thế hệ trước để lại? Chính 
là đóng góp điều gì đó đáng giá cho những 
người của thế hệ sau.

Khổng Tử nói, “Lập thân hành đạo, lưu 
danh hậu thế, đem lại tiếng thơm cho phụ 
mẫu, đấy là tận cùng của đạo hiếu.”

Mặc dù thực tế là đệ tử của Khổng Tử, 
Tử Dư đã đưa ra một bộ luận thuyết gồm 

18 phần về đạo hiếu, từ đó bắt nguồn câu 
nói trên, nhưng khái niệm lập thân vẫn là 
chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm.

Hãy thử tưởng tượng cách mà bạn 
muốn con cháu sẽ nhớ về đến mình? Điều 
gì sẽ khiến thế giới của họ trở nên tốt đẹp 
hơn và bạn có thể giúp họ đạt được điều đó 
bằng cách nào. 

Suy nghĩ về một bức tranh toàn cảnh 
sẽ giúp bạn định hướng các hoạt động của 
mình, tập trung vào hoàn thành những gì 
bạn cảm thấy xứng đáng làm, và cũng là để 
bạn tránh được những cám dỗ khác.

Nhẫn nại và kiên trì
Mặc kệ những gì mà các bà “mẹ hổ” đặt ra 
tiêu chuẩn quá cao, cải thiện bản thân cần 
đòi hỏi một quá trình từng bước học hỏi và 
nỗ lực không ngừng

Trong “Kinh điển về Đạo Hiếu”, 
Khổng Tử viết, “Người quân tử có thể 
tạo phúc cho bách tính mà không cần 
đền đáp ân huệ; khích lệ dân chúng chăm 
lo làm việc mà không để họ oán trách.”

Trong “Quy tắc của Nho sinh”, một bài 
văn vần Nho giáo được trẻ em học thuộc 
lòng có câu “Thánh nhân và đức hạnh có 
thể đạt được thông qua rèn luyện dần dần.”

Không có đức hạnh hoặc kỹ năng nào có 
thể học được chỉ từ sách vở, mà bạn cần 
phải có trải nghiệm và sự kiên trì. Vì vậy 
đừng ngại khó nếu chúng ta không thể thay 
đổi thói quen cũ và học một kỹ năng mới 
ngay lập tức. Bạn hãy từng bước thực hiện.

Hãy bắt tay vào làm 
Trong “Luận Ngữ,” Khổng Tử nói rằng, “Ở 
ẩn để giữ trọn cái chí của mình, làm việc 
nghĩa để đạt được cái đạo của mình. Những 
lời này ta nghe người xưa nói qua, nhưng 
chưa từng thấy qua một người như vậy.”

Bạn thật dễ dàng tuyên bố rằng bạn 
đang tuyên dương chính nghĩa, hoặc đưa 
ra phán xét cho hành động của người khác. 
Nói là một chuyện, hành động lại là một 
chuyện khác.

Suy nghĩ về một thay đổi cụ thể mà bạn 
mong muốn thấy trong cộng đồng của mình 
và tự đặt ra cho mình nhiệm vụ hoàn thành 
điều đó. Hãy nhớ rằng các mục tiêu được 
thực hiện là cụ thể, trong khả năng của bạn 
và có thời hạn hoàn thành.

Hãy nghĩ đến hậu quả
Một trong những thành ngữ nổi tiếng của 
Trung Hoa có nghĩa đen là “cột tóc lên xà nhà 
và lấy dùi đâm vào đùi”. Câu nói này đề cập 
đến câu chuyện của những thư sinh quyết tâm 
vượt qua cám dỗ của giấc ngủ. Tóc của anh ta 
sẽ được buộc một sợi dây lên trần nhà để giữ 
cho đầu không gục xuống mặt bàn. Còn người 
kia sẽ dùng dùi tự chọc vào đùi của mình 
nếu phát hiện bản thân mình đang ngủ gật.

Mặc dù bạn có thể không muốn áp dụng 
các biện pháp mạnh mẽ như vậy, nhưng ý 
tưởng này lại là một cách khá thông minh. 
Bạn có thể khắc phục bằng cách đưa ra một 
số hậu quả do bản thân mình không hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Chẳng hạn bạn có muốn cắt giảm chi tiêu 
cho cà phê của mình không? Vậy hãy dùng 
một phong bì tiền mặt riêng để thanh toán cà 
phê hàng tháng. Nếu bạn vượt quá chi tiêu 
của mình, thì cuối tháng bạn sẽ không được 
uống cà phê nữa. 

Bạn có muốn đến phòng tập thể dục ba 
lần một tuần không? Hãy hứa với bạn của 
bạn rằng bạn sẽ trả cho anh ấy 10 đô la mỗi 
khi bạn bỏ lỡ một ngày tập luyện.

 
Thiên Ân biên dịch

JEFF MINICK
 

C
hắc hẳn nhiều bậc cha 
mẹ đang tự hỏi làm thế 
nào để nuôi dạy con 
để chúng sẽ trở thành 
những người mạnh 

mẽ cứng cỏi khi trưởng thành. Bài 
viết này sẽ trình bày ba điều mà phụ 
huynh cần giúp con mình để đạt 
được mục tiêu trên.

Ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ, 
nhưng thực tế có tới 75% thanh 
niên không đủ chuẩn để có thể phục 
vụ trong quân ngũ. Số liệu thu thập 
từ Ngũ Giác Đài vào năm 2017 cho 
thấy chỉ có 25% thanh niên Hoa Kỳ 
có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vì các 
vấn đề liên quan đến béo phì và 
trình độ học vấn.

Con số thống kê có phần ảm đạm 
này là một tin không tốt đối với an 
ninh quốc gia, đối với lực lượng lao 
động trong tương lai, đối với sức 
khỏe của người dân Hoa Kỳ, và đối 
với chính những người trẻ tuổi. 

Những thử thách lâu dài mà đất 
nước chúng ta phải đối mặt như 
tình trạng lạm phát, sự thâu tóm 
thêm quyền lực từ chính phủ, nợ 
công vượt ngoài tầm kiểm soát, một 
nền văn hóa còn điên rồ hơn cả chú 
Billy Bob – người mua một chiếc du 
thuyền chỉ để trang trí cho sân trước 
của mình ở tiểu bang Iowa. 

Để giải quyết những vấn đề nhức 
nhối này, những người trẻ tuổi sẽ 
cần phải mạnh mẽ nếu muốn tồn tại 
và phát triển trong sự hỗn loạn này.

Trong một bài viết gần đây trên 
Intellectual Takeout, tôi đã thảo luận 
về tầm quan trọng của việc nuôi dạy 
những đứa trẻ mạnh mẽ. Sau bài 
viết đó, một người bạn của tôi đặt 
câu hỏi: “Vậy làm điều đó thế nào?” 
Và câu trả lời cho câu hỏi trên nằm 
trong lời tuyên thệ của hướng đạo 
sinh – Boy Scout Oath: “giữ cho thể 
chất tráng kiện, tinh thần tỉnh táo, 

và đạo đức ngay thẳng.”
 

Thể chất tráng kiện
Trẻ em nơi tôi sống hiếm khi ra 
ngoài chơi. Tôi thỉnh thoảng còn bắt 
gặp những em học sinh lớp 7–8, đi 
bộ về nhà từ trạm xe buýt trường, 
vừa đi vừa dán mắt vào màn hình 
điện thoại.

Để có những đứa trẻ mạnh 
mẽ, chúng ta phải kiểm soát thực 
phẩm của chúng. Những bữa ăn tại 
McDonald's nên chỉ là những dịp 
hiếm hoi, thay vì thường xuyên là 
món ăn chủ yếu. Thời gian trẻ em 
sử dụng những thiết bị điện tử cũng 
nên được giới hạn.

Một điều không kém phần quan 
trọng là phải tạo điều kiện để trẻ 
em chơi thể thao, động viên chúng 
tham gia các trò chơi trong sân sau, 
khuyến khích chúng đi xe đạp, đi bộ 
đường dài, và tham gia vào tất cả 
những hoạt giải trí thiên về thể chất 
khác – những hoạt động mà từ lâu 
đã trở thành một phần của thế hệ 
chúng ta. 

Những hoạt động này không 
chỉ giúp cho cơ bắp rắn chắc mà 
còn dạy trẻ nhỏ tinh thần kỷ 
luật và giá trị của việc rèn luyện. 
Một cậu nhóc vừa đoạt đai cam 
Karate và cô bé vừa tham gia 
vở diễn ballet The Nutcracker 
chắc hẳn đã có những trải 
nghiệm đáng nhớ 
trong hành 
trang cuộc đời.

 
Tinh thần 
tỉnh táo
Nhưng sẽ là thiếu 
sót nếu ta bỏ qua 
những hoàn cảnh 
bên ngoài môi trường 
giáo dục. Với cuộc sống bên 
ngoài, trẻ em phải có khả năng 
phân biệt đúng sai, cũng như 
khả năng phân biệt ‘sự kiện 

Những bài học cuộc sống
ẩn chứa trí tuệ thâm sâu của cổ nhân

thực sự xảy ra’ và ‘quan điểm ý kiến’. 
Tinh thần sáng suốt là một công cụ 
cần thiết căn bản trong nền văn hóa 
đòi hỏi sự tuân thủ gắt gao.

Ta có thể giúp trẻ em phát triển 
những kỹ năng này bằng cách cùng 
chúng thảo luận về lịch sử, văn hóa 
đương đại, và các sự kiện thời sự tại 
bàn ăn. Ta có thể dạy chúng nhận 
ra những định kiến   trong thời đại 
của chúng ta – điều mà nhiều người 
chấp nhận dễ dàng – và xoay những 
định kiến đó ngược lại, như thể 
nhìn dưới kính lúp của một người 
thợ kim hoàn để phân biệt giá trị của 
chúng. Ta cũng có thể dạy chúng đức 
tính giờ đã bị lãng quên là “vô tư”, 
suy nghĩ chín chắn để đánh giá một 
số vấn đề hoặc câu hỏi khó với càng 
ít thành kiến   càng tốt.

Ngày nay, xã hội chúng ta cần 
những người trưởng thành mang 
theo bản lĩnh đó. Và ta có thể hy 
vọng rằng, bằng cách uốn nắn tư 
tưởng các con khi còn nhỏ, con 
chúng ta mai sau cũng sẽ trở thành 
những người như vậy. 

 
Đạo đức ngay thẳng
Những bậc tiền bối không xa của 
chúng ta đã từng học được các giá 
trị của lòng quả cảm, tính chừng 
mực, sự khôn ngoan và những tính 

cách tốt có từ cha mẹ của họ, từ 
bộ sách giáo khoa kinh 

điển McGuffey 
Reader, từ 
nghệ thuật, từ 

nhà thờ và từ 
cộng đồng.

Việc giảng 
dạy về các đức tính 

truyền thống trên thực 
tế đã biến mất khỏi các 

trường học trong thời đại 
này – nơi thuyết tương đối và 
lòng tự trọng thái quá đang 
lên ngôi. Ngày càng ít người 
Mỹ đến nhà thờ. Và những giá 

trị của nền văn hóa này dường như 
bị chia rẽ đến mức rối loạn. Trong xã 
hội ngày nay, chỉ một số ít nhà lãnh 
đạo và các minh tinh còn ôm giữ 
những giá trị đạo đức.

 
Vậy phải làm sao?
Một lần nữa, chúng ta, với vai trò là 
cha mẹ và đồng thời là người cố vấn, 
có thể truyền thụ những đức tính cho 
con cái thông qua lời nói và hành vi 
của mình. Ta có thể rót đầy tai bọn 
trẻ khi chúng còn bé với những câu 
chuyện cổ tích, truyện ngụ ngôn 
Aesop, giai thoại về những người 
hùng, và truyện về lớp người đầu tiên 
đặt nền móng cho quốc gia Hoa Kỳ.

Chúng ta có thể giúp định hướng 
cho chúng khi chúng lạc lối, và sau 
này, khi lớn lên, ta bắt chúng chịu 
trách nhiệm với hành vi của mình. 
Làm việc nhà và kiếm một công việc 
vào mùa hè cũng có thể giúp trẻ trở 
mạnh mẽ khi chúng trưởng thành. 
Những công việc trên dạy trẻ những 
đức tính tốt như tinh thần làm việc 
chăm chỉ và lối sống trách nhiệm.

Nhiều bậc cha mẹ đã và đang dạy 
con những giá trị như trên. Và họ 
nhận thức được rằng nhiệm vụ của 
bậc làm cha mẹ là vô tận, rằng họ 
phải lặp đi lặp lại những bài học hàng 
nghìn lần để giáo dục các con. Lấy 
một ví dụ nhỏ: một vài bà mẹ mà tôi 
biết, khi con họ trả lời “Yeah,” ngay 
lập tức họ sửa lại: “Yes Momma.”

Một câu ngạn ngữ La Mã chỉ 
ra rằng: “Repetitio est mater 
studiorum” – Sự lặp lại là cốt lõi 
của việc học và cũng là cốt lõi cho sự 
phát triển nhân cách. 

Ông Jeff Minick có bốn người con và 
rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 
20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn 
học, và ngôn ngữ Latin cho các học 
sinh tại Asheville, North Carolina.
 
Song Ngư biên dịch

3 bước nuôi dạy trẻ
trở thành người mạnh mẽ

Người quân tử có thể tạo 
phúc cho bách tính mà 
không cần đền đáp ân 

huệ; khích lệ dân chúng 
chăm lo làm việc mà 

không để họ oán trách.
Khổng Tử

 COOKIE_STUDIO VIA FREEPIK.COM



21KINH TẾ - TÀI CHÍNHNGÀY 04 — 10/02/202220 GIÁO DỤC & ĐỜI SỐNG NGÀY 04 — 10/02/2022

Có ba thứ quan trọng 
trong đời người. Điều 
đầu tiên là phải lịch sự. 
Điều thứ hai cần làm là 
phải tử tế. Và điều thứ 
ba là phải chu đáo.

Henry James

FEI MENG

JEFF MINICK
 

Hãy khởi đầu một năm mới 
với tất cả những điều tử 
tế mà mỗi chúng ta có 
thể đóng góp cho cuộc 

sống này, để biến thế giới này thành 
một nơi tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Vậy là chúng ta bước qua một 
năm mới. Đây là thời điểm mà chúng 
ta bỏ đi cuốn lịch cũ của năm rồi và 
ánh mắt ta đổ dồn vào vào tờ lịch đầu 
tiên của năm mới. Khi đó, ta thỏa 
sức để mơ những giấc mơ của chính 
mình và niềm hân hoan của năm mới 
khiến cho tất cả những dự tính như 
đang nằm trong tầm tay chúng ta.

Đây cũng là thời điểm chúng ta lập 
những cam kết nhân dịp năm mới như 
việc giảm 20 pound hoặc đến phòng tập 
bốn lần một tuần. Một số trong chúng ta 
lại khao khát vươn tới những tầm cao 
lớn hơn: ví như để thay đổi nghề nghiệp, 
để chuyển nhà từ đường phố của San 
Francisco đến một thị trấn nhỏ ở Idaho, 
để làm việc trong hội đồng trường học 
khi ta đã có đủ thuốc điều trị nhức đầu.

Để những cam kết này trở thành 
hiện thực, chúng ta phải nhìn lại thật 
kỹ về bản thân mình và lấy hết can đảm 
để thực hiện những điều mà ta cam kết. 
Rất ít người sẽ cảm thấy dễ dàng trong 
việc duy trì quyết tâm. Nhưng phần lớn 
chúng ta sẽ đấu tranh trong trận chiến 
giữa khát vọng và thực tế này để đối đầu 

với chướng ngại lớn nhất – chính chúng 
ta. Và thế là, sẽ lại có nhiều người cuối 
cùng sẽ giơ tay đầu hàng và quay về với 
những thói quen cũ.

Thật thú vị khi phần lớn những lời 
cam kết trong năm mới đều đến từ việc 
cải thiện bản thân. Vì chúng ta không 
hài lòng với điều gì đó trong cuộc sống 
nên muốn thay đổi nó.

Đây là một mong muốn hoàn toàn 
chính đáng và đáng khâm phục.

Nhưng sẽ ra sao nếu trong đầu ta lóe 
lên các giải pháp mới, mà những giải 
pháp này có thể đem lại niềm vui bằng 
cách chuyển hướng sự chú ý của ta ra khỏi 
bản ngã của chính mình. Sẽ như thế nào 
nếu những cam kết đó đó có thể làm cho 
thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, 
ngay cả khi đó chỉ là thế giới nhỏ của ta?

Hãy gọi tôi là ông Pollyanna, 
nhưng tôi có một số ý tưởng để việc 
thực hiện những cam kết trong năm 
mới với ít nỗ lực nhưng lại hiệu quả.

Và đừng quên mỉm cười. Một 
ngày nọ, khi đang lái xe trên một 
con phố trong thị trấn thì tôi nhận 
thấy một phụ nữ trẻ đang đi xuống 
vỉa hè. Tôi nhìn cô mỉm cười và gật 
đầu. Và cô cũng gật đầu mỉm cười đáp 
lại. Cuộc trao đổi dù ngắn ngủi đó đã 
làm rạng rỡ một ngày của tôi, và tôi 
hy vọng điều này cũng đến với cô ấy.

Hãy để mắt đến những người xung 
quanh. Điều này cũng chỉ mất vài phút. 
Như việc  chào một cậu nhóc khi em 

2022: Năm mới, khởi đầu mới

đang thu tiền của bạn khi bạn đang 
thanh toán cho ly cà phê tại một quán 
cà phê gần nhà. Hãy hỏi han em. Những 
tiểu tiết dù nhỏ này, tuy chỉ thoáng qua, 
nhưng lại góp phần tạo nên những mối 
liên hệ giữa con người với nhau.

Hãy điềm tĩnh hơn. Thay vì vội 
vã bước qua đồng nghiệp của bạn ở 
hành lang, tại sao không dừng lại và 
hỏi thăm về gia đình cô ấy? Tại sao 
không dành thêm vài giây để chào hỏi, 
hay nói ra những lời chúc sức khỏe 
của bạn, hoặc viết những dòng từ biệt 
ngắn gọn trong email của bạn thay vì 
vội vàng gửi nó đi?

 Chúng ta có thể đang ở trong một 
vòng luẩn quẩn (tựa như sóc chạy trong 
lồng). Nhưng điều đó không có nghĩa 
là chúng ta phải hành động như những 
chú sóc. Một lần nữa, một vài hành 
động lịch sự có thể khiến đối phương 
cảm thấy được tôn trọng  đồng thời 
giúp ta có tâm trạng tốt hơn.

Hãy để tâm đến việc bày tỏ lòng biết 
ơn. Gần đây, khi tôi đang đứng gần 
quầy lễ tân của thư viện công cộng để 
chờ đọc một số cuốn sách. Một người 
đàn ông trẻ cao lớn với kiểu tóc bện 
thường thấy của người da màu đứng 
trước mặt tôi. Anh đang trò chuyện với 
một thủ thư nhỏ nhắn tuổi trung niên. 
Họ đang nói về một cuốn sách mà anh 
ấy muốn mượn. “Cảm ơn cô Mary,” anh 
nói với cô khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi muốn cài một tấm huy chương 
lên ngực anh chàng đó. Sự tử tế trong 
giọng nói và câu “Cảm ơn” cho thấy anh 
là người đàn ông lịch lãm.

Henry James từng nói: “Có ba thứ 
quan trọng trong đời người. Điều đầu 
tiên là phải lịch sự. Điều thứ hai cần 
làm là phải tử tế. Và điều thứ ba là phải 
chu đáo.” 

Dù ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào có 
thể trong năm mới này, chúng ta hãy 

quyết tâm trở nên tử tế và từ đó, hãy 
biến thế giới trở thành một nơi tử 

tế hơn.
Và nếu chúng ta áp dụng 

những hành động tử tế ngẫu 
nhiên như vậy như một giải 
pháp cho Năm mới, thì tôi tin 
rằng chúng ta cũng sẽ thấy mình 

được thăng hoa, hạnh phúc hơn 
trong tâm trí của chúng ta.

 
Ông Jeff Minick có bốn người con và 

rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 
20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, 
và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại 
Asheville, North Carolina. 
 
Song Ngư biên dịch 

cảo được ăn khi đồng hồ điểm đúng 
12 giờ ngay đêm giao thừa. Bởi vì 
theo phiên âm tiếng Trung, sủi cảo 
(餃子- giao tử) có thể ám chỉ là giờ 
nửa đêm, vào thời khắc này mang ý 
nghĩa là “sủi cảo đón năm mới”.  Một 
số người cũng nói rằng sủi cảo giống 
như hình dạng của nén bạc, nén vàng 
được dùng trong hoàng cung Trung 
Hoa tượng trưng cho gia đình giàu 
có, thịnh vượng.

Mì dài – Mì dài còn được gọi là 
mì trường thọ, bởi vì chúng đại diện 
cho cuộc sống lâu dài và thịnh vượng. 

Trong quá trình nấu chính không nên 
để sợi mì bị nát hoặc cắt thành từng 
đoạn. Món ăn này xuất hiện từ sau 
thời đại nhà Đường, vì trước đó sợi 
mì không dài và mỏng mà có hình 
dạng giống như miếng bột lọc mỏng.

Những món ăn phổ biến khác 
trong năm mới
Ngữ âm được đóng vai trò quan 
trọng trong việc xác định loại thực 
phẩm nào sẽ ăn trong năm mới. Ví 
dụ, từ cá (yú, 魚)  trong tiếng Trung 
có nghĩa là dư thừa, ngụ ý rằng năm 
mới thịnh vượng. Đầu và đuôi cá nên 
được để nguyên vẹn, tượng trưng 
cho cả năm sung túc, no đủ.

Các món ẩm thực có trứng cũng 
được dùng rất phổ biến vì chúng 
tượng trưng cho khả năng sinh nở. 
Đậu phụ hoặc đậu hủ cũng được yêu 
thích bởi vì nó phát âm nghe giống 
như “may mắn đến với mọi người”.

