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HOA KỲ

Florida là tiểu bang 
đầu tiên khuyến 
nghị không nên 
chích vaccine 
COVID-19 cho trẻ 
em khỏe mạnh
Đọc bài trang 2

TIN TỨC

BÌNH LUẬN

ĐẶC SẮC

The Flower Duet  
Bản song ca bất hủ vẫn tiếp 
tục làm thổn thức trái tim của 
nhiều thính giả yêu nhạc 

Trang    13

Chiến tranh tại Ukraine

SERGEY BOBOK/AFP VIA GETTY IMAGES

(Trên cùng) Toàn cảnh tòa nhà bị hư hại sau trận pháo kích của Nga vào thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 03/03. (Trái) Xe tăng Nga bị 
phá hủy ở vùng Sumy, hôm 07/03. (Phải) Một phụ nữ ôm mèo khi mọi người đi khỏi thành phố Irpin, hôm 07/03.

HOA KỲ

Ngành dầu mỏ Mỹ sau khi TT Biden 
cấm nhập cảng từ Nga: ‘Hãy chấp 
thuận các giấy phép của chúng tôi’

REUTERS ARIS MESSINIS/AFP VIA GETTY IMAGES

NATHAN WORCESTER

Hôm 08/03, trong khi Tổng 
thống (TT) Joe Biden tuyên 

bố cấm nhập cảng dầu và khí đốt 
của Nga, giá xăng thông thường 
tại một trạm xăng BP ở South 
Side của Chicago là gần 5 USD 
một gallon.

Dacia, một khách hàng đang 

mua một vài đồng dollar nhiên 
liệu, nói với The Epoch Times: 
“25 đồng chỉ mua được một nửa 
bình xăng. Có lẽ tôi phải đến 
Indiana để tìm một nơi khác rẻ 
hơn. Mọi người không thực sự có 
nhiều tiền như vậy.”

Theo GasBuddy, giá khí đốt 
trung bình trên toàn quốc hôm 
Xem tiếp trang 4

Cuộc chiến tranh của Nga tại 
Ukraine cần sự ‘chấp thuận ngầm’ 
của Trung Quốc

Nga ‘rất có thể’ sẽ vỡ nợ khi áp 
lực quốc tế leo thang

Ukraine: Một thập niên bất ổn 
trước khi Nga xâm lược

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO
phải bảo đảm xung đột không lan 
rộng ra ngoài Ukraine

   MỸ - TRUNG

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 
SONG PHƯƠNG MỸ–
TRUNG TRỢ GIÚP QUÂN 
ĐỘI TRUNG QUỐC
ANTONIO GRACEFFO

Chính phủ cựu Tổng 
thống (TT) Trump 
đã chiến đấu để giảm 
bớt dòng vốn đầu tư và 
công nghệ của Hoa Kỳ chảy 

Xem tiếp trang   9
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ALICE SUN

SANTA ANA, California — Sau 
một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng 
Giám sát Quận Cam hôm 08/03, 
ông Clayton Chau đã được miễn 
nhiệm khỏi vị trí Giám đốc Y 
Tế Quận và Phó Giám đốc Y Tế 
Quận Regina Chinsio-Kwong 
được bổ nhiệm làm người thay 
thế ông.

Cô Chinsio-Kwong sẽ đảm 
nhận chức danh Giám đốc Y Tế 
Quận vào ngày 11/03 sắp tới.

Giám sát viên Katrina Foley 
cho biết trong cuộc họp hôm 
08/03: “Tôi biết rằng trải qua hai 
năm ở vị trí phó Giám đốc Y tế 

đã giúp cô [Chinsio-Kwong] có 
sự chuẩn bị tốt hơn để đảm nhận 
vị trí giám đốc y tế cộng đồng… 
Cô ấy thừa khả năng.”

Theo chương trình cuộc 
họp, sự thay đổi này sẽ cho 
phép ông Chau, cũng là Giám 
đốc Cơ quan Y tế Quận Cam, 
tập trung vào các sáng kiến 
California Advancing and 
Innovating Medi-Cal   (CalAIM) 
của tiểu bang được áp dụng tại 
quận này. Các sáng kiến này là 
sự cải tổ y tế lớn nhất trong lịch 
sử California gần đây.

Mặc dù ông Chau được ra 
khỏi vị trí Giám đốc Y tế của 
Quận, ông vẫn sẽ giữ chức vụ 

Giám đốc Cơ quan Y tế của 
Quận.

Sau khi Giám đốc Y tế Quận 
trước đó là bà Nichole Quick 
từ chức hồi tháng 06/2020, ban 
giám sát và Văn phòng Điều 
hành Quận đã bổ nhiệm ông 
Chau vào vị trí Giám đốc Y tế 
Quận hồi tháng 08/2020.

Giám đốc Điều hành của 
Quận, ông Frank Kim nói với Cơ 
quan Công báo Quận Cam rằng 
ông Chau “chưa có tuần nào làm 
việc dưới 60 giờ”.

Quận đã khen ngợi ông Chau 
trong cuộc họp này vì đã duy trì 
“tỷ lệ nhiễm COVID thấp hơn” 
ở Quận Cam so với các quận lân 

cận khác.
Mặt khác, cô Chinsio-Kwong 

đã giữ chức vụ Phó Giám đốc Y 
tế kể từ tháng 11/2020 sau đợt 
tuyển dụng cạnh tranh. Cô đã 
giám sát các hoạt động lâm sàng 

và là người liên hệ quan trọng 
với các hãng thông tấn liên quan 
đến COVID.

Sau khi được thăng chức làm 
giám đốc y tế quận, cô Chinsio-
Kwong sẽ cần phải lo liệu việc 
giám sát điều hành các phó giám 
đốc y tế và điều dưỡng trưởng. 
Ngoài ra, vị trí này cũng yêu cầu 
cô Chinsio-Kwong chịu trách 
nhiệm về các hoạt động giám sát 
và kiểm soát dịch bệnh của quận.

Theo cơ quan y tế này, cô 
Chinsio-Kwong lấy bằng y khoa 
về y học xương (osteopathic 
medicine) tại Đại học Western 
và hoàn thành khóa đào tạo 
nội trú tại Bệnh viện Hải quân 
Camp Pendleton. 

Bảo Anh biên dịch

Quận Cam bổ nhiệm Giám đốc Y tế mới

Saudi Arabia, Venezuela, và Iran, 
nhưng vẫn chưa công bố bất kỳ 
thỏa thuận dầu mới nào.

Một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ 
đang cảnh báo chính phủ TT Biden 
không nên tìm kiếm bất kỳ thỏa 
thuận nhập cảng dầu nào từ chế 
độ độc tài xã hội chủ nghĩa Nicolas 
Maduro ở Venezuela.

“Những nỗ lực của chính phủ 
TT Biden nhằm thống nhất toàn 
thế giới chống lại một bạo chúa 
sát nhân ở Moscow sẽ không nên 
bị hủy hoại bằng cách ủng hộ một 
nhà độc tài đang bị điều tra về tội ác 
phản nhân loại ở Caracas,” Thượng 
nghị sĩ Bob Menendez (Dân Chủ–

New Jersey), chủ tịch Ủy ban Ngoại 
giao, nói trong một tuyên bố hôm 
thứ Hai. “Những khát vọng dân 
chủ của người dân Venezuela, cũng 
giống như quyết tâm và lòng dũng 
cảm của người dân Ukraine, đáng 
giá hơn rất nhiều so với vài ngàn 
thùng dầu.”

Một số thành viên Quốc hội và 
giới báo chí đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng 
sản lượng dầu trong nước như một 
biện pháp ổn định giá xăng, mặc dù 
điều này sẽ đi ngược lại nỗ lực của 
chính phủ TT Biden nhằm đưa Hoa 
Kỳ rời xa nhiên liệu hóa thạch.

“Chúng ta cần sản xuất năng 
lượng ở mọi hình thức và mọi cách 
thức tại Hoa Kỳ, và làm điều đó tốt 
hơn bất kỳ ai khác,” Dân biểu Bruce 
Westerman (Cộng Hòa–Arkansas) 
cho biết hôm 08/03.

Ông Flynn tán thành quan điểm 
đó trong cuộc phỏng vấn với The 
Epoch Times hôm thứ Ba, nói rằng 
TT Biden “cần phải ngừng chỉ trích 
ngành năng lượng Hoa Kỳ và đi 
ngược lại con đường đang đi.”

TT Biden đã ký một sắc lệnh 
trong những ngày đầu tiên nắm 
quyền để tạm dừng các hợp đồng 
thuê khoan nhiên liệu hóa thạch 
mới. Tham vụ Báo chí Tòa Bạch 
Ốc Jen Psaki liên tục chỉ ra các 
hợp đồng thuê đã được chấp thuận 
nhưng chưa được ngành công 
nghiệp dầu mỏ sử dụng.

“Chúng ta thực sự đã sản xuất 
nhiều dầu hơn, ở con số kỷ lục và 
chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất nhiều 
dầu hơn nữa. Có 9,000 giấy phép 
khoan đã được chấp thuận mà không 
được sử dụng,” bà Psaki cho biết 
hôm 07/03. “Vì vậy, việc cho rằng 
chúng tôi không cho phép các công 
ty khoan dầu là không chính xác.”

Ông Biden nói rằng Hoa Kỳ 
đang tiếp tục cung cấp cho Ukraine 
các lô hàng vũ khí quốc phòng và 
viện trợ nhân đạo, lưu ý rằng cuộc 
chiến đã biến 2 triệu người Ukraine 
thành người tị nạn.

Bản tin có sự đóng góp của Zachary 
Stieber
An Nhiên biên dịch

đến rộng rãi này, mà chúng tôi đã 
phân tích trong bài báo của mình, 
đó là bệnh viêm cơ tim ở bé trai, 
đặc biệt, nhiều hơn bé gái – bệnh 
này cũng tồn tại ở bé gái – và nam 
thanh niên.”

“Và vì vậy, ngay cả đối với những 
bé trai trước đây khỏe mạnh, chưa 
bị nhiễm bệnh trước đó, chúng tôi 
không thấy rằng điều đó có một lợi 
ích nào – mà thực sự sẽ có nguy cơ 
tổng thể khi cho trẻ em chích liều 
thứ hai. Vì vậy, đây là loại phân 
tích mà chúng ta cần thực hiện một 
cách nghiêm túc và cho đến khi 
chúng ta biết câu trả lời cho điều 
này, và cho đến khi chúng ta chắc 
chắn rằng toàn thể chúng ta không 
gây hại nhiều hơn những lợi ích; 
chúng ta cần có khả năng cung cấp 
cho cha mẹ và trẻ em sự lựa chọn về 
việc có nên chích ngừa hay không.”

Một số diễn giả khác cũng cho 
biết họ phản đối các lệnh bắt buộc 
chích ngừa cho trẻ em và đề nghị 
nghiên cứu thêm về tính toán lợi 
ích–rủi ro.

Tiến sĩ Joseph Fraiman giáo sư 
phẫu thuật tại Trường Y Đại học 
Johns Hopkins cho biết, “Nếu quý 
vị có một đứa con có các yếu tố 
nguy cơ nhiễm COVID, thì đó là 
một cuộc thảo luận với bác sĩ nhi 
khoa của quý vị, nhưng nếu quý 
vị có một đứa trẻ khỏe mạnh, thì 
khả năng tử vong của đứa trẻ đó 
là vô cùng thấp. Về căn bản, gần 
bằng không, nếu không muốn nói 
là không.”

Thanh Tâm biên dịch

ZACHARY STIEBER

Hôm 07/03, các quan chức 
Florida cho biết tiểu bang này 

sẽ là nơi đầu tiên chính thức khuyến 
cáo rằng trẻ em khỏe mạnh không 
nên chích vaccine COVID-19.

Tiến sĩ Joseph Ladapo, tổng y sĩ 
của tiểu bang này, đã đưa ra thông 
báo trên trong một cuộc thảo luận 
bàn tròn có nhan đề “Bức màn 
Khép lại trong Nhà hát COVID”.

Ông Ladapo cho biết: “Sở Y tế 
Florida sẽ là [sở] tiểu bang đầu tiên 
chính thức khuyến cáo không nên 
chích vaccine COVID-19 cho trẻ em 
khỏe mạnh.”

Hôm 07/03, bản cập nhật theo 
kế hoạch này dường như không có 
trên trang web của sở và cơ quan 
này đã từ chối chia sẻ thêm chi 
tiết. Một trang trên trang web này 
cho biết các vaccine COVID-19 “là 
công cụ hiệu quả nhất để bảo vệ 
sức khỏe của quý vị và ngăn ngừa 
sự lây lan của dịch bệnh,” đồng thời 
cho biết thêm rằng những vaccine 
này “an toàn, miễn phí, và có hiệu 
quả cao, kể cả chống lại các biến 
thể đã biết.”

Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã 
từ chối bình luận ngoài việc chỉ ra 
các khuyến nghị hiện tại của mình, 
trong đó nói rằng hầu như tất cả trẻ 
em từ 5 tuổi trở lên đều nên chích 
vaccine COVID-19 của Pfizer và trẻ 
em từ 12 tuổi trở lên nên chích một 
liều bổ sung vì hiệu quả của vaccine 
sẽ dần suy giảm.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc 

Jen Psaki nói trong một cuộc họp 
báo tại Hoa Thịnh Đốn rằng chính 
sách này “hoàn toàn không” tốt và 
cho rằng đó là một phần của một 
khuôn mẫu từ một số quan chức 
“nghi ngờ về việc chích ngừa”.

Vaccine của Pfizer là mũi chích 
duy nhất dành cho những người 
dưới 18 tuổi có sẵn ở Hoa Kỳ.

Ngay sau thông báo của ông 
Ladapo, Thống đốc tiểu bang 
Florida Ron DeSantis cho biết sự 
kiện này “làm rõ rất nhiều điều mà 
chúng ta đã chứng kiến,” bao gồm 
cả “sự thất bại trong việc cân nhắc 
rủi ro và lợi ích, cho dù đó là các đợt 
phong tỏa, cho dù đó là việc đóng 
cửa các trường học, hay thậm chí 
đó là một cái gì đó về việc liệu một 
đứa trẻ 7 tuổi khỏe mạnh có nên 
chích ngừa COVID hay không.”

Theo CDC, chỉ 663 trong số 
914,259 trường hợp tử vong do nhiễm 

COVID-19 ở Hoa Kỳ trong đại dịch là 
nằm trong nhóm dưới 18 tuổi. Ngoài 
ra, rất ít trẻ em nhiễm COVID-19 cần 
chăm sóc tại bệnh viện.

Sự kiện này diễn ra sau khi ba 
cuộc nghiên cứu đã khơi lại các câu 
hỏi liên quan đến việc chích ngừa 
cho tất cả trẻ em, một chủ đề luôn 
gây tranh cãi trong thời gian đại 
dịch diễn ra.

Tiến sĩ Tracy Hoeg, một nhà 
dịch tễ học, người đã thực hiện một 
nghiên cứu so sánh rủi ro và lợi ích, 
đã trình bày trong sự kiện này rằng 
dữ liệu gần đây đang làm suy yếu 
các lập luận về việc chích ngừa cho 
trẻ em.

Bà nói: “Chúng tôi cần bảo đảm 
rằng chúng tôi không gây hại tổng 
thể bằng cách chích ngừa cho trẻ 
em khi chúng tôi không biết liệu 
việc đó có lợi hay không. Và chúng 
tôi có tín hiệu an toàn được biết 

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

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

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

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

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

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

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

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

714-775-4553

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

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

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

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

GETTY IMAGES GETTY IMAGES

HOA KỲ
Giá khí đốt trung bình trên 
toàn quốc hôm 07/03 đã 
phá vỡ kỷ lục được thiết 
lập vào năm 2008, đạt 
mức cao mới là 4.104 USD.

- Theo GasBuddy

“Người Mỹ đã tập hợp để ủng hộ người 
dân Ukraine và thể hiện rõ rằng 
chúng ta sẽ không cấp tiền cho cuộc 
chiến của ông Putin.”

- TT Joe Biden nói về lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga

“Tôi không thấy bất cứ điều 
gì đưa ra từ ủy ban này mà 
không bị ảnh hưởng bởi 
chính trị.” - TNS Lindsey Graham 
nói về Uỷ ban 06/01

JOSEPH PREZIOSO/AFP VIA GETTY IMAGES

 WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

DAVID HECKER / GETTY IMAGES

COURTESY OF THE ORANGE COUNTY HEALTH CARE AGENCY

Sở Y tế Florida 
sẽ là [sở] tiểu 
bang đầu tiên 
chính thức 
khuyến cáo 
không nên 
chích vaccine 
COVID-19 cho 
trẻ em khỏe 
mạnh.
Tiến sĩ Joseph Ladapo

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

Charles Muro, 13 tuổi, 
được Y tá tại trung tâm 
chích ngừa Hartford 
Healthcares ở Hartford, 
Connecticut chích vaccine 
COVID-19 vào ngày 
13/05/2021.

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

Florida là tiểu bang đầu tiên khuyến nghị không nên 
chích vaccine COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh

Tổng thống Biden tuyên bố cấm nhập cảng dầu từ Nga
NICK CIOLINO

 

Hôm 08/03, Tổng thống (TT) 
Joe Biden đã công bố một 

lệnh cấm đối với tất cả các hoạt 
động nhập cảng dầu từ Nga trong 
hành động mới nhất từ phía   Hoa 
Kỳ nhằm cô lập nền kinh tế Nga để 
đáp trả cuộc xâm lược của họ vào 
Ukraine.

Biện pháp mới nhất này bổ sung 
vào các biện pháp trừng phạt đã 
được áp đặt đối với các hệ thống 
tài chính Nga và các cá nhân trong 
vòng tròn quyền lực nội bộ của TT 
Nga Vladimir Putin.

“Đây là một hành động nhận 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng 
đảng trong Quốc hội và tôi tin 
tưởng vào đất nước này,” ông Biden 
nói. “Người Mỹ đã tập hợp để ủng 
hộ người dân Ukraine và thể hiện 
rõ rằng chúng ta sẽ không cấp tiền 
cho cuộc chiến của ông Putin.”

TT Biden thừa nhận hành động 
này cũng sẽ khiến người Mỹ phải 
trả giá. Quyết định này được đưa ra 
khi giá xăng ở Hoa Kỳ đạt mức cao 
kỷ lục. Theo Hiệp hội Xe hơi Hoa 
Kỳ (AAA), chi phí trung bình trên 
toàn quốc cho một gallon xăng lên 
tới 4.17 USD trong hôm 08/03.

Dầu thô đợt mới của West Texas 
Intermediate được giao dịch ở mức 
hơn 128 USD/thùng hôm 08/03, đạt 
mức cao nhất kể từ năm 2008 trong 
phiên trước đó với 130 USD/thùng.

Ông Phil Flynn, một nhà phân 
tích của Price Futures Group, nói 
với The Epoch Times hôm 08/03 
rằng hành động của ông Biden có 
thể sẽ gây ra một sự thiếu hụt trên 
thị trường dầu khí.

“Tôi nghĩ quý vị sẽ phải trả giá 
cao ở trạm bơm xăng, giá sẽ cao hơn 
ở trạm bơm dầu diesel,” ông Flynn 
nói. “Việc này ngăn cản việc dầu 
của Nga được tinh chế bởi những 
nhà máy lọc dầu sử dụng loại dầu 
nặng hơn này. Tình hình sẽ có một 
chút bất ổn, nhưng sẽ khó khăn hơn 
cho các nhà máy lọc dầu để thay thế 
loại dầu đó.”

Một số công ty dầu mỏ lớn cũng 
cho biết họ sẽ không mua từ Nga, 

bao gồm ExxonMobil, BP, và Shell.
Nga cung cấp 10% nguồn cung 

ứng khí đốt tự nhiên và dầu của 
Hoa Kỳ, và khoảng 40% nguồn cung 
ứng của Liên minh Âu Châu.

“Chúng ta phải gây áp lực tối đa 
lên ông Vladimir Putin và Nga cho 
đến khi nước này ngừng và loại bỏ 
hành vi xâm lược cũng như tàn sát 
những cá nhân vô tội ở Ukraine,” 
Dân biểu Hakeem Jeffries (Dân 
Chủ–New York) nói với các phóng 
viên ở Hoa Thịnh Đốn. “Mọi người 
trên khắp thế giới có thể sẽ phải 
chịu một vài hy sinh.”

Các quốc gia từ khắp nơi trên thế 
giới đã áp đặt các biện pháp trừng 
phạt chống lại Nga kể từ khi nước 
này bắt đầu cuộc xâm lược nhưng 
đã vạch ra giới hạn đối với việc cấm 
dầu Nga.

Đức, nước mua dầu thô lớn 
nhất của Nga, đã bác bỏ kế hoạch 
cấm nhập cảng năng lượng. Hôm 
07/03, Thủ tướng Đức Olaf Scholz 
cho biết Đức đang đẩy nhanh 
kế hoạch mở rộng việc sử dụng 
các nguồn năng lượng thay thế 
nhưng không thể ngừng nhập 
cảng năng lượng của Nga trong 
một sớm một chiều.

Hôm 07/03, TT Biden đã gặp gỡ 
trực tuyến với các nhà lãnh đạo từ 
Pháp, Đức, và Vương quốc Anh.

Trong một nỗ lực giúp ổn định 
thị trường, hôm 01/03, TT Biden 
đã cho phép cho Bộ Năng lượng 
xuất 30 triệu thùng dầu từ kho dự 
trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ, 
chiếm một nửa trong tổng số 60 
triệu thùng được phối hợp từ các 
quốc gia thành viên Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (IEA).

Tuy nhiên, 60 triệu thùng được 
xuất kho chỉ như muối bỏ biển – 
tương đương với 2 triệu thùng mỗi 
ngày trong 30 ngày, trong khi Hoa 
Kỳ tiêu thụ trung bình khoảng 20 
triệu thùng mỗi ngày.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết 
vẫn còn nhiều lựa chọn hơn để ổn 
định giá xăng nhưng không nêu chi 
tiết các lựa chọn đó. Các quan chức 
đã đàm phán với các nhà sản xuất 
dầu lớn trên thế giới trong đó có 

Cô Regina Chinsio-Kwong.

Trên: Tổng thống Joe 
Biden trình bày trong 
Phòng Roosevelt của 
Tòa Bạch Ốc hôm 
08/03/2022. 

Dưới: Một tàu chở dầu  
của Đức chở các sản 
phẩm dầu của Nga, 
neo đậu tại cảng vào 
ngày 08/03/2022 tại 
Bremen, Đức.

4.104
USD/GALLON
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RICH CIBOTTI

Tôi chưa bao giờ chứng 
kiến San Francisco tệ 
như bây giờ. Giống như 
bất kỳ thành phố lớn 

nào, San Francisco cũng 
có những khu vực tồi tệ 

trước năm 2020 – những khu vực gồ 
ghề mà quý vị biết để tránh – nhưng về 
căn bản là quý vị có thể đến bất cứ nơi 
nào khác mà không bị quấy rối. Ngày 
nay là một điều gì đó khác hoàn toàn.

Đường phố thì bẩn thỉu. Quý vị có 
thể thấy các khu người vô gia cư, rác 
rưởi, và chất thải ở khắp nơi. Những 
vụ trộm đột nhập vào xe hơi diễn ra 
thường xuyên đến mức về căn bản 
vấn nạn này đã trở thành một loại 
thuế phi chính phủ đối với những 
người đến đây. Tất nhiên, một số khu 
vực tồi tệ hơn nhiều so với các khu 
vực khác, nhưng hầu như tất cả các 
khu vực của thành phố đều bị ảnh 
hưởng bởi sự mục ruỗng này, và điều 
đó thật kinh khủng.

Mỗi năm, thành phố này dường như 
đều tìm ra những cách mới để dấn sâu 
hơn về phía đổ nát. Nhưng điều gì sẽ xảy 
đến với San Francisco nếu thành phố 
thực sự không vực dậy được? Điều gì sẽ 
xảy ra nếu những tai ương về tài chính, 
các khu người vô gia cư, tình trạng tội 
phạm gia tăng và lực lượng cảnh sát suy 
giảm trở thành trạng thái bình thường 
mới của thành phố đã từng tuyệt vời này?

Dù các chính trị gia có muốn thừa 
nhận hay không thì San Francisco cũng 
đang trong tình trạng rất bấp bênh. Các 
đại công ty công nghệ (Big Tech) đã rời 
đi và sẽ không quay trở lại. Tất nhiên, 
một số công ty sẽ giữ một tòa nhà ở 
đây hoặc ở đó, nhưng giới công nghệ 
đã nhận ra rằng họ có thể làm việc ở 
bất cứ nơi đâu. Ai muốn chịu đựng các 
quy định và thuế má phiền hà của San 
Francisco chứ? Một khi quý vị đã chi 
trả khoản phí cao để được gia nhập 
tiểu bang, quý vị vẫn phải đối mặt với 
những điều kiện tồi tệ chỉ để đi làm. 
Thay vào đó, tại sao quý vị không mặc 
những bộ đồ ngủ với một chiếc áo đẹp 
bên ngoài và bật Wi-Fi ở nhà?

Đại dịch khiến nhiều văn phòng 
chuyển sang làm việc tại nhà hoặc một 
số dạng mô hình làm việc hỗn hợp. Giờ 
đây khi nhiều công ty và nhân viên của 
họ đã nhận thấy làm việc tại nhà có 
thể hiệu quả, thì có lý gì để các công 
ty này không duy trì cách làm việc đó 
vĩnh viễn? Sao lại phải tiếp tục trả phí 
cao cho không gian văn phòng ở San 
Francisco chứ?

Nếu quý vị đi vào trung tâm thành 
phố vào ban ngày, quý vị có thể thấy sự 
khác biệt. Các tòa nhà văn phòng đều 
vắng tanh. Lưu lượng xe cộ và người đi 
bộ không bằng một nửa so với trước đây. 
Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì khác đối 
với thành phố này?

Chà, có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ 
ở tầng trệt của những tòa nhà lớn đó. 
Các doanh nghiệp này tồn tại bằng cách 
phục vụ tất cả các nhân viên đi làm 
trong các tòa nhà đó. Khi họ bắt đầu 

nhận ra các nhân viên này sẽ không 
quay trở lại, họ buộc phải chấp nhận 
thực tế mới và đóng cửa. Những doanh 
nghiệp đóng cửa này sẽ là khởi đầu cho 
vòng xoáy kinh tế tang thương.

Các doanh nghiệp đóng cửa dựng các 
tấm bảng để bảo đảm an toàn cho mặt 
tiền cửa hàng. Các cửa hàng đóng cửa 
dẫn đến việc ngày càng có nhiều người 
vô gia cư chiếm lĩnh khu vực này. Các 
khu đô thị tồi tàn và những khu người 
vô gia cư không truyền cảm hứng cho 
bất cứ ai mạo hiểm tiền tiết kiệm của 
họ, mở một doanh nghiệp, và cố gắng 
dọn dẹp khu vực này. Điều này chỉ làm 
hiện trạng thêm phần bế tắc và khiến 
việc thoát khỏi vực thẳm ngày càng khó 
khăn hơn. Các trại người vô gia cư sẽ lan 
rộng và bao phủ toàn bộ khu vực giống 
như virus lây lan.

Du lịch là huyết mạch của
thành phố
Ngoài những vấn đề nói trên, đại dịch 
đã tàn phá ngành du lịch. Mà nền kinh 
tế địa phương của San Francisco thì lại 
tồn tại nhờ du lịch. Trong năm 2019, 
du khách đã chi tiêu ước tính 10.3 tỷ 
USD ở thành phố này. Nhưng ngày nay, 
một số khách sạn vẫn đóng cửa hoặc 
đã được chuyển thành nhà ở cho người 
vô gia cư. Các khách sạn đã mở cửa 
trở lại không có đủ khách để lấp đầy 
các phòng. Thêm vào đó là những câu 
chuyện lưu hành trên toàn quốc nói về 
khu vực đô thị đang liên tục suy tàn 
của San Francisco, vậy lấy đâu ra người 
muốn đi du lịch ở đây cho được?

Những du khách nào đủ can đảm để 
đến, thì đều trải qua tất cả những điều 
không được in trên bưu thiếp. Những 
thứ như buôn bán ma túy công khai 
trên đường phố, sử dụng ma túy công 
khai, người vô gia cư cắm trại, đường 
phố bẩn thỉu phủ đầy chất thải, và chi 
phí đắt đỏ gần như với mọi thứ.

Ngay cả khi du khách vượt qua tất 
cả những điều đó, họ có thể trở thành 
một trong nhiều nạn nhân của các vụ 
trộm xe hơi khét tiếng. Trong trường 
hợp đó, họ sẽ phải thay cửa kính cho 
chiếc xe đã thuê và tất cả hành lý của 
mình. Đó không hẳn là những gì mà ai 
đó muốn trả thêm tiền để trải nghiệm 
trong kỳ nghỉ.

Ai sẽ thanh toán các hóa đơn của 
thành phố?
San Francisco có công nghệ và du lịch. 
Thành phố không có một số ngành 
công nghiệp lớn khác chi trả cho các 
dịch vụ của mình. Ngoài ra, ngân sách 
cồng kềnh của San Francisco đòi hỏi 

hơn 13 tỷ USD/năm cho một thành phố 
có ít hơn 900,000 dân. Điều gì xảy ra 
khi tiền cạn kiệt?

Tình trạng này đã xảy ra hồi năm 
ngoái, cho đến khi chính phủ liên 
bang cứu trợ thành phố. Như tờ San 
Francisco Chronicle đã đưa tin hồi 
tháng 03/2021, dự luật cứu trợ COVID 
trị giá 1.9 ngàn tỷ USD đã thanh toán 
khoản thâm hụt của San Francisco, 
cho phép thành phố tránh được 
“những đợt cắt giảm đau đớn” đối với 
lĩnh vực dịch vụ.

Bài báo nói rằng dự luật “sẽ xóa 
phần lớn khoản 650 triệu USD 
thâm hụt ngân sách dự kiến   của San 
Francisco trong hai năm tới.”

Vì vậy, thay vì đem lại bất kỳ loại 
trách nhiệm tài chính nào, bảng cân đối 
kế toán trở về con số 0 và mọi thứ vẫn 
hoạt động như thường.

Ông Jeff Cretan, phát ngôn viên của thị 
trưởng, cho biết trong bài báo này rằng, 
“Vấn đề của chúng tôi vẫn còn đó. Chỉ là 
lúc này chúng tôi không có vấn đề gì.”

Ông Jeff Cretan đã đúng. Điều gì xảy 
ra khi Uncle Joe và các cộng sự không có 
mặt để thanh toán các hóa đơn của chúng 
ta? Điều hành thành phố như một sinh 
viên đại học năm thứ nhất đã sử dụng hết 
thẻ tín dụng đầu tiên của họ là không thể 
lâu dài. Không phải lúc nào bố mẹ cũng 
có mặt để thanh toán hóa đơn. Cuối cùng 
thì Peter Pan vẫn phải trưởng thành.

Hy vọng rằng thành phố tìm được 
một con ngỗng vàng để đẻ trứng vàng, 
vì nếu không tìm được, thì sẽ cần phải 
cắt giảm nghiêm trọng các dịch vụ mà 
thành phố vẫn tự hào. Thêm vào đó là 
cuộc khủng hoảng nhân sự của cảnh 
sát, và một “thành phố đang suy tàn” có 
thể là cách nói nhẹ nhàng nhất để nói 
lên điều đó.

San Francisco đang gặp khó khăn 
nghiêm trọng. Cho dù giới quyền quý có 
muốn thừa nhận điều đó hay không, thì 
những ngày tươi đẹp nhất có thể đã trở 
thành quá khứ của thành phố. Mọi người 
đã hỏi tôi, “Ông có thực sự nghĩ rằng tất 
cả có thể sụp đổ không?”

Tôi sẽ để lại cho quý vị với cùng một 
suy nghĩ chia tay mà tôi đã để lại cho họ:

Khi nhìn vào San Francisco lúc này, 
liệu tình hình của chúng ta có giống 
Detroit khi ngành công nghiệp xe hơi rời 
đi không? Hay nó giống như khi thành 
phố New York vào cuối những năm 90?

Nhưng này, chí ít thì chúng ta có thời 
tiết đẹp.

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

Ông Rich Cibotti là Trung sĩ công tác 
tại Sở Cảnh sát San Francisco và là giảng 
viên chính tại Học viện Cảnh sát SFPD, 
đồng thời ông cũng là một luật sư đã được 
cấp phép. Hãy ghé thăm trang web của 
ông tại RichCibotti.Substack.com. Tất cả 
các quan điểm   đều là của cá nhân ông 
Rich Cibotti và không nhất thiết phản 
ánh quan điểm   của Sở Cảnh sát San 
Francisco.

Tịnh Nhi biên dịch

07/03 đã phá vỡ kỷ lục được 
thiết lập vào năm 2008, đạt 
mức cao mới là 4.104 USD. 
Theo AAA, Con số đó thậm chí 
còn tăng cao hơn hôm 08/03, 
đạt 4.173 USD.

Ông Taylor Trandahl của 
PragerU viết trên Twitter: “Xăng 
hiện nay chính thức đắt hơn 
so với những gì bộ phim ‘I Am 
Legend’ tưởng tượng trong thời 
kỳ khải huyền.”

Ông Patrick De Haan, 
trưởng bộ phận phân tích dầu 
khí của GasBuddy, cho biết, 
“Đây là một tình huống nghiêm 
trọng và sẽ không sớm cải 
thiện. GasBuddy hiện cho rằng 
mức trung bình quốc gia hàng 
năm sẽ tăng lên mức cao nhất 
từng được ghi nhận.”

Báo cáo Triển vọng Năng 
lượng Ngắn hạn (STEO) mới nhất 
của Cơ quan Thông tin Năng 
lượng (EIA) cũng phản ánh mức 
tăng mới trên giá trung bình.

Trong khi STEO tháng Hai 
của EIA dự đoán dầu thô Brent, 
một tiêu chuẩn quốc tế quan 
trọng, sẽ đạt trung bình 83 USD/
thùng vào năm 2022 trước khi 
giảm xuống 68 USD/thùng vào 
năm 2023, STEO hôm 08/03 đã 
điều chỉnh các ước tính đó lên 
105.22 USD vào năm 2022 và 
88.98 USD vào năm 2023.

Dầu thô Brent đạt 139 USD/

thùng hôm 07/03. Một số nhà 
thầu cá  rằng dầu sẽ đạt 200 
USD/thùng trong tháng Ba.

Theo ông De Haan và các 
chuyên gia khác, lần tăng giá 
gần đây nhất có liên quan đến 
cuộc chiến tranh Nga–Ukraine. 
Tuy nhiên, các chuyên gia đã 
nói chuyện với The Epoch Times 
cho biết giá đã tăng từ lâu trước 
khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ông David Blackmon, biên 
tập viên của Tạp chí SHALE và 
là người đồng dẫn chương trình 
phát thanh In The Oil Patch, 
nói với The Epoch Times trong 
một thư điện tử: “Cuộc chiến 
của Nga chống lại Ukraine 
đã khiến giá dầu thô trên thị 
trường toàn cầu tăng thêm từ 
15 đến 20 USD/thùng, và hứa 
hẹn sẽ tăng thêm nếu xung đột 
kéo dài. Nhưng giá dầu là 37 
USD/thùng khi ông Biden đắc 
cử và đã tăng 60 USD trước 
cuộc xâm lược của Nga do các 
yếu tố cung và cầu.”

“Thực tế là thị trường đã 
thiếu nguồn cung ứng trong 
nhiều tháng nay, và ông Biden 
đã góp phần lớn vào việc này do 
những nỗ lực của ông làm tê liệt 
ngành công nghiệp dầu mỏ [nội 
địa] của Mỹ. Đó là sự thật.”

Ông Shubham Garg, nhà sáng 
lập kiêm giám đốc điều hành 
của White Tundra Investments, 
nói với The Epoch Times, “Rủi 
ro địa chính trị và nỗi sợ hãi 

trên thị trường thực sự đóng một 
vai trò quan trọng. Tuy nhiên, 
tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là một 
vấn đề căn bản – chúng ta vốn 
đã ở trong một thị trường thiếu 
nguồn cung ứng với lượng hàng 
tồn kho rất thấp.”

“Sản xuất nội địa của Mỹ và 
sản xuất của Canada đã bị nhắm 
đến một cách không công bằng.”

Ông Karr Ingham, một 
nhà kinh tế dầu khí của Liên 
minh Các nhà Sản xuất Năng 
lượng Texas (TAEP), nói với 
The Epoch Times rằng sự phục 

hồi chậm chạp từ suy thoái sản 
xuất do COVID-19 là một phần 
nguyên nhân dẫn đến sự tăng 
giá trong thời gian dài – một kết 
luận tương tự như kết luận của 
Quản trị viên EIA Steve Nalley, 
người đã điều trần trước Thượng 
viện hồi tháng 11/2021 rằng giá 
dầu tăng là do tiêu thụ xăng dầu 
toàn cầu vượt sản lượng.

Ông Ingham nói: “Câu hỏi 
đặt ra là, tại sao chúng ta không 
tiếp tục phát triển sản xuất 
nhanh hơn nhiều so với chúng 
ta đã từng làm [trước đó]? Tôi 
nghĩ rằng khá an toàn khi nói 
rằng môi trường chính trị, lập 
pháp và quản lý đang, hoặc đã 
từng, bất lợi một cách công khai 
đối với việc tăng trưởng hoặc tái 
thiết lập sản lượng dầu thô nội 
địa của Hoa Kỳ.”

“Sẽ không thành thật nếu chỉ 
đổ lỗi mức giá hiện tại của chúng 
ta lên những gì Nga đã làm, bởi 
vì chúng ta đã có một nền tảng 
định giá dầu thô ở mức 90 USD 
trước khi điều này diễn ra.”

Tuy nhiên, khi chính phủ TT 
Biden bị thúc ép về giá xăng dầu 
tăng, vốn có xu hướng tăng kể từ 
tháng 11/2020, họ đã đổ lỗi cho 
Nga và loại trừ khả năng lỗi là do 
các chính sách của chính mình.

Tại cuộc họp báo hôm 04/03, 
Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc 
Jen Psaki nói với các phóng 
viên: “Lý do giá xăng tăng 
không phải là vì các bước mà 
tổng thống đã thực hiện. Lý do 
là TT [Vladimir] Putin đang 
xâm lược Ukraine, và điều đó 
đang tạo ra nhiều bất ổn trên 
thị trường toàn cầu.”

Trong cuộc họp báo hôm 
07/03, bà Psaki đã tăng cường 
lập luận này. Khi được hỏi liệu 
các yếu tố chuỗi cung ứng sau 
đại dịch có phải là nguyên nhân 
dẫn đến việc tăng giá khí đốt 
trước khi có cuộc xâm lược hay 
không, bà nói, “Sự gia tăng liên 
tục được dự đoán trước này… là 
kết quả trực tiếp của cuộc xâm 
lược Ukraine.”

Cũng trong cùng cuộc họp báo 
này, sau đó bà đã nói: “Các chính 
sách liên bang không hạn chế 
nguồn cung cấp dầu và khí đốt.” 

Trong cuộc họp báo hôm 
08/03 thông báo về các hạn chế 
đối với năng lượng từ Nga, ông 
Biden nói: “Đơn giản là không 
đúng khi cho rằng chính phủ 
hoặc các chính sách của tôi đang 
kìm hãm sản xuất năng lượng 
trong nước.”

Ông trích dẫn thực tế rằng 
gần 90% sản lượng dầu trên đất 
liền không diễn ra trên đất liên 
bang, cũng như thực tế là các 
công ty dầu khí có hơn 9,000 
giấy phép chưa sử dụng.

Trong một bản Kiểm chứng 
Dữ kiện được công bố hôm 
07/03, Viện Nghiên cứu Năng 
lượng (IER) chỉ ra rằng hoạt 
động khai thác dầu trên các 
vùng đất liên bang đã giảm 
nhanh chóng dưới thời chính 
phủ cựu Tổng thống Obama.

IER viết: “Thực tế là các 
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Ngành dầu mỏ Mỹ sau khi TT Biden
cấm nhập cảng từ Nga: ‘Hãy chấp thuận 
các giấy phép của chúng tôi’
Tòa Bạch Ốc đổ lỗi cho Nga và ngành công nghiệp dầu mỏ vì giá xăng cao kỷ lục

Tiếp theo từ trang 1

Điều gì sẽ xảy ra nếu
San Francisco không vực dậy được?

MARIO TAMA/GETTY IMAGES
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Trung tâm thành phố San Francisco nhìn từ trên cao 
hôm 06/02/2019. 

vùng đất của liên bang hoạt 
động kém hiệu quả về sản 
lượng dầu khí so với đất của 
tiểu bang và tư nhân, mà  chính 
phủ liên bang lại sở hữu phần 
lớn tài sản khoáng sản.” 

Ông Ingham nói về TAEP: 
“Người ta có thể giữ hợp đồng 
thuê mà không cần phát triển 
hoặc sản xuất dựa trên tính 
kinh tế của hợp đồng thuê đó. 
Các công ty thì luôn đưa ra 
quyết định [sản xuất dầu] dựa 
trên tính kinh tế. Cho rằng 
chính phủ sẽ không cung cấp 
thêm các hợp đồng thuê nào 
cho đến khi các công ty thực 
hiện khoan dầu – đó là thay 
mặt các công ty đưa ra quyết 
định mà chính phủ không đủ 
điều kiện cũng như không có 
thẩm quyền đưa ra.”

Ông Tim Stewart, chủ tịch Hiệp 
hội Dầu khí Hoa Kỳ đã có phản 
hồi thẳng thắn về những bình 
luận hôm 08/03 của ông Biden.

“Đừng vòng vo nữa và hãy 
chấp thuận các giấy phép của 
chúng tôi.”

Các quan chức chính phủ 
của ông Biden đang đưa ra quyết 
định đối với Venezuela, Iran, và 
Saudi Arabia với hy vọng rằng 
những quốc gia này sẽ thúc đẩy 
sản xuất và giảm giá dầu.

Ông Garg nói: “Venezuela có 
lẽ có một số loại dầu bẩn nhất 
trên thế giới. Ngay cả khi họ dỡ 
bỏ các lệnh trừng phạt, ngành 
công nghiệp đó đang ở trong 
tình trạng sụp đổ đến mức nó 
sẽ đòi hỏi hàng trăm tỷ USD và 
chuyên môn từ phía Hoa Kỳ.”

Ông Blackmon nói: “Giá dầu 
và khí đốt cao hơn khiến giá 
xe điện và năng lượng tái tạo 
tăng theo. Điều này được minh 
chứng bằng thực tế là các quan 
chức như ông Pete Buttigieg 
tiếp tục tăng cường nghị trình 
đó như là ‘giải pháp’ cho vấn 
đề giá xăng cao của chúng ta. 
Đó là lý do tại sao quý vị thấy 
ông ấy, ông Biden, và bà Kamala 
Harris ủng hộ nhiều dầu hơn từ 
Venezuela và Iran, mà không 
phải từ ngành công nghiệp nội 
địa của chúng ta.”

The Epoch Times đã liên hệ 
với Bộ Ngân khố để xem liệu 
lệnh cấm của ông Biden đối với 
dầu và khí đốt của Nga có còn 
cho phép các “giao dịch chuyển 
lại”[1] liên quan đến năng lượng 
hay không, như Bộ Ngân khố 
Hoa Kỳ mô tả trong tuyên bố 
hôm 02/03 về các lệnh trừng 
phạt đối với Nga. Các giao dịch 
chuyển lại sẽ cho phép Hoa Kỳ 
tiếp tục mua dầu và khí đốt của 
Nga thông qua một tổ chức tài 
chính của nước thứ ba.

[1]: Giao dịch chuyển lại: (U-turn 
transaction) theo dịch giả nghĩa 
là tiền được chuyển đến một 
ngân hàng của Hoa Kỳ và ngay 
lập tức được chuyển trở lại dưới 
dạng USD cho một ngân hàng 
khác thuộc nước thứ ba.

Vân Du biên dịch

Các máy bơm dầu ở Mỏ dầu Inglewood tại Los Angeles vào ngày 23/11/2021.

Tham vụ báo chí Jen Psaki nói 
trong cuộc họp giao ban hàng 

ngày tại Tòa Bạch Ốc
hôm 07/03/2022.
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lúc đất nước chúng ta phải học cách 
sống chung với COVID.”

“Tôi tự hào vì các đồng sự của 
tôi đã cùng nhau dỡ bỏ tuyên bố 
khẩn cấp này, và mang đến một 
chiến thắng mang tính biểu tượng 
cho người dân chúng ta, rằng tình 
trạng bình thường đang ở sát đây 
rồi, và chính phủ có quyền hạn chế 
và các quyền Hiến Pháp của chúng 
ta vẫn ngự trị tối cao. Đã đến lúc 
ngừng tuyên bố về những hạn chế 
và những điều chưa biết. Chúng 
ta phải đề ra một lộ trình mới dẫn 
đến chiến thắng ngày hôm nay, vừa 

chú ý tới chủng virus này và cũng 
vừa tôn trọng các quyền tự do của 
chúng ta.”

Trước khi cuộc bỏ phiếu bắt 
đầu, Lãnh đạo Đa số Thượng viện 
Chuck Schumer (Dân Chủ–New 
York) đã kêu gọi các thượng nghị sĩ 
bỏ phiếu chống. Ông lập luận rằng 
đây không phải là thời điểm thích 
hợp để chấm dứt tuyên bố khẩn cấp 
này, vốn cho phép tổng thống thực 
hiện một số hành động nhất định, 
vì vẫn có khả năng xuất hiện các 
biến thể mới của chủng virus gây ra 
bệnh COVID-19.

Ông nói, đề nghị này “chính xác 
sẽ làm mất khả năng của chính phủ 
TT Biden trong việc chiến đấu với 
đại dịch và làm tăng nguy cơ tất cả 
những tiến bộ của chúng ta sẽ đột 
nhiên sụp đổ trong tương lai,” ông 
nói, đồng thời khẳng định tuyên bố 
khẩn cấp này “là một trong những 
công cụ mạnh mẽ nhất và tốt nhất 
để huy động chính phủ liên bang 
chống lại đại dịch.”

TNS Mike Braun (Cộng Hòa–
Indiana) không đồng ý; ông nói với 
Thượng viện rằng số người đã được 
chích ngừa cộng với những người 
có miễn dịch tự nhiên cho thấy 

“phần lớn trên toàn quốc đã được 
bảo vệ” và virus này đã trở thành 
bệnh địa phương.

