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Những bài học từ        
cuộc Đại suy thoái       
kinh tế  năm 1929

Lễ Chiến sĩ Trận vong 
‘Chúng ta vẫn là miền đất tự do 
bởi vì nơi đây là quê hương của 
những người dũng cảm’
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Câu chuyện vượt             
thời gian về nhà ái quốc 
Nathan Hale
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COURTESY OF ALLIANCE DEFENDING FREEDOM

ANDREW MORAN
 

Các tỷ phú đã có thành quả 
đáng kinh ngạc trong năm 2020 
và 2021, tăng thêm gần 2 ngàn 
tỷ USD vào khối tài sản của họ 
trong đại dịch COVID-19. Tuy 
nhiên, tài sản của những người 
giàu nhất hành tinh đang suy 
giảm đáng kể khi thị trường 
chứng khoán lao dốc và các ngân 
hàng trung ương thắt chặt chính 
sách tiền tệ.

Các ông Elon Musk, Jeff 
Bezos, Mark Zuckerberg, và 
Larry Page nằm trong số 10 tỷ 
phú hàng đầu mất nhiều tiền 
nhất, với tổng tài sản ròng bị 
giảm là 437 tỷ USD trong năm 
nay tính đến ngày 23/05.

Dưới đây là những tỷ phú mất 
nhiều tiền nhất, theo Chỉ số Tỷ 
phú Bloomberg, một bảng xếp 
hạng hàng ngày về những người 
giàu nhất thế giới.

KINH DOANH & TÀI CHÍNH

10 người giàu nhất hành tinh ‘mất’ bao 
nhiêu tài sản trong năm 2022?

ĐẦM LẦY
PHẢI ĐƯỢC TÁT CẠN
CONRAD BLACK

 
Các thành viên 
Đảng Dân Chủ 
đang ngày càng 
tuyệt vọng hơn bởi sau 
mỗi tuần thì sự trở lại của ông 
Donald Trump lại càng trở nên 
chắc chắn hơn.

Họ đang làm rối tung chuỗi 
các sự kiện, đưa chúng ta đến 

Xem tiếp trang  12

MELANIE SUN

TOKYO — Với bao cặp mắt hướng 
đến một Trung Cộng ngày càng 
cương quyết, các nhà lãnh đạo “Bộ 
Tứ” (Quad) từ các quốc gia thuộc 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn 
Độ, và Úc đã gặp nhau vào sáng 
ngày 24/05 tại Tokyo, Nhật Bản, để 

ĐÔNG DƯƠNG

Lãnh đạo Bộ Tứ 
tuyên bố sát cánh 
cùng nhau vì khu 
vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương tự 
do và cởi mở

Xem tiếp trang 26

Nhà thiết kế trang web tại 
Colorado bị đe dọa sát hại 
liên quan đến vụ kiện về tự 
do tôn giáo của cô
MARK TAPSCOTT

Cô Lorie Smith đã rời khỏi 
công ty năm 2012 để 
thành lập công ty thiết 
kế trang web của riêng 

mình mang tên 303 Creative; 
công ty này đã nhanh chóng gặt 
hái nhiều thành công. Vào năm 

2016, cô được đề nghị tạo ra một 
thiết kế truyền tải thông điệp về 
hôn nhân đồng giới, điều đã vi 
phạm đức tin sâu sắc vào Cơ Đốc 
Giáo của cô.

Cô Smith đã từ chối làm như 
vậy, và khi đã biết rõ rằng luật 
“bảo vệ thực hành tôn giáo/Luật 
ở nơi công cộng” của tiểu bang 
Colorado sẽ được dùng để buộc cô 
phải tạo ra những thông điệp mà 
cô và những người Colorado khác 
không ủng hộ, nếu không sẽ phải 
đối mặt với những hình phạt khắc 
nghiệt, cô đã quyết định phải 
thách thức điều luật này.

Vì vậy, cô đã nhờ đến hệ thống 
tòa án liên bang để duy trì các 
quyền tự do trong Tu chính án thứ 

Lorie Smith, chủ sở hữu của 303 Creative, là một nhà thiết kế trang web đang tìm kiếm sự bảo vệ của
Tối cao Pháp viện đối với các quyền trong Tu chính án thứ Nhất của mình.

Nhà thiết kế lo sợ cho tính 
mạng vì vụ kiện của cô sẽ được 
Tối cao Pháp viện xét xử  

Xem tiếp trang 3

Tối cao Pháp viện, hôm 10/03/2020.

TỰ DO TÔN GIÁO

SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

ANDREW MORAN 

Hôm 15/05, trong buổi nói chuyện 
về suy thoái với CBS hôm Chủ nhật 
15/05, cựu Giám đốc điều hành 
Goldman Sachs Lloyd Blankfein 
nói rằng suy thoái kinh tế là “một 
yếu tố rủi ro rất, rất cao”.

Nhận xét này không chỉ là 
cảnh báo của ông Blankfein về sự 

suy giảm GDP. Nhiều nhà phân 
tích Wall Street đang ngày càng lo 
lắng rằng suy thoái kinh tế có thể 
trở thành trường hợp căn bản cho 
các dự báo trong vòng 12 đến 24 
tháng tới.

Một cuộc khảo sát các nhà 
kinh tế hàng tháng gần đây của 
Bloomberg cho thấy xác suất xảy ra 
suy thoái trong 12 tháng tới là 30%, 
cao nhất trong hai năm. Con số này 

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Nên làm gì 
khi không thể 
tránh khỏi một 
cuộc suy thoái 
kinh tế? 

Xem tiếp trang 21

Xem tiếp trang 5

Một nhà giao dịch làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York hôm 18/05/2022. Chỉ số 
Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm khi thị trường tiếp tục xu hướng biến động.

JOSHUA PHILIPP

Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) đang ứng 
phó với hàng loạt 
các đợt bùng phát 

bệnh đậu mùa khỉ, 
đồng thời sẽ kêu gọi một 

cuộc họp khẩn cấp về virus này và 
sự lây lan toàn cầu của nó. Xét về 
mặt quyền lực, thời điểm của đợt 
bùng phát này không thể tốt hơn 
cho WHO. Tổ chức này có thể sẽ 

QUAN ĐIỂM

Bệnh đậu mùa khỉ: 
‘Cuộc diễn tập’ có 
thể đặt nền tảng 
cho WHO mở rộng 
quyền lực

Xem tiếp trang 4
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liên kết ngày càng lớn giữa một 
bên là sự tán thành tín ngưỡng đa 
nguyên của Hiến pháp và một bên 
là các hạn chế ngôn luận dựa trên 
tôn giáo tại nơi công cộng của các 
luật chống phân biệt đối xử.”

Vị thẩm phán này đang đề 
cập đến câu nói nổi tiếng của ông 
George Orwell: “Nếu tự do có ý 
nghĩa nào đó, thì nó có nghĩa là 
quyền được nói với mọi người 
những gì họ không muốn nghe.” 
Ông Tymkovich đã thêm câu trích 
dẫn này vào văn bản bất đồng 
chính kiến   của mình.

Bà Wagoner cho hay, cơ sở lập 
luận đầu tiên trong số những cơ 
sở cốt yếu trong vụ kiện này mà 
cả hai bên đều chấp nhận là “niềm 
tin tôn giáo của cô Lorie là trọng 
tâm trong bản sắc của cô ấy và cô 
ấy luôn cố gắng để tôn vinh Chúa 
trong mọi việc mình làm. Thứ hai 
là cô Lorie làm việc với mọi người 
thuộc mọi giai tầng xã hội, kể cả 
những người thuộc giới LGBT.”

Bà Wagoner nói thêm: “Tòa phúc 
thẩm Khu vực thứ 10 cũng đồng ý 

rằng cô Lorie, giống như mọi nghệ 
sĩ khác, đều phục vụ tất cả mọi 
người. Cô Lorie có quyền chọn có 
nên tạo ra các trang web dựa trên 
nội dung của họ, mà không cần 
phải dựa theo người đưa ra yêu cầu 
về nội dung đó, và Tòa phúc thẩm 
Khu vực thứ 10 cũng đồng ý với 
thực tế đó. Các trang web của cô 
Lorie đều được bảo vệ ngôn luận 
theo Tu chính án thứ Nhất và Tòa 
phúc thẩm Khu vực thứ 10 đã đồng 
ý với điều đó.”

Mặc dù vậy, bà cho biết, “Tòa 
phúc thẩm Khu vực thứ 10 đã đưa 
ra một quyết định 2–1 rằng trên 
thực tế chính phủ có thể ép buộc 
ngôn luận của cô Lorie, mặc dù 
họ thừa nhận rằng các quyết định 
của cô ấy là do thông điệp trong 
phát ngôn đó chứ không phải 
người yêu cầu nó.”

Bà Wagoner đã mô tả quyết 
định này là “hoàn toàn chưa từng 
có,” và cho biết “nhiệm vụ của 
chính phủ chúng ta là bảo vệ tự do, 
chứ không phải tước đoạt nó. Vì 
vậy, nếu chính phủ có quyền buộc 
cô Lorie phải nói ra một thông điệp, 
thì chính phủ có thể buộc bất kỳ 
ai trong chúng ta phải nói ra một 
thông điệp.”

Tối cao Pháp viện đã thụ lý vụ 
án của cô Smith hồi tháng Hai. Bà 
Wagoner cho biết họ sẽ liên lạc với 
cơ quan thực thi pháp luật nếu cô 
Smith tiếp tục nhận được những lời 
quấy rối và đe dọa.

Bà Wagoner nói rằng bà sẽ nộp 
bản tóm tắt lên Tối cao Pháp viện 
vào tuần tới (30/05–05/06), và sau 
đó tiểu bang Colorado sẽ có vài 
tháng để hồi đáp. Các bản đóng góp 
ý kiến cho tòa án (amicus brief) của 
các bên bày tỏ sự ủng hộ cô Smith 
sẽ hết hạn vào ngày 02/06. Các 
cuộc tranh luận có thể sẽ diễn ra 
sớm nhất là vào tháng Mười.

Thanh Tâm biên dịch
Kiểm kê dân số
năm 2020: Thống 
kê sai đáng kể ở
14 tiểu bang
Dựa trên dữ liệu từ một báo cáo 
của Cục Điều tra Dân số Hoa 
Kỳ được công bố gần đây, cuộc 
kiểm kê dân số năm 2020 đã 
đếm sai đáng kể, với số lượng dân số ở sáu tiểu bang bị đếm thấp hơn 
trong khi tám tiểu bang chứng kiến   số lượng đếm nhiều hơn về dân số.

Năm trong số sáu tiểu bang có dân số bị đếm thấp hơn là các tiểu 
bang Cộng Hòa (màu đỏ) – Arkansas, Tennessee, Florida, Mississippi, 
và Texas. Duy nhất có một tiểu bang Dân Chủ (màu xanh lam) là Illinois.

Trong số tám tiểu bang có dân số được đếm tăng lên, thì sáu trong số 
đó là tiểu Dân Chủ, với hai trường hợp ngoại lệ là tiểu bang Utah và tiểu 
bang chiến địa Ohio. (Chi tiết trang 6) 

Kết quả cuộc đua sơ 
bộ vào Thượng viện 
của Đảng Cộng Hòa 
tại Pennsylvania 
vẫn là ẩn số cho đến 
ngày 08/06
Một trong những cuộc bầu cử sơ bộ được theo dõi sát sao nhất ở 
Hoa Kỳ, cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa tại 
Pennsylvania, có thể được ấn định chậm nhất là vào ngày 08/06.

Theo Decision Desk HQ, tính đến 5 giờ chiều ngày 20/05,  Tiến 
sĩ Mehmet Oz – một bác sĩ nổi tiếng – đã giành được 418,470 phiếu 
(31.2%); ông David McCormick giành được 417,391 phiếu (31.1%).

Cuộc đua sơ bộ này có thể được tiến hành kiểm phiếu lại. Theo luật 
Pennsylvania, một cuộc tái kiểm phiếu tự động trên toàn tiểu bang sẽ 
được kích hoạt nếu hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua chênh nhau 
nửa điểm phần trăm (0.5%).

Thẩm phán ngăn chính phủ Tổng thống Biden 
chấm dứt Đề mục 42
Một thẩm phán liên bang đã ngăn chính phủ Tổng thống Biden chấm dứt 
Đề mục 42, một chính sách biên giới cho phép các cơ quan biên giới nhanh 
chóng trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam 
Hoa Kỳ trở về Mexico vì lý do sức khỏe cộng đồng giữa đại dịch COVID-19.

Thẩm phán Robert Summerhays tại tiểu bang Louisiana đã ban hành 
lệnh cấm trên toàn quốc nhằm ngăn chặn việc chấm dứt Đề mục 42, 
cho rằng hành động của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
(CDC) nhằm chấm dứt chính sách này không tuân thủ Đạo luật Thủ tục 
Hành chính (Administrative Procedure Act) vốn yêu cầu thông báo công 
khai và thời gian để thu thập bình luận   của công chúng về kế hoạch này.

Hoa Kỳ đang khởi động một Khuôn khổ Kinh tế 
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương mới cùng với 
12 quốc gia khác trong khu vực. Các quốc gia 
này đã cùng nhau trở thành những thành viên 
đầu tiên của liên kết đối tác kinh tế tập trung 
vào khu vực Châu Á–Thái Bình Dương này. 
Khuôn khổ mới này sẽ không bao gồm
Trung Quốc hay Đài Loan. (Chi tiết trang 10)

Đã có 201,800 cuộc chạm trán giữa các 
nhân viên Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ và 
những người ngoại quốc nhập cư bất 
hợp pháp dọc theo biên giới đất liền 
phía Tây Nam trong tháng Tư, theo dữ 
liệu do văn phòng của họ công bố.

Ông Rubio cáo buộc Google
thiên vị, kiểm duyệt thư điện tử 
của chiến dịch bầu cử
 

TNS Marco Rubio (Cộng Hòa–Florida) cáo buộc 
Google lọc các thư điện tử của ông ấy tới 
những người ủng hộ trước thềm cuộc bầu cử 
giữa kỳ vào mùa thu này. Hôm 21/05, ông mô 
tả tình hình hiện tại của ông là “hết sức khó 

chịu”. Vị Thượng nghị sĩ này cho biết 
rằng có tới 90% những bức thư điện 
tử tranh cử của ông gửi đến những 
người ủng hộ bằng địa chỉ Gmail đã 
ghi không bao giờ đến được hộp thư 

mà đi đến thư mục thư rác của họ. 
Ông nói rằng điều đó đã xảy ra kể 
từ khi thành viên Đảng Dân Chủ có 
khả năng trở thành đối thủ của ông 
trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 

11/2022, Dân biểu Val Demings (Dân 
Chủ–Florida), tuyên bố một năm trước 

rằng bà sẽ ra tranh cử chống lại ông.

Feds chấm dứt việc bán phụ tùng 
súng của đại lý trước khi quy định 
được thực thi
 Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng, và Chất nổ (BATFE) đã 
yêu cầu một trong những nhà bán lẻ linh kiện súng tự chế lớn 
nhất quốc gia, JSD Supply, ngừng bán sản phẩm của mình.

Lệnh “ngừng hoạt động và hủy bỏ” này đã được ban 
hành hơn ba tháng trước khi quy định “súng ma” 
của Tổng thống Joe Biden có hiệu 
lực vào ngày 24/08.

 Quy định mới, dự kiến   sẽ bị 
thách thức trước tòa này, cấm 
doanh nghiệp sản xuất các bộ 
dụng cụ “mua - lắp ráp - bắn” 
chưa được công nghệ hóa 
có thể lắp ráp thành súng 
và có thể mua được mà 
không cần kiểm tra lý lịch.

Những bộ dụng cụ 
này sẽ được xem là súng 
cầm tay theo Đạo luật 
Kiểm soát Súng.

Tòa Bạch Ốc vội vã đính chính 
lời hứa bảo vệ Đài Loan của 
ông Biden

 
Các quan chức Tòa Bạch Ốc đã vội 
vã đính chính các bình luận của Tổng 
thống (TT) Joe Biden hôm 23/05, khi 
ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài 
Loan về mặt quân sự trong trường 

hợp Trung Quốc xâm lược hòn đảo này.
Các nhân viên Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden 

chỉ đang nhắc lại chính sách của Hoa Kỳ rằng họ sẽ 
cung cấp thiết bị quân sự cho Đài Loan, chứ không chủ 
trương điều quân đến bảo vệ. (Chi tiết trang 11)

THỐNG ĐỐC ARIZONA 
THÔNG QUA LỆNH CẤM 
QUY ĐỊNH CHÍCH VACCINE 
COVID-19 TRONG 
TRƯỜNG HỌC
Thống đốc tiểu bang Arizona Doug 
Ducey đã ký thành luật dự luật cấm 
các quan chức y tế tiểu bang đưa 
vaccine COVID-19 vào danh sách 
chủng ngừa cần thiết cho trẻ em đi 
học tại các trường công lập.

Ông cũng đã ký dự luật thứ hai 
cấm quy định bắt buộc đeo khẩu trang 
ở bất kỳ tòa nhà chính phủ tiểu bang 
hoặc địa phương nào, bao gồm thư viện, 
tòa án, và các tòa nhà công cộng khác.

Các dự luật này sẽ có hiệu lực sau 90 
ngày sau khi Cơ quan Lập pháp của tiểu 
bang dời lại phiên họp năm 2022 của mình.

Theo Khảo sát của Lundberg, giá trung bình của xăng 
loại phổ thông tăng 33 cent trong hai tuần qua lên 4.71 

USD/gallon. Một số nhà phân tích dự đoán giá sẽ tăng trên 6 USD/
gallon vào cuối mùa hè này.

Theo chính sách zero COVID nghiêm ngặt, nhà cầm 
quyền cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa thành 
phố Thiên Tân với gần 14 triệu dân. Thiên Tân, một thành 

phố cảng lớn ở phía bắc, là một trong bốn thành phố trực thuộc 
trung ương của Trung Quốc.

Theo công ty phân tích nông nghiệp Gro Intelligence, thế 
giới chỉ còn lượng lúa mì dự trữ đủ cho 10 tuần trong bối 

cảnh xung đột tại Ukraine và khi Ấn Độ đã chuyển sang cấm xuất 
cảng lúa mì trong những tuần gần đây.

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

(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

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

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

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

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

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

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

714-775-4553

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

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

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

• Văn phòng trang bị máy móc tối tân.
• Phương pháp Ortho-K để bớt cận thị.
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Tất nhiên rồi. 
Khi quý vị nghe 
thấy những 
điều mà tôi đã 
nghe, điều đó 
thực sự kinh 
hãi. Nó chắc 
chắn sẽ làm 
cho quý vị phải 
rợn da gà và 
dựng tóc gáy.
 Lorie Smith

Thưa Quý độc giả,

Nhân dịp kỷ niệm 
ngày Lễ Chiến sĩ 
Trận vong, chúng 
tôi tôn vinh 

những người đã dành tặng 
cuộc sống của họ cho các 
quyền tự do của chúng ta. Bài 
viết về Đại úy Nathan Hale, người đã truyền 
cảm hứng hoài bão của mình vào chính nghĩa, 
khẳng định niềm tin vào lý tưởng mà người 
dân Mỹ quốc đang chiến đấu vì điều đó; bài 
viết của ông Fred J. Eckert trên trang 13 nhắc 
nhở chúng ta nên dành những giây phút tạm 
lắng để tri ân vô số quân nhân dũng cảm khác 
đã không thể trở về nhà với gia đình.

Một nhà thiết kế đồ họa là tín đồ Cơ Đốc 
Giáo đến từ tiểu bang Colorado nói với Epoch 
Times rằng cô đang lo sợ cho tính mạng của 
mình khi khẳng định rằng cô không nên bị 
buộc phải thực hiện các thiết kế truyền tải 
thông điệp về hôn nhân đồng giới. Sau sáu 
năm tố tụng, Tối cao Pháp viện sẽ sẽ nghe các 
tranh luận trong vụ kiện của cô vào cuối năm 
nay. Trong thời gian này, cô Lorie Smith cho 
biết cô không chỉ nhận được những lời đe dọa 
mà ngay cả những khách hàng của cô cũng rơi 
vào tình cảnh như vậy.

“Tôi đã nhận được các cuộc điện thoại; tôi 
đã nhận được thư xuất hiện tại nhà của mình, 
đã có những người trù ẻo tôi gặp những điều 
thực sự xấu, những điều không nên nhắc lại, 
những lời đe dọa gây tổn hại tính mạng, một 
số điều thực sự rất tệ,” cô Smith nói với phóng 
viên Mark Tapscott của Epoch Times. Đọc 
toàn bộ câu chuyện trên trang Nhất.

BBT Epoch Times Tiếng Việt

    HOA KỲĐIỂM TIN

Chính Trung Quốc đã thay 
đổi chứ không phải Úc, 
đồng thời Úc sẽ luôn bảo vệ 
các giá trị của mình.

Hiện tại, chúng ta đang phải đối 
mặt với hai cường quốc toàn 
cầu – Trung Quốc và Nga – mỗi 
bên đều có năng lực quân sự lớn 
mạnh, và cả hai đều hoàn toàn 
có ý định thay đổi trật tự dựa 
trên luật lệ của hiện tại.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, 
Tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói rằng 
mối bang giao của nước này với Trung Quốc vẫn 
sẽ trúc trắc khi đối mặt với sự hung hăng của 
nhà cầm quyền này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, 
Tướng Mark Milley, nói tại buổi lễ tốt nghiệp niên khóa 2022 
của Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point.

CUỘC CHẠM TRÁN

QUỐC GIA

Q U Ố C  G I A

C E N S

T R I Ệ U

T U Ầ N LUCKY STARS FINANCIAL
12666 Brookhurst St., #230 

Garden Grove, CA 92840

14361 Beach Blvd., #209
Westminster, CA 92683

(714) 699–9289

MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

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

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

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

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

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

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

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

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

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

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

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

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN

CDC đã đưa ra lời khuyên yêu cầu các bác sĩ trên khắp 
Hoa Kỳ đề phòng bệnh đậu mùa khỉ sau khi Tổ chức Y 
tế Thế giới xác nhận 80 ca nhiễm tại 11 quốc gia.

Nhất của mình, và sáu năm sau, 
Tối cao Pháp viện (SCOTUS) sẽ 
nghe các tranh luận trong vụ kiện 
của cô vào cuối năm nay.

Nhưng giờ đây, cô Smith đang 
lo sợ cho tính mạng của mình 
trong khi chờ đợi vòng quay chậm 
chạp của bánh xe công lý – do cô 
liên tục bị quấy rối một cách đáng 
sợ, trong đó có những lời đe dọa sát 
hại, từ các nhà hoạt động đang tìm 
cách đàn áp đức tin Cơ Đốc Giáo 
của cô.

Cô Smith nói với The Epoch 
Times rằng: “Tôi đã nhận được các 
cuộc điện thoại; tôi đã nhận được 
thư xuất hiện tại nhà của mình, 
đã có những người trù ẻo tôi gặp 
những điều thực sự xấu, những 
điều không nên nhắc lại, những lời 
đe dọa gây tổn hại tính mạng, một 
số điều thực sự rất tệ.”

Khi được hỏi liệu cô có lo sợ 
cho cuộc sống của mình không, cô 
Smith đáp: “Tất nhiên rồi. Khi quý 
vị nghe thấy những điều mà tôi đã 
nghe, điều đó thực sự kinh hãi. Nó 
chắc chắn sẽ làm cho quý vị phải 
rợn da gà và dựng tóc gáy.”

“Các khách hàng của tôi đã bị 
quấy rối, và tôi đều yêu mến tất cả 
họ. Họ đã nhận được những lời đe 
dọa cũng như các tối hậu thư, việc 
này thật nan giải.”

Cô nói rằng những bức tối hậu 
thư này đều đến từ “cùng một 
nhóm người đã rất thù ghét tôi, 
nhưng họ đã tiến thêm một bước 
nữa. Họ đã tìm ra thông tin liên 
lạc của các khách hàng của tôi rồi 
quấy rối họ.”

Nhận xét của cô Smith đã được 
đưa ra hôm 18/05 trong một cuộc 
thảo luận với các phóng viên tại 
trụ sở của Liên minh Bảo vệ Tự 
do (ADF) ở thủ đô của quốc gia. 
Cô Smith được đại diện bởi ADF, 
một công ty luật công ích có trụ sở 
tại Arizona chuyên về Tu chính 
án thứ Nhất và các vụ án về tự do 
tôn giáo. Vụ của cô là 303 Creative 
kiện Elenis.

Bà Kristen Wagoner, tổng cố 
vấn của ADF, nói với các phóng 
viên rằng cô Smith phải kháng cáo 
vụ kiện của cô ấy lên Tối cao Pháp 
viện bất chấp việc có nhiều tình tiết 
mà cả hai bên đã thống nhất tại Tòa 
phúc thẩm Khu vực thứ 10.

Tòa phúc thẩm Khu vực thứ 
10 đã ra phán quyết chống lại cô 
Smith và ủng hộ Ủy ban Dân quyền 
Colorado trong quyết định vào 
tháng 07/2021.

Chánh án Timothy Tymkovich 
đã không đồng tình, và gọi ý kiến   
đa số này là “chưa từng có” và “đáng 
kinh ngạc” bởi vì “Hiến pháp đang 
bảo vệ bà Smith trước việc chính 
phủ bảo bà ấy được nói những gì.”

Ông Tymkovich nói, “Mặc dù 
tôi miễn cưỡng phải đề cập đến ông 
Orwell, nhưng ý kiến   của đa số lại 
đang tán thành sự can thiệp đáng 
kể của chính phủ vào các vấn đề 
ngôn luận, tôn giáo, và lương tâm.” 

“Thật vậy, vụ án này đại diện 
cho một chương khác trong sự mất 

Nhà thiết kế lo sợ cho tính mạng vì Tối cao Pháp 
viện sẽ xét xử vụ kiện về tự do ngôn luận

Tiếp theo từ trang 1

Nhà thiết kế trang web tại 
Colorado bị đe dọa sát hại 
liên quan đến vụ kiện về tự 
do tôn giáo của cô 

Tối cao Pháp viện ở 
Hoa Thịnh Đốn, hôm 
29/11/2021.

DREW ANGERER/GETTY IMAGES



4 5HOA KỲHOA KỲ NGÀY 27/05 — 02/06/2022NGÀY 27/05 — 02/06/2022

sớm được trao quyền quản trị các luật về 
bùng phát dịch bệnh toàn cầu, và có một 
vị thế tốt một cách kỳ lạ đối với đợt bùng 
phát bệnh đậu mùa khỉ – diễn ra sau lời 
kêu gọi gần đây tổ chức các cuộc diễn tập 
về vi trùng (“germ game”, mô phỏng về 
kịch bản của một thảm họa đại dịch), và 
những sự kiện mới đây liên quan đến các 
nhân vật trong đó có tỷ phú Bill Gates 
của Microsoft.

Tờ New York Post tuyên bố rằng, “Tổ 
chức Y tế Thế giới được cho là đang triệu 
tập một cuộc họp khẩn cấp về sự lây lan 
đáng báo động của bệnh đậu mùa khỉ 
trên khắp thế giới – kể cả một ca nhiễm 
có thể xảy ra ở Big Apple (biệt danh của 
thành phố New York).” Tờ Telegraph đưa 
tin rằng cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc 
này sẽ quy tụ “một hội đồng các chuyên 
gia hàng đầu” trong cuộc họp, tập trung 
vào việc làm thế nào mà loại virus này 
lại bất ngờ lây lan rộng rãi như vậy. Cuộc 
họp cũng sẽ xem xét sự phổ biến của 
virus ở những người đồng tính nam và 
về “tình hình chích ngừa”.

Số ca nhiễm không cao. Tính đến 
ngày 23/05, Đại học Oxford và Trường 
Y Harvard đã ghi nhận 245 trường hợp 
đã xác nhận hoặc nghi nhiễm trên toàn 
thế giới. Ông Sajid Javid, Bộ trưởng Y tế 
Vương quốc Anh, đã viết trên Twitter: 
“Hầu hết các ca đều nhẹ…”

Thời điểm của tất cả những điều này 
là quan trọng. Điều đó đem lại cho WHO 
cơ hội thể hiện giá trị của mình khi họ 
đang trong quá trình cố gắng đạt được 
những quyền lực mới và mở rộng – dưới 
ngọn cờ quản trị các tình trạng khẩn cấp 
về y tế toàn cầu.

