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(Trái) Biện lý Đặc biệt John Durham; và (Phải) cựu luật sư cho 
chiến dịch tranh cử của bà Clinton, ông Michael Sussmann.

Quyền Giám 
đốc FBI Andrew 
McCabe trên 
Capitol Hill ở Hoa 
Thịnh Đốn vào 
ngày 11/5/2017.

Phiên tòa đầu tiên của 
Biện lý Đặc biệt Durham

JOSEPH M. HANNEMAN

Các luật sư bào chữa đang tìm 
cách xác định và điều tra 80 nhân 
vật đáng ngờ và các nhân chứng 
trọng yếu; một số người trong số 
này bị cáo buộc đã điều hành một 
chiến dịch gài bẫy chống lại tổ 
chức Oath Keepers (Những Người 
Giữ Lời Thề) hôm 06/01/2021, 
và đã phạm các tội bao gồm dỡ 
bỏ hàng rào an ninh, xâm phạm 
phòng tuyến của cảnh sát, tấn 
công các sĩ quan, và khích động 
đám đông xông vào Điện Capitol.

Trong một bản kiến nghị và 

bản đính kèm bổ sung được đệ 
trình sau 11 giờ tối hôm 05/05 
tại tòa án liên bang ở Hoa Thịnh 
Đốn, luật sư Brad Geyer đã liệt 
kê 80 người, một số trong đó theo 

ông có thể là các đặc vụ của chính 
phủ hoặc những kẻ xúi giục khích 
động. Những người này bị quay 
lại trong video cho thấy đang hoạt 
động theo kiểu phối hợp trên khắp 
các khu đất của Điện Capitol hôm 
06/01, vị luật sư này cáo buộc.

Gợi ý của ông Geyer về một kế 
hoạch gài bẫy sẽ gây tiếng vang 
với hàng chục luật sư bào chữa 
về sự kiện ngày 06/01.  Ý này đến 
ngay sau khi hai người đàn ông 
được tha bổng về cáo buộc âm 
mưu bắt cóc Thống đốc Michigan 
Gretchen Whitmer thuộc Đảng 

SỰ KIỆN NGÀY 06/01

80 ‘nhân vật đáng ngờ’ và ‘các nhân chứng trọng yếu’ 

Vai trò của ông
Michael Sussmann 

trong việc thúc đẩy câu 
chuyện Trump–Nga vào 

năm 2016 sẽ sớm được 
trình bày tại tòa
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Ông Rodney Joffe, phó chủ 
tịch cao cấp đương thời 
của Neustar, đã thuê ông 
Sussmann “vì một vấn đề dính 
dáng tới một cơ quan của 
chính phủ Hoa Kỳ,” theo bản 
cáo trạng do ông Durham đệ 
trình chống lại ông Sussmann.

Ông Sussman đã nói chuyện 
qua điện thoại với ông Elias về 
những cuộc nói chuyện  của 
ông với The New York Times 
liên quan đến Ngân hàng Alfa.

Chiến dịch tranh cử (“Chiến 
dịch”) tổng thống của cựu 
Ngoại trưởng Hillary Clinton 
đã thuê công ty luật Perkins 
Coie làm cố vấn pháp lý cho 
cuộc bầu cử năm 2016. Luật 
sư Marc Elias, người làm việc 
cho công ty luật này vào thời 
điểm đó, đã trở thành tổng cố 
vấn của chiến dịch. 

Ông Sussmann đã gặp ông 
Joffe trong văn phòng của ông.

Ông Sussmann đã được Ủy 
ban Quốc gia Dân chủ (DNC) 
gọi đến để giải quyết một vụ 
xâm phạm dữ liệu các máy 
chủ của DNC. Sau đó ông đã 
liên lạc với công ty an ninh 
mạng Crowdstrike để điều 
tra. Công ty này cho biết DNC 
đã bị hai nhóm có liên kết với 
Nga tấn công.

Ông Sussmann đã nói chuyện 
qua điện thoại với ông David 
Dagon, một nhà khoa học dữ 
liệu tại Đại học Công nghệ 
Georgia, đề nghị ông ấy nói 
chuyện với một số hãng thông 
tấn về các cáo buộc liên quan 
đến Ngân hàng Alfa. Ông Dagon 
và một nhà nghiên cứu khác 
tại đại học Georgia Tech, ông 
Manos Antonakakis, được ông 
Joffe giao nhiệm vụ phân tích dữ 
liệu lưu lượng truy cập internet 
do ông ấy cung cấp cho bất kỳ 
liên kết Trump-Nga nào.

Ông Joffe đã cảnh báo với 
ông Sussmann về dữ liệu 
trên một kênh liên lạc được 
cho là bí mật giữa Trump 
Organization và Ngân hàng 
Alfa ở Nga, theo bản cáo 
trạng của ông Durham. Bà 
April Lorenzen, một nhà 
nghiên cứu mạng có biệt 
danh là “Tea Leaves” đã thu 
thập dữ liệu này. Bản cáo 
trạng mô tả bà là “đối tác kinh 
doanh” của ông Joffe. Bà đã 
làm việc tại Zetalytics, một 
công ty công nghệ mà ông 
Joffe có  sở hữu cổ phần.

Ông Sussmann gặp Tổng cố 
vấn FBI đương thời James 
Baker tại trụ sở của FBI và 
cung cấp cho ông ấy các báo 
cáo và dữ liệu được cho là đã 
chỉ ra kênh liên lạc bí mật giữa 
ông Trump và Ngân hàng Alfa. 
Sau đó, FBI xác định không 
có kênh nào như vậy. Ông 
Sussman đã đề nghị cuộc 
gặp này và nói rõ ràng với 
ông Baker trong một tin nhắn 
trước đó rằng ông không đại 
diện cho thân chủ nào.

Ông Sussmann đã gặp luật sư 
Elias và nhân viên của Fusion 
GPS, một công ty tình báo tư 
nhân được Perkins Coie, thay 
mặt cho DNC và Chiến dịch 
của bà Clinton, thuê nhằm 
khai thác các thông tin bất lợi 
về ông Trump. Tháng trước đó, 
Fusion GPS đã thuê cựu điệp 
viên MI6 Christopher Steele, 
người đã thu thập nhiều tuyên 
bố sai sự thật và bịa đặt về sự 
thông đồng giả định giữa ông 
Trump và Nga đồng thời cung 
cấp những thông tin đó cho 
FBI và Bộ Ngoại giao.

Ông Sussmann đã liên lạc với 
tổng cố vấn của CIA để lên 
lịch cho một cuộc gặp liên 
quan đến các cáo buộc về 
Ngân hàng Alfa cùng với dữ 
liệu được cho là hỗ trợ cho 
một cáo buộc khác – rằng có 
hoạt động đáng ngờ ở quanh 
ông Trump từ một chiếc điện 
thoại do Nga sản xuất. Ông 
Sussmann đã không có được 
cuộc gặp này.

Ông Sussmann đã gặp ông Joffe 
cũng như các thành viên khác của 
của Chiến dịch của bà Clinton tại 
văn phòng của ông Elias. Cùng 
có mặt trong cuộc họp là người 
đồng sáng lập của Fusion GPS, có 
nghĩa là ông Glenn Simpson hoặc 
ông Peter Fritsch – đội ngũ của 
ông Durham đã nêu rõ trong hồ sơ 
tòa án. Theo ông Durham, những 
người tham dự đã thảo luận về 
mối liên kết giả định giữa ông 
Trump và Ngân hàng Alfa. “Bằng 
chứng sẽ cho thấy rằng tại cuộc 
họp này, các bên đã đồng ý tiến 
hành công việc với hy vọng rằng 
nó sẽ có lợi cho Chiến dịch của bà 
Clinton, cụ thể là thu thập và phát 
tán có chủ đích dữ liệu gây tổn hại 
thanh danh liên quan đến các hoạt 
động trên internet của ông Trump 
và các cộng sự của ông ấy”, theo 
một hồ sơ tòa án hôm 23/04. Sau 
đó, ông Joffe yêu cầu các cộng sự 
của mình tại Neustar, Zetalytics, 
và Packet Forensics, nơi ông sở 
hữu cổ phần, thu thập dữ liệu lưu 
lượng truy cập internet mà họ có 
quyền truy cập theo các hợp đồng 
khác nhau về thông tin gây tổn hại 
thanh danh ông Trump.

Ông Sussmann đã có một 
cuộc gọi điện thoại với ông 
Elias và ông Joffe.

Ông Sussmann đã gặp ông 
Elias và ông Joffe.

Ông Sussmann đã gặp gỡ 
phóng viên Eric Lichtblau của 
tờ New York Times, người sau 
đó đã đăng câu chuyện về 
các cáo buộc liên quan đến 
Ngân hàng Alfa.

Ông Sussmann bắt đầu lập 
hóa đơn tính tiền cho Chiến 
dịch của bà Clinton về công 
việc của ông – một “bạch thư” 
liên quan đến các cáo buộc 
về Ngân hàng Alfa. 

Ông Sussmann đã gặp gỡ các 
đại diện của Fusion GPS và 
gặp gỡ hai lần với một phóng 
viên truyền thông ẩn danh.

Ông Sussmann đã có một 
cuộc gọi điện thoại và một 
cuộc gặp với ông Joffe.

Ông Sussmann đã nói chuyện 
với một cựu nhân viên CIA, 
tóm tắt cho ông này những 
cáo buộc về Ngân hàng Alfa 
và chiếc điện thoại của Nga 
đồng thời đề nghị giúp lên lịch 
một cuộc gặp với CIA. Ông 
nói rằng ông đang đại diện 
cho một thân chủ.

Ông Sussmann đã trình bày về 
Ngân hàng Alfa và dữ liệu của 
Nga cho hai nhân viên CIA. Ông 
nói rằng ông không đại diện 
cho một thân chủ nào. Cơ quan 
này kết luận rằng dữ liệu đó 
không “hợp lý về mặt kỹ thuật”, 

“mâu thuẫn với [bản thân dữ 
liệu]”, và “do người dùng tạo 
chứ không phải do máy/công 
cụ tạo ra,” theo ông Durham.

Ông Sussmann đã làm chứng 
trước các nhân viên của Ủy 
ban Tình báo Hạ viện, thừa 
nhận rằng ông đã được thân 
chủ của mình yêu cầu nói 
chuyện với FBI và CIA. “Tôi 
nghĩ nói rằng việc này đã 
được thực hiện thay mặt cho 
thân chủ của tôi là chính xác 
nhất,” ông cho hay.

Ông Elias đã rời Perkins Coie, 
dẫn theo 13 luật sư khác 
để thành lập một công ty 
mới. “Elias Law Group sẽ cho 
phép chúng tôi đại diện cho 
thân chủ của mình một cách 
toàn diện hơn trong quy trình 
chính trị tại thời điểm độc 
nhất trong lịch sử này,” ông 
nói trong một tuyên bố vào 
thời điểm đó. Ông được cho 
là đã đem theo tất cả các tài 
liệu liên quan đến sáng kiến   
chống ông Trump.

Ông Sussmann đã bị ông 
Durham truy tố về tội khai man 
với ông Baker. Ông Sussmann 
đã từ chức ở Perkins Coie 
trong cùng ngày hôm đó.

Ông Michael Sussmann (bên phải) đến dự một phiên tòa liên bang ở Hoa Thịnh 
Đốn hôm 27/04/2022.

Ông Michael Sussmann 
đã bị cáo buộc khai man 
với FBI vì nói rằng ông 
không đại diện cho bất 
kỳ thân chủ nào khi ông 
cung cấp cho họ thông 
tin rằng có một máy 
chủ kết nối với Trump 
Organization đã liên lạc 
với một ngân hàng Nga.

  Hồ sơ Durham

Phiên tòa 
đầu tiên

của Biện lý Đặc biệt Durham

Khi phiên tòa xét xử cựu luật sư Chiến dịch của bà 
Clinton là ông Michael Sussmann đến gần, The Epoch 
Times hệ thống hóa theo dòng thời gian các hoạt động của 
ông Sussmann trước và sau cuộc bầu cử năm 2016. Vị luật 
sư về an ninh mạng này phải đối mặt với tội danh khai man với 
chính phủ vì bị cáo buộc tuyên bố với một quan chức FBI rằng 
ông đang cung cấp thông tin mà không đại diện cho thân chủ 
nào, nhưng thực tế là ông đang đại diện cho Chiến dịch của 
bà Clinton. Theo ông John Durham, người được giao nhiệm 
vụ xem xét cuộc điều tra của FBI về sự thông đồng giả định 
giữa Chiến dịch của ông Trump và Nga nhằm gây ảnh hưởng 
đến cuộc bầu cử năm 2016, vì cáo buộc khai man trên nên FBI 
đã gặp bất lợi trong việc nắm bắt “bản chất mang nặng tính 
chính trị và đạo đức” của thông tin này. Cuộc điều tra của FBI, 
một phần liên quan đến thông tin do ông Sussmann cung cấp, 
không phát hiện ra sự thông đồng nào như vậy.

LUẬT SƯ MICHAEL SUSSMANN
Ông Sussman đã gia nhập Bộ Tư pháp vào đầu những năm 1990 và trong vòng 12 năm đã làm việc ở một 
số vị trí, chủ yếu liên quan đến việc truy tố tội phạm mạng. Sau đó, ông đã trở thành một đối tác của Perkins 
Coie – một công ty luật lớn có các luật sư thường đại diện cho Đảng Dân Chủ – nơi ông đã cố vấn chủ yếu 
cho các công ty công nghệ về các vấn đề liên quan đến mạng như việc tuân thủ các yêu cầu giám sát của 
chính phủ. Một trong những công ty mà ông Sussmann cố vấn là Neustar, công ty từng cung cấp các dịch vụ 
Hệ thống Tên Miền (Domain Name System) và có quyền truy cập vào dữ liệu về lưu lượng truy cập internet 
không công khai và độc quyền.
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PHIÊN TÒA 
XÉT XỬ

CHIẾN DỊCH
HILLARY
CLINTON

12/2016

Sau một loạt các bản kiến nghị 
tranh cãi về những bằng chứng 
nào có thể được đưa ra trong 
phiên tòa này, Thẩm phán Địa hạt 
Liên bang Christopher Cooper đã 
đưa ra một số bằng chứng nhưng 
cho phép giữ lại một số phần quan 
trọng. Ông cũng đồng ý xem xét 
một số bằng chứng để xác định 
những bằng chứng đó có được bảo 
vệ bởi các đặc quyền về luật sư-
thân chủ hoặc đặc quyền về sản 
phẩm công việc hay không. 
Phiên tòa xét xử này dự kiến   bắt 
đầu vào ngày 16/05.

Theo các tài liệu tòa án do ông John Durham đệ trình, 
chi phí cho các hoạt động này đã được ông Sussmann 
ghi hóa đơn cho Chiến dịch của bà Clinton.
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Vai trò của ông Michael Sussmann 
trong việc thúc đẩy câu chuyện 

Trump–Nga vào năm 2016 sẽ
sớm được trình bày tại tòa

Xem bài Infographic
TRANG 6-7

HỒ SƠ DURHAM TÂY DƯƠNG

JEFF CARLSON VÀ HANS MAHNCKE
 

Phân tích tin tức
Các ghi chú mới được công bố – 
do các quan chức cao cấp của Bộ 
Tư pháp (DOJ) ghi lại trong một 

cuộc họp với ban lãnh đạo FBI 
hôm 06/03/2017 – đã tiết lộ FBI đã 
phải trải qua khó khăn đến mức 
độ nào để che đậy việc do thám 
chiến dịch tranh cử năm 2016 của 

Ghi chú của DOJ tiết lộ FBI hoảng sợ sau dòng 
tweet của cựu Tổng thống Trump

Xem tiếp trang 8

‘Trường Xuân’: 18 người 
dũng cảm chèn sóng 
truyền hình để nói lên 
sự thật ở Trung Quốc

ANDREW CHEN
 

Một bộ phim mới do Canada sản 
xuất kể câu chuyện về hành động 
dũng cảm phi thường của một 
nhóm công dân Trung Quốc, những 
người đã chèn sóng truyền hình để 
phát đi những thông tin chưa qua 
kiểm duyệt ở Trung Quốc, và kể 
về kết cục theo sau hành động này. 
Phim tài liệu này đã dệt nên những 

BRAD GEYER/GRAPHIC VIA THE EPOCH TIMES

ALEX WONG/GETTY IMAGES

Xem tiếp trang 11

Luật sư Brad Geyer tìm kiếm thông tin về 
“những nhân vật đáng ngờ” chưa rõ danh tính 
tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021.

TOM OZIMEK

Hôm 06/05, Thẩm phán Tối 
cao Pháp viện Hoa Kỳ Clarence 
Thomas đã bảo vệ sự độc lập của 
nhánh tư pháp, nói rằng các tổ 
chức chính phủ không được tự 
cho phép sử dụng quyền lực mạnh 
mẽ quá mức để đem lại kết quả mà 
mọi người yêu cầu, theo tin tức từ 
các phương tiện truyền thông.

Theo Law360, ông Thomas đã 
đưa ra nhận xét trên trong hội nghị 

HOA KỲ

Thông điệp của 
Thẩm phán 
Clarence Thomas 
về vụ rò rỉ án lệ 
Roe kiện Wade

Xem tiếp trang 4

JACKSON ELLIOTT
 

HOA THỊNH ĐỐN — Những 
người ủng hộ sự sống đang sửng 
sốt trước các tin tức về việc các 
nhà hoạt động vì quyền phá thai 
đang dẫn đầu một chiến dịch công 
kích, gồm các cuộc biểu tình bên 
ngoài nhà riêng của các vị thẩm 
phán Tối cao Pháp viện, nhằm 
phản ứng với bản dự thảo ý kiến bị 
rò rỉ – trong đó cho thấy tòa tối cao 
có kế hoạch lật ngược phán quyết 

HOA KỲ

Biểu tình bên ngoài 
nhà riêng của các 
thẩm phán Tối cao 
Pháp viện 

Xem tiếp trang 3

Xem tiếp trang 26
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Gần một nửa số người lao động ở New 
Zealand đã nhận được trợ cấp lương của 
chính phủ trong năm 2021

Cựu Tổng thống 
Honduras
không nhận tội

Thủ tướng 
Sri Lanka
từ chức

FBI đang cố gắng sa thải các đặc vụ đã 
tham dự cuộc biểu tình ngày 06/01
Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết những 
người tố cáo đã bước ra và cáo buộc rằng FBI đang cố gắng sa 
thải các nhân viên của cơ quan này, những người đã tham gia 
một cuộc biểu tình vào ngày 06/01/2021.

“Những nhân viên này đã không vào Điện Capitol Hoa 
Kỳ và không bị buộc tội bất kỳ tội danh nào” nhưng vẫn bị 
sa thải, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Tư pháp 
Hạ viện cho biết trong một bài đăng trên Twitter, khi dẫn lời 
những người tố cáo ẩn danh tại cơ quan này.

FDA: Người dân Mỹ nên xem 
COVID-19 như bệnh cúm
Một số quan chức hàng đầu của Cục Quản trị Thực 
phẩm và Dược phẩm (FDA), trong đó có Ủy viên 
Robert Califf, đã thừa nhận rằng giờ đây người Mỹ 
sẽ phải chấp nhận COVID-19 như một loại virus hô 
hấp khác, khi so sánh căn bệnh này với bệnh cúm.

Ông Califf, Phó Ủy viên Chính Janet Woodcock, 
và quan chức hàng đầu về vaccine - Tiến sĩ Peter 
Marks, đã viết cho Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa 
Kỳ (Journal of the American Medical Association) 
rằng COVID-19 sẽ còn tồn tại trong tương lai gần, 
đồng thời gợi ý rằng cơ quan này sẽ cần có các 
loại vaccine hàng năm nhắm vào các biến thể 
đáng lo ngại nhất của virus này.

Theo AAA, giá xăng ở Hoa Kỳ đang tăng một lần 
nữa, với giá trung bình của loại xăng không chì 
thông thường ở mức 4.328 USD/gallon hôm 09/05.

Theo một báo cáo mới từ 
Ngân hàng Thanh toán 
Quốc tế, gần 90% ngân 
hàng trung ương quốc 
gia đang có kế hoạch ra 
mắt các loại tiền điện 
toán của ngân hàng 
trung ương của riêng họ.

Gần 80% cư dân Hồng Kông được khảo sát trong 
một cuộc thăm dò ý kiến quan tâm đến việc di cư. 
Theo dữ liệu nhập cư chính thức của thành phố này, 
trong tháng Hai và tháng Ba, Hồng Kông ghi nhận 
một dòng di cư ròng 65,295 và 66,334 cư dân. 

Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis 
đã công bố rằng 25 triệu USD được phân 
bổ trong ngân sách theo đề nghị của ông 

để phục hồi Freedom Tower (Tháp Tự 
Do) lịch sử ở thành phố Miami, được 

xem là “ngọn hải đăng hy vọng” 
cho những người đào thoát khỏi 
chế độ chuyên chế ở Cuba được 

sống trong một xã hội tự do.

Chính phủ TT Biden đưa ra hồ sơ khai thuế
Dữ liệu của chính phủ cho thấy, chính phủ TT Biden đã thực hiện một đợt 
tăng thuế kỷ lục cho đến nay trong năm tài chính này một phần nhờ vào 
sức mạnh của chứng khoán meme và lợi nhuận doanh nghiệp tăng vọt, 
khiến Bộ Ngân khố phải thu hẹp quy mô bán nợ của mình.

Dữ liệu của Bộ Ngân khố đến ngày 06/05/2022 cho thấy các khoản 
thu thuế kể từ đầu năm tài chính 2022 bắt đầu vào tháng 10/2021 đang ở 
mức cao kỷ lục là 2.73 ngàn tỷ USD.

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.

STEFANI REYNOLDS/AFP/GETTY IMAGES
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Thưa Quý độc giả,

Phiên tòa đầu tiên của 
cuộc điều tra của 
Biện lý Đặc biệt John 
Durham liên quan đến 

cựu luật sư chiến dịch tranh cử 
của bà Clinton sẽ được bắt đầu 
vào ngày 16/05.

Ông Sussmann bị cáo buộc đã khai man với FBI 
khi cung cấp cho cơ quan này những cáo buộc sai 
sự thật về sự thông đồng giữa Trump Organization 
và Nga.

Trong ấn bản tuần này, chúng tôi cung cấp 
các sự kiện chính theo dòng thời gian liên quan 
đến việc truy tố ông Sussmann. Xem đồ họa trên 
trang 6,7.

Là một phần của vụ việc, các ghi chú viết tay 
của các quan chức Bộ Tư pháp, được viết trong 
một cuộc họp để đối phó với dòng tweet của Tổng 
thống Donald Trump nói rằng ông đang bị theo 
dõi, đã được công bố. Những ghi chú của cuộc 
họp này cho thấy các quan chức cao cấp của FBI 
đã trình bày sai lệch cuộc điều tra của họ về ông 
Trump cho tổng chưởng lý đương thời bằng cách 
viện dẫn rằng bằng chứng mà họ biết vào thời 
điểm đó đã bị bác bỏ. Đọc phân tích trên trang 8.

Tuần trước, ông Dinesh D’Souza đã phát hành 
bộ phim tài liệu “2000 Mules” (2000 Kẻ buôn lậu), 
điều tra việc mua bán phiếu bầu cử. Trả lời người 
dẫn chương trình EpochTV Joshua Philipp trong 
một cuộc phỏng vấn, ông D’Souza nói: “Tôi đưa 
ra những thông tin này vì tôi muốn người dân Mỹ 
làm bồi thẩm đoàn.”

BBT Epoch Times Tiếng Việt

của án lệ Roe kiện Wade năm 1973. 
Mặc dù hành vi biểu tình nhằm 

gây ảnh hưởng đến khả năng thực 
thi nhiệm vụ của một vị thẩm phán 
là một tội theo luật pháp Hoa Kỳ, 
nhưng nhóm ủng hộ việc phá thai 
Ruth Sent Us đã thông cáo trực 
tuyến kêu gọi các cuộc biểu tình vào 
ngày 11/05 bên ngoài nhà riêng của 
các thẩm phán Tối cao Pháp viện. 

Theo bà Judie Brown, Chủ tịch 
của tổ chức American Life League 
(Liên Đoàn Sự sống Hoa Kỳ), hành 
động tối thiểu của chính phủ để đáp 
lại các cuộc biểu tình cho thấy các 
nhà lãnh đạo quan trọng ủng hộ 
việc phá thai. 

“Toàn bộ hệ thống đã trở nên 
điên loạn,” bà nói. “Tất cả đều ủng 
hộ việc phá thai – chính phủ, v.v. Và 
giờ đây là cơ hội hoàn hảo để cho 
thấy họ thực sự cảm thấy thế nào.”

Bà Brown cho hay không phải 
lỗi của cảnh sát khi mà trong vài 
ngày qua chỉ có một số ít sĩ quan 
đứng bên ngoài nhà riêng của các 
thẩm phán Tối cao Pháp viện. Các 
quan chức cao cấp hơn của chính 
phủ đã ngăn cảnh sát điều động 
lực lượng.

“Nếu tôi là cảnh sát, và tôi thấy 
loại bạo lực này đang diễn ra, đặc 
biệt là tại các tư dinh của các vị 
thẩm phán Tối cao Pháp viện, tôi 
sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng 
sở cảnh sát sẽ không dung thứ cho 
việc này,” bà nói.

 Cho đến nay, hàng trăm người 
biểu tình đã tụ tập để hò hét bên 
ngoài nhà riêng của các Thẩm phán 
Brett Kavanaugh và Samuel Alito, 
và Chánh án John Roberts. 

Tính đến thời điểm phát hành 
bản tin này, Bộ Tư pháp vẫn giữ im 
lặng về việc liệu các cuộc biểu tình 

bên ngoài nhà riêng của các thẩm 
phán Tối cao Pháp viện có bất hợp 
pháp hay không. Tổng Chưởng lý 
Hoa Kỳ Merrick Garland chưa đưa 
ra bình luận.

Cho đến nay, các cuộc biểu tình 
bên ngoài Tối cao Pháp viện vẫn 
diễn ra ồn ào và giận dữ, một số 
người thuộc nhóm ủng hộ sự sống 
đã bị đánh.

“Phá thai là một hành động bạo 
lực,” Bà Brown nói. “Và những 
người ủng hộ việc phá thai là những 
người ưa bạo lực.”

Ông Bryan Kemper, giám đốc 
tiếp cận thanh niên của tổ chức 
Priests for Life (Các Linh mục vì 
Sự sống), cho biết ông đã bị những 
người biểu tình đấm khi đang ở bên 
ngoài Tối cao Pháp viện.

“Tôi bị đấm vài lần,” ông nói. 
“Những người bạn của tôi cũng bị 
đấm và tấn công. Những gì chúng 
ta đang chứng kiến thật hết sức 
điên rồ.” 

Ông Kemper cho biết ông không 
ngạc nhiên nếu bạo lực tiếp diễn 
bên ngoài nhà riêng của các vị 
thẩm phán. 

Ruth Sent Us, một trong những 
nhóm tổ chức các cuộc biểu tình 
bên ngoài nhà riêng của các thẩm 
phán, đã đề nghị mọi người liên hệ 
họ nếu muốn tham gia hoặc lãnh 
đạo một “cuộc biểu tình ôn hòa”. 

 Mặc cho các mối lo ngại về bạo 
lực bởi những người biểu tình, cả 
bà Brown và ông Kemper nói rằng 
họ không nghĩ các vị thẩm phán 
của Tối cao Pháp viện sẽ bị những 

    HOA KỲĐIỂM TIN

Người Nga có một ghế thành viên thường 
trực, và hiện tại tôi không thấy rằng sẽ 
có bất kỳ thay đổi nào.

Với việc chấm dứt Đề mục 42, quý vị sẽ có 
thêm hàng triệu [người nhập cư bất hợp 
pháp], hàng trăm ngàn người nữa mỗi 
tháng, và điều đó phải dừng lại.

Tôi đưa ra những thông 
tin này vì tôi muốn 
người dân Mỹ làm 
bồi thẩm đoàn.

Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ yêu 
cầu của Biện lý Đặc biệt John Durham, 
căn bản là hạn chế bằng chứng và 
lời khai từ chiến dịch tranh cử của 
bà Clinton và Ủy ban quốc gia Đảng 
Dân Chủ (DNC) mà các công tố 
viên có thể sử dụng chống lại cựu 
luật sư chiến dịch tranh cử của bà 
Clinton, ông Michael Sussmann.

Phán quyết này ngụ ý rằng các 
tài liệu và lời khai trong vụ án này 
có khả năng cho thấy chiến dịch 
tranh cử của bà Clinton và Đảng 
Dân Chủ đã phối hợp để thúc đẩy 

các cáo buộc khả nghi kể từ năm 2016 rằng 
ứng cử viên tổng thống đương thời, ông 
Donald Trump, hoặc các đồng minh của 
ông đã có một kênh liên lạc qua lại bí mật 
giữa Trump Tower và một ngân hàng Nga. 

Ông Durham đã cáo buộc ông 
Sussmann khai man với FBI khi ông này 
nói với cố vấn pháp lý đương thời của cục 
điều tra liên bang, ông James Baker, rằng 
ông ta không làm việc thay mặt cho bất kỳ 
khách hàng nào khi đưa ra cáo buộc thông 
đồng giữa ông Trump và Nga. Năm 2021, 
ông Sussmann không nhận tội và phiên 
tòa dự kiến diễn ra vào ngày 16/05.

Chính phủ của Thủ tướng Ardern công bố rằng gần một nửa 
số người lao động ở New Zealand đã nhận được tối thiểu một 
khoản trợ cấp lương do dịch COVID-19 trong hai năm qua.

Ngoại trừ các tiểu thương, 47% lực lượng lao động của New 
Zealand, tức 1.2 triệu nhân viên, đã nhận được một khoản trợ cấp 
tiền lương trong năm 2021, giảm so với mức 62% hồi năm 2020.

Tuy nhiên, nhiều công việc hơn đã được trợ cấp từ hai lần 
trở lên vào năm 2021, ở mức 65% so với 32% trong năm trước.

Theo một quan chức của một cơ quan lương thực Liên Hiệp 
Quốc, một lượng lớn các lô hàng ngũ cốc tồn đọng với tổng khối 
lượng gần 25 triệu tấn đang bị mắc kẹt ở Ukraine và không thể 
vận chuyển ra khỏi nước này do “những khó khăn về cơ sở hạ 
tầng” và các cảng bị phong tỏa ở Biển Đen.

Biểu tình bên ngoài nhà riêng của các thẩm phán Tối cao Pháp viện 

Bà Linda Thomas-Greenfield, đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, 
trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình “Firing Line” 
của đài PBS sau lời kêu gọi của Ukraine về việc loại Nga khỏi ghế 
thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Dân biểu Troy Nehls (Cộng Hòa-Texas)

Ông Dinesh D’Souza, đạo diễn kiêm tác giả 
bộ phim tài liệu “2000 Mules” (2000 

Kẻ buôn lậu, phơi bày nạn buôn 
bán phiếu bầu bất hợp pháp 
tại các tiểu bang chiến địa 
trong cuộc bầu cử năm 2020), 
trong một cuộc phỏng vấn với 
chương trình “Crossroad” của 
EpochTV nói về lý do ông thực 
hiện bộ phim này.
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Hôm 09/05, Thủ tướng Sri Lanka đã từ chức 
để mở đường cho một chính phủ đoàn kết sẽ 
tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh 
tế tồi tệ nhất trong lịch sử của quốc gia này. 
Những người biểu tình cho biết họ cũng muốn 
anh trai ông từ chức tổng thống.

Thông báo từ chức của Thủ tướng Mahinda 
Rajapaksa được đưa ra vài giờ sau khi những 
cuộc đụng độ nổ ra tại Colombo, nơi những 
người ủng hộ đảng cầm quyền xông vào cuộc 
biểu tình chống chính phủ và bị cảnh sát đánh 
trả bằng hơi cay và vòi rồng.

Hôm 10/05, tại một tòa án liên bang 
Manhattan, cựu Tổng thống Honduras Juan 
Orlando Hernández, bị đeo dây xích quanh cổ 
chân, đã không nhận các tội danh liên quan 
đến ma túy và vũ khí của Hoa Kỳ trong khi luật 
sư của ông khiếu nại về các điều kiện “tù nhân 
chiến tranh” trong nhà tù.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc ông 
Hernandez, một cựu đồng minh của Hoa Kỳ, 
đã nhận hàng triệu dollar từ những kẻ buôn 
ma túy để được bảo vệ khỏi bị bắt trong thời 
gian ông này lãnh đạo Honduras từ năm 2014 
đến tháng Một năm nay. Các công tố viên cho 
biết ông Hernandez đã sử dụng số tiền này để 
làm giàu cá nhân và tài trợ cho các chiến dịch 
chính trị của mình.

Tiếp theo từ trang 1
THẨM PHÁN KHOAN DUNG CHO

CHIẾN DỊCH TRANH CỬ CỦA BÀ 
CLINTON TRONG PHÁN QUYẾT 

CHỐNG LẠI NHÓM ÔNG DURHAM

người biểu tình đe dọa.
“Sẽ không có chuyện những 

vị thẩm phán này bị đe dọa,” ông 
Kemper cho biết. “Họ sẽ không 
lùi bước. Họ sẽ không cho phép 
những người biểu tình ngăn cảnh 
họ tiến hành công việc mà họ đã 
tuyên thệ.” 

 Trước các cuộc biểu tình bên 
ngoài nhà riêng của các thẩm phán 
Tối cao Pháp viện, chính phủ đã 
đưa ra các phản ứng trái chiều.

Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc 
Jen Psaki cho biết các thẩm phán 
không cần phải lo lắng về an toàn 
cá nhân của họ. 

“Các thẩm phán thực hiện một 
chức năng vô cùng quan trọng 
trong xã hội của chúng ta, và họ 
phải có khả năng để làm công việc 
của mình mà không cần lo lắng 
về an toàn cá nhân của mình,” bà 
công bố trên Twitter.

Thống đốc tiểu bang Virginia 
Glenn Youngkin cho biết rằng các 
nhà chức trách đang hành động để 
giữ trật tự bên ngoài ngôi nhà của 
ông Alito. 

Ông cho biết: “Cảnh sát Tiểu 
bang Virginia đang giám sát chặt 
chẽ, phối hợp hoàn toàn với Quận 
Fairfax và ở gần các cuộc biểu tình.”

Thượng nghị sĩ Roger Wicker 
(Cộng Hòa–Mississippi) cho biết rằng 
vụ rò rỉ ở Tối cao Pháp viện đã làm 
suy yếu hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. 

“Vụ rò rỉ ở Tối cao Pháp viện 
sẽ đặt ra một tiền lệ đáng lo ngại 
về việc kích động đám đông gây 
áp lực để đe dọa các vị thẩm phán 
trước khi họ đưa ra một phán 
quyết,” ông nói trên Twitter. “Vì 
lợi ích cho sự độc lập của tòa án, 
người làm rò rỉ này phải được tìm 
ra và chịu trừng phạt.” 

Thanh Nhã biên dịch

Những người biểu tình 
tập trung bên ngoài 
ngôi nhà của Thẩm 
phán Tối cao Pháp 
viện Samuel Alito ở 
Alexandria, Virginia, 
hôm 09/05/2022.

PHẦN TRĂM
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LUCKY STARS FINANCIAL
12666 Brookhurst St., #230 

Garden Grove, CA 92840

14361 Beach Blvd., #209
Westminster, CA 92683

(714) 699–9289

MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

Medicare A và B.
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

chọn lựa tổ�  hợp đe�  hưởng 
nhie�u quye�n lợi như trả tie�n 
thuổ� c, nha khổa, nhãn khổa, 
xe đưa đón, châm cứu, chì�nh 
xương tập the�  dục.

• Giúp giảm tie�n trả part B.
• Giúp ghi danh part D đe�  

giảm giá thuổ� c đặc trị.
• Giúp đỡ ra tự dổ.

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

hưởng ngay khi còn sổ� ng.
• La�y tie�n lúc bệnh nặng tàn 

tật.
• La�y tie�n ra khi ma� t jổb.
• Đe�  dành tie�n chổ cổn đi học, 

có tie�n ve�  hưu.
• Có chương trì�nh chổ người 

trên 65 tuổ� i mua ngay không 
ca�n thử máu.

• Giúp hổạch định retirement 
plan 401k, IRA TSP, 457 trước 
và sau khi ve�  hưu đe�  có lợi ve�  
thue� .

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

Care.
• Giúp chổ người ghi danh tre� , mới 

đe�n Cali, bị phạt thue� .
• Giúp người ma� t bảổ hie�m từ hãng 

xưởng.
• Giúp quý vị lựa chọn, bổ�  sung 1 

chương trì�nh phù hợp với gia đì�nh, 
không lổ âu khi khai thue�  cuổ� i năm.

• Có nhie�u chương trì�nh rẻ được tài 
trợ của tie�u bang.

• Open enrổllment từ 10/15 đe�n 12/30.

INCOME TAX
• Khai thue�  cá nhân và small business.
• La�y thue�  tổ� i đa và hợp pháp.
• Giúp giảm tie�n phạt thue�  Obama 

Care.
• Free efile và direct depổsit.
• Tham khảổ mie�n phì�.

INSURANCE
• Xe, nhà ở, nhà chổ thuê và Umbrella.
• Flổổd insurance; Earthquake 

insurance.
• Cơ sở Thương mại, Office, Nhà hàng, 

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN
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tư pháp hôm 06/05 ở Atlanta, 
nơi một người điều hành đề 
nghị ông thảo luận về những 
mối đe dọa lớn nhất đối với sự 
độc lập của nhánh tư pháp.

Ông Thomas đã chỉ trích 
những gì ông mô tả là sự xói 
mòn lòng tôn trọng đối với 
Tối cao Pháp viện và đề cập rõ 
ràng đến các cuộc biểu tình nổ 
ra sau vụ rò rỉ một bản ý kiến 
dự thảo của Tối cao Pháp viện 
cho thấy Pháp viện sắp lật 
ngược án lệ Roe kiện Wade, 
với những hàm ý rộng rãi về 
khả năng tiếp cận phá thai.

Theo Reuters, ông nói rằng 
với tư cách là một xã hội, 
“chúng ta đang trở nên nghiện 
việc mong muốn những kết quả 
cụ thể, chứ không phải sống 
với những kết quả mà chúng ta 
không thích.”

“Chúng tôi không thể là 
một tổ chức có thể bị bắt nạt 
để cung cấp cho quý vị chỉ 
những kết quả mà quý vị 
mong muốn. Các sự kiện từ 
đầu tuần này là biểu hiện của 
điều đó,” ông nói thêm.

Một làn sóng phản đối và 
các cuộc biểu tình đã nổ ra bên 
ngoài Tối cao Pháp viện sau 
khi tờ Politico có được và công 
bố bản ý kiến dự thảo   sẽ ủng 
hộ luật cấm phá thai sau khi 
thai nhi được 15 tuần tuổi của 
Mississippi và lật ngược phán 
quyết về án lệ Roe kiện Wade 
vốn đã hợp pháp hóa việc phá 
thai trên toàn quốc.

Các cuộc biểu tình đã diễn 
ra rầm rộ nhưng chủ yếu là ôn 
hòa, mặc dù có thông tin về việc 
các nhà hoạt động ủng hộ phá 
thai tấn công các mục sư ủng 
hộ sự sống (tức chống phá thai).

Trong một nỗ lực để ngăn 
chặn bạo lực, cảnh sát hiện đã 
giăng một loạt rào chắn bằng 
kim loại cao 9 foot xung quanh 
Tối cao Pháp viện, và một cảnh 
sát nói với phóng viên của The 
Epoch Times rằng hành động 
này là để “phòng ngừa”.

Trình bày tại Hội nghị 
Tư pháp Khu vực thứ 11, nơi 
tập trung các luật sư và thẩm 
phán, ông Thomas liên tục 
nhắc đến “những sự kiện đáng 
tiếc” trong tuần lễ từ ngày 02-
08/05, than phiền về sự suy 
giảm lòng tôn trọng đối với các 
thể chế và pháp quyền.

“Điều đó báo trước điềm 
gở cho một xã hội tự do,” ông 
nói, theo The Washington Post. 
Không thể có chuyện các thể 
chế “chỉ cung cấp cho quý vị 
kết quả mà quý vị mong muốn, 
hoặc có thể bị đe dọa” để phải 
phục tùng.

Tối cao Pháp viện đã xác 
nhận tính xác thực của bản ý 
kiến dự thảo đó nhưng gọi đó 
là một bản sơ bộ.

Dự kiến sẽ có phán quyết 
cho vụ án vào tháng Sáu.

Nguyễn Lê biên dịch

EVA FU

NEW YORK — Mưa tầm tã và 
gió rét mướt có thể là lý do 

đủ để bất cứ ai ở nhà, nhưng điều 
này không thể lay chuyển hàng 
trăm người đã trụ lại trên Quảng 
trường Foley của vùng Lower 
Manhattan kể từ sáng ngày 07/05. 
Họ có một lý do đặc biệt để ở đó, 
với một thông điệp về sức khỏe, hy 
vọng, và sự kiên cường để chia sẻ.

Đám đông bắt đầu tập trung 
ngay từ 8 giờ sáng và trở nên đông 
dần trong một giờ tiếp theo khi 
mọi người giúp đỡ nhau xếp thành 
các hàng ngay ngắn, bao chung 
quanh là một vòng tròn hoa sen lớn 
đầy màu sắc. Áo khoác màu xanh 
dương hoặc vàng tươi của họ tạo 
thành một sự tương phản rõ rệt với 
thời tiết ảm đạm.

Trong khoảng một giờ hoặc lâu 
hơn, họ đứng cùng nhau trong sự 
yên tĩnh và an hòa, khi hàng trăm 
đôi tay đồng loạt di chuyển trong 
động tác của các bài tập khoan 
thai theo sự dẫn dắt của âm nhạc 
truyền thống Trung Hoa, trong khi 
các thành viên của ban nhạc diễn 
hành Thiên Quốc   cũng mặc áo sơ 
mi xanh, tách thành một nhóm khác 
khởi tấu một loạt giai điệu tràn đầy 
năng lượng âm vang qua các dãy 
nhà. Chẳng mấy chốc, hai nhóm lại 
tụ hội – với tư cách là các khán giả 
hoặc những người trình diễn – cho 
một lễ hội âm nhạc và khiêu vũ khác.

Lý do giải thích cho các hoạt 
động vui tươi này, một trong nhiều 
lễ hội sẽ diễn ra trên khắp thế giới 
vào tuần tới, nằm trong tấm biểu 
ngữ màu vàng ngay phía sau với 
dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại 
Pháp Thế Giới”.

Ngày 13/05 năm nay là kỷ niệm 
sinh nhật lần thứ 71 của nhà sáng lập 
Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, 
người đã phổ truyền môn tu luyện 
tinh thần này cho công chúng ở Trung 
Quốc vào ngày đó 30 năm về trước.

Ước tính có khoảng 70–100 
triệu người ở Trung Quốc đã thực 

hành môn này trong thập niên sau 
đó, chọn sống theo sự chỉ dẫn của 
ba nguyên lý cốt lõi của đức tin này 
là chân, thiện, và nhẫn – điều đã 
đem lại sức khỏe tốt và sự bình an 
nội tâm cho nhiều người.

Kể từ năm 2000, ngày này đã 
được các học viên và những người 
ủng hộ Pháp Luân Công kỷ niệm 
trên toàn thế giới, ngoại trừ ở Trung 
Quốc, nơi chế độ cộng sản bắt đầu 
một chiến dịch “xóa sổ” nghiêm 
trọng nhắm vào đức tin này vào 
năm 1999.

Ông Trương Nhi Bình (Erping 
Zhang), phát ngôn viên của Trung 
tâm Thông tin Pháp Luân Đại 
Pháp tại New York, cho biết đã có ít 
nhất 69 quan chức liên bang và địa 
phương ra các tuyên bố và trao giải 
thưởng để công nhận sự kiện này 
từ New York.

Ông nói với The Epoch Times: 
“Các nguyên lý chân, thiện, và 
nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp hiện 
đã được công nhận là nền tảng của 
nhân loại trên khắp thế giới, và 
chúng tôi tin tưởng rằng người dân 
Trung Quốc sẽ có được quyền tự do 
như vậy trong tương lai không xa 
để đi theo con đường tu luyện cổ 
xưa này như những người khác.”

Buổi lễ kỷ niệm đem lại cho cô 
Mantyk một cảm giác hoài niệm.

Sinh ra ở New Zealand, cô 
Mantyk biết đến Pháp Luân Công 
cách đây 18 năm ở tuổi 23. Cô mô 
tả các giá trị mà môn tu luyện này 
đề cao như một “điểm tựa” đã dẫn 
dắt cô vượt qua những thăng trầm 
trong cuộc sống.

“Các nguyên lý này nghe có vẻ 
đơn giản, nhưng lại chứa đựng rất 
nhiều nội hàm,” cô Mantyk nói. 
“Tôi càng hành xử, suy nghĩ, hoặc 
dụng tâm chiểu theo chân, thiện, 
và nhẫn hơn, thì kết quả càng hài 
hòa hơn.”

Tấm lòng trân trọng đó đã khơi 
dậy nguồn cảm hứng cho một bài 
hát của cô có tên “Search No More” 
(“Không Phải Kiếm Tìm Thêm 
Nữa”) vào một thập niên trước, khi 
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Thẩm phán Clarence Thomas ngồi trong 
một buổi chụp ảnh nhóm của các Thẩm 
phán tại Tối cao Pháp viện ở Hoa Thịnh 
Đốn vào ngày 23/04/2021.

Các nguyên 
lý chân, thiện, 
và nhẫn của 
Pháp Luân 
Đại Pháp hiện 
đã được công 
nhận là nền 
tảng của nhân 
loại trên khắp
thế giới.
Ông Trương Nhi 
Bình, phát ngôn 
viên của Trung tâm 
Thông tin Pháp 
Luân Đại Pháp tại 
New York

Hàng trăm người kỷ niệm Ngày
Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới dưới mưa

Thông điệp 
của Thẩm 
phán Clarence 
Thomas về vụ 
rò rỉ án lệ Roe 
kiện Wade

cô đang tản bộ qua các đường phố 
của New York. Cô đã trình diễn bài 
hát này trên sân khấu hôm 07/05. 
Cô cho biết đây cũng là bài hát đã 
khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc 
của mình.

“Tôi không cần phải tìm kiếm 
lời giải đáp cho cuộc sống ở bất cứ 
nơi đâu vì tôi đã tìm thấy đáp án đó 
rồi,” cô nói. “Tôi muốn chia sẻ điều 
đó với thế giới càng nhiều càng tốt.”

Thật là một cảm giác đặc biệt 
“khi nhớ rằng tôi đã đắc được Đại 
Pháp trong suốt những năm qua, và 
tôi biết ơn vì điều đó,” cô nói. “Tôi 
đang mong đợi nhiều hơn nữa.”

