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Trong một bức 
thư mà The 
Epoch Times 
độc quyền nhận 
được, một tù 
nhân trong sự 
kiện ngày 06/01 

hỏi rằng, “Quý vị đã sẵn sàng 
thắp sáng ngọn lửa Tự Do trong 
tâm hồn con người chưa? Đừng 
khoanh tay đứng nhìn!” Bức thư đề 
ngày 30/12/2021, lần đầu tiên toàn 
bộ nội dung được tiết lộ tại đây.

“Tôi tên Jeremy Brown,” bức 
thư mở đầu. “Tôi là một Cựu 
chiến binh Lực lượng Đặc nhiệm 
Lục quân Hoa Kỳ đã về hưu được 
20 năm. Hôm 05/01 và 06/01/2021, 
tôi đã ở thủ đô của Quốc gia chúng 
ta như một phần của một nhóm 
bảo vệ hoàn toàn tình nguyện có

» Louisiana đề nghị 
Tối cao Pháp viện 
ngăn chính phủ TT 
Biden tính ‘chi phí 
xã hội’ của phát thải 
carbon ... Tr. 4

» Hơn 221,000 người 
nhập cư bất hợp pháp 
bị bắt gặp ở biên giới 
Tây Nam ... Tr. 7

» Chán nản với tình 
trạng thiếu lương thực, 
nhiều người quan tâm 
đến mô hình ‘Vườn 
thắng lợi’ ... Tr. 8

» Đồng ‘Nhân dân 
tệ dầu mỏ’ sẽ không 
thay thế được đồng 
dollar dầu mỏ ... Tr. 21

» Mô hình Trung Quốc 
thất bại ở Thượng Hải 
... Tr. 25

» Trung Cộng điều động 
tiêm kích cơ tối tân 
tới Biển Đông và Biển 
Hoa Đông ... Tr. 26

» Nga cảnh báo khai 
triển vũ khí hạt nhân 
gần Phần Lan, Thụy 
Điển nếu 2 nước này 
gia nhập NATO ... Tr. 28

» Bắc Hàn mừng sinh 
nhật nhà lập quốc, 
không có dấu hiệu 
diễn hành quân sự ... 
Tr. 28

» Dinesh D’souza:    
Bao che cho Ông Lớn 
... Tr. 11

» Roger L. Simon:  
Elon Musk đối đầu 
với Hội đồng quản trị 
Twitter: Trận chiến 
cho linh hồn nước Mỹ 
... Tr. 12

»  Nghệ thuật:                   
Những áng thơ đẹp 
chào đón Tháng Thi 
Ca Quốc Gia ... Tr. 14

»  Văn hóa:              
‘Thập ác bất xá’ là những 
tội gì? Làm sao để 
được tha thứ? ... Tr. 15

» Gia đình:              
Người vợ xúc động khi 
thấy chữ ‘Gia đình’ được 
viết trong nón bảo hộ 
của chồng ... Tr. 18

» Du lịch:                         
Ai Cập không chỉ có 
Kim Tự Tháp ... Tr. 20

Chính xác
& Toàn vẹn
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HOA KỲ

ĐỘC QUYỀN

CDC, WHO điều tra 
về một bệnh lý gan 
nghiêm trọng ở trẻ em 
Báo cáo về bệnh viêm gan ở trẻ em 
tại Hoa Kỳ vàÂ u Châu, một số cần 
được ghép gan

Thư của tù nhân 
sự kiện ngày 06/01 
gửi người dân Mỹ: 
‘Đừng khoanh tay 
đứng nhìn!’
‘Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối 
cùng trước khi tôi từ bỏ quyền Tự 
Do được hiến định của mình.’

Đọc bài trang 7

TIN TỨC

BÌNH LUẬN

ĐẶC SẮC

VIETNAMESE EDITION | SỐ 97 | 22 — 28/04/2022

TRUNG QUỐC EVA FU

Sau bốn ngày cố gắng đặt thực 
phẩm trên mạng mà không có 
kết quả, một thanh niên khoảng 
30 tuổi ở quận Dương Phố thuộc 
thành phố Thượng Hải đã gọi điện 
báo công an. Cư dân đang bị giam 
hãm này muốn biết nếu anh ấy 
ra khỏi khu dân cư và bị bắt vì vi 
phạm các quy định cách ly thì liệu 
anh có được cho ăn hay không.

Sự đói khổ trong 
thành phố Thượng 
Hải bị phong tỏa
Cách biện pháp cứng rắn với 
COVID-19 của Bắc Kinh đẩy cư 
dân thành phố Thượng Hải đến 
bờ vực của sự cùng quẫn

Xem tiếp trang 26

  BÌNH LUẬN  

ĐIỀU GÌ DIỄN RA ĐẰNG 
SAU CHUYẾN THĂM 
CỦA ÔNG OBAMA TỚI 
TÒA BẠCH ỐC
LEE SMITH

Sự xuất hiện của 
cựu Tổng thống 
(TT) Barack Obama 
tại Tòa Bạch Ốc trong 
tuần đầu tháng Tư đã khiến 
nhiều người nhướng mày. 
Tiếp theo trang   11

Giờ đi ngủ có quyết 
định sức khỏe tim 
mạch của bạn không?

COURTESY OF HAIYAN KONG SHUTTERSTOCK

‘Ngày 25 tháng Tư 
năm 1999’
Tác phẩm nhận giải vàng 
Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế

Trang    16          NGHỆ THUẬT Trang    29          TÂM & THÂN

PETR SVAB 

CU DDE B AC K V I L L E , 
New York — Các nghệ 
sĩ múa và nhạc công 
từng đào thoát khỏi 

Trung Quốc cộng sản đã thành 
lập một trụ sở tại vùng nông 
thôn thanh bình ở vùng Upstate 
New York. Giờ đây, họ nhận thấy 
rằng họ đang trở thành mục 
tiêu của Bắc Kinh tại hải ngoại.

Thông qua việc xem xét hàng 
ngàn trang tài liệu, tài liệu nội 
bộ của Trung Cộng, và thực hiện 

hơn một chục cuộc phỏng vấn, 
một cuộc điều tra của The Epoch 
Times đã phát hiện ra một chiến 
dịch kéo dài một thập niên rưỡi 
của Trung Cộng trên lãnh thổ 
Hoa Kỳ.

Mục tiêu hoạt động của Trung 
Cộng là Công ty Nghệ thuật Biểu 
diễn Shen Yun, công ty nghệ thuật 
biểu diễn nổi tiếng với những màn 
trình diễn âm nhạc và vũ đạo 
Trung Hoa cổ điển đẳng cấp thế 
giới. “Trung Quốc trước thời cộng 
sản” – là thông điệp năm nay của 

COURTESY OF SHEN YUN PERFORMING ARTS

Nghệ sĩ múa chính của Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, cô Angelia Vương, 
đang luyện tập tại khuôn viên của công ty ở ngoại ô New York.ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG CỘNG  

Bắc Kinh nhắm đến các nghệ sĩ 
Shen Yun ở vùng Upstate New York
Trung Cộng sử dụng chiến thuật ‘chiến tranh không giới hạn’ 
nhắm vào công ty nghệ thuật biểu diễn hàng đầu này

Xem tiếp trang 22

Xem tiếp trang 6

Các binh sĩ PLA tại Thượng Hải vào ngày 
20/04/2010. Một cuộc điều tra của The 
Epoch Times nhận thấy rằng công ty nghệ 
thuật biểu diễn nổi tiếng này là mục tiêu trong 
một chiến dịch của Trung Cộng.

Logo của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) trong tiền sảnh của cơ quan ở Langley, Va., 

PHILIPPE LOPEZ/AFP VIA GETTY IMAGES

SAUL LOEB/AFP VIA GETTY IMAGES

EMEL AKAN 

Twitter đã công 
bố hôm 15/04 rằng 
hội đồng quản trị 
(HĐQT) của công ty này đã đồng 
thuận áp dụng chiến lược ‘Viên 
thuốc độc’ (poison pill) để ngăn 
ông Elon Musk thâu tóm công ty.

Theo công bố này, nếu bất 
kỳ doanh nghiệp, cá nhân hoặc 

JEFF CARLSON VÀ HANS MAHNCKE

Gần đến phiên tòa xét xử luật sư 
Michael Sussmann của chiến dịch 
tranh cử Hillary Clinton, biện lý 
đặc biệt John Durham và các luật 
sư của ông Sussmann đang tranh 

cãi về những bằng chứng nào có 
thể được tòa chấp nhận. Như một 
phần của những lập luận đó, ông 
Durham đã đệ trình một phản 
hồi theo “thông lệ” vào cuối ngày 
15/04, nêu chi tiết lý do tại sao 

HOA KỲHOA KỲ

Chiến lược ‘Viên thuốc 
độc’ là gì và tại sao 
Twitter lại sử dụng?
Các công ty sử dụng chiến lược 
phòng thủ để tránh bị thâu tóm thù 
nghịch, nhưng cũng có nhược điểm

Hồ sơ Durham: CIA đã biết dữ liệu 
liên kết ông Trump với Nga là giả 
mạo từ hồi đầu năm 2017

Xem tiếp trang 3

Xem tiếp trang 4
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Thẩm phán bác bỏ nỗ lực của bà 
Stacey Abrams trong việc thách thức 
luật gây quỹ của tiểu bang Georgia
Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực của bà 
Stacey Abrams và chiến dịch tranh cử thống đốc 
của bà nhằm thách thức luật gây quỹ mới của tiểu 
bang Georgia.

Gần đây, bà đã đệ đơn kiện chống lại Dự 
luật Thượng viện 221, vốn cho phép các 
nhóm do thống đốc, phó thống 
đốc, và người được đề cử cho 
một trong hai chức vụ này từ 
các đảng lớn được gây quỹ 
không giới hạn.

Luật này có hiệu lực 
từ ngày 01/07/2021.

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.

NHA KHOA NHÂN HIỀN 1
Thuan Anthony Nguyen, DDS, PC
9500 Bolsa Ave, Suite I, D, J
Westminster, CA 92683
(714) 888–8827
www.NhanHienNhaKhoa.com

NHA KHOA NHÂN HIỀN 2
12372 Garden Grove Blvd
Garden Grove, CA 92843
(714) 352–4114
www.MintAppleDental.com

NHA KHOA NHÂN HIỀN 3
1872 N Tustin Street
Orange, CA 92865
(714) 637–8662
www.TustinPlazaDentalGroup.com

NHA KHOA NHÂN HIỀN 4
9545 N Reseda Blvd, Suite 1
Northridge, CA 91324
(818) 886–6660

NHA KHOA NHÂN HIỀN 5
(888) 80 Nha Khoa
www.TustinMobileDental.com

NHA KHOA NHÂN HIỀN 6
Dental Lab Technician School
Dental Assistant School
13030 Hoover St
Westminster, CA 92683
(888) 980–8999 or (714) 379–5858
www.OCHealthCareerCollege.com

Khuu Tran,  DDS
Elain Vo,  DDS
Ky Le,  DDS
David Jawar,  DDS
Christine Hoang,  DDS
John Tran Nguyen,  DDS
Homan Hanasab,  DDS, MS
Jamine Nguyen,  DDS, MS
Paul Anderson,  DDS, MD
Richard O’Braitis,  DDS
Sharon Han-Kim,  DDS
Raph Tanioka,  DDS

NHA KHOA
TỔNG QUÁT

ĐỘI NGŨ
BÁC SỸ

TRỒNG RĂNG - CẤY IMPLANT

RĂNG HÀM THÁO RÁP

RĂNG SỨ THẨM MỸ - NHỔ RĂNG KHÔN

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG, NƯỚU RĂNG

CẤY XƯƠNG - NÂNG XOANG MŨI - PRF

>> All - in 4, All - in 6 implants

ĐẶC BIỆT

Chúng tôi có kỹ thuật viên và phòng 
Lab tại chỗ với các thiết bị máy móc 
MILLING tối tân nhất, để chỉnh sửa 
và làm răng tháo ráp và răng sứ thật 
nhanh cho quý khách gần xa.
Chúng tôi có Nha khoa di động đến tận 
nơi để phục vụ Quý Vị cao niên theo yêu 
cầu. Giờ giấc thuận lợi cho quý vị đi làm.
Nhận hầu hết các bảo hiểm HMO, 
PPO, CARE CREDIT, Medical & 
Medicare Part B.
(Có giá đặc biệt cho bệnh nhân 
không có bảo hiểm)

Giám đốc điều hành 
của Tesla Motors Elon 
Musk nói chuyện tại 
bữa tiệc khai trương 

“Cyber   Rodeo” của công 
ty sản xuất Tesla Giga 
Texas ở Austin, Texas, 

hôm 07/04/2022.

IMAGES BY SHUTTERSTOCK; PHOTOS BY GETTY IMAGES; INSTAGRAM; THE EPOCH TIMES

Thưa Quý độc giả,

Không có gì là bí mật 
khi Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (Trung 
Cộng) đàn áp quyền 

tự do ngôn luận và những tiếng 
nói bất đồng chính kiến ở Trung 
Quốc. Tuy nhiên, điều mà ít người 
biết đến là ngay cả trên đất Hoa Kỳ, Bắc K i n h 
đã và đang sử dụng các lực lượng ở ngoại quốc để 
nhắm mục tiêu vào những tiếng nói phơi bày bản 
chất của chế độ Trung Cộng.

Một cuộc điều tra của Epoch Times đã phát hiện 
ra một chiến dịch kéo dài một thập niên rưỡi của 
Trung Cộng nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn 
Shen Yun, công ty nghệ thuật biểu diễn đẳng cấp thế 
giới nổi danh về âm nhạc và múa cổ điển Trung Quốc.

Công ty nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ chạy 
trốn khỏi Trung Quốc cộng sản, những người khắc 
họa một cách xuất sắc văn hóa truyền thống của 
Trung Quốc và thu hút được sự chú ý của thế giới 
đến những hành động tàn bạo thời hiện đại mà 
Trung Cộng gây ra.

Cuộc điều tra của Epoch Times – dựa trên việc 
xem xét hàng nghìn trang tài liệu, bao gồm tài liệu 
nội bộ của Trung Cộng và hơn một chục cuộc phỏng 
vấn – cho thấy một chiến dịch đe dọa, tuyên truyền và 
phá hoại có hệ thống nhắm mục tiêu đến nhóm nghệ 
thuật biểu diễn ở ngoại ô New York, nơi đặt trường 
sở của đoàn. Đọc toàn bộ bài viết trên trang Nhất.

Trong khi đó, cuộc điều tra đang diễn ra của 
biện lý đặc biệt John Durham đã tiết lộ rằng CIA 
đã biết từ đầu năm 2017, ngay sau khi Tổng thống 
Donald Trump nhậm chức, rằng dữ liệu cung cấp 
cho cơ quan này cáo buộc mối liên hệ giữa ông 
Trump và Nga là giả mạo.

Trong hồ sơ mới nhất của mình, ông Durham 
cũng tiết lộ rằng hai người đã đồng ý hợp tác với 
cuộc điều tra của ông ta, đề nghị mở rộng cuộc điều 
tra. Đọc bài trên trang Nhất.

Trong một bức thư nhắn nhủ người dân Mỹ mà 
Epoch Times độc quyền nhận được, một tù nhân 
trong sự kiện ngày 06/01, ông Jeremy Brown – cựu 
chiến binh Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Hoa Kỳ 
hỏi rằng, “quý vị đã sẵn sàng thắp sáng ngọn lửa Tự 
Do trong tâm hồn con người chưa? Đừng khoanh 
tay đứng nhìn!” Bức thư đề ngày 30/12/2021, lần 
đầu tiên toàn bộ nội dung được tiết lộ tại số báo này. 
Vui lòng đọc nội dung bức thư tại trang Nhất.

BBT Epoch Times Tiếng Việt

nhóm nào mua được 15% cổ phiếu 
phổ thông đang lưu hành của 
Twitter trở lên thông qua một 
giao dịch không được HĐQT chấp 
thuận, thì các cổ đông hiện hữu 
khác sẽ có quyền mua thêm cổ 
phiếu [phát hành mới] với mức giá 
chiết khấu.

Kế hoạch này sẽ hết hạn vào 
ngày 14/04/2023. Công ty dự kiến   
sẽ sớm công bố kế hoạch chi tiết, kể 
cả tỷ lệ chiết khấu trong hồ sơ gửi 
lên Ủy ban Chứng khoán và Giao 
dịch Hoa Kỳ.

Kỹ thuật “poison pill”, còn 
được gọi là kế hoạch quyền của 
cổ đông, được sử dụng như một 
chiến lược phòng thủ của công ty 
bị nhắm mục tiêu [để thâu tóm] 
nhằm ngăn chặn hành động thâu 
tóm thù địch tiềm tàng.

Thuật ngữ “poison pill” có từ 
thời chiến tranh trong hoạt động 
gián điệp, các điệp viên thường 
đem theo viên thuốc độc như vậy. 
Nếu họ sợ bị phát giác, các điệp 
viên uống những viên thuốc này để 
tránh bị kẻ thù tra hỏi.

Ông Martin Lipton, một luật sư 
nổi tiếng về mua bán và sáp nhập 
[công ty], đã phát triển chiến lược 
này vào những năm 1980 khi các vụ 
thâu tóm doanh nghiệp ngày càng 
trở nên phổ biến.

Khi một công ty bị đe dọa thâu 
tóm, công ty này có thể sử dụng 
kỹ thuật poison pill để tự làm cho 
mình kém hấp dẫn bằng cách tạo 
ra chi phí mua lại cao hơn, gây trở 
ngại một cách mạnh mẽ.

Như vậy, nếu ông Musk đạt tới 
15% quyền sở hữu, thì kỹ thuật 

poison pill sẽ được kích hoạt. Biện 
pháp này sẽ cho phép các cổ đông 
hiện tại mua các cổ phiếu [phát 
hành mới] với giá chiết khấu. Ông 
Musk sẽ là cổ đông duy nhất không 
được mua cổ phiếu với mức giá rẻ 
hơn này.

Cách này sẽ khiến việc thâu tóm 
Twitter trở nên tốn kém và khó 
khăn hơn. Ông Musk hiện nay sở 
hữu hơn 9% cổ phần của công ty.

Việc sử dụng chiến lược 
poison pill không phải lúc nào 
cũng ngụ ý rằng công ty không 
muốn bị mua lại. Ban giám đốc 
của công ty có thể đang sử dụng 
nó như một chiến thuật để tăng 
giá chào bán.

Trong tuyên bố, Twitter nói rằng 
HĐQT sẽ chấp nhận lời đề nghị 
nếu “điều đó đem lại nhiều lợi ích 
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Đồng nhân dân tệ điện toán 
của Trung Quốc là mối đe 
dọa lớn nhất của phương 
Tây trong 50 năm qua. 
Và cuộc xâm lược 
của Nga vào Ukraine 
đang làm lu mờ mối 
đe dọa này.
Nhà quản trị quỹ đầu tư [mạo 
hiểm] Kyle Bass nói trong những 
bình luận dành cho chương trình 

“American Thought Leaders” của 
EpochTV.”

Đại dịch của nỗi sợ đặc biệt quan 
trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ cuộc 
khủng hoảng sức khỏe do virus nào 
mà chúng ta đã được biết.

Với việc Jack ra đi, hội đồng quản 
trị Twitter hầu như không sở hữu 
cổ phiếu nào! Khách quan mà nói, 
lợi ích kinh tế của họ đơn giản
là không phù hợp với 
các cổ đông.

nhất cho Twitter và các cổ đông của 
công ty.”

Tuy nhiên, việc HĐQT sử dụng 
chiến lược poison pill có thể khiến 
cho công ty và các cổ đông của công 
ty phải trả giá đáng kể.

Biện pháp này có thể làm tổn 
hại đến giá cổ phiếu của công ty 
và làm nản lòng các nhà đầu tư 
trong tương lai. Đặc biệt, các nhà 
đầu tư có tổ chức rất do dự khi 
đầu tư vào các công ty sử dụng 
các chiến thuật phòng thủ mạnh 
như vậy.

Các cổ đông cũng có thể 
kiện HĐQT của công ty vì đã từ 
chối một lời đề nghị hấp dẫn và 
không hành động vì lợi ích tốt 
nhất của họ.

Đáp lại một báo cáo cho rằng 
doanh nghiệp này đang xem xét bổ 

sung điều khoản poison pill, ông 
Musk tuyên bố trên Twitter rằng 
biện pháp này có thể khiến HĐQT 
của Twitter phải gánh chịu trách 
nhiệm “lớn” vì họ sẽ “vi phạm 
nghĩa vụ được ủy thác”.

HĐQT của Twitter bao gồm 
ông Bret Taylor, đồng Giám đốc 
điều hành của Salesforce; ông 
Parag Agrawal, Giám đốc điều 
hành của Twitter; ông Jack Dorsey, 
đồng sáng lập Twitter; và bà Mimi 
Alemayehou, phó chủ tịch cao cấp 
tại Mastercard.

Theo các luật sư về công ty, 
những chiến lược phòng thủ có 
thể khá thành công trong việc 
ngăn cản việc thâu tóm, nhưng 
nhìn chung chúng không phải là 
lựa chọn hàng đầu để bảo vệ công 
ty. Thực tế này là do kế hoạch có 
thể thất bại nếu người mua vẫn 
kiên trì. Nó cũng có thể gây hại 
cho công ty.

Trước đó, ông Musk cho biết 
ông “không chắc” liệu có thành 
công trong việc mua lại Twitter 
hay không.

Ông nói tại hội nghị TED2022 
hôm 14/04 ở Vancouver: “Trực 
giác mạnh mẽ của tôi là có một 
nền tảng đại chúng được tin cậy 
tối đa và bao trùm rộng rãi là vô 
cùng quan trọng đối với tương lai 
của nền văn minh.”

Ông nói: “Tôi không quan tâm 
đến kinh tế chút nào.”

Khi được hỏi liệu có “Kế hoạch 
B” trong trường hợp lời đề nghị của 
ông ấy bị từ chối hay không, ông 
Musk trả lời: “Có.”

Bản tin có đóng góp của Zachary Stieber 
Nhật Thăng biên dịch

373 TRIỆU 

Hợp đồng khí đốt tự 
nhiên tương lai đang 
giao dịch ở các mức 
giá cao nhất trong 
hơn 13 năm, với hợp 
đồng giao tháng 
Năm vượt quá mức 
8 USD/triệu đơn vị 
nhiệt Anh (mmBTU).

Hoa Kỳ khôi phục khai thác dầu khí 
trên các vùng đất liên bang
Chính phủ Tổng thống Biden cho biết họ sẽ nối lại các kế 
hoạch khai thác dầu khí trên các vùng đất liên bang, nhưng 
sẽ cấp ít đất hơn so với đề nghị ban đầu về doanh số cho 
thuê và tính phí thuê mỏ cao hơn cho các công ty dầu khí.

Cục Quản trị Đất đai của Bộ Nội vụ sẽ cung cấp 144,000 
mẫu Anh đất liên bang cho các công ty năng lượng thuê. Con 
số này thấp hơn khoảng 80% so với 733,000 mẫu Anh đã 
được xem xét để cho thuê trước đó.

Florida bác bỏ các cuốn sách giáo 
khoa Toán vì ‘cố gắng nhồi sọ học sinh’
Sở Giáo dục tiểu bang Florida 
đã bác bỏ hàng chục cuốn sách 
giáo khoa Toán hệ K–12 sau khi 
các quan chức cho biết những 
cuốn sách này có “các khái niệm 
truyền bá”, chẳng hạn như Critical 
Race Theory.

Theo Ủy viên Giáo dục Florida 
Richard Corcoran, sở của ông đã 
xem xét 132 cuốn sách giáo khoa 
được nộp và phát hiện rằng 54 
cuốn trong số đó, tức 41% số sách, 
có các chủ đề bị cấm hoặc không 
đạt các chuẩn mực giáo trình theo 
hệ K–12 của tiểu bang Florida.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Nhật Bản 
Nomura ước tính khoảng 373 triệu người 
ở Trung Quốc đang bị phong tỏa một phần 
hoặc toàn bộ, chiếm 40% nền kinh tế.

FDA mở cuộc điều tra về ngũ cốc 
thương hiệu Lucky Charms sau
các báo cáo về bệnh tật
FDA cho biết họ đang điều tra rất nhiều báo 
cáo từ người tiêu dùng nói rằng họ bị ốm sau 
khi dùng các sản phẩm ngũ cốc thương hiệu 
Lucky Charms.

Trong tuần lễ từ ngày 18-24/04, cơ quan 
này đã xác nhận với một số hãng thông tấn 
rằng họ “đang xem xét và điều tra” các báo 
cáo từ hàng ngàn người than phiền trên một 
trang web về tình trạng ói, tiêu chảy, và buồn 
nôn sau khi ăn cereal  (ngũ cốc ăn sáng) do 
hãng General Mills sản xuất này.

Trên trang web tiêu dùng IWasPoisoned.
com, hàng ngàn người đã cáo buộc các sản 
phẩm thương hiệu Lucky Charms khiến họ bị bệnh kể từ cuối 
năm 2021, với một số báo cáo được gửi trong tháng 04/2022.

Thẩm phán liên bang bãi bỏ 
quy định đeo khẩu trang bắt 
buộc của CDC đối với ngành 
hàng không và du lịch
Quy định đeo khẩu trang bắt buộc của CDC đối 
với các phi cơ và các loại hình giao thông công 
cộng khác đã bị một thẩm phán liên bang bãi bỏ.

Thẩm phán Địa hạt Liên bang Kathryn Kimball 
Mizelle nói rằng quy định của CDC vượt quá thẩm 
quyền theo luật định của cơ quan này vì việc thực 
thi quy định đó vi phạm luật hành chính.

Bà Mizelle viết trong một phán quyết rằng 
CDC đã vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính 
vì không đưa ra thông báo trước khi áp đặt quy 
định này hồi tháng 02/2022.

Hiệp hội Các Ngân hàng Thế chấp Hoa Kỳ (MBA) cho 
biết Chỉ số Tái tài trợ của tổ chức này đã giảm 62% 
so với cùng thời kỳ năm ngoái trong tuần lễ kết thúc 
hôm 08/04, do lãi suất thế chấp nhà tiếp tục tăng với 
tốc độ nhanh hơn dự kiến.

Hãng Johnson & Johnson đã đồng ý trả 99 triệu USD để giải 
quyết các yêu cầu bồi thường của tiểu bang West Virginia 
cho rằng hãng này đã giúp thúc đẩy một cuộc khủng hoảng 
nghiện thuốc giảm đau nhóm opioid tại tiểu bang này, giúp 
công ty thoát khỏi một phiên tòa diễn ra từ hồi đầu tháng.

Thẩm phán ra phán quyết 
cho phép thách thức tư cách 
ứng cử của Dân biểu Greene
Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng 
một nhóm cánh tả có thể tiến hành đối chất 
tư cách ứng cử của Dân biểu Marjorie Taylor 
Greene (Cộng Hòa–Georgia) trong các cuộc 
bầu cử năm nay.

Vụ kiện nhằm ngăn chặn bà Greene tái đắc 
cử này tuyên bố rằng nhà lập pháp nói trên đã 
vi phạm Điều khoản Truất phế Tư cách nắm 
quyền của Hiến Pháp bằng cách tham gia vào 
một cuộc nổi dậy được cho là chống lại chính 
phủ Hoa Kỳ hôm 06/01/2021, xâm phạm tòa 
nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Thẩm phán Amy Totenberg của Tòa Địa hạt 
Liên bang Quận phía Bắc của tiểu bang Georgia 
đã bác bỏ yêu cầu của bà Greene về một lệnh 
ngăn chặn sơ bộ và lệnh tạm cấm trong vụ án.

221,303
NGƯỜI NHẬP CƯ
BẤT HỢP PHÁP
Bộ An ninh Nội địa cho biết trong tháng 
Ba, Hoa Kỳ đã bắt giữ một số lượng kỷ lục 

người nhập cư bất hợp pháp ở biên 
giới phía tây nam, với số người 

bị bắt giữ đạt mức cao nhất 
trong hai thập niên là 
221,303.

Tiếp theo từ trang 1

Chiến lược ‘Viên thuốc độc’ là gì và tại sao Twitter lại sử dụng?
Các công ty sử dụng chiến lược phòng thủ để tránh bị thâu tóm thù nghịch, nhưng cũng có nhược điểm
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USD/TRIỆU ĐƠN VỊ
NHIỆT ANH

PHẦN TRĂM

TRIỆU USD

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk 
cho biết trong một bài đăng trên 
Twitter, sau khi công ty truyền thông 
xã hội này đáp lại bằng chiến lược 
phòng thủ ‘viên thuốc độc’ cho lời đề 
nghị mua lại toàn bộ công ty của ông.

Tiến sĩ Mark McDonald, nói với chương 
trình “American Thought Leaders” 
của Epoch-TV rằng sự lây lan nỗi sợ 
hãi trong công chúng quan trọng 
hơn nhiều so với bản thân virus 
COVID-19.

McKinsey bị cáo 
buộc ‘xung đột lợi ích 
nghiêm trọng' trong 
việc tư vấn thuốc giảm 
đau nhóm opioid
Một báo cáo của Quốc hội cáo buộc rằng công 
ty tư vấn McKinsey đã phạm phải một “xung 
đột lợi ích nghiêm trọng” khi làm việc cho chính 
phủ Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến đại dịch 
opioid, trong khi cùng lúc, họ đồng thời tư vấn 
cho các nhà sản xuất thuốc, trong đó có nhiều 
dự án nhằm thuyết phục các nhà quản lý về sự 
an toàn của các sản phẩm opioid. Ủy ban Giám 
sát Hạ viện Hoa Kỳ đã viết trong báo cáo của 
mình rằng có tối thiểu 22 chuyên gia tư vấn của 
McKinsey, bao gồm các đối tác cao cấp, đã 
đồng thời làm việc cho cả Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm và các nhà sản xuất opioid.



4 5HOA KỲHOA KỲ NGÀY 22 — 28/04/2022NGÀY 22 — 28/04/2022

ở Michigan, và gần Tòa Bạch Ốc sau 
khi ông đắc cử chức vụ tổng thống.

Ngay từ đầu, thực tế rằng dữ liệu 
điện thoại này rất đáng ngờ đã rõ rệt. 
Ông Sussmann cho rằng chỉ có một 
chục chiếc điện thoại như vậy ở Hoa 
Kỳ, đồng thời khẳng định rằng chúng 
không được bán ra công chúng nhưng 
đôi khi được các quan chức chính 
phủ Nga tặng. Tuy nhiên, thông tin 
đó là sai sự thật. Những chiếc điện 
thoại YotaPhone được chính thức ra 
mắt tại Hoa Kỳ vào năm 2014. Và, 
như ông Durham lưu ý, từ năm 2014 
đến năm 2017, đã có hàng triệu lượt 
tra cứu của những chiếc YotaPhone 
có nguồn gốc từ các địa chỉ internet 

tại Hoa Kỳ. 
Số lượng tra cứu bằng YotaPhone 

rất lớn này đã khiến một số người 
suy đoán rằng ông Sussmann và các 
nhân viên khác của bà Clinton có 
thể đã chọn lọc dữ liệu để làm cho 
những liên lạc đó giống như những 
gì mà nguyên ban đầu chúng không 
phải như vậy. Nói cách khác, đó là 
dữ liệu thực, nhưng nó đã bị ông 
Sussmann bóp méo. Bằng chứng về 
cáo buộc đó lẽ ra đã đủ tồi tệ, nhưng 
giờ đây ông Durham tiết lộ rằng CIA 
đã xác định rằng dữ liệu này trên 
thực tế là “do người dùng tạo ra” – 
dữ liệu này đã được làm giả.

Tiết lộ đáng kinh ngạc này ngay 
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Hình ảnh một nhà 
kính trên đỉnh một 
nhà kho bỏ hoang ở 
Brooklyn, New York.

Xe cộ trong buổi 
chiều ở Los Angeles 
vào ngày 04/04/2022.

Ông John Durham tuyên thệ nhậm chức luật sư Hoa Kỳ cho Quận Connecticut bởi Chánh án Quận Connecticut Hoa Kỳ Janet C. Hall, ở New Haven, Conn., Vào ngày 22/02/2018.

Trụ sở FBI ở Hoa Thịnh Đốn ngày 8/3/2018.
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Các nhà phê 
bình đã nói 
rằng sự phân 
loại carbon 
dioxide – loại 
khí mà con 
người thải ra 
từ phổi trong 
quá trình hô 
hấp – như 
một chất gây ô 
nhiễm là vô lý. 

Giờ đây ông 
Durham 
tiết lộ rằng 
CIA đã ngay 
lập tức biết 
rằng cả hai 
tập dữ liệu 
nói trên đều 
là giả mạo.

bằng chứng mà ông đưa ra vừa có liên 
quan vừa có thể được chấp nhận.

Những hồ sơ trao đổi qua lại này là 
điều phổ biến trong những tuần trước 
phiên xét xử liên bang, nhưng những 
tiết lộ do ông Durham đưa ra chỉ là 
thông lệ.

Điểm nổi bật nhất trong số những 
tiết lộ này liên quan đến một loạt dữ 
liệu mà ông Sussmann và nhóm của 
ông, trong đó có “Giám đốc điều hành 
Công nghệ-1” Rodney Joffe, người 
được cho là đã phát hiện ra mối liên kết 
giữa cựu Tổng thống Trump và Ngân 
hàng Alfa của Nga. Nhiều người tuyên 
bố rằng tập hợp dữ liệu này đã thiết 
lập một kênh liên lạc trực tiếp giữa ông 
Trump và chính phủ Nga.

Ông Sussmann đã giao dữ liệu 
này cho FBI hồi tháng 09/2016 với hy 
vọng có thể kích hoạt một cuộc điều 
tra về ông Trump và chiến dịch tranh 
cử của ông. Sau đó, thông qua giới 
truyền thông, chiến dịch tranh cử của 
bà Clinton đã tận dụng sự tồn tại của 
một cuộc điều tra của FBI như một 
đòn kết liễu nhắm vào ông Trump 
trong những tuần cuối cùng của cuộc 
bầu cử năm 2016.

 Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành 
và ông Trump đã giành chiến thắng 
trong cuộc bầu cử này. Nhưng sự thất 
bại đó đã không ngăn được một hoạt 
động mà giờ đây đã trở thành nỗ lực 
nhằm gây trở ngại cho nhiệm kỳ tổng 
thống của ông Trump. Hồi tháng 
02/2017, sau khi ông Trump nhậm 
chức, ông Sussmann đã nộp những 
tập dữ liệu tương tự cho CIA.

 
CIA sớm biết rằng ông 
Sussmann đã làm giả dữ liệu 
Giờ đây ông Durham tiết lộ rằng CIA 
đã ngay lập tức biết rằng cả hai tập dữ 
liệu nói trên đều là giả mạo, khi nhận 

thấy rằng các dữ liệu này không “hợp 
lý về mặt kỹ thuật”, rằng chúng không 
“vượt qua được sự giám sát kỹ thuật”, 
rằng chúng “có các lỗ hổng”, rằng 
những dữ liệu này mâu thuẫn với 
chính bản thân chúng, và rằng chúng 
được “người dùng tạo ra” chứ không 
phải do máy móc hoặc công cụ tạo ra.

Dữ liệu do ông Sussmann cung 
cấp bao gồm các cuộc tra cứu trên 
internet bị cáo buộc xảy ra giữa tập 
đoàn Trump Organization và Ngân 
hàng Alfa cũng như việc sử dụng một 
chiếc điện thoại YotaPhone do Nga 
sản xuất trong khu vực lân cận của 
ông Trump tại Trump Tower, gần 
một cuộc phỏng vấn của ông Trump 

Hồ sơ Durham: CIA đã biết dữ liệu liên kết ông 
Trump với Nga là giả mạo từ hồi đầu năm 2017
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Tiếp theo từ trang 1

lập tức đặt ra câu hỏi: Ai đã tạo 
ra dữ liệu này? Nó cũng làm nổi 
bật một câu hỏi lớn hơn: Nếu CIA 
đã biết dữ liệu này bị làm giả từ 
tháng 02/2017, tại sao họ lại để cho 
ông Trump bị săn đuổi trong suốt 
nhiệm kỳ tổng thống của mình với 
những tuyên bố sai sự thật nói rằng 
ông thông đồng với Nga?

Hơn nữa, tại sao biện lý đặc 
biệt Robert Mueller, người đã chi 
42 triệu USD tiền thuế được cho 
là để điều tra sự thông đồng giữa 
ông Trump và Nga, lại tiếp tục 
tiến hành cuộc điều tra của mình? 
Thông tin này từ CIA đã thay đổi 
mọi thứ. Tại sao ông Mueller và 
nhóm của ông không bao giờ tiết 
lộ rằng tập dữ liệu nền tảng này là 
giả mạo? Thông tin đó cũng không 
nằm ở đâu trong bản báo cáo dài 
hai tập của họ.

Hồ sơ mới nhất của ông 
Durham cũng có hai báo cáo của 
CIA liên quan đến các trao đổi của 
cơ quan này với ông Sussmann. 
Những báo cáo này nêu chi tiết 
cách ông Sussmann cung cấp dữ 
liệu cho CIA sau khi ông Trump 
nhậm chức tổng thống. Mấu chốt 
ở chỗ, những ghi chép của CIA 
cho thấy là ông Sussmann tuyên 
bố rằng chiếc điện thoại của Nga 
vẫn tiếp tục hoạt động sau khi ông 
Trump “chuyển đến Tòa Bạch Ốc”.

Hai báo cáo này của CIA mâu 
thuẫn với câu chuyện của giới 
truyền thông nói rằng cả ông 
Sussmann và ông Joffe đều không 
theo dõi cựu Tổng thống Trump. 
Không chỉ ông Trump bị theo dõi, 
mà còn có một số hình thức gián 
điệp liên quan đến việc thu thập và 
thao túng dữ liệu sau đó, sau khi 
ông trở thành tổng thống.

Những ghi chép của CIA cũng 
tiết lộ rằng dữ liệu này đã được thu 
thập từ tháng 04/2016, trùng với 
ngày ông Sussmann bắt đầu những 
nỗ lực nhằm liên kết ông Trump 
với Nga nhân danh chiến dịch 
tranh cử của bà Clinton.

Trong một hành động khác báo 
hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận 
của ông Durham, ông Durham đã 
trình bày chi tiết về sự phối hợp 
diễn ra giữa chiến dịch không gian 
mạng của ông Sussmann và chiến 
dịch về hồ sơ của cựu điệp viên 
người Anh Christopher Steele đang 
được Fusion GPS tài trợ. Từ năm 
ngoái, chúng ta đã biết rằng ông 
Sussmann và ông Steele đại diện 
cho hai mũi nhọn riêng biệt trong 
các nỗ lực của chiến dịch tranh cử 
Clinton nhằm bôi nhọ ông Trump 
như một con rối của Nga.

Kết nối 2 mũi nhọn
Chúng ta cũng biết rằng hai mũi 
nhọn đó đã hội tụ vào cuối tháng 

07/2016 – ngay trước khi FBI mở 
cuộc điều tra về chiến dịch tranh 
cử của ông Trump – khi ông Steele 
và ông Sussmann gặp nhau tại Hoa 
Thịnh Đốn cùng với một loạt các 
nhân viên khác thuộc chiến dịch 
tranh cử của bà Clinton.

Cho đến nay, ông Durham đã 
không kết nối hai mũi nhọn này 
trong kế hoạch của bà Clinton; thay 
vào đó, ông chọn tập trung vào tội 
danh bị cáo buộc là khai man với 
FBI của ông Sussmann.

Điều đó bây giờ đã thay đổi. Ông 
Durham đã nói với tòa án rằng ông 
Sussmann và ông Steele là hai bộ 
phận của cùng một liên doanh – 
một hành động đưa chúng ta tiến 
gần hơn đến các cáo buộc âm mưu 
có thể xảy ra mà ông Durham đưa 
ra chống lại những người tham gia 
vào âm mưu này. Việc kết nối trực 
tiếp ông Sussmann với các nỗ lực 
rộng lớn hơn của chiến dịch tranh 
cử của bà Clinton nhằm phỉ báng 
ông Trump cũng tạo ra động cơ cho 
các hành động của ông Sussmann.

Cụ thể, ông Durham tuyên bố 
rằng ông Sussmann “đã đại diện 
và làm việc cho Chiến dịch của 
bà Clinton liên quan đến các nỗ 
lực nghiên cứu phe đối lập rộng 
lớn hơn của họ,” và thông qua sự 
phối hợp của mình với ông Steele, 
Fusion GPS và ông Joffe, ông 
Sussmann đã thực hiện các bước 
để tích hợp các cáo buộc về Ngân 
hàng Alfa vào những nỗ lực nghiên 
cứu phe đối lập đó.

Ông Durham hiện cũng đang 
tập trung vào dữ kiện cho rằng ông 
Sussmann đã đích thân nói với ông 
Steele về tập dữ liệu liên quan tới 
Ngân hàng Alfa tại cuộc họp tháng 
07/2016 của họ. Và như chúng ta 
đã biết, sau đó ông Steele được giao 
nhiệm vụ viết một hồ sơ về các cáo 
buộc liên quan đến ngân hàng Alfa.

Ông Durham cũng lưu ý rằng 
báo cáo của ông Steele về những 
cáo buộc liên quan đến Ngân hàng 
Alfa đã được hoàn thành chỉ vài 
ngày trước khi ông Sussmann 
giao những cáo buộc này cho FBI. 
Đáng kinh ngạc hơn nữa, ông 
Durham còn chỉ rằng Fusion GPS 
đã cung cấp hồ sơ của ông Steele 
cho FBI vào đúng cái ngày mà ông 
Sussmann nộp những cáo buộc về 
Alfa cho FBI.

Và cuối cùng, ông Durham đã 
thông báo rằng có ít nhất hai người 
dường như đã thay đổi quan điểm 
và đã được miễn làm chứng.

 
2 cá nhân được ông Durham 
miễn trừ
Đáng chú ý, người đầu tiên trong 
số những người này – người không 
được ông Durham nêu tên – là một 
nhân viên tại Fusion GPS, công ty 

của các nhà thầu vận động tranh cử 
của bà Clinton, người đã điều phối 
các nỗ lực để cùng đẩy cáo buộc 
của ông Steele và ông Sussmann lên 
phương tiện truyền thông. Không 
rõ vị nhân viên của Fusion này đã 
nói gì với ông Durham, nhưng với 
câu hỏi quan trọng nhất mà bồi 
thẩm đoàn phải đối mặt – liệu ông 
Sussmann có đến FBI để đưa ra 
một câu chuyện sai sự thật hoặc 
chỉ đang hành động như một người 
hay làm phúc – thì hoàn toàn 
có khả năng là vị nhân viên của 
Fusion GPS này sẽ làm chứng rằng 
những nỗ lực của ông Sussmann là 
một phần của một kế hoạch rộng 
lớn hơn nhằm phỉ báng ông Trump 
một cách sai trái.

Người thứ hai được đề nghị 
miễn trừ [bị buộc tội] là ông David 
Dagon, một nhân viên công nghệ 
thông tin (CNTT) của Georgia 
Tech. Ông Dagon là một thành 
viên của một nhóm nhỏ các 
chuyên gia CNTT được ông Joffe 
giao nhiệm vụ tìm dữ liệu liên kết 
ông Trump với Nga. Trước đây 
ông Durham đã tiết lộ rằng nhóm 
nhân viên CNTT này biết rằng họ 
không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố 
nào, bởi “sẽ kích động sự dò xét 
của công chúng”. Chính những 
nhân viên này cũng bí mật thừa 
nhận rằng “điều duy nhất khiến họ 
làm những gì họ đang làm là vì họ 
‘không ưa ông Trump’”.

Ông Durham hiện đã nói với 

Hồi tháng Hai, Thẩm phán 
Địa hạt Liên bang James D. Cain 
Jr. của Western District, tiểu bang 
Louisiana, đã đồng ý với Louisiana 
và chín tiểu bang khác, đưa ra một 
lệnh cấm sử dụng chỉ số tạm thời 
này. Các tiểu bang nói với ông Cain, 
người được ông Trump bổ nhiệm, 
rằng chuẩn đo này là độc đoán và 
sẽ khiến thúc đẩy chi phí sản xuất 
năng lượng và làm tăng các chi phí 
quản lý tại các tiểu bang. 

Lúc đó, ông Max Sarinsky, một 
luật sư ở Viện Chính sách Liêm 
chính tại Trường Luật Đại học New 
York, đã nói rằng lệnh cấm của ông 
Cain có thể mất hiệu lực. 

“Lệnh này hết sức chung chung,” 
ông Sarinsky nói với Axios. “Tôi 
nghĩ rằng [tòa cấp cao hơn] sẽ xem 
xét rất kỹ lưỡng lệnh này khi có 
kháng cáo.”

Vào giữa tháng Ba, Tòa Phúc 
thẩm khu vực địa lý thứ Năm đã 
hoãn lại lệnh của ông Cain theo 
yêu cầu của chính phủ TT Biden 
trong một đơn xin khẩn cấp. Tòa 
phúc thẩm này quyết định rằng 
Louisiana và các tiểu bang khác 
thách thức chuẩn đo này đã đưa ra 
các tuyên bố “chỉ là giả thuyết” về 
tác hại và rằng họ có thể không có 
cơ sở pháp lý để tranh tụng. 

Greenwire đưa tin rằng những 
ngày sau đó, các tiểu bang này đã 
đề nghị tòa khu vực địa lý thứ Năm 

xét xử vụ án, thuyết phục rằng việc 
cho phép sử dụng chuẩn đo chi phí 
xã hội “cho phép một trong những 
luật gây hậu quả nhất trong lịch sử 
vẫn có hiệu lực … bất chấp tác hại 
không thể khắc phục mà nó gây ra 
cho các tiểu bang.” Tòa phúc thẩm 
đã từ chối xét xử lại. 

“Chúng tôi thất vọng với quyết 
định của tòa khu vực địa lý thứ 
Năm, và chúng tôi sẽ kháng cáo 
lên Tối cao Pháp viện,” văn phòng 
của ông Landry nói với E&E News, 
một ấn bản về thương mại. “Tổng 
chưởng lý Landry sẽ tiếp tục chống 
lại các nỗ lực của chính phủ ông 
Biden nhằm can thiệp vào cuộc 
sống hàng ngày của người Mỹ.”

Các bình luận của ông Landry 
được đưa ra khi Tối cao Pháp viện 
đang xem xét vụ West Virginia kiện 

Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), 
được tòa xét xử ngày 28/02. 

Trước đó, Tổng chưởng lý West 
Virginia Patrick Morrisey đã nói 
với The Epoch Times rằng ông hy 
vọng Tối cao Pháp viện sẽ sử dụng 
vụ án này để kiềm chế quyền lực có 
tác động sâu rộng của Cơ quan Bảo 
vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) nhằm 

Louisiana đề nghị Tối cao Pháp viện 
ngăn chính phủ TT Biden tính ‘chi 
phí xã hội’ của phát thải carbon
Tổng chưởng lý Jeff Landry lập luận rằng cách tính này 
gây thiệt hại đến người tiêu dùng và ngành công nghiệp

tòa án rằng ông đã cấp cho ông 
Dagon quyền miễn trừ vì các nhân 
viên CNTT khác trong nhóm của 
ông Joffe đã thỉnh cầu quyền miễn 
trừ bị buộc tội (bởi họ tự khai 
tội). Trao quyền miễn trừ cho ông 
Dagon là cách duy nhất mà ông 
Durham có thể thu thập “các sự 
kiện mà nếu không sẽ không thể có 
được” vốn làm cơ sở cho kế hoạch 
phỉ báng ông Trump của chiến 
dịch tranh cử của bà Clinton.

Việc cả ông Dagon và một nhân 
viên của Fusion GPS hiện đang 
hợp tác với ông Durham là rất 
quan trọng – không chỉ trong vụ 
án của ông Sussmann, mà đối với 
tất cả các nhân viên thuộc chiến 
dịch tranh cử của bà Clinton đã 
tham gia vào kế hoạch này.

Giờ đây, việc còn lại là các luật 
sư của ông Sussmann phải thuyết 
phục thẩm phán phiên tòa – ông 
Christopher Cooper, người được 
cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm 
– bác bỏ tất cả bằng chứng mới 
này cũng như các nhân chứng do 
ông Durham đề nghị. Họ có thể cố 
gắng lập luận rằng âm mưu này, 
ngay cả khi nó tồn tại, không liên 
quan đến những gì ông Sussmann 
đã bị buộc tội – cụ thể là khai man 
với FBI. Ông Durham đã chỉ ra 
rằng nếu điều này xảy ra, ông ấy 
sẽ phản đối với lý do rằng sự tồn 
tại của một âm mưu là bằng chứng 
thuyết phục về động cơ của ông 
Sussmann khi ông nói dối FBI.

Cuối cùng, vị thẩm phán này sẽ 
quyết định bằng chứng nào được 
và không được chấp nhận.