Liên Hiệp Quốc đang xem xét các 
sửa đổi khác nhau đối với WHO tại 
Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75 ở 
Geneva, Thụy Sĩ, theo đó có thể trao cho 
Tổng Giám đốc, ông Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, quyền đơn phương ban bố 
tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng 
đồng với quyền hạn sâu rộng vượt trên 
luật của các quốc gia có chủ quyền.

Điều này sẽ không chỉ giúp ông 
Tedros có khả năng ban bố tình trạng 
khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở bất kỳ 
quốc gia nào ông muốn – sử dụng bất kỳ 
bằng chứng nào ông muốn – mà còn cho 
phép ông chỉ thị các chính sách mà quốc 
gia mục tiêu nên áp dụng để ứng phó 
với tình trạng khẩn cấp được Liên Hiệp 
Quốc ban bố. Nếu một quốc gia từ chối, 
một sửa đổi đang được đề xướng có thể 
cung cấp cho WHO khả năng trừng phạt 
quốc gia đó.

Nếu quý vị đang tự hỏi liệu việc trao 
những quyền hạn như vậy cho một cơ 
quan của Liên Hiệp Quốc, một cơ quan 
vốn đã không thể chứng minh được sự 
độc lập với Trung Cộng, có thể vi phạm 

luật pháp Hoa Kỳ hay không, thì có vẻ 
như Tổng thống (TT) Joe Biden đã có câu 
trả lời. Chính phủ TT Biden không chỉ 
hỗ trợ việc chuyển giao quyền lực này 
cho WHO mà còn giúp thúc đẩy điều đó.

The Epoch Times đưa tin, Hoa Kỳ 
đã đề xướng các sửa đổi đối với WHO 
hồi tháng Một, hiện sẽ được xem xét tại 
cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở Geneva. 
Các sửa đổi này bao gồm một sửa đổi 
cho phép WHO đưa ra các tuyên bố 
công khai về một cuộc khủng hoảng 
y tế mà không cần tham khảo ý kiến 
của quốc gia mục tiêu, và không cần 
phải có xác minh từ các quan chức địa 
phương. Các đề xướng của chính phủ 
TT Biden cũng sẽ tài trợ 2.47 tỷ USD 
cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh (CDC) cho những việc 
như “cải tiến các chương trình giám sát 
trọng điểm trong nước”, “đầu tư vào các 
phương pháp giám sát gene toàn cầu”, 
và các hệ thống khác.

Như The Epoch Times đã đưa tin, 
“Các nền tảng giám sát hô hấp bao gồm 
máy ghi hình và máy ghi âm để cảnh 
báo các nhà chức trách khi thấy các 
thành viên của công chúng đang ho 
hoặc đang cư xử theo cách có khả năng 
cho thấy sự hiện diện của một bệnh 
truyền nhiễm hoặc góp phần làm lây lan 
bệnh đã có trong một nhóm người. Các 
thiết bị kiểu này được sử dụng rộng rãi ở 
Trung Quốc.”

Cho dù bệnh đậu mùa khỉ có gây ra 
mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe 
cộng đồng hay không, thì nó đang đe 
dọa nghiêm trọng đến quyền tự do của 
công chúng. Virus này có thể hoạt động 
như một con ngựa thành Troy, đem 

theo tất cả các lý do để trao cho WHO 
giấc mơ quyền lực toàn cầu của một 
nhà độc tài, và cung cấp cho CDC một 
hệ thống giám sát vượt xa bất cứ điều 
gì mà ông [George] Orwell (tác giả cuốn 
tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ‘1984’) 
có thể hình dung.

Trong những hoàn cảnh thông 
thường, bệnh đậu mùa khỉ sẽ không 
gây ra nguy cơ nhiễm virus đáng kể. 
CDC tuyên bố rằng bệnh có thể lây 
truyền từ người sang người chủ yếu 
thông qua các giọt bắn đường hô hấp 
thường di chuyển không quá vài bước 
chân, và do đó CDC lưu ý rằng “phải là 
sự tiếp xúc trực tiếp lâu dài” mới có thể 
bị nhiễm bệnh. 

Ngay cả ông Biden cũng rút lại những 
tuyên bố của mình rằng mọi người nên 
lo lắng về bệnh đậu mùa khỉ, và đang 
làm rõ rằng bệnh này không phải là mối 
đe dọa nghiêm trọng như COVID-19.

Bất chấp việc bệnh này không có 
khả năng lây lan rộng rãi trong hoàn 
cảnh thông thường, một cuộc thảo luận 
toàn cầu về vaccine bệnh đậu mùa khỉ 
đã bắt đầu vào năm 2021 sau khi ông 
Bill Gates cảnh báo một cuộc tấn công 
khủng bố sinh học đậu mùa có thể là 
một đại dịch tiếp theo. Ông Gates kêu 
gọi các nhà lãnh đạo thế giới tổ chức các 
cuộc diễn tập vi trùng và trao cho WHO 
quyền hạn mới – tương tự như những 
quyền hạn mà họ có thể sớm nhận được 
– dưới một “Lực lượng Đặc nhiệm Đại 
dịch” mới của WHO.

Ông Gates cũng kêu gọi các hệ thống 
giám sát đại dịch, nghe có vẻ giống một 
cách kỳ lạ với những gì mà chính phủ 
TT Biden đã đệ trình trong các đề xướng 
sửa đổi của mình cho các quyền hạn mới 
của WHO. Tờ Sky News đưa tin hôm 
06/11/2021 cho hay ông Gates đã nói, 
“Có thể sẽ mất khoảng 1 tỷ USD mỗi 
năm cho một Lực lượng Đặc nhiệm Đại 
dịch ở cấp độ WHO, vốn đang làm công 
việc giám sát và thực sự thực hiện những 
gì mà tôi gọi là ‘các cuộc diễn tập về vi 
trùng’ khi mà quý vị thực hành.” Ông 
nói thêm rằng, “Quý vị nói, OK, điều gì 
sẽ xảy ra nếu một kẻ khủng bố sinh học 
mang bệnh đậu mùa đến 10 phi trường? 
Quý vị biết đấy, thế giới sẽ phản ứng như 
ra sao với điều đó?”

Mặc dù việc ông Gates đề cập đến 
bệnh đậu mùa là không đáng kể, nó được 
cho là đã được sử dụng để biện minh 
cho các cuộc thảo luận mới về một loại 
vaccine đậu mùa cũng có thể điều trị 
bệnh đậu mùa khỉ. Chỉ vài ngày sau, 
hôm 08/11/2021, Precision Vaccination 
đã viết rằng, “Cảnh báo về diễn tập 
vi trùng của ông Gates thúc đẩy các 
cuộc thảo luận về vaccine đậu mùa” 
(“Gates Germ-Game Warning Motivates 
Smallpox Vaccine Discussions”).

Những “cuộc thảo luận” đó bàn về 

một loại vaccine đậu mùa và đậu mùa 
khỉ, được chấp thuận năm 2019 tên là 
Jynneos. Precision Vaccination lưu ý 
rằng đây là “vaccine đậu mùa không sao 
chép duy nhất được FDA chấp thuận 
và vaccine duy nhất chống lại bệnh đậu 
mùa khỉ được FDA chấp thuận cho mục 
đích phi quân sự.” Phong trào trong 
CDC đã bắt đầu vài ngày trước đó, hôm 
03/11/2021. CDC cho biết “Ủy ban Cố 
vấn về Thực hành Chích ngừa của CDC 
đã xem xét hai bản đệ trình tập trung 
vào vaccine đậu mùa Jynneos.”

Và rồi, chỉ vài ngày sau, một sự kiện 
thậm chí còn kỳ lạ hơn đã xảy ra – thực 
hiện ý tưởng về một “cuộc diễn tập vi 
trùng” tương tự như những gì ông Gates 
đã đề nghị.

Tổ chức Sáng kiến   Đe dọa Hạt nhân 
(NTI) đã hợp tác với Hội nghị An ninh 
Munich để hình dung một viễn cảnh đại 
dịch đậu mùa khỉ. Theo sau lời cảnh báo 
giả định của ông Gates, cuộc diễn tập vi 
trùng đã tưởng tượng ra một chủng bệnh 
đậu mùa khỉ được tung ra trong một 
cuộc tấn công khủng bố sinh học; chủng 
này đã được sửa đổi để có khả năng 
kháng vaccine.

Hôm 23/11/2021, NTI đã công bố kết 
quả từ cuộc diễn tập, cho thấy sự lây lan 
của virus này trong suốt 18 tháng. Kết 
quả công bố rằng, “Vào cuối cuộc diễn 
tập giả định, đại dịch giả tưởng đã dẫn 
đến hơn ba tỷ ca nhiễm bệnh và 270 
triệu người tử vong trên toàn thế giới.”

Trong một hành động có tầm nhìn 
xa đáng kinh ngạc, cuộc diễn tập từ 
năm ngoái đã hình dung rằng bệnh đậu 
mùa khỉ sẽ xuất hiện gần như chính xác 
vào thời điểm nó xảy ra: vào giữa tháng 
Năm năm nay.

NTI cũng đã công bố một báo cáo 
chi tiết về các kết quả của mình. Theo 
dòng thời gian ở trang 12 của báo cáo, 
họ giả định rằng vào tháng 05/2022, 
đợt bùng phát đầu tiên của bệnh đậu 
mùa khỉ sẽ lây nhiễm cho 1,421 người 
và khiến bốn người thiệt mạng. Đến 
tháng 01/2023, căn bệnh này sẽ lây 
lan sang 83 quốc gia, lây nhiễm cho 
70 triệu người và có 1.3 triệu người tử 
vong. Tại thời điểm đó, người ta phát 
hiện rằng bệnh đậu mùa khỉ đã được 
tạo ra để kháng vaccine, và những 
thách thức trong chuỗi cung ứng sẽ 
khiến việc ứng phó trở nên khó khăn 
hơn. Một năm sau, ngày 10/05/2023, 
căn bệnh này được dự đoán sẽ lây 
nhiễm cho 480 triệu người và khiến 
27 triệu người thiệt mạng, và người ta 
sẽ được biết rằng một cuộc tấn công 
khủng bố sinh học nhằm vào một 
phòng thí nghiệm sinh học dân sự là 
nguồn gốc của dịch bệnh này. Sau đó 
đến ngày 01/12/2023, virus này ước 
tính sẽ lây nhiễm cho 3.2 tỷ người và 
cướp đi sinh mạng của 271 triệu người.

Tất nhiên, điều quan trọng trong ước 
tính của họ là chủng đậu mùa khỉ mà họ 
tưởng tượng ra là chủng đã được chỉnh 
sửa để kháng vaccine. Chính xác hay 
không, cuộc diễn tập này cung cấp cho 
các nhà chức trách một kịch bản có thể 
dự đoán để biện minh cho các chính sách 
“ứng phó với đại dịch”. Và chúng ta từng 
chứng kiến điều đó xảy ra trước đây.

Một “cuộc diễn tập vi trùng” rất 
tương tự đã được tổ chức ngay trước 
khi COVID-19 bùng phát, liên quan đến 
những con số [dự báo] tương tự đang gây 
xôn xao hiện nay về bệnh đậu mùa khỉ 
và một “đại dịch” mới.

New York Magazine đưa tin hồi tháng 
02/2020 rằng “hai tháng trước khi virus 
corona gây ra COVID-19 xuất hiện ở 
miền trung Trung Quốc, một nhóm các 
chuyên gia y tế cộng đồng đã tập hợp tại 
Thành phố New York để mô phỏng.” Tờ 
báo cũng lưu ý rằng, “Các đặc điểm của 
loại virus hiện đang gây ra sự tàn phá 
toàn cầu rất giống với đặc điểm được đề 
nghị trong bản mô phỏng, được đặt tên là 
‘Sự kiện 201.’”

Các đối tác trong cuộc diễn tập này 
bao gồm Diễn đàn Kinh tế Thế giới và 
Quỹ Bill & Melinda Gates.

Tương tự như “cuộc diễn tập vi 
trùng” về bệnh đậu mùa khỉ trước đợt 
bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, “cuộc 
diễn tập vi trùng” về virus corona trước 
đợt bùng phát virus corona đã đưa ra dự 
đoán về một kịch bản gây tử vong hàng 
loạt. Người ta ước tính rằng 65 triệu 
người sẽ tử vong.

Trung tâm An ninh Y tế đã đưa 
ra một tuyên bố về cuộc diễn tập về 
virus corona vào ngày 24/01/2020. Họ 
tuyên bố rằng họ không dự đoán rằng 
COVID-19 sẽ cướp đi sinh mạng của 65 
triệu người, vì virus mô phỏng khác với 
virus Trung Cộng.

Tuy nhiên, điều quan trọng không 
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Bệnh đậu mùa khỉ: ‘Cuộc diễn 
tập’ có thể đặt nền tảng cho 
WHO mở rộng quyền lực

10 người giàu nhất có tài sản 
giảm nhiều nhất trong năm 2022

Ông Triệu Trường 
Bằng | Canada
Ông Triệu Trường 
Bằng (Changpeng 

Zhao), Giám đốc Điều 
hành của Binance, sàn 

giao dịch mã kim (cryptocurrency) 
lớn nhất thế giới tính theo khối 
lượng giao dịch, đã mất 80.5 tỷ 
USD tính đến thời điểm hiện tại. 
Doanh nhân mã kim người Canada 
này đã chứng kiến   khối tài sản của 
mình giảm đi đáng kể do giá của 
mã kim điện tử (token) lao dốc. 
Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản ròng 
của ông Triệu là hơn 15 tỷ USD.

 
Ông Elon Musk          

Hoa Kỳ
Giám đốc điều hành 
các hãng Tesla Motors 

và SpaceX Elon Musk 
đã chứng kiến   tổng giá 

trị tài sản ròng của mình tăng vọt 
66.5 tỷ USD kể từ đầu năm 2022 lên 
khoảng 204 tỷ USD. Ông Musk duy 
trì 15.6% cổ phần trong cổ phiếu 
Tesla, vốn đã giảm 46% tính đến thời 
điểm hiện tại. Ông cũng sở hữu cổ 
phần không được tiết lộ ở Bitcoin và 
Dogecoin, vốn cũng đã sụt giảm lần 

lượt là 37% và 52%.
 

Ông Jeff Bezos
Hoa Kỳ
Tổng giá trị tài sản 

ròng của người sáng 
lập công ty Amazon Jeff 

Bezos đã bị giảm đáng kể, giảm 61 tỷ 
USD trong năm tháng đầu năm 2022. 
Ông Bezos sở hữu gần 13% cổ phần 
của Amazon. Mặc dù có vốn hóa thị 
trường 1.05 ngàn tỷ USD, nhưng nhà 
bán lẻ trực tuyến này vẫn dễ bị tổn 
thương trước đợt bán tháo công nghệ 

rộng lớn hơn, giảm 39%.
 
Ông Mark 
Zuckerberg
Hoa Kỳ

Ông Mark Zuckerberg, 
người sáng lập kiêm Giám 

đốc Điều hành của Meta Platforms 
(Facebook), sở hữu khoảng 13% nền 
tảng truyền thông xã hội này. Không 
có gì ngạc nhiên khi giá trị tài sản 
ròng của ông đã giảm 53.1 tỷ USD 
trong năm nay xuống còn 72.4 tỷ USD.

 
Ông Bernard 
Arnault | Pháp
Ông Bernard Arnault 
là ông trùm kinh 

doanh người Pháp và 
chủ tịch kiêm Giám đốc 

điều hành của LVMH Moët Hennessy 

Louis Vuitton, công ty hàng hóa xa xỉ 
lớn nhất thế giới. Đế chế LVMH điều 
hành hàng chục thương hiệu thời 
trang và mỹ phẩm. Khi đại tập đoàn 
tiêu dùng này bị sụt giảm 25% trên 
thị trường, thì giá trị tài sản ròng của 
ông Arnault đã tổn thất 51.8 tỷ USD, 
giảm xuống còn 126 tỷ USD.

 
Ông Larry Page

Hoa Kỳ
Ông Larry Page là 
người đồng sáng 

lập ứng dụng công 
cụ tìm kiếm Google. 

Đại công ty công nghệ trị giá 1.39 
ngàn tỷ USD đã phải chịu một đợt 
giảm giá cổ phiếu 27% – là nguyên 
nhân dẫn đến sự sụt giảm 27 tỷ USD 
trong giá trị tài sản ròng của ông 
Page. Hiện tổng giá trị tài sản ròng 
của ông là 101 tỷ USD.
 

Ông Sergey Brin
Hoa Kỳ
Ông Sergey Brin là 
người sáng lập còn 

lại của ứng dụng 
công cụ tìm kiếm 

Google. Giá trị tài sản ròng của ông 
đã giảm 26.3 tỷ USD tính đến thời 
điểm hiện tại, làm giá trị tài sản ròng 
của ông giảm xuống còn 97.2 tỷ USD.
 

Bà Francoise 
Bettencourt 
Meyers | Pháp
Bà Francoise 

Bettencourt Meyers 
là người phụ nữ giàu 

nhất thế giới và là cháu gái của người 
sáng lập L’Oréal. Giá trị tài sản ròng 
của bà đã giảm 26 tỷ USD – dù vậy 
vẫn ở mức 67.7 tỷ USD.

 
Bà MacKenzie 

Scott | Hoa Kỳ
Sau khi ly hôn 
với ông Bezos, bà 
MacKenzie Scott 

trở thành người phụ 
nữ giàu thứ hai thế giới. 

Nhưng giá trị tài sản ròng của bà đã 
giảm 24.5 tỷ USD xuống còn 31.8 tỷ 
USD, do 4% cổ phần của bà trong 
công ty Amazon.
 

Ông Bill Gates
Hoa Kỳ
Ông Bill Gates, 
người đồng sáng 

lập Microsoft Corp., 
hiện có tài sản trị giá 

116 tỷ USD. Tuy nhiên, trong năm 
2022, tài sản của ông đã giảm 21.7 
tỷ USD, theo Tạp chí Wall Street 
Journal. Giống như nhiều người 
đồng cấp tỷ phú liên quan đến công 
nghệ khác, cổ phiếu của ông trong 
đại tập đoàn nhu liệu này đã sụt giá 
22% tính đến thời điểm hiện tại.

Các tỷ phú may mắn trong năm 2022
Trong năm 2022, một số tỷ phú 
thậm chí còn trở nên giàu có hơn 
bất chấp sự biến động của thị 
trường chứng khoán, những lo ngại 
về lạm phát, và những dự đoán về 
một cuộc suy thoái. Ông Harold 
Hamm, ông trùm dầu khí; ông 
Warren Buffett, nhà đầu tư lừng 
danh; và ông Carlos Slim, ông trùm 
kinh doanh Mexico, chỉ là một vài 
trong số những người giàu có đã trở 
nên càng giàu có hơn.

Dưới đây là danh sách năm tỷ phú 
hàng đầu có tài sản tăng lên trong 
năm nay.

 
Ông Gautam Adani | Ấn Độ
Ông Gautam Adani là người sáng 
lập Tập đoàn Adani, một tập đoàn 
đa quốc gia ở Ấn Độ chuyên về dịch 
vụ tiện ích, năng lượng, đường sắt, và 
xây dựng. Giá trị tài sản ròng của ông 
đã tăng 27.6 tỷ USD lên 104 tỷ USD.
 
Ông Guillaume Pousaz | Thụy Sỹ
Ông Guillaume Pousaz là Giám đốc 
Điều hành kiêm người sáng lập công 
ty thực hiện thanh toán toàn cầu 
Checkout.com, được định giá ở mức 
15 tỷ USD. Trong năm nay, tính đến 
thời điểm hiện tại giá trị tài sản ròng 
của ông Pousaz đã tăng 11.7 tỷ USD, 
tăng lên thành 19.4 tỷ USD.
 
Ông Gianluigi Aponte | Thụy Sĩ
Ông Gianluigi Aponte là người sáng 
lập, chủ sở hữu, kiêm chủ tịch Công 
ty Vận tải biển Địa Trung Hải (MSC), 
một trong những công ty vận chuyển 
và giao nhận hàng đầu thế giới. Với 
việc thế giới bị cuốn vào một cuộc 
khủng hoảng chuỗi cung ứng, thì 
không có gì đáng kinh ngạc khi giá 
trị tài sản ròng của ông đã tăng 8.34 
tỷ USD lên mức 18.7 tỷ USD.
 
Ông Ken Griffin | Hoa Kỳ
Mặc dù thua lỗ nặng trên thị trường 
tài chính Hoa Kỳ, nhưng ông Ken 
Griffin, giám đốc quỹ đầu tư rủi ro 
cao tại Citadel, đã có một mức tăng 
đáng kể trị giá 7.93 tỷ USD trong giá 
trị tài sản ròng của mình trong năm 
nay, lên đến con số 29.2 tỷ USD. Hồi 
tháng Tư, Citadel đã công bố mức 
tăng 7.5% trong tháng.
 
Ông Giovanni Ferrero | Italy
Năm 2011, ông Giovanni Ferrero 
trở thành chủ tịch điều hành của 
đại tập đoàn bánh kẹo Ferrero SpA. 
Mặc dù lạm phát đã ảnh hưởng đến 
nhiều công ty thực phẩm, nhưng 
thương hiệu của Ý này đã có thể 
vượt qua cơn bão. Giá trị tài sản 
ròng của ông Ferrero cũng đứng 
vững, tăng 6.25 tỷ USD lên mức 
42.1 tỷ USD.

 
Cẩm An biên dịch 

10 người giàu nhất hành tinh 
‘mất’ bao nhiêu tài sản
trong năm 2022?

Tiếp theo từ trang 1

Tiếp theo từ trang 1

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.

phải là các chi tiết cụ thể của “cuộc 
diễn tập vi trùng”, mà là cách cuộc 
diễn tập này và những người tham 
gia sau đó đã gây ảnh hưởng đến 
chính sách của chính phủ.

Và hiện tại, với bệnh đậu mùa 
khỉ, chúng ta cũng đi đến một tình 
trạng bế tắc tương tự. Một “cuộc 
diễn tập vi trùng” đã hình dung ra 
tác động tiềm tàng của virus này, và 
đưa ra một số lượng người tử vong và 
nhiễm bệnh bị thổi phồng khi dùng 
một phiên bản tưởng tượng của bệnh 
đậu mùa khỉ làm mô hình, vốn có 
khả năng kháng vaccine. Quan trọng 
nhất, điều này cũng xảy ra đúng lúc 
khi cộng đồng quốc tế suy xét việc 
liệu WHO có nên được trao quyền để 
quản trị các trường hợp khẩn cấp về 
y tế toàn cầu không.

Một trong số các xu hướng của 
COVID-19 là các chính phủ hiện có 
thể có xu hướng sử dụng một loại 
virus theo mùa, đã được tuyên bố là 
bệnh đặc hữu, để biện minh cho tình 
trạng khẩn cấp toàn cầu vô thời hạn. 
Và những đợt bùng phát nhỏ cũng có 
thể được sử dụng để biện minh cho 
các chính sách độc tài nặng nề vượt 
ra ngoài lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ví dụ tồi tệ nhất về điều này là 
Trung Cộng, đang tuyên bố sử dụng 
số liệu các ca nhiễm một chữ số để 
phong tỏa toàn phần các siêu đô thị. 
Và hãy nhớ rằng dưới thời chính phủ 
cựu TT Trump, WHO đã không thể 
chứng minh được mình độc lập với 
Trung Cộng.

Phản ứng khẩn cấp về sức khỏe 
cũng không còn chỉ giới hạn trong 
y học. Mô hình COVID-19 đã bao 
gồm những thay đổi lớn đối với hệ 
thống bầu cử làm suy yếu tính liêm 
chính căn bản của chính phủ dân 
cử và kiểm duyệt rộng rãi dưới chiêu 
bài chống lại “thông tin sai lệch” và 
“tin giả”. Hãy nhớ rằng khi bắt đầu 
đại dịch, WHO và các cơ quan khác 
của Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố rằng 
cũng có một “đại dịch thông tin sai sự 
thật” đòi hỏi phải kiểm soát và kiểm 
duyệt thông tin công khai.

Trong bối cảnh lo sợ về bệnh đậu 
mùa khỉ, thế giới đang chuẩn bị trao 
quyền lực vĩnh cửu cho WHO. Và 
với lịch sử kỳ lạ của “các cuộc diễn 
tập vi trùng” và những con số bị 
phóng đại quá mức của những người 
được gọi là chuyên gia giật dây, cơ sở 
cho việc tiếp quản công khai này đã 
được đặt ra.

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

Anh Joshua Philipp là một phóng 
viên điều tra từng đạt giải thưởng 
làm việc cho The Epoch Times và là 
người dẫn chương trình "Crossroads" 
(Giao Lộ Thông Tin) của EpochTV. 
Anh là một chuyên gia được công 
nhận về chiến tranh không giới hạn, 
chiến tranh hỗn hợp phi cân xứng, 
hoạt động lật đổ, và các quan điểm 
lịch sử về các vấn đề ngày nay. Hơn 10 
năm nghiên cứu và điều tra về Trung 
Cộng, về hoạt động lật đổ, và các chủ 
đề liên quan giúp anh có cái nhìn sâu 
sắc về mối đe dọa toàn cầu này và bối 
cảnh chính trị.
 
Nguyễn Lê biên dịch

KINH DOANH & TÀI CHÍNH

Sở giao dịch 
chứng khoán 

New York 
vào ngày 

28/01/2021.

ALEXANDRA BEIER/GETTY IMAGES

CHRIS LIVINGSTON/GETTY IMAGES

Ông Bill Gates tại Munich vào ngày 18/02/2022.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới ở lối vào của trụ sở này ở Geneva vào ngày 08/05/2021.

Các lọ vắc xin đậu mùa đặt trên quầy tại một cơ sở ở 
Altamonte Springs, Fla., trong ảnh tư liệu này.
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NAVEEN ATHRAPPULLY  

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo của 
Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ 

được công bố gần đây, cuộc điều 
tra dân số năm 2020 đã đếm sai 
đáng kể, với sáu tiểu bang bị đếm 
thiếu trong khi tám tiểu bang   bị 
đếm thừa dân số.

Điều thú vị là, năm trong số 
sáu tiểu bang có dân số bị đếm 
thấp hơn là các tiểu bang màu đỏ 
– Arkansas, Tennessee, Florida, 
Mississippi, và Texas. Tiểu bang 
màu xanh lam duy nhất là Illinois.

Trong số tám tiểu bang có dân 
số được đếm tăng lên, thì sáu tiểu 
bang là màu xanh lam, với các 
ngoại lệ là tiểu bang Utah và tiểu 
bang chiến địa Ohio.

Ở Arkansas, dân số bị đếm thiếu 
5.04%, Tennessee 4.78%, Mississippi 
4.11%, Florida 3.48%, Illinois 1.97%, 
và Texas 1.92%.

Theo báo cáo hôm 19/05, ở 
Hawaii, số người được đếm nhiều 
thêm 6.79%, Delaware 5.45%, 
Rhode Island 5.05%, Minnesota 

3.84%, New York 3.44%, Utah 
2.59%, Massachusetts 2.24%, và 
Ohio 1.49%.

Báo cáo cho biết: “Đối với các tiểu 
bang còn lại và Washington D.C., thì 
tỷ lệ lỗi ước tính gần như bằng 0.”

Theo hãng thông tấn AP, có 
một vài lời giải thích cho việc đếm 
sai. Tại các tiểu bang như Texas, 
Tennessee, Arkansas, và Florida, 
chính phủ địa phương được cho là 
đã không dành nhiều nguồn lực để 
khuyến khích người dân điền vào 
các biểu mẫu kiểm kê dân số.

Nhà nhân khẩu học Allison 
Plyer chỉ ra rằng ở các tiểu bang 
như Tennessee, Mississippi, và 
Arkansas, tỷ lệ nhà có một máy 
điện toán và thuê bao internet thuộc 
mức thấp nhất. Cuộc kiểm kê dân số 
năm 2020 là cuộc tổng kiểm kê đầu 
tiên trong lịch sử mà hầu hết những 
người tham gia được khuyến khích 
điền vào các biểu mẫu trực tuyến.

Bà Plyer nói với hãng thông tấn 
này rằng: “Những nỗ lực thuyết 
phục tham gia kiểm kê dân số (Get-
out-the-count) có thể tạo ra một 

sự khác biệt lớn, ngay cả khi cộng 
đồng của quý vị ít truy cập Internet 
và ít có khả năng trả lời điều tra 
dân số hơn.”