Cô Trần Pháp Duyên (Chen 
Fayuan), 17 tuổi đến từ vùng 
Upstate New York, đã trình diễn 
hai bài hát bằng nhạc cụ hai dây 
Erhu (đàn nhị) của Trung Quốc 
với các bạn hữu của cô. Một trong 
những bản nhạc này là “Phong vũ 
đồng thuyền”. Đây là là bài hát do 
các bạn đồng môn sáng tác để biểu 
đạt một ý chí kiên định khi đối mặt 
với nghịch cảnh.

Vẻ mặt của cô Trần đượm buồn 
khi kể về cha mẹ mình. Cô ít nghe 
được tin về họ kể từ khi họ bị bắt 
ở Trường Sa, một thành phố ở tỉnh 
Hồ Nam, miền nam Trung Quốc, 
hồi tháng 10/2020. Cô tin rằng cả 
hai người đều đã bị kết án, nhưng 
hầu như không biết họ bị kết án khi 
nào hoặc giờ đây họ ra sao.

Cô Trần cho biết đôi khi cô cảm 
thấy chạnh lòng về hoàn cảnh của 
mình khi nhìn thấy các bạn đồng 
trang lứa và cha mẹ của họ ở bên 
nhau. Nhưng khi luyện tập cho 
chương trình biểu diễn, âm nhạc 
đã khiến cô cảm thấy mình cũng 
đang tiến bước trên con đường của 
chính mình trong cuộc sống, khiến 
cô cảm thấy nguôi ngoai.

Cô nói với The Epoch Times 
rằng không hiểu sao nỗi cô đơn và 
sự sợ hãi đã tan biến trong tiếng 
nhạc. Điều đó giống như một “sự 
tái sinh”.

Minh Ngọc biên dịch
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Các học viên Pháp Luân Công tham gia một sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Quảng trường Foley, Thành phố New York, ngày 07/05/2022. 

Các học viên Pháp Luân Công tham gia một sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Quảng trường Foley, Thành phố New York vào ngày 07/05/2022.
Khách tham quan đi bộ bên ngoài tòa nhà Tối cao Pháp viện trên Capitol Hill ở Hoa Thịnh Đốn,
hôm 21/02/2022. 

Cô Katy Mantyk tham gia 
sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp Thế Giới 
tại Quảng trường Foley, 
Thành phố New York ngày, 
07/05/2022.

Các nhà hoạt động biểu 
tình phản đối bản ý kiến 
dự thảo bị rò rỉ về lật 
ngược án lệ Roe kiện 
Wade của Tối cao Pháp 
viện, trước Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 03/05/2022.

Ông Patrick Mahoney, 
giám đốc chiến lược của 
Trung tâm Chính sách 
Công cộng Stanton, một 
tổ chức ủng hộ mạng 
sống, nói chuyện trong 
các cuộc biểu tình bên 
ngoài Tòa nhà Tối cao 
Pháp viện ở Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 03/05/2022. 

Luật pháp thay đổi
Trong khi một số người từ lâu đã 
xem luật phá thai về căn bản đã 
được kết luận kể từ khi có án lệ 
Roe, thì ngược lại, bà Glenn xem 
luật pháp xung quanh vấn đề này là 
liên tục thay đổi trong nhiều năm, 
và kết quả có thể xảy ra của vụ 
Dobbs là giai đoạn mới nhất trong 
một quá trình dài.

Bà nói: “Tiêu chuẩn đã thay 
đổi trong những năm qua. Ngay 
cả trong vụ Planned Parenthood 
kiện Casey, tòa án đã thay đổi quan 
điểm rất nhiều so với vụ Roe khi họ 
nói về quyền tự chủ.”

Ông Matt Forys, chánh văn 
phòng của tổ chức Landmark Legal 
Foundation có trụ sở tại Leesburg, 
Virginia, xem cả các tác nhân ngoại 

quan lẫn sự phát triển lý 
luận của Tối cao Pháp viện 
đều mang tính quyết định ở 
đây.

“Điều gì đã thay đổi kể từ 
khi có phán quyết vụ Roe? 
Thứ nhất, khi công nghệ 
ngày càng phát triển, khả 
năng tồn tại của bào thai 
hoặc trẻ em, trọng tâm của vụ 
Roe và vụ Casey, đang ngày 
càng ngắn lại [tuổi thai cần 
để trẻ em có thể tồn tại ngoài 

tử cung đang ngày càng nhỏ hơn],” 
ông nói. “Thứ hai, trên thực tế, tòa 
án nhận thấy khung pháp lý của vụ 
Casey khó áp dụng theo thời gian.”

Yếu tố thứ ba và không kém 
phần quan trọng là sự thay đổi 
thành phần của pháp viện, vì số 
lượng những người được bổ nhiệm 
của Đảng Cộng Hòa đồng cảm với 
các lập luận “ủng hộ quyền lựa 
chọn” đã giảm dần, ông nhận xét.

Đồng quan điểm với bà Glenn, 
ông Forys nói rằng việc lật ngược 
phán quyết vụ Roe sẽ không có 
nghĩa là việc phá thai tự động bị 
cấm trên toàn bộ 50 tiểu bang. 
Thay vào đó, các tiểu bang sẽ tự 
quyết trong việc ra quy định về phá 
thai. Các lệnh cấm hiện hành, và 
các luật kích hoạt, sẽ có hiệu lực.

Ông nói: “Chúng ta sẽ chứng 
kiến một loạt hoạt động trong các 
cơ quan lập pháp tiểu bang trong 
thời gian còn lại của năm, cho dù là 
trong phiên họp đặc biệt hay phiên 
họp thường lệ, khi họ giải quyết 
vấn đề này một lần nữa.”

Sẽ có các trận chiến
Con đường sẽ không dễ dàng cho 
bất cứ bên nào trong cuộc tranh cãi 
không ngừng này. Các tiểu bang 
ủng hộ sự lựa chọn không có xu 
hướng giữ nguyên hiện trạng. Ông 
Forys cho biết, đúng hơn là, họ đã 
hành động để trở thành nơi bảo vệ 
cho việc phá thai, khi lưu ý rằng 
California đang xem xét sửa đổi 
hiến pháp của tiểu bang này để bảo 
đảm việc phá thai hợp pháp.

Thống đốc California Gavin 
Newsom cũng được ghi nhận đã 
tuyên bố sẽ biến California thành 
nơi trú ẩn an toàn cho bất kỳ phụ nữ 
nào không thể phá thai hợp pháp ở 
các tiểu bang khác sau phán quyết 
sắp tới. Trong một cuộc họp báo 
hôm 04/05 tại văn phòng của tổ chức 
Planned Parenthood ở Los Angeles, 
ông Newsom đã chỉ trích gay gắt việc 
thu hồi phán quyết là một biện pháp 
đàn áp theo kiểu “chưa từng xảy ra 
trước đây trong cuộc đời chúng ta.”

Ở một nước Mỹ với rất nhiều 
luật lệ của các tiểu bang đối lập và 
mâu thuẫn nhau, việc kiện tụng 
thường xuyên và kéo dài là điều 
khó tránh khỏi.

Ông Forys nói: “Chương quan 
trọng tiếp theo trong câu chuyện 
pháp lý về phá thai sẽ liên quan 
đến cách luật của các tiểu bang 
ảnh hưởng lẫn nhau. Một tiểu bang 
ủng hộ sự sống cho phép các bên tư 
nhân kiện các nhà cung cấp dịch vụ 
phá thai có thể bị một tiểu bang ủng 
hộ sự lựa chọn cản trở, mà tiểu bang 
này lại cho phép các bên tư nhân 
đó bị kiện ngược trở lại. Và các tiểu 
bang ủng hộ sự lựa chọn có thể chặn 
các nỗ lực bên ngoài tiểu bang để 
điều tra hoặc dẫn độ các nhà cung 
cấp dịch vụ phá thai của mình.”

Bà Glenn cho biết bà dự đoán 
ngành công nghiệp phá thai được 
tài trợ hậu hĩnh sẽ có khả năng sáng 
tạo cao trong các thách thức pháp lý 
đối với các hạn chế về phá thai. Bà 
thừa nhận rằng California có khả 
năng đấu tranh để phá thai hợp 
pháp và lưu ý rằng Connecticut, nơi 
có các dân biểu ủng hộ nhiệt thành 
việc phá thai trong cơ quan lập 
pháp tiểu bang, gần đây đã thông 
qua một luật sẽ gây khó khăn nếu 
không muốn nói là làm cho việc ra 
trát đòi cung cấp thông tin khi kiện 
một nhà cung cấp dịch vụ y tế trở 
nên không tưởng.

Bà Glenn lưu ý: “Một bác sĩ có 
thể ngăn quý vị lấy các hồ sơ y tế 
của chính mình.”

Tổ chức Planned Parenthood và 
Liên đoàn Quyền Phá thai Quốc gia 
đã không phúc đáp yêu cầu bình 
luận từ The Epoch Times.

Minh Ngọc biên dịch

Đoàn nghệ thuật Shen Yun đe�n từ New York với: Vũ điệu hoàn mỹ –  Trang 
phục rực rỡ –  Phông ne�n kỳ vı ̃- Dàn nhạc giao hưởng bie�u die�n tại cho� . 

Mua vé tặng người thân và bạn bè đe� xem một chương trĩ�nh tuyệt tác như 
Shen Yun thĩ� không còn gĩ� ba�ng. Giá vé ba�t đa�u từ $80.

• 28/4/22 – 30/4/22 :   Palm Desert
• 03/5/22 – 04/5/22 :   Northridge
• 07/5/22 – 08/5/22 :   Long Beach
• 10/5/22 – 11/5/22 :   San Luis Obispo
• 13/5/22 – 22/5/22 :   Costa Mesa
• 24/5/22 – 25/5/22 :   Thousand Oaks
• 28/5/22 – 29/5/22 :   Santa Barbara

Liên lạc mua vé: anh Sang (714) 757–0967 tại Thương xá Phước Lộc Thọ, 
9200 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 (ga�n sân kha�u bên trong thương xá).

Giao vé ngay và có giao tận nhà cho quý khách ở trong vùng Little Saigon.
Kĩ�nh mời quý khách mua vé.

BÁ� N VÉ�  XÉM CHƯƠNG TRÌ�NH BÌÉ� U DÌÉ� N CU� Á
ĐOÀN NGHỆ THUẬT SHEN YUN

MICHAEL WASHBURN

Các nhà quan sát lâu năm của 
các cuộc chiến về phá thai ở 

Hoa Kỳ cho biết, việc lật ngược án 
lệ Roe kiện Wade sẽ không sớm kết 
thúc việc phá thai hợp pháp ở Hoa 
Kỳ, mà thay vào đó, hầu như chắc 
chắn sẽ xảy ra một loạt các tranh 
cãi pháp lý ở cấp tiểu bang sau khi 
phán quyết cho án lệ này được dự 
kiến thu hồi. Họ nói rằng điều này 
sẽ dẫn đến nhiều luật và quy định 
đối lập và mâu thuẫn ở các tiểu 
bang khác nhau.

Việc rò rỉ bản ý kiến   dự thảo về 
vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ 
Jackson trên tờ Politico vào đêm 
hôm 02/05 đã khiến nhiều người 
bất ngờ, làm dấy lên chỉ trích từ cả 
hai phía của chính trường, và mở 
đầu cho một loạt các tuyên bố của 
các chính trị gia liên bang và tiểu 
bang đang tìm cách đi trước sự lật 
ngược tiên liệu án lệ năm 1973 –  hạ 
gục quy định phá thai của các tiểu 
bang và hợp pháp hóa thủ tục này 
trên toàn Hoa Kỳ.

Trong bản ý kiến   đa số bị rò 
rỉ dài 67 trang, người soạn thảo, 
Thẩm phán Samuel Alito gọi án lệ 
Roe kiện Wade là “sai lầm nghiêm 
trọng ngay từ đầu” và nói, “Đã đến 
lúc phải lưu ý đến Hiến Pháp và trả 
lại vấn đề phá thai cho các đại diện 
được bầu của người dân.”

Ngoài vụ Roe, vị thẩm phán 
này còn kêu gọi lật lại vụ Planned 
Parenthood kiện Casey, một phán 
quyết năm 1992 ủng hộ phán 
quyết trước đó. Vụ án đó tuyên bố 
rằng các tiểu bang không thể áp 
đặt những hạn chế đáng kể đối với 
việc phá thai trước khi một thai 
nhi có thể sống được bên ngoài 
tử cung, khi được khoảng 24 tuần 
tuổi thai.

Với toàn bộ cơn chấn động mà 
vụ rò rỉ bản ý kiến   về vụ Dobbs gây 
ra, câu chuyện này phù hợp với lập 
trường ủng hộ quyền của các tiểu 
bang được nêu rõ trong các phiên 
điều trần gần đây về các vấn đề 
trọng tâm của vụ án này. Vụ việc 
liên quan đến hiệu lực của một đạo 
luật của tiểu bang Mississippi, đang 
hạn chế rất nhiều trường hợp phá 
thai từ tuần thứ 15.

“Nếu quý vị đã lắng nghe các 
tranh luận và đọc các bản tóm tắt, 
quý vị sẽ không ngạc nhiên rằng ý 
kiến như vậy   sẽ khởi nguồn từ pháp 
viện. Nó phù hợp với vụ kiện mà 
tiểu bang Mississippi đưa ra, khi họ 
yêu cầu lật lại vụ Roe kiện Wade,” 
bà Katie Glenn, cố vấn các vấn đề 
chính phủ tại tổ chức American 
United for Life (Người Mỹ Hiệp 
Lực vì Sự Sống), cho biết.

Sự độc lập của các tiểu bang
Bà Glenn đã đưa ra một số suy nghĩ 
về những hậu quả có thể xảy ra 
khi phán quyết của vụ Dobbs được 
chuyển thành luật ở dạng hiện tại 
hoặc một phiên bản khá tương tự. 
Theo quan điểm của bà Glenn, 
phán quyết cuối cùng có khả năng 
sẽ thừa nhận tính hợp lệ của luận 
điểm từ Mississippi cho rằng các 
phán quyết của vụ Roe và vụ Casey 
là sai lầm và không có gì trong Hiến 
Pháp hoặc Tu chính án thứ 14, vốn 
được sử dụng để ủng hộ việc phá 
thai hợp pháp, đề cập hoặc ám chỉ 
đến việc phá thai.

Bà Glenn nói: “Lập luận của tiểu 
bang Mississippi là phá thai không 
có trong Hiến Pháp, và nếu nó 
không có, thì đó là một vấn đề của 
tiểu bang và nó cần được quy định, 
giống như các vấn đề sức khỏe và 
an toàn khác, ở cấp tiểu bang.”

Bà Glenn lưu ý, một số tiểu bang 
đã đặt nền tảng pháp lý cho một 
sự chuyển biến mà sẽ trả lại cho 
họ các quyết định về việc có hay 
không và làm thế nào để điều chỉnh 
hoặc hạn chế việc phá thai. Họ đã 
nắm thế chủ động về phiếu bầu 
dẫn đến việc thực hiện luật kích 
hoạt quy định rằng sự lật ngược 
của vụ Roe sẽ khiến luật đó có hiệu 
lực và cấm phá thai. Một ví dụ là 
tiểu bang Wyoming, nơi bà Glenn 
kỳ vọng các quan chức cấm phá 
thai ngay khi phán quyết 
của vụ Dobbs tháo gỡ hạn 
chế cho họ làm điều đó.

Ở các tiểu bang khác, 
bà Glenn dự đoán tổng 
chưởng lý sẽ nhanh chóng 
tiến đến tòa án cấp tiểu 
bang và liên bang để tìm 
cách áp dụng luật liên 
quan đến sự đồng thuận 
của cha mẹ, không phân 
biệt đối xử trước khi sinh, 
và cấm phá thai trên cơ sở 
chẩn đoán trước khi sinh.

Bà nói: “Chúng ta sẽ thấy các 
tổng chưởng lý tranh luận để 
những luật đó có hiệu lực, và vì vậy, 
tôi nghĩ rằng sẽ có làn sóng các luật 
khác nhau được đánh giá lại tại các 
tòa án liên bang.”

Các hành động và thách thức 
pháp lý sẽ diễn ra theo những cách 
rất khác nhau do các luật khác 
nhau lưu hành ở các tiểu bang khác 
nhau. Ở Florida, nơi bà Glenn cư 
trú, bà lưu ý rằng một luật có hiệu 
lực từ những năm 1980 quy định 
phá thai là hợp pháp ở tiểu bang. 
Bà hy vọng sẽ chứng kiến luật đó 
bị thách thức tại Tối cao Pháp viện 
của tiểu bang.

Theo số liệu từ Hội đồng Nghiên 
cứu Gia đình, 18 tiểu bang đã lên 
kế hoạch bảo vệ sự sống từ khi thụ 
thai, theo luật riêng của họ, một 
khi phán quyết của vụ Roe bị lật 
ngược. Bốn tiểu bang khác sẽ bảo 
vệ sự sống khi phát hiện ra nhịp 
tim thai. California, New York, và 
18 tiểu bang khác sẽ không bảo vệ 
sự sống của thai nhi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu án lệ Roe kiện Wade bị lật ngược?
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Ông Rodney Joffe, phó chủ 
tịch cao cấp đương thời 
của Neustar, đã thuê ông 
Sussmann “vì một vấn đề dính 
dáng tới một cơ quan của 
chính phủ Hoa Kỳ,” theo bản 
cáo trạng do ông Durham đệ 
trình chống lại ông Sussmann.

Ông Sussman đã nói chuyện 
qua điện thoại với ông Elias về 
những cuộc nói chuyện  của 
ông với The New York Times 
liên quan đến Ngân hàng Alfa.

Chiến dịch tranh cử (“Chiến 
dịch”) tổng thống của cựu 
Ngoại trưởng Hillary Clinton 
đã thuê công ty luật Perkins 
Coie làm cố vấn pháp lý cho 
cuộc bầu cử năm 2016. Luật 
sư Marc Elias, người làm việc 
cho công ty luật này vào thời 
điểm đó, đã trở thành tổng cố 
vấn của chiến dịch. 

Ông Sussmann đã gặp ông 
Joffe trong văn phòng của ông.

Ông Sussmann đã được Ủy 
ban Quốc gia Dân chủ (DNC) 
gọi đến để giải quyết một vụ 
xâm phạm dữ liệu các máy 
chủ của DNC. Sau đó ông đã 
liên lạc với công ty an ninh 
mạng Crowdstrike để điều 
tra. Công ty này cho biết DNC 
đã bị hai nhóm có liên kết với 
Nga tấn công.

Ông Sussmann đã nói chuyện 
qua điện thoại với ông David 
Dagon, một nhà khoa học dữ 
liệu tại Đại học Công nghệ 
Georgia, đề nghị ông ấy nói 
chuyện với một số hãng thông 
tấn về các cáo buộc liên quan 
đến Ngân hàng Alfa. Ông Dagon 
và một nhà nghiên cứu khác 
tại đại học Georgia Tech, ông 
Manos Antonakakis, được ông 
Joffe giao nhiệm vụ phân tích dữ 
liệu lưu lượng truy cập internet 
do ông ấy cung cấp cho bất kỳ 
liên kết Trump-Nga nào.

Ông Joffe đã cảnh báo với 
ông Sussmann về dữ liệu 
trên một kênh liên lạc được 
cho là bí mật giữa Trump 
Organization và Ngân hàng 
Alfa ở Nga, theo bản cáo 
trạng của ông Durham. Bà 
April Lorenzen, một nhà 
nghiên cứu mạng có biệt 
danh là “Tea Leaves” đã thu 
thập dữ liệu này. Bản cáo 
trạng mô tả bà là “đối tác kinh 
doanh” của ông Joffe. Bà đã 
làm việc tại Zetalytics, một 
công ty công nghệ mà ông 
Joffe có  sở hữu cổ phần.

Ông Sussmann gặp Tổng cố 
vấn FBI đương thời James 
Baker tại trụ sở của FBI và 
cung cấp cho ông ấy các báo 
cáo và dữ liệu được cho là đã 
chỉ ra kênh liên lạc bí mật giữa 
ông Trump và Ngân hàng Alfa. 
Sau đó, FBI xác định không 
có kênh nào như vậy. Ông 
Sussman đã đề nghị cuộc 
gặp này và nói rõ ràng với 
ông Baker trong một tin nhắn 
trước đó rằng ông không đại 
diện cho thân chủ nào.

Ông Sussmann đã gặp luật sư 
Elias và nhân viên của Fusion 
GPS, một công ty tình báo tư 
nhân được Perkins Coie, thay 
mặt cho DNC và Chiến dịch 
của bà Clinton, thuê nhằm 
khai thác các thông tin bất lợi 
về ông Trump. Tháng trước đó, 
Fusion GPS đã thuê cựu điệp 
viên MI6 Christopher Steele, 
người đã thu thập nhiều tuyên 
bố sai sự thật và bịa đặt về sự 
thông đồng giả định giữa ông 
Trump và Nga đồng thời cung 
cấp những thông tin đó cho 
FBI và Bộ Ngoại giao.

Ông Sussmann đã liên lạc với 
tổng cố vấn của CIA để lên 
lịch cho một cuộc gặp liên 
quan đến các cáo buộc về 
Ngân hàng Alfa cùng với dữ 
liệu được cho là hỗ trợ cho 
một cáo buộc khác – rằng có 
hoạt động đáng ngờ ở quanh 
ông Trump từ một chiếc điện 
thoại do Nga sản xuất. Ông 
Sussmann đã không có được 
cuộc gặp này.

Ông Sussmann đã gặp ông Joffe 
cũng như các thành viên khác 
của Chiến dịch bà Clinton tại văn 
phòng của ông Elias. Cùng có mặt 
trong cuộc họp là người đồng 
sáng lập của Fusion GPS, có nghĩa 
là ông Glenn Simpson hoặc ông 
Peter Fritsch – đội ngũ của ông 
Durham đã nêu rõ trong hồ sơ 
tòa án. Theo ông Durham, những 
người tham dự đã thảo luận về 
mối liên kết giả định giữa ông 
Trump và Ngân hàng Alfa. “Bằng 
chứng sẽ cho thấy rằng tại cuộc 
họp này, các bên đã đồng ý tiến 
hành công việc với hy vọng rằng 
nó sẽ có lợi cho Chiến dịch của bà 
Clinton, cụ thể là thu thập và phát 
tán có chủ đích dữ liệu gây tổn hại 
thanh danh liên quan đến các hoạt 
động trên internet của ông Trump 
và các cộng sự của ông ấy”, theo 
một hồ sơ tòa án hôm 23/04. Sau 
đó, ông Joffe yêu cầu các cộng sự 
của mình tại Neustar, Zetalytics, 
và Packet Forensics, nơi ông sở 
hữu cổ phần, thu thập dữ liệu lưu 
lượng truy cập internet mà họ có 
quyền truy cập theo các hợp đồng 
khác nhau về thông tin gây tổn hại 
thanh danh ông Trump.

Ông Sussmann đã có một 
cuộc gọi điện thoại với ông 
Elias và ông Joffe.

Ông Sussmann đã gặp ông 
Elias và ông Joffe.

Ông Sussmann đã gặp gỡ 
phóng viên Eric Lichtblau của 
tờ New York Times, người sau 
đó đã đăng câu chuyện về 
các cáo buộc liên quan đến 
Ngân hàng Alfa.

Ông Sussmann bắt đầu lập 
hóa đơn tính tiền cho Chiến 
dịch của bà Clinton về công 
việc của ông – một “bạch thư” 
liên quan đến các cáo buộc 
về Ngân hàng Alfa. 

Ông Sussmann đã gặp gỡ các 
đại diện của Fusion GPS và 
gặp gỡ hai lần với một phóng 
viên truyền thông ẩn danh.

Ông Sussmann đã có một 
cuộc gọi điện thoại và một 
cuộc gặp với ông Joffe.

Ông Sussmann đã nói chuyện 
với một cựu nhân viên CIA, 
tóm tắt cho ông này những 
cáo buộc về Ngân hàng Alfa 
và chiếc điện thoại của Nga 
đồng thời đề nghị giúp lên lịch 
một cuộc gặp với CIA. Ông 
nói rằng ông đang đại diện 
cho một thân chủ.

Ông Sussmann đã trình bày về 
Ngân hàng Alfa và dữ liệu của 
Nga cho hai nhân viên CIA. Ông 
nói rằng ông không đại diện 
cho một thân chủ nào. Cơ quan 
này kết luận rằng dữ liệu đó 
không “hợp lý về mặt kỹ thuật”, 

“mâu thuẫn với [bản thân dữ 
liệu]”, và “do người dùng tạo 
chứ không phải do máy/công 
cụ tạo ra,” theo ông Durham.

Ông Sussmann đã làm chứng 
trước các nhân viên của Ủy 
ban Tình báo Hạ viện, thừa 
nhận rằng ông đã được thân 
chủ của mình yêu cầu nói 
chuyện với FBI và CIA. “Tôi 
nghĩ nói rằng việc này đã 
được thực hiện thay mặt cho 
thân chủ của tôi là chính xác 
nhất,” ông cho hay.

Ông Elias đã rời Perkins Coie, 
dẫn theo 13 luật sư khác 
để thành lập một công ty 
mới. “Elias Law Group sẽ cho 
phép chúng tôi đại diện cho 
thân chủ của mình một cách 
toàn diện hơn trong quy trình 
chính trị tại thời điểm độc 
nhất trong lịch sử này,” ông 
nói trong một tuyên bố vào 
thời điểm đó. Ông được cho 
là đã đem theo tất cả các tài 
liệu liên quan đến sáng kiến   
chống ông Trump.

Ông Sussmann đã bị ông 
Durham truy tố về tội khai man 
với ông Baker. Ông Sussmann 
đã từ chức ở Perkins Coie 
trong cùng ngày hôm đó.

Ông Michael Sussmann (bên phải) đến dự một phiên tòa liên bang ở Hoa Thịnh 
Đốn hôm 27/04/2022.

Ông Michael Sussmann 
đã bị cáo buộc khai man 
với FBI vì nói rằng ông 
không đại diện cho bất 
kỳ thân chủ nào khi ông 
cung cấp cho họ thông 
tin rằng có một máy 
chủ kết nối với Trump 
Organization đã liên lạc 
với một ngân hàng Nga.

  Hồ sơ Durham

Phiên tòa 
đầu tiên

của Biện lý Đặc biệt Durham

Khi phiên tòa xét xử cựu luật sư Chiến dịch của bà 
Clinton là ông Michael Sussmann đến gần, The Epoch 
Times hệ thống hóa theo dòng thời gian các hoạt động của 
ông Sussmann trước và sau cuộc bầu cử năm 2016. Vị luật 
sư về an ninh mạng này phải đối mặt với tội danh khai man với 
chính phủ vì bị cáo buộc tuyên bố với một quan chức FBI rằng 
ông đang cung cấp thông tin mà không đại diện cho thân chủ 
nào, nhưng thực tế là ông đang đại diện cho Chiến dịch của 
bà Clinton. Theo ông John Durham, người được giao nhiệm 
vụ xem xét cuộc điều tra của FBI về sự thông đồng giả định 
giữa Chiến dịch của ông Trump và Nga nhằm gây ảnh hưởng 
đến cuộc bầu cử năm 2016, vì cáo buộc khai man trên nên FBI 
đã gặp bất lợi trong việc nắm bắt “bản chất mang nặng tính 
chính trị và đạo đức” của thông tin này. Cuộc điều tra của FBI, 
một phần liên quan đến thông tin do ông Sussmann cung cấp, 
không phát hiện ra sự thông đồng nào như vậy.

LUẬT SƯ MICHAEL SUSSMANN
Ông Sussman đã gia nhập Bộ Tư pháp vào đầu những năm 1990 và trong vòng 12 năm đã làm việc ở một số 
vị trí, chủ yếu liên quan đến việc truy tố tội phạm mạng. Sau đó, ông đã trở thành một cộng sự của Perkins 
Coie – một công ty luật lớn có các luật sư thường đại diện cho Đảng Dân Chủ – nơi ông đã cố vấn chủ yếu 
cho các công ty công nghệ về các vấn đề liên quan đến mạng như việc tuân thủ các yêu cầu giám sát của 
chính phủ. Một trong những công ty mà ông Sussmann cố vấn là Neustar, công ty từng cung cấp các dịch vụ 
Hệ thống Tên Miền (Domain Name System) và có quyền truy cập vào dữ liệu về lưu lượng truy cập internet 
không công khai và độc quyền.
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Sau một loạt các bản kiến nghị 
tranh cãi về những bằng chứng 
nào có thể được đưa ra trong 
phiên tòa này, Thẩm phán Địa hạt 
Liên bang Christopher Cooper đã 
đưa ra một số bằng chứng nhưng 
cho phép giữ lại một số phần quan 
trọng. Ông cũng đồng ý xem xét 
một số bằng chứng để xác định 
những bằng chứng đó có được bảo 
vệ bởi các đặc quyền về luật sư-
thân chủ hoặc đặc quyền về sản 
phẩm công việc hay không. 
Phiên tòa xét xử này dự kiến   bắt 
đầu vào ngày 16/05.

Theo các tài liệu tòa án do ông John Durham đệ trình, 
chi phí cho các hoạt động này đã được ông Sussmann 
ghi hóa đơn cho Chiến dịch của bà Clinton.
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Vai trò của ông Michael Sussmann 
trong việc thúc đẩy câu chuyện 

Trump–Nga vào năm 2016 sẽ
sớm được trình bày tại tòa
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ghi chú mới được công bố. FBI 
không chỉ theo dõi cố vấn Carter 
Page của chiến dịch ông Trump, mà 
còn theo dõi một phụ tá khác, ông 
George Papadopoulos, đi xa đến 
mức nhử ông này đến London – nơi 
họ cố gắng gài bẫy ông một cách 
vụng về nhưng công phu.

Cũng có những cáo buộc giả 
mạo mới từ ông Sussman rằng ông 
Trump có liên quan đến việc sử 
dụng một chiếc điện thoại Yota của 
Nga. Và còn vấn đề của giám đốc 
điều hành công nghệ Rodney Joffe 
– một người đàn ông có mối liên hệ 
mật thiết với FBI – người đã dùng 
quyền hạn của mình để truy cập 
vào dữ liệu không công khai nhằm 
theo dõi ông Trump tại cả Tháp 
Trump lẫn Tòa Bạch Ốc.

Rất có thể, ông Trump có lẽ chỉ 
biết những gì mà ông Levin đã đưa 
tin vào ngày trước đó – rằng có một 
trát FISA về một phụ tá chiến dịch 
tranh cử – nhưng ban lãnh đạo FBI 
không biết ông Trump đã biết được 
bao nhiêu và họ đã phải giả sử rằng 
ông biết nhiều hơn thế.

Dòng tweet của ông Trump đã 
chi phối cuộc thảo luận tại cuộc 
họp hôm 06/03/2017, với việc Phó 
Giám đốc FBI Andrew McCabe 
bắt đầu bằng tuyên bố nói rằng cơ 
quan này đang cố gắng xác định 
động cơ nào đằng sau các dòng 
tweet của ông Trump.

Các ghi chú tại cuộc họp là do 
ba quan chức DOJ thực hiện – bà 
Tashina Gauhar, bà Mary McCord, 
và ông Scott Schools. Các ghi chú này 
đã được công bố vì một trong số đó 
dường như cho thấy ông McCabe đã 
tuyên bố rằng ông Sussmann đã đại 
diện cho các thân chủ khi ông này 
cung cấp các cáo buộc về Alfa Bank 
cho FBI. Ban đầu, ông Sussmann nói 
với FBI rằng ông không đại diện cho 
bất kỳ ai và chỉ đóng vai trò là một 
người hào phóng tốt bụng. Chính 
bởi lời khai man này với FBI mà 
ông Sussmann đã bị buộc tội, và 
các luật sư của ông hy vọng sẽ tạo 
sự nghi ngờ bằng cách đưa ra một 
câu duy nhất có vẻ như nói khác đi.

Tuy nhiên, về bản chất, tuyên 
bố này của các luật sư của ông 
Sussmann là một màn trình diễn 
bên lề, vì các ghi chú là bằng 
chứng tin đồn kép (double hearsay) 
được viết sáu tháng sau khi ông 
Sussmann nói với FBI điều hoàn 
toàn ngược lại.

Các tin tức chấn động thực sự 
nằm trong nhiều trang ghi chú mà 
ông Sussmann không trích dẫn; 
những ghi chú đó tiết lộ mức độ 

hoảng sợ thực sự của FBI đối với dòng 
tweet của ông Trump. Phản ứng 
đầu tiên từ ban lãnh đạo FBI dường 
như là nói với quyền tổng chưởng 
lý, ông Boente, một chuỗi những 
lời nói dối về cuộc điều tra của họ.

Các ghi chú tiết lộ rằng FBI đã 
nhiều lần gọi hồ sơ Steele là “Báo 
cáo của Crown”, ngụ ý rằng hồ sơ 
này đại diện cho một loại thông 
tin tình báo chính thức nào đó của 
chính phủ Vương quốc Anh, trong 
khi hồ sơ này chủ yếu là các thông 
tin do hai ông Steele và Danchenko 
tạo ra – một sự thật mà FBI đã biết 
vào thời điểm đó.

Các ghi chú mới cũng tiết lộ 
rằng đặc vụ FBI Peter Strzok đã 
nói dối cấp trên thuộc Bộ Tư pháp 
(DOJ) của mình về điều đã thúc 
đẩy ông Alexander Downer, đại 
sứ Úc tại London, cung cấp cho 
FBI thông tin về cuộc gặp của ông 
này với ông George Papadopoulos. 
Trước đây câu chuyện chính thống 
của FBI luôn là chính ông Downer 
là người khởi xướng cuộc điều tra 
chính thức về Trump–Nga, nhưng 
tình tiết đó giờ đã bị phá bỏ trong 
các ghi chú mới, theo đó ông Strzok 
tuyên bố rằng câu bông đùa của ông 
Trump về việc Nga tìm thấy các thư 
điện tử của bà Clinton đã thúc đẩy 
ông Downer cung cấp thông tin.

Trên thực tế, ông Downer đã 
cung cấp thông tin trước khi có câu 
bông đùa của ông Trump.

FBI cũng đã nói dối DOJ về trát 
FISA đối với ông Carter Page mà họ 
tuyên bố là “có thu hoạch” trong khi 
thực ra trát này không tiết lộ điều gì 
bất chính – điều mà FBI đã biết rõ 
vào thời điểm này.

FBI dường như cũng đã cố gắng 
bóp méo và khuếch đại các cáo 
buộc về Alfa Bank bằng cách tuyên 
bố rằng Trump Organization đã gửi 
một lời mời gọi đến Alfa Bank. Một 
lần nữa, điều này hoàn toàn không 
đúng sự thật. FBI đã biết trong vòng 
vài ngày sau khi ông Sussmann 
cung cấp cho họ dữ liệu về Alfa 
Bank rằng dữ liệu đó vô dụng và có 
thể là giả mạo.

Đến ngày 23/09/2016, nhóm 
công nghệ thông tin của FBI đã 
bác bỏ các cáo buộc về Alfa Bank. 
Nhưng thay vì thừa nhận điều đó, 
FBI thực sự đã cố gắng thổi một 
luồng sinh khí mới vào các cáo buộc 
về Alfa thông qua các trình bày sai 
lệch của họ.

Tất cả những sự thật có thể xóa 
tội này không chỉ bị che giấu khỏi các 
quan chức DOJ lâm thời tại cuộc họp 
ngày 06/03/2017, mà ban lãnh đạo 

FBI còn bóp méo những sự thật đó để 
khiến chúng có vẻ như có một vụ án 
mạnh mẽ chống lại ông Trump khi 
họ biết rằng không có vụ án nào cả.

Nhưng cuộc họp ngày 06/03 
chỉ là bước khởi đầu. Biết rằng ông 
Trump giờ có khả năng đã biết được 
hành vi sai trái của họ, ban lãnh 
đạo FBI ngay lập tức tăng cường các 
nỗ lực che giấu những dấu vết của 
chính mình bằng cách tăng cường 
tập trung vào ông Trump.

Hôm 05/03/2017, một ngày sau 
dòng tweet của ông Trump, cựu 
Giám đốc Tình báo Quốc gia James 
Clapper đã lên đài truyền hình 
CNN tuyên bố rằng không có “hoạt 
động nghe lén nào chống lại Tổng 
thống đắc cử tại thời điểm đó, hoặc 
chống lại ông ấy với tư cách là một 
ứng cử viên, hoặc chống lại chiến 
dịch tranh cử của ông ấy.”

Trong khi ông Clapper có lập 
trường phòng thủ, FBI đã sớm vào 
cuộc và nỗ lực của cơ quan này bắt 
đầu gần như ngay lập tức.

 Hôm 15/03/2017, Giám đốc FBI 
James Comey bất ngờ quyết định 
thông báo tóm tắt cho các lãnh đạo 
của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, 
các Thượng nghị sĩ Chuck Grassley 
(Cộng Hòa–Iowa) và Dianne 
Feinstein (Dân Chủ–California), 
về việc áp dụng trát FISA đối với 
ông Carter Page, mà ban lãnh đạo 
FBI tin rằng ông Trump đã phát 
hiện ra. Ông Comey sẽ cung cấp 
cho họ các bản sao của trát FISA 
thật sự hai ngày sau đó. Đồng thời, 
ông Comey cũng bắt đầu giới thiệu 
tóm tắt về Nhóm Tám Nhà Lãnh 
đạo của Quốc hội (Gang of Eight) 
– 8 thượng nghị sĩ trong Quốc hội 
Hoa Kỳ, những người được cơ quan 
hành pháp này thông báo tóm tắt về 
các vấn đề tình báo tuyệt mật – về 
trát FISA đối với ông Page.

Hôm 20/03/2017, ông Clapper 
đột nhiên thay đổi câu chuyện của 
mình, chuyển từ việc phủ nhận sự 
tồn tại của bất kỳ hoạt động gián 
điệp nào sang phủ nhận mọi hành 
vi lạm dụng quy trình FISA.

Cũng trong hôm 20/03, ông 
Comey đã công khai làm chứng 
trước Quốc hội, lần đầu tiên tiết 
lộ về sự tồn tại của cuộc điều tra 
Crossfire Hurricane của FBI nhắm 
vào ông Trump và chiến dịch tranh 
cử của ông.

Trong lời chứng của mình, ông 
Comey đã vô tình thừa nhận rằng 
ông cũng đã cố ý giữ lại thông báo 
bắt buộc về cuộc điều tra phản gián 
của FBI mà Nhóm Tám Nhà Lãnh 
đạo Quốc hội yêu cầu. Khi bị thẩm 
vấn, ông Comey nói rằng ông đã 
làm như vậy vì “tính nhạy cảm của 
vấn đề này”.

Những nỗ lực kết hợp của các 
quan chức tình báo của ông Obama 
và FBI nhanh chóng lên đến đỉnh 
điểm với sự bổ nhiệm Biện lý Đặc 
biệt Robert Mueller; việc này về căn 
bản đã khiến ông Trump bị cản trở 
trong ba năm tiếp theo. Và khi làm 
như thế, họ bảo đảm rằng có rất ít 
hoặc không có tiến triển nào trong 
việc đưa những thủ phạm thực sự 
của trò lừa bịp về Nga ra trước công lý.

 
Khánh Ngọc biên dịch

cựu Tổng thống Donald Trump.
Các ghi chú đã được các luật sư 

đại diện cho cựu luật sư chiến dịch 
tranh cử của bà Hillary Clinton, 
ông Michael Sussmann, công bố 
hôm 08/05 – như một phần của nỗ 
lực để xóa tội khai man với FBI cho 
ông Sussman. Trên thực tế, các ghi 
chú này dường như không mấy hữu 
ích để minh oan cho ông Sussmann 
nhưng lại cung cấp khá nhiều 
thông tin về FBI.

Tại cuộc họp mà các ghi chú 
này được ghi nhận diễn ra chỉ hai 
ngày sau khi ông Trump đăng một 
dòng tweet hôm 04/03/2017, trong 
đó ông cáo buộc cựu Tổng thống 
Barack Obama đã nghe lén tòa 
nhà Trump Tower (Tháp Trump). 
Dòng tweet của ông Trump đã 
khiến ban lãnh đạo FBI hoảng sợ. 
Họ không chắc ông Trump biết 
chính xác bao nhiêu về những 
nỗ lực của họ gài ông vào các cáo 
buộc thông đồng với Nga. 

Điều mà ghi chú này cho thấy 
là họ đã cố gắng che đi các dấu vết 
của mình nhằm đối phó với dòng 
tweet đó. 

Tháng 03/2017, ban lãnh đạo 
FBI đã biết gần như chắc chắn rằng 
các tuyên bố về vụ thông đồng giữa 
ông Trump và Nga là một trò lừa 
bịp. Họ biết rằng chiến dịch tranh 
cử của bà Clinton có một kế hoạch 
phỉ báng ông Trump bằng cách mô 
tả ông như một con rối của ông 
Putin. FBI cũng biết rằng không 
một tuyên bố nào trong cái gọi là 
hồ sơ Steele – vốn là nguồn thông 
tin chủ yếu của các cáo buộc về sự 
thông đồng giữa ông Trump và Nga 
– đã được xác minh là thật.

Trên thực tế, tại thời điểm đó, 
FBI đã dành ba ngày để thẩm vấn 
nguồn tin chính của ông Steele, 
ông Igor Danchenko, người đã phủ 
nhận gần như tất cả mọi tuyên bố 
trong hồ sơ Steele. FBI cũng biết 
rằng câu chuyện về Alfa Bank, vốn 
tuyên bố rằng một máy chủ của 
ông Trump đang kết nối với một 
ngân hàng Nga – thông tin do ông 
Sussmann đưa cho họ – là hư cấu.

Tóm lại, FBI biết rằng tất cả các 
tuyên bố về sự thông đồng giữa ông 
Trump và Nga đã được chứng minh 
là giả mạo.

Tuy nhiên, hôm 04/03/2017, mọi 
thứ trở nên bất ngờ và kịch tính 
khi ông Trump viết trên Twitter 
rằng ông biết ông Obama đã nghe 
lén Tháp Trump – một tuyên bố 
rất công khai về hành vi gián điệp 
đã gióng lên hồi chuông cảnh báo 
với cả ban lãnh đạo FBI và DOJ. 
Dòng tweet của ông Trump đã 
khiến các quan chức DOJ và FBI 
cảnh giác đến mức chủ đề này đã 
chiếm ưu thế trong một cuộc họp 
xảy ra hai ngày sau đó với sự tham 
gia của Phó Giám đốc FBI Andrew 
McCabe và quyền Tổng chưởng lý 
Hoa Kỳ Dana Boente.

Vấn đề đối với FBI là: Họ không 
biết thực ra ông Trump đã biết được 
bao nhiêu về những hành động của 
họ. Chỉ một ngày trước đó, hôm 
03/03/2017, xướng ngôn viên truyền 
thanh Mark Levin đã đưa tin cho 
hay chính phủ ông Obama đã có 
được trát tòa theo Đạo luật Giám 
sát Tình báo Ngoại quốc (FISA) 
liên quan đến ông Trump và một 
số cố vấn trong chiến dịch tranh 
cử của ông. Ông Levin cũng đưa 
tin rằng câu bông đùa ứng khẩu 
của ông Trump hồi tháng 07/2016 
– “Hỡi nước Nga, nếu quý vị đang 
lắng nghe, tôi hy vọng quý vị có thể 
tìm thấy 30,000 thư điện tử bị mất 
tích” – đã trở thành cơ sở cho các 
cáo buộc thông đồng với Nga.

Nhưng, như chúng ta đã biết, 
ban lãnh đạo FBI không chỉ liên 
quan đến các trát FISA. FBI đã 
tích cực theo dõi chiến dịch tranh 
cử của ông Trump và các thông 
tin trao đổi liên lạc về chuyển giao 
quyền lực của chính phủ Tổng 
thống Trump sắp nhậm chức, một 
sự thật cũng được tiết lộ trong các 
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Chúng ta 
không có 
định nghĩa 
về [Ban Quản 
trị Thông tin 
sai lệch] là 
gì. Chúng ta 
không có ranh 
giới về những 
gì cơ quan
này làm.

TNS James Lankford 
(Cộng Hòa–
Oklahoma) nói 
trong phiên
điều trần

FBI đã biết 
trong vòng 
vài ngày 
sau khi ông 
Sussmann 
cung cấp cho 
họ dữ liệu về 
Alfa Bank 
rằng dữ liệu 
đó vô dụng 
và có thể là 
giả mạo.

RAO VẶT • Classifieds

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

GIÁ RAO VẶT
*Size thường: Rộng 1.6 inch X Cao 1 inch. 
Mỗi tháng (4 tuần): $25. Cứ thêm 1 tuần 
lẻ thì tính: $7

*Double Size: Rộng 1.6 inch X Cao 2 inch. 
Mỗi tháng (4 tuần): $40. Cứ thêm 1 tuần 
lẻ thì tính: $10

PRO: MUA BÁN NHÀ,
BUSINESS, COMMERCIAL

Có direct lender chuyên làm loan tiền lời thấp
-Mượn tiền không cần chứng minh income, tax
-Credit trung bình OK -Refinance, tư vấn đầu tư. 
L/L: Thu Anh, Lic.02106686, (949) 419-7653

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

LA VIE EN ROSE BAKERY
(TIỆM BÁNH NỔI TIẾNG)

Đặc biệt: Bánh bông lan trứng muối,
Bánh mì phô mai bơ tỏi.

Nhận đặc tiệc cưới hỏi, sinh nhật,..
L/L: (714) 340-9419

CẦN NGƯỜI LÀM
Cần người làm tại quầy
Tiếp Tân cho khách sạn

tại Pico Rivera.
Nếu bạn quan tâm,
Xin vui lòng gọi:

Mr. LAM
(626) 475-0907

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

BOLSA CARE PHARMACY
(GRAND OPENING)

Dược Sĩ Cường Kính Mời
9550 Bolsa Ave, # 109 Westminster, CA 92683
(Trong khu Wells Fargo, sau lưng nhà hàng Lục Đỉnh Ký)

L/L : (714) 884-4742

RICH BUILDER AND HOME 
RENOVATION INC.

Need a builder or remodeler in Lancaster
and Bakersfield?

CALL (714) 263-6849 /
State # BI1089792

 BÁN NHÀ GẤP
Houston, Texas : Nhà mới xây 2017, 4 bed/3 
bath, 2100sf, giá $350,000. Gần khu người 

Việt, trường học tốt, tặng furniture.
L/L: Giáp Ngọc (713) 985-9541 /

(713) 933-9943

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 

MUA, BÁN NHÀ
•BÁN tiệm nails Bellflower: 5 ghế, 4 bàn, có 
cửa sau,phòng facial, parking rộng, tiệm lâu 
năm.  Giá $99k

•BÁN Mobile Home ở Anaheim: 2pn,2pt, 3 chỗ 
đậu xe, rộng 1,140sqft, nội thất mới, khu yên 
tĩnh. Giá $156,900k 

•Muốn mượn tiền, chứng minh hoặc không 
chứng minh income. 