Câu hỏi lớn hơn được đặt ra là 
liệu ông Durham có buộc tội âm 
mưu cho ai hay không. Rõ ràng 
ông ấy có rất nhiều bằng chứng, 
nhưng vì những lý do không được 
hiểu đầy đủ, nên cho đến nay ông 
đã không sử dụng bằng chứng đó. 
Có thể ông phải đối mặt với áp lực 
nội bộ đáng kể từ các quan chức 
DOJ. Cũng có thể là ông ấy đang 
cố gắng kéo dài thời gian của các 
cuộc tranh chấp pháp lý cho đến 
sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm 
kỳ, vì biết rằng việc truy tố chiến 
dịch tranh cử của bà Clinton sẽ đòi 
hỏi sự che đậy về mặt chính trị.

Hoặc có thể đơn giản là ông 
Durham đang chờ đợi thêm bằng 
chứng cho phép ông ấy buộc tội 
các quan chức hàng đầu của chiến 
dịch. Lập luận này được hỗ trợ bởi 
thực tế là hai người đã nhận được 
quyền miễn làm chứng nói trên 
đều ở những vị trí không quan 
trọng trong nhóm để biết bất cứ 
điều gì về mức độ can dự của các 
quan chức hàng đầu trong chiến 
dịch tranh cử của bà Clinton.

An Nhiên biên dịch

MATTHEW VADUM
 

Tổng chưởng lý tiểu bang Louisiana 
Jeff Landry đang cam kết sẽ 

đề nghị Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ 
(SCOTUS) ngăn cản chính phủ Tổng 
thống (TT) Biden tính toán lại và sử 
dụng “chi phí xã hội” của phát thải 
carbon; đây là một chuẩn đo được sử 
dụng trong quy định về môi trường 
mà các nhà phê bình nói là làm tăng 
chi phí hoạt động của doanh nghiệp 
và giá cả đối với người tiêu dùng một 
cách không cần thiết. 

Từ lâu các nhà phê bình đã nói 
rằng sự phân loại carbon dioxide – 
loại khí mà con người thải ra từ phổi 
trong quá trình hô hấp – như một chất 
gây ô nhiễm là vô lý. Carbon dioxide 
cần thiết cho sự sống trên hành tinh 
này và được sử dụng trong quá trình 
quang hợp, thúc đẩy sự phát triển 
của thực vật. Nhưng những người 
quan tâm bảo vệ môi trường cho rằng 
carbon dioxide do con người tạo ra 

góp phần làm biến đổi khí hậu. 
Chi phí xã hội của carbon, một sự 

đo lường bằng USD về các thiệt hại 
được cho là hậu quả của việc thải ra 
một tấn các loại khí nhà kính, được 
các nhà lập pháp sử dụng để cung cấp 
các phân tích lợi ích và chi phí và để 
viết luật. Việc đặt một giá trị tiền tệ 
lên tác động của các loại khí này đem 
lại cho các nhà lãnh đạo liên bang lý 
lẽ để biện minh cho các quy định môi 
trường hà khắc hơn. 

Vào ngày nhậm chức, TT Joe Biden 
đã ký một sắc lệnh phục hồi một nhóm 
làm việc liên ngành về chi phí xã hội 
của carbon và đã tạm thời đặt chi phí 
ở mức 51 USD/tấn; mức này được sử 
dụng trước khi TT Donald Trump 
nhậm chức vào năm 2017. Trong suốt 
nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã 
giảm con số chi phí xã hội xuống tới 
mức chỉ còn 1 USD/tấn. Nhóm làm 
việc của ông Biden đang nghiên cứu 
chi phí xã hội với quan điểm thiết lập 
một tỷ lệ mới, có lẽ sẽ cao hơn.

đóng cửa các ngành công nghiệp 
thải carbon dioxide mà không quan 
tâm đến phúc lợi kinh tế của những 
người chịu ảnh hưởng. 

Vấn đề là EPA đang cố gắng cải 
cách chính mình từ “một cơ quan 
quản lý môi trường thành một cơ 
quan trung ương lập kế hoạch 
năng lượng,” theo ông Morrisey, 
một thành viên Đảng Cộng Hòa. 

West Virginia là nhà sản xuất 
lớn về than đá, khí đốt, và dầu 
thô. West Virginia và 18 tiểu bang 
khác đang thách thức thẩm quyền 
mà Đạo luật Không khí Sạch cấp 
cho EPA. Những người thách thức 
hy vọng Tối cao Pháp viện sẽ giải 
quyết xem liệu Hiến Pháp Hoa Kỳ 
có trao quyền cho Quốc hội để ủy 
quyền cho EPA nhằm hạn chế cái 
gọi là khí thải nhà kính hay không.  

Sự thách thức này xảy ra nhiều 
năm sau khi Tối cao Pháp viện 
phán quyết với tỷ lệ 5–4 trong 
vụ án Massachusetts kiện EPA 
(năm 2007) rằng cơ quan này 
có thể quy định những khí thải 
nhà kính như carbon dioxide là 

“những chất gây ô nhiễm không 
khí” theo đạo luật này. Trong 
quyết định đó, tòa án gọi biến 
đổi khí hậu là “một trong những 
thách thức môi trường cấp bách 
nhất trong thời đại của chúng ta.”

 
Thanh Nhã biên dịch

COURTESY OF BRIGHTFARMS

MARIO TAMA/GETTY IMAGES

Ảnh trên: Một người đàn 
ông băng qua sảnh của 
trụ sở CIA ở Langley, Va., 

Ảnh dưới: TT Donald 
Trump nói chuyện với 
giới truyền thông trước 
khi lên tàu Marine One 
trên đường đến Ohio, 
tại Bãi cỏ phía Nam 
của Tòa Bạch Ốc ở Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 
01/08/2019.
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Hoa Kỳ đã bắt giữ một số 
lượng kỷ lục người nhập cư 

bất hợp pháp ở biên giới phía tây 
nam của mình trong tháng trước, 
với số lượng bắt giữ đạt mức cao 
nhất trong hai thập niên, theo 
hồ sơ tòa án của các quan chức 
từ Bộ An ninh Nội địa (DHS).

“Trong tháng 03/2022, DHS 
đã báo cáo tổng số 221,303 cuộc 
chạm trán tại Biên giới Tây Nam. 
Con số này kết hợp số liệu thống 
kê được báo cáo bởi Văn phòng 
Hoạt động Hiện trường (OFO) 
của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên 
giớigiới Hoa Kỳ, nơi giải quyết 
cho những người không phải 
công dân tìm cách nhập cảnh tại 
các cảng nhập cảnh trên đất liền 
(POE), với số liệu thống kê từ Cơ 
quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ 
(USBP),” một tài liệu của tòa án 
nêu rõ.

DHS cũng báo cáo 123,304 
trường hợp trục xuất những 
người không phải công dân theo 
Đề mục 42 trong tháng Ba. Tổng 
số trường hợp giam giữ trong 
tháng là khoảng 31,715, con số 
kết hợp số người do CBP giam 
giữ là 5,935 và số người do Cơ 
quan Thực thi Di trú và Hải 

quan (ICE) giam giữ là 25,780.
DHS đã thả 80,116 người vào 

Hoa Kỳ; việc nộp đơn ra tòa là 
một báo cáo bắt buộc hàng tháng 
như một phần của vụ kiện liên 
bang do Texas và Missouri đệ 
trình chống lại chính phủ Tổng 
thống (TT) Biden.

Chính phủ đang có kế hoạch 
chấm dứt Đề mục 42, được thực 
hiện dưới thời chính phủ cựu TT 
Trump. Đề mục 42, cho phép các 
quan chức biên giới từ chối và 
trục xuất những người di cư và 
người xin tị nạn có thể mắc các 
bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn 
như COVID-19, dự kiến   hết hiệu 
lực vào ngày 23/05.

Quyết định này tuân theo 
tuyên bố ngày 01/04 của Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh (CDC), trong đó đề 
nghị chấm dứt việc trục xuất 
theo Đề mục 42. 

Hành động này đã vấp phải sự 
phản đối gay gắt của các thành 

viên Đảng Cộng Hòa và một 
số thành viên Đảng Dân Chủ. 
Thượng nghị sĩ Joe Manchin 
(Dân Chủ-West Virginia) đã 
coi lời kêu gọi của CDC về việc 
chấm dứt Đề mục 42 là một 

“quyết định đáng sợ”, trong khi 
Thượng nghị sĩ Maggie Hassan 
(Dân Chủ-New Hampshire) cho 
biết chính phủ Tổng thống Biden 

“dường như chưa sẵn sàng” cho 
sự gia tăng lượng người nhập cư 
do việc dỡ bỏ chính sách này.

Trong một bức thư gửi đến 
TT Biden hôm 07/04, Thượng 
nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-
Texas) nhấn mạnh rằng Đề mục 
42 là một biện pháp cần thiết để 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 
quản lý những thách thức mà 
CBP phải đối mặt vì số vụ bắt 
gặp người nhập cư bất hợp pháp 
ở biên giới phía nam đang “gia 
tăng theo cấp số nhân”.

“Tôi vô cùng lo ngại rằng 
Chính phủ này có thể cố gắng 
hạ thấp các tiêu chuẩn an ninh 
và chuyển nguồn tài nguyên ra 
khỏi Bộ Cựu chiến binh … đặc 
biệt là nhân viên y tế, để ứng 
phó với hậu quả của cuộc khủng 
hoảng biên giới tự chuốc lấy này,” 
bức thư viết.

“Tôi kêu gọi quý vị dứt khoát 
từ chối bất kỳ chính sách nào 
dẫn đến việc chuyển hướng các 
nguồn tài nguyên dành cho các 
cựu chiến binh Mỹ sang những 
người di cư ở biên giới phía Nam.”

Hồi cuối tháng Ba, một quan 
chức cao cấp của DHS nói với 
các phóng viên rằng việc chấm 
dứt Đề mục 42 có thể “tăng 
dòng người di cư” vào Hoa Kỳ. 
Cơ quan này đã chuẩn bị các kế 
hoạch dự phòng, trong đó có một 
tình huống có thể có tới 18,000 
lượt vượt biên mỗi ngày. Vào 
thời điểm đó, Lực lượng Tuần tra 
Biên giới đã chứng kiến   khoảng 
7,100 trường hợp vượt biên trái 
phép mỗi ngày.

An Nhiên biên dịch

CDC/UNSPLASH

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

Một nhà khoa học tiến 
hành thử nghiệm bằng 

ống nhỏ giọt và lọ.

RAO VẶT

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

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

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

(657) 217-4877

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

L/L: 714-590-9401

MUA BÁN ĐẦU TƯ NHÀ
VAY MƯỢN ĐỊA ỐC

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

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

SMOG CHECK
$38 OUT THE DOOR

Included DMV certificate & Transfer Fee 
Quickie Smog Test Only 9525 Warner Ave #B, 
Fountain Valley, CA 92708
Tim: 714-675-3675 - Tom: 714-220-7007

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

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

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 ) 

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
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nhiệm vụ cung cấp an ninh cho những 
người tổ chức và các diễn giả tại cuộc 
mít-tinh chính trị được luật pháp cho 
phép. Hôm 30/09/2021, có khoảng 30 
đến 40 Đặc vụ Liên bang được trang bị 
vũ khí hạng nặng và cơ quan chấp pháp 
địa phương đến bắt tôi tại nhà ở Tampa, 
Florida. Họ đến với toàn thể lực lượng 
để thực thi một lệnh bắt giữ tội nhẹ vì 
có mặt trong một “khu vực không được 
phép”. Đây không phải là những đặc 
vụ bình thường. Họ là những đặc vụ 
làm việc trong Lực lượng Đặc nhiệm 
Chống Khủng bố Liên hợp (JTTF) của 
FBI. Thật kỳ lạ, trong suốt chín tháng 
trước ngày tôi bị bắt giữ, tôi chưa bao 
giờ được bất kỳ điều tra viên nào liên 
lạc hoặc thẩm vấn về việc này. Điều kỳ 
lạ hơn là, lệnh bắt giữ và lệnh khám xét 
chỉ được ban hành một ngày trước đó 
mà thôi. Điều này xảy ra mặc dù nhiều 
thành viên trong Nhóm Bảo Vệ của tôi 
đã bị bắt giữ nhiều tháng trước đó. Mặc 
dù điều này nghe có vẻ bất thường đối 
với quý vị, nhưng tôi biết chính xác vì 
sao nó lại xảy ra.”

Theo ông Brown, chính những đặc 
vụ JTTF bắt giữ ông hôm 30/09/2021 đã 
cố gắng chiêu mộ ông làm một Người 
Mật Báo (CI) hôm 09/12/2020. Ông nói 
“chiêu dụ” của họ là nhằm ước lượng 
“mức độ sẵn sàng thâm nhập vào các 
nhóm công dân tuân thủ luật pháp, 
không có tiền sử phạm tội, và chắc 
chắn không bị chỉ định là ‘các nhóm 
khủng bố’.”

Ông Brown đã từ chối lời đề nghị 
của họ. Tuy nhiên, do có điều mà ông 
gọi là “một mức độ ngờ vực nên có đối 
với cơ quan chấp pháp Liên bang,” ông 
Brown đã thực hiện một bản ghi âm về 
cuộc trao đổi này, bản ghi âm mà – sau 
nhiều lần bị xóa khỏi internet – đã được 
nhiều người khác chia sẻ và đăng lại, 
giữ cho nó được tồn tại. Lần đăng lại 
gần đây nhất là do The Gateway Pundit 
chia sẻ.

Hôm 06/01, khi ông Brown đứng 
cạnh khán đài để chờ cựu Tổng thống 
Donald Trump nói chuyện trước đám 
đông, ông đã mô tả việc mình lại được 
một trong những đặc vụ JTTF tương tự 
liên lạc qua điện thoại như thế nào. Ông 
Brown giải thích cho viên đặc vụ biết 
ông đang ở đâu và ông đang làm gì. “Vì 
vậy, hôm 06/01/2021,” ông ấy viết trong 
bức thư của mình, “họ đã biết rất rõ vị 
trí của tôi và lý do tôi ở đó.”

Hôm 07/01, ông Brown cho biết 
ông đã gửi một video trong tin nhắn 
văn bản về cựu nữ quân nhân Không 
lực Hoa Kỳ không có vũ khí, cô Ashli   
Babbitt – người bị Trung úy Cảnh sát 
Điện Capitol Michael Byrd bắn – nói 
rằng, “Đây là một tường trình hiện 
trường cho anh!” Viên đặc vụ thừa 
nhận đã xem video này và thốt lên “Ôi 
chao…” Đó là lần liên lạc trực tiếp cuối 
cùng giữa ông Brown và viên đặc vụ đó 
hoặc với JTTF, cho đến khi ông bị bắt 
hôm 30/09/2021.

“Trong những ngày và những tuần 
sau sự kiện hôm 06/01, tôi thấy thật 
ghê tởm và kinh hoàng trước những 
lời nói dối trắng trợn đến từ các hãng 
thông tấn, các chính trị gia, và Bộ 
Tư pháp,” ông Brown viết tiếp trong 
bức thư của mình. “Đặc biệt, chính 
lời khai làm chứng của Giám đốc FBI 
Christopher Wray tại Hạ viện đã khiến 
tôi nhận ra rằng tôi phải công khai 
những gì tôi đã biết.”

Đó là khi ông Brown liên hệ với 
người dẫn chương trình podcast 
Brandon Grey – người đã thực hiện cuộc 
phỏng vấn kéo dài hai giờ đồng hồ – 
trong đó ông tiết lộ bản ghi âm về nỗ lực 
chiêu mộ của JTTF và đưa ra nhận định 
chuyên môn của ông ấy. Ông Brown 
viết, “Tôi biết tôi đang biến mình thành 
mục tiêu của FBI, nhưng tôi đã tuyên 
thệ với Hiến Pháp Hoa Kỳ cho nên lựa 
chọn nói ra là một điều dễ dàng.”

Ông Brown trích dẫn bài báo 
điều tra đăng hôm 08/06/2021 của 

ông Darren Beattie thuộc Revolver.
news tiết lộ bằng chứng về việc FBI 
có khả năng tham gia dàn dựng các 
sự kiện hôm 06/01. Bài báo cũng tiết 
lộ cách mà âm mưu bắt cóc thống 
đốc tiểu bang Michigan dường như 
là một cuộc diễn tập cho FBI hôm 
06/01. Trong khi cố gắng đổ lỗi cho 
một nhóm ủng hộ Hiến Pháp mà FBI 
đã gán cho là “Dân Quân Cực Hữu”, 
ông Brown lưu ý rằng hầu hết những 
“người tham gia diễn tập” trong âm 
mưu này “hóa ra là những người mật 
báo cho FBI hoặc là các đặc vụ thực 
sự của FBI. Thôi rồi!”

Vì biết rằng các nhà chức trách 
thường xuyên giám sát và kiểm duyệt 
thư từ ra sao, nên bạn gái của ông 
Brown đã nói chuyện với The Epoch 
Times với điều kiện ẩn danh vì sợ bị 
quấy rối. Bà cho biết mình rất ngạc 
nhiên khi bức thư của ông thoát khỏi sự 
giám sát của họ mà không bị tổn hại.

“Điều đó được công bố qua bức thư,” 
bà giải thích, và lưu ý rằng việc các viên 
chức nhà tù [chỉ] tập trung theo dõi các 
thư điện tử và các cuộc điện thoại, nên 
có thể lá thư của ông ấy lọt qua được. 
“Ông ấy đã viết bức thư đó trong tù và 
được phép gửi nó qua đường bưu điện. 
Mọi thứ họ đưa ra trước tòa đều là về 
các cuộc điện thoại.”

Đối với bà, các cuộc viếng thăm 
lặp đi lặp lại của FBI, Lực lượng Đặc 
nhiệm Chống Khủng bố Liên hợp, ATF 
(Cục Rượu, Thuốc lá, Súng, và Chất 
nổ) và Bộ An ninh Nội địa được thực 
hiện không với lý do gì khác ngoài việc 
đe dọa và gây sợ hãi cho bà. “Đó là vi 
phạm lớn nhất về mọi quyền riêng tư 
mà tôi từng có,” bà nói. “Họ đã đến nhà 
tôi. Ban đầu họ đã khám xét nhà chúng 
tôi trong năm tiếng rưỡi đồng hồ. Sau 
đó họ quay lại và thực hiện một cuộc 
khám xét khác. Họ đã lấy mẫu thảm. 
Họ lấy lông chó. Họ đã ban hành trát 
đòi thông tin tất cả các tài khoản ngân 
hàng của tôi và truy cập vào quỹ tín 
thác mà tôi đã thiết lập cho Jeremy. Tôi 
hoàn toàn không có quyền riêng tư nào 
cả. Họ biết mọi thứ về tôi và tôi không 
phải là người đã bị buộc tội. Tôi không 
làm gì cả nhưng họ đã xâm nhập vào 
mọi phương diện cuộc sống của tôi. 
Trong hai tuần qua, tôi bị hai chiếc 
SUV màu đen có các cửa xe ốp kính 
màu tối đậu ở cuối phố nhà mình [theo 
dõi]. Hàng xóm của tôi đã gõ cửa xe và 
yêu cầu họ kéo cửa xuống. Họ sẽ không 
làm thế đâu.”

Bà lưu ý về cách mà ông Brown 
trước đó đã viết một bức thư khác và gửi 
nó đến cho The Epoch Times. Theo bản 
tin hôm 14/01 của The Epoch Times, 
ông Brown viết, “Hôm 11/12/2020, 
chính những đặc vụ của Lực lượng 

Đặc nhiệm Chống Khủng bố Liên hợp 
(JTTF), mà sau đó đã bắt giữ tôi, đã cố 
gắng chiêu mộ tôi làm người mật báo.” 
Ông cũng nói với The Epoch Times rằng 
ông tin là việc bắt giữ và truy tố ông là 
nhằm đáp trả cho việc ông từ chối trở 
thành người mật báo.

Bà nói thêm rằng, mặc dù ông 
Brown đã được cho biết về các tội danh, 
nhưng ông chưa hề bị xét xử hay chính 
thức bị buộc tội về bất cứ điều gì. “Ông 
ấy đang ở trong tình trạng lấp lửng,” bà 
nói. “Không có ngày điều trần nào được 
ấn định. Chúng tôi vẫn đang kháng cáo 
yêu cầu tại ngoại và kiến nghị để vô 
hiệu hóa lệnh khám xét ban đầu.”

Trong khi đó, ông Brown vẫn là tù 
nhân của chính quốc gia mình:

“Khi tôi viết lời tường thuật này hôm 
30/12/2021, tôi đánh dấu ngày thứ 92 
của mình với tư cách là một người tố 
giác FBI và là một Tù nhân Chính trị bị 
giam giữ trong khu vực tối an ninh của 
Nhà tù Quận Pinellas. Cho đến nay, 
đây là những tội mà FBI và Bộ Tư pháp 
phạm phải theo điều 18 Bộ luật Hoa Kỳ, 
Mục 242, Tước Quyền trên Danh Nghĩa 
Luật Pháp:

1. Vi phạm Tu chính án thứ Nhất của 
Tuyên ngôn Nhân quyền qua cách 
hình sự hóa quyền Tự do Ngôn luận 
và hội họp ôn hòa vì tham dự một cuộc 
mít-tinh được cho phép trong khu vực 
công cộng.

2. Vi phạm Tu chính án thứ Hai của 
Tuyên ngôn Nhân quyền vì thông qua 
và thực thi luật súng vi hiến vốn vi 
phạm câu chữ và tinh thần của điều 
khoản “sẽ không bị xâm phạm” [“Vì 
một lực lượng Dân quân được quản 
trị tốt là cần thiết cho an ninh của một 
Quốc gia tự do, quyền của người dân 
được giữ và mang vũ khí sẽ không bị 
xâm phạm”].

3. Vi phạm Tu chính án thứ Tư của 
Tuyên ngôn Nhân quyền qua việc lừa 
dối vị vị thẩm phán ban hành để có 
được lệnh khám xét vô lý và bất hợp 
pháp. Khi tôi và bạn gái yêu cầu trình 
lệnh tại thời điểm bắt giữ thì họ từ 
chối. Thậm chí một đặc vụ còn được 
ghi âm lại khi tuyên bố, ‘Chúng tôi 
chưa biết mình đang tìm kiếm điều 
gì… giờ thì chưa.’ Họ nên tìm một bản 
sao của Hiến Pháp và đọc nó.

4. Vi phạm Tu chính án thứ Năm của 
Tuyên ngôn Nhân quyền bằng cách 
không đọc cho tôi nghe các quyền của 
tôi trước khi bắt giữ và thẩm vấn. Hiện 
giờ, họ vẫn đang tước đoạt cuộc sống, 
quyền tự do, và tài sản của tôi mà 
không có quy trình tố tụng hợp pháp.

5. Vi phạm Tu chính án thứ Sáu của 
Tuyên ngôn Nhân quyền bằng cách 
bảo đảm không có gì là nhanh chóng, 
cố gắng không cho tôi tiếp cận bất kỳ 
bằng chứng nào chống lại tôi, bằng 
cách tước quyền được xét xử công 
khai của tôi bằng việc tuyên bố mọi 
thứ là ‘nhạy cảm’ hoặc ‘rất nhạy 
cảm,’ nhưng lại làm rò rỉ thông tin 
cho các hãng thông tấn như Daily 
Beast, hãng đã có thông tin về lệnh 
khám xét của tôi trước khi tôi biết. 
Họ đang tước của tôi quyền ‘đối mặt 
với những người cáo buộc tôi’ bằng 
cách viện dẫn nhiều ‘nhân chứng ẩn 
danh,’ nhiều người có khả năng là 
người mật báo cho FBI. Bởi vì tôi bị 
nhốt trong tù, nên tôi không có quyền 

tiếp cận đầy đủ với các nhân chứng 
có lợi cho tôi, và tất cả các liên hệ của 
tôi với cố vấn pháp lý đều nằm trên 
các hệ thống được giám sát. Cho đến 
nay tôi đã bị từ chối tiếp cận luật sư 
của mình sáu lần với lý do ‘COVID’.

6. Nghiêm trọng nhất là vi phạm Tu 
chính án thứ Tám của Tuyên ngôn 
Nhân quyền bằng cách chối bỏ quyền 
giao tiếp và bắt nhốt tôi trong khu vực 
tối an ninh.

Tất cả các hành vi bất hợp pháp của 
FBI và DOJ đều nhằm bịt   miệng tôi và 
không cho tôi phơi bày những lời nói dối 
và sự hủ bại của họ. Những cáo buộc 
giả mạo và việc bắt giữ quá mức của 
họ nhằm mục đích đe dọa không chỉ 
riêng tôi mà còn cả người dân Mỹ. Họ 
nghĩ rằng việc bỏ tù bất hợp pháp này 
sẽ phá vỡ ý chí của tôi và cho phép họ ép 
buộc tôi phải nhận một tội mà tôi không 
phạm phải hoặc tội mà sẽ củng cố cho 
câu chuyện sai lầm của họ về hôm 06/01. 
Nhưng, điều gì đã khiến chúng ta đến 
nông nỗi này?”

Trong một bản ý kiến   dài 29 trang 
được công bố hôm 07/03, Thẩm phán 
Tòa Địa hạt Liên bang Carl Nichols đã 
bác bỏ cáo buộc chống lại tù nhân 06/01 
Garret Miller, khi nói rằng các bị cáo chỉ 
có thể bị buộc tội cản trở nếu họ trực 
tiếp cố gắng gây ảnh hưởng đến “một tài 
liệu, hồ sơ, hoặc đồ vật khác” nhằm cản 
trở khả năng của Quốc hội trong việc 
chứng nhận kết quả bầu cử. Thậm chí 
các công tố viên không hề cáo buộc rằng 
ông ấy đã làm như vậy.

Hôm 06/04, Thẩm phán Tòa Địa 
hạt Liên bang Trevor McFadden đã 
tha bổng cho tù nhân 06/01 Matthew 
Martin về cả bốn tội danh mà ông này 
bị buộc tội, khi nói rằng việc ông Martin 
tin các nhân viên cảnh sát đang mời ông 
và những người khác vào Điện Capitol 
qua các cổng ở khu vực Vòm Rotunda 
hôm 06/01/2021 là điều hợp lý. Thẩm 
phán cũng cho biết các hành động của 
ông Martin “ở mức tối thiểu và không 
nghiêm trọng” như bất kỳ ai có mặt tại 
Điện Capitol ngày hôm đó.

“Khi ngồi đây trong phòng giam vì 
bị tước đoạt công lý và các quyền do 
Thượng Đế ban cho được bảo vệ theo 
Hiến Pháp của mình, tôi tự hỏi, ‘Liệu 
có ai nổi giận hoặc đủ bền bỉ để cứu 
nước Cộng Hòa của chúng ta không? … 
Liệu con em của chúng ta và con cháu 
của chúng có tự hỏi tự do là như thế 
nào không?’

Nếu quý vị đang đọc lá thư này, quý vị 
có nổi giận không? Có bền bỉ không? Quý 
vị có sẵn sàng mất đi tất cả để thổi bùng 
ngọn lửa Tự Do trong tâm hồn con người 
không? Quý vị có sẵn sàng mạo hiểm mọi 
thứ hay không? Hay là, chúng ta sẽ chỉ 
chờ đợi một số ‘người tốt’ khác đi cùng và 
làm ‘điều gì đó?’ Thời gian để nhìn vào 
gương và trả lời câu hỏi đó là NGAY B 
Y GIỜ! Tin tôi đi, thời gian để chiến đấu 
KHÔNG phải là sau khi bạo chúa đã 
nhốt quý vị vào một căn phòng giam.

Tên tôi là Jeremy Brown và tôi là một 
Tù nhân Chính trị trong sự kiện ngày 
06/01 đang bị giam giữ ngay tại chính 
đất nước mà tôi đã dành cả đời mình để 
bảo vệ ở mức độ cao nhất mà tôi có thể 
làm được. Là một biệt kích, tôi được đào 
tạo và chuẩn bị cho điều này và với tư 
cách là một người Mỹ, tôi sinh ra để làm 
điều này. Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở 
cuối cùng trước khi từ bỏ quyền Tự Do 
hiến định của mình. Tôi chỉ là một con 
người, nhưng nếu tôi là người duy nhất, 
thì cứ là như thế đi! Tôi biết có hàng triệu 
người giống như tôi và vì vậy tôi hỏi quý 
vị, quý vị đã sẵn sàng thắp sáng ngọn lửa 
Tự Do trong tâm hồn con người chưa? 
Đừng khoanh tay đứng nhìn!”

De Oppresso Liber! (Phóng thích 
Những người bị Áp bức!)

Jeremy Brown
Thượng sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Lục 

quân Hoa Kỳ (đã về hưu)
JeremyBrownDefense.com

The Epoch Times đã liên hệ với FBI 
để yêu cầu bình luận.

Bản tin có sự đóng góp của Joseph M. 
Hanneman
Nhã Phúc biên dịch

Thư của tù nhân sự kiện ngày 06/01 gửi người dân Mỹ: 
‘Đừng khoanh tay đứng nhìn!’ MIMI NGUYEN LY

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
và Trung tâm Kiểm soát và 

Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) 
đang điều tra các trường hợp 
được báo cáo về viêm gan nghiêm 
trọng trên trẻ em tại tiểu bang 
Alabama và Vương quốc Anh.

Hôm 15/04, Bộ Y tế Công 
cộng tiểu bang Alabama thông 
báo họ đang điều tra “sự gia tăng 
bệnh viêm gan ở trẻ em” kể từ 
tháng 11/2021.

“Những bệnh nhi này đã đến 
các nhà cung cấp dịch vụ [sức 
khỏe] ở các khu vực khác nhau 
của Alabama với các triệu chứng 
của bệnh đường tiêu hóa và các 
mức độ tổn thương gan bao gồm 
cả suy gan,” bộ cho biết trong 
một tuyên bố. “Các phân tích sau 
đó đã tiết lộ mối liên hệ có thể có 
của bệnh viêm gan này với virus 
Adeno 41.”

Virus Adeno 41 thường liên 
quan đến viêm ruột.

Bộ Y tế cho biết chín trẻ em 
dưới 10 tuổi đã được xác định 
là dương tính với virus adeno 
tính đến ngày 15/04. Hai trong 
số đó cần được ghép gan. Những 
bệnh nhi này đều không có bất 
kỳ bệnh nền đáng chú ý nào 
khiến các em có nguy cơ mắc 
bệnh gan.

CDC đang phát triển một 
nhóm quốc gia để tìm kiếm “các 
ca lâm sàng tương tự về tổn 
thương gan không rõ nguyên 
nhân hoặc liên quan đến nhiễm 
virus adeno” ở các tiểu bang 
khác của Hoa Kỳ, và đang thảo 

luận về các trường hợp viêm gan 
tương tự với các cơ quan y tế 
quốc tế khác.

Trong một diễn biến khác, 
hôm 15/04 WHO thông báo 
rằng họ đã được thông báo về 10 
trường hợp viêm gan cấp tính 
mức độ nặng ở trẻ em dưới 10 
tuổi ở miền trung Scotland hôm 
05/04 – một ca bị bệnh hồi tháng 
Một và 9 ca khác vào tháng Ba.

Ba ngày sau, số trường hợp 
bệnh nhi như vậy tại Vương 
quốc Anh được báo cáo là 74. 
Cơ quan An ninh Y tế Vương 
quốc Anh báo cáo rằng trong số 
các trường hợp được xác nhận, 
49 trường hợp ở Anh, 13 trường 
hợp ở Scotland, và số còn lại ở 
xứ Wales và miền Bắc Ireland. 
WHO cho biết một số trường 
hợp đã được chuyển đến các viện 
chuyên khoa gan cho trẻ em, và 
sáu em đã được ghép gan.

Hiện tại nguyên nhân vẫn 
chưa được xác định. WHO cho 
biết rằng virus viêm gan – A, B, C, 
E, và D – đã bị loại trừ sau khi xét 
nghiệm trong phòng thí nghiệm. 
Cơ quan Liên Hiệp Quốc này cho 
biết vẫn đang tiến hành các cuộc 
điều tra sâu hơn và dự kiến   sẽ 
có thêm nhiều trường hợp được 
báo cáo trong những ngày tới.

“Vương quốc Anh gần đây đã 
quan sát thấy sự gia tăng trong 
hoạt động của virus adeno, loại 
virus này cùng lưu hành với 
SARS-CoV-2, mặc dù vai trò của 
những virus này trong cơ chế 
bệnh sinh (quá trình phát triển 
bệnh) vẫn chưa rõ ràng,” WHO 
cho biết. “Không có yếu tố nguy 

cơ dịch tễ học nào khác được xác 
định cho đến nay, bao gồm cả các 
chuyến du lịch quốc tế gần đây.”

“Nhìn chung, căn nguyên 
của các trường hợp viêm gan 
hiện vẫn được coi là chưa rõ và 
vẫn đang được điều tra tích cực. 
Các xét nghiệm bội nhiễm, hóa 
chất, và độc tố đang được tiến 
hành đối với các trường hợp đã 
được chẩn đoán viêm gan.”

“Mặc dù vai trò tiềm ẩn của 
virus adeno và/hoặc SARS-
CoV-2 trong cơ chế bệnh sinh 
của những trường hợp này là 
một giả thuyết, nhưng các yếu 
tố lây nhiễm và không lây nhiễm 
khác cần được điều tra đầy đủ để 
đánh giá và quản lý nguy cơ một 
cách chính xác.”

Trong khi đó, WHO cho biết 
tại Ireland, có ít hơn năm trường 
hợp bệnh nhi viêm gan “đã được 
xác nhận hoặc đang theo dõi” đã 
được báo cáo, mà không nêu rõ 
độ tuổi của các em. Tại Tây Ban 
Nha, có ít nhất ba trường hợp 

CDC, WHO điều tra về một bệnh lý gan nghiêm trọng ở trẻ em 
Báo cáo về bệnh viêm gan ở trẻ em tại Hoa Kỳ và Âu Châu, một số cần được ghép gan

Hơn 221,000 người nhập cư bất hợp pháp
bị bắt gặp ở biên giới Tây Nam
Dự kiến 18,000 người sẽ vượt qua biên giới hàng ngày sau khi chấm dứt Đề mục 42

bệnh nhi từ 22 tháng tuổi đến 13 
tuổi đã được báo cáo. Giới chức 
trách của quốc gia này đang điều 
tra các ca bệnh.

Virus adeno là loại virus phổ 
biến có thể gây ra các triệu chứng 
giống như bệnh cúm và có thể tự 
khỏi. Rất hiếm khi ở những người 
khỏe mạnh, virus này gây bệnh 
nặng đến mức nhập viện. Những 
loại virus này trước đây có liên 
quan đến bệnh viêm gan ở trẻ em, 
nhưng chủ yếu ở những em nhỏ 
có hệ miễn dịch bị tổn thương.

Bản tin có sự đóng góp của The 
Associated Press
Minh Ngọc biên dịch

ĐỘC QUYỀN

Tiếp theo từ trang 1

‘Tôi sẽ chiến đấu đến hơi 
thở cuối cùng trước khi 
tôi từ bỏ quyền Tự Do 
được hiến định của mình.’

Ông Jeremy Brown trong quân phục tác chiến tại Điện Capitol Hoa Kỳ hôm 06/01/2021. Ông Brown chịu trách nhiệm 
bảo đảm an ninh tại cuộc biểu tình “Ngừng đánh cắp cuộc bầu cử” (“Stop the Steal”).

Ông Jeremy Brown.

Các nhân viên Tuần tra Biên giới bắt được bốn người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp từ 
Mexico sau khi cảnh sát địa phương chặn phương tiện đi lậu của họ, ở Brackettville, Texas, 
hôm 08/04/2022. 

JEREMYBROWNDEFENSE.COM

OBTAINED BY THE EPOCH TIMES

DHS đã thả 80,116 
người vào Hoa Kỳ.

80,116
người
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JOHN HAUGHEY 

Khi Tổng thống Joe Biden đệ 
trình yêu cầu ngân sách 5.8 

ngàn tỷ USD cho Tài khóa 2023 
lên Quốc hội hồi cuối tháng 
Ba, thì báo cáo thường niên lần 
thứ 12 về “tình trạng tài chính 
liên bang” của tổ chức Truth In 
Accounting (TIA) mới công bố 
được ba tuần.

Nhưng sau khi đọc bản đề 
nghị ngân sách dài 149 trang của 
ông Biden, người sáng lập kiêm 
Giám đốc điều hành TIA Sheila 
Weinberg đã nhanh chóng nhận 
ra bản báo cáo Tình trạng Tài 
chính của Liên bang năm 2022 
của nhóm bà đã lỗi thời.

Khi phân tích Báo cáo Tài 
chính của Chính phủ Hoa Kỳ 
cho Tài khóa 2022 được công bố 
hồi tháng Hai, các kế toán viên 
và các nhà phân tích tài chính 
của TIA đã tính toán khoản nợ 
của chính phủ liên bang là 133 
ngàn tỷ USD, và mỗi người đóng 
thuế Hoa Kỳ phải gánh “số nợ” 
836,000 USD

Sau khi ông Biden công bố 
bản đề nghị ngân sách, TIA đã 
điều chỉnh nợ của chính phủ 
liên bang lên 141 ngàn tỷ USD, 
và “gánh nặng” mà mỗi người 
đóng thuế Hoa Kỳ hiện phải chịu 
lên đên 919,000 USD.

Theo TIA, về bản chất, bản 
đề nghị ngân sách của ông Biden 
ngay lập tức khiến mỗi người 
đóng thuế Hoa Kỳ phải gánh 
thêm 83,000 USD.

“Những người ở Hoa Thịnh 
Đốn, dường như đã từ bỏ hoàn 
toàn khái niệm về trách nhiệm 
tài khóa,” bà Weinberg nói với 
The Epoch Times. “Trách nhiệm 
tài khóa đã không được quan 
tâm đến. ‘Mức bình thường mới’ 
là khoản thâm hụt ngân sách 1 
ngàn tỷ USD.”

Nhưng ngay cả mức thâm 
hụt “bình thường mới” đó cũng 
chỉ là sự đánh lạc hướng cũ rích; 
bà cho biết rằng khoản “thâm 
hụt” 1 ngàn tỷ USD như được 
trình bày trong ngân sách là chi 
tiêu dự kiến hàng năm   so với 
nguồn thu dự kiến, chứ không 
phải là việc ghi nhận sổ sách kế 
toán minh bạch về tổng số nợ 
công, bao gồm “các khoản nợ 
chưa hoàn trả” trong lương hưu 
của công chức và các nghĩa vụ 
nợ khác.

“Điều mà mọi người không 
nhận ra,” bà nói, “là tổng số nợ 
của chính phủ liên bang là 141 
ngàn tỷ USD.”

Bà Weinberg, một Kế toán 
viên có bằng CPA (Certified 
Public Accountant) với hơn 40 
năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tài chính chính phủ, đã 
thành lập tổ chức TIA có trụ sở 

tại Chicago vào năm 2002.
TIA có cách tính khác với 

chính phủ và các cơ quan giám 
sát chi tiêu bằng cách yêu cầu tất 
cả các khoản nợ phải được bao 
gồm – và được tính – khi phân 
tích ngân sách, sau đó phân tích 
từng hạng mục chi tiêu tương 
ứng với với thu nhập để tính 
toán “gánh nặng của người đóng 
thuế” ở cấp liên bang và tiểu 
bang, cũng như ở 75 đô thị lớn 
nhất Hoa Kỳ.

Bà Weinberg cho biết bản 
Phân tích Tình trạng Tài chính 
của các Tiểu bang năm 2021 
của TIA đã được công bố vào 
tháng Chín (2021) và TIA sẽ 
đăng bản cập nhật “Gánh nặng 
của người đóng thuế” hàng 
năm vào tháng Năm.

Các tính toán của TIA thường 
bị các cơ quan chính phủ và các 
chuyên gia kế toán điều tra khác 
bác bỏ, được xem là đơn giản hóa 
quá mức.

Trong số những lời chỉ trích, 
đặc biệt liên quan đến việc tính 
toán lương hưu cho công chức và 
nợ phúc lợi cho người về hưu của 
TIA, là họ không tính đến thời 
gian thanh toán nợ được trải dài 
theo năm trong ngân sách.

Chẳng hạn, Texas xem nợ 
lương hưu là “lành mạnh” nếu 
tất cả những gì mà tiểu bang này 
“nợ” có thể được trả hết thông 
qua lợi tức đầu tư và các khoản 
đóng góp trong khoảng thời gian 
31 năm. Georgia yêu cầu thời 
gian trả nợ là 25 năm.

Theo tài khoản tổng hợp 
đầy đủ của TIA về tài chính 
của chính phủ liên bang vào 
cuối tài khóa 2022, kết thúc 
ngày 30/09/2021, “Tình trạng 
tài chính của Hoa Kỳ xấu đi (nợ 
thêm) gần 19 nghìn tỷ USD” với 
các khoản nợ chưa hoàn trả – 
hoặc, “điều gì sẽ xảy ra nếu tất 
cả các hóa đơn đến hạn?” – vượt 
141 ngàn tỷ USD.

TIA trích dẫn hai nguồn 
chính của khoản nợ chưa được 
tính này: 58.1 ngàn tỷ trong 

Medicare và 45.4 ngàn tỷ cho 
“những lời hứa” An sinh Xã hội 
mà “chính phủ không dành bất 
kỳ khoản tiền nào để chi trả.”

TIA tuyên bố rằng các gói 
cứu trợ và phục hồi đại dịch trị 
giá 5 ngàn tỷ USD được Quốc hội 
thông qua vào năm 2020 và 2021 
cũng “có tác động tiêu cực đến 
tình hình tài chính của chính 
phủ liên bang hồi năm ngoái.” 

“Cũng giống như tất cả các 
chính phủ tiểu bang và địa 
phương, chính phủ liên bang 
phải gánh thêm chi phí và phải 
vay thêm tiền để ứng phó với 
đại dịch.”

Trong phân tích về các 
khoản chi tiêu trong tài khóa 
2022 của liên bang, TIA cho 
biết 7.4 ngàn tỷ USD đã được 
chi cho các dịch vụ y tế và nhân 
sinh, các vấn đề quốc phòng và 
cựu chiến binh, An sinh Xã hội, 
giáo dục, và các chi phí khác, 
trong đó có tiền lời của nợ công.

Khoản chi 7.4 nghìn tỷ USD 
đó nhiều hơn đáng kể so với 4.3 
ngàn tỷ USD nguồn ngân sách 
mà chính phủ liên bang thu 
được trong năm.

Bà Weinberg nói: “Hiện giờ 
hệ thống này đang bất ổn,” các 
quan chức được bầu trong Quốc 
hội cho phép duy trì hệ thống 
này như vậy thì sớm muộn gì, 
thực tế tài khóa sẽ thất bại.

“Ngay bây giờ, quý vị đã hứa 
trả 141 ngàn tỷ USD và quý vị 
không có kế hoạch cho việc sẽ 
trả những khoản trợ cấp đó như 
thế nào,” bà nói, có nghĩa là, để 
mặc kệ, “kế hoạch cho bây giờ là 
cắt giảm các khoản trợ cấp.”

“Họ đánh tơi tả những người 
đề nghị điều chỉnh An sinh Xã 
hội và Medicaid,” bà Weinberg 
tiếp tục nói, “kế hoạch hiện tại là 
cắt giảm các khoản trợ cấp vì hệ 
thống này bất ổn mà họ không 
làm bất cứ điều gì để thay đổi.”

“Trên thực tế, họ đang chi 
nhiều hơn.”

Nhật Thăng biên dịch

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.
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Hiện nay, có 
hơn 29,000 
mảnh đất 
vườn trong 
các công viên 
thành phố 
ở 100 thành 
phố lớn nhất 
quốc gia. 

Chán nản với tình trạng thiếu lương thực, nhiều 
người quan tâm đến mô hình ‘Vườn thắng lợi’

◾	 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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ALLAN STEIN

SUN CITY, Arizona — Ngay cả 
trong bối cảnh thiếu lương thực 

trên toàn thế giới, ông William 
Allen vẫn có thể kiếm được những 
quả cam và kim quất ngon từ vườn 
của người chú của mình.

Ông cũng có trang trại thương 
mại nhỏ của mình – Trang trại 
Mojo Tree ở Eloy, Arizona – và cơ 
sở trồng nấm trong nhà để giúp 
ông vượt qua thời kỳ khan hiếm 
lương thực.

Điều này có nghĩa là ông có 
những sản phẩm bổ dưỡng được 
trồng tại địa phương để cung cấp 
cho các khách hàng của mình hàng 
tuần tại Chợ Nông sản Sun City ở 
trung tâm Arizona. Ông đã làm 
điều đó trong thập niên vừa qua.

Chìa khóa cho sự sinh tồn của 
ông là khả năng thích ứng.

Ông Allen nói với The Epoch 
Times rằng, “Chúng tôi đang cố 
gắng thoát khỏi các vấn đề về chuỗi 
cung ứng. Chúng tôi đang cố gắng 
thoát khỏi các vấn đề về nước. 
Chúng tôi đang cố gắng thoát khỏi 
các vấn đề về chính phủ. Chúng tôi 
đang cố gắng có một hệ thống khép 
kín của riêng mình, để dù cho bất 
kể chuyện gì xảy ra trên thế giới, thì 
tôi vẫn có một trang trại đủ đầy.” 

Chợ Nông sản Sun City họp vào 
thứ Năm hàng tuần tại Trung tâm 
Giải trí của bãi đậu xe Sun City 
ngay bên ngoài thành phố Phoenix.

Tại đây, ông Allen và nhiều 
nhà nông khác của địa phương có 
thể bày bán sản phẩm của họ trên 
những chiếc bàn dưới tán cây hoặc 
mái che.

Nhưng chỉ có các loại thảo mộc 
tươi không biến đổi gene (non-
GMO), bánh nướng, thịt tươi chưa 
chế biến, và hải sản tươi mới được 
bày bán tại khu chợ này.

Tại cơ sở nhỏ của ông Allen, 
có những chiếc túi nhựa chứa đầy 
nông sản được trồng hữu cơ như 
cải bruxen (Brussel sprout) , hành 
lá, nấm, và nhiều loại rau củ khác.

Khi hạn hán hay nạn đói toàn 
cầu xảy ra, ông Allen cho biết ông 
không lo lắng về tình trạng khan 
hiếm lương thực và gián đoạn chuỗi 
cung ứng.

Tựa như mảnh đất mà ông 
đang chăm sóc, ông đã có mọi thứ 

mình cần rồi.
“Chúng tôi sẽ không gặp bất 

kỳ vấn đề nào về chuỗi cung ứng. 
Chúng tôi quán xuyến  mọi thứ – 
giống một hệ thống khép kín,” ông 
nói. “Chúng tôi biết sắp có vấn đề 
về nước, vì vậy chúng tôi xây dựng 
một trung tâm trồng trọt trong 
nhà. Trong trang trại của chúng 
tôi, chúng tôi có nước cũng như hệ 
thống tưới tiêu. Vì vậy, chúng tôi 
đang đưa ra các giải pháp thay thế, 
và cũng đang xây dựng hệ thống 
thủy canh.”

Một thế giới bền vững
Ông Allen cho biết tất cả đều hướng 
đến sự bền vững và những người 
nông dân đang chuyển sang một mô 
hình có tính địa phương hóa hơn.

Những khu chợ nông sản tự nhiên 
là những điểm bán lẻ tiện lợi ngay cả 
trong những thời điểm khó khăn.

Ông Allen nói: “Lần trước, khi 
chúng ta có đại dịch, chúng tôi 
vẫn bày bán những bàn đầy trứng. 
Chúng tôi vẫn có đầy đủ danh mục 
sản phẩm. Vì không phải ai cũng 
biết về những khu chợ nông sản, 
nên [mọi người] đã đến cửa tiệm và 
không thể tìm thấy thịt.”

“Họ không thể tìm thấy cái này, 
không thể tìm thấy cái kia. Còn 
những người biết về các khu chợ 
nông sản thì không hề bị thiếu 
lương thực.”

Hãy nghĩ đến trang trại và khu 
vườn nhỏ –  nghĩ đến những gì thiết 
thực nhất – và quý vị sẽ không bao 

giờ thiếu lương thực. Đây là câu 
thần chú khi các dự án xanh lớn 
nhỏ tiếp tục mọc lên phía sân sau 
nhà và ở các không gian cộng đồng – 
ngay cả trên các mái nhà thành phố.

Tại Thành phố New York, Nhóm 
mục vụ Rauschenbusch Metro 
Ministries vận hành Dự án Nông 
trại Hell’s Kitchen, một tổ chức bất 
vụ lợi đã phát triển mạnh trong thời 
kỳ xảy ra đại dịch. Trang trại trên 
sân thượng gồm 52 bồn nhựa chứa 
đầy đất được thiết lập trên tầng 
thượng của Nhà thờ Baptist Metro 
rộng 4,000 bộ vuông (khoảng 
371.61 m²) ở dự án Hell’s Kitchen.

