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1. Người đàn ông ôm chặt vợ trước khi bà ấy lên tàu đi di tản, ảnh chụp tại nhà ga trung tâm của Kyiv vào ngày 28/02; 2. Quân nhân Ukraine 
chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công ở vùng Luhansk, vào ngày 24/02; 3. Một tòa nhà ở Kyiv được báo cáo là bị hỏa tiễn tấn công vào ngày 
26/02; 4. Một em bé Ukraine bỏ chạy khỏi đất nước cùng với gia đình vào ngày 28/02; 5. Một dân quân thân Nga bên trong ngôi nhà bị hư 
hại do pháo kích ở thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát của Ukraine vào ngày 28/02. 
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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

TRUNG QUỐC

Báo cáo: Trung 
Quốc là một trong 
những quốc gia ít 
tự do nhất thế giới 
năm 2022
Đọc bài trang 26

HOA KỲ

Bà Ketanji Brown Jackson, 
ứng cử viên Tối cao Pháp viện 
của Tổng thống Biden là ai?

ANATOLII STEPANOV/AFP VIA GETTY IMAGES DANIEL LEAL/AFP VIA GETTY IMAGES

DANIEL LEAL/AFP VIA GETTY IMAGES ERMOCHENKO/REUTERS/ALEXANDER

TIN TỨC

BÌNH LUẬN

ĐẶC SẮC

Cốt cách của các 
Quý Bà và Quý Ông 
thời xưa
Trang    13

MATTHEW VADUM

Nếu được Thượng viện Hoa Kỳ 
xác nhận và trở thành người phụ 
nữ Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên phục 
vụ tại Tối cao Pháp viện – và nếu 
hồ sơ tư pháp của bà cho đến nay 
hé lộ thông tin hữu ích nào đó – 
thì bà Ketanji Brown Jackson có 

thể sẽ là một thành viên đáng tin 
cậy trong khối thiên tả ba thành 
viên của Tối cao Pháp viện.

Sự xuất hiện của bà Jackson 
sẽ duy trì sự thống nhất ý thức hệ 
hiện tại của tòa án này, hiện bao 
gồm sáu người theo phái bảo tồn 
truyền thống – ba người trong số 
Xem tiếp trang 5

Chiến tranh tại
UKRAINE

Từ những câu chuyện về người tị nạn đến tác động
                   kinh tế và tác động địa chính trị   Trang 21-24
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  HOA KỲ

CỰU TT TRUMP:
CHÍNH PHỦ ÔNG BIDEN 
PHẠM ‘SAI LẦM LỚN’ 
KHI CHẤM DỨT SÁNG 
KIẾN TRUNG QUỐC
MIMI NGUYỄN LY

Hành động chấm 
dứt Sáng kiến   Trung 
Quốc mới đây của Bộ 

Xem tiếp trang   2
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gồm bằng cách xác định và phong 
tỏa tài sản của các cá nhân và tổ 
chức bị trừng phạt trong phạm vi 
quyền hạn của các đồng minh.

“Cuối cùng, chúng tôi sẽ đẩy 
mạnh hoặc phối hợp nhằm chống 
lại thông tin sai lệch và các hình 
thức chiến tranh hỗn hợp khác.”

Các biện pháp này sẽ được thực 
hiện trong những ngày tới, các 
quốc gia cho biết trong một tuyên 
bố chung, và cũng cam kết sẽ có 
những hành động tiếp theo.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra 
sau khi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ thông 
báo hôm thứ Năm (24/02) rằng họ 
đang nhắm vào “cơ sở hạ tầng cốt 
lõi của hệ thống tài chính Nga,” 
bao gồm hai ngân hàng lớn nhất 
của nước này: các ngân hàng quốc 
doanh Sberbank và VTB.

Bộ Ngân khố cũng đã phong tỏa 
ba tổ chức tài chính lớn khác của 
Nga: Otkritie, Novikombank, và 
Sovcombank, cũng như giới tinh 
hoa Nga bao gồm các gia đình thân 
cận với Tổng thống Nga Vladimir 
Putin và một số giám đốc điều 
hành cấp cao tại các ngân hàng 
quốc doanh.

Hôm thứ Sáu (25/02), Hoa Kỳ đã 
công bố các biện pháp trừng phạt 
đối với ông Putin và Ngoại trưởng 
Nga Sergei Lavrov, cũng như các 
thành viên khác của Hội đồng An 
ninh Nga. EU, Anh, và Canada 
cũng công bố các biện pháp trừng 
phạt tương tự.

Minh Ngọc biên dịch

Tư pháp (DOJ) thời chính phủ 
TT Biden là một “sai lầm lớn”, 
cựu TT Donald Trump cho biết 
trong cuộc họp báo hôm 26/02 
trước khi lên diễn thuyết tại Hội 
nghị Hành động Chính trị Bảo 
thủ (CPAC).

Trong cuộc họp báo ông 
Trump cũng đưa ra những 
nhận xét về tình hình hiện tại ở 
Ukraine.

Hôm 23/02, DOJ thông báo 
rằng họ sẽ kết thúc chương 
trình Sáng kiến   Trung Quốc, 
vốn đang làm mũi nhọn dẫn 
đầu một cuộc trấn áp chưa từng 
có chống lại hoạt động gián 
điệp kinh tế, trộm cắp thương 
mại, và chuyển giao công nghệ 
của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đối với Hoa Kỳ. Chương 
trình này được chính phủ tổng 
thống Trump đưa ra năm 2018.

“Tôi lấy làm ngạc nhiên khi 
biết tin đó. Tôi không nghĩ chúng 

ta nên làm điều đó… Tôi nghĩ 
đó là một sai lầm lớn,” cựu TT 
Trump nói về quyết định chấm 
dứt chương trình này của DOJ, 
để trả lời câu hỏi từ biên tập viên 
cao cấp Jan Jekielek của Epoch 
Times. “Trung Quốc, như quý vị 
biết, là một bên có ảnh hưởng rất 
lớn, nhưng họ có thể là một đối 
thủ rất nguy hiểm theo rất nhiều 
cách khác nhau.”

Trợ lý Tổng chưởng lý 
Matthew Olsen của DOJ nói 
trong một cuộc họp báo hôm 
23/02 rằng Sáng kiến   Trung 
Quốc được lập ra là một cách 
tiếp cận nhất quán đối với những 
thách thức do Trung Cộng đặt ra 
và được “thúc đẩy bởi những lo 
ngại thực sự về an ninh quốc gia”.

Theo sáng kiến   này, FBI đã 
tiến hành khoảng 1,000 cuộc 
điều tra cho tới tháng 02/2020 
ở khắp 56 văn phòng khu vực 
về nỗ lực đánh cắp các bí mật 
thương mại của Trung Quốc, 
Giám đốc FBI Christopher 

Wray cho biết tại thời điểm đó. 
Trung Quốc cũng dính líu tới 
khoảng 80% trong số toàn bộ 
các cáo buộc gián điệp kinh tế 
do DOJ đưa ra, và quốc gia này 
có liên quan đến 60% trong số 
tất cả các vụ trộm cắp bí mật 
thương mại. Theo báo cáo cuối 
năm 2021 của DOJ, đã có hàng 
chục vụ truy tố kể từ khi sáng 
kiến   này được ban hành.

Nhưng phía cộng đồng dân 
quyền đã đang ngày càng có 
nhiều lo ngại rằng chương trình 
này đã tạo ra “một vấn đề về sự 
không khoan dung và thiên vị,” 
ông Olsen nói. Ông cũng cho biết 
cộng đồng học thuật và khoa học 
đã nêu lên những lo ngại về việc 
bộ này truy tố một số trường hợp 
gian lận liên quan đến các tài trợ 
nghiên cứu, cho rằng các vụ truy 
tố này cuối cùng có thể “dẫn đến 
môi trường thiếu nhiệt huyết cho 
các nhà khoa học và học giả” và về 
lâu dài sẽ đe dọa nền nghiên cứu 
học thuật và phát triển kinh tế.

Do đó, ông Olsen cho hay 
chương trình này sẽ được thay 
thế bằng một cách tiếp cận mới, 
rộng lớn hơn để giải quyết các 
mối đe dọa “từ một loạt các quốc 
gia thù địch”, và DOJ “sẽ tiếp 
tục ưu tiên” các mối đe dọa từ 
Trung Cộng.

Đài Loan có thể phải hứng 
chịu tình cảnh ‘tương tự’ 
Ukraine
CPAC là hội nghị chính trị 
thường niên có sự tham gia của 

các nhà hoạt động theo phái 
bảo tồn truyền thống và các 
quan chức dân cử bắt đầu từ 
năm 1974. Năm nay, hội nghị 
này được tổ chức tại khách sạn 
Rosen Shingle Creek ở Orlando, 
Florida, từ 24/02 đến 27/02.

Cựu TT Trump nói với 
các phóng viên ở hậu trường 
liên quan đến cuộc xâm lược 
Ukraine, ông tin rằng “một điều 
tương tự” có thể xảy ra ở Đài 
Loan khi được hỏi về mức độ lo 
ngại của ông về việc Trung Quốc 
có thể xâm chiếm Đài Loan.

“Cách chúng ta rút khỏi 
Afghanistan là một trong 
những khoảnh khắc đáng xấu 
hổ nhất trong lịch sử đất nước 
chúng ta – tôi thực sự nghĩ 
rằng nếu điều đó không diễn 
ra, thì quý vị có thể không thấy 
những gì đang xảy ra ở Ukraine 
hiện nay,” ông Trump nói. “Tôi 
nghĩ khi ông Putin nhìn thấy 
điều đó, và khi Chủ tịch Tập 
của Trung Quốc chứng kiến   
điều đó… Tôi thực sự nghĩ 
đấy là một yếu tố góp phần 
vào những gì đang xảy ra ngày 
hôm nay ở Ukraine, và tôi nghĩ 
nó cũng sẽ dẫn đến một điều 
tương tự xảy ra ở Đài Loan.”

“Họ muốn Thế vận hội kết 
thúc, thì Thế vận hội giờ đã kết 
thúc. Hãy xem điều gì xảy ra.”

Cựu tổng thống đã lên án các 
cuộc xâm nhập gần đây của phi 
cơ Trung Quốc vào Vùng Nhận 
dạng Phòng không (ADIZ) của 
Đài Loan.

Chỉ vài giờ sau khi Nga tiến 
hành cuộc tấn công vào Ukraine 
hôm 24/02, chín phi cơ Trung 
Quốc đã tiến vào ADIZ của Đài 
Loan, đánh dấu lần thứ 13 nước 
này xâm nhập vào không phận 
của Đài Loan trong tháng này 
(02/2022). Bộ Quốc phòng Đài 
Loan cho biết cuộc xâm nhập 
mới nhất đó gồm tám chiến đấu 
cơ và một trinh sát cơ.

Ông Trump nói với các phóng 
viên rằng cuộc xung đột hiện tại 
ở Ukraine có thể lan rộng thành 
“một cuộc chiến tranh thế giới” 
và nó “lẽ ra không bao giờ nên 
xảy ra”.

“Tôi chỉ nghĩ những gì đang 
xảy ra là một sự hổ thẹn, không 
có lý do gì để điều đó xảy ra. Nó 
đáng lẽ không nên xảy ra,” ông 
Trump nói. “Điều đó sẽ không 
xảy ra nếu như chính phủ của 
chúng tôi đang tại vị.”

“Những gì đang xảy ra ngày 
hôm nay là rất đáng buồn khi quý 
vị theo dõi nó, khi quý vị nhìn 
thấy những gì đang diễn ra.”

Khi được hỏi liệu tình huống 
đó có khiến ông muốn tái tranh 
cử tổng thống hay không, ông 
Trump cho biết, “Tôi chỉ muốn 
làm những gì cần phải làm cho 
đất nước, và đó là những gì 
chúng tôi sẽ làm.”

“Chúng tôi sẽ làm những 
điều đúng đắn cho đất nước vào 
đúng thời điểm. Chúng tôi sẽ cho 
quý vị biết.”

Cẩm An biên dịch

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

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

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

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.
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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.

GETTY IMAGES GETTY IMAGES GETTY IMAGES

HOA KỲ
Bà Ketanji Brown Jackson sẽ 
trở thành người phụ nữ Mỹ gốc 
Phi Châu đầu tiên phục vụ tại 
Tối cao Pháp viện, nếu được 
Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận.

“Vấn đề không phải là ông 
Putin thông minh ... Vấn đề 
thực sự là các nhà lãnh đạo 
của chúng ta khờ dại.”  

- Cựu TT Trump nói tại CPAC 2022

Ông Biden tuyên bố  
rằng Hoa Kỳ sẽ cắt 
tất cả các chuyến bay 
của Nga khỏi không 
phận của mình.

THE EPOCH TIMES

Các hành động 
này nhằm 
mục đích cô 
lập Nga khỏi 
hệ thống tài 
chính quốc tế.

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

Tel: (714) 899–8332
Fax: (714) 899–8322

7 DAYS A WEEK:
SUN – FRI: 8AM – 7PM
SATURDAY: 8AM – 3PM

8937 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844
(Trong khu Capital Seafood cạnh KFC Fried Chicken, 

Góc Westminster & Magnolia)

31 năm phục vụ thực khách tại Little Saigon, Thành Đệ Nha� t Cơm Ta�m 
được đo� ng hương ưa chuộng và chie�u co�  ngày một đông đảo. Đe�  không 
phụ lòng thực khách thương me�n Thành Đệ Nha� t Cơm Ta�m trong ba thập 
niên qua, Thành Đệ Nha� t Cơm Ta�m sẽ mãi mãi duy trì� chủ trương:
• Thức ăn tươi ngon bo�  dưỡng.
• Phục vụ chu đáo & nhanh chóng.

Hãy đe�n thưởng thức các món ăn đậm đà ngon miệng tại Thành Đệ Nha� t 
Cơm Ta�m.

714–531–3888
9872 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683

(Brookhurst & Bolsa)

Cơm Ta�m Bì� Chả Sườn Tàu Hủ Ky Hoành Thánh Bát Bửu

Cựu TT Trump: Chính phủ ông Biden phạm ‘sai 
lầm lớn’ khi chấm dứt Sáng kiến Trung Quốc

Tiếp theo từ trang 1

Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây sẽ loại các
ngân hàng nhất định của Nga khỏi SWIFT

MIMI NGUYEN LY
 

Hôm thứ Bảy (26/02), Hoa Kỳ, 
Liên minh Âu Châu (EU), và 

các đồng minh phương Tây khác 
thông báo rằng họ sẽ loại một số 
ngân hàng của Nga khỏi hệ thống 
thanh toán quốc tế SWIFT và đưa 
ra các hạn chế đối với Ngân hàng 
Trung ương Nga, để đáp trả việc 
Nga tấn công Ukraine.

Hàng ngàn ngân hàng cũng như 
các tổ chức tài chính trên khắp thế 
giới sử dụng hệ thống SWIFT để giải 
quyết các khoản thanh toán xuyên 
biên giới. SWIFT, “Hiệp hội Viễn 
thông Tài chính Liên ngân hàng 
Toàn cầu”, được sử dụng bởi hơn 
11,000 tổ chức tài chính ở hơn 200 
quốc gia, được xem là rất quan trọng 
trong tài trợ thương mại quốc tế.

Trong một tuyên bố chung, Hoa 
Kỳ và EU, cũng như Pháp, Đức, Ý, 
Vương Quốc Anh, và Canada, “cam 
kết bảo đảm rằng các ngân hàng 
Nga được chọn sẽ bị xóa khỏi hệ 
thống điện giao dịch SWIFT.”

“Điều này sẽ bảo đảm rằng các 
ngân hàng này bị ngắt kết nối với hệ 
thống tài chính quốc tế và gây thiệt 
hại đến khả năng hoạt động của họ 
trên toàn cầu.”

Họ cũng cam kết “áp dụng các 
biện pháp hạn chế ngăn Ngân hàng 
Trung ương Nga sử dụng dự trữ 
ngoại hối theo cách làm giảm tác 
động của các lệnh trừng phạt của 
chúng tôi.”

Họ cho biết các hành động này 
nhằm mục đích cô lập Nga khỏi hệ 

thống tài chính quốc tế.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula 

von der Leyen nói với các phóng viên 
hôm thứ Bảy (26/02) rằng việc loại 
các ngân hàng Nga ra khỏi SWIFT 
sẽ “gây thiệt hại đến khả năng 
hoạt động của họ trên toàn cầu.”

Việc loại các ngân hàng khỏi 
mạng lưới thanh toán quốc tế 
chính của thế giới “không làm cho 
các giao dịch trở nên bất khả thi” 
nhưng sẽ khiến các giao dịch trở 
nên “khó khăn hơn nhiều”, ông 
Paul Marquardt, một luật sư làm 
việc cho công ty luật quốc tế Davis 
Polk, nói với Reuters. “Việc này 
khiến các giao dịch trở nên khó 
khăn hơn nhiều — việc bị loại khỏi 

SWIFT sẽ làm tăng chi phí giao 
dịch lên đáng kể,” ông cho hay.

Trong một biện pháp khác, Hoa 
Kỳ và các đồng minh cũng sẽ hạn 
chế việc bán quốc tịch cho phép 
những người Nga có móc nối với 
chính phủ Nga trở thành công dân 
nước họ, để ngăn những người này 
truy cập vào hệ thống tài chính 
của nước họ [bằng quốc tịch mua 
được và né tránh các biện pháp 
trừng phạt].

Hơn nữa, nhóm này sẽ khai 
triển một “lực lượng đặc nhiệm 
xuyên Đại Tây Dương” để bảo đảm 
rằng tất cả các biện pháp trừng phạt 
tài chính mà họ đánh vào Nga được 
thực hiện một cách hiệu quả, bao 

ZACHARY STIEBER

Cựu Thị trưởng Thành 
phố New York Michael 

Bloomberg đang cảnh báo các 
thành viên Đảng Dân Chủ trước 
cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Ông Bloomberg, một cựu 
thành viên Đảng Cộng Hòa ủng 
hộ Joe Biden hồi năm 2020, cho 
biết Đảng Dân Chủ đang “hướng 
tới một trận thua toàn diện vào 
tháng Mười Một, một loạt lá 
phiếu cho các vị trí từ trên xuống 
dưới,” trừ phi “sửa đổi đường 
hướng ngay lập tức”.

Ông Bloomberg chỉ ra rằng 
Đảng Cộng Hòa đã giành chiến 
thắng trong các cuộc bầu cử 
quan trọng ở Virginia và New 
Jersey hồi năm 2020 cũng như 
việc bãi nhiệm ba thành viên hội 
đồng trường học gần đây ở San 
Francisco, California là bằng 
chứng về những gì có thể xảy 
ra trên toàn quốc trong những 
tháng tới.

Các cử tri ở thành phố thiên 
tả này đã chọn bãi nhiệm ông 
Alison Collins, ông Gabriela 

Lopez, và ông Faauuga Moliga 
một cách áp đảo khỏi hội đồng vì 
hội đồng này liên tục ngăn chặn 
nỗ lực mở lại trường học, ngay 
cả sau khi phần lớn bằng chứng 
cho thấy các trường học có thể 
mở cửa an toàn trong bối cảnh 
đại dịch COVID-19 và học tập 
trực tuyến kém hiệu quả hơn so 
với các lớp học trực tiếp.

Ông Bloomberg cho biết: 
“Các thành viên hội đồng nhà 
trường không thể hiện bất kỳ 

sự sốt sắng nào trong việc mở 
lại trường học ngay cả khi rõ 
ràng làm như vậy là an toàn – 
và các lớp học từ xa đang khiến 
học sinh ngày càng bị tụt lại 
phía sau.”

Ông nói thêm rằng các thành 
viên này, những người đã dành 
thời gian bỏ phiếu về việc đổi tên 
trường trong khi học sinh vẫn 
không thể học trực tiếp, “dường 
như quan tâm đến tính đúng 
đắn chính trị hơn là giáo dục cho 
trẻ em,” lặp lại quan điểm ủng 
hộ việc quay lại trường học của 
người dân San Francisco.

Ông Bloomberg cho biết 
Đảng Dân Chủ cần lên tiếng 
về việc đóng cửa trường học 
và các cách để cải thiện việc 
học tập cho tất cả trẻ em, đặc 
biệt là những trẻ có hoàn cảnh 
khó khăn nhất. Ông cho rằng 
thành viên Đảng Dân Chủ Eric 
Adams đã thắng cuộc bầu cử thị 
trưởng thành phố New York một 
phần vì ông ấy giải quyết được 
những mối quan tâm về cách 
người tiền nhiệm của mình 
đã điều hành việc giáo dục.

Ông Bloomberg nói: “Những 
cử tri có lập trường dao động 
sẽ quyết định cuộc bầu cử giữa 
kỳ năm 2022, và ngay bây giờ, 
các cuộc thăm dò cho thấy họ 
đang quay lưng lại với Đảng 
Dân Chủ. Trận động đất làm 
rung chuyển San Francisco cần 
phải làm rung chuyển đảng của 
chúng ta, trước khi cử tri tự làm 
điều đó vào tháng Mười Một.” 

Ông đã viết như trên 
trong một bài bình luận cho 
Bloomberg, công ty truyền thông 
mà ông đang sở hữu.

Một số thành viên Đảng 
Dân Chủ và thành viên độc lập 
thiên tả đã bày tỏ nỗi thất vọng 
với việc đóng cửa trường học và 
các chính sách nặng tay khác, 
đặc biệt là trong những tháng 
gần đây.

Các tiểu bang do Đảng Cộng 
Hòa lãnh đạo có khuynh hướng 
mở lại trường học hơn sau khi 
hầu như tất cả các bang đều 
đóng cửa hồi đầu năm 2020. 
Các thống đốc của Đảng Cộng 
Hòa cũng có vẻ ủng hộ ít hạn 
chế hơn.

Đảng Cộng Hòa thấy lạc quan 
về cơ hội của họ vào tháng Mười 
Một, mặc dù một số người đã 
cảnh báo không nên quá tự tin.

Mặt khác, Chủ tịch Hạ 
viện Nancy Pelosi (Dân Chủ–
California) cho biết bà nghĩ 
rằng Đảng Dân Chủ sẽ làm tốt 
hơn mong đợi ngay cả khi bà 
thừa nhận xu hướng đảng của 
tổng thống mất ghế Quốc hội 
vào giữa nhiệm kỳ, trong đó cả 
Đảng Cộng Hòa cũng bị mất 
ghế hồi năm 2018 khi cựu Tổng 
thống Donald Trump đang còn 
đương nhiệm.

Bà Pelosi nói trên chương 
trình “This Week” của Đài ABC 
rằng, “Chúng tôi đã thắng 40 
ghế vào năm 2018, 31 tại các 
quận của ông Trump. Năm nay 
chúng tôi đã mất một phần ba 
số ghế Trump đó. Tuy nhiên, 
những người còn lại trong số ghế 
Trump đó đang ở vị thế rất tốt. 
Chúng tôi đã quyết định giành 
chiến thắng và đó là những gì 
chúng tôi sẽ làm.”

Tịnh Nhi biên dịch

Cựu Thị trưởng NYC: Đảng Dân Chủ cần ‘sửa đổi đường hướng’ nếu không sẽ bị…

Cựu TT Donald Trump nói trong cuộc họp báo hôm 26/02 trước khi lên diễn thuyết tại Hội nghị 
Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC).

Trụ sở của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, hay SWIFT, ở Terhulpen, gần Brussels, Bỉ, hôm 25/02/2022.

Cựu Thị trưởng Thành phố New York 
Michael Bloomberg tham dự một sự kiện ở 
Thành phố New York hôm 10/02/2022. 

JAMES ARTHUR GEKIERE/BELGA MAG/AFP/GETTY IMAGES

ARTURO HOLMES/GETTY IMAGES
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họ được Tổng thống (TT) tiền 
nhiệm Donald Trump bổ nhiệm 
– và ba người còn lại theo chủ 
nghĩa tự do thiên tả.

Bà Jackson có tên khai sinh 
là Ketanji Onyika Brown, và 
sẽ bước sang tuổi 52 vào ngày 
14/09. Bà sẽ thay thế Thẩm 
phán Stephen Breyer sắp về hưu, 
người sẽ bước sang tuổi 84 ngày 
15/08. Bà Jackson trước đây đã 
từng là thư ký tại Tối cao Pháp 
viện cho ông Breyer, người từng 
dành nhiều lời khen ngợi bà. 
Thông qua hôn nhân, bà có quan 
hệ họ hàng với cựu Chủ tịch 
Hạ viện Paul Ryan (Cộng Hòa–
Wisconsin), người từng ra tranh 
cử phó tổng thống vào năm 2012 
chống lại người đương nhiệm 
vào thời điểm đó là ông Biden. 
Sau khi nghe về việc bà được 
đề cử, ông Ryan đã đăng trên 
Twitter: “Quan điểm chính trị 
của chúng tôi có thể khác nhau, 
nhưng lời khen của tôi dành 
cho trí tuệ của Ketanji, cho con 
người bà ấy, và cho sự chính trực 
của bà ấy là không nghi ngờ gì.”

Sinh ra ở thủ đô Washington, 
bà Jackson đã cùng gia đình 
chuyển đến Florida khi còn nhỏ. 
Cha bà là luật sư trưởng của Hội 
đồng Trường học Quận Miami–
Dade. Mẹ bà là hiệu trưởng 
một trường chuyên công lập. 
Bà học cùng trường trung học 
với người sáng lập Amazon Jeff 
Bezos và Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Vivek 
Murthy, nơi bà từng là chủ tịch 
hội sinh viên và rất giỏi trong 
việc tranh luận. Bà tốt nghiệp 
Đại học Harvard và Trường Luật 
Harvard. Bà từng là một phóng 
viên và nhà nghiên cứu tại tạp 
chí Time, từng làm việc cho bốn 
công ty luật nổi tiếng, và đã phục 

vụ trong ba chức vụ thư ký tư 
pháp liên bang, cũng như trong 
vai trò một luật sư và ủy viên 
của Ủy ban Kết án Hoa Kỳ khi 
cơ quan này giảm án cho các tội 
phạm ma túy. Theo báo cáo của 
bà Amy Howe tại SCOTUSblog, 
bà Jackson đã làm việc trong hai 
năm với tư cách là một luật sư 
bào chữa công.

Khi The Washington Post 
xem xét các vụ án do bà Jackson 
phụ trách với tư cách là một 
luật sư bào chữa cấp liên bang, 
báo này đã đưa tin rằng “bà 
đã giành được những chiến 
thắng hiếm thấy trước chính 
phủ trong việc rút ngắn hoặc 
xóa bỏ các án tù kéo dài.”

Kinh nghiệm của bà với tư 
cách là một luật sư bào chữa 
công là một điểm sáng đối với 
các thành viên Đảng Dân Chủ. 
Tác giả Joel Mathis viết trên tạp 
chí The Week rằng, “Trước khi 
ông Biden trở thành tổng thống, 
chỉ khoảng 1% thẩm phán phúc 
thẩm liên bang từng làm những 
công việc mà bà Jackson đã làm.”

Bà Jackson hiện là một thẩm 
phán tại Tòa án Phúc thẩm Hoa 
Kỳ Khu vực Thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn, nơi phục vụ như một cơ sở 
đào tạo cho nhân sự của Tối cao 
Pháp viện. Từng có tám vị thẩm 
phán khác từ Tòa án Khu vực 
Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã gia 
nhập Tối cao Pháp viện, trong 
số đó có ông Antonin Scalia quá 
cố và bà Ruth Bader Ginsburg. 
Theo báo cáo của Ballotpedia, 
hiện tại Tối cao Pháp viện có 
ba thẩm phán cũng đến từ tòa 
án đó là ông Clarence Thomas, 
ông John Roberts, và ông Brett 
Kavanaugh.

Ông Biden đã đề cử bà 
Jackson cho tòa phúc thẩm Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 19/04/2021, 

và Thượng viện Hoa Kỳ đã xác 
nhận bà vào ngày 14/06 sau đó 
với tỷ lệ phiếu bầu 53–44. Bà đã 
thay thế ông Merrick Garland, 
người rời chức vị đó để trở thành 
tổng chưởng lý của ông Biden.

Trước đó, bà Jackson đã 
được cựu TT Barack Obama đề 
cử làm thẩm phán của Tòa án 
Địa hạt Hoa Kỳ Khu vực Thủ 
đô Hoa Thịnh Đốn. Bà đã được 
xác nhận bởi các thượng nghị sĩ 
trong một cuộc bỏ phiếu bằng 
lời. Bà đảm nhiệm vị trí đó từ 
tháng 03/2013 đến 06/2021.

Trong khi còn là một thẩm 
phán tòa án địa hạt, bà Jackson 
đã nhận thấy rằng một vài phần 
trong ba lệnh hành pháp của 
cựu TT Donald Trump mâu 
thuẫn với quyền thương lượng 
tập thể của nhân viên liên bang. 
Phán quyết của bà đã bị tòa phúc 
thẩm Hoa Thịnh Đốn nhất trí 
đảo ngược.

Năm 2019, bà Jackson đã bác 
bỏ các lập luận của ông Trump 
tại Tòa Bạch Ốc rằng đặc quyền 
hành pháp đã bảo vệ Cố vấn Tòa 
Bạch Ốc Don McGahn khỏi trát 
đòi hầu tòa của Quốc hội liên 
quan đến cuộc điều tra của cố 
vấn đặc biệt Robert Mueller về 
cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc 
bầu cử năm 2016. Bà Jackson đã 
viết trong một bản ý kiến của 
tòa án rằng, “Tổng thống không 
phải là vua” và đối với các trợ 
lý cao cấp của tổng thống thì 
“quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi 
quy trình bắt buộc của Quốc hội 
đơn giản là không tồn tại”. Việc 
ông Trump khẳng định rằng 
ông có thể ngăn cản các cố vấn 
hàng đầu làm chứng “là một 
mệnh đề không thể bị đem ra so 
sánh với các giá trị Hiến Pháp 
cốt lõi, và chỉ lý do này thôi cũng 
đã đủ để điều đó không thể được 

duy trì.” Sau đó, các điều tra viên 
Quốc hội và các luật sư của ông 
McGahn đã đạt được một thỏa 
thuận và ông này đã đồng ý bị 
thẩm vấn trong một phiên điều 
trần kín, theo phân tích của một 
hãng thông tấn.

Cũng tại tòa án này, vào cùng 
năm đó, bà Jackson đã tạm thời 
ngăn cản tiến triển của chính 
phủ ông Trump trong kế hoạch 
mở rộng một chương trình đẩy 
nhanh việc trục xuất người nhập 
cư bất hợp pháp. Trước đây, 
chương trình này chủ yếu được 
sử dụng để đẩy nhanh tốc độ 
trục xuất những người bị giam 
giữ ngay sau khi nhập cảnh trái 
phép từ Mexico. Bà Jackson đã 
cảm thấy phiền lòng vì chính 
phủ này dường như không tính 
đến việc chương trình mở rộng 
đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 
những người nhập cư bất hợp 
pháp và gia đình của họ, vốn đã 
đến cư trú ở Hoa Kỳ trong khoảng 
thời gian lên đến hai năm.

Bà Jackson viết rằng: “Không 
có nghi vấn nào trong tâm trí 
của Tòa án này rằng một cơ 
quan không thể tiến hành việc 
ra quyết định hợp lý, không tùy 
tiện liên quan đến các chính 
sách có thể ảnh hưởng đến con 
người trong đời thật mà không 
tính đến những hoàn cảnh thực 
tế như vậy.” Tòa án phúc thẩm 

Hoa Thịnh Đốn, nơi mà sau này 
bà có thể được thăng chức lên, 
đã đảo ngược quyết định của bà, 
nhận thấy rằng Bộ trưởng An 
ninh Nội địa có quyền tự do tăng 
cường chương trình này.

Cũng trong năm 2019, bà 
Jackson đã đứng về phía chính 
phủ ông Trump khi bác bỏ lập 
luận của các nhà bảo vệ môi 
trường cho rằng chính phủ này, 
trong sự hăm hở muốn mở rộng 
bức tường biên giới với Mexico, đã 
không tuân thủ luật môi trường 
trước khi tiến hành xây dựng.

Ít lâu sau khi vào Tòa án 
Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 
Hoa Thịnh Đốn, bà Jackson đã 
ra phán quyết ủng hộ các nghiệp 
đoàn nhân viên chính phủ, 
những người đang chống lại một 
quy định từ thời ông Trump cho 
phép các cơ quan chính phủ tự 
do hơn trong việc tiến hành các 
thay đổi tại nơi làm việc.

Không rõ khi nào Thượng 
viện sẽ tiếp nhận đề cử của bà 
Jackson.

Ông Breyer, người từng được 
cựu TT Bill Clinton bổ nhiệm 
vào năm 1994, cho biết ông sẽ 
về hưu vào cuối nhiệm kỳ hiện 
tại của pháp viện, dự kiến sẽ kết 
thúc vào tháng Năm hoặc tháng 
Sáu này.

Thanh Tâm biên dịch
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NICK CIOLINO

Hôm 01/03, trong bài diễn 
văn Thông điệp Liên bang 

đầu tiên, Tổng thống (TT) Joe 
Biden đã đề cập đến cuộc xâm 
lược đang diễn ra của Nga vào 
Ukraine, cho biết Hoa Kỳ đã 
“đến một thời điểm mới” trong 
đại dịch COVID-19, và kêu gọi 
Quốc hội thông qua từng phần 
trong nghị trình bị đình trệ của 
ông để ứng phó với tình trạng 
chi phí ngày càng tăng cho 
người Mỹ.

TT Biden đã mở đầu bài diễn 
văn với vấn đề Nga–Ukraine, 
gọi TT Nga Vladimir Putin là 
một nhà độc tài và lên án cuộc 
tấn công vào Ukraine của ông 
Putin là “được tính toán trước và 
vô cớ”. Ông cũng nhiều lần nói 
rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng với 

Tổng thống 
Biden bàn về 
Nga, lạm phát, 
và đại dịch 
trong Thông 
điệp Liên bang 
đầu tiên

Bà Ketanji Brown Jackson, người
được đề cử vào Tối cao Pháp viện là ai?

Tiếp theo từ trang 1

người dân Ukraine và tuyên bố 
sẽ tiếp tục gửi viện trợ cho đất 
nước này ngoài khoản tiền 1 tỷ 
USD mà Hoa Kỳ đã gửi trong 
khoản hỗ trợ trực tiếp.

Ông Biden cũng tuyên bố trong 
bài diễn văn này rằng Hoa Kỳ 
sẽ cắt tất cả các chuyến bay của 
Nga khỏi không phận của mình.

Quyết định này được đưa ra 
sau các lệnh trừng phạt mà Hoa 
Kỳ và các đồng minh đã áp đặt 
đối với các hệ thống tài chính 
cũng như các nhà tài phiệt của 
Nga và thực hiện những hành 
động để ngừng hoạt động xuất 
cảng sang nước này.

Ông Biden nói: “Khi lịch sử 
của thời đại này được viết ra, 
thì cuộc chiến của ông Putin 
ở Ukraine sẽ khiến cho nước 
Nga yếu đi và phần còn lại của 
thế giới này sẽ trở nên mạnh 

mẽ hơn.”
TT Biden cũng thể hiện 

một luận điệu nhẹ nhàng liên 
quan đến sự lây lan của dịch 
COVID-19. Hồi tháng 12/2021, 
chính phủ của ông đã hứa rằng 
những người nào chưa chích 
vaccine ngừa virus này sẽ trải 
qua một mùa đông với “bệnh 
tật nghiêm trọng và tử vong,” 
nhưng vào hôm 01/03 ông cho 
biết đất nước đang “trở lại một 
cách an toàn với một lối sống 
bình thường hơn”.

“Chúng ta đã đến một thời 
điểm mới trong cuộc chiến 
chống lại COVID-19, nơi các 
ca bệnh nghiêm trọng đã giảm 
xuống mức chưa từng thấy kể 
từ tháng Bảy năm ngoái,” ông 
Biden cho hay.

Tuyên bố này được đưa ra vài 
ngày sau khi Trung tâm Kiểm 

soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
(CDC) đưa ra hướng dẫn mới 
nhằm nới lỏng khuyến nghị về 
việc đeo khẩu trang. Quốc hội 
cũng quyết định loại bỏ yêu 
cầu đeo khẩu trang chỉ vài ngày 
trước Thông điệp Liên bang.

Trong khi ca ngợi việc thông 
qua Kế hoạch Giải cứu người 
Mỹ trị giá 1,900 tỷ USD nhằm 
giải quyết khó khăn do đại 
dịch, ông Biden cũng thông báo 
rằng một Trưởng Công tố mới 
về Gian lận Đại dịch thuộc Bộ 
Tư pháp có nhiệm vụ truy tố 
những kẻ đã đánh cắp hàng tỷ 
dollar tiền cứu trợ thông qua 
hành vi gian lận.

Ông Biden cũng nói về tỷ lệ 
lạm phát gia tăng của đất nước, 
đã đạt 7.5%, mức cao nhất trong 
vòng 40 năm.

“Tôi hiểu điều này,” ông 

Biden nói. “Đó là lý do vì sao ưu 
tiên hàng đầu của tôi là kiểm 
soát giá cả.”

Tiếp đến, ông quy các chi phí 
gia tăng cho sự gián đoạn liên 
quan đến đại dịch, đồng thời chỉ 
ra các vấn đề chuỗi cung ứng 
liên quan đến chất bán dẫn đã 
làm tăng giá thành xe hơi.

Sau đó, ông đã kêu gọi 
Quốc hội thông qua các dự 
luật nằm trong nghị trình 
“Xây dựng Lại Tốt hơn” (Build 
Back Better) của mình – một 
gói chi tiêu xã hội lớn cuối 
cùng đã không được Quốc hội 
thông qua. Mặc dù toàn bộ gói 
chi tiêu đều thất bại, nhưng 
ông Biden vẫn đang thúc đẩy 
kế hoạch giảm giá thuốc, giảm 
chi phí chăm sóc trẻ em, và 
cung cấp các ưu đãi thuế cho 
các gia đình nào sử dụng năng 

lượng hiệu quả hơn.
TT Biden cũng kêu gọi đẩy 

mạnh sản xuất nội địa, tán 
dương các khoản đầu tư gần đây 
của khu vực tư nhân vào lĩnh 
vực sản xuất công nghệ, và kêu 
gọi Quốc hội thông qua Dự luật 
Đổi mới Lưỡng đảng trị giá 250 
tỷ USD.

Ông nói: “Giảm chi phí của 
quý vị, chứ không phải tiền 
lương của quý vị. Sản xuất 
nhiều xe hơi và chất bán dẫn 
hơn ở Mỹ. Nhiều cơ sở hạ tầng 
và đổi mới ở Mỹ. Tiêu thụ nhiều 
hàng hóa hơn và rẻ hơn ở Mỹ. 
Nhiều công việc hơn để quý vị 
có thể kiếm sống tốt ở Mỹ. Và, 
thay vì dựa vào các chuỗi cung 
ứng ngoại quốc, thì hãy phát 
triển điều đó ở Mỹ.”

Thanh Tâm biên dịch

STEPHEN BRYAN VÀ SHOSHANA BRYEN 
 

Có vẻ như chính phủ Tổng thống (TT) 
Biden đã nghĩ rằng họ có thể khiến 
người Nga sợ hãi và tránh xa Ukraine, 
vì thế mà, theo nguyên tắc, đã từ chối 
đàm phán. Người Nga đã không hề sợ, 
và chúng ta cùng các đồng minh của 
chúng ta (không tính người Ukraine) 
không có một chính sách tốt lắm. Trên 
thực tế, chính phủ TT Biden đã không 
thực hiện cả chính sách chiến lược 
và chiến thuật để ứng phó với vấn đề 
Ukraine và đặc biệt là Nga. 

Thứ nhất, một siêu cường quốc 
không nên tiến hành đe dọa nếu quý vị 
không có dự phòng. Hoa Kỳ và NATO – 
vốn không đồng tình cho lắm – đồng ý 
rằng không nước nào sẽ sử dụng quân 
đội để bảo vệ Ukraine. Có nghĩa là tất 
cả những lời đe dọa đó là về kinh tế và 
chính trị.

Điều này là cần thiết, bởi vì khả 
năng Mỹ bảo vệ Đông Âu về mặt quân 
sự là, có thể nói chí ít là, đáng ngờ. 
Chúng ta có ít lực lượng mặt đất, không 
có các hệ thống phòng thủ chuyên sâu 
trước các hỏa tiễn và hỏa tiễn của Nga, 
và không có mấy sự bảo đảm là NATO 
có thể chiến đấu ngay cả khi họ muốn. 
Sự mở rộng của NATO trong những 
năm 1990 diễn ra khi hầu hết các đồng 
minh của chúng ta đã giải trừ vũ khí 
như một phần của “khoản tiền tiết 
kiệm hậu chiến” sau khi Liên Xô sụp 
đổ. Hoa Kỳ cũng đã thực hiện một vài 
hoạt động giải trừ vũ khí quan trọng, 
và hệ quả là không một thành viên 
NATO nào ngoài Hoa Kỳ có thể thực sự 
bảo vệ lãnh thổ của chính mình, chứ 
đừng nói đến của nước khác. Và hãy 
nhớ rằng Ukraine không phải là một 
thành viên của NATO.

Ngoài ra, các lực lượng Hoa Kỳ ngày 
nay yếu hơn vì các cuộc chiến tranh 

kéo dài ở Iraq và Afghanistan, khiến 
chúng ta phải tiêu tốn hàng ngàn tỷ 
USD và rất nhiều lực lượng không thể 
được triệu tập để tham chiến. Mức độ 
sẵn sàng vẫn còn quá kém mặc dù đã 
có một số cải tiến trong thời chính phủ 
tiền nhiệm. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng 
tiếp tục phớt lờ các hệ thống phòng thủ 
quan trọng, bao gồm cả các hệ thống 
phòng không chiến thuật và chiến lược; 
chúng ta đã gửi binh sĩ của mình tham 
chiến mà không có sự che chắn trên 
không trước các cuộc tấn công bằng 
hỏa tiễn và thiết bị bay không người 
lái. Các kho dự trữ chiến tranh cũng 
ở mức gần như tối thiểu hoặc thấp 
hơn, và phải mất nhiều năm mới có 
thể bổ sung.

Các điều kiện khách quan khiến 
bất kỳ nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nào cũng 
trở nên gần như không có quân đội 
trong tay. 

Nước đi đúng đắn, nước đi khôn 
khéo, lẽ ra sẽ là các cuộc đàm phán 
kiểm soát vũ khí nghiêm túc với người 
Nga khi TT Nga Vladimir Putin yêu 
cầu các điều khoản kiểm soát vũ khí 
này. Ông Putin đã trao cho chính phủ 
này một cơ hội rõ ràng, vì có vẻ như 
người Nga e sợ NATO. Có vẻ là thế – có 
thể điều này không đúng – nhưng nếu 
họ sợ NATO, thì chúng ta có thể đưa ra 
các thỏa thuận để bảo vệ an ninh Âu 
Châu và an ninh Nga, là điều mà người 
Nga không chỉ nói là họ muốn, mà còn 
thể hiện “mong muốn” của họ dưới 

hình thức là các yêu cầu. 
Khả năng có các cuộc đàm phán 

tương tự đã có thể áp dụng với Ukraine. 
Người Nga lập luận rằng người 
Ukraine nên đàm phán các điều khoản 
mà Nghị định thư Minsk 2015 quy 
định. Tuy nhiên, Hoa Thịnh Đốn đã 
không gây áp lực lên Kyiv, mặc dù Kyiv 
ký kết cùng với hai “nước cộng hòa” ở 
Donbas. Vấn đề cốt lõi ở đó là quyền tự 
trị hạn chế đối với những “nước cộng 
hòa” đó – những nước mà người Nga 
hiện đã công nhận là độc lập và họ đã 
cử “đội quân gìn giữ hòa bình” tới đó. 

Tất nhiên, điều này hẳn sẽ rất khó 
khăn, nhưng Ukraine có thể sẽ giữ 
lại được “các nước cộng hòa” này và 
loại bỏ được cái cớ mà Nga dùng để đe 
dọa nền độc lập của Ukraine. Nhưng 
người Ukraine thực sự bị thuyết phục, 
một cách sai lầm, rằng sự hỗ trợ từ 
phía Hoa Thịnh Đốn sẽ giúp họ lấy lại 
những khu vực đã mất mà không cần 
thỏa hiệp và đánh đuổi người Nga. Lẽ 
ra Hoa Thịnh Đốn không bao giờ nên 
đưa ra ảo tưởng đó.

Có một lý do khiến Ukraine không 
thuộc NATO – và việc đưa thêm 
nước này vào khối không nằm trong 
nghị trình của NATO. Thật vô lý khi 
khuyến khích người Ukraine có những 
tin tưởng sai lầm. Càng phi lý hơn khi 
làm điều đó trong lúc thách thức lớn 
đối với cả an ninh Hoa Kỳ lẫn kinh tế 
Hoa Kỳ là Trung Quốc. Chính sách 
quốc phòng của Hoa Kỳ đã từng có thể 
chống lại hai cuộc chiến tranh khu 
vực cùng một lúc. HIện nay chúng ta 
không thể. Chúng ta không có các lực 
lượng và không thể có những lực lượng 
này trong 20 năm nữa dù là chúng ta 
bắt đầu xây dựng ngay từ bây giờ. Mà 
chúng ta lại không làm thế.

TT Joe Biden khẳng định ông có 
nhiều kinh nghiệm về chính sách ngoại 
giao từ những ngày ông còn ở Ủy ban 
Ngoại giao Thượng viện Hoa Kỳ và khi 
ông làm phó tổng thống dưới thời TT 
Barack Obama. Ngay cả khi không đào 
sâu vào việc gia đình Biden đã kiếm 
được hàng triệu dollar ở Ukraine và 

Trung Quốc, thì thực tế là ông Biden đã 
không suy xét đến những trách nhiệm 
chiến lược của nước Mỹ. Đưa ra những 
lời đe dọa vô nghĩa, không kiên quyết 
với Ukraine, và khiến Âu Châu rơi vào 
tình thế nguy hiểm, chính phủ này và 
nhóm đồng minh của họ đã làm gia 
tăng đáng kể mối đe dọa trong khu vực 
và đặt Hoa Kỳ vào tình thế rủi ro là 
không chỉ làm suy yếu khả năng răn 
đe mà còn làm tăng khả năng NATO sẽ 
phải giải thể.

Người Âu Châu đã đang tiến tới một 
liên minh phòng thủ riêng, có thể loại 
trừ một số người Đông Âu, và sẽ chỉ 
bao gồm những nước thành viên nòng 
cốt ở Tây Âu. Đó là một ý tưởng tồi, đã 
không được Hoa Thịnh Đốn coi trọng 
lắm, nhưng những sai lầm chiến lược 
của Mỹ sẽ thúc đẩy sự việc đó. Hoa Kỳ 
sẽ đánh mất vai trò là một nước bảo 
đảm an ninh cho Âu Châu, và hệ thống 
mới xuất hiện này sẽ cố gắng thực 
hiện các thỏa thuận riêng của mình 
với người Nga. Quý vị có thể khá chắc 
chắn là chúng sẽ tệ hơn việc cựu thủ 
tướng Anh Chamberlain xoa dịu Hitler.