Các tiểu bang bị đếm số lượng 
thấp hơn đã mất đi các ghế quốc 
hội tiềm năng. Ở Florida, con số 
đếm thấp hơn tương đương với 
750,600 công dân bị thiếu. Theo 
một phân tích của Dịch vụ Dữ liệu 
Bầu cử, thì Florida chỉ cần thêm 
171,561 người để có thêm một ghế.

Tương tự như vậy ở Texas, nơi 
có thêm 189,645 công dân trong 
cuộc điều tra dân số sẽ giúp tiểu 
bang giành được một ghế, việc đếm 
số lượng thiếu dẫn đến việc mất đi 
560,000 cư dân.

Ở Minnesota, số lượng đếm 
vượt hơn dẫn đến việc có thêm 
khoảng 219,000 cư dân. Nếu tiểu 
bang này có ít hơn 26 người, họ sẽ 
không bao giờ giành được chiếc 
ghế quốc hội thứ 435 và là chiếc 
ghế cuối cùng tại Hạ viện.

Ở Rhode Island, con số vượt quá 
5% dẫn đến có thêm 55,000 cư dân. 
Nếu tiểu bang này có ít hơn 19,127 

người, thì một ghế sẽ bị mất.
Ông John Marion, giám đốc 

điều hành của nhóm giám sát 
chính phủ Common Cause Rhode 
Island, thừa nhận với hãng thông 
tấn AP rằng tiểu bang của ông là 
một “kẻ hưởng lợi gặp may từ một 
sự bất thường về thống kê.”

Do đó, Rhode Island sẽ có nhiều 
đại diện hơn trong Quốc hội trong 
một thập niên. Các thành viên 
Quốc hội của tiểu bang này thuộc 
Đảng Dân Chủ.

Trong khi đó, Ủy viên Quốc gia 
của Đảng Cộng Hòa Rhode Island, 
ông Steve Frias, đã chỉ trích “chiến 
thuật kiểm kê dân số linh hoạt” 
này, cảnh báo rằng việc kiểm kê 
sẽ làm suy giảm lòng tin của người 
dân đối với chính phủ.

“Nền dân chủ chỉ hoạt động nếu 
mọi người tin tưởng vào hệ thống,” 
ông Frias nói trong một tuyên bố 
với AP. “Việc đếm tăng 55,000 
người để giữ một ghế quốc hội đã 
hủy hoại sự tín nhiệm đó.”

Cẩm An biên dịch

Tuy nhiên, các thành viên Đảng 
Cộng Hòa trong Ủy ban Hành chính 
Hạ viện đã bác bỏ tuyên bố này, nói 
rằng việc xem xét các cuốn băng 
bên trong Điện Capitol vào ngày 
05/01/2021 của chính họ cho thấy 
rằng không hề có chuyến tham quan 
do thám nào xảy ra – một tuyên 
bố mà ông Davis có vẻ đủ tự tin để 
ủng hộ bằng việc phát hành công 
khai các cuốn băng được đề cập.

Về phần mình, ủy ban 06/01 đã 
đưa ra lời khẳng định ngược lại, 
nói rằng “việc xem xét bằng chứng 
của Ủy ban mâu thuẫn trực tiếp với 
sự phủ nhận đó.”

Trong thư trả lời, ông 
Loudermilk nói rằng ông đã gặp 
“một gia đình cử tri có con nhỏ” tại 
các tòa nhà Văn phòng của Hạ viện 
vào ngày hôm đó, và cho rằng ủy 
ban 06/01 này giống như một “rạp 
xiếc chính trị”.

Hôm 21/05, cựu Tổng thống 
Donald Trump, người bảo chứng 
có trọng lượng lớn với các cử tri 
Đảng Cộng Hòa, đã trao cho Dân 
biểu Loudermilk sự tiến cử của ông 
ấy cho cuộc bầu cử sơ bộ, khi gọi 
ông Loudermilk là “một Dân biểu 
tuyệt vời dành cho những người 
tuyệt vời của Khu vực bầu cử Quốc 
hội thứ 11 của Georgia.”

USCP và ủy ban 06/01 đã không 
phúc đáp yêu cầu bình luận về các 
cáo buộc do ông Davis đưa ra  khi 
báo lên khuôn.

 
Thanh Tâm biên dịch

“Tôi đã biết bà ấy trong cả đời 
mình. Tôi không thể tin được điều 
này đã xảy ra,” ông nói với The 
Epoch Times. Ông Moses kể rằng 
bà ấy “rất chăm chỉ, rất tốt bụng. 
Bà giữ gìn cho sân và ngôi nhà của 
mình thật sạch sẽ.”

Cháu trai của ông Moses cũng 
đang ở Trường Tiểu học Robb khi 
vụ xả súng xảy ra, nhưng cậu bé 
không bị thương. “Nhưng một số 
em đã không vượt qua được – tôi 
biết cha mẹ, ông bà của các cháu 
đó,” ông Moses nói. 

“Thật là kinh khủng. Thật khó mà 
tin nổi. Phần tôi không hiểu được là – 
có thể cậu ta và bà của cậu ta vướng 
phải chuyện gì đó, nhưng mấy đứa 
trẻ nhỏ thì liên can gì tới chuyện đó?”

“Lẽ ra chuyện như vậy không 
bao giờ nên xảy ra.”

Các quan chức thành phố đã tổ 
chức một cuộc họp báo lúc 7 giờ tối 
giờ địa phương để cung cấp một 
bản cập nhật ngắn gọn.

Bà Anne Marie Espinoza, phát 
ngôn viên của Học khu Độc lập 
Hợp nhất (CISD) Uvalde, cho biết 
tất cả các trường học đều sẽ đóng 
cửa ngay lập tức cho mùa hè này.

Ông Pete Arredondo, Cảnh sát 
trưởng của CISD Uvalde, cho biết 
việc ưu tiên là chuyển thông tin đến 
gia đình của các học sinh.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang 
tiến hành điều tra. Một khi chúng 
tôi có thể cung cấp thông tin cho 
các gia đình, chúng tôi sẽ làm như 
vậy trước tiên và trên hết,” ông nói. 
“Hãy để tôi trấn an quý vị, kẻ đột 

nhập đã chết. Và hiện tại chúng tôi 
không chủ động tìm thêm một cá 
nhân khác hoặc bất kỳ nghi phạm 
nào khác trong vụ này.”

Ông Hal Harrell, giám đốc 
CISD, cho biết buổi cố vấn trị liệu 
để vượt qua nỗi đau sẽ được cung 
cấp tại Trung tâm Hành chính địa 
phương từ 10 giờ sáng hôm 25/05, 
“cho học sinh, nhân viên của chúng 
tôi, cho các thành viên cộng đồng, 
bất cứ ai cần đến vào thời điểm đó.”

“Hôm nay tôi rất đau lòng,” ông 
Harrell nói.

Sở cảnh sát Uvalde cho biết các 
đường phố xung quanh trường sẽ 
bị phong tỏa trong vài ngày.

“Đối với cộng đồng của chúng 
tôi, chúng tôi thỉnh cầu quý vị cầu 
Chúa ban phước cho những người 
bị ảnh hưởng. Xin hãy kiên nhẫn 
và thông cảm về hiện trường và 
hoạt động điều tra đang diễn ra,” Sở 
cảnh sát đăng trên trang Facebook 
của mình vào tối hôm 24/05.

Thống đốc Texas Greg Abbott 
đã hạ lệnh treo rũ các lá cờ trong 
tiểu bang.

“Người dân Texas khắp tiểu 
bang đang đau buồn cho các nạn 
nhân của tội ác vô nghĩa này và cho 
cộng đồng Uvalde. Bà Cecilia và tôi 
thương tiếc cho sự mất mát khủng 
khiếp này, và chúng tôi kêu gọi tất 
cả người dân Texas hãy cùng nhau 
thể hiện sự ủng hộ vững chắc của 
chúng ta dành cho tất cả những ai 
đang phải chịu đựng đau khổ,” ông 
Abbott cho biết trong một tuyên bố.

Những người phản ứng đầu tiên 
từ khắp nơi trong khu vực đã đổ 
dồn về Uvalde để hỗ trợ. Xe cấp cứu 
từ Quận Bandera, Quận Edwards, 
và San Antonio đỗ bên cạnh các xe 
tải của Uvalde. Các nhân viên Tuần 
tra Biên giới địa phương, cảnh sát 
thuộc sở cảnh sát trưởng, và các sĩ 
quan cảnh sát từ các quận lân cận 
đã tập trung lại để giúp đỡ.

Uvalde, với dân số khoảng 
16,000 người, nằm cách biên giới 
Hoa Kỳ–Mexico khoảng 60 dặm về 
phía đông và cách San Antonio 83 
dặm về phía tây.

Thanh Nhã biên dịch
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Bức thư mâu 
thuẫn trực 
tiếp với các 
cam kết 
cốt lõi của 
chúng tôi 
về sự tham 
gia của phụ 
huynh, sự 
kiểm soát 
của địa 
phương, và 
tính phi 
đảng phái.
Ông John Heim, 
Tổng Giám đốc 
kiêm Giám đốc 
Điều hành NSBA

Nếu Hội đồng 
không phát 
hành cảnh quay 
liên quan kịp 
thời, thì tôi sẽ 
không còn lựa 
chọn nào khác 
ngoài việc thực 
hiện quyền hạn 
của mình theo 
Đề mục 2 Mục 
1979 của Bộ luật 
Hoa Kỳ để tự 
mình công bố 
cảnh quay này.
Dân biểu Hoa Kỳ 
Rodney Davis (Cộng 
Hòa–Illinois) 

Người dân 
Texas khắp 
tiểu bang đang 
đau buồn cho 
các nạn nhân 
của tội ác vô 
nghĩa này và 
cho cộng đồng 
Uvalde. 
Thống đốc Texas 
Greg Abbott

CHARLOTTE CUTHBERTSON
 

UVALDE, Texas — Các bậc 
cha mẹ và con họ đã ôm 

nhau chặt hơn một chút hồi chiều 
ngày 24/05, sau khi biết rằng họ là 
những người may mắn.

Thị trưởng Don McLaughlin 
của Uvalde xác nhận lúc 10 giờ 30 
phút tối theo giờ địa phương rằng, 
19 trẻ em và hai người lớn được xác 
nhận là đã thiệt mạng trong vụ xả 
súng hàng loạt tại trường tiểu học 
Robb ở Uvalde, Texas.

Anh Joe Daniel, một cư dân 
Uvalde sống gần trường này, cho 
biết cô con gái 8 tuổi của anh đã bị 
chấn thương tâm lý sau khi kẻ xả 
súng cố gắng tiến vào lớp học của cô 
bé, nhưng giáo viên đã khóa trái cửa.

Các công nhân xây dựng đã 
chạy vào nhà anh khi họ nghe thấy 
tiếng súng bên cạnh. Thanh niên 
Salvadore Romas bị cáo buộc đã bắn 
người bà của mình trước khi lái xe 

về phía trường học, sau đó tiến vào 
khuôn viên trường rồi nổ súng. Các 
nhân viên chấp pháp đã bắn Romas.

Ông Adrian Ramirez nói: “Đúng 
là mọi người đã bị kinh hoàng.”

Một người đàn ông khác cho biết 
con của người anh họ ông vẫn mất 
tích – họ đã gọi cho tất cả các bệnh 
viện từ Uvalde đến San Antonio, và 
giờ đây họ lo sợ điều tồi tệ nhất.

Đây là một cộng đồng nhỏ nên 
tin tức lan truyền nhanh chóng. Một 
người đàn ông đã cho The Epoch 
Times xem trang Facebook của một 
trong những giáo viên bị bắn. Anh 
quen người bạn thân nhất của cô.

“Thị trấn nào cũng có tội phạm, 
[nhưng] tôi không nghĩ thị trấn của 
chúng tôi có một người như thế,” 
anh cho biết. 

Ông Moses, một tài xế xe tải 
đã về hưu từ chối cho biết họ của 
mình, cho biết ông sống bên kia 
đường đối diện với nhà của bà 
Romas suốt cả đời mình.

Texas: Bàng hoàng sau vụ xả súng thảm sát 19 trẻ em, 
2 người lớn tại trường tiểu học

JOSEPH LORD
 

Dân biểu Rodney Davis (Cộng 
Hòa–Illinois), thành viên cao 

cấp của Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy 
ban Hành chính Hạ viện, đang yêu 
cầu Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ 
(USCP) công bố các cuốn băng ghi 
hình an ninh từ ngày 05/01/2021, 
sau khi Ủy ban 06/01 đưa ra những 
cáo buộc “sai rõ ràng” chống lại một 
thành viên khác của Đảng Cộng 
Hòa tại Hạ viện.

Cụ thể, trong một lá thư gửi 
USCP, ông Davis đã trích dẫn “các 
tin tức báo chí gần đây, [rằng] Ủy ban 
06/01 đã buộc tội sai Dân biểu Barry 
Loudermilk (Cộng Hòa–Georgia)… 
về việc dẫn đường – cái gọi là các 
chuyến tham quan do thám vào Điện 
Capitol Hoa Kỳ hôm 05/01/2021.”

Ông Davis nói, cáo buộc này “là 
sai rõ ràng. Như quý vị đã biết, nhân 
viên thuộc phe Thiểu số của Ủy ban 
[Hành Chính] đã xem xét tất cả các 
cảnh quay được đề cập và xác nhận 
rằng chẳng hề có ‘các chuyến tham 
quan do thám’ nào xảy ra”.

Ông Davis cũng đã thấy trước và 
bác bỏ các tuyên bố cho rằng những 
cuốn băng mà ông yêu cầu sẽ gây 
ra rủi ro về an ninh nếu được công 
bố cho công chúng, đồng thời lưu ý 
rằng các cuốn băng tương tự đã được 
công khai ở một mức độ nào đó.

Ông Davis viết: “Bất kỳ lập luận 
nào cho rằng đoạn ghi hình này đại 
diện cho ‘thông tin bảo mật’ nhạy 
cảm đều đã tiêu tan sau khi Hội 

đồng này cung cấp các bản sao cho 
những người điều hành đàn hặc của 
Đảng Dân Chủ để phổ biến công 
khai hoặc cung cấp cho công chúng.”

Cuối thư, ông Davis viết: “Nếu Hội 
đồng có bất kỳ hy vọng nào về việc 
giữ gìn danh tiếng là một cơ quan an 
ninh không thiên vị và tái lập chính 
mình như một thể chế phi đảng phái, 
thì không có cách nào khác là cho 
phát hành các cuốn băng này. Nếu 
Hội đồng không phát hành cảnh quay 
liên quan kịp thời, thì tôi sẽ không 
còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực 
hiện quyền hạn của mình theo Đề 
mục 2 Mục 1979 của Bộ luật Hoa Kỳ 
để tự mình công bố cảnh quay này.”

Ủy ban 06/01 ban đầu đã cáo 
buộc ông Loudermilk trong một lá 
thư hôm 19/05 để yêu cầu “sự hợp tác 
tự nguyện của ông trong việc thúc 
đẩy cuộc điều tra của chúng tôi.”

“Chúng tôi tin rằng ông có 

thông tin liên quan đến một chuyến 
tham quan mà ông đã dẫn đường 
qua các phần của khu phức hợp 
Điện Capitol vào ngày 05/01/2021,” 
lá thư này viết.

“Thông tin trên đặt ra các câu hỏi 
mà Ủy ban Đặc biệt này buộc phải 
tìm kiếm câu trả lời,” ủy ban 06/01 
tiếp tục. “Việc công chúng trình báo 
và các lời khai nhân chứng cho thấy 
một số cá nhân và nhóm đã tham 
gia vào nỗ lực thu thập thông tin 
về cách bố trí của Điện Capitol Hoa 
Kỳ, cũng như các tòa nhà văn phòng 
Hạ viện và Thượng viện, vào trước 
ngày 06/01/2021. Ví dụ: trong tuần lễ 
sau ngày 06/01, các Thành viên kêu 
gọi các lãnh đạo của lực lượng chấp 
pháp điều tra việc nhìn thấy ‘các 
nhóm từ ngoài vào trong khu phức 
hợp này’ vào ngày 05/01 mà ‘dường 
như có liên quan đến cuộc biểu tình 
tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm sau.’”

Nhà lập pháp yêu cầu Cảnh sát Điện Capitol công bố các cuốn 
băng an ninh sau cáo buộc ‘sai’ của Ủy ban 06/01

(Trái) Cư dân Uvalde tụ tập và chia sẻ trong sự bàng hoàng sau vụ xả súng hàng loạt ở Trường Tiểu học Robb gần đó, ở Uvalde, Texas, 
hôm 24/05/2022; (Phải) Ông Moses, cư dân Uvalde, đứng bên ngoài nhà mình, đối diện với hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở Uvalde, 
Texas, hôm 24/05/2022.

Dân biểu Hoa Kỳ 
Rodney Davis (Cộng 
Hòa–Illinois) nói 
chuyện với các 
thành viên của giới 
truyền thông tại Điện 
Capitol Hoa Kỳ ở 
Hoa Thịnh Đốn hôm 
13/03/2020. 

Bức ảnh chụp vào ngày 
05/04/2020 này cho thấy 
phong bì chứa một bức thư 
kiểm kê dân số năm 2020 
được gửi đến một cư dân 
Hoa Kỳ ở Detroit. 

Cảnh sát phong tỏa các 
con phố xung quanh 
Trường Tiểu học Robb 
sau một vụ xả súng hàng 
loạt, tại Uvalde, Texas, 
hôm 24/05/2022.

Ông Hal Harrell, giám đốc Học khu Độc lập Hợp 
nhất Uvalde, nói trong cuộc họp báo sau vụ xả 
súng hàng loạt tại trường học ở Uvalde, Texas, 
hôm 24/05/2022. 
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yêu cầu FBI và các nhân viên thực 
thi pháp luật liên bang khác giám 
sát các hoạt động trong các học khu 
trên toàn quốc.

Theo sau bức thư ngày 29/09 
của NSBA và thông tri của ông 
Garland, một phản ứng kịch liệt đã 
diễn ra, bao gồm cả một vụ kiện do 
14 tổng chưởng lý Đảng Cộng Hòa 
đưa ra, cáo buộc rằng thông tri đó 
dựa trên những cáo buộc sai trái 
chống lại các bậc cha mẹ và “tấn 
công cha mẹ về việc có ý kiến bất 
đồng trong các cuộc họp ban giám 
hiệu trường ở địa phương” nhằm 
đe dọa họ.

NSBA sau đó đã xin lỗi về bức 
thư, và trong tháng 11/2021 đã thay 
thế Giám đốc tạm quyền lúc bấy giờ 
là ông Chip Slaven bằng Tổng Giám 
đốc kiêm Giám đốc Điều hành 
NSBA đương nhiệm John Heim.

Ông Heim cho biết bức thư ngày 
29/09 gửi tới Bộ Tư pháp đã được 
gửi đi mà không có sự chấp thuận 
đầy đủ từ phía Ban quản trị của 
hiệp hội, đồng thời nhấn mạnh 
tính chất phi đảng phái và cam kết 
của NSBA về sự tham gia của phụ 
huynh. Ông nói thêm rằng NSBA 
phản đối sự can thiệp của cơ quan 
thực thi pháp luật liên bang tại các 
cuộc họp của ban giám hiệu.

“Bức thư mâu thuẫn trực tiếp 
với các cam kết cốt lõi của chúng tôi 
về sự tham gia của phụ huynh, sự 
kiểm soát của địa phương, và tính 

phi đảng phái,” ông Heim cho biết 
trong một tuyên bố. “Quan điểm 
được nêu trong bức thư không đại 
diện cho quan điểm hay lập trường 
của NSBA. NSBA không tìm kiếm 
hay tán thành sự can thiệp của cơ 
quan thực thi pháp luật liên bang 
tại các cuộc họp của ban giám hiệu 
địa phương.”

Ông Heim nói thêm rằng việc 
gửi thư đi “mà không có sự chấp 
thuận đầy đủ của Hiệp hội Ban 
Giám hiệu đã cho thấy rõ sự thiếu 
sót một cách đáng lo ngại trong quy 
trình và trách nhiệm nội bộ, và đã 
làm tổn hại đến sứ mệnh của tổ 
chức chúng tôi.”

Gọi các sự kiện được mô tả 
trong cuộc điều tra là “đáng tiếc”, 
ông Heim cho biết NSBA sẽ rút ra 
các điểm chính từ báo cáo đó và cố 
gắng làm tốt hơn trong tương lai.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch 
HIệp hội NSBA Frank Henderson 
bày tỏ sự hối tiếc rằng các nhà lãnh 
đạo của hiệp hội “đã không xem 
xét bức thư kỹ lưỡng hơn vào thời 
điểm đó.” Ông nhấn mạnh bức thư 
không đại diện cho quan điểm của 
Ban giám hiệu hoặc NSBA, đồng 
thời cam kết thực hiện một số quy 
trình “để bảo đảm điều này không 
xảy ra lần nữa.”

Các bước nhằm bảo đảm hiệu 
quả hoạt động tốt hơn trong tương 
lai, như được nêu trong tuyên bố 
của NSBA, bao gồm sửa đổi quy chế 

của NSBA để mang tính chất phi 
đảng phái, thông qua một nghị quyết 
phản đối sự can thiệp của liên bang, 
và mở rộng quyền thực thi, và đưa 
ra các quy trình và giao thức mới.

Cuộc điều tra cũng tìm thấy 
bằng chứng về sự hợp tác trong bức 
thư giữa các thành viên của chính 
phủ Tổng thống (TT) Biden và nhân 
viên NSBA, dưới sự lãnh đạo của 
ông Slaven.

Bà Nicole Neily, chủ tịch của tổ 
chức Phụ huynh Bảo vệ Nền giáo 
dục (Parents Defending Education), 
một nhóm vận động, cho biết cuộc 
điều tra đã phát hiện ra sự “phản bội 
lòng tin” của chính phủ TT Biden.

“Theo kết quả cuộc điều tra nội 
bộ của NSBA, người dân Mỹ giờ đây 
biết rằng các quan chức Chính phủ 
TT Biden quả thực đã làm việc với 
NSBA về bức thư đã được rút lại đó 
yêu cầu liên bang can thiệp vào các 
vấn đề của ban giám hiệu,” bà Neily 
nói với The Epoch Times trong 
tuyên bố gửi qua thư điện tử; bà gọi 
đó là một “sự phản bội lòng tin từ 
các cấp cao nhất của chính phủ”.

Trong một tuyên bố hôm 20/05, 
Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng 
Hòa–Missouri) đã gọi những phát 
hiện của cuộc điều tra là “sự vi 
phạm trắng trợn”.

The Epoch Times đã liên lạc với 
Tòa Bạch Ốc để yêu cầu bình luận.

 
Cẩm An biên dịch

TOM OZIMEK
 

Các quan chức hàng đầu của 
Hiệp hội Ban Giám hiệu Quốc 

gia (NSBA) đã xin lỗi về một bức 
thư gây tranh cãi trong đó kêu gọi 
Bộ Tư pháp điều tra các bậc cha 
mẹ theo luật chống khủng bố trong 
nước. Họ đổ lỗi cho “việc thiếu quy 
trình và trách nhiệm nội bộ một 
cách đáng lo ngại” từ phía hiệp hội 
và hứa sẽ có những thay đổi chính 
sách “để bảo đảm điều này không 
xảy ra lần nữa”.

Lời xin lỗi và cam kết sẽ làm 
tốt hơn trong tương lai nằm trong 
tuyên bố hôm 20/05 được đưa ra sau 
khi kết thúc cuộc điều tra độc lập 
về các tình huống quanh bức thư 
gửi Bộ Tư pháp ngày 29/09/2021.

Bức thư gây tranh cãi ngày 29/09 
của NSBA mô tả hành động phản 
đối các chính sách như critical race 
theory hay các hạn chế COVID-19 
của một số phụ huynh  tương đương 
với “chủ nghĩa khủng bố trong 
nước” và lập luận rằng, “các trường 
công lập của Mỹ và các nhà lãnh 
đạo giáo dục của đất nước đang 
phải chịu một mối đe dọa trực tiếp.”

Bức thư cáo buộc rằng, “Khi 
những hành vi ác ý, bạo lực này, 
và các mối đe dọa chống lại các 
quan chức trường công gia tăng, 
thì những hành động ghê tởm này 
có thể được xếp hạng tương đương 
với một hình thức khủng bố trong 
nước và tội ác do thù hận.” 

Sau bức thư của NSBA, Tổng 
chưởng lý Merrick Garland đã gửi 
một thông tri cho FBI để chỉ thị các 
nhà điều tra giải quyết điều mà ông 
mô tả là “sự gia tăng đáng lo ngại 
về việc quấy rối, đe dọa, và nguy 
cơ bạo lực đối với các nhà quản trị 
trường học, ban giám hiệu, giáo 
viên, và nhân viên.”

Trong thông tri, ông Garland 

NSBA xin lỗi về 
thư kêu gọi điều 
tra ‘khủng bố 
trong nước’ đối với 
cha mẹ học sinh

Kiểm kê dân số năm 2020: thống kê sai đáng kể ở 14 tiểu bang
Hầu hết các tiểu bang màu xanh lam có thêm ghế quốc hội

Phụ huynh và học sinh 
tập trung để phản đối 

chính sách của học khu 
tại văn phòng Học khu 
Placentia Yorba Linda 
ở Placentia, California, 

hôm 18/01/2022.
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Luật sư của 
ông Hunter 
Biden đã có 
mặt tại phim 
trường của 
chúng tôi, bí 
mật ghi âm 
và phỏng vấn 
những người 
giả danh trong 
nhiều ngày 
để tìm hiểu 
chuyện gì 
đang xảy ra.

Ông Phelim McAleer, 
nhà sản xuất của 
bộ phim “My Son 
Hunter”

Cảm giác của 
tôi là thông 
tin này đủ thú 
vị để chuyển 
đến CIA để 
được kiểm tra 
và xác thực.
Ông Chadason, 
một viên chức CIA 
đã về hưu

RAO VẶT • Classifieds

BS TÔN THẤT ANH KIỆT
Chuyên khoa gia đinh, nội thương và 

người già. VP: 14082 Magnolia St #109, 
Westminster, CA 92683.

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

CREDIT REPAIR
Dịch vụ sửa chữa tín dụng uy tín,

chân thực, kết quả nhanh. VP: 9039 
Bolsa Ave #303, Westminster, CA 92683

(657) 217-4877

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

phí trong vòng 5 miles.
L/L: 714-590-9401

MUA BÁN ĐẦU TƯ NHÀ
VAY MƯỢN ĐỊA ỐC

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

Investors    · Notary Public
Minh Vinh Trang DRE02068991

NMLS 1796502     Cell: 714-266-8585

SMOG CHECK
$38 OUT THE DOOR

Included DMV certificate & Transfer Fee 
Quickie Smog Test Only 9525 Warner Ave #B, 

Fountain Valley, CA 92708
Tim: 714-675-3675 - Tom: 714-220-7007

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

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

PRO: MUA BÁN NHÀ,
BUSINESS, COMMERCIAL

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

A.Y BEAUTY SUPPLY
8937 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92844

Cung cấp các loại nước sơn, máy móc, các sản phẩm làm 
nails. Các sản phẩm làm đẹp, Hand sanitizer

Mở cửa 7 ngày mỗi tuần
Tel: 714-899-8332 – Fax: 714-899-8322

LA VIE EN ROSE BAKERY
(TIỆM BÁNH NỔI TIẾNG)

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

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

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

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

trantony5218@gmail.com

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

Tín nhiệm & thành tâm.

REALTOR & LOAN OFFICER STEVE 
LEDUC, LIC. #02018518

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

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

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

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

Mr. LAM
(626) 475-0907

SKIN CARE
Xóa nốt ruồi, mụn cóc. Permanent makeup. 

Các loại sản phẩm cao cấp chăm sóc da. 
Nhận học viên, học phí thấp.

L/L: Dianne Skin Care Clinic,
714-487-3968 / 714-531-1089.

DU LÊ / IAA
TX License #2525934

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

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

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

BOLSA CARE PHARMACY
(GRAND OPENING)

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

L/L : (714) 884-4742

RICH BUILDER AND HOME 
RENOVATION INC.