L/L: Christina Le
(714) 468-7223 (Agent)

CẦN BÁN TIỆM
SKIN CARE CLINIC

tại Westminster, làm việc trên 30 năm,về hưu,
có truyền dạy tay nghề. Tiệm sang trọng, có sẵn 
trang thiết bị máy móc, mỹ phẩm,khách hàng,..

 L/L : (714) 531-1089( Dianne ) 

KIM PHÚ - EXPRESS
Chuyển Tiền Nhanh Về Việt Nam

(Sữa Ensure, Entrust, Pediasure và
Dầu xanh giao tận nhà.)

Mở cửa: 8am - 5pm mỗi ngày 
L/L: (714) 899-3825

CẦN GẤP NGƯỜI LÀM 
Cần người làm PART-TIME,

Cashier ở Retail Store,
phải biết Tiếng Việt.

L/L: (714) 823-6911

BẢO HIỂM SỨC KHỎE
Ghi danh miễn phí:

Medicare Advantage (HMO + PPO),
Bảo hiểm Bổ sung Medicare 

Supplement & Part D - Nhiều lựa chọn. 
Có chương trình giúp $125 share of 

cost Part B. Có chương trình cho Medi-
Medi tiếp tục đi tự do.

L/L: Stephanie Nguyen
(714) 914-2065 - Insurance Lic. 

0I56175 - VP: 9550 Bolsa Ave #204, 
Westminster, CA 92683

BẢO HIỂM SỨC KHỎE
Ghi danh miễn phí:

Obamacare - Bảo hiểm giá rẻ của 
Covered California. Blue  Shield, Blue 

Cross, Kaiser, Health Net, Oscar, 
Molina. Giúp tìm bác sĩ gia đình, chọn 

tổ hợp y tế.
L/L: Stephanie Nguyen:

(714) 914-2065 - Insurance Lic. 
0I56175 - VP: 9550 Bolsa Ave # 204, 

Westminster, CA 92683

*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.
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HỒ SƠ DURHAM

Ghi chú của DOJ tiết lộ FBI hoảng sợ sau dòng 
tweet của cựu Tổng thống Trump

JOSEPH LORD

Thượng nghị sĩ (TNS) Bill 
Hagerty (Cộng Hòa–Tennessee) 

đã chỉ trích kế hoạch thành lập 
“Ban Quản trị Thông tin sai lệch” 
của chính phủ Tổng thống Biden, 
nói rằng kế hoạch này có thể là bất 
hợp pháp.

Trong tháng Tư, Bộ trưởng An 
ninh Nội địa Alejandro Mayorkas 
đã thông báo về việc thành lập ban 
quản trị này, vài ngày sau khi ông 
Elon Musk đạt được thỏa thuận trị 
giá 44 tỷ USD mua Twitter. Ý tưởng 
về cơ quan mới này ngay lập tức đã 
bị các nhà lập pháp cũng như người 
dùng mạng xã hội chỉ trích, nhiều 
người so sánh nó với “Bộ Sự Thật” 
của George Orwell trong cuốn tiểu 
thuyết “1984”.

“Đó là một ý tưởng tồi tệ và ông 
nên giải tán nó,” TNS Mitt Romney 
(Cộng Hòa–Utah) nói với ông 
Mayorkas trong phiên điều trần tại 
Thượng viện hôm 04/05.

Hôm 29/04, trong lá thư gửi cho 
ông Mayorkas, ông Hagerty cho 
rằng “tính phải trái của những 
hành động” của bộ trưởng DHS 

“đã được Quốc hội xem xét, cả trong 
vai trò là một vấn đề chung, cũng 
như theo Đạo luật Giám sát Quốc 
hội và bởi vì những hành động này 
có thể vi phạm các quy định của 
Đạo luật Phòng ngừa Thiếu hụt 
(Antideficiency Act).”

Ông Hagerty đã liên kết sự 
phản đối của chính mình dành 
cho ban quản trị nói trên với các 
điều khoản của Đạo luật Phòng 
ngừa Thiếu hụt, một đạo luật 
năm 1982 được thiết kế để ngăn 
nhánh hành pháp chiếm dụng số 
tiền ngân sách vượt quá số tiền đã 
được Quốc hội phê chuẩn trước đó, 
cũng như Đạo luật Giám sát Quốc 
hội (CRA), một đạo luật năm 1996 
cho phép Quốc hội bỏ qua các quy 
định nội bộ từ các cơ quan hành 
pháp với đa số quá bán tại Hạ viện 
và Thượng viện.

Ông Hagerty cũng nói thêm, nếu 
ông Mayorkas thành lập ban quản 
trị mà không có sự chấp thuận của 
Quốc hội, thì ông ấy sẽ được xem 

là cố ý và có chủ đích vi phạm luật, 
một hành vi phạm tội có thể khiến 
ông phải ngồi tù liên bang lên tới 
hai năm và bị phạt 5,000 USD.

“Ông sẽ phải tuân thủ các yêu 
cầu” của ủy ban CRA, bao gồm các 
yêu cầu rằng “bất kỳ hành động nào 
của các cơ quan nằm trong định 
nghĩa của một ‘quy tắc’ (rule) đều 
phải được đệ trình lên Quốc hội để 
xem xét trước khi có hiệu lực,” ông 
Hagerty nói với ông Mayorkas.

Ông Hagerty khẳng định rằng 
quyết định thành lập ban quản 
trị và thuê bà Nina Jankowicz làm 
giám đốc mới của ông Mayorkas 

“cũng có thể là hành vi vi phạm 
trực tiếp các quy định của Đạo luật 
Phòng ngừa Thiếu hụt.”

Luật đó nghiêm cấm “thực hiện 
hoặc cho phép một khoản chi tiêu, 
hoặc tạo ra hoặc cho phép một 
khoản nghĩa vụ, bất kỳ khoản trích 
lập hoặc tài trợ nào vượt quá số tiền 
hiện có trong quỹ trích lập hoặc 
quỹ tài trợ trừ phi được pháp luật 
cho phép.”

Trích dẫn từ Đạo luật Phân bổ 
Ngân sách Đa mục đích (Omnibus 
Appropriations Act) năm 2022, ông 
Hagerty nói rằng việc Quốc hội 
thông qua tài trợ cho ban quản trị 
này và tiền lương của bà Jankowicz 

“là không có”, bởi vì “Quốc hội rõ 
ràng đã cắt ngân sách của ban quản 
trị này, chỉ vài tuần trước.”

Theo dự luật tài trợ liên bang 
gần đây nhất, ông Hagerty cho biết, 
luật này “đặc biệt nghiêm cấm Bộ 
trưởng An ninh Nội địa sử dụng 
bất kỳ khoản tiền nào do Quốc hội 
cung cấp để thực hiện Mục 872 
của Đạo luật An ninh Nội địa năm 
2002, có nghĩa là nó hủy bỏ bất kỳ 
hành động nào để ‘chỉ định hoặc 
phân bổ lại các chức năng giữa các 
viên chức của Bộ An ninh Nội địa 
hoặc thành lập, hợp nhất, hoặc 
thay đổi các đơn vị tổ chức trong 
Bộ An ninh Nội địa.’”

Nhắc lại cảnh báo của mình 
rằng việc thành lập ban quản trị 
có thể sẽ khiến ông Mayorkas phải 
chịu trách nhiệm pháp lý, ông viết, 

“Như ông biết, một viên chức hoặc 
nhân viên, bao gồm cả ông, mà 

TNS Hagerty: Ban Quản trị 
Thông tin sai lệch của TT Biden 
có khả năng là bất hợp pháp

(Ảnh trái) Ông Michael 
Sussmann (bên phải) 
đến dự một phiên tòa liên 
bang ở Hoa Thịnh Đốn 
hôm 27/04/2022.

(Ảnh phải) Đặc vụ FBI 
Peter Strzok trong phiên 
làm chứng trước Quốc 
hội vào ngày 12/07/2018. 
Ông Strzok đã giám sát cả 
cuộc điều tra của FBI về 
việc bà Hillary Clinton sử 
dụng máy chủ thư điện tử 
tư nhân và cuộc điều tra 
phản gián đối với chiến 
dịch tranh cử của ông 
Donald Trump.

Thượng nghị sĩ Bill 
Hagerty (giữa) dưới 
khu vực tàu điện ngầm 
của Thượng viện ở Điện 
Capitol Hoa Kỳ ở Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 
03/08/2021.

(Trái) TT đắc cử Donald Trump sau cuộc gặp với Martin Luther King III tại Tháp Trump, ở New York vào ngày 16/01/2017; (Phải) Tháp Trump trên Đại lộ số 5 ở New York vào ngày 08/01/2018.

Ông Carter Page, cố vấn 
ngành dầu khí và là cựu 
cố vấn chính sách ngoại 
giao cho ông Donald 
Trump, tại Thành phố New 
York, hôm 21/08/2020.

vi phạm Đạo luật Phòng chống 
Thiếu hụt ‘sẽ phải chịu kỷ luật 
hành chính thích hợp’ và, nếu cố ý 
vi phạm, sẽ phải đối mặt với hình 
phạt tiền, phạt tù mang tính hình 
sự, hoặc cả hai.”

Theo các quy định của Đạo 
luật Phòng ngừa Thiếu hụt, Quốc 
hội đã quy định rằng bất kỳ nhân 
viên hoặc người nắm giữ chức 
vụ liên bang nào “cố ý và có chủ 
đích” vi phạm các quy định của 
luật “sẽ phải chịu kỷ luật hành 
chính thích hợp, bao gồm, khi 
tình huống cần, bị đình chỉ chức 
vụ mà không được trả lương hoặc 
bị cách chức” và “sẽ bị phạt không 
quá 5,000 USD, bị phạt tù không 
quá 2 năm, hoặc cả hai.”

“Nói một cách trực tiếp, Ban 
Quản trị Thông tin sai lệch DHS 
đang áp đặt những hạn chế đáng 
kể lên nền tảng của các giá trị và 
quyền tự do của nước Mỹ cũng 
như các chi phí mới đối với người 
dân Mỹ đòi hỏi Quốc hội xem xét 
và có thể vi phạm Đạo luật Phòng 
chống Thiếu hụt,” ông Hagerty 
kết luận.

“Để các đại diện được bầu của 
Hoa Kỳ có thể kịp thời xem xét các 
quy tắc và chính sách thực hiện 
hành động này theo yêu cầu của 
luật liên bang, vui lòng xác nhận 
trước thứ Hai, ngày 16/05, rằng 
ông sẽ trình lên Quốc hội trước khi 
hành động có hiệu lực.”

Sau khi kế hoạch này khơi dậy 
một cơn bão truyền thông và trực 

tuyến, ông Mayorkas đã có mặt 
trước Thượng viện hôm 04/05 để 
điều trần về văn phòng mới này.

“Chúng ta không có định nghĩa 
về [Ban Quản trị Thông tin sai 
lệch] là gì. Chúng ta không có ranh 
giới về những gì cơ quan này làm,” 
TNS James Lankford (Cộng Hòa–
Oklahoma) nói trong phiên điều 
trần, và lặp lại những lo ngại chung 
của Đảng Cộng Hòa về kế hoạch 
này. “Tại sao chúng ta không nên 
nghi ngờ về điều này?”

“Đây không phải là cảnh sát sự 
thật,” ông Mayorkas nói. “Công 
việc của chúng tôi trong việc giải 
quyết những thông tin sai lệch đe 
dọa đến an ninh nội địa đã diễn ra 
được gần 10 năm. Tôi đã đặt câu 
hỏi – và chúng tôi đã đặt câu hỏi 
bên trong [Bộ An ninh Nội địa] – 
chúng ta đang cố gắng thực hiện 
điều gì?”

“Chúng ta có những chính sách, 
thủ tục, và tiêu chuẩn ứng xử nào 
để bảo đảm rằng công việc an ninh 
nội địa vô cùng quan trọng đó… 
không vi phạm các quyền căn bản?”

Ông Mayorkas cũng đã tuyên bố 
rằng ban quản trị này sẽ không có 
quyền kiểm duyệt thông tin hoặc 

“quyền hoạt động”.
Tuy nhiên, thông tin về ban 

quản trị này thực sự là gì và nó sẽ 
làm gì vẫn còn ít ỏi; do đó vẫn chưa 
biết chính xác cơ quan này sẽ hoạt 
động như thế nào.

Thanh Tâm biên dịch
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Quang cảnh một trong 
sáu rạp phim ở Michigan 
đã tổ chức buổi công 
chiếu bộ phim “2000 
Kẻ buôn lậu” (“2000 
Mules”) của ông Dinesh 
D'Souza ở Sterling 
Heights, Michigan, hôm 
02/05/2022.

Chúng tôi đã 
biết từ lâu 
rằng cuộc 
bầu cử năm 
2020 đã bị 
đánh cắp. 
Tôi có mặt ở 
đây tối nay 
vì tôi muốn 
xem chính 
xác họ đã 
làm điều đó 
như thế nào.

Thành viên của 
UAW Anthony 
Stella của Thị trấn 
Macomb

◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

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

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

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

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

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

Tel: (281) 933-6999   •   Cel: (281) 802-9231

PRIVATE LENDER    •    MORTGAGE    •    RESIDENTIAL    •    COMMERCIAL

JANE NGA DUNG NGUYỄN	
CPA,	CFP

REAL ESTATE BROKER:
Licềnsề	#0383545

MORTGAGE BROKER:
Licềnsề	#351456

STEVEN KOVAC

STERLING HEIGHTS, Michigan 
— Một bộ phim mới của nhà hoạt 

động theo phái bảo tồn truyền thống 
Dinesh D’Souza phơi bày nạn buôn 
bán phiếu bầu bất hợp pháp tại các 
tiểu bang chiến địa trong cuộc bầu 
cử năm 2020 đã được công chiếu 
tại hơn 250 rạp phim hôm 02/05.

Khoảng 200 người đã đến chật 
kín một rạp phim ở Quận Macomb, 
Michigan, để xem bộ phim tài liệu 

“2000 Kẻ buôn lậu” (“2000 Mules”) 
của ông D’Souza.

Bộ phim này có thể xem trực 
tuyến từ ngày 07/05.

Bộ phim tài liệu này đã sử dụng 
tính năng theo dõi tín hiệu điện 
thoại di động, xác định ranh giới địa 
lý kỹ thuật số, và băng video giám 
sát các thùng bỏ phiếu khiếm diện 
để cho thấy những người trung gian 
được trả tiền – hay còn gọi là những 

“kẻ buôn lậu” – đã thu thập bất hợp 
pháp và phân phối hàng trăm ngàn 
lá phiếu khiếm diện tại các thành 
trì của Đảng Dân Chủ tại nhiều nơi 
khắp đất nước trong cuộc bầu cử 
năm 2020.

Trên đường đến buổi công chiếu 
ở Quận Macomb, một giám đốc 
công nghệ thông tin (IT) đã về hưu, 
người đã yêu cầu ẩn danh, nói với 
The Epoch Times rằng ông đã nghe 
nhiều về cáo buộc gian lận trong 
cuộc bầu cử năm 2020 nhưng đã 
thấy rất ít bằng chứng. “Tôi rất cởi 
mở khi đến xem. Tôi vẫn chưa thấy 
đủ bằng chứng.”

Trên đường rời khỏi rạp phim 
này, người đàn ông đó đã nói với The 
Epoch Times, “Tôi bị thuyết phục 
đến 95%. Tôi nghĩ rằng cơ quan 
thực thi pháp luật cần phải truy 
lùng những kẻ buôn bán phiếu bầu 
này và đưa họ ra xét xử trước tòa.”

“Liệu điều này có bao giờ xảy ra 
không? Tôi không chắc vì có quá 
nhiều người không muốn điều này 
bị phanh phui. Có quá nhiều người 
sẽ bị mất nhiều thứ nếu việc [phanh 
phui] đó xảy ra.”

Cậu bé Jacob Ries, 13 tuổi đã đến 
xem phim cùng bố mẹ và ông bà.

Trên đường ra về, cậu bé nói: 
“Bộ phim này là chiếc la bàn định 
hướng và ảnh hưởng đến thế hệ trẻ. 
Nó đã tác động con theo hướng đi 
đúng đắn.”

“Bây giờ con mới biết sự thật này. 
Đó là sự thật mà chính phủ đang cố 
gắng che giấu,” cậu bé nói.

Ông Scott, cha của Jacob, cho 
biết ông thấy bộ phim này “mở 
mang tầm mắt” và lo ngại rằng 

“nền cộng hòa pháp quyền Hoa Kỳ 
có thể sụp đổ từ bên trong.”

Ông Scott nói: “Tôi không bao 
giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ sống ở 
một đất nước có thể làm ra điều 
như thế này.”

Bà của cậu bé Jacob, bà Sue 
Vandeberghe nói: “Đây không phải là 
về Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa 
nữa. Đó là về đúng và sai. Đó là về 
việc cứu lấy đất nước của chúng ta.”

“Đúng vậy, việc cứu đất nước của 
chúng ta cho tất cả mọi người, ngay 
cả những người bảo thủ và không 
đồng ý với chúng ta.”

Nhiều thành viên nghiệp 
đoàn tham dự buổi công chiếu
Thành viên nghiệp đoàn công ích đã 
về hưu và đại biểu cho khu vực bầu 
cử của Đảng Cộng Hòa Gary Vallance 
cho biết ông ủng hộ 100% ông 
D’Souza và những gì ông ấy đang làm.

Nhìn vào điều kiện hiện tại, 
ông nói: “Tôi không thể hiểu vì sao 
nghiệp đoàn này luôn cổ vũ cho 
Đảng Dân Chủ.”

Ông Jason Mueller, một thành 
viên của UAW (United Auto 
Workers) từ Thị trấn dân sự Wales 
nói: “Tôi đến đây tối nay để xem 
họ có thể đánh cắp được những gì 
và như thế nào trong cuộc bầu cử 
năm 2020.”

Thành viên của UAW Anthony 
Stella của Thị trấn Macomb nhận 
xét: “Chúng tôi đã biết từ lâu rằng 
cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh 
cắp. Tôi có mặt ở đây tối nay vì tôi 
muốn xem chính xác họ đã làm 

điều đó như thế nào.”
Ông Phillip Sinta, một thành 

viên của UAW từ Ferndale và là một 
người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ 
từ năm 2016, nói về ông D’Souza, 

“Ông ấy là một người trung thực. Tôi 
trông mong ông ấy nói lên sự thật 
này. Tôi đã xem tất cả các bộ phim 
trước đây của ông ấy.”

Bà Kim Turcott nói với The 
Epoch Times: “Tôi rất vui vì họ đã 
cho khán giả thấy tính năng theo 
dõi địa lý bằng hệ thống định vị toàn 
cầu. Bây giờ, chúng tôi biết nhiều 
hơn rồi, sau khi xem bộ phim này. 
Tôi cảm ơn Chúa vì những người 
đang tiếp tục thực hiện những cuộc 
điều tra này mỗi ngày.”

Bà nói: “Các thùng phiếu là 
những thứ không tốt và cần phải bỏ 
đi. Chúng ta phải để mắt nhiều hơn 
tới những người thân của chúng ta 
tại các viện dưỡng lão vào khoảng 
thời gian bầu cử.”

Một số tình nguyện viên đã có 
mặt trước rạp phim để phát một 
bản kiến nghị yêu cầu hủy bỏ sự xác 
nhận đối với cuộc bầu cử năm 2020 
ở Michigan, nơi các hoạt động bất 
hợp pháp của 500 kẻ buôn bán phiếu 
bầu đã bị phanh phui ở Quận Wayne.

Trong số đó có cựu chiến binh 
Việt Nam Dan Landon ở thành 
phố Saline.

Ông Landon, một cựu giáo viên 
về giáo dục đặc biệt 34 năm đã 
về hưu và hiện là thành viên của 
nghiệp đoàn giáo viên lớn nhất 
Michigan, cho biết ông không đến 
đó để xem bộ phim mà là để tạo ra 
sự thay đổi.

“Trong cuộc bầu cử năm 2020, 

“2000 Kẻ buôn lậu”: Bộ phim đưa ra bằng 
chứng về gian lận bầu cử năm 2020

tôi đã nhận được ba lá phiếu khiếm 
diện được gửi đến nhà tôi với tên của 
ba người khác nhau trên đó – tất cả 
được cho là sống tại địa chỉ của tôi.

“Với tư cách là người giám sát 
phòng phiếu của Đảng Cộng Hòa, 
tôi đã bị đuổi ra vào đêm bầu cử và 
phải nhờ luật sư tôi mới được vào lại.”

Ông Landon nói: “Chúng ta 
phải cứu đất nước và đưa nó trở lại 
như cách mà Chúa đã định.”

Các buổi công chiếu phim ở 
Thành phố New York
Bộ phim “2000 Kẻ buôn lậu” cũng 
đã ra mắt tại một rạp chiếu phim 
Times Square ở Manhattan, nơi 
khán giả đã nổ những tràng pháo tay 
khi danh sách tên của những người 
thực hiện xuất hiện lúc cuối phim.

“Tôi nghĩ bộ phim này thật tuyệt 
vời,” huấn luyện viên thể dục kiêm 
biên tập viên Linda Minarik nói với 
The Epoch Times.

Cô Minarik xem bộ phim tài 
liệu này là “một con đường khác” 
để tiếp cận vấn đề của tính liêm 
chính trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trước khi xem bộ phim này, cô 
Minarik nói rằng cô đã nghi ngờ 
về cuộc bầu cử này vì những bằng 
chứng về hành vi sai trái mà cô đã 
từng chứng kiến trước đây.

Cô cho biết cô đến với bộ phim 
này với mong đợi nó sẽ đưa ra một 
bằng chứng thuyết phục. Cô nói: 

“Tôi hy vọng có một số bằng chứng.”
Theo cô Minarik, bộ phim này 

đã làm được điều đó.
Ông Asher Schwartz, người đã 

từ chối chia sẻ bất cứ điều gì về bản 
thân ngoài tên của ông, và gọi bộ 
phim này là sự “kích thích tư duy”.

Ông Schwartz nói rằng trước 
khi xem bộ phim này, ông đã 
nghiêng về kết luận cho rằng kết 
quả bầu cử này đã bị tác động một 
cách bất hợp pháp.

“Nếu tôi phải đánh cược mạng 
sống của mình vào nó, thì tôi sẽ nói 
rằng nó đã bị đánh cắp,” ông nói.

Ông cho biết bằng chứng được 
đưa ra là thuyết phục, nhưng ông 
vẫn chưa vội đưa ra ý kiến cuối 
cùng của mình về nó, đồng thời lưu 
ý rằng việc này sẽ cần được cơ quan 
thực thi pháp luật vào cuộc.

Bản tin có đóng góp của Peter Svab
Thanh Tâm biên dịch

Các nhân viên đang xử lý các lá phiếu gửi qua thư trong một nhà kho ở Glen Burnie, Md., Vào ngày 07/10/2020. Ông Dinesh D’Souza tham dự buổi ra mắt phim “Death of a Nation” ở Hoa Thịnh Đốn,  tại rạp 
chiếu phim E Street vào ngày 01/08/2018.
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PHIM TÀI LIỆU

Dân Chủ. Đối với hai bị đơn còn 
lại, bồi thẩm đoàn không đi đến 
tuyên án. Trong vụ án đó, bồi 
thẩm đoàn được phép xem việc 
gài bẫy của FBI như một lập 
luận bào chữa.

Ông Geyer – người đại diện 
cho bị đơn Kenneth Harrelson 
của tổ chức Oath Keepers – 
đang cố gắng có được lệnh tòa 
từ Thẩm phán Tòa Địa hạt Liên 
bang Amit Mehta, để buộc các 
công tố viên liên bang giúp xác 
định danh tính các cá nhân và 
tiết lộ rằng liệu những người 
này có đang làm việc cho cơ 
quan chấp pháp hay bất kỳ cơ 
quan nào thuộc chính phủ vào 
ngày 06/01 hay không. Ông 
Geyer đã viết rằng thông tin đó 
có tính chất giải tội, nên chính 
phủ buộc phải công bố. Các 
bị đơn khác của tổ chức Oath 
Keepers dự kiến   sẽ cùng tham 
gia kiến nghị này.

Đơn đệ trình vào ngày 05/05 
diễn ra ngay sau một bản kiến 
nghị của tổ chức Oath Keepers 
hôm 12/04, cáo buộc rằng có ít 
nhất 20 “tài sản” từ FBI và Cục 
Rượu, Thuốc lá, Súng, và Chất 
nổ (ATF) đã được đưa vào đám 
đông ngày 06/01.

Theo hồ sơ mới, bằng chứng 
video mà các luật sư bào chữa 
chỉ mới được tiếp cận gần đây 
cho thấy một số trong số 80 
người này đã tấn công cảnh sát 
cũng như những người khác và 
thành viên của Oath Keepers; 
tiến vào Điện Capitol từ phía 
tây “với sự cho phép hoặc chấp 
thuận rõ ràng từ các nhân viên 
chính phủ”; mở Cửa Columbus 
ở phía đông của Điện Capitol “từ 
bên trong, có thể với sự hỗ trợ 
hơn nữa từ những người thuộc 
chính phủ”; và khai triển “các 
kỹ thuật hành vi đám đông tinh 
vi”, giữa những người biểu tình 
và cảnh sát.

Trong video, các nhân vật 
đáng ngờ này được nhìn thấy 
“đang phối hợp, trao đổi và di 
chuyển cùng những người khác, 
thực hiện hành vi gây nhầm lẫn 
cho lực lượng chấp pháp thông 
qua việc che chắn thân thể, che 
mặt, thay y phục, và hành vi giao 
tranh gây mất phương hướng,” 
ông Geyer viết.

Những người bị tình nghi 
đã sử dụng tai nghe, điện thoại 
vệ tinh, và các thiết bị liên lạc 
khác. Ông Geyer viết: “Các 
thiết bị liên lạc này dường như 
không bị ảnh hưởng bởi việc 
hạn chế dung lượng hoặc gây 
nhiễu tinh vi xảy ra rõ ràng 
trong suốt ngày hôm đó.”

“Nếu có thể xác định được 
rằng những nhân vật đáng ngờ 
này là các đặc vụ của chính phủ, 
thì điều này có thể dẫn tới lập 
luận biện hộ về việc bị gài bẫy 
mà sẽ bác bỏ bản cáo trạng số 7 
này trước phiên tòa xét xử,” bản 
kiến nghị cho biết. 

Ông Geyer viết, “Nếu có 
thể xác định được rằng những 
nhân vật đáng ngờ này, kể cả 
khi không có cơ quan chính 
phủ nào được xác định, từ phía 
tây hoặc nơi khác, được đưa vào 
Điện Capitol và/hoặc được hỗ 
trợ mở Cửa Columbus từ bên 
trong – một suy luận hợp lý từ 
bằng chứng video – thì một bồi 
thẩm đoàn biết lý lẽ có thể kết 
luận rằng một hoặc nhiều trong 
số những nhân vật đáng ngờ này 
đã được chính phủ tài trợ.”

Hôm 12/01, 11 thành viên 
của tổ chức Oath Keepers đã bị 
buộc tội âm mưu nổi loạn, cản 
trở thủ tục của chính phủ, và các 
tội danh khác. Chính phủ cáo 
buộc tổ chức Oath Keepers đã 
phạm tội ngăn cản việc chứng 
nhận phiếu bầu của Đại Cử Tri 
Đoàn trong cuộc bầu cử tổng 
thống năm 2020.

Hai trong số 11 bị đơn ban 
đầu của tổ chức Oath Keepers 

đã chấp nhận những thỏa thuận 
nhận tội do các công tố viên 
đưa ra và nhận tội âm mưu 
nổi loạn và cản trở. Một thành 
viên khác của Oath Keepers từ 
North Carolina đã bị buộc tội 
hôm 04/05 với cùng tội danh và 
đã nhận tội hôm 05/05. Cả ba bị 
đơn dự kiến   sẽ hỗ trợ FBI trong 
các cuộc điều tra đang diễn ra về 
sự kiện 06/01.

Ông Geyer đã giả thuyết rằng 
các thành viên Oath Keepers 
tiến vào vòm Rotunda của Điện 
Capitol qua Cửa Columbus nổi 
tiếng trên đỉnh cầu thang phía 
đông đã bị các nhân vật đáng 
ngờ gài bẫy – khi bao vây họ 
và cố gắng đẩy họ vào Điện 
Capitol sau khi cửa được mở từ 
bên trong.

“Bằng chứng theo nhận định 
ban đầu về một kế hoạch gài 
bẫy (rất có thể không có cơ quan 
chính phủ chính thức) đang 
trở nên không thể bỏ qua trong 
video,” ông Geyer viết.

Đoạn video do một nhóm 
nhân viên truyền hình Pháp 
quay, và cảnh quay giám sát bị 
tòa án niêm phong làm dấy lên 
“những lo ngại đáng kể về những 
người cung cấp thông tin, những 
người gây ảnh hưởng, và những 
kẻ khích động mà các hoạt động 
của họ hiện có thể quan sát được 
rõ ràng,” một chú thích trong 
bản kiến nghị cho biết.

Những ví dụ đáng ngờ
“Những hành vi hiện có thể 
quan sát được cho thấy chính 
loại đào tạo chuyên biệt, sự phối 
hợp, hỗ trợ hậu cần, thời gian, và 
các mục đích và mục tiêu chung 
mà chính phủ quy cho nhóm 
Oath Keepers,” ông Geyer viết. 
“Hành vi bị cáo buộc chống lại 
nhóm Oath Keepers dường như 
đã được thực hiện bởi những 
người khác trước khi các thành 
viên Oath Keepers được đưa đến 
trước Cửa Columbus.”

Bằng chứng video mới này 
“không chỉ minh oan cho bị 
đơn Harrelson và nhóm Oath 
Keepers theo những cách thuyết 
phục, mà nó còn cho thấy một 
nhóm lớn những nhân vật đáng 
ngờ thực sự đã thực hiện các 
trọng tội mà Oath Keepers bị 
buộc tội và là trung tâm trong 
lập luận của chính phủ,” hồ sơ 
cho biết.

Nhiều người chưa rõ danh 
tính trong đơn đệ trình lên tòa 
án đều được nhắc đến bằng 
biệt danh hashtag do trang web 
Sedition Hunters chỉ định.

Ông Geyer viết, “James Dean 
Wannabe” (Người Muốn Trở 
Thành James Dean) đứng trên 
một cột gần Cửa Columbus và 
dẫn đầu “các cuộc tấn công dữ dội 
của các nhân vật đáng ngờ vào 
cảnh sát bằng hóa chất và chùy.”

Ngay khi cánh cửa bên trong 
của khu vực vòm Rotunda mở 

ra, James Dean Wannabe đã vọt 
vào bên trong và bắt đầu kéo 
những người biểu tình vào Điện 
Capitol một cách thô bạo, tài liệu 
này cho biết. Anh ta cũng giúp 
dồn thành viên James Dolan của 
Oath Keepers vào một không 
gian chật hẹp cùng với một Cảnh 
sát Điện Capitol. Sau đó, anh ta 
được nhìn thấy ở cầu thang phía 
đông sau khi đã thay quần áo và 
bỏ mũ, báo cáo này cáo buộc.

Hai người được biết đến với 
những chiếc mũ sặc sỡ – “Lemon 
Zest” (Vỏ Chanh, đội mũ màu 
vàng vỏ chanh) và “Lemony 
Kickit” (Bạn của Vỏ Chanh, đội 
mũ đen có hình in màu vàng 
vỏ chanh) – xuất hiện ở các địa 
điểm bị xâm phạm đầu tiên và 
thứ hai trong ngày hôm đó gần 
ông Ray Epps, người bị cáo buộc 
là kẻ khích động bị quay lại trên 
video vào ngày 05/01 và 06/01 
khi đang thúc giục những người 
biểu tình đi vào Điện Capitol.

Video cũng cho thấy Lemony 
Kickit và Lemon Zest đã xô đẩy 
cảnh sát và phá vỡ hàng rào cảnh 
sát ở các bậc thang phía đông 
trước khi họ di chuyển lên cầu 
thang dẫn đến Cửa Columbus.

Cửa Columbus trước đó
bị đóng 
Các video được tham chiếu trong 
bản kiến nghị của ông Geyer cho 
thấy Cửa Columbus bằng đồng 
cao 17 feet, nặng 20,000 pound 
từng bị đóng khi đám đông tụ 
tập ở các bậc thang dưới cùng 
và rồi phá vỡ hàng rào cảnh sát. 
Khi đám đông lên đến đỉnh, 
cánh cửa giống như pháo đài 
này vẫn đóng chặt. Không rõ khi 
nào hoặc tại sao cánh cửa này đã 
được mở ra.

Tiết lộ quan trọng đó ủng 
hộ các lập luận được đưa ra vào 
tháng Một bởi luật sư Jonathon 
Moseley, người đã nói với các 
công tố viên rằng thân chủ của 
ông, ông Kelly Meggs, không thể 
xâm phạm cánh cửa này bởi vì 
cửa được kiểm soát từ bên trong 
Điện Capitol.

“Những cánh cửa bên ngoài 
được đúc từ đồng rắn nên sẽ cần 
một khẩu bazooka, một quả đạn 
pháo, hoặc chất nổ cấp quân sự 
C4,” ông Moseley đã viết trong 
một lá thư gửi các công tố viên 
liên bang. “Điều đó tất nhiên đã 
không xảy ra. Quý vị có thể đột 
nhập vào một kho tiền ngân hàng 
sớm hơn là phá vỡ Cửa Columbus 
bằng đồng từ bên ngoài.”

Ông Moseley viết trong một 
bản ghi nhớ dài tám trang hồi 
tháng Một rằng cửa Columbus 
cao chót vót dẫn vào khu vực 
vòm Rotunda ở phía đông của 
Điện Capitol Hoa Kỳ được bảo vệ 
bằng khóa nam châm (magnetic 
locks), chỉ có thể mở được từ bên 
trong bằng cách sử dụng mã an 
ninh do Cảnh sát Điện Capitol 
kiểm soát.

Hai cửa bên trong được bảo 
vệ an toàn bằng khóa nam châm 
và không thể mở từ bên ngoài. 
Video giám sát cho thấy hai lần 
trong vòng một tiếng đồng hồ 
vào ngày 06/01, các nhân vật 
đáng ngờ đã mở cửa từ bên trong 
khu vực mái vòm Rotunda.

Theo hồ sơ của ông Geyer, 
một lượng lớn các nhân vật đáng 
ngờ đã điều khiển hiện trường 
ngay trước Cửa Columbus sau 
khi cánh cửa khổng lồ này được 
mở ra. Họ xua đuổi những người 
biểu tình thật sự bằng bình xịt 
hơi cay và di chuyển các nhân 
vật khác vào vị trí. Nhóm Oath 
Keepers, mỗi người trong số họ 
đều bị ít nhất một nhân vật đáng 
ngờ theo dõi, đã được định vị và 
bị dụ về phía cửa ra vào này.

Sáu đến tám nhân vật đáng 
ngờ đã tấn công cảnh sát bằng 
chùy để chuẩn bị đột nhập lối 
vào, ông Geyer viết.

“Sự hỗn loạn của đám đông 
khiến điều này gần như vô hình 
hoặc thoáng qua đối với hầu hết 
các góc máy quay công khai, vì 
vậy hầu hết mọi người trong đám 
đông này không thể biết được 
những vụ tấn công hóa học này 
đã xảy ra và chắc chắn không ai 
có thể biết được ai đang đứng 
trên các bậc thềm, nơi các thành 
viên Oath Keepers bị đặt vào vị 
trí đúng ngay thời điểm này.”

Hiệu ứng tổng hợp của tất 
cả những điều này là các thành 
viên Oath Keepers đi lên cầu 
thang phía đông đã bị cuốn vào 
Điện Capitol cùng với một nhóm 
các nhân vật đáng ngờ, tài liệu 
này cáo buộc. Các nhân vật này 

đã tấn công cảnh sát, phá cửa, và 
dẫn một đám đông vào bên trong 
khu vực vòm Rotunda.

Một số bằng chứng video 
được tham chiếu trong bản kiến   
nghị đệ trình lên tòa án đã được 
kiểm duyệt khỏi tài liệu này vì 
là một phần của hơn 14,000 giờ 
video được bảo vệ dưới một con 
dấu niêm phong của tòa án.

Hồ sơ đệ trình lên tòa án lần 
này sẽ thu hút sự chú ý mới đến 
vấn đề về những kẻ khích động 
tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Ông 
Epps, một cựu thành viên của 
Oath Keepers từ Arizona, phủ 
nhận ông đang làm việc với tư 
cách là người cung cấp thông 
tin cho chính phủ vào ngày 
05/01 và 06/01.

Các công tố viên liên bang đã 
thông báo hồi đầu năm nay rằng 
họ sẽ tiết lộ thêm thông tin về 
ông Epps, người có ảnh được xóa 
khỏi danh sách truy nã gắt gao 
nhất của FBI về ngày 06/01. Ông 
vẫn chưa bị bắt hoặc bị buộc tội, 
mặc dù đã thúc giục đám đông 
tiến vào Điện Capitol và có mặt 
khi hàng rào cảnh sát bị người 
biểu tình phá vỡ.

Một số nhân vật đáng ngờ 
trong danh sách của ông Geyer 
cũng đã được nhìn thấy ở hành 
lang bên ngoài Văn phòng Chủ 
tịch Hạ viện, nơi mà cô Ashli   
Babbitt bị bắn lúc 2 giờ 44 phút 
chiều ngày 06/01. Có một số 
người khác chưa rõ danh tính đã 
đứng gần cô Babbitt trước khi cô 
cố gắng trèo ra khỏi hành lang 
này và bị bắn thiệt mạng bởi 
Trung úy Cảnh sát Điện Capitol 
Michael Byrd.

Ba nhân chứng trong vụ xả 
súng vào cô Babbitt đã bị loại ra 
khỏi danh sách truy nã gắt gao 
nhất của FBI vào tháng 04/2021 
mà không có lời giải thích. 
Những người đàn ông đó vẫn 
chưa xác định được danh tính 
hoặc chưa bị buộc tội.

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

Tiếp theo từ trang 1

80 ‘nhân vật đáng ngờ’ và ‘các nhân chứng trọng yếu’ 
SỰ KIỆN NGÀY 06/01

Hơn một chục ‘nhân vật đáng ngờ' được các luật sư bào chữa đánh dấu đang xếp hàng ở các bậc thang phía đông của Điện Capitol Hoa Kỳ, ngay trước khi họ vượt qua cảnh sát và leo lên 
Cửa Columbus hôm 06/01/2021.

BRAD GEYER/GRAPHIC VIA THE EPOCH TIMES

Sáu đến tám nhân 
vật đáng ngờ đã tấn 
công cảnh sát bằng 

chùy để chuẩn bị đột 
nhập lối vào, ông 

Geyer viết.

Luật sư Brad Geyer tìm kiếm thông tin về “những nhân vật đáng ngờ” chưa rõ danh tính tại 
Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021.
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ALL PHOTOS COURTESY OF KACEY COX FROM “SACRED ART”

(Trái) Tranh vẽ Vua Louis XIV, 1670, bởi Claude Lefèbvre; (Phải): Tranh vẽ Hoàng đế Khang Hy.

Giáo sư Trương Côn Luân trong một cuộc phỏng vấn 
cho bộ phim “Sacred Art”.

“Đức Phật”, 2002, Trương Côn Luân. 

Nghệ sĩ Trương Côn Luân:

Từ tù nhân 
lương tâm 
đến nhà dẫn 
dắt nghệ 
thuật quốc tế

MASHA SAVITZ

K
hi đang ở đỉnh cao của 
sự nghiệp, người nghệ sĩ 
lừng danh trở thành nạn 
nhân của cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công tại Trung 

Quốc. Sự công nhận và tôn trọng mà 
ông nhận được từ các quan chức Trung 
Cộng đột ngột chấm dứt khi ông đứng 
lên bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của 
mình. Ông đã bị giam giữ tại Trung 
Quốc bốn lần, bị đánh đập và tra tấn chỉ 
vì thực hành môn thiền định ôn hòa. 

Sau thời gian bị giam cầm và bị tra 
tấn nghiêm trọng, ông Trương Côn 
Luân hiện nay định cư ở Hoa Kỳ, nơi 
ông đang sáng tạo những tác phẩm nghệ 
thuật tuyệt đẹp và là người phụ trách 
tuyển chọn cho triển lãm nghệ thuật 
được trưng bày nhiều nhất trên thế 
giới, “Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn”. 
Triển lãm bắt đầu vào năm 2004, đến 
nay đã đi qua hơn 50 quốc gia với hơn 
1,000 buổi trưng bày trên toàn thế giới, 
từ New York cho đến Paris, từ Toronto 
cho đến Milan. Cuộc triển lãm phơi bày 
một trong những vi phạm nhân quyền bi 
thảm nhất trong thời đại chúng ta – cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc – 
đồng thời khẳng định sức mạnh của cái 
đẹp trong nghệ thuật.

Xem tiếp trang 15

Chưa bao giờ nền văn 
minh vĩ đại của phương 
Đông và phương Tây lại 
gần nhau đến thế

RYAN NEVITTSON

Năm 1684, một người đàn ông không 
được mời đã bước vào cung điện của 
vua Louis XIV để thuyết trình một 
vài điều đơn giản mà sau đó đã khiến 
tiến trình lịch sử thay đổi. Người đàn 
ông đó là Shen Fuzong, một linh 
mục Dòng Tên, người Trung Hoa, 
sống ở Âu Châu. Ông đã trao cho 
vua Louis XIV bản dịch tiếng Latinh 
của ba tác phẩm kinh điển Nho giáo.

Ông cũng trình diễn thư pháp và hội 
họa Trung Hoa, giải thích ý nghĩa của 

các ký tự tượng hình, và thỉnh cầu vua 
Louis XIV cử người truyền giáo đến 
Trung Quốc. Lấy cảm hứng từ thư pháp, 
nghệ thuật và triết học, vua Louis XIV, 
còn được gọi là Vua Mặt Trời, đã phái 
một chuyến tàu với năm nhà truyền giáo 
đến Trung Quốc. Đây là sự khởi đầu của 
một chương mới trong lịch sử tạo nên 
nhiều sự thay đổi.

Khi đến nơi, các vị du khách đã được 
gặp vị vua tối cao, Hoàng đế Khang Hy. 
Giống như vua Louis XIV, ông lên ngôi 
khi còn nhỏ và giúp cho quốc gia và dân 
chúng hưng thịnh trong suốt thời gian 
trị vì lâu dài của mình. Hoàng đế Khang 
Hy là người sưu tầm thơ triều đại nhà 
Đường, khuyến khích trồng những giống 
lúa mới nhất, và phát triển khoa học tự 
nhiên. Ông cũng là vị vua xuất sắc về võ 

Lịch sử mối liên hệ giữa phương Đông và phương Tây

Xem tiếp trang 14

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

JACK PHILLIPS

Cục Quản trị Thực phẩm và 
Dược phẩm (FDA) đã thông 

báo hôm 05/05 rằng cơ quan này 
sẽ hạn chế việc sử dụng vaccine 
COVID-19 của hãng Johnson & 
Johnson (J&J) vì nguy cơ gây ra 
các phản ứng phụ đe dọa đến tính 
mạng. Vaccine này sẽ chỉ được chỉ 
định cho người lớn không thể chích 
vaccine mRNA.

Cơ quan này cho biết vaccine 
COVID-19 hiện chỉ có thể được 
chích cho những người từ 18 tuổi 
trở lên mà không thể chích cả 
vaccine Moderna lẫn Pfizer. Cả 
hai vaccine này đều là loại hai 
liều và sử dụng công nghệ mRNA. 
Vaccine một liều của J&J sử dụng 
công nghệ adenovirus.

Những người từ 18 tuổi trở lên 
muốn chích ngừa bằng vaccine 
J&J “vì nếu không thì họ sẽ không 
chích vaccine COVID-19” cũng có 
thể được chích ngừa, theo tuyên bố 
của FDA. Cơ quan này không giải 
thích thêm.

Trong vài tháng qua, FDA và các 
cơ quan liên bang khác ngày càng 
khuyến nghị người Mỹ nên chích 
vaccine Moderna hoặc Pfizer thay 
vì vaccine J&J. Ví dụ, hồi tháng 
12/2021, Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã 
khuyến nghị ưu tiên các vaccine 
của Moderna và Pfizer hơn vaccine 
J&J vì các vấn đề về an toàn.

Trong tuyên bố này, các quan 
chức FDA cho biết rằng họ đã đưa 
ra quyết định hạn chế vaccine của 
J&J sau khi đánh giá lại dữ liệu về 

nguy cơ hình thành cục máu đông 
đe dọa đến tính mạng có thể xảy 
ra trong vòng hai tuần kể từ khi 
chích ngừa.

“Chúng tôi nhận thấy rằng 
vaccine COVID-19 Janssen (thương 
hiệu vaccine của J&J) vẫn có vai 
trò trong việc ứng phó với đại dịch 
hiện nay ở Hoa Kỳ và trên toàn thế 
giới,” Tiến sĩ Peter Marks, Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu và 
Đánh giá Sinh học của FDA, cho 
biết. “Hành động của chúng tôi 
phản ánh phân tích cập nhật của 
chúng tôi về nguy cơ mắc TTS sau 
khi sử dụng vaccine này và giới 
hạn việc sử dụng vaccine này cho 
một số cá nhân nhất định.”

JACK PHILLIPS

Trong tuần lễ từ ngày 02-08/05, 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (CDC) tuyên bố 
rằng họ đang điều tra hơn 100 ca 
viêm gan bí ẩn ở trẻ em tại ít nhất 
25 tiểu bang. Hầu hết các trẻ em 
này đã phải nhập viện, và 5 ca tử 
vong đã được ghi nhận cho đến nay.

CDC đã đưa ra một lời khuyên 
về sức khỏe cho các bác sĩ và phòng 
khám để họ có thể nhận biết các 
triệu chứng và điều tra cho phù 
hợp. Hồi giữa tháng Tư, lần đầu 
tiên cơ quan này cho biết họ đang 
điều tra chín ca ở Alabama, nghĩa 
là thông báo của tuần trước thể 
hiện một sự gia tăng đáng kể trong 
các ca nhiễm bệnh.

Hôm 06/05, một quan chức 
CDC cho biết, nguyên nhân của 
bệnh viêm gan này chưa rõ ràng, 
nhưng có thể liên quan đến một 
loại virus adeno. Các quan chức 
CDC và cơ quan chức năng ở các 
quốc gia khác đã nói rằng họ 
không tin rằng vaccine COVID-19 
hoặc bệnh COVID-19 là nguyên 
nhân gây bệnh, vì hầu hết trẻ em bị 
ảnh hưởng đều chưa chích vaccine 

COVID-19.
Theo CDC, virus adeno thường 

gây ra một căn bệnh giống như 
cảm lạnh hoặc cúm thông thường 
với các triệu chứng bao gồm ho, sốt, 
và đôi khi nôn mửa.