Ông nói: “Khi tình trạng khẩn 
cấp này được ban bố lần đầu 
tiên tuần này hai năm trước, đó 
là việc cần làm, nhưng đã đến 
lúc để tổng thống và các thống 
đốc trên toàn quốc từ bỏ những 
quyền hạn tăng cường được 
cấp cho họ theo tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp do COVID này.”

“Nếu như chúng ta định sống 
chung với loại virus này và tiến lên 
với tư cách là một tổng thể quốc gia, 
thì chúng ta phải chấm dứt quyền 
hạn về tình trạng khẩn cấp quốc 
gia này và sau đó các thống đốc 
khác trên toàn quốc phải làm theo.”

Dự luật này hiện đang được 
chuyển tới Hạ viện [để bỏ phiếu], 
vốn do Đảng Dân Chủ kiểm soát. 
Nhìn chung họ thường ủng hộ các 
hạn chế trong đại dịch hơn là Đảng 
Cộng Hòa. Ngay cả khi Hạ viện 
thông qua dự luật này, Tòa Bạch Ốc 
cho biết hôm 03/03 rằng ông Biden 
sẽ phủ quyết nó.

 Phát ngôn viên của Chủ tịch 
Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ–
California) đã không phúc đáp 
yêu cầu bình luận của The Epoch 
Times vào thời điểm phát hành bài 
báo này.

 
Hồng Ân biên dịch

phạm pháp luật tiềm ẩn rộng lớn 
hơn bất kỳ hành vi nào mà tôi biết 
có dấu hiệu có thể đang diễn ra.”

Mặt khác, các thành viên Đảng 
Cộng Hòa đang khuyên ông Garland 
không nên tiến hành một cuộc điều 
tra hình sự về ông Trump.

Thượng nghị sĩ Mike Braun 
(Cộng Hòa–Indiana) cho biết một 
nỗ lực như vậy “có thể sẽ khiến ông 
phải hứng chịu nhiều vết nhơ chính 
trị nhất có thể.”

Ông Braun nói: “Đối với tôi, nó 
có động cơ chính trị rõ ràng.”

Trong Bài diễn văn Thông điệp 
Liên bang, TT Joe Biden đã cố gắng 
thể hiện chính phủ của mình như 
là một chính phủ ôn hòa. Ông thúc 
đẩy một vài chính sách quan trọng 
của cựu TT Trump, trong đó có bảo 
vệ biên giới phía nam, giữ việc làm 
và các ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ, 
và bảo vệ cảnh sát khỏi những nỗ 
lực nhằm cắt giảm ngân sách hoặc 
loại bỏ họ của cánh tả.

Ông Braun gợi ý rằng nếu ông 
Biden sử dụng DOJ để điều tra cựu 
đối thủ tổng thống của mình, thì 
điều này sẽ phá hủy mọi quan niệm 

về chủ trương ôn hòa từ phía Tòa 
Bạch Ốc của ông Biden.

“Ít nhất một nửa đất nước sẽ nói 
rằng tất cả đều mang động cơ chính 
trị,” ông Braun nói.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis 
(Cộng Hòa–North Carolina) cũng 
đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Nancy 
Pelosi (Dân Chủ–California) vì 
quyết định trước đó của bà: chặn 
các lựa chọn của Đảng Cộng Hòa 
khỏi ủy ban này, một quyết định mà 
ông Tillis ngụ ý là khiến ủy ban này 
trở nên đảng phái hơn nhiều trong 
mắt người Mỹ.

Bà Pelosi đã từ chối đưa các lựa 
chọn của Lãnh đạo Thiểu số Hạ 
viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa–
California) — gồm các Dân biểu 
Jim Jordan (Cộng Hòa–Ohio) và Jim 
Banks (Cộng Hòa–Indiana) — vào 
ủy ban. Thay vào đó, bà đã bổ nhiệm 
các Dân biểu Adam Kinzinger (Cộng 
Hòa–Illinois) và Liz Cheney (Cộng 
Hòa–Wyoming), những người từ lâu 
đã thẳng thắn chỉ trích ông Trump 
và kể từ đó đã bị Ủy ban Quốc gia 
Đảng Cộng Hòa khiển trách vì 
vai trò của họ trong ủy ban này.

“Tôi không ngại xem xét các sự 
kiện,” ông Tillis nói. “Nhưng tôi 
nghĩ rằng Chủ tịch Hạ viện Pelosi 
đã không thực hiện quy trình công 
bằng mà theo đó các thành viên này 
cuối cùng được bổ nhiệm. Nó sẽ 
được hiểu là có động cơ chính trị.”

“Từ một phía, mọi người sẽ nhìn 
nhận lời giới thiệu cuộc điều tra đó 
lên DOJ là sự kết tội, còn phía bên 
kia sẽ coi đó là sự tiếp nối của một 
cuộc săn phù thủy. Ủy ban này của 
Hạ viện có cơ sở lập luận thấp hơn 
nhiều so với bất cứ điều gì mà cuối 

cùng sẽ dẫn đến việc tiến tới một 
cuộc điều tra liên bang và kết án.”

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham 
(Cộng Hòa–South Carolina), một 
cựu đối thủ của ông Trump, người 
đã trở nên thân thiết hơn với vị 
tổng thống này trong những năm 
gần đây, bày tỏ quan điểm tương tự 
trong một tuyên bố với The Hill.

Ông Graham nói: “Tôi không 
thấy bất cứ điều gì đưa ra từ ủy ban 
này mà không bị ảnh hưởng bởi 
chính trị.”

Trước đây, ủy ban này đã nhắm 
mục tiêu vào các thành viên Đảng 
Cộng Hòa đứng đầu, chẳng hạn 
như ông McCarthy, ông Jordan, và 
Dân biểu Scott Perry (Cộng Hòa–
Pennsylvania), những người đã từ 
chối hợp tác với ủy ban này.

Chuỗi các quyết định để trát đòi 
hầu tòa các thành viên Đảng Cộng 
Hòa mà không chất vấn các lãnh 
đạo Đảng Dân Chủ như bà Pelosi, 
người có ảnh hưởng lớn trong việc 
chuẩn bị an ninh cho Điện Capitol 
trước cuộc biểu tình, đã làm tăng 
thêm các cáo buộc về hành vi đảng 
phái trong ủy ban này.

Trong bản tóm tắt pháp lý ngày 
02/03, ủy ban này chỉ ra rằng họ sẽ 
đề nghị các cáo buộc hình sự chống 
lại cựu Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, cuối cùng thì, việc 
quyết định mở cuộc điều tra của 
DOJ hoàn toàn thuộc về tổng 
chưởng lý, mặc dù ông Biden có 
thể khuyên ông ấy theo đuổi hoặc 
không theo đuổi một bản cáo trạng. 
Nếu ông Trump bị truy tố, thì đây sẽ 
là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ 
một tổng thống phải đối mặt với thủ 
tục tố tụng hình sự.

Mặc dù các tổng thống khác 
đã bị đàn hặc vì bị cáo buộc phạm 
tội hoặc hành vi sai trái – một quy 
trình thuộc về cơ quan lập pháp chứ 
không phải với cơ quan tư pháp – 
nhưng không tổng thống nào bị truy 
tố hoặc kết tội tại tòa án dân sự.

Trong vụ bê bối Watergate, 
nhiều người phản đối Tổng thống 
Richard Nixon đã thúc đẩy khiến 
ông bị truy tố. Tuy nhiên, cuối 
cùng thì ông Nixon đã không phải 
đối mặt với các cáo buộc hình sự 
và được phép rời Oval Office mà 
không có cáo trạng.

Việc bắt đầu các thủ tục như vậy 
đối với ông Trump lúc này sẽ đánh 
dấu một khởi đầu lớn đối với hệ 
thống tư pháp và có thể gây ra một 
cuộc chiến chính trị gay gắt giữa 
những người ủng hộ ông và những 
người phản đối ông.

Cẩm An biên dịch

JOSEPH M. HANNEMAN

Anh Matthew L. Perna, một 
người dân của Pennsylvania 

bị truy tố vì đi bộ 20 phút qua 
Điện Capitol Hoa Kỳ hôm 
06/01/2021, đã tự kết liễu đời 
mình hôm 25/02 vì “quá đau 
buồn” và vì một hệ thống công lý 
đã “hủy hoại tinh thần anh ấy và 
niềm say mê cuộc sống của anh,” 
theo gia đình anh Perna.

Anh Perna, 37 tuổi, ở 
Sharpsville, theo kế hoạch sẽ bị 
kết án vào ngày 01/04 tới tại Tòa 
Địa hạt Liên bang Hoa Kỳ ở Thủ 
đô Hoa Thịnh Đốn, trong một 
thỏa thuận nhận tội về những 
cáo buộc cản trở một thủ tục 
chính thức, hỗ trợ và tiếp tay, đột 
nhập và ở lại trong một tòa nhà 
hay khu vực bị cấm vào, hành vi 
mất trật tự và gây rối trong một 
tòa nhà hoặc khu vực bị cấm vào, 
và hành vi mất trật tự trong tòa 
nhà Điện Capitol. Một tội danh 
là trọng tội và những tội danh 
khác còn lại là tội nhẹ.

Anh Perna biết được rằng các 
công tố viên có thể đòi một bản 
án tù thậm chí lâu hơn dựa trên 
lý do “răn đe khủng bố trong 
nước”, bà Julie Kelly của [tạp 
chí] American Greatness viết 
trên Twitter hôm 27/02.

“Cộng đồng của anh (mà anh 
yêu mến), đất nước của anh, và 
hệ thống tư pháp này đã hủy 
hoại tinh thần và nhiệt huyết 
của anh,” bản cáo phó trực 
tuyến về anh ấy viết.

“Anh ấy không đập phá, sờ 
mó, hay lấy cắp bất cứ thứ gì. 
Anh ấy đã không làm hại bất 
cứ ai; anh đứng trong phạm vi 
hàng rào dây thừng nhung để 
chụp ảnh. Vì hành động này 
mà anh đã bị nhiều thành viên 
trong cộng đồng, bạn bè, người 
thân của anh và cả những người 
chưa từng gặp anh dày vò hành 
hạ,” bản cáo phó nêu rõ.

‘Tinh thần của anh ấy đã chết’
Cáo phó cho biết: “Các phiên tòa 
liên tục bị trì hoãn và kéo dài 
trong hơn một năm. Vì điều này 
mà Matt rất đau khổ và tinh thần 
của anh đã chết, và nhiều người 
phải chịu trách nhiệm về nỗi 
đau mà anh ấy phải chịu đựng.”

“Bản chất của Matt không thù 
ghét ai cả. Nó thân thiện với mọi 
người thuộc mọi chủng tộc, mọi 
mức thu nhập, và mọi niềm tin, 
chưa bao giờ mắng mỏ bất cứ ai 
vì có quan điểm khác biệt.”

Bà Geri Perna, là dì của anh 
Matthew Perna, cho rằng thảm 
kịch này “vượt quá sức chịu đựng”.

“Thằng bé là người tốt nhất 
mà người ta từng gặp,” bà Geri 
nói với The Epoch Times. “Nó 
không giống như một số kẻ 
bạo loạn đến đó hành động 
khả ố. Không, đó không phải là 
Matthew của chúng tôi.”

Bà Geri cho hay gia đình 
không bao giờ hiểu được tại sao 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lại đưa ra 
cáo buộc trọng tội trong vụ này.

“Nó không có vũ khí. Nó 
không cãi lộn với các sĩ quan 
cảnh sát. Nó không đập phá bất 
cứ thứ gì hay trộm cắp hay lấy bất 
cứ thứ gì,” bà Geri khẳng định.

Các kiến nghị kết án của 
công tố viên vẫn chưa được 
đăng trực tuyến. Theo hồ 
sơ tòa án, các tài liệu buộc 
tội nêu rõ anh Perna và anh 
Stephen Ayres đột nhập Điện 
Capitol lúc 2 giờ 47 phút chiều, 
gần 30 phút sau khi Quốc hội 
tạm hoãn do bạo loạn và gần 
một giờ sau khi đoàn xe của 
Phó Tổng thống Mike Pence 
rời Điện Capitol. Anh Perna 
vẫn ở trong tòa nhà trong 20 
phút, quay phim bằng điện 
thoại của mình.

Theo “tuyên bố về sự thật” 
của chính phủ, vào một thời 
điểm trong thời gian ở Điện 
Capitol hôm 18/01/2021, anh 
Perna “đã trở nên bực tức và 

dùng một cây cột kim loại gõ 
vào cửa sổ của tòa nhà Capitol.” 
Hồ sơ tòa án không cáo buộc 
rằng anh đã làm hỏng cửa sổ 
hoặc bất kỳ tài sản nào khác, 
hoặc thực hiện bất kỳ hành vi 
bạo lực hoặc gây rối nào.

Các công tố viên viết rằng 
anh Perna mặc một chiếc 
áo len ‘Make America Great 
Again’ màu đỏ và hô vang 
“HOA KỲ! HOA KỲ! HOA KỲ!” 
trong khi quay phim bằng điện 
thoại của mình.

Anh Perna sau đó đã tải lên 
Facebook một đoạn video dài 
tám phút, trong đó anh ấy được 
cho là đã nói: “Mọi chuyện vẫn 
chưa kết thúc, hãy tin tôi đi. 
Mục đích của ngày hôm nay là 
để vạch trần ông Pence là một kẻ 
phản bội.”

Hai người cung cấp thông tin 
ẩn danh cho biết họ quen biết 
với anh Perna, họ đã gọi điện 
cho FBI vào ngày 13/01/2021, 
sau khi nhận ra anh trong các 
video được đăng trực tuyến. Hồ 
sơ tòa án cho thấy một người 
đã cáo buộc rằng anh Perna đã 
mua một khẩu súng ngắn trong 
vài tháng trước đó. Không có 
dấu hiệu nào cho thấy anh 
Perna đã mang theo bất kỳ loại 
vũ khí nào theo mình hôm 
06/01, cho dù cả khi lời cáo 
buộc của người cung cấp thông 
tin là đúng.

Người cung cấp thông tin 
thứ hai “tin rằng anh ta [Perna] 
là một người theo thuyết âm 
mưu và ủng hộ Q-Anon,” FBI 
nêu rõ trong các tài liệu của 
tòa án. Các công tố viên đã mô 
tả Q là một “thuyết âm mưu tai 
tiếng và lan rộng chống lại các 
nguyên tắc xã hội, chính trị 
và kinh tế truyền thống,” nói 
rằng thế giới được điều hành 
bởi “một bè lũ những kẻ ấu 
dâm tôn thờ quỷ Satan và buôn 
bán trẻ em.”

Các tài liệu buộc tội nêu rõ 
thuyết ‘Q’ là một “niềm tin sai lầm”.

Anh Perna đã tiếp cận FBI 
hôm 14/01/2021, ngay khi anh 
nghe tin rằng ảnh của mình 
được đăng ở vị trí thứ 73 trong 
danh sách bị truy nã gắt gao 
nhất của FBI hôm 06/01. Anh 
Perna đã gặp các đặc vụ tại nhà 
của mình cùng ngày. Anh nói 
với họ rằng các cánh cửa của 
Điện Capitol đã mở rộng khi anh 
đến gần tòa nhà, và một nhóm 
người phía sau anh và anh Ayres 
đã xô đẩy, để vào.

Anh Matthew Perna đã đến 
Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 
06/01 để “bảo vệ niềm tin của 
mình một cách ôn hòa”, bản cáo 
phó nêu rõ.

Theo bản cáo phó, anh 
Matthew Lawrence Perna sinh 
vào tháng 03/1984, là con của 
ông bà Lawrence và Veronica 
Perna. Anh Perna tốt nghiệp 
trường Trung học Sharpsville 
trong năm 2002 và sau đó tốt 
nghiệp Đại học Penn State. Anh 
Perna dạy Anh ngữ cho trẻ em ở 
Thái Lan và Nam Hàn. Anh đã 
đi du lịch nhiều nơi ở Âu Châu, 
Á Châu, Nam Mỹ, Ấn Độ, và 
vòng quanh Hoa Kỳ. Mẹ của anh, 
bà Veronica ‘Roni’ Perna, 59 tuổi, 
qua đời vào tháng 3/2015.

Ngày 06/01 gây ra thiệt hại 
nghiệt ngã
Một bị cáo nổi tiếng hôm 06/01 
đã lên Twitter hôm 27/02 để nói 
rằng anh ấy hiểu áp lực mà anh 
Perna hẳn đã cảm thấy vì vụ án 
của mình kéo dài quá lâu.

Ông Brandon Straka, người 
sáng lập chiến dịch WalkAway 
khuyến khích những người tự 
do rời bỏ Đảng Dân Chủ, đã viết: 

“Tôi không biết Matthew Perna, 
chưa nghiên cứu trường hợp 
của anh ấy hoặc những lời buộc 
tội chống lại anh ấy. Nhưng anh 
ấy đã tự sát và tôi hiểu lý do tại 
sao. Tôi đã có cùng suy nghĩ này 
nhiều lần trong năm qua. Sự im 
lặng quá mức của những người 
theo Đảng Cộng Hòa và truyền 
thông bảo thủ khiến cho những 
người bị kéo lê suốt quá trình 
này không thể chịu đựng được.”

Ông Straka đã bị kết án hồi 
tháng Một với ba năm quản chế 
và bị phạt 5,000 USD như một 
phần của thỏa thuận nhận tội về 
việc dính líu vào hành vi gây rối 
hoặc gây rối trong một tòa nhà 
Điện Capitol.

Vụ tự tử của anh Perna là 
một lời nhắc nhở nghiệt ngã về 
cái giá phải trả đang diễn ra từ 
ngày 06/01 và hậu quả của nó.

Cô Ashli   Babbitt, 35 tuổi, 
đã bị Trung úy Cảnh sát Điện 
Capitol, Michael Byrd, bắn 
chết ngay bên ngoài Phòng chờ 
của Hạ viện. Các nhân chứng 
cho biết cô Rosanne Boyland, 
34 tuổi, bị kẹt trong một vụ xô 
đẩy, giẫm đạp khi cảnh sát xả 
một loại khí gas trong đường 
hầm Lower West Terrace và đẩy 
những kẻ bạo loạn và biểu tình 
ra ngoài.

Video cho thấy cô Boyland 
bất tỉnh sau đó đã bị nhân viên 
Sở Cảnh sát Metropolitan, Lila 
Morris, đánh liên tục bằng gậy. 
Một trong những cú đánh vào 
đầu cô Boyland khiến cô ấy chảy 
máu mũi. Gia đình cô Boyland 
tin rằng cô vẫn còn sống khi vụ 
đánh xảy ra. Một cú đánh khác 
khiến cây gậy bị gãy. Cô Boyland 
qua đời vào ngày 06/01.

Anh Derrick Vargo, 32 tuổi, 
khẳng định anh ấy đã bị đẩy 
ngã ở đầu cầu thang giữa bậc 
thang thấp hơn và cao hơn phía 
tây bởi một viên cảnh sát lái xe 

ZACHARY STIEBER
 

Hôm 03/03, Thượng viện Hoa 
Kỳ đã thông qua một dự luật 

nhằm chấm dứt tình trạng khẩn 
cấp quốc gia do COVID-19.

Dự luật này được thông qua với 
tỷ lệ 48–47 trong một cuộc bỏ phiếu 
theo quan điểm đảng phái.

Tất cả các thành viên Đảng 
Cộng Hòa tại Thượng viện đã bỏ 
phiếu ủng hộ Nghị quyết chung 
Thượng viện 38 (S.J. Res. 38), theo 
đó sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp 
quốc gia do COVID-19, được cựu 
Tổng thống (TT) Donald Trump 
ban hành vào ngày 13/03/2020.

Trong khi đó, tất cả các thành 
viên Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu 
chống và tình trạng khẩn cấp quốc 
gia do COVID-19 đã được TT Joe 
Biden gia hạn hai lần.

Có năm thượng nghị sĩ đã bỏ lỡ 
cơ hội bỏ phiếu, trong đó có ba vị là 
thành viên Đảng Dân Chủ.

Dự luật này được Thượng nghị 
sĩ (TNS) Roger Marshall (Cộng 
Hòa–Kansas) đề xướng. Ông cho 
biết: “Sau gần hai năm sống trong 
tình trạng khẩn cấp, người Mỹ đã 
quá mệt mỏi, và họ mong muốn 
được tự do hít thở; mong muốn 
được hưởng những quyền tự do mà 
Thượng Đế đã ban cho họ, và mong 
các nhà lãnh đạo đứng về phía họ. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ là 

Dự luật này được 
thông qua với tỷ lệ 

48 – 47

Thượng nghị sĩ Lindsey 
Graham (Cộng Hòa–South 
Carolina) trình bày khi 
Thượng nghị sĩ Steve 
Daines (Cộng Hòa–
Montana), bên trái, và 
Thượng nghị sĩ Mike Braun 
(Cộng Hòa–Indiana) lắng 
nghe trong một cuộc họp 
báo về phiên tòa đàn hặc 
của Thượng viện đối với 
Tổng thống Donald Trump 
tại Điện Capitol Hoa Kỳ 
vào ngày 22/01/2020. 
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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

A.Y BEAUTY SUPPLY
8937 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92844
Cung cấp các loại nước sơn, máy móc, các sản phẩm 

làm nails. Các sản phẩm làm đẹp, Hand sanitizer
Mở cửa 7 ngày mỗi tuần

Tel: 714-899-8332 – Fax: 714-899-8322

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.

DU LÊ / IAA
TX License #2525934

• Bảo hiểm nhân thọ có tiền lời,  để dành tiền cho     
con em vào đại học   • Bảo hiểm khi bị bệnh

• Bảo hiểm nhân thọ định kỳ 
• Quỹ hưu trí (IRA, Roth IRA, 401K Rollover)

713-304-8779     dule.insagent@gmail.com

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

ANA REAL ESTATE
ANA FUNDING, INC.

Tel: 714-636-2299 – Cell: 714-260-5884
10900 Westminster Ave #10, Garden Grove, CA 92843

-Mua nhà, bán nhà, nhà biệt lập, townhouse, condo, chung cư, 
cơ sở thương mại, đất thổ cư, đất thương mại …

- Nhận quản lý nhà cho thuê: tư vấn chuẩn bị nhà cho thuê, tìm 
khách thuê nhà, nhận đơn xin thuê nhà, kiểm tra credit, thu 
tiền rent, sửa chữa nhà khi cần thiết

-Sang tên nhà, đất hoặc cơ sở thương mại cho người thân: 
hướng dẫn làml giấy tờ với lệ phí hợp lý

-Cần tuyển nhân viên địa ốc có bằng của tiểu bang California, 
không cần kinh nghiệm. Có luật sư địa ốc training

- Cần tuyển Loan Officer: có bằng MLCS, có kinh nghiệm làm 
việc ngay, lương và commission
Xin gọi cho: Broker An Nguyễn / DRE #00847066 

*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.

Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chấm dứt 
tình trạng khẩn cấp quốc gia do COVID-19

JOSEPH LORD

Các thành viên quan trọng của 
Đảng Cộng Hòa đang khuyên 

Bộ Tư pháp (DOJ) không theo 
đuổi một cuộc điều tra hình sự đối 
với cựu Tổng thống (TT) Donald 
Trump sau khi Ủy ban Ngày 06/01 
thông báo về ý định mở một cuộc 
điều tra như vậy. Đảng Cộng Hòa 
nói rằng hành động này sẽ tập 
trung vào những vấn đề sai trái và 
sẽ được xem là một quyết định “có 
động cơ chính trị”.

Trong một bản tóm tắt pháp 
lý hôm 02/03, Ủy ban Ngày 06/01 
tuyên bố rằng do những nỗ lực 
nhằm thách thức kết quả của cuộc 
bầu cử năm 2020 của mình – điều 
mà nhiều người cho rằng đầy rẫy 
hành vi gian lận cử tri – nên ông 
Trump “có thể đã tham gia vào các 
hành vi phạm tội và/hoặc gian lận.”

Một số thành viên Đảng Dân 
Chủ thúc đẩy một cuộc điều tra 
của DOJ về ông Trump, đã thất 
vọng vì Tổng chưởng lý Merrick 
Garland đã không hướng quyền 
lực lớn của ông sang một cuộc 
điều tra chuyên sâu về cuộc biểu 
tình “Ngăn chặn việc Đánh cắp 
[phiếu bầu]” Ngày 06/01 và các sự 
kiện dẫn đến cuộc biểu tình này.

Tuy nhiên, ông Garland, người 
có lẽ đã lo ngại rằng một cuộc điều 
tra có vẻ như quá mang tính chính 
trị sau quyết định gây tranh cãi lớn 
của mình về việc khởi động thủ tục 
tố tụng hình sự đối với cựu cố vấn 
Tòa Bạch Ốc Steve Bannon, dường 
như đã do dự trong việc thực hiện 
một cuộc điều tra về ông Trump.

Giữa tháng 12/2021, Ủy ban 
Ngày 06/01 cũng khuyến nghị 
một cáo buộc bất tuân chỉ thị 
của Quốc hội đối với Trưởng ban 
tham mưu Mark Meadows của 
ông Trump. Mặc dù Hạ viện đã bỏ 
phiếu để chuyển cáo buộc đó lên 
Bộ Tư pháp, nhưng ông Garland 
vẫn chưa đưa ra quyết định về 
việc có theo đuổi một bản cáo 
trạng hình sự khác hay không.

Dân biểu Adam Schiff (Dân 
Chủ–California), một thành viên 
của ủy ban do Đảng Dân Chủ chi 
phối này, đã bật cười khi được 
hỏi liệu một cuộc điều tra về ông 
Trump của Ủy ban Ngày 06/01 có 
thể gây trở ngại cho một cuộc điều 
tra tiềm năng của DOJ hay không.

Ông Schiff nói với đài NBC trong 
một cuộc phỏng vấn rằng: “Tôi 
thực lòng hy vọng chúng ta đã quan 
tâm đến việc đó nhiều hơn. Bởi 
vì việc đó có nghĩa là Bộ Tư pháp 
đã xem xét một loạt các hành vi vi 

Đảng Cộng Hòa chỉ trích nỗ lực của Ủy ban 06/01 nhằm 
điều tra hình sự cựu Tổng thống Trump

Bị đơn sự kiện 06/01 tự sát, ra đi vì ‘Quá đau buồn’
Anh Matthew Perna, 37 tuổi, bị truy tố vì đã đi bộ 20 phút qua Điện Capitol Hoa Kỳ
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Tổng thống Donald Trump 
chào đón đám đông tại 
Cuộc biểu tình phản đối 
gian lận bầu cử trong cuộc 
bầu cử tổng thống 2020, ở 
Hoa Thịnh Đốn vào ngày 
06/01/2021

Tổng thống Joe Biden nói 
chuyện với các phóng viên 
trước khi bắt đầu cuộc 
họp nội các trong Phòng 
Nội các của Tòa Bạch Ốc 
hôm 03/03/2022.

mô tô của của Cảnh sát Điện 
Capitol. Video cho thấy anh 
Vargo đang đi bộ dọc theo một 
rìa tường hẹp bên ngoài hàng 
chấn song thì bị một cảnh sát 
xô ra khỏi tường và rơi xuống 
khoảng 20 feet. Anh Vargo bị 
chấn thương nặng ở chân và cột 
sống. Anh Vargo trù tính kiện 
Cảnh sát Điện Capitol.

Hàng chục bị đơn bị cáo 
buộc tội danh sự kiện 06/01 
đã bị giam trong tù hơn một 
năm trong khi chờ xét xử. Các 
tù nhân tại Trại giam Trung 
tâm ở Hoa Thịnh Đốn cho biết 
họ bị cai ngục đánh đập, bị từ 
chối cho ăn, bị bắt đi diễn hành 
quanh nhà tù mang theo nệm 
gối, bị đấm vì hát Quốc ca, và 
bị biệt giam trong nhiều tháng.

Yến Nhi biên dịch

Cộng đồng của anh 
(mà anh yêu mến), 
đất nước của anh, và 
hệ thống tư pháp 
này đã hủy hoại tinh 
thần và nhiệt huyết 
của anh. 

Theo bản cáo phó trực tuyến 
về anh  Matthew L. Perna

Anh Matthew L. Perna đã trải qua 20 phút ở Điện Capitol Hoa Kỳ hôm 06/01/2021. Anh đã tự sát hôm 25/02 sau khi biết các công tố viên sẽ đề 
nghị một án tù dài hơn.

Những người ủng hộ cựu TT Donald Trump biểu tình trước Điện Capitol ở thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn, vào ngày 06/01/2021.

LEFT: @TAYLERUSA/TWITTER; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE/SCREENSHOT VIA THE EPOCH TIMES
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vào tay Trung Cộng. Xu hướng này vẫn 
tiếp tục dưới thời chính phủ TT Biden, 
nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

“Các công ty Trung Quốc có nghĩa 
vụ với Đảng Cộng sản Trung Quốc,” 
Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa–
Arkansas) nói trong một thông cáo báo 
chí hôm 03/02, giải thích lý do tại sao 
phải tăng cường việc giám sát đầu tư 
Trung Quốc.

Trung Cộng sử dụng số tiền trị giá 
hàng tỷ USD của nhà đầu tư Hoa Kỳ để 
tài trợ cho các loại vũ khí và công nghệ 
của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Một 
số quỹ này sau đó được sử dụng để mua 
cổ phần trong các công ty nội địa của 
Hoa Kỳ nhằm có được công nghệ của 
những công ty này. Các dòng đầu tư song 
phương là một bộ phận quan trọng trong 
hành trình trở thành cường quốc quân 
sự ưu việt toàn cầu của Trung Cộng. 
Chính phủ Hoa Kỳ đang ngày càng ngăn 
chặn đầu tư của Trung Quốc vào các 
ngành công nghiệp nhạy cảm đồng thời 
cấm Hoa Kỳ xuất cảng một số công nghệ 
nhất định.

Hồi tháng 06/2021, như một sự tiếp 
nối các chính sách thời ông Trump, TT 
Joe Biden đã ký một sắc lệnh, cấm đầu tư 
của Hoa Kỳ vào 59 công ty Trung Quốc 
vì những lo ngại về an ninh. Trong số các 
công ty hiện nằm trong danh sách đen 
có các nhà phát triển cương liệu quân sự 
như Tập đoàn Công nghiệp Hàng không 
của Trung Quốc, Tập đoàn Công nghiệp 
Bắc Trung Quốc, Tổng Công ty Khoa 
học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ 
Trung Quốc, và Tập đoàn Công nghiệp 
Đóng tàu Trung Quốc. Các công ty này 
đều do nhà nước kiểm soát và có liên kết 
với PLA. Sắc lệnh này nhận được sự ủng 
hộ của lưỡng đảng ở Quốc hội.

Một hạn chế đáng kể khác được đưa 
ra hồi tháng 10/2021, trong đó chính 
phủ Hoa Kỳ cấm China Telecom hoạt 
động tại Hoa Kỳ. Ủy ban Truyền thông 
Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã ra lệnh cho 
China Telecom Americas Corp. ngừng 
các dịch vụ của họ.

Để đáp lại, Trung Cộng cáo buộc rằng 
“Đây là một sự đàn áp phi lý đối với các 
doanh nghiệp Trung Quốc bằng việc lạm 
dụng quyền lực nhà nước và vi phạm 
nghiêm trọng các quy tắc thương mại 
kinh tế quốc tế.”

FCC biện minh cho hành động này 
bằng cách chỉ ra rằng với tư cách là một 
công ty quốc doanh, China Telecom 
“chịu sự khai thác, ảnh hưởng, và kiểm 
soát của chính quyền Trung Quốc và rất 
có thể bị buộc phải tuân theo các yêu cầu 
của chính quyền Trung Quốc.”

Một tháng sau khi chặn China 
Telecom, Hoa Kỳ đã đưa 27 công ty vào 
danh sách đen, bao gồm cả công ty Công 
nghệ Bán dẫn Mới H3C (H3C), thuộc sở 
hữu chung của công ty Hewlett Packard 
Enterprise và nhà sản xuất chất bán dẫn 
của Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn 
Tsinghua Unigroup. H3C là nhà cung 
cấp độc quyền các dịch vụ máy chủ và 
lưu trữ của Hewlett Packard tại Trung 

Quốc, làm dấy lên các nghi vấn về bảo 
mật dữ liệu. Ngoài ra, H3C cũng cung 
cấp dịch vụ cho PLA, vốn có vẻ là một sự 
xung đột lợi ích.

Các công ty khác trong danh sách đen 
bao gồm cả Hangzhou Hikvision Digital 
Technology, vốn phát triển camera giám 
sát tiên tiến và công nghệ nhận dạng 
khuôn mặt hiện đang được sử dụng để 
đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, một tộc 
người thiểu số ở Tân Cương.

Hôm 11/02, một phát ngôn viên của 
Hikvision đã lên án việc đưa vào danh 
sách đen này, nói rằng hành động này 
được thực hiện mà không có lý do biện 
minh nào, và Hoa Kỳ tiếp tục “nhắm vào 
Hikvision đơn giản vì chúng tôi tình cờ 
có trụ sở chính tại Trung Quốc.”

Đáng chú ý là công nghệ của công 
ty này được sử dụng trong các hệ thống 
“thành phố an toàn” đang được bán ra 
các nước trên khắp thế giới. Những hệ 
thống này có thể bị các chế độ toàn trị 
khai thác để kiểm soát người dân của 
chính mình, hoặc bị Trung Cộng dùng 
để bí mật theo dõi.

Ủy ban Đầu tư từ Ngoại quốc tại 
Hoa Kỳ (“CFIUS”) là một ủy ban liên 
sở xem xét các khoản đầu tư nhất định 
của ngoại quốc và tư vấn cho tổng thống 
Hoa Kỳ về việc liệu chúng có gây ra mối 
đe dọa an ninh quốc gia hay không. Việc 
giám sát các hoạt động mua bán và sáp 
nhập, trong đó pháp nhân ngoại quốc 
sẽ có được quyền kiểm soát một công ty 
Hoa Kỳ, được chú ý hơn. Sau khi được 
CFIUS cảnh báo, Tổng thống có thể đình 
chỉ hoặc cấm giao dịch này. Các tổ chức 
ngoại quốc và trong nước không có nghĩa 
vụ phải thông báo cho CFIUS trước khi 
việc đầu tư diễn ra; tuy nhiên, nhiều 
người đã thông báo để tránh tình trạng 
bị chậm trễ hao tiền tốn của hoặc bị cấm 
đoán sau khi sự việc diễn ra.

Năm 2018, TT khi đó Donald Trump 
đã ký Đạo luật Hiện đại hóa Rà soát Rủi 
ro Đầu tư từ Ngoại quốc, vốn mở rộng 

thẩm quyền và quyền hạn của quy trình 
rà soát an ninh quốc gia, tăng số lượng 
các cuộc rà soát mang tính bắt buộc thay 
vì tự nguyện.

Trong trường hợp CFIUS giám sát 
và ngăn chặn các công ty có liên kết với 
PLA hoặc Trung Cộng đầu tư vào Hoa 
Kỳ, thì Cục Công nghiệp và An ninh 
(BIS) của Bộ Thương mại sẽ điều tra hoạt 
động đầu tư ra ngoại quốc của Hoa Kỳ. 
BIS bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ 
và thúc đẩy chính sách ngoại giao và các 
mục tiêu kinh tế bằng cách hạn chế xuất 
cảng công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ ra 
ngoại quốc. Nếu một pháp nhân ngoại 
quốc được xác định là gây ra một mối đe 
dọa, thì Văn phòng Kiểm soát Tài sản 
Ngoại Quốc (OFAC) sẽ áp đặt các biện 
pháp trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt này sẽ ngăn 
cản đầu tư ra ngoại quốc cũng như xuất 
cảng các công nghệ nền tảng và mới nổi, 
cũng như công nghệ thông tin và truyền 
thông. Các biện pháp kiểm soát ngày 
càng được áp dụng để ngăn chặn đầu tư 
từ ngoại quốc hoặc xuất cảng mà có thể 
gây ra mối đe dọa cho chuỗi cung ứng 
của Hoa Kỳ.

Trung Quốc là trọng tâm chính của 
BIS và OFAC, nhằm bảo đảm Hoa Kỳ 
giữ được vị trí lãnh đạo công nghệ chiến 
lược của mình. Trong suốt năm 2000, 
OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 
vào gần 1,000 tổ chức. Đến năm 2021, 
con số đó đã tăng vọt lên gần 10,000.

Ngày 03/02/2022, các thượng nghị sĩ 
Rick Scott (Cộng Hòa–Florida), Marco 
Rubio (Cộng Hòa–Florida), và Tom Cotton 
(Cộng Hòa–Arkansas) đã giới thiệu “Đạo 
luật Chống Thiết bị bay không người lái 
của Trung Cộng”. Dự luật này cấm các bộ 
và các cơ quan liên bang, chẳng hạn như 
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), 
mua thiết bị do DJI sản xuất, hoặc các 
dịch vụ do DJI cung cấp, đây là một nhà 
sản xuất thiết bị bay không người lái của 
Trung Quốc có liên kết với PLA.

Đạo luật CẠNH TRANH của Mỹ 
năm 2022 đã được Hạ viện thông qua hồi 
đầu tháng Hai, đặc biệt nhằm vào mục 
tiêu cạnh tranh với Trung Quốc. Dự luật 
này – liên quan đến Bộ Thương mại, Bộ 
Năng lượng, Quỹ Khoa học Quốc gia, và 
Tòa Bạch Ốc – sẽ tăng khả năng cạnh 
tranh của Hoa Kỳ và củng cố chuỗi cung 
ứng của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ phát 
triển giáo dục và đào tạo khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật, và toán học (STEM).

Bất chấp những hạn chế ngày càng 
tăng và sự suy thoái chung của nền kinh 
tế do COVID-19, đầu tư song phương 
vẫn ở mức cao. Năm 2020, Hoa Kỳ đầu 
tư 8.7 tỷ USD vào Trung Quốc. Cùng 
năm đó, Trung Quốc đầu tư 7.2 tỷ USD 
vào Hoa Kỳ. Thậm chí, tài sản nắm giữ 
danh mục đầu tư Hoa Kỳ-Trung Quốc 
được báo cáo là 1.7 ngàn tỷ USD, nhưng 
con số thực được ước tính là gấp đôi nếu 
tính cả các khoản đầu tư thông qua các 
tổ chức ngoại quốc.

Hoa Thịnh Đốn đang thắt chặt các 
quy tắc liên quan đến thương mại song 
phương và các khoản đầu tư có nguy 
cơ đe dọa an ninh quốc gia. Thật không 
may, vấn đề này là rất quan trọng, và các 
dòng chảy thương mại và đầu tư lại rất 
hấp dẫn. Mỗi lần xem xét và cấm đoán 
mất rất nhiều thời gian, với cách tiếp cận 
từng phần cho phép các giao dịch và đầu 
tư khác tiếp tục trong thời gian chờ đợi.

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

Tiến sĩ Antonio Graceffo đã có hơn 20 
năm làm việc tại Á Châu. Ông tốt nghiệp 
Đại học Thể thao Thượng Hải và có bằng 
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học 
Giao thông Thượng Hải Trung Quốc. Ông 
Antonio là giáo sư kinh tế và nhà phân 
tích kinh tế Trung Quốc, từng viết bài cho 
nhiều kênh truyền thông quốc tế. 

Bình Nguyên biên dịch

giới đó, thì có hơn 90% trong đó là 
không có cha.” 

Ông Farrell nói: “Kể từ thảm 
kịch ở trường trung học Columbine, 
có khoảng 90% những kẻ xả súng 
hàng loạt không chỉ là nam giới 
mà còn là những cậu bé thiếu thốn 
tình cảm của người cha.

Ông Farrell giải thích rằng: 
Trong một gia đình thiếu người 
cha, mặc dù một đứa trẻ có thể 
lớn lên với sự nuôi dưỡng, thông 
cảm, và sự quan tâm của người 
mẹ, nhưng cậu bé không có một 
hình mẫu nam giới đáng tin cậy để 
hướng tới.

Ông Mac Ghlionn xem gia đình 
là trụ cột quan trọng của xã hội và 
sự bền vững. Ông nói “Ở bên cạnh 
những người tốt trong thời gian 
khó khăn sẽ hữu ích… Thật hữu 
ích khi có một người cha, người mẹ 
yêu thương, [và anh chị em].”

Bản tin có sự đóng góp của
Jan Jekielek 
Nhã Phúc biên dịch

ELLA KIETLINSKA VÀ JOSHUA PHILIPP

Ông John Mac Ghlionn, một 
chuyên gia tâm lý xã hội và 

là cộng tác viên của Epoch Times, 
cho biết Trung Cộng đang cố gắng 
trấn áp những người đàn ông 
mà họ coi là không đủ nam tính.

Ông Mac Ghlionn nói trên 
chương trình “Crossroad” của 
EpochTV rằng tuy nhiên, nét đặc 
trưng của phái mạnh đang bị chỉ 
trích là độc hại ở Hoa Kỳ và điều 
này gây ra nhiều vấn đề. 

Ông Mac Ghlionn đã từng sống 
ở Trung Quốc một thời gian cho 
biết, chiến dịch kiểm soát gần đây 
đối với những người “đàn ông ẻo 
lả” ở Trung Quốc một phần là do 
Trung Cộng lo ngại rằng ngày càng 
có nhiều đàn ông có thể chất kém.

“Béo phì là một vấn đề lớn. Giờ 
đây, điều này không liên quan gì 
đến các đặc điểm nữ tính hay nam 
tính, nhưng có một mối quan tâm 
dễ hiểu từ Bắc Kinh: ngày càng có 
nhiều nam giới đang… vật lộn với 
các yêu cầu thể lực căn bản. Và tất 
nhiên, điều đó nên là mối quan tâm 
đối với bất kỳ quốc gia nào.”

Chế độ cộng sản Trung Quốc 
đã cấm những người đàn ông ẻo 
lả xuất hiện trên truyền hình hồi 
tháng 09/2021.

Ông Mac Ghlionn nói rằng chiến 
dịch kiểm soát này nhằm mục đích 
xóa bỏ “những hình ảnh nữ tính 

của đàn ông” chẳng hạn như nam 
giới trang điểm hoặc đeo khuyên 
tai, hoặc nam giới mặc trang phục 
của nữ giới.

Ông cho biết, lưu tâm đến cuộc 
khủng hoảng nhân khẩu học vốn 
ảnh hưởng đến quốc gia này, Trung 
Cộng cố gắng “giữ gìn ý nghĩa của 
việc trở thành một người đàn ông; 
đặc điểm nam tính.”

Ông Mac Ghlionn đã mô tả 
“người đàn ông ẻo lả” là một người 
trốn tránh “sự dũng cảm hàng 
ngày”, nghĩa là có một cam kết cho 
điều gì đó lớn hơn bản thân anh ta. 
Ông giải thích rằng điều đó có thể 
có nghĩa là có một công việc, một 
mối quan hệ như làm cha hoặc làm 
chồng, hoặc cả hai.

Ông chỉ ra rằng ngày càng có 
nhiều đàn ông trốn tránh những 
trách nhiệm này, có thể tự cô lập 
bản thân hoặc chuyển sang các 
hoạt động giải trí đã trở thành một 
phần quan trọng trong cuộc sống 
của họ. “Đây là điều tôi muốn nói 
về những người đàn ông ẻo lả.”

Ông Mac Ghlionn làm rõ rằng 
mô tả của ông về những người đàn 
ông ẻo lả không liên quan đến đồng 
tính luyến ái.

Nam tính độc hại
Trong khi đó, ở Mỹ, thuật ngữ “nam 
tính độc hại” được sử dụng trong 
những năm gần đây để mô tả các 
đặc điểm “nam tính” là tai hại.

“Nam tính truyền thống” đã 
bị Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ xem là 
“tai hại” trong báo cáo năm 2019 
của mình. Trong số những đặc 
điểm mà Hiệp hội này trực tiếp lên 
án là “chủ nghĩa khắc kỷ về tình 
cảm” và “tính tự lập”.

Ông Mac Ghlionn tin rằng mặc 
dù đàn ông sở hữu một số đặc điểm 
rất tai hại nhưng bản thân thuật ngữ 
này được dùng để khiêu khích trên 
mạng. Thuật ngữ này xem tất cả các 
đặc điểm của nam giới là độc hại và 
ông cho rằng “rất nhiều vấn đề bắt 
nguồn từ việc sử dụng thuật ngữ đó.”

Ông Mac Ghlionn nói: “Sự ổn 
định xã hội bắt đầu từ gia đình.”

Ông Mac Ghlionn nói rằng khi 
nhìn vào mối liên hệ giữa một bên 
là những gia đình đổ vỡ và một bên 
là bạo lực, hung hãn và hoạt động 
tội phạm, thì thấy “có một mối liên 
hệ thực sự mạnh mẽ giữa những 
người xuất thân từ những gia đình 
đổ vỡ, những người không có hình 
bóng người cha mạnh mẽ trong 
cuộc sống, và tỷ lệ phạm tội trong 
tương lai ở độ tuổi thiếu niên và độ 
tuổi 20.”

Ông Warren Farrell, một nhà 
giáo dục người Mỹ và là tác giả của 
cuốn sách “The Boy Crisis” (Cuộc 
Khủng Hoảng Của Những Thiếu 
niên) nói với The Epoch Times trong 
một cuộc phỏng vấn năm 2019 rằng 
“Có 93% tù nhân của chúng ta là 
nam giới, nhưng trong số 93% nam 

JOHN MAC GHLIONN

Tháng 12/2021, chính phủ 
Tổng thống (TT) Biden đã 
áp đặt các hạn chế đối với 
một số nhà sản xuất thiết 

bị bay không người lái của 
Trung Quốc. Một trong những 

công ty bị nhắm làm mục tiêu là DJI, 
nhà sản xuất thiết bị bay không người 
lái hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Thâm 
Quyến, sự đáp trả của Trung Quốc đối 
với Thung lũng Silicon.

DJI bị cáo buộc đã cung cấp công 
nghệ thiết bị bay không người lái cho lực 
lượng quân đội Trung Quốc để giám sát 
những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở 
khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Tuy nhiên, như hãng thông tấn BBC 
đã lưu ý vào thời điểm đó, việc cấm 
người Mỹ mua và bán cổ phiếu của DJI 
“phần lớn là mang tính tượng trưng”. Vì 
“DJI không phải là một công ty giao dịch 
công khai” nên người tiêu dùng tại Hoa 
Kỳ “có thể tiếp tục mua và sử dụng thiết 
bị bay không người lái của DJI.”

Chỉ vì quý vị vẫn có thể mua và sử 
dụng công nghệ giám sát sản xuất tại 
Trung Quốc không có nghĩa là quý vị 
nên làm như vậy. Thực tế thì, quý vị thực 
sự không nên. Nhưng hãy thử nói điều đó 
với Sở cảnh sát Chula Vista ở San Diego.