Một số món ăn vặt như chà là khô 
và tươi, cách phát tiếng Trung Quốc có 
nghĩa là “sớm”, ám chỉ mùa xuân đến 
sớm; Quả hồng khô tượng trưng cho 
một năm mới đầy suôn sẻ, may mắn; 
còn bánh tổ có nghĩa là “niên cao”, 
tượng trưng cho lời cầu chúc ai đó 
rằng năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái.

Chúc mừng năm mới!
 

Thiên Ân biên dịch

Món ăn 
truyền thống 
của người 
dân Trung 
Quốc vào dịp 
Năm Mới
EPOCH INSPIRED STAFF

Cho đến nay, Tết Nguyên Đán vẫn là một 
ngày lễ quan trọng nhất đối với các gia 
đình người Hoa và ẩm thực rất được coi 
trọng trong những ngày này. Hầu hết các 
món ăn và ẩm thực của dịp Tết Nguyên 
Đán đều mang ý nghĩa văn hóa độc đáo.

Trong nhiều gia đình người Hoa, có 
vài món ăn chính sẽ luôn luôn được bày 
biện trên bàn trong suốt dịp Tết, trong khi 
một số món khác có thể được thay đổi. 

 
Món ăn chính của Tết Nguyên Đán
Hoành thánh và sủi cảo – Trước khi sủi 
cảo ra đời thì hoành thánh đã là một 
món ăn phổ biến của người Hoa. Từ 
hoành thánh trong tiếng Trung mang ý 
nghĩa là sự khởi đầu mới, phát âm nghe 
như là một thùng ngũ cốc đầy ắp. Đại 
diện cho một năm mới tốt lành và mùa 
màng bội thu.

Về sau, hoành thánh được người ta 
nặn thành hình trăng lưỡi liềm, và làm 
thành sủi cảo như bây giờ. Truyền thống 
ăn sủi cảo đã trở nên phổ biến trên khắp 
Trung Hoa  vào thời đại nhà Đường.

Theo phong tục truyền thống, sủi 
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Mì dài.

Sủi cảo.

Đậu phụ. Quả chà là sấy. Hồng khô.
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Trong bức ảnh phơi sáng lâu này, hỏa tiễn 
United Launch Alliance Atlas V mang theo 
phi hành đoàn Boeing Starliner cất cánh 
trên quỹ đạo bay thử nghiệm tới Trạm Vũ 
trụ Quốc tế từ Tổ hợp Phóng Vũ trụ 41 tại 
Trạm Không quân Cape Canaveral, ở Cape 
Canaveral, Florida, hôm 20/12/2019.

Ông Frank Kendall phát biểu bên cạnh 
M / V Cape Ray, ngày 02/01/2014, tại 
Portsmouth, Virginia. 

MỸ - TRUNG

KELLY SONG

Hôm 21/01, Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ đã công bố trừng 

phạt ba tổ chức của Trung 
Quốc vì tham gia vào các hoạt 
động phổ biến công nghệ hỏa 
tiễn căn cứ theo Đạo luật 
Kiểm soát Xuất cảng Vũ khí và 
Đạo luật Quản trị Xuất cảng 
năm 1979.

Trong vòng hai năm, các tổ 
chức này đều bị từ chối tất cả các 
giấy phép chuyển nhượng mới 
và các hợp đồng của chính phủ 
Hoa Kỳ, đồng thời không được 
phép xuất cảng sản phẩm của họ 
vào Hoa Kỳ.

Họ bao gồm các tổ chức 
phòng thủ hàng không vũ trụ 
lớn của Trung Quốc như Nhất 
Viện của Tập đoàn Khoa học và 
Công nghệ Hàng không Vũ trụ 
Trung Quốc (CASC) cùng các 
công ty con và đơn vị kế nhiệm 

của công ty này; Tứ Viện của Tập 
đoàn Khoa học và Công nghiệp 
Hàng không Vũ trụ Trung Quốc 
(CASIC) cùng các công ty con 
và đơn vị kế nhiệm của tập 
đoàn này; và công ty Khoa học 
và Công nghệ Bảo Lợi (Poly 
Technologies Incorporated, 
PTI) cùng các đơn vị con và đơn 
vị kế thừa của công ty này.

PTI là công ty con của Tập 
đoàn Bảo Lợi Trung Quốc 
(China Poly Group Corporation), 
một tập đoàn có trụ sở tại Bắc 
Kinh với hàng trăm công ty con 
hoạt động trong nhiều lĩnh vực 
như xây dựng, bất động sản, tài 
nguyên thiên nhiên, đánh bắt cá, 
giải trí, và quân sự.

Tập đoàn này được Bộ Tổng 
tham mưu Quân đội Giải phóng 
Nhân dân (PLA) và Ngân hàng 
CITIC Trung Quốc thành lập 
vào năm 1983. Theo trang web 
của họ, PTI là một công ty quốc 

phòng quy mô lớn được chính 
quyền trung ương Trung Cộng 
ủy quyền xuất nhập cảng nhiều 
loại thiết bị quốc phòng cho Lục 
quân, Hải quân, Không quân, 
lực lượng cảnh sát, và các lực 
lượng chống khủng bố.

Nhất Viện của CASC, còn 
được gọi là Học viện Công nghệ 
Phương tiện Phóng Trung Quốc, 
là cơ sở nghiên cứu và phát 
triển đầu tiên của ngành hàng 
không vũ trụ của Trung Cộng, 
đồng thời cũng là cơ sở lâu 
đời nhất và lớn nhất trong việc 
thử nghiệm và sản xuất vũ khí 
hỏa tiễn cũng như phát triển 
phương tiện phóng.

Tứ Viện của CASIC, còn 
được gọi là Viện Nghiên cứu 
Công nghệ Năng lượng Hàng 
không Vũ trụ, là đơn vị nghiên 
cứu khoa học quốc phòng chủ 
lực của Trung Cộng và là viện 
nghiên cứu lớn nhất trong vấn 

đề thiết kế, phát triển, sản xuất, 
và thử nghiệm động cơ hỏa tiễn 
[sử dụng nhiên liệu] rắn.

Hôm 21/01, phát ngôn viên 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho 
biết “Trung Quốc chỉ trích gay 
gắt và kiên quyết phản đối” các 
lệnh trừng phạt này, và rằng 
Trung Quốc “kêu gọi Hoa Kỳ 
hủy bỏ các lệnh trừng phạt này.”

Cùng ngày, phát ngôn viên 
của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã 
kêu gọi lãnh đạo ở Bắc Kinh 

“tham gia vào các thỏa thuận 
nhằm giảm thiểu rủi ro vũ khí 
nguyên tử, nâng cao sự minh 
bạch, và tiến tới giải trừ quân 
bị nguyên tử.”

Thanh Tâm biên dịch

ANDREW THORNEBROOKE

Quân đội Hoa Kỳ phải đầu 
tư vào cả năng lực tấn công 

lẫn phòng thủ trong không gian 
vũ trụ để răn đe hiệu quả các 
đối thủ tiềm năng như Trung 
Quốc và Nga, theo Bộ trưởng 
Không quân Frank Kendall.

“Không gian bản thân nó là 
một lĩnh vực mà quý vị không 
cố gắng chinh phục, mà sử dụng 
để cung cấp dịch vụ cho các lực 
lượng trên cạn của quý vị,” ông 
Kendall cho biết tại một hội thảo 
trên web gần đây, do Trung tâm 
An ninh Hoa Kỳ Mới (CNAS), 
một tổ chức tư vấn tập trung 
vào quốc phòng, thực hiện.

Ông Kendall, người đảm nhận 
vai trò lãnh đạo dân sự cao cấp 
của cả Lực lượng Không quân 
và Lực lượng Vũ trụ, cho biết các 
hệ thống thiết yếu trong không 
gian – chịu trách nhiệm về liên 
lạc, GPS, hệ thống định vị mục 
tiêu, và các hệ thống cảnh báo 
sớm chiến lược thông báo cho 
các chỉ huy Hoa Kỳ khi có hỏa tiễn 
được phóng – đang bị tích cực đe 
dọa bởi cuộc cạnh tranh giành 
quyền thống trị trong không 
gian đang ngày càng gia tăng.

“Chúng đang bị tấn công,” ông 
Kendall nói về các hệ thống này.

Để duy trì đầy đủ khả năng 
phòng thủ của các hệ thống 
trong không gian và để bảo 
đảm rằng Hoa Kỳ có thể ngăn 
chặn xung đột hoặc, nếu cần, 
là giành chiến thắng trong các 
cuộc chiến, ông Kendall cho 
biết cần phải phát triển và khai 
triển các hệ thống tấn công 
trong không gian.

Ông nói: “Chúng ta cần phải 
kết hợp đúng cách. Nó là sự kết 
hợp của việc phổ biến [các hệ 
thống] và sự phân chia [về mặt 
nền tảng].”

Mối đe dọa không gian đến 
từ Trung Cộng đang cận kề
Ông Kendall cho biết ông đã phát 
triển một tập hợp các mệnh lệnh 
để giải quyết những thách thức 
lớn nhất mà quân đội Hoa Kỳ 
phải đối mặt, bao gồm cả việc 
răn đe một Trung Cộng đang 
ngày càng hiếu chiến. Ông nói 
rằng việc răn đe như vậy sẽ thất 
bại nếu không có những thay đổi 
thích hợp đối với nền tảng của 
Hoa Kỳ và các khả năng tấn công 
trong không gian.

Ông Kendall nói: “Cách đây 

nhiều năm, chúng ta đã nhận ra 
rằng không gian là một lĩnh vực 
tranh chấp.”

Theo ông Kendall, Trung 
Quốc đã không lãng phí thời 
gian để theo đuổi các khả năng 
tấn công trong vũ trụ. Ông nói: 
“Họ đã hoạt động rất tích cực để 
vận hành không gian từ góc độ 
quân sự.”

Những nhận xét trên giống 
như những nhận xét của Tướng 
David Thompson thuộc Lực 
lượng Không gian Hoa Kỳ hồi 
tháng 11/2021. Ông Thompson 
nói rằng Trung Cộng “mỗi ngày” 
đều đang tấn công cơ sở hạ tầng 
không gian của Hoa Kỳ .

Các cuộc tấn công như vậy 
cần đến khả năng đáp trả, bởi vì 
kiểu tấn công mà Hoa Kỳ đang 
cố gắng ngăn chặn là một trong 
những kiểu có khả năng gây thảm 
họa to lớn, theo ông Kendall.

“Các loại xung đột mà chúng ta 
đang cố gắng ngăn chặn… giống 
như các cuộc đổ bộ Normandy 
(D-Day) hơn là giống như chiến 
dịch không quân chiến lược của 
Không quân ở Âu Châu,” ông nói 
khi đề cập đến chiến dịch ném 
bom của quân đồng minh trong 
Đệ nhị Thế chiến. “Chúng diễn 
ra chớp nhoáng. Chúng có mật 
độ rất cao.”

Do đó, ông Kendall cũng cho 
rằng cần phải làm nhiều việc 
hơn nữa để bảo vệ thích đáng 
cả cơ sở hạ tầng không gian của 
Hoa Kỳ lẫn kiến   trúc căn bản 
của nó trên khắp khu vực Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương, nơi 
mà ông cho rằng rất dễ bị tấn 
công bởi các công nghệ quân sự 
của Trung Quốc.

“Trung Quốc đã nhận thấy, 
điều đó khá dễ thấy, rằng chúng 
ta phụ thuộc vào một số lượng 
nhỏ khí tài, bao gồm cả các căn 
cứ không quân đồn trú ở ngoại 
quốc, để tiến hành các hoạt 
động,” ông nói. “Và bởi vì các căn 
cứ này là cố định, chúng có thể 
dễ dàng trở thành mục tiêu.”

“Trung Quốc đã xây dựng các 
khí tài để nhắm vào các căn cứ 
này. Vì vậy, chúng ta phải phản 
ứng với điều đó.”

Ông Kendall cho biết giờ đã 
muộn, nhu cầu này là cấp bách, 
và nếu không hành động ngay 
bây giờ thì sẽ là thảm họa cho 
sau này.

Ông nói: “Chúng ta không 
thể đi tiếp với một giả định ưu 
thế. Những vấn đề này đã ở ngay 

Hoa Kỳ cần năng lực tấn 
công trong không gian 
để răn đe Trung Quốc

Hoa Kỳ trừng phạt các tổ chức quốc phòng 
Trung Quốc vì phổ biến công nghệ hỏa tiễn

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 26/01/2017.

trước mắt chúng ta rồi. Chúng 
không phải là thứ trong tương 
lai mà chúng ta phải lo lắng tại 
một thời điểm nào đó trong 5 
hoặc 10 hoặc 15 năm nữa. Chúng 
đang ở ngay đây rồi.”

Trung Quốc và Hoa Kỳ có 
‘bộ mục tiêu’ khác nhau
Ông Kendall cho biết tuy rằng 
cần khẩn trương nhưng không 
có nghĩa là Hoa Kỳ phải phản 
ứng một cách mù quáng. Ông 
lưu ý rằng các cuộc thảo luận 
gần đây về phát triển vũ khí siêu 
thanh là lĩnh vực mà ông cho là 
quá thận trọng và bỏ qua những 
chiến lược lớn hơn của Hoa Kỳ.

Ông nói: “Trung Quốc có 
một loạt các mục tiêu, và tôi 
có thể dễ dàng hiểu tại sao họ 
muốn trang bị vũ khí siêu thanh 
với số lượng hợp lý.”

Ông lưu ý rằng trong nhiều 
thập niên Trung Quốc đã trang 
bị nhiều vũ khí thông thường có 
khả năng tấn công các mục tiêu 
cụ thể của Hoa Kỳ, và hiện họ 
đang bổ sung vũ khí siêu thanh 
vào danh sách đó. Ông nói, mỗi 
loại vũ khí này đều đem lại một 
số lợi thế cụ thể cho cách thức 
mà Trung Quốc muốn tấn công 
vào các mục tiêu nhất định.

Vì vậy, ông Kendall cho biết 
vũ khí siêu thanh rất quan trọng 
trong một số ứng dụng hữu hạn 
dành cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng 
Hoa Kỳ không có cùng các ưu tiên 
hoặc mục tiêu chiến lược giống 
như Trung Cộng và do đó đòi 

hỏi các công nghệ quân sự khác.
“Chúng ta không có bộ mục tiêu 

giống với bộ mục tiêu mà Trung 
Quốc đang bận tâm,” ông nói.

Do đó, ông cho rằng sẽ tốt 
hơn cho quân đội nếu những 
cản trở – đối với việc phát triển 
các hệ thống vũ khí hiệu quả về 
mặt chi phí và một bộ máy quan 
liêu mất kiểm soát khiến bất kỳ 
dự án nào cũng phải mất nhiều 
năm mới có thể thực hiện được 
– bị loại bỏ.

Những nhận xét này này 
lặp lại quan điểm của cựu Phó 
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu 
trưởng Liên quân, Tướng John 
Hyten, người nói rằng một bộ 
máy quan liêu “nghiệt ngã” và 
văn hóa bài xích rủi ro đang 
ngăn cản Hoa Kỳ phát triển các 
hệ thống vũ khí mới.

Với suy nghĩ đó, ông Kendall 
nhấn mạnh mức độ nghiêm túc 
của cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ 
và Trung Quốc, nói rằng sự xung 
đột giữa các cường quốc là điều 
chưa từng thấy kể từ sau Chiến 
Tranh Lạnh. Để giành chiến 
thắng, Hoa Kỳ sẽ phải cạnh 
tranh linh hoạt và mạnh mẽ.

“Tôi có 20 năm kinh nghiệm 
về Chiến Tranh Lạnh, lo lắng về 
một kẻ thù luôn suy nghĩ cách 
đánh bại chúng ta và cố gắng áp 
dụng công nghệ vào việc đó,” ông 
nói. “Chúng ta đang lại gặp phải 
điều đó một lần nữa. Đó là thực 
tế của chúng ta ngày hôm nay.”

Minh Ngọc biên dịch 

Trung Quốc đã xây dựng 
các khí tài để nhắm vào 
các căn cứ này. Vì vậy, 
chúng ta phải phản
ứng với điều đó.
Ông Frank Kendall,
Bộ trưởng Không quân
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Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trên một chiếc xe hơi sau khi thị sát quân đội trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tại Quảng 
trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 01/10/2019. 

TRUNG QUỐC
Chúng tôi 
rất muốn 
Trung Quốc 
trở thành 
một phần của 
tầm nhìn này. 
Nhưng, thật 
không may, 
một số khía 
cạnh trong 
hành vi của 
Trung Quốc 
dường như đi 
ngược lại
Ông Koji Tomita, 
đại sứ Nhật Bản tại 
Hoa Kỳ

Ngoại trưởng Blinken: Mối quan hệ Hoa Kỳ–Trung Quốc ngày càng đối nghịch 

Đại học Yale điều tra các khoản đầu tư vào Trung Quốc 

DOROTHY LI

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony 
Blinken nói rằng ông nhận 

thấy ngày càng có nhiều khía 
cạnh “đối nghịch” trong mối quan 
hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc.

Sự thay đổi này phần lớn là 
do Trung Cộng đã trở nên “quyết 
đoán hơn, hiếu chiến hơn nhiều, 
cho dù là trong khu vực hay xa 
hơn, dưới nhiều cách thức khác 
nhau,” ông Blinken nói trong một 
sự kiện trực tuyến hôm 24/01.

Nhà ngoại giao hàng đầu của 
Hoa Kỳ lưu ý rằng mối quan hệ 
này đang ngày càng trở nên đối 
nghịch, thay vì cạnh tranh và 
hợp tác, là hai yếu tố làm nền 
tảng cho các chính sách của 
chính phủ Tổng thống Biden đối 
với Trung Quốc.

Ông Blinken đưa ra những 
lời chỉ trích nhằm vào hoạt động 
đầu tư cơ sở hạ tầng ở hải ngoại 
của Trung Quốc, các khoản đầu 

tư được nhà nước hậu thuẫn 
vào các ngành và công nghệ nhạy 
cảm cũng như thái độ của nước 
này đối với nhân quyền và sở 
hữu trí tuệ.

Theo ông Blinken, một cách 
hiệu quả để đề phòng “các khoản 
đầu tư có vấn đề” từ Trung Quốc 
hay bảo vệ công nghệ của Hoa 
Kỳ không bị rơi vào tay quân đội 
Trung Quốc là phối hợp với các 
đồng minh và tham gia nhiều 
hơn vào các tổ chức quốc tế.

“Khi Hoa Kỳ tự giải quyết vấn 
đề này, chúng ta đạt được 20 
hoặc 25% GDP [tổng sản phẩm 
quốc nội] của thế giới. Khi chúng 
tôi thực hiện việc này cùng với 
các đối tác và đồng minh ở Âu 
Châu hoặc Á Châu, con số này là 
40, 45%, hay 50% GDP của thế 
giới,” ông Blinken nói.

“Trung Quốc khó có thể bỏ 
qua điều đó.”

Xây dựng các liên minh và 
quan hệ đối tác để chống lại một 

loạt các hành vi lạm dụng kinh 
tế và quân sự của Trung Cộng 
là trọng tâm trong cách tiếp cận 
của chính phủ Tổng thống Biden 
với Trung Quốc.

Hoa Kỳ, Liên minh Âu Châu, 
và Nhật Bản vào tháng 11/2021 
tuyên bố họ sẽ gia hạn quan 
hệ đối tác ba bên để giải quyết 
những thách thức do các thực 
tiễn phi thị trường đặt ra.

Ông Blinken cũng đã có 
chuyến công du ngoại quốc đầu 
tiên trên cương vị ngoại trưởng 
tới Đông Nam Á, nhằm thắt chặt 
quan hệ đối tác trong khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương. 
Hoa Thịnh Đốn đang gia tăng 
đầu tư và giao dịch thương mại 
ở các quốc gia như Indonesia – 
nước phụ thuộc nhiều về kinh tế 
vào Trung Quốc.

Về cạnh tranh công nghệ, 
chính phủ Tổng thống Biden sẽ 
thúc đẩy việc thông qua Đạo luật 
Vi mạch Bán dẫn (CHIPS Act)  trị 
giá 52 tỷ USD, ông Blinken nói.

Thượng viện đã thông qua 
đạo luật này hồi tháng 06/2021, 
bao gồm 52 tỷ USD để mở rộng 
hoạt động sản xuất vi mạch bán 
dẫn trong nước, nhưng dự luật 
đã bị đình trệ trong nhiều tháng 
tại Hạ viện. Ông Blinken gọi 
dự luật này là một “bước tiến 
lớn” để thúc đẩy khả năng cạnh 
tranh của đất nước với công 

nghệ Trung Quốc. Hôm 25/01, 
các nghị viên tại Hạ viện đã 
công bố phiên bản của dự luật 
này trong nỗ lực đàm phán về 
dự luật cuối cùng với Thượng 
viện trong năm nay.

Trong khi lưu ý đến hành vi 
gây hấn ngày càng mạnh mẽ 
của Trung Cộng khắp thế giới, 
ông Blinken nói rằng việc tách 
biệt hoàn toàn khỏi Bắc Kinh sẽ 
là “thiếu sót” và có khả năng là 
“không hợp lý”.

“Một lần nữa, nếu được thực 
hiện đúng cách, thì hoạt động 
thương mại, đầu tư, bao gồm cả 
với và từ Trung Quốc, có thể là 
một việc tốt.

Ông nói: “Nhưng nếu sân 
chơi này không bình đẳng – và 
thực tế là không, do nhiều thông 
lệ mà Trung Quốc thực hiện – thì 
đó là một vấn đề cần phải được 
giải quyết một cách hiệu quả.”

Phù Du biên dịch

hoạt động ở Trung Quốc mà có 
thể thông đồng với sự đàn áp và 
vi phạm nhân quyền ở đó.

Theo báo cáo năm 2020 từ 
văn phòng đầu tư của trường đại 
học này, 6.5% danh mục đầu tư 
của trường là vào các thị trường 
mới nổi, và Trung Quốc cũng 
nằm trong danh mục đó. Người 
ta không biết chính xác số tiền 
này được chuyển vào các công ty 
Trung Quốc là bao nhiêu.