Mặc dù bệnh viêm gan có thể do 
vô số vấn đề gây ra, nhưng những 
nguyên nhân được biết đến nhiều 
nhất là do virus viêm gan A, B, và 
C – mặc dù CDC và các cơ quan y 
tế khác đã loại trừ những nguyên 
nhân đó. Theo các quan chức y tế, 
việc sử dụng rượu nhiều và trong 
thời gian dài, sử dụng quá liều ma 
túy, một số loại thuốc, và chất độc 

FDA hạn chế vaccine COVID-19 Johnson & Johnson do nguy cơ đông máu 

Những điều cha mẹ cần biết về sự gia tăng các ca viêm gan bí ẩn ở trẻ em

1-888-6697-888

Khám phá về yếu 
tố tuổi thọ NMN:

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

Phát hiện từ thí nghiệm 
về chất bổ sung NMN:

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

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

www.edvip.com

Điện thoại miễn phí: 

Mã giảm giá 
đặc biệt: 555

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

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

nhiên là NMN. Bổ sung chất NMN có thể làm 
tăng mức độ NAD + trong cơ thể, từ đó đạt 
được mục đích trì hoãn sự lão hóa và kéo dài 
tuổi thọ. Hàng chục nhà khoa học đã công bố 
hàng trăm bài báo về kết quả nghiên cứu của 
NMN trong lĩnh vực lão hóa trên các tạp chí 
khoa học nổi tiếng quốc tế, chứng minh đầy 
đủ rằng bổ sung NMN có tác dụng tăng cường 
miễn dịch và trì hoãn quá trình lão hóa một 
cách hiệu quả. Kể từ khi phát hiện ra NMN và 
NAD +, sáu giải Nobel Hóa học hoặc Sinh học 
đã ra đời.

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

TTS là thuật ngữ viết tắt tiếng 
Anh của chứng huyết khối kèm 
hội chứng giảm tiểu cầu, một dạng 
đông máu hiếm gặp.

Theo tuyên bố, sau khi phân 
tích, FDA nhận thấy rằng nguy cơ 
huyết khối kết hợp với lượng tiểu 
cầu trong máu thấp trong khoảng 
từ một đến hai tuần sau khi dùng 
vaccine J&J dẫn đến việc hạn chế 
sử dụng vaccine này.

Ông Marks lưu ý rằng các quan 
chức đã “giám sát chặt chẽ” vaccine 
J&J và sự xuất hiện của TTS trong 
khi FDA một lần nữa tuyên bố rằng 

“những lợi ích đã biết cũng như lợi 
ích tiềm năng của vaccine” hiện 
vẫn lớn hơn các phản ứng có hại.

Ông nói: “Cơ quan sẽ tiếp tục 
theo dõi tính an toàn của vaccine 
Janssen COVID-19 và tất cả các loại 
vaccine khác, đồng thời sẽ đánh giá 
kỹ lưỡng các thông tin an toàn mới, 
như vẫn làm trong suốt đại dịch từ 
trước đến nay.”

Cơ quan này cũng cung cấp các 
ví dụ về những người vẫn có thể sử 
dụng vaccine J&J, bao gồm những 
người bị “sốc phản vệ sau khi 
chích vaccine mRNA COVID-19”, 
những người lo lắng về việc sử 
dụng các vaccine mRNA và sẽ 
không chích vaccine COVID-19 
nếu như không được dùng J&J, và 
những người không chích ngừa 
vì khu vực của họ có tiếp cận hạn 
chế với vaccine mRNA COVID-19. 
Không rõ các hướng dẫn mới 
này sẽ được thực thi như thế nào.

Hôm 05/05, Johnson & Johnson 
đã đưa ra một tuyên bố sau thông 
báo của FDA và nói rằng “dữ liệu 
tiếp tục cho thấy kết quả ‘có lợi’ 
trong hồ sơ phân tích nguy cơ–
lợi ích đối với vaccine Johnson 
& Johnson COVID-19 ở người 
trưởng thành, khi so sánh với 
không chích vaccine.”

Công ty cho biết, “Johnson & 
Johnson tiếp tục hợp tác với các 
cơ quan y tế và các cơ quan quản 
trị trên toàn thế giới để bảo đảm 
các cá nhân và chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe được cảnh báo và có 
thông tin đầy đủ về các trường hợp 
TTS, giúp ích cho chẩn đoán chính 
xác, điều trị thích hợp, và báo cáo 
nhanh chóng.”

Việt Phương biên dịch

có thể dẫn đến viêm gan.
Theo Bệnh viện Mayo Clinic, 

các dấu hiệu và triệu chứng của 
bệnh viêm gan bao gồm vàng da, 
vàng mắt, buồn nôn, nôn mửa, tiêu 
chảy, nước tiểu sẫm màu, đau khớp, 
chán ăn, sốt, và mệt mỏi.

Tiến sĩ Nipunie Rajapakse, 
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm 
nhi khoa của Mayo Clinic cho 
biết: “Viêm gan chỉ là một thuật 
ngữ chỉ tình trạng viêm nhiễm của 
gan. Có thể có nhiều nguyên nhân 
khác nhau. Ở trẻ em, nguyên nhân 
phổ biến nhất là do nhiễm trùng – 
thường là nhiễm virus. Nhưng nó 
cũng có thể do một số loại thuốc, 
một số vấn đề về hệ thống miễn 
dịch chẳng hạn như viêm gan tự 
miễn, hoặc tiếp xúc với một số chất 
độc nhất định.”

Bà Rajapakse lưu ý rằng các 
triệu chứng viêm gan có liên quan 
đến “gan không thể thực hiện đúng 
chức năng của nó” và một “triệu 
chứng mà quý vị có thể nhận thấy 
là vàng da hoặc vàng mắt. Đôi khi 
vàng mắt là triệu chứng được phát 
hiện đầu tiên vì dễ nhìn hơn vàng 
da.” 

Bà nói: “Trẻ em cũng có thể kêu 

đau bụng, đặc biệt là ở phần bụng 
trên bên phải, nơi vị trí của gan, 
trẻ em có thể bị đau nhiều ở đó. 
Nhưng cơn đau có thể xuất hiện ở 
bất cứ chỗ nào của bụng. Quý vị có 
thể nhận thấy nước tiểu sẫm màu 
hoặc phân sáng màu.”

CDC đã xác nhận rằng họ 
đang điều tra các ca nhiễm bệnh 
ở Alabama, Arizona, California, 
Colorado, Delaware, Florida, 
Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, 
Louisiana, Michigan, Minnesota, 
Missouri, North Carolina, North 
Dakota, Nebraska, New York, 
Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, 
Tennessee, Texas, Washington, và 
Wisconsin.

Tính đến hôm 01/05, Tổ chức 
Y tế Thế giới đã đưa tin có khoảng 
228 trường hợp trẻ em nghi ngờ bị 
bệnh viêm gan này, với số lượng 
nhiều hơn đang được điều tra ở 
khoảng 20 quốc gia. Vương quốc 
Anh, quốc gia đầu tiên đưa tin các 
ca nhiễm cho cơ quan y tế Liên 
Hiệp Quốc, đã xác định 163 ca tính 
đến hôm 06/05.

Thanh Tâm biên dịch

LUCY NICHOLSON/REUTERS

PHILL MAGAKOE/AFP VIA 
GETTY IMAGES

ARIANA DREHSLER/AFP/GETTY IMAGES

Một phụ nữ được chích vaccine Johnson & Johnson COVID-19 ở Los Angeles, California, hôm 25/03/2021.

Các lọ vaccine Johnson 
& Johnson  được nhìn 

thấy tại Bệnh viện 
Klerksdorp khi Nam Phi 

tiến hành chiến dịch 
tiêm chủng vào ngày 

18/02/2021.

Các nhân viên y tế 
trong một bức ảnh tư 
liệu gần đây.
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Nguồn cảm hứng
Johanna Schwaiger, điêu khắc gia và là 
giảng viên của Học Viện New Masters 
chia sẻ rằng cô may mắn được làm việc 
cùng giáo sư Trương trong thời gian học 
việc ngắn hạn vào năm 2003 tại xưởng của 
ông ở vùng ngoại ô thành phố New York.

“Cuộc gặp gỡ với giáo sư Trương 
Côn Luân là một cột mốc lớn trong 
hành trình trở thành nghệ sĩ của tôi. 
Tôi đã rất ngạc nhiên trước kỹ năng 
điêu luyện và đức kiên nhẫn mà ông ấy 
dành cho công việc của mình. Nhưng 
ấn tượng lớn nhất mà ông để lại cho 
tôi là sự vị tha và lạc quan sau tất cả 
những gì mà ông đã trải qua khi bị 
giam giữ tại Trung Quốc.”

“Tinh thần của ông ấy không hề 
suy sụp, mà hoàn toàn ngược lại. Sứ 
mệnh của ông rất rõ ràng, và ông sáng 
tác nghệ thuật không vì bản thân mình 
mà nhằm tôn vinh sự thật và cái đẹp. 
Ông làm việc với nhiều tác phẩm suốt 
cả ngày, và mỗi tác phẩm đều có yêu 
cầu cao. Có một tác phẩm mà ông dành 
nhiều tâm sức hơn cả, đó là một bức 
tượng Đức Phật có kích thước lớn hơn 
người thật.”

Câu chuyện của giáo sư
Trương Côn Luân
Ông Kacey Cox, nhà làm phim có trụ sở 
tại Toronto, đã dành bảy năm để đồng 
hành cùng triển lãm Nghệ thuật Chân 
Thiện Nhẫn trong hành trình xuyên 
thế giới cho bộ phim tài liệu “Nghệ 
thuật thiêng liêng” (Sacred Art).

Ông Cox đã ghi lại một cuộc phỏng vấn 
thân mật với giáo sư Trương về trải nghiệm 
khi bị giam giữ tại Trung Quốc cũng 
như sứ mệnh của ông trong nghệ thuật, 
mà ông đã từng chia sẻ với tạp chí trực 
tuyến Canvas của Học viện New Masters.

Giáo sư Trương nói: “Tôi là giám 
đốc Khoa Điêu Khắc của Trường Nghệ 
Thuật Sơn Đông. Năm 1985, tôi đã làm 
một bức tượng cao 15 mét tại mỏ Hưng 
Long. Vào năm 1986, tôi làm một bức 
tượng thời nhà Đường cao 30 mét. Đó 
là bức tượng cao nhất ở Trung Quốc 
vào thời điểm đó. Tôi đã ở đỉnh cao của 
sự nghiệp nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa 
trọn vẹn. Bất kể bạn có bao nhiêu tiền 
và bạn nổi tiếng như thế nào… những 
thứ này chỉ tồn tại trong vài thập niên. 
Tôi không biết ý nghĩa của đời mình.”

Năm 1989, trong hành trình tìm 
kiếm ý nghĩa cuộc sống và nghệ 
thuật, giáo sư Trương đã chuyển đến 
Montreal và giảng dạy tại Đại Học 
McGill danh tiếng.

Mãi đến năm 1996, khi ông quay về 
Trung Quốc để chăm sóc mẹ vợ và biết 
về môn thiền định Pháp Luân Công, 
ông mới cảm thấy mình trở thành một 
con người mới.

“Khi đáp phi cơ trở về Trung Quốc, 
tôi nhận thấy Pháp Luân Công đang 
được truyền bá rất nhanh. Ở hầu hết 
các sân cỏ và quảng trường, mọi người 
đang luyện các bài công pháp thiền 
định của Pháp Luân Công trong yên 
bình… Điều đó thật tuyệt vời.”

Năm 1999, Trung Cộng bắt đầu một 
chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công. 
Hàng triệu người đã mất việc làm; 
nhiều người đã bị bỏ tù, tra tấn, và thậm 
chí bị sát hại. Ông tiếp tục giải thích:

“Trung Cộng đã sử dụng tất cả các 
cơ quan, báo chí, đài phát thanh và 
truyền hình, thậm chí huy động cả 
quân đội và công an nhà nước. Cả đất 
nước chìm trong khủng bố. Đó là một 
cuộc truy lùng quy mô lớn.”

“Lúc đó, tôi muốn làm một bức 
tượng Đức Phật cao 75 mét. Nhưng kể 
từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi 
đã bị đưa vào danh sách đen và luôn 
gặp nguy hiểm. Tôi cũng trở thành nạn 
nhân và bị giam giữ.”

Giáo sư Trương quyết định viết một 
lá thư gửi cho chính phủ Trung Quốc, 
giải thích rằng đức tin của mình vào 
Pháp Luân Công là có ích cho xã hội. 
Vào tháng 7/2000, giáo sư Trương bị 
công an tạm giữ. Trong một trại giam, 
ông đã bị tra tấn bằng dùi cui điện.

“Bạn có thể ngửi thấy mùi da thịt 
bỏng rát,” ông nhớ lại. Chân và tay của 
ông bị bỏng nặng; chân trái bị thương 
nặng đến mức ông gặp khó khăn khi đi 
lại trong suốt 3 tháng trời.

“Tôi bị theo dõi suốt 24 giờ một 
ngày bởi một nhóm lính canh. Sau vô 
số buổi tẩy não, lừa dối, ép buộc và tấn 
công tâm lý, tôi hầu như gục ngã. Việc 
tra tấn tinh thần như vậy còn tồi tệ hơn 
cả những tra tấn về thể xác. Họ chuyển 
tôi đến Trại Lao Động Cưỡng Bức Loan 
Thôn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho 
việc có thể bị chết ở đó, bởi vì trại Loan 
Thôn nổi tiếng với việc bức hại các học 
viên đến chết. Tôi đã không nghĩ rằng 
mình có thể sống sót.”

“Trước sự ngạc nhiên của tôi, họ đã 
sử dụng một cách tiếp cận hoàn toàn 
khác. Một phó chính ủy nói, 'Chúng 
ta có một giáo viên nghệ thuật ở đây. 
Ông có thể dạy vẽ không?' Tôi nói, 
‘Tôi không có hứng thú.’ Sau đó, anh 
ta ép tôi ngồi ở đó. Anh ta mang bút 
lông, mực và giấy đến và bảo tôi vẽ. 
Tôi thực hiện hai nét cọ. Anh ta ghi 
hình lại. Rồi họ tung tin này ra công 
chúng để lừa dối mọi người. Điều này 
làm tôi đau đớn nhất. Sự tàn phá về 
tinh thần vẫn còn tiếp diễn cho đến 
ngày nay.”

Đoạn phim cưỡng chế này về sau 
đã bị các quan chức cộng sản vu khống 
rằng ông đã từ bỏ Pháp Luân Công và 
hợp tác với chính quyền. Tuyên truyền 
dối trá này đã được gửi cho nhóm các 
quan chức Canada đang gây sức ép 
buộc chính phủ Trung Quốc phải thả 
ông Trương.

Với sự giúp đỡ của Tổ Chức Ân Xá 
Quốc Tế và chính phủ Canada, giáo sư 
Trương được trả tự do sớm khỏi trại 
giam vào ngày 10/1/2001 và trở về nhà 
ở Canada. Từ đó, quyết tâm bảo vệ tự 
do tín ngưỡng ở Trung Quốc trong ông 
trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Ngày nay, một số lượng lớn các học 
viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi 
pháp trong các nhà tù. Tôi phải thay mặt 
họ lên tiếng ngăn chặn cuộc bức hại. Tôi 
không thể chỉ quan tâm đến hạnh phúc 
của bản thân mình. Nhưng tôi nên làm gì? 
Nghệ thuật là nghề nghiệp của tôi. Tôi chỉ 
có thể làm điều đó thông qua nghệ thuật.”

“Tôi đã nghĩ, rằng tôi có nên bắt 
đầu một cuộc triển lãm nghệ thuật 
không? Tôi không thể kêu gọi các 
học viên từ Trung Quốc đóng góp 

các tác phẩm vì họ đang bị bức hại, 
vậy nên tôi tìm kiếm những nghệ sĩ 
ngoại quốc. Tôi gọi điện và gửi email. 
Tôi bắt đầu tìm kiếm họ ở khắp nơi.”

“Vào thời điểm đó, chúng tôi đã tập 
hợp được 15 nghệ sĩ cùng chung sứ 
mệnh. Lúc bắt đầu, chúng tôi không 
chắc cần phải làm gì. Vì tôi có kinh 
nghiệm về hội họa, nên trong nhiều 
trường hợp, tôi thực hiện bố cục, còn 
người khác thì vẽ.”

“Triển lãm đầu tiên diễn ra năm 
2004, tại Hoa Thịnh Đốn. Mục đích của 
tôi là khiến các chính phủ trên thế giới 
thức tỉnh về vấn đề này và kêu gọi công 
lý. Một số thành viên Quốc hội đã đến 
xem cuộc triển lãm. Họ rất cảm động. 
Họ nói rằng nhiều người hơn nữa nên 
xem những bức tranh này. Điều này đã 
truyền cảm hứng cho chúng tôi. Vậy 
nên sau này chúng tôi bắt đầu tổ chức 
triển lãm trên khắp thế giới.”

Bên cạnh các công việc đó, giáo sư 
Trương vẫn tiếp tục hoàn thiện tác 
phẩm bức tượng Đức Phật.

“Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên thế 
nào khi nhìn thấy tác phẩm điêu khắc 
có kích thước lớn hơn kích thước 
người thật, được chế tác tinh xảo tại 
nơi làm việc của ông. Một hình ảnh 
đại diện cho Đức Phật, một bậc giác 
giả ở thế giới khác, tỏa ra năng lượng 
của lòng từ bi thuần khiết khiến nước 
mắt tôi chực trào ra,” cô Johanna 
Schwaiger nhớ lại.

Người sống sót sau thảm họa diệt 
chủng người Áo và là nhà thần kinh 
học, nhà văn Victor Frankl đã viết rằng 
“những gì muốn tỏa sáng thì phải chịu 
đựng sự thiêu đốt.” Những thử thách và 
lòng mộ đạo đã rèn nên giáo sư Trương, 
một nghệ sĩ tỏa sáng như ngọn hải đăng 
của đức tin, nhẫn nại, công lý và vẻ đẹp 
cho tất cả chúng ta.

Để xem bộ phim tài liệu “Sacred Art”, 
vui lòng truy cập SacredArtFilm.com

Masha Savitz là nhà báo, tác giả của 
“Fish Eyes for Pearls”, họa sĩ và nhà làm 
phim, người viết kịch bản và đạo diễn 
cho bộ phim tài liệu “Red Reign”.

Phương Du biên dịch

(Trái) Chân 
dung Hoàng đế 
Khang Hy trong 

lễ phục với 
một chiếc bút 

lông trên tay 
(1662–1722), 
do các họa sĩ 
khuyết danh 

cung đình thực 
hiện; (Phải) 

Vua Louis XIV 
của Pháp, của 

Hyacinthe 
Rigaud, 1701.

(Trái) Đồ sứ Trung Quốc; (Phải) 
Dụng cụ của Âu Châu thế kỷ 17.

Từ trái: tranh trong cuốn sách ‘État 
présent de la Chine’ của Joachim 
Bouvet (1697). Phải: Khổng Tử 
Sinarum Phiosystemhus (Cuộc đời 
và Công trình của Khổng Tử), được 
Cha Philip Coupet và Cha Prospero 
Intorchetta viết vào năm 1687.

Tranh minh họa năm 1736 của Jean-Baptiste DuHaldace mô tả ba tu sĩ Dòng Tên Âu Châu sống ở Trung Quốc. 

Chân dung ông Gottfried 
Leibniz (1646-1716), triết gia 
người Đức .

Không có sự chỉ dẫn 
từ Thượng Đế, khả 
năng nhận thức đối 
với sự đúng đắn và 
lý trí của con người 
chưa bao giờ được 
hoàn hảo đến vậy, 
chưa bao giờ đạt 
được sức mạnh 
tuyệt vời như vậy.
Phần mở đầu của bản dịch 
tiếng Latinh đầu tiên của 
Analects về những lời dạy
 của Khổng Tử.

Nếu một người, 
là một triết gia, 
muốn có ý tưởng 
về những gì đã xảy 
ra trên thế giới, 
trước hết người đó 
phải hướng nhìn 
về phương Đông, 
cái nôi của mọi 
nghệ thuật, nơi mà 
phương Tây mắc 
nợ mọi thứ.
Voltaire, Nhà văn Pháp

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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thuật, bắn cung, âm nhạc, và nhiều lĩnh 
vực khác.

Những vị khách bất ngờ mới đến được 
hoàng đế trọng dụng đến mức hoàng đế 
cho phép họ ngồi trên ghế bành bên cạnh 
ngài trong cung điện hoàng gia. Các nhà 
truyền giáo đã chỉ dẫn cho vua về hình 
học, thiên văn học, và lý thuyết âm nhạc 
phương Tây. Ngoài ra, họ còn trao cho 
vua những thiết bị khoa học phương Tây 
và kể cho ông nghe về vua Louis XIV. 
Hãy tưởng tượng niềm vui của Hoàng 
đế Khang Hy khi bất ngờ được tiếp cận 
với kiến   thức của một lục địa khác. Một 
kỷ nguyên mới đã bắt đầu trong văn hóa 
Trung Quốc.

Hoàng đế Khang Hy đã ra lệnh xây 
dựng các trường học theo cách của 
các trường ở Pháp, dịch các sách giáo 
khoa y học phương Tây sang tiếng 
Trung Quốc, và với sự giúp đỡ của 
người phương Tây ông cho vẽ một bản 
đồ Trung Quốc hoàn chỉnh. Với mong 
muốn tiếp tục giao thương, ông đã cử 
một nhà truyền giáo trở lại Pháp với 
những món quà dành cho vua Louis 
XIV. Chúng ta cũng có thể hình dung 
về sự huyên náo khi tàu cập bến. Khi 
mở tất cả các thùng chứa các bản ghi 
chép của Trung Quốc cổ đại, các tác 
phẩm nghệ thuật, trang phục, đồ nội 
thất, các phát minh và các báu vật 
phương Đông khác… một kỷ nguyên 
mới hiện diện ở Âu Châu. Các giá trị 
văn hóa như triết học Đông phương, đồ 
gốm sứ, trà, tơ lụa đã trở thành niềm 
đam mê và nguồn cảm hứng hàng thế 
kỷ của người Pháp.

Giống như một hình ảnh phản chiếu, 
trong thời kỳ hoàng kim của văn hóa 
Trung Quốc ở Pháp, người Âu Châu đã 
đào tạo đều đặn cho người Trung Quốc 
cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật, tạo 
nên những thành tựu đáng kinh ngạc: 
giới thiệu các trường phái mỹ thuật, chế 
tạo thủy tinh, nghiên cứu y học, và nhiều 
thứ hơn thế nữa.

Vào năm 40 tuổi, Hoàng đế Khang Hy 
bị bệnh sốt rét, lúc đó thuốc của Trung 
Quốc tỏ ra không công hiệu. Hai nhà 
truyền giáo đã dâng lên vua thuốc ký-
ninh (quinine), và thuốc này đã chữa 
khỏi bệnh cho vua. Sau khi hồi phục, 
ngài ban thưởng cho họ hai ngôi nhà ở 
Cổng Tây An.

Mặc dù họ chưa bao giờ gặp mặt, cả 
hoàng đế Khang Hy và vua Louis XIV 
đều ảnh hưởng lẫn nhau về cách trị vì và 
tổ chức chính quyền, và ở cả hai quốc gia 
đều có những cải tiến. Người Âu Châu 
cảm động trước lòng nhân từ khi vị hoàng 
đế này thường xem xét lại những trường 
hợp tù nhân bị tội tử hình. Truyền thống 
Âu Châu là ban tặng và bổ nhiệm các vị 
trí, danh hiệu trong hệ thống chính trị, 
thường là được lưu truyền cho các thành 
viên trong gia đình từ thế hệ này sang thế 
hệ khác, nhưng phương thức này đã được 
sửa đổi theo hệ thống thi tuyển quan lại 
của Trung Quốc.

Kỹ thuật, đồ gốm sứ, sách, và bản 
đồ được tạo ra trong thời đại khám phá 
xuyên lục địa này được trưng bày trong 
các cuộc triển lãm bảo tàng trên khắp 
thế giới. Những ảnh hưởng trên lĩnh 
vực khác như là mô hình quản trị mới, 
mỹ thuật, và nghiên cứu khoa học – là 
những kho báu kết tinh trong cuộc sống 
hiện đại của chúng ta.

Bất chấp sự cách biệt hàng ngàn 

dặm, và sự khác biệt lớn giữa các dân 
tộc, Hoàng đế Khang Hy của triều đình 
Đại Thanh Trung Quốc và Vua Louis 
XIV, quốc vương quyền lực của Pháp, 
vẫn chuyển giao kiến   thức văn hóa to 
lớn có tác động lớn lao cho đến ngày nay. 
Những thành tựu khoa học mới nhất đã 
đến được với Vương quốc Trung Hoa và 
khiến vua rất đỗi kinh ngạc, và triết học 
sâu sắc của phương Đông đã hiện diện 
trước các nhà tư tưởng của toàn bộ Lục 
địa già cỗi.

Từ Tây sang Đông
Một hình ảnh mang tính biểu tượng của 
thời kỳ này ghi lại sự giao thoa: các nhà 
truyền giáo Dòng Tên mặc trang phục 
quan lại nhà Thanh đứng cạnh một 
quả cầu trong hoàng cung Trung Quốc. 
Thiên văn học, toán học, vật lý và hóa 
học mà họ đem đến đã cuốn hút vị hoàng 
đế trẻ tuổi.

Thời trẻ, vua Khang Hy đặc biệt quan 
tâm đến các thiên thể. Ông Ferdinand 
Verbiest, tu sĩ Dòng Tên người Flemish, 
người trở thành bạn thân của hoàng đế, 
đã đề cập trong một bức thư riêng khi đi 
thị sát với nhà vua như sau:

“Dưới bầu trời đêm quang đãng, 
hoàng đế quan sát bầu trời và yêu cầu tôi 
nói cho ông ấy biết về các chòm sao bằng 
ngôn ngữ Trung Quốc và bằng ngôn ngữ 
của ông [tiếng Mãn]. Tôi nghĩ rằng ông 
đã quan tâm đến khoa học tự nhiên từ 
rất lâu rồi."

Vua Khang Hy đã phong cho những 
người truyền giáo làm gia sư của mình, 
và dưới sự hướng dẫn cẩn thận của họ, 
ông đã có được những kiến   thức phong 
phú trong lĩnh vực thiên văn học và toán 
học. Họ sử dụng toán số học để tính 
toán kinh tuyến mặt trời, và các vành 
đai thiên văn để đo độ xa của các ngôi 
sao. Trong một lần đến thăm miền nam 
Trung Quốc, vua Khang Hy đã sử dụng 
phương pháp mức độ cồn (spirit level) 
để đo mực nước và phát hiện ra sai lầm 
trong cách các quan lại của ông kiểm soát 
mực nước  hồ Hồng Trạch (Hongzehu).

Nhiều người ở Trung Quốc đã rất 
ngạc nhiên khi hoàng đế Trung Quốc đã 
có được kiến   thức hoàn hảo về công nghệ 
phương Tây. Nhưng mối quan tâm của 
vua Khang Hy vượt ra ngoài các ngành 
khoa học chính xác: ông tìm hiểu về chế 
độ quân chủ của phương Tây và bắt đầu 
hệ thống hóa thông tin từ ngoại quốc và 
phổ truyền trong dân chúng.

Ông yêu cầu hoàng tử thứ ba là Vân 
Chi (Yinzhi) thành lập viện toán học – 
nơi người Mãn Châu và người Hán tài 
năng làm việc cùng nhau, nghiên cứu 
và quan sát các định luật toán học và 
thiên văn. Trong các buổi thiết triều, vua 
Khang Hy đã giảng về khoa học tự nhiên 
từ Âu Châu, dạy các hoàng tử trẻ và chín 
đại thần về thiên văn học, hệ thống lịch, 
số học, và kỹ thuật công nghệ. Những 
người xuất sắc được gửi đến các viện 
nghiên cứu thiên văn, hoặc được cử đi 
khảo sát vương quốc và lập bản đồ bằng 
các kỹ thuật mới học được.

Vua Khang Hy đã cho phép các nhà 
truyền giáo phương Tây mặc trang phục 
cung đình Trung Hoa tại triều đình và 
đeo thánh giá, một biểu tượng của đức tin 
Cơ đốc giáo. Sự tận tâm của họ đã khiến 
hoàng đế cảm động và đơm hoa kết trái 
khi vào năm 1692, Công giáo được triều 
đình chấp thuận chính thức. Lúc này 
xung đột tôn giáo vẫn diễn ra ở Âu Châu; 
đây được xem là một sự nhượng bộ hào 
phóng của hoàng đế Trung Quốc, mặc dù 
có nhiều ý kiến bất đồng.

Các nhà truyền giáo đến phương 
Đông chủ yếu đến để chuyển đổi người 
phương Đông sang đức tin Cơ Đốc, 
nhưng khi đến Vương quốc Trung Hoa 
này, họ nhận thấy rằng cư dân ở đây đã 
có kiến   thức và cách giải thích riêng về 
thế giới. Cũng như địa lý phương Tây, 
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Nghệ sĩ Trương Côn Luân: Từ tù nhân lương tâm đến 
nhà dẫn dắt nghệ thuật quốc tế

(Trái) Một bức tượng Bồ Tát ¾ kích thước thật, 2008, Trương Côn Luân. Đá nhân tạo và đá hoa cương; (Phải) Ông Trương Côn Luân trong buổi khai mạc “Triển lãm 
Quốc tế Chân Thiện Nhẫn” tại Florence, Ý, tại Phòng Tranh Aria vào năm 2015.

Tác phẩm điêu khắc từ trải nghiệm của chính Trương 
Côn Luân, 2002, về một phương pháp tra tấn phổ biến 
mà ông đã phải chịu đựng ở Trung Quốc.

ALL PHOTOS COURTESY OF KACEY COX FROM “SACRED ART”

số học và một loạt các thành tựu khoa 
học, chiều sâu và sự bí ẩn của các giáo 
lý tâm linh truyền thống Trung Quốc 
vẫn lưu truyền mạnh mẽ. Đó là thuyết 
‘trung dung’ của Khổng Tử giáo và Đạo 
đức kinh của Lão Tử. Điều này đã gây ấn 
tượng sâu sắc cho các nhà truyền giáo.

Từ Đông sang Tây
Giáo lý Trung Quốc cũng thâm nhập 
vào Âu Châu. Bản dịch tiếng Latinh đầu 
tiên của Analects về những lời dạy của 
Khổng Tử, có những lời sau đây trong 
phần mở đầu:

“Không có sự chỉ dẫn từ Thượng Đế, 
khả năng nhận thức đối với sự đúng đắn 
và lý trí của con người chưa bao giờ được 
hoàn hảo đến vậy, chưa bao giờ đạt được 
sức mạnh tuyệt vời như vậy.”

Vào thế kỷ 16 và 17, chiến tranh tôn 
giáo vẫn diễn ra ở Âu Châu, nhưng triết 
lý nhân văn, hòa bình từ đế chế Đông 
phương này đã được mọi người đón nhận 
với sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Ông Gottfried Wilhelm Leibniz, một 
triết gia nổi tiếng người Đức, đã là trở 
thành người sáng lập tư tưởng Trung 
Quốc ở Âu Châu. Có lần ông đã viết:

“Xét về sự băng hoại của đạo đức đã 
đi xa đến mức nào, tôi thấy rằng cần phải 
đưa  các nhà truyền giáo Trung Hoa đến 
với chúng ta để giảng dạy về mục đích và 
thực hành thần học tự nhiên, cũng giống 
như chúng ta cử các nhà truyền giáo 
hướng dẫn họ về thần học Khải Huyền.”

Trong suy nghĩ của ông Leibniz, hiểu 
biết sâu sắc hơn về triết học Trung Quốc 
sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Do đó, 
ông đã truyền lại một cách có hệ thống 
những kiến   thức uyên thâm về truyền 
thống Nho giáo ở Âu Châu.

Những tư tưởng uyên thâm của người 
Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhà 
văn Pháp Voltaire, người từng tuyên bố 
rằng triết học đạo đức Trung Quốc là 
“khoa học quan trọng nhất”. Ông cho 
rằng Trung Quốc là “quốc gia văn minh 
thông thái nhất vũ trụ” và từng nổi tiếng 
với một nhận xét đầy thiện cảm.

“Nếu một người, là một triết gia, 
muốn có ý tưởng về những gì đã xảy ra 
trên thế giới, trước hết người đó phải 
hướng nhìn về phương Đông, cái nôi của 
mọi nghệ thuật, nơi mà phương Tây mắc 
nợ mọi thứ.”

Matteo Ricci, nhà truyền giáo Dòng 
Tên, là người đầu tiên tiết lộ những bí mật 
của nền văn hóa đạo đức của Trung Quốc 
và bắt đầu quá trình lâu dài để truyền bá 
với người Âu Châu. Paris trở thành thủ 
đô của nghiên cứu về chinoiserie [Trung 
Hoa học], nơi thu thập nhiều tài liệu để 
chuyển ngữ. Năm 1814, Viện Hàn lâm 
Khoa học ở Pháp tổ chức một khóa giảng 
về Trung Hoa học, và nghiên cứu về 
Trung Quốc lần đầu tiên trở thành một 
phần chính thức của chương trình học 
thuật phương Tây.

Nhìn lại, có thể nói rằng nhiều người 
sau này đã hiểu sai những gì họ gặp 
phải trong văn hóa Trung Quốc. Nhưng 
những người như triết gia Leibniz đã 
chân thành, và kiên nhẫn để hiểu truyền 
thống triết học Trung Quốc với đạo lý 
kính Trời và tự nhiên. Họ tin rằng điều 
này có thể dẫn nhân loại đến một con 
đường tốt hơn và hoàn hảo hơn.

Nhờ sự giao thoa rộng rãi giữa các nền 
văn hóa, thời kỳ này rất tráng lệ. Chưa 
bao giờ hai nền văn minh vĩ đại của Đông 
và Tây lại gần nhau đến thế. Phải chăng 
số phận đã định trước rằng Hoàng đế vĩ 
đại Khang Hy và Vua Louis XIV, dựa vào 
trí tuệ của mình, đã đem đến cho dân tộc 
của cả hai quốc gia những cơ hội tuyệt 
vời để cải thiện và hoàn thiện bản thân 
thông qua việc nghiên cứu sâu sắc về nền 
văn hóa của nhau? 

Câu trả lời xin dành cho độc giả.

Minh Khanh biên dịch

Lịch sử mối 
liên hệ giữa 
phương Đông 
và phương Tây

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN
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JEFF MINICK 

Lợi ích của thể thao đối với người 
trẻ cũng như người lớn tuổi 
là quá nhiều và quá rõ ràng.

Đầu tiên, và là điều tất 
nhiên, thể thao là một hình thức giải trí 
về thể chất và đem lại niềm vui. Một thủ 
môn 9 tuổi của một đội bóng, một học 
sinh năm hai trung học đã vào được đội 
bóng chày trường, một người chơi bóng 
chuyền đã được tuyển vào đội bóng 
trường đại học của cô, một thanh 
niên 30 tuổi đang chơi cho đội 
bóng softball của nhà thờ, một 
bác sĩ nha khoa sáu mươi tuổi 
tham gia chạy đường dài 5K 
(chạy 5km) vài lần mỗi năm: Tất 
cả những người này – và có hàng triệu 
người như họ – đang tập luyện mỗi 
ngày để giúp tim đập tốt, phát triển cơ 
bắp, và giữ luôn cân đối về thể chất và 
tinh thần . Hầu hết họ đều hài lòng với 
những hoạt động như vậy.

Tiếp đó là niềm vui lan tỏa khi được 
xem các vận động viên tỏa sáng trên 
sân vận động và các sân đấu. Bà mẹ kia 
đang cổ vũ cho con gái tuổi teen của 
mình trong cuộc thi đấu khúc côn cầu 
và người đàn ông nọ đang reo hò ngay 
trước chiếc tivi màn ảnh rộng cho đội 
Green Bay Packers yêu thích của ông, 
trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu và 
căng thẳng về các sự kiện quan trọng 
hoặc công việc đều bị xóa sạch.

Người dân Hoa Kỳ, cũng giống như 

mọi dân tộc khác, từ lâu đã yêu thích 
những cuộc tranh tài như vậy. Và tôi 
muốn nâng ly chúc mừng cho hoạt động 
thể hiện phong cách sống tuyệt vời của 
người Mỹ.

Đầu tiên, lời thú tội  
Dạo này, trừ phi đó là một giải đấu có 
liên quan đến các đứa cháu của tôi, tôi 
thì không phải là người hâm mộ thể 
thao. Lần cuối cùng tôi quan tâm đến 
thể thao là kỳ Thế Vận Hội năm 1976 – 
khi đó các thành viên ban giám khảo, 
hầu hết họ đến từ các quốc gia cộng 
sản, không công nhận chiến thắng của 
những võ sĩ đấm bốc Hoa Kỳ. Kể từ cuối 
những năm đôi mươi của tôi, tôi không 
còn quan tâm đến đá banh chuyên 
nghiệp hoặc bóng rổ NCAA nữa. Tôi 
không còn nhớ được lần cuối cùng 

mình xem một trận Siêu Cúp 
Bóng Bầu Dục là khi nào.

Khi còn ở bậc trung học, 
tôi đã chạy việt dã và chơi đá 

banh trong năm cuối của mình. Tôi đã 
vào đại học quân đội trong 18 tháng, đã 
chơi đấm bốc, đấu vật, chơi cho giải túc 
cầu và bóng chuyền nội bộ của trường, 
luyện bơi lội, và thể hình.

Công việc, xây dựng gia đình, cùng với 
các nghĩa vụ và quyền lợi khác đã kéo tôi 

ra khỏi đam mê với các môn thể thao.
Tuy nhiên vào ngày cuối 

tuần hôm 19/03, tôi đã đến Fort 
Wayne, tiểu bang Indiana, tại 

Vòng Bán Kết NCAA Division 
III môn bóng rổ nam. Đội Randolph-
Macon College (RMC) đã chiến thắng 
trong trận đấu này, và John bạn tôi, là 
một fan cứng của đội, đã rủ tôi cùng 
tham dự sự kiện này. Mặc dù tôi không 
quan tâm đến RMC hay bóng rổ, tôi đã 
dành 10 giờ để lái xe đến Fort Wayne vì 
người bạn đó.

Và khi đã có mặt ở đó, trong War 
Memorial Colosseum (Đấu Trường Kỷ 
Niệm Chiến Tranh) của Allen County, 
tôi được nhắc nhở về tầm quan trọng 
thiết yếu của thể thao với nền văn hóa 
của chúng ta. Không chỉ là chất keo kết 
dính đất nước chúng ta lại với nhau – cả 
những người theo chủ nghĩa tự do và 
những người bảo thủ đều có thể tìm thấy 
điểm chung khi nói về đội hoặc cầu thủ 

yêu thích của họ – thể thao còn dạy cho 
chúng ta thêm nhiều bài học khác nữa.

Tình đồng đội
Trên chiếc áo nỉ được các cầu thủ RMC 
khoác bên ngoài đồng phục thi đấu của 
họ, phía trên logo của đội bóng là một 
dòng chữ “Gia Đình”.

Và rồi khi quan sát họ thi đấu vào 
buổi cuối tuần đó, chứng kiến họ thổi 
bay đối thủ, tôi lập tức hiểu rằng, những 
người này giống như là thành viên của 
một gia đình vậy. Họ thường xuyên ôm 
nhau hoặc đập tay nhau; những cầu thủ 
dự bị bên ngoài thì liên tục hò reo cổ vũ 
cho đồng đội đang thi đấu, và tất cả đều 
lắng nghe huấn luyện viên của mình một 
cách chăm chú trong giờ giải lao.

Những người hâm mộ trên khán đài 
cũng biểu lộ ra loại tình cảm như thể họ 
cùng trong gia đình này. Nhiều người 
trong đó khá nhiều tuổi và tóc cũng đã 
hai màu; một số cũng đã từng chơi tại 
RMC, nhưng tất cả họ, cả một người phụ 
nữ đến đây từ đất nước Ý, vô cùng hăng 
hái cổ vũ cho đội nhà. Những cầu thủ 
đó đã kéo tất cả lại với nhau, cho họ một 
mục tiêu chung và một buổi cuối tuần 
quay về với những kỷ niệm vốn dĩ có ý 
nghĩa rất lớn với họ.

Trong bộ phim “Sân Cỏ Của Những 
Giấc Mơ”, tác giả Terence Mann (Diễn 
viên James Earl Jones) đã nói như thế này 
về Bóng Chày:

“Họ sẽ xem trận thi đấu và điều đó 
sẽ như thể họ đang ngâm mình trong 
những vùng nước phép thuật nhiệm 
màu. Những ký ức này sẽ dày đặc đến 
nỗi họ phải vuốt nó ra khỏi khuôn 
mặt… Có một thứ vẫn luôn không thay 
đổi sau nhiều năm, là bóng chày. Hoa 
Kỳ đã lăn bánh như một đội quân xe ủi 
đường. Đất nước này đã từng bị xóa như 
một chiếc bảng đen, rồi xây lại, và lại 
phá hủy một lần nữa. Nhưng môn bóng 
chày này vẫn không thay đổi. Sân cỏ 
này, trận đấu này: Nó là một phần quá 
khứ của chúng ta, Ray*. Nó nhắc nhở 
chúng ta về một thời kỳ đã từng rất tốt 
đẹp và nó sẽ quay lại.”

Tôi đã chứng kiến những lọ nước phép 
thuật như thế tại đấu trường Fort Wayne.

(Trên) Một Đạo sĩ đang 
bậc thềm trong một Đạo 
quán ở Tây Ninh, tỉnh 
Thanh Hải, Trung Quốc 
vào ngày 14/10/2005.

(Dưới) Lý Tiểu Long và 
Robert Wall trong bộ 
phim kung-fu huyền thoại 

“Long Tranh Hổ Đấu”.

Người ta gọi bảo quang 
mà Thần Phật hiển hiện 
ra là “Phật quang” hoặc 
là “Kim đỉnh tường 
quang”, và xem điều này 
là biểu tượng của sự may 
mắn cát tường.
(Ảnh minh họa)

Bất chấp tuổi tác của các thành viên, một đội thể thao thường giống như một gia đình.

Thể thao chứa đựng 
nhiều điều hơn việc 
chỉ là một sân chơi với 
bóng, các bàn thắng, 
lưới, cột hoặc là những 
cái rổ. Chúng là tất 
cả những gì thuộc về 
tình yêu và sự kết nối, 
không phải là màu cờ 
sắc áo hay tín điều. 

Bằng cách 
nghiên cứu 
chúng [Đạo 
giáo] một cách 
đúng đắn, 
chúng ta có thể 
đạt được trí huệ 
thâm sâu hơn 
về bản thân và 
vũ trụ.

Xem tiếp trang 18

Thể thao khắc họa 
phong cách sống 
Hoa Kỳ
Gìn giữ giấc mơ Hoa Kỳ: Ba ly rượu mời
những người ái mộ thể thao

NHƯ CHI 

Ngày nay, tại một vài danh sơn đại xuyên 
hoặc các ngôi chùa miếu nổi tiếng, đôi lúc 
người ta sẽ nhìn thấy “Phật quang”. Người 
tín Phật tin rằng đây là một loại tín tức 
nào đó mà Thiên Thượng muốn truyền 
đạt đến con người; người không tin Phật 
thì bài xích và cho rằng đó là hiện tượng 
tự nhiên. Tuy nhiên, từ phương diện trên 
mặt chữ mà nhìn thì thấy “Phật quang” ắt 
hẳn có liên quan đến “Phật”.

Về nguồn gốc của cách gọi “Phật 
quang”, dân gian có truyền thuyết như sau:

Mấy nghìn năm trước vào những năm 
Vĩnh Bình nhà Đông Hán, dưới đỉnh Hoa 
Nghiêm thuộc núi Nga Mi có một ông 
lão sống bằng nghề hái thuốc; người ta 
gọi ông là “Bồ Công”. Ông là một người 
lương thiện, thích giúp đỡ người khác, đã 
làm rất nhiều việc tốt. Ông có mối quan 
hệ giao hảo với hòa thượng Bảo Chưởng 
ở chùa Bảo Chưởng dưới chân núi Bảo 
Chưởng, hai người thường xuyên cùng 
nhau đàm luận Phật Pháp.

Một ngày nọ, ông lão Bồ Công đang 
hái thuốc trên núi thì đột nhiên nghe thấy 

Truyền thuyết dân gian: 

Nguồn gốc của 
‘Phật quang’

trên bầu trời có thiên nhạc vang lên. Ông 
thuận theo tiếng nhạc ngẩng đầu nhìn lên 
thì trông thấy một nhóm người đang cưỡi 
mây lành ngũ sắc bay về hướng đỉnh Kim 
trên núi Nga Mi. Vốn là người có huệ căn, 
ông biết rằng họ nếu không phải là Tiên 
thì cũng là Thần; do đó ông lập tức nhanh 
chóng chạy theo về phía đỉnh Kim.

Sau khi đến đỉnh Kim, ông lão Bồ 
Công nhìn thấy biển mây cuồn cuộn dưới 
hòn đá Xả Thân phát ra ánh sáng rực rỡ. 
Trong muôn đạo hào quang, có một vị 
Tiên nhân có sức thu hút đặc biệt. Vị ấy 
đầu đội vương miện bằng vàng phát ra 
ánh sáng tím, trên thân mặc cà sa vàng 
đang cưỡi một con voi sáu ngà, dáng vẻ 
trang nghiêm thù thắng khó tả.

Ông lão Bồ Công không biết vị Tiên nhân 
đó là ai, ông vội vàng đi tìm hòa thượng Bảo 
Chưởng. Sau khi gặp hòa thượng, ông đem 
những gì mình nhìn thấy được kể lại với 
hòa thượng Bảo Chưởng. Hòa thượng Bảo 
Chưởng vừa nghe xong thì kinh ngạc tán 
thán rằng: “Đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát! Tôi 
đang muốn cầu Bồ Tát chỉ dẫn Phật pháp.” 

Sau đó, vị hòa thượng kéo ông lão Bồ 
Công chạy đến đỉnh Kim. Khi hai người lên 
đến hòn đá Xả Thân thì chỉ trông thấy trong 
biển mây mênh mang có một vòng bảo 
quang bảy màu. Hòa thượng Bảo Chưởng 
nói với ông lão Bồ Công rằng: “Bảo quang 
bảy màu đó chính là hóa thân của Phổ Hiền 
Bồ Tát, gọi là Phật quang.” 

Ông lão Bồ Công chăm chú nhìn kỹ thì 
thấy trong vòng hào quang xuất hiện kim 
thân của Phổ Hiền Bồ Tát, bèn gọi hòa 
thượng Bảo Chưởng cùng xem nhưng hòa 
thượng lại không nhìn thấy gì. 

Hòa thượng Bảo Chưởng cảm khái rằng: 
“Ông mỗi ngày đều hái thuốc, cứu người 
trong cơn khổ nạn, vì mọi người mà làm 
được rất nhiều việc tốt, đã cảm động đến Bồ 
Tát, nên ngài hiện kim thân ra cho ông thấy. 
Việc tốt mà tôi đã làm vẫn không bằng ông, 
vì vậy tôi không nhìn thấy được kim thân 
của Bồ Tát, chỉ có thể nhìn thấy bảo quang 
trên đầu của ngài.”