Tổng cộng, các luống vun cao 
lên tạo ra một không gian trồng 
trọt có diện tích 1,000 bộ vuông 
(92.9 m²) chứa một lượng lớn các 
loại cây ăn được, thảo mộc, trái cây, 
và rau củ.

Theo như trang web của dự án, 
sứ mệnh của dự án này là “tạo ra 
một cộng đồng đô thị an toàn hơn 
thông qua các sáng kiến   hợp tác về 
nông nghiệp, giáo dục và cộng đồng.”

Trang web nêu rõ: “Chúng tôi cố 
gắng trồng các loại thực phẩm tươi 
sống này trên một sân thượng trước 
đây chưa được tận dụng hết tiềm 
năng để phân phối thông qua một 
cửa hàng thực phẩm địa phương, 
cung cấp giáo dục dinh dưỡng 
cho cộng đồng, và tổ chức chương 
trình Nông nghiệp do Cộng đồng 
Hỗ trợ (Community Supported 
Agriculture, CSA).”

Cô Natassja Agina, nhân viên 
của nhóm mục vụ cho biết dự án 
được thiết lập xung quanh các loại 
cây trồng theo mùa khác nhau. Sản 
lượng thông thường bao gồm húng 
quế, việt quất (blueberries), dưa leo, 
cà chua, xà lách, ớt, khoai tây, củ 
cải, cùng các loại trái cây và các loại 
rau củ thông thường khác.

“Đôi khi chúng tôi sẽ có những 
người nuôi ong đến và kiểm tra 
đàn ong,” cô Agina nói với The 
Epoch Times.

Thành phố New York cũng là 
nơi có các trang trại cộng đồng trên 
tầng mái đô thị thành công khác 
như trang trại Brooklyn Grange 
rộng 65,000 bộ vuông (6,038.69 m²) 
và trang trại Eagle Street Rooftop 
Farm, cũng ở khu Brooklyn.

Vườn Bách Thảo New York cũng 
mở các lớp học về làm vườn đô thị.

Tổ chức bảo tồn Trust for Public 
Land cho biết, trên thực tế, các khu 
vườn cộng đồng đô thị ở Hoa Kỳ đã 
phát triển trước và kể từ đại dịch, 
đóng vai trò then chốt trong việc 
gieo trồng lâu dài ở đô thị. 

Kể từ khi tổ chức bất vụ lợi này 
bắt đầu theo sát hồi năm 2012, 
nhóm nhận thấy rằng trong năm 
2018, số lượng lô đất vườn trong 
công viên thành phố đã tăng 44%.

Hiện nay, có hơn 29,000 mảnh 
đất vườn trong các công viên thành 
phố ở 100 thành phố lớn nhất quốc 

gia. Những dự án nhỏ này không 
chỉ cung cấp không gian chung 
lành mạnh cho nghề làm vườn mà 
còn “cung cấp các giải pháp đơn 
giản cho một loạt các vấn đề phức 
tạp mà các thành phố của chúng ta 
đang đối mặt.”

Những người có năng khiếu 
làm vườn đang nằm trong 
danh sách chờ
Ở St. Johnsbury, Vermont, Bệnh 
viện Khu vực Đông Bắc Vermont 
tổ chức một khu vườn cộng đồng 
theo mùa với 32 lô đất đang canh 
tác và một danh sách những người 
có khiếu làm vườn chờ đợi [để được 
nhận đất gieo trồng].

Cô Mary Maurer, điều phối viên 
trung tâm tài nguyên sức khỏe cộng 
đồng của bệnh viện, cho biết “[các 
mảnh đất] luôn có chủ – năm này 
qua năm khác. Có một cô gái đã sở 
hữu khu vườn của mình 15 năm rồi.”

Khu vườn cộng đồng này thuộc 
về Vermont Garden Network. Cô 
Maurer cho biết từng mảnh đất 
được duy trì bằng chi phí của cá 
nhân và thường có kích thước 
25x30 feet (69.67 m²).

“Năm nay bận hơn năm ngoái. 
Tôi có nhiều cuộc gọi đến hơn. 
Những cư dân sống ở đây lâu hơn 
sẽ trồng cây lâu năm. Có người chỉ 
trồng khoai tây. [Những người khác] 
thì trồng rất nhiều cà chua, xà lách,” 
cô Maurer nói với The Epoch Times.

“Năm ngoái, tôi có một người 
làm vườn nói rằng nếu họ có dư, họ 
sẽ tặng nông sản của họ. Họ không 
thể dùng hết.”

Cô nói rằng trong thời buổi 
kinh tế khó khăn, mọi người quan 
tâm đến việc trồng thực phẩm cho 
riêng mình để bù đắp chi phí thực 
phẩm của họ. Ngoài ra, nhiều người 
không có không gian vườn riêng, do 
đó, nhu cầu về đất vườn của bệnh 
viện vẫn ở mức cao.

Cô nói: “Rất nhiều người đang 
tự cung cấp thực phẩm cho mình.”

Bệnh viện cũng có một bể 
chứa nước có dung tích 550 
gallon (chừng 2082 lít) để tưới 
vườn và các điểm ủ phân để làm 
phân bón tự nhiên.

“Mọi người đều cố gắng tạo 
sản phẩm hữu cơ và không sử 
dụng phân bón [hóa học],” cô 
Maurer nói. “Một số người đến 
trước khi đi làm. Thời gian họ ở 
trong vườn là trước khi trời nóng 
hoặc muộn hơn khi trời mát hơn. 
Vì vậy, thật tuyệt khi thấy mọi 
người cùng nhau [làm vườn] 
trước khi bắt đầu ngày của họ.”

Cô Maurer cho biết thành quả 
mà mỗi người làm vườn có được 
sẽ khác nhau dựa trên trình độ kỹ 
năng và lượng thời gian, cũng như 
công sức bỏ ra cho việc làm vườn.

Cô nói: “Những người dành 
thời gian và công sức cho việc làm 
vườn — thì khu vườn đang phát 

Bản đề nghị ngân sách của
ông Biden đẩy ‘gánh nặng cho mỗi 
người đóng thuế’ lên 919,000 USD

triển tốt. Có đến 99% người 
muốn làm vườn, muốn làm 
càng hiệu quả càng tốt.”

Khi nông nghiệp quy mô 
nhỏ tiếp tục trở thành tâm 
điểm, các thành phố và thị trấn 
trên khắp Hoa Kỳ đang tìm 
cách tận dụng không gian mở 
của họ, cho dù đó là một khu 
đất trống hay trên tầng thượng 
của một tòa cao ốc đô thị.

Những khu vườn nhỏ: 
Tất cả đều tăng thêm
Anh Christian Kanlian, một 
nhà tư vấn hệ thống thực 
phẩm tại Agritecture ở khu 
Brooklyn, cho biết công việc 
của anh là giúp khách hàng 
lập kế hoạch cho các giải pháp 
canh tác đô thị và tối đa hóa 
không gian trồng trọt. Công 
ty hiện có hơn 300 khách 
hàng từ 40 quốc gia.

Anh Kanlian cho biết danh 
mục đầu tư của công ty bao 
gồm các dự án nông nghiệp 
đô thị thành công đang sử 
dụng công nghệ mới nhất.

Ví dụ: Farm One là 
một nông trại thẳng đứng 
(vertical farm) trong nhà ở 
khu Manhattan sử dụng công 
nghệ thủy canh để trồng các 
loại thảo mộc ẩm thực được 
sử dụng trong các nhà hàng 
cao cấp nhất của Thành phố 
New York.

Anh Kanlian cho biết mục 
tiêu của công ty là giúp xây 
dựng các hệ thống cung cấp 
thực phẩm địa phương cũng 
như hệ thống cung cấp thực 
phẩm có khả năng chống chịu 
với khó khăn để đáp ứng nhu 
cầu của nhiều người tiêu dùng.

Anh nói với The Epoch 
Times rằng, “Hoàn toàn có 
sự gia tăng trong khu vực của 
chúng tôi. Tôi nghĩ mọi người 
đang quan tâm đến việc biết 
được nguồn gốc các loại thực 
phẩm của họ.”

Anh Kanlian cho biết anh 
chỉ thấy có sự quan tâm nhiều 
hơn đến các khu vườn gia 
đình và cộng đồng vì thành 
công trong quá khứ của mô 
hình này ở Hoa Kỳ.

Theo Bộ Nông nghiệp 
Hoa Kỳ, trong thời kỳ khủng 
hoảng năm 1883, có 975 gia 
đình đã được nuôi sống với 
chỉ 430 mẫu Anh. Năm triệu 
“vườn thắng lợi” (victory 
garden) trong Đệ nhất Thế 

chiến đã sản xuất được 528 
triệu pound (239,497 tấn) 
lương thực, trong khi những 
khu vườn nhỏ cung cấp cho 
23 triệu gia đình trong thời kỳ 
Đại Suy Thoái.

Anh Kanlian cho biết, 
“những vườn thắng lợi” trong 
Đệ nhị Thế chiến đã trồng 
được một nửa số rau và lương 
thực của cả nước. Anh nhận 
thấy các loại phân bón hữu cơ 
và các phương pháp canh tác 
hữu cơ đang trở lại khi phân 
bón nitơ nhập cảng tiếp tục 
khan hiếm.

Anh Kanlian cho biết, 
“Tôi nghĩ rằng xu hướng tiến 
tới [làm nông] trong khu vực 
sẽ chỉ tăng lên. Tôi nghĩ rằng 
cần có [các sự kiện toàn cầu] 
để thay đổi mọi thứ. Phần lớn 
nỗ lực sẽ phải đến từ các thành 
phố và chính phủ địa phương 
để khuyến khích sản xuất.”

Anh Allen cho biết anh sử 
dụng tro và than củi để làm 
phân bón tự nhiên, ngoài việc 
ủ phân truyền thống.

Anh có đã cái nhìn bao quát 
về việc tạo ra một hệ thống 
nông nghiệp khép kín không 
bị ảnh hưởng bởi các tập đoàn 
nông nghiệp, “ông Bill Gates 
và toàn bộ việc thao túng liên 
quan đến thịt— những người 
đang cố gắng gây ra sự xáo 
trộn với phân bón, xáo trộn 
với thực phẩm, tất cả những 
sản phẩm biến đổi gene.”

“Theo thời gian, ngày càng 
có nhiều người nhận ra rằng 
họ không muốn [thực phẩm 
nhân tạo]. Nếu 20 năm trước 
quý vị hỏi tôi câu hỏi này, thì 
có lẽ quý vị sẽ thấy chỉ có một 
trong số 100 [người] nhận ra 
thực phẩm biến đổi gene,” 
anh Allen nói.

“‘Này, tại sao thức ăn của 
tôi lại có vị giống như nhựa 
vậy?’ Mọi người bắt đầu nhận 
thức rõ hơn. Tôi biết thông 
tin các sản phẩm đang bày 
bán trên thị trường, họ không 
thích điều đó. Chính xác là 
họ đang có mặt tại đây vì họ 
không có hứng thú với các loại 
thịt có mùi vị giống như nhựa.”

Chú thích: Vườn thắng lợi (Victory Garden) 
là phong trào làm vườn trong suốt thời kỳ 
Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến tại sân sau 
các khu nhà ở tư nhân và công viên công 
cộng ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, 
Úc, và Đức để tự cung cấp thực phẩm.

Tịnh Nhi biên dịch

TT Joe Biden ra hiệu khi ông đưa ra nhận xét về báo cáo công việc trong tháng Ba từ Phòng ăn 
của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 01/04/2022.

ANNA MONEYMAKER/GETTY IMAGES

Chuỗi cung ứng 
và nước chỉ là một 
vài vấn đề mà thực 
phẩm sản xuất tại 
địa phương có thể 
giúp các cộng đồng 
phòng tránh

Ông Tom Garrett, còn được gọi là The Cheese Guy, là một trong nhiều người bán 
thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc địa phương tại Chợ Nông sản Sun City 
thuộc Thành phố Sun City, Arizona, hôm 07/04/2022.

Khách hàng đi qua lại giữa các gian hàng của trang trại tại Chợ Nông sản Sun City 
ở Sun City, Arizona, hôm 07/04/2022.

Ảnh William Allen (ngại được chụp hình) ở Trang trại Mojo Tree ở Eloy, Arizona, 
cho xem những quả cam tự trồng tại Chợ Nông sản Sun City, hôm 07/04/2022.

Ông Ken Kunes đến từ cửa 
hàng Carol’s Delectables 
ở Snowflake, Arizona, cho 
biết các khu chợ nông sản 
là nơi mà các loại thực 
phẩm có nguồn gốc địa 
phương đang ngày càng 
phát triển trong thời kỳ thực 
phẩm đang ngày càng khan 
hiếm. Tại đây, ông quản 
lý gian hàng trang trại của 
công ty tại Chợ Nông sản 
Sun City hôm 07/04/2022. 
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DINESH D’SOUZA 

Các kênh truyền thông 
lâu đời tiếp tục đưa tin về 
Ông Lớn (Big Guy). Tất 

nhiên, ông lớn đó chính là 
Tổng thống (TT) Joe Biden. 

Và vụ bê bối của ông Hunter Biden luôn 
có sự kết nối với ông Joe Biden. Tại sao? 
Bởi đó là một vụ làm ăn gia đình. Cũng 
giống như gia đình tội phạm Corleone 
hoạt động như một tổ chức duy nhất, 
với Bố già Don Corleone phụ trách các 
vụ tham nhũng; vì vậy gia đình Biden 
cũng tựa như một tổ chức, với ông Joe 
Biden là chủ tọa và là người nắm giữ 
quyền lực tối cao.

Tất nhiên, gia đình Biden biết rằng 
tên của ông Joe không thể được sử 
dụng một cách bừa bãi. Đó là lý do tại 
sao Hunter Biden và các cộng sự của 
ông ta nhấn mạnh trong các thư điện 
tử và các thông tin liên lạc khác để loại 
bỏ tên của ông Joe khỏi các giao dịch 
của họ. Tại một thời điểm, cộng sự của 
Hunter, là ông James Gilliar, đã nhắn 
tin cho ông Tony Bobulinski, khi đó là 
đối tác kinh doanh của gia đình Biden, 
rằng “Đừng đề cập đến việc ông Joe có 
liên quan.” Các thư điện tử dường như 
thường đề cập đến cái tên Joe Biden với 
các mật hiệu như “Celtic” hoặc “Big 
Guy” (“Ông Lớn”).

Tuy nhiên, có vẻ như ông lớn luôn 
nhúng tay vào các giao dịch này. Một 
trong các thư điện tử của ông Hunter đề 
cập cụ thể đến việc cắt 10% [lợi nhuận] 
cho ông Joe Biden. Hơn nữa, Bobulinski 

cho biết ông đã đích thân gặp mặt ông 
Joe Biden để thảo luận về các giao dịch 
kinh doanh của ông Hunter. Điều này 
rất quan trọng vì TT Joe Biden khăng 
khăng phủ nhận rằng ông không hề hay 
biết các hoạt động kinh doanh của con 
trai mình.

Cũng chính ông Joe Biden là người 
đã đưa con trai mình lên phi cơ Không 
Lực 2 để đến Trung Quốc, nơi ông 
Hunter Biden đạt được một thỏa thuận 
với các tổ chức kinh doanh có liên kết 
với Trung Cộng. Các thỏa thuận này 
đã đem lại cho ông ta một cổ phần trị 
giá hàng chục triệu dollar trong các 
liên doanh với người Trung Quốc. Sau 
khi Quỹ Clinton có một quan chức 
cao cấp Mỹ được cho là đã bán những 
mối liên hệ để tiếp cận thị trường quốc 
tế – và rất có thể việc làm ăn của gia 
đình Biden đã được mô phỏng theo Quỹ 
Clinton này.

Ông Joe Biden thậm chí còn chia sẻ 
văn phòng với ông Hunter Biden. Hồi 
năm 2017, ông Hunter đã gửi thư điện 
tử cho người quản lý văn phòng của 
mình để “làm sẵn chìa khóa cho các 
đồng nghiệp mới ở văn phòng”, và một 
trong số những người này là ông Joe 
Biden. Tuy nhiên, gần đây khi Tham 
vụ Báo chí Jen Psaki được hỏi về điều 
này, bà đã biểu lộ vẻ nghiêm túc như 
thường lệ của mình và chỉ đơn thuần 
nói rằng ông Joe Biden “không phải là 
đồng nghiệp cùng văn phòng” với ông 
Hunter Biden. Chỉ như vậy thôi. Kết 
thúc câu chuyện.

Phóng viên điều tra Peter Schweizer 

Việc một tổng thống được Đảng Dân 
Chủ tôn thờ hầu như phớt lờ vị phó 
tổng thống cũ của ông ta, tổng tư lệnh 
đương nhiệm, báo hiệu cho một số nhà 
quan sát rằng đảng cầm quyền đang 
quay lưng lại với nhà lãnh đạo bề ngoài 
của họ, TT Joe Biden.

Ngoài ra, những người theo dõi Tòa 
Bạch Ốc cho biết, các phương tiện truyền 
thông đã tương đối chỉ trích ông Biden 
gần đây. Các cuộc thăm dò cho thấy cử 
tri đang lo lắng về lạm phát phi mã, làn 
sóng tội phạm trên toàn quốc, tình trạng 
nhập cư bất hợp pháp không được kiểm 
soát, và vai trò của Tòa Bạch Ốc trong 
việc thúc đẩy triệt sản trẻ em. Nhưng đó 
là kết quả logic của các sáng kiến   mang 
tính phô diễn của Đảng Dân Chủ – phá 
hủy ngành công nghiệp nhiên liệu hóa 
thạch, cắt bỏ ngân sách cảnh sát, mở cửa 
biên giới, và tôn vinh hoạt động chuyển 
giới như một giá trị cốt lõi của Mỹ.

Vậy, điều gì đã thay đổi? Chẳng có 
điều gì cả. Giới truyền thông chỉ phàn 
nàn rằng việc công kênh ông Biden khó 
hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng 
trước khi hộ tống ông vào nhiệm sở.

Các chiến lược gia của Đảng Dân 
Chủ biết những gì họ nhận được khi loại 
bỏ các ứng cử viên sơ bộ khác của năm 
2020 để giành được đề cử cho ông Biden. 
Họ biết ông ấy không nhanh nhẹn lắm. 
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert 
Gates cho biết ông Biden “đã sai lầm 
trong hầu hết các chính sách ngoại giao 
lớn và các vấn đề an ninh quốc gia hơn 
bốn thập niên qua.”

Họ biết ông Biden không đủ năng lực.
Ông Obama được cho là đã từng nói, 

“Đừng đánh giá thấp khả năng của ông 
Biden trong việc phá hỏng mọi thứ.” 

Họ biết ông Biden là người gây chia 
rẽ. Với tư cách là một thượng nghị sĩ, 
ông Biden đã dẫn đầu phiên điều trần 
xác nhận năm 1991 của người được đề 
cử vào Tối cao Pháp viện lúc bấy giờ là 
ông Clarence Thomas, người đã gọi quy 
trình này là một “cuộc hành hình công 
nghệ cao.”

Đảng này cũng biết khả năng nhận 
thức của ông Biden đang sa sút nghiêm 

trọng. Ông Terry McAuliffe, cựu thống 
đốc Virginia và là đồng minh lâu năm 
của nhà Clinton, cho biết cơ hội tốt nhất 
để ông Biden giành chiến thắng trong 
cuộc đua năm 2020 là tránh xa chiến 
dịch tranh cử và co cụm trong tầng hầm 
của mình.

Và Đảng Dân Chủ biết rằng gia đình 
ông Biden đã sử dụng tên tuổi và uy tín 
của ông để thực hiện các giao dịch kinh 
doanh đáng ngờ, trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận 
cánh hữu tin rằng Đảng Dân Chủ đang 
sử dụng cuộc điều tra liên bang về ông 
Hunter Biden như một cơ hội để gạt tổng 
thống sang một bên. Điều đó khó có khả 
năng xảy ra.

Các phương tiện truyền thông cánh 
hữu đã bỏ lỡ những thông tin liên quan 
nhất đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp 
bằng cách chỉ chăm chăm chú ý vào việc 
tờ New York Times và tờ Washington 
Post gần như tình cờ thừa nhận rằng 
(một số) thư điện tử bên trong chiếc máy 
điện toán xách tay được cho là của ông 
Hunter Biden là xác thực. Cuối cùng thì 
các phương tiện truyền thông dòng chính 
tầm thường kia đã thừa nhận rằng chúng 
ta đã đúng!

Nhưng các nền tảng truyền thông 
của Đảng Dân Chủ đã không thú nhận 
gì cả. Đúng hơn, đó là một cuộc phô 
trương lực lượng. Họ khoe khoang rằng 
quyền kiểm soát của họ đối với luồng 
thông tin giúp định hình các cuộc bầu 
cử bằng cách ngăn các tin tức quan 
trọng đến được với cử tri.

Rõ ràng là ông Obama đã biết về ông 
Biden và những giao dịch kinh doanh 
mờ ám của gia đình ông trong nhiều 
năm. Ông ấy có lẽ đã coi đó là một phẩm 
chất hữu ích cho vai trò phó tổng thống: 
Số 2 của ông ấy sẽ không nhòm ngó ông.

Tương tự, ông Biden là “chỗ dựa” 
lý tưởng cho nhiệm kỳ thứ ba của ông 
Obama. Miễn là ông Joe có vẻ còn giữ vị 
trí hàng đầu, ông ấy sẽ không bận tâm 
nếu ai đó khác đang ra quyết định – 
ngay cả khi họ buộc ông ấy phải đưa bà 
Kamala Harris lên làm người đồng tranh 
cử với mình; bà ấy là sủng thần của ông 
Obama, đã bóng gió rằng ông Biden là 
một kẻ phân biệt chủng tộc trong một 

cuộc tranh luận vào năm 2020.
Những gì phe ông Obama muốn là một 

hình ảnh đại diện hợp lý về mặt chính trị, 
mà qua đó họ có thể thúc đẩy các chính 
sách thay đổi cuộc chơi mà không cần 
phải chịu trách nhiệm. Vậy nếu chúng ta 
thiêu rụi đất nước thì sao? Điều đó tốt cho 
đảng này – và cho túi tiền của chúng ta.

Và về phương diện này, ông Biden đã 
hoàn thành một cách tuyệt vời. Ông ấy 
đã bắt đầu ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ 
của mình bằng cách hủy bỏ đường ống 
Keystone XL. Mục đích là đẩy giá năng 
lượng lên và do đó áp đặt năng lượng 
“sạch” lên những người Mỹ ngoan cố 
bám vào nhiên liệu hóa thạch.

Và quan trọng hơn, điều đó nói với 
các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ và các 
nhà tài trợ với các khoản đầu tư tiềm 
năng sinh lợi vào năng lượng “sạch” rằng 
ông Biden có biết kịch bản. Hơn nữa, 
điều đó làm suy yếu nền tảng kinh tế của 
các cơ sở kinh doanh nhỏ thuộc phe đối 
lập, được xây dựng trên năng lượng giá rẻ 
và đáng tin cậy.

Đảng Dân Chủ tin rằng kế hoạch năng 
lượng “tái tạo” của họ, cùng với chính 
sách biên giới mở, nhằm cung cấp cho 
đảng này cơ sở cử tri từ khu vực năng 
lượng tái tạo, sẽ giúp họ nắm quyền trong 
một thế hệ. Vì vậy, làm thế nào mà quân 
cờ thí Biden của Đảng này lại thất bại?

Với bối cảnh như vậy, chuyến thăm 
của ông Obama tới Tòa Bạch Ốc mới đây 
là để chúc mừng cho ông Biden – hay cụ 
thể hơn, là để ăn mừng kế hoạch sử dụng 
ông Biden làm vỏ bọc cho nhiệm kỳ tổng 
thống ủy nhiệm của ông Obama. Chắc 
chắn, với một số người, mọi sự chú ý đều 
đổ dồn vào cựu tổng thống trong khi ông 
Biden đi lang thang trong phòng như một 

bóng ma thinh lặng, nhưng đó là thông 
điệp mà ông Obama muốn gửi: Bấy lâu 
nay tất cả đều do tôi – chính tôi đã làm 
điều này.

Có lẽ tôi sai, và Đảng Dân Chủ đang 
thực sự công nhận rằng nhiệm kỳ tổng 
thống của ông Biden đang làm tổn hại 
đến người Mỹ – và những cơ hội sắp tới 
của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử 
giữa kỳ năm 2022. Nhưng điều đó là giả 
định rằng Đảng Dân Chủ quan tâm đến 
việc quản trị một cách có trách nhiệm, 
trong khi tất cả các bằng chứng đều chỉ 
ra theo hướng ngược lại.

Trong vài năm qua, Đảng Dân Chủ đã 
tiến hành một chiến dịch hạ bệ và làm 
mất tinh thần các đối thủ chính trị của 
họ và gây bất ổn cho toàn bộ đất nước. 
Trong số các sáng kiến   phá hoại khác, 
họ tài trợ cho các cuộc bạo động vì vụ 
George Floyd, quảng bá Dự án 1619, bắt 
buộc các phương pháp y tế thử nghiệm, 
và tạo điều kiện cho những kẻ biến thái 
tình dục tiếp cận học sinh.

Việc để cho một kẻ bù nhìn nửa mê 
nửa tỉnh vào Tòa Bạch Ốc chỉ đơn giản 
là một phần trong nỗ lực nhằm phá hoại 
hòa bình và thịnh vượng của nước Mỹ.

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

Ông Lee Smith là một ký giả kỳ cựu có 
tác phẩm được xuất bản trên Real Clear 
Investigations, The Federalist và Tablet. 
Ông là tác giả của “The Permanent Coup” 
(Cuộc Đảo Chính Vĩnh Viễn) và “The Plot 
Against the President” (Âm Mưu Chống 
Lại Tổng Thống).

Vân Du biên dịch

Đảng Dân Chủ, đã từ chức vào 
tháng Ba. Sẽ có một cuộc bầu cử 
đặc biệt để hoàn thành nhiệm kỳ 
của ông Vela vào tháng Bảy, và 
sau đó là cuộc bầu cử như thường 
lệ vào tháng Mười Một.

Bà Flores được CLF mô tả là 
từng “nhập cư từ Mexico cùng 
cha mẹ lúc 6 tuổi. Bà Mayra đã 
làm việc chăm chỉ để học tập tại 
trường và trở thành một bác sĩ 
chăm sóc đường hô hấp. Chồng 
bà là một nhân viên Tuần tra Biên 
giới Hoa Kỳ, và bà đang tranh cử 
dựa trên kinh nghiệm của mình 
để chiến đấu cho an ninh biên giới 
vững chắc.”

Tại Khu vực Bầu cử Quốc hội 
thứ 4 của Arizona, đề cử của Quỹ 
Người Dẫn Đầu CLF là bà Tanya 
Wheeless, “cựu giám đốc điều 
hành của đội bóng [NBA] Phoenix 
Suns, cựu lãnh đạo Hiệp hội Ngân 
hàng Arizona, và trước đây từng là 
phó chánh văn phòng của [TNS] 
Martha McSally.” Khi sử dụng số 
liệu năm 2020, ông Biden dẫn đầu 
10 điểm ở khu vực bầu cử được vẽ 
lại [năm 2021].

Đảng Cộng Hòa chỉ cần giành 
thêm sáu ghế so với 212 ghế hiện 
tại của họ để giành lại đa số trong 
hạ viện, nhưng thông báo bất 
thường của CLF bảy tháng trước 
cuộc bầu cử rằng họ tài trợ cho các 
ứng cử viên ở các khu vực bầu cử 
an toàn nhất của Đảng Dân Chủ 

cho thấy các chiến lược gia GOP 
tin rằng họ đang hướng tới đến 
một chiến thắng lịch sử, có khả 
năng giống với hoặc vượt qua cả 
chiến thắng 63 ghế vang dội của 
cuộc cách mạng phong trào Tea 
Party năm 2010.

Lịch sử đang chống lại ông 
Biden và đảng của ông vì một tổng 
thống chiến thắng thường chịu 
thất bại trong cuộc bầu cử quốc 
hội đầu tiên sau khi giành được 
Tòa Bạch Ốc. Nhưng thực tế đó 
chỉ là lý do đầu tiên khiến Đảng 
Cộng Hòa có tâm trạng phấn chấn.

Đánh giá tỷ lệ ủng hộ của ông 
Biden đã đạt mức thấp mới là 42% 
vào đầu tuần này trong cuộc khảo 
sát mới nhất của CBS News, cho 
thấy tổng thống đang ở thế rất bất lợi 
trong mọi nhóm cử tri lớn, bao gồm 
cả cử tri thiểu số và cử tri trẻ tuổi.

Tổng thống thậm chí còn có 
kết quả tệ hơn trong cuộc Khảo sát 
Toàn Hoa Kỳ mới nhất của CNBC, 
với chỉ 38% số người tán thành hiệu 
suất công việc của ông Biden.

“Trước đây sự tức giận đa 
phần là về những gì sẽ xảy ra 
trong nền kinh tế nhiều hơn, và 
bây giờ chúng ta đã chuyển sang 
một tình huống mới, nơi chúng 
ta bi quan hơn nhiều về những gì 
hiện đang diễn ra. Sự bi quan là 
nổi bật nhất trong cuộc khảo sát 
này. Nó xuất hiện trên khắp các 
trang báo, và người ta không thể 

tránh được,” ông Micah Roberts, 
đối tác của Đảng Cộng Hòa tại 
Public Opinion Strategies (POS), 
đơn vị đã thực hiện cuộc khảo sát 
cho CNBC, cho biết.

Trong khi đó, trong cuộc thăm 
dò mới nhất của Quinnipiac, chỉ có 
33% số người được hỏi tán thành 
cách ông Biden đang thực hiện công 
việc của mình.

Với việc Cục Thống kê Lao động 
(BLS) báo cáo tỷ lệ lạm phát hàng 
năm ở mức 8.5% – tỷ lệ cao nhất 
trong vòng 40 năm, với giá xăng và 
dầu diesel không có dấu hiệu dịch 
chuyển theo hướng nào khác ngoài 
cao hơn, chi phí thực phẩm ở mức 
kỷ lục, hàng triệu người nhập cư 
không có giấy tờ vượt qua biên giới 
phía nam của quốc gia, và tội phạm 
bạo lực tăng vọt ở các thành phố lớn 
và vùng ngoại ô của các các thành 
phố đó; tỷ lệ xếp hạng thấp của ông 
Biden không có gì ngạc nhiên.

Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng 
Cộng Hòa Brian Darling nói với 
The Epoch Times hôm 13/04 rằng 
ông cho là sự lạc quan của GOP có 
cơ sở vững chắc.

“Mọi thứ đang hướng tới làn 
sóng bầu chọn cho các thành viên 
Đảng Cộng Hòa vào mùa thu này,” 
ông nói. “Lịch sử cho thấy có một 
cuộc bầu cử đáp trả chóng vánh 
chống lại đảng cầm quyền trong 
nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống, 
và nếu quý vị thêm vào kết quả 
thăm dò lao dốc của Tổng thống 
Biden, người Mỹ nên kỳ vọng chiến 
thắng lớn cho Đảng Cộng Hòa tại 
Hạ viện. Nên tin rằng sự tự tin của 
Đảng Cộng Hòa nhắm vào lãnh thổ 
truyền thống của Đảng Dân Chủ là 
có cơ sở.”

Nhưng rất nhiều điều có thể xảy 
ra từ nay đến tháng Mười Một, ông 
Jim Manley, cựu giám đốc truyền 
thông của Lãnh đạo Đa số Thượng 
viện đương thời là ông Harry Reid 
(Dân Chủ–Nevada), cảnh báo.

“Với số tiền mà họ phải bỏ ra, tôi 
đoán rằng tôi không ngạc nhiên khi 
họ sẽ mở rộng danh sách mục tiêu 
của mình,” ông nói với The Epoch 
Times. “Cho nên việc này thành công 
hay không vẫn còn phải chờ xem.”

“Kết quả thăm dò hiện đang khá 
tệ, nhưng cuộc bầu cử vẫn còn cách 
xa và mọi thứ có thể thay đổi.”

Việt Phương biên dịch
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Điều này có 
nghĩa là các 
chế độ độc 
tài sẽ có đa số 
thành viên 
trong ủy ban 
này để từ chối 
sự công nhận 
của Liên Hiệp 
Quốc đối với 
bất kỳ tổ chức 
độc lập nào.
Ông Neuer,
giám đốc tổ chức 
giám sát nhân 
quyền UN Watch

Lịch sử đang 
chống lại 
ông Biden và 
đảng của ông 
vì một tổng 
thống chiến 
thắng thường 
chịu thất bại 
trong cuộc 
bầu cử quốc 
hội đầu tiên 
sau khi giành 
được Tòa 
Bạch Ốc.
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MARK TAPSCOTT

Lạc quan trước sự không đồng 
tình ngày càng tăng của công 

chúng đối với Tổng thống Joe 
Biden và hướng đi mà ông và 
các thành viên Đảng Dân Chủ 
chiếm đa số trong Quốc hội đang 
áp dụng cho đất nước, các chiến 
lược gia Đảng Cộng Hòa (GOP) 
tại Hạ viện hiện đang chuyên tâm 
vào việc giành được các khu vực 
quốc hội trong cuộc bầu cử giữa 
kỳ năm 2022 mà ông Biden đã 
dễ dàng chiến thắng chỉ mới hai 
năm trước.

Quỹ Lãnh đạo Quốc hội (CLF) 
công bố hôm 12/04 rằng, “Khi 
mở rộng khu vực các cơ hội tấn 
công, Quỹ Lãnh đạo Quốc hội – 
siêu ủy ban hành động chính trị 
do Lãnh đạo [Thiểu số Hạ viện] 
Kevin McCarthy và tất cả các 
Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ 
viện xác nhận – đã công bố bảy 
đề cử mới từ Quỹ Người Dẫn Đầu 
(Trailblazers Fund) của mình. 
Vòng đề cử tiếp theo sẽ đi xa hơn 
các ghế dao động truyền thống 
cho các quận mà Tổng thống (TT) 
Biden giành được với điểm cách 
biệt trung bình là 8 điểm và nhiều 
nhất là 16 điểm.”

“Mỗi ứng cử viên ấn tượng này 
đều có sức mạnh để mở rộng khu 
vực sang phía xanh dương đậm, 
lãnh thổ mà Đảng Dân Chủ có 
truyền thống nắm giữ. Những thất 
bại của ông Biden đã biến những 
chiếc ghế đang căng thẳng thành 
cơ hội thực sự mà chúng tôi có 
thể giành được với những ứng cử 
viên phù hợp,” Chủ tịch CLF Dan 
Conston cho biết trong tuyên bố.

Đứng đầu danh sách các mục 
tiêu “đang căng thẳng” của CLF 
là Khu vực Bầu cử Quốc hội thứ 
34 của Texas, nơi mà ông Biden 
đã thắng với cách biệt 16 điểm vào 
năm 2020. Người nhận được sự đề 
cử của Quỹ Người Đi Đầu thuộc 
CLF là bác sĩ chăm sóc hô hấp 
Mayra Flores. 

Khu vực bầu cử được vẽ lại 
của Texas trải dài từ phía đông 
của San Antonio đến tận biên giới 
Mexico và đang chịu nhiều tác 
động tiêu cực từ các chính sách 
mở cửa biên giới của ông Biden. 
Ghế đang bị bỏ trống vì Dân biểu 
Filemon Vela, một thành viên 

Các chiến lược gia GOP đẩy mạnh cuộc chiến
giữa kỳ 2022 vào lãnh địa Đảng Dân Chủ Điều gì diễn ra đằng sau 

chuyến thăm của ông 
Obama tới Tòa Bạch Ốc

Ông Neuer, cũng là một luật 
sư quốc tế và nhà hoạt động nhân 
quyền, cho biết quyết định bầu 
chọn các quốc gia cụ thể đó có 
nghĩa là họ sẽ sử dụng quyền lực 
hiệu quả hơn khi ngăn chặn việc 
công nhận của các tổ chức vốn có 
mục đích làm nổi bật các vi phạm 
nhân quyền khác nhau xảy ra ở 
quốc gia của họ.

Ông nói: “Điều này có nghĩa 
là các chế độ độc tài sẽ có đa số 
thành viên trong ủy ban này để từ 
chối sự công nhận của Liên Hiệp 
Quốc đối với bất kỳ tổ chức độc 
lập nào trên thế giới lên án hành vi 
vi phạm nhân quyền của họ và để 
công nhận các nhóm bình phong 
giả tạo do các chế độ này tạo ra.”

“Vấn đề với LHQ là những quốc 
gia đấu tranh quyết liệt nhất để 

tham gia vào các ủy ban nhân quyền 
khác nhau này đều là những quốc 
gia tận tâm nhất với điều ngược 
lại [tức vi phạm nhân quyền],” ông 
nói trong một bài đăng tiếp theo.

Đề cập tới nhà hoạt động nhân 
quyền và luật sư nổi tiếng của 
Trung Quốc Đinh Gia Hỷ (Ding 
Jiaxi), cũng như các nhà hoạt động 
chính trị Felix Maradiaga và Dawit 
Isaak – tất cả đều đã bị bỏ tù ở 
nhiều quốc gia khác nhau – ông 
Neuer cho biết các chế độ này giam 
giữ các nhà hoạt động nhân quyền 
để “muốn có quyền giám sát các 
nhóm nhân quyền.”

Các quan chức Liên Hiệp Quốc 
đã không phúc đáp yêu cầu bình 
luận của The Epoch Times trước 
thời điểm phát hành bản tin này.

Trong nhiều năm, Trung Cộng 

đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, 
bao gồm thu hoạch nội tạng cưỡng 
bức và bỏ tù hơn 1 triệu người Duy 
Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số 
khác trong các trại giam, nơi họ bị 
cho là bị tra tấn, lao động cưỡng 
bức, và cưỡng bức triệt sản.

Ở Iran, những người thực hiện 
nhân quyền của họ một cách ôn 
hòa thường bị trừng phạt bằng 
những hình phạt hà khắc như giam 
giữ và đánh bằng roi nơi công cộng.

Nhiều quốc gia khác hiện là 
thành viên của ủy ban này cũng đã 
bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Liberia, Mozambique, Ấn Độ, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Israel, 
Vương quốc Anh, và Hoa Kỳ cũng 
được bầu làm thành viên của Ủy 
ban NGO.

Trong khi đó, Nga đã thất bại 
trong tất cả các cuộc biểu quyết diễn 
ra hôm 13/04 liên quan đến các cơ 
quan của Liên Hiệp Quốc, bao gồm 
cả một vị trí trong ủy ban công 
tác về các tổ chức phi chính phủ.

Nga đã là một thành viên của 
ủy ban NGO kể từ khi ủy ban này 
được thành lập vào năm 1947 và 
quyết định biểu quyết này được 
đưa ra khi Moscow ngày càng trở 
nên cô lập với phương Tây sau cuộc 
xâm lược Ukraine.

Đại diện của Ukraine tại Liên 
Hiệp Quốc, ông Sergiy Kyslytsya, đã 
thông báo về sự thất bại trong cuộc 
biểu quyết của Nga trên Twitter.

Thanh Tâm biên dịch

10 quốc gia ‘đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền’ được bầu vào Ủy ban Liên Hiệp Quốc

Tiếp theo từ trang 1

BÌNH LUẬN

Bao che cho Ông Lớn 

Lãnh đạo phe thiểu 
số tại Hạ viện Kevin 
McCarthy (R-CA) nói 
chuyện với phóng viên 
khi các thành viên Đảng 
Dân Chủ Hạ viện làm 
việc về cơ sở hạ tầng 
và các hóa đơn chi tiêu 
trên Đồi Capitol vào 
ngày 04/11/2021 tại 
Hoa Thịnh Đốn.

Phòng Hội đồng Bảo 
an Liên Hiệp Quốc 

trong quá trình chuẩn 
bị cho một phiên họp 
tại Tòa nhà Hội đồng 

Bảo an Liên Hiệp Quốc 
ở New York vào ngày 

25/08/2016. 
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Theo Giám đốc điều hành của 
UN Watch Hillel Neuer, Liên 

Hiệp Quốc (LHQ) đã bầu 10 quốc 
gia “đàn áp các nhà hoạt động nhân 
quyền” vào ủy ban 19 quốc gia về 
các tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Hôm 14/04, ông Neuer đã thông 
báo trên Twitter về các quốc gia đã 
được bầu vào ủy ban các tổ chức 
phi chính phủ – vốn giám sát hoạt 
động của các nhóm nhân quyền 
trên toàn cầu – bởi các thành viên 
của Hội đồng Kinh tế và Xã hội 
Liên Hiệp Quốc (ECOSOC).

Hôm 13/04, các thành viên của 
ECOSOC đã bỏ phiếu để bầu tổng 
cộng 19 thành viên, từ năm nhóm 
khu vực; những thành viên đó sẽ 
làm việc trong ủy ban trong bốn 
năm tiếp theo bắt đầu từ năm nay.

Theo Tổ chức Quốc tế về Nhân 
quyền, một tổ chức phi chính phủ 
độc lập thúc đẩy và bảo vệ quyền 
con người, cả 19 thành viên đó sẽ 
đóng vai trò là “những người gác 
cổng cho xã hội dân sự tại LHQ khi 
họ quyết định tổ chức phi chính 
phủ nào nhận được quyền tham gia 
do LHQ công nhận.”

Ông Neuer, giám đốc tổ chức 
giám sát nhân quyền UN Watch 
có trụ sở tại Geneva, cho biết 
Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Zimbabwe, Nicaragua, Eritrea, 
Pakistan, Algeria, Bahrain, và 
Cameroon đã được bầu vào ủy 
ban này.

Tổng thống Joe Biden cố gắng thu hút sự chú ý của cựu Tổng thống Barack Obama (ở giữa) trong Phòng Phía Đông 
của Tòa Bạch Ốc hôm 05/04/2022.

Ông Hunter Biden dự lễ nhậm chức Tổng thống thứ 46 
của Hoa Kỳ của cha mình là ông Joe Biden, tại Cánh Tây 
của Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn hôm 20/01/2021.

đã ghi chép lại các giao dịch của gia đình 
Biden với các thực thể ngoại quốc tại 
Ukraine, Trung Quốc, Costa Rica và các 
nơi khác. Đó là một hoạt động trên toàn 
thế giới, và tất cả các con đường đều dẫn 
tới một người, đó chính là ông Joe Biden. 
Nếu không có tên của ông ấy và ít nhiều 
có sự tham gia tích cực ở một mức độ 
[nhất định], thì sẽ không có vụ làm ăn 
nào được thực hiện.

Xem tiếp trang 12
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Khi còn là một đứa trẻ 
lớn lên ở New York vào 
những năm 1950, cha mẹ 
tôi là những người theo 

Đảng Dân Chủ thiên tả. 
Họ đã “Vui vẻ bỏ phiếu cho 

ông Adlai” (Stevenson) trong cuộc bầu 
cử tổng thống năm 1952 và 1956, và do 
đó, với tư cách là đứa con biết vâng lời 
của họ, tôi cũng bỏ phiếu ủng hộ. (Ông 
Dwight Eisenhower, người chiến thắng 
trong cuộc bầu cử đó, hóa ra là một trong 
những tổng thống tài ba hơn trong Lịch 
sử Hoa Kỳ).

Tất nhiên, họ ủng hộ tự do ngôn luận, 
trụ cột của nền dân chủ Mỹ. Tất cả các 
thành viên của Đảng Dân Chủ sau đó đã 
làm thế, ít nhất là công khai.

Vào thời điểm học trung học, tôi cũng 
như nhiều người trong thế hệ của mình, 
đã làm theo cha mẹ mình, nhưng chưa 
bao giờ – chưa một lần – tôi hoặc bạn bè 
tôi thời đó nghĩ đến việc từ bỏ quyền tự 
do ngôn luận. Chúng tôi đã thực thi điều 
đó.

Được ghi nhận trong bản sửa đổi đầu 
tiên của Tuyên ngôn Nhân quyền, cùng 
với nhóm của nó – tự do tôn giáo, tự do 
báo chí, tự do hội họp, và tự do kiến   nghị 
– tự do ngôn luận đã và đang là bản chất 
tạo nên nước Mỹ. Không có tự do ngôn 
luận, thì nền dân chủ không tồn tại.

Ít nhất là kể từ Đại Hiến Chương về 
các quyền tự do Magna Carta (ra đời vào 
năm 1215), và không nghi ngờ gì trước 
đó, mọi người đã đấu tranh cho quyền 
này để họ có thể bày tỏ suy nghĩ của 
mình với các vị lãnh chúa của họ càng 
nhiều càng tốt và sống trong một xã hội 
công bằng hơn.

Khi còn trẻ cũng như khi lớn lên và 
trở nên thiên về truyền thống hơn, tôi 
chưa bao giờ dao động trong sự tôn sùng 
tự do ngôn luận, như tôi hình dung vài 
người trong số các quý vị cũng như vậy.

Hạn chế ngôn luận là điều mà chúng 
ta liên tưởng đến Hitler, Stalin, và sau 
này là Mao – cho đến nay là ba kẻ sát 
nhân hàng loạt khét tiếng nhất trong 
lịch sử nhân loại với khoảng 100 triệu 
sinh mệnh bị họ sát hại. Việc họ thường 
xuyên kiểm duyệt ngôn luận không phải 
là điều ngẫu nhiên. Đó là một phần của 
kế hoạch này.

Nhưng ở Hoa Kỳ, phần lớn chúng ta 
được phép nói những gì chúng ta muốn – 
tất nhiên là với những lời cảnh báo bình 
thường, chẳng hạn như hét lên “Cháy 
nhà!” trong một rạp hát đông đúc.

Đó là, cho đến khi có các đại công ty 
công nghệ.

Sự xuất hiện của các đại công ty 
xuyên quốc gia hầu như không được 
kiểm soát này – Facebook, Twitter, và 
Google – đi kèm với những cuộc nói 
chuyện vui vẻ mà giờ đây đã cho thấy sự 
lố bịch, chẳng hạn như khẩu hiệu ban 
đầu của Google, “Đừng trở nên xấu xa.”

Thay vào đó, những gì chúng ta nhận 
được là sự kiểm duyệt hàng loạt đối với 
các công dân Hoa Kỳ và thế giới thông 

qua phương pháp được cho là bí mật và 
nguy hiểm nhất lịch sử.

Các thuật toán bí mật được thiết kế 
và vô số “giám sát viên hành lang” (“hall 
monitor”) được thuê để quản trị các 
khoản đóng góp cho các công ty này, dẫn 
đến việc “xóa sổ” biết bao nhiêu người bị 
xem là sai lầm về hệ tư tưởng trên toàn 
cầu.

Tôi từng là một người trong số đó. 
Gần đây, Facebook đã loại bỏ tôi mà 
không có lời giải thích nào ngoài việc 
tuyên bố rằng tôi đã vi phạm “các chuẩn 
mực cộng đồng”. Tôi cũng đã tự động rời 
khỏi Twitter từ lâu.

Trong một thời gian, Twitter đã trở 
thành nơi thích hợp của những người 
trong lĩnh vực kinh doanh tin tức, đem 
lại cho công ty này tầm ảnh hưởng vượt 
bậc đối với luồng thông tin – hoặc thường 
xuyên hơn – là sự đàn áp thông tin.

Sự đàn áp này đã đạt đến đỉnh điểm 
với sự kiểm duyệt có chủ đích của bản 
tin (hoàn toàn chính xác) của tờ New 
York Post về máy điện toán xách tay của 
ông Hunter Biden. Theo các nhà thăm 
dò ý kiến, nếu việc này được cho công 
bố công khai, lẽ ra ông Trump đã khá 
dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc 
bầu cử năm 2020 (giả sử bằng cách nào 
đi chăng nữa ông ấy cũng không thắng 
được).

Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông 
Trump sẽ là sự tương phản của những 
gì mà chúng ta đang có dưới thời chính 
phủ ông Biden vốn đang bị nhiều người 
coi thường, dù cho ai đang thực sự điều 
hành chính phủ đó đi chăng nữa.

Nói cách khác, Twitter có thể phải 
chịu trách nhiệm về mức độ lạm phát 
bất thường, những rắc rối chưa từng có 
trong chuỗi cung ứng, cuộc rút quân điên 
rồ khỏi Afghanistan, nơi Hoa Kỳ bỏ lại 
80 tỷ USD thiết bị quân sự tân tiến cho 
những kẻ khủng bố, cũng như vậy một 
biên giới phía nam trống trải chưa từng 
có với nhiều hoạt động ma túy và buôn 
người hơn bao giờ hết, và tất nhiên, cuộc 
xâm lược Ukraine của ông Putin chưa 
bao giờ xảy ra (xin lưu ý) khi ông Trump 
còn đương nhiệm, chỉ đơn cử một vài 
việc như thế.