Need a builder or remodeler in Lancaster
and Bakersfield?

CALL (714) 263-6849 /
State # BI1089792

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

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

(713) 933-9943

MUỐN MUA NHÀ Ở TEXAS?
L/L: Jane Nga Nguyễn
Cell: 281-802-9231

Mua bán, thuê mướn, quản trị. Mượn tiền, 
cash out sửa nhà để bán. Trả cash khi cần 

bán gấp, sắp bị forclose.

TƯ VẤN ĐIỂM CREDIT
• Credit tốt tự bạn sẽ kiếm thêm nhiều tiền. Hãy khám 

phá bí quyết nhanh từ dịch vụ của chúng tôi.
• Lỡ xài tiền quá giới hạn mà hiện tại vẫn cứ trả số tiền 

tối thiểu. Đừng lo, hãy liên lạc với chúng tôi
• Điểm credit thấp/xấu hoặc đang bên bờ bankruptcy. 

Không sao, chúng tôi có giải pháp.
• Muốn mượn được tiền từ thẻ credit card để ra làm ăn 

mở thương vụ. Chúng tôi sẽ giúp được.
L/L: anh Lâm Hoàng (949) 228-8733, 

LamTheHoang138@yahoo.com

ANA REAL ESTATE
ANA FUNDING, INC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CẦN BÁN TIỆM
SKIN CARE CLINIC

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

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

KIM PHÚ - EXPRESS
Chuyển Tiền Nhanh Về Việt Nam

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

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

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

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

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

CẦN GẤP NGƯỜI LÀM 
Cần người làm PART-TIME,

Cashier ở Retail Store,
phải biết Tiếng Việt.

L/L: (714) 823-6911

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC 30 NĂM
KINH NGHIỆM

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

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

BẢO HIỂM SỨC KHỎE
Ghi danh miễn phí:

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

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

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

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

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

BẢO HIỂM SỨC KHỎE
Ghi danh miễn phí:

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

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

tổ hợp y tế.
L/L: Stephanie Nguyen:

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

Westminster, CA 92683

*Epoch Times Tiếng Việt hoàn tòan không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của các quảng cáo và rao vặt đăng trên tờ báo. Thân chủ đăng quảng cáo/rao vặt chịu trách nhiệm về các nội dung và hình ảnh này.

Mexico và một số người ngoại quốc 
nhập cư bất hợp pháp khác. Bộ 
Tư pháp cho biết họ sẽ kháng cáo 
phán quyết này.

Trong tháng Tư, gần 94,700 
người nhập cư bất hợp pháp (gần 
70,000 người trong số họ là công 
dân Mexico) đã nhanh chóng bị 
trục xuất theo Đề mục 42, trong 
khi 107,310 người được giải quyết 
theo Đạo Luật nhập cư của Đề 

mục 8 và bắt đầu được đưa vào 
Hoa Kỳ. “Thực tế là biên giới của 
chúng tôi không mở, và chúng tôi 
sẽ tiếp tục trục xuất những người 
nhập cảnh vào đất nước chúng ta 
một cách bất hợp pháp và không 
có cơ sở pháp lý để ở lại,” Ủy viên 
CBP Chris Magnus cho biết trong 
tuyên bố gần đây.

 
Nguyễn Lê biên dịch

CHARLOTTE CUTHBERTSON

EAGLE PASS, Texas — Việc các 
quan chức An ninh Nội địa 

nhấn mạnh rằng “biên giới đã đóng 
cửa” dường như không có mấy tác 
động tại biên giới phía nam.

Hàng ngàn người nhập cư bất 
hợp pháp đang đổ qua biên giới 
phía nam mỗi ngày, và Khu vực 
Tuần tra Biên giới Del Rio ở nam 
Texas là một thỏi nam châm thu 
hút các nhóm lớn mà Cục Hải quan 
và Biên phòng xác định là có hơn 
100 người.

Trong một cuối tuần vào giữa 
tháng Năm gần đây, các sĩ quan đã 
chạm trán với 5 nhóm lớn tổng số 
630 người nhập cư bất hợp pháp từ 
Cuba, Peru, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Cộng hòa Dominica, và 
Nicaragua. Một người mang quốc 
tịch Mexico.

Theo Cục Hải quan và Biên 
phòng Hoa Kỳ (CBP), có hơn một 
nửa (363) người nhập cư bất hợp 
pháp là nam giới độc thân.

Thêm 135 người khác là phụ nữ 
trưởng thành độc thân, hai trẻ em 
không có người đi kèm, và số còn lại 
là những người trong từng gia đình.

“Đồng thời, vào cuối tuần qua 
(21–22/05), chúng tôi đã có hơn 
một ngàn người được báo cáo là 
đã trốn thoát (gotaways),” Giám 
đốc Khu vực Tuần tra Biên giới 
Del Rio Jason Owens cho biết 
trong một video trên Twitter hôm 
17/05. Gotaways là chỉ những 
người ngoại quốc nhập cư bất hợp 
pháp mà Lực lượng Tuần tra Biên 
giới Hoa Kỳ (USBP) phát hiện 
nhưng chưa bắt được. Khu vực 
Del Rio có hơn 16,000 gotaways 
trong tháng Tư, đứng thứ hai sau 
Tucson, Arizona.

Theo tuyên bố hôm 18/05 từ 
CBP, trong tài khóa hiện tại, bắt 

đầu từ ngày 01/10/2021, Del Rio 
Sector đã bắt gặp 112 nhóm lớn, 
chiếm khoảng một nửa số nhóm 
lớn mà Lực lượng tuần tra biên giới 
bắt gặp trên toàn quốc.

Cái nóng của mùa hè
Nhiệt kế đã vượt quá 100 độ (F) ở 
các khu vực Del Rio và Eagle Pass, 
và các nhân viên biên giới đang 
bận rộn cung cấp trợ giúp y tế cho 
những người nhập cư bất hợp pháp 
có vấn đề liên quan đến nhiệt độ 
cũng như chết đuối.

“Ngay trong sáng nay, chúng 
tôi tìm thấy hai người đã tử vong 
dường như bị kẻ đưa người vượt 
biên bỏ lại trong sa mạc,” ông 
Owens nói hôm 17/05. Ông cho biết 
một thi thể thứ ba đã được tìm thấy 
trên sông. Chết đuối đã trở nên phổ 
biến, đặc biệt là gần Eagle Pass, 
nơi sông Rio Grande sâu và chảy 
xiết hơn so với vẻ ngoài của nó.

“Với một môi trường khắc 
nghiệt như vậy, khu vực Del Rio có 
thể vô cùng hiểm trở. Cho đến thời 
điểm hiện tại năm nay, gần 30% 
số người thiệt mạng mà Lực lượng 
tuần tra biên giới tìm thấy đều 
nằm trong khu vực Del Rio! Ông 
Owens viết trên Twitter hôm 22/05. 
“Những mối nguy hiểm là có thật!”

Hôm 20/05, The Epoch Times 
đã quan sát thấy các nhân viên 
Tuần tra Biên giới điều trị cho một 
số người nhập cư bất hợp pháp vì 
các vấn đề liên quan đến nhiệt độ, 
bao gồm dịch truyền qua đường 
tĩnh mạch ngay dưới một gốc cây 
bên cạnh đường cao tốc. Người 
này sau đó được xe cứu thương 
Eagle Pass chở đến một cơ sở y tế.

Cùng ngày, một thẩm phán ở 
Louisiana đã chặn chính phủ Tổng 
thống Biden dỡ bỏ Đề mục 42 – trật 
tự công cộng đang được áp dụng 
để nhanh chóng trục xuất người 

USBP đang ứng phó với các nhóm lớn, những ca 
tử vong do nắng nóng và chết đuối

BIÊN GIỚI HOA KỲ

Wisconsin) đã trình hồ sơ ngân 
hàng lên sàn Thượng viện cho thấy 
công ty Năng lượng Trung Quốc 
(CEFC), hiện không còn tồn tại, đã 
thanh toán cho ông Hunter Biden.

Ông McAleer không nghĩ rằng 
vụ xâm nhập đã gây ra bất kỳ thiệt 
hại nào cho bản thân ông hoặc bộ 
phim của mình.

Ông nói: “Tôi nghi ngờ thiệt 
hại thực sự sẽ dành cho ông Kevin 
Morris và ông Hunter Biden. Làm 
thế nào để quý vị giữ vững nền tảng 
đạo đức cao khi quý vị giả danh 
xâm nhập vào một phim trường?”

Về những gì mọi người có thể 
rút ra được khi xem “Con trai 
Hunter của tôi”, ông McAleer cho 
biết ông muốn mọi người tìm hiểu.

Ông nói: “Tôi mong mọi người 
biết rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ 
đang thực hiện các giao dịch với 
các tổ chức hải ngoại, các tổ chức 
của Trung Quốc, các tổ chức của 
Nga, các tổ chức của Ukraine, nhận 
được hàng chục triệu dollar mà 
không làm gì cả.”

“Tôi muốn họ bắt đầu đặt câu 
hỏi. Nhưng tôi cũng muốn họ 
thưởng thức một bộ phim thực sự 
hài hước,” ông cho biết thêm.

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

 
Khánh Ngọc biên dịch

FRANK FANG VÀ DAVID ZHANG
 

Ông Phelim McAleer, nhà sản 
xuất của bộ phim độc lập sắp 

ra mắt “Con trai Hunter của tôi” 
(My Son Hunter) phơi bày cáo buộc 
tham nhũng trong gia đình Biden, 
cho biết ông vẫn chưa “hồi phục từ 
cú chấn động” sau khi biết luật sư 
của ông Hunter Biden đã xâm nhập 
vào phim trường của mình ở Serbia.

“Luật sư của ông Hunter Biden 
đã có mặt tại phim trường của 
chúng tôi, bí mật ghi âm và phỏng 
vấn những người giả danh trong 
nhiều ngày để tìm hiểu chuyện gì 
đang xảy ra,” ông McAleer cho biết 
trong cuộc phỏng vấn gần đây với 
chương trình “China Insider” của 
EpochTV.

Vị luật sư mà ông đang đề cập 
đến chính là luật sư Hollywood 
Kevin Morris, người đã từng đạt 
giải thưởng Tony với tư cách là 
nhà đồng sản xuất vở nhạc kịch 
Broadway “The Book of Mormon” 
(Sách Mặc Môn). Trước đây, công ty 
luật của ông này từng đại diện cho 
những người nổi tiếng ở Hollywood 
bao gồm Chris Rock, Scarlett 
Johansson, và những người đồng 
sáng tạo của bộ phim “South Park” 
Matt Stone và Trey Parker.

Theo ông McAleer, ông Morris 
và hai cộng sự của ông này đã đáp 
chuyên cơ riêng đến phim trường 
có bối cảnh ở Serbia của ông, nói 
rằng [họ] đang làm một bộ phim tài 
liệu với mục đích bóc trần sự tham 
nhũng của ông Hunter Biden.

Ông McAleer cho biết ông nhận 
thấy chuyến thăm của họ là “bất 
thường”, nhưng ông không thắc 
mắc về ý định của họ trong chuyến 
thăm ngắn ngủi đó vì ông Morris 

không giấu tên và ông cũng biết ông 
Morris là ai.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của CBS 
News hồi đầu tháng Năm, sự thật 
mà ông Morris đã che giấu ông 
McAleer là ông này đang đại diện 
cho ông Hunter Biden. Hãng thông 
tấn này đã nhận được xác nhận 
từ văn phòng của ông Morris rằng 
ông ấy đang đưa ra một chiến lược 
truyền thông và pháp lý cho con trai 
của tổng thống.

Hơn nữa, ông Christopher Clark, 
luật sư hình sự của ông Hunter 
Biden, cũng xác nhận với CBS News 
rằng ông Morris đang đóng vai trò 
là “luật sư và cố vấn đáng tin cậy” 
cho con trai của tổng thống.

Ông McAleer cho biết ông đã rất 
sửng sốt khi xem bản tin của CBS.

Ông nói: “Tôi không tin điều đó. 
Tôi đã nghĩ, kiểu như, đây là một 
luật sư, quý vị không thể làm điều 
đó với tư cách là một luật sư; quý vị 
không thể giả vờ rằng quý vị không 
đại diện cho khách hàng của mình 
và nói chuyện với bên thứ ba và bóp 
méo điều đó.”

Ông nói thêm rằng, “Các quy 
tắc đạo đức của Hiệp hội Luật sư 
California có một điều khoản thực 
tế rằng, quý vị không được phép 
giới thiệu mình là một người độc 
lập, với một người không có cố vấn 
pháp lý.”

Nghĩ lại, ông McAleer cho biết 
ông có một số giả định về lý do vì 
sao ông Morris lại có mặt tại phim 
trường của ông.

“Họ đang cố thâu thập một số 
phát ngôn mà họ có thể dùng để bôi 
nhọ và ghép lại nhằm làm mất uy tín 
của bộ phim và làm mất uy tín dự 
án của chúng tôi,” ông McAleer nói.

Ông cho biết “Con trai Hunter 

của tôi,” một bộ phim huy động vốn 
từ cộng đồng hiện đang trong giai 
đoạn hậu sản xuất, sẽ là cuộc gặp 
gỡ giữa “Austin Powers”   và “House 
of Cards.” Bộ phim có sự tham gia 
của nam diễn viên và nhà hoạt động 
chính trị người Anh Laurence Fox 
trong vai chính và ngôi sao của 
“Dynasty” (Triều Đại) John James 
trong vai Joe Biden.

“Đó là một câu chuyện tuyệt vời 
và đây là điều họ lo sợ, rằng câu 
chuyện sẽ lan rộng và đó là lý do 
vì sao tôi cho rằng họ đã xâm nhập 
vào phim trường của chúng tôi, cố 
gắng theo dõi,” ông nói thêm.

Ông Hunter Biden, hiện đang 
bị điều tra liên bang về các vấn đề 
thuế, đã bị giám sát bởi các giao dịch 
kinh doanh hải ngoại tại các nước 
trong đó có Ukraine, Nga, và Trung 
Quốc, đặc biệt trong thời gian ông 
Joe Biden là phó tổng thống dưới 
thời chính phủ Obama.

Chẳng hạn, theo hồ sơ thanh 
toán mà các cựu quan chức chấp 
pháp Ukraine cung cấp cho Reuters, 
ông này đã được trả hơn 83,000 
USD một tháng cho công việc tại 
hội đồng quản trị thuộc công ty 
năng lượng Burisma của Ukraine 
– một vị trí mà ông đảm nhiệm từ 
năm 2014 đến năm 2019.

Các thư điện tử thâu thập được 
từ máy điện toán xách tay của ông 
Hunter Biden cho thấy ông này đã 
tới Bắc Kinh từ năm 2014 đến năm 
2015 để cố gắng môi giới một thỏa 
thuận dầu mỏ trị giá 120 triệu USD 
giữa một công ty dầu khí nhà nước 
Trung Quốc và thủ tướng đương 
thời của Kazakhstan.

Hồi tháng Ba, Thương nghị 
sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa–
Iowa) và Ron Johnson (Cộng Hòa–

Luật sư của ông Hunter Biden đã xâm nhập 
vào phim trường ‘My Son Hunter’

JOHN HAUGHEY VÀ ZACHARY STIEBER
 

HOA THỊNH ĐỐN — Một cựu 
nhân viên CIA đã làm chứng 

trước tòa án liên bang hôm 20/05 
rằng, vào năm 2017, một luật sư 
chiến dịch tranh cử của bà Hillary 
Clinton đã khai man với hai nhân 
viên CIA khi trình bày dữ liệu mà 
ông ấy nói rằng đã cho thấy Tổng 
thống Donald Trump có liên hệ với 
một ngân hàng Nga.

Viên chức này – người được 
nhắc đến với tên gọi Kevin P. – đã 
khai với tòa rằng ông và một viên 
chức khác, ông Steve M., đã gặp 
luật sư Michael Sussmann hôm 
09/02/2017 tại trụ sở của cơ quan 
gián điệp này ở Langley, Virginia.

Ông Kevin P. làm chứng rằng ông 
Sussmann cho biết ông đang không 
đại diện cho bất kỳ “thân chủ cụ 
thể” nào và gọi các nguồn thông tin 
của mình là “các đầu mối liên hệ”.

Đó cũng chính là lời khai man 
mà ông Sussmann bị xét xử với cáo 
buộc “đã nói với ông James Baker” 

– vị luật sư FBI mà ông Sussmann 
đã chuyển giao một số dữ liệu hồi 

Tin chính thức:
Luật sư của bà Clinton 
đã khai man các tuyên 
bố về ông Trump với 
các nhân viên CIA 

tháng 09/2016.
Theo vị cựu nhân viên CIA này, 

ông Sussmann nói với các nhân viên 
CIA rằng ông là thành viên của một 
công ty luật và các luật sư khác tại 
công ty này đại diện cho bà Clinton 
và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, 
nhưng nói rõ rằng ông không có bất 
kỳ mối liên hệ nào với việc đó.

Ông Sussmann cho biết ông 
muốn các đầu mối liên hệ của mình 

“là ẩn danh vì những mối đe dọa 
tiềm tàng đối với họ từ người Nga.”

Ông Kevin P. đã nhận thông tin 
và chuyển giao cho các chuyên gia 
kỹ thuật của CIA. Thông tin này 
liên quan đến mối liên hệ [bị cáo 
buộc] giữa Trump Organization và 
Ngân hàng Alfa của Nga, với việc 
ông Sussmann và những người 
khác trong chiến dịch tranh cử của 
bà Clinton đưa ra giả thuyết rằng 
mối liên hệ này là bất chính.

FBI kết luận thông tin này đã 
không chứng minh cho giả thuyết đó.

Lần đầu tiên hồi tháng Tư, có 
tiết lộ là CIA đã xác định thông tin 
này không “hợp lý về mặt kỹ thuật”, 
không “vượt qua được sự kiểm tra 
kỹ thuật”, “có các lỗ hổng”, “mâu 
thuẫn với chính nó,” và là “người 
dùng tạo và không phải máy móc/
công cụ làm ra,” theo văn phòng 
của Biện lý Đặc Biệt John Durham, 
nơi đang truy tố ông Sussmann.

Lời khai của ông Kevin P., và 
của nhân viên CIA đã về hưu Mark 
Chadason, là lần đầu tiên một 
người thuộc CIA trình bày vấn đề 
này trước công chúng.

Theo một bản ghi nhớ cuộc họp 
được các công tố viên đệ trình trước 
khi phiên tòa bắt đầu, trong cuộc 
gặp đó ông Sussmann “đã cho biết 
ông đang không đại diện cho một 
thân chủ cụ thể nào” và công việc 
của công ty luật của ông “không liên 
quan đến lý do ông liên hệ với CIA.”

Trong phiên bản ban đầu của 
bản ghi nhớ ghi chép lại cuộc gặp 
sau này với ông Sussmann, bản 
ghi nhớ đề cập đến việc ông ấy nói 
rằng mình có “các thân chủ” muốn 
giấu tên. Ông Kevin P. cho biết ông 
ấy đã đổi “các thân chủ” thành “các 
đầu mối liên hệ” vì ông Sussmann 
không xem họ là các thân chủ.

Ông Kevin P. cũng thừa 
nhận rằng ông đã không hỏi ông 
Sussmann liệu bất kỳ ai trong các 
đầu mối liên hệ của ông ấy là những 
thân chủ hay không. 

Cuộc gặp đầu tiên của ông 
Sussmann là với ông Chadason, 
một viên chức CIA đã về hưu. Cuộc 
gặp diễn ra trong bữa sáng tại một 
khách sạn phía bắc Virginia khoảng 
hai tuần trước khi ông Sussmann 
gặp các viên chức CIA này.

Ông Chadason cho biết ông 
Gilman Louie, người điều hành quỹ 
đầu tư mạo hiểm In-Q-Tel của CIA, 
đã yêu cầu ông gặp ông Sussmann 

“vì ông ấy [Sussmann] có thông tin 
quan trọng đối với an ninh quốc gia.”

Ông Chadason khai ông 
Sussmann nói với ông [Chadason] 
rằng ông ấy đang đại diện cho một 
thân chủ liên quan đến thông tin này.

Ông Sussmann nói rằng ông 

ấy đang đại diện cho “một kỹ sư 
với một số bằng sáng chế” và “một 
thành viên Đảng Cộng Hòa”; người 
này “có một số cáo buộc chống lại 
Tổng thống Trump mà ông ấy muốn 
tôi nghe,” ông Chadason đã khai.

Điều đó khớp với một bản ghi 
nhớ về cuộc trò chuyện có nội dung 

“ông Sussmann nói rằng ông đại 
diện cho một THÂN CHỦ không 
muốn được biết đến, nhưng đã có 
một số thông tin thú vị về sự hiện 
diện và hoạt động của một chiếc 
điện thoại duy nhất do Nga sản xuất 
xung quanh Tổng thống Trump."

Ông Sussmann có vẻ đang đề 
cập đến ông Rodney Joffe, một 
giám đốc điều hành công nghệ, 
người mà các công tố viên nói đã 
giúp phát triển thông tin này. Ông 
Joffe đã nói rằng ông được hứa hẹn 
sẽ có một vị trí trong chính phủ 
nếu bà Clinton thắng cử.

Ông Sussmann nói với ông Kevin 
P. rằng ông đến CIA vì lo lắng FBI 
không giải quyết thích đáng tài liệu 
mà ông giao nộp, cho rằng cục này 
[FBI] có thể thiếu chuyên môn cần 
thiết để phân tích nó.

“Ông ấy có nói ông ấy rất thất 
vọng vì không ai lắng nghe ông ấy 
không?" ông Sean Berkowitz, luật 
sư đại diện cho ông Sussmann, hỏi.

“Có, ông ấy đã rất thất vọng,” ông 
Chadason nói.

Ông Scott Hellman, một chuyên 
gia FBI đã làm chứng trước đó 
trong phiên tòa, cho biết chỉ trong 
một ngày, dữ liệu mà ông Sussmann 
đem đến đã lộ rõ nó không thể 
chứng minh cho các cáo buộc 
chống lại ông Trump. 

Ông Chadason ghi chú trong thư 
điện tử gửi CIA rằng họ nên “nhớ 
rằng anh chàng này là một luật sư 
đảng phái làm việc cho DNC.” Ông 
nói thêm rằng, “Tôi không chắc câu 
chuyện thực sự là gì nhưng tôi chắc 
chắn rằng các vị sẽ tìm ra điều này.”

“Cảm giác của tôi là thông tin 
này đủ thú vị để chuyển đến CIA 
để được kiểm tra và xác thực,” 
ông Chadason nói. “Tôi không 
có khả năng đánh giá tính hợp lệ 
của thông tin… ông ấy lúc đó có 
vẻ trung thành… [và] có vẻ là một 
nguồn đáng tin cậy.”

 
Thanh Nhã biên dịch

Ông Hunter Biden đi bộ 
đến chiếc trực thăng 
Marine One trên bãi 
đậu Ellipse bên ngoài 
Tòa Bạch Ốc ở Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 
22/05/2021. 

Ông Michael 
Sussmann, một luật sư 
an ninh mạng đại diện 

cho chiến dịch tranh 
cử tổng thống của bà 

Hillary Clinton năm 
2016, tại Hoa Thịnh 

Đốn hôm 16/05/2022. 

Trụ sở chính của CIA ở Langley, Virginia, trong một bức ảnh tư liệu.

EVAN VUCCI/AP PHOTO

SAUL LOEB/AFP/GETTY IMAGES

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/GETTY IMAGES
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1, 2. Một nhân viên Tuần tra 
Biên giới đang sắp xếp một 
nhóm lớn người nhập cư bất 
hợp pháp gần Eagle Pass, 
Texas, hôm 20/05/2022.

3. Các nhân viên Tuần tra 
Biên giới cung cấp trợ giúp 
y tế cho một người nhập cư 
bất hợp pháp với các vấn đề 
liên quan đến nhiệt độ trong 
khi các sĩ quan khác bắt giữ 
một nhóm lớn người nhập cư 
bất hợp pháp gần Eagle Pass, 
Texas, hôm 20/05/2022.
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Hơn nữa, đây là lần thứ ba kể 
từ tháng 08/2021 các quan chức 
Tòa Bạch Ốc bác bỏ bình luận của 
tổng thống liên quan đến Đài Loan 
và tuyên bố rằng chính sách của 
họ không thay đổi. Sự việc tương 
tự xảy ra gần đây nhất là vào tháng 
10/2021 khi ông Biden phá vỡ sự 
mơ hồ chiến lược và nói rằng Hoa 
Kỳ có “cam kết” bảo vệ Đài Loan.

Mặc dù Đài Loan không có 
thỏa thuận quốc phòng chung với 
Hoa Kỳ, nhưng Đạo luật Quan hệ 
Đài Loan năm 1979 bảo đảm rằng 
Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Đài Loan 
những khả năng cần thiết để duy 
trì khả năng phòng vệ của mình.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ trong 
Quốc hội xem chính sách mơ hồ 
chiến lược này về căn bản là khá 
thiếu sót, và tin rằng sự nhập 

nhằng nước đôi của chính phủ 
TT Biden thất bại trong việc ngăn 
Nga xâm lược Ukraine có thể đồng 
nghĩa với việc chính sách này cũng 
sẽ không ngăn cản được Trung 
Cộng xâm lược Đài Loan.

Nhiều chuyên gia và cựu nhà 
lập pháp đã lên mạng chỉ trích 
quyết định đính chính lại các bình 
luận của tổng thống và kêu gọi 
Hoa Kỳ có lập trường quyết đoán 
hơn về vấn đề này.

Chủ tịch Hội đồng Quan hệ 
Ngoại giao Richard Haass viết 
trong một tweet: “Đây là lần thứ ba 
@potus (Tổng thống Hoa Kỳ) lên 
tiếng ủng hộ sự rõ ràng về chiến 
lược đối với Đài Loan và là lần thứ 
ba, nhân viên Tòa Bạch Ốc đính 
chính phát ngôn của ông. Tốt hơn 
nên đón nhận điều này như là lập 
trường mới của Hoa Kỳ, một lập 
trường hoàn toàn nhất quán với 
chính sách Một Trung Quốc nhưng 
điều đó làm thay đổi cách thức khai 
triển của Hoa Kỳ.”

Cựu Dân biểu Will Hurd viết 
trong một bài khác: “Thay vì cố 
gắng đính chính các bình luận 
của ông Biden, chính phủ nên giải 
thích cho công chúng Hoa Kỳ tại 
sao chính sách “Mơ hồ Chiến lược’ 
của chúng ta về Đài Loan cần phải 
trở nên rõ ràng và trực tiếp hơn. 
Chúng ta sẽ bảo vệ các đồng minh 
của chúng ta. Vậy thôi.”

Khánh Ngọc biên dịch

viên rằng Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ với Đài Loan, mong muốn 
“làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác 
kinh tế của chúng tôi với Đài Loan, 
bao gồm cả các vấn đề công nghệ 
cao, trong đó có chất bán dẫn và 
chuỗi cung ứng,” xét đến tầm quan 
trọng của hòn đảo tự trị này trên 
các chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông 
cũng nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ 
đối với chính sách Một Trung Quốc 
theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan, ba 
thông cáo chung, và sáu bảo đảm.

Trước khi chính thức ra mắt 
khuôn khổ do Hoa Kỳ lãnh đạo nói 
trên, trong một tuyên bố hôm 22/05, 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương 
Nghị cho biết Hoa Kỳ đang hình 
thành “các vòng tròn nhỏ” dưới 
ngọn cờ “tự do và cởi mở” để kiềm 
chế Trung Quốc.

Ông nói: “Các dữ kiện sẽ chứng 
minh rằng chiến lược Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương về bản 
chất là một chiến lược nhằm tạo ra 
sự chia rẽ, kích động đối đầu, và phá 
hoại nền hòa bình.”

Bàn về việc liệu IPEF có phải 
là một “câu lạc bộ khép kín” như 
Bắc Kinh cáo buộc hay không, ông 
Sullivan đã trả lời rằng khuôn khổ 

này có thành phần thành viên đa 
dạng, và “ngoài những quốc gia sẽ 
tham dự buổi ra mắt vào ngày mai, 
các quốc gia khác sẽ tham gia trong 
những tháng và năm sắp tới.”

Ông cho biết IPEF “không phải 
là một thỏa thuận an ninh” và sẽ 
giải quyết hầu hết các chính sách 
kinh tế tập trung vào các nền kinh 
tế kỹ thuật số và “các chuỗi cung 
ứng an toàn và bền bỉ.”

