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  ĐỘC QUYỀN

Alexander Đại Đế trở nên 
vĩ đại như thế nào?
Người đàn ông chinh phục thế giới 
được biết đến trong thời đại của mình

Nuôi dưỡng
tấm lòng
thiện nguyện

PUBLIC DOMAIN PD-US SHUTTERSTOCK

Cây Maypole, Thánh
Mary, hoa và thi sĩ
Tháng Năm với niềm say mê
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Nổi bật
TIN TỨC

BÌNH LUẬN

ĐẶC SẮC

MARK TAPSCOTT

Trong khoảng thời gian từ năm 
2010 đến 2014, hai giám đốc điều 
hành chủ chốt của Viện Y tế 
Quốc gia (NIH) giữ các vị trí có 
ảnh hưởng đến các quyết định về 
người nhận tài trợ từ cơ quan này 
đã nhận được tổng cộng 77 khoản 
thanh toán tiền bản quyền chưa 
được công bố trước đó từ các công 
ty bên ngoài.

The Epoch Times lần đầu tiên 

ĐỘC QUYỀN

NIH: Các nhà điều 
hành chủ chốt 
nhận 77 khoản 
thanh toán tiền 
bản quyền bí mật

Xem tiếp trang 5

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Cuộc ‘hạ cánh mềm’ 
của ông Powell gần 
như là bất khả thi
DANIEL LACALLE

Sau hơn một thập 
niên với một chuỗi 
các gói kích thích và 
lãi suất cực thấp, với hàng ngàn 
tỷ USD kích thích tiền tệ thúc 
đẩy việc định giá tài sản cao và 
khuyến khích đặt cược đòn bẩy 

Xem tiếp trang  21

CHARLOTTE CUTHBERTSON

DEL RIO, Texas — The 
Epoch Times được biết 
rằng Lực lượng Tuần 
tra Biên giới Hoa Kỳ 

(USBP) đã bắt đầu sử dụng trên 
quy mô lớn một ngoại lệ “tạm 
tha” đặc biệt mà trước đây chỉ 
được sử dụng một cách hiếm 
hoi để cho phép hàng chục ngàn 
người nhập cư bất hợp pháp ở lại 
Hoa Kỳ trong ít nhất một năm.

Với tư cách tạm tha, những 
người nhập cư bất hợp pháp 
không phải cung cấp cho Lực 

lượng Tuần tra Biên giới bằng 
chứng đáng tin cậy về nỗi sợ hãi 
khi phải trở về quê hương, để xin 
tỵ nạn tại Hoa Kỳ và được phép 
nhập cảnh mà không có bất kỳ 
điều kiện tiên quyết nào, ngoại trừ 
việc kiểm tra lý lịch nhanh chóng 

trong cơ sở dữ liệu tội phạm của 
Hoa Kỳ.

Một phát ngôn viên của Cục 
Hải quan và Biên phòng cho biết 
việc chỉ định tạm tha cho phép 
các trạm Tuần tra Biên giới vốn 

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

Hai công dân Nicaragua cầm điện thoại di động mà họ nhận được từ Lực lượng Tuần tra Biên giới trước khi 
được cho phép vào Hoa Kỳ, tại Quận Kinney, Texas, hôm 29/04/2022. 

USBP sử dụng quyền ‘tạm tha’ để 
thả hàng chục ngàn người nhập 
cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ

Xem tiếp trang 7

Một nhóm người 
Nicaragua và 
người Cuba 
băng qua sông 
Rio Grande từ 
Mexico đến 
Eagle Pass, 
Texas, hôm 
25/04/2022.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia một cuộc diễn hành ở New York vào ngày 13/05/2022.

LARRY DYE/THE EPOCH TIMES

ALEX WU

Chế độ cộng sản ở Bắc Kinh đã 
bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng 
biên phòng của Trung Quốc đang 
làm mất hiệu lực hộ chiếu và thẻ 
cư trú của công dân do chính phủ 
ngoại quốc cấp để ngăn người dân 
rời khỏi đất nước, sau khi ngày 
càng nhiều video về những hành 
động như vậy được lan truyền trên 
mạng xã hội Trung Quốc.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 

EVA FU

NEW YORK — Vào khoảng 
thời gian này mỗi năm, hàng 
ngàn người từ New York và trên 
khắp thế giới sẽ hội tụ tại một số 
con đường nhộn nhịp nhất của 
Manhattan để kỷ niệm một ngày 
mà họ trân quý. Và năm nay cũng 
không ngoại lệ.

Mặc dù đại dịch đã làm giảm 
giao thông, nhưng khoảng 4,000 
học viên Pháp Luân Công từ New 
York và các nơi khác đã tụ hội hôm 
13/05 tại thành phố Quả Táo Lớn 
(Big Apple) để kỷ niệm Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp Thế Giới. Những 

chiếc áo T-shirt màu vàng hoặc 
xanh dương tươi sáng khiến họ 
nổi bật khi diễn hành từ Đường 47 
phía đông đến Đường 42 phía tây. 
Ngày 13/05 cũng trùng với sinh 
nhật của nhà sáng lập pháp môn 
tu luyện, ông Lý Hồng Chí.

Năm nay là năm thứ 30 kể từ 
khi Ngài Lý phổ truyền pháp môn 
tu luyện này ở Trung Quốc vào 
năm 1992. Môn này bắt nguồn từ 
các hệ thống tín ngưỡng truyền 
thống của Trung Hoa, dạy các giá 
trị chân, thiện, và nhẫn để giúp cải 
thiện toàn diện cả thân lẫn tâm.

Pháp Luân Công đã nhanh 

TRUNG QUỐCNEW YORK

Trung Quốc phủ nhận 
việc đình chỉ hộ chiếu 
để ngăn người dân 
xuất ngoại

4,000 người tham dự cuộc diễn 
hành kỷ niệm 30 năm ngày 
Pháp Luân Công phổ truyền

Xem tiếp trang 25
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MATTHEW VADUM
 

Hôm 16/05, trong một cuộc bỏ 
phiếu với tỷ lệ 6–3, Tối cao Pháp 
viện tuyên bố bãi bỏ một quy tắc 
tài chính cho chiến dịch tranh cử 
– quy định về việc hoàn trả các 
khoản vay của một ứng cử viên 
cho chiến dịch tranh cử của chính 
ứng cử viên này – khi phán quyết 

HOA KỲ

TNS Ted Cruz thắng 
khi Tối cao Pháp viện 
bãi bỏ quy tắc chi 
tiêu cho chiến dịch 
tranh cử của chính 
phủ TT Biden

Xem tiếp trang 3
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Hôm 15/05, đại tập đoàn dầu 
mỏ Aramco của Ả Rập Saudi đã 
công bố mức thu nhập cao nhất 
kể từ khi phát hành cổ phiếu 
lần đầu ra công chúng hồi năm 
2019. Tập đoàn này đạt 39.5 tỷ 
USD lợi nhuận ròng trong quý 
đầu tiên, tăng 82% so với cùng 
thời kỳ năm ngoái, do nhu cầu 
tăng và giá cả tăng mạnh.

Núi lửa Tonga phun trào lớn nhất kể từ vụ
phun trào của núi lửa Krakatoa
Theo các nhà khoa học, vụ phun trào núi 
lửa Tonga hôm 15/01 là vụ nổ lớn nhất vào 
bầu khí quyển kể từ vụ phun trào của núi lửa 
Krakatoa xảy ra hồi năm 1883 tại Indonesia.

Tonga chịu ảnh hưởng bởi một vụ 
phun trào của núi lửa ngầm Hunga Tonga-
Hunga-Ha’apai và trận sóng thần sau đó 
đã quét sạch toàn bộ ngôi làng trên một 
trong những hòn đảo nhỏ ngoài khơi của 
Tonga và khiến ít nhất ba người bị thương.

Một nhóm các nhà khoa học do nhà vật lý thuộc Đại học California–
Berkeley, ông Brian Harding, dẫn đầu đã tiết lộ những phát hiện này 
trong một nghiên cứu được công bố trên Geophysical Research Letters.

Ông Harding cho biết: “Núi lửa này đã tạo ra một trong những sự xáo trộn 
lớn nhất trong không gian mà chúng ta từng thấy ở kỷ nguyên hiện đại này.”

Nghiên cứu: Không khí sạch hơn 
dẫn đến nhiều cơn bão Đại Tây 
Dương hơn
Theo ông Hiroyuki Murakami, một nhà khoa học vật lý 
tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, những nỗ 
lực giảm ô nhiễm không khí ở Bắc Mỹ và Âu Châu đã 
dẫn đến một hậu quả khôn lường – nhiều cơn bão hơn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ ô nhiễm các hạt 
khí dung (aerosol) do con người gây ra giảm 50% từ 
năm 1980 đến 2020 đã góp phần làm tăng 33% sự hình thành bão 
ở Đại Tây Dương. Ý tưởng này cho rằng khi hạt ô nhiễm phản xạ lại 
ít năng lượng của mặt trời vào không gian hơn, nước sẽ ấm hơn và 
đóng vai trò như nhiên liệu cho các cơn bão.

Người trẻ chích vaccine COVID-19 
của Pfizer có nhiều khả năng bị 
nhiễm bệnh hơn sau 5 tháng

 Theo một nghiên cứu mới đây, vaccine COVID-19 của 
hãng Pfizer đã không còn hiệu quả sau 5 tháng.

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh đã phân tích kết quả xét 
nghiệm từ các địa điểm trên khắp Hoa Kỳ. Họ đã xác 
định rằng từ hai đến bốn tuần sau mũi chích thứ hai 
của phác đồ chính [gồm hai mũi], hiệu quả của vaccine 
là 60% ở trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. 

Tuy nhiên hiệu quả, được đo lường [dựa trên khả 
năng] chống lại bệnh có triệu chứng, đã nhanh chóng 
giảm mạnh, chỉ còn 20% vào tháng thứ hai và bằng 
không vào tháng thứ năm.

Phần Lan, Thụy Điển 
có kế hoạch gia nhập 

NATO
 
Chính phủ Phần Lan và Thụy 
Điển đã thông báo rằng họ 
đang có kế hoạch ghi danh gia 
nhập NATO sau khi Nga xâm 
lược Ukraine. Trong thời kỳ 
Chiến Tranh Lạnh, cả Phần Lan 
và Thụy Điển đều không tham 
gia NATO. Tuy nhiên, chính phủ 
của cả hai quốc gia này đều 
cho biết họ đã xem xét lại lập 
trường của họ về liên minh 

quân sự này trong bối cảnh đang 
diễn ra cuộc chiến Nga–Ukraine.

Cổ phiếu Twitter đã mất 
tất cả lợi nhuận tính từ 
khi ông Elon Musk công 
bố mua cổ phần

 
Ông Elon Musk đã công bố mua 9% 

cổ phần của Twitter vài tháng 
trước. Vào ngày 16/05, 

cổ phiếu của Twitter 
đã giảm thêm 6%, 
khiến giá cổ phiếu 
của công ty này 
giảm xuống còn 
38.25 USD – mức 
giá đóng cửa 
thấp nhất kể từ 
ngày 01/04, hoặc 
phiên giao dịch 
cuối cùng trước 
khi ông Musk tiết 
lộ rằng ông là 
cổ đông thiểu số 
của Twitter.

Chính phủ TT Biden rút 5 nhóm ra khỏi
danh sách khủng bố
Theo các bản tin từ nhiều hãng thông tấn, Hoa Thịnh Đốn đã quyết 
định loại bỏ năm nhóm thuộc danh sách các tổ chức khủng bố ngoại 
quốc, trong đó có một số nhóm đã sát hại hàng trăm người.

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh rằng chỉ định này dựa 
trên việc xem xét hành chính các chỉ định khủng bố được pháp luật 
yêu cầu thực hiện 5 năm một lần.

Năm nhóm được loại khỏi danh sách khủng bố bao gồm Aum 
Shinrikyo của Nhật Bản, nhóm Do Thái Chính Thống cực đoan 
Kahane Chai, một nhóm tổng hợp của các tổ chức thánh chiến gọi 
là Hội Đồng Mujahidin Shura ở Vùng Xung Quanh Jerusalem, Quê 
Hương Basque Tự Do từ Tây Ban Nha, cùng nhóm Hồi giáo Gama’a 
al-Islamiyya có trụ sở tại Ai Cập. 

Tử suất ở giới nhân viên văn phòng 
tăng 24% trong khoảng thời gian từ 
tháng 04/2020 đến tháng 09/2021, 
nhưng chưa đến 64% trong tổng số 
ca tử vong đó là do COVID-19.

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.
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Thưa Quý độc giả,

Cách giải quyết người 
nhập cư bất hợp pháp 
vào Hoa Kỳ đã có 
những thay đổi đáng 

kể và được diễn ra một cách 
âm thầm. Trong bài viết chính 
của tuần này, phóng viên Charlotte 
Cuthbertson của The Epoch Times ghi nhận cách 
Lực lượng Tuần tra Biên giới sử dụng quyền “tạm 
tha” đặc biệt một cách rộng rãi cho những người 
nhập cư bất hợp pháp.

Phương thức này trước đây chỉ được dùng cho 
những trường hợp rất đặc biệt, nhưng hiện nay 
được áp dụng cho hàng chục ngàn người mỗi 
tháng. Vào tháng Tư, hơn 40,000 người nhập cư 
bất hợp pháp đã được tạm tha, so với 25,000 người 
trong tháng trước đó.

Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) nói với The 
Epoch Times rằng các trạm Tuần tra Biên giới bị 
quá tải đang chuyển sang giải quyết cho nhiều 
người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp hơn với 
tư cách là những người được tạm tha. Đọc bài trên 
trang Nhất.

Cũng trên trang Nhất, bài viết về cuộc diễn 
hành hùng hậu gồm 4,000 người nhằm tôn vinh 
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Thành phố 
New York. Môn tu luyện, với các nguyên lý cốt lõi là 
chân, thiện, và nhẫn, vẫn tiếp tục phát triển khắp 
thế giới mặc dù bị Trung Cộng đàn áp nghiêm trọng.

“Trong nhiều thập niên, các học viên Pháp 
Luân Công đã phải chịu đựng khổ nạn dưới bàn 
tay của Trung Cộng chỉ vì niềm tin tín ngưỡng 
của họ,” Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa–
Florida) cho biết trong một tweet hôm 13/05.

Và ông Mark Tapscott đưa tin rằng tại Viện 
Y tế Quốc gia (NIH), các giám đốc điều hành 
đã nhận 77 khoản tiền bản quyền từ các hãng 
tư nhân nhưng chưa được công bố. Đọc bài trên 
trang Nhất.

BBT Epoch Times Tiếng Việt

    HOA KỲĐIỂM TIN

Tôi tự hỏi liệu chúng ta sẽ có những
thể chế này trong bao lâu với mức độ mà 

chúng ta đang phá hoại chúng.

Lạm phát là một loại thuế lũy thoái 
gây tổn hại nhiều nhất đến những 
người nghèo nhất. Định 
hướng sai không giúp 
ích gì cho đất nước.

Chúng ta đang trên bờ vực 
của nạn thiếu lương thực.

Thẩm phán Tối cao Pháp viện Clarence Thomas, trình bày tại một hội 
nghị rằng vụ rò rỉ bản ý kiến dự thảo án lệ Roe kiện Wade đã làm giảm 

lòng tin vào Tối cao Pháp viện và các quy trình nội bộ của tòa.

Ông Jeff Bezos, tỷ phú sáng lập 
công ty Amazon, trong một tweet 
chỉ trích chính phủ TT Biden.

Ông Robert Unanue, Chủ tịch kiêm Giám 
đốc điều hành của công ty Goya Foods, 
cho biết trên chương trình “Crossroad” 
của EpochTV rằng các chính sách 
dẫn đến cuộc chiến về nhiên liệu 
hóa thạch cũng như cuộc xâm lược 
Ukraine của Nga sẽ góp phần gây ra 
một cuộc khủng hoảng lương thực.
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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

Hôm 14/05, cựu Tổng thống (TT) Donald Trump tuyên bố với 
những người ủng hộ rằng ông đang viết một cuốn sách có nhan 
đề “Tội Ác Thế Kỷ” (The Crime of the Century) nói về cáo buộc 
gian lận cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

“Đây là trò lừa bịp, vụ đánh cắp lớn nhất. Đây là một trong những 
tội ác lớn nhất trong lịch sử của quốc gia chúng ta. Và đáng buồn 
thay, các công tố viên không muốn làm gì về vụ này,” ông nói tại 
Trung tâm Hội nghị Austin ở Texas, trong khuôn khổ Chuyến Công 
Du Hoa Kỳ Tự Do (American Freedom Tour) của mình.

Ông Trump là tác giả của 20 cuốn sách nổi tiếng như “Nghệ 
Thuật Đàm Phán” (The Art of the Deal) phát hành năm 1987 và 

“Hành Trình Cùng Nhau Của Chúng Ta” (Our Journey Together). 
Cuốn sách đầu tiên của ông kể từ khi rời nhiệm sở, bao gồm hơn 
300 bức ảnh chính thức của Tòa Bạch Ốc.

CỰU TT TRUMP
TUYÊN BỐ SẮP RA MẮT SÁCH 
VỀ CUỘC BẦU CỬ NĂM 2020

quy tắc đó là vi hiến. Tuyên bố 
này mang lại chiến thắng cho 
Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng 
Cộng Hòa Ted Cruz của Texas, 
người đã thách thức quy tắc nói 
trên của Ủy ban Bầu cử Liên 
bang (FEC).

“[Quyết định này] là một 
chiến thắng vang dội cho Tu 
chính án thứ Nhất,” một phát 
ngôn viên của ông Cruz nói với 
tờ The Post Millennial.

“Thượng nghị sĩ Cruz hài 
lòng khi Tối cao Pháp viện ra 
phán quyết rằng luật hiện hành 
áp đặt một hạn chế vi hiến đối 
với quyền tự do ngôn luận, làm 
lợi một cách bất công cho các 
chính trị gia đương nhiệm và 
giới siêu giàu. Quyết định mang 
tính bước ngoặt này sẽ giúp tiếp 
thêm sức mạnh cho quá trình 
dân chủ của chúng ta bằng cách 
giúp những người thách thức 
sẵn sàng đối đầu và đánh bại các 
chính trị gia chuyên nghiệp dễ 
dàng hơn.”

Đơn kháng cáo lên Tối cao 
Pháp viện đã được FEC đệ trình 
sau khi một hội đồng gồm ba 
thẩm phán của Tòa Địa hạt 
Liên bang Khu vực Thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn đã đồng thuận đưa 
ra phán quyết chống lại cơ quan 
này hồi năm ngoái (2021).

Điều khoản pháp lý được đề 
cập đến nằm trong Mục 304 của 
Đạo luật Cải tổ Chiến dịch tranh 

cử Lưỡng đảng (BCRA) năm 
2002, áp đặt các hạn chế đối với 
các khoản đóng góp sau bầu cử 
bằng cách giới hạn số tiền mà 
một ứng cử viên có thể được 
hoàn trả từ các khoản đó ở mức 
250,000 USD.

Ông Cruz đã cho ủy ban 
chiến dịch tranh cử của mình 
vay tiền, và ủy ban này đã hữu 
ý không phân loại phần chưa 
hoàn trả của khoản vay – 10,000 
USD – là một khoản đóng góp 
cho chiến dịch để khởi động một 
thách thức pháp lý dựa trên Tu 
chính án thứ Nhất đối với quy 
tắc nói trên.

Vụ kiện nảy sinh từ chu kỳ 
bầu cử năm 2018 với kết thúc là 
chiến thắng của vị thượng nghị 
sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa 
này trước ông Beto O’Rourke, 
một thành viên của Đảng Dân 
Chủ, với cách biệt 2.6 điểm phần 
trăm. Ông O’Rourke đã kêu gọi 
đóng góp được số tiền nhiều hơn 
gấp đôi ông Cruz trong cuộc đua 
vào Thượng viện với trị giá kỷ 
lục 115 triệu USD. 

Ông Cruz đã viết trong một 
bản tóm lược rằng Mục 304 ngăn 
cản các ứng viên cho các chiến 
dịch tranh cử của họ vay tiền 
một cách vi hiến bằng cách hạn 
chế khả năng hoàn trả của chiến 
dịch tranh cử.

Giới hạn hoàn trả khoản vay 
ở mức 250,000 USD, “bằng cách 
làm tăng đáng kể rủi ro là bất 
kỳ khoản vay nào của ứng cử 

viên cũng sẽ không bao giờ được 
hoàn trả đầy đủ – buộc ứng viên 
phải suy nghĩ kỹ trước khi thực 
hiện các khoản vay đó ngay từ 
đầu.” Như tòa án cấp địa hạt liên 
bang nhận thấy, giới hạn này gây 
khó khăn cho quyền tự do phát 
ngôn của một ứng cử viên trong 
việc vận động cho cuộc bầu cử 
của chính vị ấy và “vi phạm Tu 
chính án thứ Nhất.”

Chính phủ Tổng thống (TT) 
Biden đã lập luận rằng việc bãi 
bỏ quy tắc này sẽ mở ra cánh 
cửa dẫn đến tham nhũng trong 
các cuộc bầu cử, nhưng Tối cao 
Pháp viện nhận thấy rằng việc 
hạn chế sử dụng các khoản đóng 
góp chính trị sau bầu cử của các 
ứng cử viên để thu hồi các khoản 
tiền cá nhân đã bỏ ra cho chiến 
dịch tranh cử vi phạm các biện 
pháp bảo vệ ngôn luận của Tu 
chính án thứ Nhất.

Phán quyết trong vụ FEC 
kiện Chiến dịch tranh cử Ted 
Cruz for Senate của TNS Ted 
Cruz, do Chánh án Roberts soạn 
thảo, được năm thẩm phán khác 
thuộc phái bảo tồn truyền thống 
đồng thuận. Thẩm phán Elena 
Kagan đã viết một bản ý kiến bất 
đồng được Thẩm phán Stephen 
Breyer và Thẩm phán Sonia 
Sotomayor ủng hộ.

Chánh án Roberts viết, “Vấn 
đề được đặt ra là, liệu hạn chế 
này có vi phạm các quyền Tu 
chính án thứ Nhất của các ứng 
cử viên và các chiến dịch tranh 
cử của họ trong việc tham gia 
ngôn luận chính trị hay không.”

“Chắc chắn là luật này sẽ gây 
khó khăn cho các diễn ngôn bầu 
cử theo Tu chính án thứ Nhất, 
và bất kỳ luật nào như vậy ít 
nhất phải được một lợi ích hợp 
pháp chứng minh,” ông viết. 

“Khi chính phủ hạn chế 
ngôn luận, chính phủ phải chịu 
trách nhiệm chứng minh tính 
hợp hiến cho các hành động của 
mình,” ông Roberts viết, trích 
dẫn trực tiếp từ bản ý kiến đa số 
năm 2014 trong vụ McCutcheon 
kiện FEC.

Chính phủ “không thể xác 
định được một trường hợp trao 
đổi tham nhũng (quid pro quo) 
nào... mặc dù hầu hết các tiểu 
bang không áp đặt giới hạn đối 
với việc sử dụng các khoản đóng 
góp sau bầu cử để hoàn trả các 
khoản vay của ứng cử viên.”

Theo Chánh án Roberts, 
chính phủ đã không chứng 
minh được rằng Mục 304 của 
BCRA “thúc đẩy hơn nữa một 
mục tiêu chống tham nhũng hợp 
pháp, thay vì mục tiêu không thể 

chấp nhận được của việc chỉ đơn 
giản là hạn chế lượng tiền trong 
lĩnh vực chính trị.”

Quy tắc này “gây khó khăn 
cho diễn ngôn chính trị cốt lõi mà 
không có sự biện minh thích đáng.”

Bà Kagan viết rằng Tối cao 
Pháp viện, cơ quan mà trong 
những năm gần đây đã nới lỏng 
các hạn chế tài chính đối với các 
chiến dịch tranh cử, đã phạm 
phải một sai lầm.

“Bằng cách bãi bỏ luật này 
hôm nay, tòa án đã bật đèn xanh 
cho tất cả những cuộc mặc cả 
bẩn thỉu mà Quốc hội cho rằng 
việc ngăn chặn là đúng đắn... 
Khi cho phép các khoản thanh 
toán đó được tiến hành mà 
không bị hạn chế, quyết định 
ngày hôm nay chỉ có thể khiến 
hệ thống chính trị của đất nước 
này bị mất uy tín hơn nữa.”

Bà Kagan chấp nhận lập luận 
hối lộ do chính phủ TT Biden 
đưa ra.

“Việc hoàn trả khoản vay của 
một ứng cử viên sau khi ứng cử 
viên đó thắng cử không thể được 
xem là khoản đóng góp cho các 
mục đích thông thường: số tiền 
đến quá muộn để hỗ trợ cho bất 
kỳ hoạt động tranh cử nào của 
ứng cử viên. Tất cả những gì mà 
số tiền đó làm chỉ là để làm giàu 
cho cá nhân ứng viên vào thời 
điểm mà ứng viên đó có thể đáp 
lại sự ưu ái này – bằng một lá 
phiếu, một hợp đồng, một vị trí 
bổ nhiệm.”

“Không cần phải là thiên tài 
chính trị mới có thể nhận ra 
nguy cơ tham nhũng ngày càng 
cao – sự nguy hiểm của việc ‘tôi 
sẽ làm cho anh giàu hơn và anh 
sẽ làm cho tôi giàu hơn’ giữa các 
nhà tài trợ và những người nắm 
giữ chức quyền.”

 
Nguyễn Lê biên dịch

TNS Ted Cruz thắng khi Tối 
cao Pháp viện bãi bỏ quy tắc 
chi tiêu cho chiến dịch tranh 
cử của chính phủ TT Biden
Tiếp theo từ trang 1

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-Texas) diễn thuyết tại một sự kiện vận động tranh cử ở Harleysville, 
Pa., Vào ngày 12/05/2022.

MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES

TT Biden chấp thuận kế hoạch gửi 
quân đội Hoa Kỳ đến Somalia
Một số quan chức chính phủ 
cho biết TT Joe Biden đã 
chấp thuận một kế hoạch 
gửi quân đội Hoa Kỳ tới 
Somalia nhằm chống lại 
nhóm khủng bố al-Shabab.

Một số quan chức Tòa 
Bạch Ốc đã xác nhận sự 
điều động này tại một cuộc 
họp, khi cho biết ông Biden 

đã chấp thuận yêu cầu từ Bộ 
trưởng Quốc phòng Lloyd 
Austin về việc tái thiết lập 
sự hiện diện mới của Hoa 
Kỳ tại quốc gia Đông Phi bị 
chiến tranh tàn phá này để 
đối phó với al-Shabab, một 
nhóm khủng bố liên kết với 
al-Qaeda mà được biết là có 
hàng ngàn thành viên.
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chóng phổ biến nhờ người truyền 
người khắp toàn quốc. Trong 
vòng bảy năm, khoảng 70–100 
triệu người đã bước vào tu luyện, 
đưa môn này trở thành một trong 
những cộng đồng tâm linh lớn 
nhất ở Trung Quốc. Nhưng đến 
năm 1999, Trung Cộng vô thần đã 
xem sự phổ biến của Pháp Luân 
Công là một mối đe dọa đối với sự 
nắm quyền của họ, và đã phát động 
một cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào 
môn tu luyện này.

Vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, 
chiến dịch mở rộng này đã khiến 
hàng triệu học viên bị đưa 
vào các trại giam giữ, trại 
lao động, và nhà tù, nơi 
họ bị tra tấn, bị bắt 
làm lao động nô lệ, bị 
tẩy não, và thu hoạch 
nội tạng cưỡng bức.

Năm nay, hàng 
trăm quan chức từ khắp 
nơi trên thế giới đã công bố 
các giải thưởng và tuyên 
bố công nhận sự kiện này, 
trong đó có gần 300 người 
đến từ hai tiểu bang New 
York và New Jersey.

“Trong nhiều thập niên, các 
học viên Pháp Luân Công đã phải 
chịu đựng khổ nạn dưới bàn tay 
của Trung Cộng chỉ vì niềm tin tín 
ngưỡng của họ,” Thượng nghị sĩ 
Marco Rubio (Cộng Hòa–Florida) 
cho biết trong một tweet hôm 13/05 
khi theo dõi sự kiện này cùng chiến 
dịch bức hại kéo dài.

Ông nói thêm rằng ông “đứng 
về phía những người thực hành 
đức tin của họ một cách ôn hòa 
và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 
Pháp Luân Công và các nhóm tín 
ngưỡng khác.”

Nghĩ cho người khác
Trong số những người tham dự 
cuộc diễn hành có cô Triệu Tĩnh 
(Zhao Jing), 45 tuổi, bị bắt hồi 
tháng 10/1999 từ lớp học của cô tại 
trường Cao đẳng Ngoại ngữ thuộc 
Đại học Nam Khai danh tiếng ở 
thành phố Thiên Tân, miền bắc 
Trung Quốc. Cô sinh viên bị đuổi 
học cùng năm khi cô không chịu từ 
bỏ đức tin của mình.

Sau đó, cô Triệu đã đến thủ đô 
Bắc Kinh của Trung Quốc để công 
khai kêu gọi tự do tín ngưỡng tại 
Quảng trường Thiên An Môn nổi 
tiếng. Vì điều này, cô đã bị giam giữ 
và bỏ tù, đồng thời phải chịu đựng 
những cuộc thẩm vấn và tra tấn 
bạo lực trong khi bị giam giữ.

Nhưng đứng giữa một đám 
đông những người phụ nữ mặc 
trang phục sáng màu và vận một 
chiếc áo khoác màu màu lam nhạt 
tại cuộc diễn hành, khuôn mặt của 
cô rạng ngời – dường như không có 
chút vết tích nào của nhiều năm bị 
bức hại.

Cô cho biết những giá trị được 
truyền đạt trong các bài giảng của 
Pháp Luân Công đã đem lại cho 
cô sức mạnh nội tại và trí huệ để 
đối mặt với bất cứ điều gì nảy sinh 
trong cuộc sống.

Lần đầu tiên cô gặp được một 
cuốn sách Pháp Luân Công là khi 
đang dạo quanh các kệ hàng của 

một hiệu sách vào năm 
1997. Những bài giảng đã 

khiến cô Triệu mang 
trong mình mong ước 
luôn nghĩ cho người 
khác khi gặp bất cứ 
sự tình gì.

Không lâu sau khi 
cô bắt đầu tu luyện, một 

chiếc xe hơi đã đụng vào 
cô khi cô đang đi xe máy. 
Lúc ngã xuống đất, suy 
nghĩ đầu tiên của cô không 
phải là về sự an nguy của 

bản thân mà là cô đã không đủ 
cẩn thận và có thể đã gây thiệt hại 
cho chiếc xe hơi đó. Kết quả là khi 
người tài xế bước ra để hỏi cô có 
sao không, những lời đầu tiên cô 
nói là: “Tôi rất xin lỗi. Xe của anh 
có sao không?”

Cô đã không bị thương, nhưng 
có một số vết xước ở cổ tay, đầu gối, 
và chân.

Chân, Thiện, Nhẫn
Anh Sreedhar Meka, một lập trình 
viên công nghệ thông tin 48 tuổi ở 
New Jersey, lần đầu tiên biết đến 
Pháp Luân Công năm 2008 sau khi 
nhận được một tài liệu nói về việc 
thu hoạch nội tạng cưỡng bức của 
chính quyền Trung Quốc đối với 
các học viên bị giam giữ. Anh đem 
tờ rơi về nhà và dán lên tường. Sau 
đó, vì tò mò, anh đã xem trang web 
của Pháp Luân Công và bắt đầu đọc 
cuốn sách của môn tu luyện này.

Anh đã mất một năm để đọc 
xong cuốn sách từ trang bìa đầu 
tiên đến trang bìa cuối cùng.

“Tôi chỉ ép mình đọc cuốn sách 
này. Tôi không thể giải thích được. 
Nhưng chỉ đơn giản là tôi thích nó 
vậy thôi,” anh Meka nói với The 
Epoch Times.

Anh Meka đã đọc nhiều cuốn 
sách về tâm linh nhưng không 
có cuốn nào mà anh thọ ích được 
nhiều như khi anh đọc cuốn sách 

Các khoản 
thanh toán 
tiền bản 
quyền bí mật 
này trong 
số hàng 
ngàn khoản 
[thanh toán] 
ước tính lên 
đến 350 triệu 
USD được 
thực hiện từ 
năm 2010 
đến 2020.

4,000 người tham dự cuộc diễn hành kỷ niệm 
30 năm ngày Pháp Luân Công phổ truyền

chính của Pháp Luân Công; cuốn 
sách tên là “Chuyển Pháp Luân”.

“Cuốn sách giải thích các thuật 
ngữ khoa học bằng ngôn ngữ thông 
thường mà một người bình thường 
như tôi có thể hiểu được. Sau cùng 
thì tất cả đều rất có đạo lý đối với tôi.”

Anh cũng như cô Triệu và nhiều 
người khác rất trân trọng các giá 
trị cốt lõi của môn tu luyện này vì 
đã đem lại kiến giải minh bạch cho 
cuộc sống thường nhật của mình. 
Những khái niệm chính khiến 
anh cảm thấy chấn động trong 
tâm là lòng trắc ẩn và sự buông bỏ.

Anh cho biết trước đây, “khi 
điều gì đó không diễn ra theo cách 
mà tôi muốn. Tôi đã từng rất căng 
thẳng và điều đó từng gây áp lực lên 
sức khỏe của tôi.”

“Giờ thì tôi có thể nhẹ nhàng 
buông bỏ với một nụ cười.”

“Đó là thứ mà tiền không thể 
mua được,” anh cho biết thêm. 
“Ngay cả khi quý vị đến bác sĩ hàng 
ngày, họ cũng không thể làm được 
điều đó.”

Cô Triệu đã đang áp dụng 
nguyên lý tương tự, lòng trắc ẩn, 
khi làm việc trong bộ phận dịch vụ 
khách hàng cho một chuỗi khách 
sạn quốc tế ở New York.

“Nhiều thứ mà mọi người bị 
cuốn vào, khi quý vị nhìn vào 
những điều đó, quý vị sẽ nghĩ: có 
đáng phải vậy không?”

Khi khách hàng bực bội la mắng 
cô, thay vì nghĩ là họ đang đối xử 

không tốt với mình và cảm thấy tủi 
thân, cô sẽ cố gắng cảm thông cho họ. 
Bằng cách này, cô Triệu có thể hiểu 
tại sao khách hàng lại hành động như 
vậy và nhận ra rằng điều đó thường 
không liên quan đến bất cứ chuyện 
gì mà bản thân cô Triệu đã làm.

Cô Triệu cho biết việc nghĩ cho 
người khác đã giúp cô duy trì một 
tâm trí không bị ảnh hưởng khi giải 
quyết các tình huống khó khăn, từ 
đó giúp “xoa dịu sự bực dọc” của 
khách hàng.

Tại điểm xuất phát của cuộc 
diễn hành ở Dag Hammarskjöld 
Plaza bên cạnh trụ sở Liên Hiệp 
Quốc, anh Wattana Bo, một nhân 
viên bưu điện kiêm họa sĩ ở New 
York, đang lặng lẽ chụp ảnh những 
người tham gia diễn hành. Anh 
cho biết anh đang tìm cảm hứng 
cho bức tranh tiếp theo của mình.

Anh Bo là một học viên Pháp 
Luân Công kể từ năm 1998 và đang 
mặc một chiếc áo hoodie trắng in 
rõ nét các Hán tự chứa đựng các 
nguyên lý cốt lõi của môn tập, “真, 
善, 忍” (“Chân, Thiện, Nhẫn”).

“Nếu quý vị thực sự định làm 
điều gì đó, theo đuổi điều gì đó, và 
thực sự có khởi điểm tốt để bắt đầu, 
thì với Chân, Thiện, Nhẫn, quý vị 
sẽ không thể đi lệch với điều mà 
quý vị định làm.”

“Thực ra các nguyên lý này bao 
hàm hầu hết mọi thứ,” anh nói thêm.

Minh Ngọc biên dịch 

Trong nhiều 
thập niên, các 
học viên Pháp 
Luân Công đã 

phải chịu đựng 
khổ nạn dưới 
bàn tay của 
Trung Cộng 
chỉ vì niềm 

tin tín ngưỡng 
của họ.

TNS Marco Rubio

mục đích của khoản thanh toán 
được thực hiện, nhưng chưa nhận 
được phúc đáp từ NIH.

Ông Roger Glass, Phó Giám đốc 
Nghiên cứu Quốc tế của NIH được 
bổ nhiệm hồi năm 2006, đã nhận 
được 7 khoản thanh toán tiền bản 
quyền bổ sung với số tiền và danh 
tính chưa được xác định.

Khi được The Epoch Times hỏi 
về các khoản thanh toán tiền bản 
quyền bí mật này hồi tuần trước, 
các thành viên Đảng Dân Chủ tại 
Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Ủy 
ban Thượng viện về Y tế, Giáo dục, 
Lao động và Lương hưu, Thượng 
nghị sĩ (TNS) Patty Murray (Dân 
Chủ–Washington), và Chủ tịch Ủy 
ban Năng lượng và Thương mại Hạ 
viện Frank Pallone (Dân Chủ–New 
Jersey), đã im lặng. 

Tuy nhiên, các thành viên Đảng 
Cộng Hòa tại Quốc hội đã chỉ trích 
các khoản thanh toán này là một sự 
xung đột lợi ích rõ ràng và kêu gọi 
tiết lộ toàn bộ sự thật.

“NIH nhận được hàng chục tỷ 
dollar của người nộp thuế và được 

giao phó để đưa ra các đánh giá và 
khuyến nghị khoa học không thiên 
vị,” TNS Joni Ernst (Cộng Hòa–
Iowa) nói với The Epoch Times. 
“Các quan chức hàng đầu của cơ 
quan này, giống như bất kỳ quan 
chức chính phủ nào, cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn cao nhất về 
tính minh bạch và trách nhiệm giải 
trình để ngăn ngừa xung đột lợi 
ích và việc bảo đảm sức khỏe và sự 
an toàn của người dân Mỹ vẫn là 
ưu tiên hàng đầu của cơ quan này. 
NIH phải chịu trách nhiệm trước 
người dân Mỹ.”

TNS Marsha Blackburn (Cộng 
Hòa–Tennessee) gọi NIH là một 
“cái mỏ tiền. Họ đã bưng bít các 
khoản tài trợ cho nghiên cứu ‘tăng 
chức năng’ (gain-of-function) ở Vũ 
Hán; vì vậy không có gì ngạc nhiên 
khi hiện nay họ từ chối công bố dữ 
liệu quan trọng liên quan đến các 
cáo buộc về hàng triệu USD phí bản 
quyền trả cho các nhà khoa học nội 
bộ như ông Fauci. Nếu NIH muốn 
tiếp tục chi tiêu tiền thuế của người 
dân, họ có trách nhiệm cung cấp sự 
minh bạch.”

TNS Ted Cruz (Cộng Hòa–
Texas) cho biết, “Báo cáo này thật 
đáng lo ngại và nếu đúng là một số 
nhà khoa học hàng đầu của quốc 
gia chúng ta có các vấn đề về xung 
đột lợi ích, thì người dân Mỹ xứng 
đáng có tất cả các câu trả lời.”

Dân biểu Greg Steube (Cộng 
Hòa–Florida) đã kêu gọi một cuộc 
điều tra, khi lưu ý rằng, “Tất nhiên, 
đó là sự xung đột lợi ích trực tiếp 
đối với các nhà khoa học, như ông 
Anthony Fauci khi kiếm được 350 
triệu USD tiền bản quyền từ các 
bên thứ ba – những người hưởng 
lợi từ các khoản trợ cấp từ tiền thuế 
của người dân.

“Ông Anthony Fauci là một 
triệu phú giàu lên nhờ tiền thuế 
của người dân. Ông ấy là một ví 
dụ điển hình của bộ máy quan liêu 
liên bang cồng kềnh. Hệ thống tiền 
bản quyền này nên được kiểm tra 
để vấn đề trở nên bớt tệ hại hơn.”

Khánh Ngọc biên dịch

đưa tin về các khoản thanh toán 
tiền bản quyền bí mật này trong 
số hàng ngàn khoản [thanh toán] 
ước tính lên đến 350 triệu USD 
được thực hiện từ năm 2010 đến 
2020. Ông Francis Collins, giám 
đốc lâu năm của NIH, đã nhận 
được 14 khoản thanh toán; Tiến sĩ 
Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị 
ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc 
gia (NIAID), nhận được 23 khoản; 
và ông Clifford Lane, phó giám đốc 
NIAID, nhận được 8 khoản.

Trong cuộc chất vấn trong tuần 
lễ từ ngày 09-15/05 trước Dân 
biểu John Moolenaar (Cộng Hòa–
Michigan), quyền Giám đốc NIH 
Lawrence Tabak đã thừa nhận 
rằng các khoản tiền bản quyền bí 
mật này có “biểu hiện của sự xung 
đột lợi ích”, nhưng ông nhấn mạnh 
rằng cơ quan này có đủ các biện 
pháp bảo vệ nội bộ để ngăn chặn 
những vấn đề như vậy. Các quy 
định về đạo đức và luật liên bang 
cấm nhân viên liên bang tham gia 
các hoạt động nào cho thấy có biểu 
hiện hoặc có một sự xung đột lợi 
ích thực sự.

Tiến sĩ Michael Gottesman 
giữ chức Phó giám đốc nghiên 
cứu nội bộ (DDIR) của NIH kể từ 
năm 1994. Theo lý lịch chính thức 
của ông trên trang web NIH, ông 
Gottesman “điều phối các hoạt 
động và tạo điều kiện hợp tác giữa 
24 Giám đốc Khoa học của Viện 
và Trung tâm để hoàn thành các 
nhiệm vụ khoa học, đào tạo, và sức 
khỏe cộng đồng của Chương trình 
Nghiên cứu Nội bộ NIH.

“Ông ấy ban hành hướng dẫn 
cho toàn bộ chương trình nội bộ 
này và báo cáo cho [Quyền Giám 
đốc NIH Lawrence Tabak]. Ông ấy 
giám sát và cuối cùng chấp thuận 
việc thuê mướn tất cả các điều tra 
viên chính của NIH, và ông là quan 
chức của viện chịu trách nhiệm về 
bảo vệ nghiên cứu đối tượng con 
người, tính liêm chính của nghiên 
cứu, chuyển giao công nghệ, chăm 
sóc và sử dụng động vật tại NIH.

“Trong nhiệm kỳ giữ vị trí DDIR, 
Tiến sĩ Gottesman đã thiết lập 
chương trình đào tạo văn bằng hai 
(post-baccalaureate), Chương trình 
Đối tác Sau Đại học (cho phép sinh 
viên sau đại học thực hiện nghiên 
cứu luận án tại NIH); các chương 
trình trả nợ vay đã thực hiện; thể 
chế hóa một lộ trình nhiệm kỳ nội 
bộ và các lộ trình nghề nghiệp mới 
cho các điều tra viên lâm sàng; thiết 
lập Cơ sở Dữ liệu Nội bộ NIH (cung 
cấp thông tin trực tuyến về tất cả 
các nhà nghiên cứu và nghiên 
cứu của NIH); và dẫn đầu nhiều 
chương trình khác trong các lĩnh 
vực đa dạng, công bằng, tính liêm 
chính của công tác nghiên cứu, và 
khả năng lãnh đạo.”