Từ đó về sau, người ta gọi bảo quang mà 
Thần Phật hiển hiện ra là “Phật quang” hoặc 
là “Kim đỉnh tường quang”, và xem điều này 
là biểu tượng của sự may mắn cát tường.

Lê Oanh biên dịch

Trên biển, tôi nghĩ về tất cả những lần tập 
luyện trước đây của mình và trở nên tức 
giận, đấm vào những cơn sóng! Ngay lúc đó 
– chính thời khắc đó – một ý nghĩ đến với 
tôi: nước này không phải là cốt lõi tuyệt đối 
của kung-fu sao? Chẳng phải nước này vừa 
rồi đã thể hiện [nguyên lý] võ thuật cho tôi 
sao? Tôi đánh nó, nhưng nó không hề hấn 
gì. Tôi tấn công nó một lần nữa bằng tất cả 
sức lực của mình, nhưng nó vẫn không có 
chút hề hấn! Sau đó tôi đã cố gắng nắm lấy 
một ít, nhưng không thể. Nước này, chất lỏng 
mềm mại nhất thế giới, có thể được đổ vào 
một cái lọ nhỏ nhất, thì chỉ có vẻ yếu mềm. 
Trên thực tế, nó có khả năng thâm nhập các 
vật liệu cứng nhất thế giới. Chính là nó! Tôi 
muốn giống như bản chất tự nhiên của nước.

Bất thình lình, một chú chim bay ngang 
qua và hình ảnh của chú ta phản chiếu 
xuống mặt nước. Trong khi tôi đang say sưa 
tiếp thu bài học về nước, một cảm giác bí ẩn 
hàm chứa ý nghĩa khác lại hiện ra trong tôi: 
Chẳng phải là những ý nghĩ và cảm xúc khi 
tôi thách đấu với đối thủ cũng giống như 
hình ảnh phản chiếu của những chú chim 
bay trên mặt nước đấy chứ? Đây chính xác 
là điều mà sư phụ Diệp muốn nói về vô vi 
– không phải là vô cảm hay không có cảm 
giác gì, mà là một người không bị dính mắc 
hay cản trở bởi cảm xúc của chính mình. 
Do đó, để điều chỉnh bản thân, trước tiên tôi 
phải làm chủ chính mình bằng cách hành 
động thuận với bản chất của tôi, thay vì là 
đối kháng với nó,” Lý kết luận.

Lý Tiểu Long có thể đã phóng đại toàn 
bộ câu chuyện để gây ấn tượng với chúng ta. 
Nghe có vẻ giống như sự giác ngộ bất ngờ 
của một vị thiền sư. Tình huống này có lẽ 
thực tế hơn: Lý xem lại một trong những 
chương của “Đạo Đức Kinh” và nhận ra 

rằng, không giống như môn Quyền Anh 
Tây phương, võ thuật Trung Hoa luôn bao 
hàm nền tảng triết lý.

Cho đến nay, việc một vị Đạo sĩ hoặc 
một nhà sư Phật giáo có thể đồng thời là 
một người luyện tập kung-fu chính là minh 
chứng cho cái nhìn sâu sắc này. Điều đó 
không xảy ra trong các tôn giáo Tây phương. 
Một mục sư Công giáo có thể yêu thích 
Quyền Anh như một thú vui, nhưng nó 
không liên quan gì đến niềm tin tôn giáo 
của ông ấy.

Đạo giáo không chỉ là một tôn giáo, nó 
hướng đến sự hiểu biết toàn diện về cơ chế 
hoạt động của thân thể con người, chẳng 
hạn như điều tức, tự chữa lành, và kéo 
dài tuổi thọ. Cố học giả người Anh Joseph 
Needham đã làm việc không mệt mỏi trong 
nhiều thập kỷ để khôi phục công trình khoa 
học này cho độc giả Tây phương.

Chúng tôi may mắn được ở trong nền 
văn hóa nói tiếng Hoa vì việc tập luyện khí 
công và thiền định không phải là một hoạt 
động học thuật, mà là một truyền thống 
lâu đời của công chúng. Các học viên khí 
công hiểu rằng thở kém có tác động tiêu 
cực đến sức khỏe, ảnh hưởng đến nhịp tim 
và huyết áp. Bên cạnh đó, họ còn phát hiện 
ra rằng cơ thể có khả năng tự chữa lành. 
Nhiều bệnh nhân bị các bệnh kinh niên đã 
được chữa khỏi bằng cách kiên trì luyện 
tập khí công.

Quay lại lời khuyên của sư phụ Diệp Vấn 
dành cho Lý Tiểu Long thời trẻ về việc “vô 
vi”, chúng ta có thể nói thêm rằng đó không 
chỉ là “thái độ” mà còn là về kỹ thuật thở 
khoa học. Chúng ta không thể đạt được sự 
yên tĩnh chỉ bằng cách “bình tĩnh”. Chúng 
ta cần hiểu cơ chế hoạt động của cơ thể vì 
nó kiểm soát suy nghĩ  của chúng ta. Chúng 
ta điều chỉnh tâm trí của mình thông qua 
việc kiểm soát hơi thở và nhịp tim. Và có 
rất nhiều bản thảo của Đạo giáo cổ đại đã 
bàn luận về các phương pháp thích hợp để 
đạt được mục tiêu này. Thật đáng tiếc là các 
chuyên gia Tây phương và các nhà tâm lý 
học chỉ mới bắt đầu xem xét vấn đề này một 
cách nghiêm túc trong những năm gần đây.

Nhiều người xem Đạo giáo là điều gì đó 
hết sức “thần bí”. Đây là một cách hiểu sai 
lầm. Trên thực tế, Đạo giáo là một trong 
những tín ngưỡng “khoa học” nhất thế giới, 
và bằng cách nghiên cứu chúng một cách 
đúng đắn, chúng ta có thể đạt được trí huệ 
thâm sâu hơn về bản thân và vũ trụ.

Chú thích: Ràng buộc kép* (double-bind) là 
một tình huống khó khăn mà cho dù bạn quyết 
định thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn cũng 
không thể thoát khỏi những kết quả khó chịu.

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

Thanh Ân biên dịch

EDDIE LEUNG 

Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 1960, 
ngôi sao phim Hồng Kông và nhà võ thuật 
Lý Tiểu Long đã tuyên bố triết lý “Hãy 
giống như nước.” Câu nói này không chỉ 
là khẳng định về triết lý võ thuật (kung-fu) 
của Lý Tiểu Long; nó còn được mượn dùng 
như một chiến thuật của chiêu thức linh 
hoạt và kháng cự.

“Vô hình, vô dạng như nước.” Đối với 
những ai đã quen thuộc triết học Trung 
Hoa cổ đại, rõ ràng rằng phép ẩn dụ về 
nước của Lý bắt nguồn từ luận thuyết kinh 
điển “Đạo Đức Kinh của Lão Tử”.

Nếu một trong những học thuyết của 
Đạo giáo có thể được áp dụng cho võ thuật 
hiện đại, thì chúng ta cũng có thể hỏi rằng: ý 
nghĩa đương đại của Đạo giáo (Taoism) là gì?

“Vô vi” là một trong những khái niệm 
căn bản nhất của Đạo giáo (nghĩa đen: 
không hành động). Chúng ta có thể diễn 
giải là “nghệ thuật của sự tĩnh lặng”. Làm 
thế nào một “thái độ tiêu cực” như vậy có 
thể đem lại lợi ích cho các hoạt động nguy 
hiểm nhiều như thách đấu tay đôi?

Trong các bản viết tiểu sử của Lý Tiểu 
Long, quá trình rèn luyện gian khổ để làm 
chủ bí mật của sự vô vi được trình bày một 
cách chi tiết. Theo các nhà viết tiểu sử, sư 
phụ của Lý Tiểu Long là Diệp Vấn, luôn 
khuyến khích học trò của mình “thư giãn” 
khi luyện võ thuật. Còn Lý Tiểu Long khi 
đó là một chàng trai trẻ nóng vội ôm giữ 
mục tiêu duy nhất là hạ gục mọi đối thủ. 
Với tâm lý háo thắng như vậy, anh cảm 
thấy khó mà hiểu được tầm quan trọng 
của “thư giãn”–      nhất là trong tình huống 
bị tấn công.

“Khi ý thức về bản thân của tôi phát 
triển đến mức mà các nhà tâm lý học gọi 
là ‘ràng buộc kép’*, sư phụ của tôi [Diệp 
Vấn] sẽ đến bên tôi và nói, ‘Tiểu Long, hãy 
tự cứu mình bằng cách thuận theo sự tự 
nhiên của vạn vật mà không cản trở chúng. 
Hãy ghi nhớ rằng đừng bao giờ thách đấu 
với tự nhiên; đừng bao giờ đối đầu trực 
diện với bất kỳ khó khăn nào; thay vào đó, 
hãy điều khiển chúng bằng cách đưa đẩy 
với chúng. Tuần này, đừng luyện tập. Hãy 
về nhà và suy nghĩ kỹ về điều đó,’” Lý Tiểu 
Long kể lại.

Hầu hết những nhà bình luận đã bỏ 
qua ý nghĩa câu cuối cùng của sư phụ Diệp: 
“Hãy về nhà và suy nghĩ kỹ về điều đó.” 
Luyện tập nhiều hơn không đồng nghĩa 
với việc trở nên sáng suốt hơn. Và sự thông 
minh có được dường như thông qua việc 
“không hành động” gì cả vì hoạt động 
nhiều sẽ dẫn đến quá tải cảm xúc. Cảm 
giác bức bách sẽ làm suy giảm sự minh 
mẫn của trí óc và sinh ra “suy nghĩ kém”. 
Vì thế, không hành động, hay là sự tĩnh 
lặng lại là con đường trí tuệ. 

“Sau nhiều giờ thiền định và tập luyện, 
tôi đã bỏ cuộc và đi chèo thuyền một mình. 

Đạo giáo: Là tôn giáo hay là khoa học?
CHINA PHOTOS/GETTY IMAGES

KONEVI  VIA PIXABAY

WARNER BROS

Tác giả Eddie 
Leung là một ký 
giả Hồng Kông kỳ 
cựu đã làm việc 
qua nhiều hãng 
thông tấn trong 
hơn ba thập niên. 
Các mối quan tâm 
chính của ông bao 
gồm những vấn đề 
Hồng Kông, chính 
trị quốc tế, điện 
ảnh, và võ thuật 
Trung Quốc.
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Tinh thần đồng hành
Ngay nay, chúng ta đã nghe quá nhiều 
rằng Hoa Kỳ là một quốc gia phân biệt 
chủng tộc một cách có hệ thống, đặc biệt là 
giữa người da trắng và da đen, như những 
khoảng cách được tính bằng năm ánh 
sáng chia cắt các vì sao trên bầu trời đêm.

Điều đó là không đúng đối với đội 
bóng này.

Khi gần kết thúc trận đấu, khi điểm số 
cách biệt lớn tuyên bố chiến thắng thuộc 
về đội RMC, các cầu thủ trên sân, cả da 
trắng và da đen, ôm chầm lẫn nhau, da 
trắng và da đen, khi họ bước ra khỏi sân. 
Đó không phải là những cái ôm chiếu lệ 
kiểu “hãy chạm vai vào nhau.” Không – 
đó là những cái ôm thật mạnh mẽ của 
những chàng trai trẻ trân trọng và yêu 
thương một cách tự hào những đồng 
nghiệp của mình.

Thể thao chứa đựng nhiều điều hơn 
việc chỉ là một sân chơi với bóng, các 
bàn thắng, lưới, cột hoặc là những cái rổ. 
Chúng là tất cả những gì thuộc về tình 
yêu và sự kết nối, không phải là màu cờ 
sắc áo hay tín điều. Vào hai buổi tối đó, 
10 chàng trai trên sân đấu đã kích thích 
cả một đám đông, làm gắn bó tình thân 

hữu giữa những người hâm mộ, và khiến 
những người xa lạ làm quen với nhau.

Thắng và thua
Trên một chương trình truyền hình hồi 
xưa có nhan đề “Thế Giới Thể Thao Rộng 
Lớn”, xướng ngôn viên Jim McKay đã nổi 
tiếng với câu: “Sự rung động của chiến 
thắng, và sự thống khổ của chiến bại.”

Vận động viên của tất cả các thể loại, 
cho dù họ thể hiện tốt cỡ nào, sẽ đem 
những ký ức về trận tranh tài của họ theo 
suốt phần còn lại của cuộc đời. Cậu bé đã 
đoạt giải vô địch quần vợt vào năm cuối 
trường trung học và một tiền đạo đã ghi 
nhiều bàn thắng khi chơi trên sân sẽ ghi 
nhớ và trân trọng những thành tích cá 
nhân của họ, đồng thời tận dụng những 
thành tích đó khi trưởng thành.

Và với những người đã không chiến 
thắng, nếu họ khôn ngoan, họ cũng sẽ 
học được những bài học. Họ học được 
tính chịu đựng và sự bền bỉ. Họ nhận 
trách nhiệm khi để bản thân và đội bóng 
phải chịu thất bại. Và họ sẽ kiên trì.

“Tôi đã bỏ lỡ hơn 9,000 cơ hội trong 
sự nghiệp của mình” Michael Jordan, 
một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc 
nhất thế giới chia sẻ. “Tôi đã thua gần 300 
trận bóng. Có 26 lần tôi được tin tưởng 

để giao phó thực hiện cú ném quyết định 
thắng bại của trận đấu và tôi đã làm hỏng. 
Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác 
trong cuộc đời mình. Và đó là lý do vì sao 
tôi đã thành công.”

Lời cảm tạ
Tại Fort Wayne, tôi đã nhận ra rằng thể 
thao thể hiện phong cách sống của người 
dân Hoa Kỳ: tài năng cá nhân, phối hợp 
đồng đội, sự công nhận của các cá nhân 
xuất chúng, những cơ hội rõ ràng về 
thành công hoặc thất bại, quy luật của 
các trận đấu, chơi đẹp, danh dự, và tôn 
trọng đối thủ. Bất kể người hâm mộ và 
cầu thủ có biết hay không, sự tham dự 
của họ vào trận đấu – không chỉ là giải 
vô địch ở tiểu bang Indiana mà là trong 
tất cả các giải đấu – là một sự khẳng định 
về những điều tốt đẹp của đất nước và lý 
tưởng của họ.

Như tôi đã nói ban đầu, đam mê của 
tôi đối với thể thao rất tiếc là đã biến mất 
từ rất lâu rồi. Nhưng này tất cả các vận 
động viên và những người hâm mộ, hãy 
biết rằng tình yêu của các bạn đối với thể 
thao và các trận đấu sẽ giúp cho chính 
các bạn và hầu hết chúng tôi sống lành 
mạnh trong thế giới điên rồ này. Các 
bạn đã nhắc nhở chúng tôi như Terence 

Mann nói, “Tất cả những điều đã từng tốt 
đẹp sẽ quay trở lại.”

Chú thích: *Ray: cầu thủ bóng chày nổi 
tiếng Raymond Chapman, dẫn đầu Liên 
đoàn Mỹ về số lần chạy được ghi điểm (run 
scored) năm 1918. Ông qua đời vì trái banh 
ném (pitch) trong trận đấu với đội New 
York Yankees năm 1920. 

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. 

Hoàng Long biên dịch 

AMY FLORENCE
 

Florence là thành phố của những điều 
bí ẩn. Khi bạn rảo bước dọc những con 
phố cổ kính, những cánh cổng gỗ lớn mở 
ra, hiển lộ những trang viên của tu viện, 
những xưởng thủ công chưa biết đến bao 
giờ, và những lối vào ngập tràn bích họa. 
Bạn sẽ luôn tìm thấy những điều mới mẻ 
để khám phá. 

Và cũng vì thế, trong một chiều ngập 
nắng mùa xuân, tôi cũng không lấy gì làm 
ngạc nhiên khi tình cờ bắt gặp một trang 
viên ẩn mình trong những tàng cây nhiệt 
đới và dàn dây leo ngang dọc đan xen trên 
các bức tường màu hoàng thổ, dẫn tôi đến 
với một xưởng lụa lâu đời nhất Âu Châu. 

Những cánh cửa đơn sơ mở ra một 
không gian rộng lớn tắm mình trong ánh 
sáng mặt trời đổ xuống từ các cửa sổ kính 
trên mái nhà, tản ra chung quanh khi hắt 
vào những tấm trướng bảo vệ cho các tấm 
lụa mỏng manh. Căn phòng đầy ắp máy 
móc, các thiết bị kết cấu gỗ, và các bộ máy 
phức tạp tạo lên một giai điệu lặp đi lặp 
lại vang vọng khắp nơi.

Antico Setificio Fiorentino (ASF) là bí 
ẩn được lưu giữ tốt nhất tại Florence. Tại 
công xưởng, họ vẫn sử dụng những máy 
dệt sợi được chế tạo từ trước thế kỷ 19, 
trong đó có một chiếc máy do Leonardo 
da Vinci vĩ đại thiết kế.

Nghề sản xuất lụa được du nhập vào 
Ý vào khoảng giữa thế kỷ 9 và thế kỷ 
11. Theo trang web của ASF, nghệ thuật 
dệt lụa cuối cùng cũng tìm thấy nơi trú 
ngụ tự nhiên của nó ở thành phố suy 
tàn Florence và rồi lại “phát triển thịnh 
vượng vào thế kỷ 14, đem đến thanh thế 
cho thành phố này và sự thịnh vượng 
cho những thương gia.” Lụa Florence đạt 
đến đỉnh cao vào thời kỳ Medicis trị vì, 
khoảng giữa thế kỷ 15 và thế kỷ 16. 

Lịch sử công ty có viết: “Để chào đón 
Đại Công tước Cosimo đến Florence, 
chuyện kể rằng đường phố khắp nơi 
được phủ lên những tấm thảm thêu quý 
giá.” Vào khoảng giữa thế kỷ 18, một vài 
gia đình quý tộc “đã quyết định thành 
lập một công xưởng duy nhất để gom tụ 
tất cả những khung dệt, kiểu hoa văn, 
và vải vóc” mà trước đây được đặt tại tư 
gia của họ. 

Mỗi gia đình đều sở hữu cổ phần trong 
doanh nghiệp này, và lụa đã được sản 
xuất để phục vụ các khách hàng giàu có 
trên khắp thế giới. Dần dần qua thời gian, 
gia đình Pucci đã mua toàn bộ cổ phần, 
trở thành chủ duy nhất của xưởng lụa 
mãi cho đến khi được Stefano Ricci S.p.A. 
mua lại năm 2010.

Mặc dù công ty được thành lập vào 
năm 1786, những khung dệt nguyên thủy 
của ASF vẫn còn được sử dụng cho đến 
ngày hôm nay – và đã mai một khá nhiều. 
Hiện nay, công xưởng có 12 khung dệt: 6 
khung dệt thủ công có niên đại từ thế kỷ 

18 và sáu khung dệt bán cơ khí có niên đại 
từ thế kỷ 19.

Nghệ thuật thượng thặng cần có thời 
gian. Và với những máy dệt thủ công cổ 
xưa nhất vận hành bằng sức người, trong 
một ngày làm việc 8 tiếng, một người thợ 
dệt có thể sản xuất ra 1 yard (0.9 m) lụa 
có hoa văn, 2 yard gấm kim tuyến, và chỉ 
khoảng 15 cm vải lampas – loại vải tốt 
nhất và đắt nhất của công ty. Những loại 
vải từ thời phục hưng này được dùng để 
điểm tô những mảng nội thất tinh tế nhất 
thế giới và may trang phục cho những gia 
đình quý tộc trong nhiều thế kỷ qua. 

Chiếc máy móc sợi dọc độc đáo này, 
còn gọi là “orditoio”, là một thiết kế của 
da Vinci được trang bị cho xưởng lụa ở 
Florence (sợi dọc nghĩa là chiều dài của 
vải). Trước phát minh của da Vinci, để 
sản xuất ra 100 thước vải, những người 
thợ dệt phải cắt và căn chỉnh thủ công rất 
nhiều sợi chỉ ở cùng độ dài.  

Máy móc sợi dọc có một khung hình 
trụ gỗ lớn giúp dàn tất cả sợi chỉ trong 
một không gian nhỏ mà vẫn giữ được 
độ căng. Khi quay, chiếc máy trông như 
một ống chỉ lớn, quấn từng vòng chỉ 
quanh bề mặt ngoài của nó – một chiếc 
máy khổng lồ nhưng khi xoay tròn lại 
vừa thanh vừa mạnh. 

Danh họa Da Vinci là một người 
ham tìm hiểu; ông là chuyên gia giải 
quyết vấn đề, một nhà thông thái tường 
tận các lĩnh vực mỹ thuật, điêu khắc, 
khoa học, kỹ thuật, kiến trúc và giải 
phẫu học. Chiếc máy móc sợi dọc rất 
được ASF nâng niu này được tạo ra vào 
khoảng những năm 1600 dựa trên thiết 
kế nguyên bản của Da Vinci.

Vải Jacquard được sản xuất với sự trợ 
giúp của một chiếc máy được phát minh 
năm 1804; chiếc máy này được xem là 
vật tiền thân quan trọng của máy tính 

hiện đại. Nó sử dụng một loạt những tấm 
thẻ đục lỗ – lắp thành một hàng dài với 
những lỗ trống và những phần lỗ đã được 
gắn đầy nhằm định hướng sợi chỉ lên và 
xuống để tạo những họa tiết nổi và chìm 
cho những mẫu hoa văn phức tạp. 

Hiện nay, chiếc máy này đã có phiên 
bản điều khiển vi tính; tuy nhiên, ASF 
vẫn sử dụng những tấm thẻ đục lỗ này 
và luôn soạn tay cho từng tấm thẻ. Trước 
khi máy dệt vải Jacquard ra đời, người 
thợ dệt phải đứng lên phần cao nhất của 
khung dệt, kéo sợi dây lên xuống để thiết 
kế hoa văn và con thoi thì chạy qua lại 
giữa các sợi chỉ.

Lụa của ASF đã được sử dụng để phục 
chế bức tranh Tribuna ở Phòng trưng bày 
Uffizi tại Florence, và trang trí nội thất 
của Villa Doria Pamphili ở Rome. Trong 
công trình khôi phục Cung điện Hoàng 
gia Đan Mạch ở Copenhagen và Lâu đài 
Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm, người 
ta cũng sử dụng lụa ASF. 

Vào năm 1999, hai căn phòng trong 
điện Kremlin được trang hoàng lại với 
sự giúp sức của những nghệ nhân đến từ 
Florence; tất cả vải vóc được sử dụng đều 
là loại do ASF sản xuất. Những chiếc ghế 
bọc nhung với ngôi sao Điện Kremlin in 
nổi – ống trụ nung nóng được sử dụng để 
in nổi lên vải nhằm làm ra thiết kế này 
vẫn còn nằm tại góc xưởng lụa ngày nay. 
Công cuộc phục chế mất đến hai năm, 
và tất cả những người thợ thủ công đến 
từ Florence đều được cả thế giới kính nể 
như những nghệ nhân kỳ tài bậc nhất.

Briza Datti làm việc ở vị trí thiết kế 
nội thất tại ASF trong năm nay; nhiệm 
vụ của Datti là giúp khách hàng chọn ra 
những chất liệu vải phù hợp cho các dự 
án của họ.

“Setificio là một nơi đặc biệt, thu hút 
rất nhiều người đến tham quan; công 
xưởng vẫn luôn như thế từ thời đầu mở 
cửa. Vua nước Ý đã đến đây mua vải, 
cả những gia đình quý tộc – đây không 
phải là địa danh nổi tiếng, rất nhiều 
người không biết đến sự tồn tại của nơi 
đây. Tuy nhiên đây vẫn là nơi thu hút rất 
nhiều nhân vật lẫy lừng trên thế giới, và 
trong xã hội hiện đại này, vẫn như thế – 
mới đây thôi ông Jeff Bezos đã đến đây. 
Một địa danh độc nhất vô nhị, dù nằm 
tại trung tâm thành phố nhưng nhiều cư 
dân Florence vẫn không biết sự tồn tại của 
nó; nơi đây luôn là một điều bí ẩn, và bạn 
không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Và điều 
này lại là một điều tốt, vì sự bí ẩn giúp 
bảo vệ nơi đây,” cô Briza Datti cho biết.

Cô dẫn tôi đi quanh công xưởng và 
giải thích các công đoạn từ kén tằm cho 
đến thành phẩm, tôi cảm giác như mình 
được tiết lộ một bí ẩn cổ xưa theo cách 
những người thợ dệt lụa thì thầm truyền 
tai nhau qua hàng trăm năm. 

 
Hạnh Dung biên dịch

Xưởng lụa Antico Setificio Fiorentino danh tiếng vùng Florence
NGHỀ THỦ CÔNG

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
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Thể thao khắc họa phong cách sống Hoa Kỳ
Gìn giữ giấc mơ Hoa Kỳ: Ba ly rượu mời những người ái mộ thể thao

Câu chuyện cổ tích đã 
được dịch ra 34 ngôn 
ngữ trên toàn cầu
JOCELYN NEO 

Một câu chuyện cổ tích giản dị truyền 
tải bài học về lòng nhân ái cho trẻ em lớp 
Một đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
thành đến mức được xuất bản thành 
sách và dàn dựng thành nhạc kịch.

Trao đổi với chúng tôi, tác giả 
Lyudmila Orel – một nhà trị liệu ngôn 
ngữ Ukraine – chia sẻ lý do vì sao “Sự 
Tích Bông Sen” của cô, lúc đầu chỉ viết 
cho trẻ em, lại có thể lan tỏa đến cả 
người lớn và truyền cảm hứng cho mọi 
lứa tuổi.

Câu chuyện kể về hành trình 
trưởng thành của một hạt sen nhỏ bị 
vùi sâu dưới làn nước của Hồ Thần 
Kỳ. Con đường đầy gian nan của 
hạt giống đòi hỏi nó phải 
chiến thắng những sinh 
vật lạ để có thể vươn lên 
từ vùng nước tối tăm 
trở thành một đóa sen 
lộng lẫy. Tuy nhiên, 
sự chuyển biến ngoạn 
mục này chỉ có thể xảy 
ra khi nó ghi nhớ những 
lời mà Đại Bạch Liên Hoa 
đã dạy: “Ba Báu Vật – Chân, 
Thiện, Nhẫn”.

Cô Orel nói truyện cổ tích 
giản dị của cô chạm đến được 
tâm hồn độc giả khắp thế giới là 
do “thông điệp đầy uy lực về quy luật 
vĩnh cửu Chân, Thiện, và Nhẫn.”

“‘Ba Báu Vật’ này tìm thấy sự hồi đáp 
trong tâm hồn mọi lứa tuổi. Mọi người 
đều cần các giá trị đó. Mọi người nên có 
mong muốn tu sửa những gì đang sai 
lệch với giá trị này,” cô Orel nói. 

“Cuộc sống của mỗi chúng ta đều 
giống như một câu chuyện cổ tích, Đóa 
Sen Vĩ Đại đang chờ đợi chúng ta và hy 
vọng rằng chúng ta có thể cải thiện bản 
thân trong suốt cuộc đời mình.” 

Cô Orel, 47 tuổi, làm việc trong 
ngành y tế 12 năm, nói rằng cô đã nhận 
được những phản hồi đầy hứa hẹn cho 
truyện Sự tích Hoa Sen – phát hành 
lần đầu bằng tiếng Nga năm 2013 với 
10,000 bản và hiện đã hiện diện trên 
internet bằng 34 ngôn ngữ.

Một độc giả đến từ Odessa, Ukraine, 
đã nói với cô rằng truyện cổ tích này 
nói về “điều quan trọng nhất” trong 
cuộc sống”, rằng “đây không phải là 
truyện của trẻ con. Đây là truyện dành 
cho người lớn. Điều quan trọng là mọi 
người lớn đều nên đọc nó.”

Một nam độc giả đến từ Armenia 
nói, “Đây là câu chuyện về tôi”.

Hôm nay thay đổi để ngày mai 
hạnh phúc
Cô Orel quyết định chọn hoa sen làm 
nhân vật chính trong truyện của mình 
khi một người bạn dạy học hỏi liệu 
cô có thể soạn một bài giảng đạo đức 
cho trẻ em không. Cô giải thích rằng 
hoa sen không chỉ tượng trưng cho 
sự thuần khiết và lòng từ bi ở phương 
Đông mà còn là biểu tượng của sự hoàn 
thiện bản thân. Cô hy vọng rằng truyện 
cổ tích này sẽ khuyến khích các cuộc 
thảo luận giữa cha mẹ, giáo viên, và trẻ 
em về cách mà một nền tảng đạo đức 
vững chắc có thể giúp đỡ bất cứ ai khi 
đối mặt với tình huống khó khăn trong 
cuộc sống.

“Tôi tin rằng khi một người có nền 
tảng giá trị đạo đức vững chắc từ khi 
còn nhỏ, họ sẽ biết cách phân biệt giữa 
thiện và ác, có cơ hội để sống một cuộc 
sống xứng đáng, không đánh mất bản 
thân và chống lại được những cám dỗ”, 
cô Orel nói.

Bà Irina Vetryak, giám đốc Nhà hát 
Trẻ em Odessa, đã dàn dựng thành vở 
nhạc kịch  dựa trên Sự Tích Bông Sen 
và mời cô Orel đến giao lưu với một số 
diễn viên nhí 5–7 tuổi trong một buổi 
tiệc trà bất ngờ.

Cô Orel nói: “Chúng tôi uống trà, 
nói chuyện, và sau đó gấp hoa sen giấy 
origami. Và vào cuối buổi, các em tự 
biến mình thành những bông sen nhỏ 
– chúng ngồi trong tư thế hoa sen và giữ 
tâm trí tĩnh lặng, để cảm nhận sự bình 
an trong nội tâm.”

Bà Vetryak đã kể với cô Orel về 
việc bọn trẻ đã thay đổi như thế nào 

trong hành vi và kết quả học tập 
ở trường. Có một câu chuyện 

thú vị nổi bật: Một diễn 
viên 16 tuổi nhận xét sau 
buổi diễn, “Cô có thấy 
rằng em đã không còn 
nói lắp nữa không?”

Vì các nguyên tắc 
đạo đức được viết trong 

truyện cổ tích cũng có 
thể áp dụng trong các tình 

huống thực tế của cuộc sống, 
một số bậc cha mẹ thậm chí 
cũng đã tự tạo ra phiên bản câu 
chuyện của riêng mình.

Cô Orel nhớ lại một người 
mẹ đã chia sẻ rằng hành vi của con gái 
cô trước đây hơi khôn lỏi. Để sửa chữa 
hành vi của con gái mình, người mẹ đã 
nói với con gái rằng, “Hành vi như thế 
thì ở đâu chấp nhận đây? Chỉ trong thế 
giới u tối mà thôi! Đây là mưu chước 
của con Cóc xảo quyệt đấy!”

Trong cuộc sống hàng ngày, cô Orel 
thường nói với những bậc cha mẹ đang 
phàn nàn về hành vi của con họ, rằng 
hãy lập danh sách và dán vào tủ lạnh. 
Cô Orel tin rằng con cái phản ánh hành 
vi của chính cha mẹ chúng; do đó, mục 
đích của cô trong việc liệt kê ra những 
thói quen không thể chấp nhận được là 
để cha mẹ cố gắng thay đổi bản thân 
mình trước khi giải quyết hành vi của 
con cái họ.

“Lúc đầu, các bậc cha mẹ kinh ngạc, 
nhưng rồi họ bật cười. Những ai cố 
gắng thực hành theo, thì danh sách đó 
chính là một bản kế hoạch cụ thể để 
hoàn thiện bản thân,” cô nói. “Nó thật 
sự hiệu quả.”

Cô Orel hy vọng rằng truyện cổ tích 
của cô và “Ba Báu Vật” trong truyện sẽ 
giúp mọi người trong cuộc sống của họ.

“Chúng ta, những người mà chúng 
ta yêu thương, và thế giới này rất cần 
những phẩm chất vô giá này.”

Thuần Thanh biên dịch

‘Sự Tích Bông Sen’ truyền cảm hứng 
cho cả trẻ em lẫn người lớn

Vận động viên của tất cả các thể loại, cho dù họ thể hiện 
tốt cỡ nào, sẽ đem những ký ức về trận tranh tài của họ 
theo suốt phần còn lại của cuộc đời.

BIBA KAYEWICH

ALL PHOTOS COURTESY OF ANTICO SETIFICIO FIORENTINO

ALL PHOTOS COURTESY OF KATSIARYNA BABOK VIA ARMINA NIMENKO

Mặt tiền xưởng lụa Antico Setificio Fiorentino.

Máy móc sợi dọc.

Cô Lyudmila Orel đang luyện bài công pháp số 5 của 
Pháp Luân Công cùng với các em nhỏ ở công viên.

Tác giả Lyudmila 
Orel – một nhà 

trị liệu ngôn ngữ 
Ukraine.
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ROBERT G. NATELSON

Tổng thống Joe Biden gần 
đây đã tái khẳng định 
quan điểm bấy lâu nay của 
ông rằng Tu chính án thứ 

Chín của Hiến Pháp bảo vệ 
việc phá thai, và ông muốn các 

tòa án thực thi điều khoản đó.
Mặc dù việc phá thai không được đề 

cập trong Hiến Pháp, nhưng ông Biden là 
một trong nhiều người tuyên bố Tu chính 
án thứ Chín bảo vệ các quyền chưa được 
định rõ. Trong vụ án nổi tiếng năm 1965 
của Tối cao Pháp viện về “sự phát sinh và 
vùng tối” (emanations and penumbras), 
phe đa số các chính trị gia theo phái tự 
do đã đề nghị – mặc dù không thực sự ra 
phán quyết – rằng Tu chính án thứ Chín 
bảo vệ quyền riêng tư chưa được ghi rõ. 
Ở những nơi khác trên phạm vi chính trị, 
một số người cho rằng Tu chính án thứ 
Chín bảo vệ các quyền kinh tế.

Tất cả đều sai. Lỗi của họ xuất phát từ 
việc không hiểu nền tảng của Tu chính án 
thứ Chín và không quen với sự thay đổi 
bằng cách can thiệp trong ngôn ngữ Anh.

Tu chính án thứ Chín có nội dung 
như sau:

“Việc liệt kê trong Hiến Pháp, về một 
số quyền nhất định, sẽ không được hiểu 
là phủ nhận hoặc hạ thấp những quyền 
khác mà công dân đang có.”

Dịch từ Anh ngữ trang trọng của thế 
kỷ 18 sang Anh ngữ thông tục của thế kỷ 
21, điều đó có nghĩa là:

Allo! Độc giả! Hiến Pháp này trao cho 
liên bang một số quyền hạn cụ thể. Để biết 
sức mạnh của mỗi quyền đó tới đâu, hãy 
kiểm tra các từ ngữ được dùng. Hiến Pháp 
này cũng có những ngoại lệ chung giới 
hạn tất cả hoặc một số quyền hạn. Đừng 
quá cố gắng tập trung vào các trường hợp 
ngoại lệ mà quên mất các giới hạn trong 
văn bản gốc!

Trước khi tôi giải thích cách chúng 
ta đến với phiên bản dân dã đó, hãy xem 
xét ba điều:

• Quyền hạn của liên bang bị giới hạn 
bởi cách diễn đạt về các quyền được 
cấp ban đầu và các trường hợp ngoại 
lệ áp dụng rộng rãi cho tất cả hoặc 
nhiều quyền đã cấp đó.

• Bản sửa đổi yêu cầu người đọc phải 
tính đến cả hai loại giới hạn – không 
chỉ các trường hợp ngoại lệ.

• Tu chính án thứ Chín là một hướng 
dẫn cho người đọc, không phải là một 
thay đổi căn bản trong Hiến Pháp. Về 
mặt này, nó giống như Tu chính án 
thứ Mười và thứ Mười Một. Các luật 
sư gọi hướng dẫn như vậy là “quy tắc 
xây dựng”. (Lưu ý cụm từ trong bản 
tu chính "sẽ không được hiểu là" – 
nguyên văn “shall not be construed”.)

Các giới hạn từ văn bản gốc
Hiến Pháp trao nhiều quyền hạn cho 
chính phủ liên bang, cho các quan chức 
và cơ quan của nó. Danh sách quyền hạn 
nổi tiếng nhất nằm trong Điều I, Phần 8, 
nhưng có nhiều quyền hạn khác nằm rải 
rác trong Hiến Pháp.

Nói chung, khi quý vị giao cho ai đó 
quyền lực để làm điều gì đó, quý vị sẽ 
giới hạn quyền hạn của họ. Giả sử quý 
vị nói với một nhân viên địa ốc, “Hãy 
tìm người mua ngôi nhà của tôi.” Quý vị 
vừa cấp cho người nhân viên địa ốc đó 
quyền tìm người mua nhà. Nhưng quý 
vị đã không trao quyền cho người ấy tìm 
người mua xe hơi của quý vị. Các từ ngữ 
sử dụng nói về quyền được cấp xác định 
các giới hạn của nó.

Dưới đây là minh họa từ Hiến Pháp: 
Quốc hội được giao quyền “điều chỉnh 
Thương mại… giữa một số Tiểu bang”. 
Các hồ sơ từ thời kỳ lập pháp cho chúng 
ta biết rằng “Thương mại” không đề cập 
đến toàn bộ nền kinh tế, mà chỉ xác định 
thương mại hàng hóa và một số hoạt 
động liên quan. Sản xuất, bất động sản, 
và nông nghiệp đều bị loại trừ. Ngoài 
ra, cụm từ “giữa một số Tiểu bang” cho 
chúng ta biết rằng quyền được cấp không 
bao gồm thương mại toàn diện nằm 
trong một tiểu bang. Một lần nữa, các từ 
ngữ xác định các giới hạn.

Hầu hết những người xây dựng Hiến 
Pháp đều xem những giới hạn này là biện 

pháp bảo vệ chính yếu của văn bản này 
đối với quyền tự do. Nhưng họ cũng thêm 
một vài ngoại lệ. Ví dụ: họ đã “đục lỗ” 
trong thẩm quyền của Quốc hội về việc 
điều chỉnh thương mại và áp thuế bằng 
cách tuyên bố rằng Quốc hội không thể ưu 
đãi một số cảng hàng hải này hơn những 
cảng khác (Điều I, Mục 9, Khoản 6).

Các nhà chỉ trích nói “Như vậy 
vẫn còn có quá nhiều quyền hạn!”
Vào ngày 17/09/1787, những nhà lập 
pháp đã công bố bản dự thảo Hiến Pháp 
cho công chúng. Bản dự thảo này đã gặp 
phải nhiều ý kiến phản đối khác nhau. 
Tuy nhiên, một chủ đề chung là Hiến 
Pháp trao quá nhiều quyền hạn cho 
chính quyền trung ương.

Các nhà chỉ trích – ông Patrick Henry 
trong số họ – yêu cầu các ngoại lệ bổ 
sung đối với cơ quan liên bang. Họ muốn 
có những ngoại lệ để bảo vệ các quyền tự 
nhiên, chẳng hạn như tự do ngôn luận 
và tự do tôn giáo. Họ cũng muốn được 
bảo vệ cho những “đặc quyền” (lợi ích do 
chính phủ tạo ra) được trân trọng từ lâu, 
chẳng hạn như xét xử bởi bồi thẩm đoàn 
và đặc quyền chống lại sự tự buộc tội.

Những người chỉ trích này đã chỉ ra 
rằng một số hiến pháp tiểu bang có danh 
sách các trường hợp ngoại lệ tương tự. 
Những danh sách đó được gọi là “các 
luật về quyền và đặc quyền” – hoặc (gọi 
tắt) là “các luật về quyền”.

Những người ủng hộ Hiến Pháp: 
‘Tuyên ngôn Nhân quyền có thể 
trở nên nguy hiểm!’
Hầu hết những người ủng hộ Hiến Pháp 
không nghĩ rằng một dự luật về quyền 
là cần thiết. Họ nghĩ rằng các giới hạn 
trong quyền hạn được liệt kê đã cung 
cấp đủ sự bảo vệ. Họ cũng cho rằng việc 
thêm vào danh sách các trường hợp 
ngoại lệ có thể nguy hiểm. Lý do của họ 
xuất phát từ hai hướng dẫn tiêu chuẩn 
mà tòa án và luật sư sử dụng để giải 
thích các văn bản pháp luật.

Nguyên tắc đầu tiên trong số các 
nguyên tắc này là nếu một mục bị sót 
trong danh sách, thông thường bạn có 
thể cho rằng việc bỏ sót là cố ý và mục đó 
sẽ bị loại trừ. Bằng cách minh họa, hãy 
tưởng tượng vợ/chồng của quý vị nói quý 
vị đến cửa hàng cùng với danh sách mua 
sắm. Danh sách viết:

Bánh mì
Đậu phộng
Trái cây
Xà lách
Những từ gợi ý một giới hạn: Nếu trái 

với tập tục gia đình, quý vị không cần 
phải mua thịt.

Hướng dẫn thứ hai là một biến tấu 
của hướng dẫn đầu tiên. Vẫn áp dụng 
cho danh sách – cụ thể là danh sách các 
trường hợp ngoại lệ. Hướng dẫn nói rằng 
các trường hợp ngoại lệ làm tăng niềm 
tin của quý vị vào quy tắc chung. Giả sử 
danh sách có nội dung:

Bánh mì
Đậu phộng
Trái cây
Xà lách, nhưng không phải xà lách 

romaine hoặc rau diếp lá

Các trường hợp ngoại lệ đối với rau 
diếp lá và xà lách romaine làm tăng sự 
tin tưởng của quý vị rằng quý vị có thể 
mua bất kỳ loại rau diếp nào khác. Trong 
ngôn ngữ thông thường, “Ngoại lệ chứng 
minh quy tắc.”

Những người ủng hộ Hiến Pháp – 
trong đó có ông James Madison – đã chỉ 
ra rằng một danh sách dài các trường 
hợp ngoại lệ đối với thẩm quyền của 
chính phủ liên bang (tức là dự luật về 
quyền) có thể thúc đẩy ý tưởng rằng 
chính phủ liên bang có thể điều chỉnh 
mọi thứ không có trong danh sách đó. 
Ví dụ: một lệnh cấm cụ thể về kiểm 
soát báo chí có thể khuyến khích các 
tòa án mở rộng quyền hạn của Quốc 
hội để bao gồm quyền kiểm soát đối với 
các doanh nghiệp không phải báo chí. 
Một luật sư của chính phủ có thể lập 
luận rằng việc bổ sung luật về quyền đã 
thực sự mở rộng thẩm quyền của Quốc 
hội ở những nơi khác.

Theo cách này, những người ủng hộ 
Hiến Pháp lập luận, luật về quyền có thể 
gây nguy hiểm cho các giới hạn khác của 
Hiến Pháp đối với chính phủ liên bang.

Biện pháp để ngăn chặn nguy hiểm
Tuy nhiên, để được phê chuẩn Hiến 
Pháp, các nhà lập pháp đã phải hứa hẹn 
một dự luật về quyền. Sau đó, họ phải đối 
mặt với câu hỏi làm thế nào để thêm dự 
luật về quyền trong khi vẫn nhấn mạnh 
tầm quan trọng của các giới hạn khác 
của văn bản về quyền lực?

Một gợi ý đến từ hội nghị phê chuẩn 
Virginia, nơi đã chứng kiến   cuộc tranh 
luận giữa những người chỉ trích như ông 
Henry và những người ủng hộ như ông 
Madison.

Hội nghị đã chính thức chuẩn y 
rằng “những điều khoản tuyên bố rằng 
Quốc hội sẽ không được thực hiện một 
số quyền hạn nhất định, sẽ không được 
giải thích, theo bất kỳ cách nào, để mở 
rộng quyền hạn của Quốc hội; nhưng 
chúng được hiểu là đưa ra các ngoại lệ 
đối với các quyền hạn được chỉ định 
trong trường hợp này, hoặc nếu không, 
như được đưa thêm vào chỉ là để thận 
trọng hơn.”

Hãy xem xét từ “được hiểu là” 
(construed). Mục đích của gợi ý này 
không phải để thay đổi ý nghĩa của Hiến 
Pháp, mà là cách nó “được hiểu”.

Sau [hội nghị] Virginia, bốn hội nghị 
tiểu bang khác đã phê chuẩn Hiến Pháp: 
New York, North Carolina, Rhode Island, 
và Vermont. Cả bốn tiểu bang này đều đề 
nghị cụm từ tương tự.

Vào ngày 08/06/1789, ông Madison 
đưa ra dự luật về quyền theo đề nghị 
của mình trong Quốc hội liên bang mới, 
trong đó có đoạn viết này:

“Các ngoại lệ ở văn bản này hoặc ở 

bất kỳ chỗ nào khác trong hiến pháp, 
được đưa ra có lợi cho một quyền cụ thể, 
sẽ không được hiểu là làm giảm tầm 
quan trọng chính đáng của các quyền 
khác mà người dân đang có; hoặc để 
mở rộng quyền hạn được hiến pháp cho 
phép; đó chỉ là giới hạn thực tế của các 
quyền hạn đó, hoặc chỉ là được đưa thêm 
vào để thận trọng hơn.”

Sự thay đổi trong Anh ngữ
Lưu ý rằng không giống như năm nghị 
quyết của tiểu bang, dự thảo của ông 
Madison đề cập đến “quyền” cũng như 
“quyền hạn” [rights vs. powers]. Điều đó 
có đáng kể không? Không hẳn vậy. Ông 
Madison, giống như nhóm còn lại của 
chúng ta, đôi khi lặp lại chính mình, và 
đó là những gì ông ấy đã làm ở đây.

Ngày nay, chúng ta thường phân biệt 
giữa “quyền” (do người dân nắm giữ) 
và “quyền lực” (do các cơ quan và chính 
phủ nắm giữ). Nhưng vào thế kỷ 18, hai 
từ này thường được hoán đổi cho nhau. 
Do đó, định nghĩa về “quyền” trong từ 
điển năm 1789 của Thomas Sheridan bao 
gồm “sự quan tâm; quyền lực, đặc quyền; 
quyền miễn trừ, đặc quyền”. Mọi người 
thường nói về việc trao “quyền” cho 
chính phủ. Ngôn ngữ của chúng ta lưu 
lại dấu vết của cách sử dụng này, như 
khi chúng ta nói, “Tổng thống có quyền 
phủ quyết một đạo luật” – nghĩa là quyền 
lực được phủ quyết một đạo luật.

Quốc hội đã cô đọng và tinh chỉnh 
bản dự thảo của ông Madison. Họ giải 
quyết tình trạng dư thừa bằng cách giữ 
“quyền” và bỏ đi từ “quyền lực”. Họ có 
thể bỏ đi “quyền” và giữ “quyền lực” sẽ 
có cùng một tác dụng.

Bên cạnh cách sử dụng Anh ngữ từ 
thế kỷ 18, còn có thêm bằng chứng cho 
thấy ngôn ngữ cuối cùng đề cập đến 
“quyền” có nghĩa giống như các nghị 
quyết của công ước tiểu bang đề cập đến 
“quyền hạn”.