Hoa Kỳ không cần có cuộc đối đầu 
này với Nga, nhưng hiện chúng ta 
không có lối thoát rõ ràng.

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

Tiến sĩ Stephen Bryen được coi là 
một nhà lãnh đạo tư tưởng về chính 
sách an ninh công nghệ, hai lần được 
trao tặng huân chương dân sự cao quý 
nhất của Bộ Quốc phòng, Huân chương 
Công vụ Xuất sắc. Một thành viên 
cao cấp tại Trung tâm Chính sách An 
ninh, cuốn sách gần đây nhất của ông 
là “Technology Security and National 
Power: Winners and Losers” [tạm dịch: 
An ninh Công nghệ và Sức mạnh Quốc 
gia: Bên thắng và bên thua].

Bà Shoshana Bryen là giám đốc cao 
cấp của Trung tâm Chính sách Do Thái 
ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Cẩm An biên dịch

Chính sách của Hoa Thịnh Đốn thất bại ở Ukraine

Quân đội Ukraine tuần tra tại thị trấn Novoluhanske, 
miền đông Ukraine, hôm 19/02/2022. 

ARIS MESSINIS/AFP/GETTY IMAGES

DREW ANGERER / GETTY IMAGES

Người được Tổng thống Biden đề cử vào Tối cao Pháp viện, bà Ketanji Brown Jackson nói tại 
Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn hôm 25/02/2022.

SAUL LOEB, POOL/AP
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JILL MCLAUGHLIN 

Giá nhà ở California tăng 
vọt vào năm 2021 trong khi 

doanh số bán nhà giảm do các 
tập đoàn đầu tư tiếp tục mua 
nhà trên cả nước.

Theo một báo cáo, giá nhà ở 
Los Angeles và San Francisco đã 
tăng gần 19% trong năm 2021, 
trong khi giá nhà ở San Diego 
tăng cao hơn 25%.

Chỉ số S&P Dow Jones (S&P 
DJI), một thước đo hàng đầu về 
giá nhà, đã báo cáo hôm 22/02 
rằng nhà ở tăng trung bình 18.8% 
trên toàn Hoa Kỳ, mức tăng lớn 
nhất kể từ năm 1987. Giá nhà 
đã tăng nhanh nhất ở Phoenix, 
Tampa, và Miami.

Theo công ty địa ốc The 
Zillow Group, khu vực đô thị 
Los Angeles cũng xếp thứ 3 trên 
toàn quốc, là nơi tọa lạc của 57 
thành phố với giá nhà điển hình 
là 1 triệu USD.

Các khu vực đô thị San 
Francisco và New York dẫn đầu 
với 76 thành phố có giá bạc triệu 
mỗi căn nhà.

Theo Hiệp hội môi giới 
California, tại California, gần 
445,000 căn nhà loại single-
family đã được bán trong tháng 
Một – giảm 8% so với năm trước. 
Tuy nhiên, giá nhà ở California 
trung bình là 765,580 USD hồi 
tháng trước, giảm 4% so với 
tháng 12/2021 nhưng cao hơn 9% 
so với cùng tháng này năm 2021.

Ông Craig J. Lazzara, giám 
đốc điều hành tại S&P DJI, cho 
biết: “Đây là mức tăng giá nhà 
ở California theo năm cao nhất 
trong 34 năm và về căn bản cao 
hơn mức tăng 10.4% của năm 2020.”

Ông Lazzara cho biết  Hoa 
Kỳ tiếp tục chứng kiến   sự tăng 
trưởng mạnh mẽ về giá địa ốc tại 
các thành phố. Tất cả 20 thành 
phố được khảo sát cho báo cáo 
đều cho thấy giá ở mức cao nhất 
chưa từng có.

Nhưng lãi suất vay nợ mua 
nhà tăng, được cho là sẽ dội một 
gáo nước lạnh vào thị trường 
địa ốc đang nóng hổi. Công ty 
Freddie Mac cho biết, nợ vay 
mua nhà có lãi suất cố định 30 
năm trung bình là 3.92% trong 
tuần lễ kết thúc hôm 17/02.

Theo nhà kinh tế trưởng Sam 
Khater của Freddie Mac, lãi suất 
này cao hơn gần một nửa phần 
trăm so với tuần lễ trước đó (kết 
thúc hôm 10/02), chủ yếu là do 
lạm phát cao và chi tiêu của 
người tiêu dùng mạnh hơn.

Ông Lazzara cho biết Hoa Kỳ 
sẽ sớm thấy được tác động của sự 
tăng lãi suất nợ nhà lên giá nhà.

Theo ông David Howard, 
giám đốc điều hành của National 
Rental Home Council, một hiệp 
hội thương mại có trụ sở tại Hoa 
Thịnh Đốn đại diện cho ngành 
cho thuê nhà loại single-family, 
lãi suất đang tăng cũng sẽ tác 
động đến chi tiêu từ quỹ tín thác 
đầu tư địa ốc, những tổ chức 
đã tạo ra hàng trăm ngàn giao 
dịch mua nhà trong năm ngoái.

Tại California, các công ty 
lớn sở hữu ít hơn 1% – khoảng 
13,000 – căn nhà single-family 
cho thuê trong tiểu bang. Ông 
Howard cho hay có khoảng 14 
triệu đơn vị nhà ở trong tiểu 
bang, và khoảng 3 triệu trong số 
đó là nhà cho thuê.

Ông Howard nói với The 
Epoch Times: “Trong lãnh vực 

nhà cho thuê loại single-family, 
vấn đề thực sự là không có đủ 
nguồn cung cấp để cung ứng 
nhu cầu thị trường.”

Ông Howard nói, năm 2021, 
các quy định mới của liên bang 
đối với nhà single-family cho 
thuê, các quy định về việc trục 
xuất, và đóng băng tiền thuê đã 
khiến việc sở hữu nhà cho thuê 
trở nên khó khăn hơn.

Ông Howard nói: “Trở thành 
chủ những ngôi nhà loại này vào 
năm 2021 thật sự khó khăn.”

Các quy định này đã khiến 
nhiều chủ [đầu tư] bán tài sản 
của họ và bỏ đi, dẫn đến việc 
giảm số nhà cho thuê.

Ông Howard cho biết, việc 
bán hết các căn nhà cho thuê đã 
dẫn đến số lượng căn nhà [loại 
đầu tư để cho thuê] giảm hơn 
365,000 căn vào cuối năm 2021 
so với năm 2020.

Ông Howard nói, “Đôi khi 
[các nhà đầu tư doanh nghiệp] bị 
chỉ trích một cách bất công; thực 
tế là, các công ty lớn có khả năng 
đem lại vốn và thanh khoản cho 
thị trường địa ốc. Những khả 
năng này dẫn đến một việc, tạo 
ra nhiều nhà cửa hơn. Đó là 
những gì chúng ta cần.”

Theo báo cáo của Redfin, 
một công ty bất động sản quốc 
gia có trụ sở tại Seattle, các nhà 
đầu tư địa ốc đã mua 67,943 căn 
nhà ở Hoa Kỳ, chi 48.5 tỷ USD, 
trong quý 2/2021 – con số hàng 
quý cao nhất được ghi nhận.

Theo báo cáo này, tại Los 
Angeles, các nhà đầu tư đã mua 
gần 4,000 căn nhà từ tháng Tư 
đến tháng Sáu năm 2021, tăng 
128% so với năm trước.

Nhà nghiên cứu Sheharyar 

Bokhari của Redfin cho biết: 
“Với việc các nhà đầu tư đổ tiền 
vào thị trường địa ốc, một số 
người mua nhà đang cảm thấy 
khó cạnh tranh. Các nhà đầu tư 
thường thanh toán bằng tất cả 
tiền mặt, có nghĩa là họ thường 
có cơ hội chiến thắng trong các 
cuộc chiến đấu thầu cao hơn 
nhiều so với những người mua 
bằng tiền vay ngân hàng.”

Theo Redfin, khoảng 3/4 
giao dịch mua nhà của nhà đầu 
tư vào mùa xuân năm 2021 toàn 
bằng tiền mặt – mức cao nhất kể 

từ năm 2018.
Theo RealtyTrac, lượng mua 

nhà của các nhà đầu tư vào mùa 
thu năm 2021 đã tăng hơn 40% 
so với năm trước.

Các tập đoàn và tổ chức tín 
thác đầu tư không đơn độc trên 
thị trường. Tiểu bang California 
và quỹ hưu trí công của tiểu bang 
cũng tham gia vào đầu tư địa ốc.

Hệ thống Hưu trí của Công 
chức California đã đầu tư 38 tỷ 
USD – hay khoảng 8% tổng số 
khoản đầu tư năm 2021 – vào địa 
ốc. Phát ngôn viên của CalPERS, 
bà Megan White, nói với The 
Epoch Times, hệ thống lương hưu 
cũng kiếm được thu nhập từ các 
khoản đầu tư vào chứng khoán có 
bảo đảm bằng nợ nhà.

Phát ngôn viên của Thủ quỹ 
tiểu bang, bà Noah Starr, nói với 
The Epoch Times trong một thư 
điện tử rằng tiểu bang California 
không đầu tư vào quỹ tín thác đầu 
tư bất động sản, nhưng vào năm 
2021, họ đã đầu tư 7 triệu USD vào 
chứng khoán được bảo đảm bằng 
nợ nhà của Fannie Mae; đó là 
gói các khoản vay mua nhà được 
mua từ ngân hàng đã phát hành 
chúng. Tiểu bang Califfornia 
đã không rót thêm vào khoản 
đầu tư này trong hơn 14 năm.

Vân Du biên dịch

ROGER L. SIMON

Ai nói là chúng ta không 
sống trong một thời đại 
của những điều mỹ diệu 

cơ chứ?
Theo lịch trình, cựu 

Tổng thống (TT) Donald Trump   bắt 
đầu bài diễn văn kết thúc tại Hội nghị 
Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) 
2022 vào lúc 7 giờ tối hôm 26/02, và thực 
sự ông ấy đã bắt đầu lúc 7 giờ 10 phút (tôi 
đã kiểm tra đồng hồ của mình với sự bán 
tín bán nghi).

Nhưng quả tình mà nói, đây không 
phải là thời đại của những điều mỹ diệu.

Đây là thời đại của ông Biden, nghĩa 
là lạm phát tràn lan với vô vàn tai ương 
trong chuỗi cung ứng ở khắp mọi nơi, 
những quy định bắt buộc điên rồ về 
COVID-19 với việc trẻ em phải đeo khẩu 
trang, thảm họa ở Afghanistan, và giờ 
đây là TT Nga Vladimir Putin đang đùa 
bỡn với khả năng xảy ra Đệ tam Thế 
Chiến ở Ukraine. (Khi tôi gõ những 
dòng này, ông Putin đã nâng kho vũ khí 
hạt nhân của mình lên mức “sẵn sàng 
chiến đấu đặc biệt”. Xin Chúa phù hộ 
cho chúng ta!)

Thảo nào mà ông Trump đã rất vội.
Chí ít là đối với tôi, ông ấy đang có một 

trong những bài diễn văn bế mạc CPAC 
hay nhất từ xưa đến giờ – có thể nói là tôi 
đã tham gia chục lần trong nhiều năm – 

và nói chung đây là một trong những bài 
diễn văn hay nhất của ông ấy.

Chắc hẳn một phần là do tình hình 
hiện tại đang rất nghiêm trọng. Chính 
ông Trump đã gọi đây là “thế giới hỗn 
loạn nhất kể từ thời Đệ nhị Thế Chiến.”

Cho dù biện giải thế nào, thì trong bối 
cảnh khẩn cấp đó và nói chuyện trước 
một đám đông CPAC thân thiện, thậm 
chí là mến mộ, ông Trump đã thể hiện 
trên cả tuyệt vời. Tôi có thể nói thêm 
rằng tôi đã thấy ông ấy diễn thuyết trực 
tiếp hơn chục lần rồi – tôi đã đưa tin về 
cuộc bầu cử năm 2016 cho PJ Media – và 
nhìn thấy ông ấy nhiều lần nữa trên 
truyền hình, như hầu hết chúng ta đều 
như vậy.

Tôi chỉ nhớ một diễn giả chính trị rất 
nổi tiếng – ông Bobby Kennedy, người 
mà tôi thấy đã diễn thuyết ở Đông Los 
Angeles hai ngày trước khi ông bị bắn. 
Nhưng thật tình mà nói thì chuyện này 
đã từ lâu lắm rồi. Ngay cả ông Reagan 
cũng không phải là một diễn giả thuyết 
phục như ông Trump.

Một trong những lý do khiến ông ấy 
thành công với tư cách là một diễn giả 
là mức độ trung thực của ông ấy. Ông 
Trump không vòng vo, cũng như không 
nói bằng ngôn ngữ chính trị bóng bẩy 
thường được dùng để gây rối một cách 
tinh vi và chừa đường lui để để người nói 
có thể phủ nhận.

Hầu hết chúng ta đều đánh giá cao sự 

trung thực đó, và điều này thường khiến 
chúng ta bật cười đồng tình. Giống như 
những người hành hương khát khô 
trong sa mạc, chúng ta biết ơn vì một 
liều sự thật.

(Tiện đây cũng lưu ý rằng Thượng 
nghị sĩ John Kennedy, Cộng Hòa–
Louisiana, cũng khá hài hước trong bài 
diễn văn của mình. Một bài diễn văn 
xuất sắc khác vào ngày cuối cùng là của 
bà Kari Lake, người đang tranh cử chức 
thống đốc tiểu bang Arizona. Đây là một 
người phụ nữ có tương lai xán lạn).

Ông Trump đã nhận được rất nhiều 
lời chỉ trích từ giới truyền thông cánh 
hữu – từ ông Byron York và thậm chí 
đôi khi là từ bà Laura Ingraham – vì đã 
không ngừng nói về cuộc bầu cử năm 
2020. Hôm 26/02, những tiếng nói phản 
đối đó dường như đã chẳng còn quan 
trọng. Tầm quan trọng tối thượng của 
tính liêm chính trong bầu cử đã không 
thể minh bạch hơn nữa, và ông Trump 
đã đưa ra điều đó một cách hợp lý.

Ông ấy được hỗ trợ bởi những lần 
chiếu đi chiếu lại đoạn giới thiệu bộ 
phim tài liệu sắp ra mắt của ông Dinesh 
D’Souza có nhan đề “2,000 con la” trên 
màn hình CPAC. Quá rõ ràng là bộ phim 
này có cả cảnh quay thực tế quan trọng 
về số lượng bất thường của việc nhồi 
thùng phiếu vào đêm khuya. Bộ phim có 
thể khởi tác dụng mạnh mẽ khi ra mắt 
vào mùa xuân. (Những lời khen ngợi đặc 

biệt sẽ thuộc về bà Catherine Engelbrecht 
của True the Vote – tổ chức đã buộc 
chính phủ phải hé lộ các cảnh quay giám 
sát nói trên để bộ phim tài liệu này có 
thể được thực hiện).

Dưới đây là một số tuyên bố mà tôi 
ghi lại từ bài diễn văn của ông Trump 
mà tôi nghĩ là đáng chú ý. Một số chỗ sẽ 
không đúng nguyên văn một chút vì tôi 
đang gõ nhanh trong lúc ngồi tại khu 
vực dành cho giới báo chí.

Lúc đó, như thường lệ ông Trump đã 
chỉ trích gắt gao về “tin giả”, đôi khi chỉ 
thẳng vào chỗ tôi đang ngồi. Điều này 
đã xảy ra với tôi vài lần trước đây. Tôi đã 
quen với chuyện này rồi.

Tuy nhiên lần này, một người đàn 
ông ở hàng cuối cùng của khu vực dành 
cho người tham dự đã quay lại và hằm 
hè với tôi. Tôi chỉ cần đơn giản là lật 
ngửa chiếc túi trước mặt mình lên, và 
anh ấy đã hoàn toàn thay đổi thái độ, 
cười toe toét và giơ ngón tay cái lên ủng 
hộ tôi. Trên chiếc túi có in dòng chữ 
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Nhưng giờ hãy quay trở lại với ông 

Trump, đây là một số tuyên bố đáng chú 
ý của ông:

“Vấn đề không phải là ông Putin 
thông minh. Tất nhiên, ông ấy thông 
minh. Vấn đề thực sự là các nhà lãnh 
đạo của chúng ta khờ dại.”

“Hai ngày trước, họ [chính phủ TT 
Biden] đã hủy bỏ nhiều hợp đồng cho 
thuê dầu khí vì vấn đề môi trường.”

“Chúng ta không nên mua năng lượng 
của Nga, mà nên cho phép người dân đất 
nước chúng ta bắt đầu sản xuất như họ 
đã từng làm chỉ một năm về trước.”

“Nếu các thành viên Đảng Dân Chủ 
cấp tiến thực sự muốn đấu tranh cho dân 

85 tỷ USD bị bỏ lại phía sau,” ông 
nói. “Ông Putin đang đang giỡn mặt 
với ông Biden.”

“Vấn đề không phải là ông Putin 
thông minh… Tất nhiên ông ta 
thông minh. Nhưng vấn đề thực sự 
là các nhà lãnh đạo của chúng ta 
khờ dại. Thật khờ dại. Cho đến nay, 
họ đã để ông ta thoát với tội ác này 
và tấn công nhân loại.”

 Các quốc gia NATO và phần còn 
lại của thế giới “không quá thông 
minh và đang trông trái ngược với 
sự thông minh,” cựu tổng thống 
nhận xét.

“Họ nói, ‘Nếu các vị chiếm 
Ukraine, chúng tôi sẽ trừng phạt 
các vị.’ Trừng phạt! Chà, đó là một 
tuyên bố khá yếu ớt,” ông nói về các 
quốc gia thành viên NATO.

“Còn ông Putin thì đang nói: ‘Ồ, 
họ sẽ trừng phạt tôi, họ đã trừng 
phạt tôi trong suốt 25 năm qua. Ý 
quý vị là, tôi có thể chiếm lấy cả một 

quốc gia và họ sẽ trừng phạt tôi? 
Ý quý vị là, họ sẽ không thổi bay 
chúng tôi thành từng mảnh, ít nhất 
là về mặt tâm lý?’”

Ông Putin càng leo thang vấn 
đề và càng khiến nhiều người 
thiệt mạng cũng như tàn phá càng 
nhiều, thì ông ấy càng kiếm được 
nhiều tiền hơn, “bởi vì giá dầu cứ 
ngày càng cao hơn,” ông Trump nói.

Nga là nước xuất cảng dầu thô 
nhiều thứ hai và là nước xuất cảng 
khí đốt tự nhiên nhiều nhất thế giới, 
chiếm 17% lượng khí đốt tự nhiên 
và 12% lượng dầu của thế giới. Ông 
Trump cho biết, cuộc tấn công vào 
Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề đến 
giá dầu và lưu ý rằng khi ông rời 
nhiệm sở, giá dầu đã ở mức 36 USD/
thùng, nhưng hiện giá đã chạm mức 
100 USD. “Và họ nghĩ rằng giá rồi sẽ 
chạm mức 150 USD,” ông nói thêm.

“Thật kinh khủng vì giá tăng 
không phải là điều khuyến khích 
[ông Putin] rút lui.”

Ông Trump lưu ý rằng dưới 
thời chính phủ ông, chi phí năng 
lượng và giá khí đốt đã xuống mức 
thấp kỷ lục, và Mỹ lần đầu tiên trở 
thành nước xuất cảng ròng năng 
lượng sau 70 năm.

“Với ông Biden, quý vị sẽ có một 
cuộc chiến ở Âu Châu và một cuộc 
chiến chống lại năng lượng của Hoa 
Kỳ. Với Đảng Cộng Hòa, quý vị có được 
sự độc lập về năng lượng và thống 
trị về năng lượng,” ông Trump nói.

Ngoài ra, cựu tổng thống cho 
biết Đảng Dân Chủ đã nói rằng “chủ 
quyền của Ukraine phải được bảo vệ 
bằng mọi giá, ngay cả khi họ đang 
phá hủy biên giới của chính chúng 
ta và từ bỏ chủ quyền của chúng ta.”

Ông nói: “Chúng ta có một biên 
giới mà hiện đã là một thảm họa rồi.”

“Nhiệm vụ quan trọng nhất của 
mọi nhà lập pháp được bầu chọn là 
bảo vệ và phòng thủ cho nước Mỹ. 
Và điều đó bắt đầu với việc bảo vệ 
và phòng thủ biên giới của Hoa Kỳ… 
Chính phủ ông Biden đã mất hàng 
tháng trời ám ảnh về việc làm thế 
nào để ngăn chặn một cuộc xâm 
lược của một quốc gia xa lạ cách xa 
hàng ngàn dặm.”

Tôi tin rằng người Mỹ xứng 
đáng có một tổng thống, người 
cũng sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược 
vào đất nước của chúng ta. Và 
chúng ta đã ngăn chặn được cuộc 
xâm lược đó một năm trước, chúng 
ta đã làm được. Quý vị không thể 
bảo vệ nền văn minh phương 
Tây nếu quý vị không thể bảo vệ 
nền văn minh của chính mình.”

“Và điều đó có nghĩa là chúng 
ta cần các biên giới hoạt động tốt… 
chúng ta phải ngay lập tức ngăn 
chặn dòng người ngoại quốc nhập 
cư bất hợp pháp. Đất nước chúng ta 
đang bị đầu độc từ bên trong. Chính 
phủ ông Biden quan tâm nhiều hơn 
đến việc giúp đỡ công dân của một 
quốc gia xa lạ hơn là chính công 
dân của chúng ta.”

Ông Trump nói rằng nếu Đảng 
Dân Chủ “thực sự” muốn đấu 
tranh cho dân chủ ở ngoại quốc, 
họ nên bắt đầu với Canada, nơi 
những tài xế xe tải và các công 
dân khác đã phản đối các hạn 
chế và quy định COVID-19 của 
nước này. Ông Trump đã gọi tình 
huống này là một “chế độ chuyên 
chế” “gây phản cảm và khiến mọi 
người trên toàn thế giới thất vọng.”

“Một giới hạn đã bị vượt qua. 
Quý vị đứng về phía các tài xế xe 
tải ôn hòa hoặc quý vị đứng về phía 
những kẻ phát xít cánh tả,” ông nói.

“Chúng tôi sát cánh với các tài 
xế xe tải, và chúng tôi sát cánh với 
người dân Canada trong tình cảnh 
khó khăn đáng khâm phục để đòi 
lại tự do của họ.”

An Nhiên biên dịch

JOHN FREDRICKS/THE EPOCH TIMES

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

JOHN FREDRICKS/THE EPOCH TIMES

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

MUA BÁN ĐẦU TƯ NHÀ
VAY MƯỢN ĐỊA ỐC

· Specialized in residential, commercial, 
business investment   · Loan: Conventional, 
FHA, Special loan program for International 
Investors    · Notary Public

Minh Vinh Trang DRE02068991
NMLS 1796502     Cell: 714-266-8585

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

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

THÔNG BÁO
TNP CHANNEL và Phượng Mai Official sẽ có buổi thu hình cho cuốn phim điện ảnh với 
tựa đề CẠN DẦU, phim này sẽ được trình chiếu vào mùa hè 2022.
Quý vị nào thích đóng phim hoặc muốn có cơ hội cùng đứng chung màn ảnh với các 
nghệ sĩ nổi tiếng như Hương Lan – Trang Thanh Lan – Phượng Mai – tài tử Hoàng Anh – 
Mỹ Huyền – Joseph Hiếu v.v,. Có thể tham gia buổi thu hình trên vào cuối tháng này.

Thời gian: 3PM – 9PM, Ngày thứ ba 29/3/2022
Địa điểm: Saigon Performing Art, 16149 Brookhurst St. Fountain Valley, CA 92708
Liên lạc: Quốc Thanh: (657) 271 9729 - Quocthanhvan710@gmail.com
Ban tổ chức sẽ cung cấp ẩm thực, cùng các khẩu trang phòng dịch, và các biện pháp an 
toàn sức khỏe. Quý vị nào muốn tham gia vui lòng liên lạc trước với ban tổ chức để ghi danh.

Trân trọng thông báo

*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.

Cựu TT Trump làm rung chuyển
hội trường CPAC với bài diễn văn bế mạc

MIMI NGUYEN LY

Hôm 26/02, Cựu Tổng thống 
(TT) Donald Trump nói với 

Hội nghị Hành động Chính trị Bảo 
thủ (CPAC) rằng tình hình đang 
diễn ra ở Ukraine là một “cuộc tấn 
công vào nhân loại”.

“Cuộc tấn công của Nga vào 
Ukraine thật kinh khủng… Chúng 
tôi đang cầu nguyện cho dân tộc 
Ukraine đáng tự hào, Chúa phù hộ 
cho tất cả những người này, Chúa 
phù hộ cho họ. Họ thực sự dũng 
cảm,” ông nói với đám đông tại 
CPAC 2022, bắt đầu từ ngày 24/02 
và kết thúc ngày 27/02.

Cựu TT Trump gọi tình hình 
tại Ukraine là “một hành động 
gây phẫn nộ, một hành động tàn 
bạo mà lẽ ra không bao giờ được 
phép xảy ra,” và nói rằng điều đó 
sẽ không xảy ra nếu ông ở cương 
vị tổng thống. Trong bài diễn văn 
của ông Trump, đám đông đã đồng 
thanh hô vang “bốn năm nữa”.

Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ 
nói với hội nghị: “Dưới thời TT 
Bush, Nga đã xâm lược Georgia. 
Dưới thời TT Obama, Nga đã chiếm 
Crimea. Dưới thời TT Biden, Nga 
xâm lược Ukraine. Tôi là tổng thống 
duy nhất của thế kỷ 21 mà nước 
Nga không xâm lược nước khác.”

Ông nói rằng trong nhiệm kỳ 
và sự lãnh đạo của mình, “Thế 
giới là một nơi hòa bình vì nước 
Mỹ hùng mạnh.”

“Tôi tự hào là tổng thống đầu 
tiên trong nhiều thập niên đã 
không đẩy đất nước chúng ta vào 
bất kỳ cuộc chiến tranh nào – tôi 
đã đưa quý vị thoát khỏi các cuộc 
chiến tranh,” ông nói. 

TT Joe Biden bị cho là “yếu 
đuối”, ông Trump nói và khẳng 
định rằng TT Nga Vladimir Putin 
chỉ quyết định tấn công Ukraine 
sau khi chứng kiến   Hoa Kỳ rút quân 
khỏi Afghanistan vào năm 2021.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc 
TT Putin đã đưa ra quyết định 
tấn công một cách tàn nhẫn vào 
Ukraine chỉ sau khi chứng kiến   
cuộc rút quân thảm hại khỏi 
Afghanistan, nơi quân đội bị tiêu 
diệt đầu tiên và binh lính của 
chúng ta bị sát hại, đồng thời người 
Mỹ bị bắt làm con tin, cộng với các 
quân bị tốt nhất trên thế giới trị giá 

Cựu TT Trump tại CPAC: Cuộc xâm lược Ukraine
là một cuộc ‘tấn công vào nhân loại’ 

Giá nhà ở California đang tăng

chủ … họ nên bắt đầu với nền dân chủ 
láng giềng đang bị đe dọa. Một nơi được 
gọi là Canada.”

“Họ muốn làm điều tương tự với Hoa 
Kỳ, điều mà ông Trudeau đã làm với 
Canada, nhưng còn tệ hơn nhiều.”

“Chúng ta đứng về phía các tài xế xe 
tải.” Câu nói này đã nhận được sự hoan 
nghênh từ đám đông.

Về những chiếc khẩu trang, “Chúng 
ta sẽ không bao giờ quên những gì họ đã 
làm với con em chúng ta.”

“Họ dạy con quý vị thù hận cha mẹ 
chúng trong khi gọi quý vị là kẻ phân 
biệt chủng tộc đầy thiên kiến… Họ dạy 
những đứa trẻ bốn tuổi chọn giới tính 
riêng cho mình.”

“Nhiều năm trước tôi đã nói, tôi nghĩ 
họ đã theo dõi chiến dịch tranh cử của 
tôi… Hóa ra đúng là vậy. Tôi muốn cảm 
ơn ông John Durham vì đã phát hiện 
ra điều đó. Tôi tin rằng đó chỉ là cơ sở 
mà dựa trên đó rất nhiều điều tệ hại về 
những gì đã xảy ra sẽ được phát hiện.”

“Tất cả những gì họ đang làm với tôi 
là nhằm duy trì quyền lực và quyền kiểm 
soát của họ đối với người dân Hoa Kỳ.”

“Nếu quý vị viết một cuốn sách hoặc 
một cuốn tiểu thuyết [về gián điệp]… nó 
sẽ không bán được, bởi vì mọi người sẽ 
nói rằng nó không đáng tin.”

“Có lẽ Đảng Cộng Hòa nên tăng số 
lượng thẩm phán của Tối cao Pháp viện.”

“Trao cho tổng thống quyền sa thải tất 
cả thành viên trong cơ quan hành pháp 
này,” để thoát khỏi nhà nước ngầm.

“Chúng ta phải thông qua những cải tổ 
lớn, khiến mọi thành viên của nhánh hành 
pháp đều có thể bị tổng thống sa thải. Nhà 
nước ngầm phải và sẽ phải tuân thủ.”

“Các đối thủ của chúng ta đã phạm 

một sai lầm rất lớn. Họ đã làm một điều 
mà quý vị không bao giờ được làm nếu 
quý vị tìm cách gây tổn hại cho Hoa Kỳ. 
Họ đã đánh giá thấp một cách thô thiển 
sức mạnh cũng như trí tuệ và niềm tự 
hào của người dân Hoa Kỳ.”

Tôi vô cùng đồng tình với quan điểm đó.

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

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết 
gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch 
được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập 
PJMedia, và hiện là biên tập viên chính 
cho The Epoch Times. Những cuốn sách 
gần đây nhất của ông là tiểu thuyết viễn 
tưởng “The GOAT” (Con DÊ) và sách phi hư 
cấu “I Know Best: How Moral Narcissism 
Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t 
Already” (Tôi Biết Rõ Nhất: Sự Ích Kỷ về 
Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền Cộng Hòa của 
Chúng Ta Như Thế Nào, Nếu Điều Đó còn 
Chưa Xảy Ra). Quý vị có thể tìm thấy ông ấy 
trên GETTR và Parler @rogerlsimon.

Thiện Lan biên dịch

Ông Donald Trump, 
Tổng thống thứ 45 của 
Hoa Kỳ, trình bày trong 
Hội nghị Hành động 
Chính trị Bảo thủ tại The 
Rosen Shingle Creek ở 
Orlando, Florida, hôm 
26/02/2022.

Những ngôi nhà ở Malibu, California, vào ngày 24/09/2021.

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

Khách tham dự Hội nghị 
Hành động Chính trị 
Bảo thủ được tổ chức 
tại The Rosen Shingle 
Creek ở Orlando, Florida, 
hôm 26/02/2022. 

Cựu Tổng thống 
Donald Trump diễn 
thuyết trong Hội 
nghị Hành động 
Chính trị Bảo thủ 
(CPAC) tại khách 
sạn Rosen Shingle 
Creek ở Orlando, 
Florida hôm 
26/02/2022. 

Trái: Một tấm biển "Cần bán bởi chủ sở hữu" được treo trước bất động sản ở Monterey Park, California hôm 29/04/2020; Phải: Một khu dân cư ở Huntington Beach, California, hôm 05/05/2021.
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Tuyển thủ kỳ cựu 11 năm của 
NBA này hiện không thuộc về đội 
nào. Anh Freedom đã bị Houston 
Rockets loại sau khi anh được 
chuyển nhượng từ đội Boston 
Celtics vào ngày 10/02.

Anh Freedom biết chắc một điều 
là anh phải đánh đổi sự nghiệp thi 
đấu NBA của mình để hoạt động 
nhân quyền. Kể từ tháng 10/2021, 
cầu thủ này đã công khai lên án 
Trung Cộng về một loạt các hành 
vi vi phạm nhân quyền, bao gồm 
những cuộc đàn áp của họ ở Tân 
Cương và Tây Tạng, cũng như nạn 
thu hoạch nội tạng cưỡng bức nhắm 

vào các tù nhân lương tâm.
Sau dòng tweet đầu tiên của 

anh Freedom, chỉ trích Trung 
Cộng vì cuộc đàn áp của họ ở 
Tây Tạng hồi tháng 10/2021, đại 
công ty mạng internet Tencent 
của Trung Quốc đã nhanh chóng 
gỡ chương trình phát sóng trực 
tuyến của tất cả các trận đấu có 
đội Celtics ra khỏi nền tảng này.

Tencent có độc quyền phát sóng 
trực tuyến Giải bóng rổ Nhà nghề 
Mỹ (NBA) ở Trung Quốc, và hợp 
đồng năm năm trị giá 1.5 tỷ USD. 

Ông Wenstrup nói với NTD, một 
chi nhánh của The Epoch Times 
rằng: “Rõ ràng, NBA kiếm được 
khoản tiền kha khá khi xuất hiện 
trên màn hình ở Trung Quốc, vì 
vậy nếu quý vị nói bất cứ điều gì 
về Trung Quốc mà quý vị lại đang 
trong đội tuyển NBA, thì quý vị sẽ 
bị bóp chẹt.”

The Epoch Times đã liên lạc với 
NBA để yêu cầu bình luận.

Trước đây, NBA có nói với 
The Epoch Times rằng họ ủng hộ 
quyền hoạt động của anh Kanter. 

Ông Mike Bass, phát ngôn viên 
của hiệp hội này, cho biết, “Chúng 
tôi tiếp tục ủng hộ việc Enes 
Kanter Freedom bày tỏ quan điểm 
của anh ấy về những vấn đề quan 
trọng đối với anh ấy như chúng tôi 
đang làm đối với tất cả các thành 
viên của gia đình NBA.”

Hiệp hội bóng rổ này cũng đứng 
giữa tâm chấn của cơn bão lửa giận 
giữ vào năm 2019 sau khi ông Daryl 
Morey, khi ấy là tổng giám đốc của 
Houston Rockets, bày tỏ sự ủng hộ 
trên Twitter đối với phong trào đòi 
dân chủ của Hồng Kông. Bài đăng 
đó, mặc dù nhanh chóng bị xóa, đã 
thổi bùng lên sự phản đối kịch liệt 
trên toàn Trung Quốc, và dẫn đến 
việc NBA mất các nhà tài trợ tại 
quốc gia này. Ủy viên NBA Adam 
Silver cho biết vào thời điểm đó 
rằng Trung Cộng đã cố gắng gây áp 
lực để sa thải ông Morey, nhưng đã 
bị từ chối. Ông cũng nói rằng hiệp 
hội này đã bị tổn thất “đáng kể”.

 
Bản tin có sự đóng góp của Eva Fu
Hồng Ân biên dịch

Tuyên bố trên cũng cho thấy 
Trung Quốc về phe Nga trong việc 
phản đối “sự mở rộng hơn nữa của 
NATO”.

Ông Price cho biết mọi quốc 
gia có trách nhiệm trên thế giới 
này, trong đó có Trung Quốc, đều 
có “nghĩa vụ sử dụng bất kỳ ảnh 
hưởng nào mà mình có” để kêu 
gọi ông Putin giảm leo thang cuộc 
khủng hoảng Ukraine này.

“Quý vị sẽ phải hỏi CHND 
Trung Hoa xem họ đã sử dụng ảnh 
hưởng đáng kể của mình với Liên 
bang Nga để đạt được mục đích đó 
hay chưa,” ông nói.

Một phóng viên đã hỏi ông Price 
về những tín hiệu trái chiều đến 
từ Bắc Kinh và lập trường của họ 
đối với Ukraine, đồng thời cho thấy 
cách nhà cầm quyền cộng sản này 
một mặt thì nhấn mạnh tầm quan 
trọng của chủ quyền quốc gia, mặt 
khác cũng lên tiếng phản đối sự mở 
rộng của NATO.

Trung Quốc thường sử dụng 
‘chủ quyền quốc gia’ như một cái 
cớ để làm xao lãng sự chỉ trích của 
quốc tế về các chính sách của họ ở 
Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, và 
Tân Cương. Nhà cầm quyền cộng 
sản này tuyên bố rằng những gì 
đang xảy ra trong những khu vực 
này là “công việc nội bộ” của họ.

Đáp lại, ông Price lưu ý rằng 
trong đường lối cai trị nhà nước 
của mình, Bắc Kinh thường hay 
khẳng định nguyên tắc chủ quyền 
lãnh thổ là “bất khả xâm phạm” và 

“không thể đụng chạm đến”. Sau đó 
ông bảo vị phóng viên này hãy đi 
hỏi Trung Quốc.

Ông Price nói rằng, “Thế nên, 
anh sẽ phải hỏi CHND Trung Hoa 
họ làm sao có thể bám cứng lập 
trường lâu đời đó mà không sử dụng 
ảnh hưởng và thế lực đáng kể mà họ 
có với Liên bang Nga để kêu gọi ông 
Vladimir Putin rút lui, nhằm giảm 
leo thang.”

Hôm 23/02, Ukraine đã ban bố 
tình trạng khẩn cấp và đưa ra danh 
sách lính trừ bị, đồng thời kêu gọi 
công dân của mình rời khỏi Nga 
ngay lập tức. Hôm 24/02, ông Putin 
đã tuyên bố tiến hành một “chiến 
dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Ít nhất năm quốc gia – Úc, Canada, 
Nhật Bản, Vương quốc Anh, và Hoa 
Kỳ – đã áp đặt các biện pháp trừng 
phạt Nga khi cuộc khủng hoảng 
Ukraine ngày càng trầm trọng.

Hôm 22/02, Ngoại trưởng Antony 
Blinken đã nói với Bộ trưởng Ngoại 
giao Trung Quốc Vương Nghị về sự 
cần thiết phải “bảo tồn chủ quyền 

và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” 
trong cuộc điện đàm của họ.

Hôm 06/02, cố vấn an ninh quốc 
gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan đã 
cảnh báo, Trung Quốc “sẽ phải 
chịu” một phần phí tổn nếu nhà 
cầm quyền này được xem là hỗ trợ 
Nga xâm lược Ukraine.

Ba ngày trước đó, hôm 03/02, ông 
Price đã cảnh báo các công ty Trung 
Quốc rằng họ sẽ phải đối mặt với 
hậu quả nếu cố gắng lẩn tránh bất 
kỳ biện pháp kiểm soát xuất cảng 
nào mà Hoa Kỳ áp đặt lên Nga trong 
trường hợp Nga xâm lược Ukraine.

Ông Price nói rằng: “Chúng tôi 
có một loạt các công cụ có thể thực 
thi nếu chúng tôi thấy các công 
ty ngoại quốc, bao gồm cả những 
công ty ở Trung Quốc, tìm mọi 
cách có thể để vượt qua các hành 
động kiểm soát xuất cảng của Hoa 
Kỳ, để lẩn trốn và lảng tránh những 
biện pháp đó.”

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

Nhận xét của ông Prior trùng 
với quan điểm của các chuyên gia 
như ông Timothy Heath, một nhà 
phân tích quốc phòng cao cấp của 
Rand Corporation – người cho rằng 
Sáng kiến   Trung Quốc là cần thiết 
trong việc bảo vệ an ninh quốc 
gia trước hoạt động gián điệp của 
Trung Cộng.

“Trung Cộng không giấu giếm 
khát vọng thống trị các công nghệ 
và các ngành công nghiệp tân tiến 
nhất, và họ đã chỉ thị các cơ quan 
hành chính và quan chức của họ 
phải kiếm được những công nghệ 
đó thông qua bất kỳ phương tiện 
nào cần thiết,” ông Heath cho biết.

Bất chấp những nhận xét chẳng 
hạn như của ông Cotton, ông Prior 
bày tỏ hy vọng rằng quyết định 
hủy bỏ Sáng kiến   Trung Quốc này 
không phải là một quyết định đảng 
phái, và rằng Hoa Kỳ sẽ hành động 
để giảm bớt các cuộc tranh đấu nội 
bộ của mình và tập trung nhiều 
hơn vào thế giới rộng lớn hơn.

Ông Prior nói: “Tôi chắc chắn 
hy vọng rằng hệ tư tưởng chính 
trị và đảng phái chính trị sẽ không 
đóng vai trò trong các hoạt động an 
ninh quốc gia của Bộ Tư pháp, đặc 
biệt là khi nói đến các địch thủ của 
chúng ta.”

“Không ai thực sự nghĩ về 
những vấn đề này cho đến khi 
chúng ta gặp phải tình huống như 
hiện tại, như Nga và Ukraine,” ông 
nói thêm. “Nói chung, cách hoạt 
động ở Mỹ luôn là vậy; họ luôn tập 
trung vào trong nước, chứ không lo 
lắng về bối cảnh toàn cầu.”

Bản tin có sự đóng góp của 
David Zhang
Cẩm An biên dịch

ANDREW THORNEBROOKE

Một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ 
cho biết quyết định gần đây 

của Bộ Tư pháp (DOJ) về việc hủy 
bỏ chương trình “China Initiative” 
[Sáng kiến   Trung Quốc] – một 
chương trình từ thời cựu Tổng thống 
(TT) Trump nhằm phá vỡ hoạt 
động gián điệp kinh tế của Trung 
Cộng – là “một ví dụ khác về sự 
yếu đuối” của chính phủ TT Biden.

“Trung Cộng đã đánh cắp hàng 
ngàn tỷ dollar tài sản trí tuệ của 
Mỹ, làm mất hàng triệu việc làm 
của người Mỹ, và biến các sinh viên 
và các nhà nghiên cứu đang học 
tập tại Hoa Kỳ trở thành gián điệp 
nước ngoài,” Thượng nghị sĩ Tom 
Cotton (Cộng Hòa–Arkansas) cho 
biết trong một tuyên bố hôm 23/02.

“Nhưng hôm nay, chính phủ TT 
Biden thông báo họ sẽ hủy bỏ sáng 
kiến có nhiệm vụ chống lại sự phá 
hoại và tấn công ở trong nước chưa 
từng có của chính quyền Trung 
Quốc vì họ cho rằng đó là phân biệt 
chủng tộc.”

Ông cũng nói rằng việc chấm dứt 
chương trình này cho thấy “một ví dụ 
khác về sự yếu đuối của một chính 
phủ quan tâm đến việc đúng đắn về 
mặt chính trị hơn là bảo vệ người Mỹ.”

DOJ đã thông báo hủy bỏ Sáng 
kiến   Trung Quốc hôm 23/02 sau 
một cuộc đánh giá các hoạt động 
của sáng kiến này do các cáo buộc 
về phân biệt chủng tộc và các trường 
hợp bị xử lý sai.

Chương trình này đã được chính 
phủ TT Trump khởi động vào năm 
2018 để chống lại các mối đe dọa 
an ninh quốc gia bắt nguồn từ việc 
Trung Cộng sử dụng hoạt động 
gián điệp, lừa đảo, và tội phạm 

mạng chống lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 
chương trình đã chịu áp lực rất lớn 
từ giới học thuật và những người 
Mỹ gốc Hoa, những người tin rằng 
sáng kiến này có sự phân biệt đối 
xử và ảnh hưởng tiêu cực đến việc 
nghiên cứu.

Phụ tá Tổng chưởng lý Matthew 
Olsen, người dẫn đầu cuộc đánh 
giá này, nói rằng cuộc đánh giá đã 
không phát hiện ra bất kỳ bằng 
chứng nào chứng minh cho những 
tuyên bố về thành kiến, nhưng tác 
hại của “nhận thức” về thành kiến 
đã đủ để bảo đảm cho sự hủy bỏ 
chương trình này.

Ông Olsen nói trong một tuyên 
bố: “Đừng nhầm, chúng tôi sẽ 
không ngừng bảo vệ đất nước chúng 
ta trước Trung Quốc.”

“Nhưng cuộc đánh giá của 
chúng tôi đã thuyết phục chúng tôi 
rằng cần phải có một cách tiếp cận 
mới để giải quyết các mối đe dọa 
nghiêm trọng nhất từ   một loạt các 
quốc gia thù địch.”

Ông Olsen cho biết sáng kiến   
này sẽ được thay thế bằng một 
chiến lược rộng lớn hơn tập trung 
vào một loạt các mối đe dọa do các 
quốc gia gây ra.

Ông Ian Prior, từng là phó giám 
đốc phụ trách công tác công vụ 
của DOJ khi sáng kiến   này lần đầu 
tiên được công bố, cho biết chương 
trình này đã đóng vai trò quan 
trọng trong việc phơi bày chiến lược 
đánh cắp nghiên cứu và công nghệ 
trên quy mô lớn của Trung Cộng.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 
24/02 với The Epoch Times tại Hội 
nghị Hành động Chính trị Bảo 
thủ ở Orlando, Florida, ông Prior 
nói rằng những trường hợp chẳng 
hạn như việc Trung Cộng cố gắng 

lấy cắp gạo biến đổi gene đã chứng 
minh những nỗ lực gián điệp như 
vậy xâm nhập sâu rộng như thế nào.

“Tôi nghĩ chính là do động cơ 
của họ. Trung Cộng đang tìm cách 
đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng 
ta một cách hiệu quả để gia tăng 
quyền lực của họ, để gia tăng sản 
xuất, và tăng cường công nghệ của 
họ,” ông Prior cho biết.

Ông nói thêm rằng Trung Cộng 
khác với các đối thủ tiềm năng 
khác, chẳng hạn như Nga, ở chỗ 
nước này không theo đuổi chiến 
lược gieo rắc hỗn loạn và bất hòa, 
mà là liên tục lượm lặt và đánh cắp.

“Mô hình của Trung Quốc là 
vươn ra nước ngoài và cải thiện bản 
thân bằng cách đánh cắp của Mỹ”, 
ông Prior nói. “Đánh cắp các bí mật 
thương mại, đánh cắp tài sản trí tuệ, 
đưa các khoa học gia đến và làm 
việc cho các công ty và sau đó đưa 
những bí mật này về Trung Quốc.”

“Cuối cùng sẽ tạo ra tình huống 
mà tài sản trí tuệ và giá trị kinh tế 
của những thứ đang diễn ra ở Mỹ 
sẽ bị chuyển giao cho Trung Quốc 
thông qua hoạt động gián điệp.” DOROTHY LI

 

Dân biểu Brad Wenstrup (Cộng 
Hòa–Ohio) cho biết ông có 

“những mối lo ngại sâu sắc” rằng 
các tập đoàn Mỹ đã tự uốn mình 
theo các giá trị của Trung Cộng.

Ông Wenstrup nói: “Quý vị có 
thể thấy một số công ty miệng thì 
ca ngợi công bằng xã hội ở đây, trên 
mảnh đất Hoa Kỳ này, nhưng chắc 
chắn họ đang dõi theo Trung Quốc.”

“Tất cả đều vì tiền,” ông nói. 
“Không có lòng ái quốc nào cả, 
đặc biệt là những công ty được sản 
sinh và dưỡng thành ở Mỹ này.”

Ông Wenstrup cho biết trong 
một cuộc phỏng vấn gần đây trên 
chương trình “Capitol Report” 
của đài truyền hình NTD, một chi 
nhánh của The Epoch Times, rằng 
“Đó là một mối lo ngại sâu sắc của 
tôi. Và tôi nghĩ rằng tất cả người 
Mỹ nên có chung mối lo ngại này.”