Hồi tháng 07/2021, ông 

Gottesman tuyên bố từ chức vị trí 
DDIR trong khi chờ lựa chọn người 
kế nhiệm. Ông có kế hoạch tiếp 
tục giữ chức vụ Trưởng Phòng thí 
nghiệm Sinh học Tế bào tại Viện 
Ung thư Quốc gia trực thuộc NIH 
sau khi người kế nhiệm DDIR được 
chọn.

Theo yêu cầu của Đạo luật Tự 
do Thông tin (FOIA) về dữ liệu mở 
rộng đối với tất cả các khoản thanh 
toán từ năm 2010 đến nay, mới 
đây cơ quan giám sát chính phủ 
bất vụ lợi Open the Books (OTB) 
đã thâu thập tài liệu cho thấy ông 
Gottesman đã nhận được 70 khoản 
thanh toán tiền bản quyền trong 
khoảng thời gian 5 năm từ năm 
2010 đến 2014. 

OTB, cơ quan giám sát chính 
phủ bất vụ lợi có trụ sở tại Chicago, 
sử dụng luật tự do thông tin của 
liên bang và tiểu bang để thâu thập 
và sau đó đăng lên internet số tiền 
hàng ngàn tỷ dollar chi tiêu tại tất 
cả các cấp của chính phủ.

Ban đầu NIH bỏ qua yêu cầu 
của OTB cho đến khi tổ chức bất vụ 
lợi này đệ đơn kiện FOIA lên tòa án 
liên bang. Tại thời điểm đó, NIH đã 
đồng ý bắt đầu cung cấp các tài liệu 
theo yêu cầu trong một loạt các đợt 
hàng tháng.

Tuy nhiên, do NIH đang điều 
chỉnh lại số tiền thanh toán và 
danh tính của những người thanh 
toán từ các tài liệu mà cơ quan này 
đang cung cấp cho OTB theo đơn 
kiện FOIA nên không ai biết được 
là ai đã thanh toán 70 khoản tiền 
bản quyền cho ông Gottesman, số 
tiền và mục đích các khoản thanh 
toán đã được thực hiện.

The Epoch Times đã yêu cầu 
NIH cung cấp danh tính của 
những người thanh toán 70 khoản 
thanh toán cho ông Gottesman, số 
tiền của mỗi khoản thanh toán, và 

NIH: Các nhà điều hành chủ chốt nhận 77 khoản
thanh toán tiền bản quyền bí mật

Tiếp theo từ trang 1

Tiếp theo từ trang 1

Cô Triệu Tĩnh, học 
viên Pháp Luân Công 

tại New York hôm 
13/5/2022.

LARRY DYE/THE EPOCH TIMES

Khách bộ hành xem 
khi các học viên Pháp 

Luân Công tham dự 
cuộc diễn hành kỷ 
niệm 30 năm môn 
tu luyện này được 

truyền ra công chúng, 
ở Manhattan, Thành 
phố New York, hôm 

13/05/2022.

Một học viên Pháp 
Luân Công trao hoa 

sen cho khán giả 
trong cuộc diễn hành 
kỷ niệm 30 năm môn 

tu luyện này được 
truyền ra công chúng, 
ở Manhattan, Thành 
phố New York, hôm 

13/05/2022. 

Giám đốc NIAID, Tiến 
sĩ Anthony Fauci, tạm 
dừng trong một phiên 

điều trần của Tiểu ban 
Phân bổ Ngân sách 

Thượng viện Hoa Kỳ 
tại Điện Capitol Hill, 

Hoa Thịnh Đốn, hôm 
26/05/2021.

SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

Các học viên Pháp Luân Công tham dự cuộc diễn hành kỷ niệm 30 năm môn tu luyện này được truyền ra công chúng, ở Manhattan, Thành phố New York, hôm 13/05/2022. 

Giám đốc NIH, Tiến sĩ Francis Collins lắng nghe trong buổi điều trần tại Điện Capitol Hill, Hoa Thịnh Đốn, hôm 26/05/2021.

ĐỘC QUYỀN

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.

SARAH SILBIGER/ POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

ANNA ROSE LAYDEN- POOL/GETTY IMAGES
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muốn sử dụng FBI như một “quân 
cờ chính trị” và rằng ông này đã nói 
dối “vì mục đích chính trị.”

Vụ việc liên quan đến “một cái 
nhìn, một bước nhảy vọt, và một lời 
nói dối,” theo bà Shaw. Cái nhìn là 
cuộc gặp gỡ với ông Steele để xem 
xét những gì ông có, bước nhảy vọt 
là tiếp cận các phương tiện truyền 
thông thân thuộc để công bố các 
cáo buộc và khi điều đó không 
xảy ra, ông Sussmann đã đến FBI.

Khi cuộc gặp đó diễn ra, ông 
Trump đang là ứng viên tổng 
thống của Đảng Cộng Hòa và bà 
Clinton là ứng viên tổng thống của 
Đảng Dân Chủ. Ông Trump cuối 
cùng đã giành chiến thắng, nhưng 
đã bị đeo bám trong nhiều năm 
bởi cuộc điều tra của Biện lý Đặc 
biệt Robert Mueller về các mối liên 
hệ với Nga.

Ông Mueller kết luận rằng 
không có sự phối hợp hoặc hợp tác 
nào giữa ông Trump hoặc chiến 
dịch tranh cử của ông và các tác 
nhân từ Nga.

Trong số các nhân chứng dự 
kiến sẽ làm chứng hôm 17/05 có 
chuyên gia mạng David Martin 
của FBI và ông Marc Elias, cố vấn 
pháp lý cho chiến dịch tranh cử 
của bà Clinton.

Nguyễn Lê biên dịch

kiểm tra chúng để xem có bất kỳ vụ 
đột nhập dữ liệu bất hợp pháp nào 
liên quan hay không trước khi thực 
hiện đánh giá kỹ thuật để so sánh 
dữ liệu với lời tường thuật được nêu 
trong bạch thư chính.

Ông gọi phương pháp luận mà 
các tác giả của bạch thư đã sử dụng 
là “đáng nghi vấn” và cho biết rằng 
tuyên bố về một kênh hậu thuẫn bí 
mật “chẳng có nghĩa lý gì đối với 
chúng tôi.”

Ông nói: “Tại sao một ứng cử 
viên tổng thống lại dùng tên của 
chính mình để đặt cho một tên 
miền ‘được cho là’ bí mật?”

Ông Hellman cho biết ông rất 
thất vọng khi ông thuật lại việc 

ông Baker từ chối tiết lộ danh tính 
của người đã cung cấp dữ liệu này, 
ngoài việc nói rằng đó là từ “một 
nguồn nhạy cảm”. Ông thấy điều 
đó là không bình thường.

Trong quá trình thẩm vấn 
chéo, ông Hellman đã bị ông Sean 
Berkowitz, một trong những luật sư 
của ông Sussmann, thẩm vấn.

Ông Berkowitz thắc mắc về việc 
ông Hellman nói rằng ông không 
biết ông Baker lấy dữ liệu từ đâu, 
và chỉ ra rằng trong các cuộc trò 
chuyện nội bộ của FBI, một đặc vụ 
đã gọi ông Sussmann là nguồn tin, 
và trong những cuộc trò chuyện 
khác, các đặc vụ đã gọi bạch thư 
chính là “bạch thư DNC”. DNC là 
viết tắt của Ủy ban Quốc gia Đảng 
Dân Chủ. Năm 2016, ủy ban này là 
một khách hàng khác của Perkins 
Coie, công ty luật của ông Sussmann.

Ông Hellman nói rằng nếu ông 
đã biết thì ông sẽ nói rõ nó đến từ 
đâu. Ông nói rằng ông không biết 
các đặc vụ khác đang gọi nó là một 
bạch thư DNC.

Mặc dù cuối cùng ông Hellman 
đã viết một bản ghi nhớ nêu chi 
tiết những lo ngại về dữ liệu này, 
nhưng bộ phận phản gián của FBI 
vẫn quyết định điều tra các cáo 
buộc nói trên.

 
Thanh Nhã biên dịch 

Các kệ hàng tại một cửa 
hàng thực phẩm Marc, 
nơi đã bắt bán hạn chế 
các hộp sữa bột trẻ 
em, ở ngoại ô phía tây 
Cleveland của Lakewood, 
Ohio, hôm 13/05/2022. 
Khách hàng chỉ được 
mua ba hộp sữa Enfamil 
12.5 ounce trong thời 
gian xảy ra thiếu hụt do 
các nhãn hiệu sữa khác 
của Abbott Labs sản xuất 
ở Michigan đã bị thu hồi. 

Biện lý đặc biệt John 
Durham đến tòa án liên 
bang ở Hoa Thịnh Đốn 
hôm 18/05/2022. 

Ông Michael Sussmann, 
luật sư đại diện cho chiến 
dịch tranh cử của bà 
Hillary Clinton.

Ông Michael Sussmann, 
một luật sư an ninh mạng, 
người đại diện cho chiến 
dịch tranh cử tổng thống 
của bà Hillary Clinton 
năm 2016, ở Washington 
hôm 16/05/2022. 

JOHN HAUGHEY VÀ ZACHARY STIEBER

HOA THỊNH ĐỐN — Theo một 
trong các đặc vụ làm chứng 

trước tòa án liên bang hôm 17/05, các 
đặc vụ FBI có nhiệm vụ phân tích 
các tuyên bố về ông Donald Trump 
và Nga mất chưa đầy một ngày để 
khám phá ra rằng dữ liệu này không 
chứng minh cho các cáo buộc. 

Đặc vụ Scott Hellman nằm trong 
nhóm đã kiểm tra các bạch thư và 
dữ liệu trong chiếc ổ đĩa rời mà ông 
Michael Sussmann, luật sư đại diện 
cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary 
Clinton – đối thủ của ông Trump 
cho chức tổng thống – đã giao cho 
luật sư FBI James Baker năm 2016. 

Ngày đầu tiên của phiên tòa xét 
xử ông Sussmann vì bị cáo buộc 
khai man với FBI khi ông ấy nói 
rằng mình không cung cấp thông 
tin nhân danh bất kỳ thân chủ nào, 
ông Hellman nói với tòa án rằng 
ông và một đặc vụ khác mất chưa 
đầy một ngày để xác định thông tin 
đó không chứng minh cho những 

cáo buộc rằng doanh nghiệp của 
ông Trump và Ngân hàng Alfa của 
Nga có mối liên hệ bí mật.

Ông Hellman nói: “Tôi nghĩ 
người soạn thảo [bản bạch thư 
chính] bị thiểu năng trí tuệ.”

Trước khi có hồ sơ về vụ án ông 
Sussmann, quyết định của FBI về 
các cáo buộc trên là không rõ ràng. 
Trong một trong những hồ sơ, Biện 
lý Đặc biệt John Durham cho biết 
FBI và CIA đã kết luận rằng các 
cáo buộc đó là “không đúng sự thật 
và không có bằng chứng.”

Ông cũng cho biết FBI cuối 
cùng đã không đưa ra kết luận về 
độ chính xác của dữ liệu đó hoặc 
liệu nó có thể được ngụy tạo hoàn 
toàn hoặc một phần hay không. Tuy 
nhiên, CIA đã xác định vào đầu 
năm 2017 rằng dữ liệu đó không 
“đáng tin cậy về mặt kỹ thuật” và 
là do “người dùng tạo ra chứ không 
phải máy móc/công cụ tạo ra.” 

Trên bục của người làm chứng, 
ông Hellman cho biết khi ông nhận 
được ổ đĩa rời và bạch thư, ông đã 

JOHN HAUGHEY VÀ ZACHARY STIEBER
 

Hôm 17/05, các công tố viên 
Hoa Kỳ cho biết, nhằm mục 

đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu 
cử tổng thống năm 2016, một luật 
sư chiến dịch tranh cử của bà 
Hillary Clinton đã chuyển các cáo 
buộc về thông đồng giữa ứng cử 
viên Tổng thống Donald Trump và 
Nga cho FBI.

Ông Michael Sussman, vị luật 
sư nói trên, cùng những người 
khác đã hy vọng tạo ra một “bất 
ngờ tháng 10” bằng cách “sử dụng 
và thao túng FBI”, bà Brittain Shaw 
– một công tố viên thuộc nhóm 
của Biện lý Đặc biệt John Durham, 
cho biết trong các cuộc tranh luận 
mở đầu trong phiên tòa xét xử ông 
Sussmann.

Mục tiêu của nhóm ông Durham 
là chứng minh rằng ông Sussmann 
đã nói dối Cố vấn Pháp lý FBI Jim 
Baker – khi ông này [Sussmann] 
cung cấp các tài liệu cáo buộc về 
mối liên hệ giữa công ty của ông 
Trump và một ngân hàng Nga – 
trong cuộc gặp ngày 19/09/2016 tại 
trụ sở FBI.

Theo một tin nhắn văn bản mà 
ông Sussmann gửi cho ông Baker 
trước cuộc họp, vị luật sư này khẳng 
định rằng ông đang cung cấp thông 
tin theo ý riêng của mình, không 
thay mặt cho bất kỳ thân chủ nào.

Nhưng nhóm của ông Durham 
cáo buộc rằng ông Sussmann, 
người đại diện cho chiến dịch 
tranh cử của bà Clinton và giám 
đốc điều hành công nghệ Rodney 
Joffe vào thời điểm đó, đã thực sự 
chuyển dữ liệu thay mặt cho các 
thân chủ của mình.

Các công tố viên cho biết trong 
cáo trạng buộc tội ông Sussmann 
rằng lời nói dối này rất quan trọng 
bởi vì FBI có thể đã chọn hành động 
thận trọng hơn và điều tra mạng 
lưới của ông Sussmann, trong đó có 
một nhóm các nhà nghiên cứu từ 
Viện Công nghệ Georgia.

Vị luật sư này sẽ phải đối mặt 
với án phạt lên đến năm năm tù 
nếu bị kết tội.

Các bồi thẩm viên cũng đã nhận 
thông tin từ ông Michael Bosworth, 
người nói rằng ông Sussmann 
không nói dối FBI.

Luật sư này đã cung cấp thông 

tin cho FBI vì ông có liên quan 
một cách hợp pháp với tư cách là 
“luật sư bào chữa trên mạng” trong 
những tin đồn và cáo buộc liên quan 
đến quan hệ giữa ông Trump và 
một ngân hàng Nga “thuộc sở hữu 
của một cộng sự của ông Vladimir 
Putin,” ông Bosworth nói.

Luật sư bào chữa dự định lập 
luận rằng ông Sussmann nổi tiếng, 
được chính phủ tôn trọng, và 
không có lợi gì để thay cho mặt cho 
các thân chủ của mình chuyển dữ 
liệu cho ông Baker, người đã làm 
việc với ông trong nhiều năm tại 
Bộ Tư Pháp (DOJ).

Bà Shaw nói rằng ông Sussmann 

Luật sư chiến dịch tranh cử của bà Clinton muốn tạo ra 
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Abbott Laboratories, hãng sản 
xuất sữa bột trẻ em, tâm điểm 

của tình trạng thiếu hụt sữa trên 
toàn quốc, cho biết hôm 16/05 rằng 
họ đã đạt được một thỏa thuận với 
Cơ quan Quản trị Thực phẩm và 
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để mở 
cửa trở lại nhà máy của mình ở 
Sturgis, Michigan, sau khi nhà máy 
này chịu sự điều tra của liên bang 
về cáo buộc sữa nhiễm khuẩn.

Tuy nhiên, hãng này cảnh báo 
rằng có thể mất khoảng thời gian 
từ   sáu đến tám tuần kể từ khi bắt 
đầu sản xuất cho đến khi các sản 
phẩm sữa công thức thực sự bắt 
đầu có mặt trên các kệ siêu thị trên 
khắp Hoa Kỳ, trong khi các bậc cha 
mẹ phải cố gắng xoay sở với tình 
trạng thiếu hàng.

Trong khi đó, theo Abbott, thỏa 
thuận giữa FDA và Abbott được gọi 
là phán quyết hai bên đều đồng ý, 
có nghĩa là nó phải nhận được sự 
chấp thuận của tòa án.

“Đây là một bước tiến quan 

trọng đối với việc mở cửa trở lại 
cơ sở Sturgis của chúng tôi để 
chúng tôi có thể giảm bớt tình 
trạng thiếu sữa công thức trên 
toàn quốc,” Giám đốc điều hành 
Robert Ford của Abbott cho biết 
trong một tuyên bố. “Chúng tôi 
mong muốn được hợp tác với FDA 
để mở lại cơ sở một cách nhanh 
chóng và an toàn.”

Ông nói thêm rằng “chúng tôi 
biết hàng triệu cha mẹ và người 
chăm sóc phụ thuộc vào chúng tôi 
và chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì 
việc thu hồi tự nguyện của chúng 
tôi đã làm trầm trọng thêm tình 
trạng thiếu sữa công thức trên toàn 
quốc” và sẽ “làm việc chăm chỉ để 
lấy lại niềm tin mà các bà mẹ, ông 
bố, và người chăm sóc đã dành cho 
các sản phẩm sữa công thức của 
chúng tôi trong hơn 50 năm qua.”

Công ty phân tích Datassembly 
cho biết hơn 40% sản phẩm sữa 
công thức dành cho trẻ em đã hết 
hàng trên khắp Hoa Kỳ trong tuần 
kết thúc hôm 08/05. Nguồn cung 
thiếu hụt một phần là do nhà máy 

FDA đạt được thỏa thuận mở 
cửa lại nhà máy sản xuất 
sữa công thức cho trẻ em

Sturgis phải đóng cửa sau khi bốn 
trẻ sơ sinh được cho là uống sữa 
công thức được sản xuất tại cơ sở 
này đã bị bệnh do nhiễm một loại 
vi khuẩn, trong đó có hai trường 
hợp đã tử vong.

Các quan chức FDA cho biết 
họ đã tìm thấy sự hiện diện của vi 
khuẩn Cronobacter sakazakii trong 
nhà máy Abbott, mặc dù trong tuần 
lễ từ ngày 09-15/05 công ty đã nói 
trong một tuyên bố rằng vi khuẩn 
này không liên quan đến những 
trẻ em bị bệnh và tử vong. Hồi 
tháng Hai, Abbott, nhà sản xuất 
sữa bột trẻ em lớn nhất tại Hoa Kỳ, 
đã ngừng sản xuất và thu hồi một 
số loại sữa công thức, bao gồm cả 
nhãn hiệu Similac bán chạy nhất.

Trước đó hôm 16/05, Ủy viên 

FDA Robert Califf nói với chương 
trình “Today” rằng ông không 
nghĩ tình trạng thiếu sữa bột trẻ 
em sẽ kéo dài đến cuối năm 2022, 
còn Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc 
Karine Jean-Pierre cho biết Hoa 
Kỳ trong lúc này đang nỗ lực nhập 
cảng thêm nhiều sản phẩm sữa bột 
trẻ em từ các nước khác.

Trong tuyên bố hôm 16/05, 
Abbott không cung cấp ngay lập 
tức thông tin chi tiết các điều khoản 
của thỏa thuận với FDA.

“Bây giờ chúng tôi có một con 
đường phía trước,” ông Califf nói 
với chương trình “Today”. “Abbott 
chịu trách nhiệm về lịch trình 
thời gian, nhưng tôi rất yên tâm 
với những gì họ nói là khoảng hai 
tuần… Điều đó hoàn toàn nằm 
trong khả năng và tôi nghĩ nó khá 
là khả thi.”

Kể từ tuần trước (09–15/05), 
Đảng Cộng Hòa đã ngày càng gây 
áp lực buộc chính phủ Tổng thống 
Biden phải hành động để làm dịu 
bớt tình trạng thiếu hụt. Trong khi 
đó, một nhà lập pháp Florida cho 
biết bà đã nhận được thông tin và 
hình ảnh cho thấy các quan chức 
liên bang đã gửi các sản phẩm sữa 
bột trẻ em đến một cơ sở giam giữ 
người nhập cư bất hợp pháp gần 
biên giới Texas–Mexico.

Vân Du biên dịch

đẩy người đó xuống đường đi qua 
ICE – cơ quan này sẽ tống đạt lệnh 
hầu tòa một khi người nhập cư bất 
hợp pháp khai báo với họ.

Phát ngôn viên này cho biết: 
“Lệnh tạm tha là cho người đó 
nhập cảnh một năm để hoàn thành 
công việc gì đó.”

Ông cho biết nếu không có liên 
lạc nào được thực hiện, vào cuối 
năm đó, người ngoại quốc sẽ trở 
lại trạng thái mà anh ta hoặc cô ta 
đã có khi đến với tư cách là người 
nhập cư bất hợp pháp và sẽ có thể 
bị trục xuất.

Theo dữ liệu của Bộ An ninh 
Nội địa do Dân biểu Chip Roy 
(Cộng Hòa–Texas) nhận được từ 
tháng 07/2021 đến tháng 12/2021, 
gần một phần ba số người nhập cư 
bất hợp pháp với tư cách tạm tha đã 
không ra khai báo cho ICE.

“Cơ quan DHS của ông 
Mayorkas đã từ chối giam giữ 
người di cư – theo yêu cầu của 
luật pháp – đã không trục xuất vô 
số người không có quyền ở đây, và 
đang lạm dụng quyền tạm tha của 
họ để tiếp tục thả hàng chục ngàn 
người di dân,” ông Roy nói với The 
Epoch Times hôm 04/05.

Các ưu tiên đã nêu của ICE là 
những thứ như các nhân viên hiện 
trường khi suy tính trục xuất một 
người nhập cư bất hợp pháp, phải 
được sự cho phép của người giám 
sát, cũng như xem xét cá nhân đó 
“có thể bị bệnh nghiêm trọng về 
thể chất hoặc tâm thần”, hoặc họ 
có mối liên hệ với cộng đồng hoặc 
các thành viên gia đình ở Hoa Kỳ 
hay không.

Không gian giam giữ sẵn có cho 
người nhập cư bất hợp pháp của 
cơ quan này đã giảm trong những 
năm gần đây, từ 51,379 giường 
giam giữ vào năm 2018 xuống còn 
30,000 giường ở thời điểm hiện 
tại. Ngân sách năm tài chính 2023 
của Tổng thống Joe Biden yêu cầu 
Quốc hội cắt thêm 5,000 giường 
giam giữ trong các cơ sở ICE, cũng 
như loại bỏ toàn bộ 2,500 giường 
gia đình.

 
Nguy cơ của việc tạm tha 
hàng loạt
Ông Arthur cho biết việc sử dụng 
hàng loạt lệnh chỉ định tạm tha là 
“một mối nguy hiểm lớn”.

“Khả năng quý vị sẽ thả ai đó 
có thể gây nguy hiểm cho an ninh 
quốc gia là vô cùng cao. Nguy cơ 
quý vị thả ai đó gây nguy hiểm cho 
cộng đồng là hết sức cao,” ông nói.

“Quý vị có thể kiểm soát [dấu 
vân tay] của họ, nhưng quý vị có 
kiểm soát thông tin tội phạm của 
họ ở San Pedro Sula [ở Honduras] 
không? Quý vị có thể nắm các 
hoạt động của họ ở Yemen 
không? Việc kiểm tra xác nhận 
đó chỉ tốt cỡ như thông tin tình 
báo, mà thông tin tình báo thì 
không được tốt lắm.”

“Nhưng đây là vấn đề lớn nhất. 
Điều này trở thành một cái vòng 
luẩn quẩn. Vì càng nhiều người 
vào, thì quý vị sẽ càng bị quá tải, 
quý vị càng thả ra thì càng có nhiều 

người đến.”
Trong tháng Tư, các nhân 

viên Tuần tra Biên giới đã thả 
hơn 40,000 người nhập cư bất 
hợp pháp với tư cách tạm tha và 
có thêm 21,769 người nhận được 
lệnh hầu tòa, theo thống kê của 
CBP. Con số đó nhiều hơn 15,000 
người tạm tha đã được thả trong 
tháng Ba và là tháng đầu tiên mà 
số người được tạm tha đã vượt quá 
số lượng những người nhận được 
lệnh hầu tòa.

Một sửa đổi được công bố 
trong Công báo Liên bang có hiệu 
lực từ ngày 31/05 bảo vệ chính 
sách tạm tha khi thiếu không 
gian giam giữ.

“Những cá nhân được đưa 
vào thủ tục trục xuất nhanh sẽ 
đủ điều kiện để được xem xét 
tạm tha khỏi nơi giam giữ theo 
mục 212 (d)(5) của Đạo luật này. 
Nếu DHS đã xác định, trong quá 
trình thực thi theo quyết định của 
mình và trên cơ sở từng trường 
hợp, thì lệnh tạm tha đó sẽ được 
bảo đảm bởi vì, cùng với những 
thứ khác, việc giam giữ là không 
khả thi hoặc không thể thực hiện 
được (bao gồm cả các tình huống 
trong đó việc tiếp tục giam giữ sẽ 
gây ảnh hưởng quá mức đến sức 
khỏe hoặc sự an toàn của những 
cá nhân có hoàn cảnh khó khăn 
đặc biệt),” quy định này nêu rõ.

Ông Arthur cho rằng cách giải 
thích đó không phải là cách Quốc 
hội dự định sử dụng lệnh tạm tha.

Ông nói: “Về căn bản, quý vị 
đang cho phép người dân định 
hướng cách mà quý vị áp dụng luật 
pháp. Đó không phải là cách nó 
hoạt động. Luật pháp quyết định 
cách mà quý vị quản lý người dân.”

Chính phủ ông Trump đã sử 
dụng chính sách tạm tha như 
một biện pháp tạm thời trước khi 
chương trình “Remain in Mexico” 
(Ở lại Mexico) được khai triển vào 
tháng 01/2019. Chương trình này 
sau đó hoạt động như một giải pháp 
cho tình trạng thiếu không gian 
giam giữ.

Chương trình Ở lại Mexico, 
hoặc Thủ tục Bảo vệ Di trú, đã cho 
phép DHS gửi những người nhập 
cư bất hợp pháp trở lại Mexico để 
chờ đợi các thủ tục của tòa án nhập 
cư – sau đó họ sẽ bị từ chối nhập 
cảnh hoặc được cấp tư cách pháp 
nhân tại Hoa Kỳ. Khoảng 70,000 
người nhập cư bất hợp pháp đã 
được ghi danh vào chương trình 
này vào cuối năm 2020.

Ông Biden đã tạm dừng việc ghi 
danh mới vào chương trình này 
khi ông nhậm chức và, vào tháng 
06/2021, chính phủ của ông đã hủy 
bỏ hoàn toàn chương trình này, 
mặc dù đã bị Texas và Missouri 
kiện vào tháng 04/2021 để [yêu 
cầu] giữ nguyên.

Những tiểu bang trên đã lập 
luận rằng chương trình này không 
thể bị hủy bỏ bởi vì đây là giải pháp 
duy nhất hội đủ yêu cầu của quốc 
hội là những người nhập cư bất hợp 
pháp phải bị giam giữ cho đến khi 
trường hợp của họ được giải quyết.

Hồi tháng 08/2021, Tối cao Pháp 
viện đã ra phán quyết rằng chương 
trình này phải tiếp tục, ít nhất là 
cho đến khi các thẩm phán đưa ra 
phán quyết cuối cùng. Trong các 
cuộc thảo luận bắt đầu vào tháng 
Tư năm nay, tòa án tối cao đang 
giải quyết khía cạnh giam giữ bắt 
buộc của luật nhập cư. Điều này 
cuối cùng cũng có thể xác định 
xem có thể tiếp tục sử dụng lệnh 
tạm tha hàng loạt hay không.

Theo dữ liệu của CBP, kể từ 
tháng 11/2021, khi chính phủ buộc 
phải tiếp tục ghi danh, 1,795 người 
nhập cư bất hợp pháp đã được gửi 
trở lại Mexico để chờ đợi trường 
hợp của họ được giải quyết. DHS 
vẫn quả quyết về ý định cuối cùng 
của mình là sẽ chấm dứt chương 
trình Ở lại Mexico.

Thanh Nhã và Thanh Tâm biên dịch

đã quá tải có thể giải quyết một số 
lượng lớn người ngoại quốc nhập 
cư bất hợp pháp “nhanh hơn đáng 
kể” và thả họ vào Hoa Kỳ nhanh 
hơn nhiều so với hệ thống hiện tại 
phức tạp hơn – hệ thống này thả 
tự do một người ngoại quốc nhập 
cư bất hợp pháp với một lệnh trình 
diện tại tòa có ngày của phiên tòa 
đầu tiên về nhập cư của họ.

Sử dụng quyền tạm tha phải là 
một việc “rất, rất hiếm hoi,” ông 
Andrew Arthur, người giám sát về 
luật và chính sách tại Trung tâm 
Nghiên cứu Nhập cư và là một 
thẩm phán về vấn đề nhập cư đã về 
hưu, cho biết.

Ông nói: “Điều này hoàn toàn 
trái ngược với những gì Quốc hội 
đã nói. Đây là sự áp dụng sai và lạm 
dụng cơ quan nhập cư đó, vốn gần 
như là hành động phi pháp.”

Thông qua Đạo luật Nhập cư và 
Quốc tịch năm 1952 (INA), Quốc 
hội bắt buộc tất cả những người 
ngoại quốc không được phép nhập 
cư và nhập cư bất hợp pháp phải bị 
giam giữ cho đến khi tình trạng của 
họ được xác định; sau đó họ sẽ bị 
trục xuất hoặc được cấp phép nhập 
cảnh với một tư cách hợp pháp.

Tạm tha là một ngoại lệ và, 
mặc dù không phải là một tư cách 
hợp pháp, nhưng ngoại lệ này cho 
phép nhập cảnh “căn cứ theo từng 
trường hợp” vì “lý do nhân đạo 
khẩn cấp hoặc lợi ích công cộng 
quan trọng”, theo INA.

Tư cách tạm tha này cho phép 
công dân ngoại quốc, “những người 
có thể không được chấp nhận vào 
nước này theo luật nhập cư” để 
sống và làm việc tạm thời ở Hoa Kỳ 
“mà không cần được nhận chính 
thức vào nước này và không có một 
con đường đã định để có được tình 
trạng nhập cư vĩnh viễn,” theo một 
báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội 
(CRS) năm 2020.

Ông Arthur nói rằng biện pháp 
tạm tha nên được áp dụng, chẳng 
hạn, khi một thành viên gia đình 
cần nhập cảnh vào Hoa Kỳ để 
hiến thận cho anh trai của ông ấy, 
hoặc nếu nhân chứng của một vụ 
án hình sự cần ra làm chứng. Với 
tư cách là phó tổng cố vấn của cơ 
quan nhập cư liên bang trước đây, 
ông nhận thấy có một số ít trường 
hợp được tạm tha mỗi năm.

Tuy nhiên, trong bảy tháng đầu 
tiên của năm tài chính này, CBP đã 
thả hàng loạt hơn 120,600 người 
ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp 
theo danh mục “Tạm tha + ATD” 
mới. ATD là một chương trình 
Thay thế cho Việc giam giữ, đang 
hoạt động như một giải pháp khác 
cho yêu cầu pháp lý về việc giam 
giữ người ngoại quốc nhập cư bất 
hợp pháp.

Theo ATD, Cơ quan Thực thi Di 
trú và Hải quan (ICE) sẽ cấp cho 
người nhập cư bất hợp pháp một 
điện thoại di động có thể theo dõi 
(hoặc đôi khi là vòng đeo mắt cá 
chân) mà họ có thể sử dụng để khai 
báo thường xuyên với cơ quan này.

Phát ngôn viên của CBP nói với 
The Epoch Times rằng các trạm 
Tuần tra Biên giới bị quá tải đang 
chuyển sang giải quyết cho nhiều 
người ngoại quốc nhập cư bất hợp 
pháp hơn với tư cách là những 
người được tạm tha.

Ông cho biết, “Trong các điều 
kiện giải quyết tại địa điểm mà họ sẽ 
cung cấp lệnh tạm tha và ATD, việc 
này giống với một chức năng hơn.”

“Đây là một chức năng về: Làm 
thế nào để chúng ta giải quyết 
những người mà chúng ta đang gặp 
ở biên giới và làm thế nào để chúng 
ta giữ cho nhóm dân số gồm những 
người mà chúng ta không thể trả 
lại Mexico theo Đề mục 42 ở mức 
thấp? Đó là vấn đề căn bản.”

Vị phát ngôn viên cho biết, 
ngoài việc phát hiện thông tin tội 
phạm, liệu một người ngoại quốc 
nhập cư bất hợp pháp có được tạm 

tha hay không còn phụ thuộc vào 
không gian giam giữ hoặc chỗ vận 
chuyển có sẵn hay không, nhóm 
nhân khẩu học của người đó, cũng 
như nhân viên của CBP nhận định 
xem người đó có khả năng bỏ trốn 
hay không.

CBP đã không cung cấp dữ liệu 
về số lượng người được tạm tha, 
hoặc thông tin về quốc tịch của 
những người được tạm tha hiện tại. 
Một nhân viên Tuần tra Biên giới 
ở Texas nói với The Epoch Times, 
với yêu cầu ẩn danh, rằng trạm của 
ông đang tạm tha cho những người 
Venezuela, Cuba, và Nicaragua.

Dọc theo biên giới phía nam, các 
nhân viên Tuần tra Biên giới hiện 
đang bắt giữ hơn 7,000 người ngoại 
quốc nhập cư bất hợp pháp trung 
bình mỗi ngày, và Bộ An ninh Nội 
địa đã cảnh báo các nhân viên sẽ có 
thể lên tới 18,000 người mỗi ngày 
trong những tháng tới.

 
Không khai báo
Việc sử dụng danh mục tạm tha 
thay thế cho giấy khai báo (notice 
to report), vốn không phải là một 
chỉ định hợp pháp, mà là một chỉ 
định đặc biệt được sử dụng nhiều 
hồi năm ngoái khi các trạm Tuần 
tra Biên giới bị quá tải. Thủ tục 
khai báo là một yêu cầu đối với 
những người ngoại quốc nhập cư 
bất hợp pháp phải khai báo cho văn 
phòng ICE gần nhất của họ trong 
vòng 60 ngày.

Hơn 104,000 giấy khai báo đã 
được cấp trong 5 tháng, từ cuối 
tháng 03/2021 đến cuối tháng 
10/2021. Trong đó, 47,705 người 
không khai báo cho ICE trong 
tháng Một năm nay, theo dữ liệu 
chính thức mà Thượng nghị sĩ Ron 
Johnson (Cộng Hòa–Wisconsin) 
nhận được.

“Đây là một ‘hệ thống danh dự’ 
[tự nguyện tuân theo luật pháp], và 
chúng ta đã nhận được hiệu ứng 
ngược nhiều lần. Vì vậy, họ đã quay 
trở lại và xem luật Đề mục 8,” một 
phát ngôn viên của CBP nói với The 
Epoch Times.

“Một điều quý vị có thể làm là 
quý vị có thể tạm tha cho một người 
nào đó vào Hoa Kỳ với tư cách là 
một người ngoại quốc mới đến, và 
quý vị có thể tạm tha cho họ trong 
một năm, để họ có thể lo cho bất kỳ 
vấn đề nhân đạo hoặc bất kỳ vấn đề 
nào mà họ phải đối mặt.”

Cách làm “tạm tha” thực ra là 

USBP sử dụng quyền ‘tạm tha’ để thả hàng chục 
ngàn người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ

Tiếp theo từ trang 1

ĐỘC QUYỀN

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

Đây là vấn 
đề lớn nhất. 
Điều này trở 
thành một 
cái vòng luẩn 
quẩn. Vì càng 
nhiều người 
vào, thì quý 
vị sẽ càng bị 
quá tải, quý 
vị càng thả ra 
thì càng có 
nhiều người 
đến.

Ông Andrew 
Arthur, người giám 
sát về luật và chính 
sách tại Trung tâm 
Nghiên cứu Nhập 
cư và là một thẩm 
phán về vấn đề 
nhập cư đã về hưu.

Các nhân viên Tuần 
tra Biên giới bắt một 
nhóm người Cuba vừa 
băng qua Rio Grande 
từ Mexico vào Eagle 
Pass, Texas, vào ngày 
19/04/2022.

Một nhân viên Tuần 
tra Biên giới sắp xếp 
những người nhập cư 
bất hợp pháp tụ tập 
bên cạnh hàng rào biên 
giới sau khi vượt biên 
từ Mexico vào Hoa Kỳ 
ở Yuma, Arizona, hôm 
10/12/2021. 

MICHAEL SAKAL/THE EPOCH TIMES

TENG CHEN FOR THE EPOCH TIMES

EVAN VUCCI/AP PHOTO

Đặc vụ FBI: FBI cho rằng các 
tuyên bố về Trump–Nga là 
giả tạo sau chưa đầy một ngày

OLIVER TREY FOR THE EPOCH TIMES
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do COVID-19 có một tỷ lệ ngày càng 
tăng những người đã chích ngừa.

Virus Trung Cộng gây ra dịch 
bệnh COVID-19. Nó còn được gọi 
là SARS-CoV-2.

Các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo 
hầu như tất cả người Mỹ nên chích 
vaccine, chủ yếu để bảo vệ chống lại 
bệnh nặng. Đồng thời, các cơ quan 
quản trị đang đàm phán với các 
nhà sản xuất vaccine về việc phát 
triển vaccine đặc hiệu để có thể 
cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn.

Thanh Tâm biên dịch

Cầu nguyện sau mỗi trận đấu
Sau khi ông Kennedy về hưu từ 
Hải quân hồi năm 2006, ông đã tìm 
được công việc là một huấn luyện 
viên bóng bầu dục ở trường trung 
học. Khi đó, ông Kennedy là một 
tín đồ Công giáo mới và chưa biết 
cách thực hành đức tin của mình 
nhưng rất tận tụy với nó. “Tôi sẽ 
đi bất cứ nơi nào Chúa kêu gọi tôi 
đi,” ông nói.

Ông chưa từng làm công việc 
huấn luyện và muốn thực hiện 
trách nhiệm mới một cách nghiêm 
túc nên trước tiên ông đã cố gắng 
học hỏi thêm từ người vợ và hai đứa 
con học cùng trường trung học nơi 
cha của chúng sẽ đến làm việc.

Ông Kennedy cũng xem phim để 
cố gắng tìm hiểu cách huấn luyện 
và tình cờ bắt gặp bộ phim “Đối Mặt 
Với Những Gã Khổng Lồ” (“Facing 
the Giants”).

“Đối Mặt Với Những Gã Khổng 
Lồ” kể về câu chuyện một huấn 
luyện viên ở trường trung học Cơ 
Đốc giáo sử dụng đức tin kiên định 
của mình để chiến đấu với “những 
gã khổng lồ của sự sợ hãi và thất 
bại”, theo một bản tóm tắt IMBd. 
Người huấn luyện viên trong phim 
sử dụng đức tin để thử thách đội 
bóng đang thất bại của mình đạt 
được điều không thể, và đội bóng 
bắt đầu giành chiến thắng. 

Bộ phim đã thực sự truyền cảm 
hứng cho ông Kennedy. “Trước 
Chúa… tôi thấy mình nhỏ bé”, ông 
Kennedy mô tả cảm xúc của mình 
sau khi xem bộ phim. “Tôi đã khóc 
hết nước mắt và nói: ‘Chúa ơi, con 
sẽ làm hết sức mình. Con hiểu rồi. 
Con nghe thấy tiếng Người kêu gọi 
con làm công việc này.’”

Cứ sau mỗi trận đấu – bất kể 
đội của ông thắng hay thua – ông 
Kennedy đều đi đến vạch 50 yard, 
điểm giữa của sân bóng, quỳ gối và 
cầu nguyện trong thầm lặng. “Tôi 
chỉ quỳ gối và cảm ơn Chúa vì cơ 
hội được ở ngoài sân và cho những 
gì các chàng trai trẻ tuổi đó vừa 
làm. Và việc đó đã diễn ra trong 
nhiều năm trước khi ai đó kể với 
người khác về việc này.”

Ông Kennedy nói, lời cầu 
nguyện kéo dài tối đa khoảng 22 
đến 27 giây.

Sau sáu tháng làm việc, một số 

học sinh hỏi ông Kennedy rằng 
ông đang làm gì khi quỳ gối. Khi 
biết rằng ông đang cảm ơn Chúa 
vì nỗ lực của cả đội, các em học 
sinh này đã xin phép ông được cầu 
nguyện chung. Ông Kennedy nói 
với họ, “Đây là Hoa Kỳ, hãy làm 
bất cứ điều gì các em muốn làm” 
và một số em học sinh bắt đầu cầu 
nguyện cùng với huấn luyện viên 
của mình.

Sau đó, đội trưởng đội của ông 
Kennedy đã xin phép mời các đội 
khác cầu nguyện chung với họ. Vị 
huấn luyện viên đã đồng ý và vào 
năm 2015, năm cuối cùng trong sự 
nghiệp huấn luyện của ông, mọi đội 
bạn đều tham gia cùng cầu nguyện 
với họ trên vạch 50 yard sau trận 
đấu, ông Kennedy nói.

 Một học sinh không muốn cầu 
nguyện mà muốn chăm sóc các 
thành viên khác trong nhóm và 
thiết bị, ông Kennedy cho biết, và 
nói thêm rằng ông đã đồng ý với 
điều đó và sau đó đã thăng chức cho 
cậu bé này làm đội trưởng.

 
Quyết định khó khăn
Các vấn đề bắt đầu sau khi một 
nhà giáo dục từ một khu học chánh 
khác tham dự một trận bóng mà đội 
của ông Kennedy chơi và khen hiệu 
trưởng nhà trường vì cả hai đội 
đến với nhau sau trận đấu [để cầu 
nguyện], ông Kennedy tiếp tục câu 
chuyện. “Đó là những gì kích khởi 
toàn bộ cuộc điều tra.”

Vị huấn luyện viên nói rằng vào 
thời điểm đó ông đã “đối thoại cởi 
mở” với người điều hành và nghĩ 
rằng mọi thứ có thể ổn thỏa. Tuy 
nhiên, sau đó học khu bảo ông 
Kennedy phải lựa chọn giữa đức tin 
và công việc của mình.

“Quả là quá khó khăn khi phải 
lựa chọn giữa hai thứ, niềm đam 
mê và điều quý vị thực sự yêu thích 
trong đời – được ở ngoài sân với 
những chàng trai đó.”

Ông Kennedy nói rằng việc tuân 
thủ các yêu cầu của học khu có 
nghĩa là “quay lưng lại với Chúa.”

Nhà trường “liên tục làm khó 
[ông Kennedy] thậm chí nhiều hơn 
trong suốt phần còn lại của mùa 
giải,” luật sư Jeremy Dys của First 
Liberty Institute, tổ chức hợp pháp 
về quyền tự do tôn giáo đại diện 
cho ông Kennedy, cho biết.

Ông Dys nói trên chương trình 
Crossroads của EpochTV đầu tiên 
rằng nhà trường yêu cầu vị huấn 
luyện viên ngừng cầu nguyện với 
các cầu thủ, và ông đã làm thế. 
“Giao ước duy nhất mà ông đã 
lập với Chúa là ông sẽ quỳ gối cầu 
nguyện một mình trong im lặng.”

Tại một trận đấu, khi ông 
Kennedy đang cầu nguyện một 
mình, nhà trường đã đình chỉ ông 
và sau đó ghi vào hồ sơ của ông 
một dòng chữ: “Không thuê lại”, 
ông Dys nói. “Vì vậy, ông ấy đã bị 
sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên 

chỉ vì quỳ gối trong im lặng để cầu 
nguyện sau trận đấu,” một hành 
động được nhà trường gọi là “hoạt 
động biểu tình tôn giáo”, luật sư 
giải thích.