Một báo cáo của New York 
Times nêu ra rằng danh mục đầu 
tư vào các thị trường mới nổi 
năm 2015 của trường đại học này 
đã bắt đầu có các khoản đầu tư vào 
JD.Com và Tencent – những công 
ty là mục tiêu của các cuộc đàn áp 
pháp lý gần đây của Trung Cộng.

Chủ tịch Đại học Peter Salovey 
nói với tờ báo của sinh viên rằng 
sẽ thực hiện thoái vốn khỏi công 
ty tham gia tích cực vào việc gây 
bất ổn cho xã hội.

Việc đánh giá lại các khoản 
đầu tư này được đưa ra trong bối 
cảnh Hoa Kỳ ngày càng  giám sát 
chặt chẽ các khoản đầu tư của 

nước này vào các công ty Trung 
Quốc hỗ trợ cho quân đội của nhà 
cầm quyền cộng sản hoặc hỗ trợ 
các vi phạm nhân quyền ở Tân 
Cương và các khu vực khác khắp 
Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đã 
cấm đầu tư vào hàng chục công ty 
Trung Quốc hỗ trợ quá trình hiện 
đại hóa quân đội của Trung Cộng.

Hồi tháng 08/2020, Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ đã gửi thư đến các 
trường đại học kêu gọi họ thoái 
vốn khỏi các công ty cổ phần 
Trung Quốc vì lo ngại ảnh hưởng 
ngày càng tăng của nhà cầm 
quyền độc tài Trung Cộng vào các 
trường học; bức thư này cảnh 
báo là về những tác động đến 
môi trường tự do trí tuệ trong 
các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ.

Bức thư đã nêu rõ: “Hội đồng 
quản trị các quỹ tài trợ có  nghĩa 
vụ đạo đức, và thậm chí có thể 
là nghĩa vụ ủy thác, để bảo đảm 
rằng tổ chức của quý vị có các 
khoản đầu tư trong sạch và các 
quỹ tài trợ trong sạch.”

Trước đây, Đại học Yale đã 
có quan điểm mạnh mẽ chống 
lại việc hỗ trợ các công ty hoạt 
động tại các quốc gia có vấn đề về 

nhân quyền. Để đáp lại với các 
cuộc biểu tình nhiệt thành của 
sinh viên và việc dựng các lều 
ngay trong khuôn viên trường 
vào đầu những năm 1990, Yale 
đã thoái vốn khỏi Nam Phi vì 
các chính sách phân biệt chủng 
tộc của quốc gia đó. Gần đây 
hơn, trường đại học này đã cắt 
các khoản đầu tư của mình vào 
một công ty dầu khí hoạt động ở 
Sudan vì vụ diệt chủng ở Darfur.

Đại học Yale cũng không ngại 
rút tiền ra khỏi các công ty có 
hành vi không phù hợp với quan 
điểm chính trị và xã hội mà chính 
phủ (Hoa Kỳ) ủng hộ. Tháng 
04/2021, một lần nữa trước áp 
lực cao của các sinh viên, trường 
đại học này đã công bố bộ hướng 
dẫn mới nhằm loại trừ việc đầu 
tư vào các công ty sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch gây thiệt hại cho 
môi trường và khiến cuộc khủng 
hoảng khí hậu thêm phần bế tắc.

Cuộc điều tra do ủy ban thoái 
vốn thực hiện trong tháng này 
có phần bắt nguồn từ một bài 
báo ẩn danh đăng trên tờ Yale 
Daily News về số phận của ngôi 
sao quần vợt  Bành Soái, người 

đã biến mất trước mắt công 
chúng vào cuối năm 2021 sau 
khi cô công kích hành vi sai trái 
về tình dục của cựu Phó Thủ 
tướng Trung Quốc Trương Cao 
Lệ. Những lo ngại liên tục về cô 
Soái, ngay cả sau khi cô đã trở lại 
với công chúng, đã khiến Hiệp 
hội Quần vợt Nữ hủy bỏ các giải 
đấu sẽ được tổ chức tại Trung 
Quốc trong năm nay, làm mất đi 
khoảng 1 tỷ USD doanh thu.

Tờ Yale Daily News đã công 
bố bức thư ẩn danh của sinh viên 

– một ngoại lệ trong chính sách 
tiêu chuẩn về biên tập – với lý do 
rằng những sinh viên có gia đình 
ở Trung Quốc có thể phải chịu sự 
trừng phạt của Trung Cộng nếu 
danh tính của họ bị tiết lộ.

Tác giả của bài báo này chỉ 
trích Văn phòng Đầu tư Yale đã 
không xem xét các tác động về 
mặt đạo đức của các khoản đầu 
tư vào Trung Quốc và không công 
bố công khai chính sách đầu tư 
có đạo đức dành riêng cho đầu tư 
vào Trung Quốc. Không suy xét 
đến cáo buộc của cô Bành Soái 
là đúng hay sai, tác giả này đưa 
ra một trường hợp sử dụng việc 

thoái vốn như một đòn bẩy để gây 
áp lực lên Trung Cộng về những vi 
phạm nhân quyền của Đảng này.

Tác giả này nêu rõ, “Nếu 
không có áp lực quốc tế liên tục 
và mạnh mẽ, chúng ta sẽ không 
bao giờ lại nghe thấy điều cô ấy 
[Peng Shuai] phải nói, bởi vì chỉ 
có một ngôn ngữ duy nhất mà 
Trung Cộng hiểu được: ngôn 
ngữ của quyền lực.” 

Tác giả cho biết thêm: “Các 
quỹ tài trợ của Yale cần phải 
thoái vốn khỏi Trung Quốc. Hồ 
sơ theo dõi Trung Cộng đã cho 
thấy rõ ràng rằng mỗi đồng USD 
đầu tư vào Trung Quốc là phi đạo 
đức, cho đến khi Trung Cộng sẵn 
sàng hồi đáp và có hành động 
đối với các cáo buộc của cô Bành 
Soái và nhiều người khác.”

Lưu Đức biên dịch

FRANK FANG VÀ DAVID ZHANG
 

Một nhà nghiên cứu Mỹ 
đang cảnh báo về một lỗ 

hổng bảo mật trong một ứng 
dụng dành cho điện thoại thông 
minh, vốn là điều kiện tiên quyết 
đối với tất cả những người tham 
dự Thế Vận Hội Mùa Đông 2022, 
mô tả những gì ông phát hiện là 

“vô đạo đức và đáng lo ngại”.
Ông Jonathan Scott, kỹ sư 

bảo mật di động hàng đầu tại 
công ty công nghệ tài chính 
cLabs, mới đây đã phát hiện ra 
lỗ hổng này sau khi thiết kế đảo 
ngược công nghệ cả phiên bản 
iOS và Android của ứng dụng 
MY2022 – một công cụ được 
Bắc Kinh phát triển để theo dõi 
tình trạng sức khỏe COVID-19 
của người dùng đồng thời cung 
cấp thông tin về Thế Vận Hội.

Ông Scott cũng phát hiện ra 
một điều là thuật toán AI đằng 
sau ứng dụng này được Công ty 
iFLYTEK phát triển, một công 
ty công nghệ Trung Quốc nằm 
trong danh sách đen, nổi tiếng 
vì sự liên hệ mật thiết của mình 
với các hoạt động vi phạm nhân 
quyền của Bắc Kinh ở vùng viễn 
tây Tân Cương của nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn 
với chương trình “China Insider” 
của EpochTV, ông Scott đã giải 
thích lỗ hổng này là gì – ứng 

dụng nghe lén mọi âm thanh 
tiếng động và khi ứng dụng này 
phát hiện người dùng nói những 
từ mà Bắc Kinh cho là nhạy cảm, 
nó sẽ thu thập đoạn âm thanh đó 
và gửi đến hệ thống máy chủ ở 
Trung Quốc để phân tích.

Theo ông Scott, ứng dụng 
này sẽ tự động di chuyển lên nền 
trước của điện thoại ngay khi 
các từ nhạy cảm xuất hiện, ngay 
cả khi người dùng điện thoại để 
ứng dụng ở chế độ nền.

“Đó là một ứng dụng xâm 
phạm… nếu quý vị đang tham 
gia Thế Vận Hội Mùa Đông 2022, 
thì quý vị không có lựa chọn nào 
khác ngoài việc cài đặt ứng dụng 
này,” ông nói.

Về những từ nhạy cảm này 
là gì, ông Scott cho biết chúng là 
những từ tạo nên một bản danh 
sách bàn phím kiểm duyệt được 
báo cáo trước đó bởi Citizen Lab. 
Danh sách này phục vụ điều mà 
ông ấy gọi là một “tính năng báo 
động” để kích hoạt chức năng ghi 
âm của ứng dụng.

Citizen Lab, một viện nghiên 
cứu tại Đại học Toronto, đã công 
bố bản phân tích pháp y kỹ thuật 
số của mình vào ngày 18/01/2022 
và phát hiện ra rằng chức năng 
mã hóa của ứng dụng để bảo vệ 
tệp âm thanh cũng như các tờ 
khai y tế và hải quan của người 
dùng có thể dễ bị tin tặc tấn công.

Bản phân tích này cũng cho 
thấy rằng ứng dụng có khả 
năng kiểm duyệt 2,442 từ khóa, 
những từ nằm trong danh sách 
đen được coi là “nhạy cảm chính 
trị ở Trung Quốc”. Bản phân 
tích kết luận rằng danh sách này 
không hoạt động trên ứng dụng 

– trái ngược với những gì ông 
Scott đã phát hiện.

“Tôi khá tin tưởng rằng họ 
đã không giải mã ứng dụng này 
trên hệ điều hành iOS, vì vậy 
họ không thể thực sự thấy các 
chức năng này đang hoạt động. 
Bởi vì một khi quý vị giải mã 
được ứng dụng iOS, thì điều đó 
sẽ hiện rõ mồn một trước mắt,” 
ông nói về điều mà ông tin là các 
nhà nghiên cứu của Citizen Lab 
đã không làm.

Ông Scott cho biết mã code 
trong nghiên cứu của ông có sẵn 
để mọi người xem tại kho lưu 
trữ GitHub của ông và ông sẽ 
công bố một bản báo cáo đầy đủ 
cho những phát hiện của mình.

Ông cũng nhận thấy một sự 
thay đổi khả nghi của ứng dụng 
này trên trang tải xuống App 
Store của Apple. Chính sách bảo 
mật của ứng dụng đã thay đổi từ 

“không thu thập dữ liệu” vào ngày 
22/01/2022 thành “chỉ thu thập 
thông tin liên hệ từ người dùng”.

Tháng 10/2019, chính phủ 
cựu Tổng thống Trump đã đưa 

iFLYTEK cùng 27 công ty và các 
cơ quan an ninh công cộng khác 
của Trung Quốc vào danh sách 
đen của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Hồ sơ của bộ cho biết “các tổ 
chức này có dính líu tới các hoạt 
động vi phạm và lạm dụng nhân 
quyền trong việc thực hiện chiến 
dịch đàn áp, giam giữ tùy tiện 
hàng loạt, và giám sát công nghệ 
cao của Trung Quốc đối với người 
Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan, 
và các thành viên khác của 
các nhóm thiểu số Hồi giáo.”

Một số chính phủ phương Tây, 
bao gồm Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã 
xác định rằng các chính sách của 
chính quyền Trung Quốc ở Tân 
Cương đã tạo thành tội ác diệt 
chủng. Ước tính có khoảng một 
triệu người, hầu hết trong số họ 
là người Duy Ngô Nhĩ, hiện đang 
bị giam giữ trong các trại tập 
trung, nơi họ được biết đến là 
đối tượng bị lạm dụng, bao gồm 
cưỡng bức triệt sản, cưỡng bức 
phá thai, cưỡng hiếp, tra tấn, lao 
động cưỡng bức, và tách trẻ em 
ra khỏi gia đình.

“Chính kiểu hành vi này đã 
khiến họ bị đưa vào danh sách 
đen. Đó là việc giám sát người 
dân… Đó là hành vi vi phạm 
nhân quyền vì nó liên quan đến 
quyền riêng tư dữ liệu, chung 
quy lại đó là bản chất của vấn đề 
này,” ông Scott khẳng định.

Hiện tại, câu hỏi đặt ra là liệu 
ứng dụng này có nên được cho sử 
dụng trên các cửa hàng ứng dụng 
của Google và Apple hay không.

“Đối với việc Apple và Google 
cho phép một công ty trong danh 
sách đen thực sự có mặt trên 
điện thoại của người Mỹ, ý tôi là, 
rõ ràng có vấn đề ở đó, phải vậy 
không?” ông Scott nói. “Chúng ta 
hoàn toàn không thể bắt tay với 
họ được, nhưng chúng ta buộc 
phải có ứng dụng này trên thiết 
bị của mình.”

Một số quốc gia – bao gồm Úc, 
Canada, Hoa Kỳ, và Anh Quốc – 
đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao 
Thế Vận Hội Mùa Đông 2022, sự 
kiện được đăng cai tại thủ đô 
Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 
04/02 đến ngày 20/02.

Apple và Google đã không 
phúc đáp yêu cầu bình luận vào 
thời điểm phát hành bài báo này.

 
Hồng Ân biên dịch

Ứng dụng Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 có thể theo dõi người dùng
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Đại học Yale ở New Haven, Connecticut.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken 
trong một cuộc họp báo ở Geneva, hôm 
21/01/2022.
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Một người dùng cầm điện thoại di động hiển 
thị ứng dụng chính thức của Thế Vận Hội 
Mùa Đông 2022 có tên là “MY2022” tại Bắc 
Kinh hôm 20/01/2022. 

ANDREW THORNEBROOKE

Theo một vị đại sứ Nhật Bản, 
căng thẳng đang tiếp diễn 

giữa Trung Quốc và trật tự quốc 
tế lớn hơn [với những nước theo 
chủ nghĩa tự do], đòi hỏi các giải 
pháp phải khác với những gì đã 
được sử dụng trong Chiến tranh 
Lạnh. Điều đó có nghĩa là việc tách 
rời, một quá trình được đề nghị 
để tách rời hoàn toàn khỏi Trung 
Quốc về mặt kinh tế, là khó xảy ra.

Ông Koji Tomita, đại sứ Nhật 
Bản tại Hoa Kỳ, nói rằng “Trung 
Quốc là một quốc gia khác với Liên 
Xô trong Chiến tranh Lạnh.”

“Là nền kinh tế lớn thứ hai trên 
thế giới, Trung Quốc đang hội nhập 
sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, 
và là một quốc gia lớn, Trung Quốc 
có trách nhiệm rất quan trọng trong 
việc giải quyết những thách thức 
toàn cầu như biến đổi khí hậu.”

Ông Tomita đã đưa ra các bình 
luận trên trong một cuộc thảo luận 
hôm 18/01, do Viện Brookings tổ 
chức, bao gồm các chủ đề rộng lớn 
như kinh tế, COVID-19 và an ninh khu 
vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Trong cuộc đàm luận, ông 
Tomita đã tập trung vào tầm nhìn 
chung của Nhật Bản và Hoa Kỳ về 
một khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương tự do, cởi mở, và trật 
tự quốc tế dựa trên luật lệ, cũng như 
vai trò của Trung Quốc có thể chưa 
thể hiện trong đó.

“Chúng tôi rất muốn Trung Quốc 
trở thành một phần của tầm nhìn 
này. Nhưng, thật không may, một số 
khía cạnh trong hành vi của Trung 
Quốc dường như đi ngược lại,” ông 
Tomita nói.

Các đồng minh theo đuổi sự an 
toàn và minh bạch, chứ không phải 
sự tách rời

Các bình luận này được đưa ra 
trong bối cảnh một số trong giới 
chính trị Mỹ ngày càng bàn tán nhiều 
về việc tách rời [khỏi Trung Quốc 
về mặt kinh tế], và nêu ra các vấn 
đề quan trọng liên quan đến mức 
độ thực tế của những ý tưởng đó.

Tương tự, một quan chức ngoại 
giao cao cấp Hoa Kỳ tại Nhật Bản 
nói rằng chính phủ Tổng thống (TT) 
Biden không tìm cách tách khỏi 
Trung Quốc, nhưng xác nhận rằng 
họ đang tìm cách ngăn chặn các 
công nghệ quan trọng đối với an 
ninh của nước này không bị chuyển 
giao cho Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa mà không có sự cho phép.

“Tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ hay 
Nhật Bản đang tìm cách tách khỏi 
Trung Quốc,” ông Raymond Greene, 
đại biện lâm thời cho Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tại Tokyo, nói trong cuộc 

đàm luận này.
“Cả những nỗ lực của Nhật Bản 

trong an ninh kinh tế và những nỗ 
lực của chúng tôi trong các lĩnh vực 
như phục hồi chuỗi cung ứng, đều 
có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm 
rằng hoạt động thương mại và đầu 
tư cũng như mối quan hệ của chúng 
ta với Trung Quốc, là công bằng và 
minh bạch.”

Từ lâu các chuyên gia an ninh 
đã kêu gọi một lệnh cấm cái gọi là 
chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân 
tạo và các công nghệ trọng yếu khác 
cho Trung Quốc, cho dù những 
chuyển giao đó là thông qua gián 
điệp hay các thỏa thuận thương 
mại hợp pháp. Ngày càng có nhiều 
lo ngại trong cộng đồng hoạch định 
chính sách của Mỹ rằng các công 
nghệ của Hoa Kỳ có thể được quân 
đội Trung Quốc áp dụng và sử dụng 
để chống lại Hoa Kỳ.

Ví dụ, hồi tháng 10/2021, các 
thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ 
viện đã cảnh báo rằng Trung Cộng 
đang tận dụng công nghệ đánh cắp 
được từ Hoa Kỳ, để tạo ra các vũ khí 
mới, bao gồm cả hỏa tiễn siêu thanh.

Tương tự như vậy, Trung tâm 
Phản gián và An ninh Quốc gia gần 
đây đã bắt đầu một chiến dịch tư 
vấn cho doanh nghiệp Mỹ về những 
rủi ro của các hoạt động phản gián, 
nói rằng Trung Cộng đã nhiều lần 
đánh cắp các công nghệ của Hoa Kỳ.

Cựu sĩ quan về nhu liệu của Lực 
lượng Không gian cũng cảnh báo 
thêm rằng mối đe dọa từ nội gián 
là thách thức lớn nhất mà các công 
ty công nghệ và trường đại học Mỹ 
phải đối mặt, và rằng Trung Cộng đã 
có một nỗ lực phối hợp sắp đặt để 
đánh cắp các công nghệ quan trọng 
và mới nổi.

Để đạt được mục tiêu đó, ông 
Greene nói rằng chính phủ TT Biden 
đang tìm kiếm sự thay đổi thực sự 
trong việc bảo vệ các công nghệ quan 
trọng, nhưng thay đổi đó không đòi 
hỏi phải có sự đổ vỡ hoàn toàn về 
kinh tế và ngoại giao do sự tách rời 
với Trung Quốc gây ra.

Ông Greene tuyên bố: “Chúng 
tôi muốn có một hàng rào nhỏ. Một 
hàng rào nhỏ nhưng rất cao, để bảo 
vệ các công nghệ cạnh tranh cốt 
lõi của mình trong các lĩnh vực có 
thế mạnh kinh tế, đồng thời cho 
phép hoạt động thương mại và đầu 
tư bình thường trong các lĩnh vực 
không nhạy cảm.”

Ông Greene cho rằng trật tự quốc 
tế dựa trên luật lệ là rất quan trọng 
đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc 
như một cường quốc toàn cầu, và 
rằng hành động gây hấn của Trung 
Cộng chống lại Hoa Kỳ và Nhật Bản 
là phi pháp và vô ích.

Nói về Hoa Kỳ và Nhật Bản, ông 
Greene nhận xét: “Tôi không nghĩ 
rằng có hai quốc gia nào trên thế 
giới đã làm được nhiều hơn thế, 
để giúp Trung Quốc phát triển 
kinh tế, và cũng hội nhập vào hệ 
thống quốc tế.”

“Cả hai đất nước chúng ta đều 
cảm thấy thất vọng vì CHND Trung 
Hoa đã sử dụng vị thế của mình, 
cả về sức mạnh kinh tế và quân sự, 
cũng như vai trò của họ trong hệ 
thống quốc tế, theo những cách làm 
xói mòn trật tự quốc tế, vốn đã giúp 
nước này rất nhiều trong bốn thập 
niên qua,” ông Greene khẳng định.

Chống lại chủ nghĩa độc tài, 
chứ không phải Trung Quốc
Ông Tomita và ông Greene đồng 
ý rằng cần đạt được sự cân bằng 
giữa việc củng cố khu vực Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương và vô số 
quốc gia hiện diện ở đó chống lại 
sự ép buộc của Trung Cộng, và việc 
đồng thời cũng thực hiện những nỗ 
lực tái hòa nhập CHND Trung Hoa 
tham gia có ý nghĩa vào trật tự quốc 
tế dựa trên luật lệ.

Theo ông Tomita, “Nhật Bản 
là nước ủng hộ cho một [bán đảo] 
Đông Dương tự do và cởi mở trong 
nhiều năm. Đây là tầm nhìn cho 
hoạt động kinh doanh trong khu 
vực này dựa trên trật tự tự do, cởi 
mở và dựa trên luật lệ.”

Ông Tomita tuyên bố: “Chúng 
ta cần một ý thức nhất định về 
các nguyên tắc ngoại giao. Những 
khuôn khổ và nguyên tắc này đã 
phục vụ tốt cho chúng ta trong nửa 
thế kỷ qua.”

Để đạt được mục tiêu đó, ông 
Tomita cho rằng không cần thiết 
phải thay thế chính những nguyên 
tắc mà tình trạng hiện tại dựa vào, 
nhưng cần có một số điều chỉnh đối 
với chính sách cần thiết để khắc 

Đại sứ Nhật Bản: Hành vi của
Trung Cộng đi ngược lại trật tự quốc tế

phục sự mất cân bằng trong an ninh 
– điều mà Nhật Bản sẽ tìm cách 
hợp tác cùng với Hoa Kỳ.