Điều này đưa chúng ta đến với ông 
Elon Musk. (Quý vị biết sớm muộn gì thì 
tôi cũng sẽ đề cập đến ông ấy.)

Ai đã biết được người đàn ông giàu 
nhất thế giới này sẽ trở thành vị cứu tinh 
cho tự do ngôn luận? (Chắc chắn điều 

này đi ngược lại với câu nói nổi tiếng của 
thi hào Balzac: “Đằng sau mọi tài sản 
kếch xù là một tội ác”). Nhưng rõ ràng 
đó là lý do vì sao ông ấy cố gắng mua 
Twitter.

Liên tiếp chống lại ông ta là hội đồng 
quản trị của công ty, về căn bản là một 
Bộ Chính Trị, quyết tâm – cũng như hầu 
hết những người cùng hội cùng thuyền 
của họ – để giữ nguyên hiện trạng. Họ 
đang làm điều đó thông qua một cấu trúc 
pháp lý gần đây được gọi là chiến lược 
“viên thuốc độc” (“poison pill”) nhằm 
mở rộng các đợt chào bán cổ phiếu để 
làm cho việc mua công ty trở nên đắt 
hơn đối với tổ chức có ý định thâu tóm 
Twitter.

Tôi sẽ không nêu tên từng người một 
trong hội đồng quản trị này – quý vị có 
thể tìm thấy thông tin này ở nơi khác – 
bởi vì tôi không muốn giúp những kẻ xấu 
đang phản ứng trở nên nổi tiếng.

Nhưng sự hoài nghi của Giám đốc 
Điều hành Twitter, ông Parag Agrawal 
về quyền tự do ngôn luận đã được trích 
dẫn rộng rãi. Một người ái kỷ về đạo đức 
(ai đó nên viết một cuốn sách về điều 
đó), ông ta thích thông báo cho chúng ta 
những điều thiếu hiểu biết về “sự thật 
thực sự”, bất kể mức độ sai lầm hay sự 
thật trong những lời tuyên bố của ông ta 
là gì.

Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao 
những thành viên bộ chính trị này lại giả 
dạng thành viên hội đồng quản trị phản 
đối quyền tự do ngôn luận? Mọi người 
bày tỏ quan điểm của họ thì có gì là xấu?

Rõ ràng, vấn đề đối với hội đồng quản 
trị Twitter này và vị giám đốc điều hành 
của công ty là, trong sâu thẳm – họ có 
thể sẽ không bao giờ thừa nhận điều 
này – họ sợ những người này có thể đúng 
trong quan điểm của họ.

Nói cách khác, các thành viên hội 
đồng quản trị là những kẻ hèn nhát sợ 
công chúng biết đến những thành kiến   
tư tưởng của họ.

Họ đang hoảng loạn. Tại sao họ lại 
phải làm nhiều việc để ngăn cản ông 
Musk cài đặt quyền tự do ngôn luận ở 
nơi mà lẽ ra nó phải hiện diện ngay từ 
đầu? (Tôi cho đó là công việc của họ. 
Lược lại những gì mà các giám mục đã 
nói với ông Galileo khi ông ta khăng 
khăng rằng thế giới là hình tròn, họ coi 
những phát ngôn mà họ không đồng ý là 
“thông tin sai lệch”).

Và giờ đây, theo ông Charles 

Gasparino của Fox Business, chính phủ 
của chúng ta đang chúi mũi vào cuộc 
chiến này.

Ông Gasparino cho biết, “Cả Bộ Tư 
pháp (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và 
Giao dịch (SEC) đều đang xem xét kỹ 
lưỡng toàn bộ vấn đề này. Bây giờ, chúng 
tôi nhận được điều này từ các luật sư… 
họ đang theo dõi và xem xét kỹ lưỡng 
toàn bộ vấn đề này – liệu [ông Musk] có 
nộp đơn đúng hay không, liệu có vụ thao 
túng cổ phiếu nào ở đây hay không, liệu 
ông ấy có đưa ra những tuyên bố công 
khai mà có lẽ ông ấy không nên đưa ra 
hay không… Những gì chúng ta biết là 
ông Musk đã khuấy động một tổ ong 
bắp cày về quy định. Thưa DOJ, SEC, tôi 
nhận được điều này từ các luật sư giải 
quyết sự việc.”

Hay là chúng ta cùng nhau nói, “Chào 
mừng trở lại, đồng chí Stalin” nhé? Có 
phải đã đến lúc thay thế bài “Lá Cờ Lấp 
Lánh Ánh Sao” [quốc ca Hoa Kỳ] bằng 
bài “Đông Phương Hồng” [quốc ca Trung 
Quốc]?

Này ông Elon, đừng để những kẻ cộng 
sản này ngăn cản ông. Tự do ngôn luận 
là linh hồn của nước Mỹ. Hãy chiến đấu 
vì nó! Chiến đấu cho tất cả chúng ta!

Hãy làm điều đó và thậm chí tôi có 
thể sẽ mua một chiếc Tesla. Công nghệ 
này thật tuyệt và tôi thích ý tưởng về 
một chiếc xe hơi lái tự động (khi nó sẵn 
sàng), mặc dù tôi hoài nghi việc những 
chiếc xe hơi điện sẽ làm được nhiều thứ 
cho môi trường.

Và tôi đánh cược là ông sẽ để tôi nói 
điều đó trên Twitter khi ông sở hữu công 
ty này.

Và đối với những người trong số quý 
vị nghĩ rằng tôi đang phóng đại khi tôi 
gọi các thành viên hội đồng quản trị 
công ty là những người cộng sản, thì 
đây là những lời của ông Alexander 
Trachtenberg nói tại Đại hội Quốc gia 
của các Đảng Cộng sản ở Madison 
Square Garden, vào năm 1944:

“Khi chúng tôi sẵn sàng thâu tóm 
Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ không thâu tóm 
quý vị dưới cái mác Chủ nghĩa Cộng 
sản. Chúng tôi sẽ không thâu tóm quý vị 
dưới cái mác Chủ nghĩa Xã hội… Chúng 
tôi sẽ thâu tóm Hoa Kỳ dưới hình thức 
mà chúng tôi đã tạo ra để trông dễ mến; 
chúng tôi sẽ thâu tóm đất nước này theo 
Chủ nghĩa Tự do, theo Chủ nghĩa Tiến 
bộ, theo Dân chủ. Nhưng chúng tôi sẽ 
xâm chiếm Hoa Kỳ. ”

Nếu ông ấy biết, có thể ông ấy đã nói 
thêm, “Chúng tôi sẽ dùng Twitter để 
chiếm lấy Hoa Kỳ.”

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

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết 
gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch 
được đề cử giải Oscar, người đồng sáng 
lập PJMedia, và hiện là biên tập viên 
chính cho The Epoch Times.

Vân Du biên dịch

Elon Musk đối đầu với Hội đồng quản trị Twitter: 
Trận chiến cho linh hồn nước Mỹ Một trải nghiệm đổi đời.
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“A Life-Changing
Experience.”—Stage Whispers

ALL-NEW PRODUCTION 
WITH LIVE ORCHESTRA 

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

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

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

—Donna Karan, creator of DKNY

China Before Communism

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

—IN New York magazine

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

 to the pandemic.”
—Philip Lancaster, 

Managing broker at Rock Point Real Estate

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

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

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

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

the European Parliament

TRUNG HOA TRƯỚC THỜI CỘNG SẢN

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

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

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

THIÊNG LIÊNG, VƯƠN ĐẾN ĐIỀU GÌ ĐÓ VĨ 
ĐẠI HƠN BẢN THÂN MÌNH.
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Mặc dù bằng chứng này ràng buộc 
chặt chẽ gia đình Biden với nhau trong 
các thương vụ, nhưng vì các lý do ý thức 
hệ nên các kênh truyền thông đã hết sức 
bao che cho người của họ trong Tòa Bạch 
Ốc. Ban đầu, giới báo chí coi chiếc máy 
điện toán xách tay của ông Hunter Biden 
và nội dung buộc tội trong thiết bị này 
là thông tin sai lệch của Nga. Trong việc 
này, 50 cựu quan chức tình báo đã hỗ trợ 
cho báo chí; những người này dường như 
sẵn sàng nói dối người dân Mỹ để bảo vệ 
TT Joe Biden thoát khỏi sự tham nhũng 
của chính ông ta.

Hiện chiếc máy điện toán xách tay 
này đã được cả tờ New York Times và 
Washington Post xác nhận là xác thực. 
Kỳ lạ ở chỗ, không một ai trong số 50 
quan chức tình báo này đã công khai 
thừa nhận hoặc bày tỏ bất kỳ sự ăn năn 
hối lỗi nào về việc trở thành một phần 

trong kế hoạch lừa dối công khai này. 
Cũng không có một hãng thông tấn nào 
làm như vậy. Thay vào đó, câu chuyện 
mới là: Sự thật, ông Hunter Biden đã bán 
quyền tiếp cận gia đình mình, nhưng ông 
Joe Biden không liên quan gì đến điều đó.

Điều này hoàn toàn có sức thuyết 
phục như kiểu nói rằng Bố già Don 
Corleone không hề biết gì về các hoạt 
động của gia đình mình và không tham 
gia vào bất cứ phi vụ nào vậy. Thật phi 
lý. Và việc ông Joe Biden trực tiếp dính 
líu vào các hoạt động của con trai ông 
hiện đã được xác nhận qua một thư điện 
tử mới vừa xuất hiện. Thư điện tử này 
liên quan đến một thư giới thiệu vào một 
trường đại học mà ông Joe Biden đã viết 
cho một doanh nhân Trung Quốc vốn là 
đối tác với ông Hunter Biden.

Ông Lý Tường Sinh (Jonathan Li) là 
Giám đốc điều hành của BHR, một công 
ty từng liên doanh với công ty Rosemont 
Seneca của ông Hunter Biden. Ông 

Hunter cũng nắm giữ 10% cổ phần trong 
BHR. Hồi năm 2017, ông Lý đã gửi một 
thư điện tử cho ông Hunter Biden và các 
cộng sự kinh doanh của ông ấy là ông 
Devon Archer và ông Jim Bulger. “Thưa 
các quý ông,” ông ấy viết, “vui lòng xem 
bản lý lịch đính kèm của con trai tôi, 
Chris Li. Thằng bé đang nộp đơn [vào] 
các trường đại học sau đây cho năm nay.”

Ông Lý liệt kê Đại học Brown, Đại 
học Cornell, và Đại học New York. Ông 
ta cũng đính kèm một “phiên bản cập 
nhật” trong sơ yếu lý lịch của con trai 
mình. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Hãy theo 
dõi những thư điện tử liên quan này. “Để 
xem chúng ta có thể giúp ích được gì cho 
Chris nhé,” ông Bulger trả lời ông Hunter 
và cho cả nhóm của mình.

Vài tuần sau đó, vào hôm 18/02/2017, 
ông Eric Schwerin, chủ tịch của công 
ty Rosemont Seneca phúc đáp ông Lý. 
Ông ấy viết, “Jonathan, Hunter yêu cầu 
tôi gửi cho ông một bản sao của thư giới 
thiệu mà ông ấy đã nhờ cha của mình 
viết thư cho Đại học Brown thay mặt 
cho Christopher.” Nói cách khác, ông Joe 
Biden đã viết bức thư này.

Tại thời điểm này, liệu có hợp lý để 
tiếp tục nói rằng TT Joe Biden đã nói sự 
thật khi ông cho rằng bản thân không 
liên quan gì đến công việc kinh doanh 
của con trai mình hay không? Có thể 
tin rằng ông ta chưa bao giờ tham gia 
vào các giao dịch hay sẵn sàng thu lợi 
từ các giao dịch này hay không? Không, 
hoàn toàn không. Ngược lại, có vẻ như 
ông Hunter Biden là bình phong của TT 
Joe Biden. Đây là một vụ bê bối của TT 
Joe Biden, không phải là một vụ bê bối 
của ông Hunter Biden. Nếu như vụ làm 
ăn của gia đình này là một đường vòng 
quanh và có thể được ví như một con 
rắn đang cuộn tròn, thì TT Joe Biden 
chính là cái đầu của con rắn đó.

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

Ông Dinesh D’Souza là một tác gia, 
nhà làm phim và người dẫn chương 
trình thường nhật của kênh podcast 
Dinesh D’Souza.

Doanh Doanh biên dịch

Bao che cho Ông Lớn 
Tiếp theo từ trang 11

Trái: CEO của Tesla Elon Musk; Phải: Ảnh minh họa biểu tượng của Twitter trên ứng dụng điện thoại.
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JEFF MINICK  
 

Ôi tháng Tư, tháng Tư yêu dấu.
Tháng Ba với những 

cánh cổng có sư tử ngự trị 
và sự khởi hành của chiên 

con cuối cùng đã cúi đầu giã biệt, và 
vào thời khắc này, tháng Tư đang bước 
đến sàn diễn. Gắn với hình ảnh của nữ 
thần tình yêu Hy Lạp Aphrodite, tên 
gọi của nữ thần được bắt nguồn từ chữ 
“aperire,” trong tiếng Latin, có nghĩa 
là “khai mở”, nàng tiên tháng Tư 
đương vẫy chiếc đũa, ban phép thần 
cho những vạt cỏ khô  bừng 
nở tươi xanh, cho những 
cây nhánh khô gầy trổ 
lộc non, và cho những 
đóa hoa đỗ quyên, hoa 
thủy tiên vàng, và mẫu 
đơn rực rỡ vây quanh 
chúng ta. Những ngọn 
gió dần ấm lên, ngày dài 
hơn, những người hàng 
xóm vui thú hàn huyên nơi 
vườn sau, và những vị khách 
bộ hành cũng ung dung ưỡn 
thẳng người, thay vì lom 
khom trong chiếc áo khoác 
và khăn choàng nặng chịch. 

“Ôi, ở nước Anh của tôi. 
Tháng Tư đang ở đó rồi,” là những 
câu thơ trong bài “Nơi viễn xứ vọng 
cố hương” (Home Thoughts, From 
Abroad) của nhà thơ Robert Browning, 
và với những quốc gia bắc bán cầu, 
những cảm nhận về thời khắc này 
cũng tương đồng với nhau. Ai đó có thể 
không thích cái lạnh thấu xương tháng 
Giêng, hay những buổi trưa nóng như 
đổ lửa tháng Tám, nhưng liệu có ai nỡ 
buông lời phàn nàn cho tháng Tư nhã 
nhặn chứ. Nàng vùi mình trong màn 
hương ngọt ngào, trong ánh rạng ngời 
của lộc non xanh và hoa cỏ đương lúc 
nở rộ nhất, mà kiểu cách của nàng lại 
rất dễ nuông chiều. Vậy thì, ai có thể? 

Và một trong những nguyên do 
nữa để thưởng thức ánh quang huy 
của chương thứ tư này, thì đây chính 
là Tháng Thi Ca Quốc Gia Hoa Kỳ. 

Một bữa tiệc Thơ
Tháng Thi Ca Quốc Gia Hoa Kỳ do 
Viện Hàn lâm các Thi nhân Hoa Kỳ 

sáng lập vào năm 1996, nhằm “nhắc 
nhở công chúng về tầm quan trọng của 
thơ ca và sự gắn kết của thi nhân và 
nền văn hóa của chúng ta.” Chương 
trình đã dần phát triển hơn về quy mô, 
và trở thành lễ kỷ niệm về văn học lớn 
nhất trên thế giới, với sự tham gia của 
mười triệu học sinh, sinh viên, giáo 
viên, và những người yêu thơ ca cho 
vô số các hoạt động. Viện Hàn lâm đã 
tài trợ rất nhiều ấn phẩm, kêu gọi các 
trường học phổ biến việc đọc và viết 
thơ đến học sinh, các tấm bích chương 
được đưa đến từng lớp học, và người 

ta không quên dùng internet để 
đưa thơ ca đến với độc giả. 

Cho dù chúng ta tận 
dụng nguồn tài nguyên 
do Viện Hàn lâm trao 
cho hay chọn cách 
xây dựng một chương 
trình riêng để tìm hiểu 

sâu hơn về các thi nhân 
và thơ ca, thì cũng không 

quan trọng bằng để bản 
thân cảm thụ vẻ đẹp của thơ 
ca.

Chào đón tháng Tư
Lấy thí dụ, chúng ta có thể 
tìm cụm từ “những bài thơ 

về tháng Tư” trên mạng, và rồi ấn 
vào poemhunter.com để tra điểm cho 
các bài thơ đó. Và ngay dòng đầu tiên, 
chúng ta sẽ thấy những câu thơ mở đầu 
là “Các chuyện kể vùng Canterbury” 
của Chaucer: 

 
“Tháng Tư chực đổ cơn mưa,
Tháng Ba khô hạn cắm sâu rễ cằn”

 
Và nhiều thế kỷ về sau, thi nhân 

người Mỹ Ogden Nash đã đem đến cho 
chúng ta bài thơ “Hãy kết hôn với cô 
nàng tháng Tư”. Bài thơ thoạt xa lạ đối 
với tôi, nhưng khi đọc những dòng đầu 
tiên ấy, tôi bất giác mỉm cười: 

“Tạ ân thệ ước, dây tơ
Cho tôi tìm thấy nàng thơ của mình
Tháng Tư vàng, với sắc mây, 
Nhân từ, gian ác, khép mình, huyên thuyên
Tháng Tư mềm rũ hoa duyên
Tháng Tư lặng ngắt điên cuồng bỗng dưng,
Tháng Tư thay đổi không ngừng,

Nhưng nàng luôn đúng, nàng – người 
tôi yêu,
Ôi tháng Tư ấy yêu kiều,
Tôi yêu tháng ấy, cũng yêu lấy nàng”

Thi nhân Shakespeare nghênh đón 
tháng Tư bằng vô vàn bài sonnet; thi 
nhân Edna St. Vincent Millay lại tỏ ra 
lãnh đạm với tháng Tư, bởi nó “đến 
như một kẻ ngốc, lắp bắp và rồi lại 
rải hoa vung vãi,” và thi nhân Robert 
Service lại bày tỏ, 

 
“Bầu trời đầy những áng mây
Khe trong, suối khẽ rầm rì cười vui
Ánh trời hạ thấp xuống rồi
Hương tháng Tư bỗng bồi hồi thổi qua”

Cố nhân 
Một lẽ dĩ nhiên để tôn vinh Tháng Thi 
Ca Quốc Gia là đọc lại những tác phẩm 
đã từ lâu ta yêu mến. Ai đó có thể thích 
thơ của Elizabeth Barrett Browning 
hay Alfred, Lord Tennyson. Và cũng 
có ai đó lại thích gắn bó với quê hương 
và hay đọc những vần thơ của các 
thi nhân Mỹ như Emily Dickinson, 
Robert Frost, hay Mary Oliver. 

Thí dụ như bản thân tôi thích 
những ca từ nghịch ngợm của Robert 
Service hay Rudyard Kipling. Một số 
nhà phê bình hay nhà mỹ học có thể 
lên án những tình cảm đó như của 
kẻ ít học hay những kẻ qua đường; 
nếu thế thật, tôi cũng đành nhận cả 
hai tội trạng ấy. Tôi đã đọc rất nhiều, 
nhưng vẫn thấy thích thú với bài thơ 
“Lễ hỏa táng của Sam McGee” và 
nhận ra triết lý trong bài thơ “Nếu –”. 
Dưới đây là một ví dụ về những niềm 
vui của tôi từ những đoạn thơ ca tràn 
đầy nhựa sống: đây là khổ đầu tiên 
trong bài thơ về một anh lính bình 
thường, “Tommy”: 

 
“Đến quán rượu và tôi gọi một ly bia,
Chủ quán đứng dậy và nói “Ở đây 
không phục vụ lính áo đỏ.”
Những cô gái đứng ở quầy bar cười òa.
Tôi lại bước ra đường, và thầm thì:
Ôi Tommy thế này, Tommy thế khác, và 
“Tommy, hãy biến đi,”
Nhưng rồi, bản nhạc “Đa tạ Quý ông 
Atkins” vang lên, và ban nhạc bắt đầu chơi
Ban nhạc bắt đầu chơi, ôi những chàng 
trai của tôi, ban nhạc bắt đầu chơi,
Ôi, bản nhạc “Xin đa tạ, Quý ông Atkins” 
vang lên, và ban nhạc bắt đầu chơi.

Ôi những dòng thơ này như đang 
hát cho tôi nghe.

Tại sao lại là thơ ca? 
Theo một cuộc khảo sát năm 2019 
của Trung tâm nghiên cứu Pew, trung 
bình người Mỹ đọc 12 quyển sách mỗi 
năm. Đây là số liệu giả, bởi rất nhiều 
người Mỹ đọc ít hơn bốn quyển sách 
mỗi năm. Rất nhiều độc giả chỉ chọn 
những quyển sách bán chạy nhất hay 
những thể loại kinh điển – tiểu thuyết, 
lịch sử, tiểu sử và sách hướng dẫn cải 
thiện bản thân – nhưng theo số liệu 
của [Tổ chức] Tài nguyên Quốc gia về 

Nghệ thuật, thơ ca đang ngày càng lan 
tỏa rộng rãi hơn. 

Sự phát triển về số lượng các nhà 
thơ và các tác phẩm thơ ca cũng 
không phải là điều gì đó quá bất 
ngờ. Trong thế giới vội vã này, khi 
rất nhiều người chỉ lướt qua tiêu đề 
bài báo trực tuyến và khi lướt các 
trang mạng xã hội lại còn nhanh 
hơn nữa, thơ ca là một phương diện 
khiến người ta có thể nắm bắt được 
những suy tư và cảm xúc một cách 
nhanh chóng. Nếu ví những bài thơ 
là cuộc chạy đua dài trăm thước, thì 
một quyển tiểu thuyết trung bình quả 
là một đường chạy marathon. Lấy ví 
dụ với một bản sonnet trau chuốt có 
thể biểu đạt nội hàm phong phú và 
cô đọng chỉ với 14 dòng ngắn ngủi, 
nhưng những tiểu thuyết gia lại cần 
đến 300 trang giấy. Dưới đây là một 
minh chứng, bài thơ “Hiệu sách” 
(Bookstore) của William Baer trong 
tuyển tập thơ “Sự nghênh đón trang 
trọng” (Formal Salutations).

Cô giở hồi ký về “ngôi sao” mới nổi
Quyển sách bán chạy nhất thời báo Times
Lật chương, mục sách, cô bồi hồi
Tìm tên mình ở đầu và cuối các trang
Nhưng không gì cả, những trang sách 
im lìm
Đâu điều cô mong ước?
Rằng anh sẽ nhớ đến Lisbon, nhiều 
năm về trước
Những tuần lễ dài ở Cascais,
Những điệu nhảy xoay vòng của cặp 
tình nhân?
Liệu câu nói “không” có làm anh ngơ ngẩn
Nhớ thương, và hối tiếc? 
Và cô, liệu anh còn da diết?
Đặt quyển sách xuống, cô xoay chân 
bước tiếp
Bình tĩnh vào xe, rồ máy đến phố trên
Chẳng màng đọc đến chương hai mươi bốn,
Về “Marie” trong ngoặc gọi tên,
Người đã “từ chối anh”
Người “là một, là riêng, là mãi mãi”
Là tình yêu “hoàn hảo” trong anh
Người mà anh “vẫn và luôn luôn” 
khắc khoải. 

Bài thơ “Hiệu sách” đã kể một câu 
chuyện hoàn chỉnh: chuyện tình yêu 
đã diễn ra từ lâu, người đàn ông và 
người phụ nữ có thể tái ngộ sau nhiều 
năm xa cách, có thể lại tìm thấy tình 
yêu và niềm hạnh phúc ở trong nhau, 
và rồi số phận xoay vần, họ lại trở về xa 
cách. Một tiểu thuyết gia – và tôi cũng 
thế thôi, cũng như bao nhiêu người 
khác, trung thành với câu chuyện giả 
tưởng – sẽ dùng hàng vạn từ để kể nên 
câu chuyện đó. 

Cốt lõi của vấn đề
Dĩ nhiên rằng, hầu hết chúng ta đều 
đọc thơ vì sức mạnh nội tại, vì vẻ đẹp 
và cả nội hàm chứa trong thơ. Chúng 
ta tìm đến những ngọn lửa trong thơ 
ca cũng giống như cha ông chúng 
ta đã nhóm lên ngọn lửa khi tụ họp 
với nhau trong hang động hay trong 
những gian phòng lớn, cùng bị thu 
hút bởi những câu chuyện kể. Quanh 
ánh lửa, họ rạo rực lắng nghe những 
vần điệu, họ trông đợi sự thật hiển lộ 
bởi những thi nhân, tất thảy gợi nhắc 
chúng ta về những điều tốt đẹp: tình 
yêu, tiếng cười, sự cao quý, gia đình, 
tầm quan trọng của danh dự, nhân 
phẩm, những anh hùng và chiến 
công, và cả dòng chảy của thời gian. 

Thi sĩ lừng danh Thomas Gray 
đã nhắn nhủ rằng, “Thi ca là những 
suy tư biết thở và là những từ ngữ 
có sức mạnh.”

Phải, hoàn toàn chuẩn xác.

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

Hạnh Dung biên dịch

Chân dung Rudyard 
Kipling Rudyard Kipling 

lấy từ tiểu sử về 
Rudyard Kipling, 1895, 

do John Palmer vẽ.

BUSINESS HOURS:
MON–THU: 11AM – 8PM
FRI–SAT: 11AM – 9PM

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

Phở Tái Lăn Hà Nội, Phở Đặc Biệt, Phở 
Fillet Mignon, Phở Gà, Phở Đồ Biển, 
Mì, Bún, Cơm, Bánh Mì, Chả Giò, Gỏi 

Cuốn, Hủ Tiếu Áp Chảo, Món Ăn Chay, 
Trà Sữa, và Món Tráng Miệng.

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

-

Được điều chế theo 
từng phần nhỏ

Xem thêm video của 
Chef John trên:

Có bán tại:

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

Hương vị Hồng Kông nổi bật
Umami ngon trong chai

Nước sốt XO

Nước sốt cay
Được pha trộn điêu luyện

và linh hoạt
Không thể thiếu cho các

món chiên

Nước sốt dầu ớt đỏ

Thật nhiều hương vị
Làm bạn không thể quên 
hương vị châu Á

MASTER

Taste of Joy

Được Phát Triển Bởi
Vua Đầu Bếp John

Trên 30 năm kinh nghiệm về ẩm thực 

Giám khảo các cuộc thi ẩm thực 

Đầu bếp nổi tiếng

Có hàng triệu người theo dõi
trên YouTube và mạng xã hội 
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NGHỆ THUẬT

Những áng thơ đẹp
chào đón Tháng Thi Ca Quốc Gia 

“Thi ca, từ tác 
phẩm ‘Stanza 

della Segnatura’”, 
1509–1511, họa bởi 

Raphael. Fresco; 
180 x 180 cm. 

Palazzo Apostolico, 
Vatican. 

Tác phẩm “Thơ ca”, 1879, của Lawrence Alma-Tadema. 
Tranh sơn dầu trên vải canvas. Bộ sưu tập cá nhân.

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

DUNG NÃI GIA

Thành ngữ “Thập ác bất xá” là nói 
đến 10 tội ác không thể tha thứ. Tội 
ác này được nói đến từ bao giờ? Phật 
giáo có nói về “Thập ác”, cùng với 
pháp luật là có kiến giải khác nhau. 
Chính trị thì nhấn mạnh đến pháp 
luật và hình phạt, Phật gia giảng tội 
ác và sự tha thứ.

Con người trên thế gian ai không 
phạm lỗi? Con người muốn biết nhất 
chính là làm sao để được tha thứ vì 
trong vô minh mà đã phạm tội “Thập 
ác bất xá”. Tội lỗi và sự tha thứ, làm 
thế nào để được tha thứ? Pháp luật và 
Phật Pháp cũng có kiến giải và khái 
niệm khác nhau.

Mười điều ác vi phạm pháp luật 
phải chịu hình phạt
Mục đích của hình phạt thời cổ đại 
nhằm “Diệt loạn trừ bạo, cấm người 
làm sai”. 

Tại Trung Hoa, vào năm thứ ba 
triều đại Bắc Tề, Vũ Thành Đế Hà 
Thanh, Lệnh thượng thư, Triệu Quận 
vương cùng một số người dâng lên 
“Tề luật thập nhị thiên” (Luật Bắc Tề), 
trong đó ghi rõ 10 điều trọng tội: “Một 
là phản nghịch, hai là đại nghịch, ba 
là phản bội, bốn là hàng (giặc), năm 
là ác nghịch, sáu là bất đạo, bảy là 
bất kính, tám là bất hiếu, chín là bất 
nghĩa, mười là nội loạn”.

Hình phạt của luật Bắc Tề thuộc 
dạng ‘nghiêm hình tuấn phạt’ (cách 
trị tội gọi là ‘hình’, có tội lấy hình pháp 
mà trừng trị gọi là ‘phạt’, ở đây ý nói 
phạt trọng hình nghiêm khắc), tội 
nhân phạm thập ác không thể chuộc 
tội. Chính là không được dùng tài vật 
hay lao dịch để tiêu tội hay miễn trừ 
hình phạt, phải nhận lấy hình phạt 
hoặc chịu tử hình. Đây cũng là lý do vì 
sao gọi là “thập ác bất xá”.

Vào đầu thời kỳ Tùy Văn Đế khai 
quốc, thế kỷ thứ sáu sau Công nguyên, 
Lệnh Cao Quýnh cùng một số người 
đặt ra luật mới, đa phần đều dùng pháp 
luật gốc của Bắc Tề mà có chút điều 
chỉnh. Trong đó danh mục thập ác là 
phần lớn là giống nhau, chỉ có chút 
ít thay đổi. Mười điều thập ác trong 
“Tùy thư, quyển 25 ghi chép 10 hành 
pháp” tuần tự là: “Một là mưu phản, 
hai là mưu đại nghịch, ba là mưu bạn, 
bốn là ác nghịch, năm là bất đạo, sáu 
là đại bất kính, bảy là bất hiếu, tám là 
bất mục (không hòa thuận), chín là bất 
nghĩa, mười là nội loạn”.

Triều Tùy Văn Đế, cũng có điều 
mục đặc biệt để giảm hình phạt cho tội 
nhân phạm thập ác, gọi là “Bát nghị”, 
là tám loại thân phận có khả năng 
được giảm hình, bao gồm: thân, cố, 
hiền, năng, công, quý, cần, tân. 

Tám điều này được hiểu như sau: 
Một là nghị thân (bà con họ hàng), 
hoàng đế đang để tang, thái hoàng 
thái hậu, thân tộc của hoàng thái hậu 

(mẹ vua), bà con của hoàng hậu. Hai 
là nghị cố, người cố cựu (người xưa 
cũ, đã chết). Ba là nghị hiền, là người 
có đại đức hạnh. Bốn là nghị năng, 
là người có đại tài nghệ. Năm là nghị 
công, là có đại công lao. Sáu là nghị 
quý, là quan chức tam phẩm trở lên, 
tán quan nhị phẩm trở lên, và người 
có tước vị nhất phẩm. Bảy là nghị cần, 
là người có công lớn vất vả chăm chỉ. 
Tám là nghị tân, là người kế tục tổ tiên 
sau này làm quốc khách. 

Sau khi Tùy Văn Đế ban hành pháp 
luật mới, người phạm tội vẫn không ít 
đi, Tùy Văn Đế xem xét lại thấy pháp 
luật quá nghiêm, lệnh cho Tô Uy, Ngư 
Hoằng, và một số người khác sửa đổi 
tân luật, loại bỏ 81 tội chết cùng trăm 
ngàn thứ hình phạt khác. 

Như vậy, ở đây thuyết minh đơn 
giản về tội Thập ác như sau:

1/ Mưu phản (謀反): có mưu đồ 
làm nguy hại quốc gia đất nước.

2/ Mưu đại nghịch (謀大逆): có 
mưu đồ hủy hoại miếu thờ tổ tông 
vua, sơn lăng (lăng mộ vua), cung vua.

3/ Mưu bạn (謀叛): có mưu đồ 
phản bội tổ quốc, đầu hàng địch.

4/ Ác nghịch (惡逆): đánh đập 
hay mưu sát ông bà, cha mẹ hoặc các 
trưởng bối trực hệ: chú bác cô dì, anh 
chị, vợ chồng v.v.

5/ Bất đạo (不道): giết ba người 
một nhà và phanh thây người, hạ độc 
vật nuôi, phù chú yểm cầu hại người 
ta chết.

6/ Đại bất kính (大不敬): có hành 
vi bất kính đối với vua. Gồm có: ăn cắp 
đồ cúng tế Thần, các vật xe kiệu y phục 
của vua; ăn cắp và ngụy tạo quốc bảo; 
chế tạo thuốc cho vua không có công 
hiệu như ban đầu mà lại ghi gây hiểu 
lầm; như làm cơm cho vua, ngộ phạm 
cấm kỵ của ẩm thực; lái thuyền cho 
vua, sai sót không chặt chẽ; trách mắng 
vua làm hại lẽ phải, không giữ Lễ.

7/ Bất hiếu (不孝): làm trái Hiếu 
đạo. Mắng chửi ông bà, cha mẹ. Ông 
bà cha mẹ còn đó mà ra ngoài lập nhà 
riêng, chia tài sản, cung dưỡng thiếu 
sót đối với cha mẹ. Trong lúc để tang 
cha mẹ mà cử hành cưới hỏi, bỏ tang 
phục mà làm như bình thường. Nghe 
thấy tang ông bà cha mẹ mà lánh mặt, 
trốn tránh chẳng thương xót, hoặc giả 
bảo là ông bà cha mẹ đã chết rồi.

8/ Bất mục (不睦): chỉ trong gia tộc 

mưu hại lẫn nhau, bao gồm mưu sát 
hoặc buôn bán người thân trong gia tộc. 

9/ Bất nghĩa (不義): là nói đối đãi 
giữa kẻ dưới với người trên, ấu tàn hại 
trưởng, vợ bất nghĩa đối với hôn phu.

Gồm cả: sát hại quan lại triều đình, 
quan thứ sử, quan huyện, giết thầy 
dạy học, sát hại quan ngũ phẩm, cho 
đến vợ để tang chồng mà trốn tránh 
chẳng thương xót, bỏ áo tang để tái hôn.

10/ Nội loạn (內亂): chỉ trong thân 
tộc có hành vi bất luân, gian dâm lấy 
người bề trên ngang hàng với cha 
mình làm thiếp.

Thập ác trong kinh Phật và 
nghiệp báo
Trong Phật giáo cũng có nói đến hành 
vi “Thập ác” sẽ nhận lấy quả báo ác 
nghiệp. Trong “Vị tằng hữu kinh” nói 
đến 10 điều: Sát sinh, Thâu đạo (trộm 
cướp), Tà dâm, Vọng ngữ (nói dối, nói 
bậy), Lưỡng thiệt (nói hai lời), Ác khẩu, 
Khỉ ngữ (nói thêu dệt), Tật đố, Sân khuế 
(oán giận), Kiêu mạn tà kiến. (Xem 
“Pháp Uyển Châu Lâm chương 89”).

Khởi tội thập ác là vì thân hành 
động, không tu khẩu hoặc nảy sinh ý 
niệm chấp trước của bản thân.

Khởi thân bất thiện: sát (giết 
người), đạo tặc (trộm cướp), tà dâm. 

Khởi khẩu bất thiện tạo khẩu 
nghiệp: vọng ngôn (nói dối nói bậy), 
lưỡng thiệt (nói chia rẽ), ác khẩu (ác 
ngữ), khỉ ngữ (uế ngữ tà ngữ, nói xấu 
nói lệch, thêu dệt). 

Khởi ý niệm bất thiện, chấp trước 
vào bản thân, tâm tranh đấu, tâm hiển 
thị, tật đố, oán giận (thù hận, tức giận), 
kiêu mạn tà kiến (kiêu căng ngạo mạn 
hiểu biết lệch lạc).

Phật gia giảng, thập ác của người 
đều sẽ nhận ác báo.

Câu chuyện “Mục Kiền Liên cứu 
mẹ” hay được diễn lại trong các vở kịch 
trên sân khấu, mẹ của Mục Kiền Liên, 
một đệ tử của của Đức Phật lúc sinh 
thời không tu phúc, phạm đủ Thập ác, 
bởi vậy mà rơi vào địa ngục ngạ quỷ 
nhận nghiệp báo ác. Cho dù Mục Kiền 
Liên là đệ tử thần thông đệ nhất của 
Phật cũng cứu không được mẹ mình; 
thần thông quảng đại của ông cũng 
không giúp xoay chuyển được nghiệp 
tội đại ác của mẹ; người với người tự 
mình tạo tội nghiệp thì cần phải tự 
mình hoàn trả.

Kinh Phật khuyên con người chân 
thành sám hối sửa đổi, tu thiện, tu 
khẩu, tu bỏ ích kỷ của mình, có thể 
thay đổi vận mệnh. Cho nên, con 
người trong mê mà phạm tội “Thập ác 
bất xá”, làm sao để được tha thứ xóa 
bỏ đây? Vẫn có thể qua chịu khổ mà 
hoàn trả nghiệp, qua việc hoàn thiện 
bản thân, tu thiện vị tha, suy nghĩ vì 
người khác, mà đắc được thiện đức 
chuyển hóa nghiệp lực của mình. Phật 
gia giảng, nguyên thần của con người 
là bất diệt, đức và nghiệp của con 
người đều đi theo nguyên thần. Ai tu 
tâm tích đức, hoàn trả hết nợ nghiệp, 
người đó sẽ có tương lai tốt đẹp.

Nguồn tham khảo: “Thông Điển” của 
Đỗ Hữu; “Tùy Thư” của Ngụy Trưng; 
“Pháp Uyển Châu Lâm”

Lê Trần biên dịch

Bức tranh cổ miêu tả cảnh Diêm Vương xét xử những người phạm tội thập ác dưới Địa Ngục.

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

‘Thập ác bất xá’ là những tội gì? 
Làm sao để được tha thứ? 

PUBLIC DOMAIN
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ngay lập tức cô cảm thấy sự kết nối.
Ba từ này là ba nguyên lý được truyền 

dạy trong Pháp Luân Công, chính xác 
là những gì cô muốn thể hiện trong tác 
phẩm của mình. Chân, Thiện, Nhẫn 
dường như là giá trị cốt lõi của con người, 
và là một nghệ sĩ, cô Khổng biết đó là con 
đường cô muốn đi.

“Tôi cảm thấy cuối cùng mình đã tìm 
thấy mục đích nhân sinh,” cô Khổng nói. 

Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân 
Công, và không chỉ có cái nhìn mới về 
cuộc sống, thể chất của cô cũng được cải 
thiện đáng kể.

Sau đó, cô Khổng đã đưa ra quyết 
định ngừng bán các tác phẩm nghệ 
thuật hiện đại của mình trong khi chúng 

vẫn đang có giá cao trên thị trường. Đó 
không phải là một quyết định khó khăn 
như người ta nghĩ. Trong nhiều năm 
tiếp đó, cô Khổng đã làm giảng viên đại 
học mỹ thuật và dạy những lớp căn bản.

Nhưng để nâng cao kỹ năng của một 
họa sĩ tả thực, để mô tả và truyền đạt 
điều gì đó thực sự có ý nghĩa sẽ cần rất 
nhiều công sức.

“Thực ra, ban đầu tôi được dạy [từ các 
gia sư] về hội họa truyền thống. Nhưng 
tôi đã phải làm việc cật lực để quên tất cả 
những điều đó. Rất là khó. Rất tốn công 
sức,” cô Khổng nói. Ở trường đại học, họ 
nghiên cứu những thứ như “hiện thực 
phẳng” (reality of flatness) và các triết lý 
nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại khác 
để biểu đạt được sự độc đáo lấy cái tôi 
làm trọng tâm.

Lúc bắt đầu với nghệ thuật tả thực 
một lần nữa, cô Khổng mới nhận ra rằng 
kỹ năng của cô đã sa sút đến mức nào.

Cô Khổng chuyển đến sống ở Hồng 
Kông năm 2007; cô đã nghe rằng Triển 
lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn 
(Zhen Shan Ren Art Exhibition) quy 
tụ tranh của các học viên Pháp Luân 
Công từ khắp thế giới. Đó là nỗ lực để 
mô tả môn thiền định ôn hòa thông qua 
mỹ thuật cũng như phơi bày việc Đảng 
Cộng sản Trung Quốc vẫn đang đàn áp 
Pháp Luân Công.

Cô Khổng lập tức nhớ lại mong 
muốn vẽ bức tranh về sự kiện ngày 25 
tháng Tư của mình.

“Đây là một sự kiện lịch sử, một cuộc 
thỉnh nguyện với quy mô lớn,” cô Khổng 
nói. “Và cuộc thỉnh nguyện rất ôn hòa.”

Nhưng cô nhận ra những kỹ năng 
của mình chưa đạt tiêu chuẩn, và cô 
không thể hoàn thành bức tranh kịp 
thời. Trong những năm qua, Triển lãm 
Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn 
ra tại 900 thành phố ở 50 quốc gia trên 
toàn thế giới.

“Tôi đã đặt cả tâm huyết nỗ lực để trở 
thành một nghệ sĩ tốt hơn,” cô Khổng 
chia sẻ. “Và qua quá trình học hỏi, tôi 
cũng nhận thấy rõ trách nhiệm của một 
nghệ sĩ.”

Cô Khổng nói rằng một nghệ sĩ cần có 
trách nhiệm với xã hội, và do đó cũng có 
cũng trách nhiệm với đạo đức cá nhân. 
Khi một tác phẩm nghệ thuật được treo 
trong nhà của ai đó hoặc để triển lãm cho 
công chúng, nó mang theo ít nhiều cá 
tính của họa sĩ, và cô Khổng cảm thấy tác 
phẩm chỉ có giá trị khi tạo ra hiệu ứng tốt 
đẹp. Mong muốn làm điều tốt cho người 
khác đến từ việc cô  tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp.

Cô Khổng cho rằng nghệ thuật là một 
phương tiện có sức mạnh và tác động lớn 
đến khán giả, và một nghệ sĩ phải đưa ra lựa 
chọn về việc họ sẽ đi theo con đường nào.

“Tôi muốn truyền đạt sự thiện lương 
và đem đến cho mọi người điều gì đó tươi 
sáng và tích cực,” cô Khổng nói. “Và tôi 
tin rằng nhiều nghệ sĩ trên thế giới muốn 
sáng tác theo nghệ thuật truyền thống 
và tái hiện các giá trị truyền thống. Đó 
là lý do vì sao một cuộc thi như thế này 
rất quan trọng; cuộc thi giúp các nghệ sĩ 
có cơ hội đưa tác phẩm đến với thế giới.”

Để tìm hiểu thêm về Cuộc thi vẽ tranh sơn 
dầu tả thực quốc tế NTD lần thứ 6 - 2023, 
quý vị vui lòng truy cập https://etviet.com/
cuoc-thi-ve-tranh-ntd

Hàn Mặc biên dịch

Tôi biết ơn vì tôi có 
thể tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp, 
Đại Pháp không 
chỉ thay đổi sức 
khỏe của tôi mà 
còn thay đổi quan 
điểm của tôi về thế 
giới; nếu không 
tôi đã không thể vẽ 
nên bức tranh này.
Cô Khổng Hải Yến

Tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ trên 
thế giới muốn sáng tác theo 
nghệ thuật truyền thống và tái 
hiện các giá trị truyền thống.
Cô Khổng Hải Yến

COURTESY OF HAIYAN KONG

Trái: Cô Khổng 
Hải Yến nhận 

giải Vàng trong 
Cuộc thi Vẽ tranh 
Quốc tế của NTD 
lần thứ 5 với tác 
phẩm “Ngày 25 

tháng Tư năm 
1999” tại câu lạc 

bộ Salmagundi, 
New York, ngày 

26/11/2019.

Phải: Khách tham 
quan tại triển lãm 

chung kết Cuộc 
thi vẽ tranh quốc 

tế NTD lần thứ 
5 tại Câu lạc bộ 

Salmagundi ở 
New York, ngày 

26/11/2019.

Cô Khổng Hải Yến nhận giải Vàng 
trong Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế 
của NTD lần thứ 5 với tác phẩm 

“Ngày 25 tháng Tư năm 1999” tại 
câu lạc bộ Salmagundi, New York, 
ngày 26/11/2019.

Bức tranh “Ngày 25 tháng Tư năm 1999”, 4.1 m, sơn dầu của họa sĩ Khổng Hải Yến.

Chi tiết bức tranh “Ngày 25 tháng Tư năm 1999”, 
4.1 m, sơn dầu của họa sĩ Khổng Hải Yến.

‘Ngày 25 tháng Tư năm 1999’
Pháp Luân Công tại nơi này ngày hôm đó.

5 năm để hoàn thành một tác phẩm
Cô Khổng là họa sĩ, và kể từ ngày lịch 
sử hôm đó, cô luôn mong muốn tái hiện 
khung cảnh ấy bằng nghệ thuật.

Phải mất nhiều năm cô mới có cơ hội 
thực hiện mơ ước của mình. Trong suốt 
5 năm sống ở Hồng Kông, cô đã hoàn 
thành một bức tranh sơn dầu khổ lớn dài 
hơn 4.1 mét. Bức tranh cô vẽ đã nhận giải 
vàng tại Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế NTD 
lần thứ 5.

“Tôi rất biết ơn,” cô Khổng nói. “Tôi 
biết ơn cuộc thi và cơ hội triển lãm tác 
phẩm này. Tôi biết ơn vì tôi có thể tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp 
không chỉ thay đổi sức khỏe của tôi mà 
còn thay đổi quan điểm của tôi về thế 
giới; nếu không tôi đã không thể vẽ nên 
bức tranh này. Và tôi biết ơn gia đình và 
bạn bè đã không ngừng ủng hộ tôi trong 
suốt thời gian qua.”

Cô Khổng nói rằng định dạng bức 
tranh dài theo phương ngang gợi nhớ đến 
các bức tranh cuộn của Trung Quốc ngày 
xưa, và bạn có thể thong thả xem tranh 
từ đầu này sang đầu kia. Bạn sẽ thấy có 
ba sự kiện chính trong bức tranh, chẳng 
hạn cuộc đối thoại giữa một trong những 
người thỉnh nguyện và viên cảnh sát.

Bức tranh không vẽ 10,000 người mà 
tái hiện khoảng 400 nhân vật, với 200 
gương mặt được miêu tả rất chi tiết. Khi 
nhìn gần, bạn sẽ thấy một biển những 
gương mặt trang nghiêm nhìn thẳng vào 
bạn; mỗi khuôn mặt đều thể hiện niềm 
tin kiên định, ngay cả  những khuôn mặt 
ở xa xa chỉ nhỏ vài centimet.

Tất cả đều là những nhân vật có thật.
“Tôi có tên của họ; tôi có câu chuyện 

của họ,” cô Khổng cho biết.
Nhưng không phải tất cả là những 

người đi thỉnh nguyện ngày 25 tháng Tư 
năm 1999.

“Ý định ban đầu của tôi là vẽ những 
người đã đến Bắc Kinh ngày hôm đó, 
nhưng nhìn vào những bức ảnh tư liệu 
mà tôi tìm thấy, chúng quá mờ không 
nhìn rõ từng khuôn mặt,” cô Khổng nói. 
Vì vậy, cô đã tìm đến các học viên Pháp 
Luân Đại Pháp khác mà cô biết; họ lại 
giới thiệu thêm những học viên khác 
mà họ biết; và trong 5 năm, cô Khổng 

đã chụp ảnh và vẽ chân dung gần giống 
nhân vật thật vào bức tranh.

“Họ hóa thân thành các nhân vật và 
vượt trên mong đợi của tôi. Họ phù hợp 
với các biểu cảm mà tôi cần. Một số người 
đã khóc khi nghe câu chuyện về người họ 
đóng vai. Một phụ nữ đã xúc động đến 
rơi lệ, nhưng cô ấy đã tự trấn tĩnh lại để 
giúp tôi.”

Có một phụ nữ chưa từng đi giày cao 
gót như nhân vật mà cô hóa thân, nhưng 
không một lời phàn nàn, cô đứng trên các 
ngón chân như thể cô đang đi giày cao gót. 
Có một nhạc sĩ rất bận rộn thường xuyên 
đi lưu diễn khắp thế giới, nhưng anh đã 
dành thời gian để làm mẫu cho cô Khổng 
trong nhiều buổi và trong nhiều năm.

Tác phẩm cho thấy sự công phu; đó 
là tình yêu và công sức không chỉ của cô 
Khổng mà còn của nhiều người khác.

“Tôi có 5 năm quý giá với những câu 
chuyện,” cô Khổng nói. Sống ở Hồng 
Kông vào thời điểm đó có những khó 
khăn đặc thù. Cô Khổng cần tìm được 
loại cây trồng dọc theo con đường trước 
trụ sở của Trung Cộng ở Bắc Kinh, và 
hóa ra chỉ có một địa điểm ở Hồng Kông 
có loại cây này. Tại Hồng Kông, cô cũng 
không thể tìm thấy các vật liệu truyền 
thống để vẽ như một số loại bột màu 
và cọ vẽ. Các học viên Pháp Luân Công 
khác đã giúp cô đặt mua cọ vẽ từ Pháp và 
bột màu ở Đài Loan.