Theo trang web của thành phố này, 
“Chula Vista tự hào với hơn 52 dặm 
vuông cảnh quan ven biển, những hẻm 
núi, đồi núi trập trùng, các công viên 
chất lượng, và hàng dặm đường mòn. 
Chula Vista là thành phố đứng đầu 
trong lĩnh vực bảo tồn và năng lượng 
tái tạo”. Đây cũng là thành phố đứng 
đầu trong việc sử dụng các thiết bị bay 
giám sát không người lái. Cụ thể hơn, 
các thiết bị bay giám sát không người lái 
được sản xuất tại Trung Quốc.

Khi tôi viết bài báo này, Sở cảnh sát 
Chula Vista (CVPD) đang bận khai triển 
các thiết bị bay giám sát không người lái 
do DJI sản xuất. Tháng Bảy năm ngoái, 
Bộ Quốc phòng (DOD) đã đưa ra một 
tuyên bố, cảnh báo các thiết bị bay không 
người lái của DJI “gây ra các mối đe dọa 
tiềm tàng đối với an ninh quốc gia”.

Chúng hầu như chắc chắn là như 
vậy. Như tôi đã ghi lại ở đâu đó bằng 
tài liệu, rất lâu trước khi chính phủ TT 
Biden quyết định hành động, thì DJI có 
những mối liên kết chặt chẽ với Trung 
Cộng, và có lý do để tin rằng bất kỳ dữ 
liệu nào thu thập được ở Hoa Kỳ đều 
được gửi về Bắc Kinh.

Bây giờ, trước khi đi sâu hơn, thì điều 
quan trọng là phải nêu rõ những điều sau: 
đây không phải là sự công kích vào các sĩ 
quan cảnh sát. Trên thực tế, tôi là người 
lên tiếng ủng hộ những gì mà các sĩ quan 
cảnh sát bảo vệ. Đây là một bài viết với 
mục đích nhắc lại những mối nguy hiểm 
do công nghệ sản xuất tại Trung Quốc gây 
ra. Nếu các sĩ quan cảnh sát nhất quyết 
sử dụng thiết bị bay không người lái, vậy 
tại sao công nghệ này lại phải đến từ một 
công ty có liên kết chặt chẽ với Bắc Kinh?

Chúng ta được cho biết rằng sứ mệnh 
của chương trình các hệ thống thiết bị 
bay không người lái (UAS) của CVPD 
“là cung cấp hỗ trợ ở trên không cho 
các hoạt động của cảnh sát một cách an 
toàn, có trách nhiệm, và minh bạch để 
giữ gìn trật tự an ninh, giảm thời gian 
phản ứng, và tăng chất lượng cuộc sống 
ở Chula Vista.”

Tháng 08/2019, “thông qua sự hào 
phóng to lớn của Quỹ Cảnh sát Chula 
Vista,” CVPD đã được cấp tiền để “mua 
hai chiếc Thiết bị bay DJI Matrice 210 
V2 mới”. Tiếp theo vào năm sau đó, 
“thông qua một khoản quyên góp từ Quỹ 
Cảnh sát Chula Vista và việc sử dụng 
các khoản tiền tài trợ, CVPD đã mua bảy 
Thiết bị bay DJI Matrice M-300 mới.” 
Khi quý vị đọc đến đây, thì những chiếc 
M-300 “hiện đang được khai triển hàng 
ngày từ tất cả các điểm phóng.”

Điều này nên khiến tất cả người dân 
trong khu vực San Diego lo lắng. Như ông 
Albert Fox Cahn, giám đốc điều hành 
của Dự án Giám sát Công nghệ Giám 
sát có trụ sở tại New York, nói với KPBS 
rằng, “khi một sản phẩm có nguy cơ cao 
xâm phạm quyền riêng tư đến mức ngay 
cả Ngũ Giác Đài cũng từ chối sử dụng nó, 
thì tôi nghĩ chuyện này nên gióng lên hồi 
chuông cảnh báo.” Đúng thế!

Đáng quan tâm hơn, như [đài truyền 

hình] KPBS đưa tin lần đầu, thành phố 
này đã ký một hợp đồng khá đáng lo ngại 
với Motorola Solutions, “một trung tâm 
thanh khoản dữ liệu được thu thập bởi 
các thiết bị bay không người lái và các 
công nghệ giám sát khác.”

Theo hợp đồng này, Motorola từ chối 
nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào 
đối với việc DJI “sử dụng dữ liệu thu 
thập được thông qua các thiết bị bay 
không người lái đó”. Quý vị nghĩ điều gì 
xảy ra với những dữ liệu đó? Theo ông 
Zhang Fanxi, một phát ngôn viên của 
DJI, thì dữ liệu được giao cho những 
người ở Bắc Kinh.

Motorola đang thu thập loại dữ liệu 
nào? Theo KVPB, “thông tin tổng hợp 
trên mạng xã hội, thông tin được thu 
thập bởi các thiết bị đọc biển số xe tự 
động của cơ quan này, được gọi là ALPR, 
và các video được quay bằng các thiết bị 
bay không người lái của họ gửi đến các 
cuộc gọi 9-1-1”.

Bình luận về hợp đồng này, ông Cahn, 
người mà tôi đã đề cập ở trên, đã phải nói 
thế này: “Điều này thực sự khủng khiếp 
và cảm giác giống như là đang giao cả 
khối thông tin của người dân California 
cho các nhà cung cấp dịch vụ giám sát và 
một sự bỏ bê nhiệm vụ thực sự.”

Thậm chí đáng lo ngại hơn là, Chula 
Vista đã cho phép Motorola Solutions 
“bán dữ liệu này” nếu nó được “ẩn danh”. 
Điều quan trọng cần lưu ý là ý tưởng về 
dữ liệu ẩn danh là một sự lừa dối. Theo 
các chuyên gia, thì rất dễ để định danh lại 
được các đối tượng không được nêu tên.

Đáng buồn thay, không chỉ có một 
mình CVPD là sử dụng các sản phẩm của 
DJI. Trên thực tế, như Reuters gần đây đã 

đưa tin, ít nhất 900 cơ quan an toàn công 
cộng của Hoa Kỳ, bao gồm cả cảnh sát ở 
Thành phố New York và khu vực Boston, 
hiện đang sử dụng các sản phẩm của DJI. 
Mặc dù chính sách về thiết bị bay không 
người lái của NYPD nói rõ rằng các thiết 
bị này “không sử dụng các công nghệ 
nhận diện khuôn mặt và không thể tiến 
hành phân tích nhận diện khuôn mặt”, 
nhưng một “hình ảnh tĩnh có thể được 
tạo từ các hình ảnh video đã quay và có 
thể được sử dụng làm hình ảnh thăm dò 
cho phân tích nhận diện khuôn mặt.”

Điều này đơn giản là không thể tha 
thứ. Quý vị có nghĩ Trung Cộng sẽ cho 
phép các sĩ quan cảnh sát của mình sử 
dụng công nghệ bị thao túng từ Hoa Kỳ 
không? Dĩ nhiên là không.

DJI là một công ty nguy hiểm. Sản 
phẩm của công ty này không có chỗ 
đứng ở Hoa Kỳ. Chính phủ TT Biden 
phải áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt 
hơn, bởi vì các hành động “mang tính 
tượng trưng” là hoàn toàn vô giá trị.

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 tin 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 chức năng xã hội 
và sự thao túng của truyền thông.

Yến Nhi biên dịch

Phụ nữ người Trung Quốc 
đang đi ngang qua biển 
quảng cáo có hình thần 
tượng tuổi teen Lộc Hàm 
(Lu Han), còn được gọi là 
Justin Bieber của Trung 
Quốc tại Bắc Kinh
vào ngày 21/10/2017.

Binh lính Trung 
Quốc diễu hành 
qua Quảng trường 
Thiên An Môn trước 
cuộc duyệt binh 
tại Bắc Kinh, Trung 
Quốc, vào ngày 
03/09/2015.

Thiết bị bay không người lái của DJI được trưng bày trong một cửa hàng DJI ở Thượng Hải hôm 22/05/2019.
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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

Tại sao cảnh sát Hoa Kỳ lại 
sử dụng công nghệ giám sát 
của Trung Quốc?

Trong khi Trung Quốc cấm đàn ông ‘ẻo lả’ , 
đàn ông Mỹ bị chỉ trích vì nam tính độc hại

Đầu tư công nghệ song phương
Mỹ–Trung trợ giúp quân đội Trung Quốc

Ở Mỹ, thuật 
ngữ “nam 
tính độc hại” 
được sử dụng 
trong những 
năm gần 
đây để mô tả 
các đặc điểm 

“nam tính” 
là tai hại.

Tiếp theo từ trang 1
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ROGER L. SIMON

Cho dù quý vị có nghĩ 
gì về ông Donald 
Trump đi nữa, thì 
Trung Quốc cộng sản 

và Nga đã bị tương đối 
kiềm chế trong thời gian 

ông ấy đương nhiệm.
Liên minh vĩ đại giữa Vladimir 

Putin và Tập Cận Bình, rõ ràng đã 
được củng cố trong thời gian diễn 
ra Thế vận hội Bắc Kinh bằng một 
tài liệu dài, đã không hoàn toàn 
hiện hữu.

Ông Trump, ít nhất, đã giữ 
cho họ phải suy đoán và phần nào 
trong thế phòng thủ.

Điều thú vị là, cùng một liên 
minh vĩ đại đó, một số người thậm 
chí còn gọi nó là “tình anh em”, 
cũng đã không hoàn toàn tồn tại 
cho đến sau khi Tổng thống Joe 
Biden thất bại ở Afghanistan.

Bây giờ, chúng ta thấy tin 
đồn khắp nơi, do The New York 
Times đưa tin, trên tất cả các 
báo đài rằng ông Tập đã yêu cầu 
người bạn của mình là Vladimir 
đợi cho đến khi Thế vận hội kết 
thúc hãy xâm lược Ukraine. Sao 
mà hữu hảo.

Xem cách mọi thứ đã đang 
xảy ra, thì những tin đồn này 
đều rất khó tin – tất nhiên đã bị 
phía Trung Quốc phủ nhận. Nếu 
đúng, thì hệ quả đáng báo động 
hơn một chút.

Thật không may, hay nói đúng 
hơn, thật tai hại, giờ đây chúng ta 
có một tổng thống không đủ năng 
lực ở nhiều mức độ để đối phó với 
một trong hai người đó, hoặc với 
cuộc khủng hoảng Ukraine đang 
leo thang – chưa kể những gì có 
thể dễ dàng xảy đến, hoặc thậm 
chí đã xảy ra, ở Đài Loan.

Hôm 03/03, quốc đảo 
này đã bị mất điện và 
internet, ảnh hưởng đến 
5 triệu gia đình. Theo 
Nikkei Asia, đây là do 
một nhà máy điện bị 
trục trặc, nhưng rất khó 
để không nghi ngờ.

Trong khi đó, trong Bài 
diễn văn Thông điệp Liên 
bang Hoa Kỳ, ông Biden không 
nghi ngờ gì đã tham vấn các cố 
vấn – những người theo dõi tỷ lệ 
tín nhiệm trong các cuộc thăm dò 
của ông – đã bắt chước ông Trump 
một cách mù quáng, bất ngờ chủ 
trương mua hàng hóa Mỹ và tài 
trợ cảnh sát (chứ không phải cắt 
tài trợ cảnh sát như ông đã ám chỉ 
trước đây).

Như nhiều người đã lưu ý, 
trong bản kinh cầu đó thiếu 
vắng đóng góp quan trọng nhất 
của ông Trump, đặc biệt là trong 
hoàn cảnh hiện nay: độc lập về 
năng lượng.

Cho đến nay, cũng thiếu vắng 

Tổng thống Nga 
Vladimir Putin (trái) 
và lãnh đạo Trung 
Quốc Tập Cận Bình 
trong cuộc gặp 
tại Bắc Kinh hôm 
04/02/2022.

Tổng thống Hoa 
Kỳ Joe Biden tại 
Tòa Bạch Ốc ở Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 
17/05/2021.
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ROBERT GENETSKI

Năm 1977, tôi là đồng tác 
giả của cuốn sách, “Chiến 
Thắng Bằng Tiền”, trong 
đó giải thích mối quan hệ 

giữa nguồn cung ứng tiền 
và giá cổ phiếu. Nghiên cứu 

của chúng tôi khẳng định rằng trong khi 
sự thay đổi nguồn cung ứng tiền sẽ ảnh 
hưởng đến nền kinh tế sau 6–9 tháng, 
thì thời gian chờ sẽ ngắn hơn nhiều đối 
với giá cổ phiếu. Hiểu được mối quan hệ 
này giữa vấn đề nguồn cung ứng tiền và 
giá cổ phiếu là điều cần thiết để đầu tư 
vào cổ phiếu.

Trong những thập niên gần đây, việc 
theo dõi lượng cung ứng tiền đã không 
còn được ưa chuộng. Trớ trêu thay, các 
quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed), 
những người kiểm soát nguồn cung ứng 
tiền của quốc gia, lại có vẻ ít quan tâm 
đến tiền nhất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã mạnh 
mẽ bác bỏ tầm quan trọng của vấn đề 
cung ứng tiền này. Trong lời khai trước 
Quốc hội hôm 24/02/2021, ông nói, “Đã 
có lúc lượng cung ứng trong chính sách 
tiền tệ là yếu tố quan trọng quyết định 
lạm phát, và điều đó đã không còn xảy 
ra trong một thời gian dài.” Ông Powell 
thừa nhận việc cung ứng tiền không 
phải là yếu tố chính trong các quyết định 
chính sách của Fed. Thay vào đó, Fed sử 
dụng lãi suất làm định hướng chính.

Bỏ qua lượng cung ứng tiền là sai lầm 
lớn nhất mà cả Fed và những người nắm 
giữ cổ phiếu có thể phạm phải. Đây là lý 
do tại sao:

Fed kiểm soát lượng tiền khi mua 
hoặc bán chứng khoán – thường là Trái 
phiếu kho bạc. Khi Fed mua trái phiếu, 
họ làm tăng nhu cầu đối với những trái 
phiếu đó, do đó làm tăng giá của chúng, 
làm giảm lãi suất của trái phiếu.

Vì tất cả các tài sản đều có các sản 
phẩm thay thế tương đồng, nên chúng 
đều có liên quan với nhau. Khi Fed đẩy 
giá Trái phiếu kho bạc cao hơn, Fed 
cũng làm tăng giá của các sản phẩm 
thay thế tương đồng. Những thay đổi về 
giá này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống 
tài chính, làm tăng giá trái phiếu, cổ 
phiếu, và cuối cùng là các hàng hóa và 
dịch vụ khác.

Quyền lực của Fed trong việc tạo ra 
tiền mới liên quan trực tiếp đến cách 
họ thanh toán cho các trái phiếu mà họ 
mua. Vì Fed là ngân hàng của các ngân 
hàng, nên Fed thanh toán trái phiếu 
bằng cách thêm một khoản credit (ghi 
có) vào tài khoản của ngân hàng mà qua 
đó trái phiếu đã được mua. Giao dịch 
không có gì ngoài một bút toán kế toán 
(accounting entry), một bút toán tạo ra sự 
gia tăng ròng về tài sản tài chính.

Sự gia tăng ròng tài sản tài chính 
này làm tăng dự trữ ngân hàng, vốn là 
“nguyên liệu thô” của việc cung ứng tiền. 
Các thành phần thô của tiền, bao gồm 
dự trữ ngân hàng và tiền tệ, còn được 
gọi là “tiền mạnh”. Tiền đó mạnh là do 
cách thức của hệ thống ngân hàng dự 
trữ phân đoạn, có thể nhân số lượng tiền 
trong nền kinh tế lên nhiều lần so với 
mức tăng của lượng “tiền mạnh”.

Điều ngược lại xảy ra nếu Fed bán 
trái phiếu. Biện pháp này hút tiền ra 
khỏi nền kinh tế và gây áp lực giảm giá 
tài sản, bao gồm cả cổ phiếu, đồng thời 
làm tăng lãi suất.

Mặc dù ngày nay tiền vẫn quan 
trọng hơn bao giờ hết, nhưng những 
thay đổi về định chế đã khiến việc đo 
lường sự cung ứng tiền trở nên phức 
tạp hơn. Những thay đổi định chế quan 
trọng nhất đến từ Fed. Những thay đổi 
này thường làm cho các thước đo tiền tệ 
truyền thống trở nên kém tin cậy hơn 
như một hướng dẫn cho nguồn cung 
tiền và làm tăng tầm quan trọng của 
loại “tiền mạnh”.

Một sự thay đổi định chế như vậy đã 
xảy ra vào năm 2007, khi Fed thay đổi 
cách tiếp cận để quản lý việc cung ứng 
tiền. Trước khi có sự thay đổi này, Fed 
đã mua trái phiếu như thường lệ. Từ 
năm 2001 đến năm 2006, Fed mua thêm 
trung bình từ 5 đến 6% chứng khoán mỗi 
năm. Tiếp theo là mức tăng chi tiêu bình 
thường (GDP theo USD) bình thường mỗi 
năm từ 5 đến 6%.

Đến năm 2007, khi lạm phát gia tăng, 
Fed đã quyết định làm chậm nền kinh 
tế và kiềm chế lạm phát. Động thái đầu 
tiên của Fed là bắt đầu bán trái phiếu. Từ 
tháng 7–10/2007, Fed đã bán 11 tỷ USD 
trái phiếu. Việc bán đã hoàn thành mục 
đích của họ. Giá cổ phiếu đạt đỉnh vào 
tháng Mười, 3 tháng sau khi Fed bắt đầu 

bán trái phiếu.
Vào cuối năm 2007, lượng nắm giữ 

trái phiếu của Fed không thay đổi trong 
năm. Do đó, trong một nền kinh tế có 
mức chi tiêu tăng từ 5 đến 6%, Fed đã 
tạm dừng tăng trưởng nguồn cung ứng 
“tiền mạnh”. Đến tháng 01/2008, 7 tháng 
sau khi Fed bắt đầu bán trái phiếu, nền 
kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái.

Với nền kinh tế đang suy yếu rõ ràng, 
truyền thống và giải pháp hợp lý là Fed tiếp 
tục mua trái phiếu, tạo ra nhiều tiền hơn.

Điều đó đã không xảy ra. Thay vào 
đó, Fed đã đảo lộn truyền thống và logic. 
Trong những gì đã trở thành biện pháp 
chính sách tồi tệ nhất kể từ năm 1929, 
Fed đã mạnh tay bán trái phiếu, rút   tiền 
ra khỏi nền kinh tế.

Đến tháng 07/2008, Fed đã bán hơn 
300 tỷ USD, tương đương 40% số trái 
phiếu của mình. Vụ mua bán này đã đưa 
lượng trái phiếu nắm giữ của Fed (và do 
đó là số “tiền mạnh”) trở lại vị trí cũ như 
đã có vào năm 1999, chín năm trước đó! 
Đây là sự sụp đổ nghiêm trọng nhất của 
“tiền mạnh” kể từ năm 1929. Tiếp theo là 
cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất 
kể từ năm 1929.

Chính sách quá kém hiệu quả bởi vì 
Fed đã bỏ qua những gì họ đang làm đối 
với “tiền mạnh”, là loại tiền mạnh nhất 
trong các tổng số của nguồn cung tiền. Vào 
cuối năm 2007, Fed đã giảm lãi suất cơ 
bản xuống 0% và Chủ tịch Ben Bernanke 
cho biết Fed đã làm mọi thứ trong khả 
năng của mình để giúp đỡ nền kinh tế. Thị 
trường chứng khoán và nền kinh tế tiếp tục 
đi xuống theo chiều xoáy ốc.

Cho đến tháng 02/2009, Fed mới bắt 
đầu mua trái phiếu một cách có ý nghĩa. 
Trong vòng một tháng kể từ khi mua 
vào, thị trường chứng khoán đã đảo 

ngược vòng xoáy đi xuống của nó. Đến 
tháng 07/2009, nền kinh tế bắt đầu phục 
hồi. Với sự trợ giúp của việc mở rộng 
lượng mua vào, chính sách tiền tệ đã góp 
phần vào tăng giá thị trường đối với các 
cổ phiếu đã kéo dài trong 12 năm.

Tôi có đang gợi ý rằng Fed đã gây ra 
cuộc khủng hoảng tài chính bằng cách 
giảm lượng cung ứng “tiền mạnh” xuống 
40% không? Vâng! Đó chính xác là 
những gì tôi đang nói.

Tôi đã được hỏi, “Làm thế nào mà Fed 
lại có thể vướng một sai lầm lớn như vậy 
và tránh khỏi sự đổ lỗi?”

Câu trả lời dường như là mặc dù Fed 
có thể không giỏi quản lý tiền bạc lắm, 
nhưng Fed lại có một bộ phận tiếp thị 
thật ấn tượng.

Cho đến ngày nay, Fed không cung 
cấp manh mối nào cho thấy họ đã học 
được gì từ những gì đã xảy ra vào năm 
2008. Thay vì tập trung vào nguồn “tiền 
mạnh”, Fed tiếp tục bỏ qua nguồn tổng 
cung tiền và tập trung vào lãi suất.

Chủ tịch Powell khẳng định việc Fed 
thao túng lãi suất là cách hiệu quả nhất 
để kiểm soát chính sách tiền tệ. Không 
phải vậy. Sự gia tăng lạm phát gần đây 
không phải là một bất ngờ. Đó chỉ là một 
bất ngờ đối với Fed và những người khác 
tin rằng tiền không còn quan trọng nữa.

Những thay đổi lớn về lượng “tiền 
mạnh” đã cung cấp những manh mối 
có giá trị để bán cổ phiếu vào đầu năm 
2008, trước khi thị trường sụp đổ. Chúng 
cũng cung cấp manh mối ban đầu để 
mua cổ phiếu vào mùa xuân năm 2009, 
trước đợt tăng của thị trường kéo dài 12 
năm qua.

Tác động hiện tại của “tiền mạnh” lên 
giá cổ phiếu là chủ đề của bài viết tiếp 
theo của tôi.

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

Tiến sĩ Robert J. Genetski là một nhà 
kinh tế học, nhà cố vấn, giáo viên, tác 
giả và diễn giả. Trong 25 năm qua, với tư 
cách là người đứng đầu công ty cố vấn của 
riêng mình, ông đã cung cấp cho khách 
hàng những hiểu biết sâu sắc về tác động 
tài chính của các phát triển chính sách. 

Vân Du biên dịch

ZACHARY STIEBER 

Giá xăng tại Hoa Kỳ đã tăng 
mạnh trong những ngày gần 

đây, với mức trung bình trên toàn 
quốc là 4 USD/gallon hôm 05/03.

GasBuddy, chuyên theo dõi 
giá cả, ghi nhận mức trung bình 
chạm 4 USD/gallon lần đầu tiên 
kể từ năm 2008. Hiệp hội Xe hơi 
Hoa Kỳ (AAA) cho biết mức giá 
xăng trung bình là 3.92 USD, 
mặc dù một số người lái xe phải 
trả tới 5.18 USD/gallon.

Giá xăng tại Hoa Kỳ đã tăng 
rất mạnh, tăng khoảng 41 cent/
gallon chỉ trong tuần trước 
(28/02–06/03).

Ông Patrick De Haan, một 

nhà phân tích của GasBuddy, cho 
biết: “Chúng tôi đang chứng kiến 
những mức tăng đột biến khá lớn.”

Các chuyên gia cho rằng 
cuộc chiến Nga–Ukraine, bắt 
đầu hôm 24/02, là yếu tố chính 
đằng sau việc giá tăng vọt. Nga 
là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 
3 thế giới và là nước xuất cảng 
lớn nhất; Theo Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế, nước này xuất 
cảng khoảng 5 triệu thùng dầu 
thô mỗi ngày, chiếm khoảng 12% 
thương mại toàn cầu.

Ông Andrew Gross của AAA 
cho biết trong một tuyên bố 
gần đây, “Giống như thị trường 
chứng khoán Hoa Kỳ, thị trường 
dầu mỏ phản ứng chậm với sự 

biến động. Sự phản ứng này là 
một tình huống bùng nổ, và một 
lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng các 
sự kiện ở phía xa của địa cầu có 
thể gây ra hiệu ứng lan tỏa cho 
người tiêu dùng Hoa Kỳ.”

AAA dự đoán giá dầu mỏ sẽ 
tiếp tục tăng khi các lệnh trừng 
phạt bổ sung được áp dụng lên 
Nga. Khi giá dầu tăng, mọi người 
phải trả giá cao hơn tại cây xăng. 
Sự hạn chế về nguồn cung đang 
đến khi nhu cầu tăng lên.

Dựa trên những diễn biến 
gần đây, ông De Haan đang dự 
đoán mức trung bình trên toàn 
quốc đạt 4 USD/gallon trong 
vòng chưa đầy 3 tuần. Mức kỷ 
lục mọi thời đại là 4.10 USD/

gallon, được thiết lập vào năm 
2008, có thể rơi vào ngày 01/04.

Ông nói: “Có thể là chúng ta 
sẽ lập nên những kỷ lục mới mọi 
thời đại ở Hoa Kỳ.”

Ông Tom Kloza, người sáng lập 
Dịch vụ Thông tin Giá Dầu, cho 
biết trên Twitter rằng ông nghĩ 
rằng giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ sớm 
đạt mức 4.25 đến 4.50 USD/gallon.

Cho đến nay, chính phủ Tổng 
thống Joe Biden vẫn phản đối các 
lời kêu gọi cấm [nhập cảng] dầu 
của Nga, cảnh báo điều này có 
thể khiến giá tăng cao hơn nữa.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch 
Ốc Jen Psaki nói với các ký giả 
trong một cuộc họp báo gần đây: 
“Bất cứ ai đang kêu gọi chấm dứt 

việc nhập cảng dầu của Nga nên 
biết rõ là rằng biện pháp này sẽ 
làm tăng giá.”

Ông De Haan cho biết Hoa 
Kỳ và Cơ quan Năng lượng Quốc 
tế đã xuất 60 triệu thùng dầu từ 
nguồn dự trữ để cố gắng ổn định 
thị trường, nhưng số lượng đó 
chỉ tương ứng với 14 giờ tiêu thụ 
toàn cầu.

Theo nhà phân tích này, ít 
nhất phải xuất kho 100 triệu 
thùng mới tác động đến được 
thị trường. Ông đã khuyến nghị 
chính phủ từ bỏ các yêu cầu 
về nhiên liệu theo mùa thay vì 
miễn thuế xăng liên bang.

Vân Du biên dịch

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Fed, nguồn cung ứng tiền, và giá cổ phiếu (Phần 1)

Giá xăng tại Hoa Kỳ tăng vọt, sắp đạt mức cao kỷ lục

BÌNH LUẬN

Liệu TT Biden có thể đối diện với liên minh Tập–Putin?

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

Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang trên nền trời xanh ở Hoa 
Thịnh Đốn, hôm 01/05/2020. 

KEVIN LAMARQUE/REUTERS

ALEXEI DRUZHININ/SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

NICHOLAS DOLINGER 

Chi phí phân bón đã tăng 
mạnh kể từ khi Nga bắt 

đầu cuộc xâm lược Ukraine, 
và điều này dự kiến   sẽ dẫn đến 
hóa đơn thực phẩm cao hơn.

Nga là nước duy nhất xuất 
cảng nhiều chất dinh dưỡng 
cho cây trồng, phần lớn là nhờ 
diện tích khổng lồ và sự đa 
dạng về địa lý. Nga sản xuất 
25% nguồn cung cấp các thành 
phần phân bón chính là nitơ, 
kali và phosphate của Âu Châu, 
và bất kỳ sự gián đoạn nào đối 
với các hoạt động xuất cảng này 
có thể gây thiệt hại đáng kể cho 
sản xuất lương thực trên toàn 
thế giới.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ và 

NATO cố gắng làm tê liệt nền 
kinh tế Nga bằng cách áp đặt 
các biện pháp trừng phạt kinh 
tế, các biện pháp trừng phạt này 
chắc chắn sẽ gây ra những tác 
động xấu đến nền kinh tế toàn 
cầu, góp phần làm tăng lạm phát 
đối với các nhu yếu phẩm như 
nhiên liệu và thực phẩm.

Hôm 04/03, Bộ trưởng 
Thương mại và Công nghiệp Nga 
khuyến nghị các nhà sản xuất 
phân bón của nước này ngừng 
xuất cảng, với lý do không chắc 
liệu những mặt hàng xuất cảng 
này có tiếp cận được thị trường 
ngoại quốc hay không.

Ngay cả trước khi xảy ra cuộc 
xâm lược, giá phân bón đã tăng 
chóng mặt, phần lớn là do giá 
khí đốt cần thiết để vận chuyển 

phân bón qua các quốc gia và 
các châu lục tăng. Tại New 
Orleans, phân đạm urê thông 
thường tăng 29% lên 705 USD/
tấn Mỹ, lập kỷ lục về lạm phát 
giá trong một ngày trong lịch sử 
45 năm. Vào thời điểm mở cửa 
thị trường hôm 07/03, giá đã 
tiếp tục tăng lên 850 USD/tấn 
Mỹ và xu hướng này không có 
dấu hiệu giảm xuống khi xuất 
cảng phân bón của Nga tiếp tục 
vắng bóng một cách đáng lo 
ngại trên thị trường toàn cầu.

Tình trạng khan hiếm phân 
bón đã thúc đẩy một số chuyên 
gia hình dung ra những sản 
phẩm thay thế sáng tạo mà 
nhiều người không ưa chuộng.

Trong những năm gần đây, 
ba tiểu bang đã thông qua đạo 

luật hợp pháp hóa việc khử hữu 
cơ tự nhiên, hay còn được gọi 
là “phân hủy thi thể người”, 
một phương tiện mới và gây 
tranh cãi để xử lý thi thể người 
bằng cách hòa tan thi thể người 
trong nước để dùng làm phân 
bón. Đối với những người ủng 
hộ, đó là một cách hợp lý về 
mặt sinh thái để đưa thi thể con 
người về lại với môi trường; đối 
với các nhà phê bình, đó là một 
sự thiếu tôn trọng kỳ lạ và mất 
nhân tính đối với những người 
đã khuất.

Quá trình phân hủy thi thể 
người vẫn còn lâu mới trở thành 
một yếu tố quan trọng trong 
ngành công nghiệp phân bón, và 
các quy trình như vậy còn quá xa 
so với những tác động tức thời 

của cuộc xâm lược của Nga. Tuy 
nhiên, nếu giá phân bón vẫn căng 
thẳng do xung đột kéo dài ở Đông 
Âu, thì các nguồn phân bón thay 
thế có thể trở nên hấp dẫn hơn.

Trong tương lai gần, hậu 
quả sẽ được thể hiện thông 
qua giá lương thực tăng cao — 
một gánh nặng sẽ không chừa 
một ai, ảnh hưởng đến một 
trong những nhu cầu thiết yếu 
nhất đối với cuộc sống của con 
người. Đối với người tiêu dùng, 
việc thiếu phân bón của Nga có 
thể ảnh hưởng trực tiếp, khiến 
các gia đình gặp khó khăn khi 
phải chi ngày càng nhiều hơn 
cho thực phẩm từ nguồn thu 
nhập của họ.

Chánh Tín biên dịch

Chi phí phân bón tăng sẽ ảnh hưởng đến giá lương thực trên toàn thế giới

những cuộc thảo luận về một điều 
hiển nhiên – việc ngăn chặn sự phụ 
thuộc của Hoa Kỳ vào dầu của Nga 
trong khi ông Biden lại gia tăng 
phụ thuộc đáng kể và mù quáng, 
và hiện đang tài trợ cho hành động 
gây hấn của ông Putin. Trừ phi ý 
định thực sự của ông ấy là phá hoại 
đất nước này, còn không thì sự thơ 
ngây của vị tổng thống của chúng 
ta thật bất thường.

Ngay cả “khoa học” cũng hầu 
như không lý giải nổi.

Bên cạnh sự mất uy tín của tổng 
thống của chúng ta, ông ấy vẫn từ 

chối quy lỗi cho ông Putin về 
những tội ác chiến tranh hiển 
nhiên mà tất cả chúng ta đều 
thấy trên truyền hình. Có 
lẽ, ông Biden sợ rằng ông sẽ 
phải làm gì đó để giải quyết 
vấn đề này.

So sánh tổng thống của 
chúng ta với đương kim Tổng 

thống huyền thoại của Ukraine 
Volodymyr Zelenskyy, khi được 
hỏi cảm thấy như thế nào trong 
hoàn cảnh căng thẳng nhất tại 
cuộc họp báo của mình hôm 
03/03, đã trả lời rằng ông cảm 
thấy ổn vì ông “hữu ích”.

Ông nói rõ thêm rằng điều mà 
bất kỳ con người nào cũng muốn 
đó là cảm thấy mình có ích cho 
người khác.

Ông Zelenskyy, trong khi cảm 
ơn xã giao sự hỗ trợ hiện tại của 
Hoa Kỳ, cũng tự hỏi tại sao Hoa Kỳ 
không ở đó sớm hơn. Tất cả chúng 
ta cũng nên xem xét nhiều tuần 
cảnh báo về lượng lớn quân đội Nga. 
Chúng ta liên tục được thông báo 

rằng Nga sắp xâm lược. Tại sao vũ 
khí và vật tư đã không được gửi đi?

Tin tốt trong tất cả những điều 
này là liên minh NATO cuối cùng 
đã thức tỉnh, điều mà ông Trump đã 
thúc giục và thúc đẩy bằng cách yêu 
cầu các thành viên đóng góp nhiều 
hơn. Mặc dù Đức phụ thuộc nhiều 
hơn vào dầu của Nga so với chúng 
ta, nhưng thủ tướng mới của họ 
dường như sẵn sàng đối đầu với ông 
Putin hơn so với chúng ta.

Cuối cùng đó là một điều gì đó 
đáng hổ thẹn, và tôi biết tôi không 
đơn độc khi tự hỏi làm thế nào đất 
nước của chúng ta có thể chịu đựng 
được chính quyềnBiden–Harris tới 
gần ba năm nữa.

Bề ngoài có vẻ kỳ quặc, nhưng 
cựu thành viên Đảng Dân Chủ 
Vernon Jones, hiện đang tranh cử 
với tư cách là thành viên Đảng Cộng 
Hòa cho Hạ viện ở Quận số 10 của 
Quốc hội ở Georgia, đã có một giải 
pháp mà ông đã nói với ông John 
Fredericks của Real America’s Voice.

Ý tưởng là Jones, giả sử ông ấy 
thắng, sẽ đề nghị Donald Trump 
cho vị trí chủ tịch Hạ viện (Quý vị 
không cần phải là một nghị sĩ thực 
tế để nắm giữ vị trí đó.) Với ông 
Trump là chủ tịch Hạ viện thì Hạ 
viện có thể bỏ phiếu để luận tội và, 
tôi cho rằng giả sử một Thượng viện 
của Đảng Cộng Hòa, thực sự kết tội 
ông Biden và bà Harris, để người kế 
tiếp là chủ tịch Hạ viện, làm tổng 
thống (tức là không ai khác ngoài 
ông Trump).

Nói đây là một kế hoạch dài hơi 
thì có vẻ hơi khiêm tốn. Dù sao thì 
với tình hình hiện tại của chúng ta, 

nó ít nhất cũng có một sức hút biểu 
trưng nhất định. Mà biết đâu đấy?

Thực tế hơn, chúng ta, với tư 
cách là công dân, có thể phải đối 
mặt với một vấn đề còn nghiệt ngã 
hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Putin 
không dừng lại? Điều gì sẽ xảy ra 
nếu ông ta tiếp tục băng qua biên 
giới của Ukraine vào một quốc gia 
NATO mà theo thỏa thuận phòng 
thủ chung, chúng ta nhất định phải 
tham chiến?

Quý vị không cần phải là người 
tân bảo thủ mới nhận ra rằng, tại 
thời điểm đó, chúng ta sẽ có ít lựa 
chọn – nghĩa là, trừ phi chúng 
ta bằng lòng với khối đồng minh 
mạnh mẽ hơn của ông Putin trên 
Thái Bình Dương. Quá nhiều người 
trong chúng ta đã làm vậy.

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

GETTY IMAGES
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người dân ít đi.
Công ước Hiến Pháp năm 1787 đã suy 

xét việc có cho phép chính phủ liên bang 
nắm giữ vĩnh viễn những vùng bất động 
sản rộng lớn, nhưng đã bác bỏ ý kiến này. 
Hầu hết các Nhà Sáng Lập ra Hiến Pháp 
đều hiểu rằng để hạn chế chính phủ liên 
bang cần phải hạn chế quyền sở hữu đất 
đối với chính phủ liên bang.

Điều khoản tài sản của Hiến Pháp 
(Điều IV, Mục 3, Khoản 2) điều chỉnh 
quyền sở hữu đất đai của liên bang trong 
ranh giới tiểu bang. Nó trao cho Quốc hội 
thẩm quyền về việc không đủ điều kiện để 
bán đất, và không có quyền lực hay tư cách 
để mua đất. Điều khoản trong Hiến Pháp 
(Điều I, Mục 8, Khoản 17) quy định quyền 
có được quyền tài phán của liên bang đối 
với lãnh thổ trong ranh giới tiểu bang.

Văn bản của tài liệu, cùng với lịch sử 
của nó, cho thấy rằng chính phủ liên bang 
có thể có được quyền sở hữu hoặc quyền 
tài phán đối với diện tích dành riêng cho 
một hoặc nhiều mục đích được liệt kê cụ 
thể. Nhưng Hiến Pháp không cho phép 
mua các khu đất chỉ vì chính phủ nghĩ 
rằng sẽ rất tốt nếu mua được. Tài sản có 
được vượt quá nhu cầu của hiến pháp 
(chẳng hạn như tài sản có được theo điều 
ước quốc tế) phải được bán đi.

Do đó, điều khoản đặc khu chỉ nói về 
một quận thủ đô và “những công trình 
cần thiết”. Như Hiến Pháp sử dụng từ này, 
“Công trình” có nghĩa là nơi sửa chữa xây 
dựng dưới mọi hình thức, không chỉ các 
cấu trúc bao quanh. Tuy nhiên, "Công 
trình" không bao gồm các vùng lãnh thổ 
rộng lớn. Trước năm 1938, các vụ kiện 
của Tối cao Pháp viện về khu vực của liên 
bang liên quan đến các khu vực có quy 
mô hạn chế dành riêng cho các mục đích 
liệt kê. Ví dụ bao gồm các cơ sở điều phối 
giao thông (được bao gồm trong những 
quyền lực thương mại của Quốc hội) và 
các cơ sở quân sự. Ngoại trừ vùng được gọi 
là Washington được Hiến Pháp cho phép 
riêng một cách rõ ràng, các vùng khác 
tương đối nhỏ.

Trải rộng 748,000 mẫu Anh, Công 
viên Quốc gia Yosemite không phải là một 
“Kiến trúc cần thiết”. Nó không phục vụ 
cho mục đích nào được đề cập trong Hiến 
Pháp. Đúng hơn, đó là một khu bảo tồn môi 
trường và giải trí quý giá và cần được bảo 
vệ và quản trị bởi một tổ chức được ủy thác 
— hoặc có thể bởi tiểu bang California — 
chứ không phải bởi chính phủ liên bang bị 
chi phối chính trị ở mức cao.

Tuy nhiên, trong vụ Collins kiện 
Yosemite Park & Curry Co., Tối cao Pháp 
viện đã phán quyết rằng việc nhượng lại 
Yosemite của California cho chính phủ liên 
bang là hợp lệ theo điều khoản luật về đặc 
khu. Chỉ có thẩm phán James McReynolds 
không đồng ý. Kể từ phán quyết đó, tòa án 
đã cho phép liên bang sở hữu hoặc kiểm 
soát đất gần như không giới hạn.

Thiệt hại thực tế từ Quyết định
của Tòa án
Những độc giả không có kinh nghiệm 
về miền Tây nước Mỹ có thể không đánh 
giá được mức độ tai hại của quyết định 
Collins. Điều này đã phê chuẩn quyền 
lực của các quan chức liên bang và các 
chính trị gia đối với 28% bất động sản của 
Mỹ. Bất động sản này nằm ở phương Tây 
không cân xứng: Liên bang sở hữu hơn 
80% Nevada, hơn 60% Alaska, Idaho và 
Utah, và hơn một nửa Oregon.

Phần lớn những vùng đất này không 
có giá trị đặc biệt và không có lý do gì để 
chính phủ liên bang sở hữu nó — ngoài 
quyền lực chính trị. Hầu hết mọi người 
đều đồng ý rằng chất lượng quản trị của 
liên bang không cao.

Quyền sở hữu đất đai của liên bang 
cũng tạo điều kiện cho bộ máy quan liêu 
và các nhóm lợi ích đặc biệt phát triển 
mạnh nhờ sự kiểm soát của liên bang để 
thao túng cử tri và quan chức trong các 
bang ở miền Tây, do đó cản trở quyền tự 
quản của địa phương và bóp méo nghiêm 
trọng toàn bộ cán cân hiến pháp.

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 5 “Killing 
Economic Freedom” trong loạt bài “Tối 
Cao Pháp Viện Viết Lại Hiến Pháp Như 
Thế Nào”.

Minh Khanh biên dịch

ROB NATELSON

Phần đầu tiên, thứ hai và 
thứ ba trong loạt bài này 
giải thích rằng Hiến Pháp 
đã tạo ra một chính phủ 

liên bang nhỏ và đơn giản. 
Các bài đó thảo luận về cách 

Thỏa thuận mới (New Deal) của Tổng 
thống Franklin D. Roosevelt (FDR) tiến 
đến các giới hạn của Hiến Pháp trong 
những năm 1930, cách Tối cao Pháp viện 
ban đầu đã cố gắng cân bằng Thỏa thuận 
mới với Hiến Pháp và cách tòa án cuối 
cùng ngừng áp dụng các giới hạn hiến 
pháp đối với quyền chi tiêu của Quốc hội.

Phần thứ tư này liên quan đến cách 
ông Roosevelt bắt đầu thu xếp các 
nhân sự của tòa án để bảo đảm đa số 
là người ủng hộ mình, thuật ngữ để 
chỉ hành động này là  “đóng gói tòa án” 
(pack the court).

1937 đến 1938: FDR bắt đầu ‘Đóng 
gói Tòa án’
Ông Roosevelt đã thất bại trong nỗ lực 
nổi tiếng của mình để “đóng gói tòa 
án” bằng cách mở rộng quy mô của nó, 
một phần vì Chánh án Charles Evans 
Hughes đã đi trước ông ta về chính trị. 
Tuy nhiên, FDR đã có thể đạt được mục 
tiêu cuối cùng của mình bằng cách đề cử 
người thay thế các thẩm phán nghỉ hưu.

Ông ấy không đề cử các luật gia dày 
dạn kinh nghiệm. Trên thực tế, ngoại trừ 
một ngoại lệ, không ai trong số những 
người được đề cử của ông đã từng làm 
thẩm phán toàn thời gian. Thay vào đó, 
ông chọn các nhà hoạt động chính trị 
ủng hộ Thỏa thuận mới — bao gồm một 
số cũng có tài năng — sẵn sàng hy sinh 
Hiến Pháp vì lợi ích của  nghị trình tự do.

Việc ông Willis Van Devanter nghỉ 
hưu vào mùa xuân năm 1937 đã tạo ra 
cơ hội bổ nhiệm đầu tiên của tổng thống. 
Ông ấy đã chọn lúc đó Thượng nghị sĩ 
Hugo Black (Dân chủ-Alabama), có lẽ 
là phần thưởng cho sự ủng hộ của ông 
Black đối với Thỏa thuận mới. Việc bổ 
nhiệm chắc chắn không dựa trên thành 
tích: Kinh nghiệm tư pháp duy nhất của 
ông Black là hai năm làm thẩm phán tòa 
án thành phố bán thời gian.

Ông Black vẫn còn ngồi trên ghế 
thẩm phán khi tôi còn học trường luật. 
Các giảng viên theo trường phái tự do 
đã miêu tả ông như một người đàn ông 
đứng tuổi, dễ mến, khô khan với lý 
thuyết riêng về tự do ngôn luận của Tu 
chính án thứ nhất. Họ không thảo luận 
về những năm đầu của ông Black trên 
ghế thẩm phán, khi ông tự do đưa ra lập 
luận tại sao Quốc hội và chính phủ có thể 
làm bất cứ điều gì họ muốn.

Một minh họa tốt là ý kiến đồng tình 
của ông Black trong trường hợp năm 
1939 trong vụ Coleman kiện Miller. 

Theo ý kiến trong vụ đó, ông Black tuyên 
bố — không quan tâm đến cả lịch sử và 
văn bản hiến pháp — rằng Quốc hội có 
“quyền lực độc quyền” đối với toàn bộ thủ 
tục tu chính hiến pháp. Theo giả thuyết 
của ông Black, Quốc hội có thể làm bất 
cứ điều gì họ muốn với thủ tục này và các 
tòa án không có cách nào phản ứng.

Rõ ràng, nếu quan niệm này thắng 
thế, Quốc hội sẽ trở thành toàn năng, 
thay đổi Hiến Pháp gần như theo ý 
muốn. Ông Black thực sự đã thuyết phục 
ba đồng nghiệp của mình ký vào ý kiến 
phi lý này.

May mắn thay, ông Hughes có ý thức 
tốt hơn. Quyết định của ông đối với 
tòa án cho thấy một hướng đi ôn hòa 
hơn nhiều. Trong những năm sau đó, 
ông Hughes đã được minh oan, khi các 
thẩm phán ở tất cả các cấp đều chấp 
nhận một cách hợp lý và đồng thuận 
quan điểm của ông ta và bác bỏ quan 
điểm của ông Black.

Đầu năm 1938, FDR đề cử tổng luật sư 
của mình, ông Stanley Reed, thay thế ông 
George Sutherland đã nghỉ hưu. Giống 
như ông Black, ông Reed đã chứng tỏ là 
một thành viên đáng tin cậy của trường 
phái tư tưởng hiến pháp “Chính phủ liên 
bang là toàn năng”.

1938: Tòa án hủy bỏ các lệnh cấm 
sở hữu tài sản đối với liên bang
Việc bổ nhiệm ông Reed của ông 
Roosevelt đã được đền đáp gần như ngay 
lập tức, vì ông Reed đã viết một ý kiến 
yêu cầu tòa án loại bỏ các hạn chế của 
Hiến Pháp đối với quyền sở hữu đất đai 
của liên bang.