Bên cạnh đó, chương trình này 
tìm cách ràng buộc các quốc gia 
trong khu vực chặt chẽ hơn thông 
qua các tiêu chuẩn chung trong các 
lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và năng 
lượng sạch.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio 
Kishida nói với các phóng viên 
trước buổi lễ ra mắt chính thức 
IPEF rằng trong khi Trung Quốc 
đang thể hiện sự hiện diện kinh tế 
đáng kể trong khu vực, thì các quốc 
gia khác trong khu vực không tin 
rằng nước này đang tuân thủ các 
nghĩa vụ quốc tế của mình.

Ông Kishida nói: “Hãy nhìn 
vào bản chất của sự hiện diện 
của họ: Họ có tuân thủ các quy 
tắc quốc tế không? Còn về các dự 
án phát triển của họ. Họ có quan 

tâm đến các sáng kiến   bền vững 
không? Họ phải làm điều đó vì họ 
là một cường quốc. Họ có trách 
nhiệm lớn kể cả trong lĩnh vực 
kinh tế; họ phải hành xử xứng với 
trách nhiệm đó. Vì vậy, Nhật Bản 
sẽ hợp tác với Hoa Kỳ và đối diện 
với Trung Quốc, thuyết phục họ 
cư xử xứng đáng với trách nhiệm 
để tuân thủ các quy tắc quốc tế 
của mình.”

Kể từ sau đại dịch, các chuỗi 
cung ứng toàn cầu đã bị gián đoạn 
rất nhiều, góp phần gây ra tình 
trạng thiếu sản phẩm trên toàn thế 
giới và cũng là nguyên nhân dẫn 
đến áp lực lạm phát.

Việc Nga xâm lược Ukraine đã 
khiến vấn đề đóng cửa các cảng 
của Ukraine thêm phần bế tắc, 
dẫn đến việc tăng giá lương thực 
và tình trạng thiếu hụt liên quan, 
đặc biệt là ở các khu vực dễ bị ảnh 
hưởng ở Phi Châu và Á Châu. Các 
chính sách “zero COVID” của 
Trung Cộng khiến Trung Quốc 
bị kìm hãm trong vòng cương tỏa 
cũng đang góp phần tạo ra những 
áp lực cho nguồn cung ứng toàn cầu.

Nhật Bản muốn nhiều quốc gia 
hơn tham gia IPEF; điều này có 
thể khiến buổi lễ ra mắt hôm 23/05 
đánh dấu một khởi đầu của các 
cuộc thảo luận hơn là đưa ra kết 
quả sau cùng.

Bàn về khả năng của Mỹ trong 
việc xây dựng các liên minh cùng 
có lợi ở Á Châu trong bối cảnh 
kinh tế Trung Quốc suy thoái, 
ông Sullivan nói, “Khi quý vị nhìn 
thấy phạm vi tham gia của IPEF 
vào ngày mai, chúng tôi tin rằng 
đó sẽ là bằng chứng mạnh mẽ 
cho thấy các nước muốn đặt cược 
vào Hoa Kỳ [và] thực sự muốn trở 
thành một phần của thỏa thuận 
kinh tế với Hoa Kỳ, nơi chúng ta 
cùng nhau thiết lập các quy tắc.”

Minh Ngọc biên dịch

NAVEEN ATHRAPPULLY

Từ Tokyo, Tổng thống (TT) Hoa 
Kỳ Joe Biden khởi động Khuôn 

khổ Kinh tế Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương (IPEF) mới cùng 12 
quốc gia khác trong khu vực. Các 
nước này đã cùng nhau trở thành 
những thành viên đầu tiên của mối 
quan hệ đối tác kinh tế tập trung 
vào khu vực Á Châu–Thái Bình 
Dương này.

TT Biden nói: “Khuôn khổ này 
là một cam kết hợp tác với các bằng 
hữu và đối tác thân thiết của chúng 
tôi trong khu vực về những thách 
thức quan trọng nhất đối với việc 
bảo đảm tính cạnh tranh kinh tế 
trong thế kỷ 21.” Khuôn khổ mới 
này sẽ không bao gồm Trung Quốc 
hoặc Đài Loan.

Các nhà lãnh đạo khu vực Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương đang 
hội kiến tại Tokyo để tham dự Hội 
nghị thượng đỉnh Bộ Tứ lần hai. 
Ngoài việc ra mắt IPEF, TT Biden sẽ 
tổ chức các cuộc gặp song phương 
riêng biệt với Thủ tướng Ấn Độ 
Narendra Modi và Thủ tướng Úc 
mới nhậm chức Anthony Albanese.

Theo thông cáo báo chí của Tòa 
Bạch Ốc hôm 22/05, Cố vấn An ninh 
Quốc gia Jake Sullivan nói rằng một 
cuộc xâm lược Đài Loan tiềm tàng 
“sẽ không nằm trong nghị trình 
chính thức của Bộ Tứ”, nhưng các 
quốc gia sẽ thảo luận về “các vấn 
đề an ninh quan trọng ở khu vực 
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.”

Ông Sullivan nói với các phóng 
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Bình luận của 
ông Biden 
dường như đã 
vi phạm chính 
sách lâu đời 
của Hoa Kỳ về 
cái gọi là ‘mơ 
hồ chiến lược’.

IPEF tìm cách 
ràng buộc các 
quốc gia trong 
khu vực chặt 
chẽ hơn thông 
qua các tiêu 
chuẩn chung 
trong các lĩnh 
vực như cơ sở 
hạ tầng và năng 
lượng sạch.

◾	 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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VICTOR DAVIS HANSON
 

Người Mỹ hiện đang tiến 
vào lãnh địa cách mạng 
chính trị, chưa từng biết 
đến. Trong năm tháng tới, 

họ có thể chứng kiến   những 
điều mà trước đây dường như 

không bao giờ tưởng tượng nổi.
Chúng ta chưa từng chứng kiến   một 

cuộc chiến tranh lục địa lớn nào trong 
lòng Âu Châu có liên quan trực tiếp đến 
một cường quốc hạt nhân cho đến khi 
[xảy ra] cuộc xung đột Ukraine.

Trong cơn tuyệt vọng, nhà lãnh 
đạo yếu kém và loạn trí của Nga, Tổng 
thống (TT) Nga Vladimir Putin, giờ lại 
nói nhăng nói nhít về khả năng xảy ra 
chiến tranh hạt nhân. TT Hoa Kỳ 79 tuổi 
Joe Biden thì la lối lại rằng địch thủ hạt 
nhân đang thua trong cuộc chiến của 
mình là một kẻ sát nhân, một tội phạm 
chiến tranh, và là một tên đồ tể nên bị 
tước bỏ quyền lực.

Sau một năm chính trị hóa quân 
đội Hoa Kỳ và thảm họa tự gây ra ở 
Afghanistan, Mỹ đã mất đi khả năng răn 
đe ở ngoại quốc. Trung Quốc, Iran, Bắc 
Hàn, và Nga đang trù tính cách thức tốt 
nhất để khai thác cơ hội quân sự toàn 
cầu hiếm có này.

Các nền tảng truyền thống của hệ 
thống Mỹ – một nền kinh tế ổn định, 
độc lập về năng lượng, thặng dư lớn về 
thực phẩm, các trường đại học được 
tôn vinh, một bộ máy tư pháp chuyên 
nghiệp, thực thi pháp luật, và một hệ 
thống tư pháp hình sự đáng tin cậy – 
đang dần biến mất.

Giá xăng và dầu diesel đang chạm 
đến các mốc lịch sử. Lạm phát ở mức cao 
nhất trong vòng 40 năm. Xe cộ và nhà ở 
mới là không thể chi trả được. Các biện 
pháp khắc phục cần thiết cho vấn đề lãi 
suất cao và dòng tiền eo hẹp hẳn sẽ tệ 
hại không kém vấn nạn siêu lạm phát.

Không có biên giới ở phía nam.
Dự kiến   hơn 1 triệu công dân ngoại 

quốc sẽ tràn vào Hoa Kỳ trong mùa hè 
này mà không bị kiểm soát, xét nghiệm 
COVID, hoặc chích ngừa. Sẽ không có 
bất kỳ lo lắng nào về hậu quả của việc vi 
phạm luật nhập cư của Hoa Kỳ.

Lực lượng Cảnh sát không được   cung 
cấp đủ kinh phí và ngày càng bị chặn 
kinh phí. Các ủy viên công tố quận cố 
tình tha bổng những tên tội phạm bạo 

lực mà không có buộc tội. (Thực tế là 
10,000 người đã chứng kiến   một người 
đàn ông loạn trí cầm một con dao tấn 
công diễn viên hài Dave Chappelle trên 
sân khấu Hollywood Bowl hồi tuần 
trước, và Ủy viên Công tố Quận Los 
Angeles đã từ chối đưa ra các cáo buộc 
trọng tội). Việc sát nhân và hành hung 
đang tăng dần. Các vụ cướp xe và trộm 
cắp hiện là những sự kiện bình thường 
tại các thành phố lớn.

Tội phạm bây giờ nói chung là một 
vấn đề chính trị. Ý thức hệ, chủng tộc, và 
chính trị quyết định xem liệu luật pháp 
có được áp dụng hay không.

Các kệ hàng trong siêu thị đang 
nghèo nàn đi, và các loại thịt hiện đã 
vượt quá ngân sách của hàng triệu người 
Mỹ. Một tổng thống Mỹ – lần đầu tiên – 
cảnh báo một cách tình cờ về tình trạng 
thiếu lương thực. Sữa bột trẻ em đã biến 
mất khỏi nhiều kệ hàng.

 Chính trị đang tương tự như những 
ngày cuối cùng bạo lực của Cộng hòa La 
Mã. Một vụ rò rỉ bất hợp pháp về việc Tối 
cao Pháp viện có thể sắp sửa đảo ngược 
án lệ Roe kiện Wade sẽ cho phép cử tri 
tiểu bang tự đặt ra đạo luật phá thai đã 
tạo ra sự cuồng loạn trên toàn quốc.

 Chưa từng có việc Tòa Bạch Ốc ngầm 
chấp thuận để đám đông người biểu tình 
xuất hiện tại nhà riêng của các thẩm phán 
của Tối cao Pháp viện để lăng mạ và dọa nạt 
nhằm khiến [họ] thay đổi lá phiếu của mình.

Không còn nữa tự do ngôn luận trong 
các học khu.

Đạo đức đang biến mất. Tuyển sinh, 
tuyển dụng, cho lên lớp, lưu ban, chấm 
điểm, và giáo dục nâng cao ngày càng 
được căn cứ vào việc hô hào cho những 
người theo quan điểm chính thống đúng 
đắn hay có liên quan đến phạm trù chủng 
tộc, giới tính, hoặc sắc tộc phù hợp.

Khi ban giám đốc mới của học khu 
hoàn thành xong việc chiếm lĩnh những 
thành trì cuối cùng trong khoa học, 
toán học, kỹ thuật, y tế, và các trường 
nghề, nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng tầm 
thường vĩnh viễn và các tiêu chuẩn sống 
giảm sút không thể đảo ngược.

Chuyện gì đã xảy ra?
Hãy nhớ rằng, tất cả những thảm 

họa này đều là tự gây ra. Chúng là sự lựa 
chọn, không phải là điều tất yếu. Hoa Kỳ 
có các mỏ khí đốt tổng hợp, than đá, và 
dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Nước Mỹ 
sở hữu bí quyết để xây dựng các đường 

ống an toàn nhất và bảo đảm việc phát 
triển năng lượng sạch nhất hành tinh.

Lạm phát là một sự lựa chọn có chủ ý 
của ông Biden. Để có được lợi thế chính 
trị ngắn hạn, ông ấy tiếp tục in ra hàng 
ngàn tỷ USD, khuyến khích việc không 
tham gia lao động, và giữ lãi suất ở các 
mức thấp lịch sử – tại thời điểm nhu cầu 
toàn cầu bị dồn nén.

Chính phủ muốn không có biên giới. 
Chỉ bằng cách đó, những người nhập cư 
nghèo khổ, bị chính trị hóa mới có thể 
trả ơn sự phá hoại của phe cánh tả đối với 
toàn bộ hệ thống nhập cư hợp pháp bằng 
sự trung thành của họ tại thùng phiếu.

Những thuyết hàn lâm trừu tượng từng 
là không thực tế – “thuyết tiền tệ hiện đại”, 
thuyết critical legal, thuyết critical race – 
giờ đây lại thống trị việc hoạch định chính 
sách trong chính phủ TT Biden.

Mẫu số chung của tất cả điều này là 
hệ tư tưởng đang lấn át chủ nghĩa kinh 
nghiệm, lẽ thường, và chủ nghĩa thực tế. 
Giới tinh hoa cầm quyền thà đón nhận 
những thất bại đúng đắn về mặt chính 
trị và không được ưa chuộng còn hơn là 
không đúng đắn về mặt chính trị, thành 
công, và được ưa chuộng.

Đây chẳng phải là câu chuyện quá 
quen thuộc của những nhà cách mạng 
cánh tả từ nước Pháp thế kỷ 18 đến nước 
Nga đầu thế kỷ 20 cho đến những thảm 
họa đương đại ở Cuba và Venezuela sao?

Người dân Mỹ không chấp nhận các 
chính sách tai hại của giai đoạn 2021–
2022. Tuy nhiên, các quan chức cấp tiến 
xung quanh một ông Biden chậm chạp 
về mặt nhận thức vẫn cố gắng thông qua 
chúng bằng các sắc lệnh hành pháp, các 
chỉ thị quan liêu, và sự không tuân thủ 
có chủ ý bên trong nội các.

Tại sao vậy? Cánh tả không có sự 
tin tưởng vào chính phủ hợp hiến hoặc 
lẽ thường.

Do đó, khi công chúng phản ứng lại, 
dự đoán ở cấp độ cơ sở sẽ xảy ra nhiều 
hơn việc tiết lộ thông tin, văn hóa xóa 
sổ, xóa khỏi nền tảng, phát tán thông tin 
sai lệch, tràn vào nhà riêng của các quan 
chức mà họ nhắm đến để đe dọa, và có 
thể là các cuộc biểu tình bạo lực trên 
đường phố của chúng ta vào mùa hè này.

Trong khi đó, giới tinh hoa cánh tả sẽ 
cố gắng hết sức để phớt lờ các quyết định 
của Tối cao Pháp viện, xóa các khoản 
nợ sinh viên một cách bất hợp pháp, và 
có khả năng sẽ ban hành thêm nhiều 
đợt phong tỏa COVID vào mùa thu này. 
Họ sẽ vẫn mơ về việc mở rộng số lượng 
thẩm phán tại Tối cao Pháp viện, bãi bỏ 
thủ tục tranh luận không giới hạn, loại 
bỏ Đại cử tri đoàn, thâu tóm nhiều tiểu 
bang hơn, và nhấn chìm cuộc bỏ phiếu 
tháng 11 tới bằng nhiều hơn nữa những 
đồng tiền bẩn trị giá hàng trăm triệu 
USD từ Thung lũng Silicon.

Khi những nhà cách mạng hủy hoại 
hệ thống này, chuốc lấy ác cảm của 
người dân, và đối mặt với thảm họa sắp 
xảy ra tại các cuộc bầu cử, thì đó chính 
là lúc họ trở nên nguy hiểm nhất – vì 
chúng ta sẽ thấy trong vài tháng tới.

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

Ông Victor Davis Hanson là một nhà 
phê bình theo phái bảo tồn truyền thống, 
nhà nghiên cứu trường phái cổ điển, và 
nhà sử học quân sự. Ông là giáo sư danh 
dự trường phái cổ điển tại Đại học Tiểu 
bang California, nhà nghiên cứu cao cấp 
về trường phái cổ điển và lịch sử quân sự 
tại Đại học Stanford, nhà nghiên cứu tại 
Trường Hillsdale, và là một nhà nghiên cứu 
xuất sắc tại Center of American Greatness. 

Doanh Doanh biên dịch

Hãy tưởng tượng những điều 
không thể tưởng tượng nổi

ANDREW THORNEBROOKE

Các quan chức Tòa Bạch Ốc đã 
vội vã đính chính các bình 

luận của Tổng thống (TT) Joe 
Biden hôm 23/05, khi ông nói rằng 
Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt 
quân sự trong trường hợp Trung 
Quốc xâm lược hòn đảo này.

Các nhân viên Tòa Bạch Ốc nói 
rằng ông Biden chỉ đang nhắc lại 
chính sách của Hoa Kỳ rằng họ sẽ 
cung cấp thiết bị quân sự cho Đài 
Loan, chứ không chủ trương điều 
động quân đội đến bảo vệ.

Một phát ngôn viên Tòa Bạch 
Ốc nói với ký giả Jacqui Heinrich 
của Fox News rằng: “Như Tổng 
thống đã nói, chính sách của chúng 
ta không thay đổi. Ông ấy nhắc 
lại ‘Chính sách Một Trung Quốc’ 
(One China Policy) và cam kết của 
chúng ta đối với hòa bình và ổn 
định trên Eo biển Đài Loan. Ông ấy 
cũng nhắc lại cam kết của chúng 
ta theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan 
(Taiwan Relations Act) là cung cấp 
cho Đài Loan quân trang để tự vệ.”

Khi TT Biden, người hiện đang 
có mặt tại Á Châu để quảng bá 
Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương của mình, được 
một phóng viên hỏi liệu Hoa Kỳ có 
bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự 
trước cuộc xâm lược hay không, 
ông chỉ hồi đáp là: “Có”.

Ông Biden đã nói thêm: “Đó là 
cam kết mà chúng ta đã thực hiện. 

Xem đây, tình huống là như thế 
này. Chúng ta đồng ý với chính 
sách ‘Một Trung Quốc’; chúng ta đã 
ký vào chính sách đó, và tất cả các 
thỏa thuận dự kiến   được thực hiện 
từ đó. Nhưng ý tưởng rằng [Đài 
Loan] có thể bị chiếm đoạt bằng vũ 
lực… là không phù hợp.”

“Việc xâm lược sẽ làm mất trật 
tự toàn bộ khu vực, và là một hành 
động khác tương tự như những gì đã 
xảy ra ở Ukraine. Và vì vậy, đó là một 
gánh nặng thậm chí còn lớn hơn.”

“Chính sách Một Trung Quốc” 
đề cập đến việc Hoa Kỳ công nhận 
tuyên bố của Trung Cộng rằng chỉ 
có một chính quyền Trung Quốc. 
Điều đó khác biệt với “Nguyên tắc 
Một Trung Quốc” của Trung Cộng 
– vốn cho rằng rằng chính quyền 
cộng sản Trung Quốc có chủ quyền 
lịch sử đối với toàn bộ lãnh thổ của 
Trung Quốc trước nội chiến, bao 
gồm cả Đài Loan.

Trung Cộng tuyên bố rằng Đài 
Loan là một tỉnh ly khai phải được 
thống nhất với đại lục mặc dù Đài 
Loan đã độc lập từ năm 1949 và 
chưa từng nằm   dưới sự kiểm soát 
của Trung Cộng.

Bình luận của ông Biden dường 
như đã vi phạm chính sách lâu đời 
của Hoa Kỳ về cái gọi là ‘mơ hồ 
chiến lược’, trong đó quốc gia này 
sẽ không xác nhận cũng không phủ 
nhận liệu họ có viện trợ cho Đài 
Loan trong trường hợp xảy ra chiến 
tranh hay không.

Tòa Bạch Ốc vội vã đính chính lời hứa bảo vệ Đài Loan của TT Biden
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TT Biden công bố 
Khuôn khổ Kinh tế  
Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương mới 

hoàn toàn nằm trong khả năng, và 
tôi nghĩ khá là khả thi.”

Hôm 18/05, Tòa Bạch Ốc cho 
biết, “Chính phủ vẫn liên hệ chặt 
chẽ với các nhà sản xuất và các 
nhà bán lẻ để xác định nhu cầu 
vận chuyển và hậu cần nhằm tăng 
số lượng và tốc độ vận chuyển sữa 
công thức được FDA chấp thuận 
vào đất nước, và bảo đảm rằng 
sữa công thức được chuyển nhanh 
chóng từ nhà máy đến nhà bán lẻ.”

Thanh Tâm biên dịch

KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS

GARY BAI

Hôm 18/05, Tổng thống (TT) Joe 
Biden đã kích hoạt Đạo luật 

Sản xuất Quốc phòng (DPA) để đẩy 
nhanh việc sản xuất sữa công thức 
trẻ em do Hoa Kỳ sản xuất, trong 
bối cảnh toàn quốc thiếu hụt loại 
thực phẩm quan trọng này và có các 
báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong do sự 
thiếu hụt.

Trong một tuyên bố được công 
bố vào cuối hôm 18/05, Tòa Bạch 
Ốc thông báo rằng DPA sẽ yêu cầu 
các nhà cung cấp nguyên liệu cho 
các nhà sản xuất sữa công thức trẻ 
em ưu tiên nhu cầu của các nhà 
sản xuất sữa công thức trước bất kỳ 
khách hàng nào khác.

Tuyên bố này viết rằng: “Việc 
chỉ thị các công ty ưu tiên và phân 
bổ sản xuất các nguyên liệu đầu 
vào chính của sữa công thức trẻ em 
sẽ giúp tăng sản lượng và tăng tốc 

trong chuỗi cung ứng.”
Ngoài ra, tuyên bố này cho biết 

TT Biden đã chỉ thị các cơ quan 
liên bang sử dụng phi cơ chở hàng 
thương mại để vận chuyển các sản 
phẩm sữa công thức trẻ em hội đủ 
các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe 
của Hoa Kỳ đến Mỹ quốc trong một 
hoạt động mới được khai triển tên 
là Chiến Dịch Không Vận Sữa Công 
Thức (Operation Fly Formula).

Thông báo này được đưa ra vài 
ngày sau khi chính phủ TT Biden 
công bố các bước bổ sung để giải 
quyết tình trạng thiếu sữa công 
thức trẻ em trên toàn quốc sau khi 
công ty Abbott Nutrition, nhà sản 
xuất sữa công thức trẻ em lớn nhất 
trong nước, bắt đầu chiến dịch thu 
hồi một số sản phẩm của mình do 
lo ngại nhiễm vi khuẩn.

Theo một tuyên bố của Tòa Bạch 
Ốc hôm 12/05, các bước này bao 
gồm “việc giảm bớt các thủ tục hành 

chính” để tăng khả năng đáp ứng 
nhu cầu và phân phối sữa công thức 
của các nhà sản xuất, tăng nguồn 
cung sữa công thức thông qua việc 
tăng nhập cảng, và làm việc với luật 
sư liên bang để giám sát và ngăn 
chặn việc định giá trước.

Trong khi đó, người đứng đầu 
Cơ quan Quản trị Thực phẩm và 
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đồng 
ý với công ty Abbott về kế hoạch 
đưa nhà sản xuất sữa công thức trẻ 
em này trở lại năng lực sản xuất 
bình thường và cho biết cơ sở của 
Abbott tại Michigan có thể đi vào 
hoạt động sớm nhất vào cuối tháng 
Năm.

“Bây giờ chúng tôi có một con 
đường phía trước,” Ủy viên FDA 
Robert Califf nói với NBC News 
hôm 16/05. “Abbott chịu trách 
nhiệm về tiến trình thời gian, 
nhưng tôi rất yên tâm với những gì 
họ nói là khoảng hai tuần… Điều đó 

TT Biden kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng 
để tăng tốc sản xuất sữa công thức   

Các kệ trống cho 
thấy tình trạng thiếu 
sữa công thức trẻ 
em tại một cửa 
hàng CVS ở San 
Antonio, Texas, hôm 
10/05/2022. 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe 
Biden trả lời một câu 

hỏi trong cuộc họp báo 
chung với Thủ tướng 

Nhật Bản Fumio Kishida 
sau hội nghị thượng đỉnh 

song phương tại Nhà 
khách Akasaka ở Tokyo 

vào ngày 23/05/2022.

Tổng thống Joe Biden tham dự cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản 
Fumio Kishida sau hội nghị thượng đỉnh song phương tại Nhà khách Chính phủ 
Akasaka ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 23/05/2022.

Những người dân Haiti di cư, thuộc một nhóm hơn 10,000 người đang lưu lại trong một khu trại tại biên giới Hoa Kỳ, 
băng qua sông Rio Grande để tìm kiếm thức ăn và nước uống ở Mexico, sau khi một điểm vượt biên khác bị đóng cửa 
gần Cầu Quốc tế Acuna Del Rio ở Del Rio, Texas, hôm 19/09/2021.

Cố vấn an ninh quốc gia 
Jake Sullivan nói trong 
cuộc họp báo hàng ngày 
tại Phòng họp báo Brady 
của Tòa Bạch Ốc, hôm 
18/05/2022.
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giờ sáng mỗi ngày.
Một năm sau khi Hale trở thành giáo 

viên, ngày 19/4/1775, “tiếng súng vang 
vọng khắp thế giới” đã nổ tại Lexington, 
Massachusetts. Hale khi đó vẫn còn ở 
tuổi vị thành niên nhưng đã gia nhập 
vào lực lượng dân quân địa phương. 
Trong cuộc họp thị trấn ở New London, 
Hale đã đứng lên và nói: “Chúng ta hãy 
hành quân ngay lập tức, và không bao 
giờ buông vũ khí cho đến khi chúng ta 
giành được độc lập!”

Hai từ “Độc Lập” chưa bao giờ được ai 
nhắc đến trước công chúng trong thành 
phố của cậu, nhưng lòng dũng cảm của 
chàng thanh niên đã khiến người dân 
bừng tỉnh giấc dưới sự cai trị của thực 
dân. Chàng thanh niên bắt tay từng học 
sinh, cùng cầu nguyện với họ, và lên 
đường chiến đấu.

Giờ đây, Đại úy Hale nhận thấy mình 

Xem tiếp trang 15

RICK GREEN 
 

Đ
ó là mùa thu năm 1776 
và thành phố New 
York đang bị tấn công. 

Tuyên ngôn Độc lập 
đã khai sinh Hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ chỉ hai tháng trước đó, và 
những kẻ thực dân đã không có đường 
lui. Tổng Tư lệnh George Washington 
giành được Boston vào tháng Ba và dần 
dần huấn luyện quân đội thành một lực 
lượng chiến đấu tinh nhuệ. 

Giờ đây, mọi cặp mắt đều đổ dồn về 
thành phố New York. 

Đầu tiên, người Anh xâm lược đảo 
Staten, sau đó đánh bại người Mỹ trong 
trận Long Island, buộc Washington phải 
tháo lui về Manhattan. Tổng tư lệnh của 
xứ thuộc địa lập kế hoạch phản công để 
tránh mất toàn bộ thành phố New York. 
Khi hai bên giao chiến, Washington 
biết rằng ông sẽ mất New York nếu ông 
không có thông tin tình báo chính xác 
về những cuộc chuyển quân và pháo đài 
của quân Anh.

Chỉ có một cách duy nhất để có tin tức 
đó – Tổng tư lệnh cần có một điệp viên. 
Nhưng đây không phải là thời đại mà 
điệp viên và đặc vụ được tôn sùng trong 
văn hóa Mỹ như hiện nay. Vào năm 1776, 
không có CIA, không có MI6, không có 
Mossad; tất nhiên cũng không có mạng 
lưới tình báo trung thành nào cả. Vào 
năm 1776, điệp viên là những người thuộc 
tầng lớp thấp nhất trong tầng lớp thấp 
kém của xã hội, không phải là anh hùng 
quân đội. Họ là những tay súng đánh 
thuê, vô đạo đức, và không đáng tin cậy.

Điệp viên sẽ bị giết chết khi bị bắt 
và bị người đời coi rẻ. Tướng quân 
Washington biết rằng ông không thể đặt 
lòng tin vào loại người này để có được 
thông tin mà ông cần. Ông cần một trong 
những tướng lĩnh đáng tin để làm nhiệm 
vụ đặc biệt này. Tuy nhiên, ông không thể 
cũng như sẽ không đòi hỏi ai phải đảm 
nhận nhiệm vụ nguy hiểm và mất phẩm 
giá như thế. Ông cần ai đó xung phong. 