“Tu chính án thứ Nhất rất nói rõ 
rằng Quốc hội sẽ không đưa ra luật 
nào liên quan đến việc thực hiện tự 
do tôn giáo và tu chính án này cũng 
bảo vệ ngôn luận,” ông Dys nói. Tuy 
nhiên, học khu cho biết “quý vị có 
thể tiến hành ngôn luận này nhưng 
không được tiến hành ngôn luận 
kia,” ông giải thích. Đặt ra một giới 
hạn kiểm duyệt về thực tế rằng ông 
Kennedy tham gia vào hoạt động 
tôn giáo không được phép theo 
Hiến pháp, ông Dys nói.

Ông Dys nói nói rằng Đạo luật 
Dân quyền năm 1964 yêu cầu 
khu học chánh phải tạo sự thuận 
tiện cho niềm tin tôn giáo của ông 
Kennedy, nhưng sự thuận tiện mà 
học khu này cung cấp là yêu cầu 
ông Kennedy rời sân bóng và đến 
cầu nguyện trong một tòa nhà nằm 
phía sau hai sân.

Ông Dys nói: “Đó không phải 
là một sự thuận tiện hợp lý trong 
hoàn cảnh này, và không ai nên 
bị buộc phải cố hết sức mới có thể 
tuân theo các giáo điều trong tôn 
giáo của họ.”

“Luật pháp và Hiến pháp bảo 
vệ quyền của các công dân Hoa Kỳ 
để có thể nói về đức tin của họ, và 
thậm chí là những người có đức tin 
trong khi họ đang làm việc. Và vì 
vậy, khi những người như ông huấn 
luyện viên Kennedy bị từ chối điều 
đó, chúng ta sẽ mất đi một phần rất 
quan trọng trong sự tự do của chúng 
ta,” ông Dys giải thích. 

Ông Kennedy nói rằng các cầu 
thủ trong đội của ông muốn ông 
tiếp tục huấn luyện và hỏi ông tại 
sao ông không chấp nhận các yêu 
cầu của trường. Huấn luyện viên 
này thừa nhận rằng ông cũng đã 
trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm 
về việc có nên nhượng bộ trước áp 
lực hay không.

Ông không muốn đánh mất 
đội bóng của mình, nơi mà ông đã 
dành hết tâm huyết. Vào thời điểm 
đó, hai đứa con của ông đang học 
cấp ba và một đứa đang học cấp hai, 
còn người vợ của ông cũng đang 
làm việc cho khu học chánh. “Đây 
là một cuộc chiến tấn công tôi từ 
mọi góc độ.”

Ông không muốn cho đội bóng 
của ông thấy rằng ông rời bỏ cuộc 
chiến khi mọi thứ trở nên khó 
khăn, vì vậy ông quyết định chiến 
đấu cho đến phút cuối cùng, ông 
Kennedy giải thích. Ông muốn dẫn 
dắt đội bóng của mình bằng cách 
làm gương. “Tôi không thể nghĩ ra 
một tấm gương nào mạnh mẽ hơn 
cho những chàng trai trẻ tuổi này 
bằng việc có thể đứng lên và đấu 
tranh cho những điều đúng đắn.”

Thanh Nhã biên dịch

ZACHARY STIEBER

Hôm 13/05, Tòa Bạch Ốc đã đính 
chính tuyên bố sai của mình 

rằng các loại vaccine COVID-19 đã 
không có sẵn khi Tổng thống (TT) 
Joe Biden nhậm chức, nhưng lại 
tảng lờ việc xóa bỏ tuyên bố này.

Trước đó trong ngày, tài khoản 
Twitter chính thức của Tòa Bạch 
Ốc đã đăng tuyên bố nói trên, viết 
rằng “khi Tổng thống Biden nhậm 
chức, hàng triệu người thất nghiệp 
và không có sẵn vaccine.”

Hàng triệu người Mỹ đã được 
chích vaccine COVID-19 vào thời 
điểm TT Biden nhậm chức ngày 
20/01/2021. TT Biden cũng nằm 
trong số đó. Vị tổng thống thuộc 
Đảng Dân Chủ này đã chích hai 
liều, phác đồ chính thức đầy đủ, của 
vaccine Pfizer và BioNTech trước 
khi tuyên thệ nhậm chức.

Nhiều người đã ghi nhận tuyên 
bố sai lệch này, trong đó có ông Jeryl 
Bier, biên tập viên của Pluribus.

“‘Không có sẵn vaccine’ ư? 

Thế Tổng thống đắc cử Biden đã 
được chích chất gì? Nước đường 
chăng?” ông Bier đã viết, khi chia 
sẻ một bài đăng từ Tòa Bạch Ốc 
ngày 13/01/2021, cho thấy ông 
Biden được chích liều thứ hai.

“Vậy khi nào thì Bộ Sự Thật sẽ 
gắn cờ cho điều này?” một người 
dùng khác đã viết, khi đề cập đến 
người đứng đầu Ban Quản trị 
Thông tin sai lệch được công bố 
gần đây của chính phủ ông Biden.

Vài giờ sau khi đăng tuyên bố 
sai này, Tòa Bạch Ốc đã thừa nhận 
tuyên bố đó là không đúng sự thật.

“Trước đây chúng tôi đã từng nói 
sai rằng vaccine không có sẵn vào 
tháng 01/2021,” Tòa Bạch Ốc cho 
biết. “Chúng tôi lẽ ra phải nói rằng 
chúng không được phổ biến rộng rãi.”

Họ cũng nói thêm, “Vaccine đã 
có sẵn ngay trước khi Tổng thống 
nhậm chức. Kể từ đó, ông ấy chịu 
trách nhiệm cho việc chích ngừa 
đầy đủ cho hơn 200 triệu người.”

Tuyên bố ban đầu này đã không 
bị xóa, và người dùng không thể 

xem bản cập nhật trừ phi họ vào 
các mốc thời gian trên tài khoản 
của Tòa Bạch Ốc.

Các chuyên gia khuyến cáo nên 
xóa các bài viết có thông tin sai 
sự thật khi đưa ra thông báo đính 
chính để thông tin đó không tiếp 
tục lan truyền.

Các vaccine của cả hãng 
Moderna và hãng Pfizer đều đã 
được các cơ quan quản trị của Hoa 
Kỳ cấp phép sử dụng khẩn cấp vào 
tháng 12/2020, khi khởi động một 
đợt chích ngừa kéo dài từ chính 
phủ ông Trump sang chính phủ ông 
Biden và tiếp tục cho đến nay.

Ban đầu được quảng bá là có 
hiệu quả cao trong việc chống lại sự 
lây nhiễm và nhập viện, nhưng các 
vaccine này đã giảm dần hiệu quả 
theo thời gian.

Đối với biến thể Omicron của 
virus Trung Cộng, các vaccine cung 
cấp ít bảo vệ trước sự lây nhiễm và 
ít phòng ngừa hơn trong việc chống 
lại bệnh tật nghiêm trọng. Trong số 
những người nhập viện và tử vong 

ELLA KIETLINSKA VÀ JOSHUA PHILIPP
 

Một huấn luyện viên bóng bầu 
dục trường học, người đã 

bị sa thải vì cầu nguyện nơi công 
cộng sau mỗi lần kết thúc trận 
đấu của đội, đã dấn thân vào cuộc 
chiến pháp lý kéo dài nhiều năm 
để tranh đấu cho quyền tự do tôn 
giáo của mình.

Ông Joe Kennedy, một cựu huấn 
luyện viên tại một trường trung học 
ở Bremerton, tiểu bang Washington 
đã quyết định tranh đấu trước tòa 
về quyết định đình chỉ của trường 
vì ông cầu nguyện nơi công cộng sau 
mỗi trận đấu. Vị huấn luyện viên này 
muốn làm gương cho học sinh của 
mình trong việc đứng lên và tranh đấu 
đến cùng cho những điều đúng đắn. 

“Miễn là tôi còn thở, tôi sẽ chiến 
đấu. Đó là điều tôi mong đợi ở các 
em,” ông Kennedy nói với chương 
trình “Crossroads” của EpochTV.

Ông Kennedy đã trở thành huấn 
luyện viên sau khi về hưu từ Hải 
quân Hoa Kỳ sau 20 năm phục vụ. 
Đối với ông Kennedy, là một người 
lính Thủy quân lục chiến có nghĩa 
là một phần của điều gì đó lớn hơn 
bản thân mình. “Về căn bản, tôi là 
người gác cổng cho Hiến pháp để 
bảo đảm rằng mọi người ở Hoa Kỳ 
đều được bảo vệ như nhau.”

“Là Thủy quân lục chiến, chúng 
tôi không muốn thua trong một 
trận chiến, chúng tôi tiếp tục chiến 
đấu cho đến phút chót.”

Bản kháng cáo cuối cùng của 
ông Kennedy sẽ được Tối cao Pháp 
viện xét xử.

Ông Kennedy cho biết việc ông 
quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi 
của mình cũng được khẳng định bởi 
đức tin sâu sắc của ông “Tôi không 
bao giờ quay lưng lại với Chúa 
và tôi sẽ không bao giờ làm vậy.”

Trong những 
năm gần 
đây, sự thiếu 
rõ ràng về 
ngôn ngữ 
đã làm vẩn 
đục các vấn 
đề pháp lý 
khi các khái 
niệm về tính 
dục và nhận 
dạng tính 
dục hoặc giới 
tính trở nên 
khó tách biệt.

Ông Kennedy 
nói rằng việc 
tuân thủ 
các yêu cầu 
của học khu 
có nghĩa là 

“quay lưng lại 
với Chúa.”

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

Chuyên viên mua bán nhà cửa,
thương mại, lập hồ sơ vay nợ mua nhà, 
tái tài trợ nợ nhà. Thành thật, uy tín.

L/L: Tony Tran, Lic. #01372778, MNCS 
#211253, (714) 757-1919,

trantony5218@gmail.com

HPT REALTY & FINANCE
Cần tìm chỗ ở lý tưởng, cần bán nhà, tham 
khảo đầu tư địa ốc. L/L: Đỗ Bích Ngọc, 
Realtor 01945423, (562) 237-0358,
bichngoc.realestate@gmail.com

Tín nhiệm & thành tâm.

REALTOR & LOAN OFFICER STEVE 
LEDUC, LIC. #02018518

Chuyên hỗ trợ mua bán nhà, làm loan.
Tận tâm, uy tín & nhanh chóng.

L/L: 714-884-8566
Email: stevelhpt@gmail.com

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

HPT REALTY & FINANCE
Chuyên viên địa ốc & lập hồ sơ vay vốn

mua nhà, tái tài trợ nợ nhà. Tận tâm, Uy tín & 
Vui vẻ. L/L: Hollie Hoa Luong, BRE #02106257, 

MLCS #2015753, Tel: 714-880-5789
Email: hoaluonghpt@gmail.com

CẦN GẤP NGƯỜI LÀM 
Cần người làm PART-TIME,

Cashier ở Retail Store,
phải biết Tiếng Việt.

L/L: (714) 823-6911

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC 30 NĂM
KINH NGHIỆM

Chuyên mua bán nhà, mobile home.
Chăm chỉ, vui vẻ & yêu nghề. L/L: Lan Nguyen, 

Lic. #01149923, Cell: 714-878-7671
Email: lanilannguyen@hotmail.com

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.

Tòa Bạch Ốc đính chính tuyên bố sai về vaccine COVID-19

MATTHEW VADUM 

Khi Tối cao Pháp viện tiếp tục 
chật vật với vụ rò rỉ chưa từng 

có vào đầu tháng này về một bản dự 
thảo ý kiến   đa số sẽ đảo ngược án 
lệ Roe kiện Wade, người chấp bút 
bản dự thảo, Thẩm phán Samuel 
Alito, nói với khán giả một trường 
luật rằng ông cảm thấy phiền vì 
một bản ý kiến   của tòa án do một 
đồng nghiệp theo phái bảo tồn 
truyền thống viết đã mở rộng các 
biện pháp bảo vệ việc làm cho các 
nhân viên đồng tính và chuyển giới.

Bài diễn văn của ông Alito 
được đưa ra vài giờ sau khi các 
thẩm phán Tối cao Pháp viện gặp 
mặt trực tiếp lần đầu tiên hôm 
12/05 trong một hội nghị kín – về 
nhiệm vụ của pháp viện kể từ khi 
việc công bố trái phép một bản dự 
thảo ý kiến   đa số vốn sẽ lật ngược 
vụ Roe kiện Wade tạo ra một cuộc 
tranh cãi dữ dội. Sau hội nghị này, 
trang web của Pháp viện đã được 
cập nhật cho biết một hoặc nhiều 
ý kiến   trong các vụ đang chờ xét xử 
có thể được công bố vào ngày 16/05. 
Ý kiến   hoặc những ý kiến   nào vẫn 
chưa được xác định.

Từ tòa nhà Tối cao Pháp viện 
ở trung tâm thủ đô, ông Alito 
diễn thuyết trực tuyến với khán 
giả thuộc Trường Luật Antonin 
Scalia, một trường thuộc Đại 
học George Mason, ở Arlington, 
Virginia, cách đó 7 dặm.

Nhận xét của ông Alito được 
đưa ra trong một cuộc thảo luận về 
chủ nghĩa ngữ văn mà Viện Thông 
tin Pháp lý định nghĩa là “một 
phương pháp giải thích theo luật 
khẳng định rằng một đạo luật nên 
được giải thích theo nghĩa đơn giản 
của nó chứ không phải theo ý định 

của cơ quan lập pháp, mục đích 
luật định, hoặc lịch sử lập pháp.”

Ông Alito công khai khẳng 
định lại phản đối của mình đối với 
phán quyết của Pháp viện vào ngày 
15/06/2020 trong vụ ông Bostock 
kiện Quận Clayton với tỷ lệ biểu 
quyết 6–3, rằng một luật dân quyền 
liên bang ngăn cản nhân viên bị 
sa thải khỏi công việc vì khuynh 
hướng tính dục hoặc nhận dạng 
giới tính, như the Epoch Times 
đã đưa tin. Hai thành viên phái 
bảo tồn truyền thống, Thẩm phán 
Neil Gorsuch và Chánh án John 
Roberts đã đứng về phía khối thiên 
tả gồm bốn thành viên lúc bấy giờ 
của Pháp viện.

Phán quyết về vụ Bostock đã mở 
rộng ý nghĩa của cụm từ “trên cơ sở 
tính dục” xuất hiện trong các điều 
khoản không phân biệt đối xử của 
Đạo luật Quyền Công dân năm 1964.

Trong những năm gần đây, sự 
thiếu rõ ràng về ngôn ngữ đã làm 
vẩn đục các vấn đề pháp lý khi 
các khái niệm về tính dục và nhận 
dạng tính dục hoặc giới tính trở 
nên khó tách biệt. Bất chấp các ngữ 
nghĩa từ điển khác nhau của “tính 
dục” và “giới tính,” nhiều tổ chức 
và cá nhân sử dụng “giới tính” để 
chỉ giới tính sinh học. Nhưng phán 
quyết về vụ ông Bostock tán thành 
khái niệm về nhận dạng giới tính, 

Thẩm phán Alito: SCOTUS 
sai khi phán quyết luật dân 
quyền bảo vệ nhân viên 
đồng tính và chuyển giới

mà các nhà phê bình theo phái bảo 
tồn truyền thống cho là một sáng 
kiến chính trị cấp tiến không dựa 
trên khoa học, và là một khái niệm 
hầu như không được biết đến khi 
đạo luật này được ban hành.

Bài diễn văn của ông Alito đã 
xem xét việc cố thẩm phán Antonin 
Scalia, người đã qua đời hồi năm 
2016, gây ảnh hưởng như thế nào 
đến các phương pháp giải thích các 
đạo luật liên bang của Tối cao Pháp 
viện, nhấn mạnh nhiều hơn vào 
các từ ngữ thực tế trong luật thay vì 
những gì Quốc hội có thể đã định 
cho những từ ngữ đó.

Theo một bản tin của 
Washington Post, ông Alito cho 
biết ông ủng hộ chủ nghĩa ngữ văn 
nhưng tuyên bố nó đã bị lạm dụng 
trong vụ án Bostock, được viết bởi 
ông Gorsuch, một nhà đấu tranh 
cho chủ nghĩa ngữ văn. (Trường 
luật cho The Epoch Times biết qua 
thư điện tử rằng buổi nói chuyện 
này không được ghi âm hoặc 
phiên âm.)

Mặc dù ông Gorsuch có thể 
là một “đồng nghiệp và bạn bè”, 
nhưng “theo quan điểm của tôi” 
việc chỉ dựa vào văn bản của luật 

“là không thể bào chữa được”.
Ông Alito nói: “Không thể 

tưởng tượng được rằng hồi năm 
1964, Quốc hội hoặc cử tri đã hiểu 
được phân biệt đối xử do tính dục 
có nghĩa là phân biệt đối xử vì xu 
hướng tính dục, chứ chưa cần nói 
đến nhận dạng giới tính.”

“Nếu Đề Mục VII [của Đạo luật 
Dân quyền năm 1964] được hiểu 
vào thời điểm đó theo nghĩa được 
hiểu trong vụ Bostock, thì lệnh 
cấm phân biệt đối xử do tính dục sẽ 
không bao giờ được ban hành. Trên 
thực tế, điều đó có thể không nhận 
được một phiếu bầu nào trong 
Quốc hội.”

Trong phán quyết vụ án Bostock, 
phe đa số đã viện dẫn một bản 
ý kiến do thẩm phán Scalia viết, 
nhưng ông Alito nói rằng họ đã 
hiểu sai ý kiến   đó.

“Tôi chỉ ước có ông Nino ở đây 
để làm rõ điều đó cho chúng ta,” 
ông nói, sử dụng biệt danh của cố 
thẩm phán Scalia. Nếu cố thẩm 
phán Scalia nói rằng ông Alito đã 
nhầm, thì “tôi sẽ đón nhận nhận 
xét đó một cách vui vẻ và học bài 
học từ cuộc trao đổi này.”

Trong vụ án Bostock, ông Alito 
đã viết một bài bất đồng chính kiến   
gay gắt, chỉ trích “sự kiêu ngạo” 
của đa số.

Ông Alito đã viết trong một bản 
quan điểm bất đồng có sự tham gia 
của thẩm phán Clarence Thomas: 

“Nếu tất cả những người dân Mỹ 
còn sống được khảo sát hồi năm 
1964, người ta sẽ khó có thể tìm 
thấy bất kỳ ai nghĩ rằng phân biệt 
đối xử do tính dục có nghĩa là phân 
biệt đối xử vì xu hướng tính dục 

– chưa kể đến nhận dạng giới tính, 
một khái niệm về căn bản chưa 
được biết đến vào thời điểm đó.”

Ông Alito viết: “Tòa án cố gắng 
bóp méo phán quyết của họ như là 
sản phẩm tất yếu của trường phái 
giải thích ngữ văn theo luật định 
được ủng hộ bởi đồng nghiệp quá 
cố của chúng tôi là thẩm phán 
Scalia, nhưng không ai nên bị lừa. 
Bản ý kiến này   của Pháp viện giống 
như một con tàu cướp biển. Con 
tàu treo một lá cờ theo chủ nghĩa 
ngữ văn, nhưng những gì nó thực sự 
đại diện là một lý thuyết giải thích 
theo luật mà thẩm phán Scalia đã 
phê bình – lý thuyết này cho rằng 
các tòa án nên ‘cập nhật’ các luật cũ 
để chúng phản ánh tốt hơn các giá 
trị hiện tại của xã hội.”

Vân Du biên dịch

Huấn luyện viên trường học bị sa thải vì cầu nguyện nơi công cộng

Ông Joe Biden, tổng 
thống đắc cử, được chích 
vaccine COVID-19 tại một 
cơ sở chăm sóc sức khỏe 
ở Newark, Delaware, vào 
ngày 21/12/2020.

Thẩm phán Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ Samuel Alito 
tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 
23/04/2021.

Một người cầm lá 
cờ biểu tượng cho 
những người chuyển 
giới trước tòa nhà Tối 
cao Pháp viện ở Hoa 
Thịnh Đốn, vào ngày 
15/06/2020.

ALEX EDELMAN/AFP/GETTY IMAGES

Huấn luyện viên 
Joe Kennedy. 

Ông Joe Kennedy, một 
cựu trợ lý huấn luyện viên 
bóng bầu dục tại trường 
trung học Bremerton 
ở Bremerton, tiểu 
bangWashington, ảnh 
chụp hôm 09/03/2022.
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cử tri,” ông Meckler nói trong một 
tuyên bố.

Công ước Hành động của Tiểu 
bang đang dẫn đầu nỗ lực để các 
tiểu bang kêu gọi một công ước 
hiến pháp mới, trong đó đưa ra các 
sửa đổi mà, nếu được thông qua, sẽ 
hạn chế quyền lực của chính phủ 
liên bang.

“Mặc dù cuộc thăm dò này 
không thể đo lường mức độ phẫn 
nộ mà người Mỹ cảm thấy bởi vì 
tiêu chuẩn kép về sự bất công được 
chính trị thúc đẩy này – trong đó 
những người ủng hộ một nghị 
trình cánh tả cấp tiến về căn bản 
có thể làm bất cứ điều gì họ muốn 
trong khi những công dân lương 
thiện phải chịu đựng – nhưng sự 
phẫn nộ của cử tri sẽ được biểu lộ 
trong các cuộc thăm dò vào tháng 
Mười Một,” Meckler nói.

“Từ việc khuyến khích và ủng 
hộ các cuộc bạo động ở các thành 
phố của chúng ta, cho đến việc từ 

chối lên án biểu tình tại nhà riêng 
của các Thẩm phán Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ đã lạc 
nhịp với đại đa số người Mỹ, dù là 
bất kể đảng phái chính trị nào.”

Cuộc thăm dò này cũng đã cho 
thấy 52.3% cử tri Mỹ tin rằng việc 
chính phủ ông Biden từ chối lên án 
các nhà hoạt động đòi quyền phá 
thai – đã công bố địa chỉ nhà của 
các thẩm phán và khuyến khích 
các cuộc biểu tình tại nhà của họ – 
sẽ khiến các cuộc biểu tình trở nên 
bất hợp pháp hoặc bạo lực.

Cùng câu hỏi đó, có 27.5% cử tri 
cho biết việc chính phủ không lên án 
các nhà hoạt động đó sẽ không ảnh 
hưởng gì đến các cuộc biểu tình. 
Đồng thời, 10% cử tri tin rằng nó sẽ 
không khuyến khích các cuộc biểu 
tình trở nên bất hợp pháp hoặc bạo 
lực tiềm tàng, trong khi 10.2% cho 
rằng họ không chắc chắn về điều đó.

Thanh Tâm biên dịch

vệ Tu chính án thứ Nhất vì chúng 
ta không thể có một bên được 
phép tự do ngôn luận còn bên kia 
thì không. Đó không phải là Hoa 
Kỳ. Đó không phải là thứ mà dựa 
trên đó đất nước này được thành 
lập, và khi Tu chính án thứ Nhất 
biến mất, tương lai của các con tôi 
thật sự ảm đạm.”

Ông Elmer Stewart Rhodes III, 
người sáng lập Oath Keepers, nói 
với The Epoch Times rằng nhóm 
của ông bị ghét bỏ chỉ vì nhắc nhở 
những người đã tuyên thệ về nghĩa 
vụ của họ trong việc không tuân theo 
các mệnh lệnh trái với pháp luật.

“Và vì vậy, ngay từ đầu, cánh tả 
đã ghét chúng tôi vì điều đó,” ông 
Rhodes nói. “Tất nhiên, bảo chúng 
tôi bằng cách nào đó chống chính 
phủ là một lời phỉ báng lớn, mặc dù 
chúng tôi đang bảo vệ Hiến Pháp. 
Tất cả chúng tôi đều muốn bảo vệ 
Hiến Pháp điều đã thành lập nên 
chính phủ liên bang.”

Ông Geyer cho biết việc giải cứu 
các sĩ quan Cảnh sát Điện Capitol 
không có gì đáng ngạc nhiên đối 
với ông. 

“Oath Keepers đã hoạt động như 
một lực lượng cảnh sát phụ trợ tình 
nguyện trên khắp đất nước trong 
hơn một thập niên qua,” ông nói. 

“Thường là cảnh sát tìm kiếm sự hỗ 
trợ của Oath Keepers nếu có vấn đề 
về kiểm soát đám đông hoặc liên 
quan đến hoạt động của cảnh sát, 
hoặc cảnh sát cần hỗ trợ vì bất kỳ 
lý do gì là.”

“Họ đã ở đó để hỗ trợ việc thực 
thi pháp luật. Và vì vậy, khi cơ 
quan thực thi pháp luật yêu cầu trợ 
giúp, giống như mọi lần khác, họ 
rất sẵn lòng ứng cứu. Đó là điều họ 
xem như vai trò của mình.”

Trong một vụ việc khác hôm 
06/01/2021, một nhóm Oath 
Keepers báo cáo rằng họ đã can 
thiệp vào một cuộc xung đột tiềm 
tàng giữa một đám đông biểu tình 
giận dữ và sĩ quan Cảnh sát Điện 
Capitol tên Harry Dunn. 

Ông Rhodes cho biết anh Dunn 
“được trang bị một khẩu M4/AR-15 
và rất kích động, trông có vẻ sợ hãi, 
và bị bao quanh bởi một loạt những 
người ủng hộ ông Trump đang 
la hét. Các thành viên của Oath 
Keepers đã chen vào giữa và làm 
giảm căng thẳng, giúp anh ấy bình 
tĩnh lại, trấn tĩnh những người ủng 
hộ ông Trump và hộ tống vị cảnh 
sát gốc Phi Châu đó đến với các sĩ 
quan Cảnh sát Điện Capitol khác 
và giúp anh ấy liên lạc với đồng 
nghiệp của mình. Vì vậy, không 
phải là không ai giúp đỡ anh ấy.” 

Ông Rhodes cho biết ông đề 
cập đến chủng tộc của vị sĩ quan vì 
nhóm của ông thường bị vu khống 
một cách sai lầm là phân biệt chủng 
tộc và gồm toàn những người theo 
chủ nghĩa da trắng thượng tôn.

Thanh Nhã biên dịch

Cuộc thăm dò 
này cũng đã 
cho thấy 52.3% 
cử tri Mỹ tin 
rằng việc 
chính phủ ông 
Biden từ chối 
lên án các nhà 
hoạt động đòi 
quyền phá thai 
sẽ khiến các 
cuộc biểu tình 
trở nên bất 
hợp pháp hoặc 
bạo lực.

Nước Mỹ có lẽ 
sẽ thấy ngạc 
nhiên, dựa 
trên cách 
Oath Keepers 
đã bị định 
tội trong bảy 
bản cáo trạng 
thay thế này.

Ông Geyer,
người đại diện 
cho thành viên 
Kenneth Harrelson 
của Oath Keepers 

◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

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

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

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

◾	 Nhân	viên	địa	o� c	toàn	thời	gian,		 	
7	ngày/tua�n.
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Hai luật sư bào chữa cho biết, 
cảnh quay video được lưu 

hành rộng rãi trong năm 2021 – 
cho thấy một trung úy Cảnh sát 
Điện Capitol yêu cầu các thành 
viên Oath Keepers giúp giải cứu tại 
Điện Capitol Hoa Kỳ – đã phá hỏng 
các cáo buộc nổi loạn mà các công 
tố viên liên bang đưa ra chống lại 
nhóm này. 

Trong cảnh quay nói trên, Trung 
úy Tarik Khalid Johnson yêu cầu 
một nhóm nam giới giúp ông đưa 
hơn một chục sĩ quan Cảnh sát 
Điện Capitol bị mắc kẹt ra khỏi 
Điện Capitol và vượt qua đám đông 
biểu tình chật cứng trên cầu thang 
phía đông của tòa nhà.

Ông Johnson được đưa tin 
rộng rãi hồi tháng 01/2021 rằng 
đã đội một chiếc mũ đỏ có dòng 
chữ Make America Great Again 
(MAGA, Đưa Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở 
Lại) hôm 06/01, như một kế để 

“lừa” những người ủng hộ Tổng 
thống Donald Trump giúp ông giải 
cứu các sĩ quan đồng nghiệp khỏi 
Điện Capitol. Sau đó, ông đã bị 
đình chỉ vì đội nón MAGA. Theo 
hồ sơ trực tuyến, ông Johnson là 
một thành viên Đảng Dân Chủ đã 
ghi danh.

Nhóm nam giới đáp lại lời kêu 
gọi giúp đỡ nói trên là các thành viên 
của Oath Keepers (Những Người 
Giữ Lời Thề), một nhóm toàn quốc 
gồm những người từng hoặc đang 
là quân nhân, nhân viên chấp pháp, 
và nhân viên ứng cứu đầu tiên bị 
các công tố viên liên bang nhắm 
đến với cáo buộc âm mưu tấn công 
Điện Capitol hôm 06/01/2021.

Video này ít nhất đã là ví dụ 
thứ hai cho thấy các thành viên 
Oath Keepers đến hỗ trợ Cảnh sát 
Điện Capitol bên trong tòa nhà 
vào ngày hôm đó.

Liệu một nhóm nam giới mưu 
đồ tấn công Điện Capitol, được cho 
là nhằm ngăn cản việc chứng nhận 
phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn, có 
xông vào tòa nhà để mang cảnh sát 
bị mắc kẹt bên trong ra hay không? 
Tất cả quá trình đã được một nhà 
làm phim ghi hình.

 
‘Nhiều lỗ hổng hơn phô mai 
Thụy Sĩ’

“Câu chuyện của các công tố viên có 
nhiều lỗ hổng hơn phô mai Thụy 
Sĩ, nhưng đoạn phim này trực 
tiếp bác bỏ tuyên bố của họ,” ông 
Jonathon Moseley, người trước đó 
đã đại diện cho nhóm trưởng Kelly 
Meggs của nhóm Oath Keepers ở 
Florida, cho biết.

Các công tố viên “cứ tiếp tục 
phớt lờ những chi tiết tự mâu thuẫn 
trong câu chuyện của họ.”

Đoạn video do nhà làm phim 
bán thời gian Rico La Starza quay 
lại được. Một trong vài phiên bản 
của đoạn video được đăng trực 
tuyến có phần giới thiệu của ông 
La Starza. Ông cho biết đoạn video 
cho thấy “tôi đã giúp một nhóm 
Oath Keepers giúp Cảnh sát Điện 
Capitol ra ngoài. Họ trông sợ hãi và 
mệt mỏi.”

Luật sư Brad Geyer cho biết đoạn 
phim sẽ giúp nhiều người nhận ra 
sự thật về nhóm Oath Keepers.

“Nước Mỹ có lẽ sẽ thấy ngạc nhiên, 
dựa trên cách Oath Keepers đã bị 
định tội trong bảy bản cáo trạng 
thay thế này,” ông Geyer, người 
đại diện cho thành viên Kenneth 
Harrelson của Oath Keepers cho 
biết. “Nhưng miễn là theo thực tế, 
thì đây chỉ là một trường hợp điển 
hình nữa để làm việc về các chi tiết 
bảo mật.”

Vào giữa chiều hôm 06/01/2021, 
ông Johnson xuất hiện trên một 
khu vực sân phẳng gần cuối cầu 
thang phía đông của Điện Capitol 
Hoa Kỳ. Ông tiếp cận một nhóm 
Oath Keepers để nhờ giúp đỡ.

“Nếu các anh có thể giúp tôi giải 
cứu một số người,” ông Johnson 
nói với hai thành viên của Oath 
Keepers. “Nếu các anh có thể giúp 

tôi gạt những người này sang một 
bên, tôi sẽ rất cảm kích. Tôi chỉ cần 
đưa những sĩ quan khác ra ngoài. 
Họ đang sợ hãi.”

“Chúng tôi đang bị tấn công, 
nhưng những người không đến 
giúp còn cười nhạo chúng tôi.”

“Tôi có thể làm điều đó. Tôi có 
thể giúp,” một thành viên Oath 
Keepers tên Michael nói. Quay lại 
để đối diện với ông Johnson, anh 
Michael xuất hiện để giơ chiếc huy 
hiệu ra cho ông thấy và nói một lần 
nữa, “Tôi có thể giúp.”

Ông Johnson đưa cho anh 
Michael một cái loa và họ đi đến 
cầu thang phía đông dẫn đến Cửa 
Columbus.

 
‘Chúng tôi đến đây. Anh được 
yểm trợ rồi’

“Hãy để tôi giữ lấy anh,” ông Johnson 
nói khi họ bước lên các bậc thang.

“Chúng tôi đến đây. Anh được 
yểm trợ rồi,” anh Michael nói.

Hai thành viên Oath Keepers 
che chắn cho ông Johnson và đi 
theo “đội hình đi sát nhau” lên các 
bậc thang ở phía đông của Điện 
Capitol. Ông Johnson điện đàm với 
phía trước để nói rằng một số người 
biểu tình đang đưa ông đi qua đám 
đông về phía lối vào.

Một số người trong đám đông 
bày tỏ sự ủng hộ đối với bộ ba. Một 
người nói, “Tôi ủng hộ anh, người 
anh em.” Một người khác nói, “Cảm 
ơn anh!”

Thành viên thứ hai của Oath 
Keepers nói: “Chúng tôi là thành 
viên của Oath Keepers.” Anh này 
vẫn chưa được xác định danh tính.

“Hãy đứng dạt sang một bên, 
chừa khoảng trống. Chúng tôi là 
thành viên của Oath Keepers, hãy 
đứng dạt sang một bên!” Anh nói 
khi cả nhóm đến Cửa Columbus 
lịch sử.

Hai thành viên khác của Oath 
Keepers sử dụng đội hình tương tự 
để di chuyển qua đám đông dày đặc 
và tiến vào Điện Capitol đã bị các 
công tố viên buộc tội sử dụng chiến 
thuật quân sự này như một phần 
trong cáo buộc mưu đồ tấn công tòa 
nhà và ngăn chặn việc chứng nhận 
phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn.

“Coi chừng, anh bạn. Họ đang cố 
gắng đưa cảnh sát ra ngoài,” một 

người biểu tình gần đó nói.
Họ vượt qua đám đông biểu tình 

chật cứng bên trong Cửa Columbus 
và qua một cửa kép bên trong.

Một lúc sau, anh Michael xuất 
hiện ở cửa với một cái loa. Anh 
khuyên đám đông – cùng với một 
số kẻ kích động gần cửa – hãy lùi 
lại và để họ đi qua.

“Chúng ta hãy đừng làm điều này. 
Chúng ta hãy đừng làm điều này!” 
anh nói qua loa.

“Hãy lùi lại và chừa một khoảng 
trống!”

“[chửi thề] Thằng này!” một 
người kích động hét lên.

“Lùi lại và [chửi thề ]chừa một 
khoảng trống!” thành viên Oath 
Keepers này đáp trả.

Anh Michael dang tay ra và chặn 
đám đông, đẩy lùi họ ra sau.

Khi các sĩ quan Cảnh sát 
Điện Capitol bắt đầu ra khỏi Cửa 
Columbus, những người này nhận 
được những cái vỗ lưng, những cái 
ôm và những lời nói, “Cảm ơn anh!” 
và “Làm tốt lắm!”

 
‘Nhóm dân quân chống
chính phủ’?
Tổng cộng, 16 sĩ quan Cảnh sát 
Điện Capitol đã được các thành 
viên Oath Keepers đưa ra khỏi Điện 
Capitol. Tất cả, chỉ trừ một sĩ quan 
đang mặc trang phục chống bạo 
động nặng nề.

The Wall Street Journal đã đăng 
video giải cứu với câu chuyện về 
ông Johnson hôm 15/01/2021. Tờ 
báo này gọi Oath Keepers là “nhóm 
dân quân chống chính phủ”, một 
thuật ngữ mà nhóm [Oath Keepers] 
thẳng thừng bác bỏ.

“Chúng tôi đã ở đó với tư cách 
là một lực lượng tốt,” thành viên 
Roberto Minuta của Oath Keeper, 
cũng thuộc hoạt động giải cứu này, 
nói với The Epoch Times. “Tôi đã ở 
cùng nhóm Oath Keepers, và chúng 
tôi luôn làm những việc tích cực, 
giảm bớt điều bất hạnh, bảo vệ các 
doanh nghiệp, hỗ trợ những người 
cần được giúp đỡ.”

“Chúng tôi không có lịch sử bạo 
lực và không có ý định bạo lực,” 
anh Minuta, một trong chín thành 
viên Oath Keepers bị buộc tội âm 
mưu nổi loạn sau hôm 06/01/2021, 
cho biết. “Chúng tôi chỉ ở đó để bảo 

Video quay cảnh Oath Keepers giúp giải cứu cảnh 
sát lật đổ câu chuyện về vụ nổi loạn ngày 06/01

MATTHEW VADUM

Phần lớn người Mỹ tin rằng việc 
công bố địa chỉ cư ngụ của các 

thẩm phán Tối cao Pháp viện và 
biểu tình xung quanh tư gia của họ 
không phải là một cách hợp lý để 
phản đối phán quyết sắp tới về án 
lệ phá thai Roe kiện Wade.

Theo cuộc thăm dò của The 
Trafalgar Group, 75.8% cử tri Mỹ 
tin rằng việc công bố địa chỉ tư 
gia của năm thẩm phán Tối cao 
Pháp viện theo phái bảo tồn truyền 
thống – những người được cho là 
ủng hộ việc lật ngược án lệ năm 
1973 – không phải là một cách hợp 
lý để phản đối quyết định sắp tới 
của tối cao pháp viện liên quan đến 
vụ Roe kiện Wade.

Cuộc thăm dò này cũng cho 
thấy 15.9% cử tri Mỹ tin rằng việc 
công bố những địa chỉ như vậy là 
không thể chấp nhận được, trong 
khi 8.3% người không chắc chắn về 
vấn đề này.

Bản dự thảo ý kiến   đa số trong 
vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ 
Jackson đã bị rò rỉ và được Politico 
công bố hôm 02/05. Phán quyết này 
sẽ duy trì Đạo luật Tuổi thai của 
Mississippi, cho phép phá thai sau 
khi thai được 15 tuần tuổi chỉ trong 
trường hợp cấp cứu y tế hoặc thai 
nhi có dấu hiệu bất thường nghiêm 

trọng. Hiện vẫn chưa rõ khi nào thì 
phiên bản cuối cùng của bản ý kiến 
vụ Dobbs kiện Jackson sẽ được tối 
cao pháp viện chính thức ban hành.

Đã có các cuộc biểu tình trên 
toàn quốc, bao gồm tại những nơi 
thờ phượng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày 
Hiền Mẫu và tại nhà của các thẩm 
phán Tối cao Pháp viện, những 
người tổ chức cuộc biểu tình đã 
công khai địa chỉ của họ. Tòa Bạch 
Ốc đã từ chối lên án cả vụ rò rỉ chưa 
từng có đối với bản thảo công việc 
của tối cao pháp viện và việc nhắm 
mục tiêu của những người biểu 
tình tại nhà của các thẩm phán. 
Các chuyên gia pháp lý cũng chỉ ra 
rằng Khoản 1507, Đề mục 18 trong 
Bộ luật Hoa Kỳ đã quy cho hành 
động biểu tình gần nhà thẩm phán 
với mục đích gây ảnh hưởng đến 
việc “hoàn thành nhiệm vụ của 
ông ấy” là một hành vi phạm tội.

Ông Mark Meckler, chủ tịch của 
dự án Công ước các Quốc gia Hành 
động, tổ chức tài trợ cho cuộc thăm 
dò này của The Trafalgar Group, đã 
báo trước những phát hiện của họ.

“Những con số này cho thấy rõ 
ràng rằng việc chính phủ ông Biden 
từ chối – cả việc lên án mạnh mẽ 
các cuộc biểu tình bất hợp pháp 
này lẫn việc thực thi luật bảo vệ các 
thẩm phán của Tối cao Pháp viện 
Hoa Kỳ – đều không được lòng các 

GABRIELLE STEPHENSON

Chính phủ Tổng thống (TT) 
Biden đã hủy bỏ việc bán 

ba hợp đồng thuê dầu lớn ngoài 
khơi ở Vịnh Mexico và ngoài 
khơi Alaska, chặn cơ hội khai 
thác dầu trên diện tích hơn 1 
triệu mẫu Anh trong bối cảnh 
giá xăng ở Hoa Kỳ tăng cao.

Trong tuyên bố tới các hãng 
thông tấn, Bộ Nội vụ cho biết do 
“ngành công nghiệp này không 
quan tâm đến việc cho thuê trong 
khu vực,” họ sẽ “không tiếp tục” 
với đề nghị bán hợp đồng thuê 
dầu khí Cook Inlet 258 ở Alaska.

“Bộ cũng sẽ không tiếp tục 
với việc bán hợp đồng thuê 
259 và 261 trong khu vực Vịnh 
Mexico, vì sự chậm trễ do các 
yếu tố, trong đó có các phán 
quyết xung đột của tòa án đã 
ảnh hưởng đến việc bán hợp 
đồng thuê được đề nghị này.”

Trong số những người lên 
tiếng phản đối việc hủy bỏ có 
cựu Phó TT Mike Pence.

Ông Pence nói trên Twitter: 
“Giá xăng ở mức cao nhất từng 
được ghi nhận và chính phủ 

ông Biden hủy hợp đồng thuê 
dầu khí ở Alaska? Điều này phải 
chấm dứt. Hãy mở trói cho năng 
lượng Mỹ, Joe!”

Luật liên bang yêu cầu Bộ Nội 
vụ tuân thủ kế hoạch cho thuê 
năm năm để bán đấu giá các hợp 
đồng thuê ngoài khơi. Chương 
trình khoan xa bờ năm năm hiện 
tại sẽ hết hạn vào cuối tháng 
Sáu; bộ này có thời gian cho đến 
lúc đó để hoàn thành việc bán 
các hợp đồng thuê. Mặc dù luật 
liên bang yêu cầu chính phủ TT 
Biden chuẩn bị một kế hoạch thay 
thế trước khi có thể tổ chức bán 
các hợp đồng thuê dầu khí mới, 
nhưng chính phủ vẫn chưa đưa 
ra bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Tổng cộng có 11 giao dịch 
bán hợp đồng thuê đã được lên 
kế hoạch theo chương trình năm 
năm hiện tại, trong đó có 7 giao 
dịch đã được tổ chức thành công.

Trong tháng 01/2022, một 
thẩm phán liên bang ở Hoa 
Thịnh Đốn đã chặn việc bán 
các hợp đồng thuê khoan dầu 
khí ngoài khơi trên khoảng 
80 triệu mẫu Anh của Vịnh 
Mexico – hợp đồng thuê 257 – 

phán quyết rằng bản đánh giá 
tác động môi trường làm cơ sở 
cho thương vụ này có sai sót. 
Chính phủ Tổng thống Biden 
đã không kháng cáo phán quyết 
này. Cuộc đấu giá hợp đồng 
thuê 257 do Bộ Nội vụ tổ chức 
vào tháng 11/2021 là cuộc đấu 
giá cho thuê dầu khí ngoài khơi 
lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Theo AAA, hành động mới 
nhất của chính phủ ông Biden 
nhằm hủy bỏ hợp đồng thuê dầu 
ngoài khơi diễn ra khi giá xăng ở 
Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục khác 
là 4.404 USD hôm 11/05, chỉ 
một ngày sau khi chạm mức cao 
trước đó là 4.374 USD, trong khi 
giá dầu thô tiếp tục duy trì trên 
mức 100 USD mỗi thùng.