“Tất nhiên, điều đầu tiên là nâng 
cấp khả năng phản ứng và răn đe 
trong bối cảnh hợp tác liên minh 
của chúng ta,” ông Tomita nhận xét.

Ông Tomita cũng nói thêm 
rằng các nỗ lực chung của Hoa Kỳ 
và Nhật Bản sẽ tìm cách xây dựng 
sức mạnh tổng hợp giữa hai quốc 
gia để tạo ra khả năng phục hồi tốt 
hơn. Theo ông, những nỗ lực như 
vậy sẽ bao gồm đầu tư vào khoa học 
và công nghệ, cũng như nỗ lực bảo 
đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy 
các giá trị dân chủ thông qua các 
diễn đàn như Đối thoại Tứ giác An 
ninh (QUAD).

Ông Greene nêu rõ khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương là 
“trung tâm” trong nền tảng của 
chính phủ TT Biden và chiến lược 
toàn cầu quan trọng nhất. Ông cho 
rằng Nhật Bản là quốc gia “vô cùng 
quan trọng” đối với sự hưng thịnh 
liên tục của các nền dân chủ tự do 
trong khu vực.

Hai người đồng ý rằng kẻ thù, 
nếu có một ai đó, thì không phải là 
Trung Quốc, mà là các biện pháp 
phản dân chủ và “toàn trị dựa trên 
công nghệ” (techno-authoritarian) 
hiện đang được Trung Cộng theo 
đuổi, bao gồm cả việc đàn áp các 
dân tộc ở Tân Cương, Hồng Kông, 
và Tây Tạng.

Ông Greene nói rằng việc “thắt 
chặt ngoại giao” là cần thiết để bảo 
đảm rằng không có những tính toán 
sai lầm về ngoại giao hoặc quân sự 
có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc 
cho tất cả các quốc gia liên quan. 
Ông nhấn mạnh các vấn đề có tầm 
quan trọng toàn cầu, như biến đổi 
khí hậu và kiểm soát vũ khí, có thể 
đóng vai trò là chất xúc tác cho sự 
hợp tác giữa Trung Quốc và cộng 
đồng quốc tế.

“Chúng tôi rất mong muốn hợp 
tác với Trung Quốc trong các nỗ lực 
kiểm soát vũ khí đa phương, giống 
như chúng tôi đã làm với Nga,” ông 
Greene cho hay.

Trọng tâm của Chính sách 
Quốc tế Hoa Kỳ
Cuộc đàm luận của ông Tomita và 
ông Greene diễn ra khi Nhật Bản 
và Hoa Kỳ gia tăng quan hệ kinh tế, 
ngoại giao, và quân sự để ngăn chặn 
các hành động ngày càng thù địch 
của Trung Cộng, mặc dù mỗi quốc 
gia đều có lý do lo ngại riêng.

Hoa Kỳ đang tìm cách duy trì 
một trật tự quốc tế và quyền tự do 
đi lại trong khu vực vốn quan trọng 
đối với nền kinh tế và cấu trúc liên 
minh của nước này. Trong khi đó, 
Nhật Bản ngày càng lo ngại về việc 
có thể tiếp tục duy trì nền tự trị của 
Đài Loan. Nếu Trung Quốc xâm 
lược hòn đảo này, thì Đài Loan có 
thể được sử dụng để tiến hành một 
cuộc tấn công vào Nhật Bản, cũng 
như các tác động an ninh của các 
cuộc tập trận quân sự Trung–Nga 
ngày càng gia tăng.

Chỉ riêng trong tháng 01/2022, 
hai quốc gia đã đồng ý về một thỏa 
thuận nâng cấp các chiến đấu cơ 
của Nhật Bản và tiến hành các cuộc 
họp “Hai cộng hai” giữa các nhà 
lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng 
Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Những nỗ lực đó tiến lên một 
tầm cao hơn nữa hôm 21/01, với 
cuộc gặp gỡ trực tuyến giữa Tổng 
thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật 
Bản Fumio Kishida.

Một tuyên bố có liên quan của 
Tòa Bạch Ốc, thông báo về cuộc họp 
này, đã gọi liên minh Nhật Bản–
Hoa Kỳ là “nền tảng của hòa bình, 
an ninh và ổn định ở khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương và 
trên toàn thế giới.”

Tuy với lời lẽ hùng hồn như vậy, 
ông Tomita cảnh báo rằng các thông 
điệp và thỏa thuận bằng những 
ngôn từ mạnh mẽ là hoàn toàn chấp 
nhận được, nhưng hòa bình với 
Trung Quốc sẽ chỉ được duy trì nếu 
những ngôn từ đó được hỗ trợ bằng 
hành động cụ thể.

“Tất nhiên, chúng ta có thể cứng 
rắn trong thông điệp công khai của 
mình. Nhưng cứng rắn trong thông 
điệp là một chuyện. Chuẩn bị sẵn 
sàng là vấn đề hoàn toàn khác.”

Yến Nhi biên dịch

Đại sứ Nhật Bản Koji 
Tomita đến Bộ Ngoại 
giao ở Seoul vào ngày 
06/03/2020. Ông Koji 
Tomita hiện là đại sứ 
Nhật Bản tại Hoa Kỳ.
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Hôm 21/01, Chủ tịch Tập Cận 
Bình đã phong tướng cho 

bảy sĩ quan quân đội và cảnh sát 
vũ trang. Một chuyên gia cho là 
ông Tập chú trọng vào việc xây 
dựng đội ngũ trung thành hơn là 
đội ngũ có tài đánh trận.

Bảy sĩ quan mới được thăng 
cấp này sẽ chỉ huy Bộ Tư lệnh 
Chiến khu phía Bắc của Quân 
Giải phóng Nhân dân (PLA), 
Bộ Tư lệnh Chiến khu Trung 
tâm của PLA, Lục quân PLA, 
Hải quân PLA, Lực lượng 
Hỏa tiễn PLA, và Lực lượng 
Cảnh sát Vũ trang Nhân dân.

Kể từ khi ông Tập lên nắm 
quyền, ông đã thực hiện chiến 
dịch chống tham nhũng quy mô 
lớn trong quân đội Trung Quốc 
— cách chức một số sĩ quan cao 
cấp, trong đó có hai cựu phó chủ 

tịch của Quân ủy Trung ương 
(CMC) — và cải cách quân đội.

Những vị mới được phong 
tướng này đều sinh vào những 
năm 1960 (khoảng 60 tuổi).

Kể từ năm 2012, ông Tập 
đã phong tướng cho 67 sĩ quan 
quân đội.

Các điều kiện để phong tướng 
trong PLA là phải đảm nhiệm 
ít nhất bốn năm tại hàm trung 
tướng hoặc đảm nhiệm ở các vị 
trí tư lệnh quân khu ít nhất hai 
năm. Lễ phong tướng thường 
diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày 
thành lập Quân đội Trung Cộng 
là ngày 01/08 hàng năm.

Thông lệ này đã thay đổi 
trong những năm gần đây. Việc 
thăng quân hàm này diễn ra 
trước khi người đó phục vụ đủ 
thời gian theo quy định ở một 
cấp bậc nhất định. 

Chuyên gia về các vấn đề 

Trung Quốc Thạch Tạng Sơn 
(Shi Zangshan) cho rằng ông Tập 
Cận Bình đang rất lo lắng; không 
phải vì ông ta có thể kiểm soát 
bao nhiêu sĩ quan, mà là có bao 
nhiêu người trung thành với ông 
ta đủ điều kiện cất nhắc.

Ông Thạch nói: “Trước tiên, 
ông Tập không phải là người 
xuất thân trong quân đội. E rằng 
không có nhiều người [trong 
quân đội] mà ông Tập có thể tin 
tưởng được. Điều này thể hiện rõ 
qua việc thay thế thường xuyên 
các sĩ quan ở nhiều cấp bậc trong 
những năm gần đây. Điều quan 
trọng là ông Tập có thể tin tưởng 
họ hay không. Thứ hai, ông Tập 
không thể tìm thấy một vị tướng 
đủ tiêu chuẩn cho chiến tranh 
hiện đại.”

Theo phân tích của ông 
Thạch, để cải cách quân đội cần 
phải am tường thông tin trong 

PLA. Điều đó có nghĩa là một vị 
tướng phải thực sự am hiểu cách 
tác chiến hiện đại, không chỉ hoạt 
động của lực lượng lục quân, hải 
quân, và không quân mà còn cả 
hoạt động của vệ tinh, hỏa tiễn, 
hoạt động dựa trên thông tin, 
tác chiến điện tử, cơ giới hóa lục 
quân, và lực lượng hỏa tiễn.

Ông giải thích rằng những 
người am hiểu chiến tranh và công 

nghệ hiện đại đều ở độ tuổi 40, 
nhưng những người đủ điều kiện 
để thăng cấp lên Quân ủy Trung 
ương đều khoảng 60 tuổi. Khoảng 
cách là những 20 năm. “Những 
người được Đại học Quốc phòng 
đào tạo trong những năm qua đều 
khoảng 40 tuổi,” ông Thạch cho biết.

Tuy nhiên, không có chỗ 
trong Quân ủy Trung ương 
cho những sĩ quan trẻ. Chỗ đó 
sẽ tiếp tục dành cho các thành 
viên của cùng một nhóm những 
người lớn tuổi, những người 
đảm nhiệm các vị trí tại Quân 
ủy Trung ương, cho dù những vị 
này không am hiểu về một cuộc 
chiến tranh hiện đại toàn diện.

 Ông Thạch nói: “Những gì 
ông Tập có thể làm bây giờ chỉ là 
chiếm lấy ghế cho những người 
trung thành tuyệt đối.”

 
Hồng Ân biên dịch

ANDERS CORR
 
Bất kỳ cuộc xâm lược nào 

của Nga vào Ukraine 
cũng đều sẽ phụ thuộc 
vào khả năng kinh tế của 

Trung Quốc, và sự xoa 
dịu ngoại giao của Đức và 

Pháp. Bắc Kinh dường như có khả năng 
khuyến khích Moscow tiến hành xâm 
lược để phục vụ cho các mục đích của 
Trung Cộng. 

Trong khi lẽ ra NATO nên xoay trục để 
giải quyết mối đe dọa từ Trung Quốc, thì 
Nga lại đang dồn 100,000 quân ở biên 
giới với Ukraine để gây áp lực với NATO 
về “các bảo đảm an ninh có ràng buộc 
về mặt pháp lý” rằng Ukraine sẽ không 
tham gia liên minh này. 

Moscow muốn các cơ sở hạ tầng 
quân sự của NATO rút về những trạng 
thái như năm 1997, khi hai bên ký kết 
thỏa thuận. Đây là những yêu cầu bất 
khả thi, vì điều đó có nghĩa là phá hủy 
nền dân chủ ở Đông Âu, và mở rộng 
ảnh hưởng phi tự do của Bắc Kinh và 
Moscow ra toàn cầu. Nếu NATO xoa 
dịu Nga bằng cách từ bỏ Ukraine hôm 
nay, thì Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi 
tham vọng đối với Đài Loan ngày mai. 
Nhượng bộ một kẻ bắt nạt chỉ khuyến 
khích những kẻ bắt nạt khác. 

Hiện tại, một số quốc gia ở Đông Âu 
đã đang phủ quyết các biện pháp của 
Liên minh Âu Châu nhằm chống lại hành 
vi lạm dụng nhân quyền và xâm lược 
lãnh thổ của Bắc Kinh, kể cả ở khu vực 
Biển Đông. So với Tổng thống Joe Biden, 
Đức và Pháp là những quốc gia yếu thế 
hơn Trung Quốc và Nga, và họ đang tìm 
kiếm các biện pháp ngoại giao thoát hiểm 
mà có thể cần phải bỏ rơi Ukraine.

Ví dụ, Đức phản đối Estonia tặng 
các loại pháo do Liên Xô sản xuất cho 
Ukraine, vì chúng được để tại Đông 
Đức khi thống nhất, từ đó chúng được 
chuyển đến Phần Lan, và sau đó là đến 
Estonia. Theo ghi nhận của The Wall 
Street Journal, “Sự khước từ của Đức 
có thể được Moscow coi là một dấu hiệu 
khác của sự chia rẽ trong liên minh 
phương Tây.”

Đây không phải là lúc dành cho sự 
chia rẽ giữa các nền dân chủ. Dù sao thì 
Estonia cũng nên giao các khẩu pháo tự 
hành này cho Ukraine, kèm theo một bài 
diễn văn về sự hèn nhát của Đức. 

Việc gia tăng quân đội của Nga rõ 
ràng đã khiến NATO mất tập trung và 
mất đoàn kết giữa các thành viên. Tổng 
thống Hoa Kỳ Joe Biden đã vô tình tiết 
lộ rằng gần đây các thành viên NATO có 
phản ứng không đồng thuận về các kịch 
bản xâm lược khác nhau của Nga. 

Nhưng ít nhất thì, chắc chắn là các 
biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng. 
Bất kỳ cuộc xâm lược nào sâu hơn vào 
biên giới vượt ra những lãnh thổ mà ông 
Putin đã từng chiếm lấy – Crimea và trên 
thực tế là, cả khu vực Donbass của miền 

Đông Ukraine – sẽ biến ông Vladimir 
Putin và các thuộc cấp của ông không chỉ 
trở thành các nhà lãnh đạo của một quốc 
gia bất kham như hiện tại, mà còn trở 
thành những kẻ hoàn toàn bị ruồng bỏ. 

Ngay cả các đồng minh dân chủ không 
đủ cứng rắn với Nga và Trung Quốc cũng 
đang dần mất đi sự tôn trọng. Bài xã 
luận của nhà sử học Katja Hoyer trên tờ 
Washington Post có nhan đề “Germany 
has become a weak link in NATO’s line of 
defense” (Đức đã trở thành một mắt xích 
yếu trong tuyến phòng thủ của NATO) 
đã nói lên tất cả. Bà Hoyer lập luận rằng 
“không thể phụ thuộc vào Đức khi áp đặt 
các biện pháp trừng phạt đối với Nga.”

Các biện pháp trừng phạt sẽ khiến 
Nga dấn sâu hơn vào vòng tay bất 
lương của Trung Quốc, quốc gia đã 
nuốt chửng rất nhiều quốc gia khác sau 
khi họ vi phạm nghiêm trọng luật pháp 
quốc tế, chẳng hạn như thông qua tội ác 
diệt chủng hoặc xâm lược các nước láng 
giềng. Một khi Nga hoàn toàn phụ thuộc 
vào thương mại với Trung Quốc để né 
tránh các lệnh trừng phạt của phương 
Tây, họ sẽ hoàn toàn đánh mất chủ 
quyền của mình.

Miến Điện (thường được gọi là 
Myanmar), Bắc Hàn, Campuchia, Lào, 
Venezuela, và thêm nữa là Iran, Pakistan, 
Afghanistan, Philippines, và Nga đang 
rơi vào quỹ đạo của Bắc Kinh do giao 
thương phi tự do quá nhiều.

Việc Nga chuyển hướng giao thương 
từ Hoa Kỳ và Âu Châu sang Trung Quốc 
đã đang diễn ra, và là bằng chứng để 
người Nga và thế giới thấy rằng Bắc Kinh 
đứng đằng sau sự xâm lược của Moscow.

Năm 2021, theo một bài báo của ông 
Dimitri Simes trên Nikkei Asia Review, 
kim ngạch thương mại hàng năm giữa 
Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 35%, lên 
một mức kỷ lục là hơn 146 tỷ USD. Hai 
nước này dự kiến tăng kim ngạch thương 
mại thêm 200 tỷ USD nữa vào năm 2024.

Nền kinh tế Nga chỉ bằng 1/10 so với 
Trung Quốc, và thương mại của Nga 
với nước này là bất cân xứng, khiến Bắc 
Kinh chiếm ưu thế về mặt kinh tế, và do 
đó chiếm ưu thế cả về mặt chính trị.

Mặc dù khoảng 40% kim ngạch thương 
mại của Nga trong những năm qua là với 
Liên minh Âu Châu, nhưng điều này đã 
không đem lại ảnh hưởng chính trị tương 
tự cho Âu Châu vì các nền dân chủ không 
có nguyện vọng bắt nạt kinh tế. Ngược lại, 
Trung Cộng là một nhà cầm quyền ngoại 
giao bằng ngân phiếu.

Ông Putin đã thể hiện sự trung thành 
của mình với Bắc Kinh bằng cách tham 
dự Thế vận hội Mùa Đông bị tẩy chay, 
được những người ủng hộ nhân quyền 
mệnh danh là “Đại hội Thể thao Diệt 
chủng”. Chính phủ Tổng thống Biden 
đã khôn ngoan tiến hành một cuộc tẩy 
chay ngoại giao Olympic, được nhiều 
đồng minh quan trọng nhất của chúng ta 
hưởng ứng.

Vẫn có những trường hợp ngoại lệ 
đáng tiếc. Tổng thống Ba Lan là một 
trong số ít các nguyên thủ quốc gia đồng 
minh của Hoa Kỳ bội phản và tham dự, 
đặt ra nghi vấn về lòng trung thành đối 
với nền dân chủ so với lợi nhuận kiếm 
được ở Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình đang ép ông Putin 
trượt trên cùng những con dốc giả, bằng 
cách trì hoãn các thỏa thuận cấp cao 
chờ ký kết tại Bắc Kinh, bao gồm cả một 
bản hợp đồng cuối cùng cho một đường 
ống dẫn khí đốt tự nhiên, tên là Power 
of Siberia-2, sẽ tiếp tục kết nối đại hai 
cường quốc phi tự do này.

Theo lưu ý của ông Simes, “Các nhà 
phân tích cho rằng tình trạng bế tắc giữa 
Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine, 
vốn có khả năng mang lại các biện pháp 
trừng phạt mới chống lại Moscow, có thể 
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của Điện 
Kremlin với Bắc Kinh.”

Hãng thông tấn Nikkei trích lời giáo 
sư quan hệ quốc tế Artyom Lukin, tại 
một trường đại học ở Nga, nói rằng 
“ông Putin có thể đã nhận được một số 
bảo đảm từ phía ông Tập rằng nếu một 
cuộc khủng hoảng xảy ra ở Ukraine và 
phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt 
lớn chống lại Nga, thì Trung Quốc sẽ sát 
cánh bên Nga.”

Chris Devonshire-Ellis, một công ty 
tư vấn đầu tư Á Châu, nói với hãng thông 
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Không chỉ Nga, Trung Quốc cũng 
gây ra các mối đe dọa cho Ukraine
Bắc Kinh đang hợp tác với Moscow và hậu thuẫn về kinh tếJAMES DALE DAVIDSON

Tính đến năm 2016, số căn 
chung cư bỏ trống của Trung 

Quốc đủ sức chứa 27 lần cư dân 
của Thành phố New York.

Điều này có ý nghĩa gì với quý 
vị? Sự lãng phí quá nhiều nguồn 
tài nguyên gây ra rất nhiều ảnh 
hưởng. Khi quý vị nghiền ngẫm 
để làm quen với các hậu quả tai 
hại của những đợt bong bóng tín 
dụng, hãy thấy may mắn là quý 
vị không cần phải lo lắng về việc 
những vị ác thần buộc quý vị vào 
các văn tự pháp lý nợ nhà cửa.

Có thể là đáng lo sợ. Hãy 
tưởng tượng rằng có vị tà thần 
nào đó cứ cố chấp không ưa quý 
vị. Có chiêu trò phép thuật nào 
hiểm ác hơn là giới thiệu cho quý 
vị những văn tự trong một kho 
tồn trữ gồm 70 triệu căn chung 
cư trống đang phủ bụi trên khắp 
đất nước Trung Quốc?

Quý vị có thể nghĩ rằng kho 
tồn trữ các căn chung cư ấy sẽ 
khiến quý vị trở thành một tỷ 
phú, một ông trùm địa ốc ngang 
hàng với ông Donald Trump. 
Nhưng hãy nghĩ lại.

Đây có thể là thời điểm tốt 
để kể lại một câu chuyện hấp 
dẫn hiếm có mà ông Trump đã 
kể về chính ông ấy, trong thời 
khủng hoảng tiết kiệm và cho vay 
(khủng hoảng Savings and Loan 
– S&L) vào cuối thập niên 1980 
và đầu thập niên 1990. Đó là thời 
điểm mà 1,043 trong số 3,234 
hiệp hội tiết kiệm và cho vay ở 
Hoa Kỳ đã thất bại khi họ cố gắng 
gồng gánh hàng tỷ USD các tài 
sản địa ốc bị nợ quá giá trị.

Thời điểm đó, ông Trump đi 
dạo trên phố ở khu Upper East 
Side của Manhattan với bạn gái 
ông. Trên đường đi, họ bắt gặp 
một người ăn xin mặc chiếc áo 
khoác lông xù rách nát đang nằm 
trên một tấm lưới. Ông Trump 
nói với người bạn đồng hành của 
mình rằng, “Người này có nhiều 
hơn tôi 1 tỷ dollar.” Bạn gái ông 
đáp lại rằng, “Nhưng nhìn ông 
ấy giống như chẳng có nổi một 
xu.” Ông Trump trả lời: “Ông ấy 
không có.”

Khi nói vậy, tài sản của ông 
Trump bị nhà băng siết và ông 
còn nợ nhà băng khoảng 1 tỷ 
USD ngay cả sau khi tài sản của 
ông có thể được bán tháo. Tôi mô 
tả đây là “một câu chuyện hấp 
dẫn hiếm có” bởi vì ông Trump 
gần như ít nổi tiếng với việc pha 
trò có hại cho bản thân ông. Tuy 
nhiên, ông ấy đã xác nhận với tôi 
trong một cuộc trò chuyện rằng 
câu chuyện mà tôi chia sẻ với 
quý vị ở trên là đúng. Điều đó 
cho thấy ông Trump thừa nhận 
một cách hài hước về những hệ 

lụy của kế toán kép [mỗi giao 
dịch tài chính đều được ghi vào 
hai tài khoản: Nợ và Có] theo 
cách tốt nhất của ông.