Vào đêm khuya, Đại tá Tom Knowlton 
lặng lẽ tập hợp các sĩ quan của mình 
trong một căn lều tại một địa điểm bí mật 
tránh xa những ánh mắt và đôi tai tò mò. 
Nhưng những người đàn ông trong cuộc 
họp này không phải là một nhóm sĩ quan 
bình thường. Họ là một nhóm đặc biệt 
tinh nhuệ mà Tổng tư lệnh Washington 
mới thành lập – họ thực sự là những 
người lính đặc nhiệm Mỹ đầu tiên.

Đại tá ôn tồn yêu cầu một người tình 
nguyện đáp lời kêu gọi của Tổng tư lệnh. 
Chỉ là sự im lặng chết chóc. Cuối cùng, 
một sĩ quan lớn tuổi, cộc cằn phá vỡ bầu 
không khí im lặng và nói: “Tôi sẵn lòng 
bị bắn trong chiến trận, nhưng tôi không 
sẵn lòng bị treo cổ như một con chó.” Nói 
cách khác, không có vinh dự nào trong 
nhiệm vụ này.

Đại tá Knowlton cố gắng thuyết phục 
thêm nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc. 
Ngay khi ông định bỏ đi để báo cáo lại 
với Tổng tư lệnh Washington rằng ông 

đã thất bại, thì một thanh niên đứng 
trước cửa lều tiến tới, nói ngắn gọn: “Tôi 
sẽ thực hiện nhiệm vụ này.” Cậu đến trễ 
do bị ốm kèm sốt, nhưng mang theo tinh 
thần nhiệt thành phục vụ.

Người can đảm tình nguyện này 
không ai khác chính là Đại úy Hale chỉ 
mới 21 tuổi, một thanh niên được học 
hành tử tế và theo lời các quý cô, đây là 
một anh chàng đẹp trai đáng theo đuổi. 
Tốt nghiệp hàng đầu trường Yale ở tuổi 
18, Hale là tín đồ Cơ Đốc giáo ngoan đạo 
chuẩn bị trở thành một giáo sĩ truyền bá 
Phúc Âm.

Sau khi tốt nghiệp, Hale trở thành 
giáo viên khi chiến tranh bùng nổ. Là 
một diễn giả, một nhà hùng biện xuất 
sắc khi còn ở trường đại học, Hale cho 
rằng việc giáo dục trình độ cao cho phụ 
nữ đang bị bỏ bê. Do đó, ngoài việc làm 
giáo viên tại trường Ngữ pháp Union tại 
New London, Connecticut, Hale còn dạy 
học cho một nhóm phụ nữ từ 5 giờ đến 7 

Câu chuyện 
vượt thời gian 
về nhà ái quốc 

Nathan
Hale

tình thế bế tắc hiện tại: ông Trump 
đã đụng độ với nghiệp đoàn bao che, 
thông đồng bè phái của nhóm Obama–
Bush–Clinton (the OBushintons) – các 
mưu đồ ‘pay to play” (trả-tiền-để-chơi) 
của nhà Clinton, những thương vụ bán 
tầm ảnh hưởng và quyền tiếp cận của 
nhà Biden, chủ nghĩa tinh anh-phân 
biệt chủng tộc-chủ nghĩa xã hội ngụy 
trang nửa vời của nhà Obama, tính 
đơn điệu mềm yếu và không đủ năng 
lực của các thành viên Đảng Cộng Hòa 
gồm các ông Bush–McCain–Romney–
McConnell–Ryan. Ông Trump thấy 
được người dân không hài lòng với cái 
Đầm Lầy lưỡng đảng này, và vào năm 
2016 ông đã ra sức chống lại các ông 
Bush và McCain và Romney y như 
ông đã chống lại nhà Clinton và nhà 
Obama. Trong cuộc bầu cử tổng thống 
đáng ngờ nhất về mặt pháp lý trong 
lịch sử Hoa Kỳ, những người chống 
ông Trump ở cả hai đảng đã khiến ông 
phải rời bỏ cương vị năm 2020, với sự 
trợ giúp của 4.8 triệu phiếu bầu được 
thu hoạch, 95% giới truyền thông chính 
trị trong nước, và 70% số tiền vận động 
tranh cử, để đưa vào một chính phủ 
bất tài nhất trong lịch sử đất nước này 
(người ta cho là, không cố ý, mặc dù đã 
có rất nhiều cảnh báo). 

Năm 2020, giới quyền uy ở Hoa 
Thịnh Đốn đã chứng minh tính chính 
xác của các tuyên bố của ông Trump 
rằng họ đã tham nhũng và vô đạo đức 
như thế nào, và ông Biden đã chứng 
minh cho thấy chính phủ này thậm chí 
còn kém cỏi trong điều hành chính sự 
hơn cả những gì ông Trump đã cáo buộc. 

Đầm Lầy phải được tát cạn, và dẫu 
cho ở một vài khía cạnh thì ông ấy thật 
khó ưa, nhưng có lẽ không ai kém kiêu 
căng tự phụ và ít tài năng lấy lòng dân 
chúng hơn ông Trump lại có thể tát cạn 
Đầm Lầy. Tất cả các thành viên Đảng 
Cộng Hòa từ thời ông Reagan đến thời 
ông Trump đều bị rơi vào đó, và những 
người “Never-Trumpers” (không bao 
giờ ủng hộ Trump) thuộc Đảng Cộng 
Hòa đang thù địch vị cựu tổng thống 
này cũng mãnh liệt y như họ thù địch 
các thành viên Đảng Dân Chủ, và y 
như các thành viên Đảng Dân Chủ thù 
địch ông Trump. Chỉ có ông Trump 
mới có thể hoàn thành công việc này. 

Đó là lý do vì sao chiêu trò chống 
ông Trump mới nhất là cho cả ông 
Biden và ông Trump về vườn, như thể 
là đó là sự đổi chác công bằng: Các 
thành viên Đảng Dân Chủ thoát khỏi 
hai vấn đề lớn nhất của họ, và các 
thành viên Đảng Cộng Hòa quay lại với 
vị thế bị lợi dụng, thỉnh thoảng được 
thưởng cho Tòa Bạch Ốc và chiếc ghế 
chủ tịch Hạ viện miễn là họ không làm 
gián đoạn con đường trượt băng hùng 
vĩ vào thiên đường xã hội chủ nghĩa 
của Đảng Dân Chủ (với một bữa trưa 
miễn thuế vĩnh viễn cho những người 
bạn giàu có của họ ở Wall Street, Thung 

Lũng Silicon, và Hollywood).
Ông Biden không phù hợp và ông 

Trump có khả năng chịu đựng của một 
người 40 tuổi; lời kêu gọi về hưu một cách 
chung chung là lời nói càn, xét về mọi mặt. 

Tiểu bang Pennsylvania minh họa 
cho sự phân cực chính trị của đất 
nước này và cũng đưa ra giải pháp. 
Các thành viên Đảng Dân Chủ sẽ đề 
cử một thành viên cánh tả theo ông 
Sanders làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và 
các thành viên Đảng Cộng Hòa sẽ hầu 
như chắc chắn giành chiến thắng với 
một người theo ông Trump – một sự 
mô tả phù hợp với cả bốn ứng cử viên 
hàng đầu của họ, và cả bốn người này 
không ít thì nhiều là những ứng cử viên 
nhảy dù cơ hội (carpetbaggers). Ứng 
cử viên của Đảng Cộng Hòa sẽ là một 
thượng nghị sĩ khác trung thành với 
ông Trump, nếu ông ấy trở lại làm tổng 
thống, chứ không phải với Lãnh đạo 
Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện Mitch 
McConnell. Đảng Dân Chủ đang bị dồn 
vào thế bí – dùng một trong những lối 
nói hoàn toàn không trung thực nhưng 
ưa thích của họ về ông Trump khi họ 
cố gắng quảng bá vụ lừa đảo tày đình 
rằng ông ấy đã thông đồng với Nga 
trong cuộc bầu cử 2016. 

Năm 2020, Đảng Dân Chủ đã giấu 
ứng cử viên tẻ nhạt của họ trong tầng 
hầm của ông ấy với lý do COVID-19, 
trong khi sử dụng cùng lý lẽ đó cho 
những thay đổi mạnh mẽ vào các quy 
tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu ở các tiểu 
bang then chốt – những thay đổi thường 
được thực hiện một cách bất hợp pháp, 
và bộ máy tư pháp đã từ bỏ và từ chối 
phân xử bất kỳ khiếu nại quan trọng 
nào về tính đúng sai của những thay đổi 
này. Đó là cuộc tấn công bất hợp pháp 
đáng sợ nhất vào tính liêm chính của 
quy trình bầu cử và vào sự cân bằng 
quyền lực mà Hiến Pháp định ra trong 
lịch sử của đất nước này. 

Vấn đề không phải là cả hai ứng 
cử viên năm 2020 bây giờ đều đã 

quá cao tuổi. Vấn đề là năm 2020 và 
khoảng thời gian trước đó đã chứng 
tỏ rằng Đầm Lầy dễ mua chuộc và tư 
lợi và tham nhũng như ông Trump 
đã nói vào năm 2016, và họ đã trở lại. 
Nếu chúng ta quay trở lại nghị trình 
như thường lệ – một thành viên Đảng 
Dân Chủ mạnh hơn ông Biden và một 
thành viên Đảng Cộng Hòa cả nể chiều 
theo số đông – thì sự thối nát của năm 
2016 sẽ tăng tốc hơn. 

Khi Quốc hội thuộc về Đảng Cộng 
Hòa, mặc dù đa số họ không thật sự là 
người ủng hộ ông ấy, nhận thức được 
giá trị của kế hoạch của ông ấy, và với 
thế đa số của Đảng Cộng Hòa trong 
Quốc hội trong hai năm đầu cùng với 
đặc quyền hành pháp, thì ông Trump 
đều đã thông qua được phần lớn kế 
hoạch của mình bất chấp sự quấy rối 
chưa từng có. Các tác giả của trò gian 
lận xảo trá trong cuộc bầu cử năm 2020 
đã được giải cứu nhờ phản ứng không 
thích hợp của ông Trump và sự thoái 
lui của bộ máy tư pháp. Ông Trump 
đã vô tình cộng tác với những kẻ địch 
của mình bằng cách làm hỏng các cuộc 
họp báo COVID-19 thường nhật, làm 
hỏng cuộc tranh luận đầu tiên bởi sự 
hiếu thắng của mình, và cảnh báo về 
hành vi thu hoạch phiếu bầu nhưng 
lại không thách thức việc làm này về 
mặt pháp lý một cách toàn diện ngay 
từ đầu, và chỉ gửi ông Rudy Giuliani 
tội nghiệp ra ngoài tham gia “trick or 
treat” (trò chơi bị ghẹo hay cho kẹo) khi 
trận chiến đã kết thúc. 

Đây là những tình huống dẫn đến 
việc ông Trump kêu gọi 250,000 người 
ủng hộ mình đến công viên Ellipse 
sát bên Tòa Bạch Ốc hôm 06/01/2021. 
Ông liệt kê những bất bình của mình 
đối với quy trình bầu cử và việc tòa án 
không xét xử các vụ án quan trọng, và 
đã không thành công trong việc thúc 
giục thị trưởng Hoa Thịnh Đốn và Chủ 
tịch Hạ viện tăng cường an ninh cho 
Điện Capitol ngày hôm đó. Ông đã thúc 

giục đám đông biểu tình ở Điện Capitol 
nhưng làm thế “một cách ôn hòa và yêu 
nước”. Điều này gây ra cú đâm đàn hặc 
lố bịch thứ hai, giờ thì rõ ràng là để loại 
bỏ ông Trump khỏi văn phòng mà ông 
ấy vốn dĩ đã bỏ trống rồi. Vì thế, trong 
bốn năm, ông Trump đã làm tăng 100% 
số lượng vụ đàn hặc tổng thống xảy ra 
trong 228 năm trong lịch sử – chặng 
đường hình sự hóa những bất đồng 
chính trị. (Không vụ đàn hặc nào trong 
bốn vụ trên là chính đáng). 

Ủy ban điều tra sự kiện ngày 06/01 
của Hạ viện – nơi đầy những kẻ ghét 
Trump một cách bệnh hoạn ở cả hai 
đảng và nơi vài người bảo vệ nổi bật 
hơn của ông Trump bị bà Nancy Pelosi 
cản trở không cho vào – sẽ đào thêm 
độ sâu mới trong cách hành xử đảng 
phái độc hại, và sẽ phát sóng các phiên 
điều trần của họ vào tháng Sáu. Không 
ai tin họ và chẳng ai thèm quan tâm; 
vụ 06/01 không phải là trọng tâm và 
không phải là một cuộc nổi dậy. 

Đã có nhiều tháng bắt giữ và thẩm 
vấn, mà trong đó chắc hẳn các công tố 
viên đã sử dụng rộng rãi hành vi phổ 
biến của họ là lạm dụng thô thiển các 
quy tắc thỏa thuận nhận tội khoan 
hồng, để mua chuộc và moi bằng chứng 
buộc tội cùng khai man hầu chống lại 
mục tiêu thật sự của họ – ông Trump và 
tổ chức của ông ấy – với những lời hứa 
hẹn về các bản án ở mức thấp nhất và 
được miễn trừ truy tố cho tội khai man. 
Điều này chưa đảo ngược tình thế, và 
điều mà ông Trump ít muốn nhất là bất 
cứ thứ gì có thể quy tội cho ông ấy là 
tấn công vào một chính phủ hợp hiến. 
Lời buộc tội đó là hơi lố khi xuất phát 
từ băng nhóm Đảng Dân Chủ. 

Các thành viên Đảng Dân Chủ này 
đã cố gắng làm sao lãng đất nước bằng 
vấn đề phá thai, tuy nhiên nó chẳng 
hiệu quả hơn việc quốc gia này tin rằng 
lãnh đạo Vladimir Putin của Nga và 
các công ty dầu mỏ chịu trách nhiệm 
cho việc giá xăng tăng cao nhất trong 
lịch sử Hoa Kỳ. Mánh lới mới nhất của 
họ là cố gắng tạo ra cơn kích động về 
COVID-19 một lần nữa, nhưng nó cũng 
sẽ không có tác dụng. Người duy nhất 
đã thực hiện giải pháp đúng đắn nào 
đó về COVID-19 là ông Trump, bằng 
sự theo đuổi đầy quyết tâm và sáng tạo 
của ông ấy về vaccine. 

Những người ghét ông Trump ở cả 
hai đảng đã làm các ô cửa sổ của Hoa 
Thịnh Đốn khua lạch cạch khi thở phào 
nhẹ nhõm trước sự ra đi của ông; giờ đây 
mới nhận ra “tình trạng bị chối bỏ” rằng 
ông ấy sắp hướng đến họ với một sức 
mạnh ghê gớm hơn rất nhiều và được 
thúc đẩy bởi nhiều chính nghĩa hơn so 
với lực độ mà họ đã nhắm vào ông ấy. 

Sự thức tỉnh, chủ nghĩa xét lại 1619, 
các thông tin sai lệch về phân biệt chủng 
tộc, và biểu tình bạo lực: Tất cả đều phải 
bị tiêu hủy hoàn toàn. Nhưng nếu ông 
Trump thật sự quay lại thì ông ấy phải 
cung cấp ít đạn dược hơn cho địch thủ 
của mình. Lịch sử và chính sách công 
của Hoa Kỳ không phải đều là về ông ấy, 
và chức tổng thống Hoa Kỳ là một chức 
vụ tuyệt với đến mức nó đòi hỏi những 
người ngồi vào vị trí này phải cư xử với 
chuẩn mực về phép lịch sự và phẩm 
giá cao hơn so với ông Donald Trump 
thường làm khi còn là tổng thống. Ông 
ấy sẽ quay lại vị trí đó và làm tốt hơn 
trong vai trò đó nếu ông ấy bớt thô lỗ 
không cần thiết và bớt kiêu ngạo đi. 

Đất nước này có thể khởi động trở 
lại vào năm 2028 với những nhà lãnh 
đạo mới, một Đảng Cộng Hòa thời 
hậu Trump đã được đào tạo để biết cư 
xử đúng mực, và một Đảng Dân Chủ 
được xây dựng lại sau đống đổ nát 
Ozуmandiaѕ của các ông bà Biden–
Sanders–Harris–Schumer–Pelosi. 

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

Ông Conrad Black là một trong 
những chuyên gia tài chính nổi tiếng 
nhất ở Canada trong vòng 40 năm qua 
và là một trong những nhà xuất bản báo 
chí hàng đầu trên thế giới. Ông là tác giả 
của các cuốn tiểu sử đáng tin cậy về các 
Cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt 
và Richard Nixon, và gần đây nhất là 
tiểu sử “Donald J. Trump: A President 
Like No Other” (Donald J. Trump: Một Vị 
Tổng Thống Chẳng Giống Ai), đã được 
tái bản dưới dạng cập nhật. Quý vị có thể 
theo dõi ông Conrad Black cùng ông Bill 
Bennett và ông Victor Davis Hanson trên 
podcast Scholars and Sense của họ.

Thanh Nhã biên dịch

Đầm Lầy phải được tát cạn

Bưc tượng 
đồng Nathan 

Hale của Frederick 
William MacMonnies, 

1890, Bảo tàng 
Brooklyn.

Tôi tiếc rằng tôi 
chỉ có một cuộc 

đời để dâng tặng 
cho Tổ quốc.

Nathan Hale
nói trước khi bị

xử treo cổ. 
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Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội tại Hạ viện của Điện Capitol Hoa Kỳ ở 
Hoa Thịnh Đốn vào ngày 28/02/2017.

Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn hôm 06/01/2022. 
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tàng Động vật học So sánh của Đại 
học Harvard đã tuyên bố ông Heade 
còn vượt trội hơn ông Audubon vĩ 
đại ở một số khía cạnh nhất định. Sự 
so sánh này rất quan trọng bởi vì nếu 
những con chim hummingbird của ông 
Heade được so sánh với thành tựu của 
ông Audubon, thì chỉ riêng loài chim 
đó đã giúp ông ghi dấu ấn trong lịch 
sử hội họa Hoa Kỳ, ngay cả khi ông 
không vẽ gì khác.” Thật là một đỉnh 
cao của thành công khi được so sánh 
với Audubon kể từ khi tác phẩm vĩ đại 
nhất của ông, “Những chú chim của 
nước Mỹ”, được xem là thành tựu sáng 
tạo quan trọng trong ngành Điểu học.

Trong những năm sau đó, ông Heade 
bắt đầu đưa một chủ đề hấp dẫn và phổ 
biến khác vào tranh của mình: Hoa lan. 
Không phụ lòng mong đợi, những bức 
tranh của ông đã tiếp tục chủ đề chim 
hummingbird bên cạnh những bông 
hoa đẹp trang nhã, được khắc họa trong 
những khung cảnh tươi đẹp. Vào cuối 
đời, ông cư trú tại Saint Augustine, 
Florida và bắt đầu vẽ phong cảnh đầm 
lầy và vùng ngập nước. Ngày 4/9/1904, 

ông qua đời tại đây. Niềm đam mê của 
ông trong việc bảo tồn tỉ mỉ các sắc thái 
và sự kỳ diệu của loài hummingbird đã 
giúp ông có được một vị trí vinh dự trong 
lịch sử nghệ thuật mọi thời đại, ngay cả 
khi các tác phẩm của ông đã hết được 
ưa chuộng vào thời điểm ông qua đời. 
Robert G. McIntyre, một nhà sử học nghệ 
thuật, đã lặp lại quan điểm này khi viết:

“Ông Heade khác biệt với các đồng 
nghiệp của mình. Ông là một hiện 
tượng biệt lập giữa dòng chảy thăng 
trầm của thời đại, truyền đạt những 
suy nghĩ sâu sắc nhất của mình với 
không ai khác ngoài thiên nhiên. Ông 
đã cống hiến toàn bộ con người mình 
cho thiên nhiên: Thiên nhiên là chủ đề 
mà ông không ngừng viết, mặc dù đôi 
khi ông hơi chùn bước. Thiên nhiên 
cũng là bản nhạc của đời ông, vì ông 
đã vẽ gần như đến hơi thở cuối cùng.”

 
Tác giả Jeff Perkin là nghệ sĩ đồ họa và 
Huấn luyện viên Sức khỏe Dinh dưỡng; 
có thể liên lạc với ông tại WholySelf.com.
 
Thanh Ân biên dịch

GIFT OF THE MORRIS AND GWENDOLYN CAFRITZ FOUNDATION

MUSEUM OF THE SHENANDOAH VALLEY

JOHN WILMERDING COLLECTION

Tác phẩm “Hoa lan Chi Cát và ba chú chim hummingbird” của Martin Johnson Heade, năm 1871. Sơn dầu trên gỗ.

“Thạch anh tím, Brazil” của Martin Johnson Heade, năm 1863. 

“Ánh dương và bóng râm: The Newbury Marshes” của Martin Johnson Heade, khoảng năm 1871. Sơn dầu trên vải.

“Hai chú hummingbird cùng những con chim non” của Martin Johnson Heade, khoảng năm 1865. Sơn  dầu trên vải.
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Du ngoạn trong rừng rậm 
Brazil để vẽ loài chim 
hummingbird xinh đẹp

NGHỆ THUẬT

đang tình nguyện làm một nhiệm 
vụ thấp hèn và nguy hiểm nhất. 
Đứng bên ngoài căn lều của Đại tá 
Knowlton, trong bóng đêm bao trùm, 
Đại úy William Hull, người bạn thân 
từ đại học của Hale tìm cách thay 
đổi suy nghĩ của cậu. Hull nhấn 
mạnh về sự nguy hiểm của nhiệm 
vụ, về rủi ro phải hy sinh, và về hệ 
quả ô nhục khi trở thành một điệp 
viên. Nathan vẫn không lay chuyển. 
Cậu đáp trả rằng có một niềm vinh 
dự trong nhiệm vụ này. Đó là vì Đại 
nghĩa – Tổng tư lệnh của cậu và Tổ 
quốc của cậu cần cậu và cậu sẽ làm 
theo mệnh lệnh.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp Yale 
trong tay, Hale tiến vào vùng kiểm 
soát của kẻ thù. Cậu đóng giả thành 
một giáo viên đang tìm kiếm công 
việc mới. Sau vài ngày, cậu có thể 
vạch ra các vị trí đóng quân và pháo 
đài của quân đội Anh. Nhưng thật 
không may, cậu đã bị bắt trước khi 
băng qua phòng tuyến của kẻ thù để 
trở về cùng với thông tin vô cùng quý 
giá được giấu trong đế giày. 

Bằng chứng đã rõ ràng ngay trên 
người của cậu. Cậu không thể chối 
cãi mình đến đó để làm gì. Cậu bị kết 
án treo cổ vào sáng hôm sau. Đêm 
cuối cùng, cậu trằn trọc suy ngẫm về 
số phận mình và bắt đầu hiểu ra rằng 
cậu đã thất bại. Cậu không làm tròn 
sứ mệnh của mình vì Tổng Tư lệnh 
và đại nghĩa. 

Hale yêu cầu một giáo sĩ nhưng 
bị bác bỏ. Cậu muốn một cuốn Kinh 
Thánh nhưng cũng bị từ chối. Cuối 
cùng, cậu được cấp cho giấy bút để 
viết những dòng cuối cùng cho gia 
đình. Khi trầm tĩnh viết những dòng 
thư cuối này, trong thâm tâm cậu, 
điều duy nhất cậu mong muốn làm 
vẫn chính là đại nghĩa mà cậu đã sẵn 

sàng hy sinh. 
Sáng hôm sau, khi người người 

tụ tập để xem hành quyết, Hale được 
ban ân huệ nói lời cuối cùng. Dồn hết 
tài hùng biện xuất sắc của mình và 
trích dẫn từ vở kịch “Cato” năm 1713 
của Joseph Addison, Đại úy Nathan 
Hale hùng hồn bảo vệ cho đại nghĩa 
vì tự do của người Mỹ. Binh lính Anh 
bắt đầu cắt ngang lời của cậu và chế 
giễu cậu vì phải chết vì điều mà theo 
họ là hành động vô vọng và vô nghĩa. 

Chàng trai trẻ Hale đã kết thúc bằng 
một câu nói bất hủ và đầy cảm hứng: 

“Tôi tiếc rằng tôi chỉ có một cuộc 
đời để dâng tặng cho Tổ quốc.” 

Sự điềm tĩnh, nhiệt huyết, quyết 
đoán, và tài hùng biện của Hale đã 
thay đổi số phận hẩm hiu của cậu và 
đã ảnh hưởng to lớn đến khái niệm 
về lòng ái quốc. Trong đám đông, 
những phụ nữ bắt đầu thổn thức; 
những người lính mạnh mẽ của kẻ 
thù cũng xúc động trước lời nói của 
cậu. Hình ảnh kẻ phản bội ô nhục 
biến thành một nhà ái quốc đáng tôn 
kính, hi sinh vì đại nghĩa.

Gần 250 năm sau, giờ đây chúng 
ta có thể thấy được thành công lớn 
lao của điều mà Nathan cho là sự 
thất bại. Khi tự nguyện hiến dâng đời 
mình, cậu đã truyền cảm hứng hoài 
bão vào chính nghĩa, khẳng định 
niềm tin và sự tin tưởng vào lý tưởng 
mà người dân Mỹ quốc đang chiến 
đấu vì, và hoàn thành mục đích cao 
cả hơn nhiều so với việc vẽ bản đồ do 
thám cho Tổng tư lệnh Washington.

 
Bài viết chuyển thể từ tác phẩm 
“Legends of Liberty, Timeless Stories 
of Courageous Champions” (tạm dịch 
“Những huyền thoại về Tự do, Những 
câu chuyện vượt thời gian về những 
nhà vô địch dũng cảm” của Rick Green).
 
Khánh Ngọc biên dịch

Câu chuyện vượt thời 
gian về nhà ái quốc 
Nathan Hale
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JEFF PERKIN

“Tôi luôn yêu quý những sinh vật nhỏ 
bé, và tôi luôn cảm thấy may mắn khi 
chúng xuất hiện gần bên. Chúng có một 
phẩm chất kỳ diệu.” — Leonard Cohen, 
nhạc sĩ người Mỹ

 

Chim hummingbird là nguồn 
say mê bất tận đối với cư dân 
trên khắp Mỹ Châu. Với chuyển 
động nhanh nhẹn và sắc màu 

cầu vồng rực rỡ, chim hummingbird là 
một trong những thú vui tao nhã mà cuộc 
sống này ban tặng để chiêm ngưỡng. Giống 
như những nàng tiên trong thế giới loài 
chim, với hình dáng nhỏ bé, chúng mang 
trong mình sự thuần khiết và thanh tao 
đặc biệt. Chúng bay nhảy từ bông hoa này 
sang bông hoa khác trên đôi cánh thoăn 
thoắt không kịp nhìn thấy, cắm chiếc mỏ 
dài và mảnh mai hút lấy mật hoa của sự 
sống. Những điểm độc đáo và hấp dẫn 
của chúng từ lâu đã trở thành chủ đề yêu 
thích trong nghệ thuật và giao thương, 
vượt qua biên giới, và kết nối những người 
đam mê mỹ thuật cùng trang trí sân vườn.

Martin Johnson Heade, họa sĩ người 
Mỹ ở thế kỷ 19, là một người yêu thích 
loài hummingbird nhiệt thành nhất. 
Ông Heade tiết lộ: “Tôi đã gần như là 
một chuyên gia nghiên cứu về chim 
hummingbird từ thuở thiếu thời. Tôi say 
mê loài chim này vài năm sau khi tôi đến 
hành tinh khí quyển này, và chúng chưa 
bao giờ rời bỏ tôi kể từ đó.” Niềm đam mê 
này đã theo ông đến cuối đời, dẫn ông từ 
miền đông Hoa Kỳ đến các khu rừng rậm 
nhiệt đới Brazil để tìm kiếm những chủ 
đề nhỏ này. Mặc dù không phải là người 
đầu tiên vẽ hummingbird, nhưng ông là 
họa sĩ người Mỹ đầu tiên dấn thân đến 
vùng đất Nam Mỹ để nghiên cứu và vẽ ra 
các loài hummingbird ở đó.