“Nếu không nhờ các học viên Pháp 
Luân Đại Pháp, bức tranh này sẽ không 
ra đời được,” cô Khổng nói.

Cô cũng may mắn gặp một số học viên 
cũng là nghệ sĩ; họ đã cởi mở chia sẻ kỹ 
thuật và bí quyết vô giá cho cô mà các 
họa sĩ thông thường không dễ gì chỉ dẫn.

Nhờ đó, các kỹ năng nghệ thuật của 
cô Khổng đã có sự cải thiện vượt bậc.

Hành trình dài trên con đường 
nghệ thuật
Cô Khổng yêu thích nghệ thuật ngay 
từ khi còn nhỏ. Cha cô cũng làm nghệ 
thuật; ông thấy được tài năng của cô 
nên cho cô học các lớp bài bản. Cô 
Khổng có hai gia sư dạy vẽ theo phong 
cách truyền thống, rồi đến khi vào đại 
học, cô nộp đơn vào một số trường nghệ 
thuật hàng đầu.

Vào thời điểm đó, cũng như ngày nay, 

trường phái nghệ thuật trừu tượng biểu 
hiện là rất thịnh hành. Họ xem đó là 
chuẩn mực và giảng dạy trong trường học.

“Chúng tôi có các lớp vẽ theo mẫu, 
và một bản vẽ tốt sẽ là bản vẽ không 
giống mẫu vật hay người mẫu. Mục 
tiêu không phải là tạo ra tác phẩm 
nghệ thuật trông giống như nó đang thể 
hiện,” cô Khổng nói.

“Mục tiêu là phải thể hiện tính độc 
đáo cá biệt, hoặc tôi đoán bạn có thể 
gọi nó là ‘bản ngã’.” Các sinh viên được 
khuyến khích phát triển một phong cách 
khó hiểu không giống ai – như vậy mới 
tạo ra dấu ấn hoặc thương hiệu riêng. Họ 
được dạy rằng đây là cách để đạt được 
thành công.

Và điều đó đúng trong trường hợp 
của cô Khổng. Cô đã nhận được đánh giá 
cao và có được đặt hàng từ các nhà sưu 
tập sau triển lãm tốt nghiệp, và rồi cô có 
một triển lãm thứ hai một vài năm sau đó 
cũng được xem là rất thành công.

Khi con đường danh vọng đang rộng 
mở, cô bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là 
điều cô thực sự muốn theo đuổi trong vai 
trò là một nghệ sĩ hay không.

Là một nghệ sĩ, cô đã xem rất nhiều 
tác phẩm, và rõ ràng là có xu hướng 
ngày càng hướng tới những thứ được 
gọi là “avant-garde” [mới lạ, tiên phong]. 
Nhưng cũng rõ ràng là các nghệ sĩ không 
chỉ tìm kiếm sự độc đáo, mà còn tìm 
kiếm cả sự tối tăm mơ hồ hoặc một trạng 
thái tinh thần khác lạ. Đó là sự hỗn loạn 
và tuyệt vọng được thể hiện trong hội 
họa và điêu khắc; cô Khổng bắt đầu suy 
ngẫm liệu đây có phải là cách tốt nhất 
để biểu đạt thế giới hay không. Suy cho 
cùng thì nghệ thuật là tấm gương phản 
chiếu xã hội.

Cô nhớ lại một khoảnh khắc trong 
lần triển lãm thứ hai của mình: một 
người ngoại quốc đến phòng tranh cùng 
những người bạn; anh quỳ gối trước 
một trong những tác phẩm trừu tượng 
của cô và cúi đầu trước nó. Cô Khổng 
nói đó không phải là một kỷ niệm đẹp. 
Anh đã cố mua bức tranh đó, nhưng cô 
cảm thấy mình không thể bán cho anh. 
Bây giờ cô rất vui vì đã không bán – cô 
không tin rằng sẽ tốt cho người mua khi 
sống với một bức tranh đen tối như thế.

Một kỷ niệm khác riêng tư hơn, 
nhưng nó chỉ dễ hiểu khi cô Khổng nhìn 
lại quá khứ. Con trai cô Khổng được sinh 
ra vào khoảng thời gian cô nổi danh và 
nhà cô cũng là phòng vẽ. Nhưng bé luôn 
khóc khi thấy những tác phẩm của cô, 
nên cô phải úp mặt bức tranh vào tường. 
Mẹ cô Khổng nói rằng phòng vẽ của cô 
luôn có vẻ tối tăm, ảm đạm, và ngột ngạt, 
và ngay cả bước chân vào bà cũng cảm 
thấy thật khó khăn. Cô Khổng nói rằng 
đó là một minh chứng cho thấy cô đã lạc 
lối sâu đến mức nào. Cô đã không để ý 
đến những điều này từ đầu.

Chân, Thiện, Nhẫn
Vào năm 1993 khi đang đi bộ qua một 
công viên, cô Khổng thấy một nhóm 
người tập các bài thiền chậm rãi giống 
như thái cực quyền. Họ treo một biểu 
ngữ có nội dung “Chân, Thiện, Nhẫn”; 

CATHERINE YANG

C
ô Khổng Hải Yến (Haiyan 
Kong) thao thức suốt đêm 
24/04/1999; cô không thể 
ngủ. Cô phân vân liệu mình 
sẽ ở nhà hay đi? Chắc chắn 

sẽ an toàn hơn nếu ở nhà vào cuối tuần 
đó, nhưng nếu không lên tiếng về sự 
thật và lẽ phải, cô sẽ đối diện với lương 
tâm như thế nào? Nếu mọi người đều 
nhắm mắt làm ngơ và cúi đầu sống tiếp 
cuộc đời mình, thì xã hội đó sẽ ra sao?

“Nếu ai cũng thực sự nghĩ như vậy, 
sẽ không có ngày 25 tháng Tư lịch sử 
để nhắc đến. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? 
Chúng ta sẽ là một xã hội không có nhân 
văn,” cô Khổng nói.

Thời điểm đó, cô Khổng đã tu luyện 
Pháp Luân Công được 5 năm. Pháp Luân 
Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, 
được giới thiệu ra công chúng tại Trung 
Quốc vào năm 1992, và dạy mọi người 
tu tâm dưỡng tính chiểu theo nguyên lý 
Chân, Thiện, Nhẫn.

Một ngày trước đó, bên ngoài một 
trường đại học ở Thiên Tân, thành phố 
cảng của Bắc Kinh, vài chục người đã 
đến đó để biểu đạt ý kiến về việc một tờ 
báo nhà nước đã đưa thông tin sai lệch 
nghiêm trọng về học viên Pháp Luân 
Công. Cảnh sát đã đánh rồi bắt giam phi 
pháp 45 học viên.

Một trong những người này là bạn 
của cô Khổng, thỉnh thoảng họ cùng đọc 
sách với nhau vào buổi tối. Khi cô Khổng 
đến thăm bạn mình trên đường về nhà 
tối hôm đó, căn nhà không một bóng 
người. Cô biết bạn mình đã bị bắt chỉ vì 
muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Sau một 
đêm thức trắng, cô Khổng quyết định 
đến Bắc Kinh vào ngày hôm sau và làm 
đơn kháng nghị tại Văn phòng Kháng 
nghị Trung ương, yêu cầu thả các học 
viên đã bị bắt.

Cô đã không hề biết rằng mình chỉ là 
một trong khoảng 10,000 người đến ủng hộ 

Cựu họa sĩ theo trường phái hiện đại tìm 
thấy hy vọng và sự đổi mới trong nghệ 
thuật nhờ tu luyện Pháp Luân Công 

Tác phẩm nhận giải thưởng vàng 
Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế
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Mỗi ngày, ngay trước khi mặt 
trời ló dạng ở vùng thiên nhiên 
hoang dã ở Nam Phi, có một 

điều gì đó kỳ diệu xảy ra. Nếu bạn bước 
ra ngoài và lắng nghe, bạn sẽ chứng kiến 
được cảnh tất cả những con chim đều 
xù lông và trình diễn một màn ca hát!

Khi mặt trời vẫn còn chưa lên, mà chỉ 
đủ sáng để nhìn nhưng vẫn còn tối để 
những kẻ săn mồi không thể nhìn thấy. Vì 
thế, những chú chim cất tiếng hót! Nhưng 
tại sao chúng lại say sưa hót đến vậy, và 
chúng đang hót về điều gì?

Một chú chim, đặc biệt là một chú 
chim trống phải cố gắng để tạo ấn tượng 
với những con chim mái cùng loài và đe 
dọa những con trống khác. Nếu trời còn 
quá tối để đi tìm bữa, chú ta cũng có thể 
hát! Và nếu chú ta có thể hát một giai điệu 
vang hơn, ngọt ngào hơn so với các đối 
thủ của mình thì điều đó còn tuyệt vời hơn.

Ca hát cũng giúp mọi con chim biết 
được ai là hàng xóm xung quanh và lãnh 
thổ nào là nhà của chúng. Mỗi con chim 
hát theo phiên bản riêng của bài mà nó 
hát. Điều đó khiến cho nó trở nên độc đáo. 
Và đây là cách những con chim nhận ra ai 
đang ở xung quanh mình! Một con chim có 
thể hát “chiêm chiếp chiêm chiếp”, trong 
khi một con khác có thể hát “chim chíp 
chim chíp”.

Bạn hãy cân nhắc điều đó giống 
như việc lái xe xuống phố và nhìn 
ngắm những ngôi nhà của bạn bè 
mình. Bạn biết ngôi nhà đó vì bạn 
là hàng xóm sống trong khu đồng 
thời cũng nhận ra cách mà gia đình 
người bạn trang trí nhà.

Vì vậy, ý nghĩa của điệp khúc 
bình minh mà những chú chim hót 
hàng ngày là gì? Là để giữ mối quan hệ!

Bài hát của bạn càng vang vọng thì 
càng có nhiều cơ hội báo cho người khác 
về sự hiện diện của bạn. Tiếng hót của 
loài chim giống như một dấu ấn riêng 
của chúng, cũng giống như nét khác biệt 
của mỗi âm thanh giọng nói ở mỗi người 
chúng ta.

Và điều gì sẽ xảy ra sau khi tất cả đã 
hát xong? Bữa ăn sáng thịnh soạn! Sau 
tất cả, chú chim nào dậy sớm thì sẽ bắt 
được sâu, phải không nào?

Tại sao chim hót vang
vào buổi sáng?

E.S.ARMSTRONG  
 

Ngôn từ rất là quan trọng.
Anh Jared Kish, 40 tuổi, 

là một giảng viên kỳ cựu làm 
việc tại Trung tâm Huấn 

nghiệp Southeast Lineman nằm ở phía 
Bắc Georgia, và anh hiểu rõ ý nghĩa của 
điều này hơn ai hết. Đó là lý do vì sao 
anh đã viết chữ “Gia đình” vào bên trong 
chiếc nón bảo hộ của mình như một lời 
nhắc nhở bản thân luôn vững vàng.

“Tôi nhớ lại những người giảng viên 
và giáo viên trong đời tôi,” anh Jared chia 
sẻ với The Epoch Times. “Giọng nói của 
họ vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ của 
tôi. Một số lời là hữu ích, một số thì khá 
tệ, vì thế tôi tin rằng bạn nên cẩn trọng 
chọn lựa ngôn từ của mình. Ngôn từ rất 
là quan trọng.” 

Tuy nhiên, anh Jared không hề biết 
rằng Jenn, 38 tuổi, bạn gái thời trung 
học và cũng là người vợ đã chung sống 
18 năm của anh, đã thấy điều cô không 
hề nghĩ tới trong chiếc nón bảo hộ ấy vào 
tháng 12/2021. Cô đã rưng rưng ngấn lệ 
khi nhìn thấy từ “Gia đình” được viết 
bên trong chiếc nón.

Anh Jared và cô Jenn gặp nhau 23 
năm trước tại một cửa hàng thực phẩm ở 
miền Nam Carolina, nơi cả hai cùng lớn 
lên. Lúc đó, anh Jared đảm nhận công 
việc “cho thực phẩm vào bao” bán thời 
gian, và cô Jenn liên tục tìm cớ quay lại 
cửa hàng với hy vọng anh Jared là người 
đóng gói những món đồ của mình. Cuối 
cùng, người bạn thân nhất của Jenn đã 
tặng số điện thoại của cô cho Jared và 
anh đã liên lạc với cô. Kể từ đó, cả hai đã 
ở bên nhau.

Cặp đôi đã kết hôn vào ngày 
13/03/2004 và hiện nay có sáu người 
con, ba trai và ba gái từ 5 đến 16 tuổi. Gia 
đình họ gắn bó khăng khít và luôn ở bên 
nhau, cho dù là việc học tại nhà hay việc 
dành thời gian cho các hoạt động ngoài 
trời như câu cá, chèo thuyền kayak, bơi 
lội, cưỡi ngựa, hoặc đi bộ đường dài.

“Thật là vui khi có một gia đình lớn,” 
cô Jenn bộc bạch. “Chắc chắn cũng có 

những thử thách, nhưng chúng tôi luôn 
có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.”

Mới đây, khi cô Jenn mượn xe bán 
tải của anh Jared để đi lấy nệm cho cậu 
con trai nhỏ, cô đã nhìn thấy chiếc nón 
bảo hộ của chồng được đặt lật ngửa trên 
ghế xe. Khi nhận thấy chữ gì đó được 
viết bên trong nón, cô đã leo vào trong 
xe để xem kỹ hơn và thấy dòng chữ 
“Gia đình” được viết bằng bút Sharpie.

“Tôi đã nghe chồng tôi kể về việc anh 
khuyến khích các học trò của mình viết 
một chữ có ý nghĩa để tiếp thêm động 
lực vào chiếc nón bảo hộ của mỗi người, 
nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng anh 
cũng đã viết một chữ như thế. Vì vậy, khi 
thấy chữ ‘Gia đình’ thân thương ấy, tôi 
đã rơi nước mắt,” cô Jenn nói. “Tôi nghĩ 
điều khiến tôi cảm thấy ngập tràn hạnh 
phúc vì ‘Gia đình’ không chỉ là một từ 
ngữ đơn thuần được anh viết trong chiếc 
nón và quên bẵng đi, mà đó là cách anh 
sống mỗi ngày, đặt gia đình ở vị trí trung 
tâm trong mọi việc anh làm.”

Cô Jenn cho rằng cuộc hôn nhân là 
nền tảng vững chắc của gia đình họ.

“Mỗi người chúng tôi đều cho đi 
100%. Cuộc hôn nhân này không phải là 
50/50; mà là 100/100. Chúng tôi luôn nói 
với nhau rằng ‘dành trọn cho nhau tất 
cả’,” cô chia sẻ. “Điều này không ngừng 
nhắc nhở tôi rằng dù cho có chuyện 
gì xảy ra, chúng tôi đều trao hết tất cả 
những gì của mình, cam kết 100% cho 
cuộc hôn nhân này.”

Anh Jared vẫn đang truyền ảnh 
hưởng tích cực đến các học trò của mình 
tại Trung tâm Huấn nghiệp Southeast 
Lineman, và anh chia sẻ rằng mình 
không hề xem nhẹ việc làm này.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc 
sống không hề dễ dàng. Tôi chỉ đơn giản 
muốn truyền cho các học sinh của mình 
một điều gì đó để giúp họ có thêm động 
lực vượt qua khó khăn,” Jared nói. “Vì 
thế tôi thường hỏi câu: Điều gì là động lực 
của các bạn? Tại sao bạn có mặt ở đây?”

Sau đó, anh Jared hướng dẫn học sinh 
của mình chọn một chữ có ý nghĩa động 
viên và viết vào bên trong nón bảo hộ của 

họ, và họ có thể nhìn thấy chữ ấy mỗi khi 
cởi chiếc nón ra.

Trong khóa đào tạo của anh Jared, 
các học sinh phải xa gia đình trong 15 
tuần; sau đó họ mới bắt đầu sự nghiệp 
của mình. Công việc đòi hỏi mọi người 
phải lao động nhiều giờ trong hoàn 
cảnh khắc nghiệt, vì thế họ càng cần 
phải nhớ đến ai đó hoặc điều gì khiến 
họ nỗ lực đến cùng.

Anh giải thích: “Những học sinh này 
đôi khi muốn bỏ cuộc và trở về nhà. Họ 
có thể cảm thấy kiệt sức, nhưng vào giây 
phút họ cởi chiếc nón bảo hộ ra, họ sẽ 
nhìn thấy dòng chữ hiện diện trong đó. 
Họ sẽ được nhắc nhở về lý do nỗ lực làm 
việc chăm chỉ của mình.”

Và đối với anh Jared, “Gia đình” là 
một  từ ngữ thiêng liêng đưa anh tiến về 
phía trước trong suốt cả ngày làm việc 
mệt nhọc vất vả.

Thanh Ân biên dịch

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?
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Người vợ xúc động khi thấy chữ ‘Gia đình’ 
được viết trong nón bảo hộ của chồng

GIA ĐÌNH

Bài tập
thực hành

Bây giờ đến phiên bạn và các bé! 
• Hãy bước ra khỏi nhà vào lúc bình minh và 

hoàng hôn để lắng nghe. 
• Điệp khúc của chim hót nơi đó có giống như 

tiếng chim hót nơi bạn đang sống không?
• Hãy tập nghe tiếng hót của các loài chim 

khác nhau. Bạn thậm chí có thể ghi lại âm 
thanh mà mình nghe được để chia sẻ với gia 
đình bài ca chim hót.

Chiếc nón bảo hộ của Jared Kish.

Anh Jared và cô Jenn Kish.

Anh Jared và cô Jenn Kish cùng sáu người con của họ. 
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những thay đổi trong giá hàng hóa 
do các nhà sản xuất bán ra và đóng 
vai trò là chỉ báo hàng đầu về lạm 
phát giá tiêu dùng – đã tăng 11.2% 
hàng năm vào tháng trước. Đây là 
tốc độ nhanh nhất trong lịch sử của 
chuỗi dữ liệu, bắt đầu năm 2010.

Theo ông Scott Anderson, nhà 
kinh tế trưởng của Bank of the 
West, việc giá sản xuất tăng mạnh 
đã làm tan vỡ hy vọng rằng lạm 
phát có thể vừa phải trong những 
tháng tới.

Ông cảnh báo trong một tường 
trình gần đây: “Đây là mức tăng kỷ 
lục hàng tháng lớn nhất đối với giá 
sản xuất trên diện rộng, cho thấy 
áp lực lạm phát dai dẳng ở giai 
đoạn đầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến 
giá tiêu dùng.”

Điều này có thể làm tăng sự cần 
thiết cho Cục Dự trữ Liên bang có 
hành động mạnh mẽ để giảm lạm 
phát, ông nói thêm.

Wall Street đã xôn xao với 
những lời bàn tán về suy thoái 
trong những tuần gần đây, khi việc 
thắt chặt chính sách tiền tệ làm gia 
tăng những dự đoán về tốc độ tăng 
trưởng chậm lại. Các nhà kinh tế 
đã giảm dự báo tăng trưởng cho 
năm 2023.

Theo khảo sát các nhà quản trị 
quỹ toàn cầu trong tháng Tư của 
Bank of America, lạm phát đình trệ 
là nguyên nhân gây lo ngại không 
chỉ ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. 
Dự đoán về khả năng xảy ra của 
lạm phát đình trệ đã tăng lên 66%, 
mức cao nhất kể từ năm 2008.

Trong vài tháng tới, lạm phát sẽ 
tiếp tục ở mức “cao một cách khó 
chịu”, theo ông Desmond Lachman, 
nhà kinh tế học và là thành viên cao 
cấp tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ông nói với The Epoch Times, 
giá dầu cao có thể giảm bớt, đặc 
biệt là nếu cuộc chiến của Nga kết 
thúc và nền kinh tế Trung Quốc 
tăng trưởng chậm lại do các biện 
pháp phong tỏa “zero COVID”. 
Nhưng áp lực tiền lương hiện tại và 
giá thuê cao hơn đã hiện diện trong 
thành phần nhà ở của chỉ số giá tiêu 
dùng, vốn chiếm tỷ trọng khoảng 
30%, sẽ khiến lạm phát ở mức cao.

Ông Lachman nói rằng nền kinh 
tế Mỹ có thể “ở trong tình trạng lạm 
phát đình trệ đáng sợ” vào cuộc bầu 
cử tháng Mười Một.

Vân Du biên dịch

EMEL AKAN 

Một số nhà theo dõi lạm phát 
đã để mắt tìm dấu hiệu đỉnh 

điểm của lạm phát, sau khi chỉ số giá 
tiêu dùng Hoa Kỳ tăng vọt lên mức 
cao nhất trong 40 năm vào tháng Ba.

Nhưng dữ liệu mới nhất đã 
khiến họ thất vọng.

Nhà kinh tế và chiến lược thị 
trường Ed Yardeni của Yardeni 
Research cảnh báo trong báo cáo 
mới đây, rằng một cuộc khảo sát 
giới tiểu thương và giá bán sỉ cao 
ngất ngưởng đã “báo hiệu tình 
trạng lạm phát cao và hơn kéo dài 
hơn trong môi trường lạm phát 
đình trệ.”

Ông viết cho khách hàng: 
“Chúng tôi vẫn đang mong đợi lạm 
phát sẽ đạt đỉnh vào tháng Sáu hoặc 
tháng Bảy, nhưng lạm phát cao hơn 
trong thời gian dài là những gì đang 
cho thấy.”

Lạm phát đình trệ (Stagflation) 
được định nghĩa là sự kết hợp của 
tăng trưởng kinh tế chậm cùng với 
lạm phát cao và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Theo ông Yardeni, cuộc khảo sát 
hồi tháng Ba về các chủ tiểu thương 
do Hiệp hội Doanh nghiệp Độc lập 
Quốc gia (NFIB) tiến hành đã phát 
hiện ra xu hướng lạm phát đình trệ.

Lạm phát đã vượt qua “chất 
lượng lao động” để trở thành vấn đề 
cấp bách nhất mà giới tiểu thương 
Hoa Kỳ phải đối mặt, với 31% cho 
rằng giá cả tăng là mối quan tâm 

hàng đầu của họ – tăng 5 điểm 
phần trăm so với tháng Hai và là 
mức cao nhất trong 41 năm.

Cuộc khảo sát cho thấy kỷ lục 
72% chủ tiểu thương tăng giá bán, 
trong khi một nửa trong đó dự định 
tiếp tục tăng giá.

Tăng giá phổ biến nhất ở bán sỉ, 
xây dựng, nông nghiệp, và bán lẻ.

Tỷ lệ người được hỏi dự kiến 
tăng lương cho người lao động vẫn 
ở mức cao kỷ lục 28%.

Trong khi đó, tỷ lệ chủ tiểu 
thương dự kiến điều kiện kinh 
doanh tốt hơn thay vì tồi tệ hơn 
trong sáu tháng tới giảm 14 điểm để 
xuống mức âm 49% – con số thấp 
nhất từng được ghi nhận trong 
cuộc khảo sát đã được 48 năm này.

Giới tiểu thương vẫn lo lắng về 
điều kiện kinh doanh trong tương 
lai của họ, do lạm phát, tình trạng 
thiếu lao động dai dẳng, và sự gián 
đoạn chuỗi cung ứng.

Ông Yardeni nói rằng điều này 
có thể giải thích vì sao tỷ lệ chủ 
tiểu thương muốn phát triển lực 
lượng lao động của họ đã giảm kể 
từ tháng 08/2021.

Ông nói thêm: “Một từ xuất 
hiện trong đầu để mô tả viễn cảnh 
kinh tế chua chát này: ‘lạm phát 
đình trệ’.”

Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) 
mới nhất cũng không cho thấy 
bằng chứng nào về việc lạm phát 
đạt đỉnh.

Chỉ số này – dùng để theo dõi 

 FRED J. ECKERT

“Làm sao tôi có thể ngu ngốc đến mức 
bỏ qua điều này mãi đến tận bây giờ?” 
Vào một ngày nọ, tôi đã tự nhủ khi đang 
ở cách Cairo 785 dặm về phía Nam trên 
con đường đến thăm Abu Simbel, gần đến 
biên giới Sudan, nơi những vị Pharaoh 
đã từng đứng nhìn về phía Vương Quốc 
Nubia cổ xưa.

Khi ngắm nhìn bốn pho tượng Vua 
Ramses II vĩ đại bằng đá sa thạch – đang 
ngồi trên ngai vàng và đội vương miện 
kép biểu thị cho sự trị vì cả hai vùng 
Thượng và Hạ Ai Cập – tôi đã có cảm 
giác tương tự như khi lần đầu tiên đứng 
trước những kỳ quan hùng vĩ của thế 
giới như Kim Tự Tháp, Vạn Lý Trường 
Thành, Đền Taj Mahal, hoặc là những 
pho tượng trên Đảo Phục Sinh.

Bốn pho tượng khổng lồ của vị 
Pharaoh trị vì lâu đời nhất của đất nước 
Ai Cập cao 20 mét, tựa lưng vào một vách 
đá dựng đứng cao 32 mét – chắc chắn là 
một tuyệt tác nghệ thuật Ai Cập cổ đại, 
sánh ngang với các kim tự tháp. Cách đó 
vài bước, có một ngôi đền nhỏ hơn được 
bao bọc bởi sáu pho tượng cao 10 mét của 
Vua Ramses II và người vợ yêu quý của 
ông – Nữ Hoàng Nefertari, được miêu tả 
là Nữ Thần Hathor.

Cả Ngôi Đền Vua Ramses II và Ngôi 
Đền Nữ Hoàng Nefertari nhỏ hơn đều 
được xây dựng vào thế kỷ 13 trước Công 
nguyên, là điểm nhấn cho những du 
khách từ miền nam Phi Châu về sự hùng 
vĩ của đất nước Ai Cập và vị Vua Ramses 
II vĩ đại. Sau đó những ngôi đền này bị 
bỏ hoang, bị chôn vùi trong nhiều thế kỷ, 
cho đến khi được một nhà thám hiểm 
người Thụy Sĩ phát hiện năm 1813 – ông 
đã nhận ra phần đầu của các pho tượng 
nhô lên trên lớp cát. 

Chuyến viếng thăm Ai Cập lần trước 
của tôi bắt đầu ở Cairo. Tại đó tôi đã tham 
quan Bảo Tàng Cổ Vật Ai Cập và các Kim 
Tự Tháp, viện bảo tàng trưng bày chiếc 
thuyền đưa tang của Pharaoh Cheops – 
người có kim tự tháp gần đó là một trong 
ba kim tự tháp lớn nhất trên Cao Nguyên 
Giza; hai chiếc còn lại là kim tự tháp của 
Chephren và Mycerinus.

Với khá nhiều xáo trộn trong thời 
gian qua, bạn có thể rất do dự khi suy xét 
chọn Ai Cập trong rất nhiều địa điểm du 
lịch khác. 

Chẳng có gì ngạc nhiên cả: Quả là một 
cảm giác tuyệt vời khi được nhìn ngắm 
các kim tự tháp và Pho Tượng Nhân Sư 
Sphinx – với kiến trúc cao 20 mét dài 57 
mét khắc hình mặt người (một Pharaoh, 
cũng có thể?) và thân hình một con sư tử 
đang nằm bảo vệ những kim tự tháp đó.

Từ Cairo, chúng tôi đã bay 420 dặm về 
phương Nam để đến Luxor, vùng đất của 
Thebes, thủ đô của Vương Quốc Mới. Tại 
đây, những vị Pharaoh vĩ đại đã xây dựng 
hai ngôi đền thờ vĩ đại dọc theo bờ đông 
của Sông Nile.

Ngôi Đền Luxor – lối vào chính diện 
có những pho tượng khổng lồ của vị 
pharaoh đã xây dựng cây cột tháp đầu 
tiên, pharaoh Ramses II – nhỏ hơn so với 
Đền Karnak nằm cách đó khoảng hai 
dặm. Cả hai ngôi đền được kết nối với 

nhau bằng một con đường có hai hàng 
tượng nhân sư hai bên.

Đền Karnak không chỉ rộng mà còn 
phức tạp hơn nhiều, nổi tiếng với Đại 
Sảnh Đường Hypostyle, có 134 cây cột 
trụ khổng lồ và một dấu chân còn to 
lớn hơn cả diện tích của Nhà Thờ Notre 
Dame ở Paris.

Gần đó, trên bờ tây của Sông Nile, 
chúng tôi đã tham quan Thung Lũng 
của các Vị Vua (nổi tiếng từ những 
năm 1900 khi phát hiện ra hơn 3,000 
lăng mộ của Tutankhamen) và Thung 
Lũng của các Nữ Hoàng. Lăng mộ của 
rất nhiều nhà cai trị, và gia đình của 
họ cũng như giới quý tộc, được tạc sâu 
vào núi đá cứng trong các thung lũng vì 
những người quyền lực này thích điều 
đó hơn là kim tự tháp.

Trong khu vực này cũng có Ngôi Đền 
Hatshepsut tráng lệ, của nữ Pharaoh duy 
nhất thời Ai Cập cổ đại, nằm trên một 
quảng trường rộng lớn giữa những tảng 
đá vôi dựng đứng tuyệt đẹp. Bạn cũng sẽ 
tìm thấy Pho Tượng Memnon, hai pho 
tượng không mặt cao 60 feet được tôn là 
của Pharaoh Amenhotep III; người Hy 
Lạp và La Mã cổ đại tin rằng một trong 
hai bức tượng này đã phát ra tiếng hát 
vào mỗi buổi bình minh.

 
Đi du thuyền trên dòng sông Nile
Cũng thú vị như những di tích và tàn 
tích của một thế giới cổ xưa, những tiện 
nghi của thế giới hiện đại cũng có khá 
nhiều điều để nói. 

Thật là tuyệt khi vừa bước ra khỏi 
một địa điểm cổ xưa vĩ đại, lại được bước 
ngay vào không gian với không khí được 
điều hòa mát lạnh và lướt xuôi dòng sông 
Nile để đến điểm tham quan tiếp theo 
trên một khách sạn nổi năm sao đặc biệt.

Con Tàu Mặt Trời IV có tổng cộng 36 
cabin và 4 phòng hạng sang; cabin của tôi 
vô cùng rộng rãi, có cửa sổ bằng kính từ 
sàn nhà cao đến trần, có một phòng tắm 
thoải mái, và một chiếc giường rất êm ái. 
Mỗi phòng đều được trang trí nội thất xa 
hoa và trang bị hệ thống truyền hình vệ 
tinh và một chiếc điện thoại có thể gọi 
quốc tế trực tiếp. Trên tàu cũng có sẵn 
mạng internet.

Con tàu được bố trí nội thất theo 
phong cách đương đại với ảnh hưởng 
của Art Deco, có một khu vực tiếp 
khách sang trọng và một quầy rượu, 
một phòng tập gym đầy đủ tiện nghi, 
một thư viện phong phú, một hồ bơi 
nhỏ, hai khu vực tắm nắng rộng rãi, và 
một nhà hàng có cửa sổ lớn để bạn có 
thể vừa thưởng thức bữa tối vừa ngắm 
phong cảnh bên ngoài.

Các hoạt động trên tàu gồm có phần 
giới thiệu do một hướng dẫn viên Ai Cập 
chuyên nghiệp thực hiện, một buổi biểu 
diễn về văn hóa dân gian Ai Cập, một buổi 
tiệc mà mỗi người chúng tôi được tặng 
một bộ trang phục dân tộc Ai Cập được 
gọi là “galabeya” để mặc khi tham dự.

Ở khoảng giữa khu vực Luxor và 
Aswan, chúng tôi đã dừng lại dọc theo 
sông Nile để tham quan thêm ba khu 
vực nữa. Tại Edfu, chúng tôi đã tham 
quan Đền thờ Horus, vị thần chim ưng. 
Tại Kim Ombo, chúng tôi đã thăm ngôi 
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1. Tại Ngôi Đền Lớn Abu Simbel, còn được biết đến 
với tên gọi Ngôi Đền của Ramses, có bốn pho tượng 
khổng lồ của vị Pharaoh trị vì lâu đời nhất của Ai Cập 
cao đến 66 feet (khoảng 20 mét), được dựng tựa lưng 
vào một vách đá cao đến 108 feet (khoảng 32.9 mét).  

2. Con Tàu Mặt Trời IV, con tàu du lịch sông Nile của 
Abercrombie & Kent được trang bị điều hòa không khí, 
cabin rộng rãi và những tiện nghi cao cấp.

3. Một chiếc thuyền buồm trên Sông Nile Rile; loại 
thuyền buồm nhỏ đặc trưng của người Ai Cập này rất 
phổ biến và là biểu tượng của Sông Nile và đất nước 
Ai Cập.

4. Đền Philae, ở địa khu Aswan, là một ngôi đền đặc 
biệt tuyệt vời tôn vinh vị nữ thần vĩ đại nhất của Ai Cập 

– Nữ Thần Isis. 

5. Pho tượng khổng lồ của Pharaoh Ramses II đánh 
dấu lối vào của Ngôi Đền Luxor.

6. Đền Thờ Karnak, chỉ cách Đền Luxor khoảng hai dặm, 
nổi tiếng với Đại Sảnh Đường Hypostyle, có đến 134 cột 
trụ khổng lồ.

Người dân mua sắm 
tại một cửa hàng 
bách hóa ở Monterey 
Park, California, hôm 
12/04/2022. 

Ai Cập không chỉ có Kim Tự Tháp

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

đền Greco-Roman, là nơi mà một nửa là 
dành để thờ thần Horus the Elder, còn 
gọi là Haroeris, là sự kết hợp giữa thần 
chim ưng và thần ánh sáng – người có 
đôi mắt là mặt trời và mặt trăng; trong 
khi một nửa còn lại là để thờ phụng vị 
thần cá sấu Sobek. Tại khu vực Aswan, 
chúng tôi đã tham quan Đền Philae 
tráng lệ, một ngôi đền đặc biệt xinh đẹp 
tôn vinh vị nữ thần vĩ đại nhất của Ai 
Cập – Nữ Thần Isis.

Bất cứ nơi nào chúng tôi đi đến, người 
hướng dẫn viên Ai Cập Học của chúng 
tôi đều giải thích cặn kẽ những chi tiết 
của các hình điêu khắc trên tường cũng 
như giải mã cho chúng tôi rất nhiều thứ 
được viết bằng chữ tượng hình. Lịch sử 
như được tái hiện sống động trước mắt 
chúng tôi. 

Thỉnh thoảng trong suốt chuyến 
hành trình, tôi ngồi trên boong của Con 
Tàu Mặt Trời IV, nhấm nháp ly cà phê 
vào buổi sáng hoặc thưởng thức ly trà 
vào buổi chiều, suy ngẫm về những kỳ 
quan mà tôi đã được nhìn ngắm trong 
thời gian qua, và thả mình vào bức 
tranh toàn cảnh của Sông Nile. Những 
chiếc thuyền buồm nhỏ bé và đặc trưng 
của người Ai Cập – được gọi là Felucca 
– đang no gió chở trên đó người dân, 
nguyên vật liệu, và thậm chí cả động 
vật; xa xa một người nông dân nhỏ bé 
đang chăm sóc mảnh ruộng màu mỡ 
bên bờ sông; một cậu bé đang cưỡi lừa 
thong thả trên con đường dọc bờ sông, 
nhẹ phất nhánh cây vào mông con 
lừa. Những hình ảnh này chắc chắn sẽ 
không thay đổi gì nếu như tôi đã ở đây 
để chứng kiến vào hàng thế kỷ trước.

Đây cũng là một cách hay để bạn trải 
nghiệm về đất nước Ai Cập!

Fred J Eckert là một đại sứ Hoa Kỳ đã 
về hưu và là một cựu thành viên Quốc 
Hội. Các bài viết của ông đã xuất bản 
trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng, gồm cả 
Reader’s Digest và Tạp chí The Wall 
Street. Ông cũng là một nhiếp ảnh gia 
từng đoạt giải thưởng với bộ sưu tập hình 
ảnh trải dài khắp bảy lục địa. Xem tác 
phẩm của ông ấy tại EckertGallery.com
 
Hoàng Long biên dịch

ANTONIO GRACEFFO

Bắc Kinh đã và đang 
thúc đẩy việc thay thế 
đồng dollar dầu mỏ 
(petrodollar) bằng đồng 

nhân dân tệ dầu mỏ 
(“Petroyuan”) trong thương 

mại dầu mỏ với Ả Rập Xê Út, nhưng 
điều này khó có thể xảy ra.

Ả Rập Xê Út xuất cảng dầu mỏ trị 
giá 145 tỷ USD mỗi năm, trở thành nước 
xuất cảng lớn nhất thế giới. Trung Quốc 
mua 204 tỷ USD dầu mỏ, trở thành quốc 
gia nhập cảng dầu mỏ lớn nhất thế giới. 
Hiện tại, riêng Ả Rập Xê Út xuất cảng 
45.8 tỷ USD dầu mỏ sang Trung Quốc.

Dầu được định giá và giao dịch bằng 
đồng USD, được gọi là dollar dầu mỏ, và 
Bắc Kinh hy vọng sẽ thay thế đồng dollar 
dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ dầu mỏ.

Trên thực tế, đồng dollar dầu mỏ chỉ 
tồn tại như một khái niệm trong vài thập 
niên. Vào những năm 1970, khi Hoa Kỳ 
trở thành nước nhập cảng dầu, chính 
phủ đã in tiền để chi trả cho việc mua 
dầu. Các quốc gia khác dự trữ USD để 
giữ tỷ giá hối đoái ổn định, làm giảm tác 
động của lạm phát ở Hoa Kỳ.

Sự thống trị của đồng USD đã khiến 
Hoa Kỳ có thể làm cho ngân sách thâm 
hụt, chẳng hạn như tài trợ cho tiến bộ 
công nghệ và quân sự, đồng thời tránh 
tác động tiêu cực của sự mất giá tiền tệ.

Ngày nay, các quốc gia xuất cảng 
dầu mỏ yêu cầu được thanh toán bằng 
USD vì họ thích giữ đồng USD trong 
khoản ngân hàng dự trữ, và nhiều quốc 
gia trong số đó sử dụng đồng USD để 
làm chuẩn ổn định cho [giá trị] đồng 
tiền của họ.

Các thành viên OPEC là Ả Rập Xê 
Út, Iraq, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập 
Thống nhất (UAE) gắn [giá trị] đồng 
tiền của họ theo đồng USD. Algeria và 
Iran sử dụng USD để neo tỷ giá hối đoái. 
Venezuela sử dụng đồng USD làm khuôn 
khổ đặt mục tiêu về lạm phát. Nigeria sử 
dụng đồng USD làm mục tiêu tổng hợp 
tiền tệ. Kuwait gắn đồng dinar vào một 
rổ tiền tệ do đồng USD chi phối. Oman, 
một nhà sản xuất dầu không thuộc 
OPEC và Qatar có [giá trị] đồng tiền của 
họ được neo cố định theo đồng USD.

Thanh toán bằng bất kỳ loại tiền tệ 
nào khác ngoài đồng USD, kể cả đồng 
nhân dân tệ, sẽ làm tăng rủi ro hối đoái 

ngoại tệ cho các quốc gia này.
Không một quốc gia sản xuất dầu nào 

gắn đồng tiền của họ với đồng nhân dân 
tệ. Họ muốn được thanh toán bằng đồng 
USD hơn vì đồng USD có thể trao đổi dễ 
dàng, ổn định với nguồn tiền thuế người 
Mỹ đóng, và có sự quản trị chính sách 
kinh tế vĩ mô đồng nhất trong hơn một 
thế kỷ qua.

Trung Quốc đã thành lập một công ty 
dầu khí vào năm 2018, khởi xướng hợp 
đồng dầu tương lai bằng đồng nhân dân 
tệ. Dẫu vậy, đồng nhân dân tệ dầu mỏ đã 
không được phổ biến, ngay cả đối với các 
công ty dầu mỏ của Trung Quốc, vì đồng 
nhân dân tệ có khả năng chuyển đổi hạn 
chế và về căn bản bị Ngân hàng Trung 
Quốc kiểm soát giá trị. Ngoài ra, các biện 
pháp kiểm soát vốn chặt chẽ của Bắc 
Kinh khiến đồng nhân dân tệ trở thành 
một loại tiền tệ không thực tế cho việc 
thanh toán dầu mỏ quốc tế.

Trung Quốc mua 1/4 lượng dầu của 
Saudi Arabia và đã cố gắng thuyết phục 
Vương quốc này kể từ năm 2016 dàn 
xếp ít nhất một phần trong giao dịch 
này bằng đồng nhân dân tệ. Cho đến 
nay, đã không có thỏa thuận nào đạt 
được. [Giá trị] đồng riyal Ả Rập Xê Út 
được cố định với đồng USD, có nghĩa 
là bất kỳ tác động tiêu cực nào mà hoạt 
động giao dịch bằng đồng nhân dân tệ 
gây ra đối với đồng USD cũng sẽ gây 
thiệt hại cho đồng riyal.

Năm 1974, ba năm sau khi Tổng 
thống đương thời Richard Nixon đưa 
Hoa Kỳ ra khỏi tiêu chuẩn vàng, ông đã 
thỏa thuận với Ả Rập Xê Út  rằng nếu 
Riyadh định giá dầu bằng USD, Ả Rập 
Xê Út có thể mua công khố phiếu Mỹ 
trước khi bán đấu giá. Đổi lại, Ả Rập 
Xê Út thuyết phục các quốc gia sản xuất 
dầu khác định giá dầu bằng USD hơn là 
một rổ tiền tệ quốc tế. Do đó, Ả Rập Xê 
Út nắm giữ một phần lớn trong số 429.7 
tỷ USD dự trữ ngoại tệ bằng USD và trái 
phiếu của chính phủ Mỹ.

Nếu Ả Rập Xê Út phản đối sự kiểm 
soát của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế hoặc 
nếu Vương quốc này đang cố gắng đạt 
được quyền tự chủ lớn hơn bằng cách 
đa dạng hóa tiền tệ mà họ giao dịch, thì 
đây là một sai lầm vì đồng nhân dân tệ 
là một phần của hệ thống tài chính khép 
kín do Trung Cộng kiểm soát. Ả Rập Xê 
Út sẽ phải nhượng bộ, thay vì giành được 
độc lập tiền tệ.

Trong khi đó, Bắc Kinh và Riyadh 
sẽ vẫn bị buộc phải sử dụng đồng USD 
để hoàn tất các giao dịch của họ. Trung 
Quốc cho phép giao dịch dầu kỳ hạn 
bằng đồng nhân dân tệ, nhưng các hợp 
đồng tương lai này chỉ là hợp đồng bảo 
đảm giao hàng cuối cùng để đổi lấy đồng 
nhân dân tệ. Mỗi bước của quy trình 
giao hàng đều có sự tham gia của các 
bên trung gian; hầu hết trong số các bên 
trung gian này sẽ muốn được thanh toán 
bằng đồng USD.

Khi Ả Rập Xê Út nhận được đồng 
USD để mua dầu, cho dù từ Hoa Kỳ hay 
Trung Quốc, họ sẽ sử dụng chúng để 
mua trái phiếu dollar Mỹ (U.S. dollar 
bond). Ả Rập Xê Út không dự trữ lượng 
nhân dân tệ đáng kể; do đó, việc chấp 
nhận đồng nhân dân tệ cho dầu lửa 
sẽ liên quan đến việc chuyển đổi đồng 
nhân dân tệ sang đồng USD để mua trái 
phiếu bằng đồng USD. Lựa chọn này sẽ 
tăng thêm các bước và các chi phí không 
cần thiết vào chính sách ngoại tệ của Ả 
Rập Xê Út.

Một lý do khác khiến Vương quốc này 
không thể định giá dầu bằng đồng nhân 
dân tệ là vì họ thực hiện tất cả các việc 
kế toán của mình bằng đồng USD. Khả 
năng tốt nhất mà Bắc Kinh có thể hy 
vọng là Ả Rập Xê Út đồng ý chấp nhận 
đồng nhân dân tệ để giải quyết một phần 
thương mại dầu mỏ song phương với dầu 
mỏ vẫn được định giá bằng USD.

Ngay cả khi Ả Rập Xê Út đồng ý 
tiến hành tất cả các giao dịch bằng 
đồng nhân dân tệ, thì việc này vẫn sẽ 
không đạt được mục tiêu của Trung 
Cộng là quốc tế hóa đồng nhân dân tệ 

hoặc đe dọa thay thế đồng USD. Ả Rập 
Xê Út và Trung Quốc sẽ giao dịch trị 
giá 320 triệu dollar dầu và nhân dân tệ 
mỗi ngày làm việc, trong khi 6.6 ngàn 
tỷ USD được giao dịch trên thị trường 
ngoại hối toàn cầu mỗi ngày. Sự khác 
biệt này có nghĩa là giao dịch hàng 
ngày giữa hai quốc gia này chỉ chiếm 
một phần nhỏ của tổng số USD được 
sử dụng để thanh toán thương mại 
trên toàn cầu.

Bất chấp đại dịch và giá dầu sụt giảm 
trong hai năm qua, dự trữ ngoại tệ của 
Saudi Arabia, bao gồm cả vàng, vẫn ở 
mức 429.7 tỷ USD. Quốc gia này thâm 
hụt 4.8% vào năm 2021 nhưng dự kiến   sẽ 
thặng dư vào năm 2022. Và tỷ lệ nợ công 
trên GDP của Vương quốc này là một 
trong những mức thấp nhất trên thế giới, 
ở mức 30.8%.

Nói tóm lại, nền kinh tế Ả Rập Xê Út 
rất mạnh. Không giống như các quốc gia 
khác mà Ả Rập Xê Út có thể hợp tác, Ả 
Rập Xê Út không tuyệt vọng tới mức phải 
cần sự giúp đỡ của Bắc Kinh. Ngoài ra, 
Trung Quốc đã không đe dọa sẽ ngừng 
mua dầu nếu Ả Rập Xê Út từ chối giao 
dịch bằng đồng nhân dân tệ.

Ả Rập Xê Út không có lợi gì khi 
chuyển sang đồng nhân dân tệ. Trong 
khi đó, đồng bạc xanh giảm giá sẽ gây 
thiệt hại cho nền kinh tế Ả Rập Xê Út. 
Do đó, mặc dù các cuộc đàm phán giữa Ả 
Rập Xê Út và Trung Quốc có thể sẽ tiếp 
tục, nhưng không có khả năng Ả Rập Xê 
Út đồng ý sử dụng đồng nhân dân tệ cho 
một tỷ lệ đáng kể trong giao dịch dầu với 
Trung Quốc.

Sự thống trị của Hoa Kỳ đối với hệ 
thống tài chính toàn cầu sẽ vẫn còn 
nguyên vẹn, và đồng nhân dân tệ sẽ là 
tiền tệ toàn cầu trong một tương lai xa 
xôi bất định nào đó.

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

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

Nhật Thăng biên dịch

Đồng ‘Nhân dân tệ dầu mỏ’
sẽ không thay thế được đồng  dollar dầu mỏ

KINH NGHIỆM DÀNH CHO BẠN

Thông tin: Có một số công ty du lịch hàng 
đầu phục vụ tuyến Ai Cập. Chuyến đi của tôi 
là thông qua công ty Abercrombie & Kent 
(AbercrombieKent.com, 800-554-7094)

Thời điểm tốt nhất để đến Ai Cập: Trong suốt 
mùa đông. Mùa hè Ai Cập rất nóng.

Mẹo nhỏ để an tâm du lịch: Nếu bạn chẳng may 
cần cấp cứu tải thương khi đi du lịch, điều đó 
có thể khiến bạn tiêu tốn hàng chục ngàn USD. 
Nhiều hãng bảo hiểm y tế cho biết rằng họ trả 
[cho thân chủ] rất ít cho việc này. Tôi và vợ đã tự 
chi trả bằng cách mua bảo hiểm Medjet Assist. 
(MedjetAssist.com, 800–527–7478).

Sách hướng dẫn: “Sách hướng dẫn du lịch Ai 
Cập của DK Eyewitness” (DK Eyewitness Travel 
Guide: Egypt) là quyển duy nhất tôi đem theo trên 
hành trình này. Sách này tổng hợp tất cả mọi thứ. 
Bản đồ và những địa điểm nổi bật ba chiều giúp 
tôi tự tìm kiếm dễ dàng, khiến tôi có cảm giác 
như đang đi lang thang để chụp ảnh. Ngoài ra, 
những bức ảnh tuyệt vời làm cho quyển hướng 
dẫn trở nên dễ dàng ghi nhớ trong suốt hành trình.
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Khảo sát giới tiểu thương cho thấy nhiều dấu hiệu của lạm phát đình trệ

66 %
Dự đoán về khả năng 
xảy ra của lạm phát 
đình trệ đã tăng lên 
66%, mức cao nhất
kể từ năm 2008.