Giá dầu đã tăng cao đột biến 
trong những tuần sau khi Nga 
bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine 
vào tháng Hai. Giá đã giảm kể từ 
đó, tuy nhiên giá vẫn ở mức cao 
do lo ngại về lệnh cấm tiềm năng 
của Âu Châu đối với dầu của Nga.

Tổng thống Joe Biden, chỉ 
một tuần sau khi nhậm chức 
vào tháng 01/2021, đã tạm 
dừng việc cho thuê dầu khí mới 

trên các vùng đất và vùng biển 
của liên bang, thông qua Sắc 
lệnh 14008. Một thẩm phán 
liên bang từ Quận phía Tây 
của Louisiana, ông James Cain, 
hồi tháng 06/2021 đã ra lệnh 
cho chính phủ TT Biden tiếp 
tục bán các hợp đồng, nói rằng 
không có “lời giải thích hợp lý” 
nào cho việc tạm dừng cho thuê 
mới. Chính phủ ông Biden đã 
kháng cáo phán quyết, nhưng 
đồng thời thông báo họ sẽ nối 
lại các kế hoạch để tạo điều 
kiện cho việc cho thuê.

Ngay sau khi nhậm chức, 
ông Biden cũng đã chặn dự án 
Đường ống Keystone XL và 
thúc đẩy quá trình khử carbon 
trong nền kinh tế Hoa Kỳ, với lý 
do cấp bách phải chống lại biến 

đổi khí hậu.
Tòa Bạch Ốc đã tìm cách 

mô tả giá xăng cao chủ yếu là 
do cuộc xâm lược Ukraine của 
Tổng thống Nga Vladimir Putin. 
Tuy nhiên, những người chỉ 
trích cho rằng các chính sách 
năng lượng của TT Biden – 
chẳng hạn như ngăn chặn dự án 
đường ống Keystone XL và hạn 
chế cho thuê để khoan dầu khí 
trên các vùng đất liên bang – là 
tạo ra vấn đề về nguồn cung trên 
thị trường nội địa, khiến Hoa Kỳ 
một lần nữa phụ thuộc vào dầu 
ngoại quốc

Bản tin có sự đóng góp của 
Naveen Athrappully và Tom 
Ozimek  
Nhật Thăng biên dịch

76% người Mỹ không tán thành 
biểu tình tại tư gia của Thẩm 
phán Tối cao Pháp viện

Chính phủ TT Biden hủy bỏ việc bán các hợp đồng 
thuê dầu khí trong khi giá xăng tăng vọt
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(Trên) Trung úy Cảnh 
sát Điện Capitol Tarik 
Khalid Johnson yêu 
cầu hai thành viên 
Oath Keepers giúp đỡ 
giải cứu đồng nghiệp 
của mình bị kẹt trong 
Điện Capitol hôm 
06/01/2021.

(Dưới) Trung úy Cảnh 
sát Điện Capitol 
Tarik Johnson và hai 
thành viên của Oath 
Keepers tiến vào 
Điện Capitol hôm 
06/01/2021, để giải 
cứu 17 sĩ quan cảnh 
sát bị mắc kẹt.

Một phụ nữ ôm mỗi 
người trong số 17 sĩ 
quan Cảnh sát Điện 
Capitol Hoa Kỳ được 
nhóm Oath Keepers giải 
cứu ra khỏi Điện Capitol 
hôm 06/01/2021.

NICHOLAS KAMM/AFP/GETTY IMAGES

Cảnh sát đứng gác 
khi các nhà hoạt 

động biểu tình gần 
tư gia của Thẩm 

phán Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ Brett 
Kavanaugh trong 

một bức ảnh tư liệu.

Một khách 
hàng bơm 
xăng vào ô 
tô của họ tại 
một trạm 
xăng vào ngày 
18/05/2022 
ở Petaluma, 
California. 
Giá xăng ở 
California đã 
lần đầu tiên 
vượt qua 
6 USD mỗi 
gallon.
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kẻ áp bức, còn người da màu, phụ nữ, 
LGBTQ++, người Hồi Giáo, và người 
tàn tật là nạn nhân bị áp bức.

Mâu thuẫn giữa các nhóm bản sắc 
của những người cấp tiến không đem 
đến “tiến bộ” dưới bất kỳ hình thức 
rõ ràng nào, mà còn dẫn đến sự thoái 
trào xã hội, làm hồi sinh các loại định 
kiến và phân biệt đối xử xấu xa, trong 
khi phá hoại trật tự công cộng và chủ 
quyền quốc gia.

Với ba nhân tố “công bằng xã hội” 
là “đa dạng, bình đẳng, và hòa nhập”, 
những người cấp tiến đã đưa chúng ta 
trở lại những ngày đen tối của luật Jim 
Crow, với một số chủng tộc được xem 
là có đạo đức còn những chủng tộc 
khác là xấu xa, với điểm khác biệt duy 
nhất là màu sắc đã thay đổi. Sự “hòa 
nhập” của chủ nghĩa cấp tiến có các 
chủng tộc và giới tính được ưu tiên, còn 
các chủng tộc và giới tính khác bị loại 
trừ, như chúng ta nhìn thấy trong việc 
tuyển dụng, tuyển sinh đại học, tài trợ, 
thăng chức và giải thưởng. Ví dụ mới 
nhất là tiểu bang New York sắp xếp thứ 
tự những người sẽ được điều trị y tế 
COVID-19 theo chủng tộc của họ.

Bình đẳng, nghĩa là sự tương đương 
về mặt thống kê giữa các chủng tộc và 
giới tính, trên thực tế có nghĩa là tuyển 
nhiều người được ưu tiên và ít người bị 
ghét hơn. Các biện pháp khách quan, 
chẳng hạn như các bài kiểm tra tiêu 
chuẩn và các chương trình giáo dục 
tiên tiến, đều bị hủy bỏ vì chúng không 
tạo ra kết quả “bình đẳng” như mong 
muốn. Giờ đây, phân biệt chủng tộc và 
phân biệt đối xử đã được thể chế hóa và 
được xem là cần thiết bởi những người 
cấp tiến, miễn là các nhóm ưu tiên 
được hưởng lợi.

Bởi vì một số chủng tộc thiểu số 
chiếm tỷ lệ lớn trong giới tội phạm 
(và nạn nhân), những người cấp tiến 
đã ủng hộ “cải tổ công lý” để giảm 
bớt cái giá mà tội phạm thiểu số phải 
trả. Do đó, những người cấp tiến đã 
ủng hộ việc cắt giảm kinh phí và giải 
tán cảnh sát, trói buộc hoạt động của 
cảnh sát, thả tù nhân khỏi bị giam 
giữ, dừng việc giam giữ các bị can 
nguy hiểm trước khi xét xử bằng việc 
cho tại ngoại miễn phí, và các luật sư 
cấp quận từ chối truy tố tội phạm vì 
họ xem tội phạm là “nạn nhân của xã 
hội” chứ không phải là nạn nhân của 
các lựa chọn tồi tệ của chính họ.

Kết quả là sự ngạc nhiên cho những 
người cấp tiến; đó là trật tự công cộng 
bị phá vỡ nghiêm trọng, với tội phạm 
bạo lực và bất bạo lực gia tăng – đặc 
biệt là ở các thành phố do Đảng Dân 
Chủ lãnh đạo. Đối với những người cấp 
tiến, an toàn công cộng là sự phân biệt 
chủng tộc có hệ thống, vì vậy họ rất vui 
nếu không có nó. Mặc dù số lượng lớn 
nạn nhân của bạo lực là các chủng tộc 
thiểu số, những người cấp tiến vẫn tiếp 
tục bị ám ảnh về số lượng nhỏ các vụ 
sát nhân của cảnh sát hơn là nạn nhân 
của tội phạm. Những người cấp tiến 
thích tội phạm hơn là nạn nhân của tội 
phạm. Họ thậm chí còn khuyến khích 
mọi người tham gia vào các hành vi 
bất hợp pháp. Ví dụ như năm 2020, họ 
khuyến khích những kẻ bạo loạn cướp 
bóc, đốt phá và tấn công cảnh sát, sau 
đó bảo lãnh những kẻ này cho đến khi 

các luật sư quận cấp tiến từ chối truy tố 
những kẻ bạo loạn.

Những người theo chủ nghĩa cấp 
tiến đặc biệt ủng hộ người ngoại quốc 
nhập cư trái phép, không được hoan 
nghênh và vi phạm luật pháp của 
chúng ta. Đối với những người cấp tiến, 
người ngoại quốc bất hợp pháp được 
ưu tiên hơn công dân, bởi vì có nhiều 
người là người da màu, bởi vì đất nước 
đang “phân biệt chủng tộc một cách có 
hệ thống”, và cán cân chủng tộc cần 
được thay đổi để có lợi cho người da 
màu, và bởi vì những người cấp tiến 
nghĩ rằng họ có thể được những người 
nhập cư bất hợp pháp ủng hộ khi trở 
thành cử tri trong tương lai, bằng cách 
dành cho họ những đặc quyền được trả 
bởi những công dân đóng thuế. Những 
người cấp tiến đã dung dưỡng những 
kẻ nhập cư bất hợp pháp trong các tiểu 
bang, thành phố, và trường đại học bảo 
hộ, và bảo vệ các tội phạm trong số đó, 
là lợi ích “một ná bắn hai chim” của 
những người cấp tiến.

Những người cấp tiến không thích 
các cuộc bầu cử công bằng mà họ luôn 
có khả năng thua, cho nên họ ủng hộ 
“cải tổ bầu cử”, nghĩa là liên bang sẽ 
đảm nhận các cuộc bầu cử, chứ không 
phải Hiến Pháp, và họ muốn loại bỏ tất 
cả các biện pháp bảo vệ chống gian lận. 
Họ đặc biệt ghét yêu cầu về nhận dạng 
cử tri, vốn bị họ gán cho là “đàn áp cử 
tri”, mặc dù giấy tờ nhận dạng được 
công chúng rất ủng hộ và được sử dụng 
ở hầu hết các nền dân chủ trên thế giới. 
Khi những người cấp tiến nói “đàn áp 
cử tri”, họ có ý là đàn áp các phiếu bầu 
bất hợp pháp; chẳng hạn như phiếu bầu 
của những người nhập cư trái phép, 
hoặc nhiều phiếu bầu từ một cá nhân, 
hoặc phiếu bầu do bên thứ ba ghi. Việc 
thao túng và phá hoại bầu cử là một 
biểu hiện khác về khuynh hướng độc 
tài của những người cấp tiến. Những 
người cấp tiến không thực sự thích dân 
chủ; họ thích chế độ độc tài của giai cấp 
vô sản, hoặc trong sự chuyển đổi chính 
trị bản sắc ngày nay, chế độ độc tài của 
các nhóm thiểu số “bị gạt ra ngoài lề và 
không được đối xử tốt”.

Nói một cách ngắn gọn, những 
người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ tự 
do cá nhân, chính phủ có giới hạn, 
an toàn công cộng và chủ quyền quốc 
gia. Những người cấp tiến ủng hộ một 
số chủng tộc và giới tính hơn những 
chủng tộc và giới tính khác, ủng hộ tội 
phạm hơn là nạn nhân, ủng hộ người 
ngoại quốc nhập cư trái phép hơn là 
công dân, và ủng hộ sự cai trị độc tài 
hơn là nền dân chủ. Những người theo 
chủ nghĩa cấp tiến là những người phi 
tự do nhất có thể. Vậy nên, đừng gọi họ 
là “những người theo chủ nghĩa tự do”.

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

Ông Philip Carl Salzman là giáo 
sư danh dự về nhân chủng học tại Đại 
học McGill, là chuyên gia cao cấp tại 
Frontier Centre for Public Policy, là 
chuyên gia của Middle East Forum, 
và là chủ tịch của tổ chức Scholars for 
Peace in the Middle East.
 
Joe Nguyễn biên dịch

rỡ có tên gọi “Mùa xuân” của Lawrence 
Alma-Tadema, người họa sĩ tái hiện hình 
ảnh thành phố đá hoa cương thời đế chế 
La Mã, với một lễ diễn hành ngập sắc 
hoa được dẫn đầu bởi những nhạc công 
và những cô bé vận đầm trắng. Có lẽ họ 
đang chào mừng Lễ Floralia, ngày lễ của 
Thần Flora – nữ thần của những đóa hoa, 
rau cỏ, và sự sinh sản – một lễ hội thường 
diễn ra vào cuối tháng Tư. Vẻ trầm mặc 
nghiêm trang mà ta thấy trên gương mặt 
những người đàn ông, phụ nữ, và trẻ em 
được được bù đắp bằng tín hiệu chào đón 
một mùa mới: trong những nhánh hoa và 
chùm hoa rực rỡ họ cầm trên tay. 

Những người hiện đại chúng ta vẫn 
có mối liên hệ với những bậc tiền nhân 
này, vì tên gọi của tháng Năm (tiếng Anh 
là “May”) bắt nguồn từ Maia Majesta,  
một vị nữ thần thời cổ Hy Lạp–La Mã 
biểu trưng cho khả năng sinh sản và tiết 
xuân. Và rất lâu sau khi La Mã sụp đổ 
và những lễ hội tương tự như kiểu được 
mô tả trong tranh của Alma-Tadema kết 
thúc, những lễ hội và nghi thức khác 
cũng vẫn được tiến hành để đánh dấu sự 
đặc biệt của tháng Năm.

Bước cùng tâm thức tháng Năm
“Bước cùng tâm thức tháng Năm” vốn dĩ 
là một cách biểu đạt có thể truy lại từ thế 
kỷ 14, có nghĩa là hãy chào mừng tháng 
Năm, hãy “cầm trên tay những đóa hoa 
tươi”, và thường tìm kiếm thú vui cùng 
điều lãng mạn. Dưới đây là một ví dụ. Dựa 
trên một vài vần thơ của ông trong tác 
phẩm Ngài Thomas Malory's Arthurian, 
thi sĩ Alfred Lord Tennyson trong bài thơ 
“Idylls of the King” (tạm dịch: “Những 
lời hoan ca của Đức Vua”) có lúc đã mô 
tả Nữ hoàng Guinevere và những người 
hầu cận trong đoạn thơ như sau: 

“For thus it chanced one morn when 
all the court,

Green-suited, but with plumes that 
mocked the may,

Had been, their wont, a-maying and 
returned. …”

 
“Bởi thế, cơ hội đến vào một buổi sáng 

khi triều thần đến chầu
Trang phục xanh, chỉnh tề, nhưng với 

những chiếc lông chim giễu cợt tháng Năm,
Như thế đó, và thói quen của họ, cứ vui 

đùa như tháng năm, và quay trở lại…”

Để đi “cùng tâm thức tháng Năm” có 
thể cũng đồng nghĩa với sự lãng mạn. 
Trong ca khúc được sáng tác năm 1595 
có nhan đề “Giờ là tâm thức tháng Năm”, 
Thomas Morley viết: 

“Now is the month of maying,
When merry lads are playing …
Each with his bonny lass
Upon the greeny grass.
Fa la la la la la la la la.”
 
Tạm dịch:
“Giờ là tâm thức tháng Năm,
Khi chàng trai trẻ sẵn lòng dạo chơi,
Lời khen đã sẵn trên môi,
Trông lên trảng cỏ ánh ngời hoan ca,
Fa la la la la la la la la.”

Vòng quanh, họ đi vòng quanh
Đồng hành cùng những thú tiêu khiển 
trong tháng của Maia chính là những cây 
cột maypole (*) và Nữ hoàng tháng Năm.

Nguồn gốc của cột maypole đã bị thất 
truyền trong màn sương phủ dày của lịch 
sử – nhiều người tin rằng những nghi 
thức cổ xưa này bắt nguồn từ nước Đức 
– nhưng kiểu bái lễ này gần như là một 
điệu múa cầu sinh sản, một nghi thức với 
những điệu múa xoay vòng không mang 
tính tôn giáo để thỉnh cầu mùa màng phì 
nhiêu, sung túc. Những người đàn ông và 
những người phụ nữ trong những năm 
tháng xa xôi ấy nhảy múa xung quanh 
một thân cây sống, đôi khi là một thân 
cây được trang trí. Dần dà theo sự phát 
triển của loại nghi thức này, đối tượng 
của vũ điệu tiêu khiển ấy trở thành một 
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Các tác giả của 
những vần thơ 
cũng từng sử dụng 
tháng Năm như 
một ẩn dụ về tình 
yêu và tuổi trẻ.

Xem tiếp trang 14

JEFF MINICK
 

“May is pretty, May is mild,
Dances like a happy child;
Sing out, robin; spring out, flowers;
April went with all her showers
And the world is green again. …”
 
Tạm dịch:
“Tháng Năm duyên dáng, dịu dàng,
Nhảy đùa như đứa trẻ thơ hay cười,
Hót lên, chim két hỡi,
Nở đi, những đóa ngời;
Tháng tư mưa trắng đã rời
Cả trời đất bỗng lại bồi hồi xanh…”

Đối với rất nhiều vùng đất trên thế 
giới, tháng thứ Năm dương lịch là dấu 
hiệu của tàn đông và là tín hiệu của lập 
hạ. Những tán cây đu đưa xào xạc trong 
làn gió ấm áp nhẹ nhàng, những thảm 
cỏ đẫm sắc tươi xanh, và đâu đâu trong 
không khí cũng thấm đẫm vị tinh khiết 
buổi bình minh trong cả ngày. 

Và những dòng thơ mở đầu của bài 
thơ dành cho thiếu nhi của Annette 
Wynne chỉ là một búp non bé nhỏ trong 
vườn văn học, nghệ thuật, và tập quán 
vĩ đại riêng dành để kính cẩn đón chào 
tháng Năm.  

Điển hình như trong bức tranh rực 

Cây Maypole, Thánh 
Mary, hoa và thi sĩ
Tháng Năm với niềm say mê

NGHỆ THUẬT

PUBLIC DOMAIN

“Công nương 
xinh đẹp của tôi”, 

1914, do  Edmund 
Leighton vẽ.

PHILIP CARL SALZMAN
 
Có phải chúng ta thường 
vẫn nghe các nhà bình 
luận chính trị và các quan 
chức Đảng Cộng Hòa sử 

dụng các thuật ngữ “tự do” 
và “cấp tiến” khi nói về Đảng 

Dân Chủ? Tuy nhiên, ý nghĩa của hai 
thuật ngữ này lại hoàn toàn khác nhau.

Chủ nghĩa tự do là một triết lý chính 
trị nhấn mạnh quyền tự do cá nhân, 
quyền tự quyết và quyền được lựa chọn. 
Theo quan điểm tự do, bản chất con 
người là sự pha trộn của các phẩm chất: 
nghị lực và lười biếng, ích kỷ và hào 
phóng, sáng tạo và thói quen. Xã hội tồn 
tại để cung cấp tối đa sự tự do cho các 
cá nhân, kèm theo những ràng buộc cần 
thiết để hạn chế sự xâm phạm lẫn nhau.

Bất bình đẳng trong một xã hội tự do 
phản ánh sự khác biệt về năng lực và động 
lực giữa các cá nhân. Chủ nghĩa tự do ủng 
hộ các cuộc bầu cử tự do cho các quan 
chức nhà nước và chính phủ có quyền lực 
hạn chế. Đối với những người theo chủ 
nghĩa tự do, nền kinh tế của đất nước nên 
dựa trên các quan hệ hợp đồng do người 
sản xuất và người tiêu dùng, doanh nhân 
và người lao động tự nguyện giao kết.

Chủ nghĩa cấp tiến nhấn mạnh về 
bình đẳng và quyền lợi. Theo quan điểm 
cấp tiến, bản chất con người về căn bản 
là tốt, và những tệ nạn là do hoàn cảnh 
xã hội không hoàn hảo và bị áp bức. Theo 
họ, xã hội có thể trở nên hoàn hảo, và 
một xã hội hoàn hảo là xã hội bảo đảm sự 
bình đẳng và quyền lợi. Nền kinh tế nên 
được sở hữu và điều hành chung bởi toàn 
xã hội. Chính phủ phải có quyền lực và có 
khả năng kiểm soát mọi mặt của xã hội. 
Các đảng phái chính trị thì đang chia rẽ 
xã hội một cách bất công và là không cần 
thiết khi chính phủ đã đại diện cho toàn 
thể người dân.

Phương hướng của chủ nghĩa tự do là 
ủng hộ nền dân chủ tự do và chủ nghĩa 
tư bản, trong khi phương hướng của chủ 
nghĩa cấp tiến là ủng hộ chủ nghĩa xã 
hội và kế hoạch hóa kinh tế của chính 
phủ. Không phải ngẫu nhiên mà một số 
thành viên của nhóm cấp tiến tại Hạ viện 
là thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ 
Hoa Kỳ. Nhóm này ủng hộ chủ nghĩa tập 
thể, thể hiện trong sự kiểm soát của chính 
phủ đối với tất cả các định chế và chương 
trình lớn, chẳng hạn như hỗ trợ phúc lợi, 
trường mầm non, giáo dục, y tế và tổ chức 
lao động. Những người cấp tiến thích sự 
độc tài của chính phủ trong tất cả các lĩnh 
vực này. Đó là lý do vì sao họ phản đối 
quyền lựa chọn trường học, lựa chọn lao 
động và lựa chọn y tế (ngoại trừ việc phá 
thai mà họ yêu thích).

Những người theo chủ nghĩa cấp tiến 

xem các nền dân chủ tự do là các hệ thống 
bất công do các đặc quyền được thừa kế và 
sự áp bức những người yếu đuối. Những 
người theo chủ nghĩa tự do xem những 
người cấp tiến như đang hủy hoại tự do 
cá nhân bằng cách tranh giành mọi chức 
năng trong một chính phủ toàn quyền, và 
vì thế ủng hộ chế độ độc tài.

Chủ nghĩa cấp tiến dựa trên ý tưởng về 
sự tiến bộ của Karl Marx: một phong trào 
do xung đột giai cấp thúc đẩy từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội và sau đó là 
chủ nghĩa cộng sản. Trong chủ nghĩa 
Marx cổ điển, các giai cấp được xác định 
theo vị trí kinh tế và quyền kiểm soát đối 
với tư liệu sản xuất. Giai cấp trung lưu 
là chủ sở hữu tư liệu sản xuất và giai cấp 
công nhân vô sản là những người sống 
bằng tiền lương do bán sức lao động.

Trong xã hội chủ nghĩa cổ điển, sự 
bình đẳng được thúc đẩy cho hầu hết mọi 
người, mặc dù giới tinh hoa cầm quyền 
đều có quyền lực và địa vị cao hơn số 
đông. Mặc dù bình đẳng gia tăng và theo 
sự nhìn nhận của những người cấp tiến, 
công lý cũng được nâng cao, đó lại là sự 
bình đẳng về đói nghèo và khốn khổ, bởi 
kế hoạch kinh tế tập trung của chính phủ 
toàn trị không xây dựng được nền kinh tế 
và kích thích sự đổi mới, động lực và phát 
triển kinh doanh. Đồng thời, bất chấp 
tuyên bố kéo dài hàng thế kỷ rằng “Chủ 
nghĩa xã hội thật sự chưa bao giờ được 
thử nghiệm”, tất cả các nước xã hội chủ 
nghĩa như Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, 
Albania, Campuchia, Bắc Hàn, Cuba, 
Venezuela đều đã hoặc đang là các chế độ 
độc tài áp bức và là những thất bại kinh tế, 
trì trệ và nghèo đói.

 Những người cấp tiến ở Bắc Mỹ, ngoại 
trừ những người theo chủ nghĩa xã hội cổ 
điển như Bernie Sanders, đã đổi mới hệ tư 
tưởng, loại bỏ đấu tranh giai cấp về kinh 
tế và thay thế nó bằng các nhóm bản sắc 
như: giới tính, chủng tộc, xu hướng tình 
dục, tôn giáo, quốc tịch, năng lực. Giờ đây, 
những người (bị cho là) da trắng (bao gồm 
cả người Á Châu và Do Thái “da trắng”), 
nam giới, và theo Cơ Đốc Giáo là những 

Những người 
Cấp tiến đang 
Thoái hóa 
như thế nào?

BÌNH LUẬN

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

Một người phụ nữ cầm biểu ngữ “Đặc quyền của người da trắng” trong một cuộc biểu tình ở Barcelona, Tây Ban Nha, vào ngày 14/6/2020. 
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thân cây bị cắt cành và cắm xuống đất, 
và mọi người nhảy múa thành vòng xung 
quanh cây, đan xen vào nhau khi dùng 
những đoạn ruy băng và tán lá trang trí 
thân cây.   

Không phải ai cũng mê say những lễ 
hội kiểu này. Điển hình như vào năm 
1644, Oliver Cromwell, Lãnh chúa Bảo vệ 
của Anh Quốc, và chính quyền của ông 
đã cấm trò chơi maypole và ban lệnh đốn 
hạ những chiếc cột đang cắm vào đất. 
Ông gọi những cột này là “sự phù phiếm 
thời kỳ Phong Hóa, thường bị lạm dụng 
cho thứ mê tín và tà thuật.” Nhưng cùng 
với sự băng hà của lãnh chúa và sự tan rã 
của chính phủ, những chiếc cột maypole 
lại trở nên phổ biến ở Anh Quốc. 

Suốt thời đại Victoria, vũ điệu 
maypole đã bớt đi tính hoang dã; những 
bé gái vận trang sức nhảy múa và trang 
trí cho cột gỗ. Chúng ta đã học được từ 
ông John Chu của Quỹ Thác Tín Quốc 
Gia Anh rằng Nữ hoàng tháng Năm (May 
Queen), một loại phong tục cổ xưa khác 
của những lễ hội kiểu này, là “hiện thân 
của một bé gái lịch thiệp đúng mực trong 
chiếc đầm trắng và vương miện hoa. 
Cùng với những cô gái khác “đi chầu” 
xung quanh, Nữ hoàng tháng Năm đã trở 
thành biểu tượng của sự thánh khiết và 
lời hẹn ước của mùa xuân.”  

Ngày nay, phong tục này vẫn còn 
hiện hữu ở nhiều địa phương khác nhau; 
những người đàn ông và phụ nữ dựng 
lên cây cột gỗ, trang trí bằng ruy băng, và 
đan xen nhảy múa vào ra quanh cột gỗ. 

Tháng của Đức Mẹ Mary
Nhà thờ Công giáo La Mã đã khởi đầu 
tháng Năm với Lễ hội Thánh Joseph 
Thợ, nhưng ngược lại, nhiều nơi lại 
tận hiến toàn bộ tháng này cho vị hôn 
thê nơi thế tục của Thánh Joseph, Đức 
Mẹ Maria – bà được tôn thờ dưới danh 
hiệu “Nữ hoàng tháng Năm”. Các nhà 
thờ thường xuyên có các bài thánh ca 
về Đức Mẹ trong Thánh lễ; bà là chủ thể 
của những lời kính trọng và là trung tâm 
của những lòng sùng kính đặc biệt, và 
các giáo dân thường được khuyến khích 
cầu nguyện và lần hạt Mân Côi [trong 
ngày này].   

Thông thường, tháng Năm là tháng 
mà những trẻ em Công giáo nhận được 
lễ ban thánh thể đầu tiên. Thường thì 
dịp này cũng bao gồm buổi lễ ngắn mà 
một bé gái, trong chiếc áo choàng trắng 
tinh, đặt vương miện hoa lên đầu của bức 
tượng Đức Mẹ.

Cả thi sĩ cũng dùng tâm thức 
tháng Năm
Những thi sĩ như Robert Herrick, 
William Wordsworth, Leigh Hunt, và 
Emily Dickinson đều từng bày tỏ lòng 
kính trọng cho vẻ đẹp thanh lịch và 
những niềm vui đến và đi của tháng 
Năm. Trong bài thơ “May and the Poets,” 
(Tạm dịch: “Tháng Năm và Thi nhân”), 
Leigh Hunt hoài niệm một vài thi sĩ 
trước thời của ông trong một tháng rất 
đỗi hân hoan này: 

There is May in books forever;
May will part from Spenser never;
May’s in Milton, May’s in Prior,
May’s in Chaucer, Thomson, Dyer;
May’s in all the Italian books:—
She has old and modern nooks,
Where she sleeps with nymphs and elves,

ALL IMAGES IN THE PUBLIC DOMAIN

Bức họa “Lễ ban thánh thể đầu tiên” của Laszlo Pataky.  

“Một ngày tháng Năm nơi thôn quê” từ tờ Harper’s Weekly, ngày 30/04/1859, do  Winslow Homer vẽ. 
Tranh khắc gỗ,  29 cm x 41 cm. Phòng triển lãm nghệ thuật Đại học Yale, Yale.

Maypole có thể có nguồn gốc từ Đức. Lễ hội Maypole trước một trang trại trong rừng, năm 1848, của 
Carl Millner. Sơn dầu trên vải.
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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.
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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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Tiếp theo từ trang 13

Cây Maypole, 
Thánh Mary, 
hoa và thi sĩ
Tháng Năm với niềm say mê

In happy places they call shelves,
And will rise and dress your rooms
With a drapery thick with blooms.
Come, ye rains, then if ye will,
May’s at home, and with me still;
But come rather, thou, good weather,
And find us in the fields together.

 
Tạm dịch:
Có một tháng Năm mãi in trong sách vở;
Tháng Năm xa khỏi Spenser, chẳng 
bao giờ;
Tháng Năm trong Milton, tháng 
Năm trong Prior;
Trong Chaucer, trong Thomson, và 
trong cả Dyer;
Nơi nước Ý, tháng Năm trong sách vở;
Cô có cổ – kim trong từng ngách nhỏ,
Nơi giấc ngủ cô cùng tiên nữ, yêu tinh,
Nơi hạnh phúc họ gọi là gác tủ,
Sẽ sáng rực và trang trí phòng xinh,
Với một tấm vải dày hoa rực rỡ.
Nếu bạn đến đây, thì mưa sẽ bay
Và tháng Năm vẫn ở với tôi này,
Tốt hơn, chúng ta, hãy tìm khi trời mát,
Nơi cánh đồng man mác những màu xanh.

Các tác giả của những vần thơ cũng 
từng sử dụng tháng Năm như một ẩn 
dụ về tình yêu và tuổi trẻ. Trong những 
dòng thơ từ bài “It Is Not Always May” 
(Tạm dịch: “Chẳng mãi là tháng Năm”), 
Henry Wadsworth Longfellow bênh vực 
cho phong cách “hãy tận hưởng từng 
phút giây hiện tại” khi ông hối thúc một 
thiếu nữ hãy sống những tháng ngày 
rực rỡ nhất trong tháng Năm của cuộc 
đời mình:  

“Maiden, that read’st this simple 
rhyme,
Enjoy thy youth, it will not stay;
Enjoy the fragrance of thy prime,
For oh, it is not always May!”
 
Tạm dịch:
“Thiếu nữ kia ơi, bài đồng dao này 
đơn sơ thôi,
Hãy tận hưởng tuổi xuân không bao 
giờ ở lại,
Hãy tận hưởng hương sắc ban sơ trôi 
đi mãi,
Bởi, ôi, tháng Năm chẳng còn mãi 
bao giờ!”

Và ngược lại, nhà thơ Christina 
Rossetti nhắc nhở ta trong bài sonnet 
đã lược đi này, rằng dù mọi mùa có đến, 
thì thế giới vẫn xoay, và chúng ta cũng 
vẫn đi cùng năm tháng ấy. Vì thế tháng 
Năm không hoàn toàn hàm chứa những 
niềm vui.

“I cannot tell you how it was,
But this I know: it came to pass
Upon a bright and sunny day
When May was young; ah, pleasant 
May!
As yet the poppies were not born
Between the blades of tender corn;
The last egg had not hatched as yet,
Nor any bird foregone its mate.
I cannot tell you what it was,
But this I know: it did but pass.
It passed away with sunny May,
Like all sweet things it passed away,
And left me old, and cold,and gray.”

Tạm dịch:

“Tôi không thể diễn đạt trước bạn,
Nhưng tôi biết, tháng Năm là có hạn,
Khi ngày còn nắng vàng rực rỡ,
Là khi tháng Năm dịu dàng đương 
bỡ ngỡ,
Là khi anh túc chưa trổ bông
Giữa những lá ngô mát dịu ngoài đồng.
Hay quả trứng cuối cùng còn chưa nở
Và đôi chim chưa bùi ngùi cách trở.
Tôi chẳng thể nói nó là gì
Nhưng tôi biết: nó rồi sẽ qua đi.
Qua đi cùng những tháng Năm ngày nắng
Như mọi điều ngọt ngào trôi xa vắng.
Bỏ lại tôi, tuổi già, giá lạnh, tóc hoa râm.”

Nâng ly chúc mừng tháng của 
những loài hoa
Dòng thơ cuối đến với độc giả như 
một cái vỗ chẳng ngờ. Nhưng trong 
một bài thơ khác của Rossetti, ông đã 
đem đến cho độc giả một cái nhìn nhẹ 
nhõm hơn về tháng của những hoan 
hỉ mừng vui này:

“There is but one May in the year,
And sometimes May is wet and cold;
There is but one May in the year
Before the year grows old.
Yet though it be the chilliest May,
With least of sun and most of 
showers,
Its wind and dew, its night and day,
Bring up the flowers.”
 
Tạm dịch:
“Chỉ có một tháng Năm của năm thôi,
Một tháng Năm thỉnh thoảng lạnh 
và ướt sũng 
Chỉ có một tháng Năm của năm thôi
Trước khi năm già nua và lẩm cẩm.
Nhưng dẫu trong ngày lạnh nhất 
tháng Năm,
Ít ỏi mặt trời, lạnh và mưa ẩm
Với sương và gió, ngày đêm u thẫm
Vẫn nở rộ những đóa hoa.” 
 
Ở bài thơ này, Rossetti nhắc chúng 

ta rằng tháng Năm có thể không là một 
tháng của ánh nắng và những cơn gió 
thoảng mịn, như nhiều nhà thơ khác 
đã tuyên bố, tuy nhiên, chúng dâng cho 
ta những nhành huệ tây, nhành tử đinh 
hương, và rất nhiều cụm hoa đua sắc 
tỏa hương.

Ít ai trong những người hiện đại 
chúng ta đây vẫn đang bước cùng tâm 
thức tháng Năm hay sải những bước 
vòng quanh cột gỗ, nhưng như những 
tiềnnhân làm bạn với luống cày của 
ta, chúng ta vẫn có thể tận hưởng tặng 
phẩm của tháng Năm và nâng cốc chúc 
mừng vẻ đẹp ấy.

Và chúng ta có thể, như một lời sáo 
rỗng xưa cũ, dừng lại và thưởng thức 
hương thơm của những đóa hoa.

Chú thích: (*) Cột maypole là cột với 
phía trên đỉnh là một vòng tròn lớn, 
xung quanh kết hoa. Trong thời gian lễ 
hội, mọi người sẽ nhảy múa xung quanh 
cột này.

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

NGHỆ THUẬT

“Buổi sáng tháng 
Năm”, 1890–
1894, do Edwin 
Austin Abbey vẽ. 
Tranh sơn dầu 
trên vải canvas,  
106 cm x 172 cm. 
Phòng trưng bày 
nghệ thuật Đại 
học Yale, Yale.

Tác phẩm “Mùa 
Xuân” 1894, 
do Lawrence 
Alma-Tadema vẽ. 
Tranh sơn dầu; 
17 cm x 80 cm. 
Viện bảo tàng J. 
Paul Getty Los 
Angeles. 

Như những tiền nhân làm bạn 
với luống cày của ta, chúng 
ta vẫn có thể tận hưởng tặng 
phẩm của tháng Năm và nâng 
cốc chúc mừng vẻ đẹp ấy.
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ở Bắc Phi, cho đến tận sông Indus thuộc 
Pakistan ngày nay.

Trải qua nhiều thế kỷ, thần dân của 
Alexander đã sống trong bóng tối của Đế 
chế Ba Tư. Vào thế kỷ trước đó, họ đã hai 
lần bị xâm lược và đã hai lần thành công 
đánh lui quân xâm lược Ba Tư.

Để làm cho mối quan hệ ngày càng 
xấu đi, rất có thể người Ba Tư đã đóng 
vai trò yểm trợ trong vụ ám sát phụ 
vương của Alexander, Đức vua Philip 
Đệ nhị. Vì vậy, Alexander đã thực hiện 
được một điều không thể tưởng tượng 
được: ông đưa đội quân vô cùng bé nhỏ 
của mình và – với kỷ luật hoàn hảo và đội 
hình chiến đấu đơn giản nhưng hiệu quả 
được trang bị khiên khóa và giáo dài gọi 
là ‘đội hình phalanx Macedonia’ – đánh 
bại quân Ba Tư, hết trận này đến trận 
khác cho đến khi thống lĩnh thế giới, ít 
nhất là thế giới mà người Hy Lạp biết.

Thậm chí, ông còn tiến xa hơn, vượt 

qua Đèo Khyber trên dãy núi Kush của 
người Hindu vào Ấn Độ. Ông chỉ quay 
lại khi quân lực bị hao mòn và những 
người lính nhớ nhà nổi loạn. Ngay cả sau 
đó, ông đã trở lại theo một đường khác, 
chinh phục như ông đã từng đi. Và ông 
đã hoàn thành tất cả những việc đó trong 
độ tuổi từ 20 đến 32!

Vì sự thành công của sứ mệnh vĩ 
đại của ông, nền văn hóa của thời đại 
hoàng kim Hy Lạp, trí tuệ uyên thâm của 
Socrates, các tác phẩm điêu khắc hiện 
thực tinh xảo, kiến trúc tiền đề và các 
vở bi kịch và hài kịch vốn là nguồn cảm 
hứng cho Shakespeare sau này, đều được 
bảo tồn không bị hủy diệt.

Alexander còn dựng lập nên thành 
phố Alexandria ở Ai Cập với thư viện 
rộng lớn và ngọn hải đăng 40 tầng như 
là trung tâm kinh tế và trí tuệ/học thuật 
của nền văn minh Tây phương trong 
nhiều thế kỷ, để lại một di sản văn hóa 
được người La Mã kế thừa trong nền 
Cộng hòa và Đế chế của họ. 

Tóm lại, đó là tất cả những gì đã làm 
nên một Alexander vĩ đại. 

Alexander trở nên vĩ đại như thế nào?
Chính xác ông đã làm tất cả những điều 
đó như thế nào là một câu hỏi khác. 
Những câu chuyện phổ biến ngày nay 
cho chúng ta rất ít lời giải đáp. 

Theo mặt tiêu cực của những ý kiến 
phổ biến này, ông là một người da trắng 
theo chủ nghĩa đế quốc luôn đàn áp 
những nơi mà ông đi qua. 

Theo mặt tích cực, ông là một chàng 
trai trẻ hào hoa, vô tư, trượng phu nghĩa 
hiệp và tinh thần phiêu lưu vô song.  

Cách giải thích sau được khẳng định 
bởi thực tế rằng ngoài cuộc đời phi 
thường của Alexander còn xuất hiện một 
loạt những câu chuyện thần thoại và 
truyền thuyết. 

 
Một con ngựa bất kham
Chẳng hạn, khi ông còn bé, người ta đem 
đến vương quốc của ông một con ngựa 
bất kham. Cha ông không ngó ngàng gì 
đến nó. Nhưng Alexander tinh ý quan 

sát thấy rằng con ngựa thực sự sợ cái 
bóng của chính nó và có thể xoa dịu nó 
bằng cách lẳng lặng quay nó tránh khỏi 
cái bóng của mình. Câu chuyện kể rằng 
Alexander đã biến con thú hoang dã này 
thành chiến mã Bucephalus trung thành, 
theo ông chinh chiến hết trận này đến 
trận khác.
 
Học trò của Aristotle
Người ta cũng nói rằng Alexander được 
Aristotle, nhà triết học cổ Hy Lạp dạy dỗ. 
Ông rất say mê tác phẩm sử thi cổ đại 
của Homer đến nỗi ông đã chọn dừng 
chân tại thành Troy cổ xưa được nhắc 
đến trong thiên anh hùng ca của Homer 

Alexander để 
lại một di sản 
văn hóa được 
người La Mã kế 
thừa trong nền 
Cộng hòa và Đế 
chế của họ. 

Tranh vẽ cảnh 
Pausanius ám sát 
Đức vua Philip Đệ nhị, 
cha của Alexander 
Đại Đế trong lễ rước 
vào nhà hát, khoảng 
năm 1898, tác giả 
Andre Castaigne. 

Tranh “Alexander Đại 
Đế dựng lập thành 
phố Alexandria" của 
Placido Costanzi.

Aristotle, người 
đã dạy học cho 
Alexander Đại Đế, 
tin rằng rèn luyện 
đạo đức là nền 
tảng cho tài lãnh 
đạo xuất chúng. 

“Alexander và 
Bucephalus”, từ 
khoảng năm 1645 
đến 1684, họa sĩ 
Domenico Maria 
Canuti. Bộ sưu tập 
cá nhân. 

EVAN MANTYK 
 

H
iểu về Alexander Đại 
Đế và sự vĩ đại của ông 
chính là nhận thức 
được chúng ta đang ở 
đâu khi làm người. Với 

những phẩm chất tốt đẹp của ông, 
chúng ta ca ngợi và khao khát, và 
trong những thất bại của ông, chúng ta 
trở nên thông tuệ hơn và từ đó, cảnh 
giới nội tâm chúng ta phong phú hơn.

Ngày nay, khi các giáo viên trung 
học ở trường thảo luận về Alexander 
Đại Đế, có một sự thật đáng buồn là 
hầu hết học sinh biết rất ít về ông. Một 
học sinh có thể đưa ra mẩu tin lặt vặt 
như: “Không phải Alexander Đại Đế 
bị muỗi đốt chết sao?” Vâng, vị anh 
hùng Hy Lạp cổ đại này có lẽ chết vì bị 
nhiễm bệnh sốt rét do muỗi đốt, nhưng 
có những nguyên nhân chính đáng 

khác dẫn đến cái chết của ông. Quan 
trọng hơn, đó có phải là những gì mà 
các học sinh biết về một trong vị anh 
hùng vĩ đại nhất bước đến tinh cầu này?

Alexander Đại Đế
Tôi gọi Alexander Đại Đế là một anh 
hùng Hy Lạp cổ đại, mặc dù thực tế ông 
là người Macedonia, quốc gia nằm ngay 
phía bắc Hy Lạp. Tuy nhiên, chúng ta 
thường nghĩ văn hóa Macedonia là văn 
hóa Hy Lạp, bao gồm nói tiếng Hy Lạp, 
tôn thờ cùng các vị thần, và xem người 
Hy Lạp là đồng hương của họ trong 
cuộc đấu tranh chống lại sự đe dọa từ 
người Ba Tư. 

Vào thế kỷ thứ Tư trước Công nguyên, 
cuộc tranh đấu này là sự kiện quyết định 
của thời đại. Bên cạnh khu vực tương 
đối nhỏ bé của Hy Lạp và Macedonia, Đế 
chế Ba Tư đã bành trướng từ Thổ Nhĩ 
Kỳ, sát bên Âu Châu xuống đến Ai Cập 

Alexander Đại Đế trở nên vĩ đại 
như thế nào? (Phần 1/3)

khi lần đầu tiên ông tiến vào Đế chế Ba 
Tư, trong khi quân lính của ông tỏa đi 
những nơi khác.

Nút thắt Gordian
Sau đó, trong cuộc chinh phạt của mình, 
Alexander được cho là đã đối mặt với 
[thử thách] Nút thắt Gordian. Đó là một 
nút thắt dây thừng to lớn trên một chiếc 
xe ngựa cũ. 