Sau đó, vị nghị sĩ này đã trích 
dẫn một ví dụ về anh Enes Kanter 
Freedom, cầu thủ NBA duy nhất 
công khai chỉ trích Trung Cộng.

FRANK FANG

Hôm 23/02, phát ngôn viên 
Bộ Ngoại giao Ned Price đã 

chỉ trích Trung Quốc và Nga vì nỗ 
lực xây dựng một trật tự thế giới 
mới “vô cùng phi đạo đức”. Hành 
động xâm lược của Nga nhằm vào 
Ukraine là một phần trong đó.

Trong một cuộc họp báo định 
kỳ, ông Price đã dẫn chứng tuyên 
bố chung Trung–Nga được công 
bố hồi đầu tháng này làm bằng 
chứng cho khát vọng đạt được một 
trật tự thế giới như vậy.

Ông nói: “Nhưng đây là một 
trật tự đang và sẽ vô cùng phi đạo 
đức, một trật tự trái ngược với hệ 
thống mà các quốc gia trên thế 
giới… đã xây dựng trong bảy thập 
niên qua.”

“Đó là một trật tự mang tính 
phá hoại thay vì mang tính xây 
dựng trên rất nhiều phương diện.”

Hôm 04/02, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin đã có chuyến 
công du đến thủ đô Bắc Kinh của 
Trung Quốc, trong ngày khai mạc 
Thế Vận Hội Mùa Đông 2022, để 
gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc Tập 
Cận Bình. Sau cuộc hội đàm đó, 
họ đã đưa ra một bản tuyên bố 
dài, khẳng định rằng hai quốc gia 
có chung đường biên giới này đã 
nâng cấp mối bang giao lên mức 
bền chặt chưa từng có – một mối 
liên kết đối tác “không có giới 
hạn” và “không có lĩnh vực hợp 
tác nào ‘bị cấm’”.

TNS Tom Cotton (Cộng 
Hòa–Arkansas) phát biểu 
trong phiên điều trần thẩm 
tra Bộ Tư lệnh Chiến dịch 
Đặc biệt của Hoa Kỳ và Bộ 
Chỉ huy Mạng Hoa Kỳ để 
xem xét Yêu cầu Chuẩn 
thuận Chi tiêu Quốc phòng 
cho năm tài chính 2022 
và Chương trình Phòng 
thủ  cho Tương lai, tại Điện 
Capitol ở Hoa Thịnh Đốn, 
hôm 25/03/2021. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung trong cuộc 
hội đàm của họ ở Bắc Kinh, hôm 04/02/2022.

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.

MỸ - TRUNG Mỹ chỉ trích Trung Quốc
và Nga xây dựng một trật tự thế 

giới ‘vô cùng phi đạo đức’
TNS Cotton: Việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngưng chương trình theo dõi 
hệ thống gián điệp Trung Quốc thể hiện ‘sự yếu nhược’ 

Nhà lập pháp Hoa Kỳ lên án các tập đoàn Mỹ: ‘Tất cả đều vì tiền’

JOHN MAC GHLIONN

Cựu Tổng thống Donald 
Trump đã trở lại. Hôm 
20/02, Truth Social, nền 
tảng truyền thông xã hội 

mới của ông, đã đi vào 
hoạt động. Chỉ vài ngày sau, 

nền tảng này đã là một trong những ứng 
dụng phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.

Tại sao Truth Social lại quan trọng 
như vậy?

Nói ngắn gọn là nền tảng mới của ông 
Trump sẽ trực tiếp cạnh tranh với những 
kẻ độc tài Công nghệ Lớn (Big Tech), 
chủ yếu là những hãng như Twitter và 
Facebook.

Giới tinh hoa ở Thung lũng Silicon 
đang rất thận trọng theo dõi Truth 
Social. Quý vị có biết ai khác cũng đang 
theo dõi không?

Trung Cộng!
Đây là lý do tại sao ông Trump và 

đội ngũ của ông phải cảnh giác cao 
độ. Xét cho cùng, nếu có một điều mà 
Trung Cộng thích làm, thì đó là việc 
xâm nhập vào các nền tảng có tầm ảnh 
hưởng. Xét đến mối quan hệ không 
mấy hữu hảo giữa ông Trump và Trung 
Cộng, thì Truth Social có thể bị các tin 
tặc Trung Quốc nhắm mục tiêu trong 
tương lai không xa.

Theo một bản tin gần đây của Axios, 
như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tiềm 
tàng do Bắc Kinh khơi mào, ông Trump 
cũng có khả năng sẽ tái tranh cử; đúng, 
vị cựu tổng thống này đang có kế hoạch 
tranh cử vào năm 2024. Với tỷ lệ tín 
nhiệm của Tổng thống Joe Biden ở mức 
thấp nhất chưa từng có, và ông Trump 
vẫn rất được các cử tri Đảng Cộng Hòa 
ủng hộ, tại sao ông ấy lại không tranh 
cử chứ?

Hơn nữa, ngày càng có nhiều người 
Mỹ lo lắng về Trung Quốc, và ngày càng 
nhiều người Mỹ cho rằng ông Biden 
đang yếu thế trước Trung Quốc. Ông 

Trump có thể quay trở lại Tòa Bạch Ốc 
không? Đáp án dường như là có.

Với sự tái xuất của ông Trump, có thể 
chúng ta sẽ nghe thấy một số lời lẽ gay 
gắt từ Bắc Kinh. Cách đây không lâu, để 
chúng ta không quên, thì chính phủ cựu 
TT Trump đã nhắm vào Trung Quốc 
với một số biện pháp trừng phạt kinh tế 
cứng rắn nhất trong thời gian gần đây. 
Năm ngoái, Trung Cộng đã đáp trả bằng 
cách trừng phạt 28 cựu quan chức chính 
phủ TT Trump. Ông Trump và lãnh đạo 
Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa 
xong việc. Do đó, có những hiểm họa 
thực sự tồn tại.

Khi Trung Quốc trở thành một kẻ 
thống trị trong tất cả mọi thứ trên mạng, 
kể cả thâm nhập mạng, thì ông Trump 
cần phải cảnh giác cao độ. [Mạng xã hội] 
Truth Social sẽ thu hút sự quan tâm lớn, 
ở cả trong và ngoài nước, kể cả từ những 
tác nhân bất hảo tại Trung Quốc.

Mối đe dọa an ninh mạng đáng 
kể của Trung Quốc
Trong thời đại chiến tranh tân tiến như 
hiện nay, Trung Quốc tiếp tục tuyển 
dụng và đào tạo một số tin tặc giỏi nhất 
thế giới. Trong vài năm qua, chỉ riêng số 
lượng các vụ tấn công mạng liên quan 
đến Trung Cộng, không biết phải dùng 
từ nào hay hơn, đã gây sửng sốt. Không 
có gì đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là đối 
tượng bị nhắm tới nhiều hơn bất kỳ quốc 
gia nào khác.

Trong năm 2015, Văn phòng Quản lý 
Nhân sự Hoa Kỳ (OPM) thông báo họ đã 
bị các tin tặc do Trung Cộng hậu thuẫn 
nhắm mục tiêu; vụ xâm nhập dữ liệu 
nhắm vào hồ sơ của hơn 21 triệu người 
Mỹ. Kể từ đó, một số báo cáo đã ghi nhận 
lại các cuộc tấn công liên tục của Trung 
Quốc nhắm vào Hải quân Hoa Kỳ và các 
đối tác công nghiệp của họ.

Trong năm 2020, một đại bồi thẩm 
đoàn liên bang của Hoa Kỳ đã buộc tội 
bốn thành viên của Quân đội Giải phóng 

Nhân dân Trung Quốc (PLA) về tội dàn 
xếp “một trong những vụ trộm thông tin 
nhận dạng cá nhân lớn nhất của các tin 
tặc do nhà nước tài trợ từng được ghi 
nhận”. Vụ xâm nhập này liên quan đến 
“145 triệu người Mỹ”.

Các nền tảng truyền thông xã hội 
cũng đã bị nhắm mục tiêu. Hồi tháng 
03/2021, Facebook cáo buộc tin tặc 
Trung Quốc sử dụng nền tảng của mình 
cho các mục đích bất chính.

Ngay sau cáo buộc của Facebook, một 
nhóm tin tặc của Trung Quốc mang tên 
Hafnium đã thực hiện các cuộc tấn công 
vào các máy chủ Exchange Server của 
Microsoft. Ít nhất 30,000 tổ chức riêng 
biệt đã bị ảnh hưởng, trong đó có các cơ 
quan chính phủ Hoa Kỳ và các nhà thầu 
quốc phòng.

Gần đây hơn, các tin tặc Trung Quốc 
chỉ mất 15 giây để xâm nhập vào một 
chiếc iPhone 13 Pro, một trong những 
điện thoại thông minh tinh vi nhất trên 
thị trường.

Có thể thấy rõ rằng mối đe dọa từ 
Trung Quốc là vô cùng to lớn; về bản 
chất, có đủ lý do để tin rằng những mối 
đe dọa như vậy sẽ ngày càng nhiều hơn. 
Như ký giả Michelle Quinn đã viết gần 
đây, các nhóm tin tặc Trung Quốc đang 
nhanh chóng mở rộng các chiến dịch 
gián điệp mạng của mình. Các cuộc tấn 

công “đã gia tăng trong năm qua” nhằm 
khai thác “tình báo xã hội, kinh tế và 
chính trị” từ các quốc gia trên thế giới.

Theo ông Quinn, những vụ tấn công 
này là có liên quan đến “Bộ An ninh Nhà 
nước Trung Quốc, cơ quan tình báo dân 
sự của nước này, đã dẫn đầu hoạt động 
gián điệp mạng của Bắc Kinh, củng 
cố các nỗ lực của Quân đội Giải phóng 
Nhân dân.”

Khi nói đến hoạt động gián điệp 
mạng và xâm nhập mạng tinh vi, Trung 
Quốc đang dẫn đầu.

Điều này đưa chúng ta quay trở lại với 
cựu Tổng thống Trump và nền tảng mới 
của ông. Tất nhiên, Truth Social có thể 
chưa bao giờ là mục tiêu của các tin tặc 
do Trung Cộng hậu thuẫn (hoặc bất kỳ 
tin tặc nào). Tuy nhiên, tốt nhất là nên 
chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Hồi tháng 07/2021, Gettr, một nền 
tảng truyền thông xã hội do ông Jason 
Miller, cố vấn cao cấp của ông Trump 
đưa ra, đã bị tấn công. Phải chăng tin 
tặc Trung Quốc đã đứng sau vụ tấn công 
này? Thành thật mà nói, chúng ta không 
biết. Nhưng Trung Quốc là quê hương  
của một số tin tặc giỏi nhất thế giới.

Ông Trump không phải là người hâm 
mộ Trung Cộng, và Trung Cộng cũng 
không mến mộ ông Trump. Với sự khởi 
đầu của Truth Social, và khả năng ông 
Trump ra tranh cử, có thể Bắc Kinh sẽ 
hành động. Hãy nhớ rằng, chiến tranh 
mạng không chỉ là một loại hình chiến 
tranh mới — hiện nay nó là hình thức 
chủ đạo của chiến tranh.

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

Ông John Mac Ghlionn là một nhà 
nghiên cứu và nhà viết luận. Tác phẩm 
của ông đã được những hãng thông tấn 
như New York Post, Sydney Morning 
Herald, Newsweek, National Review, The 
Spectator US cùng những tờ báo danh 
tiếng khác xuất bản. Ông cũng viết về tâm 
lý và các mối quan hệ xã hội, rất quan 
tâm đến vấn đề rối loạn trong hoạt động 
xã hội và sự thao túng của truyền thông.

Yến Nhi biên dịch

Thông điệp dành cho cựu TT Trump:
Hãy đề phòng tin tặc Trung Quốc

Tôi nghĩ rằng 
tất cả người 
Mỹ nên có 
chung mối lo 
ngại này.
Dân biểu Brad 
Wenstrup 

Đó là một 
trật tự mang 
tính phá hoại 
thay vì mang 
tính xây dựng 
trên rất nhiều 
phương diện.

Ned Price,
phát ngôn viên
Bộ Ngoại giao
Hoa KỳSáng kiến   

Trung Quốc 
là cần thiết 
trong việc bảo 
vệ an ninh 
quốc gia trước 
hoạt động 
gián điệp của 
Trung Cộng.

ANDREW HARNIK/POOL/GETTY IMAGES

ALEXEI DRUZHININ/SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

CHRIS DELMAS/AFP/GETTY IMAGES

Bức ảnh minh họa cho thấy một người đang kiểm tra ứng 
dụng “Truth Social” trên App Store - do Tập đoàn Truyền 
thông & Công nghệ Trump sở hữu - với trang web của 
họ trên màn hình máy điện toán ở chế độ nền, tại Los 
Angeles, California, hôm 20/10/2021. 

Dân biểu Brad Wenstrup 
(Cộng Hòa–Ohio) trong 
một phiên điều trần của 
Ủy ban Cựu binh Hạ viện 
ở Hoa Thịnh Đốn, vào 
ngày 26/09/2017.
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DINESH D’SOUZA

Quý vị còn nhớ ông 
Richard Gere không? 
Tôi chắc chắn là có. 
Ông là một ngôi sao 

nổi tiếng trong những 
năm 1990; ông đã đóng 

những vai diễn đáng nhớ trong các bộ 
phim như “Pretty Woman” (“Người 
đàn bà đẹp”), “American Gigolo”, 
và cuối cùng bộ phim mà tôi nhớ là 
“Unfaithful” (“Không Chung thủy”). 
Sau đó, ông Gere gần như biến mất. 
Tôi phát hiện ra điều này, nhưng 
không bao giờ tự hỏi tại sao như vậy. 
Bây giờ thì tôi đã biết rồi. Ông Gere 
đã bị Hollywood tẩy chay vì những lời 
chỉ trích của ông về sự chuyên quyền 
của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Câu chuyện về việc tẩy chay ông 
Gere được kể trong một cuốn sách 
mới của tác giả Erich Schwartzel, có 
nhan đề “Red Carpet: Hollywood, 
China and the Global Battle for 
Cultural Supremacy” (Thảm Đỏ: 
Hollywood, Trung Quốc và Cuộc 
Chiến Toàn Cầu Vì Sự Độc Tôn Văn 
Hóa). Ông Schwartzel lồng ghép câu 
chuyện của ông Gere vào một đề 
tài rộng hơn về một kế hoạch kinh 
doanh lớn hơn của Hollywood với 
Trung Quốc. Bài học từ cuốn sách 
của ông Schwartzel là khi quý vị 
muốn tiếp cận một thị trường do 
những người cộng sản Trung Quốc 
kiểm soát, thì điều quan trọng là quý 
vị phải thực hiện mệnh lệnh của họ.

Sự chống đối chính quyền Trung 
Quốc của ông Gere chắc chắn không 
phải do ông là một người nghiêng về 
phía cánh hữu, hay vì ông hiểu lợi 
ích của Trung Quốc trái ngược với 
lợi ích của quốc gia mình. Không 
phải như thế. Đúng hơn là, ông Gere 

là một Phật tử và vì vậy, ông là một 
người ngưỡng mộ và ủng hộ Đức Đạt 
Lai Lạt Ma – người mà các quan chức 
Trung Quốc xem là kẻ địch của nhà 
nước Trung Quốc.

Hồi năm 1993, thay vì nói về giải 
thưởng định hướng nghệ thuật, ông 
Gere đã chuyển hướng sang lên án 
về “tình trạng nhân quyền khủng 
khiếp ở Trung Quốc, không chỉ đối 
với người dân của họ, mà còn đối với 
cả Tây Tạng.” Nhưng lỗi lớn của ông 
Gere là vào năm 1997 khi ông tham 
gia bộ phim “Red Corner” (Miền 
Đất Đỏ), kể câu chuyện về một luật 
sư Hoa Kỳ bị mắc bẫy và trải qua sự 
nghiệt ngã của hệ thống tư pháp hình 
sự Trung Quốc.

“Red Corner” không phải là một 
bộ phim có doanh thu phòng vé cao 
nhất; năm đó, những bộ phim đình 
đám như “Men in Black” và “My Best 
Friend’s Wedding” đã làm lu mờ Red 
Corner. Vì vậy, người Trung Quốc đã 
không quan tâm đến bộ phim này về 
khía cạnh nó được rất nhiều người 
xem. Điều họ quan tâm là ông Gere 
đã vượt xa khỏi việc diễn xuất trong 
bộ phim. Ông cũng đấu tranh cho bộ 
phim này như một điều chính nghĩa.

Trong khi MGM xem Red Corner 
chỉ là một câu chuyện ly kỳ, thì ông 
Gere khẳng định bộ phim này có 
thể là một “chất xúc tác cho sự thay 
đổi trên thế giới”, bởi vì nó phơi bày 
sự khủng khiếp của chủ nghĩa toàn 
trị Trung Quốc. Điều thú vị là chủ 
tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân 
đã đến thăm Mỹ cùng thời điểm đó, 
để tìm kiếm thêm các thỏa thuận 
thương mại và quan hệ ngoại giao 
chặt chẽ hơn với chính phủ cựu Tổng 
thống Clinton. Trong khi cựu Tổng 
thống Bill Clinton tổ chức một buổi 
quốc yến (state dinner) để chiêu đãi 

ông Giang, thì ông Gere đã tổ chức 
một “yến tiệc phi quốc gia” (stateless 
dinner) trên tầng thượng của một 
khách sạn sang trọng ở bên kia 
đường, ông mời những người nổi 
tiếng như nữ diễn viên Uma Thurman 
và nữ diễn viên Sharon Stone.

Ông Schwartzel viết lại rằng khi 
ông Gere tiếp tục đấu tranh cho chính 
nghĩa vì Tây Tạng, và buộc tội Trung 
Quốc vì các vi phạm nhân quyền, thì 
Hollywood ngày càng trở nên khó 
chịu hơn với sự ủng hộ tích cực công 
khai của ông. Cuối những năm 1990 
và đầu những năm 2000 là thời kỳ thị 
trường điện ảnh Mỹ đang bão hòa, và 
các hãng phim Hollywood càng muốn 
mở rộng sang Trung Quốc.

Rốt cuộc thì Trung Quốc cũng có 
hơn một tỷ người. Điều không thoát 
khỏi sự chú ý của các giám đốc hãng 
phim ở California là hàng chục triệu 
người Trung Quốc đang di chuyển từ 
nông thôn đến thành thị, và họ đang 
trở thành những người tiêu dùng 
cuồng nhiệt các sản phẩm từ phương 
Tây. Hollywood rất thèm khát trước 
triển vọng khai thác thị trường này 
cho phim Mỹ.

Tất nhiên, các nhà điều hành 
Hollywood hiểu rằng họ đang đối mặt 
với một chế độ cộng sản không ngần 
ngại kiểm duyệt những bộ phim được 
phép chiếu tại Trung Quốc. Họ khá 
sẵn lòng thỏa hiệp với Trung Quốc về 
điểm này. Ông Schwartzel chỉ ra rằng 
trong năm 2006, bộ phim “Mission: 

Impossible 3” đã chỉnh sửa những 
cảnh mà các nhà  kiểm duyệt Trung 
Quốc không chấp thuận, và hồi năm 
2012, các nhà sản xuất của bộ phim 
James Bond “Skyfall” đã phải loại bỏ 
một cảnh liên quan đến việc sát hại 
một nhân viên an ninh Trung Quốc, 
vì các nhà kiểm duyệt Trung Quốc 
cảm thấy điều đó khiến người Trung 
Quốc có vẻ yếu đuối.

Trong bối cảnh Hollywood đang 
tìm cách lấy lòng chế độ cộng sản 
Trung Quốc, ông Schwartzel cho hay 
“ông Gere là diễn viên quá rủi ro nếu 
thuê.” Chỉ sự hiện diện của ông ấy 
trong danh sách những người tham 
gia có thể đồng nghĩa với việc bộ 
phim đó sẽ không được chấp thuận 
để công chiếu ở Trung Quốc. Tại 
thời điểm này, ông Gere đã trở thành 
một người không được đón nhận, 
ít nhất là theo như các hãng phim 
lớn lo ngại. Ông ấy sẽ chỉ có thể hài 
lòng với việc xuất hiện trong các bộ 
phim độc lập, kinh phí khiêm tốn 
như “Arbitrage” và “The Second Best 
Exotic Marigold Hotel”.

Trong những năm 1950, 
Hollywood đã duy trì một danh sách 
đen những diễn viên bị cho là có liên 
đới với cộng sản và do đó bị xem là 
quá dễ gây tranh cãi khi đóng trong 
các bộ phim lớn. Thật mỉa mai khi 
ngày nay, một lần nữa, Hollywood lại 
duy trì một danh sách đen, chỉ là lần 
này là những kẻ “bội đảng” như ông 
Richard Gere, những người dường 
như không đủ thân thiện và tôn trọng 
chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ông Gere đã im lặng một cách 
đáng ngạc nhiên về việc mình bị 
liệt vào danh sách đen. Tuy nhiên, 
hồi tháng 06/2020, ông Gere đã làm 
chứng trước Quốc hội ủng hộ một dự 
luật cho phép Hoa Kỳ tiếp cận tốt hơn 
với thị trường cashmere ở Mông Cổ. 
Ông Gere lập luận rằng dự luật này sẽ 
thúc đẩy nền kinh tế của Mông Cổ và 
khiến nước này ít phụ thuộc hơn vào 
Trung Quốc, vì sự phụ thuộc trong 
khu vực đó nhanh chóng chuyển 
thành sự kiểm soát của Trung Quốc.

Có lúc ông Gere đề cập tới bộ phim 
dường như đã đưa ông ra khỏi danh 
sách hạng A của Hollywood, “Red 
Corner”. Ông Gere đã suy đoán về 
việc ngày nay liệu Hollywood có làm 
một bộ phim như vậy hay không.

“Đơn giản là điều đó sẽ không xảy 
ra,” ông thú nhận.

Việc tẩy chay một ngôi sao tầm 
cỡ như ông Gere cho thấy vấn đề 
này tệ hại ra sao, cũng như mức độ 
Hollywood hợp tác với những đối tác 
bất hảo ở phương Đông ngày nay sâu 
đậm cỡ nào.

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

Ông Dinesh D’Souza là một tác giả, 
nhà làm phim, và người dẫn chương 
trình hàng ngày của chương trình 
podcast Dinesh D’Souza.

Tịnh Nhi biên dịch

bang giao tốt với tất cả các chính 
phủ trên thế giới.”

Công ty năng lượng nhà nước 
Lukoil của Nga gần đây đã mua 
50% cổ phần trong một dự án dầu 
khí ngoài khơi của Mexico.

Canada đã chuyển sang cấm 
nhập cảng dầu của Nga – tuy 
nhiên nước này nhập cảng rất ít 
dầu từ Nga.

Tại Hoa Kỳ, một số nhà lập 
pháp đã kêu gọi các biện pháp 
trừng phạt năng lượng mạnh mẽ 
đối với Nga cũng như các biện 
pháp nhằm thúc đẩy sản xuất 
trong nước.

Trong một tuyên bố hôm 28/02, 
Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân 
Chủ–West Virginia) đã kêu gọi 
chính phủ ông Biden “hành động 
ngay lập tức, bao gồm cả việc 
cấm nhập cảng dầu thô từ Nga.”

Ông nói, “Nếu có lúc cần phải 
độc lập về năng lượng thì bây giờ 
là thời điểm đó.”

Trong khi đó, Thượng nghị 
sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa–
Arkansas) lập luận rằng Hoa Kỳ 
nên mở lại đường ống Keystone 
XL và loại bỏ các hạn chế đối 
với sản xuất dầu khí trong nước. 
Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc 
Jen Psaki đã trả lời bằng cách 
gọi khuyến nghị của ông Cotton 
về đường ống Keystone là một 
“chẩn đoán sai” trong cuộc phỏng 
vấn hôm 27/02 với ông George 
Stephanopoulos của ABC News.

Trong cuộc phỏng vấn đó, bà 
Psaki nói rằng các biện pháp trừng 
phạt đối với năng lượng của Nga 
“chắc chắn đã có trên bàn”.

“Chúng tôi cũng muốn làm 
điều đó và bảo đảm rằng chúng 
tôi đang giảm thiểu tác động đến 
thị trường toàn cầu và làm điều đó 
một cách thống nhất.”

Ông Strawbridge nói: “Chính 
phủ này đã dẫm chân lên nhau 
trong chính sách năng lượng. Giờ 
đã đến lúc họ phải sửa đổi.”

“Chúng ta cần khoan dầu 
nhiều hơn.”

Bản tin có sự đóng góp của Reuters 
Hoàn Nguyên biên dịch

VASILY FEDOSENKO/REUTERS SAUL LOEB/AFP/GETTY IMAGES

JOHN FREDRICKS/THE EPOCH TIMES

Các trạm xăng phục 
vụ khách hàng với 
giá cao nhất ở Irvine, 
California, hôm 
23/02/2022.

10350 Rush St., S. El Monte, CA 91733

Liên lạc: 
J&T COLLISION CENTER

626.758.0368   
626.279.6833

Cần thợ có kinh nghiệm kỹ thuật 
về Auto Body.
Lương hàng tuần: $ 800 - $ 1,000 
(dựa trên kinh nghiệm)
Hoặc lãnh theo hoa hồng hàng tuần.

BRYAN JUNG 

Nhà sản xuất phân bón của 
Na Uy, Yara International 

(Yara) cho biết trong một thông 
cáo báo chí ngày 01/03 rằng 
cuộc xâm lược của Nga vào 
Ukraine đang bắt đầu đe dọa 
nguồn cung cấp lương thực 
toàn cầu.

Công ty Na Uy này khuyến 
nghị cộng đồng quốc tế cần giảm 
sự phụ thuộc vào nguồn nguyên 
liệu thô của Nga để sản xuất 
phân bón nông nghiệp.

Giá phân bón đã tăng mạnh 
vào cuối năm 2021, theo sau chi 
phí khí đốt tự nhiên.

Nga sản xuất 25% nguồn 
cung cấp nitơ, kali, và photphat 
của Âu Châu, là những nguyên 
liệu chính để sản xuất phân bón 
gốc nitơ; cùng với hơn 40% khí 
tự nhiên của khu vực này.

Hãng Yara, một trong những 
nhà sản xuất phân bón lớn nhất 
thế giới, là nhà cung cấp cho 
ngành nông nghiệp Ukraine và 
là một nhà thầu chuyên mua chủ 
yếu các nguyên liệu dùng làm 

phân bón, chẳng hạn như phân 
lân và kali, từ Nga.

Nga cũng cung cấp khí đốt tự 
nhiên dùng làm phân bón.

Ukraine và Nga đều là 
những nước xuất cảng thực 
phẩm căn bản lớn, chiếm 
khoảng 29% xuất cảng lúa mì 
toàn cầu, 19% nguồn cung ngô 
thế giới, và 80% xuất cảng dầu 
hướng dương thế giới.

Nga cũng là một trong những 
nhà cung cấp lớn nhất của các 
kim loại chiến lược như titan, 
vàng, coban, sắt và bạch kim. 
Nước này cung cấp 6% nhôm của 
thế giới, 40% palladium, và 30% 

sản lượng kim cương toàn cầu 
vào năm 2021.

Hãng Yara cho biết: “Với điều 
kiện địa chính trị mất cân bằng, 
các nguồn nguyên liệu thô lớn 
nhất cho sản xuất lương thực 
của Âu Châu đang bị hạn chế và 
không có lựa chọn thay thế trong 
thời gian ngắn hạn nào.”

Hãng này cảnh báo rằng giá 
lương thực cao hơn có thể dẫn 
đến nạn đói cho những người dễ 
bị tổn thương nhất.

Ngoài ra, hãng cũng cho 
biết: “Một hậu quả tiềm tàng 
là chỉ có bộ phận được ưu đãi 
nhất của dân số thế giới mới 
được tiếp cận đủ lương thực,” 
cho biết thêm rằng trong khi giá 
cao có thể có tác động tích cực 
ngắn hạn đưa  tới lợi nhuận, về 
lâu dài sẽ khiến hệ thống lương 
thực thiếu bền vững, dẫn đến 
nạn đói và xung đột.

Hãng Yara cho hay, “Do đó, 
điều quan trọng là cộng đồng 
quốc tế phải hợp tác và làm việc 
để bảo đảm sản xuất lương thực 
thế giới và giảm sự phụ thuộc 
vào Nga, mặc dù số lượng các 

lựa chọn thay thế ngày nay là 
hạn chế.” 

Xuất cảng đã bị ngừng lại ở 
Ukraine, do các hạn chế đối với 
các tàu thương mại ở Biển Azov, 
điều này đã làm gián đoạn các 
chuyến hàng thực phẩm.

Giá lúa mì vụ tới đã tăng 
vọt kể từ tuần trước do lo ngại 
rằng cuộc xâm lược của Nga vào 
Ukraine sẽ tiếp tục làm gián 
đoạn các chuyến hàng ngũ cốc 
từ khu vực Biển Đen

Những hạn chế hơn nữa 
trong nguồn cung lúa mì có thể 
làm tăng giá ở một số nơi trên 
thế giới, bao gồm Úc, Argentina, 
và miền Trung Tây Hoa Kỳ.

Ukraine là một trong những 
nước xuất cảng ngũ cốc lớn nhất 
thế giới, trong đó Trung Quốc và 
Liên minh Âu Châu là những 
nước tiêu thụ lớn nhất.

Theo các chuyên gia, nếu nông 
dân Ukraine không thể làm việc 
trong mùa thu hoạch trong bốn 
tháng, do các hoạt động quân sự, 
hoặc nếu các cảng và cơ sở hạ 
tầng bị hư hại nặng, tình hình 
có thể trở nên nghiêm trọng.

Giám đốc Điều hành của 
Chương trình Lương thực Thế 
giới (WFP), ông David Beasley, 
cho biết trên Twitter, “Ngay 
khi quý vị nghĩ rằng tình hình 
không thể tồi tệ hơn nữa… Bây 
giờ, thực phẩm, nhiên liệu và chi 
phí vận chuyển sẽ tăng vọt. Một 
thảm họa tuyệt đối,” vì chiến 
tranh có thể có tác động đáng 
kể đến khả năng của tổ chức 
này trong việc tiếp cận 120 triệu 
người phụ thuộc vào viện trợ 
lương thực của tổ chức này.

Tính đến sáng ngày 01/03, 
giá lúa mì đỏ mềm vụ mùa đông 
ở Chicago lên tới 9.84 USD/giạ, 
cao nhất kể từ năm 2008 và cao 
hơn 27% so với đầu năm.

Lúa mì đỏ cứng vượt mốc 10 
USD/giạ và giá lúa mì xay xát tại 
Paris đang ở gần mức cao nhất 
chưa từng có.

Giá ngô vụ tới cũng tăng với 
tốc độ đáng kinh ngạc, tăng gần 
22% trong năm nay ở mức cao 
nhất kể từ tháng 05/2021.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters.
Nhật Thăng biên dịch

NATHAN WORCESTER

Khi Nga tiếp tục xâm lược 
Ukraine, việc nền kinh tế 

toàn cầu tiếp tục phụ thuộc vào 
dầu và khí đốt của Nga đã tạo ra 
một làn sóng phản ứng chính sách 
cùng với sự phản đối của các nhà 
lập pháp Hoa Kỳ đang tìm cách 
ngừng nhập cảng và thúc đẩy sản 
xuất trong nước.

Dầu thô Brent, một tiêu chuẩn 
quốc tế quan trọng, đã tăng kể từ 
khi cuộc xâm lược bắt đầu hôm 
24/02, tăng từ dưới 97 USD/
thùng lên hơn 107 USD/thùng 
vào ngày 01/03.

Với 524 triệu tấn vào năm 2021, 
Nga sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ 
quốc gia nào ngoài Ả Rập Xê-út và 
Hoa Kỳ. (Xem biểu đồ phải)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế 
báo cáo rằng các điểm đến hàng 
đầu bao gồm OECD Âu Châu và 
Trung Quốc, những quốc gia lần 
lượt nhận được khoảng 60% và 
20% dầu xuất cảng của Nga.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông 
tin Năng lượng (EIA), dầu thô nhập 
cảng từ Nga của Hoa Kỳ đã tăng 
hơn gấp đôi vào năm ngoái (2021), 
tăng lên mức trung bình 209,000 
thùng/ngày vào năm 2021 từ mức 
trung bình hàng ngày khoảng 
76,000 thùng vào năm 2020, theo 
dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng 
lượng (EIA).

Tháng 11/2021, Nga cung cấp 
595,000 trong tổng số gần 8.5 
triệu thùng dầu thô mỗi ngày, và 
các sản phẩm do Hoa Kỳ nhập 
cảng, theo  EIA – chiếm 7% tổng 
số hàng nhập cảng.

Ông Sean Strawbridge, Giám 
đốc Điều hành của Cảng Corpus 
Christi, Texas, trung tâm xuất 
cảng dầu thô trọng yếu của đất 
nước, cho biết Hoa Kỳ đã nhập 
cảng nhiều dầu thô của Nga hơn 
để thay thế dầu thô nặng của 
Venezuela sau khi Hoa Thịnh Đốn 
trừng phạt công ty dầu khí quốc 
doanh PDVSA của Venezuela.

Nhiều nhà máy lọc dầu dọc 
theo vùng Duyên hải Vịnh Mexico 
của Hoa Kỳ được thiết kế để xử lý 
các loại dầu thô nặng thay vì các 
loại nhẹ hơn từ lưu vực Permian ở 
Tây Nam Hoa Kỳ.

Ông Strawbridge nói: “Những 
gì chúng tôi hy vọng sẽ thấy là 
nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ 
được trang bị lại để có thể tinh 
chế dầu thô nhẹ hơn, “ngọt” hơn, 
nhưng đó là những nguyên liệu 
thô đắt tiền hơn.”

Ông nói với The Epoch Times 
rằng các biện pháp trừng phạt 
hiện tại của Hoa Kỳ sẽ không có 
tác dụng gì nhiều vì chúng cho 
phép dầu và khí đốt của Nga tiếp 
tục chảy.

Trên một trang web về cuộc 
xung đột Nga–Ukraine, IEA cho 
biết cuộc xâm lược “vẫn chưa dẫn 
đến việc mất nguồn cung ứng 
dầu cho thị trường.” Trước khi 
phát hành bản tin này, các quan 
chức IEA chưa trả lời một yêu cầu 
bình luận của The Epoch Times 
về việc liệu điều đó có còn đúng 
nữa không.

Hôm 01/03, Hoa Kỳ và 
các quốc gia thành viên IEA 
khác đã đồng ý xuất kho 60 
triệu thùng dầu. Bộ trưởng 
Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer 
Granholm cho biết trong một 
tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ xuất 
30 triệu thùng từ kho Dự trữ 
Dầu mỏ Chiến lược của mình.

Nga sản xuất 11 triệu thùng dầu 
mỗi ngày và Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng 
20 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Toàn thế giới tiêu thụ khoảng 
97 triệu thùng dầu mỗi ngày, có 
nghĩa là lượng dầu khai thác được 
tương đương với khoảng 16 giờ 
tiêu thụ dầu toàn cầu.

Ông Strawbridge nói: “Điều đó 
không tạo được ảnh hưởng gì.”

IEA không bao gồm các quốc 
gia đông dân nhất thế giới như 
Trung Quốc và Ấn Độ.

Ấn Độ, từ lâu đã phụ thuộc 
vào vũ khí của Nga, đã không 
trừng phạt cũng như không lên 
án rõ ràng Moscow về hành động 
của họ ở Ukraine. Trung Quốc, 
quốc gia gần đây đã ký hợp đồng 
đường ống dẫn khí đốt kéo dài 30 
năm với nước này, cũng vậy.

Tổng thống Mexico Andres 
Manuel Lopez Obrador cũng đã 
không áp dụng lệnh trừng phạt Nga.

“Chúng tôi sẽ không thực hiện 
bất kỳ hình thức trả đũa kinh tế 
nào bởi vì chúng tôi muốn có mối 

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Nguồn cung cấp phân bón toàn cầu đang gặp nguy hiểm vì phụ thuộc vào Nga

Giá dầu leo   thang, 
Hoa Kỳ và thế giới vẫn 
phụ thuộc vào năng 
lượng của Nga

BÌNH LUẬN

Sự tẩy chay nhắm vào Richard Gere

Một máy gặt đập liên hợp xả lúa mì vào 
một chiếc xe tải trên cánh đồng gần làng 
Hrebeni ở vùng Kyiv, Ukraine, vào ngày 
17/07/2020.

Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện với nam diễn viên người Mỹ Richard Gere (bên trái) 
trong một bài thuyết giảng về Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng tại Ahoy ở Rotterdam, vào ngày 16/09/2018.

ALENTYN OGIRENKO/REUTERS

OBIN UTRECHT/AFP/GETTY IMAGES

Quang cảnh cho thấy một nhà máy xử lý dầu tại Mỏ dầu Yarakta, thuộc sở hữu của Công ty Dầu Irkutsk (INK), 
ở Vùng Irkutsk, Nga, vào ngày 10/03/2019.

Ông Richard Gere (ngoài cùng bên phải) trao tặng Giải thưởng Nhân quyền Tom Lantos cho nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Trần Quang Thành (Chen Guangcheng),
tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 29/01/2013.
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ROB NATELSON

Phần đầu tiên của loạt bài 
này giải thích rằng Hiến 
Pháp đã tạo ra một chính 
phủ liên bang nhỏ và đơn 

giản. Cấu trúc đó đã không 
thay đổi gì đáng kể cho đến 

những năm 1930 và 1940.
Phần thứ hai liệt kê tiểu sử các thẩm 

phán Tối cao Pháp viện phục vụ trong 
giai đoạn từ năm 1934 đến 1937, dưới 
sự lãnh đạo của Chánh án Charles 
Evans Hughes, tòa án đã cố gắng cân 
bằng các yêu cầu của Thỏa thuận mới 
(New Deal) ngược với các quy định của 
Hiến Pháp. Phần này cũng phác thảo 
triết lý tự do/cấp tiến đã bộc lộ ở một số 
thẩm phán khi đó.

Phần thứ ba này thảo luận về đạo luật 
cân bằng của tòa án, kết thúc bằng một 
vụ việc phá bỏ gần như tất cả các giới 
hạn về tài chính đối với Quốc hội. Phần 
này cũng mô tả những hậu quả thực tế 
của sự thay đổi.

1934–1937: Đạo luật Cân bằng
của Tòa án
Có một huyền thoại phổ biến rằng Tổng 
thống Franklin D. Roosevelt (FDR) đã đề 
nghị  kế hoạch nhân sự (court-packing 
plan) của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ 
(SCOTUS) vào năm 1937 vì SCOTUS 
đã hủy bỏ tất cả các chương trình Thỏa 
thuận mới (New Deal) của ông. Sự thật 
là tòa án đã duy trì các chương trình của 
ông; điều khiến TT FDR khó chịu là tòa 
án đã từ chối đóng dấu vào tất cả các 
chương trình.

Một chiến thắng trong Thỏa thuận 
mới – trên thực tế, là ba chiến thắng – là 
điều khoản vàng, được quyết định vào 
ngày 18/02/1935. Quốc hội và tổng thống 
đã (1) phá giá đồng dollar so với vàng, (2) 
thoái thác lời hứa của liên bang trả nợ 
bằng vàng, thay thế bằng tiền giấy, và (3) 
cấm các điều khoản hợp đồng tư nhân 
yêu cầu thanh toán bằng vàng. Ý tưởng 
là để kích thích lạm phát.

Việc thao túng tài chính này không 
giúp ích gì nhiều cho nền kinh tế (nếu 
có). Hiệu quả chính là đem lại lợi ích cho 
các công ty phát hành trái phiếu vàng 
với sự trả giá của những người về hưu 
và những người dựa vào thu nhập hàng 
năm, những người sống dựa vào trái 
phiếu để có thu nhập cho gia đình.

Mặc dù các biện pháp của chính phủ 
là ngu ngốc và tàn nhẫn, nhưng chúng 
không vi hiến. Điều khoản về tiền tệ 
của Hiến Pháp (Điều I, Mục 8, Khoản 5) 
trao cho chính phủ liên bang quyền rất 
rộng để thao túng tiền tệ. Tòa án đã sai 
trong một số lập luận của mình, nhưng 
kết quả của nó là ủng hộ các hành động 
của chính phủ thì đã đúng về mặt hiến 
pháp. Tuy nhiên, ý kiến đa số 5–4 của 
ông Hughes đã làm rõ rằng việc chính 
phủ từ chối hoàn toàn các nghĩa vụ của 
mình là vi hiến.

Thỏa thuận mới đã thua trong vòng 
tiếp theo. Đạo luật Phục hồi Công nghiệp 
Quốc gia (NIRA) của họ trao quyền cho 
tổng thống để cấp phép cho các công ty 
áp đặt các “quy tắc” chống cạnh tranh 
đối với các ngành công nghiệp tương 
ứng của họ. NIRA phần lớn dựa trên mô 
hình phát-xít Ý được Benito Mussolini 
áp dụng tại Ý, một nhân vật lúc đó được 
nhiều người tiến bộ Hoa Kỳ ngưỡng mộ.

Vào ngày 27/05/1935, các thẩm 
phán đã đồng ý bãi bỏ NIRA sau vụ 
kiện A.L.A. Công ty Cổ phần Gia cầm 
Schechter v. Hoa Kỳ. Viết cho các đồng 
nghiệp của mình, ông Hughes kết luận 
rằng NIRA vượt quá quyền lực của quốc 
hội để điều chỉnh thương mại giữa các 
tiểu bang. Hơn nữa, NIRA đã giao quyền 
cho tổng thống mà không có các hướng 
dẫn cần thiết.

Vụ kiện United States v. Butler, kết 
luận ngày 06/01/1936, là một kết quả 
hỗn hợp đối với chính quyền Roosevelt. 
Vấn đề trong vụ này là tính hợp hiến 
của chương trình trợ cấp nông trại 
trong Thỏa thuận mới. Quyết định 
được thông qua 6–3, được soạn thảo bởi 
ông Justice Owen Roberts, có hai phần 
chính. Phần đầu nói rằng điều khoản 
thuế của Hiến Pháp (Điều I, Mục 8, 
Khoản 1) trao cho Quốc hội quyền 
chi tiêu gần như vô hạn cho “phúc lợi 
chung”. Phần thứ hai là quyết định 
thực tế của tòa án: Chương trình trợ 

cấp nông trại đã vi phạm Tu chính án 
thứ Mười và do đó vi hiến.

Phần đầu tiên được nghiên cứu rất sơ 
sài. Ông Roberts chỉ xem xét các tuyên 
bố mâu thuẫn của hai Nhà Sáng Lập, 
James Madison và Alexander Hamilton. 
Ông ta đã chấp nhận phiên bản của ông 
Hamilton. Nhưng ông ta đã không chú 
ý rằng phiên bản của ông Hamilton, 
được phát hành để thuận tiện cho chính 
trị sau khi Hiến Pháp được phê chuẩn, 
không phù hợp với các tuyên bố trước 
công chúng mà Hamilton đã đưa ra trước 
khi Hiến Pháp được phê chuẩn. Nó cũng 
không phù hợp với quan điểm của hầu 
hết những Nhà Sáng Lập khác: Hiến 
Pháp chắc chắn không trao cho Quốc hội 
thẩm quyền vô hạn trong việc chi tiền 
cho “Phúc lợi chung”.

Kết luận của tòa án trong phần thứ 
hai không đồng nhất theo phần thứ 
nhất. Tu chính án thứ Mười nói rằng các 
quyền lực không được giao cho chính 
phủ liên bang là để  dành cho các tiểu 
bang và người dân. Nhưng nếu như phần 
đầu tiên đã tuyên bố, Hiến Pháp trao cho 
Quốc hội quyền chi tiêu bất cứ thứ gì 
họ muốn, thì chương trình trợ cấp nông 
nghiệp nằm trong quyền hạn được giao 
của Quốc hội và Tu chính án thứ Mười 
không được áp dụng.

Ông Butler đã làm cho Thỏa thuận 
mới thua mất chương trình nông trại. 
Mặt khác, chính quyền sẽ sử dụng được 
một cách có lợi kết luận về “Phúc lợi 
chung” của tòa án.

Ngày 18/05/1936, chứng kiến quyết 
định đình đám của tòa án trong vụ Công 
ty Than Carter kiện Carter. Tòa án đã đề 
cập đến quyền lực của Quốc hội “điều 
chỉnh Thương mại… giữa các tiểu bang” 
(Điều I, Mục 8, Khoản 3). Đa số cho rằng 
quyền lực này không đủ rộng để cho 
phép Quốc hội kiểm soát việc sản xuất 
than. Ông George Sutherland, viết đại 
diện cho đa số năm thẩm phán, đã chỉ ra 
một cách chính xác rằng hoạt động sản 
xuất không được bao gồm trong phần 
"Thương mại" (Commerce) trong Hiến 
Pháp. Điều tiết sản xuất là công việc của 
các tiểu bang.

Cân bằng thất bại trong vụ kiện 
Carter Coal là chiến thắng của FDR 
trong vụ United States v. Curtiss-Wright 
Export Corporation được phán quyết vào 
ngày 21/12/1936. Ý kiến thống nhất với 
ông Sutherland kết luận rằng khi tổng 
thống tiến hành các hoạt động đối ngoại, 
ông ấy không bị giới hạn quyền hạn 
trong Hiến Pháp cấp cho ông ta. Tổng 
thống được thừa kế quyền bổ sung từ các 
Đại hội Liên minh và Lục địa 1775–1789.

Cơ sở lý luận của ông Sutherland 
được gọi là học thuyết về “thẩm quyền 
của chủ quyền có sẵn”. Nó đã được phát 
triển và tồn tại kể từ khi lập pháp. Tu 
chính án thứ Mười được thiết kế để hủy 
bỏ nó, như chính tòa án đã nhận ra vài 
thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, điều đó 
dường như không làm bận tâm bất kỳ 
thẩm phán nào vào năm 1936.

Họ đã hoàn thành điều luật cân bằng 
của mình trong vụ án Ủy ban Quan hệ 
Lao động Quốc gia kiện Tập đoàn Thép 
Jones & Laughlin, kết luận ban hành vào 

ngày 12/04/1937. Vấn đề chính trong vụ 
án là liệu quyền lực của Quốc hội để điều 
chỉnh thương mại giữa các tiểu bang 
có đủ rộng để cho phép Quốc hội điều 
chỉnh quan hệ lao động hay không giữa 
các tiểu bang trong một tập đoàn lớn.

Ông Hughes, viết cho đa số 5–4, 
nói “có”. Ông thừa nhận rằng quan hệ 
lao động là một phần của sản xuất chứ 
không phải của thương mại. Nhưng ông 
cho biết tình trạng bất ổn lao động trong 
một công ty khổng lồ giữa các tiểu bang 
có thể gây ra gián đoạn nghiêm trọng cho 
thương mại giữa các tiểu bang. Ông nói, 
điều khoản thương mại đã trao cho Quốc 
hội quyền bảo vệ chống lại kiểu gián 
đoạn này.