Đầu tiên, chính ông Madison đã nói 
như vậy. Khi ông Edmund Randolph 
phản đối Tu chính án thứ Chín vì nó đề 
cập đến “quyền” thay vì “quyền hạn”, ông 
Madison đã viết rằng ông có thể “không 
thấy sức mạnh của sự khác biệt này,” và 
việc hạn chế quyền hạn và bảo vệ quyền 
cũng giống như vậy. Thứ hai, không có 
tiểu bang nào đề nghị các nghị quyết về 
“quyền lực” phản đối cách diễn đạt của 
Tu chính án thứ Chín; trái lại, tất cả họ 
đều phê chuẩn nó.

Bỏ qua Tu chính án thứ Chín
Trong lịch sử, các sửa đổi hiến pháp là 
công cụ cải cách mạnh mẽ. Chỉ ngoại trừ 
Tu chính án số Mười Tám (đã chính thức 
bị bãi bỏ), mọi sửa đổi từng được thông 
qua vẫn giữ được ít nhất một số hiệu lực 
cho đến ngày nay. Ngoại trừ Tu chính án 
thứ Chín.

Những lo sợ của những người phản 
đối luật nhân quyền đã trở thành sự thật. 
Bắt đầu từ những năm 1930 và 1940, Tối 
cao Pháp viện đã bỏ qua Tu chính án 
thứ Chín và mở rộng quyền hạn được 
quy định của chính phủ liên bang để bao 
gồm hầu hết tất cả các hoạt động không 
được bảo vệ cụ thể trong tám tu chính án 
đầu tiên. (Xem loạt bài của tôi trên Epoch 
Times Việt Ngữ, “Tối cao Pháp viện đã 
viết lại Hiến Pháp như thế nào.”)

Ông Biden đã đúng về việc tòa án nên 
khôi phục Tu chính án thứ Chín. Thực 
chất thì tu chính án này không bảo vệ 
việc phá thai, như ông ta tuyên bố; đúng 
hơn, nó sẽ giảm quyền hạn của chính 
phủ liên bang xuống các giới hạn hiến 
pháp. Tôi không nghĩ rằng tổng thống sẽ 
quan tâm nhiều đến điều này.

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). 
Cuốn sách đó bao gồm những thảo luận 
rộng hơn về Tu chính án thứ Chín.

Minh Khanh biên dịch

Một trải nghiệm đổi đời.
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TOÀN BỘ TIẾT MỤC MỚI VỚI 
DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 
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— Stage Whispers
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“A Life-Changing
Experience.”—Stage Whispers

ALL-NEW PRODUCTION 
WITH LIVE ORCHESTRA 

“incredible hope, incredible spirit,
 and rising up to the divine, rising up to

 something greater than yourself.”
—Rita Cosby, Emmy Award-winning journalist

“I encourage everyone to see
 and all of us to learn from.”

—Donna Karan, creator of DKNY

China Before Communism

“Powerful choreography... Truly magical.
A must-see!”

—IN New York magazine

“I believe the transcendent.
Shen Yun is a good antidote

 to the pandemic.”
—Philip Lancaster, 

Managing broker at Rock Point Real Estate

“It gave me hope that even in places 
and times of oppression and darkness,

 so much light can come out of that.”
—Paul Skousen, professor and author

“A fascinating insight into what
China’s culture used to be and what

I hope one day will be restored to China.”
—Edward McMillan-Scott, former Vice-President of 

the European Parliament

TRUNG HOA TRƯỚC THỜI CỘNG SẢN

Một sự thấu  hiểu sâu sắc VỀ VĂN HÓA 
TRUNG HOA ĐÃ TỪNG LÀ GÌ VÀ TÔI HY 

VỌNG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ ĐƯỢC KHÔI 
PHỤC LẠI Ở TRUNG QUỐC.

NIỀM HY VỌNG VÔ BIÊN, TINH THẦN 
PHI THƯỜNG, VÀ VƯƠN ĐẾN ĐIỀU 

THIÊNG LIÊNG, VƯƠN ĐẾN ĐIỀU GÌ ĐÓ VĨ 
ĐẠI HƠN BẢN THÂN MÌNH.

BUỔI BIỂU DIỄN CHO TÔI HY VỌNG 
RẰNG NGAY CẢ Ở NHỮNG NƠI CHỐN 

VÀ THỜI KHẮC ÁP BỨC TỐI TĂM, VẪN CÓ 
NHIỀU ÁNH SÁNG TỎA RA TỪ ĐÓ.

TÔI TIN LÀ SIÊU VIỆT. SHEN YUN LÀ 
LIỀU THUỐC GIẢI CHO ĐẠI DỊCH.

— Edward McMillan-Scott,  
CỰU PHÓ CHỦ TỊCH NGHỊ VIỆN ÂU CHÂU

— Rita Cosby,  
NHÀ BÁO TỪNG ĐOẠT GIẢI EMMY

— Paul Skousen, GIÁO SƯ VÀ TÁC GIẢ

— Philip Lancaster, QUẢN LÝ MÔI GIỚI 
ĐỊA ỐC TẠI ROCK POINT REAL ESTATE

Visit: ShenYun.com/LA     Call: 1 (800) 880-0188  

Tìm hiểu về Hiến Pháp: Tại sao ông Joe Biden sai khi 
nghĩ rằng Tu chính án thứ Chín bảo vệ việc phá thai

BÌNH LUẬN

Những người ủng hộ phá thai tụ hợp bên ngoài Tối cao Pháp viện ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 04/03/2020.

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

Lỗi của họ xuất phát từ việc không hiểu nền tảng
của Tu chính án thứ Chín và không quen với sự thay đổi 

bằng cách can thiệp trong ngôn ngữ Anh.
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với Trung Quốc – chẳng hạn như 
tham gia vào các cuộc đàm phán 
với lãnh đạo Trung Quốc để đạt 
được một thỏa thuận loại bỏ các 
hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt 
nhân cho các cuộc tấn công mạng.

Trung Quốc tiếp tục phát 
triển hạt nhân trong khi 
nhắm tới Đài Loan
Những nỗ lực như vậy ngày càng 
được xem là cần thiết khi mối bang 
giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc 
tiếp tục chạm đáy lịch sử trong 
bối cảnh căng thẳng về thương 
mại, trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ, 
cuộc xâm lược Ukraine của Nga, 
và việc Đài Loan tiếp tục độc lập 
trên thực tế.

Khi căng thẳng gia tăng, Trung 
Cộng đã tiếp tục công cuộc bành 
trướng mang tính lịch sử và hiện 
đại hóa kho vũ khí hạt nhân của 
mình; cho thấy sự tương phản về 
năng lực của kho dự trữ hạt nhân 
già cỗi của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Không quân Frank 
Kendall nói rằng mục đích tối hậu 
của Trung Quốc khi xây dựng 
một kho vũ khí như vậy là phát 
triển một quân đội có khả năng 
đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực Tây 
Thái Bình Dương, và rằng chế độ 
này đang cố tình theo đuổi các 
công nghệ quân sự có khả năng 
phá hoại hoặc phá vỡ các hệ thống 
phòng thủ của Hoa Kỳ.

Ông nói, vụ thử nghiệm vũ khí 
siêu thanh của quân đội Trung 
Quốc vào tháng 07/2021 là một ví 
dụ điển hình cho nỗ lực này trên 
thực tế, và ít nhất một quan chức 
Hoa Kỳ khác đã nói rằng Hoa Kỳ 
không thể chống lại công nghệ 
như vậy.

Những căng thẳng này cũng 
làm nổi bật sự chênh lệch rõ ràng 
về tốc độ tăng trưởng giữa quân 
đội Hoa Kỳ và Trung Quốc, đồng 
thời khiến một số chuyên gia đặt 
câu hỏi liệu Hoa Kỳ thực sự có 
sẵn một chiến lược dành cho cuộc 
xung đột tiềm tàng với chế độ cộng 
sản Trung Quốc vì vấn đề Đài 
Loan hay không.

Cuối cùng, hồi tháng Tư, Dân 
biểu Ann Wagner (Cộng Hòa–
Missouri) đã nói rằng thực chất là 
Hoa Kỳ đang “nhượng lại khu vực 
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương” 
cho Trung Cộng.

Trong các bình luận liên quan 
đến sự việc này, Đô đốc Charles 
Richard, chỉ huy hiện tại của kho 
vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, trong 
một cuộc điều trần của Tiểu ban 
Lực lượng Chiến lược Thượng viện 
hôm 04/05, cho rằng giới lãnh đạo 
quân đội Hoa Kỳ không chắc chắn 
về quỹ đạo chính xác của các vũ 
khí quân sự của Trung Quốc.

Ông Richard nói: “Chúng tôi 
không biết Trung Quốc sẽ đi đến 
đâu về các loại vũ khí và năng lực.”

Ông Richard cũng lưu ý rằng 
Trung Quốc đang trong quá trình 
của một cuộc “đột phá chiến lược” 

– điều mà sẽ thách thức trật tự thế 
giới và rằng Hoa Kỳ sẽ cần phải 
theo đuổi mạnh mẽ “khả năng 
cạnh tranh vượt trội” hoặc áp đảo 
về lực lượng, để ngăn chặn Trung 
Cộng khỏi các hành vi bành trướng 
hoặc hung hăng.

Ông cho biết, sứ mệnh đó càng 

trở nên phức tạp hơn bởi mối liên 
hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa 
Trung Cộng và Điện Kremlin. 
Tình huống này đã đặt Hoa Kỳ vào 
tình thế chưa từng có khi cần phải 
đồng thời ngăn chặn cả hai đối thủ 
hạt nhân gần như ngang hàng.

Ông Richard nói: “Ngay bây 
giờ, chúng ta đang đối mặt với các 
động lực ngăn chặn khủng hoảng – 
điều mà chúng ta mới chỉ thấy một 
vài lần trong lịch sử quốc gia của 
chúng ta.”

Ông Richard cũng nói thêm 
rằng Trung Cộng “có thể sẽ sử 
dụng biện pháp cưỡng ép bằng vũ 
khí hạt nhân để có lợi cho họ trong 
tương lai” do quan sát thấy Nga đã 
thành công trong việc ngăn chặn 
sự can thiệp của phương Tây vào 
cuộc xâm lược Ukraine bằng cách 
đe dọa hành động hạt nhân.

Tuyên bố này đã lặp lại những 
bình luận tương tự của các chuyên 
gia rằng kho vũ khí hạt nhân ngày 
càng tăng của Trung Quốc có thể 
sẽ dễ dàng được sử dụng để che 
đậy cho những hành động gây hấn 
thông thường hơn, bằng cách cho 
phép Trung Quốc đe dọa khiến 
Hoa Kỳ không can thiệp vào bất 
kỳ hoạt động bành trướng nào một 
cách hiệu quả, chẳng hạn như xâm 
lược Đài Loan. Ông Richard cho 
biết Trung Cộng đã lên kế hoạch 
thực hiện việc này vào năm 2027.

Bị mắc kẹt ở giữa vì vũ khí 
hạt nhân
Bà Caitlin Talmadge, một thành 
viên tại Viện Brookings, nói rằng 
Hoa Kỳ sẽ cần phát triển một 

“cách mạch lạc hơn” để sử dụng 
các phương tiện phi hạt nhân hóa 
nhằm đạt được sự răn đe trên các 
lĩnh vực – khi Trung Quốc đã phát 
triển đủ sức mạnh hạt nhân để 
chống lại các lực lượng hạt nhân 
của Hoa Kỳ. Vì vậy, bà nói rằng hạt 
nhân sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến 
chiến lược quân sự và ngoại giao.

Bà Talmadge nói, “Chúng ta 
đang trở lại thế giới mà vũ khí hạt 
nhân đang thực sự phủ bóng đen 
lên cuộc xung đột thông thường và 
xung đột dưới ngưỡng chiến tranh.”

Mặc dù vậy, đã có rất ít sự thay 
đổi trong chính sách hoặc chiến 
lược hạt nhân của Hoa Kỳ trong 
một thập niên rưỡi qua, theo ông 
Robert Einhorn, một thành viên 
cao cấp tại Viện Brookings; ông 
đã nói rằng, trừ một số thông tin 
chưa rõ đang được bảo mật, thì đã 
có một sự tiếp nối trên diện rộng 
trong chính sách hạt nhân thông 
qua các chính phủ TT Obama, 
Trump, và Biden.

“TT Obama đã bác bỏ chính 
sách không là bên đầu tiên sử dụng 
(no first use), và ông ấy đã khăng 
khăng giữ lại lựa chọn sử dụng vũ 
khí hạt nhân để ứng phó với hành 
động xâm lược phi hạt nhân hóa,” 
ông Einhorn nói. “Ông Trump đã 
làm như vậy và ông Biden cũng sẽ 
làm như vậy trong đánh giá [về vị 
thế hạt nhân] của ông ấy.”

Do đó, ông Einhorn nói rằng 
công chúng Mỹ có thể mong đợi 
một phương pháp tiếp cận trung 
lập để hiện đại hóa vũ khí hạt 
nhân mà không quá mức cũng 
như không thu hẹp kho vũ khí 
chiến lược của Hoa Kỳ. Theo ông, 
cách tiếp cận đó sẽ tính đến thực 
tế là chính phủ này không có khả 
năng đạt được sự hỗ trợ cho việc 
mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ 
trước những lo ngại về tài chính 
hiện tại và nguy cơ kích hoạt một 
cuộc chạy đua vũ trang thậm chí 
còn tốn kém hơn. Tương tự như 
vậy, ông nói, có rất ít khả năng 
chính phủ sẽ không theo đuổi một 
số nỗ lực hiện đại hóa khi quốc gia 
này đang phải đối mặt với nhiều 
mối đe dọa.

Ông Einhorn cho biết: “Trong 
bối cảnh môi trường chiến lược 
ngày nay mang tính đe dọa cao với 
sự đe dọa ngày càng gia tăng từ 
Nga, Trung Cộng, và Bắc Hàn, tôi 
không nghĩ rằng việc hạn chế các 
loại vũ khí và lựa chọn hạt nhân 
của Hoa Kỳ sẽ có nhiều trợ giúp.”

Thanh Tâm biên dịch

Ngay bây giờ, 
chúng ta đang 
đối mặt với các 
động lực ngăn 
chặn khủng 
hoảng – điều 
mà chúng ta 
mới chỉ thấy 
một vài lần 
trong lịch sử 
quốc gia của 
chúng ta.
Đô đốc Charles 
Richard

MỸ - TRUNG

ANDREW THORNEBROOKE

Theo một số chuyên gia, các 
chính sách hạt nhân và ngân 

sách của chính phủ ông Biden quá 
mơ hồ hoặc có phạm vi mở rộng 
trong việc cung cấp các biện pháp 
ngăn chặn xung đột như mong đợi.

“Quý vị sẽ kiềm chế Nga và 
Trung Quốc như thế nào?” ông 
Harlan Ullman, cố vấn cao cấp 
tại Hội đồng Đại Tây Dương, một 
tổ chức cố vấn có trụ sở tại Hoa 
Thịnh Đốn, cho biết. “Các tuyên bố 
chính sách này không [cung cấp gì] 
cho quý vị biết. Họ đầy tham vọng.”

Các bình luận của ông Ullman 
đã đề cập đến một vài tuyên bố của 
chính phủ Tổng thống (TT) Biden 
về Chiến lược Quốc phòng Quốc 
gia (NDS) và Chiến lược An ninh 
Quốc gia (NSS); không tuyên bố 
nào được đưa ra dưới dạng tài liệu 
không mật, và phần lớn hai chiến 
lược này được xây dựng dựa trên 
thông tin mật.

Ông cũng lưu ý rằng Ngũ Giác 
Đài sẽ khó thực hiện bất kỳ nỗ lực 
hiện đại hóa chiến lược quy mô lớn 
nào, vì thực tế là quốc gia này đang 
có một khoản nợ kỷ lục trị giá 30 
ngàn tỷ USD và đang phải đối mặt 
với căng thẳng kinh tế do tỷ lệ lạm 
phát cao kỷ lục trong 40 năm qua.

Hơn nữa, ông Ullman nói rằng 
khái niệm răn đe hạt nhân của 
chính phủ đã bị vượt khỏi giới 
hạn của nó, và sẽ cho thấy gót 
chân Achilles trong chiến lược của 
chính phủ trừ khi có nhiều công 
việc hơn được thực hiện để cải 
thiện đáng kể các lực lượng phi hạt 
nhân, hoặc các lực lượng “thông 
thường” của quốc gia.

“Quý vị định làm thế nào để ngăn 
chặn được Nga và Trung Quốc, và 
dựa vào đâu?” ông Ullman nói. 

“Khả năng răn đe hạt nhân đã được 
mở rộng vượt quá tính hữu ích của 
nó. Điều đó sẽ ngăn chặn một cuộc 
chiến tranh thế giới lớn, nhưng 
đừng tin rằng nó có thể làm được 
nhiều việc khác.”

Chiến lược phát triển và 
kế hoạch cắt giảm chi tiêu 
quân sự 
Ông Ullman đã đưa ra những 
bình luận trên trong bối cảnh một 
loạt các cuộc thảo luận về bản 
chất của chiến lược lớn của chính 
phủ TT Biden tại Viện Brookings, 
một cơ quan cố vấn về chính sách 
quốc gia.

Các cuộc hội đàm này đã diễn 
ra đồng thời với một loạt các cuộc 
điều trần của Quốc hội trong tuần 
qua về việc kiểm tra đề nghị ngân 
sách quốc phòng của chính phủ 
cho tài khóa 2023, và vai trò của 
NDS và NSS trong việc hướng dẫn 
ngân sách đó.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng 
Hòa đã chỉ trích ngân sách này là 
sự cắt giảm thực sự đối với chi tiêu 
quân sự bởi vì ngân sách này chỉ 
phân bổ với tỷ lệ lạm phát 2.2% 

thay vì 8.5% như thực tế, cũng như 
đề nghị cắt giảm số lượng chiến 
hạm và phi cơ trong quân đội trong 
bối cảnh căng thẳng đang gia tăng 
giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Nga.

Thượng nghị sĩ Susan Collins 
(Cộng Hòa–Maine) nói rằng gói 
ngân sách được đề nghị này sẽ 
đặt Hoa Kỳ vào “nguy cơ thực 
sự”. Trong khi đó, Dân biểu Mike 
Rogers (Cộng Hòa–Alabama) nói 
rằng ngân sách này không cung 
ứng đủ nhu cầu cho chiến lược 
riêng của TT Joe Biden.

Trung Cộng và những giới 
hạn của răn đe hạt nhân
Tại sự kiện của Viện Brookings, 
một chuyên gia khác đã đặt câu hỏi 
về tính hiệu quả của NDS và NSS 
trong việc ủng hộ ý tưởng cho rằng 
hỏa lực hạt nhân đơn thuần có thể 
ngăn chặn các địch thủ thực hiện 
các hành vi không mong muốn, đặc 
biệt là thất bại gần đây của chiến 
lược tương tự nhằm ngăn chặn 
cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

“Cả [NDS và NSS] đều đã nhìn 
nhận và tiếp tục xem Trung Quốc 
là mối đe dọa chính đối với an 
ninh của Hoa Kỳ,” bà Melanie 
Sisson, một thành viên của Viện 
Brookings, cho biết. “Đặc biệt, NDS 
xác định vai trò của quân đội trong 
việc cung cấp an ninh cho nước Mỹ 
ngày nay, và trong giai đoạn cạnh 
tranh mới này, bằng cách chuẩn bị 
sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng 
trong cuộc chiến với Trung Quốc.”

Bà Sisson cũng nói thêm: 
“[Nhưng] chúng ta không thể cho 
rằng việc có thể thắng Trung Quốc 
trong một cuộc chiến sẽ tạo ra 
khả năng răn đe chung, hoặc điều 
này sẽ ngăn Trung Quốc không 
bắt đầu một cuộc chiến cũng như 
không hành xử tệ hại dưới những 
hình thức khác.”

Giống như ông Ullman, bà 
Sisson tin rằng chính phủ đã sai 
lầm khi tin rằng họ có thể răn đe 
Trung Quốc chỉ bằng cách thiết lập 
các khả năng có thể giành chiến 
thắng trong một cuộc chiến tranh 
giả định. Do đó, bà nói rằng Ngũ 
Giác Đài sẽ cần phải làm nhiều hơn 
nữa để minh họa chiến lược “răn 
đe tích hợp” bằng hành động thay 
vì chỉ diễn đạt ý tưởng bằng các 
từ ngữ thông dụng và khẩu hiệu.

“Khả năng răn đe không phải 
là thứ mà người ta có suông,” bà 
Sisson nói. “Đó là một hiệu ứng 
mà chúng ta có thể tạo ra. Đó là kết 
quả của một chiến lược.”

“Tôi thực sự muốn biết thêm về 
việc chính phủ có ý gì khi đề cập 
đến ‘răn đe tích hợp’ và không 
muốn chỉ có khẩu hiệu dán sau 
đuôi xe về việc “chúng ta sẽ làm 
việc trên tất cả các lĩnh vực,” bà 
Sisson cho biết thêm.

Vì vậy, bà Sisson nói rằng chính 
phủ có thể đem lại giá trị thực 
bằng cách tham gia vào các sáng 
kiến nhằm mục đích hạn chế khả 
năng xảy ra xung đột thảm khốc 

Chiến lược của TT Biden nhằm thúc đẩy khả 
năng răn đe hạt nhân ‘vượt quá tính hữu ích’

LAW KA-CHUNG

Cục Dự trữ Liên bang đã 
thúc đẩy nhu cầu giả tạo 
vì dự kiến khả năng thiếu 
hụt nguồn cung do hậu 

quả đại dịch COVID-19 
dẫn đến lạm phát gần hai con 

số; các ý kiến về sự suy giảm của đồng 
USD cũng đã xuất hiện trở lại.

Những ý kiến như vậy đã không được 
đề cập đến trong vài thập niên qua.

Có thể chúng xuất hiện lần đầu tiên 
vào đầu những năm 1970, khi hệ thống 
Bretton Woods sụp đổ và giá trị đồng 
USD không còn liên quan đến vàng. Tiền 
đã chảy từ USD sang vàng ngay từ lúc 
khởi đầu này.

Tuy nhiên, vàng không thể thay thế 
cho tiền trong các giao dịch hàng ngày và 
bong bóng giá của vàng đã vỡ một thập 
niên sau đó vào đầu những năm 1980 
khi lạm phát cao được kiềm chế.

Các ứng viên khác được cho là sẽ 
xuất hiện để thách thức sự thống trị của 
đồng USD.

Những năm 1950 đến 1970 là thời kỳ 
tươi sáng cho sự phát triển công nghiệp 
khi Đức và Nhật Bản là những quốc gia 
phát triển hàng đầu. Đương nhiên, tiền 
tệ của họ – đồng mark Đức và đồng yên 
Nhật – được kỳ vọng sẽ tăng và chiếm 
một số thị phần từ đồng USD.

Mặc dù Hiệp định Plaza năm 1985 

đã thúc đẩy cả hai đồng tiền này tăng giá 
trong 5 năm, nhưng sau đó cả hai quốc 
gia này đều rơi vào tình trạng suy thoái 
lâu dài. Kể từ đó đồng mark của Đức đã 
được thay thế hoàn toàn bằng đồng Euro, 
trong khi đồng yen Nhật mất giá mạnh 
và đồng USD tiếp tục thống trị thị trường 
thế giới.

Câu chuyện tương tự lặp lại vào năm 
2007 nhưng ứng viên lần này là Trung 
Quốc. Trước đó, đã có nhiều ý kiến lớn 
tiếng tuyên bố rằng đồng nhân dân tệ 
của Trung Quốc sẽ soán ngôi của đồng 
USD. Kể từ đợt sóng thần tài chính năm 
2008, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 
đã đi xuống theo đường tuyến tính trong 
một thập niên, và tài khoản vốn của 
Trung Quốc vẫn đang đóng chặt trong 
khi áp lực dòng vốn chảy ra vẫn rất cao.

Một số người tin vào tính chu kỳ có 
thể tranh luận rằng sau một thế kỷ ở vị 
thế dẫn đầu, sự thống trị của đồng USD sẽ 
sắp kết thúc. Họ trưng ví dụ về vị thế dẫn 
đầu kéo dài hơn một thế kỷ của đồng bảng 
Anh – từ cuộc cách mạng công nghiệp đến 
sau Đệ nhị Thế chiến – nhưng không có 
lập luận cụ thể về thời hạn tương tự cho 
đồng USD. Để biết vị thế tiền tệ của đồng 
USD, cần phải xem các loại tiền tệ thường 
được định giá như thế nào.

Ngoài một đơn vị tài khoản mà ngày 
nay hầu hết các loại tiền đều có thể thực 
hiện (trong khi vàng thì không), thì có 
hai chức năng khác – phương tiện trao 

đổi và lưu trữ giá trị – sẽ là rất quan 
trọng để đánh giá vị thế của đồng USD.

Chức năng đầu tiên thường được đo 
lường bằng hai thước đo tiêu chuẩn: tỷ 
lệ lưu chuyển hối đoái như được báo cáo 
trong cuộc khảo sát 3 năm một lần của 
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và tỷ lệ 
thanh toán của hệ thống SWIFT. Trong 
khi chức năng lưu giữ giá trị được cập 
nhật hàng tháng, thì lịch sử của dữ liệu 
này ngắn và chỉ quay trở về thời điểm 

năm 2010. Cuộc khảo sát 3 năm có lịch 
sử lâu hơn nhưng [thực hiện] không 
thường xuyên; lần cập nhật tiếp theo sẽ 
là vào cuối năm nay.

Từ biểu đồ kèm theo, tỷ trọng lưu 
chuyển hối đoái (FX) dường như di 
chuyển song song với chỉ số USD, nhưng 
sự dịch chuyển đã bị giới hạn trong một 
phạm vi hẹp từ 40% đến 45%.

Đối với thị phần thanh toán trên nền 
tảng SWIFT, sự dịch chuyển này gần hơn 
nhiều với chỉ số USD; sự biến động có 
vẻ lớn hơn nhưng chủ yếu được giới hạn 
trong 38% đến 45%. Cả hai kết thúc một 
tỷ lệ tương tự là 40%.

Về chức năng lưu giữ giá trị, chỉ số 
này là tỷ trọng dự trữ của các ngân hàng 
trung ương trên toàn thế giới theo loại 
tiền tệ. Tỷ trọng đồng USD đã giảm kể từ 
khi đồng Euro được hình thành vào năm 
1999 nhưng vẫn ở mức khoảng 60%. Mặc 
dù đồng USD có thể không dẫn đầu mãi 
mãi, nhưng đồng tiền này được cho là sẽ 
không mất đi vị thế trong ngắn hạn.

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

Ông Law Ka-chung là một nhà bình 
luận về kinh tế vĩ mô và thị trường toàn 
cầu. Ông đã viết cho nhiều tờ báo và 
tạp chí chuyên đề và nói về thị trường 
trên nhiều kênh truyền hình, đài phát 
thanh và trực tuyến ở Hồng Kông kể từ 
năm 2005.  

Vân Du biên dịch

MILTON EZRATI

Báo cáo đáng thất vọng 
gần đây về tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) có thể 
phản ánh các chi tiết 

thống kê nhiều hơn là sự 
khởi đầu tức thời của một 

cuộc suy thoái. Nhưng suy thoái thực 
sự vẫn nằm ở phía trước, có thể là trong 
18–24 tháng tới.

Những áp lực lạm phát là thủ phạm. 
Chúng làm cho suy thoái trở nên không 
tránh khỏi. Suy thoái sẽ đến theo một 
trong hai cách: Cuộc chiến chống lạm 
phát của Fed sẽ gây rắc rối cho thị 
trường rồi dẫn đến suy thoái, vì các 
chính sách như vậy đã  xảy ra nhiều lần 
trong quá khứ; hoặc nếu FED không 
chống lạm phát đủ mạnh, thì theo thời 
gian, một tình trạng lạm phát không 
được kiểm soát sẽ tự nó tạo ra đủ sự méo 
mó về kinh tế để gây ra một sự suy thoái.

Viễn cảnh không được hoan nghênh 
mà quốc gia đang đối mặt là do, trái 
ngược với những tuyên bố lặp đi lặp 
lại của Hoa Thịnh Đốn, lạm phát ngày 
nay không phải là sự phản ánh “nhất 
thời” của các đợt hậu đại dịch cũng như 
kết quả tức thì của cuộc giao tranh ở 
Ukraine. Mặc dù những diễn biến này 
chắc chắn có đóng góp vào lạm phát, 

nhưng áp lực giá hiện tại chủ yếu phản 
ánh việc trong hơn một thập niên qua 
Hoa Thịnh Đốn – dưới thời cả Đảng Dân 
Chủ và Đảng Cộng Hòa – đã thâm hụt 
ngân sách rất lớn khiến Fed tài trợ bằng 
cách tạo ra một dòng thác tiền mới.

Trong thời gian này, Fed đã sử dụng 
tiền mới để mua khoảng 5 ngàn tỷ USD 
nợ chính phủ, khoảng 3 ngàn tỷ USD chỉ 
trong 2 năm qua. Hành động tương tự 
tài trợ chính phủ bằng cách in tiền giấy 
trong thời hiện đại này là toa thuốc cổ 
điển đối với tình trạng lạm phát dai dẳng.

Fed chỉ mới bắt đầu làm theo các yêu 
cầu của cuộc chiến chống lạm phát. Họ 
đã tăng lãi suất chuẩn của các quỹ liên 
bang thêm 0.75 điểm phần trăm từ mức 
thấp [0.25%] lên 1.0% và đã hứa hẹn thêm 
những mức tăng như vậy. Chính sách 
cũng đã đảo ngược cái gọi là chương trình 

“nới lỏng định lượng”. Thay vì tạo tiền 
mới và thanh khoản tài chính để mua trái 
phiếu trực tiếp trên thị trường tài chính, 
Fed hiện sẽ bán một số chứng khoán mà 
họ đã tích lũy được trong những năm qua 
và bằng cách đó, hút bớt một phần tiền 
lạm phát từ thị trường tài chính và nền 
kinh tế. Tất cả biện pháp này có xu hướng 
hạn chế hoạt động kinh tế.

Chính sách của Fed sẽ phải làm 
nhiều hơn nữa để đối phó với những 
gì hiện đang hàm chứa trong lạm phát. 

Ngay cả sau lần tăng lãi suất mới nhất 
của Fed, hãy xem xét rằng lãi suất ngắn 
hạn vẫn chỉ ở mức 1.0%. Với mức lạm 
phát 8.5% hiện nay, một người đi vay sẽ 
trả lại cho người cho vay số tiền có giá trị 
thực thấp hơn rất nhiều so với con số lãi 
vay [trên danh nghĩa] mà anh ta phải trả. 
Tính theo giá trị thực tế, thì người cho 
vay lại thực sự đang trả cho người đi vay 
để sử dụng tiền – nghĩa là một sự khuyến 
khích lớn để vay mà chi tiêu vẫn còn.

Để xóa bỏ động cơ đó và chế ngự 
lạm phát, Fed sẽ phải tăng lãi suất cao 
hơn tốc độ lạm phát đang diễn ra. Việc 
đạt được điều đó đủ nhanh để tạo ra 
hiệu quả chắc chắn sẽ gây tác động đột 
ngột cho thị trường và nền kinh tế, đủ 
để gây ra sự đình trệ trong hoạt động 

kinh tế và ít nhất có thể là một cuộc suy 
thoái ngắn sẽ đến.

Không nghi ngờ gì nữa, Fed đã bắt 
đầu một cách thận trọng vì lo sợ về tác 
động suy thoái như vậy. Tuy nhiên, nền 
kinh tế không thể tránh khỏi điều đó. 
Ngay cả khi chính sách tiền tệ vẫn còn 
hoảng sợ và e dè, một cuộc suy thoái sẽ 
đến. Cuối cùng, lạm phát không được 
kiểm soát sẽ làm cho việc lập kế hoạch 
kinh doanh đầy bất trắc đến mức các 
doanh nghiệp sẽ từ bỏ các dự án đầu tư 
vốn có thể nâng cao tiềm năng sản xuất 
của nền kinh tế và khuyến khích tăng 
trưởng việc làm. Người lao động, ngay 
cả khi được tăng lương, vẫn sẽ phải chật 
vật mới theo kịp chi phí sinh hoạt đang 
tăng chóng mặt.

Bằng cách làm xói mòn giá trị của các 
tài sản bằng đồng USD, như cổ phiếu 
và trái phiếu, lạm phát cũng sẽ gây ra 
sự thoái lui trên thị trường tài chính, 
và trong khi làm như vậy càng không 
khuyến khích các khoản đầu tư vào 
năng lực sản xuất thực sự. Trong khi đó, 
áp lực giá cả liên tục sẽ chuyển hướng 
những khoản tiền đầu tư có sẵn vào các 
tài sản phòng ngừa lạm phát – chẳng 
hạn như đầu cơ tài sản nghệ thuật và đất 
đai, thay vì các hoạt động hiệu quả hơn. 
Tất cả những chuyển biến này sẽ dẫn đến 
suy thoái ngay cả khi Fed không hành 
động, có thể là một sự suy thoái nghiêm 
trọng và kéo dài hơn.

Suy thoái kinh tế mà bây giờ đã là 
một trong các rủi ro, lẽ ra đã có thể tránh 
được. Nếu một năm trước, khi lạm phát 
ban đầu lộ rõ, Hoa Thịnh Đốn đã bắt đầu 
thay đổi chính sách thay vì gạt bỏ vấn đề 
này, thì giới thẩm quyền sẽ không phải 
thay đổi một cách triệt để như họ làm 
bây giờ để có tác động đủ mạnh chống 
lại lạm phát. Thay vào đó, Chủ tịch Fed 
Jerome Powell khẳng định rằng lạm phát 
chỉ là “nhất thời” trong nhiều tháng trời, 
Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen cũng 
vậy. Ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng 
tuyên bố như vậy vào cuối mùa hè năm 
ngoái. [Còn] bây giờ thì ông ấy đổ lỗi cho 
Tổng thống Nga Putin.

Hành động kịp thời không thể tránh 
được mọi áp lực lạm phát, nhưng nó có 
thể làm giảm bớt cường độ của rắc rối 
mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt. Cơ hội đó, 
tất nhiên, bây giờ đã biến mất. Một cuộc 
suy thoái là khó tránh khỏi.

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 một 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.

Vân Du biên dịch
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Khả năng đồng USD suy giảm sẽ không sớm diễn ra

Một cuộc suy thoái sẽ đến
Bằng cách này hay cách khác, lạm phát sẽ dẫn đến suy thoái 
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Tòa nhà của Cục Dự trữ 
Liên bang ở Hoa Thịnh Đốn 

hôm 26/01/2022.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell 
làm chứng tại phiên điều trần của Ủy ban Các vấn đề 
Đô thị, Nhà ở và Ngân hàng Thượng viện trên Điện 
Capitol ở Hoa Thịnh Đốn hôm 03/03/2022.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến 
lược Hoa Kỳ Đô đốc 
Charles Richard làm 
chứng trong một phiên 
điều trần của Ủy ban Quân 
vụ Vũ trang Thượng viện 
ở Hoa Thịnh Đốn hôm 
08/03/2022.

Hỏa tiễn đạn đạo xuyên 
lục địa có khả năng mang 
đầu đạn hạt nhân DF-41 
của Trung Quốc được 
nhìn thấy trong một cuộc 
duyệt binh tại Quảng 
trường Thiên An Môn ở 
Bắc Kinh, Trung Quốc, vào 
ngày 01/10/2019.

Biểu đồ thị phần và giá trị đồng dollar Mỹ.

Hàng không mẫu hạm 
hoạt động duy nhất của 
Trung Quốc, Liêu Ninh 
(phía trước), ra khơi cùng 
các chiến hạm khác trong 
một cuộc tập trận trên 
biển vào tháng 04/2018.
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luật dẫn độ do chính quyền thân 
Bắc Kinh đề nghị; theo đó các cư 
dân sẽ bị gửi đến các tòa án chính 
trị hóa của Trung Quốc để xét xử 
nếu bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào.

Ông Lý đã lảng tránh các câu 
hỏi về việc ông có tìm kiếm sự hòa 
giải với những người ủng hộ dân 
chủ đối lập và những người đã bị 
bỏ tù hay không.

Ông Lý nói với các phóng viên: 
“Bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc 
gia, và các lợi ích phát triển của 
đất nước chúng ta, đồng thời bảo 
vệ Hồng Kông khỏi các mối đe dọa 
trong và ngoài lãnh thổ; đồng thời 
bảo đảm sự ổn định của thành phố 
sẽ tiếp tục là điều tối quan trọng.”

Một số nhà phê bình nói rằng 
các nỗ lực của ông Lý để đưa Hồng 
Kông hòa nhập trở lại trên trường 
quốc tế có thể bị ảnh hưởng bởi 
các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ 
áp đặt lên ông năm 2020. Theo 
những gì Hoa Thịnh Đốn tuyên 
bố, đó là vì vai trò của ông trong 
việc “tham gia vào hoạt động 
cưỡng ép, bắt bớ, giam giữ, hoặc 
bỏ tù các cá nhân” theo luật an 
ninh của thành phố này.

Công ty sở hữu YouTube 
Alphabet cho biết họ đã gỡ tài 
khoản YouTube của chiến dịch 
tranh cử của ông Lý để tuân thủ 
luật trừng phạt của Hoa Kỳ.

Ông Lý cho biết ưu tiên của ông 
sẽ là thúc đẩy nguồn cung nhà ở tại 
một trong những thị trường địa ốc 
đắt đỏ nhất thế giới và tăng cường 
hiệu quả của chính sách với “cách 
tiếp cận hướng đến kết quả” để giải 
quyết vấn đề nan giải này.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Minh Ngọc biên dịch

người. Cuộc khảo sát năm 2021 
được thực hiện từ tháng 10/2021 
đến tháng 01/2022, với 3,786 cư 
dân Hồng Kông từ 21 đến 79 tuổi 
được phỏng vấn ngẫu nhiên qua 
điện thoại.

Ở Hồng Kông, “triệu phú” 
được định nghĩa là người giàu 
có với tổng giá trị tài sản ròng từ 
10 triệu HKD (khoảng 1,274,300 
USD) trở lên và tài sản lưu động 
ít nhất là 1 triệu HKD (khoảng 
127,400 USD). Giá trị tài sản ròng 
trung bình của những triệu phú 
này là 15.7 triệu HKD (khoảng 
2 triệu USD), tăng nhẹ 1.3% so 
với 15.5 triệu HKD  (khoảng 
1,975,200 USD) trong cùng thời 
kỳ năm 2020. Khoảng 70% tài sản 
của họ là bất động sản và còn lại 
là tài sản lưu động.

Báo cáo cho thấy tài sản lưu 
động trung bình tăng từ 3.5 triệu 
lên 4 triệu. Hầu hết tài sản thanh 
khoản của các triệu phú có gần một 
nửa là tiền mặt, gần 30% là cổ phiếu, 
và hơn 20% là quỹ và trái phiếu.

Hơn 30% cho biết chiến lược đầu 
tư của họ đã chuyển sang cách tiếp 
cận thận trọng hơn vì dịch bệnh; 
họ có xu hướng giữ nhiều tiền mặt 
hơn, với việc giảm lượng cổ phiếu 
nắm giữ, giảm các khoản đầu tư 
mới, với các khoản đầu tư mới vào 
các sản phẩm có rủi ro thấp.

Sau hai năm xảy ra đại dịch, 
hơn 70% số người nói rằng tổng tài 
sản của họ đã trở lại mức trước khi 
có dịch, và gần 25% trong số họ cho 
rằng tổng tài sản của họ đã tăng lên 
so với trước khi có dịch.

Khoảng 30% trong số các triệu 
phú cho biết họ kỳ vọng kinh tế sẽ 
tăng trưởng nhẹ trong năm nay, 
với 24% cảm thấy lạc quan về thị 
trường bất động sản trong 12 tháng 
tới và gần 60% có thái độ ‘chờ xem’.

Mức siêu giàu của Hồng Kông 
từng vượt qua New York
Trên thực tế, Hồng Kông đã từng là 
thành phố có nhiều người siêu giàu 
nhất thế giới.

Theo “Báo Cáo về Giới Siêu 
Giàu Thế Giới 2018” (“The World 
Ultra Wealth Report 2018” do 
Wealth-X công bố hồi tháng 
09/2018, Hồng Kông đã vượt qua 
New York, với hơn 10,000 người 
có tài sản ít nhất 235 triệu HKD 
(khoảng 30 triệu USD).

Theo báo cáo, trong năm 
2017, số người siêu giàu ở Hồng 
Kông tăng 31% lên khoảng 10,000 
người; theo sau là New York, 
thành phố có lượng người siêu 
giàu nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ 
với gần 9,000 người; Tokyo đứng 
thứ ba. Tại thời điểm đó, tổng số 
người siêu giàu trên thế giới ở vào 
khoảng 256,000 người, với tổng 
tài sản là 31.5 ngàn tỷ USD.

Tính đến năm 2020, New York 
đứng ở vị trí đầu tiên với 113 triệu 
triệu phú (người có giá trị ròng cao), 
tiếp theo là Hồng Kông và trung 
tâm công nghệ San Francisco lần 
lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba. Năm 
2021, New York vẫn nằm trong 
danh sách này, nhưng Hồng Kông 
và San Francisco đã bị loại.

Năm 2021, những người giàu 
nhất Trung Quốc đã có năm tồi tệ 
nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu 
ghi nhận tài sản của những người 
giàu nhất thế giới năm 2012. Các 
quy định của chính quyền Trung 
Quốc nhắm vào các công ty tư 
nhân lớn, đặc biệt là các ngành 
công nghệ cao, dẫn đến việc giới 
tỷ phú Trung Quốc mất gần 61 tỷ 
USD tài sản.

Việt Phương biên dịch

TRUNG QUỐC

THE ASSOCIATED PRESS
 

TAIPEI, Đài Loan — Gần 
đây, một số quận ở Thượng 

Hải đã dựng các rào chắn kim 
loại như một phần trong cuộc 
chiến chống lại đợt bùng phát 
COVID-19 của thành phố; hành 
động này đã thu hút sự phản đối 
và giận dữ của một số cư dân.

Các công nhân mặc trang phục 
bảo hộ trắng từ đầu đến chân đã 
dựng hàng rào lưới sắt và các tấm tôn 
để chặn các con đường, cộng đồng 
dân cư, và thậm chí cả lối ra vào của 
một số tòa nhà chung cư. Phần lớn 
trong số 25 triệu cư dân của thành 
phố này đã bị ngăn cấm rời khỏi 
nhà của họ trong thời gian phong 
tỏa kéo dài một tháng, dù cho một 
số khu vực lân cận đã được mở cửa.

Các rào chắn này được thiết lập 
để kiểm soát hoạt động đi lại và 
thường chỉ chừa một lối vào nhỏ để 
có thể dễ dàng canh gác.

Tại sao người dân biểu tình ở 
Thượng Hải?
Thượng Hải đã không dựng hàng 
rào kim loại một cách rộng rãi 
trong suốt hai năm xảy ra đại dịch; 
họ tự hào về các biện pháp nhắm 
vào mục tiêu hơn mà không dựa 
vào phong tỏa. Điều đó đã thay 
đổi trong đợt bùng phát mới nhất 
này, vốn được thúc đẩy bởi biến thể 
Omicron BA.2 có khả năng truyền 
nhiễm cao. Chính quyền trung 
ương đã thực thi một đợt phong tỏa 
toàn thành phố khiến người dân 
không thể bước chân ra khỏi cửa 
dù chỉ “nửa bước”, theo một khẩu 
hiệu được tuyên truyền rộng rãi.

Nhiều người dân Thượng Hải 
tỏ ra khó chịu về các hàng rào 
ngăn lối vào các tòa nhà chung cư 
của họ, và một số người dân tức 
giận đã lan truyền các video trên 
mạng cho thấy các cuộc biểu tình. 
Trong một video được hãng thông 
tấn AP xác minh, những người 
dân rời khỏi một tòa nhà ở quận 
Từ Hối của Thượng Hải đã phá bỏ 
hàng rào lưới sắt ở lối ra vào và sôi 
sục đi tìm nhân viên bảo vệ mà họ 
cho là phải chịu trách nhiệm vì đã 
dựng nó lên.

Thượng Hải đang áp dụng các 
biện pháp phòng chống dịch theo 
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Lãnh đạo sắp tới của Hồng 
Kông, ông Lý Gia Siêu (John 

Lee Ka-chiu), đã được một ủy ban 
đầy những người trung thành 
với Bắc Kinh bảo chứng cho vị 
trí hàng đầu của thành phố – khi 
trung tâm tài chính này tiếp tục 
làm theo chỉ lệnh của ban lãnh 
đạo Trung Cộng sau nhiều năm 
biểu tình phản đối Bắc Kinh ở 
thuộc địa cũ của Anh này.

Ông Lý, ứng cử viên duy nhất, 
đã nhận được các phiếu thuận từ 
1,416 thành viên của ủy ban bầu 
cử thân Bắc Kinh hôm 08/05, giúp 
ông chiếm đa số cần thiết để trở 
thành trưởng đặc khu tiếp theo của 
Hồng Kông. Tám thành viên của 
ủy ban đã bỏ phiếu “chống” ông.

Trình bày sau đó, ông Lý cho 
biết “sứ mệnh lịch sử” của ông là 
dẫn dắt một chương mới cho Hồng 
Kông, đồng thời cam kết hiệp lực 
thành phố và duy trì vị thế quốc 
tế của Hồng Kông như một trung 
tâm tài chính cởi mở và cạnh tranh 
hơn, làm cầu nối giữa Trung Quốc 
và thế giới.

Rất ít trong số 7.4 triệu người 
của thành phố có bất kỳ tiếng nói 
nào trong việc lựa chọn nhà lãnh 
đạo của họ, ngay cả khi Trung 
Quốc cộng sản hứa hẹn một 
ngày nào đó sẽ trao quyền dân 
chủ hoàn toàn cho thuộc địa cũ 
của Anh này – Hồng Kông đã trở 
lại dưới quyền cai trị của Trung 

Quốc vào năm 1997.
An ninh được thắt chặt chung 

quanh địa điểm bầu cử, với việc 
cảnh sát ngăn cản một nhóm nhỏ 
người biểu tình lại gần.

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi 
đại diện cho nhiều người dân Hồng 
Kông bày tỏ sự phản đối cuộc bầu 
cử chỉ có một ứng viên theo kiểu 
Trung Quốc này,” bà Trần Bảo 
Oánh (Chan Po-ying), một người 
biểu tình của Liên đoàn Dân chủ Xã 
hội giơ biểu ngữ đòi dân chủ hoàn 
toàn, cho biết.

Ông Lý, một cựu bí thư Hồng 
Kông đặc trách về an ninh, đã 
thực thi mạnh mẽ luật an ninh 
quốc gia của Trung Cộng – bộ luật 

được dùng để bắt giữ hàng loạt cá 
nhân phản đối chế độ cộng sản, 
giải tán các nhóm xã hội dân sự, 
và đóng cửa các hãng thông tấn tự 
do, chẳng hạn như Apple Daily và 
Stand News.