Nhân viên của công ty dầu mỏ Aramco đứng gần một 
cơ sở lắp đặt bị hư hỏng nặng trong nhà máy chế biến 
dầu Khurais của Ả Rập Xê Út hôm 20/09/2019.

FAYEZ NURELDINE/AFP/GETTY IMAGES
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phố này là nơi đặt cơ sở của bộ 
máy kiểm duyệt internet của 
Trung Cộng. Đây cũng là nơi đặt 
trụ sở Ủy ban Chính trị và Pháp 
luật (PLAC) của Thiên Tân, mà 
trước đây những người trong 
cuộc nói với The Epoch Times 
rằng cơ quan này có liên quan 
đến việc dàn dựng các cuộc biểu 
tình ủng hộ Trung Cộng và phản 
đối Pháp Luân Công ở New York.

PLAC ở các cấp kiểm soát bộ 
máy an ninh đồ sộ của Trung 
Quốc, vốn chịu trách nhiệm 
chính cho việc thực thi các chiến 
dịch đàn áp tín ngưỡng tôn giáo 
và chính trị của nhà cầm quyền.

Mối liên hệ của ông Scilla 
với Trung Quốc
Lai lịch của ông Scilla được 
mô tả trong một số chi tiết trên 
hồ sơ LinkedIn của ông cũng 
như tiểu sử được đăng trên 
trang web của Phòng Thương 
mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc 
(AmCham Trung Quốc).

Theo tiểu sử năm 2018 của 
ông, ông Scilla đã từng sống ở 
Thiên Tân, Trung Quốc trong 
15 năm. Không có thông tin nào 
trên mạng đề cập đến các hoạt 
động của ông Scilla ở Trung 
Quốc trong bảy năm đầu tiên. 
Nếu có một nguồn thu nhập, 
thì ông không bao giờ đề cập 
đến nó. Năm 2006, ông kết hôn 
với một người phụ nữ Trung 
Quốc tên là Lei Zhang, hồ sơ 
tiểu bang New York cho thấy.

Công việc đầu tiên của ông 
Scilla tại Trung Quốc, như đã 
đề cập trong hồ sơ LinkedIn 
của ông, bắt đầu vào năm 
2011: “Tổng giám đốc của Tập 
đoàn Thép Thiên Tân Trung Ý 
(Tianjin Zhongyi), nhà cung cấp 
tái chế thương mại/công nghiệp 
hàng đầu, có trụ sở tại Khu 
Thương mại Tự do Thiên Tân… 
một nhà thu gom và chế biến tất 
cả các loại vật liệu tái chế thông 
thường, chuyên về kim loại đen 
và kim loại màu và nhựa, được 
chính thức công nhận và cấp 
phép đầy đủ.”

Tuy nhiên, công ty tái chế 
được cho là “hàng đầu” này hầu 
như không có dấu tích nào trên 
mạng và không xuất hiện trong 
cơ sở dữ liệu của chính quyền mà 
có thể truy cập công khai ở Trung 
Quốc – nơi sẽ lưu giữ hồ sơ giấy 
phép cho một hoạt động tái chế.

Khoảng năm 2014, ông Scilla 
đã hợp tác với doanh nhân nông 
nghiệp Daniel D’urso để thành 
lập một ủy ban môi trường tại 
cơ sở Thiên Tân của AmCham. 
Ủy ban này chủ yếu tổ chức các 
sự kiện, chẳng hạn như triển 
lãm trường học với các tác phẩm 
nghệ thuật do trẻ em làm từ đồ 
tái chế mà các em tìm thấy trong 
quá trình thu gom rác.

Cuối năm 2014, ông Scilla đã 
được bầu vào ủy ban điều hành 
của AmCham Thiên Tân với tám 
ứng cử viên tranh cử cho sáu ghế.

Sự tham gia của ông tại phiên 
điều trần ở Deerpark hồi tháng 
11/2018, dường như là bước đột 
phá đầu tiên của ông trong lĩnh 
vực vận động dưới bất kỳ hình 
thức nào trên đất Mỹ.

Hồi tháng 01/2019, ông Scilla 
đã đăng ký một tổ chức bất vụ 
lợi tại địa chỉ ở New Paltz của 
mình – Ủy ban Trách nhiệm 
hữu hạn về Xúc tiến Môi trường 
và Bền vững Mid-New York, hay 
NYenvironcom.

Tháng 02/2019, ông Scilla đã 
đăng ký một công ty ở Trung 
Quốc có tên là Dịch vụ Tư vấn 
Môi trường Thiên Tân Chúng 
Ý Tiên Phong (Tianjin Zhongyi 
Xianfeng), mà sau đó ông lấy tên 
là Frontier Environ. Vốn ban đầu 
của công ty này là hơn 120,000 
USD. Hồ sơ chính phủ Trung 
Quốc cho thấy bà Lei Zhang 
đóng vai trò là người giám sát 
của công ty này.

Không có dấu hiệu nào cho 
thấy công ty này đã tiến hành 
kinh doanh dưới bất kỳ hình 
thức nào, và trang web của họ 
chỉ mô tả mơ hồ về loại dịch 
vụ mà công ty này cung cấp. 
Trang web của tổ chức bất vụ lợi 
[NYenvironcom] liệt kê công ty 

của ông Scilla là một đối tác.
Các hoạt động của ông Scilla 

với ủy ban AmCham Trung 
Quốc đã bị gián đoạn khi đại 
dịch COVID-19 bùng phát. 
Ông đã không được bầu lại vào 
ban điều hành Thiên Tân vào 
năm 2020 và không còn được 
liệt kê là một thành viên của 
ủy ban môi trường này – vốn 
đã được đổi tên thành Diễn 
đàn Sản xuất và Bền vững.

Nếu ông Scilla thực sự chuyển 
đến vùng Upstate New York để 
theo đuổi cuộc sống của một 
nhà hoạt động môi trường, thì sẽ 
không thiếu cơ hội chung quanh 
thành phố New Paltz, quê hương 
mới của ông. Thị trấn nhỏ có 
nhiều trường đại học đang phát 
triển mạnh mẽ này nằm nép 
mình ngay bên sông Wallkill, với 
sông Hudson ở phía đông và dãy 
núi Catskill ở phía tây bắc – nơi 
có các hồ chứa cung cấp nước 
uống cho thành phố New York. 
Nhưng tổ chức bất vụ lợi của ông 
Scilla dường như không quan 
tâm đặc biệt đến nơi tọa lạc của 
chính mình. Hồ sơ của thị trấn 
này, bao gồm các biên bản về bình 
luận của công chúng nói về các 
dự án phát triển, không đề cập 
đến ông Scilla và tổ chức của ông.

Dựa trên trang web của họ, 
gần như tất cả các hoạt động 
vận động của nhóm này đều 
tập trung vào khuôn viên Shen 
Yun và một số dự án bất động 
sản khác gắn liền với cộng đồng 
người Hoa hải ngoại ở Deerpark, 
mà một trong những tài liệu trên 
trang web này gọi là “sự phát 
triển của các khu vệ tinh” của 
khuôn viên này.

Nguồn tài trợ đến từ đâu?
Nhóm của ông Scilla cho biết 
trên trang Guidestar của họ rằng 
họ đã thu về hơn 41,000 USD vào 
năm 2021 và chi tiêu một khoản 
tiền tương tự. Đó là những con 
số tự đưa ra; nhóm này đã không 
công bố tài chính liên bang, vốn 
không bắt buộc đối với các tổ 
chức bất vụ lợi có thu nhập dưới 
50,000 USD mỗi năm.

Ông Scilla đã liệt kê các nhà tài 
trợ trong năm 2020 và 2021 của 
nhóm trên trang web của mình. 
The Epoch Times đã có thể xác 
thực một số khoản quyên góp này.

Một khoản quyên góp trị giá 
1,100 USD đến từ một trong 
những Quỹ được Khuyến nghị 
tại Tổ chức Cộng đồng Aspen 
hồi năm 2020. Tổ chức này quản 
lý hàng chục quỹ, chủ yếu dành 
cho các gia đình. Không rõ quỹ 
nào đã tài trợ khoản tiền này.

Một khoản quyên góp khác 
đến từ Quỹ Từ thiện của Bank 
of Greene County, đã tài trợ 
218,000 USD vào năm 2021 và 
khoản tiền này đã được chia cho 
hơn 200 người nhận. Tổ chức 
này cho biết họ trao tới 2,500 
USD cho bất kỳ người nhận nào.

Một số tiền cũng đến từ Quỹ 
Bền vững và Đổi mới, một tổ 
chức bất vụ lợi ở California do 
học giả theo chủ nghĩa Marx 
và nhà hoạt động môi trường 
Ronald Chilcote điều hành. 
Nhóm này vẫn chưa công bố báo 
cáo tài chính năm 2021, nhưng 
các báo cáo trước đây cho thấy 
họ hiếm khi cấp khoản tài trợ 
nào vượt quá 5,000 USD.

Hồi tháng 03/2021, Orange 
and Rockland, một công ty tiện 
ích địa phương, đã quyên góp 
3,070 USD cho một chương 
trình giám sát nước, phát ngôn 
viên của công ty này nói với The 
Epoch Times qua thư điện tử.

KeyBank Foundation và 
Steward's Shops, một cặp nhà 
tài trợ khác, đã không phúc đáp 
các câu hỏi, nhưng dường như 
có nhiều khả năng là họ không 
tài trợ nhiều hơn 5,000 USD cho 
một tổ chức bất vụ lợi có quy mô 
như tổ chức của ông Scilla.

Theo trang web này, một 
nhóm môi trường địa phương 
nhỏ cũng đã tham gia.

Tuy nhiên, mặc dù các khoản 
quyên góp tương đối khiêm tốn, 
nhưng dường như tiền bạc không 
phải là vấn đề đối với tổ chức bất 
vụ lợi này. Hồi tháng Một, ông 

Scilla và tổ chức của ông đã khởi 
kiện khuôn viên này, với sự hậu 
thuẫn của một số luật sư và nhà 
tư vấn môi trường.

 
Giám sát những Hoa kiều 
bất đồng chính kiến
Trong những năm gần đây, các 
nhân viên tại khuôn viên Công 
ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen 
Yun bắt đầu nhận thấy một hình 
thức giám sát mới và gây nhiễu 
loạn – các thiết bị bay không 
người lái. Những cỗ máy nhỏ, 
không người lái có thể bay thấp 
và nhanh, mang theo các máy 
ảnh công suất lớn có khả năng 
chụp ảnh và quay video cận 
cảnh đủ chi tiết để có thể xác 
định danh tính các cá nhân.

Các nhân viên nghi ngờ rằng 
ít nhất một trong các thiết bị bay 
không người lái này đã bay từ khu 
nhà của một trong những người 
hàng xóm, người mà sau đó đã 
tham gia vụ kiện của ông Scilla.

The Epoch Times đã nói 
chuyện với hai người sống trong 
khu phố, họ xác nhận rằng mình 
đã trông thấy một thiết bị bay 
không người lái bay từ khu đất 
của người hàng xóm liền kề với 
khu đất của khuôn viên công ty 
Shen Yun ít nhất bốn lần trong 
khoảng thời gian từ tháng Một 
đến tháng Năm năm 2020. 
Không phải lúc nào họ cũng bắt 
gặp khoảnh khắc thiết bị bay 
không người lái này cất cánh, 
nhưng họ đã nhìn thấy nó trên 
không, phía trên khuôn viên của 
Shen Yun, và sau đó hạ cánh 
xuống khu đất này. Một trong số 
họ đã nhận ra ông Scilla là người 
điều khiển thiết bị bay không 
người lái trong một số bức ảnh.

Dựa trên mô tả của các nhân 
viên trong khuôn viên Shen Yun, 
cũng như của người dân sống ở 
lân cận, thiết bị bay không người 
lái này không phải là một món 
đồ chơi. Nó rộng khoảng hai feet 
(chừng 60 cm) và dường như là 
loại được các nhà quay phim 
chuyên nghiệp sử dụng và có giá 
hàng ngàn dollar.

Cuối năm đó, các nhân viên 
nhận thấy rằng hai người hàng 
xóm khác đã đặt camera trên khu 
đất của mình và nhắm đến họ tại 
các lối vào của khuôn viên công 
ty nghệ thuật này. Cả hai máy 
quay này dường như là cùng một 
kiểu máy. Điều này đã trở thành 
nguyên nhân khiến các nhân 
viên không ngừng cảm thấy lo 
lắng, vì việc giám sát như vậy có 
thể thu thập thông tin về những 
người ra vào nơi đây, một lần nữa 
đe dọa tiết lộ danh tính của các 
nhân viên. Một trong những máy 
quay này đã bị gỡ xuống gần đây.

Một trong những người hàng 
xóm đó có mối quan hệ tài chính 
trực tiếp với ông Scilla. Theo 
trang web nhóm môi trường của 
ông Scilla, nhóm hỗ trợ tài chính 
cho một tổ chức địa phương tên 
là Deerpark Rural Alliance, do 
người hàng xóm này điều hành.

“Quý vị biết đấy, ở Trung 
Quốc, mọi khu phố đều có một 
ủy ban giám sát, thường do các 

phụ nữ đã về hưu thành lập, để 
giám sát hàng xóm của họ và báo 
cáo các hoạt động của những 
người này cho chính phủ,” nghệ 
sĩ múa chính họ Vương nói. “Bất 
cứ khi nào tôi nhìn thấy camera 
mà những người hàng xóm 
không thân thiện này lắp bên 
ngoài cổng trước của chúng tôi 
để theo dõi chúng tôi, tôi lại nhớ 
đến những người phụ nữ từ các 
ủy ban giám sát ở Trung Quốc.”

“Điều này thật đáng sợ, và 
đối với nhiều người là khá nguy 
hiểm. Tôi có những người bạn 
làm việc ở đây vẫn có gia đình 
ở Trung Quốc. Nếu họ được xác 
định là ai đó làm việc tại khu 
Dragon Springs, thì gia đình của 
họ ở Trung Quốc có thể sẽ gặp 
nguy hiểm thực sự.”

Những nỗ lực của ông Scilla 
đã lên đến đỉnh điểm với vụ kiện 
môi trường mà ông đệ trình tại 
New York hồi tháng Một. Ngay 
lập tức một số phương tiện 
truyền thông do nhà nước Trung 
Quốc kiểm soát đã tận dụng vụ 
kiện này để tấn công Shen Yun.

Các hoạt động nhằm chống 
lại khu Dragon Springs khiến 
anh Vương cảm thấy “thất vọng”.

Anh nói: “Khi tôi mới nhận 
được quốc tịch Hoa Kỳ, khi bỏ 
lá phiếu đầu tiên trong một cuộc 
bầu cử ở Hoa Kỳ, đó là những 
khoảnh khắc khiến tôi tràn đầy 
niềm tự hào và lòng biết ơn. Tôi 
trân trọng sự thật rằng đất nước 
này đã cho tôi cơ hội sống một 
cuộc sống mới, thoát khỏi chế 
độ chuyên chế. Nhưng giờ đây, 
cách mà chúng tôi bị nhắm đến 
ở đây… Tôi không thể tin rằng 
điều này đang xảy ra.”

Phương thức hoạt động
Theo ông Loudon, việc sử dụng 
các hội nhóm, luật môi trường, 
hoặc pháp lệnh địa phương của 
Hoa Kỳ làm những công cụ để 
đạt được các mục tiêu của mình 
hoàn toàn phù hợp với đặc trưng 
của Trung Cộng.

“Chúng tôi biết rằng Trung 
Quốc sẽ sử dụng các nhóm người 
Mỹ để giúp đỡ họ về kinh tế hoặc 
giúp đỡ họ về quân sự,” ông nói. 
“Vậy thì sao họ lại không sử 
dụng người Mỹ để ngăn chặn cả 
sự đối lập về mặt văn hóa nữa?”

Ông cho hay nếu ai đó có mối 
liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc 
tiếp tục nỗ lực tập trung chống 
lại trụ sở chính của Shen Yun, 
thì “đó dường như là kết luận rõ 
ràng nhất” rằng Trung Cộng có 
liên quan.

“Họ xem công ty nghệ thuật 
này là một địch thủ lớn. Và tất 
nhiên, họ sẽ sử dụng [chẳng hạn 
như] luật phân vùng của địa 
phương để gây áp lực lên Shen 
Yun nếu họ có thể. Tôi sẽ rất 
ngạc nhiên nếu họ không làm 
vậy,” ông nói.

Ông Casey Fleming, Giám đốc 
Điều hành của BlackOps Partners 
và là một chuyên gia phản gián, 
có cùng quan điểm cho rằng 
một hành động như vậy sẽ là 
một kế sách được ghi ngay trong 
chiến thuật của Trung Cộng.

Ông cho biết nhà cầm quyền 
này theo đuổi các chiến lược 
“chiến tranh không giới hạn” 
và “chiến tranh hỗn hợp” – sử 
dụng bất kỳ và toàn bộ các khía 
cạnh của xã hội làm công cụ để 
đạt được các mục tiêu trong một 
cuộc chiến, nhằm đánh bại và 
thống trị địch thủ.

“Họ sử dụng mọi phương 
pháp. ‘Chiến tranh tôn giáo’, 
‘chiến tranh kinh tế’, ‘chiến 
tranh ma túy’, ‘chiến tranh giáo 
dục’, ‘chiến tranh gia đình’ – mọi 
thứ mà quý vị có thể hình dung,” 
ông nói. “Đúng như thế đó, văn 
hóa là vô cùng quan trọng để họ 
mở cửa xã hội của chúng ta cho 
việc chiếm lấy quyền kiểm soát.”

Ông nói rằng hoạt động bảo 
vệ môi trường cũng có thể bị lợi 
dụng cho mục đích này, nhằm 
cản trở sự phát triển kinh tế và 
dùng làm vỏ bọc cho việc thu 
thập thông tin tình báo.

“Họ sẽ làm bất cứ điều gì họ 
phải làm để duy trì quyền kiểm 
soát, bởi vì kiểm soát ở nơi đây 
cũng như là kiểm soát ở nơi đó 
[ở Trung Quốc],” ông nói với The 
Epoch Times.

“Sự cả gan bất chấp của họ 
trong việc xâm nhập và lật đổ 
Hoa Kỳ cùng phương Tây nằm 
ngoài khả năng hiểu biết của 
hầu hết mọi người.”

Mới đây, FBI đã truy tố một 
người Mỹ và một người Trung 
Quốc vì âm mưu làm gián điệp 
cho Trung Cộng và thực hiện 
một kế hoạch làm bại hoại thanh 
danh của một nghệ sĩ Trung 
Quốc sống tại Hoa Kỳ, sau khi 
nghệ sĩ này thực hiện một tác 
phẩm điêu khắc châm biếm 
lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình. Đơn khởi tố hình sự cho 
biết, người đàn ông quốc tịch 
Trung Quốc và vợ của anh ta đã 
nhận được 3 triệu USD từ các tài 
khoản Hồng Kông, một số tiền 
“dường như tương ứng với các 
khoản thanh toán cho các hoạt 
động mà họ đã thực hiện để theo 
dõi và quấy rối những người bất 
đồng chính kiến   ở Hoa Kỳ.” 

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 
những người bất đồng chính 
kiến   khác của Trung Quốc, một 
người sống ở tiểu bang Indiana, 
và người còn lại ở Vịnh San 
Francisco, cũng đã bị nhắm đến. 
Bộ này hiện đang khởi tố các 
bản án lên đến 15 năm tù giam.

Giám đốc FBI Christopher 
Wray cũng cảnh báo rằng Trung 
Quốc đang “ngày càng trở nên 
không kiêng dè gì” trong việc 
kiểm soát một số ngôn luận bên 
trong Hoa Kỳ.

“Trong nhiều thập niên, 
Trung Cộng đã nhắm mục tiêu, 
đe dọa, và quấy rối người Tây 
Tạng và người Duy Ngô Nhĩ 
sống tại Hoa Kỳ, các học viên 
Pháp Luân Công, những người 
ủng hộ dân chủ, và bất kỳ người 
nào khác nghi ngờ tính hợp 
pháp hoặc quyền lực của họ,” 
ông Wray nói hôm 31/01.

Hồi tháng 03/2022, Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ đã có hành động 
chống lại những người làm việc 
cho Trung Cộng vì nhắm vào 
các thành viên của các tôn giáo 
và môn tu luyện tinh thần “kể cả 
ở Hoa Kỳ”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho 
biết trong một tuyên bố hôm 
21/03, “Hoa Kỳ không chấp 
nhận các nỗ lực của các quan 
chức Trung Quốc nhằm sách 
nhiễu, đe dọa, giám sát, và bắt 
cóc các thành viên của các nhóm 
dân tộc thiểu số và tôn giáo, 
bao gồm cả những người tìm 
kiếm sự an toàn ở ngoại quốc, 
và những công dân Hoa Kỳ lên 
tiếng thay mặt cho các nhóm 
dân cư dễ bị tổn thương này.”

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho 
biết sẽ tiếp tục theo đuổi trách 
nhiệm pháp lý đối với những 
người “chịu trách nhiệm về các 
hành vi tàn bạo, vi phạm nhân 
quyền và lạm dụng ở bất cứ nơi 
nào những hành vi này xảy ra, 
kể cả ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, và 
các nơi khác trên thế giới.”

Nhóm phụ trách tin tức Anh ngữ 
Epoch Times Tiếng Việt biên dịch

chiếc xe buýt của Shen Yun đã bị nổ 
lốp khi đang chở hàng chục nghệ 
sĩ múa từ thành phố Phoenix, tiểu 
bang Arizona, đến điểm đến tiếp 
theo của họ ở tiểu bang California. 
Khi tài xế đưa chiếc xe buýt đi bảo 
dưỡng, các thợ máy nói với anh rằng 
chiếc lốp bị nổ có những dấu vết bất 
thường trên đó. Dường như ai đó đã 
dùng một chiếc khoan soi một cái 
lỗ xuyên qua non nửa lớp lốp cao su 
– vừa đủ để nó không bị xẹp ngay, 
nhưng đủ để nó nổ tung ngay khi 
đang chạy trên đường.

Vài tháng sau, một lần nữa, khi 
chỉ mới chạy được nửa chừng, tài xế 
lại phát hiện hai vết chém trên lốp xe 
của một trong những chiếc xe buýt 
của công ty; rõ ràng là cả hai vết cắt 
đều bằng một lưỡi dao. Vài ngày 
sau, một chiếc lốp của một chiếc xe 
buýt khác lại bị nổ khi đang đi trên 
đại lộ liên tiểu bang I-40 West đi từ 
Memphis đến Little Rock. Hai ngày 
sau, người ta lại phát hiện những 
vết cắt trên một trong những chiếc 
lốp của chính chiếc xe buýt đó.

Có lần, ai đó thậm chí còn đổ 
hóa chất ăn mòn lên dây cáp của 
bàn đạp chân phanh và chân ga của 
một chiếc xe tải quảng bá Shen Yun. 
Cuối cùng công ty đã phải sắp xếp 
an ninh 24/7 để bảo vệ các xe trong 
đoàn của họ.

Trung Cộng còn khai thác cả 

những thông tin căn bản, chẳng hạn 
như danh tính của các nhân viên. 
Hầu như mỗi cuối tuần, các nhà chức 
trách ở Trung Quốc lại đến thăm 
cha mẹ của một người dẫn chương 
trình Shen Yun. Chồng của một trong 
những nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ của 
công ty này đã bị bỏ tù ở Trung Quốc.

Tháng 08/2013, nhà của một biên 
đạo múa Shen Yun, anh Trần Vĩnh 
Giai (Chen Yung-chia), bị đột nhập. 
“Những kẻ đột nhập dường như là 
những người chuyên nghiệp, vì họ 
không để lại dấu tích,” anh Trần 
cho biết vào thời điểm đó. Những 
vật dụng có giá trị như tiền mặt, đồ 
trang sức bằng vàng, và đồng hồ đắt 
tiền vẫn còn nguyên. Chỉ có bốn 
chiếc máy điện toán xách tay và một 
đầu đĩa DVD bị lấy mất. “Những 
kẻ đột nhập có một động cơ [hơn là 
trộm cướp đơn thuần],” anh Trần 
nói. “Họ đến đây vì nghĩ rằng họ có 
thể thu thập thông tin về Shen Yun.”

Tuy nhiên, mục đích lớn nhất 
của Bắc Kinh là nhắm vào các cơ 
sở đào tạo của công ty này ở vùng 
Upstate New York. Được đặt tên là 
Dragon Springs, địa điểm này có 
một ngôi đền theo phong cách thời 
nhà Đường và là nơi khuôn viên của 
Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen 
Yun tọa lạc. Theo thông tin nội bộ, 
Trung Cộng xem địa điểm này như 
“trụ sở chính” cho các nỗ lực của 
các học viên Pháp Luân Công nhằm 
chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một tài liệu chỉ thị của Trung 
Cộng do The Epoch Times thu thập 
được nêu rõ rằng, “Tấn công các trụ 
sở và căn cứ của Pháp Luân Công ở 
hải ngoại một cách có hệ thống và 
chiến lược.”

Khuôn viên cơ sở này, nơi đã 
đào tạo những tài năng hàng đầu 
về múa cổ điển Trung Hoa trên thế 
giới, không chỉ là nơi đặt các không 
gian đào tạo và diễn tập của công 
ty, mà còn có hai trường học, Học 
viện Nghệ thuật Phi Thiên và Đại 
học Phi Thiên,   giúp đào tạo tài năng 

tương lai cho công ty nghệ thuật.
Trong một vụ, ai đó đã khoét 

một lỗ trên hàng rào với chu vi đủ 
lớn để một người có thể luồn qua. 
Trong một vụ khác, ai đó đã đập vỡ 
một camera an ninh. Một lần nọ, ai 
đó đã vào khu nhà, phá vỡ hộp tiện 
ích của một trong những camera an 
ninh và cắt dây điện. Những vụ này 
đã được báo cáo với các nhà chức 
trách, nhưng dường như vẫn chưa 
tìm ra thủ phạm.

Một nhân viên đã phát hiện các 
cây đinh và thậm chí cả xác động 
vật do ai đó ném trên đường về nhà 
anh gần khuôn viên cơ sở này.

Trong những năm đầu, các nhân 
viên lãnh sự quán Trung Quốc đã 
xuất hiện ít nhất một lần trong một 
chiếc xe hơi có biển số ngoại giao, 
lẻn vào cơ sở, và bỏ chạy khi bị 
nhân viên phát hiện.

Gần đây, các nhân viên đã nghi 
ngờ một hình thức sách nhiễu mới 
và tinh vi hơn.

Những vị khách không mời
Hồi tháng 11/2018, Dragon Springs, 
nơi đặt khuôn viên Shen Yun, đã 
đệ trình một bản dự thảo tuyên bố 
tác động môi trường (DEIS), một 
tài liệu chính cần thiết để mở rộng 
thêm địa điểm này.

Hôm 14/11/2018, thị trấn 
Deerpark, New York, đã tổ chức 
một phiên điều trần công khai về 
một trong những dự án nhỏ được 
lên kế hoạch cho địa điểm này, việc 
xây dựng một con đường lớn hơn 
để xe buýt đi lại dễ dàng hơn. Như 
thường lệ ở thị trấn, một số người 
dân địa phương đã lên tiếng ủng hộ 
và phản đối dự án này. Tuy nhiên, 
có một vài vị khách không mời vào 
đêm hôm đó.

Biên bản cuộc họp hội đồng 
cho biết tại thời điểm đó, ông Alex 
Scilla, 39 tuổi, một người Mỹ từng 
sống ở Thiên Tân, Trung Quốc 
trong 15 năm, đã đứng lên và nói 
rằng ông “lo lắng” về “sự an toàn” 
của con đường này.

Không rõ điều gì đã khiến ông 
Scilla đột ngột lái xe hàng giờ đồng 
hồ từ ngôi nhà thứ hai của mình – 
một căn chung cư nhỏ ở New Paltz, 
New York – vào buổi tối lạnh giá 
đó chỉ để thốt ra một câu phản đối 
[việc xây dựng] một con đường. The 
Epoch Times đã liên lạc với ông 
Scilla nhiều lần với các câu hỏi liên 
quan đến các hoạt động của ông. 
Ông đã không hồi đáp bất kỳ câu 
hỏi nào và thay vào đó, luật sư của 
ông đã gửi một thư điện tử đe dọa.

Biên bản cuộc họp cho thấy vị 
khách bất ngờ còn lại là kỹ sư pháp 
y và công chánh của Long Island, 
ông Steven Schneider. Ông cho 
biết ông đã thu thập được các tài 
liệu theo Luật Tự do Thông tin của 
New York, xem xét một nghiên cứu 
về giao thông được thực hiện cho 
khuôn viên của cơ sở này, và thực 
hiện một chuyến thăm thực địa.

Ông cho biết rằng dự án này 
sẽ thu hút “nhiều phương tiện lưu 
thông trên một con đường vốn đã 
nguy hiểm” và rằng nghiên cứu giao 
thông đó không xem xét đến các vụ 
tai nạn xung quanh con đường.

Hóa ra, ông Schneider đang 
thực hiện một đánh giá rộng hơn 
về bản DEIS của khuôn viên cơ 
sở. Hai báo cáo từ công ty của ông 
Schneider xuất hiện trên trang web 
của một tổ chức bất vụ lợi mà ông 
Scilla thành lập sau đó. Rõ ràng, 
công ty này đã dành ít nhất nửa 
năm để thực hiện dự án đó. Không 
có bất cứ đề cập nào đến việc ai đã 
trả tiền cho công việc này.

“Tôi thực sự không thể nhớ được 
tên,” ông Schneider nói với The 
Epoch Times khi được hỏi liệu ông 
Scilla có tham gia vào dự án nói trên 
hay không. Ông nói rằng đó là việc 
ông đã làm cách đây nhiều năm và 
kể từ đó không còn liên quan gì đến 
việc đó nữa.

Cho đến ngày nay, ông Scilla vẫn 
duy trì mối liên hệ với Trung Quốc, 
kể cả mối liên hệ với một công ty ở 
Thiên Tân.

Thiên Tân có tầm quan trọng 
đặc biệt trong bộ máy tuyên truyền 
của Trung Cộng. Một số người 
trong nội bộ đảng trước đây đã nói 
với The Epoch Times rằng thành 

Công ty Nghệ thuật Biểu 
diễn Shen Yun chào 
khán giả tại Nhà hát 
David H. Koch ở Trung 
tâm Lincoln, New York 
hôm 13/03/2022. 

Trái: Giám đốc FBI Christopher Wray trong một cuộc họp báo tại Bộ Tư pháp ở Hoa Thịnh 
Đốn hôm 22/09/2020 ; Phải: Ông Casey Fleming, chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của 
BlackOps Partners, ở Hoa Thịnh Đốn.

Một quân nhân đứng gác ở Bắc Kinh vào ngày 15/08/2017. Bắc Kinh đã biến việc 
nhắm mục tiêu vào Shen Yun ở ngoại ô New York trở thành trọng tâm chính trong 
các hoạt động ở nước ngoài của mình, một cuộc điều tra của Epoch Times cho thấy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn hôm 26/01/2017.

Sông Neversink ở Cuddebackville, New York.
ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG CỘNG

Khi trở về nhà 
của chúng tôi, 
tôi đang bị 
theo dõi, sách 
nhiễu, và sống 
trong một 
hoàn cảnh do 
những người 
bất thiện 
dàn dựng và 
truyền bá 
những lời nói 
dối rất lớn về 
chúng tôi.
Steven Vương, 
nghệ sĩ múa chính 
của Shen Yun
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công ty. Đây rõ ràng là lý do họ lại 
trở thành mục tiêu của Trung Cộng.

Chiến dịch đe dọa, tuyên truyền, 
và thậm chí có thể là phá hoại một 
cách có hệ thống này đã nhắm vào 
các thành viên, hoạt động biểu diễn, 
và trụ sở của công ty nghệ thuật này.

Đồng thời, cuộc điều tra của 
The Epoch Times còn phát hiện 
một công dân Hoa Kỳ, vốn rất tích 
cực phản đối hoạt động mở rộng 
của công ty, có mối quan hệ mật 
thiết với Trung Cộng.

“Hôm qua, tôi đang đứng trên 
sân khấu tại một địa điểm danh 
tiếng với những tràng pháo tay 
vang dội. Và khi trở về nhà của 
chúng tôi, tôi đang bị theo dõi, sách 
nhiễu, và sống trong một hoàn 
cảnh do những người bất thiện dàn 
dựng và truyền bá những lời nói dối 
rất lớn về chúng tôi,” anh Steven 
Vương (Steven Wang), một nghệ sĩ 
múa chính của Shen Yun cho biết. 
“Và thật đáng sợ khi biết Trung 
Cộng đứng sau tất cả những điều 
này… đang làm điều này với chúng 
tôi trên lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Nhiều nghệ sĩ của Shen Yun đã 
từng trực tiếp trải qua cuộc đàn 
áp tín ngưỡng dưới sự cai trị của 
chế độ cộng sản tại Trung Quốc. 
Nhiều người trong số họ tập Pháp 
Luân Công, một môn tu luyện 
tinh thần Trung Hoa cổ xưa xoay 
quanh các bài công pháp với động 
tác khoan thai và sự tu dưỡng tâm 
tính dựa trên các nguyên lý chân, 
thiện, và nhẫn.

Chiến dịch đe dọa
Ông Trevor Loudon, một chuyên 
gia về sự xâm nhập của cộng sản 
tại phương Tây cho biết, Trung 
Cộng cho rằng Shen Yun “rất nguy 
hiểm” vì những nỗ lực phục hưng 
và khắc họa văn hóa truyền thống 
Trung Hoa. “Trung Cộng muốn nói 
văn hóa Trung Quốc là văn hóa xã 
hội chủ nghĩa,” ông cho biết thêm.

Nhiều rạp hát đã nhận được 
những bức thư đe dọa từ các đại sứ 
quán và lãnh sự quán Trung Quốc, 
cảnh báo họ không được hợp tác 
với Shen Yun, nếu không họ sẽ trở 
nên đối kháng với nhà cầm quyền 
Trung Quốc. Các quan chức công 
quyền đã nhận được những bức 
thư tương tự, yêu cầu họ không dự 
các buổi biểu diễn. Năm 2009, một 

Tiếp theo từ trang 1

Bắc Kinh nhắm đến các nghệ sĩ Shen Yun 
ở vùng Upstate New York
Trung Cộng sử dụng 
chiến thuật ‘chiến 
tranh không giới hạn’ 
nhắm vào công ty 
nghệ thuật biểu diễn 
hàng đầu này
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ANDREW THORNEBROOKE

Theo một bản tin mới đây, trong 
năm vừa qua, hơn hai chục 

trường đại học của Hoa Kỳ đã 
nhận các khoản thu xếp tài chính 
với các tổ chức có trụ sở tại Trung 
Quốc, bao gồm cả những tổ chức 
do Trung Cộng trực tiếp điều hành.

Thượng nghị sĩ (TNS) Marco 
Rubio (Cộng Hòa–Florida) đã chỉ 
trích những thỏa thuận này, vốn 
được cho là đã nhận từ Trung Quốc 
hơn 120 triệu USD, như một phần 
trong nỗ lực của Trung Cộng nhằm 
thế chỗ Hoa Kỳ trở thành siêu 
cường thế giới.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đang khai thác các cơ sở giáo dục và 
nghiên cứu của chúng ta để đánh 
cắp bí mật của chúng ta và có được 
sức ảnh hưởng,” ông Rubio viết 
trong một thư điện tử. “Tất cả điều 
này đều nằm trong kế hoạch của 
Bắc Kinh nhằm vượt qua Hoa Kỳ 
để trở thành quốc gia hùng mạnh 
nhất trên thế giới.”

Được đưa tin nguyên bản từ 
Fox News và dựa trên cả dữ liệu 
liên bang lẫn các tìm kiếm trong 
Cơ sở dữ liệu Báo cáo Hợp đồng 
và Tài trợ Ngoại quốc của trường 
Đại học, khoảng hai chục trường 
đại học Hoa Kỳ đã tiết lộ mối liên 
hệ trị giá hàng triệu dollar với các 
tổ chức Trung Quốc, mà những tổ 
chức đó thường không được nhắc 
tên trong bản tin này.

Mối liên hệ tài chính lớn nhất 
được phát hiện là thỏa thuận trị giá 
32 triệu USD giữa Đại học Houston 

và một tổ chức tư nhân ẩn danh 
ở Trung Quốc Đại lục. Đại học 
Illinois tại Urbana-Champaign đã 
thực hiện bốn thỏa thuận với tổng 
giá trị hơn 26 triệu USD. Viện Công 
nghệ Massachusetts đã có sáu thỏa 
thuận trị giá hơn 14 triệu USD.

Không có trường đại học nào 
nói trên phúc đáp yêu cầu bình 
luận trước thời điểm phát hành bài 
báo này.

Mặc dù những tiết lộ này giúp 
bộc lộ ra bản chất đôi khi là thâm 
hiểm của ảnh hưởng tài chính 
ngoại quốc trong hệ thống giáo dục 
của Hoa Kỳ, nhưng phạm vi thực 
sự của sợi dây tiền tệ liên kết giữa 
giới học viện và chủ nghĩa cộng sản 
Trung Quốc có thể còn dài rộng 
hơn nhiều.

Ví dụ, vào năm 2020, sau khi 
bị chính phủ cựu Tổng thống 
Trump thúc đẩy điều tra vấn đề 
này, Bộ Giáo dục đã phát hiện ra 
6.5   tỷ USD tiền tài trợ và các hợp 
đồng ngoại quốc không được tiết 

lộ trong hệ thống đại học của Hoa 
Kỳ. Cuộc điều tra đó phát hiện ra 
rằng các trường đại học thường 
xuyên công bố số tiền thấp hơn 
mức mà họ đã nhận được từ các 
tổ chức ngoại quốc hoặc né tránh 
nghĩa vụ pháp lý phải tiết lộ hết 
những thông tin như vậy.

Điều này cũng cho thấy rằng 
Trung Quốc đã rót khoảng 1.5 tỷ 
USD vào các trường đại học của Hoa 
Kỳ trong khoảng thời gian sáu năm.

Sự thâm nhập của Trung Cộng 
vào các trường đại học Hoa Kỳ ngày 
càng rõ ràng, bao gồm cả những nỗ 
lực của nhà cầm quyền này trong 
việc tuyên truyền ủng hộ cộng sản. 
Cuối cùng, Thượng viện đã thông 
qua luật vào năm 2021 để hạn chế 
ảnh hưởng xấu của Viện Khổng Tử 
– trung tâm ngôn ngữ do Bắc Kinh 
tài trợ, trong các khuôn viên trường 
đại học ở Hoa Kỳ, nơi đã bị chỉ trích 
vì thúc đẩy tuyên truyền của Trung 
Cộng ngụy trang dưới chiêu bài 
nghiên cứu học tập văn hóa cũng 
như đàn áp quyền tự do học thuật 
trong các khuôn viên trường đại học.

Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ 
cũng đã tham gia vào một cuộc 
đấu tranh kéo dài nhiều năm để 

nhổ tận gốc các nỗ lực của Trung 
Cộng trong việc thâm nhập vào 
các trường đại học Hoa Kỳ để thu 
thập và đánh cắp các nghiên cứu 
và công nghệ tiên tiến. Nỗ lực này 
đã phát hiện ra một số vụ án quan 
trọng trong đó các học giả Hoa Kỳ 
bị cáo buộc là đã che giấu nguồn 
tài trợ và hợp đồng khổng lồ mà 
họ nhận được từ chế độ cộng sản 
Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều quan trọng là 
“Sáng kiến   Trung Quốc” dưới thời 
ông Trump, một nỗ lực quan trọng 
của Bộ Tư pháp (DOJ) nhằm hạn 
chế những nỗ lực gián điệp như 
vậy, đã bị chính phủ ông Biden 
đình chỉ vào tháng Hai, sau những 
cáo buộc về phân biệt chủng tộc.

DOJ đã tuyên bố rằng không tìm 
thấy bằng chứng nào về thiên kiến 
sai lệch trong một cuộc điều tra nội 
bộ, nhưng dù sao thì cơ quan này 
cũng sẽ kết thúc chương trình đó 
để giảm thiểu “nhận thức có hại 
của thiên kiến sai lệch.”

Ông Rubio đã nói với The Epoch 
Times rằng chính phủ đương nhiệm 
sẽ cần phải khôi phục lại chương 
trình đó nếu quốc gia này có cơ hội 
chiến đấu để kiềm chế ảnh hưởng 
xấu từ việc thao khống các trường 
đại học Hoa Kỳ của cộng sản.

Ông nói: “Hoa Kỳ phải chú tâm 
tới Đảng Cộng sản Trung Quốc và 
ưu tiên các nguồn lực để chống lại 
mối đe dọa này, trong đó có việc 
khởi động lại Sáng kiến   Trung 
Quốc ngay lập tức.”

Thanh Tâm biên dịch

ALEX WU
 

Một số lượng lớn công 
dân ngoại quốc đang 

bị mắc kẹt trong đợt phong 
tỏa COVID-19 kéo dài của 
Thượng Hải, vốn đã được áp 
đặt trong hơn hai tuần ở một 
số khu vực của thành phố này.

Giống cư dân Trung Quốc, 
người ngoại quốc cũng đang 
đương đầu với một hoàn cảnh 
khó khăn khi phải chật vật để 
có được thực phẩm và tiếp cận 
với dịch vụ chăm sóc y tế.

 Nhiều khu vực của thành 
phố này đã bị phong tỏa trong 
tháng Ba cho đến khi lệnh 

phong tỏa toàn thành phố 
được công bố vào ngày 03/04.

Kể từ đó, đã có nhiều thông 
tin cho rằng một số cư dân trong 
thành phố 25 triệu dân này đã 
cạn kiệt thức ăn và nước uống.

Một người dân Thượng Hải 
họ La (Luo) nói với The Epoch 
Times rằng anh hiểu rõ cuộc 
sống của người ngoại quốc 
trong thành phố này. Anh cho 
biết nếu không biết tiếng Hoa, 
họ rất khó mua được hàng 
hóa, kể cả trên mạng.

Anh La cho hay: “Đến cả 
nữ hoàng đầu tư ở Thượng Hải 
Từ Tân (Xu Xin), cũng phải 
đi cầu xin sự trợ giúp để mua 

MICHAEL WASHBURN VÀ DAVID ZHANG
 

Ông Brian McCarthy, chiến 
lược gia trưởng của tập 

đoàn đầu tư Macrolens LLC, 
cho biết lệnh phong tỏa vô cùng 
nghiêm ngặt – mà giới chức Bắc 
Kinh áp đặt lên Thượng Hải và 
các thành phố khác trong những 
tuần gần đây – có lẽ muốn gửi 
gắm một thông điệp tới Hoa Kỳ 
và các cường quốc đồng minh 
về sự phụ thuộc của họ vào 
chuỗi cung ứng Trung Quốc.

Cuộc phong tỏa hai giai 
đoạn ở Thượng Hải bắt đầu có 
hiệu lực từ ngày 28/03, và vẫn 
chưa được dỡ bỏ. Các quan chức 
Trung Quốc đã thực hiện lệnh 
phong tỏa bất chấp những dự 
đoán rằng việc này sẽ khiến nền 
kinh tế Trung Quốc thiệt hại 
29 tỷ USD chỉ trong hai tuần. 
Nhưng tổn thất đối với Hoa Kỳ 
và các quốc gia đồng minh thậm 
chí có thể còn lớn hơn, theo 
quan điểm của ông McCarthy.

Nói chuyện với chương trình 
“Nội tình Trung Quốc” (China 
Insider) của EpochTV hôm 
04/04, ông McCarthy nói rằng 
sự gián đoạn chuỗi cung ứng 
toàn cầu là một vấn đề lớn và 
càng làm lộ rõ những điểm yếu 
của Hoa Kỳ vào thời điểm mà 
lạm phát đang gia tăng. Ông 
McCarthy gợi ý rằng giới chức 
Trung Quốc hoàn toàn nhận 
thức được những khó khăn kinh 
tế của Mỹ và đã chọn thời điểm 
này để làm hiển lộ những điểm 
yếu của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Ông McCarthy nói: “Chúng 
ta thực sự không được trang 
bị đủ để ứng phó với bất kỳ sự 
gián đoạn chuỗi cung ứng nào 
thêm nữa. Vì vậy, quý vị biết 
đấy, họ thực sự nắm bắt được 
hoàn cảnh khó khăn của chúng 
ta, [đặc biệt là] với COVID-19.”

Nhưng ông McCarthy đã 
quyết định không đổ lỗi cho 
sự ác ý hay cách giải quyết sai 
của Trung Cộng đã gây ra đợt 
bùng phát virus này như một số 
người đã làm.

Ông bày tỏ: “Tôi nghĩ cuối 
cùng thì đó là một tai nạn tự 
nhiên; tôi không nghĩ việc này 
được thực hiện có chủ đích, 
nhưng rõ ràng là nó đã khiến 
Trung Quốc ở một vị thế mạnh 
hơn nhiều so với phương Tây – 
nơi đang đối phó với các chuỗi 
cung ứng bị tê liệt, và có vẻ như 
chúng ta sắp khiến giá cả thực 
phẩm và năng lượng leo thang 
một cách nhanh chóng.”

Ông McCarthy gợi ý rằng 
lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận 
Bình đã tìm cách làm nổi bật 
sự phụ thuộc của phương Tây 
vào chuỗi cung ứng của Trung 
Quốc để tạo lợi thế cho chính 
ông ta trong việc tiếp tục theo 
đuổi nghị trình bành trướng 
đặc biệt nhắm vào Đài Loan. 
Ông McCarthy nói, những thất 
bại quá khứ của việc đứng lên 
chống lại ông Tập đang tiếp 
thêm động lực cho ông ta thực 
hiện các hành động hung hăng 
hơn nữa vào năm 2023, 2024, 
hoặc 2025.

Ông nói: “Hãy nhìn những 
gì đã xảy ra ở Hồng Kông mà 
xem. Hoa Kỳ đã không dành 
cho ông Tập Cận Bình nhiều 
hơn một sự khiển trách nhẹ 
nhàng vì đã phá hủy một 
cách hiệu quả bất kỳ điều gì 
tượng trưng cho nền dân chủ 
ở Hồng Kông.”

Cho dù ông Tập có thể đang 
muốn chỉ ra những điểm yếu 
của Hoa Kỳ, nhưng nền kinh 
tế Trung Quốc đang có những 
vấn đề nghiêm trọng riêng, 
chủ yếu tập trung ở lĩnh vực 
bất động sản dựa nhiều vào 

tín dụng. Ông McCarthy cho 
là nền kinh tế Trung Quốc sẽ 
có một sự suy giảm liên tục về 
doanh thu và giá cả trong lĩnh 
vực bất động sản.

“Bất động sản là hình thức 
thế chấp chủ yếu của tất cả các 
khoản tín dụng ở Trung Quốc. 
Vì vậy, có những trở ngại rất lớn 
đối với việc tạo tín dụng. Và bất 
chấp áp lực lạm phát bên ngoài, 
động lực bên trong Trung Quốc 
sẽ giảm phát mạnh mẽ,” ông 
McCarthy nói.

Ông McCarthy mô tả một 
nền kinh tế dựa quá nhiều 
vào bong bóng địa ốc đã bị tổn 
thương. Ông nói, người dân 
khắp Trung Quốc đã chi trả cho 
những tài sản hiện chỉ đáng 
khoảng 30% giá mua của họ.

Ông cho hay: “Họ đã lãng 
phí rất nhiều tài nguyên thực 
sự, xây dựng những thứ không 
ai sử dụng. Đó là một thực tế mà 
không có gì phải nghi ngờ cả.”

 
Hồng Ân biên dịch

Thượng nghị sĩ Marco 
Rubio (Cộng Hòa-Florida) 
nói chuyện tại Heritage 
hôm 29/03/2022 ở Hoa 
Thịnh Đốn. 

Trong bức ảnh tư liệu 
được chụp vào ngày 
03/04/2017 này, các 

sinh viên đang đi 
ngang qua “Mái vòm 

lớn” (Great Dome) trên 
nóc Tòa nhà 10 trong 

khuôn viên Viện Công 
nghệ Massachusetts 

ở Cambridge, 
Massachusetts.

TNS Rubio chỉ trích các trường đại học Mỹ nhận 120 triệu USD từ Trung Quốc

Phong tỏa ở Trung Quốc: 
Âm mưu làm gián đoạn 
chuỗi cung ứng toàn cầu?

TRUNG QUỐC

JEFFREY A. TUCKER

Vào cuối thời kỳ Chiến 
Tranh Lạnh, lý thuyết về 
‘sự cáo chung của lịch sử’* 
cho rằng mọi quốc gia trên 

thế giới muốn thịnh vượng 
và tiến bộ thì nhất định phải tuân theo 
cả tự do về kinh tế và dân chủ về chính 
trị. Theo lý thuyết này, quý vị không thể 
có cái này mà không có cái kia. Đó là 
điều tất yếu.