Những người viết về luật hiến pháp 
hầu như luôn bỏ qua ba khía cạnh quan 
trọng của vụ Jones & Laughlin. Thứ 
nhất, đó là một sự thỏa hiệp: Ý kiến của 
ông Hughes cho phép Quốc hội điều 
chỉnh các mối quan hệ lao động trong 
các công ty lớn giữa các tiểu bang nhưng 
không phải trong các công ty nhỏ hơn, 
trong một tiểu bang. Thứ hai, việc đọc kỹ 
ý kiến cho thấy nó dựa nhiều vào điều 
khoản cần thiết và phù hợp của Hiến 
Pháp (Điều I, Mục 8, Khoản 18) hơn là 
vào điều khoản thương mại. Thứ ba, ý 
kiến của ông Hughes đã áp dụng sai điều 
khoản cần thiết và phù hợp. Tôi sẽ giải 
thích tất cả những điều này trong phần 
thứ năm của loạt bài này.

1937: Tòa án hủy bỏ các hạn chế 
trong đánh thuế và chi tiêu
Đạo luật cân bằng kết thúc một tháng sau 
vụ án Jones & Laughlin, với thông báo 
của Thẩm phán phe truyền thống Willis 
Van Devanter rằng ông sẽ nghỉ hưu.

Nhớ lại rằng ở vụ United States v. 
Butler, tòa án nói rằng Quốc hội có thể 
chi tiền cho bất kỳ chương trình nào mà 
họ mong muốn vì phúc lợi chung. Bởi vì 
đó không phải là một phần trong quyết 
định thực tế của tòa án – và mâu thuẫn 
về mặt kỹ thuật – không luật sư có uy tín 
nào sẽ xem những nhận xét đó là tiền lệ 
ràng buộc.

Tuy nhiên, trong vụ Helving kiện 
Davis, kết luận vào ngày 24/05/1937, 
Thẩm phán Benjamin Cardozo đã coi 
những nhận xét đó như một tiền lệ. Ông 
tuyên bố rằng quyền lực của Quốc hội 
trong việc chi tiêu cho bất kỳ mục đích 
phúc lợi chung nào "hiện đã được giải 
quyết theo quyết định". Ông nói thêm 
rằng bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào về việc 
liệu một chương trình chi tiêu nhằm gia 
tăng phúc lợi chung đều phải được giao 
cho Quốc hội. Chỉ có hai thẩm phán bất 
đồng quan điểm: James McReynolds và 
Pierce Butler. Ông Sutherland quay trở 
lại cội nguồn cấp tiến của mình bằng 
cách tham gia vào số đông.

Ông Cardozo cũng đã viết ý kiến 
trong vụ Steward Machine Co. v. Davis, 
kết luận cùng ngày với vụ Helvering. 
Hiến Pháp yêu cầu rằng “thuế trực thu” 
được phân bổ (“chia phần”) giữa các tiểu 
bang theo dân số. Steward Machine giữ 
lại một khoản thuế An sinh Xã hội trực 
tiếp đối với việc sử dụng lao động của 
người chủ. Quốc hội đã không bận tâm 

đến việc phân bổ nó.
Ông Cardozo ngụy biện rằng khoản 

thu này là một "thuế tiêu thụ đặc biệt" 
và do đó là thuế gián tiếp. Trên thực tế, 
“thuế tiêu thụ đặc biệt” là thuế đánh 
vào tiêu dùng, không phải sử dụng lao 
động. Ông Cardozo bỏ qua điều này, thay 
vào đó dựa vào những tiền lệ mà không 
chứng minh được kết luận của mình.

Trong một thế giới hoàn hảo, những 
quyết định thiếu trung thực của ông 
Cardozo trong vụ Helvering v. Steward 
Machine làm giảm uy tín của ông ta. Tuy 
nhiên, những người tạo dựng được danh 
tiếng của luật gia nói chung đều chia sẻ 
triết lý nghiêng cánh tả của ông, vì vậy 
họ bỏ qua cho ông ta.

Hậu quả thực tế
Những hậu quả thực tế từ kết luận của 
các vụ Butler, Helvering và Steward 
Machine thật tàn khốc. Trước khi có 
những quyết định đó, Quốc hội thường 
cân đối ngân sách hoặc thặng dư. Trong 
85 năm kể từ đó, Quốc hội hiếm khi cân 
bằng được ngân sách và quy mô thâm 
hụt tiếp tục tăng nhanh.

Hơn nữa, như ông Justice Butler đã 
viết dự đoán trong bài bất đồng quan 
điểm về vụ Steward Machine của mình, 
những quyết định này cho phép Quốc 
hội hối lộ các tiểu bang bằng tiền của 
chính công dân của họ. Điều này làm 
suy yếu tính độc lập của nhà nước và 
làm suy yếu sự kiểm tra trong hệ thống 
hiến pháp.

Việc loại bỏ các giới hạn đối với 
quyền chi tiêu của liên bang cũng tạo 
ra một nhóm lợi ích đặc biệt theo đuổi 
dollar liên bang, bất kể lợi ích công cộng. 
Vì những quyền lợi đặc biệt đó tài trợ 
cho các chiến dịch tái tranh cử của Quốc 
hội, các thành viên hợp tác của Quốc 
hội có thể tại vị trong nhiều thập kỷ. 
Hơn nữa, kể từ những năm 1960, chính 
phủ liên bang đã sử dụng quyền chi tiêu 
không bị kiểm soát của mình để tạo ra 
sự phụ thuộc, tài trợ cho các nguyên 
nhân chính trị được ưu ái, thúc đẩy các 
lý thuyết xã hội ngoài lề và phá hoại văn 
hóa truyền thống.

Các cuộc tấn công tiếp theo của Tối 
cao Pháp viện nhằm vào Hiến Pháp 
xảy ra ở vụ án Hoa Kỳ kiện Carolene 
Products, kết luận vào năm 1938 và vụ 
Hoa Kỳ kiện Miller, kết luận vào năm 
1939. Tôi sẽ giải thích các vụ này trong 
bài xã luận bàn về quyền tự do dân sự.

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

Ông Robert G. Natelson là cựu giáo 
sư luật hiến pháp và là nhà sử học hiến 
pháp. Ông là chuyên gia cao cấp về Luật 
Hiến Pháp tại Viện Độc lập ở Denver. 
Ông là tác giả của “Bản Hiến Pháp Gốc: 
Những Gì Hiến Pháp Thực Sự Nói Và 
Hàm Nghĩa” (xuất bản lần thứ 3, 2015).

Vui lòng đón xem Phần 4 “A Packed 
Court—and a Federal Land Grab” 
trong loạt bài “Tối Cao Pháp Viện Viết Lại 
Hiến Pháp Như Thế Nào”.

Minh Khanh biên dịch
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Trên mảnh đất 
này, những người 
theo kiểu truyền 
thống là được rèn 
luyện mà thành, 
chứ không phải 
họ sinh ra đã vậy.

Tối cao Pháp viện đã viết lại Hiến Pháp như thế nào: 1937–1944
Phần 3: Tòa án trên bờ vực

Ông Franklin 
Delano 
Roosevelt 
(1882–1945), 
Tổng thống thứ 
32 của Hoa Kỳ 
vào năm 1936.

KEYSTONE FEATURES/GETTY IMAGES

Cốt cách của 
các Quý Bà 
và Quý Ông 
thời xưa

ra bất cứ người của công chúng nào có 
thể hội đủ phẩm chất của một người 
kiểu “trường xưa”, cũng có vài trường 
hợp ngoại lệ nhưng một số người hiện 
đang yên nghỉ trong mộ phần của họ 
xứng đáng với vòng nguyệt quế này.

Trong những năm thiếu thời, tôi 
biết rõ một số quý ông và quý bà có 
khí chất, phong thái, và phong cách 
tao nhã khiến họ khác biệt với những 
người cùng thời. Sẽ rất khó để đưa 
những người này vào một công thức 
mô tả chung, mặc dù tất cả họ đều có 
chung một số phẩm chất. 

 
Tác phong và trang phục 
Tác phong là dấu hiệu dễ nhận biết 
nhất của quý ông và quý bà thời xưa.

Đây là những người không chỉ nói 
suông “vui lòng” và “cảm ơn”. Những 
người đàn ông đứng dậy khi khách 
khứa bước vào phòng, nhường ghế 
trên các phương tiện giao thông công 
cộng cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi, và bỏ 
mũ ra trong suốt các cuộc giới thiệu 
hay buổi chào hỏi. Còn những người 
phụ nữ thì lịch thiệp chào đón các vị 
khách, nhã nhặn khi đưa ra ý kiến, và 
là những người lắng nghe chăm chú 
và chu đáo.

Trên tất cả, họ muốn các vị khách 

và bằng hữu cảm thấy được chào đón. 
Khi trưởng thành, vị giáo sư đại học 
và sau này là người bạn tốt của tôi, 
ông Ed Burrows luôn khiến tôi ấn 
tượng vào bất cứ dịp nào ông đón tiếp 
vợ chồng tôi trước cửa nhà của ông. 
Nếu cần, ông sẽ lấy và treo áo khoác 
ngoài của chúng tôi lên; ân cần hỏi 
han sức khỏe của chúng tôi; và trong 
vòng vài phút sau khi chúng tôi đến, 
ông luôn hỏi xem chúng tôi có muốn 
uống gì không - nước lọc, cà phê, hay 
trà lạnh.

Trang phục cũng là một biểu hiện 
bên ngoài cho thấy một người thuộc 
tầng lớp này. Mặc dù những người thời 
xưa có thể ăn mặc giản dị - tôi hiếm 
khi thấy Ed đeo cà vạt - nhưng họ vận 
y phục rất chỉn chu. Khi cố nhớ lại, 
tôi không hề nhìn thấy Ed hoặc bất 
kỳ ai khác trong nhóm người tao nhã 
này mặc áo len dài tay với quần jean 
xẻ. Họ có thể trong trang phục ấy khi 
làm việc ở sân nhà phía sau, nhưng 
không bao giờ diện ở nơi công cộng. 
Khi những người theo phong cách 
truyền thống rời nhà đi làm, đi mua 
sắm, hoặc đi cà phê gặp bằng hữu, họ 
ăn vận tươm tất hơn là xuề xòa.
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JEFF MINICK 

N
gược dòng thời gian về 
thời trung học, tôi đã 
dành trọn một mùa hè 
để làm phụ việc trong các 
phòng hồi sức và phẫu 

thuật của bệnh viện Forsyth Memorial 
ở Winston-Salem, North Carolina. 
Trong ngày đầu tiên đi làm, tôi đã xem 
Tiến sĩ Norfleet phẫu thuật cắt bỏ 
thận của một bệnh nhân. Cuối buổi 
chiều hôm đó, tôi đã kể lại với cha, một 
bác sĩ gia đình, về trải nghiệm này.

Cha tôi thốt lên, “Ồ, Tiến sĩ 
Norfleet. Một quý ông đầy cốt cách 
thời trường xưa.”

Sự ngưỡng mộ trong giọng nói của 
cha đã khiến tôi tò mò. Cụm từ “quý 
ông đầy cốt cách của thời trường xưa” 
không phổ biến chút nào trong giới 
thiếu niên, và kể từ đó tôi thường áp 
dụng danh xưng “trường xưa” cho 
những quý ông và quý bà mà tôi gặp. 
Tuy vậy, tôi cũng không thể xác định 
cụ thể các tiêu chí của mình khi đưa 
ra một nhận định như vậy, đối với tôi 
danh xưng này dường như đề cập đến 
một người nào đó có phong thái và 
phẩm hạnh gắn liền với quá khứ hơn là 
hiện tại, một người có sự tu dưỡng tinh 
tế như vậy xem chừng đã vắng bóng 
trong cuộc sống hiện đại này, ai đó 
phải giống như bác sĩ Norfleet - người 
đã tác động đến cha tôi, khơi dậy sự 
tán dương và trân trọng của chúng tôi.

Có lẽ là do tôi đã quá già, có lẽ là do 
định nghĩa khó nắm bắt của hai chữ 
“trường xưa”, và có lẽ do nền văn hóa 
chúng ta đã xua đuổi phần lớn “các 
quý ông và quý bà” không phù hợp về 
quan điểm chính trị, nên tôi không thể 
nghĩ ra được bất kỳ ai mà tôi biết ngày 
nay phù hợp với hình tượng “trường 
xưa” của tôi. Tôi khá quả quyết rằng 
những người như thế vẫn còn tồn tại, 
cũng giống như việc tôi chắc chắn là 
các loài khủng long đã từng sải bước 
trên trái đất này, nhưng tôi lại chưa 
từng gặp chúng. Tôi không thể nghĩ 

Khắc họa Thiên nhiên: Tranh 
vẽ ánh sáng siêu việt của họa sĩ
Hoa Kỳ Joseph McGurl 
LORRAINE FERRIER

“Đứng trên bãi đất vắng lặng – tâm 
trí của tôi đắm mình trong bầu không 
khí trong xanh, và bay bổng trong 
một không gian vô tận – sự vị kỷ tan 
biến. Tôi phút chốc biến thành một 
nhãn cầu trong suốt. Tôi không là gì 
cả nhưng tôi ngắm nhìn được vạn 
vật,” Ralph Waldo Emerson, nhà viết 

tiểu luận người Mỹ và cũng là một 
triết gia duy tâm đã viết trong bài luận 
năm 1836 mang tên “Thiên Nhiên”.

Họa sĩ hàng đầu người Mỹ theo 
trường phái hiệu ứng ánh sáng, 
Joseph McGurl, luôn tìm kiếm trải 
nghiệm như vậy mỗi khi ông vẽ 
tranh ngoại cảnh. 
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Tác phong là 
điều dễ nhận biết 
nhất của các quý 

ông và quý bà
thời xưa. 

Fred McFeely Rogers
(1928-2003). Ông nổi tiếng vì đã 
tạo ra và là người dẫn chương 
trình thiếu nhi “Mr. Rogers’
Neighborhood.” (1968–2001).

“Mặt trời lặn trên Tetons” của Joseph McGurl. Sơn dầu trên bảng gỗ; 50cm x 60cm. 
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NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

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

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

Tommy Tran
State Farm Agent

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

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

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

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384

Quý Ông
Giống như ông Ed, những người bảo 
lưu cốt cách truyền thống khác mà tôi 
quen biết có những cách cư xử không 
hề giả tạo mà lại tự nhiên như vầng 
ánh dương. Tác phong xã giao nhã 
nhặn này đi kèm với sự duyên dáng, 
tinh tế nhưng tự nhiên và đúng mực. 

Nhiều năm về trước, Francis 
Pledger Hulme là một nhà thơ, nhạc 
sĩ cổ điển, đồng thời là một giáo sư đã 
về hưu, đã trở thành bạn của tôi trong 
một thời gian ngắn. Mặc dù tôi không 
thể nhớ chính xác là chúng tôi đã gặp 
nhau thế nào, nhưng Frank luôn có 
dáng dấp đường hoàng, nghiêm trang. 
Mặc dù tuổi đã cao và phải dùng gậy, 
nhưng ông luôn đứng thẳng, với bước 
đi nhanh nhẹn và nụ cười rạng rỡ trên 
khuôn mặt bất cứ khi nào ông nhìn 
thấy tôi hoặc một người quen khác. 
Chỉ nhìn cách ông ấy bước ra từ xe hơi 
của mình trên con đường nhà tôi, ông 
dắt theo chú chó giống Plott mà tôi đã 
quên tên rồi, cũng khiến tôi cảm thấy 
có gì đó đặc biệt.

Khi tìm hiểu thêm về thuở thiếu 
thời của Frank, tôi biết rằng ông đã 
trải qua tuổi thơ ở Asheville, cha mất 
sớm, việc học hành bị gián đoạn vì 
ông phải làm việc để chu cấp cho mẹ 
và em gái trong thời kỳ Đại Khủng 
Hoảng - sự tôn trọng của tôi dành cho 
ông ngày càng nhiều. Em gái ông từng 
chia sẻ một số câu chuyện về lòng bao 
dung của ông, rằng ông đã chăm lo 
cho gia đình mình tận tâm thế nào, 
nhưng tất cả những gì tôi nhận được 
từ Frank là chỉ những giai thoại hài 
hước và tự trào về khoảng thời gian 
chật vật đó.

 Đây là một quý ông truyền thống 
điển hình dễ nhận thấy của thời xưa.

 
Quý Bà
Đó là Vivien K, tôi biết cô ấy khi vẫn 
còn là một đứa trẻ sống ở thị trấn nhỏ 
của Boonville, North Carolina. Giống 
Ed hay Frank, cô luôn ân cần quan 
tâm đến người khác. Cô ấy bị trầm 
cảm nặng và luôn che giấu chuyện 
này với bạn bè. Theo lời mẹ tôi, Vivien 
là một thông tín viên tuyệt vời, có tài 
năng với những bài viết thông minh 
và hóm hỉnh.

Bà Frieda Speer mẹ của Allen, 
người bạn học thời niên thiếu của 
tôi, là một cư dân Boonville khác, 
cũng hội đủ tiêu chuẩn của một quý 
bà theo kiểu truyền thống. Lời nói 
dịu dàng, rộng lượng - bà luôn thúc 
giục các anh chị em và tôi ăn phần 
thức ăn thứ hai và thứ ba bất cứ khi 
nào chúng tôi dùng bữa trưa tại nhà 
bà - Frieda đã thực hành các giới 
luật đức tin tôn giáo một cách ôn 
hòa, khiêm tốn đến cuối đời, chẳng 
hạn như cung cấp bữa ăn miễn phí 
Meals on Wheels khi bà gần 90 tuổi. 
Là một nhà đầu tư thông minh, bà 
đã dành tiền để xây dựng thư viện 
đầu tiên tại Boonville.

Và giống như những người sống 
theo nếp truyền thống khác trong 
cuộc đời tôi, Frieda và Vivien sở hữu 
một số phẩm chất thanh tao nào đó 

khiến họ khác biệt với mọi người 
xung quanh, một điều chắc chắn “khó 
tả.” Điều đó, tôi có thể mô tả mơ hồ, 
nhưng là một sự bí ẩn nào đó, một cơ 
chế nội tại vô hình nào đó khiến họ 
duy trì được phong thái của những 
quý bà truyền thống.

 
Những người này từ đâu đến?
Chúng ta có thể cho rằng môi trường 
và thời gian mà họ lớn lên đã hình 
thành nên những phẩm chất đáng 
kính này. Tất cả họ đều lớn lên ở miền 
Nam nước Mỹ, nơi mà xã hội đề cao 
phong thái nhã nhặn lịch thiệp và 
chừng mực. Họ là những người sống 
sót sau thời kỳ Đại Khủng Hoảng và 
làm việc không mệt mỏi để chăm lo 
cho gia đình mình. Người nào cũng 
đều được kính trọng và yêu mến trong 
cộng đồng của họ.

Tuy nhiên họ là những viên ngọc 
quý hiếm, khác biệt với rất nhiều 
người cùng thời. Tôi cho rằng nhiều 
khả năng là họ đã được nuôi dưỡng 
trong những gia đình, nơi mà cha 
hoặc mẹ, hoặc cả hai, đã trao truyền 
những món quà cho họ, và rồi họ đã 
biến chúng thành điều dành riêng cho 
mình. Cả Ed và Frank thường ca ngợi 
những người mẹ của họ vì sự dạy dỗ 
của các đấng sinh thành, và với đức 
tin thành kính của Frieda, chúng ta 
có thể phỏng đoán rằng cha mẹ bà 
đã thấm nhuần cô bằng đức tin tín 
ngưỡng của mình.

Nói cách khác, trên mảnh đất này, 
những người theo kiểu truyền thống 
là được rèn luyện mà thành, chứ 
không phải họ sinh ra đã vậy.

 
Hồi sinh
Mặc dù là có ngoại lệ, sự tao nhã và sự 
tinh tế khó tìm được sự gắn kết đồng 
điệu với nền văn hóa ngày nay. Chẳng 
hạn, mạng xã hội chúng ta thường có 
nội dung khá phù phiếm, thô tục, ích 
kỷ, tự cao tự đại và gay gắt, sự thanh 
tao và phẩm giá dường như đã cúi đầu 
rời bỏ vũ đài.

Hãy thấy là mình may mắn nếu 
bạn quen biết một người vẫn duy 
trì phong thái truyền thống “trường 
xưa”. Hãy học hỏi hình mẫu chính 
trực đó. Mặc dù tôi hoàn toàn chưa 
hội đủ điều kiện, nhưng tôi đã học 
hỏi được rất nhiều bài học từ các quý 
ông và quý bà của giai tầng đó. Chính 
cuộc đời của họ là tấm gương cho tôi 
học hỏi. 

Và cho dù không có ai cầm tay 
dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta cũng 
có thể phục hưng những cốt cách của 
người xưa bằng cách thực hành phép 
lịch sự, thực hành các quy tắc giao 
tiếp, tôn trọng bản thân cũng như tôn 
trọng người khác.

Thực hành điều đó, những điều 
tưởng chừng chỉ có trong “những ngày 
xa xưa ấy” sẽ được hồi sinh trở lại.

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

Cốt cách của các Quý Bà
và Quý Ông thời xưa

Tiếp theo từ trang 13

Ảnh chụp cận cảnh những bông hoa tuyết diệu kỳ
Hành trình 14 năm chụp cận cảnh tinh thể bông tuyết của nhiếp ảnh gia người Nga Alexey Kljatov

ANNA MASON
 

Ông Alexey Kljatov là một nhiếp ảnh 
gia người Nga chuyên chụp những 
tinh thể bông tuyết. Hãy cùng The 
Epoch Times tìm hiểu về hành trình 
sáng tạo nghệ thuật của ông và chiêm 
ngưỡng những bức ảnh tinh thể bông 
tuyết trong như pha lê tuyệt đẹp. 

Mỗi bông hoa tuyết đều xuất hiện 
với hình dạng riêng biệt, và những 
bức ảnh phóng to những bông hoa 
tuyết mà Alexey Kljatov thực hiện đều 
vô cùng độc đáo.

Sinh ra và hiện vẫn sinh sống ở 
Moscow, Alexey là một nhiếp ảnh gia 
đã bước sang tuổi 46. Vào một đêm 
mùa đông năm 2008, khi tuyết bắt 
đầu rơi, ông ra ngoài ban công của 
căn chung cư tầng thứ 9 của mình với 
chiếc máy ảnh trong tư thế sẵn sàng 
chụp. Sau đó, khi phóng to những bức 
ảnh này với độ phân giải cao, Alexey 
chợt nhận ra những hình dạng của 
“thí nghiệm này” thật đáng kinh ngạc.

Do cha cùng mẹ đều đam mê nhiếp 
ảnh, ông Alexey sớm được tiếp xúc với 
bộ môn nghệ thuật này từ khi còn rất 
nhỏ. Những công cụ nhiếp ảnh thời 
Liên Xô rất tốt cho đến khi máy ảnh 
kỹ thuật số ra đời. Và khi đó, ông rất 
thích thú và cảm thấy ấn tượng với 
thứ công cụ nhiếp ảnh mới này.

“Trước tiên, tôi chụp hoa, sâu bọ và 
bươm bướm,” ông chia sẻ. “Tôi cũng 
chụp phong cảnh thiên nhiên và cảnh 
quan đô thị, đặc biệt là cảnh lung linh 
của thành phố về đêm; tôi còn chụp 
cả ảnh mặt trăng với độ phân giải cao. 
Trong vài năm, tôi đã mê mẩn với 
chức năng chụp HDR (High Dynamic 
Range: tạm dịch là dải tương phản 
động rộng).

Giờ đây, nhiếp ảnh gia Alexey 
chuyên tâm chụp ảnh tinh thể của 
những bông tuyết. Những tác phẩm 
của ông được bán rộng khắp, được 
NASA giới thiệu, và được xuất hiện 
trong nhiều thời báo như USA today 
và Fox News. Chặng đường chụp 
ảnh tinh thể bông tuyết bắt đầu khi 
Alexey tính cờ nhìn thấy những 
hình ảnh hoa tuyết của nhiếp ảnh 
gia Kenneth Libbrecht trên một 
trang web.

“Không ngôn từ nào có thể diễn tả 
sự ngạc nhiên, cảm giác không tưởng 
khi nhìn thấy hình dạng của những 
tinh thể hoa tuyết trong những bức 
ảnh đó,” ông thốt lên. “Từ lúc đó, tôi 
đã mong mỏi đông sang để được tự tay 
chụp những tinh thể hoa tuyết.”

Kể từ đêm đầu tiên tại ban công đó, 
kỹ năng nhiếp ảnh của ông cũng như 
sự am hiểu về những tinh thể nước đã 
có nhiều sự tiến bộ vượt bậc.

Cảm hứng đó dường như bất tận 
vì hình dáng của những tinh thể hoa 
tuyết là vô cùng đa dạng và phong phú:

“Vâng, mỗi tinh thể bông tuyết 
có thể được liệt vào một trong những 
phân loại bông tuyết, và số lượng thể 
loại này khá khiêm tốn. Ngoài ra, một 
số chúng nhìn như nhau, nhưng, mỗi 
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một tổ hợp bông tuyết đều khiến tôi 
phải ồ lên khi tôi phóng to những 
tấm ảnh lên màn hình chiếu với độ 
phân giải cao,” ông chia sẻ.

Sau nhiều năm bắt đầu công 
việc này với máy ảnh cầm tay điều 
chỉnh tự động, với vỏ bọc máy 
chống thấm nước, Alexey đã tiến 
đến những cách điều chỉnh cao cấp 
khác; ông tâm sự, “Với nhiều thấu 
kính, chân máy, chức năng chụp 
hàng loạt, và phương pháp xử lý 
hậu kỳ pipeline”.

Ông thích ra khỏi thành phố đến 
vùng Tver, là một vùng đất được 
mô tả với những hồ nước lớn, rừng 
và đầm lầy; tuy nhiên Alexey khẳng 
định ban công tại căn chung cư mà 
ông đang sống vẫn là một địa điểm 
vô cùng lý tưởng để chụp ảnh tinh 
thể bông tuyết. 

“Chỉ cần đi hai bước tới ban 
công, tôi ngay lập tức có thể chụp 
hình,” Alexey tâm sự.  “Tôi cá thể 
chụp cả ngày lẫn đêm mỗi khi thấy 
tuyết rơi qua cửa sổ. Không ai quấy 
rầy tôi.”

Khi thực hiện công việc này, 
nhiệt độ ngoài trời rơi vào tầm dưới 
23 – 25°F, nếu nhiệt độ không đạt 
mức này, những bông hoa tuyết sẽ 
tan nhanh. Và khi chụp ảnh tại ban 
công, tôi có thể vào nhà khi thời tiết 
trở nên quá giá buốt,” ông chia sẻ.

Và đâu là những hình ảnh hoa 
tuyết mà ông đặc biệt tâm đắc?

Một trong những bức ảnh hoa 
tuyết yêu thích nhất được ông chụp 
vào mùa đông năm trước - stellar 
dendrite, một trong những thể loại 
có phần tâm tinh thể rất đẹp mắt 
“nó có hình dáng như một kim tự 
tháp ba chiều lục giác với những 
cánh rất đẹp.”

“Chúng có phần ngoài như 
những bông tuyết, và phần này có 
cấu trúc những ngôi sao với những 
cánh sao, tỏa ra các hướng, kể cả 
vào trong. Đây là một cấu trúc vô 
cùng hiếm gặp,” ông nói.

“Có một cấu trúc cũng rất đặc 
biệt tựa như một cái đĩa nhỏ và 
không có bất kỳ cánh nào, kích 
thước độ chừng 1mm từ đầu này 
sang đầu bên kia. Tuy nhiên, tinh 
thể bé nhỏ này đã thu hút sự tập 

trung của tôi. Tôi đã quan sát nó 
bằng mắt thường trên phông nền 
màu đen: tinh thể này hình vuông!”

“Hầu như mọi bông tuyết đều có 
dạng đối xứng hình lục giác, hoặc 
một biến thể, nhưng mẫu vật này 
có dạng đối xứng vuông vắn rất rõ 
ràng không chỉ hình dạng mà còn 
tất cả các chi tiết bên trong.”

Theo Alexey, chúng ta có thể so 
sánh bộ môn chụp ảnh hoa tuyết 
này với những bộ môn như săn 
bắn, câu cá, sưu tầm khoáng vật, 
rằng bạn khó có thể biết được hôm 
nay bạn sẽ tìm thấy thứ gì, Đôi khi, 
vào một ngày may mắn, ông sẽ chộp 
được một ‘siêu bông tuyết.’

“Đó là khi những siêu bông 
tuyết độc đáo ở khắp mọi nơi mà 
tôi có thể hướng tầm mắt đến, tôi 
hướng máy ảnh thật nhanh để có 
thể bắt được nhiều nhất những báu 
vật đang rơi,” ông nói.

Những siêu bông tuyết này vô 
cùng hiếm gặp, và đôi lúc những 
khoảnh khắc như vậy rất ngắn 
ngủi. Tuy nhiên, chỉ với nửa giờ, 
bạn có thể bắt được những bức ảnh 
gây kinh ngạc, rất đáng để chờ đợi 
sau nhiều mùa đông giá buốt.

Giống như nhiều nhiếp ảnh gia, 
Alexey có cái nhìn tích cực với nền 
tảng Instagram, vì nhờ nó, ông có 
thể giới thiệu những tác phẩm của 
mình với công chúng. Ông cũng 
sử dụng Facebook, phát triển một 
thư viện ảnh trên Patreon, gom tất 
cả vào trang web cá nhân của ông: 
alexey-kljatov.pixels.com, cùng 
với dịch vụ in ảnh theo yêu cầu, 
FineArtAmerica.

“Mục tiêu chính của tôi là cho 
công chúng thấy một phần nào thế 
giới của những thứ được phóng to 
này, những thứ mà mắt chúng ta 
không thể nhìn thấy được,” ông 
chia sẻ.

 
Chia sẻ câu chuyện của bạn với 
chúng tôi tại emg.inspired@
epochtimes.com và tiếp tục nhận 
lấy nguồn cảm hứng hàng ngày 
bằng cách ghi danh nhận bản tin tại 
TheEpochTimes.com/newsletter
 
Song Ngư biên dịch

Chúng ta cũng có thể phục hưng những cốt cách của người xưa bằng cách thực hành phép lịch sự, thực hành các quy tắc 
giao tiếp, tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng người khác.

Tác phong là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của quý ông và quý bà thời xưa.
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Cảm nhận về thiên nhiên
Trong suốt quá trình vẽ ngoại cảnh của 
McGurl, ông luôn cố gắng cẩn trọng để 
hiểu mọi khía cạnh của cảnh vật. “Khi 
tôi vẽ tranh ngoại cảnh, tôi phân tích tỉ 
mỉ thiên nhiên và sau đó tổng hợp lại trên 
bảng vẽ của mình,” ông chia sẻ.

Mỗi khi McGurl vẽ tranh ngoài trời, 
ông sẽ phân tích ánh sáng và dự đoán 
trước sự thay đổi của các yếu tố tự 
nhiên—thường là thay đổi với tốc độ ánh 
sáng. Ông ví điều đó giống như đang vẽ 
thời gian vậy.

Ví dụ, khi vẽ cảnh hoàng hôn, ông 
thực sự có cảm giác đang vẽ tương lai, 
hiện tại và quá khứ. Lúc đầu, khi chuẩn bị 
vẽ, ông sẽ khảo sát cảnh quang, mặt trời, 
mây và các yếu tố khác, để xác định điều 
gì ông đoán là có thể xảy ra. Từ đó ông có 
thể vẽ ra tương lai. Đó là một quá trình 
cân chỉnh tinh tế chỉ với một lần liễu giải 
chính xác vì nếu sự phối màu của bức 
tranh quá tối hoặc quá sáng, bức tranh sẽ 
bị hủy hoại. 

Sau khi McGurl phác thảo những phán 
đoán của mình, ông sẽ dành khoảng năm 
phút để vẽ ra hiện tại, cảnh hoàng hôn 
thực sự. Khi đó, ông sẽ điều chỉnh bức 
tranh của mình để thể hiện hoàng hôn 
khi khung cảnh mở ra trước mắt, vẽ cho 
đến khi bầu trời tối sầm lại. Sau đó, ông 
bắt đầu họa lại quá khứ, vẽ cảnh hoàng 
hôn từ ký ức gần đây của mình.

Việc họa một bức tranh hoàng hôn 
ngoại cảnh chỉ mất 20 phút, nhưng 
thường tốn thời gian cho việc diễn giải 

những thay đổi đa dạng của thời tiết. Lý 
tưởng nhất  để ông hoàn thành một tác 
phẩm là trong khoảng ba giờ.

Trong Studio
Khi vẽ ngoại cảnh, ông McGurl tỉ mỉ sao 
chép cảnh thiên nhiên thực tế, nhưng 
trong studio ông lại lấy cảm hứng từ 
chúng hơn là sao chép chúng.

Ví dụ, ông hiện đang vẽ một bức tranh 
khung cảnh sườn đồi ở Ý trong studio 
của mình. Ông đang nghiên cứu một bức 
tranh vẽ ngoại cảnh mà trong đó đỉnh của 
một ngọn núi phía xa được chiếu rọi bởi 
ánh mặt trời lặn ở đằng sau. Khi bắt đầu 
vẽ tranh trong studio, ông đã thay đổi ánh 
sáng mặt trời để người xem nhìn vào mặt 

trời và ngọn núi có thể thấy được đường 
hắt bóng. Vì vậy, đó không phải là một 
bản sao phác thảo ngoại cảnh; mà bản 
vẽ này chính là được truyền cảm hứng từ 
hình ảnh đó; tuy nhiên tất cả các yếu tố 
tự nhiên trong bức tranh phong cảnh mà 
ông đang họa lại đều là những điều mà 
ông từng chứng kiến khi vẽ tranh tại Ý.

Ông McGurl nhiều lần được truyền 
cảm hứng bất tận từ những bức vẽ ngoại 
cảnh của mình. Ví dụ, mười năm trước, 
ông đã vẽ 12 bản phác thảo khác nhau 
về một ngôi nhà mộc mạc của Ý. Trong 
studio, mỗi tác phẩm mà ông chế tác từ 
các bức tranh ngoại cảnh sẽ không giống 
những gì mà các bức phác thảo đã truyền 
cảm hứng cho ông. Kiến trúc là giống 

nhau trong mỗi khung cảnh, nhưng 
không gian và hướng nhìn thì khác nhau.

Ông nhận xét: “Giống như những 
người theo chủ nghĩa siêu việt, tôi tin rằng 
trong tự nhiên bạn có thể trải nghiệm sự 
kết nối chặt chẽ giữa bản thân và những 
điều đẹp đẽ mỹ diệu.” Cũng theo tinh thần 
đó, những bức tranh theo trường phái 
ánh sáng được chế tác một cách tinh mỹ 
của McGurl phải được xem như những 
kết nối với  sự thần thánh của thiên nhiên 
– hay còn gọi là nhãn cầu trong suốt, như 
ông Emerson đã nói.

Để tìm hiểu thêm về họa sĩ Joseph McGurl, 
vui lòng truy cập JosephMcGurl.com
Thanh Ân biên dịch

Hai bức tranh thuộc “Dự án tranh vẽ Quần đảo Cảng: Crystalline Light, Prince Head” của Joseph McGurl. Sơn dầu trên gỗ; 60 x 45 cm. 

Trái: Họa sĩ trường phái ánh sáng hàng đầu người Mỹ Joseph McGurl; Phải: Nghiên cứu thực địa “Dọc bờ biển Acadian” của Joseph McGurl. Sơn dầu trên vải; 22cm x 30 cm.

ALL PHOTOS COURTESY OF JOSEPH MCGURL

“Những Luồng Sáng” của Joseph McGurl. Sơn dầu trên vải; 76cm x 101cm.

“Nắng ban mai” 
của Joseph 

McGurl.
Sơn dầu trên 

bảng gỗ;
40cm x 50cm. 

Vinh danh nghệ thuật 
Luminism
Phong cách ánh sáng trong hội họa, 
như tên gọi đã thể hiện, chính là tất cả 
những chủ đề liên quan tới ánh sáng 
và ý nghĩa tinh thần của nó. Các họa 
sĩ người Mỹ, được truyền cảm hứng từ 
các họa sĩ của trường Hudson River, 
bắt đầu vẽ tranh theo trường phái ánh 
sáng vào cuối thế kỷ 19, mặc dù thuật 
ngữ “Luminism” mới được đặt ra mãi 
đến năm 1954.

Đặc trưng của dòng tranh này là vẽ 
tranh phong cảnh hoặc biển cả với gam 
màu sắc trong trẻo, mát mẻ, bầu trời bao 
la rộng lớn và những vật thể được vẽ chi 
tiết đầy tinh tế được ánh sáng chiếu 
rọi vào một cách khéo léo. Họa sĩ theo 
trường phái ánh sáng đã pha trộn các 
nét vẽ của mình đến mức không để lại 
một vết tích nào, tạo nên sự hoàn thiện 
tinh xảo, thu hút sự chú ý của người 
xem vào sự kỳ thú của thiên nhiên.

Tình yêu của McGurl dành cho 
tranh phong cảnh
Ông Mc Gurl chịu ảnh hưởng sâu sắc 
bởi những bức tranh phong cảnh ở thế 

kỷ 19 mà ông đã từng xem thời trung 
học. Lúc đó, ông đã tham gia các lớp 
học nghệ thuật tại bảo tàng mỹ thuật ở 
Boston, nhưng ông không hề biết rằng 
mình đang ngắm nhìn các bức tranh 
của trường phái ánh sáng. Ông chỉ đơn 
giản là bị cuốn hút bởi phong cách vẽ 
tả thực.

Tình yêu thiên nhiên của ông xuất 
phát từ việc ông lớn lên ở ngoại ô 
Boston, tại một thị trấn tên Quincy, nơi 
có những ngôi nhà nhỏ trong những 
lô đất nhỏ dọc các con phố, khiến ông 
cảm thấy sợ hãi sự ngột ngạt. Tuy 
nhiên, sân sau của gia đình ông lại 
quay ra biển; ở nơi đó ông thoải mái 
dành thời gian để khám phá các hòn 
đảo bằng cách bơi lội, lướt ván, và chèo 
thuyền với các anh chị em của mình. 
Điều đó đem lại cho ông một cảm giác 
tự do bao la.

Cha của ông McGurl là một họa 
sĩ bích họa nổi tiếng, người đã truyền 
cảm hứng cho ông Joseph về tinh 
thần làm việc nghiêm túc – là điều 
cần thiết để nuôi dạy năm người con 
của mình. Ông McGurl chưa bao giờ 
được học vẽ tranh phong cảnh. Ông 
đã từng được học ở một trường cao 
đẳng nghệ thuật nhưng không học 

được gì nhiều vì các giáo viên ở đó 
không có kỹ năng dạy vẽ tranh tả 
thực. Tuy nhiên, chính những trải 
nghiệm ban đầu ở Boston đã tác động 
sâu sắc đến quyết định theo đuổi con 
đường vẽ tranh phong cảnh của ông.

Tại sao vẽ tranh ngoài trời?
Đối với các nghệ sĩ cuối thế kỷ 18 và 
19, vẽ tranh ngoài trời được xem như 
một nghiên cứu khoa học cũng như 
sáng tạo để tìm hiểu về thế giới tự 
nhiên. Chúng không phải là những 
bức tranh được hoàn thành chỉ để giữ 
cho riêng họ. Ví dụ, các nghiên cứu 
về đám mây của John Constable cho 
thấy sự hình thành đám mây cùng 
với các ghi chú mô tả phong phú và 
chi tiết về khí tượng. Thường thì ông 
mô tả một khối đất bằng cách phác 
họa những nét vẽ nguệch ngoạc ở 
cuối bảng phác thảo.

Đối với ông McGurl, kết nối trực 
tiếp với thiên nhiên là điều cần thiết 
khi ông vẽ tranh theo trường phái ánh 
sáng. Đó là một trong những lý do 
vì sao ông họa nên những bức tranh 
ngoài trời, và cũng là nguyên nhân 
ông chưa bao giờ dùng ảnh chụp trong 
quá trình sáng tác nghệ thuật của 
mình. Ông giải thích rằng trường phái 
vẽ ánh sáng là tất cả những gì xoay 
quanh ánh sáng và tinh thần; một 
bức ảnh chụp không có phẩm chất đó. 
"Không có ánh sáng trong bức ảnh. 
Nếu bạn tắt bóng đèn chiếu vào đó, thì 
sẽ không có ánh sáng phát ra từ trong 
bức ảnh đó.”

Ông cho biết thêm bởi vì các bức 
ảnh không chứa ánh sáng, nên việc vẽ 
từ ảnh chụp có nghĩa là người họa sĩ 
không vẽ ánh sáng mà là vẽ màu sắc, 
kết hợp màu này với màu khác. Đối với 
ông McGurl, vẽ tranh ngoài trời là điều 
vô cùng cần thiết để ông có thể diễn 
giải ánh sáng và cảm thụ giá trị của 
chúng trong các tác phẩm của mình.

McGurl xem những bức vẽ ngoại 
cảnh giống như một công cụ nghiên 
cứu, tương tự như những người cùng 
nghề với ông đã làm cách đây từ nhiều 
thế kỷ để liễu giải sâu hơn về tự nhiên. 
60% các bức vẽ ngoài trời của ông hoàn 

toàn đơn thuần là những tác phẩm 
nghiên cứu khoa học. Ông không có 
nhã hứng chỉ tạo ra một bức tranh 
hoàn hảo ngoài hiện trường, nhưng 
nếu có, chúng thường được bán ở 
xưởng của mình.

Xuyên suốt các bức tranh phong 
cảnh ngoài trời của mình, McGurl luôn 
trung thực với khung cảnh trước mặt 
bằng cách khắc họa thật tỉ mỉ những 
gì mà ông nhìn thấy. Và hơn thế nữa, 
vượt xa những trải nghiệm bề mặt, ông 
muốn truyền tải một vẻ đẹp diệu kỳ. 
Mỗi bức tranh vẽ không khí ngoài trời 
của McGurl phản ánh cuộc trò chuyện 
của ông với thiên nhiên, gợi lên những 
rung động và tình cảm chân thành 
tác động đến ông tại thời khắc đó.

Những thử thách của vẽ tranh 
phong cảnh ngoài trời
“Tranh vẽ ngoài trời là một trong 
những phong cách khó nhất, bởi vì 
bạn có sự giới hạn về khoảng thời gian 
để hoàn thành trước khi ánh sáng thay 
đổi, và ánh sáng thường là thay đổi liên 
tục,” ông nói. McGurl yêu thích các thử 
thách của vẽ tranh phong cảnh và biển 
cả dưới điều kiện đặc biệt như vậy.

Ví dụ khi ông đang vẽ đại dương, 
bên cạnh việc thay đổi ánh mặt trời 
liên tục còn có thủy triều lên xuống, 
một cơn gió thoảng qua cũng có thể 
làm phân tán ngay lập tức những 
phản chiếu tuyệt đẹp mà ông đang vẽ, 
chuyển đề tài của ông thành những 
con sóng hoặc những gợn sóng.

Đôi khi chủ thể thậm chí có thể ra 
khơi xa. McGurl hồi tưởng lại việc dạy 
một xưởng vẽ tranh ở gần bến cảng. 
Một nhóm học sinh đang vẽ một chiếc 
thuyền nhỏ dễ thương thì khoảng 
một giờ trong khi vẽ, họ quan sát thấy 
một người đàn ông xuống thuyền, lái 
thuyền buồm và ra khơi.

Một thách thức khác của việc vẽ 
tranh phong cảnh là làm thế nào để 
thể hiện nhiều chi tiết đa dạng và chất 
liệu thành màu sơn trong bức tranh - từ 
hàng nghìn chiếc lá trên một cây, đến 
hàng triệu cái cây trong một khu rừng 
xa xôi, cho đến vô số đám mây bồng 
bềnh bay lượn đan xen trên bầu trời.

Khắc họa Thiên nhiên
Tranh vẽ ánh sáng siêu việt của họa sĩ Hoa Kỳ Joseph McGurl 

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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Những món trang sức 
được chế tác bởi các 
nghệ nhân uy tín, mẫu 
thiết kế là độc nhất vô 
nhị, cho dù đó là mẫu 
của nhà thiết kế hay 
của bạn.

BILL LINDSEY
 

Trong khi hiện nay có vô vàn mẫu 
thiết kế trang sức thì việc sở hữu 
một chiếc nhẫn, vòng đeo tay, hay sợi 
dây chuyền độc nhất vẫn đem lại sức 
hấp dẫn rất lớn. Có hai cách để thực 
hiện việc này: Cách thứ nhất là mua 
những trang sức thiết kế riêng được 
làm sẵn bởi các nhà thiết kế chuyên 
làm ra những món hàng độc nhất vô 
nhị. Cách còn lại là làm việc với nhà 
thiết kế để làm ra món trang sức theo 
ý của bạn.

Phục sức một tác phẩm đầy 
nghệ thuật  
Trong 32 năm, Mark Lloyd, chủ tiệm 
trang sức Vanmark Jewelry ở Fort 
Lauderdale, Florida, thường xuyên 
chế tác các món đồ trang sức mang 
tính nghệ thuật. Nổi tiếng với những 
món trang sức có chủ đề về các loài 
cá, Lloyd cũng nhận các dự án thiết 
kế theo yêu cầu.

“Mục tiêu của tôi là tạo ra các 
món trang sức hoàn toàn đạt được 
mong đợi của khách hàng,” anh chia 
sẻ. “Chúng tôi bắt đầu với một thiết 
kế tổng thể dựa trên ý tưởng của 
khách hàng. Tôi sẽ đặt ra nhiều câu 
hỏi nhằm tinh chỉnh thiết kế tổng 
thể này và cho khách xem bản phác 
thảo về hình dạng của món trang 
sức. Tôi cũng đưa ra tổng chi phí ước 
tính để chắc chắn rằng nó phù hợp 
với ngân sách của khách. Khi nhìn 
vào bản phác thảo mà ánh mắt của 
họ sáng lên, tôi biết rằng chúng tôi đã 
sẵn sàng biến bản thiết kế ấy thành 
hiện thực.”

Những thiết kế độc nhất
Một nhà thiết kế khác cũng chế tác 
trang sức theo yêu cầu và cả các thiết 
kế riêng của mình là Robert Pelliccia. 
Các tác phẩm của anh được công ty 
JR Dunn Jewelers tại Lighthouse 
Point, Florida phân phối độc quyền.

Anh chia sẻ, “Chúng tôi tìm ý 
tưởng từ Pinterest để rút ngắn thời 

gian bắt đầu quá trình thiết kế 
của mình, chẳng hạn như việc tìm 
các họa tiết từ nhiều mẫu thiết kế 
khác nhau. Sau đó chúng tôi chắt 
lọc lại đến khi có được một thiết 
kế hoàn hảo.”

“Tôi có thể chế tác ra món đồ trang 
sức mới, sử dụng những hạt đá và 
kim loại sẵn có, nhưng có rất nhiều 
khách hàng yêu cầu tôi dùng những 
kim loại quý và đá quý mà họ được 
thừa hưởng hoặc lâu không dùng,” 
Lloyd cho hay. “Với cách làm này, 
khách hàng sẽ có được món trang sức 
yêu thương và mới mẻ.”

Trong giai đoạn này, nhà thiết kế 
và khách hàng sẽ thường xuyên trao 
đổi với nhau để bảo đảm rằng từ 
những món kim loại quý được cung 
cấp sẽ cho ra thành phẩm hoàn hảo.