Truyền thuyết kể rằng bất cứ ai gỡ 
được nút thắt này thì sẽ trở thành người 
thống trị thế giới. Alexander xem xét một 
lượt và sau đó đã dùng kiếm cắt đứt nút 
thắt và gỡ được nó ra, đại loại là để lại 
một thuật ngữ “cắt Nút thắt Gordian” 
– với ý nghĩa là “giải quyết một vấn đề 
phức tạp bằng giải pháp đơn giản và hơi 
thô thiển.”

Gặp gỡ nhà hiền triết vô gia cư 
Diogenes
Ngoài ra còn có câu chuyện Alexander 
gặp Diogenes, một nhà hiền triết vô gia 
cư đang nằm trên đường phố. Ông ấy 
đã van nài Alexander đừng che ánh mặt 
trời của ông. Thái độ xem nhẹ địa vị và 
sự giàu có trên trần thế của nhà hiền 
triết Diogenes đã truyền cho Alexander 
một nguồn cảm hứng sâu sắc đến nổi 
ông đã thốt lên: “Nếu tôi không phải là 
Alexander thì tôi sẽ là Diogenes.”

Tuy nhiên, cảnh giới tinh thần được 
khai sáng và xem nhẹ vật chất này dường 
như mâu thuẫn với những câu chuyện 
khác về khuynh hướng chuyên chế của 
ông. Chẳng hạn, có câu chuyện kể rằng 
một nhà hiền triết nói với Alexander rằng 
thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một 
trong vô số thế giới. Khi đó, Alexander 
bắt đầu khóc gào vì ông không thể chinh 
phục được tất cả thế giới đó.

Ngày nay, dù là hư cấu hay có thật, tất 
cả những câu chuyện này đã dệt nên một 
tấm thảm lịch sử lộng lẫy. Tuy nhiên, 
chúng lại không cho chúng ta biết một 
cách mạch lạc hay chắc chắn rằng làm 
thế nào mà Alexander trở nên vĩ đại như 
thế. Theo đó, chúng ta bị dẫn theo một 
hướng [nhận định] kỳ quái, tầm thường 
vô nghĩa. Chẳng hạn, những gì mà một 
học sinh có thể nhớ được là một thuyết 
ngớ ngẩn về cái chết của Alexander.  

Do đó, chúng ta nên hướng sự chú 
ý đến nguồn gốc lịch sử sơ khai nhất 
về Alexander Đại Đế: Diodorus Siculus 
(90–30 Trước Công nguyên). Ông là 
một sử gia Hy Lạp viết về hàng thế kỷ 
trước tất cả những nguồn gốc còn sót lại 
khác. Từ Diodorus, chúng ta có thể tìm 
được những đặc điểm xác định thật sự 
cho chúng ta thấy được câu chuyện về 
Alexander Đại Đế. Cụ thể, tôi gọi những 
tính cách hay những đức tính này là tình 
huynh đệ, phong thái cao thượng, và đức 
tin. Tuy nhiên, những thuật ngữ này 
chính xác có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ xem 
xét kỹ hơn trong bài viết kỳ tới.

 
Đón đọc Phần 2/3: Ba phẩm chất  kiệt 
xuất của một vị thống soái huyền thoại.

Ông Evan Mantyk là giáo viên tiếng Anh 
tại New York và là chủ tịch Hiệp hội các 
thi sĩ cổ điển.

Khánh Ngọc biên dịch

LỊCH SỬ

Chỉ bằng một nhát 
kiếm đơn giản, 

Alexander Đại Đế 
đã cắt đứt Nút thắt 

Gordian và vì thế 
đã ứng nghiệm lời 
tiên tri bí hiểm cho 

rằng bất kỳ ai gỡ 
được nút thắt này 

sẽ trở thành hoàng 
đế của Tiểu Á. Bức 

tranh “Alexander 
Cắt Nút thắt 

Gordian”, năm 1767, 
họa sĩ Jean-Simon 
Berthélemy, Beaux-

Arts de Paris.

(Trái) Bản đồ đế 
chế và lộ trình 

hành quân của 
Alexander. 

(Phải) “Alexander 
và Diogenes", 

khoảng năm 1625-
1630, họa sĩ Gaspar 
de Crayer, Bảo tàng 

Wallraf–Richartz.
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Điều quan trọng 
là các gia đình và 
trường học phải 
lựa chọn những dự 
án học tập phục vụ 
cộng đồng phù hợp 
với lứa tuổi các em 
học sinh và thường 
xuyên, kiên trì thực 
hiện những hoạt 
động này.

NEW LINE CINEMA

Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384

kém may mắn hơn.
Những việc mẹ tôi làm tại một khu 

ổ chuột đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc 
sống của tôi. Bà đưa tôi đến chương 
trình Head Start (đây là chương trình 
thúc đẩy sự sẵn sàng đến trường của trẻ 
sơ sinh, trẻ mới biết đi, và trẻ ở độ tuổi 
mẫu giáo từ các gia đình có thu nhập 
thấp) đầu tiên ở Rochester, Thành phố 
New York – nơi bà là giáo viên mầm 
non cho trẻ em đến từ các gia đình 
nghèo khó. Mùi hăng nồng phát ra từ 
một nhà máy sản xuất mù tạt là điều 
đầu tiên khiến tôi chú ý khi chúng tôi 
lái xe vào khu phố. Người dân trên vỉa 
hè trông có vẻ khốn khổ, và tôi thấy rác 
thải vứt bừa bãi khắp nơi. Thật là một 
cảnh tượng trái ngược với vùng quê nơi 
tôi sinh sống với không khí trong lành 
và thiên nhiên tươi đẹp. Những thanh 
âm, khung cảnh và mùi của sự nghèo 
đói khiến tôi tràn đầy ước mong thay 
đổi cuộc sống của những gia đình này. 
Tôi biết rằng ký ức về khoảng thời gian 
đó sẽ luôn khắc ghi trong trái tim mình.

Khi trưởng thành, chính trải nghiệm 
đó đã truyền cảm hứng cho tôi thành lập 
một tổ chức bất vụ lợi giúp đỡ người vô 
gia cư ở Oakland, tiểu bang California, 
vào năm 2019. Nguồn gốc ra đời của tổ 
chức này là từ cuộc chuyện trò của tôi với 
một người bạn tại quán cà phê về việc 
những hoạt động từ thiện của mẹ mình 
đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng 
tôi như thế nào. Để tôn vinh và tiếp nối 
di sản của những người mẹ mà chúng tôi 
vô cùng ngưỡng mộ, tôi và người bạn bắt 
đầu thực hiện chương trình tiếp cận thực 
phẩm và quần áo tại một trong những 
khu vực nghèo nhất của Oakland. Điều 
đó khiến tôi hồi tưởng về ký ức tuổi thơ 
với mẹ trong khu ổ chuột, dành sự quan 
tâm và tình cảm cho những đứa trẻ và gia 
đình đang phải chịu cảnh đói nghèo. Tôi 
cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì ít nhất, 
chúng tôi đã có thể làm điều gì đó giúp đỡ 
những người vô gia cư đang sống trong 
các căn lều ở khu vực khốn khó ấy.

Ở những ngôi trường có chương trình 
“học tập phục vụ cộng đồng”, trẻ em 
được đọc các bài viết về cuộc sống của 
những người đã tìm thấy hạnh phúc và 
ý nghĩa thông qua những hoạt động phục 
vụ lợi ích của người khác. Mẹ Teresa 
là một tấm gương chưa bao giờ ngừng 
truyền cảm hứng đến mọi người. Bà từng 
nói, “Bản thân chúng tôi cảm thấy rằng 
những gì mình đang làm chỉ là một giọt 
nước trong đại dương. Nhưng đại dương 
sẽ không đủ đầy nếu thiếu giọt nước đó.” 
Tất cả chúng ta đều trân trọng Tiến sĩ 
Martin Luther King Jr., người đã giáo 
dục về giá trị phục vụ cộng đồng, “Mọi 
người đều có thể trở nên tuyệt vời bởi 
vì mỗi người đều có thể phục vụ cộng 
đồng… Đất nước này sẽ không còn là nơi 
tốt đẹp cho bất kỳ ai trong chúng ta sinh 
sống trừ phi chính chúng ta khiến đất 
nước mình trở thành một nơi chốn tốt 
đẹp cho tất cả mọi người… Tôi đã phát 
hiện ra rằng, trong số rất nhiều lợi ích mà 
hoạt động thiện nguyện đem lại, sự cho 
đi khai phóng tâm hồn của người trao 
tặng.” Những người nổi tiếng này từng là 
những đứa trẻ học cách cho đi từ hình 
tượng mẫu của họ. Ai đó đã nuôi dưỡng 
và tưới mát hạt giống của lòng trắc ẩn 
đó và cho phép họ truyền cảm hứng đến 
nhiều người khắp thế giới.

Nam Anh biên dịch

MARK JACKSON 

Ngôi sao màn ảnh Johnny Depp 
hiện nay đang gây chú ý vì cuộc 
chiến pháp lý với cô vợ cũ diễn viên 
Amber Heard vì cáo buộc phỉ báng 
người khác. (Cô cho biết mình là 
nạn nhân bị chồng ngược đãi; còn 
anh tin rằng những lời nói dối của 
cô đã phá hủy sự nghiệp của anh.) 
Vì vậy, dường như đây là thời điểm 
thích hợp để xem lại bộ phim “Don 
Juan DeMarco” năm 1995 và gặp gỡ 
Johnny Depp của những năm 90 – 
lúc sự nghiệp của anh đang lên.

Mọi người luôn xem anh là một 
diễn viên làm việc nghiêm túc, ngay 
cả khi anh hóa thân vào những 
nhân vật kỳ quặc trong các bộ 
phim giả tưởng và có tính tình bất 
thường như Willy Wonka, Edward 
Scissorhands, và sau đó là thuyền 
trưởng Jack Sparrow trong loạt phim 
bom tấn của Disney, "Cướp biển 
vùng Caribbean”.  

Trong bộ phim “Don Juan 
DeMarco”, Depp vào vai một thanh 
niên lập dị tin rằng mình là người 
tình vĩ đại nhất thế giới. Marlon 
Brando trong vai bác sĩ tâm lý trị 
liệu được giao nhiệm vụ chữa trị cho 
nhân vật này hết chứng hoang tưởng 
của mình. Và cái kết thật thú vị.

‘Bây giờ tôi phải chết đây’ 
(‘Now I Must Die’)
Mở đầu phim, một chàng trai trẻ đeo 
mặt nạ Zorro, khoác áo choàng, tay 
cầm thanh kiếm leo lên đỉnh của 
một bảng quảng cáo và chuẩn bị gieo 
mình tự vẫn. Cảnh sát gọi cho tiến 
sĩ Jack Mickler (Marlon Brando thủ 
vai) để trấn an anh ta trong thời khắc 
nguy cấp đó. Ông Mickler đã lên bảng 
quảng cáo bằng cái cần cẩu. Khi vị 
bác sĩ tâm lý bị nhân vật chuẩn bị 
nhảy kia (người tự xưng là Don Juan 
chính hiệu) hỏi danh tính, Mickler 
quyết định ứng khẩu, “Tôi là... Don… 
umm… Octavio… de Flores.”

Chàng trai trẻ Don Juan ngay 
lập tức được đưa đến bệnh viện tâm 
thần. Tuy nhiên, sự hiện diện của 
anh chàng tại bệnh viện lại khiến 
các nữ y tá ở đây trúng phải tiếng sét 
ái tình. Họ đã phải sử dụng nhiều 
thuốc an thần Valium hơn những 
bệnh nhân tâm thần thực sự. 

Tiến sĩ Mickler quá kiệt sức và đã 
sẵn sàng về hưu. Tuy nhiên ông bị 
thuyết phục bởi phong thái nghiêm 
túc, sự chân thành của chàng trai 
trẻ, và ấn tượng bởi sự trung thực 
cùng sự thông thái ẩn chứa trong 
những lời nói ngớ ngẩn của anh ta. 
Ông xin người sếp đang do dự của 

mình thêm 10 ngày để đánh giá 
thêm về chàng trai trẻ.

Don Juan đã kể lại cho Tiến sĩ 
“de Flores” những câu chuyện ly 
kỳ về các chiến tích và tình sử ly kỳ 
khi chinh phục mỹ nữ. Ông Mickler 
lắng nghe rất chăm chú. Don Juan 
định nhảy lầu tự vẫn là vì sau khi 
quyến rũ thành công hơn 1,000 phụ 
nữ, anh ta không thể chiếm được 
trái tim người đẹp trong mộng của 
mình, mỹ nữ Doa Julia (Talisa Soto 
thủ vai) – người mà khi nhìn vào 
mắt cô, anh có thể nhìn thấy những 
đứa con chưa chào đời của mình ở 
đó. Và vì thế, cuộc sống không còn 
đáng sống nữa.

Những câu chuyện hồi tưởng 
ngày càng trở nên kỳ ảo – thậm chí 
anh còn có một đồn điền ở Mexico! 
Cha của anh bị thiệt mạng trong một 
cuộc đấu kiếm! Rồi còn có cả một 
hoang đảo tên là Eros, cùng với một 
tình yêu đích thực khác và một hậu 
cung Ả Rập với hàng nghìn mỹ nữ!

“Mỗi mỹ nữ là một ẩn đố cần giải 
đáp,” chàng trai trẻ Don Juan khai 
sáng cho vị tiến sĩ. Anh mô tả cách 
khi mình 10 tuổi, lần đầu tiên quan 
sát một phụ nữ đứng gần cửa sổ 
đang mở toang vào một đêm trăng 
sáng, chăm chú nhìn trang phục của 
cô ấy "ôm nhẹ nhàng theo đường 
cong cơ thể cô, như thể đang ở trên 
một tấm đệm không khí.” Chính 
vào khoảnh khắc này, “Tôi học được 
cách một người phụ nữ nên được 
nâng niu như thế nào.”

Depp thì thản nhiên khi kể 
những chuyện này, còn Tiến sĩ 
Mickler thì phấn khích đến mức ông 
lao ngay về nhà để nói chuyện yêu 
đương với vợ mình (Faye Dunaway 
thủ vai) và níu kéo cuộc hôn nhân 
nhạt nhẽo của họ bằng hoa (như 
ông tự nhận mình là Don Octavio 
de Flores [Flores có nghĩa là hoa), 
trang sức, rượu champagne, và nhạc 
mariachi.

 
Đạo diễn Jeremy Leven
Ông Jeremy Leven, một tiểu thuyết 
gia từng là một nhà tâm lý học lâm 
sàng, đã viết và đạo diễn tác phẩm 
đầu tay ấn tượng này, đồng thời đã 
ghi điểm đáng kể cho cả ba nhân vật 
chính, và đã đem đến một bộ phim 
hài vui nhộn đáng kinh ngạc và khó 
đoán. Depp đồng ý cộng tác với đạo 
diễn Leven với điều kiện người hùng 
của anh phải là Marlon Brando, bạn 
diễn trong phim.

Tất nhiên nhân vật “Don Juan 
DeMarco” là một phiên bản của chủ 
đề quen thuộc về việc nhà trị liệu 
tâm lý học hỏi từ bệnh nhân của 

mình, giống như kiểu “tỉnh ngộ”. Đó 
cũng tôn vinh sự lãng mạn, thi ca, 
tình yêu, và sự mạo hiểm. Tất nhiên, 
ảo ảnh mong manh của nó sẽ không 
thể tồn tại lâu, nhưng Depp – người 
đã nổi lên như một diễn viên trẻ bất 
ngờ và thú vị nhất nước Mỹ vào thời 
điểm đó – đã đọc tất cả lời thoại của 
anh với sự nghiêm túc tuyệt đối và 
không có một chút chiêu trò nào 
(thực sự là người tràn ngập năng 
lượng nhất và thích hợp với mọi thể 
loại hài kịch)

Trong thời kỳ đúng đắn chính trị 
như hiện nay, quan niệm và khuôn 
mẫu về người tình Latin cháy bỏng 
(như người ta thường nói là được đại 
diện bởi thương hiệu Valentino) đã 
lâm vào nguy cơ tuyệt chủng. Đó là 
một lý do hợp lý để xem vì sao Depp 
cố gắng khoác chiếc áo choàng của 
Valentino. Lý do khác là bạn sẽ phá 
lên những tràng cười nắc nẻ. Hoặc ít 
nhất là cảm thấy diễn tiến bộ phim 
rất thú vị.

Tuy nhiên, sau cùng, nguồn cảm 
hứng làm nền tảng cho toàn bộ bộ 
phim là sự kỳ diệu khi khám phá ra 
cái cao siêu trong cái tầm thường, 
bằng cách cống hiến cuộc đời của 
một người để thể hiện cuộc sống 
hoàn hảo trong một khoảnh khắc. 
Đó là lý do vì sao tiến sĩ Mickler 
quyết định hoãn việc nghỉ hưu; ông 
cảm nhận được một hợp đồng mới 
trong cuộc đời như món quà từ việc 
cộng tác cùng Don Juan Mexico. 
Món quà đó là “sống trọn vẹn trong 
khoảnh khắc hiện tại”.

‘Don Juan Demarco’
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Jeremy Leven
Diễn viên chính: 
Marlon Brando, Johnny Depp, Faye Dunaway, 
Rachel Ticotin, Talisa Soto
Xếp hạng MPAA:
PG-13
Ngày phát hành:
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Thời gian chiếu:
1 giờ 37 phút
Đánh giá:
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Mark Jackson là nhà bình phim 
chuyên nghiệp của The Epoch Times, 
ông có 20 năm kinh nghiệm sân khấu 
chuyên nghiệp tại New York, được 
đào tạo về sân khấu cổ điển và có 
bằng Cử nhân triết học. 

Thanh Ân biên dịch

Khi Johnny 
Depp đúng là 
Johnny Depp

FILM REVIEW Nhân vật Don 
Juan DeMarco 
(Johnny Depp) 
kể câu chuyện 
của mình cho 

“Don Octavio de 
Flores” (một bác 
sĩ tâm thần, Tiến 
sĩ Mickler do 
Marlon Brando 
thủ vai), trong 
phim “Don Juan 
DeMarco”. 

Nuôi dưỡng 
tấm lòng 
thiện nguyện 

GIÁO DỤC

Làm thế nào để nuôi dưỡng sự
tử tế và tấm lòng thiện nguyện 
cho trẻ em từ thuở ấu thơ?

cụ. Đây là bằng chứng sống động thể 
hiện việc quan tâm đến người khác giúp 
mở những điều tốt đẹp nhất trong mỗi 
chúng ta, bao gồm cả trẻ em!

Những gì được đề cập ở trên được 
gọi là “Học tập phục vụ cộng đồng”, đã 
trở thành một phần của chương trình 
giảng dạy ở một số trường học. Đó là 
sự kết hợp giữa hoạt động phục vụ cộng 
đồng và việc học của học sinh, vừa giúp 
các em học tập tốt vừa đem lại lợi ích 
cho cộng đồng. Kết quả mong đợi là 
các em sẽ gia tăng ý thức trách nhiệm 
công dân, đồng thời mong muốn giúp 
đỡ những người thiếu thốn, cô đơn và 
đau khổ. Những hạt giống tâm hồn này 
có thể được gieo trồng từ rất sớm, khi 
các em còn học tiểu học. Những cô cậu 
học trò nhỏ tuổi của tôi nhận thức được 
rằng các em có thể đóng góp nhiều việc 
hữu ích. Các em không nhất thiết phải 
là người lớn mới làm được điều đó. 

Theo nhà tâm lý học Allan Luks, 
trong quyển sách của ông có 

nhan đề “The Healing Power 
of Doing Good” (Tạm dịch: 

Sức Mạnh Chữa Lành khi 
Làm Thiện Nguyện) cho 
hay giúp đỡ người khác 
có thể “cải thiện sức 
khỏe thể chất và tâm 
lý, cũng như nâng 
cao cảm giác hạnh 
phúc về tinh thần”. 
Có lẽ một trong 
những ký ức tươi đẹp 
nhất của chúng ta khi 

trưởng thành là việc 
giúp đỡ những ai đang 

gặp khó khăn.
Trẻ em có lẽ không 

nhận biết được sự tồn tại của 
nhiều khổ đau trên thế giới. 

Các em có thể không nhận ra 
rằng một số người, bao gồm các bạn 

cùng trang lứa, đang đói và không có đủ 
thức ăn ở nhà. Khi thu thập lon đồ hộp 
cho ngân hàng thực phẩm địa phương 
hoặc gây quỹ cho UNICEF, các em nhận 
thức được rằng mình đang giúp những 
người kém may mắn hơn. Giáo viên lên 
kế hoạch cho các bài học và hoạt động 
để nâng cao nhận thức về nạn đói. Học 
sinh trung học cơ sở ghé phụ việc tại 
ngân hàng thực phẩm địa phương. Khi 
làm việc bên cạnh những tình nguyện 

viên của tổ chức từ thiện, các em tận 
mắt nhìn thấy giá trị và sự cần thiết của 
hoạt động phục vụ cộng đồng. Các em 
hiểu rằng nhiều người sẽ đói nếu không 
có những tình nguyện viên này. Hy vọng 
những đứa trẻ này sẽ lớn lên với ước 
mong giải quyết một số vấn đề của xã hội 
chúng ta, hoặc ít nhất, sử dụng các kỹ 
năng của mình để giúp đỡ những người 
gặp khó khăn.

Chúng ta có thể khuyến khích phát 
triển loại hình “học tập phục vụ cộng 
đồng” như thế nào? Điều quan trọng là 
các gia đình và trường học phải lựa chọn 
những dự án học tập phục vụ cộng đồng 
phù hợp với lứa tuổi các em học sinh và 
thường xuyên, kiên trì thực hiện những 
hoạt động này. Tìm hiểu các cơ hội hoạt 
động tình nguyện tại địa phương có thể 
giúp học sinh lớn hơn, học sinh middle 
school và high school, tăng cường khả 
năng nghiên cứu của mình. Các nhóm 
học sinh có thể lên kế hoạch dự án và 
thực hiện các chiến lược. Sau khi đã 
chọn lọc và viết một bản đề xuất, các em 
có thể bắt tay vào làm và đánh giá hiệu 
quả của hoạt động.

Một loạt chương trình “học tập phục 
vụ cộng đồng” đã được áp dụng thành 
công trong các trường học. Dưới đây là 
một số gợi ý để giáo viên và phụ huynh 
cùng tham khảo. Trẻ em có thể làm các 
hộp chăm sóc cho những quân nhân, 
thiệp thủ công tri ân và động viên các 
cựu chiến binh, chuẩn bị bộ vật dụng 
thiết yếu cho người vô gia cư, bao gồm 
xà bông, kem đánh răng và các sản phẩm 
cần thiết khác, gây quỹ cho một số tổ 
chức từ thiện bằng việc nướng bánh để 
bán, thu thập sách mới và sách đã qua 
sử dụng để quyên góp đến bệnh viện nhi 
đồng địa phương. Còn vô số ý tưởng khác 
nữa! Thực hiện công việc này luôn truyền 
cảm hứng, đặc biệt là khi nó gắn liền với 
việc học. Khi Principled Academy có 
một dự án toàn trường để quyên góp tiền 
cho UNICEF, một đại diện của UNICEF 
đã thuyết trình về các mục tiêu của tổ 
chức. Ngay khi hiểu thêm về hoàn cảnh 
của những gia đình nghèo khó, các em 
học sinh đã có ý tưởng tập trung vào trò 
chơi trick-or-treat (một tập tục trong lễ 
hội Halloween rất được yêu thích dành 
cho trẻ em và người lớn ở nhiều nước). 
Các em nhận được kẹo của mình, nhưng 
cũng gây quỹ để giúp đỡ những người 

POPPY RICHIE

Đ
ó là thời gian vào giữa 
tháng Mười Hai, ngay 
trước kỳ nghỉ Giáng Sinh. 
Tại trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng dành cho người 

cao tuổi, các học sinh tiểu học và trung 
học cơ sở vừa hoàn thành buổi biểu diễn 
hát mừng Giáng Sinh hàng năm. Các 
giáo viên trao những tấm thiệp cho học 
sinh của mình, và các em bắt đầu xuống 
thăm hỏi những cụ cao tuổi ngồi dưới 
hàng ghế khán giả. Tôi đã rất tự hào 
khi thấy trong số học sinh của mình, 
một cô bé tám tuổi, ngại ngùng đến 
gần người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe 
lăn, đưa ra một tấm thiệp tự làm và giới 
thiệu về mình. Với nụ cười bẽn lẽn đáng 
yêu, cô bé nói, “Cháu làm cái này tặng 
bà ạ.” Cô bé được tưởng thưởng bằng 
những lời cảm ơn chân thành và những 
lời thăm hỏi về cuộc sống học đường.

Hàng năm, trường học của cô bé là 
Principled Academy tại thành phố San 
Leandro, tiểu bang California, đều tổ 
chức tập dượt các bài hát cho buổi biểu 
diễn vào dịp lễ tháng Mười Hai ở trung 
tâm sinh hoạt cộng đồng dành cho người 
cao niên. Các giáo viên hướng dẫn học 
trò của mình cách giao tiếp với người 
lớn tuổi, và các em thực tập các cuộc 
chuyện trò trước. Bởi vì một số em học 
sinh chưa có kinh nghiệm trò chuyện 
với ông bà, nên các giáo viên gợi 
ý cho các em một số chủ đề để 
cuộc hàn huyên diễn ra tốt 
đẹp. Tôi nhắc học sinh của 
mình ở khối lớp hai rằng 
các cụ lớn tuổi có thể 
muốn chia sẻ những 
kỷ niệm thời thơ ấu 
diễn ra vào dịp lễ hay 
môn học yêu thích ở 
trường tiểu học. Tôi 
tin chắc những tấm 
thiệp của các em 
được trang trí với 
chủ đề theo mùa và 
lời chúc mừng ngày 
lễ sẽ được các cụ đón 
nhận nồng nhiệt.

Sau buổi hòa nhạc, 
học sinh được giao viết một 
bài luận, trong đó các em sẽ 
diễn tả cảm giác của mình khi 
đến thăm những người lớn tuổi, 
biểu diễn âm nhạc, trò chuyện thân mật, 
và gửi tặng những tấm thiệp được làm 
thủ công dành cho các cụ. Mỗi năm, các 
học sinh, giáo viên và phụ huynh được 
chứng kiến   những nụ cười và nghe thấy 
nhiều lời khuyến khích từ các cụ, “Hãy 
trở lại sang năm các cháu nhé.” Điều 
này luôn khơi dậy ước mong tiếp tục 
thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Thỉnh 
thoảng, những học sinh lớn hơn trở lại 
trung tâm để trò chuyện, thăm hỏi các 

MAPLES IMAGES/SHUTTERSTOCK

Một loạt chương 
trình “học tập phục 

vụ cộng đồng” đã được 
áp dụng thành công 
trong các trường học.
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Tác giả và nữ diễn viên Leesa 
Rowland chia sẻ rằng sự 
cuốn hút là tia sáng kỳ diệu 
có ở nhiều nhà lãnh đạo uy 

quyền trong lịch sử. Nó không phải là 
một món quà tự nhiên hiếm có. “Mỗi 
người đều có nét cuốn hút riêng,” cô 
nói. “Mỗi người đều có. Đó chỉ là vấn 
đề nhìn vào bên trong bản thân.” Cô 
Rowland dạy mọi người cách tìm 
thấy đốm sáng nhỏ đó trong bản thân 
và thổi nó bùng lên thành ngọn lửa.

Ở trường diễn xuất, cô Leesa đã 
học được cách có một dáng vẻ uy 
nghi và diễn vai những người có sự 
cuốn hút trên sân khấu. Những bài 
học này đã giúp cô hiểu rằng sự cuốn 
hút có thể được trau dồi nếu được 
đào tạo đúng cách. Sau đó, cô nghiên 
cứu sâu hơn những khía cạnh khoa 
học và tâm linh của sự cuốn hút.

Từ “cuốn hút” (charisma) có gốc 
gác nơi tiếng Hy Lạp cổ, và định nghĩa 
của nó cho đến nay bao hàm ý “món 
quà được Thần ban tặng”. Hành trình 
tâm linh của cô Rowland đã giúp 

cô nhận ra rằng khi vẻ đẹp nội tâm 
tỏa sáng ra ngoài, sẽ khiến cho một 
người thêm phần lôi cuốn. Từ những 
nghiên cứu của các nhà xã hội học và 
nhà khoa học chính trị, cô cũng học 
được những đặc điểm của người có 
sức cuốn hút và làm thế nào mà họ 
có thể ảnh hưởng đến người khác.

Nhà tâm lý học người Anh 
Richard Wiseman đã nghiên cứu 
những người có sức cuốn hút. Kết 
luận của ông là họ cảm thấy xúc cảm 
mãnh liệt nên khiến người khác có 
cảm xúc tương tự. Ví dụ, ông nói rằng 
người có sức cuốn hút nói chuyện 
trước đám đông thường xuyên di 
chuyển quanh sân khấu để thể hiện 
nhiệt tâm, và sự nhiệt thành đó sẽ lây 
lan đến khán giả. Ông thấy sự cuốn 
hút có được một phần do bẩm sinh, 
một phần do được đào tạo. Phát triển 
kỹ năng giao tiếp là chìa khóa giải 
quyết vấn đề.

Quyển “The Charisma Factor” 
(2021) của cô Rowland khai thác kiến 
thức về chủ đề này trong quá khứ và 
hiện tại, bao gồm kinh nghiệm mà cô 
học được.

Bất kỳ ai cũng có thể trở nên 
lôi cuốn
Cô Rowland chia sẻ với Radiant Life, 
“Để trở nên cuốn hút, bạn không 
nhất thiết phải là một chính trị gia 
hay diễn viên nổi tiếng. Bạn có thể 
là nhân viên phục vụ bàn vô cùng 
nhiệt tình trong công việc của mình, 
làm mọi thứ tốt nhất, và có rất nhiều 
sự cuốn hút.”

Theo cô Rowland, một số nhân tố 
chính tạo ra sự cuốn hút là tận dụng 
tài năng tự nhiên, có đam mê với việc 
mình đang làm, tạo dựng sự tự tin, 
trân trọng bản thân, và có lòng tử tế.

Cô Rowland chia sẻ rằng để bắt 
đầu, bạn có thể lên danh sách những 
gì bạn thích và những sở trường của 
bạn. Hãy xem bạn đã có được bao 
nhiêu thứ trong cuộc sống rồi và liệu 
bạn có thể dành thêm thời gian để làm 
những việc giúp bạn tỏa sáng không.

“Cốt lõi trong sự cuốn hút là bạn 
phải thật sự nhìn vào trong mình và 
tìm ra điều đặc biệt của bản thân,” cô 
Rowland nói. “Bạn phải thật sự yêu 
bản thân. Nếu bạn không yêu bản 
thân, bạn sẽ không thể hiện bản thân 
tốt trước mặt người khác.” Việc đánh 
giá cao những gì làm cho bạn đặc biệt 
và điểm mạnh của mình cũng có thể 
giúp bạn có được sự tự tin.

Trong khi đề nghị những thay đổi 
cảm xúc và tinh thần lớn hơn để tạo 
sức cuốn hút, cô Rowland cũng đưa 
ra các bí quyết giúp giao tiếp hiệu quả 
và ngôn ngữ hình thể.

Là một diễn viên, cô được dạy 
cách để có nhiều không gian hơn 
trên sân khấu. “Một khi bạn bắt đầu 
mở ra và sử dụng không gian của 
mình, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn,” 
cô nói. “Đó là những gì bạn được dạy 
[trong diễn xuất]. Nhưng có điều, 
mọi người không được dạy làm thế 
nào trở nên cuốn hút hơn trong cuộc 
sống hàng ngày.”

Trong cuốn sách của mình, cô 
Rowland đưa ra ví dụ về việc làm 
thế nào mà những hành động và lời 
nói đúng đắn có thể tác động đến 
người khác. Cô viết, “Khi chúng ta 
thấy ai đó thực hiện một hành động, 
như giơ tay đấm vào không khí thể 
hiện sự chiến thắng, có những phần 
trong não bộ của chúng ta hầu như 
sao chép hành động đó.” Cô nói thêm 
rằng mặc dù chúng ta có thể không 
thật sự nắm đấm, một số phần trong 
não bộ của chúng ta tham gia vào 
hành động đó và những cảm xúc 
gắn liền với nó sẽ bùng cháy. Đây 
là khả năng khơi gợi sự đồng cảm 
bằng ngôn ngữ cơ thể và khả năng 
truyền cảm hứng cho người khác 
những hành động và cảm xúc tương 
tự. Năng lực ảnh hưởng này là một 
phần của sự cuốn hút.

Theo cô Rowland, những lời nói 
dũng cảm, rõ ràng thể hiện sự cuốn 
hút. Một phương pháp giúp đạt được 
điều này là kiểu “tương phản” [đưa 
ra hai hình ảnh đối lập để minh họa]. 
Cô lấy câu nói của cố Tổng thống 
John F. Kennedy làm ví dụ cho việc 
sử dụng hiệu quả kiểu “tương phản”: 
“Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho 
bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì 
cho đất nước.” Cô Rowland cho rằng 
giảm bớt những phức tạp của thế 
giới thành câu nói nhị phân (binary) 
đơn giản có thể khiến sự lựa chọn rõ 
ràng hơn.

Khả năng giao tiếp bằng mắt 
và lắng nghe rất quan trọng. Cô 
Rowland đưa ra ví dụ về cựu Tổng 
thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Là một 
diễn viên, cô có cơ hội gặp gỡ những 
người có sự cuốn hút cao, bao gồm 
ông Clinton. Cô nói, “Ông ấy có cách 
làm cho bạn cảm thấy như thể bạn 
là người duy nhất trong phòng. Ông 

không bao giờ phóng tầm mắt về phía 
sau bạn hay bất kỳ thứ gì. Ông ấy 
chỉ tập trung vào bạn.” Cô Rowland 
chia sẻ rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump cũng là một người có 
sức cuốn hút và “sử dụng nụ cười của 
ông như vũ khí, đồng thời biết dừng 
lại đúng lúc.”

Nguồn gốc và biểu hiện sự cuốn 
hút của mỗi cá nhân thì khác nhau. 
Cô Rowland đưa ra những ví dụ 
khác: “Nếu bạn nhìn Elon Musk, tôi 
có thể nói sự nhiệt tâm là siêu năng 
lực của ông ấy. Nếu bạn nhìn Cựu 
Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông ấy 
rất cuốn hút, sự thông minh là siêu 
năng lực và sự cuốn hút của ông.”

Cô Rowland nói một sức hút mạnh 
mẽ đặc biệt tỏa ra khi một người nuôi 
dưỡng đức hạnh của mình, như sự 
chân thành và lòng trắc ẩn. “Sức 
hút thật sự là việc thể hiện bản thân 
mình theo cách tốt nhất.”

 
Vun bồi niềm tin tâm linh
Khi 16 tuổi, sau cái chết của ông 
mình, cô Rowland bắt đầu tìm kiếm 
ý nghĩa về mặt tâm linh. Cô đối diện 
với nhiều thử thách cuộc sống trong 
thời tuổi trẻ. Cô chia sẻ mình được 
nhận nuôi và có “những vấn đề về 
việc bị bỏ rơi”. Cha mẹ nuôi rất yêu 
thương cô nhưng cuộc ly hôn rắc rối 
của họ đã ảnh hưởng lớn đến cô. Mẹ 
cô tái hôn. Sau đó, người cha dượng 
đã đầu độc mẹ cô tử vong. Sự ra đi của 
mẹ là “một trong những nỗi đau đớn 
vô vọng, sâu sắc, buồn thương nhất 
mà tôi từng trải qua,” cô Rowland 
viết trong cuốn sách của mình.

Khi trưởng thành, một số người 
tự nhận là người thân đã lợi dụng 
tình cảm, đánh lừa cô để chiếm đoạt 
tài sản thừa kế có giá trị lớn về tinh 
thần và tài chính. Họ đề nghị giữ tài 
sản cho cô trong khi cô di chuyển 
khắp đất nước. Nhưng sau đó, cô 
không bao giờ nhận lại được tài sản 
của mình.

“Tâm lý nạn nhân có sự cuốn hút 
rất thấp và nó không giúp bạn tiến xa 
được,” Rowland chia sẻ với tạp chí 
Radiant Life. “Tôi cho rằng việc nghĩ 
bản thân là một chiến binh rất quan 
trọng. Tôi nghĩ mình như một chiến 
binh có sức cuốn hút và tôi sẽ biến 
đổi mọi thứ tiêu cực xảy đến trong 
đời mình thành điều tích cực.”

Cô đã trải qua “đêm tối tăm trong 
tâm hồn”. Ở đó, cô Rowland nhìn vào 
tất cả những điều tác động đến cảm 
xúc của mình. Cô nhớ lại những sự 
kiện xảy ra trong đời, đặc biệt trong 
thời thơ ấu. “Bạn nhìn nó với lòng 
trắc ẩn và tình yêu. Bạn tha thứ cho 
những người đã làm điều sai trái với 
mình bởi vì họ bị tổn thương và điều 
đó thúc đẩy họ gây ra những lỗi lầm.”

Khi nuôi dưỡng ánh sáng trong 
tâm hồn, cô cảm thấy nó tỏa sáng ra 
bên ngoài thành sự cuốn hút.

Trong cuốn sách của mình, cô 
viết: “Sự thu hút là kết hợp của tài 
năng thiên bẩm, niềm say mê có được 
từ khi sinh ra, các yếu tố tự nhiên, 
khi chúng đồng điệu cùng nhau sẽ 
thắp sáng tâm hồn và thổi bùng năng 
lượng tiềm tàng của bạn. Sai lầm 
thường thấy nhất của mọi người là 
tìm kiếm sự cuốn hút từ thế giới bên 
ngoài, bỏ qua sự thật rằng điều cần 
tìm kiếm nằm ở bên trong tâm hồn 
của mình.”

Bảo Minh biên dịch

Hành trình tâm 
linh của cô 

Rowland đã giúp 
cô nhận ra rằng 

khi vẻ đẹp nội tâm 
tỏa sáng ra ngoài, 
sẽ khiến cho một 
người thêm phần 

lôi cuốn. 

Bí quyết có được sức cuốn hút tự nhiên

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

Sai lầm thường thấy nhất 
của mọi người là tìm kiếm sự 
cuốn hút từ thế giới bên ngoài, 
bỏ qua sự thật rằng điều cần 
tìm kiếm nằm ở bên trong 
tâm hồn của mình.
Cô Leesa Rowland 
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khổng lồ vào rủi ro, ý tưởng về một vụ 
nổ có kiểm soát hoặc một cú tiếp đất “hạ 
cánh mềm” (soft landing, thuật ngữ nói 
về sự kiềm chế lạm phát mà không gây 
suy thoái) là bất khả thi.

Trong một phỏng vấn với 
Marketplace, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên 
bang thừa nhận rằng “hạ cánh mềm 
thực sự chỉ là quay trở lại mức lạm phát 
2% trong khi giữ cho thị trường lao động 
mạnh mẽ. Và khá khó khăn để đạt được 
điều đó ngay lúc này.” Ông tiếp tục nói 
rằng “tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng vẫn 
có những con đường… để chúng ta đạt 
được điều đó.”

Vấn đề nan giải đầu tiên của hạ cánh 
mềm là bằng chứng về dữ liệu kinh tế 
yếu. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp dường 
như mạnh mẽ, cả tỷ lệ tham gia lao động 
và tỷ lệ việc làm cho thấy một bức tranh 
khác, vì hai chỉ số này đã trì trệ trong 
gần một năm. Cả tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động, ở mức 62.2% và tỷ lệ việc làm 
trên dân số, ở mức 60.0%, đều thấp hơn 
1.2% so với giá trị hồi tháng 02/2020, 
như báo cáo việc làm tháng Tư cho thấy. 
Tiền lương thực tế giảm, do lạm phát 
làm hao mòn hoàn toàn mức tăng lương 
trên danh nghĩa. Theo Cục Thống kê 
Lao động: “Từ tháng 04/2021 đến tháng 
04/2022, thu nhập trung bình thực tế 
theo giờ được điều chỉnh theo mùa đã 
giảm 2.6%. Sự thay đổi trong thu nhập 
thực tế trung bình hàng giờ kết hợp với 
mức giảm 0.9% về tuần làm việc trung 
bình đã dẫn đến thu nhập thực tế trung 
bình hàng tuần giảm 3.4% trong giai 
đoạn này.”

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của 

Đại học Michigan vào đầu tháng Năm 
đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 
năm là 59.1, từ mức 65.2, chìm sâu vào 
vùng suy thoái. Chỉ số điều kiện hiện tại 
giảm xuống còn 63.6, từ mức 69.4, nhưng 
chỉ số kỳ vọng thì giảm mạnh xuống còn 
56.3, từ mức 62.5.

Vấn đề thứ hai của việc tin vào một 
cuộc hạ cánh mềm là đánh giá thấp tác 
động phản ứng dây chuyền của những 
điều chỉnh thậm chí được cho là nhỏ 
trên thị trường. Với nợ toàn cầu ở mức 
cao nhất chưa từng có và nợ ký quỹ chỉ 
riêng tại Hoa Kỳ là 773 tỷ USD, kỳ vọng 
về một vụ nổ có kiểm soát trong đó các 
thị trường và lĩnh vực nợ sẽ hấp thụ việc 
tăng lãi suất mà không gây thiệt hại đáng 
kể cho nền kinh tế chỉ đơn giản là quá 
lạc quan. Nợ ký quỹ vẫn hơn 170 tỷ USD 
so với mức năm 2019, mức cao nhất chưa 
từng có vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là Cục 
Dự trữ Liên bang muốn kiềm chế lạm 
phát trong khi chính phủ liên bang 
không muốn giảm chi tiêu. Cuối cùng, 
lạm phát được giảm bớt bằng cách cắt 
giảm lượng tiền lớn trong nền kinh tế, 
và nếu chi tiêu của chính phủ vẫn giữ 
nguyên, thì những nỗ lực giảm lạm 
phát sẽ chỉ đến từ việc xóa sổ khu vực 
tư nhân thông qua chi phí nợ cao hơn 
và sự sụt giảm tiêu dùng. Quý vị biết 
ngay rằng nền kinh tế đang gặp khó 
khăn khi thâm hụt tài khóa chỉ giảm 
xuống còn 360 tỷ USD trong bảy tháng 
đầu năm tài chính 2022 mặc dù có 
doanh thu kỷ lục và làn gió phục hồi 
mạnh mẽ trong GDP. Hiện tại, với tốc 
độ tăng trưởng GDP có thể sẽ không 
thay đổi trong sáu tháng đầu năm 
nhưng chi tiêu bắt buộc và tùy nghi vẫn 

hầu như không thay đổi, việc tiêu dùng 
dự trữ tiền tệ của chính phủ có khả 
năng sẽ khiến lạm phát cơ bản tăng lên 
ngay cả khi giá dầu và giá khí đốt ở mức 
vừa phải.

Cục Dự trữ Liên bang không thể 
mong đợi một cuộc hạ cánh mềm khi nền 
kinh tế thậm chí còn chưa cất cánh; nó 
đã phình to với một chuỗi các gói kích 
thích được tài trợ bằng nợ đã làm cho nợ 
tăng cao và tạo ra động lực xấu nhằm 
tiền tệ hóa từ tất cả những gì mà chính 
phủ liên bang chi tiêu quá mức.