Thế giới này đã chờ đợi Trung Quốc 
đi theo hướng của Đông Âu và nhiều 
quốc gia khác.

Điều đó đã không xảy ra. Mặc dù đang 
tự do hóa những cải tổ kinh tế, nhưng 
Trung Cộng vẫn kiểm soát chính trị một 
cách hà khắc trong nhiều thập niên sau 
đó. Tuy nhiên, nền kinh tế của họ đã 
phát triển và lớn mạnh. Điều này đã làm 
nảy sinh một lý thuyết mới: có lẽ những 
quốc gia thành công nhất sẽ thúc đẩy chủ 
nghĩa tự do kinh tế trong khi vẫn bảo 
đảm sự kiểm soát chính trị chặt chẽ, như 
vậy có thể giải quyết được những vấn đề 
kém hiệu quả của nền dân chủ.

Dường như Trung Quốc hội tụ đủ tất 
cả các yếu tố này.

Giờ đây, chúng ta có bằng chứng 
về những gì bất ổn với một nhà nước 
độc đảng có một lãnh đạo quyền lực. 
Nhà nước này sẽ hoạt động cho đến khi 
nào nó không còn hoạt động được nữa. 
Những gì đã ngừng hoạt động ở Trung 
Quốc lẽ ra đã có thể được dự liệu từ 
nhiều năm trước. Trung Cộng tin rằng 
họ đã giải quyết được vấn đề các mầm 
bệnh thông qua những vi phạm nghiêm 
trọng đến quyền tự do của con người 
trên diện rộng.

Ngày nay, người dân Thượng Hải 
đang phải chịu đựng nhiều tuần bị 
phong tỏa, thiếu lương thực, và những 
người khỏe mạnh bị cách ly nghiêm 
ngặt. Tất cả đều nhằm mục đích diệt trừ 
một loại virus mà phần còn lại của thế 
giới cuối cùng đã nhận ra phải trở thành 
“endemic” (bệnh đặc hữu). Hiện giờ, 

ngay cả ông Fauci cũng đang thừa nhận 
điều này (sau hai năm thúc giục nhiều 
biện pháp hạn chế hơn).

Nhưng ở Trung Quốc thì sao? Trẻ 
em đang bị tách khỏi cha mẹ; thú nuôi 
của những người có kết quả xét nghiệm 
dương tính đang bị đem bắn; người dân 
đang la hét từ các tòa cao ốc, và thực 
phẩm đang thối rữa trong các nhà kho 
ngay cả khi người dân gào lên là họ đang 
chết đói. Có những video trực tuyến về 
các cửa hàng bị cướp sạch. Có một cuộc 
thảo luận về cách mạng sắp xảy ra.

Đừng bao giờ quên: Trung Quốc là 
nơi sản sinh ra các đợt phong tỏa. Người 
đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã từng 
ca ngợi các đợt phong tỏa hồi đầu năm 
2020 ở Vũ Hán. Trong một bức thư hồi 
tháng 01/2020, WHO đã chúc mừng 
Trung Quốc và kêu gọi nước này “tăng 
cường các biện pháp y tế công cộng để 
ngăn chặn đợt bùng phát hiện nay.” Tổng 
giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus 
đã nhấn mạnh thêm quan điểm này 
bằng một bài đăng trên Twitter, viết 
rằng, “Theo nhiều cách, Trung Quốc 
đang thực sự đặt ra một tiêu chuẩn mới 
cho việc ứng phó bùng phát dịch bệnh.”

Ông Neil Ferguson đến từ Đại học 
Hoàng gia cũng vậy. “Chúng ta từng nói 
rằng đó là một nhà nước độc đảng cộng 
sản. Chúng ta từng nghĩ chúng ta không 
thể phong tỏa mà không có hậu quả gì ở 
Âu Châu… và rồi sau đó nước Ý đã làm 
được. Và chúng ta đã nhận ra rằng chúng 
ta có thể làm được.” Và do đó Trung 
Quốc đã trở thành một hình mẫu cho thế 
giới: Vũ Hán, Bắc Ý, Hoa Kỳ, Vương quốc 
Anh, và sau đó là tất cả các nước, ngoại 
trừ một số quốc gia trên thế giới, đều noi 
theo mô hình phong tỏa này.

Cho đến ngày nay, ông Tập Cận Bình 
chắc chắn đã đắm chìm trong những lời 
tán tụng ngày càng nhiều này. Điều đó 
phô bày sức mạnh chính sách của Trung 
Quốc trước thế giới. Khi tôi đang viết bài 
này, Yahoo đưa tin liên quan đến Thượng 
Hải như sau:

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

ca ngợi chiến lược zero COVID ‘đã được 
thử nghiệm’ của nước này hôm thứ Sáu 
– ngay cả khi chính quyền Thượng Hải 
đã chuẩn bị gần 130,000 giường cho các 
bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong bối 
cảnh các ca bệnh gia tăng và sự phẫn nộ 
của công chúng dâng cao.”

Chúng ta chỉ có thể suy đoán bằng 
cảm tính về những gì đang diễn ra ở đây. 
Đối với ông Tập, các đợt phong tỏa là 
thành công lớn nhất của ông ta. Dường 
như chúng đã khởi tác dụng hai năm 
trước. Ông ta đã nhận được nhiều lời tán 
dương trên toàn thế giới, và thế giới đã 
noi theo hình mẫu của ông ta. Có lẽ điều 
này khiến ông và Trung Cộng đều cảm 
thấy tự hào và tự tin một cách lạ thường. 
Họ đã làm điều đó một cách chính xác, 
và phần còn lại của thế giới đã sao chép ý 
tưởng đó mà không thực hiện phong tỏa 
hoàn toàn được như Trung Quốc.

Cuối cùng, các chính phủ có thể tự 
tin vào tuyên truyền của chính họ. Đó 
dường như là những gì đã xảy ra ở đây. 
Ảo tưởng đó đã ngăn cản ông Tập và 
Đảng quan sát những gì lẽ ra là điều hiển 
nhiên đối với bất kỳ ai có chút kiến   thức 
ít ỏi nào về các loại virus, chẳng hạn như 
điều này: Trong một xã hội và thị trường 
đang hoạt động, virus sẽ lây lan bất luận 
thế nào. Như ông Vinay Prasad đã liên 
tục nhắc nhở chúng ta, mọi người rồi sẽ 
nhiễm COVID. Và thông qua con đường 
đó, cuối cùng chúng ta sẽ vượt qua đại 
dịch này.

Những gì đã xảy ra ở Trung Quốc 
hiện nay có thể được tiên liệu trước, cũng 
giống như sự thất bại của chính sách 
“zero COVID” ở Úc và New Zealand. 

Điều này có nghĩa là các ca nhiễm 
không có dấu hiệu dừng lại ở Trung 
Quốc. Chúng sẽ lan rộng đến mọi 
thành phố, mọi thị trấn, mọi miền 
quê cho đến khi con số khổng lồ 1.4 tỷ 
người đều bị phơi nhiễm. Có thể điều 
này có nghĩa là các đợt phong tỏa sẽ kéo 
dài trong nhiều năm, cùng với tất cả 
những thiệt hại và bất ổn chính trị nhất 
thiết sẽ kéo theo. Chắc chắn điều này 
sẽ có một tác động sâu sắc đến sự tăng 
trưởng kinh tế và có thể là uy tín của 
chính Trung Cộng.

Trung Cộng đã phạm một sai lầm 
rất lớn. Hầu hết các nơi trên thế giới đã 
phạm sai lầm. Hoa Kỳ không sai lầm ở 
mức độ khủng khiếp như Thượng Hải, 
nhưng đây là vấn đề về mức độ, bởi vì 
lý thuyết đó cũng đã được thử nghiệm 
ở đây. Trong các nền chính trị dân chủ, 
các chính trị gia và quan chức chủ yếu 
cố gắng hạ thấp những sai lầm nghiêm 
trọng của họ, đồng thời viện cớ để mở 
cửa trở lại mà không phải xin lỗi. Nhiều 
người muốn người dân quên đi toàn bộ 
thảm họa này.

Liệu điều đó sẽ xảy ra ở Trung Quốc? 
Sự tập quyền đáng kinh ngạc của các 
đợt phong tỏa đối với những thành tựu 
mà Trung Quốc tự nhận thấy trong hai 
năm qua chính là vấn đề. Chừng nào còn 
có những người nắm quyền ở Bắc Kinh 
thực sự tin rằng phong tỏa là con đường 
tiến về phía trước – và không có đảng 
đối lập nào có quan điểm khác – thì điều 
này có khả năng vẫn sẽ tiếp tục, đồng 
thời đặt ra những câu hỏi đáng lưu tâm 
về tương lai chính trị và kinh tế của đất 
nước này.

Sự kết hợp kỳ diệu giữa tự do chính 
trị và kinh tế hóa ra không phải là sự 
cáo chung của lịch sử. Nhưng chế độ 
độc tài kiểu Trung Quốc cũng không 
phải là sự cáo chung, đơn giản là vì 
nước này không có cơ chế hoạt động 
để sửa chữa những sai lầm nghiêm 
trọng. Điều đã cứu Hoa Kỳ khỏi nỗi 
lo sợ phong tỏa chính là chủ nghĩa đa 
nguyên chính trị và chủ nghĩa liên 
bang; Trung Quốc cũng không thể thiết 
lập theo cách đó được. Do đó, sai lầm về 
mặt nhận thức này sẽ dẫn đến những 
hậu quả phi đạo đức.

Các đợt phong tỏa không phải là một 
giải pháp cho sự lây lan mầm bệnh, trái 
ngược với những lời bảo đảm của WHO 
hoặc các nhà khoa học nổi tiếng ở Anh 
hoặc Hoa Kỳ. Khi các chính phủ trên thế 
giới cố gắng chứng minh năng lực của 
mình bằng cách tuyên chiến với sinh học 
tế bào, cuối cùng họ đã gặp đối thủ. Vô 
luận một nhà nước mạnh mẽ đến đâu, 
đều sẽ có những lực lượng của tự nhiên 
chế ngự nó.

Tin từ Viện Brownstone
Quan điểm được trình bày trong bài 

viết này là ý kiến của tác giả và không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của The 
Epoch Times.

Ông Jeffrey Tucker là người sáng lập 
và là chủ tịch của Viện Brownstone. Ông 
là tác giả của năm cuốn sách, bao gồm 
“Right-Wing Collectivism: The Other Threat 
to Liberty” (Chủ Nghĩa Tập Thể Cánh Hữu: 
Mối Đe Dọa Khác đối với Tự Do).

Thanh Tâm biên dịch

Mô hình Trung Quốc thất bại ở Thượng Hải

được bánh mì trên mạng. Thế 
còn người ngoại quốc thì sao?”

Anh Yoo Jae Youn – người 
Nam Hàn, từng là giám đốc 
kinh doanh của Samsung SDI 
tại Trung Quốc, thuộc tập đoàn 
Samsung Electronics – đã đến 
Thượng Hải để bắt đầu công 
việc kinh doanh của riêng mình. 
Anh ấy là một trong những người 
tương đối may mắn khi sống 
trong phong tỏa, vì anh nghe hiểu 
Hoa ngữ rất giỏi nên nhiều khi có 
thể “trao đổi hàng hóa” với những 
người hàng xóm trong khu phố.

“Gần đây tôi đã nhắn trong 
một cuộc trò chuyện nhóm trên 
mạng xã hội rằng tôi cần một 
ít tỏi, và vị hàng xóm đó đã bảo 
tôi mang một ít gạo trắng đến để 
đổi,” anh nói.

Anh cho biết trên một số nền 
tảng xã hội, nhiều nhân viên của 
các công ty Nam Hàn ở Trung 
Quốc đang “rất phẫn nộ” và phàn 
nàn về chính sách phong tỏa của 

chính quyền Trung Quốc.
 

Sinh viên bị cô lập
Truyền thông Nam Hàn YTN 
đưa tin hôm 11/04 cho hay có 
khoảng 400,000 người ngoại 
quốc [đang sinh sống] ở Thượng 
Hải. Trong số đó, ước tính có 
khoảng 150 đến 300 sinh viên 
Nam Hàn sống một mình bên 
ngoài trường học của họ.

Họ cho biết họ cảm thấy 
bị cô lập và không tự xoay xở 
được, đồng thời nói rằng họ rất 
khó khăn trong việc tìm kiếm 
thực phẩm.

Theo bản tin, các sinh viên 
cho biết các dịch vụ giao thức 
ăn của địa phương gần như bị 
tê liệt. Chính quyền địa phương 
đã phân phát một số đồ tiếp tế 
khẩn cấp cho công chúng, chẳng 
hạn như các loại rau củ sống, với 
một khoản phí, nhưng những 
sinh viên này không thể nấu ăn 
trong phòng trọ. Các sinh viên 

này cho biết họ đã phải dùng 
đến cách đổi rau được phát với 
những người hàng xóm Trung 
Quốc để lấy nước hoặc mì gói 
nhân cơ hội họ được đưa đi làm 
xét nghiệm COVID-19 hàng loạt.

Anh Yoo chia sẻ anh cảm 
thấy rằng hoàn cảnh của các 
sinh viên rất khó khăn.

“Họ khóc mỗi ngày và không 

có gì để ăn,” anh nói. “Khi mới 
đến Thượng Hải, thường là họ 
chưa nói được tiếng Hoa, và 
thường không tự nấu ăn. Vì vậy, 
nguồn cung cấp thực phẩm theo 
khẩu phần của chính phủ Trung 
Quốc đối với họ là vô dụng, vì 
toàn bộ đều là rau củ còn sống.”

Hôm 10/04, có thông báo rằng 
Thượng Hải sẽ thực hiện các biện 

pháp kiểm soát khác biệt trong 
khi vẫn tiếp tục phong tỏa, nhưng 
sẽ khác nhau đối với từng khu 
phố, kéo dài từ bảy đến 21 ngày.

 Hôm 12/04, ít nhất 15 triệu 
cư dân vẫn đang bị giam hãm 
trong nhà của họ.

Gần đây, Tổng lãnh sự quán 
Pháp tại Thượng Hải và 24 quốc 
gia khác đã cùng nhau gửi thư tới 
Chính quyền thành phố Thượng 
Hải, đưa ra sáu yêu cầu bảo đảm 
rằng quyền căn bản của công 
dân nước họ phải được tôn trọng 
trong thời gian bị phong tỏa.

Hôm 11/04, Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ đã yêu cầu tất cả các 
nhân viên không thiết yếu và 
các thành viên gia đình của họ 
rời khỏi Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở 
Thượng Hải vì đợt bùng phát và 
phong tỏa COVID-19.

 
Bản tin có sự đóng góp của Dịch 
Như và Lâm Sầm Tâm
Hồng Ân biên dịch

Phong tỏa Thượng Hải: 
Công dân ngoại quốc 
‘tiến thoái lưỡng nan’
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Một nhân viên đi vào bên trong một bệnh viện dã chiến sẽ được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 ở Thượng Hải, 
miền đông Trung Quốc hôm 07/04/2022.

Một nhân viên mặc trang phục bảo hộ cá nhân (PPE) đang đi cạnh xe cảnh sát trên đường phố 
trong trong đợt phong tỏa COVID-19 ở quận Tĩnh An, Thượng Hải hôm 11/04/2022.

Những con phố vắng vẻ trong giai đoạn thứ hai của đợt 
phong tỏa vì COVID-19 ở quận Dương Phố, Thượng Hải 
vào ngày 01/04/2022.

Cảnh sát và công nhân bên cạnh một khu vực bị phong tỏa ở Thượng Hải ngày 14/03/2022.
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LORENZ DUCHAMPS

Hôm 13/04, Nga thông báo đã 
áp đặt các biện pháp trừng 

phạt lên gần 400 thành viên Quốc 
hội Hoa Kỳ để trả đũa hành động 
tương tự của Hoa Thịnh Đốn đối 
với hơn 300 nhà lập pháp Nga hồi 
tháng trước.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết 
trong một tuyên bố rằng “các biện 
pháp trừng phạt đối ứng” đối với 
398 nhà lập pháp bao gồm “giới 
lãnh đạo và các chủ tịch ủy ban 
của Hạ viện Hoa Kỳ”.

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm 
đáp trả các lệnh trừng phạt nhằm 
vào 328 thành viên của Duma Quốc 
gia Nga, hoặc Hạ viện Nga,  gồm 
450 ghế, hôm 24/03. Hoa Kỳ đã đưa 
ra các biện pháp trừng phạt này sau 
khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine – 
điều mà Moscow gọi là một chiến 
dịch quân sự đặc biệt.  

Hành động này đã chặn tất cả 
mọi tài sản mà 328 nhà lập pháp 
này nắm giữ ở Hoa Kỳ và cấm họ 
giao dịch với công dân Hoa Kỳ.

“Các thông báo mới về các biện 
pháp đáp trả của Nga đã được lên kế 
hoạch trong tương lai gần,” Moscow 
cho biết trong tuyên bố, đồng thời 

lưu ý rằng sẽ có thêm nhiều người 
Mỹ bị đưa vào danh sách trừng 
phạt và các “bước đáp trả” khác mà 
Moscow gọi là một “danh sách cấm”.

Quốc hội có tổng cộng 535 
thành viên có quyền bỏ phiếu – 100 
thượng nghị sĩ và 435 dân biểu – 
có nghĩa là một số người trong đó 
không nằm trong danh sách trừng 
phạt của Nga.

Các nhà lập pháp từng chỉ trích 
về vấn đề Ukraine, bao gồm Dân 
biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa–Florida) 
và Dân biểu Marjorie Greene (Cộng 
Hòa–Georgia), đã bị đưa vào danh 

sách cấm của Điện Kremlin. Các 
thành viên Quốc hội không có tên 
trong danh sách mặc dù đã chỉ trích 
mạnh mẽ Tổng thống (TT) Nga 
Vladimir Putin bao gồm Lãnh đạo 
Đa số Thượng viện Chuck Schumer 
(Dân Chủ–New York) và Dân biểu 
Adam Schiff (Dân Chủ–California).

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga 
cũng lưu ý rằng các nhà lập pháp 
khác, trong đó có Chủ tịch Hạ 
viện Nancy Pelosi (Dân Chủ–
California), đã bị cấm đi du lịch 
đến Nga và sẽ có thêm nhiều người 
Mỹ bị đưa vào danh sách cấm đi lại 

Nga trừng phạt trả đũa đối với gần 400 thành viên Quốc hội Hoa Kỳ trong tương lai gần.
Nga không chỉ nhắm mục tiêu 

vào các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong 
hành động mới nhất của mình. Họ 
cũng áp đặt các biện pháp trừng 
phạt ăn miếng trả miếng đối với 87 
thượng nghị sĩ Canada và sẽ thêm 
những người khác ở cấp độ quốc tế 
vào danh sách cấm trong tương lai.

Hồi tháng Hai, Canada đã thông 
báo bổ sung 351 thành viên của 
Duma Quốc gia Nga gồm 450 ghế 
vào danh sách trừng phạt của mình.

Bộ cho biết làn sóng trừng phạt 
mới nhất sẽ tương ứng với các biện 
pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ áp 
đặt, nhưng Moscow cho biết rất ít 
chi tiết ngoài việc nói rằng tất cả 
những người trong danh sách sẽ bị 
cấm đến Nga.

Tháng trước (03/2022), Nga 
cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt 
đối với TT Hoa Kỳ Joe Biden, Ngoại 
trưởng Antony Blinken, cùng danh 
sách các quan chức cao cấp và các 
nhân vật nổi tiếng khác của Hoa Kỳ 
trong một hành động ăn miếng trả 
miếng với phương Tây.

Danh sách cấm của Nga cũng 
bao gồm con trai của TT Biden là 
ông Hunter Biden và cựu Ngoại 
trưởng Hillary Clinton.

Theo NTD News
Minh Ngọc biên dịch

ANDREW THORNEBROOKE
 

Theo thông tấn nhà nước 
Trung Quốc, quân đội 

Trung Quốc đang điều động 
tiêm kích cơ tối tân của họ tới 
các khu vực tranh chấp gay gắt ở 
Biển Đông (South China Sea) và 
Biển Hoa Đông (East China Sea).

Theo hãng thông tấn quốc 
doanh Thời báo Hoàn Cầu của 
Trung Quốc, việc điều động tiêm 
kích cơ tàng hình J-20 này nằm trong 
khuôn khổ huấn luyện quân sự.

Một đại tá Trung Cộng khẳng 
định rằng hoạt động khai triển 
này bảo đảm quân đội Trung 
Cộng “sẵn sàng và có thể sử 
dụng thiết bị này.”

Tiêm kích cơ J-20 này nguyên 
ban đầu được chế tạo từ các bộ 
phận của Nga, cụ thể là động 
cơ, sau đó đã được phân tích sao 
chép lại công nghệ và cải thiện ở 
Trung Quốc. Nhờ đó đã tạo điều 
kiện cho nhà cầm quyền sản 
xuất loại phản lực cơ này trong 
nước. Chiến cơ này dường như 
được thiết kế để cạnh tranh với 
F-22 và F-35 của Hoa Kỳ.

Loại tiêm kích cơ thường 
được gọi là Uy Long (Mighty 
Dragon) này tương đối còn xa lạ 
với nhiều người. Năm 2017, phi 

cơ này chính thức được đưa vào 
phục vụ quân đội, và là một tiêm 
kích cơ tàng hình tương tự như 
F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn 
chưa rõ liệu nó có thực hiện được 
vai trò tác chiến đa năng và đa 
nhiệm vụ không, hay chỉ chuyên 
một lĩnh vực, như tiêm kích cơ 
chiếm ưu thế trên không.

Hồi tháng Ba, Tướng 
Kenneth Wilsbach, chỉ huy Lực 
lượng Không quân Thái Bình 
Dương của Hoa Kỳ cho biết năm 
2021, một chiếc F-35 của Mỹ đã 
chạm trán ở cự ly gần với chiếc 
J-20 trên Biển Đông, nhưng vẫn 
còn quá sớm để khẳng định xem 
tiêm kích cơ này sẽ đóng vai trò 
thế nào trong một cuộc xung đột 
quân sự quy mô lớn.

Ông Wilsbach nói: “Chúng tôi 
gần đây đã có một vụ mà tôi sẽ 
không gọi đó là một cuộc đụng độ, 
nhưng một số chiếc J-20 đã bay 
tương đối gần những chiếc F-35 
của chúng tôi ở Biển Hoa Đông, 
và chúng tôi khá ấn tượng với khả 
năng chỉ huy và điều khiển liên 
quan đến những chiếc J-20 này.”

“Còn khá sớm để khẳng 
định chính xác họ có ý định gì 
với J-20,” ông Wilsbach cho biết. 
“Theo những gì chúng tôi thực 
sự nhìn thấy thì đây là một loại 

phi cơ giành ưu thế trên không.”
Trước đây, Trung Cộng đã 

đưa ra vô số yêu sách lãnh thổ đối 
với nhiều vùng khác nhau trên 
Biển Đông và Biển Hoa Đông, và 
thậm chí còn đi xa đến mức xây 
dựng các đảo nhân tạo có tiền 
đồn quân sự nhằm bành trướng 
dấu chân của mình ở Biển Đông. 
Do đó, hành động khai triển 
này rất có thể sẽ truyền thêm 
sức mạnh cho tham vọng bành 
trướng của nhà cầm quyền.

Một báo cáo của Bộ Ngoại 
giao được công bố hồi tháng Một 
cho thấy rằng những biện pháp 
mà Trung Cộng sử dụng để thổi 
phồng một cách giả tạo các yêu 
sách lãnh thổ “không có cơ sở 
pháp lý nhất quán” trong luật 
pháp hoặc chuẩn tắc quốc tế.

Hành động bành trướng 

ấy, và bây giờ là việc khai triển 
J-20, có thể sẽ tiếp tục làm gia 
tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ 
và Trung Cộng. Các chuyên gia 
cảnh báo rằng chế độ cộng sản 
này rất có thể là đối tượng sẽ 
giao chiến với quân đội Mỹ trong 
một cuộc xung đột quân sự.

Về phương diện này, việc 
khai triển dàn tiêm kích cơ J-20 
có thể được xem là một nỗ lực 
không ngừng của Trung Cộng 
nhằm làm leo thang căng thẳng 
quân sự và thể hiện năng lực 
của chính mình như một cường 
quốc quân sự toàn cầu. 

Chẳng hạn như hồi đầu 
tháng Tư, nhà cầm quyền này 
cũng đã thực hiện một nỗ lực 
tương tự khi chuyển giao các hệ 
thống hỏa tiễn mới cho Serbia. 
Nhân cơ hội đó, sáu phi cơ quân 

sự của Trung Quốc đã bay qua 
không phận NATO. Một số phi 
cơ đã tháo lớp vỏ bọc của hệ 
thống đối phó với pháo sáng và 
đạn gây nhiễu radar (chaff) – 
các hệ thống phòng thủ giúp né 
tránh các cuộc tấn công bằng 
hỏa tiễn – trong một động thái 
rõ ràng nhằm báo hiệu rằng họ 
đã sẵn sàng tham gia xung đột.

Tuy nhiên, hành động vỗ 
ngực tự đắc của Trung Cộng 
không phải là không đi kèm với 
rủi ro. Việc khai triển J-20 có thể 
đồng nghĩa với việc lực lượng 
Trung Quốc sẽ khai triển trong 
thời gian dài hơn và [thực hiện] 
các cuộc tuần tra tiếp cận sâu 
hơn; điều này có thể khiến họ có 
những cuộc chạm trán gần hơn 
với quân đội Hoa Kỳ.

Trái lại thì đây cũng là một 
thời điểm tốt đem lại cho Hoa 
Kỳ và các đồng minh một cơ 
hội để thu thập dữ liệu đánh giá 
sống còn về J-20 trong điều kiện 
tự nhiên, theo đó sẽ cung cấp 
những hiểu biết sâu sắc có giá trị 
để phát hiện ra nhược điểm của 
loại phi cơ này, để rồi cuối cùng 
là hạ gục nó trong trận giao đấu, 
nếu cần thiết.

 
Hồng Ân biên dịch

Trung Cộng điều động tiêm kích cơ tối tân tới Biển Đông và Biển Hoa Đông 

Anh này cho biết sáu ngày 
trước, anh đã đặt mua thực phẩm 
thông qua ban điều hành tổ dân 
phố nhưng đến giờ vẫn chưa nhận 
được. Cơn đói khiến dạ dày của 
anh quặn đau.

“Ban điều hành khu phố bảo 
tôi phải ‘ráng chịu’ trong khi tôi 
đã chịu đựng bốn ngày rồi. Tất cả 
những gì có thể ăn được đều không 
còn nữa, ngoại trừ nước uống.” Anh 
nói như vậy với công an trong một 
cuộc gọi, và sau đó đăng tải đoạn 
ghi âm cuộc gọi này lên mạng.

Nhưng câu trả lời của công an 
đã dập tắt mọi hy vọng cho việc tìm 
thức ăn. Vị công an này nói rằng 
ngay cả khi anh bị bắt thì người ta 
sẽ lập tức đưa anh về nhà, và nói 
thêm rằng đồn công an cũng không 
thể tiếp nhận anh.

Nỗ lực tuyệt vọng chống lại 
cái đói của người đàn ông này 
phản ánh một hiện thực thu nhỏ 
về những thống khổ mà nhiều cư 
dân Thượng Hải phải nếm trải 
trong cuộc phong tỏa. Chính quyền 
Trung Cộng khẳng định biện đây là 
giải pháp hiệu quả nhất trong việc  
ngăn chặn đợt bùng phát biến thể 
Omicron đang gia tăng. Cư dân ở 
một số quận đã bị giam hãm trong 
nhà trong hơn một tháng nay.

Chính quyền thành phố chỉ bắt 
đầu nới lỏng các đợt phong tỏa từ 
hôm 11/04 dưới áp lực ngày càng gia 
tăng. Nhưng các chính sách cứng 
rắn này đã làm tê liệt nền kinh tế 
của thành phố và gây hoảng loạn. 
Tại trung tâm tài chính Trung Quốc 
có 26 triệu dân này, cảm giác đói 
khát, tâm trạng thất vọng, và sự 
túng quẫn liều lĩnh đang khởi phát.

Tính đến ngày 12/04, chỉ trong 
vòng sáu ngày, các ca nhiễm tại 
thành phố này dao động ở mức trên 
20,000 – gấp hơn năm lần con số 
được báo cáo hồi cuối tháng Ba khi 
đợt phong tỏa đầu tiên có hiệu lực. 
Mặc dù các chuyên gia và người dân 
địa phương đã liên tục hoài nghi 
không biết các số liệu của Trung 
Quốc có đáng tin cậy hay không.

mặc dù trung tâm này có sức chứa 
lên đến 1,000 người. Bài đăng của 
cô ấy và bất kỳ đề cập nào về cơ sở 
này đã bị xóa khỏi Weibo.

Một phụ nữ khác gần 80 tuổi 
cũng mô tả tình huống tương tự 
sau khi được đưa đến một trung 
tâm cách ly dã chiến ở Phố Đông. 
Trong một bài đăng thu hút 107,000 
lượt thích trên Weibo, bà kể với 
con trai về trải nghiệm của bà 
rằng không có gối, không có chăn, 
không có ga trải giường, và không 
có nước. Hơn 90 người phải dùng 
chung hai hoặc ba phòng vệ sinh. 
Các bức ảnh người con trai chia sẻ 
trên mạng cho thấy rác và các tấm 
bìa carton được trải nền nhà ẩm 
ướt đầy những bùn đất.

Bà kể: “Rất khó để vào được nhà 
vệ sinh, nhưng vì tuổi tác đã cao, 
nên tôi cần đi vệ sinh nhiều lần 
hơn so với những người trẻ tuổi.” 
Bà cho biết thêm rằng bà chỉ ngủ 
được ba đến bốn giờ mỗi ngày kể từ 
khi đến cơ sở này.

Thảm kịch có thể tránh được
Việc trị bệnh tiếp tục là một vấn 
đề đối với những người già yếu và 
bệnh tật.

Mới đây, ông Quách, một 
người đàn ông 65 tuổi bị giới hạn 
trong căn hộ tầng hai của mình ở 
Thượng Hải, đã nhảy xuống từ ban 
công căn hộ trong một hành động 
liều lĩnh để tìm kiếm sự trợ giúp 
y tế cho người mẹ 90 tuổi đang bị 
bệnh viêm phổi, huyết áp cao và 
các vấn đề về tim. Nhà chức trách 
đã phong tỏa tòa nhà bằng khóa sắt 
trong nhiều ngày. Ông nói, xe cấp 
cứu sẽ không đến, và các cuộc gọi 
đến mọi đường dây nóng công cộng 
đều không có hồi âm.

Ông nói với The Epoch Times: 
“Chính quyền này đang loạn hết 
lên rồi. Từ trên xuống dưới… ai 
cũng đùn đẩy trách nhiệm.”

Khi được The Epoch Times hỏi 
về hoàn cảnh của ông Quách, một 
nhân viên trong ban điều hành tổ 
dân phố nói rằng tất cả các nhân 
viên biên chế đều đang bị cách ly. 
Bà cho biết hiện trung tâm đang 
được một nhóm tình nguyện viên 
tiếp tế nhân lực, trong đó có bà.

Tuy nhiên, các quan chức đã 
nhanh chóng phản ứng sau khi ông 
Quách lên mạng kêu cứu – nhưng 
không phải để cung cấp sự hỗ trợ. 
Trớ trêu thay, họ đã gọi cho cháu 
trai của ông Quách đề nghị xóa bài 
đăng đó. Ông Quách ngậm ngùi 
cay đắng: “Lúc trước thì không 

WANG ZHAO/AFP/GETTY IMAGES

Một tiêm kích cơ tàng 
hình J-20 của Trung 
Quốc biểu diễn tại 
Airshow China 2018 ở 
Chu Hải, tỉnh Quảng 
Đông, miền nam 
Trung Quốc vào ngày 
06/11/2018.
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Không chừa một ai
Thức ăn là câu hỏi hàng đầu luôn 
quẩn quanh trong tâm trí những cư 
dân Thượng Hải phải ở trong nhà. 
Các kệ hàng thực phẩm trống rỗng, 
lương thực tiếp tế ít ỏi từ chính 
quyền, và việc giao hàng không 
được bảo đảm đã đẩy người dân 
vào tình cảnh nguy khốn – mặc dù 
chính quyền thành phố vẫn lặp đi 
lặp lại cam đoan rằng nguồn tiếp tế 
rất dồi dào.

Những người giàu có cũng 
không thoát khỏi khó khăn này. 
Tỷ phú Cathy Xu Xin (Từ Tân), 
được mệnh danh là nữ hoàng đầu 
tư mạo hiểm của Trung Quốc, có 
cổ phần trong nhiều ứng dụng mua 
sắm thực phẩm hiện rất cần thiết 
cho người dân Trung Quốc trong 
tình trạng phong tỏa. Trong một 

bài đăng trên mạng xã hội, bà cho 
biết rằng gần đây bà đã nhờ những 
người hàng xóm thêm bà vào một 
nhóm mua sữa và bánh mì trực 
tuyến với số lượng lớn để cung cấp 
cho một gia đình lớn.

Giữa lúc họ đang phải chật vật 
để có được thức ăn, một cảnh quay 
xuất hiện cho thấy những chuyến 
xe tải chở nông sản quyên góp đi 
thẳng đến các bãi đổ rác, càng làm 
dấy lên sự phẫn nộ của công chúng.

Những tài xế xe tải vẫn chưa 
thể tìm được nơi chứa số hàng này. 
Trong các video lan truyền trên 
mạng xã hội Trung Quốc, các tài xế 
xe tải từ các tỉnh khác bực tức la lối 
chính quyền qua điện thoại sau khi 
thấy rằng bản thân họ – và số thực 
phẩm quyên góp mà họ chở từ cách 
đó hàng trăm dặm – bị mắc kẹt trên 

đường phố.
Một video có mức lan truyền 

rộng rãi cho thấy trong một bãi đậu 
xe, nơi một tài xế xe tải lớn tiếng 
nói: “Đừng nói chuyện hàng hóa đắt 
đỏ thế nào. Tôi đang dùng cả tính 
mạng của mình để giúp Thượng 
Hải, nhưng giờ tôi không có chút đồ 
ăn thức uống nào.” Ông ấy đến từ 
thành phố cảng Thanh Đảo, phía 
đông tỉnh Sơn Đông và đã đợi ở đây 
hơn một ngày sau khi đến.

Tử vong và cách ly
Làm sao để không chết đói không 
phải là mối lo duy nhất của người 
dân Thượng Hải. Trẻ em đã bị tách 
khỏi cha mẹ nếu các em có kết quả 
xét nghiệm virus khác với cha mẹ. 
Người lớn tuổi đã phải chật vật 
trong các cơ sở y tế đầy ca nhiễm 
COVID-19, và một con số chưa xác 
định người cao tuổi đã qua đời ở 
đó sau khi nhiễm chủng virus này 
hoặc do thiếu sự chăm sóc.

Ông Trần, con trai của một cụ 
bà 86 tuổi ở Trung tâm Chăm sóc 
Lão niên Từ Hối, cho biết một nửa 
trong số 200 người ở trung tâm này 
bị bệnh, trong đó bao gồm gần như 
toàn bộ nhân viên chăm sóc.

Mẹ ông bị sốt 102.2 độ F (39 độ 
C) trong bốn ngày nhưng không 
nhận được sự chăm sóc của cơ sở y 
tế này. Sau khi gọi một lượt đến tất 
cả các đường dây nóng công cộng, 
đến ngày 12/04 ông Trần mới nhận 
được cuộc gọi lại từ tổng đài 120, 
đường dây nóng y tế khẩn cấp, bảo 
gia đình ông “hãy đợi”, ông nói với 
The Epoch Times. Thành phố này 
không báo cáo bất kỳ trường hợp tử 
vong nào liên quan đến COVID-19.

Đối với những người có kết 
quả xét nghiệm dương tính, họ và 
những người tiếp xúc gần với họ sẽ 
được đưa đến các trung tâm cách ly 
tập trung, bất kể điều kiện vệ sinh 
tại các cơ sở đó như thế nào.

Hồi đầu tháng Tư, hàng chục 
xe tải chở người dân địa phương 
đến Ôn Gia Đãng, một bệnh viện 
dã chiến mới được xây một nửa tọa 
lạc tại quận Phố Đông, phía đông 
Thượng Hải. Họ mặc bộ đồ bảo hộ 
trắng, chờ hàng giờ trước cổng vào 
bằng kim loại. Hàng chục bao rác 
chất thành đống ở phía sau cánh 
cổng này.

Người phụ nữ quay video cho 
biết các suất ăn bọc trong ni-lông 
được xếp chồng lên nhau trên nền 
đất đầy bụi bặm để mọi người đến 
lấy, và toàn khu chỉ có một nhà vệ 
sinh – vốn không xả được nước – 

thấy bóng ai, giờ thì xuất hiện rồi.”
Mới đây, ông Lang Hàm Bình 

(Larry Hsien Ping Lang), một nhà 
kinh tế học nổi tiếng của Trung 
Quốc, đã mất mẹ sau khi những 
biện pháp kiềm chế COVID-19 ở 
Thượng Hải khiến cho việc điều 
trị y tế cho bà bị chậm trễ. Cụ bà 98 
tuổi mắc chứng suy thận này phải ở 
ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện 
bốn giờ đồng hồ để chờ kết quả xét 
nghiệm âm tính với virus. Bà đã 
qua đời trong lúc chờ đợi.

Ông Lang viết trong một bài 

đăng trên mạng xã hội: “Chúng ta 
có thể tránh được thảm kịch này. 
Dựa trên những chẩn đoán trước 
đây, mẹ tôi chỉ cần chích một liều 
[cho thận] là sẽ ổn.” Cuối cùng ông 
đã được phép rời khỏi khu phố của 
mình để đến bệnh viện sau những 
cuộc đôi co dài hơi với chính quyền, 
và cũng chính lúc đó người mẹ ốm 
yếu của ông đã ra đi mãi mãi.

Phẫn nộ
Tính đến ngày 13/04, tối thiểu 15 triệu 
cư dân vẫn bị giam hãm trong nhà.

Để giải tỏa cơn giận dữ, cư dân ở 
một số khu vực lân cận từ ban công 
của các tòa nhà chung cư cao tầng 
đã đập nồi niêu và gào thét.

Các video được chia sẻ với The 
Epoch Times cũng cho thấy người 
dân địa phương đồng thanh hét lên 
“Hãy tiếp tế cho chúng tôi”, và có đoạn 
còn xô xát với một nhân viên chống 
dịch mặc trang phục bảo hộ trắng.

Mới đây, cả thị trưởng thành phố 
và một quan chức cao cấp của chính 
quyền đều không được đón tiếp một 
cách nồng hậu khi họ đến thăm các 
khu dân cư.

Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan 
(Sun Chunlan) được các cư dân 
chào đón bằng tiếng la hét từ cửa sổ 
căn hộ của họ rằng họ “đang chết 
đói” và yêu cầu gửi thức ăn đến.

Ông Lý Cường (Li Qiang), Bí thư 
Thành Ủy Thượng Hải, bị một vài 
người phụ nữ dồn vào thế khó xử khi 
họ nói ra những lời phàn nàn tương tự.

Một người phụ nữ đang dắt một 
chú chó đi dạo nói: “Ông đã phạm 
một tội ác với đất nước. Ông nên 
cảm thấy xấu hổ trước tổ tiên và 
Trời Đất,” theo một video đang lan 
truyền trên mạng.

Sự nhiệt tình của các quan chức 
địa phương chịu trách nhiệm kiểm 
soát đại dịch ở tuyến đầu dường 
như cũng đang suy yếu.

Ông Ngô Dĩnh Xuyên (Wu 
Yingchuan), được bổ nhiệm chức bí 
thư chi bộ đảng khu dân cư Xương 
Lý Hoa Viên (Changli Garden) 
hồi cuối tháng 11/2021, đăng một 
lá đơn từ chức trên mạng xã hội. 
Ông nói rằng họ đã cố gắng hết 
sức để giúp đỡ người dân nhưng 
bị kẹt giữa chính sách của chính 
quyền và nhu cầu của 4,000 cư dân.

Hơn hai tuần rồi họ không được 
tắm. Các nhân viên của anh đang 
đổ bệnh vì suy kiệt và virus. Số 
lượng cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ mỗi 
ngày đã vắt kiệt cảm xúc. Nhưng 
họ không có nhân lực và năng lực 
để cung cấp sự trợ giúp thiết thực.

“Mệnh lệnh của cấp trên là trên 
hết. Nhưng những người đưa ra 
những mệnh lệnh không thể hủy bỏ 
này chưa bao giờ đến địa điểm xét 
nghiệm nucleic này,” ông viết. “Họ 
có thể không biết… vì một mệnh 
lệnh như vậy, mà biết bao nhân viên 
tuyến đầu và tình nguyện viên sẽ bị 
nhiễm bệnh và biết bao người mất 
ăn mất ngủ.”

Theo một quan chức ủy ban đã 
xác nhận tính xác thực của bức thư 
này khi được The Epoch Times gọi 
đến, ông Ngô hiện vẫn đang làm việc.

“Từng câu từ trong bức thư này 
đều là sự thật,” viên chức này nói.

Bản tin có sự đóng góp của Lạc Á và 
Hồng Ninh
Khánh Ngọc biên dịch

Cách biện pháp cứng 
rắn với COVID-19 của 
Bắc Kinh đẩy cư dân 
thành phố Thượng 
Hải đến bờ vực của 
sự cùng quẫn

Sự đói khổ trong thành phố Thượng Hải     bị phong tỏa
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Những người 
có kết quả xét 
nghiệm dương 
tính, họ và 
những người 
tiếp xúc gần 
với họ sẽ được 
đưa đến các 
trung tâm cách 
ly tập trung, 
bất kể điều 
kiện vệ sinh 
tại các cơ sở đó 
như thế nào.

Bộ Ngoại giao 
Nga cũng lưu 
ý rằng các 
nhà lập pháp 
khác, trong 
đó có Chủ 
tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi 
(Dân Chủ–
California), đã 
bị cấm đi du 
lịch đến Nga .

Điện Capitol 
ở Thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn, hôm 
30/01/2018. 

15TRIỆU
Tính đến ngày 13/04, tối 
thiểu 15 triệu cư dân vẫn 
bị giam hãm trong nhà.
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Công an và các
quan chức mặc trang 
phục bảo hộ tại một 

khu phố bị phong tỏa 
tại Thượng Hải

hôm 15/03/2022. 

Một phụ nữ đứng
trong căn hộ nhìn ra 

ngoài trong cuộc phong 
tỏa COVID-19 ở quận 
Tĩnh An, Thượng Hải 

hôm 09/04/2022.

Một người đàn ông 
ngó xuống đường qua 

khung cửa sổ trong đợt 
phong tỏa chống dịch 
COVID-19 ở quận Tĩnh 
An, thành phố Thượng 
Hải hôm 12/04/2022.

Hình ảnh một trung 
tâm cách ly ở quận Phố 

Đông, Thượng Hải,
hồi đầu tháng 04/2022. 

Một nhân viên mặc đồ 
bảo hộ đang nhận thức 
ăn từ một người giao 
hàng tại một khu dân cư 
trong tình trạng phong 
tỏa ở Thượng Hải vào 
ngày 29/03/2022.
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vực Biển Baltic có bao gồm vũ khí 
hạt nhân hay không. “Điều này sẽ 
được đề cập trong một phiên họp 
riêng của tổng thống.”

Ông Arvydas Anusauskas, Bộ 
trưởng Quốc phòng Lithuania, đã 
nhanh chóng bác bỏ những bình 
luận của ông Medvedev, nói rằng 
chúng không có gì mới và Nga đã 
khai triển hỏa tiễn hành trình trang 
bị vũ khí hạt nhân trong khu vực 
này suốt nhiều năm qua.

“Các mối đe dọa hiện tại của 
Nga nghe khá kỳ lạ khi chúng ta 
biết rằng, ngay cả khi không có 
tình hình an ninh hiện tại, họ vẫn 
giữ các vũ khí đó [ở khoảng cách 
60 dặm hay 96 km] từ biên giới của 
Lithuania,” Bộ trưởng Quốc phòng 
này nói. “Vũ khí hạt nhân luôn 
được cất giữ ở Kaliningrad… Các 
quốc gia trong khu vực này hoàn 
toàn nhận thức được điều này.”

Kaliningrad
Kaliningrad là một vùng đất trên 
Biển Baltic nằm giữa các thành viên 

NATO là Lithuania và Ba Lan, và có 
một tầm quan trọng đặc biệt đối với 
chiến trường ở vùng Bắc Âu. Trước 
đây, cảng Koenigsberg thuộc nước 
Phổ, thủ phủ của Đông Phổ, nằm 
cách London và Paris chưa đầy 870 
dặm (1,400 km) và cách Berlin 310 
dặm (498 km).

Năm 2018, Nga cho biết họ đã 
khai triển hỏa tiễn Iskander tới 
Kaliningrad, nơi bị Hồng quân 
chiếm vào tháng 04/1945 và 
nhượng lại cho Liên Xô tại hội 
nghị Potsdam.

Iskander, được NATO gọi là 
SS-26 Stone, là một hệ thống hỏa 
tiễn đạn đạo chiến thuật tầm ngắn 
có thể mang cả đầu đạn hạt nhân 
và thông thường. Tầm bắn chính 
thức của nó là khoảng 300 dặm 
(482 km) nhưng một số nguồn tin 
quân sự phương Tây nghi ngờ tầm 
bắn của nó có thể xa hơn nhiều.

“Không một người bình thường 
nào lại muốn giá cao hơn và thuế 
cao hơn, căng thẳng leo thang 
dọc theo biên giới, các hệ thống 
Iskander, vũ khí siêu thanh, và 
các chiến hạm có trang bị vũ khí 
hạt nhân cách nhà của họ gần 
một cánh tay theo đúng nghĩa 
đen,” ông Medvedev nói trong 
bình luận của mình về việc Phần 
Lan và Thụy Điển có khả năng gia 
nhập NATO.

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

Đi ngủ lúc 10 giờ tối có thể giúp 
bảo vệ trái tim của bạn
Một trong những nhà khoa học trong 
nghiên cứu chuyên về giấc ngủ đã giải 
thích rằng thời gian đi ngủ tác động đến 
sức khỏe có thể liên quan đến đồng hồ 
sinh học 24 giờ trong cơ thể của bạn. 
Ông lưu ý rằng mặc dù dữ liệu không thể 
hiện mối quan hệ nguyên nhân–hậu quả, 
nhưng kết quả đã chứng minh rằng thời 
điểm đi ngủ có thể phá vỡ nhịp sinh học 
và gây bất lợi cho sức khỏe.

Nghiên cứu trước đây đã xem xét và 
tìm thấy mối liên hệ giữa thời gian ngủ và 
bệnh tim mạch. Tuy nhiên, mối quan hệ 
giữa một người đi ngủ giờ nào 
và bệnh tim mạch không phải là 
chủ đề của nhiều nghiên cứu.

Dữ liệu được thu thập 
từ 103,712 người Anh 
tham gia trong hơn bảy 
ngày với một gia tốc 
kế. Sau đó, các nhà 
nghiên cứu đã loại 
hơn 15,000 người ra 
khỏi nghiên cứu vì 
dữ liệu được cung cấp 
có chất lượng thấp hoặc 
không đầy đủ. Họ cũng 
loại trừ những người tham 
gia đã được chẩn đoán bị bệnh 
tim, ngưng thở khi ngủ, hoặc 
mất ngủ trước hoặc trong quá 
trình thu thập dữ liệu.

Cuối cùng, các nhà nghiên 
cứu đã sử dụng mẫu của 
88,026 người. Độ tuổi trung 
bình của những người này là 
từ 61 tuổi, và 58% người tham gia là phụ 
nữ. Những người tham gia đã được theo 
dõi trong 5.7 năm tiếp theo. Trong suốt 
thời gian đó, các nhà nghiên cứu đo thời 
gian ngủ được báo cáo [lần lượt là] trước 
10 giờ đêm; từ 10 giờ đêm đến 10:59 giờ 
đêm; từ 11 giờ đêm đến 12 giờ đêm hoặc 
lúc nửa đêm hoặc muộn hơn.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm soát 
tuổi và giới tính trong khi phân tích dữ 
liệu, và thấy rằng những người đã đi ngủ 
trong khoảng từ 10 giờ đêm đến 10:59 giờ 
đêm có tỷ lệ bệnh tim mạch thấp nhất. 

Kết quả cho thấy những người đã đi 
ngủ vào hoặc sau nửa đêm có nguy cơ 
bệnh tim cao hơn 25% khi so sánh với 
những người đi ngủ từ 10 giờ đêm đến 
10:59 giờ đêm.