Như vậy thì làm thế nào quý 
vị có thể đủ khả năng thanh toán 
các khoản vay nợ xây dựng 70 
triệu căn chung cư mà không có 
cư dân nào đứng gánh cho quý 
vị ngoài vị thần tà ác kia? Một 
câu hỏi đầy thách thức. Quý vị sẽ 
phải nói chuyện nhanh nhẩu với 
các ngân hàng Trung Quốc như 
kiểu mà ông Trump đã giải quyết 
thành công với các ngân hàng 
New York nhiều thập niên trước 
trong cuộc khủng hoảng S&L đó.

Hy vọng duy nhất để tránh 
bị rơi vào hố đen của các vụ vỡ 
nợ là thuê một số kẻ vô lại cải 
trang thành kế toán viên, giúp 
quý vị thuyết phục các ngân 
hàng cho quý vị vay thêm hàng 
tỷ (hoặc có thể hơn, hàng ngàn 
tỷ) để trì hoãn ngày trả nợ. Lưu 
ý rằng cho dù thành công cũng 
sẽ chỉ làm vấn đề đầu tư tai hại 
thêm phần bế tắc. Theo bất kỳ 
cách nào thì tài sản của quý vị 
sẽ không được tăng giá trị khi 
mắc thêm nợ. Các tài sản này 
sẽ chỉ trở nên tốn kém hơn.

Quý vị có thể tiếp tục gánh 
nợ không?

Một câu hỏi trị giá 36.4 
ngàn tỷ USD?
Ít ra đó là một câu hỏi trị giá 36.4 
ngàn tỷ USD. Có thể là 45.9 ngàn 
tỷ USD, hoặc thậm chí có thể là 
một câu hỏi 116.6 ngàn tỷ USD. 
Câu trả lời chính xác phụ thuộc 
vào mức nợ thực tế của Trung 
Quốc. Không giống như khó 
khăn của ông Trump ba thập niên 
trước khi vấn đề nợ hệ thống 
được tính bằng hàng tỷ USD, 
vấn đề nợ xấu của Trung Quốc 
[hiện] còn tệ hơn gấp ngàn lần.

Tạp chí Forbes đưa tin về ước 
tính của Giáo sư Victor Shih tại 
Đại học California San Diego. 
Ông Shih tin rằng số liệu nợ 
chính thức của Trung Quốc đã 
được chứng minh là không đủ.

Một câu hỏi trị giá 45.9 
ngàn tỷ USD?
Năm 2017, ông Shih đặt tổng nợ 
của Trung Quốc ở mức 328% 
GDP (được báo cáo là 14 ngàn tỷ 
USD), do đó là 45.9 ngàn tỷ USD. 
Theo ông Shih, “Tổng các khoản 
thanh toán lãi suất từ   tháng 
06/2016 đến tháng 06/2017 đã 
vượt quá mức gia tăng của GDP 
danh nghĩa khoảng 8 ngàn tỷ 
RMB (Nhân dân tệ).”

Nếu vậy thì mức nợ này cho 
thấy sự kết thúc đã gần kề. Tuy 
nhiên, nghe khó khăn như vậy, 
nhưng tình hình thực tế có thể 
còn tệ hơn thế nữa.

Hay một câu hỏi trị giá 
116.6 ngàn tỷ USD?
Nếu quý vị là một người am hiểu 
về những sự thật bị cấm công bố 
như tôi, thì quý vị sẽ không tin 
các số liệu chính thức theo giá 
trị bề mặt. Quý vị sẽ tiếp tục tìm 
kiếm những trao đổi tiết lộ câu 
chuyện thực tiễn. Tôi tin rằng các 
số liệu thống kê của chính phủ 
Trung Quốc cũng giả như ở Hoa 
Kỳ. Và còn hơn thế nữa.

Giáo sư Christopher Balding 
của Trường Kinh doanh HSBC, 
Đại học Bắc Kinh, một tổ chức có 
những nguồn tin khá tốt trong 
Ban Ổn định Tài chính của Ngân 
hàng Nhân dân Trung Quốc 
(PBOC), gần đây đã thực hiện 
một số phép tính lật ngược sự 
kết hợp “tài sản trên bảng cân 
đối kế toán” với “tài sản ngoại 
bảng”. Hãy nhớ rằng, trong khi 
các khoản nợ là nghĩa vụ phải trả 
đối với người đi vay, chúng lại là 
tài sản đối với người cho vay.

Ông kết luận rằng tổng nợ ở 
Trung Quốc là 833% GDP. Điều 
đó có nghĩa là một khoản nợ 
khoảng 116.6 ngàn tỷ USD.

Ôi. Thật là!
Mức nợ trên thực tế có thể cao 

gấp 3.5 lần số liệu chính thức. Ủy 
ban Cải tổ và Phát triển Quốc gia 
cho biết khoản nợ của Trung Quốc 
lên tới 260% GDP (36.4 ngàn tỷ 
USD). Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 
chấp nhận một ước tính chính thức 
thấp hơn là 230%. Nhưng giả sử 
báo cáo của ông Balding là 833% 
là đúng. Trong trường hợp đó, thì 
con số này là vấn đề quan trọng 
về vốn đối với nền kinh tế thế giới 
và các khoản đầu tư của quý vị.

Trả lãi hàng năm tương 
đương 29% GDP?
Hãy nhớ rằng, lãi suất ở Trung 
Quốc không thấp như ở Hoa Kỳ 
hoặc âm như ở Âu Châu và Nhật 
Bản. Giả sử lãi suất bình quân 
được trả bằng lãi suất tiền gửi 
liên ngân hàng ngắn hạn là 3.5%. 
Ông Balding nhận xét, “thì mức 
lãi suất này có nghĩa là chi phí 
dịch vụ tài chính cho nền kinh tế 
là 29% GDP danh nghĩa.” Quả là 
một khó khăn lớn để giải quyết. 
Ngay cả tốc độ tăng trưởng của 

Trung Quốc cũng sẽ không thể 
đủ chi trả được các chi phí tồn 
kho hàng năm là 29% này.

Có thể là ông Balding đúng 
chăng?

Đúng vậy. Tôi thấy có một số 
gợi ý cho thấy là ông ấy đúng.

Các số liệu tài chính chính 
thức có hoàn toàn sai 
không?
Có một điều là hầu hết mọi 
trường hợp phá sản của Trung 
Quốc đều mang bằng chứng về 
các khoản nợ không được tiết 
lộ của các công ty riêng lẻ. Ông 
Balding nhận xét, “người ta 
thường tìm thấy những khoản 
nợ to lớn không được tiết lộ hoặc 
các sản phẩm quản trị tài sản 
(giống Enron) trong các vụ phá 
sản hoặc vỡ nợ ở Trung Quốc.”

Các khoản nợ không được 
tiết lộ này làm tăng mạnh sự 
nghi ngờ về mức nợ thực tế đã 
được làm thành thấp nhất này. 
Theo cách nói của ông Balding, 
các khoản nợ không được tiết lộ 
cũng có nghĩa là “các số liệu tài 
chính chính thức trên bảng cân 
đối kế toán là hoàn toàn sai trái 
với những hậu quả tai hại.” Ông 
cảnh báo, “Các số liệu tài chính 
chính thức sai lầm này có nghĩa 
rằng chúng ta cần phải suy nghĩ 
lại toàn bộ câu chuyện về sự 
phát triển và tài chính của Trung 
Quốc kể từ khoảng năm 2000.”

Ông Balding tiếp tục: “Nợ 
quá nhiều được phân bổ ở hầu 
hết mọi lĩnh vực của nền kinh 
tế. Trước đây, nếu có một sự ảnh 
hưởng bất ngờ đối với khu vực 
doanh nghiệp, thì các gia đình và 
chính phủ có thể vào cuộc và giúp 
đỡ. Tuy nhiên, hầu như không 
có lĩnh vực nào của nền kinh tế 
Trung Quốc lại không mắc nợ rất 
nhiều. Phân phối nợ khắp nơi 
chỉ đơn giản là làm giảm năng 
lực giải quyết một sự chấn động.”

‘Không có việc làm tốt nào 
không bị trừng phạt’
Nói về “sự sững sờ”, quý vị không 
nên kinh ngạc khi biết rằng ông 
Balding đã bị sa thải khỏi Đại 
học Bắc Kinh sau khi thảo luận 
về kết luận của ông – dựa trên 

dữ liệu PBOC – rằng tổng nợ ở 
Trung Quốc đã tăng lên 833% 
GDP danh nghĩa.

Trong một thế giới tham 
nhũng, nơi mọi người có hàng 
ngàn tỷ lý do để nói dối về nền 
kinh tế (và một số người không 
nghi ngờ gì đã mất mạng vì không 
để ý đến những người nói dối), 
thì việc sa thải Giáo sư Balding là 
điều – gần với sự trông chờ của 
quý vị nhất – có thể đưa đến xác 
nhận chính thức rằng các con số 
của ông ấy là chính xác.

Một cách để diễn đạt lại những 
tiết lộ của ông Balding là không 
ai biết ai nợ ai cái gì hay bao 
nhiêu nợ có thể được giải quyết 
trước khi toàn bộ lâu đài cát của 
Trung Quốc sụp đổ. Ước tính nợ 
xấu trong hệ thống ngân hàng 
Trung Quốc lên tới 50% GDP 
– tương đương 7 ngàn tỷ USD. 
Quá đủ để làm cho hệ thống ngân 
hàng mất khả năng thanh toán.

Sự sụp đổ bong bóng tài sản 
của Trung Quốc đang ở phía 
trước. Tôi nghi ngờ về việc có 
bất kỳ nhà tài phiệt Trung Quốc 
nào đang đi dạo trên đường phố 
Thượng Hải với bạn gái của họ, 
đùa cợt về việc người dân trên 
đường giàu hơn họ hàng ngàn 
tỷ nhân dân tệ. Nguy cơ bong 
bóng tài sản này làm nổi bật một 
vấn đề khi chính phủ của một 
quốc gia khuyếch đại nợ đến 
mức vượt quá quy mô tài sản do 
những người giàu có nhất nắm 
giữ. Vấn đề này khiến việc có thể 
mua lại các tài sản nợ nhà càng 
khó hơn trong khi bị mức nợ 
hiện tại của họ cản trở.

Ông James Dale Davidson là 
một nhà kinh tế học và nhà dự 
báo tài chính được đánh giá cao, 
người có bản tin đầu tư nổi tiếng 
Strategic Investment, được xuất 
bản năm 1987. Một trong những 
người hâm mộ lớn nhất của ông 
Davidson là tỷ phú Peter Thiel, 
người nói rằng ông Davidson 
đã truyền cảm hứng cho ông ấy 
thành lập PayPal và nhắc đến ông 
Davidson như là “người chọn 
cổ phiếu yêu thích của ông ấy”.

Bình Hòa biên dịch

Việc phong tướng để lộ nỗi bất an về quân đội của ông Tập

Số căn chung cư bỏ 
trống tại Trung Quốc 
nhiều cỡ nào?

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (bên 
trái) diễn thuyết sau khi duyệt binh hạm đội 
Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc (PLA) ở Biển Đông vào ngày 
12/04/2018. 

Ảnh chụp từ trên không cho thấy cộng đồng Evergrande Changqing ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hôm 26/09/2021.

Đoàn xe bọc thép của Nga di chuyển dọc theo một tuyến đường cao tốc ở Crimea hôm 18/01/2022. 

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một buổi lễ ký hợp đồng cung cấp khí 
đốt đồ sộ, kéo dài nhiều thập niên tại Thượng Hải vào ngày 21/05/2014.

tấn này rằng: “Nếu có thêm nhiều biện 
pháp trừng phạt thương mại hơn nữa 
đối với Nga, thì Moscow sẽ cần phải tăng 
cường khả năng tìm nguồn cung ứng cho 
Nga ở những nơi khác, với Trung Quốc 
là một lối thoát.”

Kể từ năm 2010, Nga đã ngày càng 
trở nên phụ thuộc hơn vào xuất cảng 
năng lượng của Trung Quốc, bao gồm 
xuất cảng thông qua hai đường ống trị 
giá 80 tỷ USD và một nhà máy xử lý khí 
đốt trị giá 13 tỷ USD.

Nếu Nga xâm lược Ukraine, Hoa 
Kỳ và đồng minh nên có ngay các biện 
pháp trừng phạt cứng rắn, kể cả các 
biện pháp trừng phạt chống lại ông 
Putin, các cộng sự thân tín nhất của 
ông, những doanh nhân lớn nhất của 
Nga, toàn bộ thân nhân trong gia đình 
trực hệ của họ, khoản nợ công của 
nước này, quyền truy cập vào hệ thống 
ngân hàng quốc tế SWIFT và công nghệ 
của Hoa Kỳ, các công ty hàng đầu của 
Trung Quốc đang kinh doanh ở Nga, 
và đường ống dẫn năng lượng Nord 
Stream-2 đến Đức.

Đức có trách nhiệm đặc biệt trong 
việc tránh một cuộc chiến tranh, và nếu 
nước này không dừng việc cố ý chậm 
chạp trong vấn đề về Nga, thì họ cần phải 
đối mặt với những hậu quả kinh tế.

Như bà Hoyer đã nói, “mọi thứ phụ 
thuộc vào Berlin… Nếu Đức tiếp tục giao 
thương với Nga trong khi các quốc gia 
NATO khác áp dụng các biện pháp trừng 
phạt, thì tác động từ kinh tế sẽ giảm đi 
nhiều. Điều đó sẽ buộc các đồng minh 
phương Tây của Đức phải leo thang tình 
hình bằng sự can thiệp quân sự hoặc lùi 
lại, cho phép ông Putin thực hiện thêm 
một cuộc xâm chiếm nữa.”

Để tự giải thoát khỏi vấn đề đạo đức 
vốn có trong mối quan hệ với Moscow, 
Đức nên chi số tiền cần thiết để loại 
bỏ thói quen hủy hoại môi trường của 
mình: phụ thuộc vào khí đốt của Nga. 
Điều này có thể đạt được bằng cách quay 
trở lại năng lượng hạt nhân sạch hơn. 
Đức cũng nên tìm kiếm an ninh năng 
lượng nhiều lớp bằng cách tăng gấp ba 
lần cảng và cơ sở lưu trữ cho khí đốt tự 
nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ và đồng minh 
để thay thế 1.7 tỷ mét khối mà nước này 
hiện đang mua từ Nga.

Tư thế phòng ngự của Đức cũng quá 
yếu. “Ông [Olaf] Scholz không sẵn lòng 
gánh vác một phần sức nặng của nền 
an ninh tập thể phương Tây nhiều hơn 
người tiền nhiệm Angela Merkel của ông 
ấy,” theo bà Hoyer.

Và Đức muốn đàm phán với Nga tuân 
theo “định dạng Normandy”, chỉ bao gồm 
Nga, Ukraine, Đức, và Pháp. Về căn bản, 
điều đó sẽ khiến NATO tan rã trước một 
cuộc xâm lược chống lại một nền dân chủ 
đồng minh đang tìm cách gia nhập liên 
minh này.

Pháp cũng tỏ ra yếu thế trước Nga khi 
đề nghị Liên minh Âu Châu đàm phán 
riêng với Moscow, phá vỡ hàng phòng 
thủ của NATO trước sự hiếu chiến của 
Nga. Do đó, Đức và Pháp, hai trong số các 
nền dân chủ mạnh nhất thế giới, đang 
thể hiện ra một sự hèn nhát không thể 
tha thứ về mặt đạo đức và thiển cận về 
mặt chiến lược khi đối mặt với các mối 
đe dọa và khả năng bị Nga lừa dối.

Nếu Đức và các đồng minh khác 
không thực hiện vai trò của mình trong 
việc kiềm chế Nga, bảo vệ nền dân chủ 
mới của Ukraine, cũng như xây dựng 
nền dân chủ trên toàn cầu, thì những 
hậu quả kinh tế cần được xem xét 
không chỉ đối với Trung Quốc và Nga, 
mà còn đối với các đồng minh đang ăn 
bám của chúng ta.

Không một đồng minh dân chủ nào 
có thể trốn tránh nghĩa vụ chi tiêu quốc 
phòng mạnh mẽ và đứng lên chống lại 
các nhà độc tài trên thế giới và sự xâm 
lược của họ đối với các nền dân chủ 
khác. Nếu Đức và Pháp thực sự muốn 
dấn thân vào con đường đổ vỡ do mất 
đoàn kết giữa các nước đồng minh, họ 
có thể kéo một Hoa Kỳ bất đắc dĩ nhưng 
cứng rắn cùng họ rơi vào một cuộc 
khủng hoảng chuyên quyền.

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

Ông Anders Corr có bằng cử nhân/
thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Yale 
(2001) và tiến sĩ về chính phủ tại Đại học 
Harvard (2008). Ông là người đứng đầu 
Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của 
Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện 
các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Âu 
Châu, và Á Châu. 
 
Thuần Thanh, Ánh Dương, và 
Minh Ngọc biên dịch
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KATABELLA ROBERTS

Nhiều quốc gia khắp Âu Châu 
đã bắt đầu nới lỏng các quy 

tắc và hạn chế COVID-19 nhằm 
phát triển nền kinh tế, bất chấp 
mức độ gia tăng các ca nhiễm do 
biến thể Omicron.

Hôm 27/08, Anh Quốc đã 
dỡ bỏ nhiều hạn chế – bao gồm 
khẩu trang bắt buộc ở những địa 
điểm có không gian kín và giấy 
thông hành vaccine trước đây 
được yêu cầu để vào cửa các hộp 
đêm và các sự kiện lớn – mặc dù 
các cơ sở này vẫn có thể chọn sử 
dụng giấy thông hành COVID 
của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) 
nếu họ muốn làm như vậy.

Người dân trong quốc gia này 
cũng không còn được khuyến 
nghị làm việc tại nhà và kể từ 
ngày 31/01, sự giới hạn về số 
lượng khách được phép vào các 
viện dưỡng lão cũng sẽ bị xóa bỏ.

Các biện pháp “Kế hoạch B” 
này đã được ban hành từ tháng 
12/2021 sau khi các ca nhiễm 
biến thể Omicron được phát hiện 
tại quốc gia này.

Những du khách đã chích 
ngừa nhập cảnh vào quốc gia này 
sẽ không còn phải xét nghiệm 
hoặc cách ly, trong khi những 
du khách chưa chích ngừa chỉ 
phải làm các xét nghiệm trước 
và sau khi khởi hành, nhưng 
cũng không bắt buộc phải cách 
ly trừ phi họ có kết quả dương 
tính với virus.

Ở những vùng khác của Hà 
Lan, nơi đã bị phong tỏa nghiêm 
ngặt từ giữa tháng 12/2021, 
chính phủ Hà Lan cũng thông 
báo họ sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn 
chế để cho phép ngành dịch vụ 
nhà hàng, khách sạn đón khách 
trở lại.

“Kể từ 26/01, hầu hết các địa 
điểm ở đất nước chúng ta có 
thể mở cửa trở lại, dưới một số 
điều kiện nhất định,” giới chức 
của quốc gia này cho biết trong 
hướng dẫn giải thích việc nới 
lỏng các biện pháp ứng phó. 
“Điều này có nghĩa là các nhà 
hàng và quán bar, rạp chiếu 
phim, nhà hát, phòng hòa nhạc, 
bảo tàng, sở thú và các công viên 
giải trí có thể mở cửa trở lại.”

Từ hôm 26/01, ngành nhà 
hàng, khách sạn Hà Lan được 
phép đón khách trở lại, nhưng 
chỉ với điều kiện giảm sức chứa 
và áp dụng các quy định về giãn 

cách xã hội và hoạt động trong 
khoảng thời gian từ 5 giờ sáng 
đến 10 giờ tối.

Khách hàng vẫn sẽ phải cho 
xem giấy thông hành vaccine 
COVID-19 để vào cửa các cơ sở 
này và khẩu trang vẫn là bắt buộc 
đối với mọi người từ 13 tuổi trở 
lên trên các phương tiện giao 
thông công cộng và các khu vực 
công cộng bên trong nhà như cửa 
hàng, bảo tàng và rạp chiếu phim.

Mọi người cũng được khuyến 
nghị làm việc tại nhà và không 
được phép có quá 4 khách từ 13 tuổi 
trở lên vào nhà của họ mỗi ngày.

Trong khi đó, hôm 26/01, 
chính phủ Đan Mạch đã thông 
báo rằng họ đã “quyết định rằng 
COVID-19 không còn được phân 
loại là một căn bệnh nguy hiểm 
xã hội sau ngày 31/01/2022” và sẽ 
dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế 
mà họ đã áp dụng để ngăn chặn 
sự lây lan của dịch bệnh, ngoại 
trừ xét nghiệm đối với người 
đến từ ngoại quốc.

Trong tuần lễ 17–23/01, Bỉ đã 
thông báo nới lỏng nhẹ các hạn 
chế từ ngày 28/01 bất chấp tình 
trạng lây nhiễm kỷ lục, trong khi 
Thủ tướng Pháp Jean Castex và 
Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã 
đưa ra lịch trình cho việc dỡ bỏ 
dần các hạn chế tại quốc gia này 
trong những tuần tới.

Thủ tướng Tây Ban Nha 
Pedro Sánchez cũng nói với các 
phóng viên hôm 10/01 rằng ông 
muốn Liên minh Âu Châu xem 
xét việc tiếp cận COVID-19 giống 
như cách họ đang ứng phó với 
bệnh cúm.

Quyết định của một loạt quốc 
gia Âu Châu được đưa ra sau khi 
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 
hôm 24/01 rằng Âu Châu sẽ trải 
qua một thời kỳ COVID-19 “bình 
lặng” trước khi virus quay trở 
lại vào cuối năm, nhưng lần này 
không có đại dịch bùng phát.

Giám đốc khu vực Âu Châu 
của WHO Hans Kluge nói với tờ 
Agence France-Presse rằng biến 
thể có khả năng lây nhiễm cao 
Omicron của virus Trung Cộng, 
gây ra COVID-19, có thể lây 
nhiễm cho 60% người Âu Châu 
tới tháng 03/2022 trước khi suy 
yếu một thời gian do khả năng 
miễn dịch toàn cầu.