Ý tưởng về sự hạ nhiệt dần của nền 
kinh tế cũng bị phủ nhận bởi thực tế 
của các thị trường mới nổi và các ngân 
hàng Âu Châu. Sức mạnh tương đối 
của đồng USD đã và đang tạo ra những 
lỗ hổng tài chính lớn trong tài sản của 
một hệ thống tài chính đã xây dựng 
giao dịch chênh lệch lãi suất (carry 
trade) lớn nhất đối với đồng USD trong 
nhiều thập niên. Hầu như không thể 
tính toán thiệt hại trên danh nghĩa và 
thực tế trong các quỹ hưu trí và hậu quả 
tiêu cực đối với các tổ chức tài chính 
trong các tài sản được định giá cao 
nhất, từ đầu tư có trách nhiệm với xã 
hội và công nghệ cho đến cơ sở hạ tầng 
và cổ phần tư nhân. Chúng ta có thể 
thấy các thị trường đã mất hơn 7 ngàn 
tỷ USD vốn hóa trong năm cho đến nay 
với những động tĩnh rất khiêm tốn từ 
Cục Dự trữ Liên bang. Tác động của 
những tổn thất này chưa được thấy rõ 
trong các tổ chức tài chính, nhưng sự 
sụt giảm này có thể sẽ là đáng kể vào 
nửa cuối năm 2022, dẫn đến tình trạng 
khủng hoảng tín dụng trở nên nghiêm 
trọng hơn do tăng lãi suất.

Các ngân hàng trung ương luôn 

đánh giá thấp mức độ nhanh chóng 
mà vốn tự có của một tổ chức tài chính 
có thể tan biến thành hư không. Ngay 
cả bản thân hệ thống tài chính cũng 
không thể thực sự hiểu được mức độ 
phức tạp của tác động chéo giữa các 
tài sản xảy ra do sự sụt giảm trên diện 
rộng đối với các mức định giá vô cùng 
hào phóng trên tất cả các loại tài sản. 
Đó là lý do vì sao các bài kiểm thử độ 
ổn định luôn thất bại. Và các tổ chức 
tài chính trên toàn thế giới đã từ bỏ quy 
trình trích lập dự phòng lành mạnh, 
mong đợi một sự phục hồi lâu dài và 
vững chắc.

Cục Dự trữ Liên bang cố gắng thuyết 
phục thế giới rằng lãi suất thực tế sẽ vẫn 
âm trong thời gian dài, nhưng chi phí 
đi vay trên toàn cầu đang tăng lên trong 
khi đồng USD đang mạnh lên, tạo ra 
một hiệu ứng chân không lớn có thể tạo 
ra những tác động tiêu cực đáng kể đến 
nền kinh tế thực trước khi Cục Dự trữ 
Liên bang thậm chí có thể nhận ra rằng 
thị trường yếu hơn so với dự đoán và 
tính thanh khoản thấp hơn đáng kể so 
với tính toán.

Không có giải pháp nào dễ dàng. 
Không thể có con đường bình thường 
hóa nào dễ dàng. Sau một thời kỳ kích 
thích tiền tệ vô độ, không có cảm giác 
nôn nao nào nhẹ nhàng. Điều duy 
nhất mà Cục Dự trữ Liên bang nên 
biết là các kế hoạch kích thích kinh tế 
khổng lồ vào năm 2020 đã tạo ra kết 
quả tồi tệ nhất: lạm phát cơ bản cao 
đến mức cố định cùng với tăng trưởng 
kinh tế suy yếu. Chỉ có hai khả năng: 
thực sự giải quyết lạm phát và mạo 
hiểm tạo ra khủng hoảng tài chính do 
hiệu ứng chân không của đồng USD 
hoặc hãy quên lạm phát đi, khiến 
người dân nghèo hơn, và duy trì cái 
gọi là bong bóng của mọi thứ. Hai lựa 
chọn này đều không tốt nhưng họ đã 
muốn có một phản ứng dứt khoát và 
chưa từng có đối với các đợt phong tỏa 
đại dịch và tạo ra một rủi ro tài chính 
toàn cầu mang tính tất yếu và chưa 
từng có. Họ nghĩ rằng việc tạo ra tiền 
không phải là một vấn đề và giờ đây sự 
tích lũy rủi ro đã cao tới mức thật khó 
để biết cách giải quyết.

Một ngày nào đó, ai đó cuối cùng có 
thể hiểu rằng các cú sốc cung ứng phải 
được giải quyết bằng các chính sách đặt 
trọng tâm vào cung ứng, chứ không phải 
bằng các chính sách kích thích nhu cầu. 
Giờ thì đã quá muộn rồi. Ông Jerome 
Powell sẽ phải lựa chọn giữa nguy cơ suy 
thoái tài chính toàn cầu hoặc lạm phát 
kéo dài.

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

Tiến sĩ Daniel Lacalle, nhà kinh tế 
trưởng tại quỹ đầu cơ Tressis và là tác giả 
của các cuốn sách “Freedom or Equality” 
(Tự Do hoặc Bình Đẳng),  “Escape from 
the Central Bank Trap” (Thoát khỏi Bẫy 
Ngân Hàng Trung Ương) và “Life in the 
Financial Markets” (Cuộc Sống trong Thị 
Trường Tài Chính).

Vân Du biên dịch

STEPHEN MOORE

Quý vị có biết rằng Tổng 
thống Joe Biden là người 
đặt trọng tâm vào việc 
kiểm soát ngân sách chính 

phủ, người đang làm mọi 
cách để giảm khoản nợ 30 ngàn 

tỷ USD và khoản vay hàng năm từ 1 
ngàn tỷ đến 2 ngàn tỷ USD của chúng 
ta? Điều đó chắc phải là sự thật – bởi vì 
ông ấy nói như vậy.

Và nếu quý vị tin vào bất cứ điều nào 
ở trên, quý vị cũng có thể tin rằng ông ấy 
“đang làm mọi cách để hạ giá xăng”.

Ai đó trong Tòa Bạch Ốc nghĩ rằng 
chúng ta ngu ngốc đến mức tin vào 
những tuyên bố này.

Việc ông ấy tuyên bố mình là người 
cắt giảm thâm hụt thật là nực cười. Hai 
lần trong hai tuần qua, ông nói rằng ông 
đã giảm mức thâm hụt xuống một nửa so 
với những năm của chính phủ cựu Tổng 
thống Trump.

Đúng là ông Trump – mặc dù có các 

chính sách kinh tế khôn ngoan và hiệu 
quả – không thích cắt giảm chi tiêu của 
chính phủ, nhưng khi ông Biden nói rằng 
ông đã “trả được một phần nợ chính phủ” 
trong quý trước và đang cắt giảm thâm 
hụt, thì ông ấy đã quên đề cập đến việc 
chi tiêu liên bang đã tăng vọt trong năm 
COVID 2020, khi nền kinh tế bị đóng cửa.

Bây giờ, dịch COVID đã kết thúc. Lúc 
này, lẽ ra chúng ta nên có thặng dư khi 
mà cuộc khủng hoảng đã đi qua.

Ông Biden đã làm điều ngược lại. 
Năm ngoái, ông ấy đã THÊM 3 ngàn tỷ 
USD chi tiêu mới vào khoản nợ. Con số 
đó đã có thể nhiều hơn 5 ngàn tỷ USD. 
Nếu như các thành viên Đảng Cộng Hòa 
và Thượng nghị sĩ Joe Manchin, thành 
viên Đảng Dân Chủ từ West Virginia, 
không chặn, dự luật đó sẽ khiến nền 
kinh tế thâm hụt nặng nề hơn.

Mức thâm hụt này gồm 2 ngàn tỷ 
USD trong năm đầu tiên ông Biden nắm 
quyền và sẽ thêm tới 1 ngàn tỷ USD 
khác trong năm nay. Đó là hai trong số 
những khoản thâm hụt lớn nhất trong 

lịch sử nước Mỹ.
Làm thế nào mà con số này lại là một 

kỷ lục để khoe khoang đây?
Những thâm hụt này là do việc chi 

tiêu bùng nổ của ông Biden. Nguồn thu 
từ thuế hiện đang ở mức cao kỷ lục.

Chờ đã, còn nhiều thứ nữa.
Ông Biden cũng không đề cập đến 

việc ông muốn vay 1.5 ngàn tỷ USD 
KHÁC để “xóa” khoản nợ vay của sinh 
viên và yêu cầu Quốc hội cấp thêm 30 tỷ 

USD cho Ukraine.
Kế hoạch chống lạm phát của ông được 

công bố trong tuần này sẽ bổ sung thêm 
khoảng 1 ngàn tỷ USD chi tiêu khác cho 
các khoản trợ cấp mới về chăm sóc trẻ em, 
trợ cấp chăm sóc người già, trợ cấp năng 
lượng xanh, trợ cấp nông nghiệp, v.v.

Nếu quý vị đang bối rối về việc chi 
tiêu và vay NHIỀU tiền hơn sẽ giúp giảm 
thâm hụt như thế nào, quý vị nên như 
vậy. Ngay từ đầu, chính hàng tỷ dollar 
chi tiêu của ông Biden vào năm ngoái đã 
tạo ra cuộc khủng hoảng lạm phát này. 
Nhưng trong Tòa Bạch Ốc này, luôn có 
cớ để mở rộng chính phủ.

Ngoài những điều đó ra, vị tổng thống 
này là một kẻ keo kiệt thực sự.

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

Ông Stephen Moore là một thành viên 
cao cấp tại FreedomWorks và là đồng 
sáng lập của Ủy ban Khai phóng Thịnh 
vượng. Ông từng là cố vấn kinh tế cao cấp 
cho ông Donald Trump.

Vân Du biên dịch

Ai là người chi tiêu nhiều nhất?

Cuộc ‘hạ cánh mềm’ của ông Powell 
gần như là bất khả thi
Tiếp theo từ trang 1

Chủ tịch Hội 
đồng Dự trữ 
Liên bang 
Jerome Powell 
nói trong cuộc 
họp báo tại 
Cục Dự trữ Liên 
bang ở Hoa 
Thịnh Đốn hôm 
04/05/2022.

AP/ALEX BRANDON

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói trong khi Trợ lý của 
Tổng thống & Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Cecilia 
Rouse lắng nghe trong một sự kiện tại Phòng Roosevelt 
của Tòa Bạch Ốc hôm 04/05/2022 ở Hoa Thịnh Đốn.
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tôi vì tỷ lệ chia sẻ doanh thu (take 
rate) phòng vé tương đối thấp ở Trung 
Quốc so với khắp nơi trên thế giới.”

Chính quyền Trung Quốc cấm 
cả trang web Anh ngữ và Hoa 
ngữ của The Epoch Times vì lo 
ngại rằng việc đưa tin chưa được 
kiểm duyệt của tờ báo về các vấn 
đề thời sự ở Trung Quốc có thể 
làm suy yếu sự cai trị của Trung 
Cộng. The Epoch Times thường 
xuyên đưa tin về tranh đấu chính 
trị trong nội bộ đảng, các vi phạm 
nhân quyền của nhà cầm quyền 
đối với các nhóm dân tộc thiểu số 
và tôn giáo, và gần đây nhất là sự 
tức giận và thất vọng của người 
dân Trung Quốc với các chính 
sách COVID-19 hà khắc của 
chính quyền.

Gần đây, Trung Cộng chỉ trích 
trực tiếp The Epoch Times hôm 
05/01/2021, khi Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ công bố cuộc phỏng vấn giữa 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đương thời 
Mike Pompeo và chương trình 

“American Thought Leaders” (Các 

Nhà Lãnh Đạo Tư Tưởng Hoa Kỳ) 
của EpochTV.

Một ngày sau, bà Hoa Xuân 
Oánh (Hua Chunying), phát ngôn 
viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã 
vu khống The Epoch Times là một 
tổ chức truyền thông “xấu xa” trong 
một cuộc họp báo thường nhật. Bà 
cũng công kích ông Pompeo vì đã 
quảng bá “virus chính trị và những 
lời nói dối chính trị”.

Trong những năm gần đây, một 
số bộ phim Marvel lớn nhất đã 
không công chiếu ở Trung Quốc, 
bao gồm “Eternals” (Chủng Tộc Bất 
Tử), “Shang-Chi and the Legend 
of the Ten Rings” (Shang-Chi và 
Huyền Thoại Thập Luân) và “Black 
Widow” (Góa Phụ Đen).

Bộ phim “Doctor Strange” 
năm 2016 đã khởi chiếu tại Trung 
Quốc. Phim thu về tổng cộng 677 
triệu USD tại các phòng vé trên 
toàn thế giới, với 109 triệu USD từ 
Trung Quốc. 

Vân Du biên dịch

FRANK FANG 

Giám đốc điều hành Disney 
Bob Chapek đã nói về “khó 

khăn” trong việc phát hành phim 
ở Trung Quốc hôm 11/05, sau 
khi có vẻ như bộ phim “Doctor 
Strange” mới nhất có khả năng sẽ 
không được công chiếu ở Trung 
Quốc vì sự xuất hiện của thùng 
báo The Epoch Times trong phim.

Trình bày trong một hội nghị 
công bố lợi nhuận, ông Chapek 
cho biết tình hình ở Trung Quốc 

“rất biến động” và “rất phức tạp” từ 
quan điểm kinh doanh và chính trị.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi phim 
của mình để phát hành,” ông nói 
thêm. “Tôi nghĩ rằng điều đáng 
chú ý là vào thời điểm chúng tôi 
đang gặp một số khó khăn trong 
việc chiếu phim ở Trung Quốc, thì 
‘Doctor Strange’ đã làm rất tốt.”

“Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness” (Phù Thủy 
Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn 
Loạn), phần thứ hai của bộ phim 

“Doctor Strange” năm 2016, được 
phát hành tại Hoa Kỳ hôm 06/05. 
Bộ phim cho đến nay đã đạt được 
thành công vang dội tại phòng 
vé, thu về 213.6 triệu USD ở Hoa 
Kỳ với tổng doanh thu toàn cầu là 
507.8 triệu USD cho đến hôm 10/05.

Trong phim, một thùng báo 
màu vàng nằm ở hậu cảnh trong 
một cảnh chiến đấu khi Doctor 
Strange đối đầu với một con quái 
vật tên là Gargantos trên đường phố 
New York. Thùng báo có các ký tự 
Trung Quốc 大紀元時報 (Thời Báo 
Đại Kỷ Nguyên), tên gọi ấn bản 
Hoa ngữ của The Epoch Times. 

Tiết lộ này không gây ngạc 
nhiên đối với một số khán giả, vì 
một trong những đoạn giới thiệu 
phim đã chiếu các khung hình có 
thùng báo trong cùng một cảnh 
chiến đấu. Do đó, từ lâu đã có suy 
đoán rằng Disney sẽ không thể 
bảo đảm bộ phim được phát hành 
tại Trung Quốc, khi mà phương 
tiện truyền thông nhà nước hiếu 

chiến Thời báo Hoàn Cầu (Global 
Times) của Trung Quốc đã chỉ trích 
Marvel về quyết định của họ trong 
một bài báo ngày 01/05.

Ông Chris Fenton, một nhà 
điều hành và nhà sản xuất phim 
lâu năm ở Hollywood, trước đó đã 
nói với The Epoch Times rằng ông 
tin là bộ phim mới của Marvel sẽ 
phải đối mặt với sự kiểm duyệt ở 
Trung Quốc.

Ông Fenton giải thích: “Diễn biến 
gần đây về việc The Epoch Times 
được xem là một trong những ngôi 
sao chính trong phim, chắc chắn 
sẽ phá hủy bất kỳ cơ hội nào mà họ 
có để tiến nhập vào thị trường đó.”

Ông Chapek bày tỏ sự lạc quan 
rằng Disney sẽ hoạt động tốt về mặt 
tài chính bất chấp những thất bại ở 
thị trường Trung Quốc.

Ông nói, “Chúng tôi khá tự tin 
rằng ngay cả khi không có Trung 
Quốc, nếu chúng tôi tiếp tục gặp khó 
khăn trong việc phát hành các bộ 
phim ở đó, thì điều đó không thực sự 
ngăn cản sự thành công của chúng 

CEO Disney thừa nhận ‘khó khăn’ ở thị trường Trung Quốc
Phim ‘Doctor Strange’ mới có khả năng bị kiểm duyệt vì có thùng báo Epoch Times trong phim

Một cảnh trong bộ phim “Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn” (tựa gốc tiếng Anh: Doctor Strange in the Multiverse of Madness) hiển thị một thùng báo màu vàng bên cạnh có in 
tên của The Epoch Times bằng các chữ Trung Quốc. 

MARVEL STUDIOS/SCREENSHOT VIA THE EPOCH TIMES

Diễn biến gần 
đây về việc The 
Epoch Times 
được xem là 
một trong 
những ngôi sao 
chính trong 
phim, chắc 
chắn sẽ phá hủy 
bất kỳ cơ hội 
nào mà họ có để 
tiến nhập vào 
thị trường đó.
Ông Chris Fenton, 
một nhà điều hành 
và nhà sản xuất 
phim lâu năm ở 
Hollywood

MỸ - TRUNG

“Đài Loan vẫn là một nhà đóng 
góp kiểu mẫu cho y tế thế giới,” nội 
dung đạo luật nêu rõ. “Năm 2020, 
sau khi ngăn chặn thành công 
sự lây lan của virus corona chủng 
mới trong biên giới của mình mà 
vẫn duy trì các nguyên tắc dân chủ, 
Đài Loan đã hào phóng quyên tặng 
hàng triệu thiết bị bảo hộ cá nhân 
và các kít xét nghiệm COVID-19 
cho các quốc gia có nhu cầu.

“Việc loại Đài Loan một cách 
không cần thiết ra khỏi sự hợp tác y 
tế toàn cầu làm tăng nguy cơ do đại 
dịch toàn cầu gây ra.” 

Dự luật này được Thượng nghị 
sĩ Bob Menendez (Dân Chủ–New 
Jersey), chủ tịch Ủy ban Quan hệ 
Ngoại giao Thượng viện giới thiệu. 
Hạ viện thông qua dự luật với tỷ 
lệ biểu quyết 425–0 hồi cuối tháng 
Tư, Thượng viện thông qua với “sự 
đồng thuận hoàn toàn” hồi cuối 

tháng Tám, và gửi dự luật này lên 
Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Biden ký. 

Ông Menendez và Thượng 
nghĩ sĩ Jim Inhofe (Cộng Hòa–
Oklahoma), đồng chủ tịch của 
Nhóm về Đài Loan tại Thượng 
viện, đã hoan nghênh việc tổng 
thống ký ban hành luật này, diễn 
ra khoảng một tuần trước khi các 
phái đoàn từ tất cả các quốc gia 
thành viên của WHO tham dự 
cuộc họp WHA năm nay, bắt đầu 
từ ngày 22/05 tại Geneva.

Ông Menendez nói trong một 
tuyên bố: “Khi lập trường hiếu 
chiến của Bắc Kinh đối với Đài 
Loan tiếp tục gia tăng, Hoa Kỳ một 
lần nữa thể hiện cam kết của chúng 
tôi trong việc bảo đảm sự hiện diện 
của Đài Loan trên vũ đài quốc tế.” 

Ông Inhofe cho biết tư cách 
quan sát viên của Đài Loan “phải” 
được phục hồi. 

“Chúng tôi đang tiến gần hơn 
một bước tới mục tiêu đó,” ông nói. 

“Với hành vi ác ý liên tiếp của Trung 
Quốc, chúng tôi không thể cho 
phép họ từ chối vị trí thành viên có 
quyền ra quyết định của Đài Loan 
thêm nữa.”

Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ 
sự cảm ơn đáp lại “sự hỗ trợ lưỡng 
đảng, lưỡng viện” từ Hoa Thịnh Đốn. 

Năm mươi năm trước, Đài Loan, 
chính thức được biết đến vào thời 
điểm đó là Trung Hoa Dân Quốc 
(ROC), đã bị trục xuất khỏi WHO 
sau khi tổ chức toàn cầu của Liên 
Hiệp Quốc này chuyển sự công 
nhận Trung Hoa Dân Quốc dân 
chủ tự do sang Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa. Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) xem hòn đảo này 
là một tỉnh ly khai mặc dù đảo này 
chưa từng bị ĐCSTQ cai trị.

Đài Loan đã tham gia Đại hội 
đồng Y tế Thế giới thường niên với 
tư cách là quan sát viên từ năm 
2009 đến năm 2016, nhưng tư cách 
đó đã bị tước bỏ vì sự phản đối của 
Bắc Kinh sau khi Tổng thống Thái 
Anh Văn giành chiến thắng trong 
cuộc bầu cử năm 2016. Đảng Dân 
Chủ Tiến bộ cầm quyền dưới sự 
lãnh đạo của bà xem Đài Loan là 
một quốc gia trên thực tế.

Giới chức Đài Loan đã bác bỏ 
điều kiện chính do Trung Quốc đặt 
ra để Đài Loan có quyền tham gia 
vào WHO với tư cách quan sát viên 

– chấp nhận là một phần của Trung 
Quốc – tại một cuộc họp trước đó 
được tổ chức trong thời kỳ đại dịch. 

Tuần trước (09/05), Ngoại 
trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp 
(Joseph Wu) cho biết Bộ của ông 
đang “nỗ lực một cách chủ động” để 
được mời tham dự cuộc họp WHA.

 
Thanh Nhã biên dịch
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Tổng thống Joe Biden 
ký một sắc lệnh khi 
Phó Tổng thống 
Kamala Harris quan sát 
trong Phòng Yến tiệc 
Quốc gia của Tòa Bạch 
Ốc tại Hoa Thịnh Đốn 
hôm 22/01/2021. 

Tổng thống đắc cử 
Thái Anh Văn (Tsai 
Ing-wen) vẫy chào 
những người ủng hộ 
tại trụ sở Đảng Dân 
Chủ Tiến bộ của bà ở 
Đài Bắc, Đài Loan vào 
ngày 16/01/2016, với 
tư cách là nữ lãnh đạo 
đầu tiên của Đài Loan. 

RITA LI

Theo Tòa Bạch Ốc, hôm 13/05 
Tổng thống Joe Biden đã ký 

một dự luật ủng hộ sự tiếp cận 
chính đáng của Đài Loan vào 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đạo luật lưỡng đảng S.812 chỉ 
thị ngoại trưởng Hoa Kỳ phát triển 
một chiến lược để giành lại tư cách 
quan sát viên cho Đài Loan tại Đại 
hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ 
quan ra quyết định của WHO, tìm 
cách thúc đẩy tiếng nói của hòn 
đảo tự quản này khi chính quyền 
Bắc Kinh tiếp tục nỗ lực nhằm 
cô lập và bịt miệng Đài Loan trên 
trường thế giới.

TT Biden ký 
dự luật ủng hộ 
tư cách quan 
sát viên của 
Đài Loan tại 
Đại hội đồng Y 
tế Thế giới
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MICHAEL WASHBURN
 

Theo các nhà phân tích và 
bình luận bất động sản, giá 

nhà và lãi suất vay mua nhà tăng 
mạnh trong những tháng đầu 
năm 2022 đã tác động tương 
đối ít đến người mua giàu có và 
người bán, nhưng lại tác động 
nghiêm trọng đến người Mỹ có 
thu nhập thấp hơn – và Đảng 
Dân Chủ có thể phải trả giá đắt 
cho sự thất vọng của người dân 
trong các cuộc bầu cử giữa kỳ vào 
tháng 11/2022 và hơn thế nữa.

Theo một báo cáo của Politico 
trích dẫn số liệu từ dịch vụ niêm 
yết bất động sản Zillow, khoản 
tiền trả nợ hàng tháng cho một 
căn nhà trung bình đã tăng 
19.5% trong ba tháng đầu năm, và 
tăng 38% so với một năm trước.

Một phần do lạm phát, lãi 
suất nợ nhà trung bình 30 năm 
trong tuần này lên tới 5.46%, con 
số cao nhất kể từ tháng 08/2009, 
theo thống kê của Bankrate.

Các mức lãi suất đều tăng 
lên, bao gồm lãi suất cố định 30 
năm, lãi suất cố định 15 năm, 
và lãi suất nợ nhà thay đổi 5/1 
(ARM). Vào tháng 04/2022, giá 
nhà trung bình ở Mỹ là 344,141 
USD, tăng 20.9% so với năm 
trước, Zillow cho biết.

Lạm phát, được thúc đẩy bởi 
đại dịch và các yếu tố khác trong 
đó có các chính sách tài khóa và 
tiền tệ mở rộng của chính phủ, 
đã góp phần tạo ra các tình trạng 
thị trường bất lợi – nơi các cử tri 
thu nhập thấp mà Đảng Dân Chủ 
tuyên bố là đại diện cho họ đang 
gặp khó khăn nhất. Theo các 
chuyên gia, lãi suất nợ nhà tăng 
mạnh cộng với sự thiếu hụt nhà 
chờ bán đang khiến nhiều người 
mua tiềm năng rời bỏ thị trường.

Người mua có thu nhập thấp 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất
Một số người làm việc trong lĩnh 
vực bất động sản cho biết sự 
cạnh tranh cho một lượng nhà ít 
ỏi đã lên đến mức họ chưa từng 
thấy trong nhiều năm và đặc biệt 
ảnh hưởng đến những người 
mua có thu nhập thấp.

“Tôi nghĩ rằng điều này 
có thể ảnh hưởng không cân 
đối đến phân khúc thấp. Nếu 
quý vị đang ở nhóm cao và lãi 
suất nợ nhà nằm trong khoảng 
4 hoặc 5%, thì đó không phải 
là một con số điên rồ. Nhưng 
nếu quý vị cố gắng tham gia, 
sự biến động của lãi suất có thể 
khiến quý vị phải trả giá đắt và 
khiến quý vị khó cạnh tranh 
với các nhà phát triển dùng 
tiền mặt,” ông Zachary Schorr, 
một luật sư bất động sản tại 
Los Angeles cho biết. 

“Thị trường bất động sản 
đang tăng mạnh mẽ, vượt xa 
thu nhập. Khi sự chênh lệch này 
tiếp tục gia tăng, tầng lớp thu 
nhập thấp ngày càng khó tiếp 
cận với những ngôi nhà bình 
dân,” ông nói.

Lạm phát cao và sự bất ổn 
toàn cầu được thúc đẩy bởi cuộc 
xâm lược Ukraine vào ngày 24/02 
của Nga thường được xem là các 
lý do khiến phân lời nợ nhà cao, 
nhưng chúng chỉ giải thích một 
phần lý do vì sao người mua lại 
gặp khó khăn như vậy. Theo ông 
Mark Pruner, một Giám đốc bán 
hàng tại Compass Real Estate 
ở Greenwich, Connecticut, số 
lượng nhà tương đối thấp trên 
thị trường một phần là do một số 
chủ nhà muốn bán nhưng không 

muốn phải đi tìm nhà mới trên 
thị trường hiện tại.

Ông Pruner giải thích rằng 
“Một trong những lý do khiến 
chúng ta có số nhà chờ bán thấp 
là do nhiều người bán – đặc biệt 
là những người đã mua sau thời 
kỳ suy thoái kinh tế – ‘đành chấp 
nhận’ vì họ trả lãi suất rất thấp 
trên khoản nợ nhà của họ. Nếu 
họ rao bán căn nhà của mình, 
tức là thêm nó vào kho nhà chờ 
bán và giảm bớt áp lực cho người 
mua, họ sẽ phải trả mức giá cao 
hơn, phân lời cao hơn, và các 
khoản trả góp hàng tháng cao 
hơn đáng kể” trên ngôi nhà mới 
mà họ quyết định mua.

Do đó, thị trường mà ông 
Pruner hoạt động thuận lợi hơn 
nhiều đối với những người mua 
giàu có. Ở Greenwich, 50% giao 
dịch mua bán nhà mà ông làm 
là giao dịch tiền mặt và 20% diễn 
ra không có điều kiện dự phòng 
(contingency) trong hợp đồng, 
bởi vì người mua không lo lắng 
về khả năng tài chính của họ.

Giá trung vị (median) cho 
doanh số bán nhà tại thị trường 
Pruner là 2,437,500 USD, và vào 
năm 2021, giá trị thấp nhất của 
một ngôi nhà được bán thông 
qua đại lý của ông là 450,000 
USD, ông nói.

Người mua bỏ cuộc
Đối mặt với những xu hướng 
này, một số người mua chỉ đơn 
giản là từ bỏ kế hoạch của họ.

“Xu thế này đã đến điểm mà 
các nhân viên địa ốc gần như 
không thể thực hiện công việc 
của họ. Số nhà rao bán thì ít, 
và có rất nhiều người mua hơn 
người bán," ông Mark Scheier, 
luật sư của Scheier Katin & 
Epstein, một công ty luật có 
trụ sở tại Acton, Massachusetts 
chuyên về bất động sản cho biết.

“Điều này vừa trở thành một 
trò đùa cho rất nhiều người. Sau 
sáu hoặc bảy lần cố gắng mua 
nhà, họ bỏ cuộc. Tuần trước, 
hai khách hàng nói với tôi rằng 
do lãi suất nợ nhà tăng nên họ 
không còn tham gia thị trường 
mua nữa và sẽ tiếp tục thuê. Tôi 
nghĩ quý vị sẽ chứng kiến nhiều 
người như thế hơn nữa,” ông 
Scheier nói thêm.

Tình trạng hiện tại của thị 
trường rất thuận lợi cho những 
người mua bằng tiền mặt không 
bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi lãi 
suất cho vay nợ nhà.

Ông Scheier nói: “Tôi chưa 
bao giờ thấy nhiều người mua 
bằng tiền mặt như vậy trong hơn 
bốn thập niên qua. Đó là một 
con số lớn.”

Việc thiếu nhà bán nghiêm 
trọng đến mức nếu cố gắng trở 
thành một nhân viên địa ốc tại 
thị trường này sẽ thua lỗ lớn, bà 
Cara Ameer, một chuyên viên bất 
động sản tại Coldwell Banker ở 
Quận Cam, California, cho biết.

“Các nhân viên địa ốc đang 
kiệt sức vì phải theo dõi sát sao 
kho nhà chờ bán 24/7 để thực sự 

sẵn sàng lao vào một bất động 
sản ngay khi nó được giao bán,” 
bà nói. Ngoài ra, người mua cảm 
thấy áp lực rất lớn phải mua ngay 
không cần xem nhà trước hoặc 
cam kết giá vượt xa những gì họ 
có thể đủ khả năng chi trả hợp lý 
để mua được một bất động sản 
trước khi người mua bằng tiền 
mặt nẫng tay trên.

Lãi suất nợ nhà gia tăng và 
các khoản trả góp hàng tháng 
cao hơn cho nhà gần như ảnh 
hưởng nặng nhất đến những 
người thu nhập thấp của hệ 
thống kinh tế xã hội, ngay cả khi 
họ đang suy tính mua nhà tầm 
trung. Ở Acton và Cape Cod, nơi 
ông Scheier giải quyết một số 
lượng lớn các giao dịch, một ngôi 
nhà trị giá 500,000 USD là tương 
đối khiêm tốn.

“Đối với một cặp vợ chồng 
nghèo đang cố gắng gom góp 
100,000 USD cho khoản trả 
trước (down payment), giờ họ 
sẽ phải trả thêm 500 USD một 
tháng hoặc hơn so với số tiền họ 
phải trả cách đây ba tháng. Điều 
đó sẽ tạo ra những thay đổi đáng 
kể trong toàn bộ thị trường,” ông 
Scheier nói.

Ông Scheier ghi nhận một 
số thay đổi trong các quy định 
mua nhà tại các thị trường nơi 
ông làm việc. Một số người mua 
không muốn chi tiền cho việc 
kiểm tra nhà trước khi chốt hợp 
đồng, mặc dù việc kiểm tra là cần 
thiết để cảnh báo họ về những 
hư hỏng nghiêm trọng tiềm ẩn 
hoặc sai sót cấu trúc có thể tốn 
kém để sửa chữa. Một số từ bỏ 
các khoản điều kiện dự phòng, 
vốn là các điều khoản trong hợp 
đồng mua bán nhà cung cấp cho 
người mua một lối thoát nếu 
không chốt được hợp đồng và 
người bán trả lại khoản đặt ứng 
trước và tiếp tục đăng bán nhà.

Những giấc mơ bị cản trở
Đại dịch trong hơn hai năm qua 
đã khiến một số người phải suy 
nghĩ về lối sống của họ và liệu họ 
có thể hưởng lợi từ việc có thêm 
một ngôi nhà thứ hai hay một 
nơi ở chính mới hay không, bà 
Ameer nhận xét.

Bên cạnh việc sắp xếp làm 
việc từ xa, đại dịch đã khiến 
một số người suy tính đến việc 
tận dụng lãi suất nợ nhà tương 
đối thấp của giai đoạn 2020–
2021. Đối với một số người này, 
những thay đổi về giá nhà và 
lãi suất nhà đã cản trở hoặc 
loại trừ hoàn toàn những hành 
động như vậy.

“Giá đã tăng rất nhanh và 
trong một số trường hợp, người 
mua đã hoàn toàn rời khỏi thị 
trường hoặc khiến họ phải điều 
chỉnh lại những gì họ có thể 
mua và thực hiện các thỏa hiệp 
lớn,” bà Ameer nói.

“Xu hướng này, cùng với kho 
nhà chờ bán ít, dẫn đến việc có 
nhiều đề nghị mua cho tất cả 
các loại giá, khiến giá thậm 
chí còn cao hơn so với một số 
mức giá chào bán điên rồ tại 
thời điểm ban đầu. Với việc lãi 
suất tăng, đó là bộ ba cơn bão 
hoàn hảo, thật không may cho 
những người mua và những 
người mua tiềm năng, những 
người sẽ bán nhà của họ nếu họ 
có đủ khả năng để đi nơi khác,” 
bà nói thêm.

Bà Ameer đã mô tả một thị 
trường trong đó những người 
mua tiềm năng đang phải đối 
mặt với áp lực gia tăng ở khắp 
mọi nơi. Giá thuê hiện tại mà 
họ đang trả đã tăng lên đáng kể 
khiến họ phải nghiêm túc xem 
xét việc mua nhà, nhưng sự thay 
đổi nhanh chóng của giá cả và 
lãi suất chỉ đơn giản là khiến 
giá quá cao với khả năng của 
họ. Xu hướng này cũng tương 
tự ở nhiều thị trường bất động 
sản lớn nhất và đáng mơ ước 
nhất của cả nước, từ California, 
Massachusetts, đến Florida.

“Tôi thường xuyên nói 
chuyện với các nhà nhân viên 
địa ốc, nhiều người trong số họ 
làm việc với người mua, bao 
gồm cả những người mua lần 
đầu. Đúng vậy, nhiều người đã 
rời bỏ thị trường,” ông Francois 
Gregoire, một chuyên viên bất 
động sản và thẩm định viên tại 
Tampa Bay, Florida, cho biết.

Các cuộc thẩm định mà ông 
Gregoire đã thực hiện gần đây 

ở Quận Pinellas, Florida, cho 
thấy tình hình mức độ tăng giá 
nghiêm trọng ở một số thị trường 
nhất định. Tại một khu vực phía 
đông nam Clearwater, ông lưu 
ý, giá niêm yết trung bình đã 
tăng 17.9% từ tháng 03/2021 đến 
tháng 03/2022, từ 427,500 USD 
lên 504,000 USD, và ở khu vực 
phía tây bắc St.Petersburg, mức 
trung bình đã tăng 25% từ tháng 
04/2021 đến tháng 04/2022, từ 
324,500 USD đến 405,000 USD.

Ông Gregoire cho biết, mặc 
dù một phần của sự thay đổi này 
là do người bán đổi ý và tu sửa 
các bất động sản, nhưng sự thay 
đổi về giá niêm yết là rất lớn.

Các biện pháp khắc phục 
tiềm năng
Các nhà quan sát hy vọng những 
xu hướng đáng lo ngại nhất chỉ 
là tạm thời, mặc dù rất không 
chắc chắn liệu chúng có giảm 
bớt trước cuộc bầu cử giữa kỳ 
hay không.

“Tôi nghĩ rằng Fed đang làm 
hết sức mình vào lúc này để 
kiềm chế lạm phát. Hiện tại có 
quá nhiều thứ đang diễn ra trên 
thế giới dẫn đến một vòng xoáy 
lạm phát. Cảm nhận của tôi là 
nó sẽ chững lại, và sau đó chúng 
ta sẽ bước vào một nền kinh tế 
bình thường hơn,” ông Scheier, 
luật sư địa ốc, cho biết.

Chuyên viên địa ốc Ameer 
nhận thấy một số cách khả thi 
để giảm bớt sự thiếu hụt nhà 
bán và san bằng sân chơi này 
một chút để có lợi cho người 
mua, đặc biệt là những người 
không quá giàu có. Trong phân 
tích của bà, những năm gần đây 
xu hướng mua lượng lớn các căn 
nhà để cho thuê của các công ty 
mua nhà đã góp phần làm giảm 
số lượng nhà có sẵn để bán.

“Thị trường lên xuống thất 
thường, nhưng có lẽ một số quy 
định có thể được đưa ra để giới 
hạn số lượng bất động sản nhà ở 
mà một công ty cụ thể có thể sở 
hữu trong một mã zip, quận hoặc 
thành phố nhất định,” bà nói.

Bà Ameer cũng nhận thấy 
cần phải cải thiện triển vọng cho 
những người mua có kế hoạch 
trở thành chủ sở hữu nhưng 
không thể cạnh tranh với các đề 
nghị chào mua bằng tiền mặt. 
Nhiều chương trình dành cho 
người mua nhà lần đầu không 
khả dụng cho những người mua 
kiếm quá nhiều tiền để đủ điều 
kiện [cho chương trình trợ giúp], 
nhưng lại không đủ tiền để 
tránh bị người khác trả giá cao 
hơn khi họ tìm mua nhà hoặc 
căn hộ, bà nói. Hơn nữa, cũng 
có thể thay đổi quy trình thẩm 
định giá để bảo đảm giá trị tài 
sản do các thẩm định viên thiếu 
kinh nghiệm đưa ra không được 
chính thức áp dụng.

“Quy trình định giá đã trở 
nên lỗi thời và rườm rà khiến 
người mua không thể cạnh 
tranh với các đề nghị mua bằng 
tiền mặt,” bà Ameer nói.

Nhưng đối với một số nhà 
quan sát, nhiều quy định quá 
mức sẽ khiến tình trạng thiếu 
nhà bán thêm phần bế tắc. Theo 
ý kiến   của chuyên gia bất động 
sản Gregoire, sẽ là khôn ngoan 
nếu cắt giảm những thứ hiện 
đang cản trở sự phát triển và xây 
dựng, và thường dẫn đến độ trễ 
5 năm giữa ý tưởng của một tòa 
nhà và việc hoàn thành nó.

Theo quan điểm của giám 
đốc điều hành kinh doanh bất 
động sản Pruner, sự hào phóng 
quá mức của chính phủ liên 
bang là một thủ phạm khác.

Ông Pruner nói: “Hoa Thịnh 
Đốn đã bơm 2 ngàn tỷ USD vào 
nền kinh tế, và điều đó thực sự 
khiến giá cả tăng lên. Đó là sự 
cứu trợ quá mức, nhiều hơn mức 
cần thiết. Cuối cùng quý vị phải 
đối mặt với lạm phát cung–cầu 
cổ điển, khi mà [nhu] cầu cao 
hơn cung [cấp] rất nhiều.”

 
Nguyễn Lê biên dịch

Giá nhà, lãi suất vay mua nhà tăng chóng mặt

Bảng hiệu rao bán của một ngôi nhà cho biết ngôi nhà “đang trong hợp đồng” ở Hoa Thịnh Đốn ngày 19/11/2020.

SAUL LOEB/AFP VIA GETTY IMAGES

Tổng thống Joe Biden trả lời các câu hỏi từ 
giới truyền thông sau khi đưa ra nhận xét 
về lạm phát và chi phí thấp hơn cho các gia 
đình lao động trong Thính phòng Tòa án 
phía Nam tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, 
hôm thứ Ba 10/05/2022.

YURI GRIPAS/ABACA PRESS/TNS

Hình ảnh các bất động sản cho thuê hoặc bán treo trên cửa sổ của một công ty bất động 
sản vào ngày 29/09/2021 tại Miami, Florida. 

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES
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Châu đã ngừng xuất cảng ngũ cốc.
Tuy vậy, sự gián đoạn chuỗi cung ứng 

sẽ có tác động sâu hơn đến nguồn cung 
cấp thực phẩm và năng lượng ở Đức – 
quốc gia phụ thuộc vào không chỉ ngũ cốc 
của Ukraine mà còn cả khí đốt tự nhiên 
của Nga nhiều hơn các nước EU khác.

 
Hoa Kỳ sẽ đối mặt với nhiều đau 
thương hơn 
Theo ông Martin, đó mới chỉ là sự khởi 
đầu của những gì chúng ta sẽ chứng kiến 
kể từ đầu năm nay.

Ông viện dẫn các đợt tăng lãi suất 
lớn ở Hoa Kỳ sẽ gây thêm tình trạng trì 
trệ cho nền kinh tế tiêu dùng phụ thuộc 
vào hàng nhập cảng của Trung Quốc và 
đang chịu áp lực; điều này sẽ gây thêm 
tác động lên nền kinh tế toàn cầu vốn đã 
chậm lại.

Nhưng không chỉ là lãi suất tăng sẽ 
kìm hãm hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ. 
Mọi người đã cảm nhận được tác động 
của lạm phát tới nền kinh tế tiêu dùng 
của Mỹ. Và không chỉ tầng lớp thấp 
và trung lưu đang cắt giảm chi tiêu. 
Những người giàu có hơn cũng đang 
chi tiêu ít hơn.

Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến nền 
kinh tế Hoa Kỳ là tâm lý tiêu cực của 
người tiêu dùng, bị tác động bởi các 
chính sách và sự kiện trong nước cũng 
như quốc tế. Hầu hết người Mỹ đều 
cho rằng đất nước đang đi sai hướng và 
chính phủ Tổng thống (TT) Biden đang 
khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn chứ 
không phải tốt hơn.

Từ việc bắt buộc chích vaccine, cho 
đến thực phẩm, nhà ở, và lạm phát nhiên 
liệu, người Mỹ rất tức giận về hướng 
đi của đất nước. Việc chính phủ TT 

Biden thất bại trong việc ngăn chặn ông 
Vladimir Putin xâm lược Ukraine chỉ 
làm tăng thêm tâm lý không tin tưởng 
vào chính phủ  của người Mỹ.
 
Tác động toàn cầu là không thể 
tránh khỏi
Không có gì ngạc nhiên khi ông Martin 
không phải là chuyên gia quan sát duy 
nhất nhìn ra những vấn đề lớn đối với 
nền kinh tế toàn cầu. Nhiều người khác 
cũng nhìn thấy các xu hướng tiêu cực 
tương tự sắp xảy đến.

Chẳng hạn, nhà kinh tế thương mại 
Vincent Stamer thuộc Viện Kinh tế Thế 
giới Kiel của Đức cũng nhận thấy khó 
khăn lớn đối với EU và nền kinh tế toàn 
cầu trong nửa cuối năm nay.

Việc tắc nghẽn nguồn cung ứng các 
phụ tùng không thể thiếu của xe hơi đơn 
giản như cụm dây điện cho các nhà sản 
xuất xe hơi của Đức hoặc khí neon được 
dùng trong sản xuất chất bán dẫn được 
sản xuất độc quyền tại Ukraine – nơi sản 
xuất 50% khí neon tinh khiết trên thế giới.