Các chính phủ Tây phương, 
trong đó có Hoa Kỳ, nói rằng các 
quyền tự do và pháp quyền đã bị 
luật an ninh do Bắc Kinh áp đặt 
năm 2020 phá hoại.

Tuy nhiên, ông Lý nhắc lại quan 
điểm của Bắc Kinh rằng luật này là 
cần thiết để khôi phục sự ổn định 
sau một khoảng thời gian dài diễn 
ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân 
chủ chống Trung Cộng năm 2019. 
Các cuộc biểu tình là để phản đối 

khu vực, phân khu thành ba loại 
theo cấp độ dịch (dựa trên nguy 
cơ lây nhiễm). Những người trong 
cấp độ đầu tiên phải đối mặt với sự 
kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt 
nhất và là mục tiêu chính của các 
rào chắn.

Tuy nhiên, một số quan chức 
khu phố ở Thượng Hải đã dựng 
lên các rào chắn ở những khu vực 
không thuộc cấp độ [bị kiểm soát] 
nghiêm ngặt nhất. Một người dân 
đã gọi điện cho công an để phản đối 
việc phong tỏa các con đường gần 
tòa nhà chung cư của anh ta, nói 

rằng nơi ở của anh ta không thuộc 
cấp độ đầu tiên. Anh và hai cư dân 
khác trong khu nhà của anh đã cố 
gắng ngăn các công nhân dựng các 
rào chắn bằng kim loại, nhưng họ 
đã bị một nhân viên trong ủy ban 
khu phố chặn lại. Theo tài khoản 
mà anh ta đã đăng trên WeChat, 
vị công an này nói với anh rằng họ 
không có quyền rời khỏi căn hộ.

Anh viết: “Có một cảm giác bất 
lực sâu sắc. Ai có thể cho tôi biết: 
Còn chút hy vọng nào cho nơi này 
không?” Anh ta từ chối nêu tên. 

 
Liệu các rào chắn có
được dỡ xuống? 
Trong một số trường hợp, các cư 
dân đã thành công trong những 
cuộc biểu tình của họ.

Tại một khu chung cư ở quận 
Phổ Đà của Thượng Hải, cư dân đã 
phản đối mạnh mẽ sau khi ủy ban 
dân cư hôm 16/04 đặt khóa chữ U ở 
cửa vào tòa nhà của họ.

“Chuyện này xảy ra rất đột ngột, 
mà không được thông báo trước, và 
không chỉ ở tòa nhà này. Mọi địa 

điểm bên dưới đều bị phong tỏa. Họ 
chặn mọi lối thoát hiểm,” cô Trương, 
một cư dân Thượng Hải yêu cầu chỉ 
nêu họ của cô ấy, cho biết. “Nếu có 
bất kỳ tai nạn hay hỏa hoạn nào, 
thì mọi người chỉ còn nước chết.”

Cư dân trong tòa nhà này đã gọi 
cho công an cũng như đường dây 
nóng của thành phố. Ủy ban khu 
dân cư đã nhượng bộ bằng cách bỏ 
khóa chữ U đi và thay vào đó là dán 
băng keo trước cửa, nhưng cảnh 
báo cư dân rằng sẽ gặp hậu quả 
pháp lý nếu tháo dỡ băng keo, theo 
thông báo của ủy ban khu phố gửi 
cho cư dân mà cô Trương đã đưa 
cho hãng thông tấn AP xem.

Ở Bắc Kinh, nhiều rào chắn 
đã được dỡ bỏ sau khi thành phố 
không có báo cáo về bất kỳ đợt bùng 
phát lớn nào trong suốt hai năm 
qua. Tuy nhiên, giờ đây, các khu 
dân cư có ca dương tính lại một lần 
nữa bị rào lại.

 
Do Huizhong Wu của The 
Associated Press thực hiện 
Hồng Ân biên dịch

Trung Quốc dùng rào chắn kim loại để chống 
dịch COVID-19 như thế nào

Cựu cục trưởng công an thân Bắc Kinh Lý Gia Siêu 
được chọn làm lãnh đạo của Hồng Kông

ALEX WU 

Trong khi chính sách zero 
COVID của Trung Cộng đã 

đẩy nhanh sự suy thoái của nền 
kinh tế Trung Quốc, cuộc khủng 
hoảng nhân đạo do các biện pháp 
kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt gây 
ra đã thôi thúc giới nhà giàu Trung 
Quốc quan tâm đến việc di cư 
sang Hoa Kỳ, Canada, và Âu Châu.

Đáp lại, gần đây Trung Cộng đã 
đưa ra các quy định mới nhằm thắt 
chặt kiểm soát hoạt động di cư theo 
diện đầu tư thông qua [dịch vụ] 
công chứng. Các chuyên gia cho 
rằng hành động này nhằm gây khó 
khăn hơn cho những người giàu 
có Trung Quốc khi di chuyển ra 
các quốc gia ngoại quốc thông qua 
nhập cư đầu tư, để ngăn chặn dòng 
vốn rời khỏi Trung Quốc.

Gần đây, một thông tri do Bộ 
Tư pháp và hiệp hội công chứng 
của Trung Cộng đồng phát hành 
đã được lan truyền trên mạng xã 
hội, vạch ra các quy định mới cho 
các hiệp hội công chứng trên khắp 
Trung Quốc giải quyết các văn bản 
chứng từ cần thiết cho các khoản 
đầu tư ra ngoại quốc của các công 
dân theo diện cá nhân.

Thông tri này yêu cầu cơ quan 
công chứng kiểm tra chặt chẽ hơn 
các tài khoản ngân hàng ngoại 
quốc của người nộp đơn, sở hữu 
cổ phiếu, và các giao dịch tài sản, 
cũng như lý lịch của người nộp 
đơn, mục đích và bản chất kinh 
doanh của họ. Văn kiện này cũng 

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát đầu tư ra ngoại quốc, đặt quy tắc mới hạn chế di cư

JOYCE LIANG

Theo dữ liệu nhập cư chính 
thức của thành phố, trong 

tháng Hai và tháng Ba, Hồng Kông 
ghi nhận dòng di cư ròng 65,295 
và 66,334 cư dân. Xu hướng này sẽ 
còn mạnh mẽ, vì một cuộc thăm 
dò mới cho thấy gần 80% cư dân 
Hồng Kông được khảo sát quan 
tâm đến việc di cư.

Hồi giữa tháng Ba, Bartra đã 
phỏng vấn gần 500 cư dân Hồng 
Kông từ 18 tuổi trở lên thông qua 
một bảng câu hỏi trực tuyến. Theo 
cuộc thăm dò, 79% số người được 
hỏi cho biết họ đang suy tính việc 
di cư hoặc sẽ xem xét trong tương 
lai; 48% cho biết điều đó “có thể xảy 
ra trong tương lai”, và 31% cho biết 
họ đang “suy xét” hành động này.

Ba lý do hàng đầu để suy xét 
là vì một môi trường sống tốt hơn 
(51%), tìm kiếm giáo dục tốt hơn 
cho con em của họ (29%), và để có 
được trạng thái cư trú và quốc tịch 
ngoại quốc (27%).

Ngoài ra, hơn 40% số người 
được hỏi thích di cư theo diện đầu 
tư hơn vì đơn giản và trực tiếp hơn.

Giám đốc khu vực của Bartra, 
ông Lâm Trác Đình (Jeffrey Ling) 
cho biết công ty đã nhận được 
khoảng 500 yêu cầu nhập cư trong 
quý đầu tiên của năm nay. Trước 
đây, 80% các trường hợp nhập cư 
thành công là các chuyên gia có 
thu nhập ổn định; và nhiều gia 
đình có thu nhập cao ở Hồng Kông 
đã có ý định di cư. Ông tin rằng 
với sự suy giảm của dịch bệnh ở 
Hồng Kông và việc hủy bỏ thị thực 

doanh nhân ở Vương quốc Anh, dự 
kiến   số lượng đơn xin nhập cư vào 
Ireland trong năm nay sẽ tăng lên.

Ông Lâm nói rằng vì chính sách 
nhập cư của Vương quốc Anh có 
vẻ không chắc chắn và hệ thống 
thuế phức tạp của nước này, nên 
ông kỳ vọng một số khách hàng 
Hồng Kông của mình sẽ suy tính 
nhập cư vào Ireland thay vì Anh 
hoặc Đài Loan.

Chương trình nhập cư đầu tư 
của Ireland chỉ yêu cầu người nhập 
cư ở lại Ireland một ngày trong 
năm để giữ quyền cư trú, giúp các 
nhà đầu tư dễ dàng quản trị các 
doanh nghiệp hiện có với tính linh 
hoạt cao hơn.

Khảo sát của Citibank: Số triệu 
phú Hồng Kông giảm 15%
Trong khi đó, hôm 26/04, Citibank 
đã công bố “Báo Cáo Khảo Sát 
về Triệu Phú Hồng Kông 2021” 
(“Hồng Kông Multi-millionaire 
Survey Report 2021”).

Ước tính đến cuối năm 2021, 
có 434,000 “triệu phú” với tài sản 
ròng từ 10 triệu HKD trở lên ở 
Hồng Kông, chiếm khoảng 7.4% 
dân số Hồng Kông, cứ 13 người 
thì có 1 triệu phú. Tuy nhiên, so 
với một cuộc khảo sát tương tự từ 
cùng thời kỳ năm 2020, con số đó 
đã giảm 15%, tương đương 81,000 

Khảo sát: 
80% người 
Hồng Kông 
muốn di cư, 
số triệu phú 
giảm 15% 

Quang cảnh các cao 
ốc của Hồng Kông nhìn 

từ Đỉnh Victoria ngày 
08/09/2017. 
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(Trên) Một nhân viên 
giao hàng đứng trò 
chuyện với một nhân 
viên bảo vệ đeo khẩu 
trang tại hàng rào tôn 
ngăn khu dân cư bị 
phong tỏa ở Bắc Kinh, 
hôm 29/04/2022.

(Dưới)  Một người dân 
đeo khẩu trang bảo vệ 
đứng quan sát phía sau 
hàng rào ngăn cách một 
khu dân cư bị phong 
tỏa ở Bắc Kinh hôm 
28/04/2022.

Công dân Trung Quốc chờ 
nộp hồ sơ xin thị thực tại 
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc 
Kinh trong bức ảnh tư liệu.
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yêu cầu người nộp đơn cung cấp 
chứng từ chấp thuận của cơ quan 
quản trị ngoại hối của Trung Quốc 
và giấy tờ về kinh nghiệm làm việc 
ở hải ngoại của họ, nhấn mạnh rằng 
chúng không thể được công chứng 
bằng các phương pháp thay thế.

Thông tri nói trên cũng yêu 
cầu tất cả các dịch vụ công chứng 
địa phương báo cáo việc thực hiện 
các quy định mới cho Bộ Tư pháp 
và hiệp hội công chứng trước hôm 
07/05. Thông tri này được ban hành 
hôm 24/04.

Hôm 03/05, một công chứng 
viên tại Văn phòng Công chứng 
Quốc Tín ở tây nam Trung Quốc 
xác nhận với The Epoch Times rằng 
gần đây ông đã xem một văn bản 
quy định việc giải quyết các khoản 
đầu tư của cá nhân Trung Quốc ở 
ngoại quốc.

Ông nói: “Việc [đầu tư ra ngoại 
quốc] này không thể được thực 
hiện ngay bây giờ vì văn bản này đã 
được lưu hành. Chúng tôi không 
thể làm được. Nhưng ra ngoại quốc 

làm việc, học tập thì vẫn có thể 
công chứng được.”

Văn kiện này đã làm dấy lên các 
cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã 
hội Trung Quốc.

Cô Tôn Lệ Mai (Sun Limei), một 
nhân viên nhập cư ở Bắc Kinh, đã 
đăng trên tài khoản mạng xã hội 
của mình vào tuần trước, “Thông 
báo này có nghĩa là việc có được 
chứng từ công chứng và hoàn tất 
quá trình di cư sẽ khó hơn.”

Một cư dân mạng đã đăng trên 
Twitter, “Điều này có nghĩa là việc 
người Trung Quốc di cư sang các 
nước khác kinh doanh thông qua 
các khoản đầu tư đã bị chặn đứng 
hoàn toàn.”

Ông Vương Ưng Quốc (Wang 
Yingguo), một doanh nhân người 
Thẩm Quyến sống ở Hoa Kỳ, nói 
với The Epoch Times rằng ở Trung 
Quốc, công chứng viên và các thủ 
tục công chứng nằm dưới sự kiểm 
soát của chính phủ.

“Loại văn kiện này không được 
công bố rộng rãi, chỉ được ban hành 
nội bộ từ trên xuống để hướng dẫn 
nghiệp vụ nội bộ. Nó liên quan đến 
vấn đề đầu tư ra ngoại quốc. Hiện 
thời, việc công chứng liên quan đến 
đầu tư ra ngoại quốc bị dừng lại… 
Điều đó có nghĩa là Trung Quốc 
đang thắt chặt kiểm soát ngoại hối 
và dòng tiền chảy ra ngoại quốc.”

Kể từ tháng Ba năm nay, sau 
khi Thượng Hải bị phong tỏa theo 
chính sách “zero COVID” của 
chính phủ, các tìm kiếm trên web 
ở Trung Quốc với cụm từ “nhập cư 

đầu tư” và “nhập cư” trên Baidu và 
Google đã tăng lên nhanh chóng.

Một đại diện của cơ quan nhập 
cư toàn cầu ở Quảng Châu nói với 
The Epoch Times rằng tình hình 
chung hiện nay nghiêm ngặt hơn 
trước, và tiêu chuẩn các chính sách 
di cư đã cao hơn. Đặc biệt, những 
người di cư đầu tư sẽ phải hội đủ 
các yêu cầu cao hơn về mọi mặt, 
bao gồm cả việc báo cáo với chính 
phủ về nguồn vốn của họ, khiến 
cho việc chuyển tiền ra khỏi Trung 
Quốc trở nên khó khăn hơn.

Ông Tạ Điền (Frank Xie), giáo 
sư tại Trường Kinh doanh Aiken 
thuộc Đại học South Carolina, nói 
với The Epoch Times, “Giờ đây, 
chính phủ Trung Quốc không chỉ 
hạn chế việc di cư theo diện đầu 
tư, mà còn thắt chặt kiểm soát đối 
với công dân Trung Quốc ra ngoại 
quốc du lịch. Về căn bản, nhà cầm 
quyền này cắt đứt cả việc di cư đầu 
tư và du lịch ngoại quốc của công 
dân Trung Quốc.”

Ông Tạ nói, “Hiện tại, họ (chính 
quyền Trung Cộng) đang cố gắng 
cắt đứt tất cả các kênh có tiềm năng 
đem dòng vốn chảy ra ngoại quốc 
và toàn bộ các kênh tiêu thụ ngoại 
hối của họ.” 

Ông cho biết chính phủ sẽ cố 
gắng trữ đủ ngoại hối để nhập cảng 
thực phẩm, năng lượng, thuốc men, 
và các sản phẩm y tế khi nền kinh 
tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi.

Bản tin có sự đóng góp của Dịch Như
Vân Du biên dịch

Về căn bản, 
nhà cầm quyền 
này cắt đứt cả 
việc di cư đầu 
tư và du lịch 
ngoại quốc 
của công dân 
Trung Quốc.
Ông Tạ Điền,
giáo sư tại Trường 
Kinh doanh Aiken 
thuộc Đại học
South Carolina

Xu hướng 
này sẽ còn 
mạnh mẽ, 
vì một cuộc 
thăm dò mới 
cho thấy gần 
80% cư dân 
Hồng Kông 
được khảo sát 
quan tâm đến 
việc di cư.

Chúng tôi tin 
rằng chúng 
tôi đại diện 
cho nhiều 
người dân 
Hồng Kông 
bày tỏ sự phản 
đối cuộc bầu 
cử chỉ có một 
ứng viên theo 
kiểu Trung 
Quốc này.
Bà Trần Bảo Oánh, 
một người biểu tình

Ứng cử viên trưởng 
đặc khu Hồng Kông 
Lý Gia Siêu (John 
Lee Ka-chiu) đến 
chào các thành 
viên Ủy ban Bầu cử 
tại Trung tâm Hội 
nghị và Triển lãm 
ở Hồng Kông hôm 
08/05/2022. 

40% 
Hơn 40% số người được 
hỏi thích di cư theo diện 
đầu tư hơn vì đơn giản và 
trực tiếp hơn.
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Bộ phim tài liệu hoạt 
hình do một nghệ sĩ 
người Canada sản xuất 
trình chiếu tại Liên 
hoan Phim Hot Docs

câu chuyện về lòng dũng cảm đồng 
thời truyền cảm hứng về sự hy sinh 
và đức tin. Bộ phim đã dẫn đầu 
cuộc bình chọn giải thưởng của 
khán giả kể từ buổi trình chiếu tại 
Toronto ngày 03/05.

Bộ phim “Trường Xuân”, do ông 
Jason Loftus người Toronto đạo 
diễn, là một bộ phim tài liệu hoạt 
hình khắc họa lại sự kiện chèn 
sóng đài truyền hình nhà nước 
Trung Quốc vào năm 2002. Câu 
chuyện và phần hoạt hình được 
nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Đại 
Hùng (Daxiong) thiết kế, người đã 
cố gắng chắp nối lại các sự kiện 
xảy ra 20 năm trước tại quê hương 
mình – nơi ông và các học viên của 
môn tu luyện tinh thần Pháp Luân 
Công trở thành mục tiêu của cuộc 
bức hại tàn bạo do Trung Cộng chỉ 
thị vào cuối những năm 1990.

Hôm 08/05, phim "Trường 
Xuân" đã được trao giải Rogers 
Audience Award dành cho phim 
tài liệu Canada hay nhất; đồng 
thời bộ phim cũng được trao giải 
Hot Docs Audience Award do   
khán giả bình chọn. Đây là các 
giải do Liên hoan Phim Tài liệu 
Quốc tế Canada Hot Docs, một 
trong những liên hoan phim tài 
liệu lớn nhất ở Bắc Mỹ, tổ chức.

Phim tài liệu này dựa trên câu 
chuyện của 18 học viên Pháp Luân 
Công – những người đã chèn tín 
hiệu vào một mạng lưới các kênh 
truyền hình cáp của nhà nước 
vào ngày 05/03/2002, tại thành 
phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát 
Lâm, đông bắc Trung Quốc. Sau 
khi chèn sóng thành công, họ đã 
cho phát sóng liên tiếp hai chương 
trình “Tự thiêu hay là vở kịch?” và 

“Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 
khắp thế giới” cùng một lúc trên 
tám kênh truyền hình [ở Trường 
Xuân] trong khoảng 45 phút.

Pháp Luân Công – một môn tu 
luyện tinh thần bao gồm các bài 
tập thiền định khoan thai và các 
bài giảng dựa trên nguyên lý chân, 

EMEL AKAN

Hôm 08/05, Hoa Kỳ, Liên minh 
Âu Châu và các đồng minh 

Nhóm Bảy (G7) đã đồng ý cùng nhau 
áp đặt các biện pháp trừng phạt mới 
lên Nga, bao gồm trừng phạt các 
phương tiện truyền thông do nhà 
nước kiểm soát, cấm các dịch vụ cố 
vấn quản trị của phương Tây ở Nga, 
và thắt chặt kiểm soát xuất cảng.

Các lệnh trừng phạt được đưa ra 
một ngày trước Ngày Chiến Thắng 
của Nga (09/05) – ngày kỷ niệm 
Đức Quốc Xã bị đánh bại trong Đệ 
nhị Thế chiến.

Theo Tòa Bạch Ốc, hôm 08/05, 
Tổng thống (TT) Hoa Kỳ Joe Biden 
đã tham gia một hội nghị trực tuyến 
với các nhà lãnh đạo G7 và TT 
Ukraine Volodymyr Zelensky. G7 
gồm có Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật 
Bản, Vương Quốc Anh, và Hoa Kỳ.

Các nhà lãnh đạo đã đưa ra một 
tuyên bố khi kết thúc cuộc họp cam 
kết ủng hộ Ukraine và áp đặt các 
biện pháp trừng phạt mới vào Nga.

“G7 và Ukraine sát cánh cùng 
nhau trong thời điểm khó khăn 
này và trong nhiệm vụ bảo đảm 
tương lai dân chủ, thịnh vượng của 
Ukraine. Chúng tôi vẫn thống nhất 
trong quyết tâm của mình rằng 
TT Putin không được giành chiến 
thắng trong cuộc chiến nhắm vào 
Ukraine,” tuyên bố cho biết.

Sau đây là danh sách các biện 
pháp trừng phạt đối với Nga được 
công bố tại cuộc họp:

Trừng phạt các đài truyền 
hình Nga
Theo Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ và các 
đồng minh sẽ trừng phạt ba kênh 
truyền hình phổ biến nhất của Nga 
do nhà nước kiểm soát: Channel 
One Russia, Russia-1, và NTV.

“Thực tế là các công ty Tây 
phương nằm trong số những nhà 
quảng cáo hàng đầu trên các đài 
này vào năm ngoái,” một quan chức 
quản trị cao cấp nói với các phóng 
viên trong cuộc họp báo hôm 08/05. 

Quan chức này cho biết các đài nói 
trên đã nhận được hơn 300 triệu 
USD tiền quảng cáo trong năm 2021.

Quan chức này lưu ý, mặc dù 
hầu hết các công ty đã cắt giảm hoạt 
động kinh doanh của họ ở Nga sau 
cuộc xâm lược Ukraine, chính phủ 
Hoa Kỳ muốn bảo đảm rằng các 
nhà quảng cáo truyền thông Hoa 
Kỳ không tài trợ cho các hoạt động 
tuyên truyền của Nga.

Cấm dịch vụ cố vấn và kiểm toán
Theo Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ sẽ cấm 
người Mỹ cung cấp “các dịch vụ cố 
vấn về kế toán, quỹ tín thác, thành 
lập công ty, và điều hành” ở Nga. 
Những dịch vụ này là cần thiết cho 
các công ty và giới tinh hoa Nga để 
tạo ra của cải và thoát khỏi các lệnh 
trừng phạt, đồng thời tài trợ cho “cỗ 
máy chiến tranh của ông Putin”. 

Lệnh cấm cũng áp dụng cho các 
công ty [cung cấp dịch vụ kiểm toán 
và] kế toán toàn cầu “Big Four” – 
Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY), 
và PricewaterhouseCoopers (PwC).

Quan chức chính phủ cao cấp 
này cho biết các công ty kiểm toán 
này thuê hơn 10,000 người ở Nga.

“Chúng tôi nghĩ rằng họ đã được 
các công ty Nga đề nghị giúp đỡ 
nhằm tìm ra cách cải tổ chiến lược 
kinh doanh của mình sau các lệnh 
trừng phạt; trong một số trường hợp, 

làm thế nào để né tránh các lệnh 
trừng phạt này, hoặc trong trường 
hợp của các kế toán viên, làm thế 
nào để che giấu một số tài sản của 
họ,” quan chức này nói. “Chúng tôi 
đang chặn đứng việc đó.”

Các dịch vụ pháp lý của phương 
Tây ở Nga không nằm trong danh 
sách cấm.

Trừng phạt đối với dầu của Nga
Tất cả các nước G7 đã công bố hôm 
08/05 rằng họ sẽ loại bỏ dần hoặc 
cấm nhập cảng dầu từ Nga.

“Điều này sẽ ảnh hưởng nặng 
nề đến huyết mạch chính của nền 
kinh tế của ông Putin và khiến 
ông ấy không có được nguồn thu 
mà ông ấy cần để tài trợ cho cuộc 
chiến,” Tòa Bạch Ốc tuyên bố trong 
một tờ thông tin.

Tuy nhiên, không có biện pháp 
trừng phạt nào đối với ngân hàng 
Gazprombank, vốn là phương tiện 
chính của Nga để bán khí đốt cho 
Âu Châu.

Quan chức cao cấp cho biết: 
“Chúng tôi đã thận trọng về việc 
đóng cửa các hoạt động của ngân 
hàng này trong khi Âu Châu vẫn 
đang nhập cảng khí đốt từ Nga.”

Các biện pháp kiểm soát xuất 
cảng bổ sung
Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm 

soát xuất cảng đối với nhiều loại sản 
phẩm “bao gồm sản phẩm gỗ, động 
cơ và lò hơi công nghiệp, motor, 
quạt, và thiết bị thông gió, máy ủi, 
và nhiều mặt hàng khác có ứng 
dụng công nghiệp và thương mại.”

Theo Tòa Bạch Ốc, các biện 
pháp trừng phạt này được cho là sẽ 
hạn chế việc Nga tiếp cận các sản 
phẩm và nguồn thu để củng cố khả 
năng quân sự của nước này.

Vị quan chức cho biết, “Chúng tôi 
chọn hàng hóa, chúng tôi chọn dịch 
vụ, chúng tôi chọn công nghệ mà 
chúng tôi và người Âu Châu và nhóm 
G7 cũng như các đối tác của chúng 
tôi ở Á Châu là những nhà cung cấp 
ưu thế. Và chúng tôi không nghĩ 
rằng Nga có nhiều lựa chọn ngoài 
việc cố gắng sản xuất những hàng 
hóa hoặc dịch vụ này trong nước.”

Trừng phạt giới tinh hoa
Hoa Kỳ đã áp đặt khoảng 2,600 hạn 
chế thị thực lên các quan chức Nga 
và Belarus. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng 
đã ban hành một hạn chế thị thực 
mới đối với các quan chức quân đội 
Nga. Các biện pháp trừng phạt cũng 
bao gồm các giám đốc điều hành 
của Sberbank, Gazprombank, và 
Ngân hàng Công nghiệp Moscow.

Tờ thông tin của Tòa Bạch Ốc 
cho biết cuộc chiến của ông Putin 
được cho là sẽ xóa sạch thành quả 
kinh tế của Nga trong 15 năm qua.

Tòa Bạch Ốc cho biết, Moscow 
đang gặp khó khăn trong việc thay 
thế vũ khí và thiết bị quân sự do các 
biện pháp kiểm soát xuất cảng do 
các nước Tây phương áp đặt. Theo tờ 
thông tin, hai nhà sản xuất xe tăng 
lớn nhất của Nga là Uralvagonzavod 
Corp và Chelyabinsk Tractor Plant 
đã ngừng sản xuất do thiếu các linh 
kiện nhập từ ngoại quốc. Cho đến 
nay, 1,000 công ty khu vực tư nhân 
đã rời khỏi Nga. Và hơn 200,000 
người Nga, bao gồm cả những 
nhân viên có tay nghề cao, đã chạy 
khỏi nước này.

Việt Phương biên dịch

DANIEL Y. TENG 

Theo một tài liệu rò rỉ gần đây, 
Bộ Thương mại của Bắc Kinh 

đã hứa sẽ mở ra cơ hội cho các cầu 
cảng mới, cho việc đóng tàu, các 
cơ sở đánh cá, và phát triển năng 
lượng sạch ở Quần đảo Solomon, 
ám chỉ về khả năng một thỏa thuận 
an ninh gây tranh cãi có thể mở ra 
cánh cửa cho quân sự hóa khu vực.

Tiết lộ mới nhất được đưa ra sau 
khi một thỏa thuận trước đó xuất 
hiện liên quan đến việc một công 
ty hàng không quốc doanh của 
Bắc Kinh hỏi lãnh đạo tỉnh Isabel 
ở quốc gia Thái Bình Dương này 
về các địa điểm để phát triển cơ 
sở hạ tầng hải quân cho Hải quân 
của Quân đội Giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc.

Tài liệu mới nhất được báo Úc 
tìm thấy – lần này là bản dự thảo 
Biên bản Ghi nhớ về Tăng cường 
Hợp tác Kinh tế Biển giữa Bắc Kinh 
và đối tác Quần đảo Solomon trong 
khuôn khổ dự án Con đường Tơ lụa 
Hàng hải của Trung Quốc.

Biên bản ghi nhớ sẽ cho thấy   cả 
hai bên cùng hướng tới liên kết đối 
tác “đôi bên cùng có lợi” và “hợp tác 
sâu sắc hơn” trong nền kinh tế biển 
và công nghệ xanh.

Cả hai nước sẽ cố gắng khuyến 
khích đầu tư kinh doanh trong 
nhiều lĩnh vực như đánh bắt công 
nghiệp, công nghệ hàng hải, du 
lịch, năng lượng tái tạo (điện gió, 
điện thủy triều), khoan dầu ngoài 
khơi, cũng như xây dựng cảng, cáp 
ngầm, và đóng tàu.

Thỏa thuận được đưa ra khi Trung 
Cộng tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

cơ sở hạ tầng ở Quần đảo Solomon.
Trong tuần trước (02–08/05), 

Trung Cộng và Quần đảo Solomon 
đã ký kết về việc xây dựng một 
trung tâm y tế mới tại bệnh viện 
lớn nhất quốc gia Thái Bình Dương 
– Bệnh viện Chuyên khoa Quốc gia 
(National Referral Hospital, NRH) 
ở thủ đô Honiara.

Trong khi đó, những lo ngại 
tiếp tục gia tăng sau khi hiệp ước 
an ninh giữa Quần đảo Solomon và 
Trung Cộng được chính thức ký kết, 
trong đó cho phép Bắc Kinh điều 
động cảnh sát, quân đội, vũ khí, 
và thậm chí cả tàu hải quân – với 
sự đồng ý của Quần đảo Solomon – 
được cho là “ để bảo vệ sự an toàn 
của nhân viên Trung Quốc và các 
dự án lớn ở Quần đảo Solomon,” 
theo bản thảo tài liệu bị rò rỉ.

Sự xuất hiện của hiệp ước an 
ninh này đã làm dấy lên một loạt 
hoạt động ngoại giao từ các đồng 
minh dân chủ, bao gồm các chuyến 
thăm của điều phối viên Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương Kurt 
Campbell của chính phủ ông Biden 
và gần đây là cuộc gặp giữa Ngoại 
trưởng Úc Marise Payne và người 
đồng cấp thuộc Quần đảo Solomon, 
ông Jeremiah Manele ở Brisbane 
hôm 06/05.

“Chúng tôi đã nhắc lại những 
lo ngại sâu sắc của mình về thỏa 
thuận an ninh với Trung Quốc, bao 
gồm cả sự thiếu minh bạch,” bà nói 
trong một tuyên bố. “Tôi một lần 
nữa hoan nghênh sự bảo đảm của 
Thủ tướng (Manasseh) Sogavare 
rằng Quần đảo Solomon sẽ không 
được sử dụng làm căn cứ quân sự 
của ngoại quốc.”

Tuy nhiên, hồi đầu tháng Tư, 
một bức thư bị rò rỉ từ Công ty Kỹ 
thuật Dự án Quốc tế AVIC cho thấy 
công ty có trụ sở tại Bắc Kinh này 
đang ráo riết tìm kiếm các địa điểm 
để phát triển cơ sở hạ tầng hải quân 
tại nước này.

Điều này xảy ra khi Trung Cộng 
bị theo dõi gắt gao vì bám chặt học 
thuyết hợp nhất quân sự–dân sự, 
cho phép đảng sử dụng các công 
nghệ và phát triển dân sự hiện có 
cho mục đích quân sự.

Vấn đề nổi lên khi hàng ngàn 
giáo sư Trung Quốc làm việc tại 
các trường đại học ở các nước Tây 
phương thực sự có liên kết với 
Quân đội Giải phóng Nhân dân 
và sử dụng bí quyết và nghiên cứu 
mà họ có được để thúc đẩy sự phát 
triển của quân đội Trung Cộng.

Giáo sư Anne-Marie Brady, một 
chuyên gia về Trung Quốc tại Đại 
học Canterbury ở New Zealand, 
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Chúng tôi chỉ 
muốn có thể 
chia sẻ điều 
đó theo cách 
thực sự độc 
đáo và mang 
tính nghệ 
thuật, và hy 
vọng rằng 
đây sẽ là một 
bộ phim cảm 
động và chinh 
phục được 
khán giả.
Ông Jason Loftus, 
đạo diễn bộ phim 

“Trường Xuân”

Cho đến nay, 
1,000 công 
ty khu vực tư 
nhân đã rời 
khỏi Nga. Và 
hơn 200,000 
người Nga, 
bao gồm cả 
những nhân 
viên có tay 
nghề cao, đã 
chạy khỏi 
nước này.

đã cáo buộc Bắc Kinh “liên tục” 
cố gắng tiếp cận các phi trường và 
cảng quan trọng về mặt quân sự ở 
Nam Thái Bình Dương.

“Trung Quốc cung cấp vũ 
khí, phương tiện quân sự và tàu 
thuyền, quân phục, chương trình 
huấn luyện, và các tòa nhà quân 
sự” cho các lực lượng vũ trang của 
Fiji, Papua New Guinea, Tonga, 
Vanuatu, và giờ đây là Quần đảo 
Solomon,” bà Brady viết trên Twitter.

“Trung Quốc sử dụng các tàu 
hải quân của Quân đội Giải phóng 
Nhân dân (PLA) để tiến hành 
các chuyến đi quân sự thường 
xuyên đến Thái Bình Dương. Các 
tàu do thám vũ trụ Viễn Vọng 
(Yuanwang) của PLA khai triển 
tới Thái Bình Dương trong các 
vụ phóng hỏa tiễn và vệ tinh, sử 
dụng Papeete (thủ đô của Polynesia 
thuộc Pháp) và Suva (thủ đô của 
Fiji) làm các cảng căn cứ của họ,” 
bà nói. “Trung Quốc đang sử dụng 
các đại sứ quán ở Thái Bình Dương 
làm địa điểm cho các trạm mặt 
đất của hệ thống định vị Bắc Đẩu. 
Giống như GPS, đó là một công 
nghệ quân sự rất quan trọng trong 
việc xác định mục tiêu tên lửa.”  

Nhật Thăng biên dịch

Hoa Kỳ và các quốc gia G7 áp các biện pháp trừng phạt mới lên Moscow  TÂY  DƯƠNG

thiện, và nhẫn – được giới thiệu 
ra công chúng lần đầu tiên năm 
1992 tại Trung Quốc. Rất nhanh 
chóng, môn tập này đã trở nên phổ 
biến do những lợi ích sức khỏe cả 
về tâm lẫn thân mà pháp môn này 
đem đến cho mọi người. Theo ước 
tính chính thức của Trung Quốc, 
đến năm 1999, môn tập này đã thu 
hút từ 70 triệu đến 100 triệu người 
theo học.

Tuy nhiên, lãnh đạo lúc đó của 
Trung Cộng là Giang Trạch Dân 
xem sự phổ truyền rộng rãi đó 
là mối đe dọa đối với sự toàn trị 
của nhà cầm quyền, và vào ngày 
20/07/1999, đã tiến hành một chiến 
dịch thù hận và đàn áp bạo lực các 
học viên [Pháp Luân Công] nhằm 
xóa sổ môn tu luyện này.

Vào ngày 23/01/2001, Tân Hoa 
Xã, cơ quan ngôn luận của Trung 
Cộng đã phát một đoạn phim ngắn 
quay cảnh năm người tự thiêu tại 
Quảng trường Thiên An Môn ở 
Bắc Kinh. Tân Hoa Xã ngay lập 
tức cáo buộc rằng năm người này 
là học viên Pháp Luân Công, rằng 
họ đã tự thiêu trong một nỗ lực tự 
sát với động cơ tôn giáo – trong khi 
môn tập này lại cấm sát sinh và tự 
sát. Trung Cộng đã lợi dụng cái gọi 
là màn tự thiêu này để cho thế giới 
thấy rằng Pháp Luân Công là “tà 

giáo” đáng bị xóa sổ.
Dẫu cho đoạn phim này để lộ 

rất nhiều sơ hở, mà sau đó đã bị các 
nhà nghiên cứu và truyền thông 
quốc tế phản bác, bài phóng sự về 
vụ tự thiêu được dàn dựng này của 
Tân Hoa Xã đã làm nên một chiến 
công lớn cho tuyên truyền chống 
Pháp Luân Công của Trung Cộng. 
Nhiều người dân Trung Quốc bắt 
đầu chủ động chỉ điểm đồng nghiệp, 
hàng xóm, và thậm chí cả người 
thân tập Pháp Luân Công trong gia 
đình, vì họ tin rằng môn tập này 
thực sự nguy hiểm.

Mười tám học viên Pháp Luân 
Công đã chèn sóng truyền hình nhà 
nước để phát sóng thông tin lật tẩy 
phóng sự giả dối của Tân Hoa Xã. 
Chương trình đưa những thông 
tin chân thật về chiến dịch bức hại 
Pháp Luân Công này đã được phát 
sóng đồng thời trên tám kênh cho 
300,000 thuê bao truyền hình cáp ở 
Trường Xuân.

Vài ngày sau nỗ lực chèn sóng 
ở Trường Xuân – cũng là tên tiếng 
Hoa của bộ phim tài liệu – hơn 
5,000 học viên Pháp Luân Công 
trong thành phố và khu vực lân 
cận đã bị chính quyền bắt giữ trong 
một cuộc truy quét lớn. Ít nhất bảy 
người trong đó bị đánh đập đến tử 
vong vài ngày sau đó.

Mối đe dọa từ Bắc Kinh
Ông Loftus cho biết chính quyền 
Trung Quốc đã đe dọa các thành 
viên trong gia đình ông ở Trung 
Quốc, đồng thời làm gián đoạn 
công việc của ông trong quá trình 
sản xuất bộ phim này.

Ông Loftus và họa sĩ Đại Hùng – 
người từng vẽ truyện tranh Justice 
League và Star Wars – đã cùng làm 
việc chung để phát triển một trò 
chơi điện tử nhiều năm trước, và 
đại công ty công nghệ Trung Quốc 
Tencent đã phát hành trò chơi này.

“Nhưng trong quá trình làm bộ 
phim này… chính quyền Trung 
Cộng đã liên lạc với các đối tác kinh 
doanh của tôi tại Tencent, buộc họ 
phải dừng hợp tác với công ty của 
tôi, và họ đã hủy bỏ hợp đồng phát 
hành của chúng tôi, ngay khi chúng 
tôi vừa ra mắt trò chơi điện tử của 
mình,” ông Loftus nói The Epoch 
Times tại buổi trình chiếu phim 
ngày 03/05.

“Cùng lúc đó, các thành viên vẫn 
còn sống ở Trung Quốc trong gia 
đình vợ tôi đã bị Sở Công an gọi tới; 
họ bị đe dọa với giọng điệu, ‘Này, 
chúng tôi biết mấy người định làm 
gì ở hải ngoại.’ Vì vậy, khi mọi người 
nói chuyện mà nói về Trung Quốc 
hay nói về các câu chuyện nhân 
quyền ở Trung Quốc thì không hề 
đơn giản; đó là sự thật. Chắc chắn 
phải đối mặt với hậu quả.”

Tuy nhiên, ông Loftus cho biết 
ông được truyền cảm hứng từ 
những người đã hy sinh rất nhiều 
để lên tiếng bảo vệ sự thật, và điều 
quan trọng là phải dám nói ra 
những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Ông giãi bày, “Tôi được truyền 
cảm hứng từ những nhân vật mà 
chúng tôi gặp gỡ trong bộ phim 
này, trong câu chuyện này; đó là 
điều thực sự khiến tôi xúc động. 
Quý vị thấy họ đã hy sinh nhiều 
đến mức nào và họ đã trải qua 
những gì để có thể lên tiếng và 
có thể nói ra sự thật. Và vì vậy 
tôi cảm thấy như chúng ta phải 
sử dụng sự tự do mà chúng ta có 
để nói thay cho họ, để có thể lan 
tỏa câu chuyện đó đến với nhiều 
người hơn.”

“Chúng tôi làm điều này để có 
thể chia sẻ câu chuyện đó với mọi 
người, để mọi người có thể nói 
về những gì đang xảy ra ở Trung 
Quốc, về những gì các học viên 
Pháp Luân Công đã phải chịu 
đựng, về những gì đang tiếp tục 
diễn ra ở Trung Quốc, trong đó 
một số các nhóm bên trong Trung 
Quốc vẫn đang bị Đảng Cộng sản 
đàn áp. Chúng tôi chỉ muốn có thể 
chia sẻ điều đó theo cách thực sự 
độc đáo và mang tính nghệ thuật, 
và hy vọng rằng đây sẽ là một bộ 
phim cảm động và chinh phục 
được khán giả.”

 
Hồng Ân biên dịch

‘TRƯỜNG XUÂN’
18 người dũng cảm chèn sóng truyền hình

để nói lên sự thật ở Trung Quốc

ĐÔNG DƯƠNG

COURTESY OF LOFTY SKY PICTURES

Nghệ sĩ Đại Hùng 
(Daxiong) trong 
một cảnh tĩnh 
trích từ bộ phim 

“Trường Xuân”, kể 
về câu chuyện 
của 18 học viên 
Pháp Luân Công 
đã chèn tín hiệu 
vào mạng truyền 
hình cáp Trường 
Xuân do nhà 
nước kiểm soát 
để phát sóng 
thông tin phơi 
bày tuyên truyền 
phỉ báng của 
Trung Cộng về 
Pháp Luân Công.

Ông Jason Loftus, 
đạo diễn bộ phim 

“Trường Xuân”, tại buổi 
trình chiếu ở Toronto 
ngày 03/05/2022.

ALLEN ZHOU/THE EPOCH TIMES

Nhà máy lọc dầu PCK, 
do công ty năng lượng 
Nga Rosneft sở hữu đa 
phần, xử lý dầu từ Nga 
qua đường ống Druzhba, 
ở Schwedt, Đức, vào 
ngày 30/04/2022.

(Trên) Tàu tuần tra lớp 
Armidale của Úc, HMAS 
Armidale, tuần tra bờ 
biển Honiara, Quần 
đảo Solomon, hôm 
04/12/2021.

(Dưới) Trong tài liệu 
do Bộ Quốc phòng 
Úc cung cấp này, Chỉ 
huy trưởng Nhóm Đặc 
nhiệm Liên hợp 637.3, 
Trung tá Steve Frankel 
(trái) và Binh nhì 
Thomas Rixon xem Tàu 
tuần tra lớp Armidale, 
HMAS Armidale, ra 
khơi vào Cảng Honiara, 
ở Đảo Guadalcanal, 
Quần đảo Solomon, 
hôm 01/12/2021.
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CPL BRODIE CROSS/ADF

CPL BRANDON GREY/AUSTRALIAN DEPARTMENT
OF DEFENCE VIA GETTY IMAGES

Bản đồ các nước 
láng giềng gần nhất 
của Úc ở Tây Thái 
Bình Dương. 

2,600
Hoa Kỳ đã áp đặt khoảng 
2,600 hạn chế thị thực
lên các quan chức Nga
và Belarus.
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Hôm 06/05, Tổng thống Sri 
Lanka Gotabaya Rajapaksa 

đã tuyên bố tình trạng khẩn 
cấp lần thứ hai trên toàn quốc 
đảo này kể từ tháng Tư, trong 
bối cảnh các cuộc biểu tình yêu 
cầu ông từ chức diễn ra liên tiếp. 

Bộ phận Truyền thông của Tổng 
thống cho biết trong một tuyên bố 
rằng tình trạng khẩn cấp nói trên 
được áp đặt vì lợi ích an ninh công 

cộng, bảo vệ trật tự công cộng, và 
duy trì các nguồn cung cấp và các 
dịch vụ thiết yếu.

Biện pháp này được đưa ra 
sau khi diễn ra các cuộc biểu tình 
do sinh viên lãnh đạo bên ngoài 
tòa nhà nghị viện, yêu cầu ông 
Rajapaksa và chính phủ của ông từ 
chức. Cuộc biểu tình bắt đầu hôm 
05/05 sau khi một phó chủ tịch Hạ 
viện do chính phủ hậu thuẫn được 
bầu tại nghị viện.

Theo các tin tức địa phương, 

cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán 
những người biểu tình cố gắng vượt 
qua khu vực phong tỏa. Hàng trăm 
người biểu tình vẫn cắm trại bên 
ngoài tòa nhà, cản trở các nghị viên 
khi họ rời khỏi tòa nhà.

Hiệp hội Luật sư Sri Lanka 
(BASL) yêu cầu ông Rajapaksa giải 
thích lý do ban bố tình trạng khẩn 
cấp và thúc giục ông thu hồi tuyên bố; 
họ nói rằng tuyên bố này không phải 
là một giải pháp cho cuộc biểu tình.

Theo các quy định về tình trạng 
khẩn cấp, tổng thống có quyền cho 
phép giam giữ mà không cần lệnh bắt 
giữ và sửa đổi bất kỳ luật nào ngoại 
trừ các điều khoản của Hiến Pháp.

“Chúng tôi nhắc lại rằng tình 
trạng khẩn cấp không được phép 
được sử dụng để trấn áp các cuộc biểu 
tình ôn hòa và bất đồng chính kiến   
hoặc thực hiện các vụ bắt giữ và bỏ 
tù tùy tiện,” BASL cho biết trong một 
tuyên bố do Colombo Page đưa tin.

Bản tuyên bố cho biết thêm: 
“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên 
trong cả chính phủ và phe đối lập 
nhận ra cuộc khủng hoảng nghiêm 
trọng mà đất nước cũng như người 
dân đang đối mặt, cùng sự cấp thiết 
của việc giải quyết tình trạng bế tắc 
chính trị trong nước.”

Đây là lần thứ hai ông Rajapaksa 
ban bố tình trạng khẩn cấp. Hôm 

ruột và dạ dày. 
“Khi tâm trạng không vui, bạn có thể 

sẽ ăn quá nhanh. Hoặc đôi khi bạn có thể 
không muốn ăn và mất cảm giác thèm 
ăn. Khi đó dạ dày và ruột của bạn sẽ hấp 
thụ ít hơn những gì chúng cần.”

“Chúng ta biết rằng dạ dày và lá lách 
là nguồn tạo ra khí và huyết. Khi hai 
tạng này suy yếu, khí huyết trong cơ thể 
sẽ suy giảm. Nếu gan dự trữ máu, và tóc 
được nuôi dưỡng bởi máu còn sót lại, thì 
[khi gan hoạt động quá mức] sẽ không đủ 
dinh dưỡng để nuôi dưỡng tóc.

 Bác sĩ Quách cho biết ông cũng đã 
thấy điều này ở những bệnh nhân và 
nhân vật công chúng được ghép gan. 
Trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật, 
tóc vùng thái dương của họ sẽ bạc trắng.

 
3. Sợi tóc khỏe thể hiện một quả 
thận tốt
Có lẽ thận là cơ quan thể hiện mối liên 
quan trực tiếp nhất giữa nội tạng và 
những sợi tóc bạc, đến nỗi Trung Y có 
câu rằng “thận tốt thể hiện qua sợi tóc”.

Bác sĩ Quách nói: “Đôi khi bạn sẽ thấy 
một người nào đó đã già nhưng với mái 
tóc đen óng ả. Điều đó cũng có nghĩa là 
họ có những quả thận tốt.”

Ông giải thích rằng, khi phía sau đầu 
xuất hiện rải rác những sợi tóc bạc, thận 
và bàng quang sẽ thường có vấn đề.