Nhưng ngay sau khi số ca 
nhiễm ở Âu Châu giảm, ông Kluge 
dự đoán rằng “sẽ mất tới vài tuần 
và vài tháng để đạt được khả 
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RITA LI 

Năm 2021, nền kinh tế Đài Loan 
tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất 

trong hơn một thập niên, nhờ vào xuất 
cảng mạnh mẽ công nghệ trong đại dịch 
COVID-19 để cung ứng cho xu hướng làm 
việc và học tập tại nhà.

Theo dữ liệu thống kê của chính phủ 
công bố hôm 27/01, tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 vượt qua 
dự báo 6.1% trước đó lên mức 6.3%, được 

thúc đẩy do quý 4/2021 tăng lên 4.9% so 
với cùng thời kỳ năm trước.

Đây là kết quả tốt nhất kể từ mức tăng 
10.3% trong năm 2010 sau cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu. Năm 2020, nền 
kinh tế Đài Loan ghi nhận mức tăng 3.1%.

Bloomberg đưa tin rằng sau khi công 
bố kết quả nói trên, quan chức thống kê 
cao cấp Wu Pei-hsuan cho biết tại cuộc 
họp báo, “Nhu cầu bên ngoài gia tăng, vị 
thế công nghiệp mạnh mẽ của chúng ta, 
và tranh chấp công nghệ Hoa Kỳ–Trung 
Quốc đồng nghĩa với việc một số doanh 
nghiệp có cơ sở ở hải ngoại đã chuyển 
hoạt động sản xuất trở lại Đài Loan.”

Là một trung tâm quan trọng trong 
chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu cho 
những đại công ty như Apple Inc, nền 
kinh tế Đài Loan đã vượt trội so với nhiều 
quốc gia cùng khu vực do nhu cầu mạnh 
mẽ đối với các sản phẩm công nghệ cao 
của họ. Năm 2021, xuất cảng của Đài Loan 
tăng 29.4% lên mức cao kỷ lục; cơn khát 
chất bán dẫn dai dẳng khắp thế giới cũng 
đã lấp đầy các sổ đặt hàng của các nhà sản 
xuất vi mạch bán dẫn Đài Loan, làm sản 
xuất trong nước tăng mạnh.

Đài Loan sẽ công bố số liệu GDP điều 
chỉnh vào ngày 24/02, bao gồm cả ước 
tính tăng trưởng cho cả năm.

Trung Quốc suy thoái
Là đối tác thương mại hàng đầu của Đài 
Loan, Trung Quốc ghi nhận mức tăng 
trưởng GDP chậm lại trong suốt cả năm.

Trung Quốc công bố GDP của họ đã 
tăng 4% trong quý cuối cùng của năm 
2021 so với một năm trước đó, ít hơn 
mức tăng 4.9% trong quý thứ 3 và giảm 
mạnh so với mức tăng trưởng 7.9% 
trong quý thứ 2 và 18.3% trong quý đầu 
tiên. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố GDP 
của họ đã tăng 8.1% trong năm 2021, 
nhưng các nhà quan sát thị trường 
vẫn nghi ngờ độ tin cậy của các số liệu.

Ông Edward Huang, một nhà bình 
luận và người dẫn chương trình thảo luận 
người Đài Loan chuyên về kinh tế Trung 
Quốc, cho biết những người bên ngoài 
khó có thể tin tưởng vào số liệu kinh tế 
chính thức của Trung Quốc.

Ông nói với ấn bản Hoa ngữ của The 
Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn 
gần đây: “Tôi nghĩ rằng con số này có thể 

hơi quá cao. Nguyên nhân chính dẫn đến 
sự hoài nghi rộng rãi về con số này là do 
tình hình chung kém lý tưởng ở Trung 
Quốc hồi năm ngoái,” đồng thời nêu rõ các 
tác động của cuộc khủng hoảng nguồn điện 
nội địa, sự hạn chế của các cơ quan quản 
trị, và các đợt bùng phát COVID-19 lẻ tẻ.

Chủ khách sạn Li Hua (bí danh) đã 
đóng cửa hoạt động kinh doanh ở miền 
nam Trung Quốc hồi tháng trước. Ông nói 
với The Epoch Times rằng, “Tôi biết nhiều 
cửa hàng đã đóng cửa và đổi chủ, nhưng 
vấn đề vẫn chưa được giải quyết,” và lo 
lắng về việc mất niềm tin kinh doanh.

Giáo sư Frank Tạ Điền từ Đại học Nam 
Carolina, Aiken, cho biết: “Hầu hết các 
ngành công nghiệp thực sự đang sa thải một 
lượng lớn người lao động. Tiêu dùng của 
người Trung Quốc đang rất trì trệ và yếu ớt.”

Ông Tạ cho biết bên cạnh việc tiêu thụ 
nội địa  trì trệ, nhu cầu toàn cầu đối với 
các sản phẩm Trung Quốc sẽ giảm bớt khi 
nhiều chuỗi sản xuất ngoại quốc chuyển ra 
khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Bản tin có sự đóng góp của Yi Ru và Reuters.
Bình Hòa biên dịch

ủng hộ quốc gia Đông Âu này vì lịch sử 
bang giao và một Ấn Độ muốn duy trì tình 
bạn với cả Nga và Hoa Kỳ để sẵn sàng cho 
bất kỳ cuộc chiến tiềm tàng nào chống lại 
Trung Quốc. 

Tại một cuộc họp thượng đỉnh hồi 
tháng 12/2021 với Thủ tướng Narendra 
Modi, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin 
tuyên bố sẽ hợp tác với Ấn Độ về các 
vấn đề kỹ thuật–quân sự "theo cách 
không giống với bất kỳ quốc gia nào 
khác.” Ông Putin nhắc đến trình độ phát 
triển các thiết bị quân sự và quy trình 
sản xuất công nghệ cao, đáng chú ý nhất 
là ở chính Ấn Độ.

Ấn Độ có một lịch sử “tình hữu nghị” 
lâu dài với quốc gia có thể được mô tả 
đúng  nhất, nhưng lại hiếm thấy trong 
thời hiện đại, là một đế chế Đông Âu. Vào 
ngày 09/08/1971, Liên Xô và Ấn Độ đã ký 
“Hiệp ước Hòa Bình, Hữu Nghị và Hợp 
tác" ở New Delhi, nhưng mối bang giao 
này đã có lịch sử xa xưa hơn nhiều. 

Ngày nay, Liên bang Xô Viết cũ đã sụp 
đổ, còn Nga thì nghèo khó về kinh tế – 
một phần là do hành động xâm lược lãnh 
thổ ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của 
phương Tây.

Trung Quốc đang vươn lên thành một 
chế độ độc tài giàu có nhất thế giới, hùng 
mạnh nhất về quân sự, và hung hăng về 
lãnh thổ. Nga có rất ít giá trị để bán ra 
quốc tế, ngoài dầu mỏ, khí đốt, và lúa 
mì. Họ có công nghệ quân sự phát triển 
trong thời Chiến tranh Lạnh, mà họ dùng 
làm đòn bẩy cho quyền lực chính trị. Ấn 
Độ muốn mua để tập trung việc sản xuất 
quân sự của mình vào cuộc chiến ngày 
càng gay gắt chống Trung Quốc ở các 
vùng biên giới phía bắc.

Tuy nhiên hợp tác với Moscow về sản 
xuất trong lĩnh vực quân sự sẽ phá hủy 
các năng lực bản địa hiện có. Chẳng hạn, 
Moscow và New Delhi có kế hoạch sản 
xuất hơn 600,000 khẩu súng trường AK-
230 của Nga trong vòng hơn 10 năm tại 
Ấn Độ. Nhưng số vũ khí này sẽ thay thế 
vũ khí hạng nhẹ INSAS do nội địa phát 
triển và sản xuất mà quân đội Ấn Độ đã 
sử dụng trong suốt ba thập niên. Những 
khẩu AK mới do Ấn Độ–Nga hợp tác sản 
xuất ban đầu sẽ không phải do Ấn Độ sản 
xuất 100%, và một số bộ phận sẽ được 
sản xuất tại Nga. 

Những nghịch lý và những rạn nứt 
khác trong mối bang giao Nga–Ấn là 
hiện hữu. 

Cựu đại sứ Ashok Sajjanha đã lưu ý 
trên tờ Sunday Guardian của New Delhi 
hôm 15/01 rằng: “Mối bang giao ngày 
càng phát triển của Ấn độ với Hoa Kỳ và 
mối quan hệ ngày càng mở rộng của Nga 
với Trung Quốc và Pakistan là những vấn 
đề có thể nảy sinh xung đột lợi ích” giữa 
Ấn Độ và Nga. 

Ông Sajjanhar cũng là chủ tịch của 
Viện Nghiên cứu Toàn cầu của New 
Delhi. Những lời bình luận của ông xuất 
hiện trong bài bình phẩm về cuốn sách 

mới nhất của Achala Moulik, “Kỷ niệm 
50 năm quan hệ Ấn Độ–Nga”.

Mối quan hệ này rất quan trọng đối 
với nền chính trị toàn cầu, bao gồm cả 
cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung 
Quốc, vì những người ủng hộ dân chủ 
trên toàn thế giới đều mong muốn điều 
tốt nhất cho Ấn Độ – chứ không phải là 
mối quan hệ mạo hiểm với một nước 
Nga hung hăng về lãnh thổ, và đi lại với 
một kẻ thù thậm chí còn nguy hiểm hơn: 
Trung Quốc. Nếu Ấn Độ suy yếu bởi vì 
một nước Nga “hai mặt”, chẳng hạn, thì 
nền dân chủ sẽ suy yếu trên toàn cầu. 

Có rất nhiều cơ hội chơi trò hai mang 
như vậy. Hồi tháng 12/2021, Ấn Độ và 
Nga đã cam kết hợp tác quân sự, bao 
gồm cả hỏa tiễn hành trình siêu thanh 
BraMos mới trong một thập niên nữa. 
Đây là bước tiến gần đây nhất trong hợp 
tác quốc phòng kỹ thuật cao và khá mong 
manh giữa hai nước, trong đó bao gồm cả 
việc Ấn Độ lên kế hoạch mua hỏa tiễn đất 
đối không S-400. 

Hoa Kỳ cho rằng việc mua sắm như 
vậy là không khôn ngoan. Khi Thổ Nhĩ 
Kỳ mua hệ thống S-400, Hoa Kỳ đã cấm 
vận nước này theo Đạo luật trừng phạt 
Đối thủ của Hoa Kỳ năm 2017 (CATTSA). 
Hoa Thịnh Đốn cũng đe dọa tương tự với 
New Delhi, cùng với việc hạ cấp quan hệ 
Mỹ–Ấn nói chung. 

Việc Moscow tiếp tục níu lấy Ấn độ 
khiến cho quốc gia Nam Á này khó có các 
cơ hội tốt hơn để hợp tác quốc phòng với 
Hoa Kỳ và Âu Châu – là những quốc gia có 
chung giá trị dân chủ và tự do với Ấn Độ. 

Điểm nổi bật nhất của việc hợp tác 
Moscow–Delhi là thỏa thuận hỏa tiễn 
BrahMos, cho thấy “Ấn Độ đang nỗ lực 
để trở thành một nhà xuất cảng vũ khí.” 
Ông Joyeeta Basu, biên tập viên của tờ 
Sunday Guardian ở New Delhi viết rằng, 
“Thỏa thuận này tạo ra một động lực cho 
nội địa,” vốn là một ưu tiên hàng đầu của 
chính phủ đương nhiệm. 

Basu đã viết trong một email rằng, 
“Các thời chính phủ đã bỏ qua khía cạnh 
này và giữ cho Ấn Độ không phụ thuộc 
vào việc nhập cảng vũ khí. Mọi thứ giờ đã 

bắt đầu thay đổi.” 
Xuất cảng vũ khí, chẳng hạn như 

việc gần đây Ấn Độ bán BrahMos cho 
Philippines, sẽ làm tăng đáng kể ảnh 
hưởng ngoại giao và quân sự của Ấn Độ 
trên toàn cầu, cùng với dự trữ ngoại hối 
và tăng trưởng kinh tế của nước này. 

Theo ông Basu, “việc nhận được đơn 
đặt hàng hỏa tiễn Brahmos từ ngoại quốc 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ấn Độ. 
Đây là đơn hàng lớn đầu tiên đến từ 
ngoại quốc.”

Ông Basu và một chuyên gia quốc 
phòng khác của Ấn Độ, ông Subir 
Bhaumik, ám chỉ rằng Việt Nam và 
Indonesia đều muốn mua hệ thống 
Brahmos. 

“Việc bán Brahmos đánh dấu một 
bước ngoặt quan trọng đối với Ấn Độ 
trong nỗ lực trở thành nước xuất cảng 
khí tài quân sự," ông Bhaumil viết trong 
một email. “Cho đến nay Ấn Độ là một 
trong những nhà nhập cảng khí tài quân 
sự lớn nhất nhưng việc bán Brahmos 
cho Philippines sẽ khiến Ấn Độ trở 
thành một tác nhân thay đổi cuộc chơi 
đáng chú ý." 

Việc bán vũ khí của Ấn Độ sẽ làm gia 
tăng “chính sách ngoại giao quân sự của 
quốc gia Nam Á rộng lớn này ở Á Châu, 
và nếu Việt Nam và Indonesia theo chân 
Philippines trong việc mua Brahmos, 
điều đó chắc chắn sẽ giúp Delhi phát 
triển các mối quan hệ quân sự mạnh mẽ 
với những quốc gia vốn đã thể hiện đủ 
dấu hiệu đứng lên chống lại Trung Quốc,” 
ông Bhaumil viết. 

“Những quốc gia đang ở gần cơn ác 
mộng Trung Quốc, điểm tắc nghẽn ở 
Malacca là rất trọng yếu, đặc biệt là vì hải 
quân Ấn Độ đang chuẩn bị đặt căn cứ tại 
Sabang, Indonesia,” ông nói. “Họ đang 
huấn luyện đội tàu ngầm của Việt Nam.” 

Ông Sajanhar lưu ý rằng mối quan hệ 
an ninh “Bộ Tứ” của Ấn Độ với Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, và Úc, cùng với các vấn đề ở 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương 
nói chung và Trung Quốc nói riêng, đã 
dẫn đến những căng thẳng trong mối 
quan hệ Nga–Ấn. 

Ông Sajjanhar viết: “Ấn Độ đã cố 
gắng giải thích với phía Nga rằng mối 
bang giao ngày càng phát triển của Ấn 
Độ với Hoa Kỳ hay việc Ấn Độ gia nhập 
Bộ Tứ hoặc ở Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương không nhằm chống lại Nga theo 
bất kỳ cách nào.” “Đó là để bảo đảm khả 
năng chống lại chính sách xâm lược và 
bành trướng của Trung Quốc”. 

Việc Nga không ủng hộ Ấn Độ trong 
mối bang giao với Hoa Kỳ và các đồng 
minh là một thách thức cho mối quan 
hệ Nga–Ấn.

Ông Sajjanhar viết: “Rất tiếc là Nga 
đã không lường hết được mối đe dọa 
mà Ấn Độ phải đối mặt từ Trung Quốc 
trên các vùng biên giới ở đất liền, đặc 
biệt là các hành động đe dọa không có 
dấu hiệu giảm đi của Trung Quốc.”

Còn nữa, Ấn Độ không thích việc Nga 
nói ủng hộ Trung Quốc. Ông Sajanhar viết: 
“Một số quan chức Nga… hát những lời 
khen ngợi đối với Sáng kiến   Vành đai và 
Con đường của Trung Quốc, hoàn toàn 
thừa nhận dự án quan trọng nhất của họ – 
Hành lang Kinh tế Trung Quốc–Pakistan 
(CPEC) – đi qua lãnh thổ bị Pakistan 
chiếm đóng một cách bất hợp pháp.” 

“Sẽ yên tâm hơn nếu các quan chức 
Nga này cùng chỉ trích Trung Quốc vì 
hành động gây hấn với Ấn Độ, vì họ đã 
đơn phương vi phạm tất cả các thỏa 
thuận đã ký kết về việc duy trì hòa bình 
và yên ổn tại biên giới giữa hai nước, và 
vì đã xây dựng dự án CEPC qua lãnh thổ 
của Ấn Độ”. 

Ông Sanjahar lập luận rằng “Nga sẽ 
không muốn nhìn thấy một Á Châu do 
Trung Quốc thống trị hoặc một thế giới 
do Trung Quốc kiểm soát. Để theo đuổi 
một thế giới đa cực, Ấn Độ là đối tác khả 
thi nhất của họ.”

Ấn Độ là một đối tác quan trọng đối 
trọng với quyền lực kinh tế và quân sự 
ngày càng tăng của Bắc Kinh, cũng như 
các mục tiêu bá chủ toàn cầu của nước 
này. Nhưng Moscow lại liên kết ủng hộ 
Bắc Kinh, gây ra nguy cơ hợp tác hai 
mang, và khiến Ấn Độ rời xa những 
người bạn thực sự của nền dân chủ ở Âu 
Châu và Bắc Mỹ.

Chúng ta cùng hy vọng rằng Ấn Độ có 
thể tự lo cho mình cùng với sự giúp đỡ 
của các nền dân chủ và các đồng minh 
khác trên thế giới, thoát khỏi sự phụ 
thuộc vào liên minh công nghệ không 
đáng tin cậy và những ảnh hưởng phi tự 
do với Nga. 

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

Ông Anders Corr là cử nhân/thạc sĩ 
khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) 
và tiến sĩ chính phủ tại Đại học Harvard 
(2008). Ông là hiệu trưởng tại Corr 
Analytics Inc., chủ bút của Tạp chí Rủi ro 
Chính trị, và đã có nhiều hoạt động nghiên 
cứu ở Bắc Mỹ, Âu Châu, và Á Châu.

Thuần Thanh biên dịch

Kinh tế Đài Loan tăng trưởng cao nhất trong hơn một thập niên nhờ xuất cảng 

Ấn Độ muốn cả Nga và Hoa Kỳ là đồng minh chống lại Trung Quốc
Nhưng Moscow cũng hung hăng như Bắc Kinh trong việc chống lại nền dân chủ

Nhiều quốc gia Âu Châu 
nới lỏng các hạn chế 
COVID-19 bất chấp
mức lây nhiễm cao 

ĐÔNG  DƯƠNG TÂY DƯƠNG

Tiếp theo từ trang 1

năng miễn dịch toàn cầu, nhờ 
vaccine hoặc nhờ mọi người 
có khả năng miễn dịch sau khi 
nhiễm bệnh, hoặc theo mùa.”

“Vì vậy, chúng tôi dự đoán 
rằng sẽ có một khoảng thời gian 
lắng dịu trước khi COVID-19 có 
thể quay trở lại vào cuối năm, 
nhưng không nhất thiết là đại 
dịch sẽ quay trở lại,” ông nói.

Tuy nhiên, Trung tâm Phòng 

ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh 
Âu Châu (ECDC) hồi đầu tháng 
này đã cảnh báo Âu Châu sẽ 
phải sẵn sàng cho việc có nhiều 
ca bệnh hơn trong những tuần 
tới do biến thể Omicron gây ra, 
có thể làm trầm trọng thêm tình 
trạng thiếu nhân công thiết yếu 
như nhân viên y tế.

Cơ quan y tế EU cho biết 
mức độ rủi ro sức khỏe cộng 

đồng nói chung là “rất cao” khi 
các ca nhiễm biến thể Omicron 
tiếp tục lan rộng khắp Âu Châu.

Đã có ít nhất 120,294,000 
ca nhiễm được ghi nhận và 
1,954,000 trường hợp tử vong 
do COVID-19 gây ra ở Âu Châu 
cho đến nay, theo hồ sơ ghi 
nhận COVID-19 của Reuters.

 
Nguyễn Lê biên dịch
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Thực khách ăn tối tại khu vực ngoài trời của nhà hàng ở Tilburg, Hà Lan, hôm 26/01/2022. 

Học sinh lớp 8 đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt khi tham gia một lớp học Anh ngữ tại 
Học viện Park Lane ở Halifax, tây bắc nước Anh, hôm 04/01/2022.

Khách mua sắm đi bộ dưới hàng đèn lồng giăng cao 
khi người dân chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán tại Phố 
Dihua ở Đài Bắc, Đài Loan, hôm 10/02/2021.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến dự cuộc họp với các quan chức và doanh nhân 
Nga và Ấn Độ tại Điện Kremlin ở Moscow, vào ngày 24/12/2015.
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SANTA CRUZ, Bolivia — Hôm 
17/01, tướng Chavista lưu vong 
và giám đốc một thời của Cơ 
quan Tình báo Quốc gia Bolivar, 
ông Manuel Figuera, đã tiết lộ vị 
trí hai căn cứ quân sự của Nga 
tại hai tiểu bang Carabobo và 
Miranda của Venezuela.

Trong một lá thư được viết 
chỉ vài ngày sau khi Thứ trưởng 
Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov 
cho biết ông không thể “xác 
nhận và cũng không loại trừ” 
khả năng xây dựng quân đội ở 
Châu Mỹ Latin. Ông Figuera tiết 
lộ vị trí của một đồn lũy được 
che giấu cùng với Lữ đoàn 41 tại 
thành phố Valencia, và một nơi 
khác tại Manzanares.

“Nga và phương Tây, họ đang 
chơi lại một trò chơi cũ” nhà phân 
tích chính trị Fernando Menendez 
nói với The Epoch Times.

Ông Figuera là một trong 
những nhân vật quân sự quan 
trọng của Venezuela, được công 
chúng chú ý vào năm 2019 vì 
ủng hộ nỗ lực hẩm hiu của cựu 
lãnh đạo quốc hội Juan Guaido 
nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas 
Maduro.

Trước cuộc đảo chính này, 
ông Figuera là một trong những 
sĩ quan tình báo hàng đầu của 
ông Maduro.