Quyền lực đối với đất đai là quyền lực 
đối với con người. Khi chính phủ thu hồi 
hoặc giữ lại đất, các phương tiện truyền 
thông tự do nói rằng chính phủ đang 
“bảo tồn” hoặc “bảo vệ” nó. Nhưng đó là 
xảo ngôn. Quyền sở hữu của chính phủ 
thường có nghĩa là quyền lực của các 
quan chức lớn lên hơn và quyền tự do của 

JOHN W
ILLIAM W

ATERHOUSE/GETTY

Tác phẩm “Gather Ye Rosebuds While Ye May”, 1909 của John William Waterhouse.

Taft Point ở Công viên Quốc gia Yosemite, California. 

Tác phẩm này vẫn 
được biểu diễn 
trên khắp thế 
giới vào ngày nay. 
Phải thừa nhận 
một điều, không 
có một giọng nữ 
cao nào mà chưa 
từng ước ao được 
trình bày tác 
phẩm mang tính 
biểu tượng này.

Tối cao Pháp viện đã viết lại 
Hiến Pháp như thế nào 
Phần 4: Xếp chỗ trong Tòa Án bằng những người phe mình  — 
và vụ lấy đất cho Liên Bang

JESSE GARDNER/UNSPLASH

thân biết tôi là một nhạc sĩ, đã vội vã 
chạy về phía tôi, vừa thở dốc vừa bảo 
rằng, “Tôi đã phát hiện ra bản nhạc 
đẹp nhất từng được viết!” Tay cô ra 
hiệu và mắt cô lóe lên khi cô chuẩn bị 
cho tôi biết về bản nhạc đẹp nhất ấy.

Tôi mỉm cười và thong dong đáp 
lại: “Có phải Flower Duet?” Cô tròn 
mắt ngạc nhiên như thể đã bị tôi nhìn 
xuyên qua tâm hồn, cô thắc mắc: 
“Làm sao anh biết?”

Flower Duet là một trong những 
sáng tác mà những người yêu âm 
nhạc cho rằng đã bị “lạm dụng” quá 
mức. Nói rõ ra, bản nhạc này đã hiện 
diện một cách rộng khắp. Nó được 
lồng vào các quảng cáo của hãng 
British Airways, lồng vào các bộ phim 
như True Romance của đạo diễn 

Tarantino và thậm chí được thêm vào 
trong serie phim hoạt hình nổi tiếng 
The Simpsons – nên tôi không chắc 
liệu những người hâm mộ bản nhạc 
này đang bày tỏ thái độ một cách hợm 
hĩnh hay chỉ là là bảo vệ bản nhạc yêu 
thích một cách quá đà. Dù thế nào 
đi nữa, tôi chắc lần đầu khi nghe tác 
phẩm này, chắc hẳn ai cũng bị tuyệt 
tác này chinh phục.

Tuy nhiên, tôi nói với cô bạn của 
mình rằng Flower Duet chỉ là bản 
nhạc đẹp thứ hai. Dĩ nhiên, điều này 
càng khiến cô càng tròn mắt ngạc 
nhiên hơn nữa.

Như thể các vị thần đã chọn nhà 
soạn nhạc Leo Delibes để sáng tác bản 

Xem tiếp trang 15

PETE MCGRAIN 
 

B
ản nhạc Flower Duet với 
giai điệu bất hủ vẫn tiếp tục 
làm thổn thức trái tim của 
nhiều thính giả yêu nhạc. 
Bản nhạc là một màn song 

ca của hai giọng nữ soprano trong một 
vở opera được sáng tác từ năm 1883.

Tôi đã học sáng tác bằng cách 
lắng nghe âm nhạc. Khi tôi cần cảm 
hứng, tôi nghe nhạc. Khi tôi tìm kiếm 
ý tưởng, tôi nghe nhạc. Dĩ nhiên 
việc lắng nghe không được trả thù 
lao, nhưng tôi nhận thức được rằng 
những ích lợi của việc lắng nghe là rất 
lớn lao. Và thế là tôi nghe rất nhiều 
bản nhạc tuyệt vời.

Tôi chợt nhớ có lần một cô bạn 

The Flower Duet
Bản song ca bất hủ  

Các thành viên của Tối cao Pháp viện bao gồm Chánh án Charles Evans Hughes (giữa, hàng trước), người đã 
chống lại nỗ lực của Tổng thống Franklin D. Roosevelt để xóa bỏ quyền phủ quyết của họ bằng cách bổ sung các 
thành viên trẻ hơn đồng cảm hơn với luật Thỏa thuận mới tự do của ông ta tại tòa án. 

MPI/GETTY
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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

Tác phẩm “Tình 
huynh đệ - 
Fraternal Love,” 
1851, của họa sĩ 
William-Adolphe 
Bouguereau. 
Tranh sơn dầu; 
kích thước 
113cm x 146cm. 
Bảo tàng mỹ 
thuật - Museum 
of Fine Arts, 
Boston.

Tác phẩm “Bí 
mật của tình 
yêu”, 1896, 
do họa sĩ 
William-Adolphe 
Bouguereau vẽ. 
Sơn dầu trên 
canvas; kích 
thước 130cm x 
88cm.

Tác phẩm “Vỏ ốc” do họa sĩ William-Adolphe Bouguereau vẽ. Sơn dầu trên canvas; kích thước 130cm x 88cm.

Mời quý vị thưởng 
thức giai điệu của 
bản song ca bất 
hủ Flower Duet 
do 2 ca sĩ Anna 
Netrebko và Elina 
Garanca thể hiện.

Tác phẩm “Lilium Auratum”, 1871, được thực hiện bởi John Frederick Lewis. 

nhạc Flower Duet, và mặc dù, trên 
thực tế, dù ông sinh ra ở Pháp năm 
1836 – trước khi có sự xuất hiện của 
xe hơi, điện thoại hay phi cơ, bản 
nhạc này vẫn trường tồn với thời gian 
cho tới bây giờ. Ngay cả các nhà soạn 
nhạc cổ điển ngày nay cũng phải 
nỗ lực phi thường để đạt được mức 
độ tinh tế, sang trọng, và đẹp đẽ đó.

Nhà soạn nhạc Tchaikovsky khi 
nghe một tác phẩm của nhà soạn 
nhạc Delibes, vở opera mang tên 
Sylvia, đã thốt lên rằng: “Thật là 
quyến rũ, thật là duyên dáng, giai 
điệu mới đẹp đẽ nhường nào, tiết 
tấu nhịp nhàng, tất cả tạo nên sự 
hài hòa tuyệt vời. Tôi đã cảm thấy 
rất xấu hổ. Giá mà tôi nghe bản nhạc 
này sớm hơn, thì tôi đã không viết 
tác phẩm Swan Lake (Hồ Thiên 
Nga).” Delibes đã làm mọi người 
ngạc nhiên khi ông viết vở opera 
Lakmé, và từ vở kịch này mà tác 
phẩm Flower Duet nổi tiếng được 
sáng tác.

Vở Lakmé được biểu diễn lần đầu 
tại nhà hát Opera Comique ở Paris 
vào năm 1883. Đến tháng 05/1921, 
nó đã có được buổi biểu diễn thứ 
1,000 tại đây.

Vở opera này, giống như nhiều vở 
khác cùng thời, là một câu chuyện 
tình bi thương. Lakmé, con gái của 
một vị linh mục, và người hầu gái của 
nàng, Mallika, đang hái những bông 
hoa dọc theo bờ sông trong cảnh 
đầu tiên của vở opera. Họ mường 
tượng rằng mình đang trôi lững lờ 
bên dưới mái những vòm trắng kết 
bằng hoa lài. Họ lắng nghe những 
tiếng chim hót đẹp đẽ và cùng song 
ca. Khúc hát này làm mê đắm anh 
lính trẻ đang ẩn náu bên bờ sông, 
và tất nhiên, anh ta đã say mê nàng.

Tác phẩm được dàn nhạc thể 
hiện ở nhịp 6/8. Bài hát đem đến sự 
du dương của làn gió, như thể một 
điệu Valse mượt mà. Cách hòa bè rất 
quyện của các nghệ sĩ opera khiến 
cho phần thứ ba của tác phẩm thêm 
phần lung linh; đó là giai điệu thánh 
thót như tiếng chim và trong trẻo 
như dòng nước trong lành của chính 
dòng sông đó. 

Cách hát ngọt ngào đầy khao 
khát của họ lúc trầm lúc bổng trước 
khi đến phần điệp khúc. Hai giọng 
ca, một nữ cao soprano và một nữ 
trung Mezzo-soprano, như đang bay 
bổng cùng với giai điệu nghe vừa da 
diết vừa mong manh, vừa rung động 

vừa sảng khoái.
Cấu trúc của giai điệu và các 

điểm đối âm trong hai giọng hát đã 
làm nên một bản nhạc opera đầy 
xúc cảm với những nốt cao ngoạn 
mục làm nức lòng người hâm hộ. 

Những nốt cuối dường như bị 
treo lơ lửng, lắng đọng trong không 
khí một lát, trước khi motif cũ được 
lặp lại bằng một điệp khúc nhẹ 
nhàng, cuối cùng đưa thính giả đắm 
mình trong sự hân hoan nhẹ nhàng 
nhưng không kém phần tinh tế.

Đó là một hiệu ứng ngoạn mục 
khiến tâm trí được thả lỏng và len 
vào đến tâm khảm người nghe, bay 
vượt qua khoảng trống giữa một 
tác phẩm âm nhạc tuyệt vời và trải 
nghiệm cảm xúc thuần khiết của 
con người. 

Tôi khuyên bạn nên tìm trên 
internet để thưởng thức một diễn 
xuất của Anna Netrebko và Elina. Tôi 
chắc rằng bạn sẽ không thất vọng.

Ba tác phẩm nhạc kịch kinh điển 
của nhà soạn nhạc Delibes: Sylvia, 
Coppélia, và Lakmé đã nhận được sự 
chào đón nồng nhiệt từ công chúng. 
Tuy nhiên, chúng đã không đứng 
vững trước thử thách của thời gian 
giống như một số sáng tác của Ý vào 
thời đó, như vở Tosca hay Madame 
Butterfly. Ví dụ như vở Lakmé được 
ra mắt trong thời kỳ Anh chiếm 
đóng Ấn Độ. Khi sự chiếm đóng 
kết thúc, thế giới tiếp tục đi về phía 
trước, rồi chính trị hiện đại, sự phát 
triển của xã hội… đã khiến những 
tác phẩm như vậy bị mai một.

Trong khi một số vở opera và 
múa ballet có thể đã mất đi sự ưu ái 
từ công chúng, những phân đoạn, 
những bản nhạc là trích đoạn của 
những tác phẩm lớn vẫn thường 
xuyên tiếp tục góp mặt trong cuộc 
sống của chúng ta. Và may mắn 
thay, đó là trường hợp của bản nhạc 
Flower Duet. Tác phẩm đã giành 
được vị trí xứng đáng ở vị trí trung 
tâm khi nhắc đến những tác phẩm 
cổ điển. Và hơn hết, tác phẩm này 
vẫn được biểu diễn trên khắp thế 
giới vào ngày nay. Phải thừa nhận 
một điều, không có một giọng nữ 
cao nào mà chưa từng ước ao được 
trình bày tác phẩm mang tính biểu 
tượng này.

Với tư cách là một nhà soạn 
nhạc, tôi sẽ cảm thấy vô cùng may 
mắn nếu bản thân có thể soạn ra 
một giai điệu tương tự rồi giải nghệ. 
Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến tôi 
cảm nhận rằng những đóng góp của 

The Flower Duet – Bản song ca bất hủ  
Tiếp theo từ trang 13

Lời khuyên cho những bà mẹ:
Luôn yêu thương và luôn lắng nghe

ANDREA NUTT FALCE
 

ua những bức vẽ của mình, 
họa sĩ William-Adolphe 
Bouguereau đã thể hiện 
tình yêu với những cung 
bậc và những sắc thái vô 

cùng đa dạng và phong phú.
Thế giới vang rền với đủ loại tiếng 

nói, với đủ loại tiếng ồn.
Có những tiếng nói nhẹ nhàng, tốt 

đẹp và cũng có những giai điệu đẹp 
đẽ và chân thành. Tuy nhiên, trong 
những thanh âm mà hàng ngày ta 
thường nghe thấy, có rất nhiều âm 
thanh lạc điệu, khiến ta vô cùng khó 
chịu. Có những lời nói hợp lý hợp 
tình, trong sáng thánh thiện. Trong 
khi đó, cũng có nhiều lời nói hằn học, 
trái tai. Rõ ràng, ngôn từ chính là biểu 
hiện của nội tâm, là biểu hiện của suy 
nghĩ. Và nội tâm của chúng ta cũng 
được phản ánh thông qua nghệ thuật.

Đối với người mẹ, lắng nghe cũng 
là nghệ thuật, là một kỹ năng cần phải 
học. Trên thực tế, người mẹ thường 
xuyên bị quấy rầy với đủ loại tiếng ồn, 
với đủ loại âm thanh huyên náo: tiếng 
con làm vỡ đồ đạc, tiếng trẻ con hát 
hò inh ỏi, tiếng con đòi mẹ, tiếng con 
khóc, tiếng con cười đùa ầm ỹ.

Âm thanh của trẻ con, nhìn chung 
là trong trẻo và đẹp đẽ, nhưng đôi 
khi lại là điều phiền toái. Và khi trẻ 
đang hào hứng với những hoạt động, 
với những trò chơi, để dần phát triển, 
thì người mẹ thường bận bịu để giải 
quyết hàng tá việc nhà.

Người Mẹ trong khi tâm trí đang 
bị chi phối bởi công việc, cũng thường 
hướng tai nghe ngóng các con, để biết 
đâu là thanh âm của sự vui thú và đâu 
là thanh âm của sự cáu kỉnh. 

Tôi cũng có bốn con nhỏ, vì thế tôi 
phải chịu đựng những tiếng léo nhéo 
từ con mình: khi thì chúng hòa thuận, 
khi thì chúng gây gổ. Đôi lúc tôi vui vẻ 

mỉm cười với những việc chúng làm, 
nhưng đôi khi, tôi cũng phải nhanh 
chóng cho chúng những lời giáo huấn. 
Thật ra, khi có trẻ nhỏ ở nhà, sự huyên 
náo là lẽ thường tình. Trái lại, sự yên 
ắng mới là điều đáng báo động. 

Trong một gia đình bình thường, 
sự yên tĩnh là điều hiếm khi bắt gặp. 
Hãy nhớ, sự yên ắng luôn đồng hành 
cùng tai họa. Ví dụ nhé, không khí sẽ 
trở nên yên ắng khi một đứa bé “lẻn 
vào” ngăn bên dưới bồn rửa chén tại 
nhà bếp và “khám phá” được hàng tá 
hóa chất tẩy rửa.

Một ngày khác, tôi ngồi đang trong 
nhà nguyện cùng đứa con bốn tuổi. 
Nhóc con nhấm nháp chút thức ăn 
vặt, bước đi lững thững, và lâu lâu lại 
quỳ gối cầu nguyện cùng tôi. Tôi và 
con ở đó hồi lâu thì một vị linh mục 
bước vào để cầu nguyện. 

Bỗng nhiên, khi có thêm một người, 
tôi chợt nhận ra âm thanh rào rạo khá 
phiền toái phát ra từ đứa con mình khi 
bé đang ăn bánh quy. Tôi, lòng cảm 
thấy ái ngại đã cười và nói với vị linh 
mục, “Một người mẹ khó lòng nhận ra 
sự ồn ào của con mình trừ khi cô ấy 
nhận ra người khác đang lắng nghe.” 

Ông nhẹ nhàng đáp lại bằng một 
câu chuyện về mẹ Teresa: “Một sơ 
vừa vào tu viện hỏi mẹ rằng liệu sự 
huyên náo ngoài kia có làm xao nhãng 
những lời nguyện cầu của người. Mẹ 
Teresa đáp lại: Sự huyên náo nào cơ?”

Và thế là tôi hiểu tại sao người ta 
gọi Người là “Mẹ”. 

Tình yêu của mẹ: Dạy trẻ phân 
định đúng sai trong thế giới 
hiện đại
Khi nói đến tình yêu, ngôn ngữ Anh 
có ít cách diễn đạt hơn khi so sánh với 
những ngôn ngữ khác. Lấy tiếng Hy 
Lạp cổ đại làm ví dụ, người Hy Lạp 
làm rõ nhiều sắc thái và các biểu hiện 
khác nhau của tình yêu và sự luyến 

ái. Từ eros nói về tình yêu dựa trên 
sự hấp dẫn giới tính. Từ Philia là tình 
yêu cao thượng, hai người coi nhau 
như bạn bè, là tri kỷ. Storge là từ dùng 
để biểu đạt tình yêu mà những người 
thân trong gia đình dành cho nhau. 
Từ agape là tình yêu của Thượng đế 
dành cho nhân loại, hoặc tình yêu 
của con người dành cho đấng tối cao 
nhưng mang ý nghĩa hi sinh.

Tình yêu có muôn hình vạn trạng. 
Tình yêu mà người mẹ dành cho con 
là thứ tình cảm đặc biệt nhất bởi vì 
tình cảm đó không mang theo tư lợi. 
Tình yêu thuần túy luôn là cho đi, là 
dành những điều tốt đẹp cho người 
mình yêu. Khi yêu, người ta, dĩ nhiên, 
không làm điều xấu cho nhau, mà 
ngược lại, họ sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Thánh Paul miêu tả bản chất của 
tình yêu theo một cách vô cùng khác 
biệt, “Tình yêu thương là kiên nhẫn, 
tình yêu thương là tử tế; tình yêu 
thương chẳng ghen tị, chẳng khoe 
mình, cũng không hề kiêu ngạo.”

Bởi vì ngôn ngữ Anh không có 
nhiều sắc thái từ để miêu tả một cách 
thật chính xác các cung bậc của tình 
yêu, từ yêu – love đã bị lạm dụng, đã 
được dùng “sai”. Đã bao lần bạn nói 
“tôi yêu món bánh này” hoặc “tôi yêu 
chiếc xe này”? Nghĩa của từ yêu – love 
trong hai ngữ cảnh trên hoàn toàn 
khác, và muôn phần không thể so 
sánh khi nói đến tình yêu trong ba chữ 
“Con yêu mẹ.” Khi cách diễn đạt của 
các ý tưởng về cuộc sống và tình yêu 
đang nhanh chóng thay đổi, những 
khẩu hiệu hoa mỹ trở nên sáo rỗng.

Tình yêu luôn luôn là giá trị mang 
tính nền tảng của nhân loại. Vậy nên, 
nó cần phải được thực hành, được 
suy xét, và được công nhận. Nhân dịp 
Ngày Thanh niên Thế giới lần thứ 23, 
Giáo hoàng Benedict XVI đã trao lời 
khuyên cho những khán giả đương ở 
tuổi vị thành niên.

“Tình yêu có một đặc điểm riêng,” 
Ngài nói. “Khác với sự say mê hoặc 
hay thay đổi, tình yêu có một nhiệm 
vụ hoặc mục đích để hoàn thành: 
không thay đổi. Tình yêu, tự bản chất 
là trường tồn.”

Thật vậy, tình yêu luôn mang tính 
trường cửu.

Để có thể yêu, cũng như đem 
những điều tốt đẹp đến cho người 
mình yêu, việc phân biệt giữa những 
xúc cảm, những rung động không tên, 
những loại tính khí khác nhau là điều 
cần thiết. Trong thời đại mà toàn xã 
hội đang cổ xúy cho việc để cảm xúc 
chi phối mọi thứ, tình yêu là thứ rất 
dễ đổi dời, nên tôi nhắc nhở con mình 
rằng yêu là một hành động. Khi chúng 
ta thực sự yêu, sự yên bình, niềm vui, 
sự độ lượng sẽ là kết quả tất yếu. 

William-Adolphe Bouguereau, một 
nghệ sĩ với trường phái hiện thực hàn 
lâm Pháp sống từ thế kỷ 19 và cuối thế 
kỷ 20. Ông đã vẽ nhiều tác phẩm lấy 
cảm hứng từ tình yêu, với các cung bậc 
khác nhau mà những người nói tiếng 
Anh ngày nay chỉ đơn giản gọi là “Love” 
(Tình yêu). Những tác phẩm của ông 
vô cùng phong phú và một số tác phẩm 
tiêu biểu đã được thêm vào bài viết này. 

Tác phẩm của ông mà tôi yêu thích 
nhất là Vỏ ốc – The Shell, được sáng 
tác vào năm 1871. Bức họa cho thấy 
một người mẹ đang nhẹ nhàng chỉ 
bảo đứa con cách lắng nghe để phân 
biệt được những thanh âm của thế 
giới này.

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

Song Ngư biên dịch

mình thật diệu kỳ. 
Tuy nhiên, dù bản nhạc Flower 

Duet tuyệt vời đến mức thính giả 
phải giật mình thán phục, bạn sẽ 
cảm thấy ngạc nhiên khi nhận thức 
được rằng vẫn còn những bản nhạc 
khác đang chờ đợi đôi tai tò mò của 
những thính giả yêu nhạc. Đó chính 
là cách chúng ta được ban ơn: mỗi 
hành động vô tâm một cách điên rồ 
mà ta cáo buộc nhân loại, chúng ta 
hãy dừng lại để nhìn lại kho tàng – 
một kho tàng tràn ngập những điều 
tích cực dành cho chúng ta, đầy trí 
huệ và đẹp đẽ đáng kinh ngạc, được 
thể hiện thông qua văn học, nghệ 
thuật, và âm nhạc.

Và vì vậy, tôi bảo đảm với người 
bạn dấu yêu của mình rằng chắc 

chắn, xét về mặt toán học, cô ấy thế 
nào cũng sẽ tìm thấy một giai điệu 
đặc biệt, một giai điệu sẽ khiến cô 
nhìn nhận rằng đó là "bản nhạc đẹp 
nhất từng được viết ra.” Vậy thì, 
Flower Duet sẽ trở thành bản nhạc 
đẹp đẽ thứ hai. Nhưng mà, điều đó 
mới khó tin làm sao!

Ông Pete McGrain là nhà văn, đạo 
diễn, nhà soạn nhạc nổi tiếng với bộ 
phim Ethos, cùng sự tham gia diễn 
xuất của diễn viên Woody Harrelson. 
Ông Pete McGrain sống ở Los Angeles. 
Ông xuất thân từ thành phố Dublin, 
Ireland, nơi ông tốt nghiệp từ trường 
Cao đẳng Trinity.
 
Song Ngư biên dịch
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DAVID HATFIELD

DAVID HATFIELD DAVID HATFIELD

COURTESY OF KEVIN BERRY

Bảo tồn từng căn nhà di sản quốc gia

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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thành phố lớn, thế hệ Millennials 
đang bị thu hút bởi những căn nhà có 
mức giá thấp hơn, đồng thời họ còn 
có cơ hội để thỏa sức sáng tạo và tự 
làm mọi thứ bằng tay.

Trang web này có một danh sách 
những ngôi nhà có giá trị lịch sử 
đang được rao bán trên cả nước. Đây 
là một dự án tâm huyết đã được cô 
Finkelstein xây dựng vào năm 2016 
với hy vọng truyền đạt cho mọi người 
những giá trị và vẻ đẹp của những 
ngôi nhà cổ.

Các công ty bất động sản thường 
có những khoản khuyến mãi nhỏ 
đối với những ngôi nhà đã mục nát. 
Cô Finkelstein chia sẻ, “Điều bạn 
nhận được cuối cùng là một tấm 
ảnh mờ đầy bụi bặm được chụp 
trong bóng tối từ chiếc iPhone của 
một ai đó. Nhưng trong căn nhà đó 
có một phòng tắm theo phong cách 
Art Deco. Và sau đó kiểu như… chờ 
một chút, chẳng ai có thể thấy được 
điều này cả. Vì vậy tôi thấy rằng 
mình cần phải cho mọi người biết 
về điều này.”

Sự trân trọng đối với những cổ 
vật đã tạo nên một mối liên hệ với 
những thành viên thuộc thế hệ 
Millennials đang theo dõi Cheap 
Old Houses (tại thời điểm của bài 
viết này, đã có 1.5 triệu lượt theo 
dõi trên tài khoản Instagram). Cô 
Finkelstein cho rằng “người ta đang 
cảm thấy rất, rất ngán ngẩm và nghi 
ngại về tính chóng vánh và dễ dàng 
vứt bỏ của rất nhiều thứ trong cuộc 
sống hiện tại của chúng ta – thức ăn 
nhanh, phục chế nhanh, thời trang 
nhanh – tất cả những thứ ấy.”

Rất nhiều xu hướng gần đây không 
chỉ là lãng phí mà còn vô nghĩa. “Bạn 
muốn có cảm nhận về sự hữu ích 
trong ngôi nhà của mình. Và nếu có 
suy  nghĩ ấy, chính trận đại dịch này 
đã cho chúng ta thấy điều đó,” cô 
khẳng định. Người ta đang ngày càng 
suy xét nhiều hơn về những cách sống 
khác, đặc biệt sau khi họ đã dành 
nhiều thời gian hơn để sống tại nhà. 

 Cô Finkelstein chia sẻ rằng 
số lượt theo dõi trên tài khoản 
Instagram của Cheap Old Houses đã 
tăng nhanh gấp khoảng 3 lần so với 
tỷ lệ bình thường kể từ thời điểm bắt 

đầu trận đại dịch vào đầu năm ngoái.
Cô Laine Berry cũng chia sẻ chung 

cảm nhận khi nói về lối sống hiện đại. 
Cô thổ lộ, “Chúng ta luôn cầm điện 
thoại. Chúng ta luôn ở trên máy tính 
của mình. Và tôi nghĩ rằng chúng ta 
cũng có một chút mong muốn nào đó 
đối những thứ gì đó hoặc một thời 
gian nào đó gần với bản sắc quốc gia, 
điều gì đó đơn giản hơn.”

Đôi vợ chồng nhà Berry hy vọng 
rằng sẽ có nhiều người hơn nữa trên 
khắp đất nước nhận thấy việc đầu tư 
vào một ngôi nhà có tính lịch sử là 
một lựa chọn khả thi. 

Họ mong muốn mọi người hãy 
xem những video của họ và nhận thấy 
rằng công việc ấy thật sự không đáng 
sợ. Tuy nhiên, những người mua nhà 
cũng cần chuẩn bị tâm lý để thực hiện 
một số nghiên cứu nhằm phục dựng 
ngôi nhà với lòng trân trọng.

“Bạn không thay đổi những gì đã 
có từ trước đó. Bạn rất chú tâm vào 
lịch sử của căn nhà, nhưng bạn phục 
hồi lại để có thể sống đầy đủ theo 
tiêu chuẩn thời hiện đại,” cô Laine 
chia sẻ. Điều đó có nghĩa rằng hãy 
nghiên cứu về “điều gì phù hợp và 
không phù hợp với phong cách và 
niên đại của ngôi nhà của bạn.”

Qua nhiều năm, đôi vợ chồng 
nhà Berry đã tích lũy được kho kiến   
thức lớn cỡ bách khoa toàn thư về 
rất nhiều phong cách khác nhau qua 
các thời kỳ, từ các kệ lò sưởi, trụ cầu 
thang, công trình khắc gỗ và các yếu 
tố khác nữa.

Vào hai mươi năm trước, họ sẽ cần 
đến thư viện địa phương để tìm các 
tài liệu trên các tấm vi phim. Ngày 
nay, rất nhiều thông tin đã có sẵn trên 
internet. 

Đôi vợ chồng nhà Berry cảm thấy 
rất mừng khi có một thế hệ mới sẽ 
tiếp bước họ.  

“Đó là điều thú vị nhất đối với tôi, 
khi ai đó nói, ‘Tôi chưa bao giờ nghĩ 
rằng mình có thể làm được điều này. 
Tôi đã rất sợ điều này. Tôi nghĩ nó 
nằm ngoài tầm với cả về cảm quan 
lẫn tài chính. Quan sát các bạn, tôi 
nhận ra điều này là có thể làm được 
đối với tôi,’” cô Laine thổ lộ.

 
Thiên Minh biên dịch

Bảo tồn lịch sử
Hai vợ chồng đã từng thực hiện rất 
nhiều dự án đầy tham vọng – những 
ngôi nhà có phần móng hoàn toàn 
mục nát và dây điện nối với nhau 
bằng băng keo – hầu hết đều không 
đáng để tái sử dụng nữa.

Họ đã bắt đầu việc mua lại và cải 
tạo những ngôi nhà cổ trên khắp 

miền nam Hoa Kỳ từ khoảng 20 năm 
trước. Cô Laine nói rằng cả cô và anh 
Kevin đều đam mê lịch sử và kiến 
trúc, “Cả hai chúng tôi thấy rằng cách 
tốt nhất để bảo tồn một số di sản quốc 
gia là tìm lối ra cho những kiến trúc 
lịch sử tuyệt vời này.”

Đối với họ, những ngôi nhà ấy 
đều phản ánh lịch sử Hoa Kỳ. “Bảo 
tồn những ngôi nhà không chỉ giúp 
bảo tồn văn hoá của chúng ta, mà 
còn truyền đạt những thông điệp 
đến người khác – để mọi người hiểu 
rằng chúng ta đến từ đâu và điều gì 
đã đưa chúng ta đến hôm nay,” cô 
Laine chia sẻ.

Khoảng một năm về trước, họ đã 
bắt đầu ghi lại các dự án của mình 
trên YouTube, cùng các hướng dẫn 
thiết thực về các chủ đề, từ cách 
khôi phục khung tranh lịch sử cho 
đến phương pháp tốt nhất để tách 
phần bọc chì ra khỏi phần gỗ của 
khung tranh.

Họ cũng bắt đầu quay hình các 
chuyến tham quan đến các ngôi nhà 
có tính lịch sử trên thị trường – hầu 
hết đều ở trong điều kiện tốt đáng 
ngạc nhiên so với tuổi đời của chúng 
– và đồng thời giải thích các yếu tố 
kiến trúc một cách chi tiết. 

Đôi vợ chồng đã có một số lượng 
lớn người theo dõi ổn định, những 
người thích cổ vật và mong mỏi được 
“xem, chạm vào, và cảm nhận những 
vật phẩm được tạo ra bởi sức lao 
động,” cô Laine cho hay.

 
Một xu hướng trên đà phát triển
Những ngôi nhà cổ ngày càng trở 
thành lựa chọn phổ biến cho những 
người mua nhà lần đầu.

Cô Elizabeth Finkelstein, 
người đồng sáng lập trang web 
CheapOldHouses.com cùng với 
chồng của mình, đã chia sẻ rằng, khi 
thị trường nhà đất trở nên đắt đỏ và 
chi phí thuê nhà tăng vọt ở nhiều 

ANNIE WU

N
ếu những bức tường có thể 
nói chuyện, thì chúng sẽ kể 
những câu chuyện gì nhỉ?

Suốt cuộc nội chiến 
Hoa Kỳ, những người 

lính Liên bang miền Bắc đã chiếm 
đóng vùng Helena, Arkansas. Họ đã 
đóng quân trong một ngôi nhà theo 
phong cách kiến trúc Phục hưng Hy 
Lạp thuộc sở hữu của một người lính 
Liên minh miền Nam sống tại địa 
phương đó. 

Đó là một tòa biệt thự được xây 
dựng kiên cố vào năm 1858, với 
phần mặt tiền là kiến trúc tam giác 
vững chãi với những hàng cột cao và 
thanh lịch. Người ta nói rằng Tướng 
William Sherman của quân đội Liên 
bang đã ở lại đó để hoạch định kế 
sách cho những trận chiến của ông.

Khi ngôi nhà này được rao bán, 
cặp vợ chồng Laine và Kevin Berry 
đã không thể kiềm lòng. Họ là những 
người có niềm yêu thích đặc biệt 
dành cho những ngôi nhà cổ mang 
tính lịch sử và được chế tác thủ công 
một cách tỉ mỉ và kỳ công. 

Khi đôi vợ chồng lần đầu tiên xem 
nhà, họ đã hoàn toàn choáng ngợp. 
Những ô kính trên được chạm khắc 
trên cánh cửa đôi phòng ăn tỏa sáng 
lung linh, mô tả lại hai nhân vật trong 
Kinh thánh là Ruth and Naomi, họ 
đang đứng trên bệ còn xung quanh là 
những họa tiết hình lá hoa mỹ.

Sau đó, hai vợ chồng đã xem qua 
hồ sơ lưu trữ và biết được rằng cô 
Laine có cùng tổ tiên với những người 
chủ trước đây của ngôi nhà. Các giấy 
tờ liệt kê tên ông tổ năm đời của cô.

Như cô Laine giải thích trong 
một video trên kênh YouTube của 
vợ chồng họ, có tên Our Restoration 
Nation, điều này giống như cô đang 
trở về với mái ấm của gia đình mình 
bằng một cách nào đó.

Ngôi nhà tại Conway, Arkansas của cặp vợ chồng Laine and Kevin Berry có từ năm 1909, mang phong cách cuối thời Victoria. Cô Laine đã từng nhiều lần đi ngang qua ngôi nhà này từ thuở thiếu thời và đã mơ ước được sở hữu nó.

Vợ chồng Laine và Kevin Berry 
trong ngôi nhà của mình. Cô 
Laine là một nhà thiết kế áo 
cưới và đang điều hành một 
thẩm mỹ viện tại địa phương, 
và anh Kevin sở hữu một 
doanh nghiệp marketing và 
quảng cáo.

Những đồ nội thất kết hợp nhiều món đồ cổ mang đến một cảm giác lâu đời.

Khu vực lò sưởi đang được xây dựng trong ngôi nhà tên Conway.

Phòng khách có bức bình phong gấp được vẽ bằng tay từ thời Victoria, vào khoảng năm 1876.
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JEFF MINICK
 

Làm thế nào để cân bằng giữa việc đã 
sắp đặt và việc xảy ra ngoài dự tính? 
Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chúng ta 
phải sắp xếp lịch làm việc thật hợp 
lý. Tuy nhiên, một chút ngẫu hứng sẽ 
khiến cuộc sống đỡ phần nhàm chán.

Tôi là một người sống theo thói 
quen và lịch trình.

Phải thú thật rằng tính chất công việc 
và hoàn cảnh cá nhân của tôi từ lâu đã 
đưa tôi vào nề nếp và khuôn khổ. Trong 
ba năm qua, tôi đã luôn thức dậy trước 
khi mặt trời kịp tỉnh giấc, rồi tự pha 
một tách cà phê; tiếp đó lướt mắt đọc tin 
trên những trang báo mạng, và sau cùng 
dành một vài giờ cho sự nghiệp viết lách.

Với thời gian còn lại, tôi chia thành 
nhiều phần để sắp xếp và dọn dẹp nhà 
cửa; viết lách thêm; thực hiện một số công 
việc sân vườn (theo mùa); ra thị trấn từ 
bốn đến năm lần mỗi tuần để mua sắm 
hoặc viết lách tại một quán cà phê hoặc 
tại thư viện công cộng; trả lời email và 
giải quyết các công việc làm ăn; thưởng 
thức rượu vang hay xem một bộ phim 
hoặc đọc một cuốn sách trước khi ngủ.

Tôi biết lịch trình này nghe khá 
đơn điệu.

Tuy nhiên, tôi biết rằng, làm việc 
theo lịch trình là việc mà hầu hết mọi 
người đều làm.

Hãy thử tìm trên Google từ khóa “Lợi 
ích của thời gian biểu và lịch trình”, bạn 
sẽ thấy rất nhiều lợi điểm đến từ việc 
sắp xếp hợp lý các công việc trong ngày. 

Một số trang mạng nhấn mạnh 
đến lợi ích sức khỏe tinh thần khi 
làm việc theo lịch trình; trong khi 
những trang khác lại đưa ra những 
lợi ích về thể chất, chẳng hạn như 
tập thể dục, ăn uống lành mạnh, và 
ngủ ngon hơn. Một số trang còn 

đánh giá cao hiệu năng công việc mà 
việc sắp xếp lịch trình hợp lý đem lại.

Và thời khóa biểu hàng ngày cũng 
góp phần hâm nóng tình cảm gia đình. 
Trong bài “Tầm quan trọng của việc 
hình thành thói quen và nếp sống” (The 
Importance of Creating Habits and 
Routine) được đăng trên Tạp chí Y học 
Lối sống Hoa Kỳ (Journal of Lifestyle 
Medicine), tác giả Katherine Arlinghaus 
và Craig Johnston đã có cái nhìn tổng quát 
về những lợi điểm mà thói quen đem lại.

Bài viết có đoạn, “Sinh hoạt gia 
đình luôn quan trọng đối với trẻ em,” 
và “Những việc làm [cho trẻ em] trước 
giờ ngủ giúp hâm nóng vai trò của gia 
đình, đồng thời giúp cải thiện các thói 
quen ngủ.” Các thói quen sinh hoạt 
thường ngày trong gia đình có liên 
quan mật thiết đến sự phát triển các 
kỹ năng xã hội và sự thành công trong 
việc học tập của trẻ con. Chưa hết, 
việc theo sát lịch trình tại gia đình rất 
quan trọng đối với khả năng hàn gắn 
gia đình trong giai đoạn khủng hoảng.

Tất nhiên, việc tuân theo một lịch 

trình ngày này qua ngày khác một 
cách cứng nhắc đôi khi có thể khiến 
tâm trí và tinh thần của chúng ta suy 
sụp. Nếu cố gắng hoàn thành nghĩa vụ 
của bản thân nhưng lại phớt lờ những 
người và sự kiện chung quanh, chúng 
ta có nguy cơ trở thành “kẻ mộng du”. 

Trong cuốn “Tại Sao Việc Bỏ các 
Thói Quen lại Quan Trọng” (Why It’s 
Important to Break Routines), tác giả 
Lisa Firestone đã chỉ ra việc tuân theo 
một thói quen một cách mù quáng có 
thể làm giảm khả năng sáng tạo và nhận 
thức của chúng ta, và có thể làm mất đi 

“cảm giác hồi hộp, tính tò mò, và sự háo 
hức.” Cô Firestone thực ra vẫn ủng hộ 
việc bám sát lịch trình và những thói 
quen, nhưng cô lưu ý rằng khi chúng ta 
tuân thủ một cách quá cứng nhắc các 
thói quen, chúng ta rất có thể mất đi 

“cảm giác hiếu kỳ về thế giới ngoài kia 
– bản năng tự nhiên của một đứa trẻ.”

Trong cuộc sống với nhiều điều 
cần đối mặt, sự cân bằng chính là chìa 
khóa của vấn đề. Chúng ta có thể sinh 
hoạt chiểu theo lịch trình sẵn có trong 

khi vẫn sẵn sàng đón nhận những việc 
không mong muốn và thậm chí chào đón 
những cơ hội bất ngờ để khiến cho một 
ngày của ta thêm phần khởi sắc. Hãy thử 
mường tượng thế này nhé, bạn hãy thỉnh 
thoảng tạm dừng đọc quyển “George 
Hiếu Kỳ” (Curious George) cho đứa con 
4 tuổi, thay vào đó hãy đưa bạn đời của 
mình đi dạo sau bữa ăn tối. Hoặc bạn có 
thể đặt chiếc smartphone xuống để cùng 
trò chuyện với cô con gái tuổi dậy thì về 
những chuyện xảy ra trong ngày của cô.

Và đôi lúc, thời gian nghỉ giải lao dài 
giữa lịch trình quen thuộc cũng đem đến 
những món quà thú vị và cần thiết. Ví 
như việc nghỉ phép ra bãi biển thưởng 
thức hải sản dưới nắng vàng giúp ta 
thoát khỏi sự đơn điệu của những thói 
quen thường nhật. (Viết đến đây, tôi cười 
thầm khi nhớ đến kỳ nghỉ năm ngày tại 
nhà con gái trong dịp Giáng Sinh. Thú 
thật, trong hai ngày đầu, tôi đã cảm 
nhận được sự bồn chồn vì mất đi mục 
đích sống. Tâm trí tôi lơ đãng trôi mà 
không được sợi dây “lịch làm việc” dẫn 
dắt. Rõ ràng là tôi cần phải nghỉ ngơi 
và tạm xa rời cái lịch thường nhật đó.)

Trong khi lịch trình sẵn có khiến 
công việc của ta đi vào khuôn khổ, việc 
sẵn lòng đón nhận những chuyến “phiêu 
lưu” bất ngờ, những việc bất ngờ chen 
vào, và những món quà “từ trên trời rơi 
xuống” sẽ đem đến niềm hứng khởi.

Khi tìm thấy điểm thăng bằng, 
chúng ta sẽ nhận được những điều tốt 
đẹp đến từ hai phương diện đối lập này.

 
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. 
 
Song Ngư biên dịch

Bé E. thân mến,

Lời đầu thư, cô nghĩ rằng thật tuyệt 
vời khi cháu đang ở tuổi lên 10 
mà có thể tự chịu trách nhiệm về 
những hành xử của mình.

Có chứ, chắc chắn cháu có thể 
thay đổi thái độ của mình rồi! Và cô 
mạnh dạn đoán rằng một khi cháu 
làm vậy, các anh của cháu sẽ ngừng 
trêu chọc cháu, bởi vì các anh cháu 
có thể làm vậy vì phản ứng của 
cháu thôi. Cô không thể nói chính 
xác vì sao mà các anh trai cháu lại 
cư xử như vậy, nhưng đa số con trai 
thường hay cư xử như vậy, cứ như 
là bản chất của đàn ông vậy. 

Từ khi cô còn bé, cô đã thấy rất 
nhiều lần các bạn nam trêu chọc các 
bạn nữ, đùa rất hăng ấy, và hiện giờ 
thì đôi khi cô thấy giữa con trai và 
con gái của cô cũng có sự chọc ghẹo 
như thế, tuy bình thường hai đứa rất 
hòa thuận với nhau. Con trai cô (là 
anh) nhìn em mình kiểu lém lỉnh và 
nói điều gì đó mà cậu biết chắc rằng 
sẽ làm em gái khó chịu.

Bây giờ, cô biết rằng mất bình 
tĩnh thì sẽ không tốt một chút nào, 
vì cô cũng đã từng trải qua điều 
đó rồi! Tuy nhiên, cháu sẽ trở nên 
tự tin và tự chủ hơn khi cháu học 
được cách kiểm soát phản ứng của 
mình. Và cô tin rằng chúng ta có 
thể học cách giải quyết mọi tình 
huống khó khăn với sự bình tĩnh, 
kính trọng, và lòng bao dung dành 
cho người khác.

Đầu tiên, điều quan trọng là 
không so sánh những thử thách của 
mình với thử thách của người khác, 
vì tất cả chúng ta đều rất khác nhau 
theo những cách có thể không dễ 
nhận ra. 

Ví dụ như chúng ta đều được 
sinh ra với những tính khí tính 
cách khác nhau, và từ đó chúng ta 
có những điểm mạnh và điểm yếu 
khác nhau. Vì vậy, nếu điểm yếu 
của cháu là nóng tính, cháu cũng có 
thể có điểm mạnh khác để bù đắp 
điểm yếu đó. 

Có lẽ nhìn tổng quát thì cháu là 
một bé gái ấm áp, chỉ đôi khi nổi 
giận thôi nhưng chủ yếu, cháu vẫn 
là người biết yêu thương và quan 
tâm người khác. Cháu có thể có 
một người chị hoặc một người bạn 
không dễ nổi nóng, nhưng cô bé 
ấy có thể là người hay phê phán và 
luôn phải đấu tranh với chính mình 
để có thể yêu thương và quan tâm 
người khác. 

Nếu cháu có mong muốn tìm ưu 
điểm của người khác thì rất tuyệt 
vời, nhưng nếu cháu so sánh bản 

thân theo cái cách có thể khiến 
cháu cảm thấy chán nản thì sẽ 
không tốt đâu, vì khi đó cháu sẽ 
không nhìn thấy ưu điểm thật sự 
của mình.

Sự thật là tất cả chúng ta đều 
đang mang trên mình gánh nặng 
nào đấy; chỉ là đối với một số người, 
những gánh nặng này thường không 
dễ nhận ra hơn. Vài năm trước, cô 
có đọc một cuốn sách của một nhà 
trị liệu, khách hàng của nhà trị liệu 
này là những người nổi tiếng, và 
cả những người giàu có, và quyền 
lực; điều đọng lại từ quyển sách là ở 
chỗ: ngay cả những người đứng trên 
đỉnh của danh vọng và thành công 
cũng có những gánh nặng của riêng 
mình, chỉ là những khó khăn của họ 
thì không dễ nhận ra.

Cô thấy rằng nếu cháu nhìn 
nhận những khuyết điểm của mình 
là cơ hội tuyệt vời để phát triển 
những ưu điểm mới thì sẽ có ích 
hơn. Cũng như thế, nếu chúng ta 
sở hữu một đôi chân khỏe nhưng 
đôi tay yếu, chúng ta vẫn có thể cải 
thiện bằng cách hít đất và thực hiện 
các bài tập khác để phát triển cơ bắp 
ở phần trên cơ thể. Vì thế, chúng ta 
cũng có thể có cách tiếp cận tương 
tự, và có trọng tâm, đối với bất kỳ 
phần tính cách nào của mình và 
từ đó chúng ta sẽ phát triển điểm 
mạnh của mình hơn nữa.

Hẳn là có nhiều cách để kiểm 
soát cơn giận dữ, nhưng cô muốn 
đề cập dưới đây một  số cách mà cô 
thấy sẽ giúp ích được cho cháu:

1. Ngừng tức giận trước khi 
chúng trở nên mạnh hơn. Hãy 
quan sát và để ý khi nào cơn tức 
giận bắt đầu tích tụ bên trong 
cháu, thì lúc đấy, cháu không nên 
tiếp tục tiếp xúc với người làm 
cháu giận nữa. Đơn giản là cháu có 
thể nói với anh trai rằng cháu đang 
bắt đầu thấy khó chịu và cháu 
không muốn tiếp tục nói chuyện 
nữa và cháu cần bình tĩnh lại. Nếu 
cuộc nói chuyện với anh trai là 
quan trọng, thì cháu có thể tiếp tục 
cuộc trò chuyện sau khi cảm thấy 
bình tĩnh trở lại.