Về tác động toàn cầu, sự gián đoạn 
nguồn cung trong xuất cảng nguyên liệu 
thô của Nga sẽ tác động sâu sắc hơn đến 
nền kinh tế toàn cầu. Hơn 2,100 công ty 
Hoa Kỳ và 1,200 công ty Âu Châu phụ 
thuộc vào ít nhất một nhà cung cấp độc 
quyền hoặc gần như độc quyền có trụ sở 
tại Nga. Những con số này tăng vọt lên 
300,000 khi tính cả các nhà cung cấp 
gián tiếp.

Hậu quả là sự gián đoạn chuỗi cung 
ứng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai 
gần. Thậm chí, sự gián đoạn và thiếu hụt 
lớn có thể trở thành chuyện thường tình 
trước cuối năm 2022.

Ông Mark Manduca, giám đốc đầu tư 

của GXO Logistics, đồng tình với đánh giá 
này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây 
trên Bloomberg, ông lưu ý rằng lạm phát 
và lãi suất có rủi ro tăng giá rõ ràng, và tác 
động của cả hai, cũng như tình hình chuỗi 
cung ứng xấu đi, sẽ trở nên tồi tệ hơn khi 
chúng ta bước sang nửa cuối năm nay.

 
Đây có phải là một phần của cuộc 
tái thiết?
Nói cách khác, nền kinh tế, cuộc sống 
của chúng ta, và thời đại sắp trở nên khó 
khăn hơn. Lập luận rất đơn giản nhưng 
thuyết phục. Khi hàng tồn kho bắt đầu 
cạn kiệt, tình trạng thiếu hàng sẽ xảy ra 
và giá cả sẽ tăng lên – thậm chí có thể 
khá đột ngột.

Không có gì bí ẩn ở đây cả. Thế 
nhưng Bắc Kinh và Moscow đã mong đợi 
bao nhiêu trong những tác động này?

Vào thời điểm viết bài này, Trung 
Quốc đang niêm phong các lối ra vào 
các căn hộ ở Thượng Hải và thực hiện 
các biện pháp cực đoan khác tại các khu 
đô thị và sản xuất lớn như Quảng Châu 
ở phía Nam và Cát Lâm ở phía Bắc, nơi 
có nhiều nhà máy sản xuất xe hơi. Lệnh 
phong tỏa được ban bố với lý do áp dụng 

chính sách “không khoan nhượng” 
nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể 
virus Trung Cộng tiếp theo.

Nhưng liệu virus có phải là thứ mà 
Bắc Kinh muốn ngăn chặn? Hay chính là 
các chuỗi cung ứng cho Hoa Kỳ mà Bắc 
Kinh có ý muốn giảm thiểu?

Liệu Bắc Kinh có bổ sung biện pháp 
kích thích chi tiêu để thúc đẩy nhu cầu 
nội địa đối với hàng hóa thường được xuất 
cảng ra thị trường ngoại quốc không?

Liệu việc Nga thôn tính Ukraine cuối 
cùng có nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng 
khắp phương Tây và ngoài phạm vi đó 
ra không?

Liệu Trung Cộng có cung cấp cho Nga 
nhiều viện trợ tài chính hơn để tiếp tục 
đi theo con đường hiện tại có thể khiến 
các nền kinh tế phương Tây chao đảo 
trước cuối năm nay?

Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên 
cũng có thể là “Có”.

Tất nhiên có vẻ như chúng ta đang 
chứng kiến sự khởi đầu của những gì 
dường như là một cuộc tái thiết nhanh 
chóng và đáng sợ của nền kinh tế toàn 
cầu theo một số điều kiện rất khác biệt.

Hoặc có thể là cuộc tái thiết này sẽ 
dẫn đến cuộc tái thiết khác?

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

Ông James R. Gorrie là tác giả 
của “The China Crisis” (Cuộc Khủng 
Hoảng Trung Quốc, Nhà xuất bản 
Wiley, 2013) và viết trên blog của mình, 
TheBananaRepublican.com. Ông hiện 
đang sinh sống tại Nam California.
 
Huệ Giao biên dịch

Quốc gia Trung Quốc gần đây đã 
đưa ra một tuyên bố nhằm thắt chặt 
kiểm soát việc xuất ngoại “không 
thiết yếu” của công dân Trung 
Quốc nhân danh kiểm soát đại dịch.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 
12/05, nhà cầm quyền này cho biết 
ông Hứa Cam Lộ (Xu Ganlu) – Thứ 
trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc 
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc 
gia – trong cuộc họp hai ngày trước 
đó đã yêu cầu hạn chế cấp và phê 
chuẩn hộ chiếu cũng như giấy tờ 
xuất cảnh cho công dân Trung 
Quốc, nhằm hạn chế nghiêm ngặt 
các chuyến xuất cảnh “không 
thiết yếu” để kiểm soát đại dịch 
COVID-19.

Các biện pháp kiểm soát xuất 
cảnh ngay lập tức gây xôn xao trên 
mạng, với một số cư dân mạng 
nhận xét: “Việc bế quan tỏa cảng 
đất nước thực sự đã bắt đầu!”

Hôm 13/05, phản hồi về các 
video lan truyền, Cục Quản lý Xuất 
nhập cảnh phủ nhận rằng họ đã 

“đình chỉ hộ chiếu” và làm mất hiệu 
lực thẻ cư trú bằng cách “cắt góc thẻ 
xanh.” Chính quyền một lần nữa 
nhấn mạnh sự cần thiết của việc 
giảm thiểu các hoạt động xuyên 
biên giới không cần thiết.

Các cơ quan hải quan ở Bắc 
Kinh, Thượng Hải, và Quảng Châu 
cũng ra thông báo phủ nhận thông 
tin các nhân viên đã cắt giấy thông 
hành của công dân Trung Quốc.

Chính sách này là một cú hích 
lớn vào “phong trào bỏ chạy” phổ 
biến gần đây, khi mà ngày càng 
nhiều người Trung Quốc di cư sang 
các nước phương Tây. Tâm lý như 
vậy đã khiến nhiều người Trung 
Quốc đặt câu hỏi về các tuyên bố 
chính thức của nhà cầm quyền này.

“Tôi không hiểu sao lại cần phải 
hạn chế mọi người rời khỏi đất 
nước vì đại dịch?” một cư dân mạng 
có biệt danh là “Xuân Phong Liễu 
Nhất Chi” cho biết trên mạng xã hội. 

“[Nếu đó là để kiểm soát đại dịch], 
điều nên hạn chế là nhập cảnh hơn 
là xuất cảnh khỏi đất nước.”

Một cư dân mạng khác đã chia 
sẻ một ảnh chụp màn hình trên 

mạng xã hội cho thấy một thông 
báo an ninh được dựng lên ở phi 
trường Phố Đông Thượng Hải có 
nội dung: “Bất kỳ ai thù ghét đất 
nước và Đảng [CSTQ] sẽ không 
được phép xuất cảnh.”

Một thông báo khác viết, “Bất kỳ 
ai có động cơ xấu muốn xuất cảnh, 
thì văn bản chúng từ và giấy tờ tùy 
thân của họ sẽ bị tiêu hủy tại chỗ.”

“Phi trường Phố Đông đầy những 
người mắc kẹt, vô gia cư, không thể 
bắt chuyến bay và không thể trở về,” 
một cư dân mạng đăng tải về tình 
hình tại phi trường.

Trong một chủ đề trên mạng xã 
hội có nhan đề “Thảo luận về việc 
sang Hoa Kỳ”, một bài đăng cho 
thấy một người mẹ có thẻ xanh Hoa 
Kỳ (thẻ thường trú nhân) đi cùng 
đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ của cô 
đang cố gắng rời phi trường Quảng 
Châu để đến Hoa Kỳ. Thẻ xanh của 
cô đã bị nhân viên hải quan cưỡng 
chế cắt khiến cô không thể rời khỏi 
đất nước. Nhiều người khác đã trải 
qua phương thức đối đãi tương tự.

Ngoài việc hạn chế người Trung 
Quốc ra ngoại quốc, chính quyền 
cũng thắt chặt kiểm soát di cư theo 
diện đầu tư từ Trung Quốc ra ngoại 
quốc. Ảnh chụp màn hình của một 
văn bản chính thức đã được lan 
truyền trên mạng xã hội kể từ hôm 
01/05, trong đó nhà cầm quyền yêu 
cầu các văn phòng công chứng đình 
chỉ việc công chứng cho các khoản 
đầu tư ra ngoại quốc.

“Chế độ Trung Quốc không có 
cơ sở pháp lý nào để hạn chế công 
dân ra ngoại quốc với danh nghĩa 
ngăn chặn đại dịch,” ông Lại Kiến 
Bình (Lai Jianping), một luật sư 
Trung Quốc hiện sống ở Canada, 
nói với The Epoch Times. “Tôi 
không nghĩ việc này có liên quan 
gì đến đại dịch, nhưng nó cho thấy 
nhà cầm quyền này đang ngắt kết 
nối với thế giới.”

Kiểu hành xử này của nhà cầm 
quyền đã tiếp diễn trong nhiều năm, 
mặc dù hiện nay nó đã chuyển từ 
chủ yếu nhắm vào những người bất 
đồng chính kiến   sang nhắm vào 
công chúng, ông Đổng Quảng Bình 
(Dong Guangping), một nhà hoạt 
động nhân quyền từng là công an 

ở Trung Quốc đại lục, nói với The 
Epoch Times hôm 12/05.

Ông nói: “Nhiều nơi đã ra thông 
báo kiểm soát chặt chẽ người xuất 
cảnh. Cả nước cũng có yêu cầu 
người dân giao nộp hộ chiếu, đình 
chỉ học sinh tiểu học và trung học 
cơ sở xin cấp hộ chiếu. Trung Cộng 
đã viện nhiều lý do khác nhau như 
phòng chống đại dịch để cấm người 
dân xuất cảnh.”

Ông Lại nói rằng có ba mục đích 
chính đằng sau những hạn chế mới 
của nhà cầm quyền:

“Đầu tiên là để tăng cường kiểm 
soát thân thể đối với công dân 
Trung Quốc và ngăn họ chạy trốn 
khỏi Trung Quốc đại lục. Thứ 
hai, họ muốn giảm sự tiếp xúc của 
người dân Trung Quốc với thế giới 
bên ngoài và phương Tây để tẩy não 
họ tốt hơn. Thứ ba, nền kinh tế của 
họ hiện đang suy giảm, và chỉ ngày 
càng tệ hơn. Nhà cầm quyền này 
muốn thắt chặt kiểm soát hối đoái 
của mình để giữ lượng hối đoái đang 
vô cùng hạn chế lưu lại trong nước.”

Ông nói rằng việc Trung Cộng 
trực tiếp làm hỏng hộ chiếu của 
công dân Trung Quốc, thẻ xanh 
của Hoa Kỳ hoặc thẻ Lá Phong của 
Canada dành cho thường trú nhân, 
là vi phạm hiến pháp Trung Quốc.

Kể từ khi tình trạng phong tỏa 
do COVID-19 bắt đầu ở Thượng 
Hải, làm dấy lên một cuộc khủng 
hoảng nhân đạo, số lượt tìm kiếm 
trực tuyến về di cư ra ngoại quốc đã 
tăng lên hàng chục lần. Ông Lại cho 
biết điều này cho thấy nhiều người 
Trung Quốc đã mất lòng tin vào 
chính quyền và hiện đang thể hiện 
quan điểm bằng cách rời đi. 

 
Bản tin có sự đóng góp của Lin Yun
Thanh Nhã biên dịch

dân khi những cư dân này được 
thông báo rằng họ cần được cách ly 
sau khi một người hàng xóm có kết 
quả xét nghiệm dương tính.

“Mục đích là để chúng tôi có thể 
cách ly bất kỳ ca dương tính nào,” 
có thể nghe thấy tiếng một trong 
các viên cảnh sát nói như vậy.

Một cảnh sát khác nói: “Không 
phải là các vị muốn làm gì thì làm 
– trừ phi các vị ở Mỹ. Đây là Trung 
Quốc.” “Đừng hỏi tôi tại sao. Không 
có lý do tại sao. Chúng ta phải tuân 
thủ các chỉ thị của quốc gia và các 
chính sách kiểm soát dịch bệnh.”

Trong một video lan truyền 
khác từ Douyin, một phiên bản 
Tiktok của Trung Quốc, có thể 
nghe thấy tiếng một số nhân viên 
tổ dân phố mặc đồ bảo hộ đang 
tuần tra trên một con đường vắng 
nói: “Mọi người xin đừng ra ngoài. 

Nếu một người bị dương tính, tất cả 
mọi người trong tòa nhà sẽ bị đưa 
đi cách ly.”

The Epoch Times không thể xác 
minh tính xác thực của các video này.

‘Vô vọng’
Quan chức thành phố Thượng Hải 
Kim Thần (Jin Chen) xác nhận 
trong cuộc họp báo hôm 10/05 rằng 
các nhân viên y tế cần khử trùng 
nhà của những người có kết quả xét 
nghiệm dương tính. Vị quan chức 
này nhắc nhở cư dân thông báo cho 
nhân viên y tế về các vật dụng cần 
được bảo vệ đặc biệt.

Lo ngại càng gia tăng sau khi 
các đoạn ghi âm xuất hiện trên 
mạng xã hội cho thấy các viên chức 
khu phố ở Thượng Hải yêu cầu 
người dân giao chìa khóa nhà để 
nhân viên y tế khử trùng.

Một cư dân họ Trần nói với The 
Epoch Times rằng người dân ở thị 
trấn Bắc Thái (Beicai) đã được yêu 
cầu giao chìa khóa khi họ bị đưa đi 
cách ly.

Ông cho biết, sau đó các nhân 
viên y tế đã đến nhà và phun thuốc 
khử trùng trên sàn nhà, đồ đạc, 
giường nệm, và họ ném tất cả thực 
phẩm lạnh và đông lạnh xuống sàn 
khi khử trùng tủ lạnh.

Ông nói: “Mọi người rất tức giận 
khi họ trở về nhà sau hai tuần cách 
ly: Thức ăn bị mốc meo ôi thiu cả… 
và ruồi nhặng thì bay khắp nơi.”

Điều này đã khiến dư luận 
phẫn nộ và đặt ra câu hỏi về tính 
hợp pháp của các biện pháp cực 
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Thượng Hải đã bước vào tuần 
thứ bảy của đợt phong tỏa, 

và các biện pháp chỉ trở nên khắc 
nghiệt hơn khi các quan chức bị 
áp lực phải cho cách ly tất cả các 
ca lây nhiễm COVID-19 trong các 
cộng đồng theo tiêu chuẩn “zero 
COVID” của chính quyền. Điều 
này đã khiến cho hàng triệu cư 
dân không còn chút hy vọng nào.

Tại một số khu vực của thành 
phố, nếu một tòa nhà chung cư có 
một ca dương tính thì tất cả các 
cư dân của tòa nhà đó phải được 
chuyển đến các cơ sở cách ly. Đồng 
thời, những người bị nhiễm phải 
giao chìa khóa nhà để nhân viên y 
tế có thể khử trùng nhà của họ.

Một số cư dân Thượng Hải kể 
rằng các khu vực lân cận của họ 
đã thông báo về “thời kỳ tĩnh lặng” 
khi không ai được phép rời khỏi 
nhà và việc giao hàng bị tạm dừng 
mặc dù không có thông báo chính 
thức nào.

Những chính sách nghiêm ngặt 
như vậy đã giáng thêm đòn nặng 
vào những cư dân của thành phố 
25 triệu người này. Người dân ở đây 
đang lệ thuộc vào việc giao hàng để 
có được thực phẩm và các nhu yếu 
phẩm hàng ngày khác trong khi họ 
bị giới hạn trong nhà.

Các hạn chế thắt chặt này được 
đưa ra sau khi lãnh đạo Trung 
Cộng Tập Cận Bình lần đầu tiên đề 
cập đến sự bùng phát đại dịch tại 
Thượng Hải. Theo đài truyền hình 
nhà nước CCTV, trình bày tại cuộc 

họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính 
trị gồm bảy thành viên hôm 05/05, 
ông Tập tuyên bố sẽ giành chiến 
thắng trong cuộc chiến mà ông gọi 
là “đại chiến bảo vệ Thượng Hải”, 
đồng thời đưa ra cảnh báo cho bất 
kỳ ai có nghi vấn về chính sách 
zero COVID.

Theo một tuyên bố chính thức, 
sau cuộc họp tại Bắc Kinh, hôm 
06/05, Bí thư Thành ủy Thượng 
Hải Lý Cường (Li Qiang) đã ra 
lệnh cho các quan chức “ban hành 
mệnh lệnh quân sự ở tất cả các cấp 
và thực hiện các hành động kiên 
quyết và mạnh mẽ hơn để vượt qua 
trận đại chiến và những thử thách 
to lớn này.”

‘Một người dương tính, cả tòa 
nhà bị cách ly’
Theo các thông báo của cộng đồng 
dân cư lan truyền trên mạng, cư 
dân sẽ được đưa đến các cơ sở cách 
ly tập trung nếu ai đó trong tòa nhà 
có kết quả xét nghiệm dương tính. 
Cuối tuần qua, nhiều người đã chia 
sẻ trên Weibo – một trang mạng 
xã hội giống Twitter rằng họ đã 
bị cưỡng bức đưa đi cách ly. Hôm 
10/05, hashtag “một người dương 
tính, cả tòa nhà bị cách ly” đã thu 
hút được 1 triệu lượt xem.

Khi được hỏi về tuyên bố này tại 
một cuộc họp cùng ngày, các quan 
chức thành phố đã định nghĩa về 
các ca tiếp xúc gần nội trong một 
tòa nhà bị phong tỏa là gồm những 
cư dân sống ở tầng trên hoặc tầng 
dưới nơi một người có kết quả xét 
nghiệm dương tính. Trước đây, 
những người ở chung căn hộ hoặc 
sống cùng tầng với những ca dương 
tính được coi là tiếp xúc gần. Các 
tiêu chí được mở rộng này có nghĩa 
là nhiều người hơn trong cùng một 
tòa nhà hiện nay có nguy cơ bị đưa 
đến trung tâm cách ly mặc dù các 
quan chức đã kêu gọi tránh cách 
tiếp cận “rập khuôn cho tất cả”.

Trong một đoạn video được chia 
sẻ rộng rãi, cảnh sát trong trang 
phục bảo hộ tranh luận với người 

‘Giống như một nhà tù’:
Cư dân Thượng Hải tuyệt 
vọng sau 6 tuần phong tỏa

Trung Quốc phủ nhận việc 
đình chỉ hộ chiếu, cắt góc thẻ 
cư trú ngoại quốc để ngăn 
người dân xuất ngoại

Hôm 10/05, 
hashtag 

“một người 
dương tính, 
cả tòa nhà 
bị cách ly”  
trên Weibo 
đã thu hút 
được 1 triệu 
lượt xem.

Sự bùng phát trở lại của 
virus Trung Cộng, các đợt 
phong tỏa, và cuộc xâm 
lược của Nga đe dọa sẽ tàn 
phá nền kinh tế toàn cầu 
một cách nghiêm trọng hơn

JAMES GORRIE

Cho đến giờ, tất cả chúng 
ta đều đã nghe nói về nghị 
trình “Đại Tái thiết” (The 
Great Reset) xuất phát từ 

những người cuồng tín độc 
tài kỹ trị tại Diễn đàn Kinh tế 

Thế giới. Nhưng cho đến nay, nghị trình 
này vẫn chưa trở thành hiện thực.

Ngày mai, tất nhiên, là một ngày khác.
Chúng ta nên dự đoán những tác 

động kinh tế nào từ sự gián đoạn chuỗi 
cung ứng mà chúng ta đang gặp phải?

Chúng ta có nên mong đợi sự trở 
lại của điều gì đó ít nhất trông bình 
thường hơn khi đại dịch này có vẻ như 
sắp kết thúc?

Thật không may, điều đó không có 
khả năng xảy ra. Trong thực tế, con 
đường có lẽ còn gập ghềnh hơn nhiều kể 
từ đây trở đi.

Các gián đoạn trong năm 2022 sẽ 
còn tồi tệ hơn
Theo các nhà quan sát kinh tế như ông 

Richard Martin, giám đốc điều hành tại 
IMA Á Châu, sự gián đoạn chuỗi cung 
ứng mà chúng ta đã thấy trong năm 2020 
và 2021 sẽ trở nên “nhỏ bé” bởi những gì 
sẽ đến vào cuối năm nay. Hoạt động sản 
xuất của các nhà máy Trung Quốc đã 
chậm lại do các đợt phong tỏa, hoạt động 
vận chuyển hàng cũng vậy, với việc các 
tàu chở hàng bị chậm trễ trong quá trình 
giao hàng của họ.

Ông Martin nhìn thấy một triển vọng 
khá ảm đạm đối với nền kinh tế toàn cầu 
từ đầu năm nay. Ông lưu ý rằng ngoài 
chính sách phong tỏa “không khoan 
nhượng” hà khắc của Trung Cộng liên 

quan đến virus Trung Cộng, thì cuộc 
chiến ở Ukraine đang đổ thêm dầu vào 
ngọn lửa chuỗi cung ứng. Điều này có 
liên quan sâu rộng đến Liên minh Âu 
Châu (EU), vốn phụ thuộc khoảng 1/4 
lượng nhập cảng ngũ cốc và dầu thực 
vật, trong đó gần một nửa lượng bắp của 
họ phụ thuộc vào Ukraine.

Đương nhiên, đó không chỉ là những 
đợt phong tỏa ở Trung Quốc và cuộc 
chiến ở Ukraine, mà còn là phản ứng dây 
chuyền và tác động lớn nhất bắt đầu từ 
đó. Và chắc chắn không thể bỏ qua sự 
phối hợp trong các chính sách ngoại giao 
của Trung Quốc và Nga. Đây không phải 

là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi nói 
đến thời điểm Nga xâm lược Ukraine và 
các cuộc phong tỏa trên diện rộng của 
Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến các 
khu vực sản xuất lớn.

 
Thiếu hụt lương thực và những 
thách thức đối với Âu Châu 
Tuy nhiên, cả hai chính sách đó đều dẫn 
đến việc gián đoạn chuỗi cung ứng, tác 
động đến các nền kinh tế phương Tây và 
nguồn cung cấp thực phẩm cho Bắc Phi. 
Vấn đề thứ hai đặc biệt quan trọng, vì tình 
trạng thiếu lương thực, nếu không được 
giải quyết, có thể gây ra tình trạng nhập cư 
ồ ạt từ khu vực Bắc Phi vào Âu Châu.

Âu Châu đã và đang đối phó với dòng 
người tị nạn kinh tế lớn đang băng qua 
Địa Trung Hải. Dòng người chết đói sẽ 
tạo thêm gánh nặng đáng kể cho các 
chính phủ Âu Châu. Nạn đói là một mối 
đe dọa thực sự, vì một số chính phủ Âu 

‘Cuộc tái thiết toàn cầu’ của mối quan hệ đối tác Trung–Nga
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đoan này.
Giáo sư Đồng Chi Vĩ (Tong 

Zhiwei), giảng viên luật tại Đại 
học Khoa học Chính trị và Luật 
Hoa Đông, đã viết trong một bài 
luận được lan truyền rộng rãi trên 
Weibo hôm 07/05 cho rằng những 
hành vi đó là bất hợp pháp và cần 
phải dừng lại.

“Không có tổ chức nào ở 
Thượng Hải có quyền yêu cầu 
người dân giao nộp chìa khóa và 
vào nhà của họ để ‘khử trùng,’” 
ông Đồng viết. “Bất kỳ hành vi sử 
dụng biện pháp cưỡng chế nào để 
cưỡng bức đưa người dân đến các 
cơ sở cách ly đều là bất hợp pháp.”

Ông Lưu Đại Lực (Liu Dali), 
một luật sư của một trong những 
công ty luật lớn nhất Trung Quốc, 
đã viết một lá thư tương tự cho các 
nhà chức trách.

Cả hai bức thư đã bị kiểm duyệt 
trên mạng Internet Trung Quốc. 
Các bài đăng từ tài khoản mạng xã 
hội của ông Đồng trên trang Weibo 
đã bị chặn kể từ hôm 08/05.

Việc kiểm soát nghiêm ngặt đã 
khiến một số người không thấy 
được hy vọng nào để sớm được tự 
do vì các nhà chức trách có mục 
tiêu chấm dứt sự lây lan của biến 
thể Omicron đang lan nhanh. Hôm 
09/05, Thượng Hải đã ghi nhận 
3,014 ca, giảm so với 3,947 ca một 
ngày trước đó mặc dù người dân đã 
nhiều lần cho biết rằng các số liệu 
chính thức được báo cáo chưa đầy 
đủ do chính quyền che giấu thông 
tin mà họ cho là có hại cho hình 
ảnh của họ.

Theo hãng thông tấn nhà nước 
The Paper, hôm 10/05, hai tuyến 
tàu điện ngầm cuối cùng đã tạm 
ngừng hoạt động.

Một cư dân Phố Đông họ Vương 
cho biết luôn có một hoặc hai ca 
dương tính sau khi xét nghiệm bắt 
buộc đối với tất cả các cư dân của 
33 tòa nhà chung cư trong cộng 
đồng của anh.

“Tất cả các cư dân đang phàn 
nàn. Có vẻ như không có hy vọng 
nới lỏng các hạn chế. Chúng tôi có 
thể bị phong tỏa cho đến ngày cuối 
cùng của năm nay,” anh Vương nói 
với The Epoch Times hôm 09/05. 
“Mọi người đang tuyệt vọng.”

“Giống như một nhà tù,” cô 
Coco Vương, một cư dân Thượng 
Hải sống trong tình trạng phong tỏa 
này cho biết. “Chúng tôi không sợ 
virus. Chúng tôi sợ chính sách này.”

Bản tin có sự đóng góp của Lạc Á, 
Dịch Như, Lâm Sầm Tâm, và Reuters
Khánh Ngọc biên dịch

Người dân test COVID-19 tại một khu dân cư ở 
Thượng Hải vào ngày 22/04/2022.

Lối vào của một khu dân 
cư bị rào chắn trong đợt 
phong tỏa Thượng Hải, 
hôm 05/05/2022.

Một người dân nhìn ra 
khoảng trống của hàng 
rào tại một khu dân cư 
trong thời gian phong 
tỏa ở Thượng Hải, hôm 
05/05/2022. 
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Mọi người đứng tại quầy làm thủ tục ở sân bay 
quốc tế Hồng Kiều, Thượng Hải ngày 21/3/2022.

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

Một máy gặt đập liên hợp chuyển lúa mì vào một chiếc 
xe tải trên một cánh đồng gần làng Hrebeni ở vùng Kyiv, 
Ukraine, hôm 17/07/2020. Việc Nga xâm lược Ukraine 
có thể đồng nghĩa với việc có ít bánh mì hơn trên bàn 
ăn của nhiều quốc gia nơi hàng triệu người đã đang 
chật vật để tồn tại. 

Hàng rào xanh chặn lối vào các cửa hàng và nhà dân 
trên một con phố ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 
24/04/2022.
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điều khoản mạnh mẽ nhất tại một 
cuộc họp của Bộ Chính trị hồi đầu 
tháng Năm. Ủy ban Thường vụ do 
ông chủ Tập Cận Bình làm Chủ 
tịch cho biết Trung Quốc sẽ “dốc 
hết mọi phương tiện và nỗ lực” để 
chấm dứt COVID-19. Và có lẽ đáng 
báo động nhất đối với các nhà kinh 
tế, là Trung Cộng đã bỏ qua bất 
kỳ lời hứa nào nhằm hỗ trợ hoặc 
giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh 
tế quốc gia.

Tổng sản lượng quốc nội (GDP) 
của Trung Quốc dự kiến tăng 
trưởng chính thức 5.5% vào năm 
2022? Tất cả đã thay đổi rồi.

Các chỉ số hàng đầu đang bắt 
đầu cho thấy mức độ thiệt hại sắp 
tới. Hồi tháng Tư, lĩnh vực dịch vụ 
của Trung Quốc đã thu hẹp với tốc 
độ nhanh nhất kể từ tháng Hai năm 
2020, những ngày đầu của đại dịch.

Chỉ số hoạt động Kinh doanh 
Dịch vụ Tổng hợp độc lập của 
Trung Quốc của tạp chí kinh tế Tài 
Tân đã giảm xuống mức 36 trong 
tháng Tư từ mức 42 trong tháng 
Ba, mức giảm hàng tháng thứ tư 
liên tiếp. Con số trên 50 có nghĩa 
là khu vực dịch vụ đang mở rộng, 
vì vậy số liệu là 36 có nghĩa là khu 
vực dịch vụ của đất nước đang bị 
thu hẹp mạnh.

Một chỉ số kinh tế khác về lĩnh 
vực sản xuất, PMI sản xuất của 
Trung Quốc của tạp chí Tài Tân, 
cũng giảm xuống mức 46 trong 
tháng Tư từ mức 48 trong tháng 
Ba. Số liệu này đã giảm với tốc độ 
nhanh nhất kể từ tháng Hai năm 

2020 và cho thấy rằng các đơn 
đặt hàng của nhà máy đang chậm 
lại, với nguyên nhân chính là do 
các đợt phong tỏa liên quan đến 
COVID đang diễn ra.

Triển vọng kinh tế ảm đạm đã 
khiến ĐCSTQ công khai tuyên bố 
rằng sẽ có chính sách hỗ trợ.

Một là cắt giảm thuế, trong đó 
có các khoản tín dụng thuế giá trị 
gia tăng (VAT), mà Quốc vụ viện 
gần đây đã hứa với các công ty. 
Một sự nới lỏng chính sách tiềm 
năng khác là giúp lĩnh vực công 
nghệ. Sau nhiều tháng hùng biện 
xung quanh việc điều chỉnh “nền 
kinh tế nền tảng” của Trung Quốc, 
thông điệp gần đây từ truyền thông 
do nhà nước kiểm soát đã dịu giọng 
phần nào, trong đó có việc công bố 
các nỗ lực chính thức nhằm thúc 
đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và mở 
rộng hỗ trợ hậu cần để khuyến 
khích lĩnh vực này “phát triển lành 
mạnh”. Có lẽ Bắc Kinh đã nhận 
ra rằng “các nền tảng công nghệ” 
có thể giúp làm dịu cuộc sống 
của người tiêu dùng trong các đợt 
phong tỏa hà khắc của nước này.

Một bài báo gần đây trên tờ 
Economic Daily, một tờ báo do 
ĐCSTQ kiểm soát, đã xác nhận sự 
dịch chuyển chính sách khỏi các 
biện pháp quản lý cứng rắn chống 
lại các công ty công nghệ. Bài báo 
tuyên bố rằng các biện pháp quản 
lý quá mức bắt đầu từ năm 2020 sẽ 
kết thúc, sau đó là sự giám sát bằng 
“các quy tắc và dựa vào thị trường” 
đối với lĩnh vực này.

Còn nữa. Gần đây, Thủ tướng 
Lý Khắc Cường cũng tuyên bố 
hỗ trợ toàn bộ lĩnh vực xuất cảng 
quan trọng, bao gồm việc chính 
phủ trung ương trợ giúp để có 
được các đơn đặt hàng hàng hóa 
ở ngoại quốc, giữ đồng nhân dân 
tệ ổn định, và mở rộng kho hàng 
do chính phủ hỗ trợ và tài trợ cho 
hàng tồn kho.

Tuy nhiên, lĩnh vực địa ốc sẽ 
khó có thể phục hồi trong tương 
lai gần. Mặc dù đã dỡ bỏ các hạn 
chế mua nhà ở nhiều thành phố 
của Trung Quốc, doanh số bán 
nhà trong tháng Tư năm 2022 vẫn 
chưa bằng một nửa so với tháng 
này hồi năm ngoái.

Trang web kinh doanh Yicai 
Global báo cáo rằng doanh số bán 
hàng tại 100 nhà phát triển hàng 
đầu của Trung Quốc đã giảm 59% 
trong tháng Tư so với tháng này 
năm 2021 và giảm 16% so với tháng 
trước. Chắc chắn là nền kinh tế 
đang chậm lại và các hạn chế do 
COVID đang diễn ra đã làm ảnh 
hưởng đến nhu cầu vay và chi tiêu 
của người tiêu dùng.

Các công ty toàn cầu có hoạt 
động rộng khắp ở Trung Quốc có 
thể đã cảm nhận được tình trạng 
khủng hoảng. Nhưng một lĩnh vực 
— là hàng xa xỉ — có thể tiếp tục 
thu hẹp ở Trung Quốc bất chấp các 
biện pháp gần đây nhằm kích thích 
nền kinh tế.

Đó là do cuộc đàn áp đang diễn 
ra với các tỷ phú và sai phạm của 
các đảng viên Trung Cộng khó có 
thể suy giảm. Các chuyên gia tin 
rằng cuộc đàn áp này có thể khiến 
nhu cầu hàng xa xỉ giảm sút hơn 
nữa, như đã diễn ra trong làn sóng 
gần nhất của chiến dịch chống 
tham nhũng vào năm 2012.

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

Tác giả Fan Yu là một chuyên 
gia trong lĩnh vực tài chính và 
kinh tế và đã đóng góp các phân 
tích về nền kinh tế Trung Quốc từ 
năm 2015.

Vân Du biên dịch

ZACHARY STIEBER

Hôm 16/05, Thụy Điển đã chính 
thức tuyên bố sẽ làm đơn xin 

gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO), và nhanh 
chóng nhận được sự ủng hộ từ một 
nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ.

“Chính phủ đã quyết định thông 
báo cho NATO rằng Thụy Điển 
mong muốn trở thành thành viên 
của liên minh,” Thủ tướng Thụy 
Điển Magdalena Andersson nói với 
các phóng viên tại Stockholm. “Và 
đại sứ NATO của Thụy Điển sẽ sớm 
thông báo cho NATO về điều này. 
Sau đó, các cuộc đàm phán để gia 
nhập sẽ bắt đầu.”

Trước đó, bà Andersson cho 
biết, quyết định này được thúc đẩy 
một phần bởi tuyên bố mới đây của 
Phần Lan về việc quốc gia này sẽ gia 
nhập NATO.

“Nếu Thụy Điển là quốc gia duy 
nhất ở khu vực Biển Baltic không 
phải là thành viên của NATO, 
chúng tôi sẽ ở một vị trí rất dễ bị tấn 
công. Chúng tôi không thể loại trừ 
việc Nga sẽ gia tăng sức ép đối với 

Thụy Điển sau đó,” bà nói.
Trong khi đó, Lãnh đạo Thiểu 

số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch 
McConnell (Cộng Hòa–Kentucky) 
nói với các phóng viên tại Thụy 
Điển rằng ông tin tưởng Quốc hội 
Hoa Kỳ sẽ phê chuẩn đơn của quốc 
gia này vào tháng Tám. Một phái 
đoàn thượng nghị sĩ Đảng Cộng 
Hòa từ Kentucky đang thăm khu 
vực này để bày tỏ sự ủng hộ trong 
bối cảnh Nga gây hấn bằng cuộc 
xâm lược Ukraine.

Các nhà lãnh đạo Phần Lan, với 
sự hậu thuẫn từ các nhà lập pháp 
Hoa Kỳ, cuối tuần qua (14–15/05) đã 
tuyên bố rằng quốc gia này sẽ chính 
thức nộp đơn xin gia nhập NATO.

Theo quy định của NATO, mọi 
thành viên đều phải đồng ý trước 
khi một thành viên mới gia nhập.

Có ít nhất một thành viên đã 
phản đối sự gia nhập của Phần Lan 
và Thụy Điển.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho 
biết sự phản đối là do hai quốc gia này 
được cho là ủng hộ các nhóm khủng 
bố. Hôm 15/05, Ngoại trưởng Thổ 
Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với các 

phóng viên ở Đức rằng Phần Lan và 
Thụy Điển cũng nên gỡ bỏ các hạn 
chế xuất cảng đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói: “Tôi không nói điều 
này như một quân bài mặc cả. Tôi 
đang nói điều này như một yêu cầu 
của liên minh. Nhưng nghi ngờ và 
lo ngại về hai quốc gia này là hiển 
nhiên, đặc biệt là đối với Thụy Điển.”

Nhiều thành viên khác của liên 
minh, trong đó có Hoa Kỳ, đã phát 
đi tín hiệu ủng hộ các đồng minh 
tiềm năng mới này.

Hôm 13/05, chính phủ Tổng 

NICHOLAS DOLINGER 

Theo một báo cáo mới của Cơ 
quan Năng lượng Quốc tế 

(IEA), doanh thu từ dầu mỏ của 
Nga đã tăng 50% kể từ đầu năm, bất 
chấp các lệnh trừng phạt nhắm vào 
nước này vì cuộc xâm lược Ukraine 
mới đây và hiện vẫn đang tiếp diễn.

Trong báo cáo thị trường hàng 
tháng gần đây nhất, IEA cho 
biết Liên bang Nga đã kiếm được 
khoảng 20 tỷ USD mỗi tháng vào 
năm 2022, lên tới khoảng 8 triệu 
thùng mỗi ngày.

Đáng chú ý, khối Âu Châu nói 
chung vẫn là khách hàng lớn nhất 
đối với nhiên liệu của Nga trong 
tháng trước, chiếm khoảng 43% 
xuất cảng dầu của Nga trong tháng 
gần đây nhất. Tuy nhiên, điều này 
có thể thay đổi nếu Liên minh Âu 
Châu thúc đẩy với đề nghị cấm vận 
dầu mỏ của Nga, khiến Nga phải 

tìm kiếm những người mua khác 
cho phần dư thừa của mình.

Tháng Ba vừa qua, nhà kinh 
tế Elena Ribakova đã lưu ý một 
nghịch lý của các lệnh trừng phạt 
nhiên liệu hóa thạch: Về lý thuyết, 
việc áp đặt các lệnh trừng phạt 
đối với một trong những nhà xuất 
cảng khí đốt tự nhiên và dầu mỏ 
hàng đầu thế giới sẽ gây ra tình 
trạng khan hiếm các loại nhiên 
liệu này, dẫn đến giá cao hơn. Trớ 
trêu thay, những mức giá cao hơn 
này lại tạo cơ hội thu về doanh 
thu cao hơn, khiến các biện pháp 
trừng phạt phản tác dụng.

Bà Ribakova lưu ý qua Twitter 
hôm 09/03: “10 USD giá dầu mang 
lại cho Nga [khoảng] 20 [tỷ] USD 
vào tài khoản vãng lai mỗi năm. 
Với việc nhập cảng giảm, tài khoản 
vãng lai năm 2022 của Nga có thể 
vượt quá 200 [tỷ] USD.”

Để Liên bang Nga thu được lợi 

nhuận từ động lực này, cần phải tìm 
đủ người mua để bù đắp cho sự mất 
mát của thị trường Âu Châu.

Trong khi Trung Quốc đã không 
né tránh việc chấp nhận nhập cảng 
nhiên liệu của Nga kể từ khi cuộc 
chiến leo thang ở Ukraine vào tháng 
Hai, nhu cầu hiện đang ở mức thấp 
hơn bình thường ở Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa vì các vụ phong tỏa 
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Doanh thu từ dầu mỏ của Nga tăng 50%, bất chấp các lệnh trừng phạt

Tổng sản lượng 
quốc nội (GDP) 
của Trung 
Quốc dự kiến 
tăng trưởng 
chính thức 
5.5% vào năm 
2022? Tất cả đã 
thay đổi rồi.

khắc nghiệt trong cả nước do virus 
Trung Cộng.

Do đó, Ấn Độ, nơi đã chứng kiến   
sự gia tăng đáng kể trong việc nhập 
cảng dầu của Nga kể từ khi bắt đầu 
cuộc xâm lược, là thị trường thay 
thế cho phần lớn nhiên liệu dư thừa 
của Nga.

Đồng thời, một nỗ lực cấm vận 
của Liên minh Âu Châu đối với 
dầu mỏ của Nga đã bị đình trệ khi 
vấp phải sự phản đối của hai thành 
viên EU phụ thuộc nhiều nhất vào 
nhiên liệu của Nga. Ủy ban Âu 
Châu đã đề nghị cắt giảm dần nhập 
cảng dầu của Nga vào EU trong 6 
tháng, nhưng Hungary và Slovakia 
đều yêu cầu được miễn trừ chính 
sách này, đồng thời tuyên bố rằng 
việc cắt giảm tác động từ dầu của 
Nga sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến hai nền kinh tế Trung Âu.

Nhật Thăng biên dịch

Theo sau Phần Lan, Thụy Điển chính thức tuyên bố muốn gia nhập NATO

TÂY  DƯƠNG

ĐÔNG DƯƠNG

TOM OZIMEK

Ấn Độ đã cấm xuất cảng lúa mì, 
viện cớ có nguy cơ cao đối với 

an ninh lương thực của  quốc gia 
này và một số quốc gia láng giềng 
do giá lúa mì toàn cầu tăng đột biến.

Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ 
đưa ra một thông tri hôm 05/13 
cho biết lệnh cấm xuất cảng lúa 
mì là để giải quyết khó khăn mà 
Ấn Độ và các quốc gia đang phát 
triển dễ bị tổn thương khác hiện 
gặp phải trong vấn đề tiếp cận đủ 
nguồn cung lúa mì.

Trích dẫn “nhiều yếu tố” đằng 
sau giá lúa mì tăng vọt, đã tăng 
hơn 40% kể từ đầu năm, cơ quan 
Ấn Độ này cho biết lệnh cấm có 

ALDGRA FREDLY
 

Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un 
đã ra lệnh cho quân đội giúp ổn 

định nguồn cung cấp thuốc ở Bình 
Nhưỡng, khiển trách các quan chức 
về “thái độ làm việc vô trách nhiệm” 
mà ông cho là nguyên nhân dẫn 
đến sự bùng phát dịch của nước này.

Theo Cơ quan Thông tấn Trung 
ương Bắc Hàn (KCNA) do nhà nước 
điều hành, Bắc Hàn đã báo cáo 8 
trường hợp tử vong do sốt vào hôm 
16/05 và phát hiện thêm 392,920 
người có các triệu chứng giống như 
sốt. Số người tử vong do sốt chính 
thức của nước này hiện đã lên đến 
50 người, mặc dù các nhà chức trách 
phải đối mặt với những thách thức 
trong việc xác nhận các trường hợp 
tử vong liên quan đến COVID-19 
do khả năng xét nghiệm hạn chế.

Tổng số ca sốt ở Bắc Hàn tính 
đến ngày 15/05 là 1.2 triệu ca, 
trong đó hơn 648,630 ca đã khỏi và 
564,860 ca đang được điều trị y tế.

Tại cuộc họp khẩn cấp ngày 
15/05 của bộ chính trị, ông Kim nói 
rằng thuốc do nhà nước mua sắm 
đã không được cung cấp cho người 
dân một cách kịp thời và chính xác 
thông qua các nhà thuốc.

Ông đổ lỗi cho phản ứng yếu 
kém của nội các và ngành y tế công 
cộng, chỉ trích “thái độ làm việc 

hiệu lực ngay lập tức, với các ngoại 
lệ cho phép các lô hàng có thư tín 
dụng phát hành trước ngày 13/05 
và từng trường hợp cụ thể tùy theo 
yêu cầu của các quốc gia để “cung 
ứng đủ cho nhu cầu an ninh lương 
thực của họ”.

Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì lớn 
thứ hai thế giới, đã đặt mục tiêu xuất 
cảng 10 triệu tấn lúa mì đến năm 
2023. Không rõ bao nhiêu trong 
số đó sẽ vẫn được xuất cảng theo 
các ngoại lệ của lệnh cấm lúa mì.

Lệnh cấm xuất cảng có thể có 
tác dụng hạ nhiệt giá lúa mì nội địa 
ở Ấn Độ, vốn đã tăng lên mức kỷ lục 
cao nhất. Đồng thời, nguồn cung 
giảm từ Ấn Độ có thể đẩy giá trên 
thị trường toàn cầu lên cao.

Một đại lý của một công ty 
thương mại toàn cầu có trụ sở tại 

Mumbai nói với Reuters, “Lệnh cấm 
này đã gây chấn động.” “Chúng tôi 
đã dự liệu xuất cảng sẽ hạn chế sau 
hai đến ba tháng, nhưng có vẻ như 
con số lạm phát đã thay đổi ý định 
của chính phủ.”

Lạm phát, vốn nổi lên như một 
hiện tượng toàn cầu, ở Ấn Độ đã 
tăng lên mức cao nhất trong 8 năm.

Một trong những yếu tố có khả 
năng dẫn đến lệnh cấm là vụ thu 
hoạch lúa mì cằn cỗi ở Ấn Độ do 
đợt nắng nóng kỷ lục.

Một vấn đề khác là xung đột 
Nga–Ukraine, dẫn đến việc hải 
quân phong tỏa các cảng trên Biển 
Đen của Ukraine, một điểm trung 
chuyển chính cho xuất cảng ngũ 
cốc của Ukraine.

Lệnh cấm xuất cảng lúa mì của 
Ấn Độ được đưa ra vài ngày sau 

khi Tổ chức Nông lương Liên Hiệp 
Quốc (FAO) kêu gọi đầu tư nhiều 
hơn vào cải tiến để tăng cường an 
ninh lương thực.

Trích dẫn dữ liệu cho thấy có 
tới 40% cây lương thực bị mất trắng 
mỗi năm do sâu bệnh hại cây trồng, 
FAO đã kêu gọi các chính phủ và 
giới học thuật nỗ lực thêm vào lĩnh 
vực cải tiến sức khỏe thực vật.

Các ưu tiên chính cho an ninh 
lương thực bao gồm thúc đẩy cải 
tiến trong lĩnh vực thuốc trừ sâu 
và quản lý sâu bệnh, cũng như sức 
khỏe thổ nhưỡng, hạt giống, và các 
loài giúp thụ phấn.

Trước đó, FAO  đã cảnh báo về  
một cuộc khủng hoảng lương thực 
toàn cầu đang rình rập, với nguồn 
cung cấp các loại cây trồng chủ lực 

– bao gồm cả lúa mì – bị đe dọa bởi 
cuộc xung đột Nga–Ukraine đang 
diễn ra.

Nga và Ukraine là những nước 
xuất cảng ngũ cốc chủ chốt, cung 
cấp gần 30% lúa mì và gần 20% ngô 
cho thị trường toàn cầu.

Ông David Beasley – giám đốc 
điều hành Chương trình Lương 
thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc 

– đã đưa ra nhận xét hồi cuối tháng 
Ba trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp 
Quốc rằng cuộc chiến ở Ukraine 
đang biến “vựa lương thực của thế 
giới thành nơi chờ tiếp tế” của hàng 
triệu người dân của quốc gia này.

Ông Beasley cho biết vào thời 
điểm đó, Chương trình Lương 
thực Thế giới mua 50% ngũ cốc từ 
Ukraine.

Vân Du biên dịch

thiếu trách nhiệm và khả năng 
thực thi của họ”, KCNA đưa tin, 
trích lời nhà lãnh đạo nói rằng họ 

“không xắn tay áo làm việc tích cực” 
và “không nhận thức đúng về cuộc 
khủng hoảng hiện tại”.

Sau đó, ông ra lệnh sử dụng 
“lực lượng hùng hậu” của quân đội 
để ổn định nguồn cung cấp thuốc, 
thúc giục các quan chức “không để 
xảy ra bất kỳ điểm khiếm khuyết dễ 
bị tổn thương nào dù là nhỏ nhất” 
trong hệ thống phòng chống dịch.

KCNA cũng đưa tin rằng ông 

ông Kim đã đến thăm các nhà 
thuốc ở thủ đô sau cuộc họp; tại đây 
ông chỉ trích các nhà thuốc thiếu 
các thiết bị cần thiết để cấp phát 
thuốc một cách an toàn.

Cơ quan thông tấn nhà nước này 
cho biết: “Ông ấy đề cập đến tình 
huống nhân viên bán hàng cung 
cấp dịch vụ mà không có trang 
phục vệ sinh phù hợp và môi trường 
vệ sinh không đạt tiêu chuẩn.”

KCNA cho biết bệnh sốt đã lan 
rộng “một cách bùng nổ” trên khắp 
đất nước kể từ cuối tháng Tư, với 

một số trường hợp đã được xác 
nhận là các ca nhiễm Omicron.

 
Chích ngừa
Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu người 
trong 26 triệu dân của Bắc Hàn đã 
được chủng ngừa COVID-19, do 
quốc gia này đã nhiều lần từ chối 
các đề nghị cung cấp vaccine từ 
sáng kiến   COVAX của Liên Hiệp 
Quốc – vốn được thiết kế để giúp các 
nước nghèo hơn tiếp cận vaccine.

Năm ngoái (2021), quốc gia có 
trang bị vũ khí hạt nhân này đã từ 
chối đề nghị của COVAX về 3 triệu 
liều vaccine Sinovac và từ chối các 
lô hàng vaccine của AstraZeneca 
theo kế hoạch. Hồi tháng Hai, 
COVAX đã giảm lượng phân bổ ban 
đầu cho Bắc Hàn từ 8.11 triệu liều 
vaccine xuống còn 1.54 triệu liều.

Gavi, một liên minh vaccine 
toàn cầu đồng lãnh đạo chương 
trình COVAX, tuyên bố rằng số liều 
ban đầu được phân bổ cho Bắc Hàn 
là không phù hợp do COVAX tập 
trung nhiều hơn vào việc phân phối 
vaccine “dựa trên nhu cầu”.

Trong khi đó, hãng thông tấn 
Yonhap đưa tin hôm 10/05, tân Tổng 
thống của Nam Hàn Yoon Suk-yeol 
đã đề nghị gửi vaccine COVID-19 
và các vật tư y tế khác cho Bắc Hàn,  
mặc dù liệu ông Kim có chấp nhận 
lời đề nghị này hay không vẫn còn 
phải xem xét. Có nhiều khả năng 
nhà cầm quyền này sẽ chấp nhận 
sự hỗ trợ từ các đồng minh ở Trung 
Quốc hoặc Nga.

Thanh Nhã biên dịch

Ấn Độ cấm 
xuất cảng lúa 
mì vì lo ngại 
về an ninh 
lương thực

Ông Kim Jong Un ra lệnh cho quân đội ổn định 
nguồn cung cấp y tế khi COVID-19 bùng phát

Quang cảnh nhà máy lọc 
dầu của công ty Lukoil 
ở Volgograd, Nga, hôm 
22/04/2022. 

Từ Stockholm, Thụy 
Điển, hôm 16/05/2022, 
Thủ tướng Thụy Điển 
Magdalena Andersson 
tuyên bố quốc gia này 
sẽ chính thức xin gia 
nhập NATO. 

Khách bộ hành đi bộ gần một tấm áp phích được trưng bày để kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Bắc Hàn Kim Nhật Thành 
(Kim II Sung) ở Bình Nhưỡng hôm 14/04/2022.

Lãnh đạo Bắc Hàn
Kim Jong Un.

Nông dân Ấn Độ sử 
dụng xẻng để tách hạt 
lúa mì khỏi vỏ trấu tại 
một điểm phân phối 
địa phương ở ngoại 
ô Amritsar, vào ngày 
30/04/2019.

Các container hàng 
hóa chất đống tại 

một cảng ở Liên Vân 
Cảng, tỉnh Giang Tô, 

Trung Quốc, ngày 
09/05/2022.

Một công nhân niêm 
phong các bao tải 
chứa đầy lúa mì ở 
Gurdaspur, Ấn Độ, 
hôm 30/04/2014.
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thống Biden cho biết tổng thống 
ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia 
nhập khối.

Trước đó, ông McConnell cho 
biết có “sự ủng hộ mạnh mẽ của 
lưỡng đảng” đối với sự gia nhập 
của Phần Lan.

Trong khi Phần Lan và Thụy 
Điển đều lưỡng lự về việc gia 
nhập NATO trong nhiều thập 
niên, sự chuyển biến này đã nhận 
được sự ủng hộ của công chúng 
kể từ khi Nga xâm lược quốc gia 
láng giềng của họ.

Các quan chức Nga đã cảnh báo 
các quốc gia Âu Châu không nên 
cố gắng gia nhập liên minh này, 
đồng thời tuyên bố sẽ có hành động 
trả đũa nếu NATO chấp thuận các 
thành viên mới.

Các quy tắc của NATO quy định 
rằng một cuộc tấn công chống lại 
một thành viên là cuộc tấn công 
chống lại tất cả các thành viên.

Ukraine hiện không phải là 
thành viên của liên minh này.

Bản tin có sự đóng góp của AP
Khánh Ngọc biên dịch

40%
Giá lúa mì tại Ấn Độ đã tăng 
hơn 40% kể từ đầu năm.

KIM WON JIN/AFP/GETTY IMAGES

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP
VIA GETTY IMAGES

FAN YU

Tình hình kinh tế 
Trung Quốc ngày 
càng bấp bênh.

Năm ngoái, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc 

(ĐCSTQ) đã bắt đầu 
thiết lập lại các quy định làm 
bóp nghẹt triển vọng kinh tế của 
Trung Quốc. Hiện nay, trong bối 
cảnh các đợt phong tỏa liên quan 
đến COVID leo thang, tâm lý 
người tiêu dùng và doanh nghiệp 
chán nản, và bất ổn địa chính trị, 
thì nguy cơ suy thoái kinh tế đã 
rõ ràng.

Các doanh nghiệp toàn cầu 
cần đánh giá chiến lược của họ 
với Trung Quốc và chống chọi 
với những khó khăn kinh tế phía 
trước, đặc biệt là các công ty phụ 
thuộc vào thị trường số 2 thế giới 
này như các công ty công nghiệp 
và vật liệu và các nhà bán lẻ hàng 
hóa xa xỉ.

Nền kinh tế Trung Quốc đã 
tăng trưởng chậm lại đáng kể 
trong năm 2022, khi các nhà chức 
trách địa phương ban hành các 
biện pháp phong tỏa ảnh hưởng 
đến hàng chục thành phố, trong 
đó có các trung tâm kinh tế hàng 
đầu là Thượng Hải và Thâm 
Quyến, cản trở hoạt hoạt động 
của các nhà máy và sản xuất kinh 
tế. Trong khi một số nhà kinh tế 
hy vọng chính quyền sẽ nới lỏng 
các biện pháp này, thì ĐCSTQ đã 
hành động ngược lại.

Các quan chức hàng đầu của 
Bắc Kinh đã cam kết thực hiện 
chính sách “zero COVID”  với các 

Kinh tế Trung Quốc bước vào vùng nguy hiểm
STR/AFP VIA GETTY IMAGES

ST
R/

AF
P 

VI
A 

GE
TT

Y I
M

AG
ES

Một người đàn ông đọc 
danh sách các nhà ga 
đóng cửa tại cổng bị 
khóa của một ga tàu 

điện ngầm đã đóng cửa 
ở Bắc Kinh vào ngày 

4/5/2022.
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ấm gia đình. Họ dõi theo những đứa con 
đang chơi đùa ở ngoài sân, lâng lâng một 
cảm giác dễ chịu vì thấu hiểu lẫn nhau. 
Cảm giác thấu hiểu không cần diễn đạt 
bằng ngôn từ. 

Chị Dorothy tiếp lời anh Noah, “Tôi 
quá đỗi yêu thích lối sống hiện tại của 
gia đình mình. Chúng tôi dành rất nhiều 
thời gian cho nhau và tin tưởng rằng 
chúng tôi có thể nuôi dưỡng các con theo 
cách có lợi cho cả nhà. Thế giới của tôi và 
của anh Noah có mối gắn kết bền chặt.”

Cả anh Noah và chị Dorothy, cũng 
như những đứa con của họ, đều phải 
đối mặt với những thách thức khi sống 
trong trang trại. “Đó là một cam kết về 
lối sống; anh Noah và tôi đều đồng lòng,” 
chị Dorothy nói và nháy mắt với anh 
Noah ở bên cạnh. “Chúng tôi đã kết hôn 
được 11 năm, và dù thỉnh thoảng có bất 
đồng nhưng chúng tôi đều tìm ra cách 
giải quyết.”

Anh Noah thích tự tay làm mọi thứ. 
Anh xây nhà kính để có thể trồng rau 
quanh năm, rồi sửa sang nhà cửa và xây 
dựng chuồng gà cùng các cấu trúc khác 
trong trang trại. Điều khiến anh trân 
trọng cuộc sống này phần lớn chính là vì 
nó có chút tĩnh lặng.

Anh Noah giải thích, “Khi sống trong 
thành phố, bạn sẽ nỗ lực ra ngoài để tập 
thể dục, làm việc, có các mối quan hệ và 
để kết nối với thiên nhiên. Tuy nhiên, 
chính công việc ở nông trại đã trở thành 
nhịp sống tự nhiên và tất cả điều đó đã là 
một phần của cuộc sống của bạn.”

Chị Dorothy tiếp lời, “Lối sống mà 
anh Noah vừa nhắc đem đến niềm 

vui thật sự. Rất nhiều việc lao 
động chân tay, nhưng đó là 

một cách tuyệt vời để sống 
và nuôi dưỡng con cái 
của chúng tôi. Thật tuyệt 
khi bọn trẻ đang học hỏi 
bằng cách thực hành nơi 
đời thường. Tôi hài lòng 
cách chúng tôi cùng làm 

việc với nhau. Tôi yêu thích 
nấu ăn, làm vườn và chăm 

sóc ngôi nhà mình.” Chị cười 
khúc khích rồi nói tiếp, “Khi nấu 

ăn cho gia đình, tôi dạy dỗ bọn trẻ, 
và chúng yêu thích điều đó. Hầu như lúc 
nào chúng cũng thích thú.”

Ngoài việc nuôi dạy con cái và làm 
việc trong trang trại, anh Noah và chị 
Dorothy còn dành thời gian cho mối 

quan hệ của họ. Sau khi bọn trẻ đi ngủ, 
đôi khi họ “hẹn hò tại nhà” bằng cách 
xem phim và dành thời gian riêng tư cho 
nhau, không bị ai làm phiền.

Chị Dorothy giải thích, “Cách sống 
của chúng tôi là tìm ra sở thích và tiếng 
gọi nơi con tim của bản thân, sau đó theo 
đuổi chúng. Tôi  yêu thích nhìn thấy các 
con tôi vui vẻ và hân hoan trong cuộc 
sống khi các con học cách làm việc cùng 
nhau. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sống tiếp 
như thế này cho đến khi già đi; Chúng 
tôi chuẩn bị hành trang vào tương lai cho 
các con, và đều thoải mái dù chúng cũng 
chọn lối sống như thế này hoặc trở thành 
bất cứ thứ gì chúng muốn.”

Lúc này, bé Booker hoặc Craver, 
một trong cặp song sinh nhỏ bé giống 
hệt nhau, bò lên đùi Dorothy và bắt 
đầu chơi. Anh Noah đã bế bé và tung 
lên không trung làm đứa trẻ hét lên 
thích thú. Rồi anh giao cậu bé cho chị 
Dorothy, ngả người về trước và nghiêm 
túc nói, “Tôi có lời khuyên cho bất cứ 
ai đang cố gắng sống theo cách này: 
Không có điều gì là hoàn toàn lãng mạn 
và hoàn hảo. Khi làm việc với thế giới 
tự nhiên, đôi lúc không thể tránh khỏi 
việc một con vật có thể chết hoặc xảy 
ra sự việc gì đó. Có một năm, vườn rau 
xinh xắn của tôi bị một trận mưa đá 
phá hủy hoàn toàn. Điều bạn cần làm 
duy nhất là tiếp tục.”

Sau khi rúc vào cổ thằng bé khiến 
nó hét lên và cười to, chị Dorothy tiếp 
lời anh. “Tôi đã từng khóc trước đây 
rồi. Những đứa trẻ đã từng chứng kiến   
tôi khóc. Thật sự là như vậy. Đó chính 
là cuộc sống. Nhưng bạn biết không? Dù 
có ra sao, tôi cũng không muốn đánh đổi 
cuộc sống này.” Chị Dorothy nói thêm 
khi ôm siết chặt cặp song sinh. “Làm 
sao mà ghét bỏ cuộc sống này được khi 
xung quanh bạn là tất cả những điều dễ 
thương này?”

Anh Noah nhoài người tới và nhẹ 
nhàng vò tóc con trai. Bên ngoài, giữa 
những thanh âm cười đùa của lũ trẻ, mặt 
trời bắt đầu lặn dần sau những ngọn đồi 
nhấp nhô, những đồng cỏ mềm mượt, 
báo hiệu một ngày kết thúc và một buổi 
tối bắt đầu với những câu chuyện về lũ 
quái vật dưới gầm giường, những lời cầu 
nguyện thâu đêm, với một tình yêu tha 
thiết, bền chặt.

Nam Anh biên dịch

KARIM SHAMSI-BASHA

T
rang trại Rora Valley với diện 
tích vài mẫu Anh, tọa lạc ở 
phía đông tiểu bang Alabama, 
nơi có những ngọn đồi và 
đồng cỏ đan xen nhau trải 

dài vô tận, và những buổi sáng mát mẻ 
nhanh chóng nhường chỗ cho ngày dài 
ấm áp. Mặt trời dần ló dạng trên trang 
trại, xuyên qua bóng tối, đánh thức các 
loài động vật và tỏa ánh sáng nuôi dưỡng 
vườn rau trong nhà kính. Làn gió nhẹ 
và thoáng mát, nhắc nhở bạn về những 
gì mà vùng đất ban tặng, từ những cây 
to thơm ngát đến những bông hoa dại 
nhỏ bé, những chú ong và côn trùng, các 
loài sinh vật bốn chân, với hết thảy thiên 
nhiên, sự sống ở dạng cơ bản nhất.

Bình minh ló dạng cũng là lúc hai 
cậu con trai lớn nhất của gia đình 
Sanders, Enoch, 10 tuổi và Patrick, 9 
tuổi, thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong 
ngày: cho bê con ăn, rồi cho gà ăn, trong 
khi bố Noah vắt sữa bò. Thời gian còn 
lại trong ngày, bọn trẻ trở về ngôi nhà 
bình dị của mình, học hành và làm 
bài tập. Ngoài việc trông coi trang 
trại, anh Noah và chị Dorothy 
còn dạy sáu đứa con của họ 
tại nhà.

Anh Noah với cặp mắt 
sáng rỡ, bộc bạch, “Chúng 
tôi đã làm rất nhiều việc 
cùng nhau khi tôi lớn lên 
trong trang trại của gia 
đình mình. Cha mẹ dạy 
dỗ các anh chị em và tôi 
tại nhà, và tôi cũng muốn 
làm điều tương tự cho các con 
mình. Trong trang trại, chúng 
tôi thích cộng tác cùng nhau. Chúng 
tôi có thể không kiếm được nhiều tiền 
như những người khác, nhưng bạn biết 
không? Chúng tôi vẫn đang sống theo 
cách như thể chúng tôi đang có trong tay 
tất cả tiền trên thế giới.”

Có bao nhiêu người có thể sống như 
thể đang có tất cả tiền trên thế giới? Thật 
đáng kinh ngạc khi suy ngẫm về câu nói 
đó của anh.

Tại Rora Valley Farms, anh Noah 
phân phối trái cây, rau, thịt, và bánh 
nướng cho các gia đình ở khu vực lân cận 
Birmingham. Những khách hàng trung 
thành trong nhiều năm và tin tưởng vào 
những thực phẩm tươi ngon của anh. Đó 
là một mối quan hệ mà anh trân trọng, 
có ý nghĩa hơn cả việc đồng áng và nuôi 
sống mọi người, “Tôi tin rằng chúng tôi 
yêu thương mọi người bằng cách cung 
cấp thực phẩm cho họ.”

Trong phòng khách, anh Noah và chị 
Dorothy ngồi trên chiếc ghế dài thoải 
mái, nơi chứa đầy đồ chơi, sách, và sự 
hỗn loạn đáng yêu này tạo nên một mái 

Chúng tôi vẫn 
đang sống theo 
cách như thể 
chúng tôi đang có 
trong tay tất cả 
tiền trên thế giới.

Anh Noah
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Sống
giản dị
Bí quyết hạnh phúc 
trong một gia đình ở 
tiểu bang Alabama

GORDON G. CHANG

Hôm 01/05, trên kênh 
truyền hình Nga Russian 
TV, nhà điều hành 
truyền thông được mệnh 

danh là “cơ quan ngôn 
luận của ông Putin” này đã 

thúc giục Tổng thống Nga phóng ngư lôi 
tự hành Poseidon với một “đầu đạn lên 
tới 100 megaton”.

Ông Dmitry Kiselyov cho biết vụ nổ 
sẽ tạo ra một làn sóng thủy triều cao 
1,640 feet có thể “nhấn chìm nước Anh 
xuống đáy đại dương.” Cột sóng sẽ lên 
cao đến nửa chừng đỉnh núi cao nhất 
nước Anh, Scafell Pike.

Ông Kiselyov chỉ ra: “Làn sóng thủy 
triều này cũng là vật mang bức xạ liều cực 
cao.” “Lướt qua nước Anh, nó sẽ biến bất 
cứ thứ gì còn sót lại của họ thành sa mạc 
phóng xạ, không thể sử dụng cho bất cứ thứ 
gì. Quý vị thấy viễn cảnh này như thế nào?”

Ông nói với Thủ tướng Anh Boris 
Johnson: “Một lần phóng duy nhất, ông 
Boris, và không còn nước Anh nữa.” 

Lời đe dọa được đưa ra sau một lời 
đe dọa khác hôm 28/04 của ông Aleksey 
Zhuravlyov, Chủ tịch Đảng Rodina thân 
Điện Kremlin của Nga. Trong chương trình 
“60 Phút” được phát trên Channel One 
Russian TV, ông đã thúc giục ông Putin tấn 
công Anh bằng một hỏa tiễn Sarmat, hỏa 
tiễn lớn nhất và nặng nhất thế giới.

Chương trình này lưu ý rằng một 
hỏa tiễn phóng từ khu vực Kaliningrad 
của Nga sẽ mất 106 giây để đến Berlin, 
200 giây để tới Paris, và 202 giây để xóa 
sổ London.

NATO gọi Sarmat là “Satan II.”
Bản thân ông Putin đã hòa vào cuộc vui. 
Ngay trước khi gửi lực lượng qua biên 

giới Ukraine, ông đã cảnh báo về “những 
hậu quả mà quý vị chưa từng gặp phải 
trong lịch sử của mình.” Hôm 27/02, ông 
đã đặt các lực lượng hạt nhân trong tình 
trạng báo động cao. Hôm 01/03, nhà lãnh 
đạo Nga đã thực sự xuất kích các tàu 
ngầm hỏa tiễn đạn đạo và bệ phóng hỏa 
tiễn di động trên đất liền trong một cuộc 
tập trận. Hôm 04/05, Bộ Quốc phòng 
Nga đã công bố “các vụ phóng điện tử” 
hỏa tiễn đạn đạo di động Iskander có 
khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở 
Kaliningrad.

Nga có một học thuyết hạt nhân được 
gọi là “leo thang để xuống thang” hay 
chính xác hơn là “leo thang để giành 
chiến thắng”. Học thuyết này tính đến 
việc đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ khí 
hạt nhân ngay từ đầu trong một cuộc 
xung đột thông thường.

Trung Quốc – hôm 04/02 đã ban 
hành một tuyên bố chung với Nga về 
quan hệ đối tác không giới hạn giữa hai 
nước – trong thế kỷ này đã thỉnh thoảng 
đưa ra những lời đe dọa vô cớ về việc phá 
hủy các thành phố của các quốc gia nào 
đã xúc phạm nước này. Ví dụ, hồi tháng 
Bảy năm ngoái, chính quyền Trung 
Quốc đã đe dọa sẽ tấn công Nhật Bản vì 
ủng hộ Đài Loan. Hồi tháng Chín, Trung 
Quốc đã đưa ra lời đe dọa tương tự đối 
với Úc vì nước này tham gia hiệp ước 
AUKUS với Hoa Kỳ và Anh – một thỏa 
thuận nhằm duy trì sự ổn định trong 
khu vực. Tháng Ba năm nay, Bộ Quốc 
phòng Trung Quốc đã hứa về “những 
hậu quả tồi tệ nhất” đối với các nước 
giúp Đài Loan tự vệ. Dường như lời đe 
dọa này đặc biệt nhắm vào Úc.

Trong tháng này, Bắc Hàn nói rằng, 
ngoài việc sử dụng vũ khí hạt nhân để 
trả đũa một cuộc tấn công, nước này 
có thể phóng hạt nhân để tấn công các 

nước khác.
Đó không thể là một dấu hiệu tốt khi 

cả Nga, Trung Quốc, và Bắc Hàn đều 
đang đe dọa phóng vũ khí hủy diệt mạnh 
nhất thế giới cùng một lúc.

Tại sao các chính quyền nguy hiểm 
nhất hành tinh lại đưa ra những lời đe 
dọa như vậy?

Đầu tiên, ông Putin đã cho thế giới 
thấy những lời cảnh báo này thực chất 
là đáng sợ. Như ông Peter Huessy, nhà 
nghiên cứu cao cấp của Viện Hudson 
đã nói với tôi vào tháng Ba, “leo thang 
để giành chiến thắng” giả định rằng các 
mối đe dọa hạt nhân sẽ “buộc kẻ thù 
phải từ bỏ và không chiến đấu”. Bởi vì 
các nền dân chủ phương Tây phần lớn 
đã từ chối và rõ ràng không tham chiến 
ở Ukraine, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng 
muốn có những thành công tương tự.

Thứ hai, ông Putin và người cai 
trị Trung Quốc Tập Cận Bình có thể 
đưa ra những lời đe dọa như vậy vì họ 
không tôn trọng các quốc gia mà họ coi 
là đối địch.

Ông Huessy, chủ tịch của 
GeoStrategic Analysis, nói với Viện 
Gatestone hồi đầu tháng: “Việc rút lui 
khỏi Afghanistan cùng với việc không 
sẵn lòng hỗ trợ hiệu quả cho Ukraine 
kể từ bảo đảm [an ninh] năm 1994 của 
chúng ta và đặc biệt là trong năm qua đã 
khiến các địch thủ có vũ khí hạt nhân có 
những phát ngôn đe dọa đối với Hoa Kỳ 
và các đồng minh. Họ cảm nhận được sự 
yếu kém ngày càng tăng của Mỹ.”

“Giống như ông Vladimir Putin, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất đi 
nỗi sợ hãi trước sức mạnh của Mỹ,” ông 
Richard Fisher thuộc Trung tâm Chiến 
lược và Đánh giá Quốc tế có trụ sở tại 
Virginia nói với tôi không lâu sau khi 
Nga xâm lược Ukraine. “Những lời đe 

dọa hạt nhân của Trung Quốc cho thấy 
sự kiêu ngạo của họ khi đối mặt với 
sự yếu kém mà họ cho là của Mỹ, phơi 
bày nguy cơ thiếu khả năng răn đe hạt 
nhân trong khu vực của Hoa Kỳ, và bộc 
lộ sự kém cỏi của Hoa Kỳ trong vai trò 
lãnh đạo.”

Thứ ba, các sắp xếp nội bộ có thể 
khiến những lời đe dọa như vậy dễ dàng 
được nói ra. Nhiều người cho rằng thời 
điểm nguy hiểm nhất kể từ sau Đệ nhị 
Thế chiến là Cuộc khủng hoảng Hỏa 
tiễn Cuba hồi tháng Mười năm 1962. Có 
lẽ cuộc chạm chán tại Trạm kiểm soát 
Charlie ở Berlin trước tháng Mười còn 
nguy hiểm hơn nữa. Tuy nhiên, cả ông 
Kennedy và ông Khrushchev đều biết 
không bao giờ được để xảy ra một cuộc 
tấn công lẫn nhau bằng hạt nhân. Vấn 
đề ngày nay là liệu ông Putin và ông Tập 
có biết điều đó hay không. Có thể là họ 
không biết.

Những lời đe dọa này có thể tiết lộ 
rằng các lãnh đạo của các chính quyền 
này có chung một tâm lý kiểu sống trong 
hầm trú ẩn trong những ngày cuối cùng. 
Cả Nga và Trung Quốc, mặc dù theo 
những cách khác nhau, đều được cai trị 
bởi các chính quyền đang gặp khó khăn, 
có nghĩa là các lãnh đạo của họ chắc 
chắn có những ngưỡng rủi ro thấp.

Dù lý do đe dọa là gì, ông Putin và 
ông Tập đã nói với tất cả mọi người 
những gì họ dự định làm. Thật không 
may, các lãnh đạo phương Tây kiên 
quyết không tin họ.

Trước những lời đe dọa của Nga, 
Tổng thống Joe Biden hôm 28/02 cho 
biết người dân Mỹ không nên lo lắng về 
chiến tranh hạt nhân. Nhưng ngược lại, 
có mọi lý do để lo lắng.

Theo suy nghĩ của phương Tây, các 
tổng thống và thủ tướng hầu như luôn 
phớt lờ những lời đe dọa hạt nhân, hy 
vọng không làm tăng tầm quan trọng 
của chúng. Thật không may, tư thế này 
chỉ khuyến khích những kẻ đe dọa đe 
dọa nhiều hơn. Cộng đồng quốc tế đối 
đầu với những người Nga, người Trung 
Quốc, và người Bắc Hàn hiếu chiến 
càng muộn thì các cuộc đối đầu càng 
nguy hiểm.

Do đó, thế giới có vẻ như đang tiến 
nhanh đến thời khắc tồi tệ nhất lịch sử.

“Một cuộc chiến tranh hạt nhân 
không thể thắng và không bao giờ được 
tiến hành,” ông Biden tuyên bố hồi 
tháng Sáu năm ngoái. Có lẽ là vậy. Có lẽ 
ông Putin, người đã cùng đưa ra những 
lời lẽ đó với tổng thống Mỹ, nghĩ rằng 
ông ấy có thể khơi mào một cuộc chiến 
tranh hạt nhân và thậm chí còn giành 
chiến thắng.

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

Ông Gordon G. Chang là một viện sĩ 
cao cấp ưu tú tại Viện Gatestone, một 
thành viên Ban Cố vấn của viện, và là 
tác giả của cuốn “The Coming Collapse 
of China” (Sự Sụp Đổ Sắp Tới của 
Trung Quốc).

Vân Du biên dịch

Nga và Trung Quốc: Khoảnh khắc tồi tệ 
nhất trong lịch sử sắp diễn ra
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4. Xoa bóp thái dương bằng cách 
dùng hai lòng bàn tay ấn mạnh 

vào. Hai huyệt vị  này có thể 
giúp chúng ta loại bỏ nước 

dư thừa bên trong cơ thể 
và bảo vệ tim.

Thực phẩm theo 
mùa để đối phó 
với cái nóng
Thưởng thức các 
loại thực phẩm 
như giá đậu 
xanh, cần tây, 
dưa chuột, cà tím, 

trứng, đậu, cá, hạt 
kê, sữa, yến mạch, 

rong biển, rau bó 
xôi, đậu hũ, cà chua, 

lúa mì, và bí xanh.
Thưởng thức các 

loại trái cây như anh đào, 
bưởi, dâu tây, chanh, dưa, và 

chanh dây.
Thưởng thức các loại thực phẩm 

có màu đỏ và tránh thực phẩm đã chế 
biến quá đà.

Vị chua là hương vị hoàn hảo cho 
thời điểm này, vì thực phẩm có vị chua, 
đặc biệt là giấm, giúp duy trì độ ẩm bên 
trong cơ thể và kích thích sự thèm ăn. 

Tránh hoặc giảm thức ăn đắng.
Tránh uống rượu và thức ăn có 

hương vị mạnh hoặc nhiều dầu mỡ để 
da không bị phát ban hoặc kích ứng do 
tăng độ ẩm.

Các loại thảo mộc theo mùa
Các loại thảo mộc tốt để sử dụng vào thời 
điểm này gồm ngò, bồ công anh, bạc hà, 
hoa lài, cam thảo, melissa (cây bạc  hà 
chanh), hoa hồng, và gừng non.

Cộng tác viên của Epoch Times, cô 
Moreen Liao là hậu duệ bốn đời của 
bác sĩ Trung Y. Cô cũng là một nhà trị 
liệu hương thơm được chứng nhận và 
là người sáng lập Ausganica, hãng sản 
xuất mỹ phẩm hữu cơ được chứng nhận 
chất lượng thẩm mỹ viện. 

Thu Anh biên dịch

MOREEN LIAO

Thuật ngữ tiết khí là giai đoạn khoảng 
hai tuần theo vị trí của mặt trời trong 
cung hoàng đạo. Tiết khí dựa vào âm 
lịch truyền thống của người Trung 
Hoa. Người Trung Quốc xưa quan 
niệm rằng sống thuận với tự nhiên giúp 
con người có cuộc sống hài hòa.  Bài 
viết này khám phá một trong hai mươi 

tư tiết khí của năm và đưa ra 
hướng dẫn giúp cơ thể thích 

nghi với tiết khí.

Tiết khí:
Lập hạ (mùa hè bắt đầu)
Dương lịch năm 2022:
từ ngày 05/05 đến 

30/05

Đây là thời điểm mà sức 
nóng của mặt trời cuối cùng 

đã làm ấm trái đất hoàn toàn và thúc 
đẩy mọi thứ sinh trưởng mạnh mẽ.

Trong tiết Lập hạ, nhờ sự gia tăng 
nhiệt độ và độ ẩm, côn trùng và động vật 
hoang dã trở nên năng động hơn, còn 
cây cối hoa màu thì phát triển nhanh 
chóng hơn.

Nếu nắng nóng quá, cây sẽ mau lớn 
nhưng thân cành sẽ yếu hơn. Sự phát 
triển nhanh chóng cũng ảnh hưởng đến 
hương vị của chúng.

Lá trà trong mùa này sẽ ít hương vị 
hơn. Những người nông dân tháo vát ở 
Trung Quốc cổ đại thường sử dụng hết lá 
trà của mùa hè để pha chế nước trà trái 
cây hoặc nước trà có mùi thơm; Họ thêm 
vào hoa mận, các loại dâu, cam, hoặc hoa 
nhài... Trái cây và hoa sẽ giúp tăng hương 
vị vốn ít ỏi của những lá trà mùa hè.

Đây là thời điểm mà sức nóng mặt trời 
cuối cùng đã làm ấm trái đất và mọi sự vật 

sinh trưởng mạnh 
mẽ. Nhiệt độ cao 
không chỉ ảnh 
hưởng đến trái 
đất; nó cũng ảnh 
hưởng đến cơ thể 
của chúng ta. Thời 
tiết quá nóng có 
thể gây hại cho tim. 
Vì vậy, trong mùa hè 
chúng ta cần chăm sóc 
tốt cho hệ tuần hoàn của 
mình. Chúng ta có thể làm 
được điều này bằng cách giữ 
bình tĩnh và tránh tức giận. Ăn 
uống lành mạnh với các thực phẩm 
có tính mát cũng rất quan trọng.

Hoàng đế Càn Long triều đại nhà 
Thanh (1711–1799) đã từng giải nhiệt cơ 
thể bằng cách pha trà mùa hè với những 
giọt sương mai đọng trên lá hoa súng và 
hạt sen xanh từ những khu vườn trong 
cung điện. Cả hai loại thực vật này đều 
có tính hàn theo Trung y. 

Vào thời Chiến quốc, phụ nữ thường 
uống nước mận với rượu để mong trẻ 
mãi không già. Ăn mận vào thời điểm 
này trong năm rất tốt cho sắc đẹp.

Người già, hoặc những người có sức 
khỏe yếu thường kém ăn vào khoảng 
thời gian này. Vì vậy, điều quan trọng là 
thiết kế một thực đơn quân bình và chú ý 
đến sức khỏe của họ.

Đây cũng là mùa trẻ em phát triển 
nhanh chóng nhất. Hãy cho chúng ăn 
uống đầy đủ dưỡng chất và tập thể dục 
nhẹ nhàng.

Lời khuyên để sống hài hòa
1. Ngủ trưa có thể có lợi vì nó giúp tim 

mạch khỏe mạnh hơn.
2. Uống nhiều nước.                   
3. Tránh tiếp xúc với gió sau khi ra mồ hôi.

CHRIS WOOLSTON 

Các vấn đề về răng miệng là biến chứng 
nghiêm trọng và rất phổ biến của bệnh 
tiểu đường.

Nếu bạn bị tiểu đường, có thể bạn 
đã rất chú ý bảo vệ chân, đôi mắt, và 
trái tim của mình. Nhưng bạn có nghĩ 
đến răng và nướu của bạn chưa? Nếu 
không được chăm sóc răng miệng đúng 
cách, bạn có thể bị đau và khó chịu. 
Bạn thậm chí có thể bị mất răng. May 
mắn thay, tất cả người bị bệnh tiểu 
đường đều có thể thực hiện các bước để 
giúp ngăn ngừa những vấn đề này và 
chỉ mất vài phút mỗi ngày. 

Tại sao bệnh nhân tiểu đường dễ 
gặp các vấn đề về răng miệng?
Khoang miệng của mọi người đều 
chứa đầy vi sinh vật. Theo Hiệp hội 
Tiểu đường Hoa Kỳ, số vi khuẩn trong 
khoang miệng của người bị tiểu đường 
nhiều hơn dân số toàn cầu. Vì thế, 
chìa khóa để có sức khỏe răng miệng 
tốt là kiểm soát những vi khuẩn này. 
Nếu không vệ sinh răng miệng thường 
xuyên, răng của bạn sẽ bị bao phủ bởi 
mảng bám – một lớp màng dính chứa 
vi khuẩn, nước bọt, và thức ăn. Theo 
thời gian, mảng bám có thể làm cho 
nướu của bạn đỏ, đau và sưng phồng, 
một tình trạng được gọi là viêm nướu.

Nếu không được điều trị, viêm 
nướu có thể chuyển thành bệnh nha 
chu nghiêm trọng. Nướu bắt đầu tụt ra 
khỏi răng và vi khuẩn xâm nhập vào 
các kẽ hở; chúng sẽ bắt đầu ăn mòn 
xương hàm. Cuối cùng, răng sẽ lung 
lay và rụng.

Viêm nướu và các bệnh nha chu có 
thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng bệnh 
nhân tiểu đường lại đặc biệt dễ mắc 
phải. Thứ nhất, bệnh nhân tiểu đường 
có hệ tuần hoàn và hệ miễn dịch suy 
yếu. Nếu lượng đường trong máu của 
bạn quá cao, một phần lượng đường 
dư thừa đó sẽ kết tụ trong nước bọt 
của bạn, tạo thành bữa tiệc cho hàng 
triệu vi khuẩn đói. Lượng đường trong 
máu cao và khả năng miễn dịch bị suy 
yếu cũng có thể dẫn đến tưa miệng – 
một bệnh nhiễm trùng do nấm có thể 
gây ra vết lở trong miệng của bạn. Vấn 
đề tệ hơn là thuốc điều trị tiểu đường 
có thể làm khô miệng. Nước bọt giúp 
rửa sạch thức ăn và vi trùng; do đó, 

miệng khô dễ bị sâu răng và các bệnh 
về nướu hơn. 

Trên thực tế, bệnh nha chu ảnh 
hưởng đến 22% số người bệnh tiểu 
đường.  Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa 
Kỳ, bên cạnh việc giúp bạn giữ răng, 
điều trị bệnh nha chu còn giúp giảm 
lượng đường trong máu của bạn.

Bảo vệ răng và nướu như thế nào?
Những bệnh nhân tiểu đường nên 
tuân theo các quy tắc cơ bản về vệ sinh 
răng miệng như những người khác. 
Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ đề nghị 
đánh răng ít nhất ba phút, hai lần mỗi 
ngày. Bạn cũng nên dùng chỉ nha khoa 
ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh răng 
và dùng chỉ nha khoa thường xuyên 
sẽ giúp loại bỏ mảng bám trong miệng 
của bạn. Nếu bạn bị khô miệng, hãy 
thử uống nhiều nước hơn. Bạn cũng 
có thể tăng lượng tiết nước bọt bằng 
cách nhai kẹo chewing gum hoặc kẹo 
không đường. Hoặc bạn có thể mua 

‘nước bọt  nhân tạo’ (saliva substitute) 
tại tiệm thuốc tây gần nhà.

Bạn cũng nên đi nha sĩ kiểm tra và 
làm sạch răng sáu tháng một lần. Hãy 
chắc chắn rằng nha sĩ của bạn biết bạn bị 
tiểu đường và nhớ đề cập đến bất kỳ vấn 
đề nào như đau nhức hoặc khô miệng.

Trên tất cả, hãy làm những gì 
bạn có thể để kiểm soát lượng đường 
trong máu. 

Hãy tham khảo trang web về bệnh tiểu 
đường và nụ cười của bạn của Hiệp hội 
Nha khoa Hoa Kỳ (Anh ngữ) 
http://www.mouthhealthy.org/en/az-
topics/d/diabetes 

Ông Chris Woolston viết bài về sức khỏe 
và khoa học cho tạp chí Nature, AFAR, 
tạp chí Knowable, và Los Angeles Times. 
Ông đóng góp hàng trăm bài báo cho 
Thư viện sức khỏe và Limehealth.

Minh Nguyệt biên dịch
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PIXABAY/PEXELS
SHUTTERSTOCK

TAWATCHAI07 VIA FEEPIK

PIXABAY/PEXELS

Uống nhiều nước trong mùa hè.

Vị chua là hương vị hoàn hảo 
cho thời điểm này.

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

Tiết khí Lập hạ dễ tổn hại 
tim. Cần giữ bình tĩnh 
và tránh nóng giận

Chăm sóc 
răng miệng 
cho bệnh 
nhân tiểu 
đường 

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

Viêm nướu và 
nha chu có thể xảy 

ra với bất kỳ ai, nhưng 
những bệnh nhân tiểu 

đường lại đặc biệt 
dễ mắc phải.
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Một trải nghiệm đổi đời.

28 THÁNG TƯ - 29 THÁNG NĂM
Palm Desert  •  Northridge  •  Long Beach  •  San Luis Obispo

Costa Mesa  •  Thousand Oaks  •  Santa Barbara

TOÀN BỘ TIẾT MỤC MỚI VỚI 
DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 

TRÌNH DIỄN TẠI CHỖ

— Stage Whispers

A12 WEDNESDAY, MARCH 16, 2022
 WEDNESDAY, MARCH 16, 2022A12 |

MAR 10–20 • LINCOLN CENTER David H. Koch 
Theater

MAR 30–APR 3   The Palace Theatre   Stamford, CT   |   APR 21–24   NJPAC   Newark, NJ

Visit: ShenYun.com/NY   |   Call: 888.907.4697

Visit ShenYun.com to find show dates near you

New York 
Metropolitan 
Area

Outside of
New York 

“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  