“Tôi đã từng chế tác bạch kim, 
bạc, và nhiều loại vàng với độ tinh 
khiết khác nhau. Tôi cần phải làm 
sao để bảo đảm được màu sắc của 
thành phẩm sẽ trông giống hệt như 
khách hàng mong đợi,” anh chia sẻ. 
“Giai đoạn này tôi cũng cần quyết 
định được loại phông và kích thước 
của chữ được khắc vào trang sức 
cũng như các lớp kết cấu hoặc sản 
phẩm hoàn thiện như mong muốn.”

Khi bản thiết kế được hoàn thành, 
phần chi phí cuối cùng hoặc ước 
định sẽ được chốt cùng với khung 
thời gian hoàn thành sản phẩm. Rất 
nhiều nhà thiết kế cũng làm thành 
một hợp đồng và để khách hàng ký 
vào bản thảo. Nhà thiết kế cũng có 
thể yêu cầu một khoản tiền đặt cọc 
khoảng từ 20% đến 50% trên tổng chi 
phí vật liệu và khối lượng công việc 
cần thiết.

Trang sức theo yêu cầu được 
chế tác ra sao?
Có hai cách để chế tác trang sức theo 
yêu cầu.

Anh Lloyd chia sẻ, “Bạn có thể 
sử dụng phương pháp đúc mẫu chảy 
hoặc hàn xì. Khoảng 90% các sản 
phẩm theo yêu cầu của tôi được làm 
bằng phương pháp đúc mẫu chảy.”

Nhìn chung, quy trình chế tác bắt 
đầu từ việc nhà thiết kế khắc một 
mẫu hình bằng sáp của tác phẩm. 
Một số nhà thiết kế sử dụng máy in 
3-D để tạo ra mô hình sáp này. Sau 
đó, họ đặt mô hình sáp vào trong một 
ống hình trụ rồi đổ thêm thạch cao 
vào trong ống. Quá trình này cần 
được thực hiện cẩn thận để chắc 
chắn rằng bọt khí không xuất hiện 
trong thạch cao, vì có thể làm biến 
dạng trang sức thành phẩm.

Sản phẩm từ quá trình trên được 
nung trong lò qua đêm, trong thời 
gian này, mô hình sáp sẽ bị hóa hơi 
còn để lại khuôn âm bản. Vào ngày 
tiếp theo, nhà thiết kế có thể nấu 
chảy kim loại và đổ vào khuôn này.

Khi khuôn thạch cao được “làm 
nguội” trong nước mát, thạch cao sẽ 
tan ra và để lại món trang sức. Tại 
giai đoạn này, trang sức sẽ được chùi 
sạch, đánh bóng, và cẩn đá nếu cần. 

Lloyd chia sẻ rằng, quy trình hàn 
xì sẽ ít tốn thời gian hơn, vì khi ấy, 
nhà thiết kế có thể sử dụng những 
thành phần và vật phẩm được làm 
sẵn, từng mảnh riêng rẽ như phần 
móc cài của mặt dây chuyền chẳng 
hạn. Tuy nhiên, cả anh và Pelliccia 
đều thích phương pháp đúc mẫu 
chảy hơn. 

Nếu nhà thiết kế sử dụng đá quý, 
Lloyd lại thích cẩn chúng vào trang 
sức dưới sự quan sát của khách hàng. 
Anh chia sẻ, “Khách hàng cần phải 
tin tưởng tuyệt đối vào người thợ 
kim hoàn. Để bảo chứng cho niềm 
tin đó và loại bỏ bất kỳ nghi ngại nào 
trong việc dùng những viên đá quý 
của khách hàng, tôi sẽ quan sát và đo 
đạc kích thước của chúng trong giai 
đoạn thiết kế cùng với khách, yêu cầu 
khách đem viên đá trở lại khi tôi đã 
sẵn sàng cẩn chúng vào.”

“Trường hợp tôi cần phải giữ 
những viên đá quý, tôi sẽ dùng kính 
lúp để khách hàng có thể quan sát 
được tất cả những vết nứt chỉ riêng có 
của viên đá, đưa cho họ một bản vẽ 
thiết kế để xác nhận chính viên đá đó 
được cẩn vào thành phẩm.” 

Công việc chế tác ra một món 
trang sức theo yêu cầu có thể tiềm ẩn 
nguy cơ rằng món trang sức thành 
phẩm khác với hình dung ban đầu. 
Tuy nhiên, Lloyd và Pelliccia đều cho 
rằng nếu làm việc sâu sát với khách 
hàng trong giai đoạn thiết kế và cho 
họ xem mô hình sáp trước khi đúc, 
thì thành phẩm sẽ luôn là một món 
trang sức hoàn hảo.

Thiên Minh biên dịch

Mục tiêu của tôi là
tạo ra các món trang sức 
hoàn toàn đạt được mong 

đợi của khách hàng.
Mark Lloyd, chủ tiệm trang sức 

Vanmark Jewelry

Giáo sư Cuddeback cho biết: “Tôi cố 
gắng cẩn thận hết mức để không đưa ra tất 
cả các câu trả lời. Tôi thường xuyên lắng 
nghe với sự đồng cảm và trấn an các bạn 
sinh viên rằng họ không phải là những 
người đầu tiên gặp phải vấn đề đó.”

Tôi nói với họ rằng: “Bạn đang hỏi một 
câu hỏi rất hay. Thực tế là khi bạn đang 
hỏi câu hỏi này, thì bạn đang trên con 
đường đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.”

Tôi nói với họ rằng chúng ta đang 
cùng đồng hành với nhau trong hoàn 
cảnh này. “Bạn không cô đơn” là một chủ 
đề phổ biến. 

Để tiếp tục cố vấn cho sinh viên sau khi 
họ tốt nghiệp, ông Cuddeback đã thành lập 
trang web Life-Craft.org. Qua các bài báo và 
các video, ông đưa ra lời khuyên thiết thực 
về cách tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp, 
dựa theo những triết gia mà ông yêu thích.

 
Sẵn sàng giúp đỡ
Isaac Newton từng tuyên bố: “Nếu tôi có 
tầm nhìn xa hơn, thì đó là vì tôi đang đứng 
trên vai của những người khổng lồ.”

Giống như Newton, chúng ta cũng 
“đứng trên vai” của những người cố vấn. 
Nhiều người trong số họ có thể không 
nghĩ về bản thân mình trong vai trò đó. 
Giáo sư đại học và sau này là người bạn 
tốt của tôi, ông Edward Burrows ở Đại học 
Guilford, có lẽ không nghĩ rằng bản thân 
mình là người cố vấn cho tôi. Và tôi cũng 
không nghĩ rằng ông ấy là người cố vấn 
cho mình. Nhưng khi nhìn lại quá khứ, 
ông ấy thường cho tôi những lời khuyên 
tuyệt vời và luôn khuyến khích tôi phát 
huy tối đa năng lực của bản thân mình.

Mặc dù chúng ta có thể không nhận ra 
điều đó, nhưng chúng ta có thể đóng vai 
trò là người cố vấn – người hướng dẫn cho 
những người khác, bằng lời nói và việc 
làm của mình. Thông qua hành vi của 
bản thân và những lời khuyên mà chúng 
ta dành cho người khác, chúng ta có thể 
truyền cảm hứng cho họ theo đuổi ước mơ 
hoặc trở thành một người tốt hơn. Không 
phải lúc nào chúng ta cũng đưa ra các câu 
trả lời [ngay lập tức], nhưng thông qua cuộc 
trò chuyện và những câu hỏi của chúng ta, 
cùng với sự cẩn thận lắng nghe, chúng ta 
có thể giúp họ tìm ra con đường của mình.

Hiện tượng Peterson  
Đôi khi, chúng ta thậm chí còn tìm được 
người cố vấn trong những người mà chúng 
ta chưa từng gặp. Ông Jordan Peterson, tác 
giả của cuốn sách “12 Quy Tắc cho Cuộc 
Sống” và “Vượt Ra Khuôn Khổ”, đã trở 
thành người cố vấn cho hàng trăm nghìn 
thanh niên, đặc biệt là nam giới, thông 
qua các cuốn sách, video, và bài giảng của 
mình. Ông ấy nói với họ về những ý tưởng 
mà trước đây họ chưa từng nghe tới:

“Hiên ngang đứng thẳng là chấp nhận 
trách nhiệm nặng nề của cuộc đời, với đôi 
mắt mở to.”

“Bạn sẽ phải trả giá cho mọi việc hung 
bạo mà bạn làm và cho tất cả những việc 
bạn không làm. Bạn không thể chọn không 
trả giá. Bạn chỉ có thể chọn chất độc mà 
bạn sẽ phải uống. Chính là như vậy.”

“Hãy so sánh bản thân bạn với con 
người bạn ngày hôm qua, không phải với 
những người khác ngày hôm nay.”

Những lời nói khắc nghiệt. Đúng vậy. 
Nhưng thực tế là rất nhiều người đã lắng 
nghe và ghi nhớ điều này, cho thấy một 
khát khao cháy bỏng tìm cầu sự cố vấn 
trong nền văn hóa của chúng ta.

 
Một món quà quý giá
Hơn bao giờ hết, những người trẻ của 
chúng ta cần có những người cố vấn – 
những người có thể giúp họ trở thành phiên 
bản tốt nhất của chính mình. Họ cần và 
muốn có được lời khuyên, cũng như sự 
hướng dẫn. Và khi họ không tìm thấy điều 
đó ở những người chung quanh mình, họ 
sẽ tìm đến điện thoại di động và mạng xã 
hội để có được những bài học cuộc sống.

Chúng ta không cần phải gắn mác 
“người cố vấn” cho bản thân mình.

Trên thực tế, đó có lẽ là một tham vọng 
ngu ngốc và tự khiến bản thân trở nên lố 
bịch. Những gì chúng ta có thể làm, nếu 
cơ hội tự nó xuất hiện, là lắng nghe những 
người cần chúng ta giúp đỡ, dành thời gian 
cho họ. Và khi có thể, hãy làm cho họ nhận 
thức được, như giáo sư John Cuddeback đã 
làm, rằng chúng ta đang cùng đồng hành 
với nhau trong vấn đề này.

Thủ tướng Anh quốc Winston 
Churchill từng nói: “Chúng ta kiếm sống 
bằng những gì chúng ta nhận được, 
nhưng chúng ta tạo dựng nên cuộc sống 
bằng những gì chúng ta cho đi.”

Cống hiến bản thân: Đó chính là định 
nghĩa cho cố vấn.

 
Nhã Liên biên dịch

Trang sức chế tác theo yêu cầu
Những món đồ thể hiện phong cách của bạn

GEBER86/GETTY IMAGES

 FOTOBREST/SHUTTERSTOCK

Những người cố vấn là những người giúp chúng ta khám phá ra tài năng của mình, hoặc hướng dẫn chúng ta thực hiện một số những quyết định khó khăn. 

Thông thường, đối 
với những người trẻ 
tuổi, những người 
hướng dẫn này là 
các huấn luyện viên, 
giáo viên, hoặc lãnh 
đạo thanh niên của 
nhà thờ. Tuy vậy, 
họ cũng có thể là 
một người dì yêu 
quý, một người bạn, 
hoặc thậm chí là 
anh chị em. 

JEFF MINICK
 

M
ặc dù chúng ta có thể không 
nhận ra điều đó, nhưng 
chúng ta có thể đóng vai 
trò là người cố vấn – người 
hướng dẫn cho những người 

khác, bằng lời nói và việc làm của mình.
Năm 1941, khi Đức Quốc Xã đang cai 

trị Ba Lan bằng bàn tay sắt, một người thợ 
may ở Krakow, với trình độ học vấn lớp 8 
và đức tin mãnh liệt đã thành lập một mục 
vụ cho giới trẻ tại giáo xứ của mình.

Một trong những người đầu tiên tham 
gia nhóm này là một người lao động chân 
tay, chàng thanh niên Karol Wojtyla. Khi 
theo học với ông Jan

Tyranowski đầy nhiệt huyết, anh đã 
được ông truyền ngọn lửa nhiệt thành với 
tôn giáo này. Sau đó, vào năm 1946, anh đã 
trở thành một linh mục. Về sau, khi nói về 
ông Tyranowski, anh viết: “Trong lời nói 
của ông ấy, trong tâm linh của ông ấy, và 
trong tấm gương về một cuộc sống dâng 
trọn cho Đức Chúa, ông ấy đại diện cho một 
thế giới mới mà tôi chưa hề biết đến. Tôi 
đã nhìn thấy vẻ đẹp của một tâm hồn được 
khai mở bởi ân điển của Đức Chúa Trời.”

Năm 1978, chàng thanh niên Karol 
Wojtyla đã trở thành Giáo hoàng John Paul 
II, Đức giáo hoàng của Giáo hội Công giáo 
La Mã. Một trong những thành tựu của 
ông khi ở Vatican là góp phần vào sự chấm 
dứt chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan và sự sụp 
đổ của Liên bang Xô viết.

Nếu không có sự dẫn hướng và truyền 
cảm hứng của người thợ may Tyranowski, 
rất có thể Karol Wojtyla đã không bao giờ 
trở thành một linh mục. Cũng có thể thế 
giới mà chúng ta biết ngày nay sẽ là một 
nơi rất khác.

Điều đó cho chúng ta thấy rằng những 
người cố vấn đóng một vai trò quan trọng 
trong cuộc sống.

 
Những người cố vấn khác nhau 
trong cuộc sống
Những người hướng dẫn này đến từ mọi 
tầng lớp trong xã hội.

Đó là người đàn ông già đã dành cả 
buổi chiều để ngồi xổm chia sẻ những 
hiểu biết và kinh nghiệm được tích lũy 
trong cả một đời với một đứa trẻ 12 tuổi 
ở dưới khu nhà. Đó là một vị huấn luyện 
viên thể dục dụng cụ độ tuổi 30 đã luôn 
khích lệ các vận động viên của cô ấy trở 
nên xuất sắc. Tuy nhiên sau giờ luyện tập, 
cô đã dành một tiếng đồng hồ để an ủi và 
cố vấn cho một cô gái có trái tim tan nát 
vì cuộc ly hôn của cha mẹ.

Đa số chúng ta đã nhận được ích lợi 
từ những người như vậy. Chúng ta có thể 
không xem họ là những người cố vấn mãi 
cho đến thật lâu sau khi chúng ta tìm lời 
khuyên của họ. Nhưng họ là những người 
đã giúp chúng ta khám phá ra tài năng 
của mình, hoặc hướng dẫn chúng ta thực 
hiện một số những quyết định khó khăn. 
Thông thường, đối với những người trẻ 
tuổi, những người hướng dẫn này là các 
huấn luyện viên, giáo viên, hoặc lãnh đạo 
thanh niên của nhà thờ. Tuy vậy, họ cũng 
có thể là một người dì yêu quý, một người 
bạn, hoặc thậm chí là anh chị em.  

Một trong số những người cố vấn tuyệt 
vời nhất mà tôi từng gặp trong cuộc sống là 
Tiến sĩ Thomas Rennard (còn gọi là Tom) ở 

Giá trị của người cố vấn
Người giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn

ROMAN CHAZOV/SHUTTERSTOCK

Asheville, Bắc
Carolina. Ông ấy là huấn luyện viên 

bóng rổ dạy tại nhà cho con trai út của tôi. 
Ông đã dẫn dắt những người chàng trai 
trẻ tuổi này đạt được vô số chiến thắng. 
Bên cạnh đó, ông cũng là người hướng 
dẫn và là người bạn tâm giao của họ. 

Khi huấn luyện, ông sẽ giảng giải cho 
họ về mọi thứ, từ các vấn đề thế giới, cho 
đến những phẩm chất đáng mơ ước cần 
tìm kiếm ở một người bạn đời tương lai. 
Bên cạnh ảnh hưởng của chính tôi – vì vợ 
tôi đã qua đời khi con trai Jeremy của tôi 
8 tuổi – thì Tom là người có ảnh hưởng 
vô cùng sâu sắc đến nền tảng hình thành 
đạo đức của con trai tôi.  

Vị Giáo sư
Một số người có chủ định làm cố vấn cho 
những người khác, ví dụ như một luật 
sư hướng dẫn cho một đồng nghiệp trẻ, 
hoặc một mục sư cố vấn cho các cặp vợ 
chồng. Tuy nhiên, một số người khác lại 
đảm nhiệm vai trò này một cách tình cờ.

Ông John Cuddeback là một giáo sư 
triết học có 26 năm kinh nghiệm tại Đại 
học Christendom ở Front Royal, Virginia. 
Ông là tác giả của cuốn sách “Tình Bạn 
Đích Thực: Khi Đức Hạnh Trở Thành 
Niềm Hạnh Phúc”. Vị giáo sư đã phát 
hiện ra rằng những cuộc thảo luận trong 
lớp học về các nhà tư tưởng như Socrates, 
Plato, Aristotle, và Aquinas đã đưa các 
sinh viên đến văn phòng giáo sư để trò 
chuyện trực tiếp về cách họ có thể áp 
dụng những ý tưởng này vào thực tế cuộc 
sống hàng ngày.

“Triết học đã khiến cuộc sống của các 
bạn sinh viên thay đổi,” ông Cuddeback 
chia sẻ. “Họ thấy được những lời khuyên 
gián tiếp cho cuộc sống thường nhật của 
họ. Những giá trị đạo đức được bao hàm 
trong đó. Các sinh viên thấy rằng sự thật 
cần được duy trì và được bảo vệ.”

Ví dụ, ông Cuddeback đề cập đến tư 
tưởng của Aristotle về mức độ của tình 
bạn. “Các bạn sinh viên luôn rất hay tự 
hỏi bản thân xem mình có những loại 
tình bạn nào. Và họ nên tìm kiếm điều gì 
ở bạn bè. Vì vậy, khi họ đến văn phòng 
của tôi, chúng tôi dành rất nhiều thời gian 
để nói về các mối quan hệ.”

Âm nhạc, văn hóa, sự thịnh hành 
của công nghệ trong cuộc sống: đây chỉ 
là một vài chủ đề mà các sinh viên đem 
đến từ lớp học và từ bài đọc mà giáo sư 
của họ giao.

Hơn bao giờ hết, những người 
trẻ của chúng ta cần có những 
người cố vấn – những người có 
thể giúp họ trở thành phiên bản 
tốt nhất của chính mình.

Đôi khi, cách tốt nhất 
để có được một món 
trang sức như ý là tự 
vẽ kiểu và đặt các nhà 
thiết kế trang sức làm.

Sáng tạo là bất tận khi bạn làm việc với những nhà thiết kế lành nghề để tạo ra những trang sức riêng.

AMBERS DESIGNS/SHUTTERSTOCK COURTESY OF VANMARK JEWELERS
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lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cho 
biết cuộc chiến ở Ukraine đang 
trở thành “một trong những tình 
huống khẩn cấp nhân đạo lớn nhất 
ở Âu Châu trong nhiều năm tới.”

Các trung tâm Chữ thập đỏ ở 
Croatia, Hungary, Moldova, Ba 
Lan, Romania, Nga, và Slovakia 
đã huy động các đội giúp đỡ những 
người đến từ Ukraine. Những nơi 
trú ẩn tạm thời đã được xây dựng 
tại các cửa khẩu biên giới, và các 
tình nguyện viên đang phân phát 
thực phẩm, nước uống, chăn gối 
đệm, quần áo, thẻ SIM điện thoại 
di động, và các nhu yếu phẩm vệ 
sinh cho cả hai bên biên giới. Các 
nhà tạm trú cũng cung cấp hỗ trợ y 
tế và tâm lý.

Giám đốc IFC khu vực Âu 
Châu Birgitte Bischoff Ebbesen 
cho biết: “Thật đau lòng khi 
chứng kiến rất nhiều bi kịch cá 
nhân diễn ra ngay trước cửa nhà 
chúng ta. Không có hồi kết cho 
cuộc xung đột này và không có 
thông báo khi nào mọi người có 
thể trở về nhà một cách an toàn.”

 
Rời khỏi Kyiv
Cô Nataliia Sidanich, một nhà khoa 
học, anh Maksym Sidanich, một 
nhà quản trị chương trình công 
nghệ thông tin, và con gái 12 tuổi 
của họ, Margo, đã hay tin có chiến 
tranh trong một cuộc điện thoại từ 
cha mẹ của cô Nataliia, người cũng 
sống ở Kyiv, vào sáng ngày 24/02.

“Chúng tôi hoàn toàn bối rối,” cô 

Nataliia Sidanich nói với The Epoch 
Times. “Thật khó tin, ngay cả trong 
những cơn ác mộng tồi tệ nhất của 
chúng tôi. Thật không may là những 
cơn ác mộng này đã trở thành sự 
thật. Chúng tôi đã sống trong cơn 
ác mộng này được sáu ngày rồi.”

Gia đình cô Sidanich phải lựa 
chọn giữa việc nên ở lại tìm cách bảo 
vệ tài sản của mình hay chạy thoát 
khỏi đây để bảo toàn tính mạng.

Cô nói: “Căn nhà rất đẹp, nhưng 
cuộc sống mới là tài sản lớn nhất 
của chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết 
định rời quê hương của mình.”

Khi gia đình này rời Kyiv hôm 
24/02, tất cả mọi người họ gặp đều 
không tin rằng chiến tranh đang 
xảy ra với họ. Cho đến tận giờ ăn 
trưa ngày hôm đó, mọi thứ dường 
như vẫn diễn ra bình thường, mặc 
dù xe tăng Nga đã lăn bánh vào 
Ukraine vào đêm hôm trước. Mọi 
thứ thay đổi nhanh chóng trong 
chiều hôm đó khi xe cộ nối đuôi 
chạy qua các con đường dẫn ra 
khỏi thành phố hướng tới phía tây 
và nam, tránh xa Nga.

Gia đình cô Sidanich đã lái xe 
liền một mạch 745 dặm (gần 1.200 
km) về phía tây tới một khách 
sạn ở Vorohta thuộc vùng Ivano-
Frankivsk, miền Tây Ukraine.

Bé Margo Sidanich, 12 tuổi, nói 
với The Epoch Times: “Điều quan 
trọng nhất là bây giờ con được an 
toàn và ở cùng với cha mẹ con.”

Cha mẹ của cô Nataliia ở lại Kyiv 
thêm hai đêm, trốn trong tầng hầm 

dưới tòa nhà của họ. Sau đó họ cũng 
quyết định chạy khỏi nơi đây.

Nhiều bạn bè của cô Nataliia 
đã ở lại, bao gồm cả những gia 
đình có con nhỏ. Cha mẹ của anh 
Maksym Sidanich vẫn ở ngoại ô 
Kyiv. Mẹ của anh, 60 tuổi, ở lại vì 
cái mà anh Maksym gọi là “nguyên 
tắc Ukraine”. Bà đồng ý gọi điện ba 
tiếng một lần, sau một ngày căng 
thẳng khi gia đình không thể liên 
lạc với bà trong 11 tiếng.

“Chúng tôi giả định là điều 
này sẽ kết thúc trong vài ngày tới, 
nhưng Ukraine vẫn đang cố thủ. 
Ngay cả ở đây ở phía tây, tất cả đàn 
ông đều được trang bị vũ khí. Họ 
tuần tra khu vực vào ban đêm,” anh 
Maksym Sidanich cho hay. 

Cô Nataliia Sidanich nói: “Chúng 
tôi không muốn cảm ơn kẻ địch, 
nhưng họ đã đưa người dân Ukraine 
xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. 
Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Gia đình cô Sidanich có kế 
hoạch ở yên tại chỗ và chờ nghe 
tin tức về chiến thắng đầu tiên 
của lực lượng Ukraine và các cuộc 
đàm phán hòa bình. Nếu quân đội 
Nga tiến tới miền Tây Ukraine, 
anh Maksym Sidanich cho biết 
anh sẽ tham gia lực lượng dân 
quân địa phương để bảo vệ gia 
đình mình.

“Chúng tôi không có lựa chọn 
nào khác; chúng tôi sẽ không rời 
khỏi đất nước này,” anh chia sẻ.

Mọi người từ mọi miền của 
Ukraine đang đổ dồn về khu vực 
mà gia đình Sidanich đang ở. Một 
số người đến rồi ở lại, trong khi 
những người khác chỉ dừng lại trên 
đường đến biên giới. Anh Sidanich 
đã từng chứng kiến   những chuyến 
xe buýt chở đầy trẻ em do các bậc 
cha mẹ gửi về phía Tây, những 
người không muốn những đứa trẻ 
phải sống nhiều ngày trong các tầng 
hầm trong nhà hoặc hầm trú ẩn.

“Thật đáng tiếc, chúng tôi không 
thấy bất kỳ chiếc xe hơi nào từ các 
vùng phía đông của đất nước. Họ đã 
không thể đến được đây,” anh nói. 
“Các cây cầu đã bị chặn.”

Cô Nataliia cho biết các nhu cầu 
thiết yếu hàng ngày đã cạn kiệt ở 
cả Kyiv và phía Tây. Nhưng trong 
khi cô không thể tìm thấy dầu gội 
đầu hoặc kem đánh răng, các gia 
đình ở những nơi khác đang phải 
đối mặt với một thực tế khắc nghiệt 
hơn. Bạn bè của cô Nataliia, một 
gia đình tám người ở Kharkiv, đang 
sống trong một tầng hầm không có 
máy sưởi, nước, hoặc điện cùng với 
đứa trẻ 1 tuổi bị bệnh.

“Mỗi khi tôi gọi cho họ, lòng dạ 
tôi cứ hồi hộp. Mỗi lần như vậy, tôi 
sợ rằng sẽ không có ai trả lời, rằng 
tôi sẽ không nghe thấy gì ngoài sự 
im lặng.”

Bản tin có sự đóng góp của Ivan 
Pentchoukov và Anton Pryma 
An Nhiên biên dịch

TIM JOHNSON
 

H
ãy đến thăm hai thành phố 
Avignon và Marseille để 
khám phá những giá trị 
mang tính lịch sử và văn 

hóa đặc sắc của Âu Châu. Chắc chắn 
bạn sẽ phải ngạc nhiên về cung điện 
đồ sộ nơi từng là chỗ ở của bảy vị giáo 
hoàng và cuộc sống thú vị ở Provence.

 
Thành phố Avignon 
Avignon là một thành phố nhỏ xinh 
đẹp nép mình giữa những ngọn đồi 
rậm rạp theo những khúc quanh 
ngoằn ngoèo của sông Rhône. Đây là 
nơi lý tưởng để rảo bước qua những 
con đường lát đá cuội được bao quanh 
bởi những bức tường thời trung cổ. 
Mặc dù đã từng là trung tâm của thế 
giới Tây phương, nhưng hiện nay 
Avignon chỉ có dưới 100,000 cư dân 
sinh sống tại thành phố này. Di tích 
lớn nhất của quyền lực chính trị và 
tôn giáo vẫn còn đó ngay trung tâm 
thành phố.

“Đây vẫn là cung điện mang phong 
cách Gothic lớn nhất ở Âu Châu,” 
một hướng dẫn viên cho hay. Tôi đã 
tận mắt chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ và 
kích thước to lớn của cung điện Palais 
des Papes. Cung điện này rộng hơn 
160,000 feet vuông. Và chỉ có một 
phần ba công trình này mở cửa cho du 
khách tham quan.

 
Dấu ấn lịch sử Giáo hội tại 
thành phố Avignon
Tại đây, Giáo hội Công giáo đã tổ chức 
sáu Mật nghị Hồng y. Đó những cuộc 
họp kín của Hồng y đoàn để bầu ra 
vị Giám mục trong nội bộ giáo phận. 
Xuyên suốt thế kỷ 14, những công trình 
kiến   trúc của cung điện là nơi ở của bảy 
vị giáo hoàng và từng là “trụ sở chính” 
của Cơ đốc giáo tại thế giới phương Tây.

“Ban đầu, những công trình này 
chỉ là nơi ở dự tính tạm thời,” hướng 
dẫn viên trình bày. “Và những vị giáo 
hoàng không hề biết rằng họ sẽ tiếp 
tục ở tại đây trong 70 năm nữa.”

Được UNESCO công nhận là Di 
sản thế giới, lâu đài Palais des Papes 
chỉ là một trong những tuyệt tác kiến   
trúc và lịch sử nằm rải rác ở miền nam 
nước Pháp. Khi nhắc đến khu vực 
Provence và bờ biển Côte D'Azur, hầu 
hết mọi người đều hình dung đến hình 
ảnh của những bãi cát trắng với nước 
xanh như ngọc, những chiếc ghế dài 
để nằm thư giãn bên bãi biển và nhà 
hoạt động Brigitte Bardot. Nhưng hơn 
hết, khu vực này là một nơi hoàn hảo 
để tìm về quá khứ, nơi lịch sử hàng 
ngàn năm dọc theo Địa Trung Hải hòa 
quyện với nền văn hóa sôi động của 
thời kỳ đương đại.

Câu chuyện về cung điện và thời 
kỳ của các giáo hoàng ở Avignon khá 
phức tạp. Tất cả bắt nguồn từ cuộc 
xung đột giữa Vatican và hoàng gia 

Pháp. Điều này khiến Giáo hoàng 
Clement V chuyển chính quyền từ 
Rome đến cung điện này vào năm 
1309. Tuy nhiên, có một điều rất khó 
lý giải đó là khi Giáo hoàng Gregory 
XI đã đưa mọi thứ trở lại Rome vào 
năm 1377, và vào cùng thời điểm, thì 
một cuộc chia rẽ trong nội bộ với các 
giáo hoàng khác ở Rome và Avignon 
đã diễn ra từ năm 1378 đến năm 1417 
(Tại một thời điểm, cả ba vị giáo hoàng 
đều tuyên bố là nhà lãnh đạo hợp pháp 
của Giáo hội.)

Đây là giai đoạn hỗn loạn về vai 
trò lãnh đạo cũng như cung cách tổ 
chức của Giáo hội, tuy nhiên, thời kỳ 
này cũng để lại một công trình diễm 
lệ, một nhà thờ Gothic lớn nhất trong 
thời kỳ Trung cổ. Kiến trúc này được 
tạo nên bởi những kiến trúc sư và 

The Palais des Papes tại thành phố Avignon, Pháp.

Cầu Saint Benezet, còn được gọi là Pont D'Avignon.

Từ nhà thờ Notre-Dame de La Garde nhìn ra thành phố. Bên trong nhà thờ Notre-Dame de la Garde.

Khám phá thành phố Avignon và 
Marseille tại miền nam nước Pháp  

KINH NGHIỆM DÀNH CHO BẠN

Đường bay: KLM, TAP và Lufthansa là một trong những 
hãng hàng không có đường bay thẳng từ thủ đô của các 
nước Âu Châu đến Sân bay Marseille Provence. Nếu bạn 
bay từ Hoa Kỳ, bạn sẽ quá cảnh ở New York hoặc Paris.

Phương tiện và lộ trình: Hàng ngày, một số chuyến tàu đi 
đến Avignon và Marseille, bao gồm các chuyến tàu TGV siêu 
tốc có thể đạt vận tốc lên đến 200 dặm một giờ. Thành phố 
Marseille cũng có hệ thống giao thông công cộng phát triển 
và dễ sử dụng, gồm hệ thống hai tuyến tàu điện ngầm.

Nơi lưu trú: Khách sạn Sofitel Marseille Vieux Port cung 
cấp chỗ ở sang trọng, chất lượng năm sao. Du khách sẽ có 
cơ hội ngắm nhìn những góc đẹp nhất trong thành phố từ 
Dantès Skylounge của khách sạn.

Lưu ý: Khi đi du lịch Avignon, hãy dành thời gian để đi tản 
bộ xung quanh khu phố cổ, nơi được bao quanh bởi các bức 
tường thời trung cổ dọc theo bờ sông Rhône. Và đừng quên 
ghé thăm bảo tàng nghệ thuật Musée du Petit Palais, nơi 
lưu giữ những bức tranh và những tác phẩm điêu khắc có 
từ thời Trung cổ và thời Phục hưng.

những nhà thiết kế với tay nghề ở tầm 
châu lục.

Khi nhìn từ bên ngoài, đập vào mắt 
du khách là những thành lũy, những 
cổng chào vòng cung, và những tháp 
canh cao đến 170 feet. Việc xây dựng 
diễn ra qua 2 giai đoạn: Cung điện cũ 
bắt đầu vào năm 1252, và Cung điện 
mới bắt đầu xây vào năm 1334.

Hội trường Hội nghị công giáo - 
Consistory Hall, nơi giáo hoàng tập 
hợp các hồng y để thảo luận và đưa ra 
quyết định về các vấn đề chính trị và 
tư pháp, rộng lớn đến mức khó tưởng 
tượng. Các bức bích họa trong Nhà 
nguyện St. Jean chỉ là ví dụ nhỏ trong 
cách sử dụng màu sắc và độ phức tạp 
của tác phẩm nghệ thuật đã từng tô 
điểm cho mọi ngóc ngách của nơi này.

Vị hướng viên dẫn nói, “Nó giống 
như một nhà nguyện Sistine nhỏ. 
Những công trình này thực sự mang 
đẳng cấp bậc thầy.”

 
Thành phố Marseille
Tất nhiên, khu vực Provence còn có 
nhiều thứ để khám phá hơn thành 
phố Avignon, bao gồm cả thành phố 
lớn thứ hai của nước Pháp. Bắt chuyến 
tàu TGV siêu tốc, tôi lao về phía nam 
tới hướng biển, nơi có những ngôi làng 
nhỏ nằm lọt thỏm trong thung lũng, 
vụt qua cửa sổ trong nháy mắt. Tôi 
xuống tàu ở Marseille chưa đầy 30 phút 
sau đó.

Có lẽ không còn nơi nào khác có thể 
gây ấn tượng nhanh như vậy.

Chỉ cần bước hai bước ra ngoài nhà 
ga Gare Saint Charles trên đỉnh đồi, 
toàn bộ thành phố như đã ở trước mắt 
bạn. Có các tòa nhà dày đặc mọc theo 
từng cụm khắp nơi xung quanh nhà 
thờ Notre-Dame de la Garde. Người dân 
địa phương gọi nhà thờ này là Basilica 
Bonne Mère, tức “Người mẹ tốt.” Nhà 
thờ nằm trên đỉnh núi đá vôi cao 500 
feet như che cả đường chân trời. Từ 
nhà thờ, chúng ta hầu như có thể nhìn 
thấy tất cả xung quanh.

Sau đó, tôi đi xuống phía biển dọc 
theo bờ kè giáp biển. Cảng biển Old 
Port đã bắt đầu hoạt động kể từ khi 
những người thuộc bộ tộc Ionian từ 
Hy Lạp thiết lập một trạm thương mại 
vào năm 600 trước Công nguyên. Đây 
là nơi có các khu định cư thời Trung 
cổ và thời La Mã. Và đây cũng là nơi 
mà Vua Louis XIV đã xây dựng các 
pháo đài đôi — St. Jean và St. Nicolas 
— để bảo vệ cửa ngõ vào khu vực này. 
Vào giữa thế kỷ 19, hàng ngàn lượt tàu 
thuyền đi qua nơi này vào mỗi tháng.

Cuộc sống ở Marseille ngày nay như 
thể vẫn xoay quanh cảng biển Old Port, 
dù thực tế là hoạt động thương mại 
chính đã chuyển sang một cảng công 
nghiệp gần đó. Người ta nhìn thấy nhiều 
thuyền buồm và siêu du thuyền trong 
bến cảng. Có những con đường dành 
cho người đi bộ và quán cà phê vỉa hè 
nằm dọc theo những con phố gần đó.

Trong khi đi dạo, tôi đến một chợ 
cá truyền thống của Pháp bên cạnh 
Grande Roue, một vòng đu quay có độ 
cao 180 feet nằm ngay trên mặt hồ. Khi 
tôi đi về một phía của bến cảng, tôi đã 
bắt gặp nhà thờ lớn của thành phố. Đó 
là nhà thờ Nouvelle Major. Thậm chí, 
công trình này là một trong những nhà 
thờ lớn nhất của Pháp, đồ sộ đến mức 
đáng kinh ngạc. Bên trong nhà thờ được 
thiết kế theo phong cách Byzantine và 
Roman Revival. Đặc biệt nó có đủ chỗ 
cho 3,000 người ngồi thoải mái.

Ngoài ra, thành phố này còn có rất 
nhiều điều nữa đáng để chúng ta khám 
phá. Phóng tầm nhìn ra xa, tôi thấy 
biển như lung linh hơn. Và tôi còn thấy 
những con sóng vỗ xa bờ bên dưới. Đi 
về phía bờ biển, bạn sẽ tìm thấy một 
nơi thích hợp để xuống tắm. Nhưng 
lúc này, vào một buổi chiều đầy nắng 
ở miền Nam nước Pháp với rất nhiều 
điều để làm và và rất nhiều thứ đáng để 
chiêm ngưỡng, tôi thậm chí còn chưa 
nghĩ đến việc tắm biển.

  
Nhà văn Tim Johnson, định cư ở 
Toronto, luôn đi du lịch khắp nơi để 
tìm kiếm và viết nên những câu chuyện 
tuyệt vời. Từng đến thăm hơn 140 quốc 
gia trên khắp 7 châu lục, ông đã theo 
dấu chân sư tử ở Botswana, đào bới tìm 
kiếm xương khủng long ở Mongolia, và 
đã từng đi bộ cùng với khoảng nửa triệu 
con chim cánh cụt ở Đảo Nam Georgia. 
Ông cộng tác với một số tờ báo lớn nhất 
của Bắc Mỹ, bao gồm cả CNN Travel, 
Bloomberg và The Globe and Mail.

Song Ngư biên dịch
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Những dãy nhà 
đầy màu sắc tại 
khu phố Panier 
của Marseille.

TÂY DƯƠNG
“Thật không may là những 
cơn ác mộng này đã trở 
thành sự thật.”

- Cô Nataliia Sidanich, 
người dân Ukraine

Ngay cả sau khi Nga xâm lược Ukraine, 
“hôn nhân hợp đồng” giữa ông Tập và 
ông Putin sẽ không kéo dài.

- Xem bài viết Trang 23

GETTY IMAGES REUTERS

AUTUMN SPREDEMANN

Ngay sau khi những phát súng 
đầu tiên nã vào Ukraine trong 

cái mà Tổng thống Nga Vladimir 
Putin gọi là “chiến dịch quân sự đặc 
biệt” hôm 24/02, người Ukraine 
bắt đầu chạy khỏi tiền tuyến và 
tràn về biên giới Ba Lan, Hungary, 
Moldova, Slovakia, và Romania. 

Phần lớn những người Ukraine 
đi di tản là phụ nữ và trẻ em vì 
thiết quân luật, trong đó quy định 
rằng đàn ông Ukraine trong độ 
tuổi từ 18 đến 60 bị hạn chế rời 
khỏi đất nước cho đến khi có 
thông báo mới.

Theo một báo cáo của Liên 
Hiệp Quốc (LHQ), hơn nửa triệu 
người Ukraine đã rời khỏi đất 
nước kể từ ngày 24/02.

 Để ứng phó với cuộc khủng 
hoảng leo thang, Tổng thư ký LHQ 
António Guterres đã viện trợ 20 
triệu USD khẩn cấp cho Ukraine 
trong tuần lễ từ 21–27/02. Ngoài ra, 
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị 
nạn Filippo Grandi cho biết tổ chức 
này sẽ hợp tác với các quốc gia có 
biên giới với Ukraine, và đề nghị các 
quốc gia đó mở cửa biên giới của họ.

Ông Grandi nói: “Chúng tôi sẵn 
sàng trợ giúp mọi nỗ lực ứng phó 
với bất kỳ tình huống buộc phải di 
dời nào.”

Không khoanh tay đứng nhìn
Văn phòng thủ tướng Ba Lan cũng 
đã thành lập một trang web đặc biệt 
của chính phủ hôm 27/02 nhằm 
hợp lý hóa viện trợ và các nguồn lực 
cung cấp cho những người Ukraine 
phải di tản vì cuộc xung đột.

Chính phủ Ba Lan đang cho 
người tị nạn Ukraine đi lại miễn 
phí trên một số chuyến tàu điện 
ngầm liên tỉnh, dịch vụ trung 
chuyển, chăm sóc y tế căn bản, và 
nơi trú ẩn.

Trong khi đó, người Hungary 
đã tổ chức hoạt động cộng đồng trợ 
giúp cuộc khủng hoảng người tị 
nạn này.

Kể từ ngày 26/02, Budapest Bike 
Mafia và Age of Hope Foundation 
nằm trong số hàng chục tổ chức 
hợp tác vận chuyển các khoản 
quyên góp như thực phẩm, thuốc 
men, quần áo, sản phẩm vệ sinh, 
và chăn từ khắp đất nước đến biên 
giới của Hungary với Ukraine tại 
Záhony và Tiszabecs. Dòng người 
tị nạn dài tới 12 dặm giữa biên giới 
Hungary–Ukraine đã được báo cáo 
tại Tiszabecs hôm 27/02.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng 

Người tị nạn 
Ukraine tràn về 
phía Tây – các 
quốc gia biên giới 
tổ chức viện trợ

CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE

Người dân Ukraine 
chờ một chuyến tàu 

đến Ba Lan tại nhà 
ga đường sắt ở Lviv, 

Ukraine, vào ngày 
26/02 2022.

Ảnh dưới bên trái: 
Người tị nạn từ 
Ukraine đi bộ dọc theo 
một con đường sau 
khi băng qua trạm 
kiểm soát biên giới 
Moldova–Ukraine gần 
thị trấn Palanca hôm 
01/03/2022.

Ảnh dưới bên phải: 
Những người tị nạn từ 
Ukraine đến một nơi 
trú ẩn tạm thời gần 
Korczowa, Ba Lan, hôm 
28/02/2022.

Chúng tôi 
không muốn 
cảm ơn kẻ 
địch, nhưng 
họ đã đưa 
người dân 
Ukraine xích 
lại gần nhau 
hơn bao giờ 
hết. Chúng 
tôi sẽ không 
bỏ cuộc.

Cô Nataliia 
Sidanich, người 
dân Ukraine

HƠN 
NỬA 
TRIỆU
người Ukraine đã 
rời khỏi đất nước 
kể từ ngày 24/02.

- Theo một báo cáo
của Liên Hiệp Quốc

Bản đồ khủng hoảng Ukraine cho thấy bao nhiêu người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng.
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trộm, vậy nên mọi người có thể lo 
lắng khi trao đổi với nhau. 

Ông Haluszczak nói với The 
Epoch Times: “Chúng ta dễ thấy 
hào hứng trước tinh thần và ý chí 
của Ukraine, nhưng họ cần sự hỗ 
trợ của chúng ta hơn bao giờ hết.”

 
Quá nguy hiểm khi đi lại
Bà Natasha, 42 tuổi, ở Quận 
Dauphin, Pennsylvania, đã sống ở 
Hoa Kỳ được 19 năm. Với hơn 20 
thân nhân và nhiều bằng hữu sống 
rải rác khắp Ukraine, bà từ chối 
cho biết họ của mình để bảo đảm 
an toàn cho họ. Bà đã tổ chức và 
tham dự các cuộc biểu tình phản 
đối chiến tranh và giữ liên lạc 
với bạn bè và gia đình ở Ukraine.

Một người bạn Ukraine đã 
đăng trên Facebook rằng bà để 
con trai 4 tuổi của mình trốn dưới 
một tấm nệm trong bồn tắm, và 
cả gia đình bà  ngồi trên ghế xung 
quanh cậu bé.

“Những đứa trẻ bắt đầu cất 
tiếng hỏi, ‘Mẹ ơi, chuyện này sẽ 
kéo dài bao lâu?’ Tôi có hai người 
con, một bé 6 tuổi, một bé 9 tuổi, 
và hai bé chỉ đơn giản là không 
hiểu chuyện gì đang diễn ra. Con 
tôi lại hỏi tiếp: ‘Mẹ ơi, chúng ta sẽ 
phải chết sao?’ Điều đó rất đáng 
sợ,” bà Natasha nói với The Epoch 
Times. Vào giờ đi ngủ ở Ukraine, 
trẻ em nghe thấy tiếng còi báo 
động bên ngoài.

Gia đình và bạn bè của bà 
Natasha đang ở nhà vì được 
khuyến cáo không nên đi lại. 
Bà nghe tin về một gia đình bốn 
người cố gắng chạy khỏi vùng 
chiến trong xe của họ.

Bà Natasha chia sẻ: “Những 
người Nga đã ngăn họ lại, và họ bị 
bắn bằng súng máy. Chồng và con 
trai của người phụ nữ này đã bị sát 
hại ngay trước mặt cô. Cô đã che 
chắn cho đứa con nhỏ của mình 
và đứa trẻ sống sót, nhưng người 
mẹ bị mất cánh tay nên được đưa 
đến bệnh viện, và họ cầu xin sự 
giúp đỡ. Chúng tôi sẽ cho cô ấy bất 
cứ thứ gì có thể vì cô ấy đã mất 
tất cả.”

Biên giới của một số thị trấn 
bị đóng cửa để họ có thể theo dõi 
những ai đang ở trong thị trấn.

“Đó là vì sự an toàn,” bà 
Natasha nói. “Người Nga vào nhà 
ăn cướp và họ lấy quần áo chúng 
tôi để mặc, sau đó họ giả vờ là 
người Ukraine, vì vậy chúng tôi 
nghe nói rằng sẽ an toàn hơn nếu 
chỉ ở yên một chỗ.”

Bà đã tổ chức một cuộc biểu 
tình trên các bậc thềm của tòa nhà 
Quốc hội Tiểu bang Pennsylvania 
ở Harrisburg hôm 26/02, và hơn 
40 người Ukraine đã tham dự. Bà 
cũng tham dự một cuộc biểu tình 
với hàng trăm người vào ngày 
hôm sau ở thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn, nơi những người lên tiếng 
yêu cầu Tổng thống Joe Biden trợ 
giúp nhiều hơn.

Những sự kiện như thế này rất 
hữu ích cho việc gặp gỡ những người 
Mỹ gốc Ukraine khác cũng như tổ 
chức quyên góp tiền và vật dụng 
cho binh lính, phụ nữ, và trẻ em.

Bà Natasha cho biết những hộp 
tiếp tế đầu tiên đã được gửi đi và 
tiền đang được chuyển trực tiếp 
qua MoneyGram International. 
Họ có thể gửi thư qua Ba Lan.

Bà Natasha đến Home Depot 
để mua miếng giữ nhiệt cầm tay 
cho binh lính. Khi một nhân viên 
biết được lý do tại sao bà lại mua 
nhiều như vậy, anh ấy đã mua 
nhiều hơn nữa để gửi đi.

Một số cửa hàng ở Ukraine đã 
mở cửa trở lại hôm 28/02, và hiện 
tại, những người mà bà Natasha 
vẫn giữ liên lạc đã có thức ăn.

“Tôi chỉ muốn mọi người hiểu 
rằng chúng tôi là một quốc gia tự 
do, và chúng tôi là một nước Dân 
chủ. Chúng tôi đã chọn tổng thống 
của mình, chứ không phải như 
những gì ông Putin đang nói,” bà 
Natasha cho hay.