Sinh năm 1819 tại Lumberville, 
Pennsylvania, được họa sĩ Edward Hicks 
đào tạo, ông Heade ra mắt giới hội họa 
chuyên nghiệp năm 22 tuổi khi tác phẩm 
“Chân dung Cô gái Nhỏ” được triển lãm 
tại Học viện Mỹ thuật Pennsylvania. Vị trí 
hiện nay của bức tranh không được xác 
định; Không lâu sau đó, ông mất hứng thú 
với việc vẽ chân dung nói chung. Tranh 
phong cảnh trở nên phù hợp với sở thích 
đi đây đi đó của ông. Ông bắt đầu tập 
trung vào các bức tranh về đầm lầy muối 
và cảnh biển trong giai đoạn sáng tác nghệ 
thuật mới này. Những tác phẩm của ông 
đã đặc biệt được công nhận nhờ sự nắm 
bắt tài tình bầu không khí, ánh sáng, và 
điều kiện thời tiết thay đổi của ngoại cảnh.

Năm 1863, ông Heade quyết định nuôi 
dưỡng niềm đam mê mãnh liệt của bản 
thân bằng cách tập trung các kỹ năng 
vẽ phong cảnh vùng Nam Mỹ, và đặc 
biệt là các bức tranh thiên đường về loài 
hummingbird. Ông Heade đã được Mục sư 
người Mỹ James Fletcher – người truyền 
giáo và là tác giả của một cuốn sách hướng 
dẫn về Brazil, chỉ hướng đến Brazil – bảo 
đảm rằng: “Ở khắp mọi nơi khắp Brazil 
đều có sự hiện diện của viên ngọc nhỏ 
có cánh này, vô cùng đa dạng, vô cùng 
nhiều. Trong khi ở Bắc Mỹ, từ Mexico đến 
vĩ độ 57, người ta nói rằng chỉ có một loài 
hummingbird.” Có thể ông Fletcher đã 
không chắc lắm về tuyên bố cụ thể này (có 
hơn một tá), nhưng ông đã đúng theo hiểu 
biết tổng thể của mình vì ở vùng Trung và 
Nam Mỹ có hơn 350 loài hummingbird.

Quyết định chu du ngoại quốc táo 
bạo của ông Heade đã đem lại kết quả 
xứng đáng về mặt sáng tạo và năng suất 
làm việc của ông. Trong chuyến đầu tiên 
của ba chặng hành trình đến Brazil, ông 
Heade đã sáng tác được 45 bức tranh 
tuyệt vời bao gồm một loạt tranh được 
mệnh danh là “Những viên ngọc của 
Brazil”. Ông đã khắc họa màu sắc rực 
rỡ thể hiện bộ lông “đẹp như ngọc” của 
loài chim này, như nhà văn người Pháp 
J. Hector St. John de Crevecoeur đã mô tả 
một cách cường điệu. Những khu rừng 
rậm nhiệt đới xanh tươi ở Nam Mỹ đã 
quyến rũ trí tưởng tượng của thế giới Tây 
phương đến mức họ bắt đầu lan truyền 
rằng Eden [vườn Địa Đàng] tồn tại đâu 
đó trong những khu rừng mưa nhiệt đới 
đầy màu sắc của miền Nam.

Ông Heade khao khát trở thành một 
nhà thám hiểm gan lì, bất chấp sự nguy 
hiểm của rừng mưa nhiệt đới hoang dã, 
để  tìm hiểu những loài chim này và trở 
thành một trong những chuyên gia hàng 
đầu nghiên cứu về hummingbird. Nhà 
sử học nghệ thuật Robert G. McIntyre 
đã vinh danh ông như sau, “Là một họa 
sĩ vẽ hummingbird, ông Heade đã nhận 
được sự đánh giá rất cao của Agassiz; Và 
bây giờ, ông Ludlow Griscom thuộc Bảo 
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Một bức vẽ mô tả cảnh binh lính Anh chuẩn bị treo cổ nhà yêu nước người Mỹ, Nathan Hale.

Hummingbird là cảm hứng sáng tác trong các tác phẩm 
của họa sĩ Mỹ Martin Johnson Heade
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Người đàn 
ông đã chinh 
phục thế giới: 
Alexander Đại đế. 
Tác phẩm “Entry 
of Alexander into 
Babylon” hay 

“The Triumph of 
Alexander,” năm 
1665, bởi Charles 
Le Brun. Bảo 
tàng Louvre.

JEFF MINICK

N
hư quý độc giả đã biết, 
các công dân Hoa Kỳ và 
người dân ở hầu hết các 
quốc gia trên thế giới đang 
phải chi trả nhiều hơn.

Giá xăng tăng cao. Giá thuê nhà ở tại 
nhiều thành phố đang tăng vùn vụt. Chi 
phí cho thực phẩm nhảy vọt vài ngày một 
lần và gần đây, Ngài Tổng thống đã cảnh 
báo rằng chúng ta có thể gặp phải tình 
trạng thiếu lương thực.

Không giống như các cuộc khủng hoảng 
tài chính khác trong quá khứ, tình trạng 
bất ổn định của nền kinh tế ngày nay phần 
nhiều không phải là hậu quả của các thị 
trường thất bại mà do những chính sách 
ứng phó với đại dịch một cách thảm họa 
của chúng ta. Đó là khi chính phủ liên bang 

giải ngân hàng nghìn tỷ dollar Mỹ, giá trị 
của những đồng dollar suy giảm và kéo 
theo lạm phát. Khi chính phủ chưa từng có 
kinh nghiệm đối phó với đại dịch ban hành 
lệnh phong tỏa, buộc các chủ cửa hàng 
dừng hoạt động nhiều tháng trời vào cùng 
một thời điểm, khiến nhiều người trong 
số họ phải ngừng kinh doanh, dẫn đến 
kết cục là nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng 
nề. Khi chuỗi cung ứng đứt gãy và tình 
trạng thiếu nhân công đe dọa nguồn cung 
hàng hóa, từ thực phẩm đến vi mạch bán 
dẫn máy điện toán, chúng ta phải đối mặt 
với tình trạng thiếu hụt và giá cả cao hơn.

Những nguyên nhân và hệ quả này là 
kiến thức từ Kinh tế học sơ đẳng 101. 

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là với tư cách 
cá nhân, chúng ta nên làm gì để vượt qua 
thời kỳ khó khăn sắp xảy đến với mình? 
Chúng ta có thể tìm kiếm ở đâu nguồn cảm 

hứng và những ý tưởng để làm phao cứu 
sinh cho chính mình trong đại dương bất 
ổn này?

Nhìn về quá khứ
Cách đây gần một thế kỷ, Hoa Kỳ và cả 
thế giới đã trải qua một trong những đợt 
khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch 
sử. Thị trường chứng khoán sụp đổ, hàng 
triệu người mất việc làm, và trong vòng 
10 năm, từ năm 1929 cho đến đầu Đệ nhị 
Thế chiến, người Mỹ phải vật lộn để kiếm 
sống qua ngày.

Những bức ảnh được chụp bởi Walker 
Evans và Dorothea Lange, các cuốn sách 
như “The Grapes of Wrath” (Tạm dịch: 
Chùm nho thịnh nộ) của nhà văn John 
Steinbeck và những bài hát như “Brother, 

Những bài học
từ cuộc Đại suy thoái kinh tế năm 1929
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EVAN MANTYK 
 

Dù là hư cấu hay có thật, tất cả những 
câu chuyện này đã dệt nên một tấm 
thảm lịch sử huy hoàng về Alexander 
Đại Đế. Tuy nhiên, chúng lại không 
cho chúng ta biết một cách mạch lạc 
hay chắc chắn về điều gì đã làm nên 
một Alexander vĩ đại như vậy. Theo 
đó, chúng ta bị dẫn theo một hướng 
nhận định khác lạ, tầm thường vô 
nghĩa. Chẳng hạn, những gì mà một 
học sinh ngày nay có thể nhớ được 
là một lý thuyết ngớ ngẩn về cái 
chết của Alexander. (“Bị muỗi đốt!”)

Do đó, chúng ta nên hướng sự chú 
ý đến nguồn gốc lịch sử sơ khai nhất 
về Alexander Đại Đế từ sử gia Hy 
Lạp Diodorus Siculus (90–30 Trước 
Công nguyên). Ông đã ghi chép 
giai đoạn lịch sử hàng thế kỷ trước 
tất cả những nguồn gốc còn sót lại 
khác. Từ Diodorus, chúng ta có thể 
tìm được những tính cách tiêu biểu 
thật sự cho chúng ta thấy được câu 
chuyện về Alexander Đại Đế. 

Nghĩa cử huynh đệ
Alexander dường như có một mối 
giao tình gắn bó đến khó tin với binh 
sĩ của mình – đó là tinh thần tương 
ái, tinh thần đồng đội, tinh thần tiên 
phong, tình đồng loại, hoặc có lẽ là 
tình huynh đệ như những dòng thơ 
về “hội huynh đệ” trong vở “Henry V” 
của Shakespeare.

Alexander hình dung bản thân 
cũng như bao chiến binh khác, không 
có chút kiêu ngạo hợm hĩnh nào đối 
với binh sĩ của mình cũng như đối 
với quan điểm của họ. Ví dụ, khi 
Alexander đang chuẩn bị tiến vào Á 
Châu và bắt đầu cuộc chinh phục Đế 
chế Ba Tư, các quân sư của ông đã 
ngăn ông lại và khuyên ông nên sinh 
người kế vị trước khi ông chết. Tuy 
nhiên, ông đã phản đối. Diodorus viết:

“Họ khuyên ông nên sinh một 
người kế vị trước rồi sau đó hãy hoàn 
thành tâm nguyện của mình, nhưng 

Alexander đã hành động, không trì 
hoãn, và đã lên tiếng phản bác lại họ. 
Ông chỉ ra rằng sẽ là một vết nhơ nếu 
chỉ ngồi ở nhà tổ chức hôn lễ và chờ 
đợi những đứa trẻ chào đời trong khi 
bản thân ông đã được Hy Lạp phó 
thác việc dẫn dắt cuộc chiến và thừa 
kế lực lượng bất khả chiến bại của 
cha mình.”

Tình huynh đệ hữu hảo còn được 
biểu hiện khi trận chiến xảy ra, 
Alexander thường xông pha ra tiền 
tuyến. Ông thể hiện lòng dũng cảm 
mà ông hy vọng những binh sĩ cấp 
thấp nhất của mình cũng như thế. 

Có nhiều ví dụ về điều này. Trong 
một lần chinh phạt, đội quân của ông 
bao vây một thành phố ở Ấn Độ, và 
chính Alexander là người đầu tiên 
vượt qua bức tường thành. Nhưng 
khi tiến được vào thành phố, ông thấy 
mình bị kẻ thù bao vây tứ phía.

“Những người Ấn không dám xáp 
lá cà với ông mà chỉ từ xa phóng lao và 
bắn tên nhắm về phía ông. Ông loạng 
choạng trước đòn tấn công của họ. 
Trong lúc đó, quân Macedonia dựng 
lên hai chiếc thang và đồng loạt tràn 
lên khiến cả hai chiếc thang bị gãy. 
Những người lính ngã nhào xuống 
đất, bỏ lại nhà vua [Alexander] đơn 
độc chiến đấu… Khi những người 
Ấn tiến về phía ông, ông đã chống trả 
không một chút nao núng. Bên cánh 
phải, ông nương vào một cái cây mọc 
sát bức tường, bên cánh trái là bức 
tường ngăn cản bước tiến của quân 
Ấn. Ông thể hiện lòng dũng cảm của 
một vị vua từng trải qua nhiều chiến 
tích. Ông hăm hở chiến đấu. Nếu đó là 
chiến công cuối cùng của cuộc đời ông 
thì đó là một chiến công vô cùng vinh 
quang. Ông hứng nhiều đòn giáng lên 
mũ sắt, một vài đòn qua chiếc khiên. 
Cuối cùng ông bị trúng một mũi tên ở 
dưới ngực và một cú đánh khiến ông 
khuỵu xuống.”

Vết thương thực sự nghiêm trọng 
nhưng Alexander đã được cứu sống 
và sau đó đã bình phục. Chính phong 

thái vô tiền khoáng hậu này đã thu 
phục lòng trung thành tuyệt đối của 
những người huynh đệ khi họ dấn 
thân vào những vùng đất chỉ được 
nhắc đến trong những câu chuyện và 
những truyền thuyết.

Tinh thần hiệp sĩ 
Quan niệm hiện đại cho rằng, thật 
ngu dốt khi ca ngợi một kẻ xâm lược là 
người có tinh thần hiệp sĩ. Tuy nhiên, 
đối với tất cả những gì được ghi lại 
trong lịch sử, chiến tranh và xung đột 
quân sự chỉ là một hiện thực đơn giản 
của cuộc sống con người. Vì lẽ chiến 
tranh là thiên định, chúng ta nên tôn 
vinh những con người đã khắc họa 
nên những phẩm chất cao quý như 
tinh thần hiệp sĩ, lịch thiệp, tinh tế, 
và những gì mà ngày nay chúng ta gọi 
là  tinh thần hiệp sĩ trong chiến tranh. 

Alexander Đại Đế xứng đáng như thế. 
Đối thủ chính của Alexander là 

Hoàng đế Ba Tư Darius Đệ Tam. Sau 
khi đánh bại Darius, Alexander đã 
chiếm hữu toàn bộ hoàng tộc của 
Darius ngoại trừ Darius đào thoát 
được. Alexander lẽ ra có thể hành 
quyết, bỏ tù, lưu đày, hoặc giáng họ 
thành thường dân. Ngược lại, ông đối 
xử với thân mẫu của Darius như mẹ 
của mình và bảo đảm cho bà và vợ 
của Darius được đối xử y như những 
gì họ đã từng được hưởng trước đây. 
Diodorus ghi:

“Alexander để cho bà điểm trang 
bằng những món đồ trang sức hoàng 
gia của bà và khôi phục lại phẩm 
giá trước đây của bà với những tước 
hiệu vốn có. Ông ban cho bà tất cả 
những người hầu cận cũ vốn đã được 
Darius chỉ định cho bà và còn cấp 
thêm nhiều hơn nữa. Ông hứa sẽ thu 
xếp việc hôn phối của các cô con gái 
hào phóng hơn cả những gì Darius 
đã hứa và nuôi dưỡng cậu con trai 
như con riêng của mình và dạy bảo 
cho cậu ta về nghi thức hoàng gia… 
Đối với vợ của Darius, ông cho rằng 
tước vị của nàng nên được duy trì để 
nàng sẽ không cảm thấy khác biệt với 
hạnh phúc trước đây của nàng. Ông 
còn cam đoan thêm nhiều chiếu cố và 
khoan hồng khiến họ xúc động rơi lệ 
vì niềm vui sướng không ngờ tới.” 

Về tình tiết này, Diodorus bình 
luận: “Nói chung, tôi sẽ nói rằng trong 
rất nhiều việc tốt mà Alexander đã 
làm, không có việc nào vĩ đại hơn 
hoặc đáng được ghi nhận và nhắc đến 
trong lịch sử hơn điều này.”

Và Alexander đã giữ đúng lời nói 
của mình đối với việc chăm sóc thân 
mẫu của Darius, Bà đã xem ông như 
con trai mình. Bà đã không khỏi bàng 
hoàng khi ông qua đời ở tuổi 32. Bà 
đau buồn đến nỗi không chịu ăn uống 
gì cả và băng hà 5 ngày sau đó. 

Cuối cùng, khi Alexander tìm 
được Darius, ông đã tôn trọng thi hài 

của Darius trong danh dự và tổ chức 
tang lễ cấp hoàng gia. Đây là cách đối 
xử đúng mực với người thuộc dòng 
dõi hoàng tộc giống như ông. Hoặc 
như ngày nay chúng ta có thể nói, đó 
là chính là nghĩa cử cao quý.

Niềm tín thần tuyệt đối 
Cuối cùng, đó chính niềm tín thần 
tuyệt đối của Alexander. Ông luôn 
bày tỏ sự tôn kính đối với các vị 
thần Hy Lạp cổ đại cũng như thần 
Ammon của Ai Cập, và chú ý đến 
những điềm báo – tức là những dấu 
hiệu từ thượng đế được truyền đạt 
thông qua các thầy tu, nhà tiên tri, và 
các hiện tượng tự nhiên.

Ví dụ, trước khi bắt đầu cuộc 
chinh phạt Đế chế Ba Tư vĩ đại của 
mình, “Ông đã long trọng hiến tế cho 
các vị thần tại Dium ở Macedonia 
và tổ chức các cuộc thi kịch tính để 
tôn vinh thần Zeus và các nữ thần 
Muse… Ông ấy đã tổ chức lễ hội trong 
chín ngày, đặt tên mỗi ngày theo tên 
một trong những nữ thần Muse.”

Các nữ thần Muse là những ái nữ 
của thần Zeus, vị thần bầu trời của 
Hy Lạp, và là những nữ thần cai quản 
nghệ thuật. Họ truyền cảm hứng cho 
các loại hình nghệ thuật như khiêu 
vũ, âm nhạc, và thơ ca. (Từ ‘âm nhạc’ 
trong tiếng Anh là ‘music’ bắt nguồn 
từ tiếng Hy Lạp cổ ‘mousike’, nghĩa là 
‘Nghệ thuật của nữ thần Muse’.)

Khi Alexander tiến đến ranh giới 
trong cuộc chinh phạt rộng lớn của 
mình tại Ấn Độ, vượt ra ngoài biên 
giới Ba Tư, ông lại bày tỏ sự kính 
ngưỡng của mình: “Lần đầu tiên 
ông dựng các bàn thờ của mười hai 
vị thần, mỗi vị cao năm mươi cubit 
(tương đương hơn 26 mét).

Có lần, ông suýt chết đuối trên một 
dòng sông. Một lần nữa ông nhận ra 
rằng mạng sống của mình nằm trong 
tay các vị thần và liên tưởng số phận 
của chính mình với chiến binh bán 
thần Achilles trong thần thoại Hy 
Lạp. Diodorus viết: “Vì vậy, ông đã 
dâng hiến bản thân cho các vị thần vì 
đã vượt qua cơn nguy hiểm sinh tử, 
cho thấy rằng ông giống như Achilles, 
đã chiến đấu với một con sông.”

Có lẽ chuyện đáng được kể nhất 
là khi Alexander đến thăm một ngôi 
đền Ammon, ông thành tâm tự vấn 
về mục đích sống của mình, liệu ông 
có ý định chinh phục thế giới hay 
không và liệu ông đã trừng phạt được 
những kẻ đứng sau vụ ám sát cha 
mình hay chưa:

Khi Alexander được các thầy tư 
tế dẫn vào đền thờ và đã tỏ lòng sùng 
kính vị thần trong một lúc, thì một 
người đàn ông lớn tuổi giữ chức vụ 
tiên tri, đến gặp ông và nói: “Hãy vui 
mừng đi con trai; hãy nhận lấy danh 
xưng con trai của Thần.” Alexander trả 
lời, “Con chấp nhận, thưa cha; trong 
tương lai, con sẽ được gọi là con trai 
của cha. Nhưng hãy nói cho con biết 
liệu cha ban cho con quyền cai trị cả 
trái đất hay không.” Vị tư tế bước vào 
vòng hào quang thiêng liêng. Những 
người khiêng giá nâng tượng thần 
lên và di chuyển theo hiệu lệnh. Nhà 
tiên tri đã nói lên một cách chắc chắn 
rằng thần đã ban cho Alexander điều 
đó, và Alexander lại nói: 'Hỡi thần 
linh, cuối cùng, giờ đây hãy trả lời câu 
hỏi của con; con đã trừng phạt tất cả 
những kẻ sát hại thân phụ của con 
hay chúng đã trốn thoát khỏi con rồi?”

Chúng ta thấy rằng Alexander đã 
đặt niềm tin hoàn toàn vào một nhà 
tiên tri mà ông không hề quen biết. Điều 
này biểu đạt khá rõ ràng về sự khiêm 
nhường và lòng hiếu đạo từ một người, 
tại thời điểm này, là vua của thế giới.

Các chương cuối cùng trong cuộc 
đời của Alexander tiếp tục chiếu sáng 
đức tin và các đức tính khác của ông. 
Chúng ta sẽ xem tiếp trong kỳ sau.

Đón đọc Phần 3/3: Sự sa ngã của vị 
thống soái tài đức

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

Khánh Ngọc biên dịch

Alexander Đại Đế trở nên vĩ đại như thế nào?
Phần 2/3: Ba phẩm chất kiệt xuất của một vị thống soái huyền thoại

LỊCH SỬ

PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN

Điều gì khiến 
cho một gia 
đình thống trị lại 
quỳ phục trước 
kẻ thù? “Dòng 
họ Darius trước 
Alexander", 
tranh vẽ của 
họa sĩ Charles 
Le Brun, năm 
1660. Cung điện 
Versailles. 

BIBA KAYEWICH
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BARBARA DANZA
 

Trong vài năm qua, việc hoàn tất niên 
học đem lại cảm giác giống như đạt được 
một thành quả lớn lao. Cho dù bạn học 
tại gia hay theo một chương trình học 
tiêu chuẩn hơn, hoàn thành năm học là 
việc thật sự đáng để ăn mừng.

 
Sửa soạn bữa ăn sáng đặc biệt cho 
gia đình
Hãy lờ đi những khuyến cáo “đừng ăn” 
khi sửa soạn bữa sáng đặc biệt cho ngày 
cuối cùng của niên học. Cho dù bữa ăn 
bao gồm thịt ba rọi và trứng, bánh mì 
nướng kiểu Pháp, bánh kếp với kẹo nhỏ 
phủ lên trên hay bất kỳ món gì khiến phi 
đội nhà bạn mê mẩn, bữa ăn mừng đầu 
tiên sẽ tạo nên giai điệu cho một ngày đặc 
biệt sắp tới. Gợi ý cho bạn: chuẩn bị một 
chút vào tối hôm trước có thể giúp bạn 
sửa soạn xong bữa ăn sáng ngay cả khi 
lịch trình buổi sáng khá bận rộn.

 
Tạo bất ngờ cho con khi thức giấc 
vào buổi sáng
Hãy chọn một tiêu điểm trong nhà bạn 
để sắp đặt một vài ngạc nhiên dành cho 
con em. Ví dụ, trong ngôi nhà của mình, 
chúng tôi trang trí bàn ăn cho những 

dịp đặc biệt. Hãy gửi đến con mảnh giấy 
viết lời chúc mừng lũ trẻ đã chăm chỉ 
học hành và đạt kết quả tốt trong niên 
khóa, kèm với những món quà đơn giản 
như cuốn sách mới để đọc trong mùa hè, 
một chiếc khăn tắm biển mới, hay một 
cặp kính râm, một con thú nhồi bông 
dễ thương, hay các vật dụng mới phục 
vụ cho hoạt động nghệ thuật. Các con sẽ 
cảm thấy hân hoan khi tỉnh giấc và nhìn 
thấy những điều bất ngờ này, khiến cho 
cả ngày hôm ấy trở nên thật đặc biệt.

In những tấm ảnh ghi lại khoảnh 
khắc đáng nhớ

Những bức ảnh của chúng ta được lưu 
trong các thiết bị kỹ thuật số không nhận 
được sự tán thưởng mà chúng xứng đáng 
được có. Bạn hãy lựa chọn in ra một số 
bức hình để mọi người cùng xem và trân 

trọng những khoảnh khắc đặc biệt đã 
diễn ra trong suốt năm học. Cho dù bạn 
chỉ đơn giản tận hưởng việc xem một xấp 
ảnh hay làm thành cuốn sách ảnh để kỷ 
niệm năm học (một việc làm đầy ý nghĩa, 
đặc biệt đối với các em học tại gia), nhìn 
lại một năm đã qua là việc làm đầy giá trị. 
Trân quý tất cả những gì con trẻ của bạn 
đã học, trải nghiệm, đạt được và sáng tạo.

 
Dùng bữa tối bên ngoài cùng gia đình 
Tụ họp gia đình và ra ngoài dùng bữa tối 
cùng nhau luôn là một cách cổ điển để 
ăn mừng thành quả đạt được. Có lẽ lũ 
trẻ sẽ chọn nhà hàng hay gia đình bạn 
có một địa điểm yêu thích để dùng bữa 
cho dịp như thế. Hãy tận hưởng thời gian 
quý giá này bên gia đình bằng cách cất đi 
các thiết bị điện tử (hoặc tốt hơn hết, để 

chúng ở nhà) và hiện diện trọn vẹn cho 
khoảnh khắc của thời thơ ấu sẽ sớm trôi 
qua này.

 
Đi du lịch cùng gia đình
Cá nhân tôi yêu thích việc bắt đầu kỳ 
nghỉ hè bằng một chuyến du lịch cùng gia 
đình. Cho dù là đi cắm trại, thăm viếng 
công viên quốc gia hay địa điểm lịch sử, 
khám phá một đất nước khác, hay lang 
thang trên bãi biển đầy nắng, cả gia đình 
đi du lịch cùng nhau là một cách tuyệt vời 
để chúc mừng việc hoàn thành niên khóa.

 
Nếu còn nghi ngại, thưởng thức 
kem là một lựa chọn hay
Có lẽ cách đơn giản và ngọt ngào nhất để 
đánh dấu ngày kết thúc niên khóa là thưởng 
thức món kem. Cả gia đình hãy cùng nhau 
đến tiệm kem yêu thích để ăn mừng những 
nỗ lực cần mẫn của con cái trong suốt 
năm học và sự bắt đầu của mùa hè rực rỡ.
 
Barbara Danza là một bà mẹ hai con, có 
bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, yêu 
biển và có trái tim thuần khiết. Bài viết của 
cô thường đi sâu vào những thách thức và 
cơ hội nuôi dạy con cái trong thời hiện đại.
 
Bảo Minh biên dịch

Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384

FRED J. ECKERT

Dưới đây là bài viết được đọc vào ngày 
20/05/1988 trước quân nhân và các quan 
chức Hoa Kỳ của Ngài Đại sứ Fred J. Eckert 
đại diện cho Tổng thống Ronald Reagan tại 
Chiến trường Biển Anzio ở Nettuno, Italy, 
một trong những khu vực chiến sự lớn nhất 
trong Đệ nhị Thế chiến vào dịp Lễ Chiến sĩ 
Trận vong. 

 
Hôm nay, chúng ta tề tựu cùng nhau để 
tưởng nhớ và để tri ân những người đã 
không tiếc sinh mạng bảo vệ Hoa Kỳ. Với 
họ, và với những ai đang kề vai sát cánh 
với họ, chúng ta nợ họ tự do của mình.

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày nhắc 
nhở chúng ta không được quên rằng tự do 
không phải tự nhiên mà có. Những hàng 
mộ dài nơi vùng nông thôn gần Anzio 
này, nằm quá đỗi xa quê nhà chúng ta; 
cũng giống như những ngôi mộ khác 
khắp thế giới; cũng giống như những 
vết thương và vết sẹo để lại bên trong rất 
nhiều người; chúng là những lời nhắc 
nhở rằng đã từng có rất nhiều người phải 
mang trên vai những gánh nặng to lớn 
và phải trả những cái giá đầy chua xót để 
bảo vệ tự do của chúng ta.    

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày để 
tưởng nhớ những người đã ngã xuống. 
Để tưởng nhớ về những nỗi đau. Để 
tưởng nhớ về những mất mát. Để tưởng 
nhớ về nỗi thống khổ tột cùng của chiến 
tranh. Để hy vọng và nguyện cầu rằng 
triết gia Plato đã sai khi nói rằng chỉ 
người chết mới thấy được kết thúc của 
chiến tranh. Và để nhớ rằng có rất nhiều 
điều quý giá đến mức dẫu phải chiến đấu 
và hy sinh tính mạng để đánh đổi cũng 
là điều xứng đáng.

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày để 
chúng ta suy ngẫm về hòa bình. Chúng ta 
khát khao hòa bình. Nhưng chỉ khát khao 
thôi chưa đủ. Hòa bình, cũng như tự do, 
đều có cái giá của nó. Và một mức giá như 
nhau: lòng dũng cảm. Dũng cảm để trả 
giá và gánh vác trọng trách giữ vững sức 
mạnh của Hoa Kỳ trước mọi xâm lăng của 
cái ác. Không có cách nào tốt hơn để vinh 
danh những người đã trao cho chúng ta 
tự do và những người đã chiến đấu cho 
chúng ta được tự do bằng cách bảo đảm 
rằng di sản tự do sẽ không lụi tàn.