Thật thú vị, nguy cơ với những người 
ngủ trước 10 giờ đêm cũng tương tự ở 
mức 24%. Những người đã luôn luôn đi 

ngủ trong khoảng từ 11 đêm đến nửa 
đêm có nguy cơ bệnh tim cao hơn 12%. 
Sau khi phân tích sâu hơn kết hợp với 
giới tính, các nhà nghiên cứu phát hiện 
rằng phụ nữ có nguy cơ cao hơn nam 
giới. 

Một trong những nhà nghiên cứu, 
tiến sĩ David Plans, đã nhận xét trong 
một thông cáo báo chí:

“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng 
thời gian tối ưu để đi ngủ là một điểm đặc 
trưng trong chu kỳ 24 giờ của cơ thể và sự 
sai lệch có thể gây hại cho sức khỏe. Thời 
gian rủi ro nhất là sau nửa đêm, có khả 

năng vì nó có thể làm giảm khả 
năng nhìn thấy ánh sáng buổi 

sáng, [cũng như] cài đặt lại 
đồng hồ cơ thể. 

Trong khi những 
phát hiện không thể 
hiện được mối liên hệ 
nguyên nhân–kết quả, 
thời gian đi ngủ đã 
xuất hiện dưới dạng 
yếu tố nguy cơ tim 

mạch tiềm ẩn – độc lập 
với các yếu tố nguy cơ và 

đặc điểm giấc ngủ khác. 
Nếu phát hiện của chúng tôi 

được xác nhận trong các nghiên 
cứu khác, thời gian ngủ và giữ 
nguyên tắc giấc ngủ cơ bản có 
thể là mục tiêu sức khỏe cộng 
đồng chi phí thấp để giảm nguy 
cơ bệnh tim.”

Thiếu ngủ có liên quan 
đến bệnh tim
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh thiếu 
máu cơ tim và đột quỵ là hai nguyên 
nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn 
cầu trong năm 2019. Mặc dù đã có sự sụt 
giảm đáng kể về bệnh tim mạch, nhưng 
các tình trạng bệnh trong nhóm này vẫn 
tiếp tục là những nguyên nhân chính ảnh 
hưởng sức khỏe và mất đi tính mạng.

Tình trạng thiếu ngủ phổ biến góp 
phần làm tăng tỷ lệ bị bệnh tim và có 
thể có một mối liên hệ cơ bản với việc 
gia tăng tỷ lệ bị bệnh và tử vong do tim 
mạch.

Một đánh giá hệ thống về các tài liệu 
được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Tim 
mạch Hoa Kỳ bao gồm 74 nghiên cứu 
với 3,340,684 người tham gia. Dữ liệu 
cho thấy rằng khi có sự sai biệt về thời 

JOSEPH MERCOLA 

N
gày càng có nhiều bằng 
chứng cho thấy thiếu ngủ 
làm tăng nguy cơ tim mạch 
của bạn. Một nghiên cứu 
được công bố trên Tạp chí 

European Heart Journal Digital Health 
cho thấy rằng không chỉ thời lượng ngủ 
mà thời điểm bạn đi ngủ cũng tạo nên sự 
khác biệt trong sức khỏe của bạn.

Thiếu ngủ ngắn hạn có thể ảnh hưởng 
đến óc phán đoán, khả năng học hỏi, và 
tâm trạng của bạn, đồng thời làm tăng 
nguy cơ bị tai nạn hoặc chấn thương. 

Số giờ ngủ cần thiết tùy thuộc vào độ 
tuổi của bạn. Người từ 18 tuổi trở lên tốt 
nhất nên ngủ liên tục từ 7–9 giờ mỗi đêm.

Vào năm 2016, Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh [Hoa Kỳ] cho 
biết cứ 3 người trưởng thành thì có 1 
người không ngủ đủ giấc. Khi xem xét 
dữ liệu, họ phát hiện ra rằng thời lượng 
ngủ thay đổi giữa các tiểu bang; số người 
trưởng thành sống ở các tiểu bang ở khu 
vực đông nam của Hoa Kỳ và Dãy núi 
Appalachian ngủ đủ 7 giờ mỗi đêm ít hơn 
các khu vực khác.

Những lý do khiến mọi người không 
ngủ đủ giấc thay đổi khác nhau. Theo 
Phân loại Quốc tế về Rối loạn Giấc ngủ, 
có khoảng 90 tình trạng giấc ngủ khác 
nhau. Nhiều người có triệu chứng buồn 
ngủ vào ban ngày, khó ngủ hoặc ngủ 
không sâu giấc, hoặc cảm giác hoặc cử 
động bất thường xảy ra trong khi ngủ.

Một giấc ngủ ngon là nền tảng của 
hạnh phúc – điều quan trọng này đã 
được hầu hết các chuyên gia y tế công 
nhận. Nghiên cứu hiện tại đều củng cố 
rằng chúng ta nên đạt được giấc ngủ trọn 
vẹn để có sức khỏe tốt.

ALDGRA FREDLY

Hôm 12/04, nội các Nhật 
Bản đã đồng ý phong tỏa 

tài sản của 398 người Nga, trong 
đó có cả hai con gái của Tổng 
thống Nga Vladimir Putin, như 
một phần của các biện pháp 
trừng phạt mới đối với Moscow 
về cuộc xâm lược Ukraine.

Vòng trừng phạt này bao gồm 
việc phong tỏa tài sản của các con 
gái ông Putin, cô Maria Vorontsova 
và cô Katerina Tikhonova, 
cũng như tài sản của vợ Ngoại 
trưởng Nga Sergei Lavrov, nâng 
tổng số người Nga bị Nhật 
Bản trừng phạt lên 499 người.

Ngoài ra, Kyodo News đưa 
tin cho biết Nhật Bản sẽ áp đặt 
các lệnh trừng phạt thêm 28 tổ 
chức Nga và hai ngân hàng Nga 
– Sberbank và Alfa-Bank — sẽ 
có hiệu lực từ ngày 12/05.

Chánh văn phòng Nội các 

Hirokazu Matsuno cho biết, “Để 
ngăn chặn cuộc khủng hoảng 
leo thang hơn nữa, để đạt được 
lệnh ngừng bắn càng sớm càng 
tốt và chấm dứt cuộc xâm lược 
của Nga vào Ukraine, đất nước 
chúng ta phải áp đặt các biện 
pháp trừng phạt cứng rắn lên 
Moscow trong khi làm việc với 
cộng đồng quốc tế.”

Nhật Bản cũng đã quyết định 
cấm nhập cảng thức uống có cồn 
của Nga, bao gồm rượu vodka, 
cũng như các sản phẩm máy 
móc và gỗ xẻ, bắt đầu từ ngày 
19/04, với tổng số 38 mặt hàng bị 
áp dụng lệnh cấm này.

Bình luận về than nhập cảng 
từ Nga, Bộ trưởng Công nghiệp 
Koichi Hagiuda cho biết Nhật 
Bản “sẽ đánh giá cẩn thận nhu 
cầu điện cho mùa hè và mùa 
đông, cũng như ảnh hưởng đối 
với các ngành công nghiệp.”

Ông Hagiuda trước đó đã nói 

rằng Nhật Bản sẽ tìm các giải 
pháp thay thế để giảm phụ thuộc 
vào than nhập cảng từ Nga như 
một phần của các biện pháp trừng 
phạt chống lại Moscow. Nga chiếm 
11% tổng lượng than nhập cảng 
của Nhật Bản trong năm 2021.

Hôm 23/03, Thủ tướng 
Fumio Kishida cho biết Nhật 
Bản sẽ không rút khỏi dự án 
khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) 
Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông 
của Nga, đồng thời nói rằng dự 
án này “vô cùng quan trọng” 
đối với an ninh năng lượng của 
Nhật Bản.

Tập đoàn Mitsui và 
Mitsubishi của Nhật Bản lần 
lượt nắm giữ 12.5% và 10.5% cổ 
phần trong dự án Sakhalin-2, 
trong khi tập đoàn Gazprom 
PJSC do nhà nước Nga điều 
hành sở hữu 50% cổ phần. Tập 
đoàn Shell, nắm giữ 27.5% cổ 
phần, đã rời khỏi dự án này để 

đáp trả cuộc chiến ở Ukraine.
Nước này đã áp đặt một loạt 

các biện pháp trừng phạt Nga vì 
cuộc chiến ở Ukraine, trong đó 
có các lệnh trừng phạt nhắm vào 
ông Putin và một số nhà lãnh 
đạo khác của Nga. Họ cũng hạn 
chế xuất cảng một số hàng hóa 
sang Nga và cấm các ngân hàng 
Nga tham gia vào mạng lưới liên 
ngân hàng toàn cầu SWIFT.

Hôm 04/03, để hỗ trợ Ukraine, 
ông Kishida cho biết Nhật Bản sẽ 
cung cấp cho Ukraine các thiết 
bị quốc phòng như áo chống đạn 

và mũ bảo hộ, đồng thời cam kết 
tiếp nhận người tị nạn Ukraine 
ngay cả khi họ không có người 
thân ở Nhật.

Nga đã đưa Nhật Bản vào 
danh sách “các quốc gia không 
thân thiện” và đình chỉ các cuộc 
đàm phán hiệp ước hòa bình với 
Nhật Bản để trả đũa các lệnh 
trừng phạt của Tokyo đối với 
cuộc xâm lược Ukraine. Nhật 
Bản đã mạnh mẽ lên án quyết 
định này.

Thanh Tâm biên dịch

LORENZ DUCHAMPS

Hôm 14/04, Cựu Tổng thống 
(TT) Nga Dmitry Medvedev 

cảnh báo rằng khu vực Biển Baltic 
có thể sẽ không còn là khu vực “phi 
hạt nhân hóa” nếu Phần Lan và 
Thụy Điển gia nhập NATO.

Ông Medvedev, một trong những 
đồng minh thân cận nhất của TT 
Vladimir Putin, hiện là Phó Chủ tịch 
Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra lời 
đe dọa hạt nhân một ngày sau khi Thủ 
tướng Phần Lan Sanna Marin cho 
biết Helsinki đang tiến gần hơn tới 
khả năng gia nhập NATO và sẽ đi đến 
một kết luận “trong vòng vài tuần”.

“Trong trường hợp này, sẽ 
không thể nói về tình trạng phi hạt 
nhân hóa của vùng Baltic nữa. Sự 
cân bằng phải được khôi phục,” ông 
Medvedev nói trên kênh Telegram 
cá nhân của mình.

Phần Lan có chung đường biên 
giới dài nhất của Liên minh Âu 
Châu với Nga, dài 832 dặm (1,339 
km). Cuộc chiến đang diễn ra ở 
Ukraine đã gây ra một làn sóng ủng 
hộ gia nhập NATO ở Phần Lan và 
Thụy Điển, hai quốc gia Bắc Âu 
trung lập về mặt quân sự.

“Nếu Thụy Điển và Phần Lan gia 
nhập NATO, thì chiều dài đường biên 

giới trên bộ của liên minh này với 
Liên bang Nga sẽ tăng hơn gấp đôi,” 
ông Medvedev nói, đồng thời lưu 
ý rằng Moscow sẽ buộc phải “tăng 
cường nghiêm túc” hệ thống phòng 
thủ trên bộ, hải quân, và phòng không 
trong vùng biển của Vịnh Phần Lan.

“Đương nhiên, chúng tôi sẽ phải 
củng cố những đường biên giới 
này,” ông nói. “Cho đến nay, Nga đã 
không thực hiện các biện pháp như 
vậy và sẽ không áp dụng chúng. Nếu 
chúng tôi bị ép buộc – thì… chúng 
tôi đã không đề nghị điều đó.”

Đây không phải là lần đầu tiên 
Moscow đưa ra những lời đe dọa 
hạt nhân, mặc dù những bình luận 
của một quan chức nổi bật của Điện 
Kremlin này là một trong những 
bình luận cứng rắn nhất.

Phát ngôn viên Điện Kremlin 
Dmitry Peskov nói với các phóng viên 
sau khi được yêu cầu đưa ra bình luận 
về tuyên bố của ông Medvedev rằng, 
“Điều này đã được nói đến nhiều 
lần”, và ông Putin đã ra lệnh “củng 
cố sườn phía tây của chúng tôi,” do 
NATO đang mở rộng về phía đông.

“Tôi không thể nói… Sẽ có toàn 
bộ danh sách các biện pháp, các 
bước cần thiết,” ông Peskov nói sau 
khi được hỏi liệu việc khai triển 
thêm cơ sở hạ tầng quân sự ở khu 
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Tổng thống Nga Vladimir 
Putin (bên phải) và 
Phó chủ tịch Hội 
đồng An ninh Dmitry 
Medvedev gặp gỡ các 
thành viên chính phủ tại 
Moscow, Nga, vào ngày 
15/01/2020. 

Đi ngủ lúc 10 giờ tối có thể giúp bảo vệ trái tim của bạn.
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Các nhà 
nghiên cứu 
đã kiểm soát 
tuổi và giới 
tính trong khi 
phân tích dữ 
liệu, và thấy 
rằng những 
người đã đi 
ngủ trong 
khoảng từ 10 
giờ đêm đến 
10:59 giờ đêm 
có tỷ lệ bệnh 
tim mạch 
thấp nhất. 

Giờ đi ngủ có quyết định sức khỏe 
tim mạch của bạn không?

Một giấc ngủ ngon 
là nền tảng của 
hạnh phúc – điều 
quan trọng này đã 
được hầu hết các 
chuyên gia y tế 
công nhận.
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Trong trường 
hợp này, sẽ 
không thể nói 
về tình trạng 
phi hạt nhân 
hóa của vùng 
Baltic nữa. Sự 
cân bằng phải 
được khôi phục.
Cựu Tổng thống Nga 
Dmitry Medvedev 

ĐÔNG  DƯƠNG

Nhật Bản tiếp tục trừng phạt Nga, phong tỏa 
tài sản của con gái ông Putin

Nga cảnh báo khai triển vũ khí
hạt nhân gần Phần Lan, Thụy Điển 
nếu 2 nước này gia nhập NATO

ALDGRA FREDLY

Bắc Hàn đã tổ chức sinh nhật 
lần thứ 110 của nhà lãnh 

đạo quá cố của nước này hôm 
15/04, nhưng không có dấu hiệu 
về cuộc duyệt binh trình diễn các 
vũ khí mới nhất của quốc gia. 

Hãng thông tấn nhà nước 
Bắc Hàn đã phô trương cảnh 
phim quay trực tiếp một dạ hội ở 
Quảng trường Kim Nhật Thành 
sau hoàng hôn hôm 15/04, cảnh 
phim không cho thấy dấu hiệu 
của một cuộc diễn hành quân sự 
mong đợi được diễn ra. 

Theo Cơ quan Thông tấn 
Trung ương của Bắc Hàn do nhà 
nước điều hành (KCNA), tất cả 
những người tham dự tại Quảng 
trường Kim Nhật Thành “đã cất 
cao giọng hoan hô nồng nhiệt” khi 
nhà lãnh đạo Kim Jong Un của 
Bắc Hàn xuất hiện, và thêm vào đó 
là một màn pháo hoa chào mừng. 

KCNA đưa tin rằng các cụm 
từ như “độc lập chính trị” và “tự 
lực phòng ngự” đã được phô bày 

ở khu công nghiệp liên hợp để 
tượng trưng cho con đường dẫn 
đến thành công của quốc gia. 

Hãng thông tấn này cho biết 
rằng lễ hội “miêu tả một cách 
nghệ thuật” quê nhà của ông 
Kim Nhật Thành và “ngọn núi 
thiêng của cách mạng – núi 
Trường Bạch”. Các cư dân cũng 
đã có thể chụp ảnh ở mặt tiền 
của những mái vòm được thắp 
sáng với những cụm từ như 
“Bình Nhưỡng Là Tốt Nhất” 
và “Chúng Ta Là Những Người 
Hạnh Phúc Nhất Thế Giới.”

Bình Nhưỡng thường tổ chức 
một cuộc diễn hành quân sự vào 
Ngày Mặt Trời – sinh nhật nhà 
sáng lập nước này, ông Kim Nhật 
Thành – để phô bày các loại vũ khí 
mới. Sự kiện vào ngày 15/04 này 
cũng được xem như ngày lễ quốc 
gia quan trọng nhất ở Bắc Hàn. 

Hôm 15/04, chuyên trang dịch 
vụ tin tức NK News đã trích dẫn 
những người ẩn danh nhận là đã 
nghe thấy âm thanh của “những 
chiếc phản lực cơ và phi cơ bay 

thấp phía trên trung tâm thành 
phố” vào ngày trước sự kiện. 

Hình ảnh vệ tinh cũng cho 
thấy quá trình huấn luyện “gần 
như không ngừng nghỉ” đã 
diễn ra tại khu phức hợp huấn 
luyện diễn hành quân sự Mirim 
vào các tuần trước sự kiện quốc 
gia này, với hàng ngàn binh sĩ 
diễn hành theo đội hình, NK 
News cho biết.

Nhưng không có sự đề cập 
nào trên truyền thông nhà nước 
về một cuộc diễn hành quân sự 
xảy ra kể từ buổi tối hôm 15/04. 

Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng đã 
dự đoán Bình Nhưỡng sẽ đánh 
dấu sự kiện quốc gia này với các 
vũ khí mới hoặc thực hiện một 
hành động khiêu khích bằng cách 
tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Hải quân Hoa Kỳ được cho 
là đã khai triển một nhóm hàng 
không mẫu hạm được trang 
bị vũ khí hạt nhân trong tuần 
trước (11–17/04) đến các vùng 
biển giữa Nhật Bản và Bán đảo 
Triều Tiên để trấn an các đồng 

minh và đối tác về cam kết của 
Hoa Kỳ trong việc duy trì ổn 
định trong khu vực.

“Chúng tôi lo ngại rằng, liên 
quan đến buổi lễ hôm 15/04, 
[Bắc Hàn] có thể bị lôi kéo để tạo 
ra hành động khiêu khích khác. 
Chúng tôi không hy vọng như 
thế, nhưng chúng tôi vẫn chuẩn 
bị,” ông Sung Kim, Đặc phái 
viên Hoa Kỳ về Bắc Hàn, nói 

với các phóng viên hôm 06/04. 
Bắc Hàn đã tiến hành hơn 10 

vụ thử hỏa tiễn kể từ đầu năm; 
một trong số đó có liên quan đến 
một chiếc Hwasong-17 – thứ mà 
các chuyên gia mệnh danh là 
một “hỏa tiễn quái vật” có khả 
năng tấn công bất cứ nơi đâu tại 
Hoa Kỳ và xa hơn.  

Thanh Nhã biên dịch

Bắc Hàn mừng sinh nhật nhà lập quốc, không có dấu hiệu diễn hành quân sự 
Những người đã đi 

ngủ vào hoặc sau nửa 
đêm có nguy cơ bệnh 

tim cao hơn 25% khi so 
sánh với những người đi 
ngủ từ 10 giờ đêm đến 

10:59 giờ đêm.
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Quốc kỳ Nhật Bản tung bay ở Saipan, Nhật Bản, ngày 26/06/2005.

Lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc Hàn tươi cười khi tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm 
thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, trong bức ảnh do Cơ quan Thông tấn Trung ương của 
Bắc Hàn đăng hôm 10/10/2020.
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Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến 
hoạt động và chức năng của các 
gene của chúng ta thông qua 
các thay đổi “biểu sinh”, làm 

bật và tắt một số gene nhất định, mặc dù 
không thay đổi mã DNA. Tuy nhiên, cảm 
giác thân thuộc từ bạn bè, gia đình, và 
cộng đồng có thể giúp chúng ta chống lại 
tác động này.  

Căng thẳng ảnh hưởng đến 90% dân 
số toàn cầu và gây hại cho sức khỏe tinh 
thần và thể chất.

Nhưng tại sao một số người phản 
ứng không được tốt lắm với căng 
thẳng, trong khi những người khác 
dường như lại có thể dễ dàng đương 
đầu với áp lực?

Nghiên cứu trước đây đã xác nhận 
rằng nếu một người nhận được những hỗ 
trợ xã hội mạnh mẽ và cảm giác thuộc về 
một nơi nào thì sẽ có những chỉ số tích 
cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hỗ trợ xã hội có nghĩa là có một mạng 
lưới mà bạn có thể nhận được giúp đỡ 
khi cần thiết. Điều này có thể đến từ 
các nguồn tự nhiên như gia đình, bạn 
bè, đối tác, thú cưng, đồng nghiệp, và 
các nhóm cộng đồng. Hoặc từ các nguồn 
chính thức như bác sĩ chuyên khoa sức 
khỏe tâm thần.

Một nghiên cứu mới của tôi, được công 
bố ngày 19/11 trên Tạp chí Nghiên cứu 
Tâm thần, lần đầu tiên cho thấy những 
tác động tích cực này cũng được quan sát 
thấy trên gene người.

Có các cấu trúc xã hội hỗ trợ làm đệm 
và thậm chí đảo ngược một số tác hại của 
căng thẳng đối với gene và sức khỏe của 
chúng ta, thông qua quá trình di truyền 
biểu sinh.

Các phát hiện cho thấy DNA mà chúng 
ta nắm giữ từ khi được sinh ra không nhất 
thiết phải là số phận của chúng ta.

Biểu sinh là gì? (Epigenetics) 
Gene và môi trường góp phần vào sức 
khỏe của chúng ta.

Chúng ta thừa hưởng mã DNA của 
mình từ cha mẹ, và điều này không thay 
đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Di 
truyền học là môn học nghiên cứu về 
cách mà mã DNA hoạt động như một yếu 
tố nguy cơ hoặc yếu tố bảo vệ đối với một 
đặc điểm hoặc bệnh cụ thể nào đó.

Biểu sinh là một lớp hướng dẫn bổ 
sung nằm trên các DNA xác 
định cách chúng ảnh hưởng 
đến cơ thể. Lớp này có thể 
sửa đổi DNA về mặt hóa 
học mà không làm thay 
đổi mã DNA.

Thuật ngữ biểu sinh 
có nguồn gốc từ tiếng 
Hy Lạp "epi" có nghĩa 
là “ở trên, nằm trên”. 

Lớp thông tin bổ sung 
này nằm trên đầu các 
gene và DNA xung quanh, 
hoạt động giống như một công 
tắc, bật hoặc tắt gene, từ đó có thể gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. 

Những thay đổi biểu sinh xảy ra trong 
suốt cuộc đời của chúng ta do các yếu tố 
môi trường khác nhau, như căng thẳng, 
tập thể dục, ăn uống, rượu và ma túy.

Ví dụ, căng thẳng kinh niên có thể tác 
động đến gene của chúng ta thông qua 
những thay đổi biểu sinh, từ đó có thể 
làm tăng tỷ lệ rối loạn sức khỏe tâm thần 
như rối loạn căng thẳng sau chấn thương 
(PTSD), trầm cảm và lo lắng.

Các công nghệ mới hiện nay cho phép 
các nhà nghiên cứu thu thập mẫu sinh 
học từ một người (chẳng hạn như máu 
hoặc nước bọt) và đo biểu sinh để hiểu rõ 
hơn cách mà  gene của chúng ta phản ứng 
với các môi trường khác nhau.

Việc đo biểu sinh tại các thời điểm 
khác nhau cho phép chúng ta hiểu rõ hơn 

về việc những loại gene nào có thể bị thay 
đổi dưới tác dụng của một môi trường cụ 
thể nào đó.

Chúng ta đã học được gì?
Nghiên cứu của tôi đã điều tra cả các yếu 
tố tích cực và tiêu cực thúc đẩy phản ứng 
của một người đối với căng thẳng và cách 
mà điều này thay đổi cấu hình biểu sinh 
của các gene.

Một vài nhóm người nhất định có 
nhiều khả năng phải đối mặt với 

căng thẳng như một phần công 
việc thường ngày của họ, 

chẳng hạn như nhân viên 
ứng cứu khẩn cấp, nhân 
viên y tế, và cảnh sát.

Vì vậy, nhóm 
nghiên cứu của tôi và 
tôi đã tuyển chọn 40 
sinh viên y tế người 

Úc đang học năm 
thứ nhất và thực hiện 

nghiên cứu trên họ vào 
hai thời điểm: trước và sau 

khi tiếp xúc với một sự kiện có thể 
gây căng thẳng. Các sinh viên đã cung 
cấp mẫu nước bọt cho DNA và điền 
vào bảng câu hỏi chi tiết về lối sống và 
sức khỏe của họ tại cả hai thời điểm.

Chúng tôi đã điều tra những thay đổi 
biểu sinh trước và sau khi tiếp xúc với 
căng thẳng để hiểu rõ hơn về biểu sinh 
của các gene đã bị thay đổi như thế nào 
sau khi tiếp xúc với căng thẳng và những 
yếu tố xã hội và tâm lý khác nhau gây ra 
những thay đổi biểu sinh.

Chúng tôi nhận thấy căng thẳng ảnh 
hưởng đến biểu sinh và điều này dẫn đến 
việc gia tăng tỷ lệ đau khổ, lo lắng, và 
các triệu chứng trầm cảm ở những người 
tham gia nghiên cứu.

Tuy nhiên, những sinh viên báo cáo 
có được mức độ hỗ trợ xã hội cao cho 
thấy kết quả sức khỏe liên quan đến căng 

thẳng ở mức độ thấp hơn.
Những sinh viên có cảm giác thân thiết 

mạnh mẽ với một nhóm, tổ chức hoặc 
cộng đồng đối phó với căng thẳng tốt hơn 
nhiều và các kết quả tiêu cực về sức khỏe 
sau khi tiếp xúc với căng thẳng cũng ít hơn.

Cả hai nhóm sinh viên này đều cho 
thấy ít thay đổi biểu sinh hơn trong các 
gene bị thay đổi do căng thẳng.

 
COVID đã khiến chúng ta trở nên 
bị cô lập hơn
Đại dịch COVID đã tạo ra gánh nặng 
tâm lý và tình cảm cho mọi người do sự 
không chắc chắn, thói quen thay đổi, và 
áp lực tài chính.

Tại Úc, tỷ lệ lo âu, trầm cảm và tự tử 
đã tăng vọt kể từ khi đại dịch bắt đầu. Cứ 
5 người Úc thì có 1 người báo cáo mức 
độ đau khổ tâm lý cao. Tại Hoa Kỳ, 40% 
người trưởng thành cho biết đang phải 
vật lộn với các vấn đề về sức khỏe tâm 
thần và sử dụng chất kích thích ngay khi 
đại dịch mới bắt đầu.

Đại dịch cũng khiến chúng ta trở nên 
cô lập hơn, và các mối quan hệ của chúng 
ta trở nên xa cách hơn, tác động sâu sắc 
đến các mối liên hệ và sự thuộc về xã hội.

Nghiên cứu của tôi nhấn mạnh việc có 
sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng, và 
cảm giác thân thuộc, ảnh hưởng đến gene 
của chúng ta và hoạt động như một yếu tố 
bảo vệ chống lại tác động của căng thẳng.

Trong những thời điểm căng thẳng 
chưa từng có như vậy, điều quan trọng là 
chúng ta phải xây dựng và duy trì các cấu 
trúc xã hội mạnh mẽ góp phần đem lại sức 
khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh.

Divya Mehta là nhà nghiên cứu chính và là 
trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Công 
nghệ Queensland ở Úc. Bài báo này ban 
đầu được xuất bản trên The Conversation.

Ngọc Anh biên dịch

lượng ngủ được khuyến nghị từ bảy đến 
tám giờ thì nguy cơ tử vong và các biến 
cố tim mạch khác cao hơn. Các nhà 
nghiên cứu tin rằng ngủ nhiều hơn có 
thể có mối liên hệ cao hơn với kết quả 
bất lợi so với thời gian ngủ ngắn hơn.

Một bài báo năm 2019 được công bố 
trên tạp chí Circulation đã thảo luận về 
những rủi ro của các biến cố tim mạch 
hoặc tử vong ở những người ngủ quá ít 
hoặc quá nhiều. Người viết lưu ý rằng 
ngủ quá ít từ lâu đã có liên quan đến 
huyết áp cao, béo phì, và bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu khác đã đánh giá 
nguy cơ liên quan đến ngủ quá nhiều 
hoặc quá ít ở những người đã được 
chẩn đoán bệnh động mạch vành. Họ 
đã nhận vào 2,846 bệnh nhân và theo 
dõi trung bình trong 2.8 năm. Các nhà 
nghiên cứu đã phát hiện rằng cả việc 
ngủ quá dài và quá ngắn có liên kết độc 
lập với tỷ lệ tử vong cao hơn do bệnh tim.

Giấc ngủ bị phân mảnh liên 
quan đến chứng xơ vữa động 
mạch và viêm
Ngoài thời điểm bạn đi ngủ ban đêm 
và số giờ ngủ, chất lượng giấc ngủ cũng 
quan trọng đối với sức khỏe tim mạch 
của bạn.

Giấc ngủ bị phân mảnh có liên quan 
đến xơ vữa động mạch; sự tích tụ của 
mảng xơ mỡ trong thành động mạch có 
thể dẫn đến bệnh tim gây tử vong. Bệnh 
tim mạch khiến 12,000 người Mỹ tử 
vong trong một tuần, nhiều hơn nhiều 
so với báo cáo trung bình của Covid-19 
với 8,279 người chết mỗi tuần vào năm 
2021 theo báo cáo của CDC.

Vào tháng 06/2020, các nhà khoa 
học nghiên cứu giấc ngủ của Đại học 
California tại Berkeley đã xuất bản một 
bài viết trên [Tạp chí] Sinh học PLOS 
bắt đầu làm sáng tỏ một số cơ chế mà 
qua đó giấc ngủ bị phân mảnh có thể 
gây xơ vữa động mạch.

Giấc ngủ bị phân mảnh được mô tả 
là thức dậy trong đêm, gặp khó khăn 
khi ngủ lại, và cảm giác không thoải 
mái khi thức dậy vào buổi sáng. Một 
số nguyên nhân của giấc ngủ bị phân 
mảnh có thể bao gồm từ căng thẳng và 
lo lắng đến việc uống caffeine và rượu 
quá mức. Tình trạng này cũng được liên 
kết với một số bệnh khác nhau.

Các chuyên gia về giấc ngủ từ Đại 
học California tại Berkeley đã nghiên 
cứu hơn 1,600 người tham gia. Họ đã 
có thể tách biệt ảnh hưởng của giấc ngủ 
phân mảnh đối với chứng xơ vữa động 
mạch ra khỏi những yếu tố chung khác 
như giới tính, dân tộc, chỉ số khối cơ 
thể, tuổi tác, tình trạng hút thuốc, huyết 
áp, và các yếu tố lối sống khác.

Nhà khoa học nghiên cứu cao cấp 
Matthew Walker, một giáo sư tâm lý học 
và thần kinh học của Đại học California 
tại Berkeley, đã nhận xét về kết quả:

“Chúng tôi đã phát hiện ra rằng giấc 
ngủ bị phân mảnh có liên quan đến một 
kết cục duy nhất – viêm tuần hoàn kinh 
niên trong lưu thông mạch máu – điều 
này dẫn đến số lượng mảng bám nhiều 
hơn trong động mạch vành.”

Theo Walker, “Mối liên hệ giữa 
giấc ngủ bị phân mảnh và chứng viêm 
kinh niên có thể không chỉ giới hạn ở 
bệnh tim, nhưng có thể bao hàm cả sức 
khỏe tâm thần và rối loạn thần kinh, 
như bệnh trầm cảm nặng và bệnh 
Alzheimer.”

Mất ngủ ảnh hưởng nhiều hơn 
đến tim mạch của bạn
Ngủ không đủ giấc có liên quan đến các 
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, 
bao gồm:

• Tăng nguy cơ béo phì và bệnh tiểu 
đường loại 2 - Một bài báo đánh giá 
khoa học được xuất bản vào năm 
2017 đã ghi nhận “khó chìm vào giấc 
ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu 
đường loại 2 lên tới 55%, trong khi 
việc khó duy trì giấc ngủ làm tăng 
nguy cơ” lên tới 74%.

• Tăng nguy cơ các vấn đề về thần 
kinh - Những vấn đề này có thể bao 
gồm từ trầm cảm đến sa sút trí tuệ 
và bệnh Alzheimer. Hàng rào máu 
não của bạn trở nên thẩm thấu hơn 
theo tuổi tác, cho phép nhiều chất 

độc hơn xâm nhập. Điều này, cùng 
với việc giảm hiệu quả của hệ bạch 
huyết G (giúp dọn dẹp chất thải bã 
trong não) do thiếu ngủ, khiến não 
của bạn bị tổn thương nhanh hơn 
và được cho là đóng một vai trò 
quan trọng trong sự phát triển của 
bệnh Alzheimer.

• Suy giảm chức năng miễn dịch - 
Nghiên cứu cho thấy giấc ngủ sâu 
tăng cường ký ức miễn dịch về các 
mầm bệnh đã gặp trước đó. Bằng 
cách này, hệ thống miễn dịch của bạn 
có thể phản ứng nhanh hơn và hiệu 
quả hơn khi một kháng nguyên được 
gặp lại lần thứ hai.

• Tăng nguy cơ ung thư - Các khối 
u phát triển nhanh hơn từ hai đến 
ba lần ở động vật thí nghiệm bị rối 
loạn chức năng ngủ nghiêm trọng. 
Cơ chế chính được cho là nguyên 
nhân gây ra hiệu ứng này là làm gián 
đoạn quá trình sản xuất melatonin, 
một loại hormone có cả hoạt tính 
chống oxy hóa và chống ung thư. 
Melatonin vừa ức chế sự tăng sinh 
của các tế bào ung thư, vừa kích 
hoạt quá trình apoptosis của tế bào 
ung thư (tự hủy diệt). Nó cũng can 
thiệp vào nguồn cung cấp máu mới 
mà các khối u cần để phát triển 
nhanh chóng (sự hình thành mạch).

• Tăng nguy cơ loãng xương - Những 
phụ nữ ngủ 5 tiếng hoặc ít hơn mỗi 
đêm có số đo mật độ khoáng trong 
xương thấp hơn đáng kể.

• Tăng nguy cơ đau và các tình trạng 
liên quan đến đau - Thiếu ngủ hoàn 
toàn làm tăng độ nhạy cảm với cơn 
đau và giảm ngưỡng đau ở người lớn 
khỏe mạnh. Thiếu ngủ kinh niên 
và mệt mỏi là những yếu tố dự báo 
mạnh mẽ cho sự khởi đầu của cơn 

đau kinh niên lan rộng trong một 
nhóm những người không bị đau khi 
bắt đầu nghiên cứu.

• Tăng tính mẫn cảm với loét dạ dày 
- Rối loạn giấc ngủ làm tăng mức độ 
cytokine tiền viêm, có liên quan đến 
các bệnh đường tiêu hóa, chẳng hạn 
như bệnh trào ngược dạ dày thực 
quản (GERD), bệnh viêm ruột và ung 
thư đại trực tràng.

• Suy giảm chức năng tình dục - 
Những thay đổi nội tiết tố liên quan 
đến thiếu ngủ ảnh hưởng đến mức độ 
testosterone và chức năng tình dục ở 
nam giới và phụ nữ.

• Lão hóa sớm - Một nghiên cứu cho 
thấy sự khác biệt đáng kể theo thống 
kê về chất lượng của làn da được đo 
bằng hệ thống tính điểm lão hóa da 
SCINEXA và đánh giá của người 
tham gia về làn da của chính họ.

• Tăng nguy cơ tử vong do bất kỳ 
nguyên nhân nào - So với những 
người không bị mất ngủ, tỷ lệ nguy 
cơ được điều chỉnh về tử vong do mọi 
nguyên nhân ở những người bị mất 
ngủ kinh niên cao hơn ba lần.

• Suy giảm khả năng điều tiết cảm 
xúc - Có một mối quan hệ hai chiều 
giữa cảm xúc và giấc ngủ. Giấc ngủ 
chất lượng là điều cần thiết để đối 
phó với căng thẳng cảm xúc và căng 
thẳng có thể dẫn đến rối loạn giấc 
ngủ. Giấc ngủ lành mạnh giúp sửa 
chữa hoạt động của não và tính toàn 
vẹn của vỏ não trước trán và các kết 
nối hạch hạnh nhân, vốn rất quan 
trọng trong việc điều chỉnh cảm xúc.

• Tăng nguy cơ mắc các tình trạng 
sức khỏe tâm thần - Các vấn đề về 
giấc ngủ kinh niên ảnh hưởng đến 
80% những người có tình trạng sức 
khỏe tâm thần, đặc biệt là những 
người bị lo âu, trầm cảm, rối loạn 
lưỡng cực và rối loạn tăng động giảm 
chú ý (ADHD).

• Suy giảm trí nhớ và giảm khả năng 
học hỏi - Sự củng cố trí nhớ xảy ra trong 
khi ngủ. Dữ liệu cho thấy rằng ngủ 
không đủ hoặc quá nhiều có thể ảnh 
hưởng đến quá trình này và ảnh hưởng 
đến các quá trình nhận thức khác.

• Giảm năng suất, hiệu suất và khả 
năng sáng tạo.

• Thời gian phản ứng chậm lại - Ngủ 
ít hơn 6 giờ khiến bạn suy giảm nhận 
thức và tăng nguy cơ tai nạn. Theo 
Cục Quản lý An toàn Giao thông 
Đường cao tốc Quốc gia, trong năm 
2017, ước tính có khoảng 91,000 vụ 
tai nạn được cảnh sát báo cáo, 50,000 
người bị thương và 800 người chết do 
buồn ngủ khi lái xe.

• Vi khuẩn đường ruột - Một nghiên 
cứu đã tuyển chọn những người 
tham gia để đo lường tác động của 
việc thiếu ngủ có thể có đối với vi 
khuẩn đường ruột. Họ đã tìm thấy 
mối tương quan tích cực giữa sự đa 
dạng của hệ vi sinh vật đường ruột và 
cytokine được biết là có ảnh hưởng 
đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, họ 
phát hiện ra một số vi khuẩn trong 
ruột có mối tương quan tiêu cực với 
giấc ngủ và kết luận “Phát hiện của 
chúng tôi khởi đầu mối liên hệ giữa 
thành phần vi sinh vật đường ruột, 
sinh lý giấc ngủ, hệ thống miễn dịch, 
và nhận thức.”

Tân Dân biên dịch

KAROLINA GRABOWSKA/PEXELS

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

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: tại Mile Square Park - 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (góc đường Euclid 
và Warner) vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7:50 AM -  9:30AM. L/L: 714-401-7373 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 2: tại Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                               
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: tại Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                      
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM. L/L: 626-376-0966 (English)

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:
www.falundafa.org/contacts

Bạn bè có thể giúp chúng ta chống lại ảnh 
hưởng xấu của căng thẳng lên DNA 

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.

Giờ đi ngủ có 
quyết định sức 
khỏe tim mạch 
của bạn không?

Tiếp theo từ trang 29

Các vấn đề về giấc ngủ kinh 
niên ảnh hưởng đến 80% 
những người có tình trạng 
sức khỏe tâm thần.

Chất lượng giấc ngủ cũng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch của bạn.

ALL PHOTOS BY SHUTTERSTOCK

Khó chìm vào 
giấc ngủ làm tăng 
nguy cơ mắc 
bệnh tiểu đường 
loại 2 lên tới 55%, 
trong khi việc khó 
duy trì giấc ngủ 
làm tăng nguy cơ” 
lên tới 74%.
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Phụ nữ Pháp luôn 
sống với tuổi thực 
của chính mình, 
hơn là cố gắng để 
trông trẻ hơn: họ 
đơn giản chỉ muốn 
là một phiên bản 
tốt nhất của bản 
thân dù đang ở độ 
tuổi nào.

OUIPLEASE
 

Thế nào là phong cách sống của 
người Pháp? Trong bài viết này, 
chúng tôi xin được giải đáp những 
thắc mắc của độc giả về phong 

cách sống kiểu Pháp, đồng thời chia sẻ  
9 cách giúp bạn dễ dàng thực hành nghệ 
thuật sống, được người Pháp gọi là “L’Art 
de vivre”.

Trước hết, hãy cùng thảo luận một 
câu hỏi: phong cách sống kiểu Pháp là 
thế nào; và người Pháp thực sự sống ra 
sao? Câu trả lời có thể gói gọn trong hai 
từ: đơn giản. Hãy áp dụng những ý tưởng 
dưới đây, chúng sẽ giúp thổi một làn gió 
Pháp vào lối sống của bạn.

 
1. Hãy ngồi xuống và từ tốn 
thưởng thức bữa ăn
Đối với người Pháp, bữa ăn là thời khắc 
thiêng liêng! Và việc dành thời gian 
hàng ngày để chậm rãi ngồi xuống và 
thưởng thức bữa ăn là điều người Pháp 
luôn trân trọng và thực hành thường 
hằng. Vì vậy, hãy ngừng tất cả những 
việc không liên quan khi bạn đang ăn. 
Thay vào đó, bạn đơn giản là chỉ ngồi 
xuống bàn ăn cùng gia đình, bạn bè 
hoặc đồng nghiệp để cùng thưởng thức 
một bữa ăn ngon. Ngoài ra, khi ở nhà, 
hãy tránh những bữa ăn tối trước TV. 
Đồng thời, hãy tránh những bữa ăn 
trưa/bữa ăn tối hối hả. Và cuối cùng, 
hãy tận hưởng thời giờ nghỉ trưa. Đối 
với người Pháp, họ luôn dành thời gian 
nghỉ trưa trong khoảng một giờ bên bạn 
bè hoặc đồng nghiệp.

 
2. Những cuộc trò chuyện đáng giá
Người Pháp thường không thích những 
cuộc trò chuyện hời hợt bề mặt, mà thay 

vào đó, họ thích những cuộc trò chuyện 
sâu sắc mang nhiều ý nghĩa. Và nghệ 
thuật trò chuyện chính là luôn có một đề 
tài để có thể nói về nó. Vì thế, hãy đọc 
nhiều, nghe nhiều, siêng xem tin tức và 
để tâm đến những thông tin trong nước 
và thời sự quốc tế. Những chủ đề của cuộc 
trò chuyện là vô cùng cởi mở, thậm chí 
bạn có thể thoải mái đề cập đến chính trị 
và tôn giáo. Tuy nhiên, hãy tránh bàn về 
vấn đề tiền bạc, ví dụ như, trên bàn ăn,  tốt 
nhất là bạn không nói về việc mình đã chi 
trả bao nhiêu cho chiếc xe mới, và không 
tiết lộ thu nhập cá nhân hàng tháng. 
Theo văn hóa Pháp, việc thảo luận về vấn 
đề tiền bạc nơi công cộng là điều thô lỗ.

Cuộc trò chuyện cần phải gây được sự 
hứng thú, phải khách quan, và không vòng 
vo tam quốc. Và những cuộc trò chuyện 
như thế, tốt nhất, là nên được diễn ra 
trong bữa ăn, lúc thưởng thức rượu hoặc 
bên những tách cà phê. Vì thế, điều dễ 
hiểu là những bữa tiệc kiểu Pháp thường 
diễn ra hàng giờ đồng hồ. Tôi nghĩ bạn có 
thể học được nhiều điều thú vị khi chia xẻ 
những ý tưởng của mình cùng người khác.

 
3. Dành một giờ hàng ngày để 
làm những điều bạn yêu thích
Để thực hành “La Joie de Vivre” (niềm vui 
sống), hãy từ tốn tận hưởng những điều 
tốt đẹp trong cuộc sống – Dù là bạn đang 
nướng bánh, đang chơi thể thao, hoặc đơn 
giản là đang ngồi với thú cưng, hãy làm 
những điều bạn yêu thích ít nhất một giờ 
mỗi ngày. Điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc.

 
4. Nấu những món đơn giản
Người Pháp rất đam mê nấu nướng! 
Hầu như ngày nào họ cũng nấu những 
bữa ăn bằng nguyên liệu tươi, không từ 
thực phẩm đã qua chế biến. Ăn đủ ba 
bữa hàng ngày là điều không thật cần 
thiết, vì thế, cứ thủng thẳng dành thì 
giờ để tự nấu những bữa ăn của riêng 
mình. Đối với món tráng miệng, người 
Pháp dùng trái cây đang vào mùa hoặc 
bánh nướng nhân mứt.

 
5. Vận động kiểu Pháp
Trên thực tế, người Pháp rất ưa vận 
động, họ leo bậc thang, họ đi xe đạp, và 
họ sử dụng phương tiện công cộng. Ba 
điều này đặc biệt phù hợp với thành phố 
như Paris, nơi dân bản địa thường đi bộ 
và đạp xe. Họ giữ trạng thái năng động 
suốt cả ngày.

Người Pháp yêu thích đi bộ, họ không 
chủ động đi bộ để giữ dáng thon gọn, mà 
vì đi bộ cũng một phần trong cuộc sống 
hàng ngày. Vì thế, dù đó là đi bộ vào buổi 
sáng, hoặc dạo phố vào ban chiều, họ yêu 
thích đi vòng quanh khu họ sống hơn là 
về nhà nằm ườn trên sofa. Cho nên, để 
mang phong cách sống kiểu Pháp vào 
cuộc sống của bạn, hãy khiến việc đi bộ 
trở thành một thói quen thường nhật.

6. Thản nhiên đón nhận sự lão hóa
Phụ nữ Pháp quan niệm rằng tuổi tác 
không quá ảnh hưởng đến lối sống, nghĩa 
là bạn vẫn luôn có phong cách tuyệt vời 
cho dù bạn bao nhiêu tuổi. Bạn có thể 
trông thanh lịch ở mọi lứa tuổi, điều 
quan trọng là bạn cần biết cách thể hiện 
những nét đẹp của cơ thể theo cách phù 
hợp. Thêm vào đó, người phụ nữ Pháp 
luôn sống với tuổi thực của chính mình, 
hơn là cố gắng để trông trẻ hơn: họ đơn 
giản chỉ muốn là một phiên bản tốt nhất 
của bản thân dù đang ở độ tuổi nào.

 
7. Luôn dùng mùi hương để tạo 
nên cá tính cho riêng mình
Người Pháp thường có một bộ sưu tập 
nước hoa với nhiều mùi hương, và mỗi 
mùi hương được dành riêng cho từng dịp 
khác nhau. Có mùi hương được dùng trong 
những ngày thường, có mùi hương để ra 
ngoài về đêm, và có những mùi hương đặc 
biệt đắt đỏ chuyên dành cho những dịp 
đặc biệt. Mỗi sáng, họ lựa chọn mùi nước 
hoa tùy theo cảm xúc. Để khiến cho nước 
hoa có thể lưu hương lâu hơn, người Pháp 
sẽ dùng một ít sau tai, sau cổ và cổ tay.

8. Tổ chức tiệc tối kiểu Pháp
Việc tổ chức một bữa tiệc kiểu Pháp là 
điều quan trọng trong văn hóa Pháp. 
Tại Pháp, những bữa ăn như thế được 
gọi l'Art de recevoir à la Française 
(Nghệ thuật tiệc tùng kiểu Pháp). Thực 
đơn ăn tối kiểu Pháp luôn bao gồm một 
món chính, phô mai (một dĩa phô mai 
ăn kèm salad), món tráng miệng, dùng 
kèm các loại rượu, với nhiều loại dao 
nĩa khác nhau, và những thức uống 
trước và sau bữa ăn. Bữa tối kiểu Pháp 
luôn cầu kỳ, kiểu cách và là một cuộc 
trò chuyện với nhiều tiếng cười, những 
chai rượu ngon, thức ăn tuyệt vời, tất cả 
đều diễn ra từ tốn để mọi người có thể 
tận hưởng, và chắc chắn rằng, những 
bữa tiệc như thế này sẽ kết thúc muộn.

 
9. Chủ Nhật theo phong cách Pháp
Le Dimanche! Ngày Chủ Nhật ở Pháp 
tựa như một ngày nghỉ lễ, và may mắn 
thay, ngày lễ này diễn ra hàng tuần. Hầu 
hết cửa hàng sẽ đóng cửa còn nhà hàng 
thì đều hoạt động. Điều này như khiến 
mọi người để tâm hơn đến gia đình và 
bạn bè, để cùng tận hưởng thức ăn ngon 
và những cuộc trò chuyện tuyệt vời. “En 
famille” là từ mà người Pháp gọi những 
bữa ăn trưa kéo dài vào ngày Chủ Nhật, 
và thường thì bữa trưa của người Pháp sẽ 
kéo dài đến tận chiều.

Ngày Chủ Nhật ở Pháp là một dịp 
tuyệt vời để sống chậm và tận hưởng. 
Vào ngày này, bạn có thể ăn bữa sáng 
muộn (brunch) cùng bạn bè, đi dã ngoại 
ở công viên, hoặc tham quan bảo tàng.

 
Song Ngư biên dịch

9 bí quyết giúp bạn sống
theo phong cách của người Pháp

Phong cách
sống kiểu Pháp

luôn hướng đến sự 
đơn giản.

VICTORIA CHUDINOVA/SHUTTERSTOCK