2. Chuẩn bị lời nói. Hãy nghĩ 
trước một số câu nói cụ thể để nói 
với anh khi cần dừng cuộc tranh 
cãi. Những câu nói này cần chân 
thành và tự nhiên đối với cháu 
(nếu cháu có thể tập nói trong đầu 
hay nói ra thành tiếng cho đến khi 
cảm thấy phù hợp với bản thân thì 
sẽ tốt hơn). Cháu nên dùng những 
cụm từ đơn giản, lịch sự và tích cực 
nhất có thể được. Ví dụ, thay vì nói 
“Anh đừng nói nữa! Anh đang làm 

em nổi cáu lên đây! Em sẽ không 
nói chuyện với anh nữa đâu!” Hãy 
thử nói một câu gì đó, đại loại như, 
“Anh [tên của anh cháu], xin anh 
đừng nói nữa. Em cảm thấy khó 
chịu rồi. Bây giờ em muốn bình tĩnh 
lại.” Sau đó, cháu có thể đi về phòng 
mình hoặc ra ngoài hoặc đi đến một 
nơi nào đó mà cháu có thể bình tĩnh 
trở lại. Nói chuyện với cha mẹ cũng 
có thể giúp ích cho cháu.

3. Hãy hình dung làm sao 
để đạt sự thành công. Cứ tưởng 
tượng rằng cháu đang giải quyết 
những tình huống này một cách 
bình tĩnh và dễ dàng. Các vận động 
viên chuyên nghiệp và những người 
thành công trong các lĩnh vực khác 
nhau luôn dành thời gian để hình 
dung các việc họ cần thực hiện để 
đạt được kết quả mong muốn, bởi vì 
nếu cháu có một phương án rõ ràng 
trong đầu, cháu sẽ dễ dàng thực 
hiện nó trên thực tế hơn.

4. Tha thứ. Khi cháu mất bình 
tĩnh, điều quan trọng là cháu có 
thể tha thứ cho chính mình và 
cho người khác. Tất cả chúng ta 
đều phạm phải sai sót, và tha thứ 
chính là cách để chúng ta học hỏi 
thông qua những sai sót ấy. Một 
cách cô thấy hữu ích là lặp lại câu 
“[Tên], tôi tha thứ cho bạn,” cho 
đến khi cô cảm thấy bình tĩnh và 
bao dung trở lại.

Điều cuối cùng cô đề nghị với 
cháu là hãy rèn luyện để có thể kính 
trọng các anh trai hơn một chút. 
Có một cuốn sách kinh điển của 
Trung Quốc tên là “Đệ tử quy”; đây 
là quyển sách dạy trẻ em cách hành 
xử với các thành viên trong gia 
đình. Đối với anh chị em trong nhà, 
quyển sách khuyên rằng, “Huynh 
đạo hữu, đệ đạo cung. Huynh đệ 
mục, hiếu tại trung”, tức là “Anh 
thương em, em kính trọng anh; 
Anh em hòa thuận là có hiếu với 
cha mẹ”.

Cô nghĩ rằng câu nói này rất 
sâu sắc. Khi các anh cháu cảm 
thấy mình được kính trọng, những 
phẩm chất tốt đẹp của các anh sẽ 
bộc lộ ra thôi.

Thương mến gửi đến cháu,
Cô June

Cô June Kellum là một bà mẹ ba con 
đã kết hôn và là nhà báo lâu năm 
của Epoch Times, chuyên viết về các 
chủ đề gia đình, các mối quan hệ và 
sức khỏe.

Bảo Minh biên dịch
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Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ 
chồng trẻ sống trong một túp lều tranh 
nhỏ bên cạnh một con mương. Họ 
nghèo đến nỗi ngày nào cũng phải đốn 
hai bó củi để mang ra chợ bán.

Một ngày nọ, đôi vợ chồng trẻ gánh 
củi từ trên núi trở về. Họ đặt một bó 
trong sân và dự định hôm sau sẽ đem 
ra chợ bán để mua gạo. Bó còn lại, họ 
cất trong bếp để dùng.

Sáng hôm sau khi họ thức dậy, bó 
củi trong sân đã biến mất một cách bí 
ẩn. Không còn cách nào khác, họ đành 
phải đem bán bó củi trong bếp.

Cũng trong ngày hôm đó, họ lại 
đốn thêm hai bó củi như thường lệ. 
Họ đặt một bó trong sân để đem ra 
chợ bán và giữ lại bó kia để dùng. 
Nhưng sáng ngày kế tiếp, bó củi 
trong sân lại biến mất. Điều tương 
tự cũng xảy ra vào ngày thứ ba và 
thứ tư. Người chồng bắt đầu nghĩ 
rằng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

Vào ngày thứ năm, anh khoét một 
cái lỗ rỗng giữa bó củi trong sân và ẩn 
mình trong đó. Từ bên ngoài mà nhìn, 
bó củi trông vẫn giống như trước. Đến 
nửa đêm, có một sợi dây khổng lồ từ 
trên trời vắt xuống, móc vào bó củi và 
kéo nó lên trời, trong khi người tiều 
phu vẫn đang ở trong đó. 

Đến nơi, anh nhìn thấy một ông 
lão râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền hậu 
đang đi đến chỗ anh. Ông lão tháo bó 
củi ra và khi thấy người đàn ông bên 
trong, ông hỏi: “Người khác mỗi ngày 
chỉ đốn một bó củi thôi. Tại sao con 
lại đốn hai bó?”

Người tiều phu cúi đầu đáp: “Thưa 
ông, nhà chúng con rất nghèo, nên chúng 
con phải đốn hai bó củi mỗi ngày. Một 
bó để ở nhà đun nấu và bó còn lại chúng 
con mang ra chợ bán. Có nó, chúng 
con mới có thể mua gạo nấu cháo.”

Ông lão mỉm cười và nói với người 
tiều phu bằng một giọng ấm áp: “Từ 
lâu ta đã biết rằng hai con là một cặp vợ 
chồng tử tế, tiết kiệm và chăm chỉ. Ta 

sẽ cho các con một kho báu. Hãy mang 
về, nó sẽ cho con kế sinh nhai.” 

Ông lão vừa dứt lời thì có bảy nàng 
tiên hiện ra và dẫn chàng thanh niên 
vào một cung điện nguy nga. Những 
mái hiên vàng óng và mái ngói lấp 
lánh của cung điện tỏa sáng rực rỡ 
đến nỗi, ngay khi bước vào, anh đã 
không thể mở mắt ra được. Bên trong 
cung điện trưng bày rất nhiều loại đồ 
vật quý hiếm mà anh chưa từng thấy 
trước đây. Trong một căn phòng có 
treo những túi tiền với đủ các hình 
dạng và kích cỡ, các nàng tiên hỏi anh: 
“Anh thích cái nào nhất? Hãy chọn bất 
kỳ cái nào anh muốn và đem về nhà.”

Chàng tiều phu vô cùng vui sướng: 
“Tôi muốn cái túi đựng tiền đó, cái có 
đầy những thứ quý giá và trông tròn 
trịa, căng phồng.” Anh chọn cái to 
nhất và lấy xuống.

Đúng lúc này, ông lão tóc bạc bước 
vào. Với vẻ mặt nghiêm nghị, ông nói 
với chàng thanh niên: “Con không 
được lấy cái đó. Ta sẽ cho con một cái 
túi rỗng. Mỗi ngày, con có thể lấy từ túi 
ra một lượng bạc, không hơn.”

Người tiều phu miễn cưỡng đồng ý. 
Anh nhận lấy cái túi rỗng rồi bám lấy 
sợi dây khổng lồ và hạ xuống đất.

Khi về đến nhà, anh đưa chiếc túi 
cho vợ mình và kể lại toàn bộ sự việc. 
Cô vô cùng vui mừng. Ban ngày, họ 
vẫn đi đốn củi như thường lệ. Nhưng 
kể từ đó, bất cứ khi nào trở về nhà sau 
khi trời tối, họ sẽ đóng cửa và mở túi 
tiền ra. Ngay lập tức, một nén bạc sẽ 
lăn ra với tiếng kêu leng keng. Khi đặt 
trên lòng bàn tay, họ thấy nén bạc này 
nặng đúng một lượng.

Mỗi ngày một lượng bạc, không 
hơn; và người vợ đã đề dành từng nén 
bạc một.

Thời gian dần trôi đi. Một ngày nọ, 
người chồng đề nghị: “Chúng ta hãy 
mua một con bò.” Người vợ không đồng 
ý. Vài ngày sau, người chồng lại gợi ý: 
“Mua vài mẫu đất thì sao?” Vợ anh 
cũng vẫn không đồng ý. Một vài ngày 
nữa trôi qua, chính người vợ đã đề 

nghị: “Hãy cất một căn nhà tranh nhỏ.”
Người chồng muốn tiêu hết số bạc 

dành dụm bấy lâu nay nên gợi ý với 
vợ: “Chúng ta có rất nhiều tiền, tại sao 
chúng ta không xây một ngôi nhà gạch 
lớn nhỉ?”

Người vợ không thể khuyên can 
chồng và miễn cưỡng làm theo ý tưởng 
của anh. Người chồng đã mua gạch, 
ngói, gỗ, rồi thuê thợ mộc và thợ hồ. 
Kể từ đó, cả hai người không ai vào núi 
đốn củi nữa.

Rồi cũng đến một ngày, chỗ bạc của 
họ sắp hết, trong lúc ngôi nhà mới vẫn 
còn đang xây dang dở. Về phần anh 
chồng, từ lâu, anh đã có ý định đòi túi 
tiền phải cho ra nhiều bạc hơn thay vì 
phải chờ đến ngày hôm sau. Hôm đó, 
thừa lúc người vợ không hay biết, anh 
đã mở chiếc túi lần thứ hai. Ngay lập 
tức, một nén bạc trắng như tuyết khác 
lại leng keng lăn ra từ trong túi. Anh 
tiếp tục mở túi tiền lần thứ ba và lại có 

được nén bạc thứ ba.
Anh nghĩ thầm: “Nếu mình cứ tiếp 

tục làm như vậy, mình sẽ có thể xây 
xong nhà rất nhanh!” Anh đã quên lời 
cảnh báo của cụ già. Tuy nhiên, khi 
anh mở chiếc túi lần thứ tư, nó hoàn 
toàn trống rỗng, không một nén bạc 
nào rơi ra khỏi túi. Cái túi chỉ là một cái 
túi vải cũ kỹ. Anh quay lại nhìn ngôi 
nhà gạch đang xây dang dở của mình, 
ngôi nhà đã biến mất. Trước mặt anh 
giờ lại là túp lều tranh cũ của mình.

Chàng tiều phu vô cùng buồn bã. 
Vợ anh bước đến và an ủi: “Vợ chồng 
chúng ta không thể mãi dựa dẫm vào 
túi tiền thần kỳ được. Chúng ta hãy lại 
lên núi đốn củi như trước đây. Đó là kế 
sinh nhai của chúng ta mà.” 

Kể từ đó, ngày ngày, đôi vợ chồng 
trẻ lại lên núi đốn củi và quay về với 
công việc mưu sinh vất vả như trước. 

Nhã Liên biên dịch.

GLADSKIKH TATIANA/SHUTTERSTOCK

DEAR JUNE
Gia đình, các mối quan hệ và sức khỏe 

Làm việc theo
thời khóa biểu hay theo ngẫu hứng?

Trí tuệ cổ xưa: 
Túi tiền thần kỳ

Các anh 
làm cháu 
giận rồi! 
Cô June thân mến,

Cháu được 10 tuổi, cháu có ba anh trai thỉnh 
thoảng làm cháu RẤT GIẬN! Các anh chọc 
cháu và cháu thực sự nổi giận. Cháu và các 
anh không đánh nhau; bọn cháu chủ yếu chỉ 
cãi nhau, nhưng cháu luôn cảm thấy không 
yên sau khi đã bớt giận (cháu khá là nóng 
tính). Cháu muốn biết liệu cô có lời khuyên 
nào để cháu không phản ứng thô lỗ như thế 
nữa khi các anh của cháu không đối xử dễ 
thương với cháu hay không. Cháu không cố 
gắng nói xấu các anh bằng cách viết lá thư 
này đâu. Trong phần lớn thời gian thì các 
anh đều rất dễ mến.

Chân thành gửi đến cô, 
Bé E.

FEI MENG

Khi tìm thấy điểm thăng bằng, chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp đến từ hai phương diện đối lập này.

COURTESY OF SOUND OF HOPE RADIO NETWORK VIA MICHAEL ANDERSON
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ANDREW MORAN 

Nhiều tổ chức và nhà phân 
tích cho biết khả năng Nga 

không trả được nợ ngoại quốc 
ngày càng tăng khi cuộc chiến ở 
Ukraine kéo dài.

Với việc cộng đồng quốc tế 
đang gây áp lực lên Moscow vì 
cuộc xâm lược Ukraine, nền 
kinh tế của quốc gia này đang 
trên đà suy thoái ở mức hai con 
số, khiến Điện Kremlin liên tục 
áp dụng các biện pháp đặc biệt 
để giảm bớt những tác động từ 
suy thoái kinh tế.

Trong tháng Ba, chính phủ 
Nga có hơn 700 triệu USD trái 
phiếu đến kỳ hạn thanh toán. 
Bất chấp kho dự trữ trị giá 630 tỷ 
USD, việc bị áp đặt hàng loạt các 
lệnh trừng phạt và hạn chế đang 
đóng băng nhiều tài sản của nước 
này và có thể ảnh hưởng đến khả 
năng thanh toán của Moscow.

Hôm 01/03, ngân hàng Trung 
ương Nga thông báo sẽ tạm thời 
cấm thanh toán lãi trái phiếu 
cho các chủ sở hữu ngoại quốc 
của trái phiếu đồng ruble, còn 
được gọi là OFZ.

Trong một email mà 
Bloomberg thu thập được, các 
quan chức đã gửi hướng dẫn tới 
các cơ quan lưu ký rằng việc bán 
chứng khoán nội địa của người 
ngoại quốc sẽ bị đình chỉ. Điều 
này có thể khiến các nhà đầu tư 
ngoại quốc phải nắm giữ khoản 
nợ khoảng 29 tỷ USD nhưng lại 
không thể thu được lợi tức từ 
việc nắm giữ đó.

Tổ chức này viết: “Các tổ chức 
phát hành có quyền đưa ra quyết 
định về việc trả cổ tức và thực 
hiện các khoản thanh toán khác 
đối với chứng khoán và chuyển 
chúng vào hệ thống kế toán. Tuy 
nhiên, các khoản thanh toán 

sẽ không được thực hiện bởi cơ 
quan lưu ký cho các khách hàng 
ngoại quốc. Điều này cũng áp 
dụng cho OFZ.”

Ngân hàng trung ương không 
làm rõ lệnh cấm sẽ có hiệu lực 
trong bao lâu.

Trung tâm Lưu ký 
Thanh toán Quốc gia (NSD), 
Clearstream và Euroclear sẽ giới 
hạn các lựa chọn thanh toán 
đối với chứng khoán Nga cho 
các doanh nghiệp và nhà đầu 
tư ngoại quốc, tuân thủ sắc lệnh 
của ngân hàng. Trong khi ngân 
hàng trung ương lưu ý rằng bước 
đi này nhằm hỗ trợ thị trường 
trong nước, các chuyên gia tài 
chính lại cho rằng đây là sự vỡ 
nợ kỹ thuật đối với các khoản 
thanh toán lãi và kỳ hạn sắp tới.

Ngày quan trọng đầu tiên là 
16/03, là ngày thanh toán lãi trái 
phiếu được ấn định. Nhưng các 
công cụ này được gian gia hạn 
30 ngày, nên thời hạn chính thức 
vỡ nợ lui đến ngày 15/04. Ngày 
04/04 là lần thanh toán gốc đầu 
tiên của trái phiếu trị giá 2 tỷ 
USD đáo hạn.

Nga đã thanh toán thành công 
một khoản lãi trái phiếu bằng 
đồng ruble hôm 02/03. Tuy nhiên, 
vấn đề chính đối với các chủ sở 
hữu ngoại quốc, chẳng hạn như 
BlackRock và The Vanguard 
Group, là việc tiếp cận tiền mặt 
sau lệnh cấm chuyển khoản 
cho các nhà đầu tư ngoại quốc.

Các ước tính còn cho thấy 
rằng các hợp đồng hoán đổi rủi 
ro tín dụng (CDS) trị giá gần 6 
tỷ USD mà các chủ trái phiếu 
đã mua dưới dạng cấu trúc bảo 
hiểm sẽ yêu cầu được khoản 
thanh toán.

JPMorgan Chase lưu ý khách 
hàng rằng: “Việc Hoa Kỳ trừng 
phạt các tổ chức chính phủ Nga, 

các biện pháp trả đũa hạn chế 
thanh toán ra ngoại quốc trong 
nội địa Nga, và sự gián đoạn của 
chuỗi thanh toán là những trở 
ngại lớn đối với Nga trong việc 
thanh toán trái phiếu ở ngoại 
quốc. Các biện pháp trừng phạt 
đã làm tăng đáng kể khả năng 
chính phủ Nga vỡ nợ trái phiếu 
bằng ngoại tệ mạnh.”

Điều này sẽ buộc Fitch và 
Moody’s, các cơ quan xếp hạng 
tín dụng hàng đầu, phải hạ 
điểm xếp hạng tín nhiệm đầu 
tư của Moscow.

Moody’s Investors Service 
cho biết trong một tuyên bố: 
“Quyết tâm của các chính phủ 
phương Tây loại Nga khỏi hệ 
thống tài chính quốc tế, kết hợp 
với việc chính phủ Nga có thể ít 
sẵn sàng hơn trong việc trả nợ 
đúng hạn và đầy đủ, làm tăng 
khả năng xảy ra các hệ quả về tín 
dụng hơn đối với các chủ sở hữu 
ngoại quốc của Chứng khoán nợ 
của Nga.”

Trong một báo cáo riêng biệt, 
Viện Tài chính Quốc tế (IIF), 
một hiệp hội của ngành dịch vụ 
tài chính toàn cầu, cho biết một 
nửa dự trữ ngoại hối tại ngân 
hàng trung ương nằm ở các quốc 

gia đã bị phong tỏa.
Các quan chức lưu ý rằng Nga 

sẽ ưu tiên thanh toán cho những 
người tiết kiệm trong nước hơn 
các nhà đầu tư ngoại quốc. Bà 
Elina Ribakova, phó trưởng kinh 
tế của IIF, tuyên bố rằng một vụ 
vỡ nợ ngoại quốc là “rất có thể 
xảy ra”, nhưng quy mô nhỏ của 
các khoản đầu tư ngoại quốc sẽ 
hạn chế thiệt hại tài chính.

Số liệu của Dịch vụ Dữ liệu 
ICE cho thấy CDS bảo hiểm 
10 triệu USD trái phiếu chính 
phủ trong 5 năm được báo giá 
khoảng 4 triệu USD trả trước và 
100,000 USD mỗi năm. Điều này 
báo hiệu khả năng vỡ nợ là 56%.

Các nhà phân tích của 
CreditSights viết trong một ghi 
chú: “Nếu các biện pháp trừng 
phạt khắc nghiệt hơn được thực 
hiện nhằm cấm nắm giữ tất cả 
các khoản nợ công hiện có của 
Nga; điều này có thể có tác động 
đáng kể đến khả năng thị trường 
CDS tổ chức đấu giá hoặc thanh 
toán trong trường hợp có bất kỳ 
sự kiện tín dụng nào kích hoạt.”

Đồng thời, IIF lưu ý rằng 
Moscow sở hữu một loạt các 
công cụ để giảm bớt sự biến 
động của thị trường. Chiến lược 

đáng chú ý nhất có thể là tăng 
lãi suất một lần nữa, bơm thêm 
thanh khoản cho các ngân hàng, 
và giảm dòng vốn. Nga cũng có 
thể thiết lập các ngày nghỉ ngân 
hàng để tránh tình trạng rút tiền 
ồ ạt trong thời kỳ hỗn loạn.

Trong tuần lễ từ ngày 28/02 
đến 06/03, ngân hàng trung ương 
đã thông qua việc tăng 10.5% đối 
với lãi suất chuẩn, nâng lãi suất 
lên mức 20%.

Capital Economics cũng đưa 
ra báo động vỡ nợ hôm 02/03, 
giải thích rằng việc đó sẽ ảnh 
hưởng chủ yếu đến các nhà đầu 
tư quốc tế, những người nắm giữ 
20 tỷ USD nợ chính phủ bằng 
đồng USD và đồng ruble. Nhưng 
một hành động như vậy sẽ làm 
tổn hại vĩnh viễn danh tiếng của 
Nga trên thị trường tài chính 
toàn cầu.

Ông William Jackson, 
trưởng nhóm kinh tế thị trường 
mới nổi tại Capital Economics, 
cho biết: “Khả năng chính phủ 
và các công ty không thể hoặc 
không sẵn sàng trả nợ nước 
ngoài (bên cạnh những khoản 
nợ đã bị ảnh hưởng) đã tăng 
lên đáng kể. Trong khi sự chú 
ý đang tập trung vào nợ công, 
một điểm mấu chốt là cho đến 
nay, các khoản nợ ngoại quốc 
lớn nhất ở Nga thuộc về khu 
vực doanh nghiệp.”

Trái phiếu kho bạc OFZ kỳ 
hạn 10 năm đã tăng lên mức cao 
nhất trong bảy năm là gần 13%. 
Nhưng thị trường trái phiếu 
đang có khối lượng giao dịch 
nhỏ trong bối cảnh hoạt động 
của Sở giao dịch Moscow bị đình 
chỉ. 7 tỷ USD trái phiếu của Nga 
đáo hạn vào tháng 06/2047 đã 
giảm xuống dưới 68 cent.

Nhật Thăng biên dịch

ANDREW THORNEBROOKE VÀ GARY BAI

Theo một cựu Chuẩn tướng 
của Lực lượng Không quân 

Hoa Kỳ, cuộc chiến tranh của 
Nga tại Ukraine không thể tiếp 
tục nếu không có sự ủng hộ của 
Trung Cộng.

“Yếu tố đòn bẩy thực sự ở đây 
là Trung Quốc,” Tướng Robert 
Spalding, một thành viên cao 
cấp tại Viện Hudson nói với The 
Epoch Times hôm 03/03. “Yếu tố 
đó không thực sự là người Nga, 
bởi vì người Nga không thể làm 
những gì họ đã làm nếu không 
có sự chấp thuận ngầm của 
Trung Quốc.”

“Về căn bản, Trung Quốc đã 
nói với người Nga rằng ‘Đừng 
xâm lược trong thời gian diễn ra 
Thế vận hội.’ Họ biết rằng Nga 
sẽ xâm lược. Họ chỉ không muốn 
cuộc chiến này làm lu mờ Thế 
vận hội.”

Ông Spalding lưu ý Trung 
Cộng không tham gia các lệnh 
trừng phạt do các quốc gia 
phương Tây ban hành. Ông nói 
thêm rằng sự phụ thuộc của Nga 
vào Trung Cộng để thực hiện 
cuộc chiến tranh ở Ukraine đã 
đặt ra một câu hỏi quan trọng: 
Liệu phương Tây có đủ sức 
mạnh kinh tế để áp đặt các lệnh 
trừng phạt liên quan lên Trung 
Quốc hay không.

Ông Spalding nói: “Câu hỏi 
đặt ra ở đây là liệu chúng ta sẽ 
thực sự áp đặt các biện pháp 
trừng phạt kinh tế và cô lập 
Trung Quốc vì họ ủng hộ Nga 
hay không.”

Ông nói thêm Trung Quốc 
đang đóng vai trò như một cái 
“van cứu trợ” cho Nga, cung 
cấp dòng tiền rất cần thiết sau 
các lệnh trừng phạt, ngay cả 
khi phần còn lại của thế giới 
đang cố gắng tắt cỗ máy chiến 
tranh của ông Putin. Vào ngày 
đầu tiên Nga xâm lược, Trung 
Cộng đã dỡ bỏ các hạn chế 
nhập cảng lúa mì từ Nga và nói 
rằng hoạt động thương mại với 
Moscow vẫn sẽ tiếp tục như 
bình thường.

Trong khi đó, Hoa Kỳ và 
các đồng minh ở Âu Châu và 
các nước khác đã công bố một 
loạt các biện pháp trừng phạt 
Moscow, bao gồm việc cấm một 
số ngân hàng lớn của Nga tham 
gia hệ thống thanh toán toàn cầu 
SWIFT và hạn chế khả năng tiếp 
cận của ngân hàng trung ương 
với 640 tỷ USD dự trữ ngoại tệ.

Về phần mình, ông Spalding 
nghi ngờ liệu phương Tây có 
thể đoàn kết để trừng phạt ban 
lãnh đạo Trung Cộng vì đã ủng 
hộ Nga hay không. Ông nói rằng 

giới tinh hoa phương Tây phụ 
thuộc quá nhiều vào các mối liên 
hệ kinh doanh với Trung Quốc 
nên khó mà cho phép hành động 
như vậy diễn ra.

Ông Spalding cho biết: 
“Trung Cộng đã và đang làm rất 
tốt việc về căn bản là lôi kéo giới 
tinh hoa của thế giới tự do. Rất 
nhiều của cải của họ gắn liền với 
mối quan hệ với Trung Quốc.”

“Nếu quý vị muốn khiến 
một quốc gia làm những gì quý 
vị muốn, quý vị phải gây áp lực 
lên giới tinh hoa của quốc gia 
đó. Và những gì Trung Quốc đã 
làm là buộc chặt mình vào lợi 
ích của giới tinh hoa. Sau đó, 
họ có thể gây áp lực và dựa vào 
những người đó, và đây chính 
là vấn đề.”

Ông Spalding cho biết niềm 
tin rằng cần phải duy trì mối liên 
hệ kinh doanh với Trung Cộng 
bằng mọi giá đang làm suy yếu 
nền dân chủ trên toàn thế giới, 
và sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào 
Trung Quốc đang khuyến khích 
chủ nghĩa độc tài tại quê nhà.

“Mọi người nói, ‘Ồ, chúng ta 
không thể tách rời khỏi Trung 
Quốc, bởi vì họ đang tạo ra mọi 
thứ.’ Chà, việc đó sẽ trở thành 
một vấn đề thực sự, nếu như nhu 
cầu nhận những hàng hóa đó cứ 
tiếp tục thì quý vị đang biến xã 
hội của mình từ một xã hội dân 
chủ sang… một xã hội độc tài 
hơn,” ông Spalding nói.

“Đó là thỏa thuận mà chúng 
ta đã thực hiện với những chế độ 
này. Và, thật không may… nếu 
chúng ta không sẵn sàng đương 

đầu với điều đó, và nỗi đau đi 
kèm với điều đó, thì chúng ta 
sẽ từ từ trượt xuống vực thẳm 
này, nơi mà… chủ nghĩa độc tài 
sẽ chiến thắng, và quý vị sẽ thấy 
chủ nghĩa độc tài tiếp tục phát 
triển trên toàn thế giới.”

Trong khi phương Tây ngần 
ngại trừng phạt Trung Quốc vì 
vai trò của họ trong cuộc xâm 
lược Ukraine, ông Spalding lưu 
ý rằng bạo lực ở Ukraine tiếp tục 
leo thang.

Hiện có nhiều thông tin cho 
rằng quân đội Nga đang cố tình 
ném bom các cơ sở hạ tầng dân 
sự. Và các hành động của Nga 
trong tuần đầu tiên của cuộc 
xâm lược đã dẫn đến những cáo 
buộc rằng họ đang mạnh tay 
thực hiện các tội ác chiến tranh 
và tội ác chống lại nhân loại.

Bất chấp những sự việc kinh 
hoàng diễn ra gần đây tại thực 
địa, ông Spalding nói rằng kể từ 
bây giờ mọi thứ có thể sẽ trở nên 
tồi tệ hơn.

“Mọi người quên những gì 
người Nga đã làm ở Chechnya,” 
ông Spalding nói, đề cập đến 

các chiến dịch oanh tạc bừa 
bãi của Nga trong Chiến tranh 
Chechnya lần thứ Hai từ tháng 
08/1999 đến 04/2000, dẫn đến 
việc hàng chục ngàn thường dân 
thiệt mạng.

“Tôi ngờ rằng chúng ta sẽ bắt 
đầu thấy rất nhiều chiến thuật 
san bằng các thành phố tương tự 
như ở Chechnya sẽ được người 
Nga sử dụng vào Ukraine,” ông 
Spalding cho biết.

Để ngăn chặn các vụ sát hại 
trong tương lai, ông Spalding nói 
điều quan trọng là Hoa Kỳ và các 
đồng minh của họ phải nhận ra 
mối đe dọa đối với trật tự quốc 
tế vì liên minh giữa các quốc gia 
độc tài ngày càng phát triển.

“Đây là một nỗ lực dài hạn 
xoay quanh việc liệu thế giới 
tự do có nhận ra rằng Trung 
Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn, và 
các chế độ độc tài khác phải bị 
ngăn chặn và phải bị cô lập về 
kinh tế hay không, nếu không sẽ 
là sự hủy hoại cả thế giới,” ông 
Spalding nói.

Thiện Lan biên dịch

JOHN FREDRICKS

T
ọa lạc trong một trung tâm mua 
sắm nhỏ nhưng luôn nhộn nhịp 
tại ngã tư Katella và Knott, 
Irrawaddy Taste of Burma 

là nhà hàng duy nhất ở Quận Cam đem 
nghệ thuật ẩm thực Miến Điện đến 
với người dân miền nam California.

Nhà hàng do gia đình làm chủ và 
điều hành này được thành lập năm 2016, 
chuyên phục vụ các món ăn được chế biến 
từ nguyên liệu tươi sống. Đây là yêu cầu 
cần thiết để duy trì trọn vẹn hương vị của 
công thức nấu ăn do ông Banny Hong – 
đầu bếp và cũng là người  đồng sở hữu 
– tạo ra.

 “Đã có rất nhiều nhà hàng với nhiều 
nền văn hóa phục vụ nhiều món ăn ở 
Quận Cam,” ông Hong nói với Epoch 
Times. “Tôi nghĩ tại sao chúng ta lại 
không có bất kỳ nhà hàng Miến Điện nào 
tại đây nhỉ?”

Với sự hiểu biết về hương vị, nguyên 
liệu, và nguồn cảm hứng khắp vùng 
Đông Nam Á, ông Hong tự tin rằng ẩm 
thực Miến Điện là độc nhất vô nhị.

Hầu hết các nhà hàng Miến Điện ở tiểu 
bang California đều nằm trong vùng Bay 
Area; mở sau đó là bốn nhà hàng Miến 
Điện ở Los Angeles; Irrawaddy Taste of 
Burma là nhà hàng mà thực khách quận 
Cam có thể thưởng thức những món ăn 
đoạt giải, những món không thể tìm thấy 
tại bất kỳ nhà hàng nào khác.

“Thức ăn Miến Điện rất đặc trưng khi 
xét đến nguyên liệu và phương pháp chế 
biến,” ông Hong nói.

“Những món ăn Miến Điện không bao 
giờ được nêm quá nhiều gia vị, vị ngọt 
thường đến từ nước dừa, thay vì đường, và 
các nguyên liệu được chế biến công phu 
tại nhà hàng sau khi nhận từ Miến Điện.”

Như món khai vị Salad Trà xanh cần 
một quá trình chuẩn bị khá lâu, chủ yếu 
là vì lá trà được vận chuyển từ Burma, 
hay còn gọi là Myanmar, cái tên quen 
thuộc hơn đối với người dân Los Angeles.

Vì lá trà được nhập từ Miến Điện, 
chúng tôi phải nấu sôi thật cẩn thận và 
làm khô chúng trước khi thực hiện món 
salad,” Hong chia sẻ.

“Chúng tôi thực sự rất tâm huyết với 
món ăn này. Bất kể bạn là ai, nhiệm vụ 
của chúng tôi là chế biến những món ăn 
ngon dành cho bạn.”

Ngoài lá trà Miến Điện, độ giòn của món 
salad đến từ lá xà lách giòn, đậu phộng, 
có rắc thêm hạt mè, nồng nàn hương 
tỏi phi cùng nước sốt chanh trà xanh.

Dù thực hiện món ăn này rất công 
phu, ông Hong vẫn xem món salad này 
là một trong những món ông thích chế 
biến nhất. Động lực để ông học hỏi và 
vượt qua những trở ngại, mà không 
mấy người Tây phương từng trải qua, 
là một trong những phẩm chất khiến 
ông có thể nâng cao năng khiếu nấu ăn.

 
Hành trình đến Hoa Kỳ
Là người đến từ bang Kachin thuộc Miến 
Điện, ông Hong kể lại rằng ông đã nhập 
cư vào Hoa Kỳ năm 1987 trong tình cảnh 
thảm thương lúc vừa tốt nghiệp đại học 
ngành kinh tế. 

Khi các nhóm nổi dậy tại nơi ông Hong 
từng sinh sống đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính 
từ người dân để trang bị thêm vũ khí, 
Quân đội Miến Điện đã biết được điều 
này và cấm người dân chu cấp tài chính 
cho phiến quân, khiến cho người dân bị 
kẹt giữa các phe phái quân sự.

“Người dân đã bị sát hại bởi cả quân 
đội và quân nổi dậy," ông Hong nói. "Khi 
gia đình và khu phố của tôi không chu 
cấp cho phiến quân theo lệnh của chính 
phủ, nhóm phiến quân dùng bom để phá 
hủy nhà dân, và nhà tôi cũng nằm trong 
những ngôi nhà bị tàn phá.”

“Thật lòng tôi không muốn rời Miến 
Điện, nhưng chuyện đã tới nước này nên 
tôi đành phải ra đi,” ông tâm sự.

Sau những vụ đánh bom làm cuộc 
sống của ông Hong đảo lộn, ông đã di cư 
đến Hoa Kỳ. Ông đáp xuống Seattle chỉ 
với 60 USD trong túi. Và sau khi trả tiền 
Taxi, ông chỉ còn đúng 20 USD, nhưng 
sự nghèo túng thuở đầu không khiến ông 
mất đi cảm giác biết ơn về quê hương mới 
của ông – đất nước Hoa Kỳ.

“Khi vừa ra khỏi phi cơ, người dân 
Hoa Kỳ đã chào đón tôi rất nồng hậu tại 
văn phòng di trú,” ông Hong nhớ lại ấn 
tượng đầu tiên về Hoa Kỳ.

“Lúc đó tôi gần như đã òa khóc vì 
điều này.” 

Sau khi an cư tại Los Angeles, Hoa Kỳ 
không những đã tạo điều kiện cho ông 
Hong làm ăn mà còn giúp ông phát triển 
sự nghiệp làm đầu bếp của mình.

Ngay từ nhỏ, ông đã học những ngón 
nghề bếp núc từ cha mình. Sau đó, ông 
đã làm nhiều công việc cho cửa hàng tạp 
hóa của gia đình. Khi đến Hoa Kỳ, ông 
bắt đầu cuộc sống mới bằng cách làm 
việc tại tiệm McDonald, và sau đó làm 
tại quán ăn gia đình chuyên phục vụ các 
món ăn Á Châu.

“McDonald là một môi trường tốt 
khiến tôi thích làm việc tại đó,” ông Hong 
tâm sự. “Nhưng cuối cùng vào năm 1990, 
tôi bắt đầu nấu bếp ở nhà hàng Nhật Bản 
tại Canoga Park của chị tôi.”

 
Hương vị khó quên
Khi bước vào nhà hàng Taste of Burma, 
thực khách không thể không để mắt đến 
những hình ảnh đẹp về Miến Điện được 
trang trí trên tường của nhà hàng. Ở phía 
sau gần cánh cửa bếp là bức ảnh của bà 
Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo dân chủ 
của Miến Điện – người đã nhiều lần bị các 
chế độ độc tài quân sự quản chế tại gia, và 
lần quản chế gần đây nhất là năm 2021.

Vợ ông Hong, bà Roseanne, chào đón 
thực khách ngay khi bước vào khiến họ 
cảm thấy được đón tiếp rất nồng hậu. Đây 
là một trong những nhà hàng bài trí bộ 
bàn ăn bằng gỗ tối màu trong khu vực. 
Ông Hong cùng bà Roseanne đã kết hôn 
từ năm 1994, và cả hai đều có ước mong 
làm cho thực khách của họ cảm thấy 
quan trọng qua các món ăn và lòng hiếu 
khách. Hiện nhà hàng có 11 nhân viên.

Trong giờ ăn trưa, hai nữ thực 
khách vui vẻ trò chuyện trong lúc cùng 
thưởng thức một đĩa Don Pauk, món 
ăn Biryani (món cơm trộn có nguồn 
gốc từ những người Hồi giáo ở tiểu 
lục địa Ấn Độ) bao gồm cơm Basmati 

(một loại gạo phổ biến trong ẩm thực 
Ấn Độ và khu vực Nam Á) nấu với các 
loại gia vị Ấn Độ và ăn kèm với gà. Họ 
thưởng thức món ăn bên dưới một bức 
ảnh của núi rừng Miến Điện. Sau cùng, 
đĩa ăn của họ cũng sạch trơn – chắc là 
món ăn này phải vô cùng ngon miệng.

Các món khai vị tại nhà hàng 
Irrawaddy Taste of Burma thực sự đặc 
trưng về khi xét về hương vị và nguyên liệu.

Falafel Miến Điện (Ba Yar Jau) được 
phục vụ trước tiên; món ăn này được làm 
từ hạt lentil (thiết đậu hay còn gọi đậu 
lăng) nghiền trộn với hành tây, bạc hà 
và gia vị. Độ giòn của món ăn phù hợp 
một cách hoàn hảo với món nước sốt me. 
Những thực khách thuần chay sẽ cảm 
thấy món ăn này và nhiều món ăn khác 
trong danh sách các món khai vị tại nhà 
hàng rất phù hợp với cách ăn uống của họ.

Đã đến lúc dọn món ăn chính, bà 

Roseanne đem ra món gà Masala, là món 
đùi gà hầm với khoai tây, và sốt cà ri Miến 
Điện do ông Hong tự làm. Bữa ăn thịnh 
soạn cùng cơm nấu với nước dừa, và 
Roseanne nhắc nhở thực khách nên dùng 
bữa theo “Phong cách Miến Điện”, vừa 
nói bà trộn cơm với những món ăn.

 Món gà được hầm một cách hoàn 
hảo, phần thịt dễ dàng rơi ra khỏi xương. 
Gia vị và sốt masala được nêm nếm vừa 
ăn, quyện cùng nhau để tạo ra hương 
vị hài hòa, khiến thực khách không thể 
kiềm lòng mà phải ăn thêm để cảm nhận 
hương vị đặc biệt này.

“Đây chính là sự độc đáo của món 
ăn Miến Điện,” Hong chia sẻ với một nụ 
cười. “Món ăn Miến Điện không quá cay 
như các món Đông Nam Á, mùi vị cũng 
không bị làm quá đậm.”

“Thực khách sẽ không phải đổ mồ 
hôi khi thưởng thức món Miến Điện,” 
ông nói thêm. 

Kể từ ngày đầu mở nhà hàng Irrawaddy 
Taste of Burma, ông Hong cùng gia đình 
đã ra sức chia sẻ bản sắc của Miến Điện 
với thực khách miền nam California về 
quyền tự do mà theo ông là điều không 
tồn tại ở Miến Điện.

“Miến Điện cần tự do,” ông Hong thổ 
lộ. “Tôi không muốn Trung Cộng thao 
túng hoàn toàn quê hương mình. Người 
dân Miến Điện cần được giúp đỡ.”

Kể từ cuộc đảo chính tháng 02 năm 
2021 ở Miến Điện, sự cai trị của quân đội 
Miến Điện dẫn đến nhiều thương vong 
cho thường dân và kéo theo tình hình 
chính trị bất ổn.

Ông Hong hy vọng được chào đón 
cộng đồng miền nam California đến với 
nhà hàng để cùng kết giao qua hương vị 
ẩm thực đặc trưng Miến Điện, và cùng sẻ 
chia văn hóa của quê hương ông.

“Và để cho thế giới biết về một Miến 
Điện trước khi bị đảo chính,” ông Hong 
thổ lộ.

“Tôi rất vui khi chia sẻ văn hóa Miến 
Điện thông qua ẩm thực, và cũng rất 
hào hứng khi có thể gắn kết cùng cộng 
động, để cùng thưởng thức những bữa ăn 
ngon. Tôi trân trọng quyền tự do tại Hoa 
Kỳ, nhờ nó mà tôi có thể thực hiện được 
những gì mình đang làm.”

Nhà hàng Irrawaddy Taste of Burma 
mở cửa hàng ngày và phục vụ nhiều món 
ăn phù hợp với khẩu vị và thói quen ăn 
uống của mọi thực khách.

 
Song Ngư biên dịch

Người dân Ukraine dọn đồ đạc cá nhân khỏi một ngôi nhà đang cháy sau khi trúng đạn pháo ở 
thành phố Irpin, ngoại ô Kyiv, vào ngày 04/03/2022.

Các đồng xu và tiền giấy ruble của Nga, chụp vào ngày 13/08/2021, tại Moscow.

Chuẩn tướng Không quân Hoa Kỳ đã nghỉ 
hưu Robert Spalding tại Hoa Thịnh Đốn vào 
ngày 29/05/2019.

Nhà hàng Miến Điện độc nhất tại 
quận Cam, tiểu bang California

CHIẾN TRANH UKRAINE “Việc Ukraine gia nhập NATO là điều cấm kỵ 
nhất trong mọi lằn ranh đỏ đối với giới tinh 
hoa Nga (không chỉ riêng ông Putin).“

- Bill Burns, giám đốc CIA
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Đầu bếp và cũng là người đồng sở hữu Banny Hong ở nhà hàng Irrawaddy Taste of Burma tại thành phố Stanton, tiểu bang California, ngày 01/02/2022; Món salad trà xanh tại nhà hàng Irrawaddy Taste of Burma.

Trên: Một bức ảnh của Aung San Suu Kyi được treo 
tại nhà hàng Irrawady Taste of Burma; Dưới: Thet Lin 
Tun, Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Miến Điện của đại học 
University of California, Los Angeles, đang thưởng thức 
món ăn Miến Điện tại nhà Irrawaddy Taste of Burma ở 
thành phố Stanton, tiểu bang Calif., ngày 12/03/2021.

Nhà hàng Irrawaddy Taste of Burma tại thành phố Stanton, tiển bang California, vào ngày 01/02/2022. 

Cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine cần 
sự ‘chấp thuận ngầm’ của Trung Quốc

Nga ‘rất có thể’ sẽ vỡ nợ khi áp lực quốc tế leo thang
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Lời hứa về 
việc Ukraine 
gia nhập 
NATO là điều 
mà Nga chưa 
bao giờ xem 
nhẹ, quốc gia 
này vẫn kiên 
quyết phản 
đối bất kỳ sự 
mở rộng nào 
của NATO dọc 
theo biên giới 
của mình.

CUỘC KHỦNG HOẢNG TẠI UKRAINE

JEFF CARLSON VÀ HANS MAHNCKE
 

Các quan chức hàng đầu Hoa 
Kỳ đóng vai trò mấu chốt trong 

việc gây bất ổn tại Ukraine và gây 
tổn hại đến mối bang giao Hoa Kỳ–
Nga như thế nào.

Khi chiến tranh bùng phát ở 
Ukraine sau cuộc xâm lược của 
Nga, rất khó để đánh giá những 
tình huống thực tế tại hiện trường 
– người ta ước tính rằng hàng ngàn 
người đã thiệt mạng, trong đó có 
đến hàng trăm thường dân và gần 
một triệu người buộc phải rời bỏ 
nhà của họ để đi lánh nạn.

Mặc dù đúng là TT Nga Vladimir 
Putin đáng bị lên án, nhưng trong 
một thập niên qua các quan chức 
hàng đầu của Hoa Kỳ cũng đóng 
những vai trò quan trọng trong các 
sự kiện trọng đại làm suy yếu mối 
bang giao giữa Hoa Kỳ với Nga, cũng 
như dẫn đến sự bất ổn tại Ukraine.

Tình hình ngày càng xấu đi 
trong mối bang giao giữa Hoa Kỳ 
và Nga, và việc này theo nhiều cách 
đã khởi đầu từ cựu TT George W. 
Bush vào năm 2008, khi ông manh 
nha hứa hẹn trong một tuyên bố tại 
thành phố Bucharest rằng Ukraine 
sẽ trở thành một thành viên của 
NATO bằng việc mạnh dạn khẳng 
định: “Hôm nay chúng ta đồng ý 
rằng các quốc gia này sẽ trở thành 
những thành viên của NATO.”

Lời hứa về việc Ukraine gia 
nhập NATO là điều mà Nga chưa 
bao giờ xem nhẹ, quốc gia này vẫn 
kiên quyết phản đối bất kỳ sự mở 
rộng nào của NATO dọc theo biên 
giới của mình.

 Năm 1990, Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
James Baker và Ngoại trưởng Đức 
Hans-Dietrich Genscher đã hứa với 
Điện Kremlin rằng sẽ không mở 
rộng NATO về phía đông, để đổi lấy 
sự thống nhất của nước Đức. Tuy 
nhiên, trong các thập niên sau lời 
hứa này, NATO đã tiếp nhận thêm 
14 quốc gia Đông Âu.

Trong cuốn hồi ký năm 2020 
của mình, Giám đốc CIA đương 
nhiệm của TT Joe Biden, ông Bill 
Burns, đã cảnh báo rất rõ ràng 
về những nguy cơ nếu Ukraine 
trở thành thành viên của NATO, 
viện dẫn chính lời nói của ông hồi 
năm 2008 với Ngoại trưởng đương 
thời là bà Condoleezza Rice: “Việc 
Ukraine gia nhập NATO là điều 
cấm kỵ nhất trong mọi lằn ranh đỏ 
đối với giới tinh hoa Nga (không 
chỉ riêng ông Putin).”

Ông viết: “Trong hơn hai năm 
rưỡi trao đổi với những người cốt 
cán của nước Nga, từ những kẻ 
hay bắt bẻ trong vùng tối của Điện 
Kremlin cho đến những nhà phê 
bình thiên tả sắc bén nhất của TT 
Putin, tôi chưa từng thấy bất cứ 

Ukraine: Một thập niên bất ổn 
trước khi Nga xâm lược 
Cách các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc gây 
bất ổn tại Ukraine và gây tổn hại đến mối bang giao Hoa Kỳ–Nga

người nào xem việc Ukraine gia 
nhập NATO không phải là một 
thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến 
lợi ích của Nga.”

 
Tình hình chính trị Ukraine 
rối ren trong thời gian dài
Ngoài tầm quan trọng về mặt địa lý 
như là một vùng đệm giữa phương 
Đông và phương Tây trong hàng thế 
kỷ, Ukraine còn là một quốc gia giàu 
tài nguyên với lượng nông sản xuất 
cảng dồi dào và là nguồn cung lớn về 
khoáng sản, quặng sắt, và than đá.