Ông Figuera cũng tuyên bố 
mục tiêu duy nhất của việc Nga bố 
trí quân sự ở Venezuela là “để đe 
dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Hôm 22/01, Đại sứ Nga tại 
Caracas, ông Sergey Melik-
Bagdasarov, đã đáp trả bằng 
cách nói rằng việc vận hành một 
căn cứ quân sự ở quốc gia Nam 

Mỹ này là không khả thi.
“Chỉ cần nhìn vào hiến pháp 

của Venezuela, trong đó quy định 
rõ ràng là không thể và không 
được có bất kỳ căn cứ quân sự 
ngoại quốc nào trên lãnh thổ của 
nước này.”

Hơn nữa, vị đại sứ này đã cáo 
buộc Hoa Kỳ cố gắng cản trở sự 
độc lập của các nước Mỹ Latin 
cũng như quyền lựa chọn các liên 
minh khác nhau của họ.

Trong lịch sử, việc cấm ngoại 

quốc vận hành các tài sản quân 
sự được nêu trong Điều 13 của 
hiến pháp Venezuela; điều lệ này 
cũng nghiêm cấm việc phân chia, 
chuyển nhượng, hoặc cho thuê, 
ngay cả tạm thời hoặc một phần, 
cho ngoại quốc.

Tuy nhiên, có một lỗ hổng 
tồn tại trong quy tắc này, theo 
chủ tịch kiểm soát công dân của 
các lực lượng vũ trang quốc 
gia Rocio San Miguel. Ông cho 
biết quân đội ngoại quốc vẫn có 
thể đóng quân tại các căn cứ ở 
Venezuela nếu được sự cho phép 
rõ ràng của quốc hội.

Ông Figuera cho biết “chính 
quyền tội phạm của ông Nicolas 
Maduro” là mối đe dọa không 
chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn với 
Mỹ Latin và phần còn lại của thế 
giới tự do.

Trở lại năm 2019, vị tướng 
này vẫn thường xuyên gặp gỡ 
ông Maduro về các vấn đề an 
ninh quốc gia và tình báo. Tuy 
nhiên, sau khi bị ra lệnh bỏ tù 
và tra tấn những người chống 
đối chế độ xã hội chủ nghĩa, ông 
Figuera đã phản bội vị lãnh đạo 
gây tranh cãi này và quay sang 
ủng hộ cuộc đảo chính của ông 
Guaido. Khi nỗ lực lật đổ này bị 

thất bại, ông ta đã sang Hoa Kỳ.
Đầu tư của Nga vào Venezuela 

và sự ủng hộ lâu đời đối với chính 
quyền Maduro được so sánh với 
các chính sách của họ ở Syria và 
sự ủng hộ của họ dành cho Tổng 
thống Bashar al-Assad.

Cả hai quốc gia đều phụ thuộc 
Nga về các tài sản quân sự quan 
trọng. Tuy nhiên, không giống 
như Syria, liên minh của Nga với 
ông Maduro ở Venezuela đang 
đem lại cho họ chỗ đứng quan 
trọng ở khu vực Tây Bán cầu này.

Ông Menendez thêm rằng 
Venezuela là một nơi lý tưởng để 
giấu quân đội do đất đai rộng lớn 
với địa hình rừng dày đặc.

Hôm 14/01, Bộ trưởng Quốc 
phòng Colombia Diego Molano 
cho hay ông đã biết về sự hiện 
diện của các lực lượng Nga tại 
Venezuela trong nhiều tháng nay.

Ông Molano nói rằng sự hiện 
diện quân sự dày đặc ở quốc gia 
của ông dọc theo biên giới chung 
của họ (biên giới Colombia–
Venezuela) giờ đây đang phục vụ 
cho một mục đích kép – chống 
buôn bán ma túy và bảo vệ trước 
“sự xuất hiện của quân đội Nga”.

Thanh Tâm biên dịch

PATRICK MCKEOWN

C
ác bài tập hít thở bằng 
mũi sẽ giúp chúng ta 
cải thiện hiệu suất 
trong công việc và các 
hoạt động thể thao, 

đồng thời làm giảm căng thẳng 
và có được một sức khỏe tốt hơn. 

Khi căng thẳng gia tăng, tất cả 
chúng ta sẽ đều nghĩ đến một câu 
ngạn ngữ quen thuộc: cần “hít thở 
thật sâu”.

Tuy nhiên, lời khuyên hít thở sâu 
thường không đúng – nếu không nói 
về cách bạn hít thở như thế nào. Hít 
thở không đúng cách có thể kéo dài 
căng thẳng và gây ra thiếu oxy đến 
các hệ thống quan trọng trong cơ 
thể. Khi được yêu cầu hít thở sâu, 
nhiều người trong chúng ta đã hít 
một hơi thật nhanh và mạnh bằng 
miệng và phần trên của lồng ngực.

Căng thẳng đã tạo ra một kiểu 
thở nhanh và ngắn, làm rối loạn 
các mạch khí huyết quan trọng. 
Một khi hít thở không kiểm soát, 
bạn rất dễ bị mắc kẹt trong vòng 
luẩn quẩn. Hơi thở của bạn sẽ trở 
nên nhanh và ngắn kinh niên, làm 
gián đoạn giấc ngủ và gây ra căng 
thẳng. Từ đó, dẫn đến tăng nguy 
cơ nhiễm bệnh và khiến bạn không 
còn năng lượng.

Để điều chỉnh chứng rối loạn nhịp 
thở, trước tiên bạn phải để ý xem 
mình thở bằng miệng hay bằng mũi. 
Vào ban ngày, việc nhận biết điều 
này thật dễ dàng. Nhưng ban đêm 
thì khó hơn một chút. Nếu bạn ngáy 
hoặc bị ngưng thở khi ngủ, người 
chung giường của bạn có thể nói cho 
bạn biết. Còn nếu bạn ngủ một mình, 
có một vài dấu hiệu để bạn nhận ra 
rằng mình đang thở bằng miệng.

Khi bạn thường xuyên thức dậy 
với tình trạng khô miệng và hơi thở 
có mùi vào buổi sáng, rất có thể bạn 
đã thở bằng miệng trong khi ngủ. 
Sau 40 tuổi, khả năng bạn dành ít 
nhất một nửa thời gian thở bằng 
miệng vào ban đêm cao hơn khoảng 
sáu lần. Trọng lượng tăng thêm lên 
bụng, cổ và lưỡi cũng góp phần vào 
việc thở bằng miệng. Và đối với phụ 
nữ trải qua thời kỳ mãn kinh, nguy 
cơ ngưng thở khi ngủ tăng 200%.

Lợi ích của việc thở bằng mũi
Việc hít thở bằng mũi rất quan 

trọng đối với sức khỏe. Hít thở bằng 
mũi giúp cải thiện chất lượng của 
không khí hít vào thông qua quá 
trình lọc, làm ấm và làm ẩm không 
khí trước khi đến phổi. Quá trình 
này tạo ra một tuyến phòng thủ đầu 
tiên chống lại virus, vi khuẩn và các 
tác nhân gây dị ứng. Mũi bảo vệ bạn 
khỏi 20 tỷ hạt vật chất lạ mỗi ngày. 
Khi nói đến việc hít thở, miệng thực 
sự không có mục đích gì ngoài việc 
đóng vai trò dự phòng. Trong khi 

Thở bằng mũi 
hiệu quả hơn 22% 

so với thở bằng 
miệng. Điều này 
có nghĩa là việc 

hít thở sẽ trở 
nên dễ dàng hơn 
và cơ hít thở sẽ 

không bị mệt quá 
nhanh.
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Thở sao 
cho khỏe?
Bài tập giúp bạn 
khôi phục lại cách 
hít thở bằng mũi

Cựu sĩ quan tình báo cho biết Nga có căn cứ quân sự ở Venezuela

LORENZ DUCHAMP

Hôm 24/01, chính phủ Pháp 
đã ban hành luật mới ngăn 

chặn những người chưa chích 
ngừa đến hầu hết các địa điểm 
công cộng như nhà hàng, quán 
bar, địa điểm du lịch, và địa điểm 
tổ chức thi đấu thể thao.

Biện pháp này áp dụng cho 
tất cả những người từ 16 tuổi 
trở lên chưa chích vaccine ngừa 
virus Trung Cộng, và không áp 
dụng cho những người mới khỏi 
bệnh gần đây.

Kể từ mùa hè năm ngoái, Pháp 
đã yêu cầu phải có một “thẻ sức 
khỏe” để đến bất kỳ quán cà phê, 
bảo tàng, rạp chiếu phim, hoặc 
đi tàu liên vùng hoặc lên chuyến 
bay nội địa. Những người chưa 
chích ngừa có thể kích hoạt thẻ 
này nếu gần đây có kết quả xét 
nghiệm âm tính, nhưng đến ngày 
24/01 thì mọi chuyện đã khác.

Sáng kiến   mới này được đưa ra 
trong bối cảnh các quan chức y tế 
Pháp lo ngại rằng quốc gia Âu Châu 
này đang đối mặt với sự gia tăng 
các ca nhiễm COVID-19; Pháp ghi 
nhận số ca nhiễm virus Trung Cộng 
hàng ngày cao nhất tại Âu Châu.

Theo dữ liệu của Trung tâm 

Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch 
bệnh Âu Châu, Pháp có số người 
chích ngừa cao hơn mức trung 
bình của Âu Châu – gần 76% dân 
số đã chích ngừa đầy đủ so với mức 
trung bình 69.7% ở các khu vực 
trong Liên minh Âu Châu (EU) và 
Khu vực Kinh tế Âu Châu (EEA).

Việc cập nhật giấy thông hành 
vaccine này của đất nước là một 
phần trong kế hoạch của Tổng 
thống (TT) Emmanuel Macron 
để làm cho cuộc sống của những 
người chưa chích ngừa gặp khó 
khăn đến mức họ không còn cách 
nào ngoài việc phải chích ngừa.

Các nhà phê bình đã đặt câu 
hỏi về hành động của TT Macron 
và nghi ngờ liệu giấy thông hành 
vaccine có tạo ra nhiều khác biệt 
ở một quốc gia mà 94% người 
trưởng thành đã chích ít nhất 
một liều vaccine hay không.

Gần đây, TT Macron đã làm 
dấy lên sự chỉ trích từ công 
chúng và các đối thủ chính trị sau 
khi tiết lộ kế hoạch chích ngừa 
COVID-19 của mình, khi nói 
rằng chiến lược của ông là “chọc 
giận” những người từ chối chích 
ngừa và làm cho cuộc sống của 
họ khó khăn hơn để cuối cùng họ 
sẽ phải đi chích ngừa.

“Tôi không muốn chọc giận 
người Pháp… Nhưng giờ đây 
những người chưa chích ngừa, 
tôi thực sự muốn khiến họ tức 
giận. Và vì vậy, chúng ta sẽ tiếp 
tục làm như thế, cho đến khi 
kết thúc. Đây là chiến lược,” 
ông Macron nói trong một cuộc 
phỏng vấn với Le Parisien hồi 
đầu tháng 01/2022.

Vài ngày sau đó, vị Tổng thống 
Pháp cho biết ông vẫn bảo lưu bình 
luận trước đó của mình, nói rằng 
trách nhiệm của ông là phải gióng 
lên hồi chuông cảnh báo trước 
mối đe dọa do biến thể Omicron 
của virus Trung Cộng gây ra.

“Tôi bảo lưu những ý kiến 
trước đó của mình,” TT Macron 
nhấn mạnh rằng chính phủ có 
nghĩa vụ đặt ra những hạn chế 
đối với những người chưa chích 
ngừa, để bảo vệ những công dân 
Pháp đã chích ngừa.

Để được xem là “đã chích 
ngừa đầy đủ” theo giấy thông 
hành vaccine, trẻ em trong độ 
tuổi 12–17 sẽ không bắt buộc 
phải chích mũi bổ sung, nhưng 
người lớn sẽ cần phải chích mũi 
này. Trong khi đó, hôm 24/01, 
Pháp đã cho phép sử dụng các 
mũi chích tăng cường cho trẻ em 

từ 12 đến 17 tuổi.
Theo các nghiên cứu, 

Omicron ít có khả năng gây bệnh 
nặng hơn so với biến thể Delta 
trước đó. Omicron lây lan dễ 
dàng hơn các chủng virus Trung 
Cộng khác và đã trở thành biến 
thể chiếm ưu thế ở nhiều quốc 
gia. Các nghiên cứu cho biết biến 
thể này dễ dàng lây nhiễm sang 
những người đã chích ngừa hoặc 
đã từng nhiễm các phiên bản 
COVID-19 trước.

Chính phủ Pháp đã ít đặt thêm 
hạn chế trước làn sóng mới do 
Omicron gây ra, thay vào đó tập 
trung vào “giấy thông hành vaccine”. 
Quốc hội và Hội đồng Hiến Pháp 
đã thông qua vào tuần 17–23/01.

Trong nhiều tháng liên tiếp, 

đất nước này đã bị bủa vây bởi 
các cuộc biểu tình lớn chống các 
biện pháp hạn chế virus Trung 
Cộng của chính phủ, bao gồm 
cả cuộc biểu tình vào ngày 22–
23/01 – hàng chục ngàn người 
trên toàn quốc đã phản đối chính 
sách mới, nói rằng các biện pháp 
mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến các 
quyền tự do thường nhật.

Kể từ ngày 01/12/2021, khi 
“giấy thông hành vaccine” được 
công bố, người biểu tình đã 
thường xuyên xuống đường để 
phản đối quy định bắt buộc này.

Theo NTD News
Bản tin có sự đóng góp của The 
Associated Press.
Minh Ngọc biên dịch

JACK PHILLIPS

Hôm 24/01, một quan chức 
Liên minh Âu Châu cho biết 

khối 27 quốc gia này sẽ không 
làm theo quyết định của Hoa Kỳ 
trong việc di tản nhân viên và 
thành viên gia đình ra khỏi đại 
sứ quán Ukraine trong bối cảnh 
căng thẳng giữa Nga và phương 
Tây leo thang.

“Chúng tôi sẽ không làm điều 
tương tự,” Đại diện Cao cấp về 
An ninh và Chính sách Ngoại 
giao của EU Josep Borrell tuyên 
bố tại một cuộc họp.

Ông Borrell nói đang chờ 
thông tin từ Ngoại trưởng 
Antony Blinken về quyết định 
của Bộ Ngoại giao trong việc di 
tản một số nhân viên.

“Chúng tôi biết rất rõ mức độ 
các mối đe dọa và cách mà chúng 
tôi phải phản ứng, và chắc chắn 
chúng ta phải tránh những phản 
ứng gieo hoang mang sợ hãi,” ông 
Borrell cho biết hôm 24/01. “Quý 

vị phải bình tĩnh làm những gì 
quý vị phải làm, và tránh việc dẫn 
đến một tình huống căng thẳng.”

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu 
Ursula von der Leyen cũng đưa 
ra tuyên bố tương tự sau khi Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào 
tối ngày 23/01 rằng có vài cuộc di 

tản sẽ được bắt đầu. Bà nói rằng 
“EU sẽ song hành cùng Ukraine 
trong hoàn cảnh khó khăn này” 
đồng thời thông báo “một gói 
hỗ trợ tài chính mới bao gồm cả 
khoản cho vay và trợ cấp khẩn 
cấp cho Ukraine.”

“Chúng tôi kiên định với 

quyết tâm của mình,” bà von 
der Leyen nói. “EU đã hỗ trợ rất 
nhiều cho Ukraine, cả khả năng 
phục hồi và hiện đại hóa của đất 
nước, và đặc biệt là để chống lại 
đại dịch COVID-19. Kể từ 2014, 
EU và các tổ chức tài chính Âu 
Châu đã phân bổ hơn 17 tỷ EUR 
viện trợ không hoàn lại và các 
khoản cho vay cho quốc gia này.”

Theo một tuyên bố từ Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ, các thành 
viên gia đình của các nhân viên 
chính phủ Hoa Kỳ tại Đại sứ 
quán Hoa Kỳ ở Kyiv đã được yêu 
cầu rời khỏi thủ đô của Ukraine.

“Lệnh trên cho phép những 
công chức lựa chọn rời đi nếu họ 
muốn, điều đó không bắt buộc,” Đại 
sứ quán này thông báo hôm 23/01. 
“Nhưng các thành viên trong gia 
đình thì phải rời khỏi nước này.”

Các quan chức Ukraine nói 
rằng các quyết định di tản nhân 
viên của Hoa Kỳ, Anh Quốc và 
các quốc gia khác là quá sớm. Bộ 
Ngoại giao Ukraine nói với các 

hãng thông tấn rằng Úc và Đức 
cũng xác nhận một số nhân viên 
sẽ rời Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng 
cho biết trong một tuyên bố hôm 
24/01 rằng có 129 lãnh sự quán 
và đại sứ quán ngoại quốc đã xác 
nhận rằng họ sẽ không di tản.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đã đặt 
khoảng 8,500 binh sĩ trong tình 
trạng sẵn sàng trong trường hợp 
NATO kích hoạt Lực lượng ứng 
phó của họ hoặc nếu tình hình 
ở Đông Âu xấu đi hơn nữa, một 
phát ngôn viên chính của Ngũ 
Giác Đài xác nhận hôm 24/01.

“Điều thực sự quan trọng cần 
nhớ là chưa có lệnh điều động 
nào được ấn định và chưa có 
nhiệm vụ nào được giao. Đây là 
về việc giúp mọi người sẵn sàng 
rời đi trong trường hợp cần 
thiết,” Tham vụ Báo chí Bộ Quốc 
phòng John Kirby nói với các 
phóng viên ở Hoa Thịnh Đốn.

Phù Du biên dịch

Pháp cấm người chưa chích ngừa 
đến các nơi công cộng

EU chia rẽ với Hoa Kỳ về quyết định quan trọng liên quan đến Ukraine

bệnh nhân bị ngưng thở do thở bằng 
miệng trong lúc ngủ, họ ngừng thở 
thường xuyên hơn và giảm nồng độ 
oxy máu nhiều hơn.

Ngoài ra, khi bạn tập thể dục, hít 
thở bằng mũi có thể mang lại một số 
lợi ích sau: 

• Ngăn ngừa bệnh hen suyễn do tập 
thể dục gây ra bằng cách bảo vệ 
đường thở khỏi bị kích ứng và viêm. 

• Sử dụng cơ hoành, từ đó hỗ trợ cột 
sống, giảm nguy cơ chấn thương 
và cải thiện tư thế và chuyển động 
thân thể lành mạnh. 

• Giúp bạn tập thể dục với tốc độ 
chậm hơn cho đến khi việc hít thở 
được luyện tập đúng cách, làm 
giảm huyết áp, căng thẳng, và giúp 
bạn tránh tập luyện quá sức. 

• Cải thiện quá trình cung cấp oxy 
cho các cơ đang hoạt động.

Mặc dù chúng ta thường coi O2 là 
khí thở quan trọng nhất, nhưng cơ thể 
con người cũng cần sự cân bằng CO2 
lành mạnh để tồn tại. Hầu hết O2 bạn 
hít vào sẽ ở trong huyết sắc tố của tế 
bào hồng cầu đi khắp cơ thể. Nhưng 
CO2 quan trọng vì CO2 là chất xúc tác 
giải phóng O2 đến các mô và cơ quan.

Khi thở mạnh và nhanh bằng 

mũi thực hiện ít nhất 30 chức năng 
của cơ thể.

Thở bằng mũi hiệu quả hơn 22% 
so với thở bằng miệng. Điều này có 
nghĩa là việc hít thở sẽ trở nên dễ 
dàng hơn và cơ hít thở sẽ không bị 
mệt quá nhanh.

Khi thở bằng mũi, bạn hít phải 
khí nitric oxide (NO) được tạo ra 
trong các xoang xung quanh mũi. 
Khí NO giúp khử trùng không khí hít 
vào nhờ khả năng ức chế sự nhân lên 
của virus COVID-19. Đồng thời bảo 
vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, nấm và các 
mầm bệnh khác.

Hít vào và thở ra bằng mũi giúp 
đường thở được thông thoáng. Khí 
CO2 và NO trong đường thở mũi đều 
có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp 
mũi không bị tắc nghẽn. Nitric oxide 
cũng có tác dụng mở các mạch máu 
trong phổi, cho phép nhiều oxy đi vào 
máu hơn.

Hít thở bằng mũi khi ngủ giúp 
khắc phục chứng ngáy bằng miệng và 
làm cho các triệu chứng ngưng thở 
khi ngủ ít nghiêm trọng hơn nhiều. 
Trong quá trình thở bằng miệng, 
lưỡi có thể chắn ngang đường thở 
và khiến bạn bị nghẹt thở. Thở bằng 
miệng làm cho luồng không khí lưu 
thông nhanh hơn. Do vậy làm tăng 
khả năng bị xẹp đường thở. Các nhà 
khoa học đã chứng minh rằng khi 

Việc hít thở bằng 
mũi rất quan trọng 

đối với sức khỏe. Hít 
thở bằng mũi giúp 

cải thiện chất lượng 
của không khí hít vào 

thông qua quá trình 
lọc, làm ấm và làm 

ẩm không khí trước 
khi đến phổi.

FEDERICO PARRA/AFP/GETTY IMAGES

 BRENDAN HOFFMAN / GETTY IMAGES

Hình chụp Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino (thứ hai bên trái) sau sự xuất 
hiện của hai oanh tạc cơ tầm xa chiến lược Tupolev Tu-160 của Nga tại Phi trường Quốc tế 
Maiquetia, bắc Caracas, vào ngày 10/12/2018.

Các thành viên của Lực lượng Phòng thủ Lãnh thổ Kyiv được huấn luyện tại một khu công 
nghiệp vào ngày 15/01/2022 tại Kyiv, Ukraine. 

Người biểu tình cầm một tấm biểu ngữ có nội dung ‘Nói không với thẻ thông hành vaccine’ 
trong một cuộc biểu tình ở Paris, hôm 22/01/2022.
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Hình ảnh 
một đứa trẻ 

đang ngủ 
ngon lành. 