“Chúng tôi muốn trở thành 
một quốc gia tự do và độc lập. 
Chúng tôi là những người mạnh 
mẽ, và hiện tại chúng tôi đang cho 
cả thế giới thấy rằng chúng tôi 
không muốn giao nộp bất kỳ tấc 
đất nào cho bất kỳ ai.”
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Sự ủng hộ nồng nhiệt của Trung Quốc 
về việc Nga xâm lược Ukraine và tại 
hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh giữa 
Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch 
Tập Cận Bình trong tháng này được 
cả hai nhà lãnh đạo xác định là những 
thành tựu tột đỉnh của mối quan hệ 
Trung–Nga.

Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà 
lãnh đạo cam kết sẽ chung tay giải quyết 
nhiều vấn đề. Tuy nhiên, những cụm 
từ hoa mỹ, những nhận xét đường mật, 
và sự đồng thuận khiêm tốn không thể 
che giấu một số điểm không vui trong 
quan hệ đối tác của họ. Hai nhà lãnh 
đạo đã cam kết rằng sự hợp tác của họ 
sẽ “không có giới hạn” và “không có lĩnh 
vực hợp tác nào bị cấm”. Khi cuộc khủng 
hoảng Ukraine nóng lên, mối quan hệ 
Trung–Nga dường như cũng bền chặt 
hơn. Nhưng đó là một ảo tưởng.

Cả Nga và Trung Quốc đều tìm cách 
tận dụng mối bang giao của họ mà 
không xác định rõ bản chất của nó. Hồi 
tháng 10/2019, ông Putin gọi đó là “mối 
quan hệ giống như một liên minh”, và 
vào năm 2021, ông đã hạ giọng bằng 
cách nói rằng “không giống như các 
nước NATO, chúng tôi không tạo ra 
bất kỳ liên minh quân sự khép kín nào 
hoặc bất kỳ khối quân sự nào giữa Nga 
và Trung Quốc. Không có cơ sở cho một 
cuộc đối thoại như vậy.”

Nhưng ông Uông Văn Bân, phát 
ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc, đã đáp lại nhận xét của ông 
Putin bằng cách nhấn mạnh hai nước 
“không phải là đồng minh nhưng thân 
thiết hơn đồng minh” hoặc “tốt hơn và 
hơn cả đồng minh”, tùy theo người dịch 
nhận xét của ông.

Trung Quốc sốt sắng nâng tầm quan 
hệ – hoặc ít nhất là tạo ấn tượng như 
thế – rằng Nga và Trung Quốc đã hợp 
lực để chống lại phương Tây do Hoa Kỳ 
dẫn đầu. Tuyên bố chung được đưa ra 
sau chuyến thăm của ông Putin chủ yếu 
sử dụng luận điệu chống Mỹ của Trung 
Quốc, và ông Putin đã đạt được các hợp 
đồng dầu khí mới với Trung Quốc trị giá 
ước tính 117.5 tỷ USD. Tài khoản giao 
dịch sẽ được thanh toán bằng tiền tệ của 
chính họ. Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa là Bắc Kinh và Moscow đã thành 
lập một quan hệ gần như liên minh của 
các quốc gia chuyên quyền để tranh 
giành vị thế thống trị thế giới.

Trên thực tế, cái gọi là quan hệ đối tác 
chiến lược toàn diện Trung–Nga không 
hơn gì một cuộc “hôn nhân hợp đồng” 

được tính toán kỹ lưỡng, mặc dù cả ông 
Tập và ông Putin đều muốn thắt chặt 
quan hệ để phá hoại nền dân chủ phương 
Tây và trật tự thế giới tự do.

Điều này chứng tỏ rằng ông Tập đã 
không thể khiến Nga cam kết xây dựng 
một liên minh vững chắc để bảo vệ và 
hỗ trợ lẫn nhau như ông Mao Trạch 
Đông đã làm vào năm 1950. Ông Putin 
đã không đạt được sự ủng hộ công 
khai của ông Tập dành cho Moscow 
trong tình trạng bế tắc liên quan đến 
Ukraine, mặc dù Trung Quốc tiếp tục 
giúp đỡ Nga bằng cách cáo buộc Hoa 
Kỳ, mà không nêu đích danh, về sự 
bành trướng không ngừng của NATO, 
và tâm lý Chiến Tranh Lạnh đang làm 
căng thẳng xung quanh Ukraine trở 
nên nghiêm trọng hơn.

Điều này là do ông Tập không thể 
mạo hiểm đánh mất các thị trường vô giá 
của phương Tây. Thương mại của Trung 
Quốc với hai đối tác thương mại lớn nhất 
– Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu – đạt 
tổng cộng hơn 1.6 ngàn tỷ USD vào năm 
2021. Cũng trong năm đó, Trung Quốc 
đạt gần 400 tỷ USD xuất siêu chỉ riêng 
với Hoa Kỳ. Sự thù địch công khai với 
phương Tây sẽ gây nguy hiểm cho nguồn 
thu rất cần thiết cho Trung Quốc, và làm 
gián đoạn chiến lược ‘chờ thời cơ’ để 
chuẩn bị sẵn sàng của họ.

Trong khi đó, ông Putin nắm giữ 
các quân bài của mình bằng cách tránh 
thành lập một liên minh phòng thủ 
chung với Trung Quốc – điều mà Liên Xô 
trước đây đã từng làm. Tuy nhiên, điều 
đó đã kết thúc một cách tệ hại với Liên 
Xô khi ông Mao cố gắng thay thế ông 
Nikita Khrushchev để trở thành lãnh 
đạo của thế giới cộng sản.

Ông Putin biết rằng Trung Quốc rõ 
ràng có thể giảm bớt hoặc gạt bỏ các lợi 
ích của Nga nếu họ cần làm như vậy, 
mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức 
mạnh hoặc vị thế toàn cầu của Trung 
Quốc. Quan trọng hơn, ông Putin muốn 
hưởng lợi từ tình thế mà người Trung 
Quốc gọi là “Trai cò đánh nhau” giữa 
Hoa Kỳ và Trung Quốc – (“Duật bạng 
tương tranh, ngư ông đắc lợi”, nghĩa là 
trong trận chiến giữa trai và cò, chỉ ngư 
ông là người được lợi vì cả hai con vật 
đều mắc lưới) – để khôi phục quá khứ 
vinh quang của Nga.

Trong bài bình luận của ông Putin 
được đăng trên tờ báo Tân Hoa Xã của 
nhà nước Trung Quốc trước chuyến 
thăm của ông, ông tránh chỉ trích Hoa 
Kỳ mà tập trung vào việc hợp tác với 
Trung Quốc để đạt được tăng trưởng 
kinh tế ổn định. Nhưng những giao dịch 
hấp dẫn của ông Tập khiến ông khó 
cưỡng lại việc cho phép mình bị lợi dụng.

Giống như Josef Stalin đã làm với 
ông Mao, ông Tập muốn đưa ông Putin 
vào tầm kiểm soát của mình bằng cách 

thiết lập sự phụ thuộc vào Trung Quốc, 
để ông ta có thể thành lập một liên minh 
chống Mỹ, và đồng thời có được công 
nghệ và vũ khí quân sự tân tiến hơn của 
Nga nhằm chuẩn bị cho cuộc đọ sức cuối 
cùng với Hoa Kỳ. Ông Putin muốn sử 
dụng tiền của Trung Quốc để giải cứu 
nền kinh tế Nga, và cũng muốn có được 
sự ủng hộ của ông Tập đối với cuộc xâm 
lược Ukraine trong khi không cam kết 
liên minh quân sự.

Ông Putin có thể nghĩ rằng ông ta có 
thể đạt được cả hai mục đích này cùng 
một lúc. Nhưng hành động này sẽ khiến 
ông ta mất khả năng nghiêng về phương 
Tây. Năm này qua năm khác, Nga sẽ 
ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc 
và ông Tập sẽ kiểm soát ông Putin ngày 
càng chặt chẽ hơn. Sự thù địch của ông 
Putin đối với phương Tây sẽ bảo đảm 
là không có đường lui dễ dàng. Tại một 
trong những khúc quanh trớ trêu của 
lịch sử, Nga đã trở thành quân tốt của 
Trung Quốc. Khác xa so với vị thế thống 
trị của Liên Xô đối với Trung Quốc trong 
thế kỷ trước.

Ông Putin đã đặt Nga vào con đường 
có thể phải trả giá bằng nền độc lập 
của đất nước. Ông nên biết rõ hơn rằng 
ông Tập quyết tâm phục thù cho thế kỷ 
ô nhục và hổ thẹn của Trung Quốc, và 
thực hiện giấc mơ phục hưng Trung Hoa, 
có thể bao gồm hơn 5 triệu km vuông 
lãnh thổ Trung Quốc đã được nhượng 
cho Nga – điều mà chính phủ Liên Xô đã 
hứa trả lại nhưng không làm thế. Những 
người theo chủ nghĩa dân tộc của ông 
Tập hiện đang yêu cầu khôi phục. Trung 
Quốc cũng tiếp tục đánh cắp bí mật quân 
sự của Nga và thâm nhập vào giới tinh 
hoa của họ thông qua tham nhũng, và sự 
ngờ vực ngày càng tăng sẽ làm suy yếu 
mối quan hệ đối tác này.

Mặc dù liên minh Trung–Nga là một 
“hôn nhân hợp đồng”, nhưng họ là một 
trục xấu, đặc biệt vì ông Putin đã bảo 
đảm có được sự hỗ trợ kinh tế của Bắc 
Kinh trước cuộc xâm lược Ukraine.

Trước mắt, phương Tây phải nhận ra 
rằng bất kỳ lệnh trừng phạt kinh tế và tài 
chính nào nhắm vào ông Putin sẽ không 
có tác dụng trừ phi Trung Quốc cũng bị 
trừng phạt, vì Nga chắc chắn sẽ dựa vào 
Trung Quốc để vượt qua các lệnh trừng 
phạt mới của phương Tây.

Nhưng về lâu dài, phương Tây phải 
ngăn không cho cuộc “hôn nhân hợp 
đồng” giữa Trung Quốc và Nga biến 
thành một cuộc tình thực sự. Khi hai 
nước thành lập một liên minh chuyên 
quyền, họ có thể kết hợp sức mạnh 
kinh tế của Trung Quốc với sức mạnh 
quân sự của Nga, khiến họ trở thành 
địch thủ đáng gờm nhất đối với các nền 
dân chủ.

Chính phủ Hoa Kỳ nên đưa ra một 
chiến lược để chia rẽ Nga và Trung Quốc 
– không phải thông qua việc dàn xếp 
cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, 
mà thông qua hỗ trợ kinh tế có ý nghĩa 
nhằm phá vỡ liên minh Trung–Nga và 
bảo đảm rằng luôn có nhiều biện pháp 
kiềm chế đối với sức mạnh và tầm ảnh 
hưởng của Trung Quốc trên chính 
trường quốc tế.

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

Ông Bradley A. Thayer là thành viên 
sáng lập của Ủy ban về Mối nguy hiện 
tại: Trung Quốc và là đồng tác giả cuốn 
sách “Cách Trung Quốc nhìn thế giới: Chủ 
nghĩa Trung tâm và Cán cân Quyền lực 
trong Chính trị Quốc tế”.

Tiến sĩ Lianchao Han đã làm việc tại 
Thượng viện Hoa Kỳ trong 12 năm, với tư 
cách là cố vấn lập pháp và giám đốc chính 
sách cho ba Thượng nghị sĩ đang làm việc 
của Hoa Kỳ. Ông là một chuyên gia về 
phát triển kinh tế và chính trị của Trung 
Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại giao 
Trung Quốc, Đại học Yale, Đại học George 
Mason, và Đại học Johns Hopkins.
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BETH BRELJE

Những người Mỹ có liên hệ với 
Ukraine đang giữ liên lạc chặt 

chẽ với những người thân ở đó 
thông qua các cuộc điện thoại hàng 
ngày, tin nhắn, và các dòng đăng 
trên mạng xã hội. Khi không có 
phản hồi sau nhiều giờ, điều đó có 
thể là do phạm vi phủ sóng internet 
yếu; hoặc có thể họ đã trú ẩn trong 
tầng hầm hoặc tàu điện ngầm nên 
không có tín hiệu.

Mỗi khi không thể liên lạc, một 
ý nghĩ khủng khiếp lại nổi lên, 
rằng điều gì đó tồi tệ hơn có thể đã 
xảy ra. Chuyện này làm cho người 
ta lo lắng căng thẳng và đêm ngủ 
không yên.

Cô Laryssa Charest và chồng cô 
là anh John đã nhận nuôi ba đứa trẻ 
mồ côi Ukraine trong nhà của họ 
ở Quận Allegheny, Pennsylvania, 
được bốn mùa hè. Tình yêu thương 
đã khiến cặp vợ chồng thử nhận 
nuôi ba anh em này, hiện đã 13, 
12, và 9 tuổi. Quá trình này đầy 
rẫy những thủ tục phức tạp, và gần 
đây việc nhận con nuôi đã thất bại, 
nhưng cô Charests vẫn gần gũi 
với bọn trẻ và cha mẹ nuôi người 
Ukraine của các con. Kể từ khi Nga 
xâm lược Ukraine, họ đã liên lạc 
hàng ngày.

“Trong vài ngày qua, chúng 
tôi dặn các con phải gọi điện,” cô 
Laryssa Charest nói với The Epoch 
Times. “Tôi chỉ gọi mỗi buổi sáng. 
Tôi bảo các con hãy gửi tin nhắn 
cho tôi. Bé lớn nhất gửi tin nhắn 
cho tôi với nội dung: ‘Ở đây hơi 
sợ, cả ngôi nhà đang rung lắc. Con 
không hiểu chuyện gì đang xảy ra.’ 
Điều đó thực sự khủng khiếp.”

Cô Charest được thông báo 
rằng những đứa trẻ không thể đưa 
điện thoại lên cửa sổ để chụp ảnh 
vì lý do an ninh. Các em không 
muốn bị phát hiện trong nhà của 
mình. Cha mẹ nuôi của những 
đứa trẻ này đều đã ngoài 60 tuổi, 
và họ còn nhận nuôi một vài bé 
khác ngoài ba bé này.

Vào lúc Nga xâm lược, người 
cha nuôi đang làm việc trong một 
ngôi nhà mà gia đình ông đang 
xây dựng cách đó khoảng 25km 
(khoảng 16 dặm). Ông định trở về 
nhà vào buổi tối, nhưng lại bị kẹt 
lại một mình trong ngôi nhà đang 
xây dang dở trong nhiều ngày; ông 
cũng không biết chắc con đường 
nào đã bị chặn và nơi nào là an 
toàn để đi lại.

Ngoài ra, ông để tiền của gia 
đình và giấy tờ của mọi người trong 
xe hơi. Điều này có nghĩa là người 
mẹ nuôi sẽ không thể mua thức ăn. 
Bà cho biết nhà chỉ còn một kilo bột 
mì. Bà định làm bánh quy, nhưng 
không biết mình sẽ cho bọn trẻ ăn 
gì sau khi ăn hết chỗ bánh quy này.

Họ thử bật tivi lên xem để biết 
được chuyện gì đang xảy ra, nhưng 

tín hiệu kém, và họ thường trú ẩn 
trong tầng hầm của một người 
hàng xóm.

Nếu gia đình này có thể đến 
biên giới với giấy tờ của họ, nhà 
Charests sẽ mua cho họ vé máy bay 
đến Hoa Kỳ, nhưng hiện tại, tương 
lai của họ rất bấp bênh.

“Thế giới của chúng tôi đang 
đảo lộn. Tôi cảm thấy mệt mỏi. 
Tôi kiệt sức rồi. Tôi bị đau đầu,” 
cô Charest nói. Cô không thể ngủ 
vì cứ thao thức lo xem tin tức mới. 
“Cứ vài giờ, tôi lại kiểm tra điện 
thoại của mình để xem có tin tức gì 
về vụ nổ mới nhất hay không, hoặc 
xem liệu tôi có nhận được tin nhắn 
từ bọn trẻ hay không. Việc này chắc 
chắn đã làm hao tổn năng lượng 
của chúng tôi.”

 
Người em gái hỗ trợ binh sĩ
Ông Serge Shetilov, 69 tuổi, ở Quận 
Dauphin, Pennsylvania, cũng đã 
trằn trọc không ngủ được kể từ khi 
Nga xâm lược Ukraine. Hầu như 
lúc nào ông cũng theo dõi tin tức và 
liên lạc với người em gái đang sống 
ở Ukraine của mình.

“Tôi đã nói chuyện với em tôi 
ngày hôm qua,” ông Shetilov nói 
với The Epoch Times. “Rất nhiều 
vụ nổ gần nhà cô ấy sống, và tại 
thành phố tôi sống trước khi tôi 
đến Mỹ.” Ông đã sống ở Hoa Kỳ 30 
năm nhưng có các thành viên khác 
trong gia đình ở Ukraine.

Em gái của ông, bà Nataliya 
Shetilova, 66 tuổi, đã làm việc tình 
nguyện cho quân đội Ukraine từ 
năm 2014, thu thập các vật dụng 
cho quân đội. Giờ đây, bà vẫn tiếp 
tục công việc đó.

“Bà ấy làm điều này vì chúng tôi 
phải cứu đất nước của mình. Phải 
có người nào đó làm chuyện này,” 
ông Shetilov nói. “Khi Nga chiếm 
Crimea, nguồn cung cấp cho quân 
đội của chúng tôi quá nghèo nàn. 
Bà ấy thu lượm đồ quyên góp của 
người dân và cung cấp mọi thứ từ 
thực phẩm đến quần áo cho đến các 
vật dụng quân sự, nếu có ai quyên 
góp những vật dụng đó.”

Bà đã xây dựng một mạng lưới 
những người từ khắp nơi trên thế 
giới, những người đã gửi đồ và 

tiền cho quân đội trong nhiều năm 
thông qua bà.

Bà Shetilova cũng đã nướng 
bánh mì tươi trong nhiều năm để 
phục vụ các binh sĩ.

“Tôi đang nướng bánh, cầu 
nguyện, và cầu xin Chúa bảo vệ tất 
cả các chiến binh trước kẻ thù! Vinh 
quang cho những người lính dũng 
cảm của chúng ta! Vinh quang cho 
Ukraine,” bà Shetilova đã viết trên 
trang Facebook của mình hôm 28/02 
trong một bài đăng về những chiếc 
bánh mì nướng trong giỏ đã sẵn 
sàng để trao cho các binh sĩ. Bà đã 
có thể mua các nguyên liệu làm bánh 
từ những khoản tiền quyên góp.

“Những người vô tội đã thiệt 
mạng vì họ lựa chọn nền dân chủ,” 
ông Shetilov nói và cho biết thêm 
rằng Tổng thống Nga Vladimir 
Putin là một nhà độc tài. “Chúng 
tôi không muốn có cùng một tổng 
thống trong suốt 20 năm. Ông 
Putin không muốn dân chủ bởi vì 
nếu người dân của ông ấy chọn dân 
chủ, thì ông ấy sẽ không thể cai trị 
nước Nga. Tôi mong là chế độ Nga 
sẽ sớm sụp đổ.”

Ông Stephen Haluszczak, chủ 
tịch Viện Văn hóa và Nhân đạo 
Ukraine, đã liên lạc với một giáo 
viên ở Ukraine, người đang trú ẩn 
trong tầng hầm của một trường học 
cùng với học sinh của cô ấy. Ông 
cho biết điều quan trọng cần biết là 
trong các cuộc xung đột trước đây, 
đường dây điện thoại đã bị nghe 

Những câu chuyện thương tâm
từ người thân ở Ukraine

Ngay cả sau khi Nga xâm lược Ukraine, “hôn nhân hợp đồng” 
giữa ông Tập và ông Putin sẽ không kéo dài

BRYAN JUNG

Tổng thống Nga Vladimir 
Putin đã công bố các biện 

pháp khẩn cấp mới nhằm ngăn 
chặn đà sụt giảm giá trị đồng 
tiền của mình, bao gồm lệnh 
cấm người dân Nga chuyển 
ngoại tệ ra ngoại quốc và buộc 
các nhà xuất cảng sử dụng đồng 
tiền của quốc gia này.

Các biện pháp khẩn cấp này, 
sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03, bao 
gồm lệnh cấm công dân Nga thanh 
toán cho người ngoại quốc bằng 
ngoại tệ mạnh “liên quan đến các 
thỏa thuận cho vay”, và sẽ bao 
gồm các hạn chế đối với các công 
ty mua lại cổ phiếu của chính họ, 
cũng như một số giao dịch chuyển 
khoản sang tài khoản ngoại 
quốc, theo một tuyên bố từ Điện 
Kremlin được công bố hôm 28/02.

Moscow cho biết, sắc lệnh 
này nhằm đáp trả các lệnh trừng 
phạt của Hoa Kỳ và Âu Châu 
đối với các hành động của họ ở 
Ukraine, vốn đã làm cho đồng 

ruble giảm giá mạnh, buộc ngân 
hàng trung ương phải thực hiện 
các biện pháp khẩn cấp để ổn 
định thị trường.

Tuyên bố này viết rằng, “Từ 
ngày 01/03/2022, cấm cư dân 
chuyển ngoại tệ vào những tài 
khoản được mở ở các ngân hàng 
nằm ngoài lãnh thổ Liên bang 
Nga và các tổ chức thị trường tài 
chính khác.”

Theo sắc lệnh này, mọi giao 
dịch chuyển tiền chỉ được thực 
hiện qua tài khoản ngân hàng 
bằng thanh toán điện tử do các 
nhà cung cấp dịch vụ thanh toán 
ngoại quốc cung cấp.

Ngân hàng trung ương Nga 
sau đó đã đưa ra một lời giải 
thích, nói rằng lệnh cấm này 
“chỉ áp dụng cho các món vay 
mới và không ảnh hưởng đến 
các khoản nợ hiện có.”

Các nhà xuất cảng của Nga sẽ 
phải giữ 80% dự trữ của họ bằng 
đồng ruble, có nghĩa là các công 
ty lớn như đại tập đoàn năng 
lượng Gazprom sẽ phải mua 

đồng tiền này.
Các lệnh trừng phạt vào cuối 

tuần trước (27/02) đã khiến đồng 
ruble giảm xuống mức thấp kỷ 
lục, với việc ngân hàng trung 
ương Nga tăng hơn gấp đôi lãi 
suất căn bản lên 20%.

Giá trị của đồng ruble so với 
đồng dollar hiện bằng khoảng 
một phần ba so với trước năm 
2014, thời điểm cuối cùng Nga 
can thiệp vào Ukraine, lý do 
châm ngòi cho vòng trừng phạt 
đầu tiên từ phương Tây.

Kể từ năm 2014, các ngân 
hàng và công ty của Nga đã giảm 
bớt nợ đáng kể, với khoản nợ phải 
trả của quốc gia này giảm 250 tỷ 
USD, và trong tổng số nợ ngoại 
quốc, 135 tỷ USD sẽ đến hạn 
thanh toán trong vòng một năm.

Vòng trừng phạt mới thứ 
hai này được đưa ra nhằm đóng 
băng các ngân hàng Nga trong 
hệ thống tài chính quốc tế và 
hạn chế khả năng ngân hàng 
trung ương sử dụng dự trữ của 
mình để giúp nâng giá trị đồng 

ruble.
Hôm 28/02, Hoa Kỳ cho biết 

rằng họ đã cấm tất cả các giao 
dịch của Hoa Kỳ với ngân hàng 
trung ương của Nga và đã đóng 
băng các khoản tiền dự trữ của 
họ, trong khi Thụy Sĩ cũng cho 
biết họ sẽ áp dụng các biện pháp 
tương tự như EU đã công bố vào 
cuối tuần 27/02.

Hoa Kỳ và các đồng minh 
cũng đã đưa ra các hạn chế cá 
nhân đối với các nhà tài phiệt và 
các quan chức chính phủ hàng 
đầu, bao gồm cả chính ông Putin.

Sự kiện đồng ruble mất giá 
được cho là sẽ thúc đẩy tình 

trạng lạm phát ở Nga, trong khi 
các lệnh trừng phạt này sẽ làm 
tổn hại đến khả năng xuất nhập 
cảng hàng hóa và dịch vụ của 
các công ty không liên quan đến 
năng lượng.

Việc tăng mạnh lãi suất có thể 
sẽ làm tăng chi phí đi vay, ảnh 
hưởng nặng đến người tiêu dùng 
và các công ty Nga đang mắc nợ.

Hôm 28/02, Sở giao dịch 
Chứng khoán Moscow đã đóng 
cửa để ngăn chặn những gì 
dự kiến là một đợt bán tháo cổ 
phiếu lớn của Nga.

Thanh Tâm biên dịch

Điện Kremlin ban hành biện pháp khẩn cấp để 
trả đũa các lệnh trừng phạt của EU, Hoa Kỳ

Bản đồ cho thấy các 
cuộc tấn công của 
Nga ở Ukraine. 

Một giỏ bánh do bà Nataliya 
Shetilova, 66 tuổi, nướng 
để giúp những người lính 
Ukraine đang chiến đấu 
chống lại cuộc xâm lược 
của Nga gần nhà bà.

Tổng thống Nga 
Vladimir Putin 
bắt tay lãnh đạo 
Trung Quốc Tập 
Cận Bình trong 
cuộc gặp bên lề 
hội nghị thượng 
đỉnh BRICS, 
tại Brasilia, 
Brazil, vào ngày 
13/11/2019. 

Người tị nạn từ 
Ukraine chờ được 
vận chuyển tại trạm 
kiểm soát biên giới 
Moldova - Ukraine 
gần Palanca, 
Moldova, vào ngày 
01/03/2022.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (bên trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Villa la 
Grange ở Geneva vào ngày 16/06/2021.

REUTERS
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Bà Nataliya Shetilova 
nằm trong một hệ 
thống đang ngày càng 
phát triển chuyên thu 
thập các mặt hàng 
cho quân đội Ukraine.

COURTESY SERGE SHETILOV

COURTESY OF NATALIYA SHETILOVA

SPUTNIK/RAMIL SITDIKOV/KREMLIN/REUTERS

CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE

CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE

NGA - TRUNG QUỐC

Những đứa 
trẻ bắt đầu cất 
tiếng hỏi, ‘Mẹ 
ơi, chuyện này 
sẽ kéo dài bao 
lâu?’ Tôi có hai 
người con, một 
bé 6 tuổi, một 
bé 9 tuổi, và 
hai bé chỉ đơn 
giản là không 
hiểu chuyện gì 
đang diễn ra.
Bà Natasha, 42 tuổi
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Đây là bài đầu tiên trong loạt bài nói 
về cách để Canada có thể tách rời khỏi 
Trung Quốc một cách thận trọng.

Người dân Canada không cảm thấy 
cần phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo 
một cuộc thăm dò của Angus Reid vào 
tháng trước, 61% muốn Canada giao dịch 
thương mại ít hơn với Trung Quốc và 
một con số thậm chí còn lớn hơn – 88% – 
tin rằng điều đó trên thực tế có thể thực 
hiện mà không ảnh hưởng xấu đến kinh 
tế Canada.

Tâm lý muốn nền kinh tế Canada 
tách rời khỏi Trung Quốc cũng có thể 
được nhìn thấy trong phát hiện của ông 
Angus Reid rằng “3/4 muốn Canada ưu 
tiên nhân quyền, pháp quyền trong các 
thái độ ứng xử với Trung Quốc”, chẳng 
hạn như tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, 
mặc dù 58% lo lắng về hậu quả kinh tế 
của việc làm đó.

Việc Canada tách rời khỏi Trung 
Quốc cũng có thể hình dung được vì 
Thủ tướng Justin Trudeau – người mà 
vào năm 2013 đã bày tỏ “mức độ ngưỡng 
mộ mà tôi thực sự dành cho Trung Quốc 
vì chế độ độc tài nền tảng của họ đang 
cho phép họ thực sự xoay chuyển nhanh 
chóng nền kinh tế của mình” – đã bắt 
đầu rút lại sự ngưỡng mộ của ông, phát 
ngôn một cách cứng rắn và chỉ định một 
người cứng rắn chống Trung Quốc làm 
cố vấn an ninh quốc gia của mình.

Đảng Bảo Thủ từ lâu đã đối địch với 
Trung Quốc và có khả năng vẫn như vậy.

Cả hai bên đều không nghi ngờ gì về 
phản ứng ngày càng tăng của người dân 
Canada đối với Trung Cộng – chỉ có 16% 
người dân Canada hiện có quan điểm 
ủng hộ nước này, giảm so với 48% khi chỉ 
5 năm trước và 58% vào năm 2005.

Nơi không gây tổn thương và khá 
tốt để tiến hành việc tách rời là các quỹ 
hưu trí công, bắt đầu với Ban đầu tư Kế 
hoạch Hưu trí Canada (CPPIB) trị giá 
520 tỷ USD; đây là cơ quan quản trị Kế 
hoạch Hưu trí Canada của chính phủ 

liên bang và là một trong 10 quỹ tài sản 
lớn nhất trên thế giới.

Khoản đầu tư 57.5   tỷ USD của CPPIB 
vào các công ty Trung Quốc – một số tiền 
lớn gấp đôi so với xuất cảng hàng năm 
của Canada sang Trung Quốc và gấp 4 
lần đầu tư của họ vào các công ty Ấn Độ 
– đại diện cho 12% trong toàn bộ danh 
mục đầu tư và rủi ro tương tự, đặc biệt là 
đối với quỹ có nhiệm vụ “tối đa hóa lợi 
nhuận mà không có rủi ro mất mát quá 
mức ” trong việc bảo vệ lương hưu của 
hơn 20 triệu người đóng góp và người 
thụ hưởng trong dài hạn.

Không có thị trường lớn nào rủi ro 
hơn Trung Quốc. Nếu Trung Cộng tấn 
công Đài Loan – như đã đe dọa – thì một 
cuộc chiến tranh rộng hơn liên quan đến 
Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể dẫn đến các 
lệnh cấm vận thương mại của phương 
Tây và sự trả đũa của Bắc Kinh; tất cả 
đều sẽ gây nguy hiểm cho các khoản đầu 
tư vào các công ty Trung Quốc.

Ngay cả khi không có một cuộc chiến 
tranh lớn, thì vẫn có rất nhiều sự bất ổn.

Nếu ông Donald Trump hoặc một 
thành viên Đảng Cộng Hòa cứng cỏi 
khác thắng cử chức vị tổng thống vào 
năm 2024, như nhiều cuộc thăm dò 
dự đoán, thì giá trị của cổ phiếu Trung 
Quốc và các tài sản khác sẽ trở nên biến 
động và bất trắc.

Hoặc phương Tây có thể mất lòng 
khoan dung đối với việc 80,000 người 
Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức lao động 
phục vụ cho các công ty đa quốc gia của 
Trung Quốc và nước ngoài – các công ty 
mà CPPIB đang đầu tư vào 55 tỷ USD 
– khiến phương Tây tẩy chay và dẫn 
tới sự trả đũa vốn luôn nhạy bén của 
Trung Cộng.

Thậm chí Bắc Kinh có thể tiếp tục bắt 
những người phương Tây làm con tin để 
tiếp tục nghị trình của mình, như đã làm 
với hai ông Michaels của Canada và hai 
người Úc khi họ không đồng ý với chính 
quyền Trung Cộng.

CPPIB nhận ra những rủi ro địa 
chính trị này và tuyên bố có thể kiểm 
soát chúng. Nhưng trong khi việc đặt 
cược vào các sự kiện địa chính trị có thể 
là phù hợp với các quỹ đầu cơ năng nổ 
và các công ty đầu tư tư nhân khác mà 
những khách hàng có thu nhập cao của 

họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn để có 
phần thưởng lớn, thì dường việc đặt cược 
vào các sự kiện địa chính trị như vậy 
không phù hợp với một kế hoạch lương 
hưu công vốn chịu trách nhiệm bảo vệ 
thu nhập hưu trí của hơn một nửa tổng 
số người dân Canada.

Bối cảnh trong nước của Trung Quốc 
cũng đầy rủi ro. Không giống như những 
người tiền nhiệm ủng hộ thị trường, 
lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình 
ngày càng nghi ngờ sức mạnh của khu 
vực tư nhân – điều mà ông ta lo ngại có 
thể đe dọa Trung Cộng.

Theo báo cáo của Tân Hoa Xã hồi 
tháng Một, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung 
ương đã quyết định “điều tra và trừng phạt 
các hành vi tham nhũng đằng sau việc mở 
rộng vô trật tự của các công ty độc quyền 
về vốn và nền tảng, đồng thời cắt đứt mối 
liên hệ giữa quyền lực và vốn.”

Theo Bloomberg, năm 2021, cuộc đàn 
áp quy định của Trung Quốc đã xóa sổ 
hơn 1 ngàn tỷ USD giá trị thị trường.

Alibaba và cựu giám đốc điều hành 
Jack Ma – từng là con cưng nhận được sự 
tín nhiệm của nhóm chuyên gia cố vấn 
cho CPPIB – nằm trong số những người 
trong tầm ngắm của Trung Cộng. Khoản 
đầu tư 160 triệu USD của CPPIB vào 
Alibaba, ban đầu hoạt động tốt, đã mất 
khoảng 60% giá trị sau khi các nhà chức 
trách rút giấy phép IPO cho Ant Group 
của ông Ma, mà trong công ty này CPPIB 
đã đầu tư 600 triệu USD.

Nhiều người tin rằng, việc hủy bỏ 

đợt IPO này là do ông Ma công khai chỉ 
trích hệ thống quản lý của Trung Quốc. 
Vào đầu năm nay, Alibaba đã nhận một 
cú đấm khác cũng giống như các công 
ty công nghệ khác mà ông Tập lo ngại, 
trong điều có thể là sự khởi đầu của một 
xu hướng: ông Tập đã chủ trương cắt 
giảm quy mô khu vực doanh nghiệp của 
Trung Quốc thông qua việc tái phân phối 
của cải cho dân chúng. 

CPPIB càng sớm rời khỏi Trung Quốc 
chừng nào, thì những người về hưu hiện 
tại và tương lai của Canada càng sớm 
được thoát khỏi rủi ro liên quan đến các 
khoản đầu tư vào Trung Quốc. Điều đó 
cũng áp dụng cho La Caisse de Depot et 
Placement du Québec, British Columbia 
Investment Management Corporation, 
Ontario Teacher's Pension Plan Board, 
và các quỹ hưu trí công và tư khác 
của Canada.

Đầu tư vào Trung Quốc kiếm lời 
nhanh chóng là trái với sự thận trọng mà 
người ta nên kỳ vọng từ các quỹ hưu trí 
và trái với mong đợi của tuyệt đại đa số 
người Canada – những người đã ủy thác 
trách nhiệm cho họ và là những người 
không muốn hỗ trợ cho một trong những 
nhà cầm quyền đáng trách nhất thế giới.

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

Bà Patricia Adams là một nhà kinh 
tế học và là Chủ tịch của tổ chức nghiên 
cứu Energy Probe Research Foundation 
và Probe International, một tổ chức tư 
vấn độc lập ở Canada và trên thế giới. Bà 
là chủ biên của dịch vụ tin tức Internet 
Three Gorges Probe và Odious Debts 
Online và là tác giả hoặc biên tập viên 
của nhiều cuốn sách. Các cuốn sách và 
bài báo của bà đã được dịch sang tiếng 
Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bengali, 
tiếng Nhật và tiếng Indonesia. Quý vị có 
thể liên lạc với bà tại patriciaadams@
probeinternational.org

Ông Lawrence Solomon là một ký giả 
chuyên mục của The Epoch Times, tác giả, 
và giám đốc điều hành của Viện Chính 
sách Người tiêu dùng ở Toronto. Địa chỉ 
của ông: LS@lawrencesolomon.ca. 

Hoàn Nguyên biên dịch

ADRIAN WYLD/THE CANADIAN PRESS

TRUNG QUỐC

FARAH MASTER,  REUTERS

HỒNG KÔNG — Cô Guada, một bà 
mẹ có hai con nhỏ và đang mang 
thai song sinh, đêm đến cô khóc 
tới khi ngủ thiếp đi, lo lắng rằng 
các quy định COVID-19 nghiêm 
ngặt của Hồng Kông sẽ không cho 
cô được ở cùng với hai đứa con của 
mình hoặc buộc cô phải sinh con 
một mình.

Bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19 ở Hồng 
Kông, kể cả trẻ sơ sinh và trẻ em, 
đều bị đưa vào các cơ sở cách ly 
mà không được phép tiếp xúc 
với gia đình, vì nhà chức trách 
đang thực thi chính sách “zero 
COVID” của họ.

Khi các ca nhiễm virus corona 
đạt mức hàng ngày cao kỷ lục, 
chính quyền thành phố có kế 
hoạch khai triển xét nghiệm bắt 
buộc hàng loạt cho 7.4 triệu người 
của thành phố trong tháng Ba, làm 
trầm trọng thêm nỗi lo phải xa cách 
trong nhiều gia đình địa phương và 
gia đình ngoại quốc.

“Hãy tưởng tượng sự căng 
thẳng mà tôi đang gặp phải bây 
giờ… sự sợ hãi khi phải sinh con 
một mình, sợ rằng họ sẽ đưa hai 
đứa con gái của tôi đi, đưa hai đứa 
con mới sinh của tôi đi, sợ rằng nếu 
tôi dương tính, họ sẽ đưa tôi đi,” 
cô Guada, một người Argentina đã 
sống ở Hồng Kông được 3.5 năm và 
có hai bé gái 3 tuổi và 5 tuổi, nói. 
Cô từ chối cho biết họ của mình do 
tình hình nhạy cảm.

Lo lắng của các bậc cha mẹ 
ngày càng tăng cao sau khi nhà 
chức trách bắt một bé gái 11 tháng 
tuổi bị nhiễm bệnh phải cách ly ở 
bệnh viện.

Trong hai tuần qua, các nhà 
chức trách đã báo cáo về những ca 
tử vong của một số trẻ em bị nhiễm 
virus corona, bé nhỏ nhất là 11 
tháng tuổi.

Các nhà ngoại giao tại trung 
tâm tài chính toàn cầu này cho 
biết họ đã nhiều lần nêu lên mối 
bận tâm với chính phủ về vấn 
đề cha mẹ bị tách khỏi con mình 
ở một thành phố có một số biện 
pháp phòng chống virus corona 
nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Đáp lại nghi vấn báo chí, Cơ 
quan Quản trị Bệnh viện Hồng 
Kông cho biết họ “hiểu mối quan 
tâm của các bậc cha mẹ và người 
chăm sóc” nhưng lưu ý rằng các cơ 
sở cách ly trẻ em ở các bệnh viện 
công đang quá tải nghiêm trọng.

Khi cha mẹ hoặc người 
chăm sóc cũng dương tính với 
COVID-19, bệnh viện sẽ cố gắng 
bảo đảm họ có thể ở cùng khu 
với đứa trẻ bị nhiễm bệnh của họ.

Các nhà chức trách cho biết họ 
hiện đang quá tải và không thể 
tiếp nhận các bậc cha mẹ ở cùng 
với trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh khi 
các bệnh viện hoạt động tối đa 
hoặc quá công suất với gần 10,000 
ca nhiễm mới mỗi ngày từ mức 
gần bằng không vào đầu năm.

Cha mẹ có thể sắp xếp thời gian 
gọi video ba lần một ngày để giữ 

liên lạc với con họ, cơ quan y tế này 
cho biết.

“Đối với tôi, điều đó rất vô 
nhân đạo. Tôi rất sợ. Tôi có con 
gái 14 tháng tuổi, cháu không biết 
nói, và không biết gọi điện thoại 
thế nào,” một giảng viên đại học 
ẩn danh cho biết.

Phòng khám y tế Central 
Health cho biết việc cách ly trẻ sơ 
sinh cho thấy một “nguy cơ đáng 
kể” về tử vong ở trẻ em “vì cha mẹ 
có thể trì hoãn việc đưa con đến 
bệnh viện trong những giai đoạn 
quan trọng khi can thiệp có thể 
cứu được mạng sống.”

Một số gia đình, đặc biệt là 
trong cộng đồng người ngoại quốc, 
đã quyết định rời đi trước đợt xét 
nghiệm virus corona bắt buộc vào 
tháng Ba.

Trong khi các chi tiết về cuộc 
xét nghiệm vẫn còn mơ hồ, Trưởng 
Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh 
Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết 
mọi người sẽ không thể cách ly tại 
nhà nếu họ có kết quả xét nghiệm 
dương tính và phải đến các trung 
tâm của chính quyền. Các trung 
tâm cách ly và kiểm dịch hiện 
đang hoạt động ở công suất tối đa 
với khoảng 60,000 cư dân đang 
chờ tại nhà để được nhập viện.

Chính quyền đặc khu hiện đang 
xây dựng hàng chục ngàn phòng 
cách ly mới, với sự trợ giúp của 
chính quyền Trung Quốc, khiến 
các gia đình lo lắng sẽ bị ly tán.

Hồng Kông đã ghi nhận hơn 
80,000 ca nhiễm và hơn 400 ca tử 

Người Hồng Kông tuyệt vọng khi các quy định 
COVID-19 có thể tách trẻ em khỏi gia đình

Làm thế nào để Canada có thể tách rời khỏi Trung Quốc
Các quỹ hưu trí của Canada nên rút khỏi Trung Quốc

Thủ tướng Canada Justin Trudeau được lãnh đạo Trung 
Quốc Tập Cận Bình chào đón trong lễ đón chính thức 
tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Hàng 
Châu, Trung Quốc, ngày 04/09/2016.

Ảnh trên: Một cô bé vẫy 
tay khi ngồi trên xe chở 
những người dân di tản 
khỏi một tòa nhà công 
cộng, theo sau đợt bùng 
phát virus corona chủng 
mới, bên ngoài Khương 
Mỹ Lâu (Hong Mei House), 
tại Khu Địa ốc Trường 
Hưởng (Cheung Hong 
Estate) ở Hồng Kông, vào 
ngày 11/02/2020. 

Ảnh dưới: Người đi bộ 
băng qua đường tại quận 
Vịnh Đồng La ở Hồng 
Kông hôm 09/02/2022.

JOYCE ZHOU/REUTERS

TYRONE SIU/REUTERS

vong kể từ năm 2020, ít hơn các 
thành phố lớn khác.

Cô Veronica, một người Tây 
Ban Nha xa xứ, đã sống ở Hồng 
Kông 9 năm và cũng từ chối cho 
biết họ của mình, cho biết cô rất 
đau khổ về viễn cảnh bị chia cắt với 
đứa con ba tháng tuổi của mình.

Cô chia sẻ rằng, “Để thằng bé 
một mình mới là điều mà tôi lo 
lắng, tôi không lo về con virus này, 
tôi đã có vaccine. Chỉ là tôi đang 
thấy lo lắng về tình hình này.”

Minh Ngọc biên dịch

rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine 
là một thất bại ngoại giao đối với 
Bắc Kinh vì trước đó, các quan 
chức Hoa Kỳ đã nhiều lần thông 
báo cho Trung Quốc về cuộc tấn 
công sắp xảy ra nhưng Bắc Kinh 
không tin.

Ông nói: “Ông Tập và ban lãnh 
đạo đã bị ‘đồng minh’ của họ là ông 
Putin lừa phỉnh rằng ông ấy sẽ không 
tấn công. Họ chế giễu người Mỹ và 
rồi sau cuộc xâm lược hôm 24/02 
đã khiến họ hoàn toàn sửng sốt.”

“Có 20,000 người Trung Quốc 
đang làm việc ở Ukraine và hiện 
giờ họ đang rơi vào cảnh bị tàn 
sát ở các mặt trận,” ông Lehberger 
nói, đồng thời cho biết thêm rằng 
những người Trung Quốc cố gắng 
chạy trốn khỏi Ukraine này đang 
treo cờ Trung Quốc trên xe hơi của 
họ để “chạy trốn một cách muộn 
màng khỏi các khu vực tàn sát 
trong thành phố.”

Không phận của Ukraine đã 
bị đóng cửa đối với tất cả các 
chuyến bay dân sự sau cuộc tấn 
công của Nga.

Ông Srikanth Kondapalli, giáo 
sư nghiên cứu về Trung Quốc tại 
Đại học Jawaharlal Nehru có trụ 
sở tại New Delhi nói với The Epoch 
Times rằng cuộc xâm lược của Nga 
diễn ra vào thời điểm khó xử đối với 
Trung Cộng, khi nhà cầm quyền 
này dự kiến   tổ chức một cuộc họp 
quan trọng, Đại hội Đảng, vào cuối 
năm nay. Ông Tập sẽ khởi động 
một cuộc đấu tranh chưa từng có 
cho nhiệm kỳ thứ ba của mình tại 
Đại hội.

Ông Kondapalli nói: “Nga, nước 
đã giúp thành lập Đảng Cộng sản 
[Trung Quốc] vào năm 1921, có rất 
nhiều đòn bẩy chính trị ở Trung 
Quốc và những diễn biến ở Ukraine 
dự kiến   sẽ tác động đến các cuộc 
đấu tranh chính trị trong nước.”

Ông cho biết thêm, “Đã có một 
số nhà lãnh đạo phe phái ở Trung 
Quốc đang đặt câu hỏi về các hành 
động của Nga. Bất chấp việc kiềm 
chế mọi thông tin tiêu cực về Nga 
trên các phương tiện truyền thông 
của Trung Quốc, sự bất hòa chính 
trị ở Trung Quốc đang gia tăng.”

Các biện pháp trừng phạt có 
giúp Trung Quốc?
Sau cuộc tấn công, Hoa Kỳ, Liên 
minh Âu Châu, Anh, Nhật Bản, 
Canada, Đài Loan, và New Zealand, 
đã công bố một loạt các biện pháp 
trừng phạt đối với Nga. Gần đây 
nhất, Hoa Thịnh Đốn và các đồng 
minh đã ngăn chặn một số ngân 
hàng Nga truy cập vào hệ thống 
thanh toán quốc tế SWIFT, điều có 
khả năng giáng một đòn mạnh vào 
nền kinh tế nước này.

Bà Pascal cho rằng các biện pháp 
trừng phạt sẽ giúp ích cho Trung 
Quốc vì sau khi bị phương Tây 
đóng cửa Nga sẽ trở nên phụ thuộc 
hơn vào Bắc Kinh về mặt kinh tế.

“Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta 
thấy những thỏa thuận kinh tế lớn 
về nhiên liệu hóa thạch này được 
ký kết giữa Nga và Trung Quốc vì 
nó mang lại cho ông Putin nguồn 
sống kinh tế mà ông ấy sẽ cần nếu 
ông định cắt đứt với phương Tây ở 
một số mức độ,” bà nói, khi đề cập 
tới cuộc gặp giữa ông Putin và ông 
Tập hồi đầu tháng Hai.

Hồi đầu tuần này, cơ quan hải 
quan Trung Quốc thông báo rằng 
họ đã quyết định nhập cảng lúa 
mì từ tất cả các khu vực của Nga. 
Trước đó, Trung Quốc đã hạn chế 
nhập cảng lúa mì từ Nga, nhà sản 
xuất lúa mì hàng đầu thế giới do lo 
ngại về một loại nấm gây bệnh.

Hôm 24/02, Thủ tướng Úc 
Morrison đã lên án việc Trung 
Quốc tự do hóa thương mại với Nga 
trong bối cảnh khủng hoảng.