Tuy nhiên, dù sở hữu các lợi thế kể 
trên, những biến động về mặt chính 
trị của Ukraine cũng như ảnh hưởng 
từ các nhà tài phiệt quyền lực đồng 
nghĩa với việc nước này cũng là một 
trong những quốc gia nghèo nhất 
Âu Châu. GDP bình quân đầu người 
trên danh nghĩa của Ukraine chỉ ở 
mức khoảng 3,500 USD so với mức 
bình quân của Âu Châu là 31,000 
USD. Vấn nạn tham nhũng tràn 
lan trong chính phủ càng làm cho 
tình hình khó khăn trở nên tệ hơn.

Ukraine đã trải qua hai cuộc 
cách mạng quan trọng kể từ khi 
giành được độc lập năm 1991. 
Cuộc cách mạng đầu tiên diễn ra 
năm 2004; một người rõ ràng đã 

giành chiến thắng trong một cuộc 
bầu cử tổng thống – ông Viktor 
Yanukovych, một ứng cử viên được 
Nga ủng hộ – đã bị mất chức [vì cuộc 
bầu cử bị xem là không hợp lệ]. Ông 
Yanukovych đã trở lại chính trường 
năm 2010 khi ông lại giành chiến 
thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Tuy nhiên, ông Yanukovych lại 
bị truất quyền vào tháng 02/2014; 
một cuộc đảo chính do Hoa Kỳ ủng 
hộ đã thành lập một chính phủ mới 
ở Ukraine. Ông Arseniy Yatsenyuk, 
một ứng cử viên được Hoa Kỳ hậu 
thuẫn, đã được bổ nhiệm để trở 
thành thủ tướng Ukraine, nhưng 
đã từ chức hai năm sau đó do bị cáo 
buộc tham nhũng.

Cách mạng Maidan năm 2014 
đã được miêu tả như một chiến 
thắng của nền dân chủ trước sự áp 
bức, nhưng sự mô tả này bỏ qua một 
điều rằng cuộc đảo chính đã kết 
thúc bằng việc loại bỏ một nhà lãnh 
đạo được bầu cử một cách dân chủ 
của Ukraine.

Vì trở thành tâm điểm của một 
cuộc chiến tranh lạnh mới với Nga, 
Ukraine đã khiến nhiều quan chức 
Hoa Kỳ cố tình phớt lờ một sự trỗi 
dậy nguy hiểm của tinh thần phát 
xít và phong trào Tân Quốc Xã bên 
trong quốc gia này.

Ông Andriy Parubiy, người đồng 
sáng lập Đảng Quốc Gia-Xã Hội 
Ukraine (SNPU) thiên hướng phát 
xít, gần đây đã giữ chức chủ tịch 
nghị viện Ukraine từ tháng 04/2016 
đến tháng 08/2019. Hệ tư tưởng của 
đảng SNPU của ông Parubiy – mà 
ông là người đồng sáng lập vào năm 
1991 cùng với ông Oleh Tyahnybok, 
người hiện là lãnh đạo đương 
nhiệm của đảng Svoboda theo chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan – là một hệ 
tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc cực 
đoan và chủ nghĩa phát xít mới.

Ông Parubiy là “chỉ huy” của 
Cách mạng Maidan, lãnh đạo 
nhiều đơn vị bán quân sự khác của 
Maidan, và lực lượng của ông ấy 
đóng vai trò cốt cán trong cuộc đảo 
chính do Hoa Kỳ hậu thuẫn dẫn 
đến việc lật đổ ông Yanukovych.

Sự lớn mạnh của phong trào 
phát xít tại một quốc gia đang đóng 

vai trò là chiến trường cho một 
cuộc chiến tranh lạnh mới giữa 
Hoa Kỳ và Nga, lẽ ra phải gióng lên 
nhiều hồi chuông báo động. Nhưng 
thay vì tránh xa những yếu tố này, 
thì dường như các nhà lãnh đạo 
phương Tây đã đón nhận chúng.

Thật vậy, Thượng nghị sĩ John 
McCain đã gặp gỡ nhà lãnh đạo 
theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan 
Tyahnybok trước cuộc đảo chính 
năm 2014, và TT Joe Biden, lúc bấy 
giờ giữ chức phó tổng thống Hoa Kỳ, 
đã gặp ông Tyahnybok ngay sau đó 
vào tháng 04/2014. Và vào tháng 
06/2017, ông Parubiy đã được mời 
đến Hoa Thịnh Đốn; ông đã gặp gỡ 
một số chính trị gia Hoa Kỳ, gồm 
cả ông McCain và Chủ tịch Hạ viện 
Paul Ryan.

 
Phó TT Biden trở thành nhân 
vật quan trọng đối với Ukraine
Trong các sự kiện xảy ra quanh 
cuộc đảo chính hồi tháng 02/2014, 
ông Biden, khi đó đang là phó tổng 
thống của TT Barack Obama, đã 
xuất hiện lần đầu tiên với tư cách 
là người hòa giải đầy quyền lực của 
Ukraine. Ông Biden đã được bổ 
nhiệm là nhân vật quan trọng trong 
chính phủ TT Obama về vấn đề 
Ukraine hồi đầu năm 2014.

Một cuộc điện đàm bị gián đoạn 
giữa thứ trưởng đặc trách các vấn 
đề Âu Châu cũng như các vấn đề 
Á – Âu trong bộ ngoại giao của TT 
Obama khi đó là bà Victoria Nuland, 
và Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine đương 
thời là ông Geoffrey Pyatt, tiết lộ 
rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang 
tích cực theo đuổi việc lật đổ ông 
Yanukovych và bổ nhiệm lãnh đạo 
đối lập Yatsenyuk lên làm thủ tướng. 
Không thể biết chính xác là cuộc 
thảo luận của họ diễn ra khi nào, 
chỉ biết rằng cuộc thảo luận này 
diễn ra trước ngày 07/02/2014, khi 
đoạn đối thoại bị tiết lộ ra bên ngoài.

Trong cuộc thảo luận bị rò rỉ 
này, bà Nuland lưu ý rằng ông Jake 
Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia 
đương thời của Phó TT Biden, đã 
thông báo với bà rằng “bà cần ông 
Biden” để thành công trong việc đưa 
ông Yatsenyuk lên nắm quyền, và bà 
Nuland kết luận bằng việc nói với 
ông Pyatt rằng “ông Biden luôn sẵn 
lòng.” Ông Sullivan hiện cũng là cố 
vấn an ninh quốc gia cho T Biden.

Chỉ hai tuần sau đó, tức hôm 
22/02/2014, ông Yanukovych đã 
bị truất phế khỏi vị trí tổng thống 
Ukraine, và chỉ ba ngày sau đó, ông 
Yatsenyuk, ứng cử viên ưu tiên của 
bà Nuland, đã được bổ nhiệm làm 
thủ tướng Ukraine.

Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ đắc 
lực trong việc loại bỏ một nhà lãnh 
đạo thân Nga được bầu cử dân chủ 
bằng cách đưa một nhà lãnh đạo do 
Hoa Kỳ lựa chọn lên nắm quyền.

Điện Kremlin, theo dõi những 
sự kiện này diễn ra, không đợi quá 
lâu để hành động và đã sáp nhập 
bán đảo Crimea chỉ vài ngày sau đó.

 
Công tố viên điều tra nhà tài 
phiệt Ukraine bị bãi nhiệm
Một trong các thành viên thuộc 
chính phủ ông Yanukovych bị mất 
chức do cuộc đảo chính này là ông 
Mykola Zlochevsky, chủ nhân của 
công ty dầu khí Burisma Energy.

Ban đầu ông giữ chức bộ trưởng 
sinh thái và tài nguyên thiên nhiên, 
và sau đó trở thành thứ trưởng đặc 
trách kinh tế và an sinh xã hội. 
Trong thời gian tại chức trong chính 
phủ, các công ty của ông Zlochevsky 
được biết là đã nhận được một 
số lượng lớn bất thường các giấy 
phép khai thác dầu và khí đốt.

Vào tháng 04/2014, các công tố 
viên của Vương quốc Anh đã thu 

giữ khối tài sản trị giá lên đến 23.5 
triệu USD thuộc sở hữu của ông 
Zlochevsky, được lưu trữ tại một 
ngân hàng ở London, cáo buộc 
rằng ông Zlochevsky đã thực hiện 
hành vi phạm tội ở Ukraine.

Sau khi ông Zlochevsky đột ngột 
bị bãi chức trong chính phủ, công ty 
Burisma đã bổ nhiệm con trai của 
ông Biden là ông Hunter vào ban 
giám đốc của công ty này. Ngoài ông 
Hunter, Burisma cũng đã bổ nhiệm 
ông Devon Archer, một cộng sự của 
ông Hunter Biden, người gần đây 
đã bị tống giam ở New York do vai 
trò của ông ta trong một âm mưu 
lừa đảo một bộ tộc người Mỹ bản 
địa trị giá lên đến 60 triệu USD.

Cả ông Hunter Biden và ông 
Archer đều được chiêu mộ hồi tháng 
04/2014, vào khoảng thời gian mà 
quỹ tài chính của ông Zlochevsky 
bị thu giữ ở London. Mặc dù việc 
bổ nhiệm ông Hunter không được 
công bố cho đến hôm 12/05/2014, 
nhưng Burisma đã đăng một bức 
ảnh của ông Archer và ông Joe 
Biden trên trang web của mình hôm 
17/04/2014. Bức ảnh được chụp tại 
Tòa Bạch Ốc trước đó một ngày.

Theo một thư điện tử của Bộ 
Ngoại giao, trong năm đầu tiên 
của ông Hunter tại Burisma, công 
ty này bị cáo buộc đã trả 7 triệu 
USD tiền hối lộ cho văn phòng tổng 
công tố của Ukraine để giúp dập 
tắt cuộc điều tra về ông Zlochevsky 
của Vương quốc Anh. Kế đó, văn 
phòng tổng công tố Ukraine đã gửi 
một lá thư cho những người đồng 
cấp của họ tại Vương quốc Anh 
thông báo rằng vụ kiện chống lại 
ông Zlochevsky đã không còn nữa. 
Sau đó, các công tố viên của Vương 
quốc Anh đã buộc phải trả lại các 
khoản tiền đã bị tịch thu trước đó 
của ông Zlochevsky.

Đáng chú ý là, vào thời điểm 
mà Burisma bị cáo buộc trả khoản 
hối lộ nói trên vào cuối năm 2014, 
ông Hunter Biden đã được Burisma 
liệt kê là người đứng đầu đơn vị 
pháp lý của công ty. Tổng công 
tố, ông Vitaly Yarema, trước đây 
từng là phó thủ tướng thứ nhất 
của Ukraine sau cuộc đảo chính 
năm 2014 do Hoa Kỳ dẫn dắt. Ông 
Yarema đã đột ngột từ chức chỉ hai 
tháng sau đó vào tháng 02/2015. 
Người thay thế ông Yarema, ông 
Viktor Shokin, đã được đưa trở lại 
làm việc sau khi đã về hưu để trở 
thành tổng công tố của Ukraine.

Ban đầu việc bổ nhiệm ông 
Shokin được giới chức Hoa Kỳ 
hoan nghênh, nhưng đột nhiên 
ông lại không được Hoa Kỳ ủng hộ 
nữa vào cuối năm 2015. Cũng trong 
khoảng thời gian này, người đứng 
đầu hội đồng quản trị của công ty 
Burisma, ông Vadym Pozharskyi, 

đã gửi thư điện tử cho ông Hunter 
Biden hôm 02/11/2015. Trong bức 
thư này, ông Pozharskyi đã thúc 
giục ông Hunter Biden làm “những 
việc cần làm”, nói rằng “mục đích 
cuối cùng” là “xóa sổ các vụ truy tố 
hoặc theo đuổi” pháp lý chống lại 
chủ sở hữu của công ty Burisma là 
ông Zlochevsky ở Ukraine.

 Chưa đầy ba tuần sau, ông Joe 
Biden bắt đầu yêu cầu bãi nhiệm 
ông Shokin, người mà vào thời 
điểm đó đã mở lại cuộc điều tra về 
ông Zlochevsky và cũng đã thành 
công trong việc xin một mệnh lệnh 
từ các tòa án Ukraine để tịch biên 
tài sản của ông Zlochevsky. Chưa 
đầy bảy tuần sau khi tịch biên 
tài sản của ông Zlochevsky, hôm 
29/03/2016, ông Shokin đã bị bãi 
nhiệm. Sau đó, ông Biden đã khoe 
khoang một cách đầy tai tiếng rằng 
ông đã tận dụng khoản bảo lãnh 
cho vay trị giá 1 tỷ USD của chính 
phủ Hoa Kỳ để buộc ông Shokin 
bị bãi nhiệm. Cho đến tận bây giờ, 
ông Shokin chưa hề bị buộc tội vì 
bất kỳ hành vi sai trái nào.

Ông Amos Hochstein, một đặc 
phái viên của Hoa Kỳ, đã cảnh báo 
riêng cho ông Biden về mối liên hệ 
của ông Hunter với một trùm tài 
phiệt tham nhũng. Ông Biden được 
cho là đã phớt lờ những lời cảnh 
báo này.

 
Màn kịch RussiaGate khiến 
mối bang giao với Nga ngày 
càng suy yếu
Trong bối cảnh chính trị này, với 
tình trạng bất ổn của Ukraine 
và việc Nga tức giận trước cuộc 
đảo chính do Hoa Kỳ hậu thuẫn, 
chiến dịch tranh cử tổng thống 
của bà Hillary Clinton đã có một 
quyết định gây họa khi cáo buộc 
Nga đã can thiệp vào cuộc bầu 
cử tổng thống năm 2016 với mục 
đích trợ giúp ứng cử viên khi đó là 
ông Donald Trump. Bà Clinton và 
những cáo buộc mang tính định 
hướng chính trị của chiến dịch 
tranh cử của bà càng làm suy yếu 
thêm mối bang giao Hoa Kỳ–Nga 
vốn đã căng thẳng, và tác động từ 
các hành động của bà vẫn còn thấy 
được cho đến ngày nay.

Việc sử dụng Nga để tấn công 
ông Trump được chia làm hai mũi 
nhọn. Đầu tiên, chiến dịch tranh cử 
của bà Clinton đã thuê cựu điệp viên 
người Anh Christopher Steele viết 
ra một hồ sơ bịa đặt để mô tả ông 
Trump như một con rối bị thỏa hiệp 
của Điện Kremlin. Nhằm cung cấp 
hậu thuẫn cho các tuyên bố trong 
hồ sơ này, các đặc vụ đã tạo ra một 
luồng dữ liệu giả mạo để hiển thị 
thông tin liên lạc giữa ông Trump 
và Điện Kremlin. Khi thực hiện việc 
đó, các thành viên trong chiến dịch 

tranh cử của bà Clinton đã ngụy tạo 
bằng chứng giả về việc thông đồng 
giữa một ứng cử viên tranh cử tổng 
thống và Điện Kremlin. Những 
hành động này vẫn duy trì sau khi 
ông Trump đã trở thành tổng thống, 
bằng chứng là một luật sư trong 
chiến dịch tranh cử của bà Clinton 
đã đến CIA để cung cấp thêm dữ 
liệu từ chính các đặc vụ nói trên hồi 
tháng 02/2017, như đã được tiết lộ 
trong hồ sơ tòa án của biện lý đặc 
biệt John Durham.

 Nhưng không chỉ chiến dịch 
tranh cử của bà Clinton mới đưa 
ra những cáo buộc này. Cộng đồng 
Tình báo, hành động trong một 
trò chơi địa chính trị nguy hiểm, 
đã hỗ trợ chiến dịch tranh cử của 
bà Clinton bằng cách ủng hộ tuyên 
bố của bà rằng Nga đang can thiệp 
vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ để hậu 
thuẫn ông Trump.

 Đội ngũ chiến dịch tranh cử của 
bà Clinton đã dựng lên câu chuyện 
sai sự thật về sự thông đồng giữa 
ông Trump và Nga, đỉnh điểm là 
việc họ đã chèn hồ sơ ngụy tạo của 
ông Steele vào một bản đánh giá 
chính thức của cộng đồng tình báo, 
đã rất thành công trong việc gán 
ghép ông Trump vào tình thế có 
liên quan đến các giao dịch với Nga 
– gây ra các tác động nghiêm trọng 
về an ninh quốc gia.

Kết quả là việc chỉ chăm chăm 
tập trung vào Nga cũng khiến Hoa 
Kỳ chuyển sự chú ý khỏi một địch 
thủ nguy hiểm hơn rất nhiều, đó là 
Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 
Tuyên bố sai sự thật về âm 
mưu máy điện toán xách tay 
của Nga
Bốn năm sau, trong cuộc bầu cử 
tổng thống năm 2020, đội ngũ chiến 
dịch tranh cử của ông Biden đã đưa 
ra các tuyên bố riêng của họ cho 
rằng Nga đang can thiệp vào cuộc 
bầu cử, nhằm hậu thuẫn cho ông 
Trump một lần nữa.

Khi ổ đĩa rời bị ông Hunter 
Biden bỏ quên xuất hiện vài tháng 
trước cuộc bầu cử, ổ đĩa này chứa 
rất nhiều thư điện tử gây tổn hại và 
các thông tin buộc tội khác về gia 
đình nhà ông Biden, bao gồm cả thư 
điện tử từ người đứng đầu hội đồng 
quản trị của công ty Burisma hôm 
02/11/2015, yêu cầu ông Hunter 
Biden dập tắt cuộc điều tra về người 
chủ của Burisma. Chiếc máy điện 
toán xách tay này cũng ẩn chứa 
nhiều thông tin gây tổn hại khác, 
kể cả những móc nối của ông Biden 
con với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mặc dù các công ty truyền thông 
và các nền tảng mạng xã hội lớn đã 
lập tức hạn chế – hoặc trong một số 
trường hợp đã cấm đoán hoàn toàn 
– việc chia sẻ các bài báo liên quan 

đến câu chuyện về chiếc máy điện 
toán xách tay này, cựu TT Trump 
đã công khai đề cập đến vấn đề này 
trong buổi tranh luận bầu cử tổng 
thống thứ hai hôm 22/10/2020. Đáp 
lại, ông Biden đã chọn cách đổ lỗi 
cho Nga về việc xuất hiện chiếc ổ 
đĩa rời của con trai mình.

Khẳng định của ông Biden bắt 
nguồn từ các tuyên bố tương tự từ 
các cấp cao nhất trong cộng đồng 
tình báo của Hoa Kỳ, kể cả cựu 
Giám đốc CIA John Brennan, người 
đã nói trong một tuyên bố chung 
rằng máy điện toán xách tay của 
ông Hunter Biden “có tất cả các dấu 
hiệu kinh điển của một chiến dịch 
tình báo của Nga”.

Hóa ra sau đó, các thư điện tử 
của ông Hunter là xác thực và không 
phải là một âm mưu của Nga.

Tạo thêm gánh nặng cho tình 
hình địa chính trị vốn đã căng 
thẳng, ông Biden cũng như ngoại 
trưởng của ông là ông Antony 
Blinken vẫn tiếp tục gieo hy vọng về 
tư cách NATO cho Ukraine, gần đây 
nhất là hồi tháng 12/2021. Thậm 
chí Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd 
Austin còn đi xa hơn khi nói rằng 
cánh cửa đã mở rộng để chào đón 
Ukraine trở thành thành viên khối 
NATO, trong chuyến công du đến 
Ukraine hồi tháng 10/2021. Những 
lời hứa hẹn này, chắc chắn đã kích 
động Nga, là hoàn toàn trái ngược 
với những cảnh báo từ chính giám 
đốc CIA của ông Biden, người mà 
trước đó đã tuyên bố rằng tư cách 
thành viên NATO của Ukraine là 
“điều cấm kỵ nhất trong mọi lằn 
ranh đỏ” đối với Nga.

Mục tiêu an ninh quốc gia toàn 
diện của Hoa Kỳ chỉ nên tập trung 
vào việc ngăn chặn Nga và Trung 
Quốc hình thành các liên minh 
chặt chẽ hơn. Sự phỉ báng Nga, một 
phần do các hành động tư lợi của 
các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ 
như bà Clinton và ông Biden, đã làm 
suy yếu nghiêm trọng mục tiêu đó.

Với sự bùng nổ chiến tranh ở 
Ukraine và hậu quả là sự cô lập 
hoàn toàn của Nga với phương Tây, 
mục tiêu đó đã không còn có thể 
đạt được.

Kết cuộc có thể xảy ra là Nga và 
Trung Quốc sẽ ngày càng xích lại 
gần nhau hơn.

 
Ông Jeff Carlson là người đồng 
dẫn chương trình Truth Over 
News trên Epoch TV. Twitter: @
themarketswork.

Ông Hans Mahncke là người đồng 
dẫn chương trình Truth Over 
News trên Epoch TV. Twitter: @
hansmahncke.
 
Doanh Doanh biên dịch

Tổng thống George W. Bush phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest, Romania, 
vào ngày 02//04/2008.
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Hunter Biden 
đi bộ đến trực 

thăng Marine One 
trên Ellipse bên 
ngoài Tòa Bạch 
Ốc ở Hoa Thịnh 

Đốn vào ngày 
22/5/2021.

Những người 
biểu tình chống 
chính phủ ở Kiev, 
Ukraine, vào ngày 
20 /02/2014.

23.5 
TRIỆU USD

Vào tháng 04/2014, các 
công tố viên của Vương 
quốc Anh đã thu giữ khối 
tài sản trị giá lên đến 
23.5 triệu USD thuộc sở 
hữu của ông Zlochevsky, 
được lưu trữ tại một ngân 
hàng ở London, cáo buộc 
rằng ông Zlochevsky đã 
thực hiện hành vi phạm 
tội ở Ukraine.

Cựu Tổng thống 
Ukraine Viktor 
Yanukovych có 
bài phát biểu tại 
Kiev vào ngày 
14/02/2014.

GENYA SAVILOV/ AFP VIA 
GETTY IMAGES

Giám đốc CIA 
đương nhiệm của 
TT Joe Biden, ông 

Bill Burns.
WIKIPEDIA

Việc Ukraine 
gia nhập NATO 

là điều cấm 
kỵ nhất trong 
mọi lằn ranh 

đỏ đối với 
giới tinh hoa 
Nga (không 

chỉ riêng ông 
Putin).

Giám đốc CIA
Bill Burns

Một người đàn ông 
đứng trong đống đổ 

nát sau vụ đánh bom 
của Nga một ngày 

trước đó, ở Zhytomyr, 
Ukraine, vào ngày 

02/03/2022.
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TOM OZIMEK

Hôm 08/03, Tổng thư ký 
NATO Jens Stoltenberg 

cho biết hiệp ước quốc phòng 
xuyên Đại Tây Dương phải 
bảo đảm rằng cuộc xung đột 
ở Ukraine không lan sang các 
nước láng giềng. Đó là một kết 
cục mà ông cảnh báo sẽ nguy 
hiểm và có tính hủy diệt hơn so 
với các hành động thù địch cục 
bộ hiện đang hoành hành tại 
đất nước này.

Hôm 08/03, trong một cuộc 
họp báo chung với Tổng thống 
Latvia Egils Levits, tại Riga, 
Latvia, người đứng đầu NATO 
cho rằng, “Chúng ta cần phải 
chấm dứt cuộc xung đột này, 
chứ không phải làm cho nó lan 
rộng ra.”

Ông Stoltenberg cho biết, 
chìa khóa để đạt được mục tiêu 
này là củng cố sườn phía đông 
của NATO với các lực lượng bổ 
sung như là một biện pháp răn 
đe đối với Nga.

“Do đó, chúng tôi đang tăng 
cường sự hiện diện của mình, 
cũng như ở Latvia… và phần 

phía đông của liên minh của 
chúng tôi, để bảo đảm Nga hiểu  
rằng chúng tôi có mặt ở đây là để 
bảo vệ và phòng thủ cho tất cả 
các đồng minh, cho từng tấc đất 
của đồng minh,” ông nói, đồng 
thời đề cập đến cam kết theo 
Điều 5 của Hiệp ước NATO, 
trong đó một cuộc tấn công 
chống lại một quốc gia thành 
viên được xem là một cuộc tấn 
công chống lại tất cả.

Các quan chức Nga đã cảnh 
báo rằng sự tham gia trực tiếp 
của bất kỳ quốc gia NATO nào 
vào cuộc xung đột ở Ukraine 
đều sẽ bị xem là một hành động 
chiến tranh, kéo theo các đồng 
minh khác vào cuộc. Các nước 
đồng minh NATO đã rất nỗ lực 
để bảo đảm là họ gửi một thông 
điệp rõ ràng tới Moscow rằng họ 
sẽ không gửi quân đến Ukraine.

“Chúng tôi không có bất cứ 
sự thù địch nào đối với người 
dân Nga, và chúng tôi không có 
mong muốn công kích một quốc 
gia vĩ đại cũng như một cường 
quốc thế giới,” Thủ tướng Anh 
Boris Johnson cho biết trong một 
bài bình luận gần đây.

Ông nhấn mạnh rằng, “Đây 
không phải là một cuộc xung 
đột của NATO, và nó sẽ không 
trở thành như vậy. Chưa có đồng 
minh nào gửi quân đến Ukraine 
tham chiến.”

Tuy nhiên, Ngoại trưởng 
Nga Sergei Lavrov cho biết ông 
tin rằng một số nhà lãnh đạo 
phương Tây đang nhắm đến một 
cuộc chiến tranh chống lại Nga. 
Ông cũng cho biết hôm thứ Ba 
rằng mục tiêu của các hành động 
quân sự của Nga là “ngăn chặn 
bất kỳ cuộc chiến nào có thể xảy 
ra trên lãnh thổ Ukraine hoặc có 
thể bắt đầu từ đó,” cho thấy rằng 
nếu cuộc chiến này không diễn 
ra theo cách của Điện Kremlin, 
thì nó có thể sẽ tràn sang các 
nước NATO.

Ông Stoltenberg cũng cho 
biết cuộc xung đột này đã khiến 
khoảng 2 triệu người Ukraine 

phải rời bỏ nhà cửa của họ, 
đồng thời mô tả tình hình nhân 
đạo trong khu vực này là “cuộc 
khủng hoảng người tị nạn gia 
tăng nhanh nhất ở Âu Châu kể 
từ sau Đệ Nhị Thế Chiến”.

Ít nhất 47 thường dân, trong 
đó có 29 trẻ em, đã thiệt mạng 
ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm 
lược của Nga bắt đầu cách đây 
13 ngày, theo số liệu mới nhất 
của Văn phòng Nhân quyền 
Liên Hiệp Quốc. Theo cơ quan 
này, đã có thêm 861 người bị 
thương trong các cuộc giao 
tranh, nâng tổng số thương 
vong dân sự lên 1,335 người, 
đồng thời cho biết thêm rằng 
con số thực tế có thể “cao hơn 
đáng kể” nhưng “tình trạng 
giao tranh dữ dội” ở các vùng 
của Ukraine khiến việc thống 
kê chính xác trở nên khó khăn.

Liên Hiệp Quốc đã lưu ý rằng 
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TRUNG QUỐC

MILTON EZRATI

Trung Quốc và Nga 
đang xích lại gần 
nhau hơn một cách 

nhanh chóng. Điều 
này đã xảy ra ngay cả 

trước khi phương Tây áp đặt các 
lệnh trừng phạt đối với Nga vì xâm 
lược Ukraine.

Nhưng giờ đây, khi Trung 
Quốc có vẻ sẵn sàng mua ít nhất 
một số thứ mà Nga không thể 
bán được ở Âu Châu và các nơi 
khác; thương mại song phương 
giữa hai quốc gia sẽ tăng tốc, mặc 
dù người ta hoài nghi việc Trung 
Quốc sẽ thực hiện tất cả các giao 
dịch mua mà Nga cần.

Một mặt, Bắc Kinh nên hài 
lòng với tình hình này, trong khi 
nước láng giềng phương Bắc thì 
đang chịu đau đớn. Thứ nhất, 
nền kinh tế Trung Quốc có thể sử 
dụng ít nhất một phần năng lượng 
của Nga, nguồn năng lượng đã 
từng xuất hiện ở những thị trường 
khác, và tiếp đó là các sản phẩm 
nông nghiệp và nguyên liệu thô 
khác của Nga.

Mặt khác, giúp Nga về thương 
mại để cản trở Hoa Kỳ, xét về một 
mức độ nào đó,  Bắc Kinh luôn 
thích điều đó. Quan trọng nhất 
đối với Bắc Kinh, mô hình này về 
lâu dài có thể biến Nga thành một 
dạng quốc gia triều cống đối với 
Bắc Kinh.

Thương mại giữa Nga và Trung 
Quốc đã thực sự thể hiện sự tăng 
trưởng ấn tượng cho đến nay. 
Hoạt động thương mại đã tăng 
thêm 50% kể từ năm 2014 và tăng 
36% chỉ riêng vào năm 2021. Kim 
ngạch thương mại song phương 
giữa hai nước đạt tương đương 
146.9 tỷ USD.

Nga chủ yếu bán than, dầu, khí 
đốt tự nhiên và các sản phẩm nông 
nghiệp cho Trung Quốc. Trung 
Quốc bán cho Nga máy móc, thiết 
bị giao thông, điện thoại di động, 

xe hơi  và các sản phẩm tiêu dùng 
khác. Trung Quốc mua từ Nga 
nhiều hơn bán cho Nga.

Khi lãnh đạo Trung Quốc Tập 
Cận Bình gặp Tổng thống Nga 
Vladimir Putin tại Thế Vận Hội 
mùa đông gần đây, họ đã đặt ra kế 
hoạch nâng kim ngạch thương mại 
song phương lên tương đương 250 
tỷ USD vào năm 2024, tốc độ tăng 
trưởng khoảng 20%   một năm tính 
từ mức hiện tại.

Để phục vụ thương mại hiện tại 
và tăng trưởng theo kế hoạch, với 
50 tỷ USD vốn vay từ Trung Quốc, 
Nga đã xây dựng đường ống dẫn 
dầu trên biển Đông Siberia Thái 
Bình Dương (ESPO) dài 2,540 dặm. 
Đối với hoạt động bán năng lượng 
trong tương lai ở Trung Quốc, Nga 
sẽ bổ sung đường ống Sức mạnh 
Siberia 2 vào đường ống Sức mạnh 
Siberia (Power of Siberia) hiện 
có, cũng bằng nguồn vốn vay của 
Trung Quốc. Với những quyết định 
này, về cả xây dựng và cung cấp 
tài chính, Nga rõ ràng đã gắn chặt 
mình với Sáng kiến   Vành đai và 
Con đường (BRI, còn được gọi là 
“Một vành đai, một con đường”).

Có rất nhiều điều mà Trung 
Quốc có thể làm để bù đắp cho 
những tổn thất của Nga do không 
bán được năng lượng ở Âu Châu. 
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) 
cho biết  rằng Nga sản xuất khoảng 
10.5 triệu thùng dầu mỗi ngày 
nhưng chỉ tiêu thụ khoảng 3.5 triệu 
thùng mỗi ngày. Theo đó, nước 
này cần xuất cảng khoảng 7 triệu 
thùng dầu mỗi ngày.

Đối với khí tự nhiên, cũng áp 
dụng tỷ lệ tương tự như vậy. Vì 
Trung Quốc nhập cảng khoảng 
11 triệu thùng dầu mỗi ngày và 
lượng khí đốt tự nhiên đáng kể, 
nên về mặt lý thuyết, nước này có 
thể hấp thụ bất kỳ số lượng nào mà 
Nga không bán được theo các lệnh 
trừng phạt mới.

Nhưng điều đó không phải là 
đơn giản. Bởi vì Trung Quốc hiện 

chỉ nhập cảng khoảng 2 triệu 
thùng dầu của Nga mỗi ngày, vậy 
nên việc giải quyết đầy đủ nhu 
cầu của Nga sẽ khiến Trung Quốc 
tăng lượng mua dầu [của Nga] 
hơn gấp 3 lần. Thay vì 15.5% năng 
lượng nhập cảng mà Trung Quốc 
hiện nay lấy từ Nga, tỷ trọng này 
sẽ phải tăng lên gần 55%. Điều đó 
không chỉ tạo áp lực lên các chuỗi 
cung ứng vốn đã căng thẳng của 
Trung Quốc, ít nhất là trong một 
thời gian, mà Bắc Kinh có thể miễn 
cưỡng né tránh các mối quan hệ 
cung ứng hiện có.

Trên hết là những suy xét về vị 
thế của Trung Quốc trên thế giới. 
Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo 
Trung Quốc không giúp Nga tránh 
các lệnh trừng phạt. Trung Quốc 
cũng có thể sẽ tạm dừng, vì rằng 
thực tế là một nửa nền kinh tế thế 
giới, hầu hết là những người mua 
hàng xuất cảng của Trung Quốc, 
đã tham gia vào lệnh trừng phạt, 
và Bắc Kinh không muốn đứng về 
phía đối nghịch với nhóm nền kinh 
tế quan trọng và thống trị như vậy.

Tuy nhiên, mối quan hệ này 
càng phát triển thì dường như sẽ có 
lợi cho Trung Quốc hơn là cho Nga. 
Với điều kiện Trung Quốc tránh 
làm các nhà cung cấp nguyên liệu 
và năng lượng hiện tại cũng như 
các đối tác thương mại khác nói 
chung xa lánh [Trung Quốc], và chỉ 
sau một thời gian điều chỉnh thôi, 
nền kinh tế của nước này sẽ không 
từ bỏ điều gì để mở rộng mối quan 
hệ của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, 
điều hấp dẫn hơn đối với Bắc 
Kinh là việc Nga xây dựng cơ sở 
hạ tầng cần thiết sẽ khiến Nga 
trở nên lệ thuộc vào tài chính của 
Trung Quốc, giống như hầu hết 
các quốc gia đã mở cửa cho BRI 
của Trung Quốc.

Theo thời gian, mối quan hệ có 
thể tiến triển đến mức một nước 
Nga mắc nợ và phụ thuộc sâu sắc 
sẽ trở thành một phần trong phạm 

Thương mại giữa Trung Quốc và Nga đang gia tăng

vi ảnh hưởng của Trung Quốc, 
một quốc gia triều cống đơn thuần 
với Bắc Kinh – một sự mỉa mai cay 
đắng cho ông Putin, người đã bắt 
đầu mối quan hệ với Trung Quốc 
(và việc chiếm đất của ông ta ở Âu 
Châu) để bảo đảm cho Nga vị thế 
của một “cường quốc”.

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

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

Nhật Thăng biên dịch

Tổng thư ký 
Stoltenberg: NATO 
phải bảo đảm xung 
đột không lan rộng 
ra ngoài Ukraine

AUTUMN SPREDEMANN

Sau khi Nga nã những phát 
súng đầu tiên vào Ukraine 

hôm 24/02, Tổng thống (TT) 
Volodymyr Zelenskyy chia sẻ 
một video hai ngày sau đó nói 
rằng ông cần “đạn dược, chứ 
không cần một chuyến di tản”, 
ám chỉ đề nghị tị nạn của Hoa 
Kỳ đối với nguyên thủ quốc gia 
đang bị bao vây này.

Kể từ đó, 15 quốc gia đã gửi 
khí tài quân sự đến Ukraine trong 
bối cảnh Nga tiếp tục xâm lược.

Phần lớn vũ khí và vật tư 
từ các quốc gia đồng minh 
đang được gửi qua đường biên 
giới dài 310 dặm (500km) của 
Ukraine với Ba Lan, nơi đã trở 
thành một huyết mạch quan 
trọng cho cả nguồn cung cấp và 
thiết bị, cũng như những người 
tị nạn đang tìm cách chạy khỏi 
cuộc xung đột.

Một số quốc gia có biên giới 
với Ukraine đã chọn không cho 
phép các thiết bị quân sự gửi 
đến Ukraine đi qua lãnh thổ 
của họ vì lo sợ bị Nga trả đũa.

Hôm 28/02, Bộ trưởng Ngoại 
giao Hungary Peter Szijjarto 
cho biết đất nước của ông sẽ 
không cho phép vận chuyển “vũ 
khí sát thương” qua lãnh thổ 
của Hungary, đồng thời nhắc 
lại rằng chính phủ ông không 
muốn dính dáng đến cuộc chiến 
Nga–Ukraine.

Ông Szijjarto viện dẫn mối 
lo ngại về an ninh cho công dân 
Hungary là một trong những yếu 
tố chính trong quyết định này.

Bất chấp những thách thức 
về chuỗi cung ứng và vận 
chuyển, hàng triệu dollar vũ khí 
vẫn tiếp tục đổ vào Ukraine từ 
hai lục địa.

Hoa Kỳ
Hôm 26/02, TT Hoa Kỳ Joe 
Biden đã cho phép cho Bộ Ngoại 
giao gửi 350 triệu USD vũ khí 
cho Ukraine. Trong số danh 
sách khí tài có vũ khí chống 
tăng Javelin, hệ thống phòng 

không, đạn dược và áo giáp.
Về cuộc chiến tranh Nga–

Ukraine, Quyền Đại diện 
Thường trực của Hoa Kỳ Aud-
Frances McKernan cho biết, 
“Hoa Kỳ tái khẳng định sự 
ủng hộ vững chắc đối với chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
Ukraine trong các biên giới của 
họ được quốc tế công nhận, kéo 
dài đến lãnh hải của họ.” 

Ông McKernan sau đó cho 
biết thêm, theo TT Biden, cả Hoa 
Kỳ và NATO đều không có mong 
muốn hay ý định tham gia vào 
một cuộc xung đột với Nga, đồng 
thời làm rõ rằng cũng không có 
mối đe dọa nào đối với Moscow.

Đây là lần thứ ba ông Biden 
sử dụng quyền hạn đặc biệt 
của tổng thống để gửi hỗ trợ an 
ninh khẩn cấp, hiện tổng trị giá 
một tỷ USD, từ nguồn dự trữ 
của Hoa Kỳ cho Ukraine.

Ngoại trưởng Antony 
Blinken nói: “Đó là một tín 
hiệu rõ ràng khác cho thấy 
Hoa Kỳ sát cánh cùng người 
dân Ukraine khi họ bảo vệ chủ 
quyền, quốc gia quả cảm và 
đáng tự hào của mình.”

 
Canada
Hôm 27/02, chính phủ Canada 
đã thông qua một khoản viện 
trợ quân sự bổ sung 25 triệu 
USD cho Ukraine.

Thủ tướng Justin Trudeau 
thông báo nước này sẽ gửi “thiết 
bị sát thương” trị giá 7.8 triệu 
USD cho quốc gia Âu Châu này 
trong một cuộc họp báo hôm 
14/02 để đề phòng một cuộc tấn 
công của Nga.

Về chuyến hàng ban đầu, 
ông Trudeau nói: “Mục đích của 
sự hỗ trợ này từ Canada và các 
đối tác khác là để ngăn chặn 
việc Nga tiếp tục gây hấn.”

 
Đức
Hôm 26/02, Thủ tướng Olaf 
Sholz thông báo Đức sẽ giao 
1,000 vũ khí chống tăng và 500 
hỏa tiễn Stinger cho “những 
người bạn của chúng tôi ở 

Ukraine”.
Ông Scholz cho biết ngày 

24/02 đánh dấu “một bước 
ngoặt trong lịch sử lục địa của 
chúng ta”, khẳng định rằng TT 
Nga Vladimir Putin đang gây 
nguy hiểm cho an ninh lâu dài 
của Âu Châu; ông nói nền an 
ninh là không thể đạt được khi 
đối lập với Nga.

 
Thụy Điển
Để rời bỏ quan điểm trung lập 
kéo dài hàng thập niên, chính phủ 
Thụy Điển đã chấp thuận lô hàng 
5,000 vũ khí chống tăng, 135,000 
bánh lương khô, 5,000 mũ bảo 
hiểm, và 5,000 chiếc áo giáp.

“Kết luận của tôi bây giờ là 
an ninh của chúng ta sẽ là tốt 
nhất thông qua việc chúng ta 
hỗ trợ khả năng của Ukraine 
để tự vệ trước Nga,” Thủ tướng 
Magdalena Andersson cho biết 
hôm 28/02.

Bà cho biết thêm, đây là lần 
đầu tiên Thụy Điển gửi vũ khí 
đến một quốc gia đang có chiến 
tranh kể từ khi Liên Xô tấn 
công Phần Lan năm 1939.

 
Pháp
Hôm 26/02, một phát ngôn viên 
của quân đội cho biết Pháp sẽ 
gửi “quân bị phòng thủ” đến 
Ukraine để hỗ trợ trong nỗ lực 
kháng chiến chống lại Nga.

Tổng thống Emmanuel 
Macron cho biết, “Không chỉ 
người dân Ukraine phải chịu 
tang thương vì chiến tranh... mà 
là tất cả người dân Âu Châu.”

 
Vương quốc Anh
Ngày 17/01, Bộ trưởng Quốc 
phòng Vương quốc Anh, ông 
Ben Wallace, cho biết Vương 
quốc Anh sẽ cung cấp vũ khí “tự 
vệ” và huấn luyện cho Ukraine 
trong bối cảnh quân đội Nga 
đang tăng cường gần biên giới.

Thủ tướng Boris Johnson 
nói trước Quốc hội hôm 23/02 
rằng, “Trước hành vi ngày càng 
mang tính đe dọa từ Nga và phù 
hợp với sự ủng hộ trước đây của 

chúng tôi, Vương quốc Anh sẽ 
sớm cung cấp thêm một gói hỗ 
trợ quân sự cho Ukraine.”

Ông nói rõ thêm rằng gói hỗ 
trợ quân sự thứ hai bao gồm cả 
viện trợ sát thương và không 
sát thương.

Bỉ
Đáp lại yêu cầu trực tiếp từ 
Kyiv, quốc gia này đã chọn gửi 
2,000 khẩu súng máy và 3,800 
tấn nhiên liệu cho quân đội 
Ukraine hôm 26/02.

 
Hà Lan
Kể từ ngày 26/02, chính phủ 
Hà Lan cho biết họ sẽ chuyển 
giao 50 vũ khí chống tăng 
Panzerfaust 3 với 400 hỏa tiễn 
cho Ukraine để hỗ trợ nỗ lực 
kháng chiến chống Nga. Ngoài 
ra, 200 hỏa tiễn phòng không 
Stinger đã được hứa hẹn cùng 
với mũ bảo hiểm, áo giáp, và 
súng bắn tỉa.

 
Cộng hòa Czech
Trước đây từng bị quân đội Nga 
chiếm đóng trong thời Liên Xô, 
chính phủ Czech đã gửi 4,000 
quả đạn pháo trị giá 1.7 triệu 
USD cho Ukraine vào tháng 
Một. Hôm 26/02, Bộ Quốc 
phòng Czech đưa ra thông cáo 
cho biết họ cũng sẽ gửi súng 
máy, súng tiểu liên, súng trường 
tấn công, và súng lục, cùng với 
số lượng đạn dược ước tính trị 
giá 8.6 triệu USD.

 
Ý
Góp mặt vào danh sách ngày 
càng nhiều các quốc gia cung cấp 
viện trợ quân sự cho Ukraine, 
hôm 28/02, nội các Ý đã cam kết 
gửi hỏa tiễn Stinger, súng cối và 
vũ khí chống tăng Milan hoặc 
Panzerfaust. Trong số các vật 
phẩm có trong gói phòng thủ có 
súng máy hạng nặng Browning, 
súng máy hạng nhẹ loại MG, và 
hệ thống chống IED.

 
Bồ Đào Nha
Theo yêu cầu từ các quan chức 

Ukraine, Bộ Quốc phòng Bồ Đào 
Nha hôm 26/02 thông báo sẽ 
cung cấp các thiết bị quân sự bao 
gồm áo khoác, kính nhìn đêm, 
lựu đạn, đạn dược, radio cầm 
tay hoàn chỉnh, bộ lặp analog, và 
súng trường tự động G3.

Hy Lạp
Quốc gia Balkan này đã gửi 
“thiết bị quốc phòng” và vật 
tư y tế trên hai phi cơ C-130 từ 
Athens hôm 27/02 theo yêu cầu 
của giới chức Ukraine.

 
Romania
Một nhà nước vệ tinh cũ khác 
của Liên Xô, hôm 27/02 phát 
ngôn viên chính phủ Romania 
Dan Carbunaru cho biết nước 
này sẽ gửi “đạn dược và quân bị”.

 
Tây Ban Nha
Hôm 02/03, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Tây Ban Nha, Margarita 
Robles, thông báo quốc gia này 
sẽ gửi thiết bị phòng thủ tới 
Ukraine.

Bà Robles cho biết, “Trong 
chuyến hàng đầu tiên sẽ được 
chở trên hai chiếc phi cơ, chúng 
tôi dự kiến sẽ gửi 1,370 súng 
phóng lựu chống tăng, 700,000 
súng trường, đạn súng máy, và 
súng máy hạng nhẹ.”

 
Phần Lan
TT Sauli Vainamo Niinisto đã 
quyết định gửi một gói hỗ trợ 
vũ khí cho Ukraine hôm 28/02, 
bao gồm 2,500 súng trường tấn 
công, 150,000 hộp tiếp đạn, 
1,500 vũ khí chống tăng bắn 
một phát và 70,000 gói khẩu 
phần cho lính chiến.

An Nhiên biên dịch

Danh sách các quốc gia gửi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

hầu hết các thương vong dân 
sự đều do các loại vũ khí nổ có 
phạm vi tác động rộng, “bao gồm 
pháo kích từ pháo hạng nặng và 
hệ thống hỏa tiễn đa nòng, cũng 
như các cuộc tấn công bằng hỏa 
tiễn và không kích.”

Các quan chức quốc phòng 
Hoa Kỳ và Anh đã nói rằng, 
mặc dù cuộc xâm lược của Nga 
đã bị đình trệ ở các vùng của 
Ukraine, thế nhưng các lực 
lượng quân đội Nga đã tăng 
cường sử dụng hỏa lực tầm xa 
nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, 
như các cuộc tấn công bằng hỏa 
tiễn và pháo, dẫn đến nhiều 
thương vong dân sự hơn.

Ông Stoltenberg đã đề cập 
đến điều này trong nhận xét 
của mình, nói rằng có “những 
báo cáo rất đáng tin cậy” về việc 
thường dân bị bắn trong khi họ 

đang cố gắng di tản khỏi các khu 
vực xung đột.

Ông nói: “Hành vi nhắm 
mục tiêu vào dân thường là một 
tội ác chiến tranh, và điều đó là 
hoàn toàn không thể chấp nhận 
được,” đồng thời kêu gọi việc 
thiết lập các hành lang nhân đạo 
được “tuân thủ đầy đủ”.