Khi bạn thường xuyên thức dậy với tình 
trạng khô miệng và hơi thở có mùi vào buổi 
sáng, rất có thể bạn đã thở bằng miệng 
trong khi ngủ.

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:
www.falundafa.org/contacts

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍĐây 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

miệng, bạn sẽ thải ra quá nhiều CO2. 
Điều đó nghĩa là, mặc dù bạn hít thở 
nhiều không khí hơn, nhưng cơ thể 
bạn sẽ có ít O2 hơn. Thở bằng mũi 
giúp duy trì nồng độ CO2 ở mức bình 
thường và làm chậm nhịp thở. Vì vậy 
không khí sẽ ở lại trong phổi của bạn 
lâu hơn. Đó là một trong những lý do 
tại sao thở bằng mũi cung cấp O2 cho 
toàn bộ cơ thể tốt hơn.

Hít thở bằng mũi kích hoạt các 
vùng não cần thiết cho sự chú ý và tập 
trung. Đồng thời làm tăng lưu lượng 
máu đến não và giúp bạn có hiệu suất 
làm việc tối ưu. Ngược lại, thở bằng 
miệng có thể kích hoạt phản ứng căng 
thẳng “chiến đấu hoặc bỏ chạy”, làm 
tắt các vùng não liên quan đến khả 
năng giải quyết vấn đề và trí nhớ. Kích 
hoạt phản ứng căng thẳng trong thời 
gian dài sẽ giết chết các tế bào não và 
làm teo não của bạn.

Bằng cách khôi phục việc hít thở 
bằng mũi, bạn sẽ có thể giảm cường độ 
thở và lượng không khí hít vào cơ thể. 
Điều này rất quan trọng để có một sức 
khỏe tốt và giúp bạn luôn khỏe mạnh.

Hít thở bằng mũi làm chậm nhịp 
thở của bạn một cách tự nhiên. Nếu 
bạn thở nhanh và mạnh bằng miệng, 
có nghĩa là bạn đang hít thở một lượng 
không khí lớn hơn. Giống như ăn quá 
nhiều, cơ thể sẽ quen với việc dư thừa, 

Thở sao cho 
khỏe? Bài 
tập giúp bạn 
khôi phục lại 
cách hít thở 
bằng mũi

Nhìn chung, 
các phương 
thuốc Đông 
y đều đem lại 
hiệu quả đối 
với hầu hết 
bệnh nhân.
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khiến bạn luôn trong tình trạng “đói” 
không khí. Việc luôn hít thở quá sâu sẽ 
tạo ra bệnh tật cho cơ thể, liên quan đến 
các tình trạng từ bệnh tim mạch đến rối 
loạn chức năng tình dục, đau kinh niên, 
sâu răng, tiểu đường, hội chứng tiền 
kinh nguyệt và tất cả các bệnh do căng 
thẳng gây ra.

Bạn sẽ có thể nhận được một kết quả 
tốt hơn khi lồng ghép thêm một hoặc 
hai bài tập thở trong một ngày. Khôi 
phục hô hấp bằng mũi chắc chắn sẽ đảm 
bảo rằng bạn có được một sức khỏe tốt 
hơn và kéo dài tuổi thọ. Nhưng việc này 
không hề khó khăn. Đừng đợi cho đến 
khi bạn bị ốm, hãy thực hiện các bước 
đơn giản dưới đây để có thể nâng cao 
sức khỏe, hiệu suất làm việc, tuổi thọ và 
chất lượng cuộc sống.

Bài tập giúp bạn khôi phục việc 
hít thở bằng mũi
Đầu tiên, hãy dành thời gian để phát 
hiện những lúc bạn thở bằng miệng 
mở. Thông thường, bạn thường thở 
bằng miệng khi tập thể dục, nhưng bạn 
cũng có thể thở bằng miệng khi đang 
tập trung, cho dù bạn đang làm việc, lái 
xe hay đang xem TV. Mỗi lần bạn nhận 
thấy mình thở bằng miệng, hãy khép 
miệng lại và thở bằng mũi.

Nếu mũi của bạn bị nghẹt, hãy thực 
hiện các bước giúp thông tắc mũi sau đây:

1. Ngồi thẳng lưng trên ghế có lưng thẳng
2. Làm dịu nhịp thở
3. Hít một hơi nhỏ (hai giây) bằng mũi 

nếu có thể, và thở một hơi nhỏ (ba 
giây) ra bằng miệng

4. Nếu không thể hít vào bằng mũi, hãy 
lấy một ít không khí qua khóe miệng

5. Sau khi thở ra, bóp hai cánh mũi để 
nín thở đồng thời giữ miệng khép lại

6. Nhẹ nhàng gật đầu lên xuống hoặc lắc 
lư cơ thể từ bên này sang bên kia cho 
đến khi không thể nín thở được nữa

7. Hít vào nhẹ nhàng bằng mũi một cách 
từ từ và thư giãn

Lặp lại bài tập cho đến khi bạn có 
thể thở hoàn toàn bằng cả hai lỗ mũi. 
Nếu mũi của bạn vẫn không được thông 
hoàn toàn, hãy đợi khoảng một phút và 
lặp lại một lần nữa.

Sau khi thực hiện, mũi của bạn sẽ 
được thông thoáng. Nhưng nếu tiếp tục 
hít thở quá mức, mũi của bạn sẽ bị nghẹt 
lại. Khi đó, các bài tập thở bằng mũi sẽ 
kịp thời giải quyết điều này.

Khi tập thể dục, hãy tập cho mình 
cách chỉ thở bằng mũi. Việc này sẽ mất 
khoảng sáu tuần để cơ thể thích nghi, 
nhưng rất đáng để bạn nỗ lực.

Nếu bạn có một chiếc mũi nhỏ, một 
vách ngăn lệch hoặc một số tắc nghẽn 
khác ở mũi, hãy thử dùng thuốc thông 
mũi. Điều này sẽ giúp mở đường thở 
của bạn và khiến việc thở bằng mũi dễ 
dàng hơn.

Hãy thực hiện các bài tập thở hàng 
ngày. Tôi khuyên bạn nên thực hiện các 
bài tập làm giảm thể tích lượng khí hít 
vào và bình thường hóa khả năng dung 
nạp khí CO2. Khí CO2 làm chậm sự 
khởi phát của chứng khó thở và giúp 
phục hồi nhịp thở khỏe mạnh. Bạn có 
thể tìm thấy những bài tập này trong 
sách của tôi.

Dành 10 hoặc 15 phút trước khi ngủ để 
làm chậm và giảm nhịp thở. Điều này sẽ 
giúp bạn xoa dịu tâm trí và giảm nguy cơ 
bị chứng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ.

Nếu thường xuyên thấy mình thở 
bằng miệng, bạn cũng có thể dùng băng 
dán miệng vào các khoảng thời gian 
trong ngày cho đến khi bạn xây dựng 
được thói quen mới là thở bằng mũi.

Patrick McKeown là một huấn luyện 
viên về hô hấp, tác giả và diễn giả nổi 
tiếng quốc tế. Anh là người sáng lập 
Oxygen Advantage®, người sáng 
lập Buteyko Clinic International và là 
thành viên của Hiệp hội Sinh học Hoàng 
gia ở Vương quốc Anh. 

Tân Dân biên dịch

Hít vào và thở 
ra bằng mũi giúp 
đường thở được 
thông thoáng.

JENNIFER DUBOWSKY
 

4 giải pháp cho chứng mất ngủ trong 
Đông y bao gồm: châm cứu, thảo 
dược, thay đổi thực phẩm thường 
dùng, và lối sống. 

Nếu bạn đã từng trải qua chứng 
mất ngủ, bạn sẽ biết rằng khó ngủ thật 
là khổ sở. Mất ngủ ảnh hưởng đến mọi 
khía cạnh trong cuộc sống của bạn, 
đặc biệt khi đã trở thành kinh niên. 

Mất ngủ có thể xảy ra dưới nhiều 
dạng khác nhau: một số người khó đi 
vào giấc ngủ và/hoặc ngủ không yên 
giấc, trong khi những người khác lại 
gặp rối loạn ác mộng. 

Tôi có thể thông cảm với bất kỳ 
dạng mất ngủ nào khiến bạn cảm thấy 
không được nghỉ ngơi và thoải mái. 
Ngoài ra, tôi cũng muốn dành cho bạn 
một số lời khuyên của Đông y. 

 Chúng tôi cung cấp nhiều giải 
pháp cho chứng mất ngủ, bao gồm: 
châm cứu, thảo dược, thay đổi cách 
ăn uống, và lối sống. Tùy thuộc vào 
các triệu chứng riêng của mỗi người 
mà có kế hoạch điều trị và những 
lời khuyên khác nhau. Nhưng nhìn 
chung, các phương thuốc Đông y 
đều đem lại hiệu quả đối với hầu hết 
bệnh nhân.

Dưới đây là 4 liệu pháp Đông y 
dành cho chứng mất ngủ

 
1. Châm cứu
Châm cứu giúp thư giãn và làm dịu 
tâm trí và cơ thể. Tổ chức Y tế Thế 
giới đã công nhận châm cứu là một 
phương pháp điều trị chứng mất ngủ 
hiệu quả. Phòng khám Mayo uy tín 
cũng sử dụng phương pháp châm cứu 
cho nhiều bệnh trạng và điều trị thành 
công chứng lo âu (một nguyên nhân 
gây ra bồn chồn) và chứng mất ngủ.

 
2. Các loại thảo mộc Trung Quốc 
Có rất nhiều công thức thảo dược 
Trung Quốc giúp điều chỉnh giấc ngủ 

một cách hiệu quả. Thêm vào đó, các 
loại thảo mộc Trung Quốc không có 
tác dụng phụ khó chịu như nhiều loại 
thuốc. Tốt nhất bạn nên đến gặp bác 
sĩ Đông y có giấy phép hành nghề để 
được kê loại thuốc phù hợp. Vì mỗi 
tình trạng và tiền sử bệnh đều sẽ có 
một công thức riêng biệt. Các loại 
thảo mộc Trung Quốc không bao giờ 
là “một phương thuốc dành cho tất 
cả các bệnh”.

 
3. Lời khuyên về lối sống
Hãy thử sử dụng tinh dầu oải hương 
trong lúc tắm hoặc dùng như một loại 
nước hoa. Mùi hương đem lại sự thư 
giãn từ loại tinh dầu này có thể khiến 
bạn ngủ ngon giấc hơn. 

Hoặc bạn cũng có thể mua một 
cái gối mới. Các nghiên cứu cho thấy 
rằng những chiếc gối lõm ở trung 
tâm có thể nâng cao chất lượng giấc 
ngủ và giảm đau cổ. Tempurpedic 
là một nhãn hiệu ưa thích của tôi.

 
4. Cách ăn uống
Nếu bạn dễ bị mất ngủ, hãy tránh sử 
dụng cà phê, soda hoặc bất kỳ sản 
phẩm có chứa caffeine nào khác sau 
3 giờ chiều. Một loại chất kích thích 
khác gây rối loạn giấc ngủ là rượu. 
Rượu được cơ thể chuyển hóa nhanh 
chóng và có thể khiến bạn thức dậy 
nhiều lần trong đêm.

Bạn có thể thử ăn một ít quả óc chó 
trước khi đi ngủ. Việc này sẽ giúp bổ 

Ngủ ngon bằng 4 giải pháp Đông y

sung thêm một hỗn hợp gây ngủ tự 
nhiên bao gồm chất xơ cùng các acid 
béo thiết yếu và acid amin tryptophan. 
Bí đao luộc cũng rất tốt cho người 
mất ngủ nhờ tính ấm và tác dụng cải 
thiện lưu thông khí. Ngoài ra, những 
quả anh đào thơm ngon cũng là một 
trong số ít những thực phẩm có chứa 
melatonin giúp kiểm soát đồng hồ 
sinh học bên trong cơ thể.

Hãy thử thực hiện một vài ý tưởng 
ở trên và cho tôi biết hiệu quả của 
chúng như thế nào. Hoặc, gửi cho tôi 
các lời khuyên về giấc ngủ của bạn và 
tôi sẽ chia sẻ lại với mọi người. Những 
người đọc bài đăng trên blog lúc 3 giờ 
sáng chắc chắn sẽ cảm thấy rất biết ơn.

 
Jennifer Dubowsky, LAc, là một bác sĩ 
châm cứu được cấp phép ở tiểu bang 
Chicago và là tác giả của cuốn sách 
Adventures in Chinese Medicine (tạm 
dịch: Những Cuộc Phiêu Lưu trong 
Trung Y). Bạn có thể tìm thấy cô ấy 
tại http://jenniferdubowsky.com

Tú Liên biên dịch

Hãy ăn một 
ít quả óc chó 

trước khi đi ngủ. 
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Một vài tách trà xanh, một vài 
buổi châm cứu để giải tỏa 
căng thẳng, những buổi tập 
thể dục vài lần trong tuần, 

và những thay đổi vừa phải trong cách 
ăn của bạn có thể đủ để làm giảm nguy 
cơ lão hóa liên quan đến vấn đề trí nhớ.

Bạn có thường đi vào phòng và quên 
mất rằng bạn cần phải làm gì? Bạn có từng 
không thể viết tên bạn thân của bạn? Bạn 
có thường xuyên quên những từ thông 
dụng? Đừng vội lo lắng, vì bạn không phải 
là người duy nhất nhận thấy rằng trí nhớ 
của mình đang giảm sút. Những chuyện 
nhỏ này khiến bạn lúng túng và thất vọng, 
nhưng điều này có đồng nghĩa với việc 
bạn sắp mắc bệnh sa sút trí tuệ có tên là 
Alzheimer? Câu trả lời có lẽ là không.

Trí nhớ giảm sút có thể là kết quả của 
một số yếu tố, trong đó phổ biến nhất là 
tuổi tác. Tuy nhiên, sự thay đổi hormon, 
cách ăn uống, căng thẳng, hay đơn giản 
là cố gắng làm nhiều thứ cùng một lúc 
cũng có thể sẽ khiến bạn trở nên rối rắm.

Có một vài hệ cơ quan trong Trung Y 
liên quan đến trí nhớ. Đầu tiên (mà tôi có 
thể nhớ) là Tim. Theo Trung Y, Tim là nơi 
bắt nguồn của ý thức, tinh thần, cảm giác, 
suy nghĩ, và trí nhớ của bạn. Suy giảm trí 
nhớ là một trong những dấu hiệu cho 
thấy tim đang hoạt động không hài hòa 
với toàn bộ thân thể. 

 Tỳ vị là cơ quan liên quan mật thiết 
với sự tiêu hoá. Tiêu hóa tốt hỗ trợ khí 
Dương sáng sủa mạnh mẽ có tác dụng 
phục hồi tâm trí. Tiêu hóa không tốt (ợ 
nóng, đau bụng, đường trong máu thấp, xì 
hơi, đầy hơi, hấp thụ thức ăn kém, và tiêu 

chảy hoặc táo bón …) dẫn đến những suy 
nghĩ rối rắm và những vấn đề về trí nhớ.  

Hệ Thận cũng là một nhân tố trí nhớ. 
Một trong những chức năng quan trọng 
của thận tạng là bạn sẽ già đi một cách 
khỏe mạnh và phong độ như thế nào. Khi 
bạn già đi, thận của bạn đương nhiên trở 
nên yếu hơn, gây ảnh hưởng đến mọi thứ 
từ thính giác đến độ chắc của xương, và 
chức năng tâm trí/trí nhớ. Cùng với sự 
lão hóa, thận của bạn cũng sẽ điều khiển 
những thứ như sự phát triển, hoạt động 
tình dục, và sinh sản. Khi phụ nữ đến 
tuổi mãn kinh, thận tạng của họ bị ảnh 
hưởng, đó là lý do vì sao trí nhớ có vẻ là 
một vấn đề lớn trong suốt thời gian này.

Vậy câu hỏi là : Liệu Trung Y và châm 
cứu có thể hỗ trợ chứng suy giảm trí nhớ? 
Không có câu trả lời ‘có’ hay ‘không’ đơn 
giản, dựa vào nguồn gốc của vấn đề. Tuy 
nhiên, trong nhiều trường hợp, Trung Y 
có thể có ích. Với một số bệnh nhân tôi đã 
gặp trong phòng khám, vấn đề trí nhớ liên 
quan trực tiếp đến lượng stress mà họ 
đang trải qua, và với những người khác, 
vấn đề trí nhớ bắt đầu như một phần của 

sự mãn kinh. Với những bệnh nhân lớn 
tuổi hơn đang bắt đầu thể hiện những 
triệu chứng mất trí nhớ lão suy, có thể quá 
muộn để đảo ngược suy giảm trí nhớ.

Theo Trung Y, có một vài điều mà 
bạn có thể làm để bảo vệ trí nhớ của 
bạn, bao gồm :

 
1. Đơn giản hóa cuộc sống
Nếu bạn đang cảm thấy quá tải, não của 
bạn cũng sẽ đầy ắp. Tại một điểm nhất 
định, bạn chỉ không thể nắm giữ thêm bất 
kỳ chi tiết nào nữa, cho nên bạn bắt đầu 
quên chúng.

 
2. Vứt bỏ căng thẳng
Những tình huống căng thẳng làm cho 
bạn bị ám ảnh, làm bạn khó nhớ được bất 
cứ thứ gì ngoài những chi tiết làm cho bạn 
căng thẳng. 

Hãy làm bất cứ điều gì, dù là liệu 
những bước đó có giải quyết vấn đề hay 
không, hoặc tham dự một lớp Yoga, thiền 
định, bắt đầu một sở thích, hay tạo dựng 
thời gian yên tĩnh cho chính bạn.

 
3. Chọn thực phẩm lành mạnh
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó không 
luôn đơn giản vậy khi bạn chạy từ cuộc 
họp này đến cuộc họp khác hay đón con 
bạn từ hoạt động này đến hoạt động khác. 
Đôi khi giải pháp duy nhất có vẻ là một 
thứ gì đó nhanh chóng – nhưng thường 
thì giải pháp này không thật tốt cho bạn. 

Hãy dành thời gian lên kế hoạch cho 
những gì bạn sẽ ăn, và đem theo nếu cần. 
Thức ăn tốt là thực phẩm toàn phần, 
chưa qua xử lý, nguyên hạt, nhiều rau, và 
một chút đạm, với một lượng rất ít thịt 
đỏ nếu có. 

Hãy hạn chế lượng đường nạp vào 
vì đây là yếu tố nguy cơ có thể làm rối 
loạn lượng đường trong máu của bạn và 
có thể là nhân tố đóng góp trực tiếp cho 
những suy nghĩ rối rắm. 

 
4. Hỗ trợ hấp thu thực phẩm
lành mạnh 
Nhẩn nhơ ngồi xuống và ăn. Nhai thức ăn 
kỹ và ngồi thẳng lưng. Hơn nữa, thức ăn 
được nấu chín thì dễ tiêu hóa hơn, thức 
ăn và đồ uống lạnh chặn quá trình tiêu 
hóa của bạn.

 
5. Bảo vệ tỳ vị
Bạn hãy lần lượt thực hiện từng công 
việc trong danh sách dài những việc cần 
làm của mình. Hãy từ tốn vì làm việc 
quá sức có thể là một nguyên nhân trực 
tiếp dẫn đến kiệt sức và bệnh tật. Cũng 
vậy, tiệc tùng quá mức, mặc dù bạn cảm 
thấy vui vẻ vào lúc đó nhưng nó cũng 
sẽ khiến cho hệ thận của bạn yếu đi, và 
sức khỏe tổng quát của bạn cũng sẽ suy 
giảm khi bạn lớn tuổi. 

Bên cạnh Trung Y, các bác sĩ Tây Y và 
các nhà khoa học cũng đang tìm kiếm 
những biện pháp bảo vệ trí nhớ khi 
chúng ta già đi. Họ đã thực hiện nghiên 
cứu về trí nhớ và nhiều nhân tố khác 
nhau có thể làm chậm quá trình suy 
giảm trí nhớ như sau:

 
6. Vận động
Dữ liệu từ một nghiên cứu khởi điểm 
trong thập niên 30 cho thấy những bài tập 
vừa phải (chừng 2 lần/1 tuần) có thể làm 
giảm nguy cơ bị chứng Alzheimer. 

 
7. Cai thuốc lá
Mặc dù bạn không thể hoàn toàn lấy lại trí 
nhớ đã mất, hoặc tổn thương não bộ đang 
hiện diện, thì việc bỏ thuốc lá nên được 
thực hiện càng sớm càng tốt.

 
8. Uống trà xanh
Kết quả từ nghiên cứu năm 2006 chỉ ra 
rằng mỗi ngày uống hai tách trà xanh vốn 
dồi dào chất chống oxy hóa, có thể làm 
giảm 50% nguy cơ về vấn đề nhận thức.

 
9. Lập danh sách
Trí nhớ lầm lẫn có thể là sản phẩm phụ 
của việc đơn giản là cố làm quá nhiều thứ 
một lần. Ở một điểm nào đó, não của bạn 
chỉ không thể chứa thêm bất kỳ chi tiết 
nào. Lập danh sách những việc cần làm 
giúp bạn rũ bỏ sự lộn xộn trong não bộ.

 
10. Chơi các trò chơi vận động trí não
Giải đố ô chữ, sudoku, những câu đố mẹo 
vặt, học một kỹ năng mới hay một ngôn 
ngữ mới có thể giữ cho não bạn hoạt động 
và làm chậm sự suy giảm trí nhớ.

Tin tốt ở đây là những thay đổi nhỏ có 
thể đủ để sinh ra kết quả lớn khi bạn duy 
trì trong thời gian dài. 

 
Lynn Jaffee là một bác sĩ châm cứu được 
chứng nhận và là tác giả của quyển sách 
“Các phương pháp Trung Hoa đơn giản 
để có sức khỏe tốt hơn”. 
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Giải ô chữ, sudoku, đố mẹo, hoặc ngay cả học một kỹ 
năng mới hay ngôn ngữ cũng giúp cho não bạn rèn 
luyện và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ.

10 cách cải thiện trí nhớ theo Đông y

GEORGES GOBET/AFT GETTY IMAGE

Hãy thử một
tách trà xanh.