“Vào thời điểm thế giới đang tìm 
cách áp dụng các biện pháp trừng 
phạt bổ sung đối với Nga, thì họ đã 
nới lỏng các hạn chế đối với hoạt 
động giao thương lúa mì của Nga 
vào Trung Quốc,” ông Morrison 
cho biết tại một cuộc họp báo.

“Quý vị không thể đi qua và ném 

một chiếc phao cứu sinh cho Nga 
ngay giữa lúc họ đang xâm lược 
một quốc gia khác. Đơn giản là điều 
đó không thể chấp nhận được.”

Tuy nhiên, ông Lehberger nói 
rằng cả Nga và Trung Quốc đều là 
những quốc gia cơ hội và các lệnh 
trừng phạt không nhất thiết sẽ có 
lợi cho Trung Quốc.

“Trung Quốc ngang ngược sẽ 
cố gắng bóp nghẹt mọi hình thức 
nhượng bộ đối với một nước Nga 
đang suy yếu và bị tẩy chay. Họ 
luôn luôn làm điều này khi họ 
đánh hơi thấy điểm yếu, bất kể 
quý vị có là bằng hữu hay đồng 
minh,” ông nói và cho biết thêm 
rằng, “Ông Putin không khá hơn; 
ông ta đã lừa dối người bạn thân 
nhất của mình là ông Tập trong 
cuộc xâm lược này, và lừa dối rốt 
ráo đến mức ông [Tập] không tin 
tưởng vào bất kỳ thông tin trung 
thực nào mà ông Biden đã cung 
cấp cho ông ấy.”

Hai ngân hàng quốc doanh của 
Trung Quốc, Ngân hàng Trung 
Quốc và các chi nhánh ngoại quốc 
của Ngân hàng Công thương Trung 
Quốc cho biết hôm 25/02 rằng họ 
đã hạn chế tài chính với các giao 
dịch mua hàng của Moscow, sau 
thông báo về các lệnh trừng phạt 
của phương Tây.

Ông Lehberger nói: “Trung 
Quốc đã đánh hơi thấy điểm yếu 
của Nga ba ngày sau cuộc chiến.”

Theo ông Kondapalli, do mối 
quan hệ kinh tế quan trọng của 
Trung Quốc với phương Tây, việc 
giúp Nga né tránh tác động của các 
lệnh trừng phạt có thể không nằm 
trong lợi ích của Bắc Kinh.

Ông nói: “Mặc dù Trung Quốc đã 
công bố chiến lược ‘lưu thông kép’ 
nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào 
xuất cảng, nhưng quá trình này có 
thể mất nhiều thời gian hơn và do đó 
tác hại từ Ukraine là một vấn đề lớn."

“Hợp tác với Nga có thể làm tăng 
thêm phí tổn cho Trung Quốc khi 
cơ chế trừng phạt được tăng cường,” 
ông Kondapalli cho biết thêm.

Các biện pháp trừng phạt đối 
với Nga cũng đã khiến giá dầu tăng 
từ 94 USD/thùng lên 100 USD/
thùng, và điều này ảnh hưởng trực 
tiếp đến thị trường phụ thuộc vào 
nhập cảng của Trung Quốc.

Ông Kondapalli cho biết: “Nhập 
cảng năng lượng của Trung Quốc 
phải đối mặt với sự gián đoạn 
nguồn cung ứng bền vững và giá cả 
phải chăng trong tương lai gần.”

Làm suy yếu phương Tây
Các nhà phân tích cho biết, mặc 
dù Nga và Trung Quốc không phải 
là bằng hữu thân thiết trong mọi 
trường hợp, nhưng họ có lợi ích 
chung là làm suy yếu phương Tây 
và sự hội tụ của họ sẽ tạo ra những 
thách thức mới cho các quốc gia ở 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương vốn dựa vào sự lãnh đạo của 
Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc.

Bà Pascal nói rằng bà dự đoán 
cả Trung Quốc và Nga đều sẽ hỗ 
trợ lẫn nhau về mặt chiến thuật vì 
các lợi ích trải dài trên nhiều lĩnh 
vực của họ.

Bà nói: “Nga nhận được một số 
hình thức ủng hộ ngầm ít nhất về 
mặt kinh tế hoặc về hỗ trợ kinh 
tế cho các cuộc xâm lược vào Âu 
Châu. Trên thực tế, Nga không 
phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc 
này. Và tương tự, tôi nghĩ rằng họ 
sẽ không phản đối các động thái 
của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương.”

Theo bà Pascal, mặc dù lợi ích 
của Nga và Trung Quốc không 
trùng lặp trong nhiều lĩnh vực, 
nhưng họ có chung một lợi ích là 
làm suy yếu phương Tây.

Bà nói: “Bất cứ điều gì khiến 
phương Tây suy yếu, đều là lợi thế 
cho cả Nga và Trung Quốc. Vì vậy, 
cho dù Trung Quốc đang làm suy 
yếu phương Tây hay Nga làm suy 
yếu phương Tây, thì điều đó đều có 
lợi cho họ.”

Thiện Lan biên dịch

VENUS UPADHAYAYA

NEW DELHI — Cuộc tấn công của 
Nga vào Ukraine đang tái thu hút sự 
chú ý của thế giới vào thế cân bằng 
trong Chiến Tranh Lạnh cũ, khiến 
thế giới mất đi trọng tâm chính là 
nghị trình bành trướng của nhà 
cầm quyền Trung Quốc tại khu vực 
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Các chuyên gia đã nói với The 
Epoch Times rằng cuộc tấn công 
vào Ukraine cho thấy sự hội tụ giữa 
Trung Quốc và Nga đang tạo ra 
những thách thức mới cho trật tự 
thế giới hiện có.

Bà Cleo Pascal, một phụ tá 
nghiên cứu tại tổ chức tư vấn 
Chatham House có trụ sở tại 
London, nói rằng cuộc tấn công 
của Nga vào Ukraine giúp ích cho 
Trung Quốc theo nhiều cách.

“Đầu tiên, cuộc tấn công này 
chuyển hướng sự chú ý của phương 
Tây vào Chiến Tranh Lạnh 1.0, vào 
Chiến Tranh Lạnh với Nga, và sao 
lãng Chiến Tranh Lạnh với Trung 
Quốc, vốn đang nhanh chóng trở 
nên nóng hơn một chút,” bà Pascal 
nói với The Epoch Times.

Cho rằng chính phủ Tổng 
thống (TT) Biden và các quốc 
gia thành viên NATO chịu trách 
nhiệm cho sự sao lãng chiến lược 
khỏi khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương, ông Madhav Nalapat 
– một nhà phân tích chiến lược và 
là phó chủ tịch của Tổ chức Nghiên 
cứu Tiến bộ Manipal có trụ sở tại 
Ấn Độ – nói rằng tình hình này đã 
khiến Bắc Kinh được “tự do hành 
động” ở khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương.

Ông Nalapat nói: “Sự hồi sinh của 
Chiến Tranh Lạnh 1.0 (Moscow–
Hoa Thịnh Đốn) – vốn lấy đi phần 
lớn oxy từ Chiến Tranh Lạnh 2.0 
(Bắc Kinh–Hoa Thịnh Đốn) – là 
một sai lầm to lớn mang tính lịch 
sử khi nói đến các nền dân chủ.”

Mối bang giao Trung–Nga
Kể từ cuộc xâm lược, Bắc Kinh đã 
có bước đi ngoại giao chặt chẽ, từ 
chối đưa ra quan điểm chắc chắn 
ủng hộ bất cứ bên nào.

Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối 
gọi cuộc tấn công là một “cuộc xâm 
lược” hoặc lên án Nga về cuộc tấn 
công, và thay vào đó, đổ lỗi cho Hoa 
Kỳ “thổi bùng ngọn lửa” chiến tranh.

Trong cuộc điện đàm giữa lãnh 
đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và 
Tổng thống Nga Vladimir Putin 
hôm 25/02, ông Tập đã thúc giục 
ông Putin giải quyết cuộc khủng 
hoảng Ukraine thông qua các cuộc 
đàm phán.

Ông Tập mô tả cuộc tấn công này 
là “những thay đổi đột ngột ở các 
khu vực phía đông của Ukraine” và 
nhắc lại “lập trường căn bản của 
Trung Quốc luôn nhất quán trong 
việc tôn trọng chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ của tất cả các nước.”

Chưa đầy ba tuần trước cuộc 
xâm lược, ông Putin đã gặp ông Tập 
tại Bắc Kinh vào ngày khai mạc 

Thế Vận Hội Mùa Đông, dẫn đến 
việc cả hai nhà lãnh đạo đều tuyên 
bố quan hệ đối tác “không giới 
hạn”. Ông Tập cũng lên tiếng ủng 
hộ việc Nga phản đối NATO mở 
rộng, vấn đề trung tâm của cuộc 
khủng hoảng hiện nay ở Ukraine; 
trong khi Nga ủng hộ các tuyên bố 
lãnh thổ của Trung Cộng đối với 
Đài Loan tự trị. Hai nước cũng đã 
ký các hợp đồng khí đốt và dầu mỏ 
trị giá gần 118 tỷ USD.

Ông Frank Lehberger, một nhà 
nghiên cứu Hán học sống tại Đức 
nói với The Epoch Times rằng các 
nguồn tin của ông cho biết ông Tập 
và các quan chức cao cấp khác của 
Trung Cộng trong bộ chính trị, cơ 
quan ra quyết định hàng đầu của 
Đảng, đã tổ chức một cuộc họp bí 
mật trong thời gian diễn ra Thế vận 
hội Bắc Kinh, nơi “đã xảy ra trận 
khẩu chiến giữa ông Tập và các đối 
thủ [của ông ấy].”

“Ông Tập buộc phải rút lại sự 
hậu thuẫn hoàn toàn dành cho ông 
Putin. Giờ đây, Trung Quốc tại Liên 
Hiệp Quốc không còn thể hiện một 
sự ủng hộ hoàn toàn cho cuộc xâm 
lược Ukraine của ông Putin nữa,” 
ông Lehberger nói.

Khi các lực lượng Nga tiến vào 
thủ đô Kyiv của Ukraine hôm 
26/02, sau hai ngày không kích vào 
các thành phố và căn cứ quân sự 
trên khắp đất nước, TT Ukraine 
Volodymyr Zelensky đã từ chối sự 
giúp đỡ của Hoa Kỳ để tháo chạy 
khỏi Kyiv, và nói rằng ông cần đạn 
chống tăng chứ “không phải là một 
chuyến đi nhờ”. Ông yêu cầu người 
dân nước mình “đứng vững” trước 
cuộc bao vây này.

Trong khi đó, các kênh truyền 
thông nhà nước Trung Quốc xem 
đây là một cơ hội để lên án Hoa 
Kỳ đã hành động không có trách 
nhiệm đối với Ukraine và sử dụng 
chiến tranh để đạt được nhiều lợi 
ích chiến lược hơn.

Thời báo Hoàn Cầu (Global 
Times) của truyền thông nhà nước 
Trung Quốc cho biết trong một bài 
xã luận rằng, “Trong một thông điệp 
qua video TT Ukraine Volodymyr 
Zelensky đã phàn nàn rằng các 
nước phương Tây đã bỏ rơi Ukraine 
và để mặc cho Ukraine tự vệ. Một 
số cư dân mạng phương Tây thậm 
chí còn hỏi: Hoa Kỳ ở đâu sau khi 
đã kích động cuộc chiến này và nói 
rằng họ ‘đứng về phía Ukraine?’”

Tuy nhiên, ông Lehberger cho 

Cuộc xâm lược Ukraine chuyển hướng chú ý của phương Tây 
vào Chiến Tranh Lạnh với Nga, thay vì với Trung Quốc 

Phái đoàn Nga bao gồm TT Vladimir Putin (giữa hàng bên trái) gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, hôm 04/02/2022.
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Quân nhân Ukraine
đi xe tăng tiến về chiến 
tuyến với lực lượng 
Nga ở vùng Lugansk 
của Ukraine hôm 
25/02/2022.

Sự hồi sinh 
của Chiến 
Tranh Lạnh 
1.0 (Moscow–
Hoa Thịnh 
Đốn) – vốn lấy 
đi phần lớn 
oxy từ Chiến 
Tranh Lạnh 
2.0 (Bắc Kinh–
Hoa Thịnh 
Đốn) – là một 
sai lầm to lớn 
mang tính 
lịch sử khi nói 
đến các nền 
dân chủ.
Ông Madhav 
Nalapat – một nhà 
phân tích chiến lược

Tổng thống Nga 
Vladimir Putin và người 
đồng cấp Trung Quốc 
Tập Cận Bình trao đổi 
văn kiện trong lễ ký kết 
sau cuộc hội đàm tại 
Điện Kremlin ở Moscow 
hôm 05/06/2019. 
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THE EPOCH TIMES

CHRIS TEMPLE

Ngược dòng về giai 
đoạn 5 năm sau của 
thập niên 80, Nhật Bản 
lúc đó đã trở thành một 

thế lực tài chính áp đảo 
và được mệnh danh là mối đe dọa 
hiện hữu đối với tương lai của Hoa 
Kỳ. Trong một thời gian ngắn, các 
nhà đầu tư và các tổ chức từ Nhật 
Bản dường như mua hết cả Hoa Kỳ. 
Hiện tượng này khiến cho các nhân 
vật lỗi lạc nổi tiếng cũng như kín 
tiếng đều chỉ trích (trong số đó có cố 
quý ngài Paul Harvey vĩ đại, người 
đã cảnh báo rằng Nhật Bản mua 
Hoa Kỳ “bằng tiền của chúng ta”).

Và hiện nay, chúng ta lại thấy sự 
trỗi dậy tương tự của Trung Quốc, 
được khá nhiều người xem là mối 
đe dọa chính đối với Hoa Kỳ. Không 
giống như Nhật Bản – là “mối đe 
dọa” tập trung vào bá quyền tài 
chính, quốc gia bại trận trong Đệ 
nhị Thế chiến này không có tham 
vọng bành trướng hoặc quân sự 
hóa ở bất kỳ nơi đâu – nhưng tham 
vọng của Trung Quốc lại là một kế 
hoạch hoàn chỉnh. Chính quyền 
Trung Quốc không chỉ tìm cách tái 
thiết lập vinh quang đã mất của một 
vương triều (ít nhất là ở phần đất 
của họ trên thế giới này) về phương 
diện tài chính và kinh tế, mà rõ 
ràng là họ muốn làm như vậy bằng 
vũ lực nếu thấy cần thiết. 

Một điều oái oăm ở đây là cả hai 
mối đe dọa này về căn bản đều đã 
được tạo ra tại Hoa Kỳ. 

Mối đe dọa mà Nhật Bản được 
cho là đại diện từ ba thập niên trước 
đã không còn nữa. Điều tương tự 
của chế độ Trung Quốc thì vẫn tồn 
tại. Và có một khả năng chưa được 
đánh giá đầy đủ là vào một ngày nào 
đó, số phận của Trung Quốc có thể 
giống như Nhật Bản khi xưa. 

Với trường hợp của Nhật Bản, 
lần vinh quang cuối cùng của họ 

trên thực tế đã được thiết kế đặc biệt 
bởi một nhóm do Bộ trưởng Ngân 
khố Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông James 
Baker lãnh đạo năm 1985. Trong 
Thỏa thuận Plaza, ông Baker và 
những người đồng cấp từ Nhật Bản, 
Đức, Pháp, và Vương quốc Anh đã 
chấp thuận kế hoạch làm đồng USD 
mất giá nặng. Hệ quả đối với Nhật 
Bản là đồng yên tăng giá nhanh 
chóng, và đột nhiên, quốc gia này 
bơi trong tiền; tiền mà họ đã dùng để 
đầu tư vào Hoa Kỳ và các nơi khác. 
Trong một thời gian, điều này cũng 
dẫn đến việc Nhật Bản là nước duy 
nhất mua Công khố phiếu Hoa Kỳ 
nhiều nhất. 

Đó là một kết cục được tính toán 
trước, cho đến khi điều đó quay trở 
lại gây hại cho Hoa Kỳ bằng sự sụp 
đổ của thị trường chứng khoán vào 
tháng 10/1987. Sự sụp đổ đó chủ yếu 
là do Nhật Bản đã cố gắng đòi mức 
lãi suất cao hơn NHIỀU trong nhiều 
tháng trước khi họ tham gia vào các 
cuộc đấu giá Công khố phiếu. Kết 
quả là lãi suất tăng vọt trong hầu hết 
năm 1987 cuối cùng đã khiến Wall 
Street sụp đổ.

Các hậu quả khác bao gồm bong 
bóng khổng lồ về bất động sản, 
cổ phiếu, và các bong bóng khác 
ở Nhật Bản, vì cả thế giới muốn 
đầu tư theo đà lãi suất tăng vọt khi 
đó. Chúng ta đã biết điều gì xảy ra 
tiếp theo, là “phần còn lại của câu 
chuyện”, như ông Harvey nói. Thị 
trường chứng khoán Nhật Bản đạt 
đỉnh vào năm 1989, và kể từ đó chỉ 
số Nikkei Dow chưa bao giờ lên lại 
mức gần đỉnh 40,000 điểm. Bong 
bóng bất động sản thì bắt đầu xẹp 
hơi vài năm sau đó. 

Nhật Bản đã thấm đòn. Từ chính 
phủ, các ngân hàng, và các nhà đầu 
tư tư nhân Nhật Bản, họ đều bán đi 
phần lớn những gì đã mua được ở 
mọi nơi trong suốt vài năm hoàng 
kim nhân tạo đó. Nhật Bản nhanh 
chóng chuyển từ vị thế Vua trên 

đỉnh cao xuống thành một quốc gia 
không có đủ phương tiện để bịt các 
lỗ hổng đột ngột xuất hiện. 

Ngày nay, ít nhất trong hoàn cảnh 
này Nhật Bản vẫn giữ được lợi thế là 
một trong những quốc gia đồng nhất 
về văn hóa trên hành tinh. Do đó, 
họ có sự đồng thuận xã hội đủ lớn 
để sống với số phận hiện thực sau 
những ngày tháng sóng gió đó: một 
nền kinh tế già cỗi, trì trệ, đơn thuần 
chỉ để sinh tồn – về cả phương diện 
tài chính hay thực tiễn – nhưng đều 
là khá cô lập. 

Vì mọi người đều có một phần 
bị thu hút và một phần lo lắng cho 
Nhật Bản trong những ngày tháng 
đó, tương tự giống như thế giới đang 
phải ngạc nhiên với đôi mắt trầm 
trồ (và mong muốn được tham gia 
cùng, bất kể có mâu thuẫn về đạo 
đức trong trường hợp này) trước sự 
“phát triển” trong thời hiện đại của 
Trung Quốc; nhưng ít người hiểu 
rằng những quân cờ domino ở đó đã 
bắt đầu ngã đổ. Tất nhiên, có một 
số điểm khác biệt giữa Trung Quốc 
và Nhật Bản: nhưng bài toán thì vẫn 
luôn giống nhau. 

Trong phần tiếp theo của đề tài 
thảo luận này, tôi sẽ nói về cách thức 
và lý do tại sao Trung Quốc hiện 
đại đã khởi đầu chủ yếu như là một 
thuộc địa có thể trục lợi của đa số 
các tập đoàn và đem lại các quyền lợi 
cho Hoa Kỳ. Thêm nữa, làm thế nào 
mà “con quái vật” mới nhất một khi 
được tạo ra bởi phương Tây, đã tìm 
cách sử dụng vốn, bí quyết, và nhiều 
nữa, những thứ mà họ được trao cho 
hoặc họ đánh cắp để trở thành siêu 
cường của tương lai. 

Và cuối cùng, tôi sẽ mô tả chi 
tiết ảnh hưởng toàn cầu của Trung 
Quốc đã đạt đến đỉnh điểm như thế 
nào, điều gì có thể xảy ra tiếp theo, 
và điều này đã khiến thế giới và cán 
cân quyền lực toàn cầu trở nên nguy 
hiểm hơn như thế nào.

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

Ông Chris Temple đã tạo nên sự 
khác biệt bằng khả năng độc đáo của 
mình trong việc khiến người bình 
thường có thể hiểu được sự phức tạp 
của thị trường và thế giới của chúng 
ta, chủ yếu là thông qua bản tin The 
National Investor. Với hơn 5 thập 
niên trong thế giới tài chính và đầu 
tư, bài bình luận của ông đã xuất 
hiện trên Barron’s, Forbes, Investors’ 
Digest, cùng các ấn phẩm khác.
 
Chánh Tín biên dịch

Trung Quốc đi theo con
đường của Nhật Bản những

năm 1980? (Phần 1/4)

ĐÔNG  DƯƠNG

FRANK FANG

Cựu Tổng thống Donald 
Trump đã cảnh báo rằng 

chính quyền Trung Quốc sẽ 
xâm lược Đài Loan sau khi 
thấy quân đội Nga tiến vào 
Ukraine.

Một cuộc xâm lược như 
vậy nhằm vào Đài Loan tự trị 
sẽ xảy ra bởi vì nhà lãnh đạo 
Trung Quốc Tập Cận Bình 
và Tổng thống Nga Vladimir 
Putin là một ví dụ về “cặp bài 
trùng”, ông Trump nói trong 
một cuộc phỏng vấn trên The 
Clay Travis và Buck Sexton 
Show hôm 22/02.

“Tiếp theo sẽ là Trung 
Quốc,” ông Trump nói. 
“Chắc chắn rồi. Nếu là với 
tôi, thì họ sẽ không có [hành 
động này].”

“Họ đang chờ đợi cho đến 
sau Thế Vận Hội. Bây giờ 
Thế Vận Hội đã kết thúc, và 
nhìn vào đồng hồ bấm giờ, 
phải không? Không, ông ấy 
muốn điều đó giống như... 
Điều này gần giống hệt như 
cặp bài trùng ngay trong vấn 
đề này,” ông nói thêm.

“Vì quý vị có một người 
mong muốn Đài Loan, tôi 
nghĩ, cũng tương đương như 
thế họ rất muốn chiếm Đài 

Loan,” ông Trump nói thêm. 
“Người nào đó đã nói rằng ‘Ai 
muốn điều này nhiều hơn?’ 
Tôi nghĩ có lẽ là như nhau.”

Ông cho rằng cả ông 
Putin và ông Tập đều sẽ 
không động thủ nếu ông còn 
là tổng thống.

“Ông Putin sẽ không bao 
giờ làm điều đó, và ông Tập 
sẽ không bao giờ làm điều 
đó,” cựu tổng thống nói.

Ông Putin và ông Tập đã 
gặp nhau ở Trung Quốc vào 
đầu tháng này. Sau cuộc gặp 
gỡ đó, họ đã đưa ra một tuyên 
bố dài, nói rằng hai quốc gia 
có chung biên giới này tận 
hưởng mối bang giao bền 
chặt trong đó “sẽ không có 
giới hạn” đối với quan hệ đối 
tác của họ và “sẽ không có 
lĩnh vực hợp tác nào bị cấm”.

Ông Tập – người có khả 
năng được giao nhiệm kỳ thứ 
ba chưa từng có tại cuộc họp 
quan trọng của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc vào cuối năm 
nay – đã tuyên bố vào tháng 
10/2021 rằng việc “thống nhất” 
Đài Loan với Trung Quốc 
“chắc chắn sẽ được thực hiện”.

Hôm 23/02, Tổng thống 
Đài Loan Thái Anh Văn đã 
ra lệnh cho các cơ quan an 
ninh quốc gia và lực lượng 

quân sự của hòn đảo “tăng 
cường nỗ lực giám sát và 
đưa ra cảnh báo sớm về sự 
phát triển quân sự ở Eo biển 
Đài Loan và các khu vực 
lân cận,” sau một cuộc họp 
an ninh quốc gia cấp cao về 
những diễn biến ở Ukraine.

Trung Quốc và Đài Loan 
được phân cách bởi Eo biển 
Đài Loan, rộng khoảng 80 
dặm (khoảng 129 km) ở điểm 
hẹp nhất.

Chính quyền Trung Quốc 
xem Đài Loan là một phần 
lãnh thổ của họ và phải 
được thống nhất với đại lục, 
bằng vũ lực nếu cần thiết. 
Tuy nhiên, Đài Loan là một 
quốc gia độc lập trên thực tế, 
nơi người dân Đài Loan bầu 
chọn các quan chức chính 
phủ của riêng họ thông qua 
các cuộc bầu cử dân chủ.

Dân biểu Michael McCaul 
(Cộng Hòa–Texas) cũng 
nhận thấy mối liên hệ giữa 
Ukraine và Đài Loan, trong 
khi nói chuyện với ABC hồi 

đầu tháng này.
“Ông Tập đang theo dõi 

những gì xảy ra [ở Ukraine], 
các đối thủ của chúng ta cũng 
đang theo dõi.” Ông McCaul 
nói. “Nếu ông Putin có thể 
tiến vào Ukraine mà không 
gặp phải sự kháng cự nào, 
chắc chắn, ông Tập sẽ chiếm 
Đài Loan. Ông ta luôn muốn 
điều này.”

Với tham vọng của mình 
đối với Đài Loan và khu vực 
Á Châu–Thái Bình Dương 
rộng lớn hơn, Bắc Kinh đã 
quyết liệt tiến hành chương 
trình hiện đại hóa quân sự. 
Một phần trong số này bao 
gồm việc mở rộng kho vũ khí 
hạt nhân của mình; báo cáo 
năm 2021 của Ngũ Giác Đài 
đã ước tính rằng nhà cầm 
quyền này có thể có khoảng 
700 đầu đạn hạt nhân có thể 
chuyển giao vào năm 2027 
và có đến 1,000 đầu đạn vào 
năm 2030.

Báo cáo đã chỉ ra các hành 
động quân sự khác nhau mà 

chế độ Trung Quốc có thể 
khai triển nhằm vào Đài 
Loan, bao gồm việc phong tỏa 
hàng không và hàng hải, các 
cuộc không kích chính xác, 
và một cuộc đổ bộ quy mô lớn.

Trong những năm gần 
đây, Đài Loan đã phải chịu 
sự quấy rối liên tục của quân 
đội Trung Cộng, với các phi 
cơ phản lực quân sự bay 
vào vùng nhận dạng phòng 
không (ADIZ) của hòn đảo 
này một cách thường xuyên. 
Theo Bộ Quốc phòng Đài 
Loan, vụ tấn công mới nhất 
xảy ra vào ngày 23/02; hai 
phản lực cơ quân sự J-16 đã 
tiến vào vùng ADIZ phía tây 
nam của hòn đảo, khiến hòn 
đảo này phải khai triển phi 
cơ quân sự và hệ thống hỏa 
tiễn phòng không để đáp trả.

Một cuộc khảo sát gần 
đây được thực hiện bởi Tổ 
chức Dư luận Đài Loan cho 
thấy hầu hết người Đài Loan 
không tin rằng cuộc xâm 
lược Ukraine của Nga sẽ dẫn 
đến việc Bắc Kinh tấn công 
hòn đảo tự trị này. Cuộc 
khảo sát đã thăm dò ý kiến 
1,079 người trong hai ngày 
kết thúc vào hôm 15/02.

Cuộc khảo sát cho thấy 
62.9% người được hỏi nói 
rằng không có khả năng hoặc 
không thể xảy ra việc Trung 
Quốc tấn công Đài Loan. 
Trong khi đó, 26.6% cho biết 
rất có thể hoặc gần như có 
khả năng Trung Quốc sẽ tấn 
công hòn đảo này sau khi 
Nga xâm lược Ukraine.

Nguyễn Lê biên dịch

Cựu TT Trump: Ông Tập 
sẽ xâm lược Đài Loan 
sau khi lấy cảm hứng từ 
‘người anh em’ Putin

Từ trái qua: TT Hoa Kỳ Donald Trump lúc đương thời, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và lãnh đạo Trung 
Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka hôm 28/06/2019.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm 
Beach, Florida, hôm 31/01/2022.

Có một số điểm khác biệt 
giữa Trung Quốc và Nhật 
Bản: nhưng bài toán thì 
vẫn luôn giống nhau. 

Vinh (Fan Xianrong) nói với tờ báo 
nhà nước Trung Quốc Nhân dân 
Nhật báo hồi tháng 05/2021.

Theo Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc (GAC), trong năm 2021 Trung 
Quốc đã trao đổi 124.8 tỷ nhân 
dân tệ (19.72 tỷ USD) hàng hóa với 
Ukraine. Trong đó, 64 tỷ nhân dân 
tệ (10.11 tỷ USD) là hàng hóa nhập 
cảng từ Ukraine, phần lớn là ngũ 
cốc. So với năm 2020, thương mại 
tăng 21% và nhập cảng của Trung 
Quốc tăng 15.5%.

Theo GAC, Trung Quốc đã nhập 
cảng 8.24 triệu tấn ngô từ Ukraine 
trong năm 2021, chiếm 29.07% tổng 
lượng ngô nhập cảng của Trung 
Quốc. Hãng thông tấn nhà nước 
Trung Quốc CCTV đưa tin hôm 24/02 
rằng nhập cảng ngô Ukraine chủ yếu 
được vận chuyển từ Kyiv đến các cảng 
khác nhau trên khắp Trung Quốc. 
Kyiv bị các lực lượng Nga tấn công 
hôm 24/02 và vẫn đang bị tấn công.

Trung Quốc dựa vào ngô nhập 
cảng để làm thức ăn cho heo, gia cầm, 
và các loại gia súc khác. Theo Hội 
đồng Nhà nước Trung Quốc, năm 
2021 Trung Quốc đã sản xuất 52.96 
triệu tấn thịt heo – hơn 671 triệu con 
heo. Tính đến cuối năm ngoái, quốc 
gia này có 43.29 triệu con heo nái.

Tổ chức nhà nước của Trung 
Quốc là Mạng lưới Doanh nghiệp 
Trung Quốc (CBN) hôm 24/02 đã 
dẫn lời ông Cố Kiện (Gu Jian), một 
nhà nghiên cứu tại Viện Tư vấn 
Nông nghiệp Bric của nhà nước, 
nói rằng thị trường Trung Quốc lo 
lắng về nguồn cung bổ sung ngô do 
chiến tranh Nga–Ukraine.

Ông Cố nói: “Vì căng thẳng 
giữa Nga và Ukraine, mà giá ngô 
của Trung Quốc đã không ngừng 
tăng lên. Ukraine từng là nhà xuất 
cảng ngô chính của Trung Quốc. 
Khoảng 70 đến 80% ngô nhập cảng 
là từ Ukraine. Trong những năm 
gần đây, Trung Quốc đã nhập cảng 
nhiều hơn từ Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên, ông nói, Ukraine vẫn 
là nhà xuất cảng chính và chủ chốt 
đối với hoạt động kinh doanh ngô 

của Trung Quốc.
Ngoài ra, giá đậu nành và lúa 

mì của Trung Quốc đã tăng sau 
khi chiến tranh Nga–Ukraine bùng 
nổ, mặc dù Trung Quốc nhập cảng 
không nhiều những loại ngũ cốc 
này từ Nga hoặc Ukraine.

Trong báo cáo đó, CBN dẫn lời 
ông Tào Huy (Cao Hui), trưởng 
nhóm phân tích thị trường lúa mì 
tại Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 
Trung Quốc, nói rằng giá lúa mì 
toàn cầu tăng do cả Nga và Ukraine 
đều là những nước xuất cảng lúa mì 
lớn. Ông cho biết giá lúa mì trên thị 
trường toàn cầu tăng có nghĩa là 
Trung Quốc không còn có thể mua 
lúa mì giá rẻ từ bất kỳ quốc gia nào.

Hôm 23/02, GAC thông báo 
rằng chính quyền này đang cho 
phép nhập cảng lúa mì của Nga, 
nhưng loại lúa mì này phải đến từ 
các khu vực không bị nấm Tilletia 
Contraversa.

Nhật Thăng biên dịch

của Đảng vào mùa thu năm 2022.
Như báo cáo đã nêu, Trung 

Cộng tận dụng tối đa cơ cấu 
chuyên quyền từ trên xuống này 
để “độc quyền hóa” tất cả các hoạt 
động chính trị, và để triệt tiêu bất 
kỳ cuộc cạnh tranh thực sự nào. 
Tám đảng nhỏ phi cộng sản trong 
Hội nghị Hiệp thương Chính trị 
Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), 
một cơ quan tư vấn chính trị cho 
Trung Cộng, phải cúi đầu trước 
lệnh của Trung Cộng, nếu họ 
muốn tiếp tục tồn tại.

“Những công dân tìm cách 
thành lập các đảng phái chính trị 
thực sự độc lập hoặc ủng hộ dân 
chủ, hầu như đều phải ngồi tù, bị 
quản thúc, hoặc lưu vong,” báo cáo 
nêu rõ, lưu ý rằng các quan chức 
Trung Cộng trong năm 2021 đã 
giam giữ các luật sư và nhà hoạt 
động ủng hộ dân chủ.

Báo cáo lưu ý ông Hứa Chí 
Vĩnh (Xu Zhiyong), người sáng lập 
Phong trào Công Dân Mới, đã bị 
bắt giam kể từ tháng 02/2020, theo 
một bản cáo trạng chính thức về 
tội “lật đổ”.

Trong phân tích của báo cáo, 
việc không có bất kỳ cơ chế nào 
cho phe đối lập chính trị ở Trung 
Quốc đã cho Trung Cộng cơ hội cai 
trị không gián đoạn, kể từ khi đánh 
bại Quốc Dân Đảng trong cuộc nội 

chiến ở Trung Quốc năm 1949.
Quyền lực chuyên chế của 

Trung Cộng đã cho phép họ thực 
hiện các chính sách ở miền tây 
Trung Quốc với mục tiêu mà báo 
cáo đã chỉ ra là giảm dân số các 
dân tộc thiểu số. Các ví dụ bao gồm 
việc giam giữ hơn một triệu người 
Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu 
số Hồi giáo khác trong các trại giam 
giữ và lao động cưỡng bức. Báo 
cáo cũng trích dẫn những báo cáo 
chồng chất về việc tra tấn, lạm dụng 
tình dục, và cưỡng bức triệt sản mà 
người Duy Ngô Nhĩ phải chịu đựng 
bên trong và bên ngoài các trại.

Tự do ngôn luận
Phù hợp với đặc điểm chuyên quyền 
và đàn áp được nêu chi tiết ở trên, 
Trung Quốc có thứ mà báo cáo 
gọi là một trong những nơi truyền 
thông bị hạn chế nhất hành tinh.

Trung Cộng cũng duy trì một 
hệ thống rất tinh vi để kiểm duyệt 
và đàn áp việc đưa tin. Các công 
cụ họ dùng để duy trì hệ thống 
này bao gồm giám sát việc đưa tin 
của các ký giả, quyền sở hữu trực 
tiếp của các tổ chức truyền thông, 
và áp dụng các hình phạt nghiêm 
khắc đối với bất kỳ ai dám chỉ 
trích Trung Cộng hoặc các quan 
chức của họ. Trung Cộng cũng 
ban hành chỉ thị cho các ấn phẩm 
và trang web về cách đưa tin tức 
thời sự mới nhất.

Hơn nữa, báo cáo nêu rõ việc 
Trung Cộng cai quản các cơ sở hạ 
tầng viễn thông đã tạo điều kiện 
cho việc ngăn chặn các trang web, 
loại các ứng dụng điện thoại thông 
minh ra khỏi thị trường, và xóa các 
bài đăng trên mạng xã hội và tài 
khoản người dùng. Nạn nhân của 
việc chặn trực tuyến trong những 
năm gần đây gồm có YouTube, 
Twitter, Facebook, New York 
Times, và BBC.

Báo cáo trích dẫn số liệu của Ủy 
ban Bảo vệ Ký giả cho thấy có 50 ký 
giả đã bị giam ở Trung Quốc tính 
đến tháng 12/2021, nhưng nhanh 
chóng nói thêm rằng số người thực 
tế bị giam giữ vì chia sẻ thông tin 
trái với mong muốn của chế độ thì 
cao hơn rất nhiều.

Yến Nhi biên dịch
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Theo báo cáo “Tự do trên thế 
giới” thường niên của Freedom 

House được công bố hôm 24/02, 
Trung Quốc hiện được xếp hạng là 
một trong những quốc gia có mức 
độ tự do chính trị và tự do ngôn 
luận thấp nhất thế giới.

Trong danh sách 210 quốc gia 
và vùng lãnh thổ được xếp hạng 
theo quyền tự do ngôn luận, quyền 
tham gia chính trị, và quyền bình 
đẳng trước pháp luật, Trung Quốc 
chỉ đạt 9 trên 100 điểm, và bị coi là 
“không tự do”.

Điểm số của Trung Quốc thấp 
hơn so với Sudan (10 điểm) và 
Iran (14 điểm), và bằng với các 
quốc gia như Libya, Myanmar, và 
Azerbaijan. Chỉ hơn một chục quốc 
gia có điểm số thấp hơn Trung 
Quốc, gồm có Syria (1 điểm), 
Turkmenistan (2), Bắc Hàn (3), 
Eritrea (3), Guinea Xích Đạo (5), 
Cộng hòa Trung Phi (7), và Ả Rập 
Xê-út (7).

Lý giải cho thứ hạng này của 
Trung Quốc, Freedom House tuyên 
bố sự cai trị của Trung Cộng đã 
ngày càng trở nên hà khắc trong 
vài năm qua.

Báo cáo nêu rõ, “Trung Cộng 
tiếp tục thắt chặt kiểm soát đối với 
tất cả các khía cạnh của đời sống 
và sự cai trị, bao gồm bộ máy hành 
chính nhà nước, truyền thông, các 
phát ngôn trực tuyến, việc thực 
hành tôn giáo, các trường đại học, 
các doanh nghiệp, và các hiệp hội 
xã hội dân sự, và họ đã phá hoại 
một loạt các cải cách pháp quyền 
trước đó.”

Báo cáo đặc biệt chỉ trích hành 
vi của lãnh đạo Tập Cận Bình.

Báo cáo cho biết, “Lãnh đạo 
Trung Cộng và chủ tịch nước, ông 
Tập Cận Bình, đã thâu tóm quyền 
lực cá nhân ở mức độ chưa từng 
thấy tại Trung Quốc trong nhiều 
thập niên. Các luật sư và nhà hoạt 
động nhân quyền đang tiếp tục 
lên tiếng, mặc dù họ phải trả giá 
rất đắt.”

Những thực tế chính trị
Báo cáo nêu chi tiết rằng công dân 
Trung Quốc không thể tranh cử 
hoặc bỏ phiếu trong các cuộc bầu 

cử trực tiếp cho các vị trí lãnh đạo 
quốc gia. Đại hội Đại biểu Toàn 
quốc của Trung Cộng bầu ra người 
đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ 
năm năm. Tất cả các chính sách 
và thực tiễn của chính quyền và 
Trung Cộng, đều tuân theo những 
mệnh lệnh của ông Tập Cận Bình 
với tư cách là nhà lãnh đạo và 
người đứng đầu Ủy ban Thường 
vụ Bộ Chính trị gồm bảy thành 
viên. Không có gì ngạc nhiên khi 
ông Tập nhận nhiệm kỳ năm năm 
lần thứ hai với tư cách là tổng bí 
thư Trung Cộng tại đại hội 19 của 
Trung Cộng vào tháng 10/2017, và 
có vẻ sẽ đạt được nhiệm kỳ thứ 
ba chưa từng có tiền lệ tại Đại 
hội Đại biểu Toàn quốc tiếp theo 

Báo cáo: Trung Quốc là một trong những
quốc gia ít tự do nhất thế giới năm 2022

NICOLE HAO 

Ukraine đã buộc phải tạm 
ngưng hoạt động vận chuyển 

thương mại tại các cảng của họ 
hôm 24/02 khi các hỏa tiễn của 
Nga dội xuống đất nước này. Là 
nước xuất cảng ngô và lúa mì lớn, 
tình hình của Ukraine đã gây bất 
ổn cho thị trường ngũ cốc toàn 
cầu và sẽ nhiều khả năng các nước 
như Trung Quốc cần phải chi tiêu 
nhiều hơn để bảo đảm nguồn cung 
cấp ngũ cốc nếu như các chuyến 
tàu vẫn không thể khởi hành 
trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Vài giờ trước đó, các quan chức 
Nga cho biết Moscow cũng đã 
ngừng các hoạt động tàu thương 
mại của họ ở Biển Azov, nhưng các 
hoạt động vận chuyển chính của 
Nga tại các cảng ở Biển Đen vẫn 
đang được duy trì.

Sáng sớm ngày 24/02, các lực 
lượng Nga đã phát động một cuộc 
tấn công lớn vào Ukraine từ phía 
bắc, phía đông, và phía nam. Đây 
được xem là cuộc tấn công lớn nhất 
của một quốc gia chống lại một 
quốc gia khác ở Âu Châu kể từ sau 
Đệ nhị Thế chiến.

Ở phía bên kia của lục địa  Âu–Á 
[Eurasia: tên mới chỉ Âu Châu và Á 
Châu], Trung Quốc là nước nhập 
cảng ngũ cốc lớn của Ukraine.

“Ukraine là nguồn nhập cảng 
chính của Trung Quốc về ngô, lúa 
mạch, bột hướng dương, và các loại 
thức ăn từ ngũ cốc khác,” Đại sứ 
Trung Quốc tại Ukraine Phan Hiển 

Chiến tranh Nga-Ukraine khiến Trung Quốc tốn kém tiền bạc

Ảnh trên: Một cảnh sát 
bảo vệ khu vực và ra dấu 
hiệu trước khi đoàn xe 
buýt chở các đại biểu đi 
qua trước lễ khai mạc Hội 
nghị Hiệp thương Chính 
trị Nhân dân Trung Quốc 
(CPPCC) tại Bắc Kinh vào 
ngày 21/05/2020. 

Ảnh dưới: Ông Tập Cận 
Bình xem một chương 
trình biểu diễn văn nghệ 
với những người khác mà 
không hề cười.

Ảnh trên: Bà Lida 
Antonova, 79 tuổi, đang 
cầm ngô trên cánh đồng 
gần làng Petropavlivka, 
Ukraine, vào ngày 
06/04/2015.

Ảnh dưới: Công nhân 
cho heo ăn trong một 
trang trại heo ở Trùng 
Khánh, Trung Quốc, vào 
ngày 10/07/2007. 

Khói đen bốc lên từ một sân bay quân sự ở 
Chuguyev gần Kharkiv, Ukraine, hôm 24/02/2022.
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CADEN PEARSON

Thủ tướng Úc Scott Morrison 
đã chỉ trích Bắc Kinh vì dỡ 

bỏ các hạn chế thương mại đối 
với Nga trong khi phần còn lại 
của thế giới áp đặt các biện pháp 
trừng phạt để đáp trả các hoạt 
động quân sự của họ ở Ukraine. 
Trong khi đó, Đại sứ quán Nga 
tại Úc cho biết Nga đang tìm 
cách “phi quân sự hóa và phi 
phát xít hóa” Ukraine.

“Vào thời điểm mà thế giới 
đang tìm cách áp đặt các biện 
pháp trừng phạt bổ sung đối với 
Nga, thì họ [Bắc Kinh] đã nới lỏng 
các hạn chế đối với lúa mì nhập 
cảng từ Nga vào Trung Quốc,” 
ông Morrison nói với các phóng 
viên hôm 25/02, dẫn chứng một 
bài viết trên Nam Hoa Tảo Báo 
(South China Morning Post).

“Và điều đó chỉ đơn giản là 
không thể chấp nhận được. Trung 
Quốc mưu cầu đóng một vai trò 
tích cực trong các vấn đề thế giới. 
Họ nói rằng họ tìm kiếm hòa bình. 
Và tôi hoan nghênh những quan 
điểm đó và tôi hoan nghênh những 
lời bình của họ nói về việc cố gắng 
đạt đến vị trí mà những hành 
vi bạo lực này có thể chấm dứt.”

Ông cho hay, “Nhưng điều đó 
nói lên rằng quý vị không nên đi 
và ném một chiếc phao cứu sinh 
cho Nga ngay giữa lúc họ đang 
xâm lược các quốc gia khác.”

Diễn biến này xảy ra khi Úc 
công bố các biện pháp trừng 
phạt mở rộng đối với các cá nhân 
và tổ chức chịu trách nhiệm về 
“hành động xâm lược vô cớ và 
không thể chấp nhận được” này.

Trong số các cá nhân và 
tổ chức bị trừng phạt, có 300 
thành viên của Duma Nga (Hạ 
viện Nga) đã bỏ phiếu ủng hộ 
chiến dịch quân sự ở Ukraine. 
Úc cũng mở rộng các lệnh trừng 
phạt đối với Belarus.

Ông Morrison và bà Payne 
cho biết trong tuyên bố chung: 
“Không có lời biện minh nào cho 

hành động xâm lược này, mà tổn 
thất sẽ do những người Ukraine 
vô tội gánh chịu.”

“Vladimir Putin đã ngụy tạo 
một cái cớ yếu ớt để xâm lược. Thông 
tin và tuyên truyền sai lệch của 
Nga không thuyết phục được ai.”

“Chúng tôi kêu gọi Nga dừng 
các hành động bất hợp pháp và 
vô cớ của họ, đồng thời dừng 
xâm phạm nền độc lập của 
Ukraine. Nga phải đảo ngược 
việc vi phạm luật pháp quốc 
tế và Hiến chương Liên Hiệp 
Quốc, đồng thời rút quân khỏi 
Ukraine,” họ nói.

Đại sứ quán Nga cho biết 
Nga đang tìm cách ‘phi 
phát xít hóa’ Ukraine 
Trong khi đó, Đại sứ quán Nga 
tại Úc vẫn khẳng định rằng các 
hoạt động quân sự của họ được 
thực hiện để đáp lại yêu cầu giúp 
đỡ của các lãnh đạo hai khu vực 
ly khai của Ukraine là Donetsk và 
Luhansk, nơi mà Nga đã công nhận 
là những nước cộng hòa độc lập.

Trong một thông cáo ngày 
15/02, Đại sứ quán Nga tại Úc 
cho biết chiến dịch quân sự này 
tuân theo Điều 51 (Chương VII) 
của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Thông cáo nêu rõ, “Mục đích 
của chiến dịch này là để bảo vệ 
những người, trong tám năm 
nay, đã phải đối mặt với sự sỉ 
nhục và tội ác diệt chủng do chế 
độ Kyiv gây ra. Để đạt được mục 
tiêu này, Nga sẽ tìm cách phi 
quân sự hóa và phi phát xít hóa 
Ukraine. Không có mục đích 
chiếm lấy Ukraine.”

“Lực lượng Vũ trang Nga 
không nhắm vào các thành phố 
của Ukraine bằng các cuộc tấn 
công bằng hỏa tiễn hoặc pháo 
binh. Cơ sở hạ tầng quân sự, cơ sở 
phòng không, phi trường quân sự 
và hàng không của Lực lượng Vũ 
trang Ukraine đang bị vô hiệu hóa 
bằng vũ khí có độ chính xác cao.”

“Quyết định tiến hành chiến 
dịch này không phải để làm tổn 
hại đến lợi ích của Ukraine hoặc 
người dân Ukraine, mà là để bảo 
vệ đất nước của chúng tôi khỏi 
những kẻ đã bắt Ukraine làm 
con tin và đang cố gắng sử dụng 
đất nước này để chống lại Nga và 
người dân của chúng tôi,” thông 
cáo cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống 
Pháp Emmanuel Macron nói với 
các phóng viên tại Brussels rằng 
Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelenskyy nói với ông rằng Nga 
đã sát hại hàng trăm thường dân 
Ukraine cho đến nay.