Nga đã phủ nhận việc nhắm 
vào thường dân hoặc cơ sở hạ 
tầng dân sự. Hôm 07/03, phát 
ngôn viên Ngũ Giác Đài John 
Kirby nói trong một cuộc họp 
báo rằng [ông] không thể cho 
biết liệu các lực lượng Nga có 
đang cố tình nhắm mục tiêu vào 
các khu vực dân sự hay liệu các 
cuộc tấn công như vậy là “ngẫu 
nhiên hay cố ý”. Tuy nhiên, ông 
nói thêm rằng kết cục cuối cùng 
khi nói về nỗi đau khổ của con 
người thì đều như nhau.

“Điểm mấu chốt là, có nhiều 
thường dân hơn đang bị sát hại 
và bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng 
dân sự hơn đang bị hư hại hoặc 
phá hủy,” ông Kirby nói. “Và ông 
Putin vẫn có một sự lựa chọn 
ở đây, đó là không leo thang, 
không tăng cường tấn công bằng 
những hỏa tiễn tầm xa này và 
trong khả năng của mình, đồng 
thời tìm ra một con đường ngoại 
giao tiến tới và chấm dứt cuộc 
xâm lược này.”

Những lời nhận xét của ông 
Stoltenberg được đưa ra cùng 
ngày khi người dân Ukraine 
lên những chuyến xe buýt để 
di tản khỏi thành phố Sumy 
đang bị bao vây ở miền đông. 
Đây là cuộc di tản đầu tiên từ 
một thành phố Ukraine thông 
qua một hành lang nhân đạo 
đã được thỏa thuận với Nga. 

Những nỗ lực trước đó để di tản 
qua các hành lang đã thất bại, 
với việc phía Ukraine và Nga 
đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm 
lệnh ngừng bắn.

Ông Stoltenberg nói rằng: 
“Sự đau khổ mà chúng ta đang 
chứng kiến ở Ukraine hiện 
nay thật khủng khiếp – nó ảnh 
hưởng đến tất cả chúng ta.”

Ông cũng cho biết thêm, 
“Chúng ta phải có trách nhiệm 
bảo đảm cuộc xung đột này 
không leo thang và lan rộng ra 
ngoài lãnh thổ Ukraine. Điều đó 
sẽ còn nguy hiểm hơn, hủy diệt 
và thậm chí gây tử vong nhiều 
hơn. Tình hình này có thể vượt 
khỏi tầm kiểm soát.”

Theo đó, người đứng đầu 
NATO cho biết, cần phải củng 
cố sườn phía đông của liên 
minh “để bảo đảm rằng không 
có chỗ cho những tính toán sai 
lầm của Moscow.”

“Chúng tôi có 130 phi cơ 
phản lực trong tình trạng báo 
động cao, hơn 200 chiến hạm 
từ vùng cao ở phía bắc đến Địa 
Trung Hải, và hàng ngàn binh sĩ 
bổ sung trong khu vực này,” ông 
Stoltenberg nói và cho biết thêm 
rằng các đồng minh bao gồm 
Canada và Hoa Kỳ đã gửi quân 
đội để hỗ trợ nỗ lực này.

Latvia, cùng với các nước 
láng giềng Estonia và Litva, 
thường được gọi là các quốc gia 
Baltic, từng là một phần của 
Liên bang Xô viết và đã gia nhập 
NATO vào năm 2004.

Đặc biệt, Estonia và Latvia có 
cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga 
đáng kể, và có những lo ngại cho 
rằng Nga có thể tận dụng điều 
này trong các chiến dịch gây sức 
ép của mình, giống như ở các 
nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ 
khác, chẳng hạn như Georgia, 

và bây giờ là Ukraine.
Nga xem sự hiện diện của 

NATO ở ngưỡng cửa của mình 
là một mối đe dọa an ninh lớn. 
Một trong những điều kiện 
quan trọng để Điện Kremlin 
chấm dứt các hành động thù 
địch ở Ukraine là nước này 
cam kết không bao giờ gia nhập 
NATO và đưa điều khoản về 
tính trung lập vào trong hiến 
pháp của mình.

“Nga xem sự độc lập của các 
quốc gia Baltic và vai trò tích 
cực của họ trong NATO và EU 
là những mối đe dọa đối với 
an ninh, chủ quyền, và quyền 
tự quyết của Nga,” ông Mark 
Galeotti, thành viên cao cấp tại 
Viện Quan hệ Quốc tế Praha 
và trước đây là người đứng 
đầu Trung tâm Nghiên cứu An 
ninh Âu Châu, viết trong một 
bài phân tích.

Ông Galeotti cho biết thêm , 
“Không thể phủ nhận việc các 
quốc gia Baltic đang phải chịu 
áp lực liên tục từ Nga, từ những 
lời tố cáo chính thức cho đến 
những thông tin sai lệch không 
chính thức, và từ những cuộc 
phô diễn sức mạnh quân sự công 
khai cho đến các hoạt động tình 
báo bí mật.”

Chuyến thăm của ông 
Stoltenberg tới Latvia diễn ra 
sau chuyến thăm hôm 07/03 tới 
nước láng giềng Lithuania của 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony 
Blinken, người cho biết NATO 
cũng đang suy xét đặt các căn 
cứ thường trực bổ sung ở các 
quốc gia Baltic – nơi đang bị xáo 
trộn bởi cuộc xâm lược của Nga 
vào Ukraine và lo ngại rằng họ 
có thể trở thành nước tiếp theo 
bị xâm lược.

Thanh Tâm biên dịch

Các phi công và thường dân từ Phi đội Cảng 
Trên không số 436 đóng đạn dược, vũ khí và các 
thiết bị khác gửi cho Ukraine tại Căn cứ Không 
quân Dover, ở Delaware, hôm 21/01/2022.

Trên: Công nhân đứng gần 
cần cẩu dỡ các bao tải đậu 
nành nhập cảng từ Nga tại 
cảng Heihe ở tỉnh Hắc Long 
Giang, Trung Quốc, hôm 
10/10/2018.

Dưới: Tổng thống Nga 
Vladimir Putin và nhà lãnh 
đạo Trung Quốc Tập Cận 
Bình đến dự tiệc chào mừng 
các nhà lãnh đạo tham dự 
Diễn đàn Vành đai và Con 
đường tại Đại lễ đường 
Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung 
Quốc, hôm 26/04/2019.

Các binh sĩ Hoa Kỳ đi bộ ở Ba Lan gần 
biên giới với Ukraine hôm 03/03/2022. 

Cư dân địa phương băng qua một cây cầu bị phá hủy khi họ di tản khỏi thị trấn của họ ở Irpin, gần Kyiv, Ukraine, hôm 07/03/2022.
Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg trình bày trong 
một cuộc họp báo diễn ra 
trước cuộc họp hai ngày 
của các bộ trưởng quốc 
phòng của liên minh này tại 
trụ sở NATO ở Brussels hôm 
15/02/2022.
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Khi thế giới tập trung vào cuộc 
xâm lược đang tiếp diễn của 

Nga vào Ukraine – cùng với con số 
thương vong dân sự và cuộc khủng 
hoảng người tị nạn ngày càng tăng – 
thì các nước cũng đang chứng kiến   
một sự thay đổi chấn động trong bối 
cảnh địa chính trị toàn cầu.

Các hành động của Nga ở Âu 
Châu đã thu hút sự chú ý của Hoa 
Kỳ và các đồng minh về phía Tây, 
như họ đã làm trong nhiều thập 
niên trước. Trong khi đó, một lực 
lượng lớn hơn, đáng gờm hơn đang 
tập trung sức mạnh ở phía Đông, 
đặt mục tiêu thống trị khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương, và 
sau đó là cả thế giới.

Trong nhiều thập niên, chính 
quyền Trung Quốc đã và đang xây 
dựng sức mạnh kinh tế và quân sự 
của mình để có thể thay thế Hoa 
Kỳ trở thành siêu cường duy nhất 
vào giữa thế kỷ. Chính phủ Hoa 
Kỳ đã thừa nhận nhà cầm quyền 
này là mối đe dọa chính của mình, 
đặt ra “phép thử địa chính trị lớn 
nhất” cho họ; Hoa Thịnh Đốn đã và 
đang chuyển các nguồn lực và năng 
lượng sang khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương để cố gắng kiềm 
chế ảnh hưởng đang gia tăng của 
Bắc Kinh ở đó.

Các nhà phân tích cho biết cuộc 
chiến leo thang ở Đông Âu đang 
làm rối các kế hoạch của Hoa Thịnh 
Đốn, ngay cả khi chính phủ Tổng 
thống (TT) Biden khẳng định họ có 
thể tập trung vào hai chiến trường 
– Âu Châu và Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương – cùng một lúc.

Ông Madhav Nalapat, một nhà 
phân tích chiến lược đồng thời là 
phó chủ tịch của Tổ chức Nghiên 
cứu Tiến bộ Manipal có trụ sở tại 
Ấn Độ, gần đây đã nói với The 
Epoch Times, “Sự hồi sinh của 
Chiến Tranh Lạnh 1.0 (Moscow–
Hoa Thịnh Đốn) – đang lấy đi sức 
lực của Chiến Tranh Lạnh 2.0 (Bắc 
Kinh–Hoa Thịnh Đốn) – là một sai 
lầm mang tầm vóc lịch sử mà các 
nền dân chủ lo ngại.”  

Ông Nalapat cho rằng cho Hoa 
Thịnh Đốn và NATO có trách 
nhiệm trong việc này vì đã tham gia 

vào một loạt sai lầm chiến lược mà 
ông tin rằng đỉnh điểm là Nga xâm 
lược Ukraine.

Ông Brandon Weichert, nhà 
phân tích địa chính trị và là tác 
giả của cuốn sách “Winning 
Space: How America Remains a 
Superpower” (“Giành Được Không 
Gian: Cách Hoa Kỳ Duy Trì Là 
Một Siêu Cường”), cũng có quan 
điểm tương tự, chỉ trích chính phủ 
TT Biden vì đã chọn quay lại “lối 
bình thường như thời kỳ trước ông 
Trump” trong mối bang giao của 
họ với Nga – nghĩa là, bằng cách 
áp dụng một chính sách tìm cách 
“kiềm chế Nga” và gây áp lực để 
Moscow trở thành “một nền dân 
chủ tốt có nhân quyền”.

Ông nói: “Ông Vladimir Putin 
tin rằng không có thêm thỏa thuận 
nào có thể được thực hiện với Hoa 
Kỳ, chắc chắn không phải khi mà 
giới tinh hoa tân tự do và tân bảo 
thủ như ông Joe Biden, hay thậm 
chí là ông Lindsey Graham, đang 
điều hành ở Hoa Thịnh Đốn.”

Ông nói, “Dưới thời cựu TT 
Donald Trump, đó là lối thoát cuối 
cùng của chúng ta, trước khi một 
thảm họa thực sự xảy ra” – sự hình 
thành liên minh Trung–Nga.

Theo ông Weichert, cách tiếp cận 
gần đây đã dồn TT Nga Vladimir 
Putin vào chân tường. Và không 
còn cách nào khác, ông Putin đã 
chọn đứng về phía Trung Cộng.

Nhưng kết cục này lẽ ra có thể 
tránh được. Ông Weichert cho biết 
mặc dù Nga không phải là đối tác lý 
tưởng hay đối tác tự nhiên, xét theo 
hồ sơ nhân quyền và quân sự của 
nước này, cần phải thừa nhận rằng 
Moscow lẽ ra đã có thể giúp chính 
phủ Hoa Kỳ trong việc cung cấp 
một đối trọng nặng ký với Bắc Kinh.

Ông nói: “Nếu chúng ta có một 
nhà lãnh đạo phù hợp nắm quyền, 
chúng ta có khả năng tách Nga ra 
khỏi Trung Quốc, bởi vì cuối cùng, 
Nga vẫn không tin tưởng Trung 
Quốc. Và cuối cùng, Nga muốn tiếp 
tục làm ăn với Âu Châu và vẫn có 
quan hệ tốt đẹp, ít nhất là về không 
gian, và về các vấn đề hạt nhân với 
Hoa Kỳ.”

Vì điều này đã không xảy ra, 
Nga và Trung Quốc đang làm mối 

bang giao của họ sâu đậm thêm, 
theo những cách mà trước đây chưa 
từng thấy. Hai tuần trước cuộc 
xâm lược, khi Nga đang bị quốc tế 
chỉ trích nặng nề vì kế hoạch tấn 
công Ukraine, ông Putin và ông Tập 
tuyên bố liên kết đối tác “không 
giới hạn”, một mối bang giao song 
phương “vượt trội hơn các liên 
minh chính trị và quân sự trong 
thời kỳ Chiến Tranh Lạnh”.

Ông Weichert cho biết mối liên 
kết đối tác đang phát triển này là 
đáng lo ngại, vì hai nước quyết định 
không chỉ hợp tác kinh tế và quân 
sự, mà còn làm việc cùng nhau theo 
“cách thức chung về ý thức hệ”.

“Họ đang bắt đầu xem xét thành 
phần ý thức hệ – thành phần chế 
độ chuyên quyền, khái niệm đa cực 
– có nhiều cường quốc khác nhau 
trên thế giới, chứ không phải chỉ 
có Hoa Kỳ dẫn dắt thế giới, với ảnh 
hưởng bao trùm toàn cầu,” ông nói.

“Đó là điều mà Nga và giới lãnh 
đạo Trung Quốc trong 30 năm đã 
nói đến, nhưng họ chưa bao giờ 
thực sự chia sẻ hoặc phối hợp với 
nhau. Giờ đây chúng ta thấy sự khởi 
đầu của điều đó.”

Tòa Bạch Ốc đã không phúc đáp 
ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đối tác không đáng tin cậy
Vào ngày khai mạc Thế vận hội 
Mùa Đông, ông Putin đã gặp ông 
Tập tại Bắc Kinh, thể hiện một mặt 
trận thống nhất chống lại sự lên án 
ngày càng tăng của quốc tế đối với 
mỗi chế độ tương ứng của họ.

Theo một tuyên bố chung dài 
5,000 từ, hai nhà lãnh đạo cho biết 
sẽ “không có lĩnh vực hợp tác nào 
‘bị cấm’” giữa các quốc gia của họ.

Tuyên bố cũng tiết lộ rằng ông 
Putin và ông Tập đã quyết định hỗ 
trợ lẫn nhau về mặt địa chính trị: 
Trung Quốc tố cáo sự bành trướng 
của NATO, một lý do chính cho 
sự xâm lược của Nga, trong khi 
Moscow ủng hộ tuyên bố của Bắc 
Kinh rằng Đài Loan tự trị là một 
phần của Trung Quốc.

Trên thực tế, mối liên kết đối tác 
mới này đã được hình thành trong 
nhiều năm, đặc biệt là sau năm 
2014 khi Nga chịu nhiều lệnh trừng 
phạt do sáp nhập Crimea. Kể từ đó, 
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Xe quân sự mang tên lửa 
đạn đạo xuyên lục địa DF-
5B tham gia lễ duyệt binh 
tại Quảng trường Thiên 
An Môn ở Bắc Kinh vào 
ngày 10/10/2019.

TT Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đi bộ khi tham dự cuộc họp của Hội 
đồng Các nguyên thủ Quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek vào ngày 14/06/2019. 

Dưới/trái: Một quân nhân 
đi qua chiếc chiến đấu cơ 
đa năng J-16 của Tập đoàn 
Phi cơ Thẩm Dương của 
Không quân Quân đội Giải 
phóng Nhân dân (PLAAF) 
tại Triển lãm Hàng không 
và Vũ trụ Quốc tế Trung 
Quốc lần thứ 13 ở Chu Hải, 
tỉnh Quảng Đông, miền 
nam Trung Quốc, hôm 
28/09/2021.

Dưới/phải: Lực lượng gìn 
giữ hòa bình Nga thuộc 
Tổ chức Hiệp ước An ninh 
Tập thể bảo vệ một khu 
vực ở Kazakhstan hôm 
12/01/2022.

Lãnh đạo Trung Cộng Mao Trạch Đông đón Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon tại nhà của ông ở Bắc Kinh, ngày 21/02/1972. 

Mối đe dọa từ 
Trung Quốc 
là mối đe dọa 
chiến lược lâu 
dài hơn. Họ 
mới là quốc 
gia có nền 
tảng công 
nghệ lớn hơn. 
Họ là quốc gia 
có nền kinh 
tế chỉ kém 
quy mô nền 
kinh tế của 
Hoa Kỳ.
Ông Brandon 
Weichert, nhà phân 
tích địa chính trị

CHRIS TEMPLE

Trong phần lớn thế kỷ 
20, Trung Quốc không 
phải là quốc gia đáng chú 

ý nhất trên đấu trường 
thế giới. Trong những năm 

trước Đệ nhị Thế chiến, quốc gia này 
đã sớm bắt đầu đối phó với phong trào 
cộng sản nổi dậy chống lại Quốc Dân 
Đảng (Kuomintang, KMT) cầm quyền. 
Tuy nhiên, sự phát triển của phong trào 
cộng sản không ghi dấu ấn nhiều với thế 
giới vào thời điểm đó như ở các quốc gia 
phương Tây thời trước, phần lớn là do 
Trung Quốc là xã hội tương đối khép kín.

Trong một khoảng thời gian, các đối 
thủ cộng sản và Quốc Dân Đảng buộc 
phải liên kết với nhau để chống lại quân 
xâm lược Nhật Bản vào cuối những năm 
1930. Nhưng khi đã đánh bại Nhật Bản, 
các lực lượng Trung Cộng dưới thời Mao 
Trạch Đông lại tiếp tục cuộc cách mạng 
của họ. Vị anh hùng quân sự chính của 
Trung Quốc trong cuộc chiến, người đã 
lãnh đạo chống lại sự xâm lược của Nhật 
Bản – ông Tưởng Giới Thạch – đã phải 
chạy cùng người còn lại của chính phủ và 
quân đội Quốc Dân Đảng đến Đài Loan.

Cuối cùng thì “Chiến tranh Giải 
phóng” của Mao đã giành vị thế vững 
chắc. Tuy nhiên, cùng với tất cả những 
lời hứa, Trung Quốc – một nền văn minh 
kéo dài nhiều năm dường như đã biến 
mất theo thời gian. Sự thịnh vượng đã rời 
xa dân chúng, nhưng tử thần thì không. 
Cho đến ngày nay, Mao Chủ tịch vẫn 
không phải là cái tên được thốt ra đầu 
tiên khi trả lời cho câu hỏi, “Ai là kẻ sát 
nhân hàng loạt lớn nhất trong thế kỷ 20?” 
Nhưng Mao đã vượt qua Hitler của Đức 
và Stalin của Nga cộng lại, ước tính có 
khoảng 65 triệu người đã bị sát hại dưới 
sự cai trị của Mao.

Vì vậy, khi Tổng thống Hoa Kỳ 
Richard Nixon thực hiện kế hoạch “mở 
cửa Trung Quốc” ra thế giới vào năm 
1972, đó là một biện pháp gây tranh cãi 
đặc biệt lớn. Nhiều người đã cảm thấy 
khó hiểu vì sao ông Nixon già, kiên quyết 
chống cộng sản lại “gột rửa” Mao Chủ 
tịch. Nổi bật về sự khinh bỉ dồn dập của 
những người chống cộng vốn kinh ngạc 
trước biện pháp của ông Nixon vào thời 
điểm đó, người bạn quá cố của tôi ông 
John Schmitz – nghị sĩ Đảng Cộng Hòa 
ở California và là người thách thức thứ 
3 đối với ông Nixon vào năm 1972 – đã 
được hỏi về việc ông Nixon đi thăm 
Trung Quốc. Câu trả lời nổi tiếng của ông 
được ghi lại là: “Tôi không quan tâm đến 
việc ông Nixon đã đến Trung Quốc; Tôi 
chỉ buồn vì ông ấy đã quay trở về.”

Vào thời điểm đó, người ta hiểu quá 
ít ỏi về việc các nguồn lực một khi được 
đưa vào hoạt động sẽ khiến Trung Quốc 
trở thành đối thủ toàn cầu mới, đối thủ 
chính của Hoa Kỳ. Và đây là sự phát triển 
có lẽ đã không bao giờ xảy ra nếu không 
có sự tham gia tích cực của (trong trường 
hợp này) các lợi ích tài chính và doanh 
nghiệp Hoa Kỳ.

Rốt cuộc, chủ nghĩa cộng sản đã 
không đột nhiên trở thành công cụ hình 
thành tư bản, thịnh vượng, và mức sống 
tốt hơn. Được tiếp tay trực tiếp bởi các 
lợi ích doanh nghiệp của Hoa Kỳ (dù một 
số quốc gia phương Tây khác cũng hành 
động tương tự nhưng ở các mức độ thấp 

hơn), Trung Quốc được biến thành trung 
tâm sản xuất của thế giới, do lao động giá 
rẻ và các tiêu chuẩn lỏng lẻo. Được thúc 
đẩy bởi khả năng thay thế các công nhân 
Mỹ nhận lương cao hơn, các tập đoàn 
thuộc hầu hết mọi hình thức đã hành 
động để biến Trung Quốc trở thành một 
thuộc địa tài chính của Mỹ ngay từ đầu.

Trong một bài viết xuất sắc trong tạp 
chí American Spectator vào năm 2011, 
nhà kinh tế học, người ủng hộ loại tiền 
tệ có giá trị nội tại, và từng là ứng cử viên 
thống đốc New York một thời, ông Lewis 
Lehrman đã mô tả một cách thành thạo 
động lực này. Với Trung Quốc, các tập 
đoàn Hoa Kỳ là một phần then chốt của 
việc giữ nguyên quyền bá chủ của đồng 
USD như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu, 
đã hành động khác một chút so với những 
gì họ đã làm trong nhiều thập niên trước 
đó ở Nam Mỹ và các quốc gia đang phát 
triển khác. Như ông Lehrman đã viết, đó 
cũng là mối quan hệ giống như Vương 
quốc Anh đã có từ lâu với khách hàng 
thuộc địa chính của mình, Ấn Độ.

Trong những năm qua, vị thế nhà 
sản xuất toàn cầu của Trung Quốc đã 
trở nên vững chắc. Trung Quốc đã sử 
dụng nhiều ngàn tỷ USD thặng dư trong 
thời gian này vào vị thế ấy, cùng với 
chương trình tài trợ tín dụng cho nhà 
cung cấp lớn nhất mọi thời đại. Mối 
quan hệ cộng sinh kỳ quặc này đã mang 
lại lợi ích to lớn cho các công ty Mỹ, với 
lợi nhuận nhiều lên khi họ không còn 
phải trả mức lương cao nhất thế giới cho 
những nhân viên Mỹ nữa.

Trung Quốc hiện đang đặt cược điều 
này thành một thứ gì đó xa hơn nhiều so 
với sự bùng nổ tài chính nhanh chóng và 
hầu như là độc nhất được Tạo ra ở Hoa 
Kỳ (Made in America) như người Nhật 
Bản vốn đã được tận hưởng. Bên cạnh 
việc trở thành một cường quốc kinh tế 
mới theo đúng nghĩa (mặc dù là nền kinh 
tế lớn mắc nợ nặng nề nhất trên thế giới 
so với quy mô nền kinh tế của mình), 
Trung Quốc còn có đủ chiêu trò  mở rộng 
các kế hoạch về quân sự cũng như về các 
phương diện khác, bởi Trung Quốc tìm 
cách khôi phục lại vinh quang của vương 
triều lâu đời đã qua.

Tuy nhiên, những quyết định gần đây 
của người có thể là hoàng đế thời hiện đại 
Tập Cận Bình đã làm gia tăng khả năng 
khiến thành quả kinh tế/tài chính to lớn 
của Trung Quốc có thể sụp đổ, cũng như 
những thành quả của Nhật Bản 30 năm 
trước đã sụp đổ khi khoảnh khắc của họ 
trong ánh nắng mặt trời trở nên không 
bền vững về mặt toán học.

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. Để khám phá những 
nghiên cứu độc quyền có tính phí, vui lòng 
truy cập The National Investor.

Bình Nguyên biên dịch

Trung Quốc đi theo con
đường của Nhật Bản những
năm 1980? (Phần 2/4)

Mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng trong 
bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine
Hoa Kỳ buộc phải tập trung vào phía Tây trong khi mối đe dọa phát triển ở phía Đông 

kinh tế đó để gây ảnh hưởng chính 
trị trên toàn thế giới.”

“Về căn bản, họ có thể hối lộ các 
chính trị gia, cho dù đó là trực tiếp 
đưa cho họ những túi tiền mặt, hay 
họ có thể hối lộ những người này 
thông qua những lời hứa hỗ trợ, 
cho vay, và cho vay giá rẻ.”

Các quan chức và chuyên gia 
phương Tây đã chỉ trích Trung 
Quốc lan truyền tham nhũng 
thông qua BRI hoặc duy trì tham 
nhũng ở các quốc gia tham gia 
BRI. Chương trình này cũng được 
mô tả là một hình thức “ngoại giao 
bẫy nợ”, tạo ra gánh nặng cho các 
nước đang phát triển bằng những 
gánh nặng nợ không bền vững, 
có khả năng buộc các quốc gia đó 
phải chuyển giao tài sản chiến lược 
cho Bắc Kinh.

China Merchants Port 
Holdings hiện đang điều hành 
cảng Hambantota của Sri Lanka 
theo hợp đồng thuê 99 năm, sau 
khi quốc gia Nam Á này không thể 
trả khoản vay 1.4 tỷ USD để xây 
dựng vào năm 2017. Việc chiếm 
giữ cảng đã cho phép Bắc Kinh 
có được một chỗ đứng quan trọng 
trong Ấn Độ Dương.

Trung Cộng có một lợi thế 
quan trọng ở phương Tây xuất 
phát từ mối liên kết kinh doanh 
rộng rãi giữa các công ty phương 
Tây, mong muốn giành được 
miếng bánh lớn hơn từ thị trường 
Trung Quốc béo bở. Kết cụộc là, 
Bắc Kinh đã có thể tạo ra ảnh 
hưởng ở Hoa Kỳ và các nơi khác, 
thông qua giới tinh hoa của chính 
họ – một chiến lược được gọi là 
“thu phục giới tinh hoa”.

“Trung Cộng đã làm rất tốt 
trong việc giành tình cảm của 
giai tầng tinh hoa của thế giới 
tự do. Và do đó, rất nhiều tài 
sản của giới này bị kẹt trong mối 
quan hệ với Trung Quốc,” thành 
viên cao cấp tại Viện Hudson và 
là trung tướng không quân đã về 
hưu Robert Spalding nói với The 
Epoch Times.

Nhà cầm quyền này, “bằng cách 
cuốn mình vào lợi ích của giới tinh 
hoa,” sau đó đã có thể “điều khiển 
và dựa vào họ,” ông Spalding nói. 
“Đây là một vấn đề.”

Đài Loan
Mối đe dọa khác từ phía Trung 
Quốc, có tác động trên toàn thế 
giới, là mong muốn chiếm lấy 
Đài Loan, một thực thể trên thực 
tế tồn tại riêng biệt mà Bắc Kinh 
tuyên bố là một phần lãnh thổ của 
mình. Hòn đảo này là nơi có hãng 
sản xuất vi mạch bán dẫn TSMC 
theo hợp đồng lớn nhất thế giới, 
sản xuất khoảng 63% vi mạch bán 
dẫn trên toàn thế giới, so với Hoa 
Kỳ chỉ sản xuất 12%.

Việc chiếm lấy Đài Loan sẽ 
giúp Trung Quốc kiểm soát các 
cơ sở sản xuất vi mạch, có khả 
năng cho phép Bắc Kinh ngăn 
các quốc gia khác mua công 
nghệ quan trọng – được sử dụng 
để cung cấp năng lượng cho gần 
như tất cả các thiết bị điện tử từ 
xe hơi đến hệ thống hỏa tiễn.

“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc 
chắc chắn đã để mắt đến Đài Loan. 
Trung Quốc sẽ dõi theo những gì 
chúng ta làm, những gì Nga làm đối 
với Ukraine như một bài học mà 
họ có thể rút ra về mặt chiến lược 
đối với Đài Loan,” ông Corr nói.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu chúng 
ta không thực sự trừng phạt Nga 
một cách nghiêm khắc, chúng ta sẽ 
bật đèn xanh cho Trung Quốc để 
làm điều tương tự với Đài Loan.”

Thông đồng?
Khi cuộc chiến Ukraine kéo dài, 
Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối lên 
án hành vi xâm lược của Nga, cũng 
như không xem cuộc tấn công là 
một “cuộc xâm lược”. Nước này 
cũng bác bỏ việc cùng phương Tây 
áp đặt các biện pháp trừng phạt 
tài chính Moscow, cho rằng hành 
động này là thiếu cơ sở pháp lý.

Những dấu hiệu hỗ trợ ngầm 
như vậy khiến một số người cho 
rằng Bắc Kinh đã đóng một vai trò 
lớn hơn so với bề ngoài trong việc 
tạo điều kiện cho Nga tấn công.

“Moscow chịu sự điều khiển 
của Bắc Kinh nhiều đến mức khiến 
tôi nghĩ rằng, trong vụ xâm lược 
Ukraine hiện nay, việc Nga tự biến 
mình thành đối tượng và tâm điểm 
để cả thế giới chú ý không phải là 
vì lợi ích của họ,” ông Corr nói.

Ông nói thêm: “Điều đó khiến 
tôi nghi ngờ rằng có thể Bắc Kinh 
đã yêu cầu ông Putin làm điều 
này hoặc khuyến khích ông Putin 
làm điều này theo một cách nào 
đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta 
phải xem đó là một khả năng có 
thể xảy ra.”

Thật vậy, có nhiều bằng chứng 
cho thấy Bắc Kinh đã biết về các kế 
hoạch quân sự của Moscow trước 
cuộc xâm lược và đã thảo luận với 
các quan chức Nga.

Các quan chức cao cấp của 
chính phủ TT Biden đã chia sẻ 
thông tin tình báo với các quan 
chức hàng đầu của Trung Quốc về 
việc Nga xây dựng quân đội gần 
Ukraine, theo một báo cáo hôm 
25/02 của The New York Times. 
Báo cáo cho biết, việc chia sẻ thông 
tin tình báo kéo dài hơn ba tháng, 
dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ ẩn 
danh. Nhưng Trung Quốc phớt lờ 
những cảnh báo lặp đi lặp lại của 
Hoa Kỳ, thay vào đó quay lại nói 
với Moscow rằng họ đã nghe được 
gì từ Hoa Kỳ và rằng họ sẽ không 
can thiệp vào các kế hoạch của Nga.

Một báo cáo tình báo phương 
Tây, lần đầu tiên được The New 
York Times đưa tin hôm 02/03, chỉ 
ra rằng các quan chức cao cấp của 
Trung Quốc đã yêu cầu các quan 
chức cao cấp của Nga đợi cho đến 
khi Thế vận hội Mùa Đông 2022 
kết thúc rồi hãy xâm lược Ukraine. 
Yêu cầu này xảy ra vào đầu tháng 
Hai, nhưng không rõ báo cáo có 
viết về việc liệu ông Tập và ông 
Putin có bàn về nó trong cuộc gặp 
ở Bắc Kinh hay không.

Các nhà lập pháp và chuyên gia 
lưu ý, bất kể mức độ can dự của 
Trung Quốc như thế nào, cuộc 
xâm lược rốt cuộc cũng là để giúp 
Bắc Kinh đạt được mục đích.

Dân biểu Ken Buck (Cộng 
Hòa–Colorado) gần đây đã nói với 
chương trình “China Insider” của 
EpochTV rằng cuộc xâm lược là 
một hành động “đánh lạc hướng”, 
chuyển sự chú ý của Hoa Kỳ ra 
khỏi Thái Bình Dương.

Ông Buck nói: “Theo quan 
điểm của Trung Quốc, đó là một 
cách để làm suy yếu các nguồn lực 
mà có thể được sử dụng ở các khu 
vực khác.”

Đối với ông Corr, cuộc xâm 
lược sẽ khiến mọi người không chú 
ý đến các vấn đề của Trung Quốc, 
chẳng hạn như cuộc diệt chủng 
người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm 
thiểu số Hồi giáo khác ở vùng Tân 
Cương xa xôi của Trung Quốc và 
việc mở rộng các đảo nhân tạo ở 
Biển Đông.

Bản tin có sự đóng góp của Gary Bai
Thiện Lan biên dịch

thương mại song phương đã tăng 
hơn 50% và hiện nay Trung Quốc là 
điểm đến hàng đầu của hàng xuất 
cảng Nga.

Nga là nhà cung cấp dầu lớn thứ 
hai của Trung Quốc sau Ả Rập Xê-
út, chiếm 15.5% tổng nhập cảng của 
đại lục trong năm 2021. Nga cũng 
là nhà cung cấp khí đốt và than lớn 
cho Trung Quốc.

Mặc dù mối bang giao giữa 
Nga và Trung Quốc có thể trông 
mạnh mẽ trên bề mặt, nhưng ông 
Weichert nói rằng ông Putin phải 
nhận thức đầy đủ về những gì mối 
liên kết đối tác này sẽ đem đến.

“Những gì đang diễn ra bây giờ 
là, nước Nga dưới thời ông Putin 
nhận thức rất rõ rằng họ tương đối 
yếu hơn Trung Quốc. Và khi ông 
Putin càng gần gũi Trung Quốc, thì 
càng có nhiều khả năng ông ấy trở 
thành người chơi thứ hai – kẻ dưới 
tay đối với sức mạnh của ông Tập 
Cận Bình ở Trung Quốc,” ông nói.

“Điều cuối cùng mà ông ấy muốn 
làm là đi từ chỗ bị phương Tây điều 
khiển để chuyển sang Trung Quốc, 
và đột nhiên bị phụ thuộc hoặc bị 
Trung Quốc đồng hóa vào đế chế 
công nghệ cao mới đang phát triển 
của họ ở Eurasia (Âu Á).”

Theo quan điểm của ông 
Weichart, ông Putin đã cố gắng 
khẳng định sự thống trị của mình 
đối với ông Tập, khi tổng thống 
Nga quyết định khai triển quân 
đội Nga tới Kazakhstan với tư cách 
là lực lượng gìn giữ hòa bình hồi 
tháng Một.

“Tôi nghĩ rằng ông Putin đang 
cố gắng nói, ‘Này, Tập, chúng ta có 
thể hợp tác với nhau để kinh doanh 
ở Trung Á, nhưng tôi là người đứng 
đầu ở đây, ông làm việc cho tôi, chứ 
không phải là ngược lại,’” ông nói.

Trong những năm gần đây, 
Trung Quốc đã gia tăng đáng kể 
ảnh hưởng của họ ở Trung Á – một 
khu vực gồm các quốc gia thuộc 
Liên Xô cũ nơi Nga nắm giữ nhiều 
ảnh hưởng – khi Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, và 
Uzbekistan đều đã tham gia vào 
Sáng kiến   Vành đai và Con đường 
(BRI) của Trung Quốc, hay còn 
được gọi là Một vành đai, Một con 
đường (One Belt, One Road).

Năm 2013, Bắc Kinh đưa ra sáng 
kiến   nhằm tăng cường ảnh hưởng 
kinh tế và chính trị trên toàn thế 
giới bằng cách xây dựng các tuyến 
thương mại nối Trung Quốc, Đông 
Nam Á, Trung Á, Phi Châu, Âu 
Châu, và Châu Mỹ Latinh.

Ông nói: “Các đồng minh – 
Trung Quốc và Nga – sẽ không 
ngừng để mắt tới nhau ngay cả khi 
họ đang làm việc cùng nhau đẩy lùi 
sự hình thành sức mạnh của Hoa 
Kỳ, ở Eurasia trước và cuối cùng là 
trên toàn thế giới.”

Mối đe dọa lớn hơn
Theo ông Weichert, yếu tố quan 
trọng nhất khiến Trung Quốc trở 
thành mối đe dọa lớn hơn Nga là quy 
mô của nền kinh tế Trung Quốc.

Ông nói: “Mối đe dọa từ Trung 
Quốc là mối đe dọa chiến lược lâu 
dài hơn. Họ mới là quốc gia có nền 
tảng công nghệ lớn hơn. Họ là quốc 
gia có nền kinh tế chỉ kém quy mô 
nền kinh tế của Hoa Kỳ.”

Trung Quốc hiện là nền kinh 
tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. 
Theo dữ liệu năm 2020 từ Ngân 
hàng Thế giới, nền kinh tế Trung 
Quốc lớn hơn Nga khoảng 10 lần.

Do đó, sức mạnh kinh tế đằng 
sau Trung Cộng cho phép nhà cầm 
quyền này làm những điều mà Nga 
không thể, theo ông Anders Corr, 
người đứng đầu công ty tư vấn 
chính trị Corr Analytics có trụ sở 
tại New York.

“Trung Quốc sử dụng sức mạnh 
kinh tế đó không chỉ để xây dựng 
quân đội của mình,” ông Corr, 
người cũng là một ký giả cho The 
Epoch Times cho biết. “Trung 
Quốc có thể sử dụng sức mạnh 
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phát gần như ở bất cứ nơi đâu. Đối 
với ung thư vú, các tế bào tuyến vú 
ác tính gây ra các khối u bắt đầu phát 
triển không kiểm soát được trong mô 
vú của con người.

Tế bào người bị đột biến và phát 
triển bất thường là điều bình thường. 
Khi hệ miễn dịch hoạt động hiệu 
quả cơ thể chúng ta nhận ra sự phát 
triển bất thường này là “không phải 
chính mình” và xử lý vấn đề, giống 
như cách một hệ thống miễn dịch 
khỏe mạnh xử lý kẻ xâm lược là virus 
hay vi khuẩn. Ung thư trở thành mối 
đe dọa đối với sức khỏe của chúng 
ta khi hệ thống miễn dịch không 
nhận ra những tế bào bất thường này 
và không loại bỏ chúng. Một khi số 
lượng tế bào bất thường sinh sôi nảy 
nở nhiều, chúng sẽ hình thành các 
khối u (các khối mô). Những khối 
u này sau đó có thể di căn, dẫn đến 
việc chúng đi xâm lấn các mô hoặc cơ 
quan khác trong cơ thể.

Các loại ung thư thường được đặt 
tên cho các mô hoặc cơ quan nơi bắt 
đầu và tích tụ sự phát triển bất thường 
đầu tiên. Vì vậy, ung thư phổi là ung 
thư bắt đầu trong phổi, và ung thư 
tuyến tụy bắt đầu trong tuyến tụy. 
Một số bệnh ung thư được đặt tên 
theo loại tế bào hình thành nó. Ví dụ: 
ung thư biểu mô tế bào vảy là ung thư 
da bắt đầu trong các tế bào vảy của cơ 
thể, là những tế bào tạo nên lớp giữa 
và lớp ngoài của da.

Ung thư vú thường do môi 
trường gây ra
Phần lớn được tạo ra từ "những gen 
ung thư vú", các biến thể có hại của 
gene BRCA1 và BRCA2 di truyền từ 
cha hoặc mẹ. Phụ nữ có các biến thể 
có hại của những gene này được cho 
là có nguy cơ cao bị cả ung thư vú và 
ung thư buồng trứng. Họ cũng có xu 
hướng phát triển ung thư ở độ tuổi trẻ 
hơn những người không có những đột 
biến gene BRCA1 hoặc BRCA2. Theo 
Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, trong khi 
13% phụ nữ trong dân số nói chung sẽ 
phát triển ung thư vú, khoảng 55 đến 
72% phụ nữ mang đột biến BRCA1 sẽ 
phát triển ung thư vú và 45 đến 69% 
phụ nữ có BRCA2 sẽ bị ung thư, theo 
Viện Ung thư Quốc gia.

Mối quan tâm về các gene ung thư 

vú này đã khiến một số phụ nữ phải 
cắt bỏ ngực như một phương pháp 
phòng bệnh. Khi nữ diễn viên nổi 
tiếng Angelina Jolie phẫu thuật cắt 
bỏ cả hai vú để phòng ngừa vào năm 
2013 ở tuổi 37, sau đó là phẫu thuật để 
cấy ghép ngực nhân tạo, quyết định 
của cô đã tạo nên một cơn bão truyền 
thông và thảo luận quốc tế về bệnh 
ung thư vú. Các phương tiện truyền 
thông, bao gồm cả BBC, đưa tin rằng 
khả năng bị ung thư vú của Jolie đã 
giảm từ 87% xuống còn 5%.

Nhưng điều mà các phương tiện 
truyền thông chính thống đã bỏ qua 
phần lớn là ung thư vú có khả năng 
là do môi trường, không phải do di 
truyền gây ra. Thật vậy, các chuyên 
gia tin rằng khoảng 75%–80% tất cả 
các bệnh ung thư vú thực sự là do các 
yếu tố môi trường và lối sống. Các yếu 
tố này bao gồm tiếp xúc với hormone, 
uống rượu và béo phì, theo nghiên 
cứu được công bố trên Tạp chí Khoa 
học Phân tử Quốc tế.

Nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng 
các chất gây rối loạn nội tiết (hóa chất 
làm thay đổi nội tiết tố của con người) 
từ môi trường, bao gồm chất làm 
dẻo, DDT, và các loại thuốc trừ sâu 
và thuốc diệt cỏ khác, góp phần vào 
nguy cơ ung thư vú.

Ung thư vú và Nhôm
Nhôm, đặc biệt là nhôm trong các 
chất chống đổ mồ hôi trên thị trường, 
cũng có thể là tác nhân lớn khiến ung 
thư vú có mặt khắp nơi. Nhôm không 
có công dụng nào được biết đến trong 
cơ thể con người. Nhưng các chuyên 
gia đã phát hiện ra rằng nó độc hại đối 
với nhiều hệ thống và cơ quan sinh 
học, bao gồm não và thận.

Một số nghiên cứu hồi cứu, bao 
gồm một nghiên cứu từ năm 2002, 
một từ năm 2003 và một nghiên cứu 
gần đây hơn từ năm 2017, đã liên hệ 
giữa nhôm và ung thư vú, đặc biệt là 
việc sử dụng sớm các chất chống đổ 
mồ hôi có chứa nhôm với sự phát triển 
của ung thư vú. Nhưng những nghiên 
cứu khoa học này, mặc dù quan trọng, 
nhưng lại bị hạn chế bởi tính chất 
hồi cứu, cỡ mẫu nhỏ và thiếu các đối 
chứng không phơi sáng.

Tuy nhiên, vào năm 2020, một 
nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế 
do Tiến sĩ Stefano J. Mandriota, một 
nhà nghiên cứu ung thư vú hàng 
đầu ở Thụy Sĩ chỉ đạo, đã thiết kế 
một nghiên cứu tiềm năng để nghiên 
cứu xem liệu nhôm, đặc biệt là nhôm 
trong chất chống đổ mồ hôi, có góp 
phần vào mức độ bùng phát của ung 
thư vú trong những thập kỷ gần đây 
hay không.

Ung-thư-do-nhôm-gây-ra ở 
chuột bị suy giảm miễn dịch
Tiến sĩ Mandriota và một phân nhóm 
của ông trước đây đã nghiên cứu ảnh 
hưởng của việc nuôi cấy lâu dài tế bào 
tuyến vú trong muối nhôm. Đối với 
nghiên cứu đó, họ đã sử dụng nồng 
độ nhôm tương tự như nồng độ được 
tìm thấy trong mô vú của phụ nữ ở 
các nước công nghiệp.

Các nhà khoa học phát hiện ra 
rằng nhôm trong ống nghiệm (có 
nghĩa là trong môi trường nhân tạo 
do phòng thí nghiệm tạo ra, không 
phải trong cơ thể sinh vật sống) đã 
biến đổi tế bào khỏe mạnh thành tế 
bào gây ung thư. Sau đó, khi các nhà 
nghiên cứu tiêm các tế bào gây ung 
thư này vào những con chuột bị suy 
giảm miễn dịch, những con chuột này 
đã phát triển các khối u.

Ung thư do nhôm gây ra ở chuột 
còn nguyên vẹn miễn dịch
Hầu hết các bệnh ung thư vú phát 
triển ở những phụ nữ có hệ thống 
miễn dịch khỏe mạnh, hoạt động 
bình thường. Vì vậy, các nhà khoa học 
cần một cách để xác định xem liệu các 
tế bào tiếp xúc với nhôm có thể gây ra 
khối u ở động vật có hệ thống miễn 
dịch còn nguyên vẹn hay không.

Để đạt được mục tiêu đó, Tiến sĩ 
Mandriota và nhóm của ông đã nuôi 

JENNIFER MARGULIS

K
hi Tổng thống Hoa Kỳ 
Richard Nixon ký Đạo 
luật Ung thư Quốc gia 
chuyển thành luật vào ngày 
23/12/1971 cách đây 50 

năm, ông tin tưởng rằng các nhà khoa 
học Hoa Kỳ có thể tìm ra phương pháp 
chữa trị căn bệnh mà ông mô tả là “căn 
bệnh khiếp sợ này.” Thế nhưng, 5 thập kỷ 
trong Cuộc chiến chống Ung thư của Hoa 
Kỳ, ung thư vẫn nằm trong số 3 nguyên 
nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ, 
cũng như ở Trung Quốc và nhiều nước 
khác trong thế giới công nghiệp hóa.

Ngoài ung thư da, ung thư vú là loại 
ung thư phổ biến nhất mà phụ nữ Mỹ 
phải đối mặt: Cứ 8 phụ nữ thì có một 
người bị chẩn đoán ung thư vú trong đời, 
theo Quỹ tài trợ Ung thư Vú Quốc gia. 
Cứ sau 2 phút lại có  một chẩn đoán ung 
thư vú. Một sự thật ít người biết: nam giới 
cũng có thể bị ung thư vú. Khoảng 2,000 
trường hợp ung thư vú được chẩn đoán ở 
nam giới mỗi năm, theo Trung tâm Ung 
thư Memorial Sloan Kettering.

Ung thư là gì?
Ung thư là từ chúng ta sử dụng để mô 
tả sự phát triển không kiểm soát của các 
tế bào ác tính, bất thường trong cơ thể. 
Cơ thể con người được tạo thành từ hàng 
nghìn tỷ tế bào, và ung thư có thể khởi 

Các chuyên gia 
tin rằng khoảng 

75%
đến

80%
tất cả các bệnh

ung thư vú 
thực sự là do các
yếu tố môi trường

 và lối sống.
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Chai lăn khử mùi của bạn có làm 
tăng nguy cơ ung thư vú không?

ANDERS CORR

Nhiều nhà quan sát tình 
hình Ukraine đang so sánh 
nước này với Đài Loan. Cả 
hai nước đều bị các siêu 

cường hạt nhân lân cận phủ 
nhận chủ quyền của mình. Cả 

hai đều là những nền dân chủ tương đối 
mới. Và cả hai nước này đều phải đối 
mặt với một kẻ thù không chỉ là độc tài, 
mà còn cả về mặt ý thức hệ.