Ông cho biết cách ăn uống cũng có 
thể giúp khắc phục điều này: “Đôi khi 
chúng ta có thể chăm sóc mái tóc bằng 
cách cải thiện phương pháp ăn uống của 
mình. Hãy ăn nhiều thực phẩm có màu 
đen hơn mỗi ngày, ví dụ như gạo đen, 
vừng đen, hay thậm chí một số loại dược 
liệu như hà thủ ô đỏ.”

Bạn cũng có thể thấy sức khỏe của 
thận thông qua mức năng lượng của một 
người, Bác sĩ Quách nói. Vì vậy nếu ai đó 
cảnh báo về những sợi tóc bạc ở sau đầu 
mà bạn không thể nhìn thấy, hãy chú ý 
đến thận của bạn.

 
Health 1+1 là nền tảng thông tin y tế và 
sức khỏe của Trung Y rất có uy tín. Thứ 
Ba đến thứ Bảy hàng tuần, từ 9 đến 10 
giờ sáng theo giờ chuẩn miền Đông trên 
truyền hình và trực tuyến, chương trình 
gồm có những thông tin mới nhất về virus 
corona, phòng ngừa, điều trị, nghiên cứu 
khoa học và chính sách, cũng như bệnh 
ung thư, bệnh kinh niên, sức khỏe tình 
cảm và tinh thần, miễn dịch, bảo hiểm y 
tế, và các khía cạnh khác để cung cấp cho 
quý vị sự chăm sóc, trợ giúp đáng tin cậy 
và chu đáo.
 
Tú Liên biên dịch

HEALTH 1+1 

T
óc muối tiêu và tóc bạc trắng 
là mối quan tâm của nhiều 
người, nhưng bạn có bao giờ 
để ý đến vị trí mọc tóc bạc của 
mình không? Trên thực tế, vị 

trí mọc tóc bạc có thể cho thấy những 
vấn đề tại các cơ quan nội tạng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về những gì cơ thể 
bạn có thể đang cố gắng nói với bạn khi 
bạn phát hiện ra tóc bạc cũng như cách 
thức để đảo ngược và giảm thiểu vấn đề 
này, chúng tôi đã nói chuyện với Bác sĩ 
Quách Đại Duy – Giám đốc Bệnh viện 
Đa khoa Vân Lâm thuộc hệ thống Bệnh 
viện Trung y Phù Nguyên tại Đài Loan.

Bác sĩ Quách cho biết: “Chúng ta biết 
rằng tình trạng của các cơ quan nội tạng 
cũng thể hiện ra vẻ bề ngoài của chúng 
ta. Chẳng hạn như, nếu một người có tóc 
bạc ở đỉnh đầu và gần trán, lá lách hoặc 
dạ dày của họ có thể đang bị suy yếu.”

“Nếu tóc bạc xuất hiện ở hai bên thái 
dương, trong Trung y chúng ta gọi đó là 
do gan quá nhiều “hỏa”, tương đương với 
khí và huyết quá nhiều.

“Nếu tóc bạc xuất hiện khắp vùng sau 
đầu, chúng ta có thể cho rằng người này 
có vấn đề về thận.”

Bác sĩ Quách cho chúng tôi biết thêm 
thông tin về ba vấn đề này.

 
1. Tóc bạc xuất hiện ở đỉnh đầu 
gần trán
Bác sĩ Quách nói: “Tôi nhớ khi đi khám 
bệnh ngoại trú vào hôm qua, một bệnh 
nhân đã bước vào và nói với tôi rằng gần 
đây anh ta có vấn đề về đường tiêu hóa, 
đặc biệt là tình trạng đầy hơi và trào 
ngược acid dạ dày. Khi chúng tôi đang 
thảo luận, tôi phát hiện ra anh ấy có tóc 
bạc quanh trán. Vì vậy, tôi đã nói với 
anh ấy rằng những sợi tóc bạc đó có liên 
quan đến các vấn đề về đường tiêu hóa 
của anh ấy.”

Bệnh nhân nói với Bác sĩ Quách rằng 
anh ấy thường xuyên nhổ những sợi tóc 
bạc và vị bác sĩ đã trả lời rằng anh ấy đã 
vướng phải hai sai lầm quan trọng.

Bác sĩ Quách đáp lại: “Đầu tiên, bạn 
không thể nhổ các sợi tóc. Vì việc này 
sẽ làm tổn thương các nang lông xung 
quanh, khiến bạn dễ bị rụng tóc hơn. Thứ 
hai, nếu bạn không khắc phục các vấn đề 
sức khỏe ở lá lách và dạ dày, những sợi 
tóc bạc sẽ không thể biến mất.

“Tôi sẽ đề nghị với những bệnh nhân 
xuất hiện tóc bạc gần trán giải quyết vấn 
đề bằng thay đổi chế độ ăn uống. Người 
bệnh cần thường xuyên ăn những bữa 
hợp lý vào đúng các thời điểm trong 

ngày,” Bác sĩ Quách nói. Đối với hầu hết 
những bệnh nhân này, ông khuyến nghị 
ba bữa ăn cách nhau trong ngày. “Chúng 
tôi khuyên bạn chỉ nên ăn no khoảng 
70%. Bằng cách đó, dạ dày của bạn sẽ 
không bị lấp đầy và được nghỉ ngơi.”

Ông nói: “Ngoài ra, nên ăn một chút 
thức ăn dễ lên men. Nếu bạn dùng cơm 
trắng làm món chính, hãy ăn kèm với 
một ít cải ngọt và thịt hộp. Như vậy sẽ 
giúp giảm đầy hơi và trào ngược acid dạ 
dày.”

 
2. Tóc bạc quanh thái dương
và gan
Bác sĩ Quách hỏi: “Bạn đã bao giờ nhận 
thấy rằng những người làm việc trong 
lĩnh vực tài chính hoặc một số công việc 
căng thẳng khác thường có những sợi 
tóc trắng quanh thái dương? Chúng ta 
thường nói rằng những người hoạt động 
trí óc quá mức, những người “gan quá 
nóng” hoặc mắc chứng rối loạn giấc ngủ 
thường mọc những sợi tóc bạc đầu tiên 
quanh thái dương.”

Với những bệnh nhân này, Bác sĩ 
Quách đầu tiên sẽ kê đơn thuốc để khai 
thông kinh mạch ở gan, kinh mạch là các 
dòng năng lượng được nghiên cứu trong 
Trung y. Ông yêu cầu họ giảm bớt căng 
thẳng bằng những cách như cố gắng 
không thức quá khuya và điều chỉnh 
hoạt động công việc của họ. Theo cách 
đó, những sợi tóc bạc sẽ từ từ giảm đi và 
ít mọc xung quanh thái dương.

Căng thẳng và cảm xúc quá mức là 
nguyên nhân gây ra hoặc góp phần tạo 
nên tình trạng “gan nóng”.

Bác sĩ Quách cho biết: “Cảm xúc và 
căng thẳng mà chúng ta thường nói đến 
thuộc về “mộc” trong thuyết ngũ hành 
của Trung y. Chúng tôi gọi nó là “can 
mộc”, và chúng tôi thường nói rằng “can 
mộc” ức chế “tỳ thổ”. Gan hoạt động quá 
mức có thể tác động tiêu cực đến lá lách, 

Bạn không thể 
nhổ các sợi tóc. 
Vì việc này sẽ làm 
tổn thương các 
nang lông xung 
quanh, khiến 
bạn dễ bị rụng 
tóc hơn. Thứ hai, 
nếu bạn không 
khắc phục các 
vấn đề sức khỏe ở 
lá lách và dạ dày, 
những sợi tóc 
bạc sẽ không thể 
biến mất.
Bác sĩ Quách Đại Duy

ALL PHOTOS BY SHUTTERSTOCK UNLESS NOTED OTHERWISE

70%
Sri Lanka đang trên bờ 
vực phá sản, với dự trữ 
ngoại hối giảm mạnh 
70% trong hai năm qua.

Vị trí tóc bạc 
phản ánh sức 
khỏe của các 
cơ quan 

Trên thực tế,
vị trí mọc tóc bạc 
có thể cho thấy 
những vấn đề tại 
các cơ quan nội 
tạng của bạn.

Trung Y có câu 
rằng “thận tốt thể 
hiện qua sợi tóc”.

 Hãy ăn nhiều thực 
phẩm có màu đen 
hơn mỗi ngày, ví 
dụ như gạo đen, 
vừng đen, hay 
thậm chí một số 
loại dược liệu như 
hà thủ ô đỏ.

ANDERS CORR

Nga, Trung Quốc, Bắc 
Hàn, và Iran đang đùa 
giỡn với việc sử dụng vũ 
khí hạt nhân để tấn công 

thay vì xem chúng như một 
biện pháp răn đe phòng thủ. 

Các đồng minh của Hoa Kỳ mà họ nhắm 
tới, bao gồm Ukraine, Đài Loan, Nam 
Hàn, và Israel, nên tăng cường khả năng 
phòng thủ hạt nhân của họ để đáp trả.

Hôm 01/05, hãng thông tấn nhà nước 
của Nga đã đe dọa Vương quốc Anh 
bằng một làn sóng thủy triều hạt nhân 
theo đúng nghĩa đen. Theo chuyên gia 
Nga Dmitry Kiselyov, người ta có thể 
tạo ra một vụ tấn công hạt nhân bằng 
cách cho nổ một quả bom hạt nhân được 
phóng bởi một thiết bị không người lái 
dưới nước ngay ngoài khơi bờ biển phía 
tây nước Anh. Vụ nổ sẽ tạo ra một cơn 
sóng thần cao 500 mét, biến quần đảo 
Anh thành “một vùng đất hoang do 
phóng xạ”.

Nga đang cố gắng sử dụng kịch bản 
ngày tận thế hạt nhân để đe dọa Anh 
ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. 
Nước Anh đã nhanh chóng phản ứng 
với cuộc xâm lược bằng việc cung cấp 
thiết bị cho Kyiv, vốn sử dụng viện trợ 
của phương Tây nói chung, bao gồm 
từ Hoa Kỳ và Đức, để đẩy lùi cuộc xâm 
lược của Nga từ thủ đô đến vùng ngoại ô 
phía Đông nước này.

Cuối cùng, Ukraine có thể dựa trên 
đà thắng lợi của mình, sẽ đẩy quân đội 
Nga ra khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng 
kể từ cuộc xâm lược năm 2014, bao gồm 
Crimea và các vùng phía đông Ukraine 
được gọi là Donbass.

Nhưng Ukraine và các đồng minh 
của họ phải thường xuyên nghĩ đến một 
rủi ro lớn: chiến thắng trong cuộc chiến 
tranh quy ước chống lại Nga sẽ kích 
động ông Vladimir Putin sử dụng vũ khí 
hạt nhân của mình nhằm vào Ukraine, 
Anh, hoặc thậm chí là Hoa Kỳ. Bằng 
cách này, sự đe dọa leo thang hạt nhân 
giúp cho cuộc tấn công của ông Putin ở 
Ukraine bằng cách làm tê liệt hệ thống 
phòng thủ.

Trong nhiều năm, Trung Quốc và 
Bắc Hàn đã làm điều tương tự, sử dụng 
vũ khí hạt nhân của họ để tấn công, mặc 
dù ở mức độ tránh gây sự chú ý.

Năm 2016, Quân đội Giải phóng Nhân 
dân Trung Quốc đã điều một oach tạc cơ 
H-6K có khả năng hạt nhân bay qua bãi 
cạn Scarborough, một ngư trường truyền 
thống trong Vùng đặc quyền kinh tế của 

Philippines. Chuyến bay diễn ra vài ngày 
sau phán quyết của một tòa án quốc tế 
công nhận quyền đánh cá của Philippines 
xung quanh hòn đảo nhỏ bé này – vốn 
cũng nằm trong yêu sách đường chín 
đoạn phi pháp của Bắc Kinh đối với gần 
như toàn bộ Biển Đông.

Với chuyến bay H-6K, Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tìm cách 
khiến Philippines và đồng minh của họ, 
Hoa Kỳ, lùi bước trước những tuyên bố 
chủ quyền được quốc tế công nhận của 
Philippines đối với hòn đảo này và các 
nguồn tài nguyên xung quanh, vốn rộng 
hơn ở Biển Đông bao gồm tới 60 ngàn tỷ 
USD dầu và khí đốt.

Kể từ ít nhất là năm 2017, nhà cầm 
quyền Bắc Kinh đã sử dụng các chuyến 
bay có khả năng mang hạt nhân tương 
tự gần Đài Loan để đe dọa đảo quốc này, 
buộc họ phải “thống nhất” với đại lục. 
Cho đến nay, sự đe dọa bằng lực lượng 
quân sự của họ đã thất bại, nhưng tiếng 
trống của chiến tranh từ Bắc Kinh vẫn 

tiếp tục ngày càng lớn hơn.
Bắc Hàn học được từ cuộc xâm lược 

của ông Putin rằng nước này có thể xâm 
lược Nam Hàn và kiềm chân các đồng 
minh của họ, bao gồm cả Hoa Kỳ, bằng 
đe dọa leo thang hạt nhân.

“Có vẻ như chiến lược của Bắc Hàn 
đã thay đổi,” giáo sư Andrei Lankov, một 
chuyên gia về Bắc Hàn, nói với ông Josh 
Rogin trên tờ The Washington Post. “Khi 
bắt đầu chương trình hạt nhân cách đây 
nhiều thập niên, họ đã nghĩ đến khả 
năng răn đe và tự vệ. Bây giờ họ đang 
làm việc trên một chương trình mà một 
ngày nào đó sẽ giúp cho việc chinh phục 
trở thành khả thi – tất nhiên là chinh 
phục miền Nam,” ông Lankov nói.

Iran cũng đang học hỏi về hành vi 
tấn công hạt nhân từ ông Putin. “Nhìn 
vào ngôn ngữ của Nga và Bắc Hàn là có 
thể thấy rõ những gì Iran muốn làm,” 
theo ông Seth J. Frantzman trên tờ The 
Jerusalem Post.

Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân 
của riêng mình bất chấp mối đe dọa về 
các biện pháp trừng phạt quốc tế khắc 
nghiệt từ phương Tây. Tehran thường 
xuyên đe dọa hủy diệt Israel, nhưng việc 
xoa dịu nước này đến mức cho phép Iran 
trang bị vũ khí hạt nhân sẽ biến nước 
này thành một cường quốc lớn trong 
khu vực.

Như ông Frantzman đã chỉ ra, “Mục 
tiêu của những nước thỏa hiệp này 
thường là đem lại cho cường quốc trang 
bị vũ khí hạt nhân một phạm vi ảnh 
hưởng rộng lớn và không ‘đe dọa’ hoặc 
‘kích động’ họ bằng cách hỗ trợ các quốc 
gia hoặc những người bị cường quốc hạt 
nhân này đàn áp.”

Vũ khí hạt nhân sẽ đem lại cho Iran 
khả năng trấn áp người dân và các nước 
láng giềng mà không phải lo lắng về các 
lệnh trừng phạt kinh tế hoặc quân sự. 
Sau đó, họ có thể thống trị Iraq, Syria, 
Lebanon, Yemen, và hơn thế nữa.

Những gì áp dụng cho Iran đang áp 
dụng cho phần còn lại của các nhà độc 
tài trên thế giới. Đưa cho họ vũ khí hạt 
nhân, và họ nghĩ rằng họ có quyền đàn 
áp và chinh phục tùy ý. Ngược lại, các 
nền dân chủ về bản chất là phi tập trung 
và phân quyền hơn trong cách tiếp cận 
đối với quyền lực quốc gia và quốc tế.

Nhưng để tự bảo vệ mình trước các 
đối thủ trong khu vực, các nền dân chủ 
đồng minh như Ukraine, Đài Loan, 
Israel, và Nam Hàn phải tăng cường 
phòng thủ quân sự một cách mạnh mẽ. 
Sự phụ thuộc hoàn toàn vào các bảo 
đảm an ninh của các quốc gia khác, như 
Ukraine đã làm khi từ bỏ 5,000 vũ khí 
hạt nhân vào năm 1994, rõ ràng là một 
chiến lược mời gọi sự xâm lược.

Ukraine có một quân đội hùng 
mạnh, nhưng không đủ mạnh để ngăn 
Nga xâm lược.

Do đó, các đồng minh dân chủ ở tiền 
tuyến của Hoa Kỳ phải đối mặt với các 
mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc, Bắc 
Hàn, và Iran không chỉ phải tăng cường 
lực lượng quân sự thông thường của 
họ, những lực lượng cần thiết để bảo vệ 
không gian một khi cuộc xâm lược nổ ra, 
mà còn cả năng lực phòng thủ hạt nhân, 
để ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong 
khu vực ngay từ đầu.

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

Ông 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.

Nguyễn Lê biên dịch

01/04, ông đã tuyên bố tình trạng 
khẩn cấp sau một cuộc biểu tình bạo 
lực bên ngoài tư dinh của ông, mà cuối 
cùng ông đã thu hồi năm ngày sau đó.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Sri 
Lanka vì công chúng đổ lỗi cho 
chính phủ giải quyết sai cuộc khủng 
hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất 
nước trong nhiều thập niên. Hôm 
06/05, Hiệp hội các Chủ sở hữu 
Xe buýt Tư nhân đã dừng các hoạt 
động để tham gia đình công trong 
bối cảnh thiếu hụt dầu diesel.

Trước đó, hôm 06/04, Chánh 
văn phòng Chính phủ Johnston 
Fernando cho biết ông Rajapaksa 
“sẽ không từ chức trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào” vì ông được bầu vào 
nhiệm vụ do 6.9 triệu người dân trao.

Quốc gia này đang trên bờ vực 
phá sản, với dự trữ ngoại hối giảm 
mạnh 70% trong hai năm qua, 
khiến nước này phải chật vật để 
thanh toán cho các mặt hàng nhập 
cảng thiết yếu. Hôm 12/04, chính 
phủ cho biết họ đang tạm ngừng trả 
nợ ngoại quốc.

Ngân hàng Thế giới đã đồng ý 
cung cấp cho Sri Lanka khoản viện 
trợ tài chính 600 triệu USD để giúp 
trang trải chi phí nhập cảng các 
mặt hàng thiết yếu.

 
Thanh Nhã biên dịch

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp khi các cuộc biểu tình leo thang

Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, và Iran muốn sử dụng 
vũ khí hạt nhân để tấn công
Do đó, khả năng răn đe đòi hỏi các đồng minh của Hoa Kỳ phải tăng cường lực lượng hạt nhân của họ

Các tàu Hải quân Nga phóng hỏa tiễn thử nghiệm trong “Thunder 2019”, một cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân quy mô 
lớn bao gồm các phần của Bắc Cực, vào ngày 17/10/2019.

Tiêm kích cơ F-16 của Không quân Đài Loan bay cùng 
oach tạc cơ H-6K của Lực lượng Không quân Giải phóng 
Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) ở tây Thái Bình Dương, 
một trong những phi cơ quân sự Trung Quốc được cho là 
đã bay qua Kênh Bashi và Eo biển Miyako gần chuỗi đảo 
Okinawa của Nhật Bản vào ngày 11/05/2018. 

RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE VIA REUTERS

TAIWAN ROC AIR FORCE

Những người biểu tình và cảnh sát đụng độ bên ngoài văn phòng Tổng thống Sri Lanka ở Colombo vào 
ngày 09/05/2022. Bạo lực bùng phát khắp Sri Lanka vào khuya ngày 09/05/022.

Một người biểu tình đeo 
mặt nạ hình Tổng thống 
Sri Lanka Gotabaya 
Rajapaksa tham gia một 
cuộc biểu tình về cuộc 
khủng hoảng kinh tế 
đang làm tê liệt nước 
này, gần tòa nhà nghị 
viện ở Colombo hôm 
06/05/2022.

ALL PHOTOS BY ISHARA S. KODIKARA/AFP/GETTY IMAGES
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vẫn liên tục được báo cáo là một yếu tố 
gây ra các tình trạng sức khỏe nghiêm 
trọng. Một con số khổng lồ: 97% người 
Mỹ bị thiếu iodine. Rõ ràng là có quá 
nhiều người trong chúng ta dễ bị một 
loạt bệnh không cần thiết (và dễ dàng 
tránh được).

Tại sao vậy? Thiếu iodine có liên quan 
đến nhiều rối loạn sức khỏe có khả năng 
tàn phá cơ thể dữ dội nhất trong thời 
đại của chúng ta – bao gồm tăng huyết 
áp, rối loạn nhịp tim, tiểu đường, những 
chứng bệnh não, hội chứng buồng trứng 
đa nang, và thay đổi sợi bọc tuyến vú. 

“Thiếu iodine được 
xem là nguyên nhân 
hàng đầu có thể phòng 
ngừa được của chứng suy 
giảm trí tuệ,” một bài báo 
đánh giá năm 2014 đăng 
trên tạp chí Endocrine 
Development ghi nhận.

Lượng iodine đầy đủ 
có thể làm tăng tiến trình 
apoptosis (chết tế bào ung 
thư) và khiến các khối u 
nhỏ lại.

Với thực tế rằng 
iodine đóng một vai trò 
quan trọng đối với sức 

khỏe của chúng ta, tôi đã tìm đến Tiến 
sĩ David Brownstein, chuyên gia về 
iodine nổi tiếng thế giới và là tác giả 
của cuốn sách “Iodine: Tại Sao Bạn 
Cần, Tại Sao Bạn Không Thể Sống 
Thiếu Nó”. Tiến sĩ Brownstein tin 
rằng vi chất quan trọng này không chỉ 
cải thiện khả năng miễn dịch, hỗ trợ 
tuyến thượng thận, bảo vệ tuyến vú, 
giảm đau cơ xơ hóa, bình thường hóa 
rối loạn hormone, hỗ trợ tiêu hóa và 
ngăn ngừa chậm phát triển trí tuệ, mà 
iodine còn đóng một vai trò quan trọng 
trong việc ngăn ngừa ung thư.

Những lầm tưởng về iodine
Có rất nhiều thông tin sai lệch về iodine, 
nhưng điều quan trọng cần ghi nhớ là 
iodine không phải là một chất độc hại mà 
chúng ta phải tránh bằng mọi giá. Hoàn 
toàn ngược lại, iodine là một chất mà 
chúng ta không thể sống thiếu nó.

Vậy tại sao nguyên tố hóa học quan 
trọng của sự sống này lại bị hiểu nhầm 
như vậy?

Hiểu lầm thứ nhất: Chúng ta không 
cần bổ sung vì chúng ta có đủ iodine từ 
muối ăn.

Muối iodine lần đầu tiên được bán ở 
Hoa Kỳ vào tháng 05/1924 và được xem 
là một thần dược cho sức khỏe cộng đồng 
vào thời điểm đó. Lượng iodine được 
khuyến nghị hàng ngày (RDA) ban đầu 
được đặt ra nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch 
bệnh Goiter (tuyến giáp phì đại do thiếu 
hụt Iodine.)

Nhưng điều mà nhiều người không 
nhận ra là lượng iodine được thêm vào 
muối ăn thực sự không đủ cho nhu cầu 
của cơ thể chúng ta.

Vì vậy những gì đang xảy ra?
Lượng iodine khuyến nghị hàng 

ngày là 150mg. Thực tế là người Mỹ 
tiêu thụ nhiều muối hơn lượng khuyến 
nghị vì họ dùng nhiều thực phẩm chế 
biến sẵn vốn chứa lượng lớn muối, vậy 
tại sao họ vẫn không nhận đủ Iodine từ 
muối chế biến?

Một lý do là chỉ có khoảng 10% Iodine 
trong muối chế biến của chúng ta được cơ 
thể hấp thụ. Vì vậy, câu nói cổ xưa rằng 
"bạn là những gì bạn ăn" không hoàn 
toàn đúng. Trên thực tế, bạn là thứ mà cơ 
thể bạn có thể hấp thụ và tiêu hóa.

Nguyên nhân thứ hai là muối từ lâu 
đã bị bài xích bởi nhiều bác sĩ và “chuyên 
gia” y tế, những người thường xuyên 
khuyên chúng ta giảm lượng muối ăn và 
áp dụng phương pháp ăn ít muối.

JAMES TEMPLETON 

Iodine là một vi chất dinh dưỡng 
thường bị bỏ qua và không được 
đánh giá đúng mức, nhưng lại quan 
trọng cho sức khỏe của bạn hơn là 

bạn có thể nhận ra. Trên thực tế, iodine 
có thể là chìa khóa cải thiện khả năng 
miễn dịch tổng thể của bạn và chống lại 
sự gia tăng đáng kinh ngạc của các rối 
loạn tự miễn – rất nhiều trong đó tạo 
tiền đề cho các rối loạn tuyến giáp và 
ung thư tuyến giáp phát triển.

Chúng ta đã biết trong nhiều thập 
niên rằng cơ thể chúng 
ta cần iodine cho một 
loạt các chức năng của 
cơ thể. Năm 1924, báo 
cáo đầu tiên về tỷ lệ 
người mắc bệnh Goiter 
(90% nguyên nhân là do 
thiếu iodine) ở một số 
vùng địa lý nhất định 
cũng có với tỷ lệ tử vong 
do ung thư cao hơn. Mối 
liên hệ giữa thiếu Iodine 
và các loại ung thư 
vú, dạ dày, tuyến giáp, 
tuyến tiền liệt, nội mạc 
tử cung, buồng trứng, và 
đại trực tràng đã được chứng minh là 
một “nguy cơ có thể sửa đổi” – nghĩa là 
chúng ta có khả năng giảm nguy cơ bị 
những bệnh này hoặc là các dạng ung 
thư khác. 

Và giải quyết tình trạng thiếu iodine 
thì rất đơn giản.

Chỉ cần bổ sung một lượng Iodine vào 
bữa ăn hàng ngày của bạn, hoặc chỉ cần 
thường xuyên rắc một ít muối phù hợp 
vào thức ăn của bạn có thể đưa đến một 
sự khác biệt lớn lao. 

Vậy mà, ngay cả trong xã hội hiện đại 
của chúng ta, tình trạng thiếu hụt iodine 

ESKAY LIM/EYEEM/GETTY IMAGES

SHUTTERSTOCK

L.A. BẢO HIỂM
9191 Bolsa Ave, #212, Westminster, CA 92683

(Trong khu chợ Á�  Đông, đo� i diện Phước Lộc Thọ)

1. BÁ� O HIỂ� M XE
2. BÁ� O HIỂ� M NHÀ
3. BÁ� O HIỂ� M NHÂN THỌ
4. BÁ� O HIỂ� M SỨC KHỎE
5. CÁ� C LOẠI BOND

GIÁ BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN
(Á) Cho người làm chủ xe (Nam và Nữ)

• 1 chie�u: $295/năm
• 1 chie�u rưỡi: $390/năm

(B) Cho người không làm chủ xe
• Nam trên 25 tuo� i: $290/năm
• Nam dưới 25 tuo� i: $350/năm

Xin gọi: 
JULIE TRƯƠNG

(Insurance Broker)

(714) 373–2437

Giờ làm việc: (6 ngày trong tuần)
Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều

• Nhận tấ� t cả các loại bảo hiể�m, Mểdicấl & Mểdicấrể
• Giấo thuo� c để�n nhà miể�n phí�
• Bán các loại thuo� c không cấ�n toấ (OTCs) và những 

sản phấ�m sức khỏể thuo� c bo�
• Nhận chí�ch ngừấ và cung cấ�p các dịch vụ khác

GRAND OPENING!
Chúng Tôi Xin Trân Trọng Giới Thiệu 

Nhà Thuo� c Tây:

Bolsa Care Pharmacy
9550 Bolsấ Avể, St 109 
Wểstminstểr, CA 92683

 (Trong khu Wểlls Fấrgo Bấnk, 
sấu lưng nhà hàng Lục Đí�nh Ký)

714–884–4742

Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ hướng 
dẫn tận tâm cho mỗi một bệnh nhân! 

Dược sí� 
Cường Frank Hồ
B.S, Phấrm.D/ 
Phấrmấcist-in-Chấrgể
Public Hểấlth 
Scrểểning Evểnts 
Prểcểptor (Giáo 
Sư) Univểrsity of 
thể Pấcific School 
of Phấrmấcy trong 
nhiể�u năm.

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ

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

Đây là phương pháp
tu tâm theo nguyên lý
Chân-Thiện-Nhẫn, và luyện 
thân bằng việc thực hành 5 
bài công pháp dễ tập. Rất 
nhiều người đã tập và có 
kết quả tốt.
Hướng dẫn hoàn toàn miễn 
phí, không cần ghi danh. Có 
cung cấp tài liệu tham khảo 
và đĩa CD hướng dẫn. Quý 
vị có thể coi trực tiếp trên 
website: Falundafa.org

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: 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: Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                                                          
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                                                 
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM.  L/L: 626-376-0966 (English) 

• Địa điểm 4: Liberty Park – 900 S 600 E, Salt Lake City, UT 84105.                                                      
Sat & Sun 7:55AM – 10:00AM. L/L: 801-897-8865 (Tiếng Việt, English) 

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:
www.falundafa.org/contacts

NHÀ BÁN GẦN LITTLE SÀI GÒN.  $1,600,000. 1,980sf. Đất 30,000sf có 
thể xây thêm nhiều căn. Khu dân cư yên tĩnh, gần trường học, chợ.

BÁN 8 UNITS LOS ANGELES. $1,799,000. 5,640sf. Lot 9,231sf, 12br, 8 
ba. Thu $110,208/năm. Người mướn trả tiền thuê đúng thời hạn.

BÁN 4 UNITS STANTON. $1,800,000. 4,360sf. Lot 7,841sf. Người mướn 
trả tiền thuê đúng thời hạn. Thu $93,600/năm.

NHÀ BÁN GARDEN GROVE. $850,000. 1,289sf. 4 br, 3 ba. 2 tầng, trên 
lầu 2br, 1ba; dưới lầu 2br, 2ba. Mới tân trang năm 2019: sàn, mái, cổng mới. 
4 chỗ đậu xe. Gần trường học, Costco, khu mua sắm, chợ Đà Lạt, City Hall.

BÁN NHÀ HÀNG GARDEN GROVE. $350,000, 2,400sf. 98 chỗ ngồi, tiền 
thuê $5,400, mướn phố đến tháng 9/2022 và thêm 5 năm, có license beer.

Một số nhà biệt lập, commercial building, townhouse, ADU, condo, đất 
thổ cư, đất thương mại. Các cơ sở thương mại như nhà hàng, tiệm giặt ủi, 
tiệm phở, tiệm rượu.

Xin Gọi Cho:
Broker An Nguyễn, DRE#00847066

Tác phẩm Chinh Chiến Điêu Linh của nữ phóng viên chiến trường Kiều 
Mỹ Duyên viết về cuộc chiến của những người lính Miền Nam Việt Nam.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: tác giả Kiều Mỹ Duyên sắp ra mắt sách mới 
Hoa Cỏ Bên Đường. Tác phẩm gồm những phóng sự về cuộc sống ở hải 
ngoại của người Việt Nam. Xin mời quý vị đón xem.

Quý đồng hương có nhà cho thuê cần người đứng ra quản lý xin liên 
lạc Broker Ana Nguyễn tại văn phòng Ana Real Estate. Dịch vụ quản lý 
nhà cho thuê bao gồm tư vấn để chuẩn bị nhà cho thuê, quảng cáo tìm 
khách thuê trên báo, đài, internet. Đưa khách đi thuê nhà, nhận đơn xin 
thuê nhà, kiểm tra credit, thu nhập và nhân thân.
Quản lý hàng tháng gồm thu tiền rent từ khách thuê và quản lý sửa 
chữa nhà khi cần thiết.

SANG TÊN NHÀ, ĐẤT HOẶC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI CHO NGƯỜI THÂN
Quý vị đồng hương muốn sang tên nhà đang ở hoặc nhà đầu tư cho 
con, cho người thân đứng tên. Nếu muốn sang tên cơ sở thương mại 
hoặc đất cho người trong gia đình. Chúng tôi có hướng dẫn làm giấy 
tờ và chỉ lấy một lệ phí hợp lý.

10900 Westminster Ave #10
Garden Grove, CA 92843

Mobile:
714-260-5884

Fax:
714-636-2298

Phone:
714-636-2299

Tình trạng thiếu iodine thường gặp
và gây hại cho sức khỏe, nhưng dễ dự phòng 

Kết cuộc là, hàm lượng iodine trong 
máu của chúng ta đã giảm hơn 50% trong 
40 năm qua, theo Khảo sát Kiểm tra Sức 
khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh (CDC). Điều này nói lên điều gì? 
Đó là một cơn bão hoàn hảo để đẩy gần 
như toàn bộ dân số Hoa Kỳ và các nước 
phương Tây khác trở nên thiếu Iodine.

Hiểu lầm thứ hai: Bổ sung iodine gây 
rối loạn tuyến giáp.

Hãy xem xét những con số thực tế sau 
đây. Hàm lượng iodine đã giảm mạnh 
hơn 50% trong 40 năm qua, như đã nêu 
trước đây. Tuy nhiên, các rối loạn liên 
quan đến tuyến giáp (bệnh Hashimoto, 
bệnh Graves, và một số bệnh ung thư 
tuyến giáp) tiếp tục gia tăng ở mức báo 
động. Điều quan trọng là chúng ta phải 
tìm hiểu về mối liên hệ giữa iodine và 
những cách đơn giản để bổ sung vi chất 
dinh dưỡng quan trọng này.

Bạn có bị thiếu iodine không?
Xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu 
luôn có thể xác định xem bạn có thiếu 
iodine không. Một cách khác để kiểm tra 
là xét nghiệm “miếng dán” iodine.

Bạn chỉ cần “phết” một mảng Iodine 
lên da, khoảng 5 cm x 5 cm ở mặt trong 
của cánh tay dưới. Nếu bạn thiếu Iodine 
nghiêm trọng, Iodine sẽ được hấp thụ vào 
da của bạn và sẽ mờ dần đi trong vòng 
tám tiếng. Nếu nó biến mất bất cứ lúc nào 
trong vòng 24 tiếng, bạn đang thiếu vi 
chất dinh dưỡng này. Nhưng nếu cơ thể 
bạn có đầy đủ Iodine dự trữ, sẽ mất hơn 
24 giờ mới mờ đi. 

Cồn iodine có sẵn ở hầu hết các hiệu 
thuốc hoặc có thể đặt hàng trực tuyến. J 
Crow’s Lugol Solution of Iodine đã có từ 
năm 1829 và là một thương hiệu đáng tin 
cậy. Bạn thường có thể tìm thấy nó ở hiệu 
thuốc yêu thích của mình, hoặc bạn cũng 
có thể đặt hàng trực tuyến.

Giải pháp cho tình trạng thiếu 
iodine
Đừng ngại rắc một chút muối vào thức ăn 
của bạn nếu đó là loại phù hợp. Trên thực 
tế, hạn chế muối thực có thể nguy hiểm. 
Bằng cách thêm muối thực vào thức ăn 

thường ngày của bạn, bạn đang giúp ích 
cho cơ thể của mình. Tuy nhiên, bạn cần 
phân biệt loại muối nào bảo vệ bạn và 
loại nào không có khả năng đó. 

Khi bạn mua muối ăn chưa tinh chế, 
chẳng hạn như muối Himalaya hoặc 
muối đen, bạn có nhiều khả năng bổ 
sung lượng Iodine cần thiết cho cơ thể.

Tiến sĩ Brownstein khuyến nghị 
rằng người lớn trung bình tiêu thụ từ 
nửa muỗng cà phê đến một muỗng 
cà phê muối chưa tinh chế hàng ngày.

Hải sản đánh bắt tự nhiên, tảo bẹ, 
wakame, nori, và thậm chí cả thực 
phẩm được sản xuất trên vùng đất 
từng thấp hơn mực nước biển là 
những nguồn cung cấp iodine dồi 
dào. Ngoài ra còn có sữa chua và 
sữa từ những con bò ăn cỏ hữu cơ, 
trứng, đậu lima, và mận khô.

Bổ sung iodine liều điều trị 
Lượng iodine bổ sung được xác định do 
nhiều yếu tố, bao gồm lượng thiếu hụt, 
trọng lượng cơ thể của bạn, và các yếu 
tố khác. Trong trường hợp này, "nhiều 
hơn" không phải lúc nào cũng tốt hơn 
và lượng ít sẽ tốt hơn trong thời gian 
dài. Vui lòng kiểm tra với cố vấn sức 
khỏe đáng tin cậy của bạn để có liều 
lượng thích hợp

Tác giả James Templeton là người sáng 
lập Templeton Wellness Foundation.

Minh Nguyệt biên dịch

VALERIA_AKSAKOVA VIA FREEPIK

Iodine là một chất mà 
chúng ta không thể sống 
thiếu. Muối tự nhiên chưa 

qua tinh chế có thể bổ sung 
iodine cho cơ thể bạn.

Muối 
Himalaya là 

nguồn cung cấp 
iodine  tốt cho
nhu cầu của

cơ thể.

Hải sản đánh bắt tự 
nhiên, tảo bẹ, wakame, 
nori, và thậm chí cả thực 
phẩm được sản xuất 
trên vùng đất từng thấp 
hơn mực nước biển là 
những nguồn cung cấp 
iodine dồi dào.

97 % 
người Mỹ bị thiếu iodine.

COVERED CALIFORNIA
. Bảo hiểm y tế sức khỏe

MEDICARE
. Ghi danh Part A, B, C, D
. Giúp giảm trả tiền cho Part B
. Giúp đổi hoặc ra khỏi tổ hợp

SERVICES (Điền đơn)
. Medi-Cal / Medicare
. Tiền Hưu / SSA
. Medi-Cal Annual Renewal
. Thay đổi địa chỉ
. Điền đơn cho thẻ Handicap
. Đóng tiền thuế lưu hành xe

LIFE INSURANCE & ANNUITY
. Bảo hiểm nhân thọ term
  10yr, 15yr, 20yr, 30yr.
. Bảo hiểm được hưởng 
  ngay khi còn sống.
. Bảo hiểm hậu sự trọn gói
. Quỹ đầu tư hưu trí 
. Giúp hoạch định 401k, IRA

VĂN PHÒNG CÓ LUẬT SƯ        
CHUYÊN LO VỀ

. Tai nạn xe cộ, thương tích,     
  chỗ làm, trục xuất, hình sự, 
  ly dị, phân chia tài sản, ...

Annie Lam
CA LIC #0I28989

vui lòng lấy hẹn trước

714-478-1209

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
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trong nửa đầu cuộc 
đời, trước khi được cho ăn ngũ cốc tại khu 
vực chăn nuôi CAFO. Vì vậy, các nhà công 
nghiệp nói…

“Tất nhiên tôi có thể dán nhãn thịt bò của 
mình là ‘ăn cỏ’! 

Những con bò này ăn cỏ trong một phần 
cuộc đời của chúng, và các quy định không nói 
rằng chúng cần ăn bao nhiêu cỏ trước khi tôi 
đem bán theo loại thịt bò ‘ăn cỏ’.

Thật tệ cho khách hàng nếu họ không biết 
từ ‘ăn cỏ’ của tôi có nghĩa là gì!”

 
Tôi không bịa đặt chuyện này. Đây chính 

là logic khiến siêu thị bày bán thịt bò ‘ăn cỏ’ 
(grass-fed beef) giá rẻ.

Nếu bạn muốn thịt bò thực sự được nuôi 
bằng cỏ, bạn phải yêu cầu loại thịt bò ăn 100% 
thức ăn từ cỏ. Và hãy bảo đảm rằng không 
có hóa chất trong thịt! Vì trong thế giới công 
nghiệp, ngay cả các loại cỏ cũng thường được 
phun thuốc.

3. Sản phẩm thịt tại Hoa Kỳ (Product 
of the USA Meat)
Thịt bò và thịt heo có thể được nuôi và giết 
mổ ở Úc, New Zealand, Uruguay, Brazil, v.v.

Sau đó, được chuyển đến Hoa Kỳ để được 
cắt thành bít tết, thịt nướng, hay miếng thịt 
kẹp bánh mì trong siêu thị của bạn…

Và được dán nhãn hợp pháp là “Sản phẩm 
của Hoa Kỳ”.

Việc này thật đáng buồn, nhưng lại là sự thật.
Những con bò và heo đó đã không được 

hít thở một chút không khí Hoa Kỳ nào để 
xứng đáng với địa vị này. Nhưng người 

mua hàng sẽ không bao giờ biết được sự 
khác biệt.

 Một báo cáo của Trung tâm Stone 
Barns cho biết 75–80% thịt bò ăn cỏ “Hoa 
Kỳ” được bán trực tuyến hoặc trong 
các chợ là nhập khẩu từ nước ngoài.

Thật kinh ngạc khi các quy định về 
nhãn thực phẩm của Hoa Kỳ cho phép 
điều này.

Nhưng theo một số cách, thông tin 
tiếp sau đây thậm chí còn lố bịch hơn!

 
4. Gia cầm “Tươi” và “Chưa từng 

đông đá”
Theo USDA, gia cầm có thể được bán theo 
loại “tươi” (fresh) nếu nhiệt độ bảo quản 
chưa bao giờ dưới 26°F (-3.33°C). Nhưng 
không phải 32°F (0°C) thường được xem là 
điểm đóng băng?

Ngoài ra, còn có một tuyên bố gây hiểu 
lầm khác. Điều này đặc biệt quan trọng với 
mùa gà tây ở Hoa Kỳ.

Theo cách nói của USDA, gia cầm có thể 
được bán dưới dạng “chưa bao giờ đông lạnh” 
(never been frozen) miễn là được bảo quản 
trên 0°F (-17.78°C).

Điều này thật lố bịch.
“Chưa bao giờ đông lạnh” có nghĩa khá 

rõ ràng rằng là… chưa bao giờ bị đông lạnh. 
Kinh nghiệm cho biết rằng gà và gà tây sẽ trở 
nên khá đông cứng ở 10°F (-12.22°C).

Nhưng những người bán hàng công 
nghiệp không nghĩ vậy. Miễn là gà tây năm 
ngoái không được bảo quản ở dưới 0°F 
(-17.78°C), họ có thể rã đông và bán cho 
những gia đình không nghi ngờ như một 
món gà tây thơm ngon “không bao giờ đông 
lạnh” trong Lễ Tạ Ơn.

Đó là tất cả những gì bạn nhận được từ hệ 
thống thực phẩm Hữu cơ Công nghiệp.

Không phải tất cả các mặt của các tổ chức 
công nghiệp đều xấu. Họ giúp cắt giảm việc 
sử dụng hóa chất và kháng sinh của quốc gia 
chúng ta.

NHƯNG, các tuyên bố tiếp thị lừa đảo là 
sai. Chúng ta cần phải gỡ bỏ từng lớp Bức 
màn Công nghiệp để mọi người trên đất nước 
này có thể nhìn thấy những gì nằm phía sau.

Làm ơn hãy giúp tôi lan truyền những 
thông tin này. Đã đến lúc nhiều người cần 
thức tỉnh và bắt đầu hỗ trợ các trang trại 
nhỏ trên khắp đất nước. Những trang trại đó 
chính là nơi chăn nuôi những động vật hữu 
cơ thực sự.

 
Your Family Farmer chăn nuôi các loại gia 
súc gia cầm theo nguyên tắc Không hóa chất, 
Không Kháng sinh, Không biến đổi gene, và 
Không có Đậu nành, được thực sự cho ăn cỏ 
và chăn nuôi nhân đạo. Your Family Farmer 
cung cấp sữa Bò Jersey nguyên chất (chưa qua 
tinh chế), thịt bò ăn cỏ 100%, gà thả đồng, heo 
thả đồng, v.v. đến các địa điểm nhận hàng trên 
khắp Pennsylvania và vận chuyển hầu hết các 
loại thực phẩm đến 48 Tiểu bang nội địa thông 
qua Dịch vụ Giao hàng tận nhà của UPS.
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người trên đất 
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những gì nằm 
phía sau.

WESLEY SHANK
 

Các thông tin trên nhãn hàng hóa 
gây hiểu lầm có mặt ở khắp nơi, 
nhan nhản trước mắt khi bạn đi 
dọc theo các dãy thực phẩm trong 

cửa hàng, và lặng lẽ thu hút bạn trong lúc 
bạn lướt qua trang web của một nhà tiếp thị 
khéo léo. 

Những thông tin này có thể khiến bạn 
kinh ngạc khi ngay cả người bạn thân nhất 
của bạn cũng giới thiệu một nhãn hiệu hữu 
cơ công nghiệp… “Này, rẻ hơn rất nhiều và 
họ nói rằng nó cũng tốt!”

“Nhưng làm sao tôi biết được những 
thông tin trên nhãn là chính xác?”

Tôi thừa nhận rằng đây là một câu hỏi khó 
vì các ông lớn không muốn bạn biết! Họ chi 
hàng chục nghìn đô la để thiết kế các thông 
tin công bố trên nhãn hàng hóa và trong tiếp 
thị để đánh lừa bạn một cách tinh vi mà bạn 
không hề hay biết.

Và họ đã hoàn thành tốt công việc đó… 
Rất nhiều người đã bị lừa.

Đã đến lúc phải mở tấm vải liệm che đậy sự 
thật để phơi bày thực tế công nghiệp đằng sau. 

Những thông tin lừa đảo trên nhãn thực 
phẩm bao gồm:

 
1. Không có chuồng hay phạm vi 
chăn nuôi, và thậm chí là đồng cỏ
Các ông lớn thường miêu tả gà của mình 
một cách hoàn mỹ. Trang web của họ hiển 
thị những bức ảnh đáng yêu về những chú gà 
đang đi dạo trên bãi cỏ tươi tốt với ánh nắng 
chiếu chung quanh.

Đúng vậy, chúng trông… gần như là đồng 
cỏ… cho đến khi bạn nhận thấy ghi chú “chuồng 
CAFO” công nghiệp ở rìa một bức tranh. 

Chuồng CAFO có thể chứa hơn 10,000 
con gà. Có thể 5% số gà này sẽ mạo hiểm ra 
ngoài trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng 
– nhưng có lẽ là không.

Thực là không nói nổi… 
Còn rất nhiều điều cần chia sẻ và giải 

thích… Tôi sẽ dành toàn bộ email cho vấn đề 
này càng sớm càng tốt.

Và tôi thậm chí đã không bắt đầu với 
cùng một vấn đề về các trang trại bò sữa hữu 
cơ công nghiệp CAFO. Tôi sẽ bàn luận nhiều 
hơn về điều đó vào tuần tới…

 
2. Bò ‘ăn cỏ’
Một số thịt bò ‘ăn cỏ’ thực tế được nuôi bằng 
thức ăn từ ngô và đậu nành trong 3–5 tháng 
cuối đời. Điều này chắc chắn không phải là 
thịt bò ‘ăn cỏ’. 

Nhưng giống như rất nhiều thông tin 
nhãn hàng hóa khác, các nhà sản xuất 
thường thêm vào một chút xíu sự thật để tạo 
ra một logic rất láu cá. Hầu hết bò được ăn cỏ 

Nhãn thực phẩm 
gây hiểu lầm: 
Phía sau bức màn 
công nghiệp 
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