Việt Phương biên dịch

ngừa táo bón.
• Không uống đủ chất lỏng hoặc 

ăn đủ chất xơ: Đây là những 
nguyên nhân phổ biến. Nếu 
không có đủ nước và chất xơ, bạn 
sẽ không có các thành phần cần 
thiết để đi ngoài đều đặn .

• Chỉ đơn giản là “cố gắng”: 
Đừng bỏ qua các tín hiệu khi 
cơ thể cần đi ngoài. Bạn sẽ ngạc 
nhiên về tần suất chúng tôi phát 
hiện ra đây là nguyên nhân.

• Bệnh lý: Nhiều bệnh lý có thể 
gây ra táo bón cũng là một trong 
những lý do rất thường gặp.

Trong đó, IBS – Irritable Bowel 
Syndrome: Hội chứng ruột kích 
thích – là một nguyên nhân. Căn 
bệnh này cũng có thể gây ra tiêu 
chảy. Vì vậy, có hai loại IBS: IBS-C 
(táo bón) và IBS-D (tiêu chảy).

Bệnh tiểu đường có thể ảnh 
hưởng đến các dây thần kinh của 
ruột kết, từ đó làm chậm sự di 
chuyển của phân và dẫn đến táo bón.

Suy giáp, các vấn đề về thần 
kinh như đa xơ cứng (MS), bệnh 
Parkinson, và chấn thương tủy sống 
cũng là những lý do khác của táo bón. 

Bệnh Crohn, mặc dù thường liên 
quan đến tiêu chảy, nhưng cũng có 
thể gây táo bón.

Đi du lịch, thay đổi cách ăn uống, 
và mang thai cũng là những nguyên 
nhân hay gặp.

 
Đôi khi rất khó xác định 
nguyên nhân gây táo bón
Là một tình trạng bệnh lý thuần túy, 
táo bón thường được tự chẩn đoán 
quá mức. Tôi đã có những bệnh 
nhân phàn nàn về việc bị táo bón, 
nhưng họ vẫn đi ngoài hàng ngày 
và không có vấn đề gì khi đi. Họ chỉ 
“cảm thấy bị bón”.

Nhưng đối với nhiều người, 
táo bón là một tình trạng khó chịu 
nghiêm trọng. Đôi khi rất khó để 
tìm ra nguyên nhân gây táo bón.

Một cách mà các bác sĩ cố gắng 
tìm ra nguyên nhân của chứng táo 
bón kinh niên là dùng thuốc xổ 
barium (một chất cản quang) để 
xem những gì đang xảy ra trong ruột 
kết. Có những nghiên cứu về nhu 
động ruột kết, cũng như viên nang 
nhu động (wireless motility capsule 
– WMC) để đo lường quá trình làm 
rỗng dạ dày cũng như thời gian vận 
chuyển thức ăn ở ruột non và toàn 
bộ ruột.

Ngày càng có nhiều nỗ lực để tìm 
ra nguyên nhân gây táo bón khi tỷ lệ 
táo bón đang tiếp tục gia tăng.

Theo nghiên cứu được công bố 
trên Tạp chí American Journal of 
Gastroenterology, từ năm 1997 đến 
2010, số lượng bệnh nhân nhập 
viện với chẩn đoán ban đầu là táo 
bón đã tăng từ 21,190 lên 48,450 
bệnh nhân.

Táo bón đã ảnh hưởng đến tất cả 
chúng ta tại một số thời điểm trong 
cuộc sống, và thậm chí nhiều lần 
đối với nhiều người trong chúng 
ta. Hy vọng rằng tình trạng táo bón 
của bạn chỉ là một vấn đề tạm thời. 
Tuy nhiên, đối với những người 
không may bị táo bón thường xuyên 
nghiêm trọng, thì đó là một chứng 
rối loạn suy nhược cần được nhận 
biết và điều trị.

Tất cả chúng ta đều cần có một 
giấc ngủ ngon và đi ngoài đều 
đặn. Như ca sĩ Marvin Gaye đã 
từng châm biếm: “Tôi ước rằng sự 
nổi tiếng có thể giúp tôi không bị 
táo bón.”

 
Tiến sĩ Peter Weiss là khách mời 
thường xuyên của các đài truyền 
hình địa phương và quốc gia, báo 
chí và đài phát thanh. Ông là trợ lý 
giáo sư lâm sàng sản phụ khoa tại 
Trường Y David Geffen tại UCLA 
trong 30 năm. Ông đã nghỉ việc để có 
thể hỗ trợ về mặt lâm sàng cho người 
có nhu cầu trong đại dịch COVID. 
Ông cũng là cố vấn chăm sóc sức 
khỏe quốc gia cho chiến dịch tranh 
cử tổng thống năm 2008 của thượng 
nghị sĩ John McCain.
 
Tú Liên biên dịch

PETER WEISS 

Rất nhiều yếu tố có 
thể gây ra táo bón, 
nhưng một số cách 
đơn giản hiệu quả 
sẽ giúp bạn ngăn 
ngừa chứng bệnh 
phổ biến này
 

D
.D. là một phụ nữ 49 
tuổi thường ngày rất 
vui tính, đến gặp tôi 
sau bốn ngày vùng 
chậu, bụng dưới bị 

đau ngày càng nhiều. Cô đến một 
trung tâm chăm sóc khẩn cấp địa 
phương và được chẩn đoán sơ bộ là 
bị u nang buồng trứng. Siêu âm của 
cô ấy cho kết quả âm tính. Tuy nhiên 
không khó để tìm ra vấn đề là gì.

Cô D.D. thật khổ sở vì đã không 
đi ngoài bình thường trong năm 
ngày, nhưng có vài lần ra ít và khó 
khăn. Đây là điều khiến bác sĩ cấp 
cứu khó chẩn đoán ra. Tôi đã tiến 
hành siêu âm lại và cho cô ấy thấy 
rằng rất nhiều phân tích tụ trong 
ruột khiến ruột cô ấy đang co thắt 
một cách đau đớn để đẩy phân ra.

Thông thường, tôi sẽ gợi ý một 
số cách tự nhiên đơn giản, nhưng 
trường hợp của cô ấy phải cần đến 
những phương pháp mạnh tay hơn. 
Cô ấy đã thành công với sự kết hợp 
giữa thuốc nhét glycerin và một 
loại thuốc xổ thông dụng. Khi cô 
ấy trở lại, tôi điều trị theo hướng 
giúp cô ấy đi ngoài bình thường.

Cha tôi khi về già từng nói với tôi 
rằng hai điều quan trọng nhất trong 
cuộc đời của một người lớn tuổi là 
ngủ ngon và đi ngoài đều đặn. Tôi 
chắc rằng nhiều người cũng nghĩ 
như thế.

Táo bón thường được định 
nghĩa là đi ngoài ít hơn ba lần 
trong một tuần, hoặc phân cứng, 
khô, vón cục và khó đẩy ra ngoài. 
Khoảng 4 triệu người ở Hoa Kỳ bị 
táo bón thường xuyên. Đây là lời 
than phiền về đường tiêu hóa hay 
gặp nhất, dẫn đến khoảng 2.5 triệu 
lượt khám mỗi năm.

Vào một lúc nào đó, chúng ta đều 
đã từng trải qua cảm giác khổ sở 

khi bị táo bón. Đối với hầu hết mọi 
người, các phương pháp phòng ngừa 
đơn giản sẽ có tác dụng, ví dụ:

• Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc 
nhiều chất xơ.

• Uống nhiều nước hoặc các chất 
lỏng khác (không phải rượu).

• Tập thể dục thường xuyên để kích 
thích nhu động ruột.

Những chiến lược ngăn ngừa táo 
bón trên cũng đem lại sự hiểu biết 
sâu hơn về một số nguyên nhân gây 
ra chứng táo bón.

 
Nguyên nhân phổ biến của 
táo bón
Khi thức ăn di chuyển qua ruột của 
chúng ta, ruột kết (ruột già) sẽ hấp 
thụ nước trong khi tạo thành phân 
(các chất thải). Nhu động (co bóp 
cơ) của đại tràng sau đó đẩy phân 
về phía trực tràng. Khi đó, hầu hết 
nước đã được hấp thụ và phân lúc 
này đã đặc lại. Khi các cơ ở đại tràng 
co bóp quá chậm, có thể sẽ hấp thụ 
quá nhiều nước, dẫn đến phân khó 
đi ra và táo bón.

Ngoài lý do trên, cũng có những 
lời giải thích khác cho chứng táo 
bón. Một số yếu tố cũng có thể ảnh 
hưởng đến tốc độ co bóp của cơ ruột 
kết. Dưới đây là một số nguyên nhân 
có thể gây ra táo bón:

• Thuốc: Nhiều loại thuốc được 
kê đơn có tác dụng phụ là gây táo 
bón. Thuốc trị ợ chua có nhôm 
hoặc canxi là nguyên nhân phổ 
biến. Một số loại thuốc chống 
trầm cảm và thuốc lợi tiểu cũng là 
nguyên nhân phổ biến. Bạn thực 
sự cần đưa bác sĩ kiểm tra từng 
loại thuốc bạn đang sử dụng.

• Ít tập thể dục: Đây là một 
nguyên nhân rất phổ biến khác 
mà hầu hết mọi người không 
nhận ra. Ngay cả một chuyến đi 
bộ dài cũng có thể đủ để ngăn 
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Táo bón
Nguyên nhân và cách điều trị 

Táo bón kéo dài và 
thường xuyên có thể 
dẫn đến mệt mỏi. 
Có nhiều nguyên 
nhân gây ra táo bón, 
nhưng một số cách 
tiếp cận thực tế có 
thể giúp ngăn chặn 
vấn đề này.

Ăn nhiều trái cây, 
rau và ngũ cốc 
nhiều chất xơ là 

một trong những 
phương pháp 

phòng ngừa táo 
bón đơn giản.

(Ảnh minh họa)
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Chín phi cơ Trung Quốc đã 
tiến vào vùng nhận dạng 

phòng không (ADIZ) của Đài 
Loan vài giờ sau khi Nga xâm 
lược Ukraine. Theo Bộ Quốc 
phòng Đài Loan, các thiết bị 
phòng không của Đài Loan đã 
được điều động để đáp trả.

Trung Cộng đã liên tục tiến 
hành những cuộc xâm nhập như 
vậy vào không phận Đài Loan 
trong hai năm qua với mục đích 
rõ ràng là để đe dọa và làm kiệt 
quệ quân đội Đài Loan.

Cuộc xuất kích hôm 24/02 
đánh dấu lần xâm nhập lần thứ 
13 trong tháng này, nhưng cuộc 
xâm nhập quy mô lớn cuối cùng 
hồi cuối tháng Một là lần xâm 
nhập lớn nhất khi đó quân đội 
Trung Quốc điều 39 phi cơ vào 
ADIZ của Đài Loan.

ADIZ không phải là không 
phận ngay phía trên đảo quốc 
này, mà là ở ngay vùng đệm, 
nơi mà yêu cầu phải có sự định 
danh, thông tin vị trí, và phi cơ 
có chính phủ kiểm soát cho các 

mục đích an ninh. Các phi cơ 
quân sự Đài Loan được điều 
động để đáp trả mỗi cuộc xâm 
nhập như vậy.

Trung Cộng tuyên bố rằng 
Đài Loan, lãnh thổ được tự quản 
từ năm 1949, là một tỉnh ly khai. 
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận 
Bình đã thề sẽ “tái thống nhất” 
hòn đảo này với đại lục, và 
không loại trừ việc sử dụng vũ 
lực để làm như vậy.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho 
biết phi vụ xâm nhập mới nhất 
này bao gồm tám chiến đấu cơ 
và một trinh sát cơ.

Vụ việc này xảy ra khi giới 
lãnh đạo Đài Loan lo lắng quan 
sát cuộc khủng hoảng đang diễn 
ra ở Ukraine. Các chuyên gia 
quốc phòng và an ninh tin rằng 
phản ứng quốc tế đối với cuộc 
khủng hoảng đó có thể cho biết 
chiến lược xâm lược Đài Loan 
trong tương lai của Trung Cộng.

Các nhà lãnh đạo của Đài 
Loan đã muốn [thế giới] hiểu 
ra rằng các hành động của Nga 
ở Ukraine tượng trưng cho một 
cuộc đấu tranh lớn hơn giữa chủ 

nghĩa độc tài và lối sống dân chủ.
“Người dân và chính phủ Đài 

Loan đứng về phía Ukraine,” 
Phó Tổng thống Đài Loan Lại 
Thanh Đức (Lai Ching-te) viết 
trong một tweet. “Nguyên tắc 
tự quyết không thể bị xóa bỏ bởi 
vũ lực.”

Đài Loan đã điều động 
các chiến đấu cơ và hỏa tiễn 
phòng không theo dõi cuộc 
xâm nhập hôm 24/02, một 
phản ứng tiêu chuẩn.

Mặc dù Đài Bắc không có báo 
cáo về bất kỳ cuộc chuyển quân 
bất thường nào từ phía Trung 
Cộng, nhưng chính phủ của hòn 
đảo này đã nâng [tình trạng của 
đất nước] lên cấp báo động và 
yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

Viễn cảnh đại lục tiến hành 
xâm lược đã làm dấy lên lo ngại 
về cái gọi là chính sách “mơ hồ 
chiến lược” của Hoa Kỳ, theo đó 
nước này sẽ không công khai 
xác nhận cũng không phủ nhận 
sẽ sẵn lòng tham gia bảo vệ quân 
sự cho hòn đảo. Tuy nhiên, theo 
Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 
1979, Hoa Kỳ có nghĩa vụ cung 

cấp cho hòn đảo này các phương 
tiện để duy trì khả năng tự vệ.

Trong khi đó, một cuộc thăm 
dò do Trafalgar Group thực hiện 
hồi tháng Một cho thấy phần lớn 
người Mỹ thuộc tất cả các đảng 
phái chính trị ủng hộ khả năng 
Hoa Kỳ sẽ bảo vệ quân sự cho 
Đài Loan trong trường hợp Bắc 
Kinh xâm lược.

Tháng 10/2021, Tổng thống 
Đài Loan Thái Anh Văn hứa rằng 
hòn đảo tự quản này bằng mọi 
giá sẽ tự bảo vệ mình và “lối sống 
tự do và dân chủ” của mình khỏi 
sự xâm lược của Trung Cộng.

Cẩm An biên dịch

FRANK YUE 

Nhật Bản và Trung Quốc đã 
đổ lỗi cho nhau về vụ tạm 

giữ một nhà ngoại giao Nhật 
Bản ở Bắc Kinh gần đây trong 
bối cảnh căng thẳng ngày càng 
gia tăng giữa hai nước. 

Hôm 23/02, Bộ Ngoại giao 
Nhật Bản cho biết đã đệ trình 
một cuộc phản đối mạnh mẽ về 
việc giam giữ một trong những 
nhà ngoại giao của họ ở Bắc 
Kinh và đã yêu cầu một lời xin 
lỗi. Bộ này nhấn mạnh rằng 
việc giam giữ này đã vi phạm 
Công ước Vienna về Quan hệ 
ngoại giao đảm bảo quyền miễn 
trừ của các nhà ngoại giao khỏi 
quyền tài phán dân sự và hình 
sự của nước sở tại.

“Người của một cơ quan 
ngoại giao sẽ là bất khả xâm 
phạm,” Điều 29 của công ước 
nói. “Ông ấy sẽ không phải chịu 
trách nhiệm pháp lý đối với bất 

kỳ hình thức bắt giữ hoặc giam 
giữ nào. Quốc gia tiếp nhận sẽ 
đối xử với ông ta một cách tôn 
trọng và sẽ thực hiện tất cả các 
bước thích hợp để ngăn chặn 
bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm 
vào con người, quyền tự do, hoặc 
nhân phẩm của ông ta.”

Nhà ngoại giao Nhật Bản này 
đã bị bắt giữ khi đang thực hiện 
nhiệm vụ hợp pháp của mình. 
Việc giam giữ kéo dài vài giờ.

Cùng ngày, tại một cuộc họp 
báo thường kỳ, phát ngôn viên 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa 
Xuân Oánh đã cáo buộc nhà 
ngoại giao Nhật Bản ở Bắc Kinh 
này tham gia vào các hoạt động 
“không phù hợp với chức năng 
của ông ấy” ở Trung Quốc. Bà 
lưu ý rằng theo công ước, các 
nhà ngoại giao có nghĩa vụ tuân 
thủ luật pháp và quy định của 
nước sở tại.

Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên 
đã từ chối yêu cầu nêu rõ cái gọi 

là hoạt động không phù hợp mà 
bà đang đề cập.

Hôm 22/02, Thứ trưởng 
Ngoại giao Nhật Bản Takeshi 
Mori đã triệu tập ông Yang Yu, 
đặc trách Đại sứ quán kiêm Đại 
sứ lâm thời của Trung Quốc tại 
Tokyo và yêu cầu Trung Quốc 
xin lỗi về vụ việc này. Ông cũng 
thúc giục Trung Quốc ngăn 
chặn tái diễn những tình huống 
như vậy.

Theo Associate Press, một 
quan chức của Bộ Nhật Bản ẩn 
danh cho biết nhà ngoại giao 
Nhật Bản ở Bắc Kinh này đã 
được thả vào cuối ngày 21/02, 
trích theo nghị định thư. Quan 
chức này cho biết không có dấu 
hiệu nào cho thấy nhà ngoại 
giao bị lạm dụng thể chất trong 
cuộc thẩm vấn.

The Epoch Times đã liên 
hệ với Đại sứ quán Nhật Bản 
tại Bắc Kinh và Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc để đưa ra bình luận 

nhưng cả hai đều không đồng ý 
thảo luận các chi tiết.

Quan hệ giữa hai nước đã 
nguội lạnh trong những năm 
qua về các đảo tranh chấp, đặc 
biệt là sau khi Trung Cộng đưa 
luật bảo vệ bờ biển có hiệu lực 
vào tháng 02/2021, bật đèn xanh 
cho việc sử dụng vũ lực nếu thấy 
cần thiết.

Ngoài ra, hồ sơ nhân quyền 
của Trung Quốc và các nỗ lực 
tăng cường nhằm đe dọa Đài 
Loan đã đẩy Nhật Bản rời xa 
Trung Cộng hơn.

Là nền dân chủ gần Đài Loan 
nhất, cách khoảng 68 dặm, Nhật 
Bản quan tâm sâu sắc đến an 
ninh quốc gia của nước láng 
giềng Đài Loan nhờ mối quan hệ 
văn hóa và lịch sử giữa hai quốc 
gia này.

Sự phô trương sức mạnh 
quân sự dai dẳng của Trung 
Quốc, bao gồm cả các cuộc xâm 
nhập không phận, đã đặt ra mối 
đe dọa lớn nhất đối với hòn đảo 
dân chủ, tự trị này.

Nhật Thăng biên dịch

Úc chỉ trích Bắc Kinh gay gắt vì dỡ bỏ các 
hạn chế thương mại đối với Nga

Phi cơ Trung Quốc tiến vào không phận 
Đài Loan theo sau cuộc xâm lược Ukraine

Nhật Bản và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau về việc 
tạm giam giữ nhà ngoại giao Nhật Bản ở Bắc Kinh

Các chiến đấu cơ J-10 của Đội Nhào 
lộn trên không ngày 01/08 của Không 
quân Quân đội Giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc biểu diễn trong Triển lãm 
Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung 
Quốc lần thứ 10 tại Chu Hải, tỉnh 
Quảng Đông vào ngày 11/11/2014.

Thủ tướng Scott Morrison nói tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, Úc, hôm 01/02/2022.

Lực lượng dân quân Pravyi Sektor tập trung bên 
ngoài tòa thị chính trước khi khai triển vào các 
vị trí phòng thủ hôm 24/02/2022 ở Kyiv, Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại 
giao mới của Nhật 
Bản Yoshimasa 
Hayashi đến dinh 
thự chính thức của 
Thủ tướng Fumio 
Kishida ở Tokyo 
hôm 10/11/2021.

REUTERS/ALEX LEE

Bộ Quốc phòng Đài 
Loan cho biết phi vụ 
xâm nhập mới nhất 
này bao gồm tám 
chiến đấu cơ và một 
trinh sát cơ.
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như bình thường. Vì dạng tiếng kêu 
khớp này thường liên quan đến viêm 
nhiễm, nên dây chằng hoặc gân có thể 
gây đau.

Tổn thương túi hoạt dịch
Một cấu trúc trong khớp khác có 
thể gây ra tiếng kêu là túi hoạt dịch. 
Túi hoạt dịch là những túi chứa chất 
lỏng đặc bao quanh các khớp để bảo 
vệ khớp khỏi bị tổn thương. Chấn 
thương hoặc nhiễm trùng có thể gây 
viêm các túi hoạt dịch, khiến chúng 
chà xát với nhau và tạo ra tiếng ma 
sát, tiếng tách, hoặc tiếng lục cục.

Crepitus có thể xảy ra ở mọi 
loại khớp
Khớp gối thường là một trong những 
khớp có tiếng kêu lón nhất. Đây là 
một vị trí thường thấy của viêm xương 
khớp, nhưng cũng là nơi thường nghe 
thấy tiếng tách lớn do vỡ bong bóng 
khí bên trong khớp. 

Khớp thái dương hàm nối hàm 
dưới với xương sọ cũng có thể là 
nguyên nhân gây ra nhiều dạng tiếng 
kêu khớp. Người có các vấn đề về 
khớp thái dương hàm có thể nghe 
thấy tiếng lách cách và lộp bộp mỗi 
khi mở miệng. 

Tương tự như vậy, khớp vai, cổ 
tay, mắt cá chân, khuỷu tay, ngón tay, 
ngón chân, và thậm chí cả cột sống 
của bạn cũng có thể gây ra chứng 
crepitus nếu có điều kiện thích hợp.

Crepitus có phải là dấu hiệu 
xấu không?
Khi nghe thấy tiếng kêu ở khớp, bạn 
có thể phân vân không biết có vấn đề 
gì không. Và câu trả lời là tùy trường 
hợp. Tiếng tách ở khớp ngón tay hoặc 
tiếng lộp độp ở đầu gối nhưng không 
đau thì chỉ là do vỡ bong bóng khí bên 
trong chất hoạt dịch của khớp. 

Tuy nhiên, nếu tiếng khớp xảy ra 
thường xuyên hoặc đi kèm với đau, 
viêm nhiễm, sưng tấy, hoặc mất chức 
năng thì thường là có vấn đề. Tiếng 
kêu có thể là dấu hiệu của tổn thương 
khớp, viêm xương khớp, viêm gân 
hoặc thậm chí là một bệnh kinh niên.

Ngoài ra, crepitus đi kèm với đau 
khớp hoặc đau bắt nguồn từ khớp 
nhưng lan xuống chân và cánh tay 
cũng có thể là một dấu hiệu chèn ép 
thần kinh do hẹp khe khớp. Vậy nên, 
tóm lại nếu nghe thấy tiếng kêu khớp 
cùng với bất kỳ triệu chứng nào khác, 
tốt hơn hết là bạn nên đi kiểm tra.

Cuối cùng, chứng crepitus ở cổ 
vẫn đeo bám tôi trong vài tuần. Tôi đã 
thực hiện một số động tác duỗi để thả 
lỏng cổ và vai, đồng thời bỏ việc đeo 
túi xách trên vai, và tiếng kêu khớp đã 
biến mất. Bây giờ khi duỗi cổ, tôi nghe 
thấy âm thanh yếu ớt của các cơ đang 
thả lỏng, nhưng không còn âm thanh 
ma sát hoặc đau đớn.

 
Lynn Jaffee là một bác sĩ châm cứu 
được cấp phép và là tác giả của 
“Simple Steps: The Chinese Way to 
Better Health“ (tạm dịch: Các Bước 
Đơn Giản: Phương Pháp Trung 
Quốc Giúp Khỏe Mạnh hơn). Bài 
viết này được đăng lần đầu tiên trên 
AcupunctureTwinCities.com
 
Kiên Tín biên dịch

Protein
của tảo lam chứa

70%
PROTEIN
THỰC VẬT

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

LISA BATSON  

Tảo lam là một trong những nguồn 
thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất trên 
hành tinh xanh của chúng ta. 

Và nếu chưa từng nghe nói đến 
trước đây, bạn chắc hẳn sẽ cảm thấy 
rất vui khi biết được điều này. Tảo lam 
là một loài vi khuẩn phát triển ở các 
vùng nước nông, ấm, và chảy chậm 
như hồ nước ngọt, ao hoặc đầm lầy. 
Màu sắc của tảo lam đến từ chất diệp 
lục và một loại sắc tố xanh hữu cơ. 

Mặc dù tên khoa học của tảo lam 
là vi khuẩn lam (cyanobacteria), 
nhưng bạn có thể nhất thời không 
ấn tượng lắm khi biết rằng chúng 
thường được biết đến với tên gọi 
“váng tảo”. Điều này có thể khiến 
bạn cảm thấy e ngại khi nghĩ đến 
việc ăn lớp váng tảo nằm ở đáy hồ. 
Nhưng chắc chắn bạn sẽ muốn nghe 
những lợi ích sức khỏe nổi tiếng của 
tảo lam trước khi đưa ra bất kỳ kết 
luận nào.

Tảo lam là một siêu thực phẩm hữu 
cơ, giàu dinh dưỡng chứa nhiều chất 
chống oxy hoá quan trọng giúp chống 
lại tổn thương tế bào và bệnh thoái 
hóa. Tảo lam rất giàu khoáng chất. 
Protein của tảo lam chứa tới khoảng 
70% protein thực vật, bao gồm tất cả 
các loại acid amin, gấp vài lần lượng 
protein có trong thịt đỏ, và về cơ bản 
cơ thể con người cũng dễ tiêu hoá hơn.

Thành phần thực vật có hoạt tính 
mạnh mẽ nhất của tảo lam là chất 
diệp lục. Hợp chất này hoạt động 
như một yếu tố siêu giải độc cho cơ 
thể, giúp làm sạch và loại bỏ các độc 
tố gây hại và các tác nhân xâm nhập 
ra khỏi cơ thể chúng ta. Tảo lam rất 
giàu calci, các loại vitamin và đặc biệt 
là vitamin B12, vốn cần thiết cho hoạt 
động chức năng của hệ thống thần 
kinh. Tảo lam cũng chứa magnesium 
và nhiều beta-caroten hơn hầu hết các 
loại rau xanh đậm bổ dưỡng nhất.

Các loại tảo lam
Có hai dạng tảo lam: tảo lục Chlorella 
và tảo xoắn Spirulina. Cả hai nguồn 
này đều có thành phần dinh dưỡng và 
nhiều lợi ích sức khỏe tương tự nhau. 
Cả lục chlorella và tảo xoắn spirulina 
đều giúp tăng tiêu hoá và hấp thụ các 
chất dinh dưỡng trong cơ thể, chống 
lại mệt mỏi và thiếu máu, giúp giảm 
cân khỏe mạnh, và tăng chức năng 
miễn dịch của cơ thể.

Tảo lục Chlorella
Tảo lục Chlorella có một số lợi ích sức 
khỏe ấn tượng. Với hàm lượng chất 
diệp lục đáng kinh ngạc (cao hơn tảo 
xoắn Spirulina), tảo Chlorella đã trở 
thành một chất giải độc mạnh, và đặc 
biệt có ích cho những người bị các rối 
loạn về gan hoặc tiếp xúc quá nhiều 
với bất kỳ loại chất độc nào. 

Tảo Chlorella cũng có lợi cho 
những ai bị táo bón kinh niên. 
Chlorella có chứa yếu tố tăng trưởng 
của tảo lục (Chlorella Growth Factor) 
giúp tái tạo mô cơ và thần kinh. Vì 
vậy đây là một phương pháp điều trị 
tuyệt vời cho những người bị các rối 
loạn thoái hóa não và hệ thần kinh. 

Yếu tố tăng trưởng của tảo lục 
cũng giúp tăng miễn dịch và được tin 
là có vai trò trong việc đẩy lùi ung thư. 

Tảo xoắn Spirulina 
Với những lợi ích trên, bạn sẽ nghĩ rằng 
“người anh em họ” của tảo lục Chlorella, 
tảo xoắn Spirulina, có thể không sánh 
bằng. Nhưng hãy xem lại một chút. 

Nguồn protein thực vật của tảo 
Spirulina rất dễ tiêu hoá và có hàm 
lượng gấp một vài lần protein trong 
thịt bò. Spirulina là nguồn cung cấp 
GLA (axit gamma-linoleic) tuyệt vời. 
Đây là một trong những chất béo 
“tốt” rất quan trọng cho hoạt động 
chức năng của não bộ, chức năng 
tim, và nhiều hệ thống khác trong 
cơ thể. Tảo Spirulina cũng chứa 

LYNN JAFFEE 

Tôi từng có vấn đề về cổ cách đây vài 
năm. Tôi thường nghe thấy tiếng kêu răng 
rắc mỗi lần quay sang trái. Đúng là cổ của 
tôi hơi cứng một chút, nhưng chỉ thế sẽ 
không đủ để gây ra các tiếng kêu đó. Vì 
vậy, tôi đã cảm thấy lo lắng rằng tiếng kêu 
ở cổ của tôi có thể là một dấu hiệu cho 
thấy điều gì đó thực sự không ổn.

Hóa ra nguyên nhân của vấn đề là 
crepitus. Crepitus là tên gọi chung để 
mô tả mọi loại âm thanh phát ra từ khớp, 
có thể là cọt kẹt, ken két, tách, rắc rắc, và 
thậm chí là lốp bốp. Những âm thanh này 
có thể nhỏ ở mức chỉ bạn mới nghe thấy 
hoặc lớn đến mức khiến mọi người trong 
phòng phải giật mình.

Crepitus có thể là do một số vấn đề về 
cấu trúc. 

Vỡ bong bóng khí trong chất hoạt dịch
Một nguyên nhân phổ biến gây ra tiếng 
khớp bất thường là sự xuất hiện bong 
bóng khí bên trong khớp. Cụ thể là do 
khí tích tụ trong chất hoạt dịch vốn là 
chất đệm khớp và tạo thành bong bóng. 
Khi đột ngột gấp hoặc duỗi một khớp, 
bạn có thể nghe thấy tiếng lốp bốp do 
bong bóng khí bị vỡ. Một ví dụ về dạng 
crepitus này là khi ai đó bẻ khớp ngón tay 
của họ. Việc này nghe có vẻ đau đớn và 
đáng sợ, nhưng thực tế thường không gây 
đau hay tổn thương lâu dài nào cả. Điều 
thú vị là, nếu bạn là người thường thích 
bẻ các khớp ngón tay, bạn sẽ phải đợi cho 
đến khi bong bóng khí hình thành trước 
thì lúc bẻ mới có thể tạo ra các âm thanh 
răng rắc như vậy.

Các đầu xương bên trong khớp cọ 
xát vào nhau
Một nguyên nhân khác của tiếng kêu 
khớp là do các đầu xương bên trong khớp 
cọ xát vào nhau. Điều này bắt nguồn từ 
việc tổn thương và chấn thương khớp, xảy 
ra phổ biến hơn ở những người bị viêm 
xương khớp, đặc biệt là ở đầu gối. Ở khớp 

có một loại mô liên kết, gọi là sụn, có tác 
dụng nâng đỡ và bảo vệ đầu xương trong 
khớp khỏi cọ xát vào nhau. Viêm xương 
khớp là tình trạng hao mòn vì hoạt động 
quá mức và lão hóa dẫn đến bào mòn sụn 
và viêm khớp. Khi sụn khớp bị bào mòn, 
sẽ không lạ gì khi bạn nghe thấy tiếng ma 
sát do các đầu xương cọ vào nhau.

Tổn thương dây chằng
Bạn cũng có thể nghe tiếng crepitus khi 
dây chằng hoặc gân bị kẹt vào xương ở 
bên trong khớp. Điều này thường diễn ra 
khi dây chằng hoặc gân xương bị viêm, 
sưng, và không thể di chuyển trơn tru 

Khớp kêu răng rắc có nguy hiểm không? 

Công ty ENAGIC đã thành lập được hơn 47 năm vào năm 1974 và được vinh danh như là một
tập đoàn chuyên sản xuất hệ thống xử lý nước chất lượng cao.

 
Máy điện giải Kangen được sản xuất 100% tại Nhật Bản. Và được Hiệp Hội y tế tại Nhật

Bản chứng nhận là một thiết bị y tế để sử dụng trong bệnh viện hỗ trợ cho sức khỏe cho
bệnh nhân. Khi xuất nhập Mỹ năm 2003, đặc biệt máy Kangen duy nhất đạt được huy

chương vàng liên tiếp 9 năm của năm liền từ hiệp hội WQA (Water Quality Association). 
 

Công ty đang tạo cơ hội cho quý vị buộc vào làm kinh doanh toàn cầu, không bỏ vốn mà
còn được trả rất cao. Xin mời quý Anh Chị hãy ghé qua cơ sở chúng tôi để tìm hiểu thêm

Nước KANGEN mạnh pH 11.5 
Loài bỏ hoá chất, thuốc trừ sâu trên rau,
củ, trái cây, gạo. Khử muồi tanh của thịt,
cá. Tẩy rửa dầu mở, và các vết dơ ở bếp

11  CHỐNG OXY HOÁ MẠNH 
Làm chậm quá trình lão hoá

16179 BROOKHURST ST,16179 BROOKHURST ST,    FOUNTAIN VALLEY , CA 92708FOUNTAIN VALLEY , CA 92708

Nước KANGEN pH 8.5 - 9.0 - 9.5
Nước uống hàng ngày. PH 8.5 Pha trà. PH
9.0 nấu ăn. PH 9.5 để uống mỗi ngày và
Vitamin

Nước Sạch pH 7.0
Pha sữa cho em bé. Uống thuốc tây

Nước Nước Hoa Hồng pH 6.0
Dùng để rửa mặt như nước Toner, giúp da
và tóc khỏe mạnh

Nước Axít mạnh pH 2.5
Diệt khuẩn 99%, Khử trùng vết thương.
Dùng trên các bệnh ngoài da như: 
Vẩy nến, Chàm
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 TÍNH KIỀM TỰ NHIÊN CAO
Giúp trung hoà độ pH trong cơ
thể, và lượng axít dư thừa

 CẤU TRÚC VÌ PHÂN TỬ 
Giúp cơ thể hấp thụ chất dinh
dưỡng, hỗ trợ thanh lọc và đào thải
độc tố trong cơ thể

  GLOBAL CENTERGLOBAL CENTER

+1 (714) 531 -3988+1 (714) 531 -3988    andand      +1 (651) 368-8888+1 (651) 368-8888        

Công ty ENAGIC đã thành lập được hơn 47 năm vào năm 1974 và được vinh danh như là một
tập đoàn chuyên sản xuất hệ thống xử lý nước chất lượng cao.

 
Máy điện giải Kangen được sản xuất 100% tại Nhật Bản. Và được Hiệp Hội y tế tại Nhật

Bản chứng nhận là một thiết bị y tế để sử dụng trong bệnh viện hỗ trợ cho sức khỏe cho
bệnh nhân. Khi xuất nhập Mỹ năm 2003, đặc biệt máy Kangen duy nhất đạt được huy

chương vàng liên tiếp 9 năm của năm liền từ hiệp hội WQA (Water Quality Association). 
 

Công ty đang tạo cơ hội cho quý vị buộc vào làm kinh doanh toàn cầu, không bỏ vốn mà
còn được trả rất cao. Xin mời quý Anh Chị hãy ghé qua cơ sở chúng tôi để tìm hiểu thêm

Nước KANGEN mạnh pH 11.5 
Loài bỏ hoá chất, thuốc trừ sâu trên rau,
củ, trái cây, gạo. Khử muồi tanh của thịt,
cá. Tẩy rửa dầu mở, và các vết dơ ở bếp

11  CHỐNG OXY HOÁ MẠNH 
Làm chậm quá trình lão hoá

16179 BROOKHURST ST,16179 BROOKHURST ST,    FOUNTAIN VALLEY , CA 92708FOUNTAIN VALLEY , CA 92708

Nước KANGEN pH 8.5 - 9.0 - 9.5
Nước uống hàng ngày. PH 8.5 Pha trà. PH
9.0 nấu ăn. PH 9.5 để uống mỗi ngày và
Vitamin

Nước Sạch pH 7.0
Pha sữa cho em bé. Uống thuốc tây

Nước Nước Hoa Hồng pH 6.0
Dùng để rửa mặt như nước Toner, giúp da
và tóc khỏe mạnh

Nước Axít mạnh pH 2.5
Diệt khuẩn 99%, Khử trùng vết thương.
Dùng trên các bệnh ngoài da như: 
Vẩy nến, Chàm

22

33

 TÍNH KIỀM TỰ NHIÊN CAO
Giúp trung hoà độ pH trong cơ
thể, và lượng axít dư thừa

 CẤU TRÚC VÌ PHÂN TỬ 
Giúp cơ thể hấp thụ chất dinh
dưỡng, hỗ trợ thanh lọc và đào thải
độc tố trong cơ thể

  GLOBAL CENTERGLOBAL CENTER

+1 (714) 531 -3988+1 (714) 531 -3988    andand      +1 (651) 368-8888+1 (651) 368-8888        

8886 Bolsa Ave
Westminster, CA 92683

714–887–0337 
714–933–0776

MAI COSMETIC & PERFUME

BENEFITS OF COLLAGEN
Improve Skin Health / Anti-aging

Improve Bone & Joint Health
Improve Hair & Nail Health

Buy 1 Set for $50
Buy 3 Sets for $120

Special Deal at 
Mai Cosmetics

15,000 mg Collagen Drink

Luôn có sản 
phẩm giá đặc biệt 

vào các mùa lễ 

Đại lý các mỹ phẩm nổi tiếng:
• Menard
• Umeken
• Noevir
• Sea Fucoidan
• Linh chi đỏ đen
• bareMinerals
• Dermalogica
• Sansim
• Enprani
• Bee’s A.C.Care
• Magis Lene
• Đông Trùng Hạ Thảo ...

HPTRealtyFinance

hpt_realty

HPTRealty INC
hpt_realty

hpt-realty-35845a39
HPT Realty & Finance

Follow us

Hãy gọi ngay  714 -775 -7100   để được tư vấn và giúp đỡ.

9972 Bolsa Ave, Ste 100, Westminster, CA 92683 www.hptrealty.com

Mở cửa : Mon-sun    10am- 6pm
9579 Bolsa Ave Westminster, CA 92683

AQ Stemcell, Authorized Treatment Center
Cung cấp các loại sản phẩm chăm sóc da cao cấp :
ZO, DERMALOGIA, SKINCEUTICAL, ELTAMD,THALGO,..
Xóa nốt rùi, mụn cóc, skin tag,etc...
Permanent make up, Micro blading, 
Ombre, Feathering,..
Cung cấp trang thiết bị, dụng cụ, 
máy móc về Skin Care với giá rẻ nhất.
Nhận học viên, nâng cao tay nghề với học phí thấp.

714-487-3968
714-531-1089

Everyone Receives Gift with Facial Treatment.

DIANNE SKIN CARE CLINIC

   HUMAN 
 STEM CELL 

TECHNOLOGY

phycocyanin – một loại hóa chất thực 
vật (phytochemical) chống ung thư 
mạnh khiến tảo Spirulina có màu 
xanh đặc trưng.

Với hai loại tảo giúp ích cho sức 
khỏe này, bạn có thể ngăn ngừa quá 
trình lão hóa, tăng thêm năng lượng, 
ngủ ngon hơn, giảm stress, tăng khả 
năng miễn dịch, tiêu hóa tốt hơn, tập 
trung tinh thần tốt hơn, và nhận được 
những lợi ích chống lão hóa mà tất cả 
chúng ta đang tìm kiếm. 

Bài báo này được đăng lần đầu trên 
trang NaturallySavvy.com

Lisa Batson là nhà cố vấn sức khỏe và 
dinh dưỡng toàn diện. Cô là người đam 
mê với thực phẩm tự nhiên chưa qua chế 
biến và khả năng của chúng trong việc 
cân bằng sức khỏe và bổ sung lối sống. 
Công ty của cô, Live Dynamic, tạo động 
lực cho mọi người hướng tới sức khỏe 
tối ưu bằng cách cung cấp các chương 
trình dinh dưỡng và lối sống cho từng 
cá nhân để phù hợp với cuộc sống, mục 
tiêu và nhu cầu đa dạng của mỗi người.

Kiên Tín biên dịch

Tảo lam: Một siêu thực phẩm tuyệt vời

ESKYM
AKS/ISTOCK

Tảo lam rất giàu calci, các loại 
vitamin và đặc biệt là vitamin B12, 
vốn cần thiết cho hoạt động chức 
năng của hệ thống thần kinh.

Cơ thể bạn chắc chắn sẽ có 
lúc phát ra một số tiếng kêu 

răng rắc, cọt kẹt, hoặc lục 
cục. Bạn có nên lo lắng? Điều 

này còn tùy thuộc xem bạn 
có những cảm giác khó chịu 

nào khác không.

 STOCKKING VIA FREEPIK

@JCOMP VIA FREEPIK

Nếu nghe thấy 
tiếng kêu khớp 

cùng với bất kỳ triệu 
chứng nào khác, tốt 
hơn hết là bạn nên 

đi kiểm tra.
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LOUISE BEVAN  

Loại nhện Golden orb-weaving (tạm 
dịch: Nhện thợ dệt quả cầu vàng) trông 
có vẻ hung tợn, nhưng chiếc bụng lớn 
màu đen bạc của nhện cái lại có chứa 
những sợi tơ tuyệt đẹp đến mức người 
ta phải luôn tìm cách thu hoạch hàng 
trăm năm nay. 

Theo Công viên Động vật học 
Saint Louis ở Missouri, loại nhện này 
có tên khoa học là Nephila inaurata 
madagascariensis – có nguồn gốc từ 
Madagascar và hoàn toàn vô hại đối 
với con người.

Con nhện cái có thể lớn gấp 20 lần 
kích thước của nhện đực trưởng thành; 
chúng có chiều dài cơ thể trung bình là 
3mm và sải chân là 10mm.  

Màu vàng trên sợi tơ của loài nhện 
này có sắc tố tự nhiên, và toàn bộ họ 
nhện này đều có thể nhả ra sợi tơ có 
màu sắc đặc biệt như vậy. Đó là những 
sợi tơ hình trụ hoàn hảo, mềm mại, 
nhẹ tênh và vô cùng bền chắc, khiến 
chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo 
cho những sản phẩm may mặc. 

Gần một thập niên trước, vào năm 
2009, hai người đàn ông đã chung sức 
thực hiện thành công một nhiệm vụ 
mà trước đó nhiều người đã cố gắng 
nhưng không thành. Họ mong muốn 
dệt nên một chiếc áo choàng từ những 
sợi tơ vàng óng ánh như màu nắng của 
loài nhện này. 

Chuyên gia dệt may Simon Peers 
từ Anh quốc, hiện đang làm việc tại 
Madagascar, đã cùng với nhà thiết kế 
thời trang Nicholas Godley từ Hoa Kỳ 
chế tạo một chiếc máy thu hoạch tơ 
nhện hoạt động bằng tay dựa trên một 
thiết kế có tuổi đời hàng thế kỷ. Hai nhà 
thiết kế chọn hình dáng của một chiếc 
áo choàng mang tính chất cổ tích, gợi 
lên những suy tưởng về những nghi lễ 
mang dáng dấp hoàng tộc và những 
siêu anh hùng trong chiếc áo choàng.

Ông Godley chia sẻ với Viện bảo 
tàng V&A tại London, Anh quốc, 

“Rõ là có một chút điên rồ nhất định 
khi thực hiện loại công việc như thế 
này. Và quý vị cũng có thể hiểu lý do 
vì sao, trong 300 năm, một số rất ít 
những kẻ lập dị đã thử thực hiện và 
rồi lại thất bại.”

Godley nói, “Điều này thực là… 
thực sự là rất lớn.” Nhưng thử thách 
này, là một trong những thứ có thể hấp 
dẫn chúng tôi, ông cho biết thêm.

Chia sẻ với Viện bảo tàng V&A, 
ông Godley cho biết dự án này đã thu 
hoạch tơ từ khoảng hơn 1.2 triệu con 
nhện golden orb cái trong hơn ba năm, 
đã thuê 80 người mỗi ngày để săn 
những con nhện này. Trong tự nhiên, 
mạng nhện của loài golden orb này là 
những cấu trúc cố định có chức năng 
bắt mồi, giúp dễ tìm chúng hơn một số 
loài khác.

Sau khi bị bắt, những con nhện 
được nuôi sống riêng biệt – vì chúng 
có thể ăn thịt đồng loại – trước khi 
được đưa vào máy để “nhả tơ”, mỗi con 
nhện cho từ 30 đến 50 mét sợi tơ trong 
khoảng 25 phút, ông Godley nói.

Sau khi “nhả tơ”, những con nhện 
này được thả trở lại vào tự nhiên. Sẽ 
mất khoảng một tuần để nhện golden 
orb tái tạo lại tơ của nó; vì vậy cùng 
một con nhện có thể được dùng để lấy 
tơ hết lần này đến lần khác. Tơ thu 
hoạch sau đó được đem đi xử lý, dệt 
thành vải, và thêu. 

Ông Peers đã phải thốt lên rằng, 
“Thực sự, bạn không thể cảm nhận 
được chiếc áo choàng theo đúng nghĩa 
đen. Thật sự là phi thường.” 

Hiển nhiên, chiếc áo choàng màu 
vàng kim này là tác phẩm của niềm 
đam mê từ đầu đến cuối.

“Điều chúng tôi muốn thực hiện tại 
đây chính là cho ra đời một tác phẩm 
nghệ thuật,” Godley trả lời cho trang 
My Modern Met. “Tôi thấy rằng, ở một 
khía cạnh nào đó, sản phẩm chúng tôi 
tạo ra là hoàn toàn độc đáo và đáng ghi 
nhận bởi những nỗ lực phi thường.”

Ông nói, “Nếu chúng tôi thực hiện 
tất cả những việc này chỉ vì tiền, thì tôi 
đã nghĩ ra hàng tá cách làm dễ dàng 
hơn nhiều.”

 Ngày nay, tác phẩm thủ công áo 
choàng màu vàng kim từ tơ nhện 
golden orb của Peers và Godley được 
công chúng khắp thế giới chiêm 
ngưỡng như một biểu tượng của tự 
nhiên phong phú và bàn tay khéo léo 
của con người. 

Thiên Minh biên dịch
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Nhện golden orb-weaving.

Trái: Chiếc áo choàng được trưng bày tại Viện bảo tàng V&A tại London vào tháng 06/2012; 
Phải: Mạng nhện của loài golden orb

Ông Simon Peers (trái) và ông Nicholas Godley (phải) cùng với người mẫu Bianca Gavrilas trong chiếc áo choàng thêu 
tay màu vàng kim tại Viện bảo tàng V&A ở London, Anh quốc, vào ngày 23/01/2012. 

Chiếc áo choàng
thanh lịch từ tơ nhện 
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