Ông Tập Cận Bình và ông Vladimir 
Putin đều tuyên bố tin tưởng, một cách 
sai lầm, rằng hình thức độc tài theo kiểu 
chủ nghĩa cá nhân của họ đang vượt trội 
hơn so với bất cứ điều gì mà cử tri của cả 
hai quốc gia này có thể quyết định.

Chính phủ Đài Loan đang bác bỏ sự 
so sánh giữa họ với Ukraine, đồng thời 
tuyên bố rằng việc so sánh cả hai nước 
này là hành động gieo rắc hoang mang 
hoặc chiến tranh nhận thức. Với một số 
người, có lẽ điều này cũng chính xác.

Theo Reuters, phát ngôn viên Nội các 
của chính phủ Đài Loan, ông La Bỉnh 
Thành (Lo Ping-cheng), nói rằng “trong 
mọi lĩnh vực”, Ukraine và Đài Loan 
“không thể đem ra so sánh được”. Ông 
tiếp tục cho rằng, “có những kẻ đang lợi 
dụng cơ hội” Ukraine bị xâm lược “để 
thao túng cái gọi là (chủ đề) ‘Ukraine 
hôm nay, Đài Loan ngày mai’, cố gắng 
liên kết tình hình của Ukraine với Đài 
Loan một cách không phù hợp, làm xáo 
trộn tinh thần của mọi người. Đây là 
điều không nên làm.”

Ông La nói rằng Đài Loan có vị trí 
quan trọng về mặt địa chính trị và là 
nhân tố chính của chuỗi cung ứng công 
nghệ cao toàn cầu. Đài Loan sản xuất các 
chất bán dẫn tốt nhất, nhưng Ukraine 
cũng xuất cảng công nghệ cao, kể cả các 
công nghệ động cơ phản lực và hỏa tiễn.

Ông La cũng cho biết Đài Loan 
có hàng rào hàng hải tự nhiên là Eo 
biển Đài Loan, nơi hẹp nhất kéo dài 
100 dặm (160 km). Nhưng eo biển này 
sẽ không cung cấp khả năng bảo vệ 
trước lực lượng không quân của Trung 
Quốc hoặc số lượng lớn hỏa tiễn – mà 
Lực lượng Hỏa tiễn của Quân đội Giải 
phóng Nhân dân đã chế tạo và bố trí 
trên toàn vùng biển nhắm đến tất cả 
các khu vực đông dân nhất của Đài 
Loan, bao gồm cả thủ đô Đài Bắc.

Thực tế là Đài Loan không sẵn sàng 
cho cuộc chiến tranh với Trung Quốc, 
chí ít họ đang dựa vào sự bảo vệ của Hoa 
Kỳ một cách không khôn ngan, ngay cả 
sau năm 1979, khi Hoa Kỳ gần như hủy 
bỏ chủ quyền của Đài Loan và hiệp ước 
phòng thủ chung năm 1955 để cải thiện 
mối liên hệ thương mại với Trung Quốc.

Không giống như Đài Loan, trên 
thực tế Hoa Kỳ và Anh Quốc đã cam 
đoan sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine 
trong một thỏa thuận năm 1994. Nhưng 
ngay khi Ukraine bị xâm lược thì hai 
đồng minh này đã không khai triển 
quân đội. Thay vào đó, họ bảo đảm rằng 
hầu hết quân đội và các nhà ngoại giao 
của họ rời khỏi đất nước này trước khi 
cuộc xâm lược này bắt đầu, vì vậy họ 
sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chiến 
sống còn với một siêu cường hạt nhân.

Giống như Nga, Trung Quốc là một 
cường quốc hạt nhân hung hãn mà Hoa 
Kỳ và các đồng minh không muốn bị lôi 
kéo vào một cuộc chiến đầy rủi ro.

Vì vậy, Đài Loan nên lường trước 
sự đối xử tương tự như Ukraine – hoặc 
tệ hơn, do Hoa Kỳ không công nhận 
chủ quyền của họ – trong trường hợp 
xảy ra một cuộc xâm lược. Nói như vậy 
không phải là để gây hoang mang hay 
gây ra chiến tranh nhận thức nhắm vào 
Đài Loan. Mà đó là một lời cảnh báo để 
chuẩn bị tốt hơn.

Không có cách nào để chuẩn bị tốt 
hơn cho một cuộc xung đột quân sự với 
một cường quốc được trang bị vũ khí hạt 
nhân hơn là việc sở hữu vũ khí hạt nhân 
của riêng mình. Thế thì ngay từ đầu 
cuộc xung đột này đã không nổ ra. “Hòa 
bình thông qua sức mạnh (hạt nhân)” 
đã là chiến lược của Hoa Kỳ, Anh Quốc, 

và Pháp kể từ những năm 1940 và 1950. 
Đó là thực tế mà theo đó Nga và Trung 
Quốc đang gây khó dễ cho các nước nhỏ 
hơn như Ukraine, Nhật Bản, Úc, Ba 
Lan, Đức, và Đài Loan ngày nay.

Ông Ian Easton, tác giả của “Mối đe 
dọa Xâm lược của Trung Quốc: Phòng 
thủ của Đài Loan và Chiến lược của 
Mỹ ở Á Châu”, đã viết trong một thư 
điện tử về sự thất bại của Mỹ trong việc 
ngăn chặn cuộc chiến nổ ra ở Ukraine, 
và điều này có ý nghĩa như thế nào đối 
với Đài Loan.

Ông Easton viết rằng: “Đối với Hoa Kỳ 
và các đồng minh của họ, cuộc xâm lược 
của Nga vào Ukraine là một thảm họa 
chính sách ngoại giao với hậu quả to lớn.”

“Chúng ta đang chứng kiến nền tảng 
của trật tự thế giới tự do bị rạn nứt. Cho 
đến hôm 24/02, ý tưởng về một cường 
quốc theo chủ nghĩa phục thù đang xâm 
chiếm một nước láng giềng dân chủ hòa 
bình, nhỏ hơn có vẻ vô lý. Tất nhiên, 
điều đó không phải là không tưởng, 
nhưng có vẻ rất trừu tượng và vô cùng 
khó xảy ra. Trong một thời gian dài chưa 
ai chứng kiến điều gì giống như vậy mà 
hầu như tất cả mọi người đều xem hòa 
bình là điều đương nhiên.”

Nếu Nga không rút lui khỏi Ukraine, 
nếu Moscow thực sự thành công trong 
việc nuốt chửng một quốc gia có chủ 
quyền khác, thì điều này sẽ gửi tín hiệu 
tới Trung Quốc rằng họ có thể làm điều 
tương tự ở Đài Loan.

“Chính phủ Đài Loan sẽ đưa ra kết 
luận của riêng mình về những gì cần 
thiết để bảo đảm sự sống còn trong cuộc 
chiến tranh mới giữa các quốc gia của 
thế giới này,” ông Easton viết. “Một phần 
trong đó là tham gia vào nền giáo dục 
cộng đồng để trấn an người dân, đồng 
thời cung cấp cho họ kiến thức về mối đe 
dọa và làm thế nào để sẵn sàng.”

Mặc dù Đài Loan dường như đang 
làm rất tốt công việc đầu tiên, nhưng 
trong nhiều năm qua, họ đã bỏ quên 
công việc thứ hai này. Các đề nghị mới 
đã được đưa ra về cách tăng cường khả 
năng răn đe quân sự của Đài Loan.

Ông Easton viết: “Tôi sẽ không ngạc 
nhiên khi thấy các nhà lãnh đạo ở Đài 
Loan tranh luận về việc quay trở lại với 
nghĩa vụ quốc gia và sự cần thiết của 
một biện pháp răn đe trong nước mạnh 
mẽ hơn nhiều, thậm chí có thể là các vũ 

khí hạt nhân.”
“Ở một mức tối thiểu, quân đội Đài 

Loan có thể muốn có khả năng tấn công 
Bắc Kinh bằng các hỏa tiễn tầm xa, và 
họ sẽ muốn có tàu ngầm và thủy lôi có 
thể phong tỏa được Thượng Hải.”

Việc không đạt được mức độ răn đe 
này, vào giai đoạn nước rút này, nên 
được xem là một hành động tắc trách. 
Trách nhiệm nằm ở Hoa Thịnh Đốn 
cũng như Đài Bắc. Điều này không có 
gì rõ ràng hơn chính sách mơ hồ chiến 
lược của Hoa Kỳ, trong đó Mỹ ám chỉ 
rằng họ sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân 
sự, nhưng không cam kết.

“Giờ đây, chính sách mơ hồ chiến 
lược của Hoa Thịnh Đốn có vẻ đã lỗi 
thời một cách nguy hiểm,” ông Easton 
viết. “Chính phủ Hoa Kỳ đã biết sẽ có 
một cuộc xâm lược Ukraine sắp xảy ra, 
nhưng đã không làm gì để ngăn chặn 
việc đó. Nhiều người hiện tin rằng 
Trung Quốc sẽ cố gắng xâm lược Đài 
Loan vào một thời điểm nào đó trong 
năm năm tới. Tuy nhiên, cho đến nay, 
hầu như không có gì được thực hiện. 
Hoa Thịnh Đốn sẽ học những bài học 
của riêng mình từ thất bại ở Ukraine 
và áp dụng chúng vào việc bảo vệ Đài 
Loan. Hy vọng rằng, những bài học kinh 
nghiệm đúng đắn sẽ được rút ra, và 
những cải cách sẽ được thực hiện trước 
khi quá muộn.”

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

Ông Anders Corr có bằng cử nhân/
thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Yale 
(2001) và tiến sĩ về chính phủ tại Đại học 
Harvard (2008). Ông là người đứng đầu 
Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của 
Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện 
các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Âu 
Châu và Á Châu. Các cuốn sách mới nhất 
của ông là “The Concentration of Power: 
Institutionalization, Hierarchy, and 
Hegemony” (Tập Trung Quyền Lực: Thể 
Chế Hóa, Hệ Thống Phân Cấp, và Quyền 
Bá Chủ) xuất bản năm 2021 và “Great 
Powers, Grand Strategies: the New Game 
in the South China Sea” (Các Cường Quốc 
Lớn, Các Chiến Lược Lớn: Trò Chơi Mới ở 
Biển Đông) xuất bản năm 2018.

Thanh Tâm biên dịch

Giả định Đài Loan là Ukraine tiếp theo
Thay vì chỉ trích những so sánh như vậy, Đài Bắc phải chuẩn bị tốt hơn, kể cả thông qua việc

đạt được một lực lượng răn đe chiến lược độc lập
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Các chất gây ô nhiễm môi trường như nhôm có liên quan mật thiết 
đến nguy cơ ung thư cao hơn

Hầu như mọi 
thương hiệu lớn 
về chất khử mùi 

(deodorant) và chất 
chống đổ mồ hôi 

(antiperspirant) vẫn 
sử dụng các hợp 

chất của nhôm. 

Nhôm, đặc biệt là nhôm trong các chất chống đổ mồ hôi trên thị trường, cũng có thể là tác nhân quan trọng khiến ung thư vú có mặt khắp nơi.

Các nhà khoa 
học phát hiện 
ra rằng nhôm 
trong ống 
nghiệm đã biến 
đổi tế bào khỏe 
mạnh thành tế 
bào gây ung thư.

RITA LI
 

Hoa Kỳ đã cử một nhóm cựu quan chức 
cao cấp về quốc phòng và an ninh 

quốc gia đến để trấn an Đài Loan rằng họ 
“giữ vững các cam kết của mình” trong 
bối cảnh Nga đang xâm lược ở Đông Âu.

Phái đoàn gồm năm thành viên này 
đã gặp Tổng thống (TT) Đài Loan Thái 
Anh Văn hôm 02/03 sau khi đến Đài Bắc 
một ngày trước đó. Chuyến đi bất ngờ kéo 
dài hai ngày này cho thấy liên kết đối tác 
song phương đang được thắt chặt trong 
bối cảnh hai cường quốc độc tài – Nga và 
Trung Quốc – đang gây ra nhiều mối đe 
dọa vô cùng cấp bách.

“Tôi thực sự hy vọng là bằng việc gặp 
gỡ bà ở đây, chúng tôi có thể tái khẳng 
định với bà và người dân của bà, cũng 
như các đồng minh và đối tác của chúng 
tôi trong khu vực, rằng Hoa Kỳ giữ vững 
các cam kết của mình,” cựu Chủ tịch Hội 
đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa 
Kỳ, Đô đốc Mike Mullen, nói trong bài 
diễn tại Văn phòng Tổng thống.

Khi nói tới cuộc xung đột Nga–
Ukraine đang leo thang, ông Mullen cho 
rằng việc tiếp tục duy trì hòa bình và 
ổn định của thế giới chưa bao giờ quan 
trọng hơn lúc này.

“Chúng tôi đến Đài Loan vào một thời 
điểm rất khó khăn và quan trọng trong lịch 
sử thế giới… Lúc này, hơn bao giờ hết, nền 
dân chủ cần những người bảo vệ nó,” vị đô 
đốc Hải quân Hoa Kỳ đã về hưu này nói, 
dẫn lời một phần câu nói của TT Joe Biden.

Ông cho biết hành động mới nhất này 
nằm trong quá trình theo đuổi “sức mạnh 
liên tục và ngày càng tăng của quan hệ đối 

tác trọng yếu” với hòn đảo dân chủ này.
Bà Thái cho biết cuộc khủng hoảng ở 

Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của 
sự hợp tác và phối hợp hành động giữa 
các nước dân chủ.

Bà Thái nói khi có bài diễn văn tại 
cuộc họp: “Lịch sử dạy chúng ta rằng nếu 
chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước hành 
động xâm lược quân sự, thì chúng ta chỉ 
làm nghiêm trọng thêm các mối đe dọa 
đối với chính mình.”

“Giờ là lúc để tất cả các nền dân chủ 
trên thế giới xích lại gần nhau.”

 
Lợi ích toàn cầu
Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine 
đã làm lóe lên một mối quan tâm mới 
về việc chính quyền Trung Cộng đe dọa 
dùng vũ lực thôn tính Đài Loan, nơi mà 
Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của riêng 
mình. Ngày càng có nhiều lo lắng không 
biết liệu Đài Loan có chịu chung số phận 
với Ukraine hay không.

Mặc dù Đài Loan bác bỏ những so 
sánh như vậy, nhưng với lợi thế địa lý và 

vai trò toàn cầu của hòn đảo, Đài Bắc kể 
từ đó đã tăng cường mức độ cảnh giác, đề 
phòng khả năng Bắc Kinh có thể lợi dụng 
thời cơ, khi mà các đồng minh phương 
Tây đang mất tập trung.

Ông Mullen nói trong cuộc họp rằng, 
“Duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển 
Đài Loan không chỉ là lợi ích của Hoa Kỳ 
mà còn là lợi ích toàn cầu,” đồng thời lưu 
ý rằng Đài Loan đang ở tuyến đầu của 
việc bảo vệ nền dân chủ.

Trong bản chiến lược Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương được chờ đợi từ lâu 
phát hành vào ngày 11/02/2022, Tòa Bạch 
Ốc xem khu vực này là rất quan trọng 
trong việc chống lại hành động gây hấn 
ngày càng tăng của Bắc Kinh. Ông Kurt 
Campbell, điều phối viên Tòa Bạch Ốc về 
Các vấn đề trong khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương, cho biết Hoa Kỳ sẽ 
không rời mắt khỏi khu vực này bất chấp 
cuộc khủng hoảng Ukraine, và sẽ can dự 
song song cả hai khu vực như trong Đệ 
nhị Thế Chiến và Chiến Tranh Lạnh.

Ông Kurt Campbell cho biết tại một sự 
kiện trực tuyến hôm 28/02, “Nó khó. Nó 
tốn kém. Nhưng cũng rất cần thiết và tôi 
tin rằng chúng ta đang bước vào một thời 
kỳ mà đó là những gì sẽ đòi hỏi ở Hoa Kỳ 
và thế hệ người Mỹ này.”

Không nêu đích danh Trung Quốc, 
ông Mullen ca ngợi những nỗ lực của bà 
Thái trong việc đứng lên chống lại “những 
thách thức hàng đầu của thời đại”, ở cả 
Đài Loan lẫn trên vũ đài thế giới.

Ông nói với bà Thái hôm 02/03: “Cho 
dù đó là đại dịch toàn cầu hay thông tin 
sai lệch mang tính phá hoại và ảnh hưởng 
xấu, chính phủ của bà đã giải quyết ổn 

thỏa mà không hy sinh các giá trị dân 
chủ cốt lõi.”

Đạo luật Quan hệ Đài Loan sẽ đánh 
dấu kỷ niệm 43 năm ra đời vào tháng tới. 
Đạo luật này quy định rằng Hoa Thịnh 
Đốn phải cung cấp cho hòn đảo phương 
tiện để tự vệ trước các vấn đề “lo ngại 
nghiêm trọng”. Bên cạnh việc bán vũ khí 
quân sự, TT Biden đã tiếp bước những 
người tiền nhiệm trong việc tăng cường 
liên lạc giữa các thành viên trong chính 
phủ của ông và giới chức Đài Loan.

Ông Mullen dẫn đầu một phái đoàn 
bao gồm bà Meghan O'Sullivan, cựu 
phó cố vấn an ninh quốc gia, bà Michèle 
Flournoy, cựu thứ trưởng bộ quốc phòng, 
ông Mike Green và ông Evan Medeiros, 
cả hai đều là giám đốc kỳ cựu của văn 
phòng các vấn đề Á Châu của Hội đồng 
An ninh Quốc gia.

Nhóm cũng đã có cuộc gặp với Bộ 
trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc 
Chính (Chiu Kuo-cheng).

Hôm 01/03, phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã chỉ 
trích hành động mới nhất của Hoa Thịnh 
Đốn, nói rằng “việc Hoa Kỳ cử bất kỳ ai 
đến để chứng minh cái gọi là ủng hộ Đài 
Loan là vô ích.”

Trong một chuyến thăm khác, cựu 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo 
cùng phu nhân đến Đài Loan vào ngày 
02/03. Theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông 
Pompeo, người cũng từng là giám đốc 
CIA, đã gặp mặt bà Thái và có bài diễn 
ngắn tại một diễn đàn.

Bản tin có sự đóng góp của AP
An Nhiên và Minh Ngọc biên dịch

Hoa Kỳ giữ vững cam kết với Đài Loan trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine

ĐÔNG  DƯƠNG

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (bên 
phải) đón tiếp cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu 
trưởng Liên quân, Đô đốc Mike Mullen khi ông đến phi 
trường Tùng Sơn Đài Bắc ở Đài Loan hôm 01/03/2022.

TT Đài Loan Thái Anh Văn vẫy tay chào một chiếc chiến 
đấu cơ F-16 V do Hoa Kỳ sản xuất đã được nâng cấp 
khi Bộ trưởng Quốc phòng Khâu Quốc Chính (Chiu Kuo-
cheng) quan sát trong buổi lễ tại Lực lượng Không quân 
Gia Nghĩa ở miền nam Đài Loan vào ngày 18/11/2021.
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Tránh dụng cụ nấu bằng nhôm
Mặc dù lượng nhôm trong dụng cụ nấu ăn 
rất nhỏ nên được xem là an toàn, nhưng 
nếu bạn đang cố gắng giảm mức độ tiếp 
xúc tích lũy với nhôm, tốt nhất bạn không 
nên sử dụng nồi, chảo, hoặc giấy nhôm lót 
nướng bánh. Thay vào đó, hãy chọn các 
dụng cụ thủy tinh để nướng, nồi niêu bằng 
stainless steel, và bằng gang.

Tránh các loại vaccine có chứa nhôm
Bạn có thể truy cập danh sách các thành 
phần trong các nhãn hiệu vaccine khác 
nhau thông qua tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc của nhà sản xuất hoặc qua “Bảng 
tá dược vaccine” của CDC, có sẵn trực 
tuyến. Nếu bạn không thể tránh được 
các loại vaccine chứa nhôm cho bản thân 
và gia đình, thì nghiên cứu gần đây cho 
thấy rằng chỉ tiêm một loại vaccine chứa 
nhôm một lần sẽ dẫn đến kết quả sức 

khỏe tốt hơn.

Không dùng thuốc acetaminophen 
Một số vật dụng tưởng chừng vô hại 

trong tủ của bạn thực sự có thể làm 
giảm khả năng cơ thể bạn tự loại bỏ nhôm 
và các hóa chất độc hại khác. Theo Tiến sĩ 
William Parker, nhà khoa học của Trường 
Y Đại học Duke, thuốc giảm đau phổ biến 
acetaminophen (thành phần chính trong 
Tylenol) làm cạn kiệt glutathione trong cơ 
thể và có thể làm tổn hại đến con đường giải 
độc. Không bao giờ dùng acetaminophen 
cùng lúc với thuốc có chứa nhôm.

Các cách khác để hỗ trợ giải độc lành 
mạnh, theo bác sĩ trị liệu tự nhiên, Tiến sĩ 
Kara Fitzgerald, kết hợp ăn nhiều loại rau 
tươi và trái cây (đặc biệt là rau lá xanh đậm 
và rau họ cải); lựa chọn thực phẩm hữu 
cơ thay vì thực phẩm thông thường được 
trồng bằng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ; 
lọc nước uống của bạn; uống trà xanh; và 
thêm rau mùi và nghệ vào thức ăn thường 
dùng của bạn.

Tiến sĩ Jennifer Margulis là một nhà báo 
khoa học ở tiểu bang Oregon, là một nhà 
báo từng đoạt giải thưởng và là tác giả của  
cuốn sách “Con của Bạn, Theo Cách của 
Bạn: Chịu Trách Nhiệm về Các Quyết Định 
Mang Thai, Sinh Con, và Nuôi Dạy Con để 
có Một Gia Đình Hạnh Phúc Hơn, Khỏe 
Mạnh Hơn”. 

Tân Dân biên dịch

Cần biết thêm chi tiết hoặc cần đĩa CD và tài liệu tham khảo, xin nhắn
hoặc message vào số ĐT: 626-262-3756 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 1: tại Mile Square Park - 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (góc đường Euclid 
và Warner) vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7:50 AM -  9:30AM. L/L: 714-401-7373 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 2: tại Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                               
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: tại Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                      
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM. L/L: 626-376-0966 (English)

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:
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

Ung thư trở thành 
mối đe dọa đối với 
sức khỏe của chúng 
ta khi hệ thống 
miễn dịch không 
nhận ra những tế 
bào bất thường
này và không loại 
bỏ chúng.

cấy tế bào tuyến vú trong dung dịch AlCl3 
cho thí nghiệm và nuôi cấy trong nước lã 
cho các [thí nghiệm] đối chứng. Sau đó, 
họ tiêm các tế bào này vào những con 
chuột bình thường có chức năng miễn 
dịch khỏe mạnh.

9 trong số 10 và 8 trong số 10 con chuột 
trong hai nhóm được tiêm tế bào nuôi cấy 
nhôm đã phát triển ung thư biểu mô xâm 
lấn. Đồng thời, không có con chuột nào 
trong nhóm đối chứng bị ung thư.

Tiến sĩ Mandriota và nhóm của ông 
kết luận rằng các tế bào tuyến vú bị 
nhôm biến đổi trong ống nghiệm “hình 
thành các khối u tấn công sự hiện diện 
của hệ thống miễn dịch còn nguyên 
vẹn.” Những kết quả này cho thấy có 
thể có mối liên hệ nguyên nhân kết quả 
rõ ràng giữa việc tiếp xúc với nhôm và 
các khối u ung thư vú, cũng như các 
dạng ung thư khác. Các nhà khoa học 
đưa ra giả thuyết rằng nhôm gây ra tổn 
thương trực tiếp cho nhiễm sắc thể, 
khiến nó có khả năng trở thành cơ chế 
biến đổi tế bào bình thường thành tế 
bào gây ung thư.

Tiến sĩ Chris Chlebowski, người 
không tham gia nghiên cứu cho biết: 
“Bạn nên lo lắng về nhôm.”  Chlebowski, 
một nhà chữa bệnh theo liệu pháp tự 
nhiên có trụ sở tại Ashland, Oregon, 
cho biết ông đã kiểm tra hàng nghìn 
bệnh nhân về độc tính của kim loại. 
Tuy nhiên, trong nhóm thuần tập bệnh 
nhân của mình, ông cho biết, độc tính 
nhôm thực sự không phổ biến như các 
dạng quá tải kim loại khác.

Ông nói: “Thật sự rất hiếm khi tìm 
thấy nhôm. Chì, thủy ngân, cadmium, 
cesium và thallium phổ biến hơn nhiều. 
Nhưng không có kim loại nào trong số 
này nên có trong cơ thể chúng ta. Không 
có mục đích sinh lý cho bất kỳ mục đích 
nào trong số chúng."

Các nguồn tiếp xúc với nhôm
Chúng ta tiếp xúc với nhôm theo nhiều 
cách khác nhau: Hầu như mọi thương 
hiệu lớn về chất khử mùi (deodorant) và 
chất chống đổ mồ hôi (antiperspirant) 
vẫn sử dụng các hợp chất của nhôm. 
Nhôm cũng được tìm thấy trong thực 
phẩm chế biến (bao gồm bột nở, chất 
tạo màu, chất chống đóng cục và sữa 
công thức cho trẻ em), các sản phẩm 
dược phẩm như thuốc kháng acid và 
vaccine, và trong đồ nấu nướng.  Theo 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh (CDC), nấu thức ăn có tính 
axit trong nồi nhôm có thể khiến bạn 
tiếp xúc với lượng nhôm cao hơn so với 
nấu thức ăn bằng thép không gỉ hoặc 
bằng thủy tinh.

Hãy hạn chế phơi nhiễm với nhôm
Tốt nhất là tránh nhôm và hạn chế môi 
trường của bạn tiếp xúc với các chất gây 
ung thư khác càng nhiều càng tốt.

Đọc danh sách thành phần
Tập thói quen đọc danh sách các thành 
phần trong tất cả thực phẩm, sản phẩm 
làm đẹp, và thuốc không cần toa mà bạn 
mua. Đồng thời đọc tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc để biết các thành phần trong thuốc 
kê đơn. Bất cứ khi nào bạn thấy một 
mẫu nhôm được liệt kê, hãy cẩn trọng và 
đặt sản phẩm đó trở lại kệ. Chọn bột nở 
không chứa nhôm, ăn thực phẩm chưa 
qua chế biến và tìm các giải pháp thay thế 
tự nhiên cho các loại thuốc thông thường 
có chứa nhôm.

Ngừng sử dụng chất khử mùi (deodorant) 
có chứa hợp chất nhôm
Bạn có thể mua chất khử mùi tự 
nhiên, không chứa nhôm hoặc tự 
chế với các thành phần không độc 
hại. Một số trang web, bao gồm cả 
Mommypotamus, cung cấp các công thức 
dễ dàng để tự làm chất khử mùi.

9 cách chăm sóc da, tóc, 
và móng bằng mật ong 

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
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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

Chai lăn khử mùi của bạn có làm 
tăng nguy cơ ung thư vú không?

ANDREA DONSKY
 

C
ác chất chống oxy hóa, chất dinh 
dưỡng, enzyme, và các thành 
phần chữa bệnh khác có trong 
mật ong kết hợp với nhau để tạo 

ra một liệu pháp chăm sóc và làm đẹp 
tuyệt vời mà bạn sẽ muốn sử dụng lại 
nhiều lần. 
 Mật ong nổi tiếng về sức khỏe và khả 
năng chữa bệnh trong nhiều thế kỷ, với 
các nghiên cứu khoa học đã xác nhận lợi 
ích của nó. Mật ong không chỉ là một món 
ăn ngon mà còn là một loại thần dược 
được ghi chép lại trong nhiều thư tịch

Dưới đây là 9 cách sử dụng mật ong để 
chăm sóc da, tóc, và móng của bạn.

1. Kem dưỡng ẩm. Mật ong có tính 
giữ ẩm khi thoa lên da. Dùng mật ong 
dưỡng ẩm cho da mặt bằng cách thoa 
mật ong nguyên chất lên vùng da khô, 
sạch và để trong vòng 20 phút. Rửa sạch 
mật ong bằng nước ấm và lau khô bằng 
khăn mềm.

2. Tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết 
cho da một cách tự nhiên bằng cách 
thoa hỗn hợp hai thìa mật ong với một 
thìa baking soda. Mật ong sẽ ngậm 
nước, nuôi dưỡng và làm sạch da của 
bạn trong khi baking soda giúp loại bỏ 
tế bào da chết. Nhẹ nhàng thoa hỗn 
hợp lên da theo chuyển động tròn. Rửa 
sạch bằng nước ấm và lau khô bằng 
khăn mềm.

3. Làm sạch lỗ chân lông: Mật ong 
có đặc tính kháng khuẩn giúp làm sạch 
lỗ chân lông. Tăng cường đặc tính kháng 
khuẩn của mật ong với dầu dừa hoặc dầu 
jojoba bằng cách kết hợp một thìa mật 
ong nguyên chất với hai thìa một trong 
hai loại dầu và xoa bóp lên vùng da sạch 
và khô theo chuyển động tròn. Rửa sạch 
bằng nước ấm. Áp dụng trước khi đi ngủ 
và vào buổi sáng.

 4. Chữa lành vết bỏng. Nếu bạn 
bị bỏng, mật ong có những lợi ích chữa 
lành được ghi nhận. Bôi mật ong nguyên 
chất lên vết bỏng và các vết thương khác 
nhiều lần trong ngày có thể giúp giảm 
sẹo và thúc đẩy phục hồi mô.

5. Trị mụn trứng cá. Mụn trứng cá 
có liên quan đến vi khuẩn và nấm, và may 
mắn thay mật ong có khả năng kháng lại 
cả hai. Mật ong cũng có khả năng chống 
viêm, vì vậy các lợi ích này có thể hữu ích 
cho bất kỳ ai bị mụn trứng cá. Bôi mật 
ong nguyên chất lên các khu vực bị ảnh 
hưởng và để trong khoảng 15 phút. Rửa 
sạch với nước ấm và vỗ cho khô.

6. Dầu xả tóc. Bạn mệt mỏi với mái 
tóc xỉn màu? Kết hợp một thìa mật ong 
nguyên chất với hai thìa dầu dừa và sẵn 
sàng cho mái tóc bóng mượt. Thoa hỗn 
hợp lên đuôi tóc và xoa đều khi bạn di 
chuyển lên trên, bao phủ khoảng 3/4 mái 
tóc của bạn. Để dầu xả trong 20 phút, sau 
đó gội sạch.

7. Phục hồi lớp biểu bì. Chúng tôi 
đã đề cập rằng mật ong là chất giữ ẩm, 
vì vậy việc phục hồi lớp biểu bì khô, nứt 
nẻ hoặc giúp giữ cho chúng mềm mại là 
điều tự nhiên. Kết hợp một thìa cà phê 
mỗi thứ: mật ong, dầu dừa, và giấm táo. 
Xoa hỗn hợp vào từng lớp biểu bì, để 
trong 10 phút rồi rửa sạch.

8. Thuốc làm sáng tóc. Mật ong có 
chứa glucose oxidase, một loại enzyme 
tiết ra hydrogen peroxide, do đó có thể 
làm sáng tóc của bạn. Lưu ý: Bạn sẽ cần 
một chút kiên nhẫn với phương pháp điều 
trị này: kết hợp ba thìa mật ong với hai 
thìa nước. Thoa hỗn hợp lên tóc ẩm, sạch 
và để trong 60 phút. Xả sạch. Sử dụng mỗi 
tuần một lần. 

9. Tẩy lông. Mật ong là một thành 
phần trong hỗn hợp tự nhiên có thể loại 
bỏ lông không mong muốn trên mặt, 
chân, hoặc các bộ phận khác trên cơ thể 
của bạn [theo cách waxing]

Có một số công thức khác nhau để 
tẩy lông tự nhiên [khi dùng mật ong 
làm wax], và một trong số đó bao gồm 
mật ong, đường, và nước cốt chanh: 
cứ một phần mật ong cho vào ba phần 
đường với một vài giọt nước cốt chanh 
tạo thành một hỗn hợp sệt, sau đó đun 
nóng trong ba phút. Khi hỗn hợp bắt 
đầu nguội (chỉ còn âm ấm, không còn 
nóng nữa], thoa lên da theo chiều hướng 
của lông mọc. Đặt một dải vải sạch lên 

vùng cần tẩy lông, ấn xuống, sau đó kéo 
miếng vải theo hướng ngược lại.

Cô Andrea Donsky là một tác giả, chuyên 
gia dinh dưỡng, tổng biên tập của trang 
NaturalSavvy.com, đồng thời là đồng sáng 
lập của The Healthy Shopper Inc. và natural 
Savvy Media. Bài báo này được xuất 
bản lần đầu tiên trên NaturalSavvy.com

Thiên Vân biên dịch

Tiếp theo từ trang 29

Nhôm cũng được tìm thấy 
trong thực phẩm chế biến 

(bao gồm bột nở, chất tạo màu, 
chất chống đóng cục và sữa 

công thức cho trẻ em), các sản 
phẩm dược phẩm như thuốc 

kháng acid và vaccine, và 
trong đồ nấu nướng.
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Đ
u đủ là một loại trái cây phổ 
biến ở những vùng nhiệt đới, có 
nhiều lợi ích tuyệt vời ít ai ngờ 
tới như: điều trị sốt rét, chữa 

lành vết thương, hỗ trợ tiêu hóa, và hàng 
tá những công dụng khác.

Khi các con còn nhỏ, chúng tôi sống 
tại một vùng đồi núi thuộc Costa Rica nơi 
có đu đủ, xoài, và chuối mọc đầy ngoài 
tự nhiên. Vì thế, để thưởng thức những 
loại trái cây này, chúng tôi chỉ việc bước 
ra khỏi nhà và tìm một cái cây gần đó. 
Người dân nơi đây thường sử dụng những 
loại thực vật bản địa để chữa các bệnh 
thông thường. Và họ rất vui vẻ chia sẻ với 
những bà mẹ mới sinh đang mong muốn 
tìm hiểu những kiến thức quý giá này.

Trong lúc đi học, chúng ta đã được tìm 
hiểu về các loại thảo mộc Trung Hoa và 
khả năng chữa lành của thực phẩm. Tuy 
nhiên, việc áp dụng những kiến thức này 
tại một trong những nơi có mức độ đa 
dạng sinh học cao bậc nhất thế giới lại là 
một câu chuyện khác. 

Đó là một cơ hội hiếm có trong đời khi 
tôi may mắn được đi du ngoạn nhiều lần 
cùng với một thầy thuốc bản địa. Ông đã 
chỉ cho tôi các đặc tính chữa bệnh của 
hầu như mọi loại thực vật, các loại cây, 
trái cây, và quả berry. 

Tôi phát hiện ra rằng Costa Rica là 
nơi mà người dân dành sự trân trọng lớn 
lao cho tự nhiên; thế nên, họ luôn bảo 
vệ và bồi đắp cho thế giới tự nhiên. Và 
như lẽ tất nhiên, tự nhiên cũng mang 
đến cho họ thức ăn cũng như nhiều sự 
ưu ái trong cuộc sống. Thế giới tự nhiên 
không phải là thứ mà con người “viếng 
thăm” vào ngày cuối tuần; mà đó là một 
phần không thể thiếu trong cuộc sống 
của họ. Vì vậy, những hiểu biết về thế 
giới tự nhiên, không chỉ giúp bạn sống 
khỏe mạnh hơn, mà còn thực sự là một 
vấn đề sống còn.

  
Hiểu biết về tự nhiên là sức mạnh 
giúp bạn thoát khỏi nguy hiểm 
Sốt xuất huyết là một bệnh phổ biến ở 
vùng Trung Mỹ, đặc biệt ở những nơi 
có độ cao với mặt biển dưới 7,500 feet, 
trong suốt mùa mưa, kéo dài từ tháng 
5 đến tháng 11. Sốt xuất huyết là một 
căn bệnh gây ra bởi một loại virus được 
truyền qua muỗi cái. Vì Costa Rica có 
lượng mưa hàng năm lớn, và mùa mưa 
gây ngập lụt kinh hoàng như trận đại 
hồng thủy được nhắc trong Thánh kinh. 
Cho nên, các bệnh truyền nhiễm qua 
vật trung gian là muỗi rất phổ biến. Sốt 
xuất huyết có thể không có triệu chứng, 
nhưng cũng có thể gây ra các dấu hiệu 
giống với cảm cúm, chẳng hạn như sốt 
cao đột ngột; đau vùng hốc mắt; đau cơ, 
khớp, xương, đau đầu dữ dội hay phát 
ban với các đốm đỏ.

Cơn sốt xuất huyết mà tôi đã từng 
được học ở trường rất nguy hiểm và đáng 
sợ. Tôi cam đoan rằng sẽ chẳng ai muốn 

trải qua tình trạng này. Triệu chứng của 
sốt xuất huyết bao gồm những cơn đau 
bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, co giật, 
sốt cao, và xuất huyết khó kiểm soát. Cơn 
sốt có thể kèm theo những cơn đau dữ dội 
và thậm chí có thể gây tử vong.

Nhưng trái đu đủ, một giống trái cây 
phổ biến của vùng nhiệt đới lại là một 
phương thuốc hữu hiệu chữa bệnh sốt 
xuất huyết. Trên thực tế, lá cây đu đủ có 
thể được làm thành một loại trà để điều 
trị sốt xuất huyết. Các nghiên cứu cho 
thấy chiết xuất từ lá đu đủ làm tăng lượng 
tiểu cầu và số lượng tế bào bạch cầu trong 
khi giảm thời gian sốt và tỷ lệ phát 
triển thành bệnh sốt xuất huyết. 
Rõ ràng, đu đủ là một phương 
pháp điều trị tuyệt vời cho 
những mầm bệnh virus.

Những phát hiện này 
nằm trong một bài bàn luận 
trên tạp chí y khoa BMJ về 
sốt xuất huyết.

“Rất nhiều nghiên cứu y sinh 
học đã được thực hiện với chủ đề này, 
bao gồm ba thử nghiệm lâm sàng ngẫu 
nhiên có đối chứng.”

Khi bạn cách phòng khám gần nhất 
hơn một tiếng giờ đồng hồ, những hiểu 
biết này sẽ trở nên rất quan trọng. Việc 
biết về những loại thực vật nào có thể làm 
giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian 
mắc bệnh, sẽ giúp bạn sống sót [qua căn 
bệnh nguy hiểm].

Tất nhiên, có lẽ chẳng có cây đu đủ nào 
gần nơi bạn ở, và cũng có thể bạn không 
có vấn đề gì với căn bệnh sốt xuất huyết. 
Nhưng dù sao, cây đu đủ còn có rất nhiều 
những công dụng khác.

Đu đủ có khả năng chữa lành vết 
thương. Đây là một thông tin quan trọng 
khi bạn sống ở khu vực hẻo lánh, nơi mà 
bất cứ vết nhiễm trùng nào cũng tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ. Vỏ đu đủ có thể được đắp 
trực tiếp lên vết thương, giúp vết thương 
mau bình phục. Đu đủ chứa nhiều 
vitamin A tan trong chất béo, cần thiết 
cho làn da, niêm mạc, và đôi mắt khỏe 

mạnh. Đu đủ cũng có chứa nhiều vitamin 
C, cao hơn 1,5 lần lượng Vitamin C theo 
nhu cầu khuyến nghị cho mỗi khẩu phần 
ăn. Vitamin C giúp chống lại nhiễm trùng 
và đóng vai trò như một chất chống oxy 
hóa mạnh mẽ, giúp đẩy nhanh quá trình 
lành vết thương.

  
Trái đu đủ trong Đông y
Theo y học Trung Hoa, tất cả thực phẩm 
và thảo dược đều mang theo một nhiệt 
lượng nhất định, và nhiệt lượng này sẽ 
ảnh hưởng đến cơ thể một khi được ăn 
vào. Trái đu đủ có tính bình, vị vừa ngọt 

vừa chua. Thực phẩm mang vị chua 
giúp làm se [lỗ chân lông], trong 

khi, thực phẩm mang vị ngọt 
khiến cơ thể khỏe mạnh.

Đu đủ có khả năng chữa 
bệnh mạnh mẽ. Trong Đông 
y, đu đủ có lợi cho phổi, lá 

lách và đặc biệt là dạ dày. 
Thầy thuốc Đông y  sử dụng 

đu đủ như một loại thuốc bổ để 
cải thiện hệ tiêu hóa và kích thích sự 

thèm ăn.
Trong những năm sống tại Costa Rica, 

tôi đã phải chăm sóc những đứa con hiếu 
động, và tôi thường làm món đu đủ xay 
nhuyễn cho chúng. Trong triết học Đông 
phương, đu đủ có lợi cho hệ tiêu hóa, một 
cơ quan mẫn cảm ở trẻ sơ sinh vì cơ thể của 
chúng vẫn còn đang trong giai đoạn phát 
triển. Những món ăn có thể làm dịu đường 
ruột đồng thời giúp làm nhẹ chứng táo bón 
và tiêu chảy luôn luôn cần thiết đối với cả 
những bậc làm cha mẹ và trẻ nhỏ. Đu đủ 
cũng giúp hỗ trợ miễn dịch. Điều này rất 
hữu ích với tôi, vì tôi có hai con nhỏ thường 
chạy quanh, đùa giỡn trong những khu 
rừng trên núi xa xôi. Ngoài ra, loại trái cây 
này còn có tác dụng làm tăng lượng sữa ở 
các bà mẹ. Quả thật, đu đủ là một loại trái 
cây có nhiều công dụng đáng kinh ngạc.

Vỏ đu đủ được đắp lên vết thương để 
vết thương mau lành, và hạt đu đủ còn 
được sử dụng để loại bỏ ký sinh trùng. Vị 
nồng của đu đủ có thể thay thế cho hạt 

tiêu đen, trong khi vỏ và thân cây đu đủ 
có thể dùng để bện dây thừng.

Đu đủ nổi tiếng với enzyme tiêu hóa 
– papain, giúp phá vỡ các protein và kích 
thích lưu thông tiêu hóa. Enzyme tiêu 
hóa này cũng giúp làm dịu các tình trạng 
viêm nhiễm, chẳng hạn như hen suyễn, 
viêm khớp, và làm sạch ruột. Papain cũng 
có tác dụng phá vỡ các mảng bám trên 
răng, làm sạch niêm mạc cơ thể, và là một 
chất chống ký sinh trùng mạnh.

Papain giúp phá vỡ các protein một 
cách hiệu quả, vì thế loại enzyme này 
được chiết xuất và bán như một chất làm 
mềm thịt.

Đu đủ còn có công dụng làm ẩm phổi, 
giảm ho và chữa hen suyễn. Theo Đông 
y, phổi và da có liên quan đến nhau. Và 
thật thú vị là đu đủ hữu ích với rất nhiều 
vấn đề về da, giúp giữ ẩm và làm đẹp mọi 
vùng da trên cơ thể.

Đu đủ  cũng chứa carpaine, một hợp 
chất được biết đến với các đặc tính ngăn 
ngừa hình thành khối u. Theo y học 
Trung Hoa, các khối u là do đàm thấp (khí 
trệ, ứ huyết) dẫn đến tăng sinh [trưởng 
các] tế bào bất thường. Đu đủ được biết 
đến với công dụng trừ thấp, và có thể trị 
các chứng bệnh liên quan đến đàm thấp, 
chẳng hạn như sự phát triển quá mức của 
nấm candida, ký sinh trùng, các khối u, 
nang và béo phì. Sống ở vùng khí hậu 
nóng, ẩm ướt sẽ khiến chúng ta dễ bị mắc 
những căn bệnh này.

Khi sinh sống ở vùng Trung Mỹ, tôi 
được biết rằng người dân địa phương sẽ 
tẩy ký sinh trùng khoảng hai lần mỗi 
năm. Ở khu vực này, ký sinh trùng là một 
phần tất yếu của cuộc sống. Thậm chí có 
một câu nói nổi tiếng rằng: "Nếu tim anh 
còn đập, chắc chắn anh có ký sinh trùng.” 

Trong môi trường khí hậu như thế 
này, nhiệt độ và độ ẩm cao là điều kiện 
tốt cho ký sinh trùng sinh sôi. Vì thế, việc 
tẩy ký sinh trùng sẽ giúp hệ miễn dịch 
mạnh hơn để chống lại những tác nhân 
xâm nhập đến từ bên ngoài. Enzyme tiêu 
hóa papain được tìm thấy trong đu đủ là 
một loại thuốc tẩy giun mạnh mẽ có công 
dụng tiêu diệt các loại giun sán ký sinh tại 
hệ tiêu hóa, kể cả sán dây. Ngoài ra, hạt 
đu đủ cũng có công dụng điều trị ký sinh 
trùng rất hiệu quả.

Đu đủ có nhiều công dụng khiến tôi 
phải kinh ngạc. Thật tuyệt khi các bệnh 
phổ biến ở những khu vực nóng ẩm có 
thể được điều trị bởi một loại trái cây bản 
địa. Đây không phải là sự tình cờ. Đó 
là vẻ đẹp và sự khả năng vô hạn của tự 
nhiên. Kiến thức sâu sắc của người dân 
địa phương về sức mạnh chữa lành từ môi 
trường chung quanh khiến tôi cảm thấy 
thật nhỏ bé và may mắn. Thời gian sống 
ở Costa Rica đã cho tôi thấy rằng những 
điều được học từ sách vở đang được áp 
dụng rất hiệu quả trong đời sống thực tế.

Cô Emma Suttie là một bác sĩ châm cứu và 
là người sáng lập Chinese Medicine Living 
– một trang web dành riêng để chia sẻ cách 
sử dụng kiến thức cổ xưa để sống một cuộc 
sống lành mạnh trong thế giới hiện đại. 

Song Ngư biên dịch  
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❒  ❒  ❒       

Card number/Số thẻ:

Signature/Chữ ký: 

Exp.date/Ngày hết hạn:

CVC # (REQUIRED) /Số CVC (bắt buộc):

CHÚNG TÔI ĐƯA 
NHỮNG TIN TỨC 
QUAN TRỌNG, 
TRUNG THỰC VÀ 
TRUYỀN THỐNG

www.etviet.com

PAPAYA/SHUTTERSTOCK

Đu đủ là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, giúp chữa lành tổn thương và thanh lọc cơ thể.

Đu đủ hữu ích 
với rất nhiều vấn đề 

về da, giúp giữ ẩm và 
làm đẹp mọi vùng

da trên cơ thể.

Công dụng chữa lành của đu đủ