Ngày nay đang có một xu hướng thời 
thượng ở phạm vi nhỏ nhưng thường thấy 
trong giới có tầm ảnh hưởng – đó là việc tìm 
lý do để nhạo báng những quân nhân phục 
vụ trong quân ngũ của chúng ta, để hạ thấp 
công sức của họ trong việc bảo vệ chúng ta 
trước những địch thủ của đất nước, để mô 
tả tổ quốc ta như một chướng ngại cản trở 
chúng ta tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn, 

và để tuyên bố niềm tin vào một ý niệm vô 
cùng phi lý, rằng chúng ta, những người 
bảo vệ tự do, đang đứng ở cùng nấc thang 
đạo đức với những kẻ đã biến hàng triệu 
người thành nô lệ và vẫn đang tìm cách biến 
chúng ta thành nô lệ. Thời thượng – nhưng 

xuẩn ngốc. Một thứ xuẩn ngốc nguy hại. 
Có những kẻ – một số có chủ ý rõ 

ràng; một số thì không; một số đơn thuần 
là ngây thơ; một số thì khom mình hùa 
theo – tuyên bố độc quyền trong quyết 
tâm đem lại hòa bình, một cách ngu ngốc 

và thường xuyên ngạo mạn. Xem thường 
quốc phòng, hạ thấp quân nhân, không 
ngần ngại chỉ trích Hoa Kỳ và cũng không 
ngần ngại xin lỗi kẻ địch của chúng ta, 
những kẻ ấy vẫn kiêu ngạo tự phong 
cho mình cái mác “nhà hoạt động vì hòa 
bình”. Họ đã đi lầm đường rồi.

Tướng Douglas MacArthur đã nói, “Hơn 
bất cứ ai, quân nhân là những người luôn 
cầu nguyện cho hòa bình, bởi họ sẽ phải 
chịu đựng và mang theo mình những vết 
thương và vết sẹo sâu thẳm nhất từ chiến 
tranh.” Hãy nghĩ về điều ấy nếu lần tới bạn 
có dịp gặp những những nhà hoạt động tự 
phong đã lầm đường lạc lối này – những 
kẻ không thể dung chứa ý tưởng ‘hành 
động bảo vệ tự do’ – mà vẫn luôn chế nhạo 
quân đội của chúng ta. Hãy nhớ rằng dù 
ở bất cứ đâu, chẳng có nhà hoạt động về 
hòa bình nào tốt hơn những người đàn 
ông và những người phụ nữ đang phục vụ 
trong quân ngũ của Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ. Sẽ không có bất kỳ ai hiệu quả hơn họ.

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày để 
nhớ rằng chúng ta còn là mảnh đất cho 
những người tự do chỉ vì chúng ta đã từng 
là quê hương của những người dũng cảm. 

Khi nhìn hàng hàng lớp lớp ngôi mộ 
và hàng trăm lá cờ nhỏ Hoa Kỳ đang nhẹ 
bay trong gió, chúng ta nghĩ đến tổ quốc 
yêu thương và nền tự do mà ta trân quý. 
Chúng ta nhớ về những người đã giữ gìn 
và bảo vệ Hoa Kỳ, và bảo vệ tự do. 

Nếu những quân nhân Hoa Kỳ, những 
người đứng lên chiến đấu và đem lại cho 
chúng ta tự do đang nằm tại Anzio đây và 
tại những mặt trận khác trong suốt lịch 
sử có thể chất vấn chúng ta điều gì, thì 
có thể đó chính là câu hỏi lớn trong bản 
quốc ca: “Does that star spangled banner 
still wave o’er the land of the free and 
the home of the brave?” (Lá cờ lấp lánh 
những ngôi sao đó có phất phới bay trên 
miền đất của những người tự do và trên 
quê hương của những người dũng cảm?)

Nhờ có họ, và nhờ có những người đã 
kề vai sát cánh cùng họ, lá cờ đó vẫn tung 
bay phất phới.

Cầu mong sẽ luôn như thế.

Ông Fred J. Eckert là cựu thành viên Quốc 
hội Hoa Kỳ, đã hai lần giữ cương vị Đại 
sứ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald 
Reagan, vị Tổng thống mệnh danh ông là 
“một người bạn tốt và một cố vấn được 
quý trọng… có một không hai… người có 
trí tuệ và kinh nghiệm tuyệt vời” và tuyên 
bố rằng, “Ông ấy sở hữu một phẩm chất 
rất đỗi hiếm thấy trong giới chính trị; đó 
là lòng dũng cảm chính trị; Tôi biết, bởi vì 
tôi là nhân chứng cho lòng dũng cảm đó.”  
 
Hạnh Dung biên dịch

Lễ Chiến sĩ Trận vong: ‘Chúng ta vẫn là miền đất tự do 
bởi vì nơi đây là quê hương của những người dũng cảm’

6 cách đơn giản để ăn mừng ngày hoàn tất niên học

MEMORIAL DAY

GIA ĐÌNH

Can You Spare a Dime?” (Tạm dịch: 
Người anh em hỡi, có thể cho tôi xin một 
xu được không?”) hiện diện như lời nhắc 
nhở mang tính biểu tượng về những khó 
khăn đã xảy đến với người Mỹ sau cuộc 
khủng hoảng đó. Các vụ phá sản, tịch 
biên tài sản, thất nghiệp, và bếp ăn thiện 
nguyện đánh dấu cơn ác mộng về những 
giấc mơ tan vỡ và ví tiền trống rỗng.

Tuy nhiên, nếu cần sớm thắt lưng 
buộc bụng, cũng như phải đối mặt với 
thiếu hụt và khó khăn trong tương lai 
gần, chúng ta có thể tìm ra giải pháp tốt 
khi tìm gặp những người lớn tuổi đã trải 
qua cuộc khủng hoảng đó, và xem họ có 
thể truyền dạy điều gì cho ta.

Những bài học từ thuở ấu thơ
Dưới đây là một số bài học mà tôi học 
được từ việc lắng nghe ông bà và cha mẹ 
của mình; tất cả họ đều đã từng trải qua 
cuộc Đại suy thoái.

Trong hầu hết những năm 1930, gia 
đình mẹ tôi tương đối khá giả. Tại sao? 
Bởi vì ông ngoại tôi là chủ sở hữu một 
phần của cửa hàng kinh doanh phụ tùng 
xe hơi. Lúc bấy giờ, rất ít người có khả 
năng mua được những chiếc xe hơi mới; 
điều đó có nghĩa là họ phải mua sắm phụ 
tùng tại cửa tiệm của ông. Thậm chí, có 
thời điểm ông còn sở hữu một chiếc phi 
cơ và ngôi nhà thứ hai ở tiểu bang Florida.

Bài học đầu tiên: Nắm bắt chính xác 
nhu cầu để phát triển hưng thịnh.

Trái lại, gia đình của bố tôi đôi lúc rơi 
vào cảnh bần hàn – đúng nghĩa đen của 
từ này. Ông bà nội tôi và hai người con 
trai nhỏ đã sống qua vài mùa đông ở tiểu 
bang Pennsylvania trong một căn nhà xây 
bằng gạch với nền đất. Ông nội làm việc 
trong nhà máy sản xuất kem và thường 
trở về nhà vào lúc 5 giờ sáng với một hộp 
kem dành cho nhân viên. Ông không có 
tủ lạnh, vì vậy, trong những tháng trời 
ấm, ông đánh thức con trai mình và cho 
các con ăn sáng bằng kem.

Bài học thứ hai: Khéo ăn thì no, khéo 
co thì ấm.

Hãy luôn chấp nhận thực tế khó 
khăn của mình
Khi tôi còn là một cậu bé và trong buổi 
họp mặt gia đình ở New Castle, tiểu bang 
Pennsylvania, chú Russ của tôi đã buột 
miệng thốt lên, “Chúng ta lớn lên trong 
nghèo đói.” Mẹ của chú cũng là bà nội 
tôi, đã bộc lộ tính khí Scotland-Ireland 
của mình và hét to, “Chúng ta chưa bao 
giờ nghèo đói!”. Trong khi chú tôi nhớ 
về những ngày bữa sáng chỉ có kem thì 
bà tôi, người đã từng làm việc trong một 
tiệm tạp hóa để kiếm sống qua ngày, nhớ 
lại rằng bà và ông nội đã thành công trong 
cuộc vật lộn mưu sinh và cuối cùng vượt 
qua được thời kỳ suy thoái kinh tế.

Trong bộ phim “Cinderella Man” (Tạm 
dịch: Võ sĩ quyền anh), lấy bối cảnh thời 
kỳ Đại suy thoái kinh tế, có cảnh cô Mae 
Braddock, vợ của một võ sĩ quyền anh, đã 
giận dữ đập cửa căn hộ sang trọng của anh 
Joe Gould, quở trách anh ta vì đã lôi kéo 
chồng cô trở lại võ đài. Cuối cùng, khi anh 
Gould mở cửa, cô Mae cảm thấy sửng sốt 
khi phát hiện ra căn hộ trống không vì đồ 
đạc đã được bán để trả tiền đào tạo cho 
chồng cô. Anh Gould nói, “Xin lỗi về điều 
đó,” và giải thích lý do tại sao anh miễn 
cưỡng mở cửa cho cô, “Tôi không muốn 
mọi người thấy cô thất vọng, chỉ vậy thôi.”

“Tôi không biết,” cô Mae nói. “Ý tôi là, 
tôi đã nghĩ rằng…”

“Đúng rồi. Ý tưởng là vậy,” anh Gould 
trả lời. “Hãy luôn chấp nhận thực tế khó 
khăn của mình.”

Những người ngây thơ và dễ bị tổn 
thương nhất trong gia đình chúng ta, 
bao gồm người già và trẻ nhỏ nên được 
che chắn khỏi thực tế khắc nghiệt càng 
nhiều càng tốt để tránh cho họ rơi vào sợ 
hãi. Hơn nữa, lòng tự tôn của chúng ta 
sẽ ngăn cản chúng ta để cho người khác 
biết đến hoàn cảnh của mình, cho dù nó 
thảm hại ra sao.

Bài học được rút ra là, “Hãy luôn chấp 

nhận thực tế khó khăn của mình.”

Những thú vui giản đơn
Trong phần lớn cuộc đời trưởng thành 
của mình, mẹ vợ tôi là bà Dorothy, cũng 
là một đứa trẻ từng sống trong giai đoạn 
của cuộc Đại suy thoái, lớn lên ở trang trại 
bò sữa Wisconsin, thường chơi bài cùng 
bạn bè vào dịp cuối tuần.

Cách đây 40 năm, bà từng nói với tôi 
rằng  “Mẹ không hiểu những người trẻ 
ngày nay. Chỉ cần một bộ bài tây và vài 
thức uống giải khát, các con sẽ có một buổi 
tối tuyệt vời mà hầu như chẳng tốn tiền.”

Cha vợ tôi là cố vấn học đường và làm 
thêm vào mùa hè, còn bà kiếm thêm tiền 
nhờ làm y tá bán thời gian. Họ sống trong 
một căn nhà suốt 40 năm mà không thay 
đổi chỗ ở, chi tiêu tiết kiệm, và đầu tư 
thông minh.

Quý bà Dorothy đã qua đời như một 
triệu phú.

Chuyến vui chơi tại Disney World 
không phải là một trong những điều thiết 
yếu của cuộc sống. Khi tiền bạc eo hẹp, 
chúng ta nên tìm kiếm những nơi gần 
nhà hơn như bà Dorothy đã làm cho các 
chuyến đi chơi và những thú vui trong kỳ 
nghỉ của mình. Làm vườn, một chuyến 
viếng thăm chiến trường của cuộc Nội 
chiến, ngày cuối tuần nghỉ ngơi bên bãi 
biển hoặc hồ nước, ghé thăm thư viện 
công cộng, cùng gia đình đi dạo trên đồi, 
những hoạt động với chi phí thấp này có 
thể đem lại cho chúng ta kỳ nghỉ giải tỏa 
căng thẳng và thư giãn sau quãng thời 
gian khó khăn.

Bài học ở đây là gì nhỉ? Hạnh phúc có 
thể được tìm thấy ngay trong sân sau nhà 
mình, bạn nhé.

Hãy dựa vào bản thân mình
Trang web SurvivalMom.com cung cấp 
nhiều bài báo và lời khuyên về cách ông 
bà chúng ta đã sống sót như thế nào và 
thậm chí vượt qua khó khăn sau cuộc 
Đại Suy thoái kinh tế. Trong số những 
lời khuyên này, chúng tôi tìm thấy một 

lời khuyên đáng giá ngàn vàng như sau: 
“Hầu như không có chuyện ngồi mát ăn 
bát vàng. Mọi người đều biết họ chỉ có thể 
sinh tồn nếu làm việc chăm chỉ.”

Đại dịch COVID đã dạy chúng ta rằng 
các chính phủ có thể thao túng người 
dân thông qua nỗi sợ hãi. Chúng ta có lẽ 
phải đối mặt với những sách lược tương 
tự trong tương lai gần. Chính phủ liên 
bang có thể cố gắng đánh vào nỗi sợ hãi 
của chúng ta, yêu cầu mọi người phải xếp 
hàng, tuân theo mệnh lệnh của họ liên 
quan đến tình trạng thiếu hụt khí đốt 
hoặc nguồn cung cấp thực phẩm.

Nếu cho phép cuộc tấn công đó thành 
công, thì thậm chí chúng ta sẽ càng mất 
nhiều hơn quyền tự do mà Đấng Tối Cao 
ban tặng cho người Mỹ vốn đã bị mài mòn.

Bài học cho chúng ta là hãy dựa vào 
bản thân mình, bạn bè, và hàng xóm càng 
nhiều càng tốt. Đừng hoàn toàn tin cậy vào 
những lời hứa của chính phủ.

Hãy noi gương tổ tiên 
Tôi thực sự hy vọng những dự đoán kiểu 
tiên tri bằng quả cầu pha lê này về thời kỳ 
ảm đạm là sai. Giống như nhiều độc giả, 
tôi có con, cháu, anh chị em và bạn bè, 
những người có thể phải chịu đựng tổn 
thất nếu sự hỗn loạn này xảy ra. Tôi sẽ rất 
vui mừng nếu tương lai chứng minh rằng 
mình đã dự đoán sai.

Tuy nhiên, bất kể tương lai có ra sao, 
người dân Mỹ quốc chúng ta đều có được 
sức mạnh và lòng dũng cảm từ những 
tấm gương của tổ tiên mình, những người 
đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ đã chịu đựng 
nghèo khổ và vượt qua thời kỳ khó khăn.

Nếu noi gương tổ tiên mình, chúng ta 
sẽ không chỉ tồn tại mà còn chiến thắng.

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. 

Nam Anh biên dịch

Tiếp theo từ trang 17

Matthew Murphy, 4 tuổi, đặt một bông hồng trên bia mộ trong một sự kiện tình nguyện tại Nghĩa trang Quốc gia 
Arlington, ở Arlington, Va., Vào ngày 26/05/2019.

Ông Scott Gauser ở Brooklyn, N.Y., bày tỏ lòng kính trọng 
đến cựu Thủy quân lục chiến Nielsen Paul, người bạn 
thân nhất của ông, tại Nghĩa trang Quốc gia Long Island 
vào ngày 24/05/2020 ở Farmingdale, N.Y.

Cô Louise Lombardi ở Baldwin, N.Y., đến thăm mộ của 
cha cô – ông Joseph Lombardi – một cựu chiến binh 
trong Đệ nhị Thế chiến tại Nghĩa trang Quốc gia Long 
Island ngày 24/05/2020, ở Farmingdale, N.Y.

TOM BRENNER/GETTY IMAGES

Những bài học từ cuộc Đại suy thoái
kinh tế năm 1929

Hạnh phúc 
có thể được tìm 

thấy ngay trong sân 
sau của gia đình 

chúng ta.

BIBA KAYEWICH
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tiếp, nhà sáng lập Doshi Capital 
Management, ông Heeten Doshi đã 
nhận xét rằng thị trường phải mất 
trung bình 12 tháng để phục hồi.

Ông viết: “Trong khi các số liệu 
thống kê rất tích cực trong tương lai 
(không bao gồm năm 2008), nhưng 
thống kê gây choáng váng nhất là 
trung bình phải mất 12 tháng để 
phục hồi sau nhiều tuần thua lỗ.”

Ông McBride nói, vì thị trường 
đang hướng tới tương lai, nên các 
nhà đầu tư có thể đang định giá 
dựa trên lợi nhuận doanh nghiệp 
mờ nhạt “từ rất xa”.

Ông nói thêm rằng, “Điều mấu 
chốt có thể là định hướng lợi nhuận 
cho năm 2023 mà các công ty cung 
cấp trong quý IV của năm nay.”

“Nếu lạm phát giảm và Fed được 
xem là có thể ứng phó với suy thoái 
bằng chính sách lãi suất thấp hơn, 
giá trái phiếu sẽ lấy lại được phần 
đã mất được chứng kiến trong năm 
nay. Nhưng điều này phụ thuộc vào 
một số yếu tố sẽ diễn ra trong 12 
tháng tới hoặc lâu hơn – đó là lạm 
phát, chính sách của Fed, và sức 
khỏe của nền kinh tế.”

Theo ông McBride, đối với các 
gia đình Hoa Kỳ, các chiến lược 
tốt nhất là trả bớt nợ, tăng tiền tiết 
kiệm khẩn cấp, và tận dụng sự suy 
thoái của thị trường.

Ông nói: “Rủi ro khi nhảy ra 
khỏi thị trường và chờ đợi bên lề là 
quý vị phải đưa ra hai quyết định 
chính xác, không chỉ một. Quý 
vị phải thoát (bán) ra đúng lúc và 
quay lại (mua vào) đúng lúc.”

Một cuộc khảo sát các nhà quản 
trị quỹ hàng tháng của Bank of 
America cho thấy các nhà đầu tư 
đã bắt đầu tăng lượng tiền mặt của 
họ. Nghiên cứu này báo cáo số dư 
tiền mặt trung bình giữa các nhà 
quản trị tài sản là 6.1%, cho thấy 
rằng các nhà đầu tư đang trữ tiền 
mặt ở mức cao nhất kể từ vụ khủng 
bố 11/09.

Cuối cùng, các chiến lược gia có 
ý rằng điều này đang làm nổi bật 
tình trạng “giảm mạnh” (extremely 
bearish) trên thị trường tài chính.

Vân Du biên dịch

rất khác biệt nhưng không kém 
phần hấp dẫn. Người Mỹ bản 
địa cũng sinh sống dọc Sông 
James, chảy qua Virginia từ 
Dãy núi Appalachian đến Vịnh 
Chesapeake. Những thủ phủ 
thuộc địa đầu tiên của tiểu bang 
Virginia là Jamestown and 
Williamsburg cũng tọa lạc dọc 
con sông này.

Vào thế kỷ thứ 18 và 19, những 
chiếc thuyền chèo bằng sào có 
đáy phẳng vận chuyển lúa mì, 
thuốc lá, và than đá đến vùng 
Eastern Seaboard. Có thời điểm, 
có đến 1,500 người chèo 500 chiếc 
thuyền trong những chuyến hải 
hành chở hàng này. Trong Lễ hội 
James River Batteau diễn ra vào 
tháng Sáu, cuộc hành trình của 
họ được tái hiện.

Ngoài những dòng sông giàu 
lịch sử, các vùng sông nước khác 
cũng đem đến những câu chuyện 
lịch sử thú vị. Kênh Augusta 
của tiểu bang Georgia là kênh 
đào duy nhất thuộc loại này vẫn 
còn hoạt động ở miền Nam. Con 
kênh này được xây dựng vào năm 
1845, đóng vai trò là nguồn cung 
cấp nước, năng lượng và phục vụ 
giao thông vận tải. Khu vực dọc 
theo kênh đào đã thu hút những 
công xưởng hàng dệt may và các 
ngành sản xuất khác đến hoạt 
động. Trong suốt cuộc Nội Chiến, 
một nhà máy sản xuất thuốc súng 
cũng được xây dựng bên cạnh 
Kênh Augusta. Các chuyến tham 
quan lịch sử và du lịch khác được 
chào mời đưa du khách lên mô 
hình của một con thuyền trên 
kênh thời kỳ đầu.

Từ năm 1828 đến năm 1850, 
người ta đã đào một con kênh 
lâu đời hơn và nổi tiếng hơn. 
Đó là kênh đào Chesapeake và 
Ohio. Con kênh này dài 184.5 
dặm (khoảng 296km), trải dài từ 
Hoa Thịnh Đốn về phía tây đến 
Cumberland, Maryland, hoạt 
động cho đến năm 1924 thì bị lũ 
lụt làm hư hỏng; lúc này, các tuyến 
đường sắt bắt đầu vận chuyển 
hàng hóa với giá cước thấp hơn.

Con kênh được xây dựng chủ 
yếu để vận chuyển than đá từ Dãy 
núi Allegheny đến Hoa Thịnh 
Đốn. Các loại hàng hóa khác di 
chuyển qua kênh đào này bao 
gồm gỗ, đá vôi, và thịt. Vào năm 
1851, mức cước phí vận chuyển 
phổ biến được tính trên một dặm 
đường là 2 cents cho mỗi tấn thịt 
heo xẻ mổ và 1 cent cho mỗi tấn 
muối. Từ mùa xuân đến mùa thu, 
những chiếc thuyền trên kênh 
đào được phục dựng sẵn sàng 

đưa du khách đi tham quan. Bảy 
trung tâm thông tin dành cho du 
khách nằm dọc trên đường đi có 
tổ chức các cuộc triển lãm về lịch 
sử của kênh đào.

Bourbon (rượu whiskey ngô) 
và cửa sông đầm lầy cũng đem 
lại những chuyến du ngoạn trên 
sông nước hấp dẫn gắn liền với 
các câu chuyện lịch sử. Tiểu bang 
Kentucky nổi tiếng về sản xuất 
rượu bourbon, và những dấu tích 
lịch sử xa xưa nhất của loại rượu 
này có thể được tìm thấy dọc theo 
Elkhorn Creek và Sông Kentucky 
gần Lexington. Những người du 
ngoạn trên con suối chèo thuyền 
nổi tiếng nhất của tiểu bang sẽ đi 
ngang qua Nhà máy rượu James 
M. Stone đã bị bỏ hoang, từng là 
nhà máy sản xuất rượu lớn nhất 
vào cuối những năm 1800; các trụ 
cầu cũ phục vụ cho những đoàn 
tàu của một tuyến đường sắt nay 
đã không còn hoạt động; và cộng 
đồng cư dân lịch sử, Forks of the 
Elkhorn, được cho là thành lập 
vào năm 1784.

Câu chuyện về một cựu 
thẩm phán Tối cao Pháp viện 
nằm trong số những câu chuyện 
được kể về Bayou Lafourche ở 
Louisiana. Dọc theo chiều dài 106 
dặm (khoảng 171km) của mình, 
Bayou, tên có nguồn gốc từ tiếng 
Pháp có nghĩa là “ngã ba”, chuyển 
từ cửa sông sang đầm lầy đến 
vùng đất ngập nước. Các nhân 
viên kiểm lâm trên những chuyến 
du ngoạn bằng thuyền khởi hành 
từ Trung tâm Văn hóa Wetlands 
Acadian ở Thibodaux kể về người 
Chitimacha bản địa, những người  
Âu Châu định cư đầu tiên ở khu 
vực này và sự trỗi dậy của ngành 
công nghiệp sản xuất đường. Du 
khách xuống tàu để tham quan Di 
tích Lịch sử E.D. White, ngôi nhà 
của vị thẩm phán Tòa án tối cao 
(tại chức trong 27 năm) đầu tiên 
đến từ Louisiana.

Cho dù bạn quan tâm điều gì 
về lịch sử, từ những hình khắc 
trên đá của người Mỹ bản địa đến 
nhà máy sản xuất thuốc súng, 
Thoreau đến thẩm phán Tòa án 
tối cao, thì vùng sông nước là một 
nơi mời gọi tuyệt vời để tìm hiểu 
lịch sử. Trải nghiệm này đem đến 
cho chúng ta nhiều niềm vui và 
kiến thức bổ ích.

Ông Victor Block là một tác gia tự do. 
Để đọc những bài viết đặc sắc khác, 
hãy truy cập trang web Creators 
Syndicate tại Creators.com

Nam Anh biên dịch 

VICTOR BLOCK

T rong khi khua mái chèo rẽ 
nước cho chiếc xuồng của 
mình băng qua các ghềnh 
thác của Sông Allagash ở 

phía bắc Maine, tôi ngẫm nghĩ về 
những người đã đi qua vùng thiên 
nhiên hoang sơ này vào thời xa 
xưa. Con đường thủy dài 65 dặm 
(khoảng 105 km) này được đặt theo 
tên của bộ tộc bản địa Penobscot, 
có nghĩa là “dòng suối vỏ cây”. Vào 
những năm 1840, người ta xây dựng 
các con đập để dễ dàng vận chuyển 
gỗ đến những vùng ven biển của 
Maine. Không lâu sau đó, Henry 
David Thoreau đã chèo xuồng đến 
thượng nguồn con sông và viết 
về chuyến du ngoạn của mình.

Cho dù bạn đang chèo xuồng 
hay chèo thuyền kayak, lên tàu chở 
khách, hay đi qua vùng sông nước 
bằng cách khác, bạn sẽ khám phá 
được nhiều điều về lịch sử trong 
chuyến đi. Ngoài việc tận hưởng 
cuộc hành trình đó, những câu 
chuyện trong quá khứ có thể làm 
tăng thêm trải nghiệm và niềm vui 
cho chuyến du ngoạn của bạn. Từ 
dòng Mississippi đến Minnesota, 
từ những con suối đến cửa sông 
đầm lầy, có rất nhiều cơ hội dành 
cho những người hứng thú với lịch 
sử thích tìm hiểu trong chuyến du 
ngoạn đường thủy.  

Dòng sông Mississippi hùng 
vĩ gợi nhớ đến nhiều sự kiện lịch 
sử khác nhau. Một cách thú vị để 
tìm hiểu về chúng là lên một trong 
những con tàu của hãng American 
Cruise Lines vốn thường xuyên có 
các chuyến đi dọc theo hệ thống Sông 

Mississippi – Ohio. Một số chuyến 
du ngoạn trên những con thuyền có 
mái chèo đem lại trải nghiệm chân 
thật. Lịch trình bao gồm chuyến 
khám phá thành phố Vicksburg và 
các chiến trường khác trong Cuộc 
Nội chiến, đồng bằng Mississippi 
cổ kính, và những ngôi làng lịch 
sử lâu đời dọc theo đoạn đường.

Chỉ riêng ở Minnesota, nơi 
sông Mississippi bắt nguồn, chảy 
qua những địa điểm có bề dày lịch 
sử. Pháo đài Snelling, được hoàn 
thành năm 1825, nhìn ra nơi hợp 
lưu của Sông Mississippi và Sông 
Minnesota. Các thị trấn ra đời vào 
những năm 1870 trong khu vực 
Brainerd Lakes tập trung tại nơi có 
tuyến đường sắt đi ngang qua tiểu 
bang Mississippi và vận chuyển 
nguyên liệu gỗ cho các nhà máy 
sản xuất gỗ địa phương.

Sông Missouri là con sông dài 
nhất nước Mỹ, có chiều dài 2,341 
dặm (khoảng 3,767 km) chảy từ 
Montana trước khi hòa vào Sông 
Mississippi. Khu vực thượng 
nguồn sông là nơi sinh sống của 
một số bộ lạc người Mỹ bản địa. 
Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark 
đã đi thuyền dọc theo con sông 
trong chuyến thám hiểm về phía 
tây của mình. Sông Missouri đã 
trở thành một trong những tuyến 
đường chính để mở rộng về phía 
tây trong suốt thế kỷ thứ 19. Những 
hình khắc trên đá được tìm thấy 
ở một số địa điểm sinh sống của 
bộ lạc người Mỹ bản địa gợi nhắc 
về sự hiện diện của các nhà thám 
hiểm tại vùng đất này.

Ngoài ra, còn có những dòng 
sông khác mang đến trải nghiệm 

DU LỊCH

Đây là tình 
huống tạo 
áp lực đối với 
khả năng 
lạm phát kéo 
dài và buộc 
Fed ở tư thế 
phải tăng tốc 
chính sách.
Lisa Shalett, 
Giám đốc Đầu 
tư của Morgan 
Stanley Wealth 
Management 

KINH NGHIỆM DÀNH 
CHO BẠN
Nếu bạn muốn có một 
chuyến du lịch thú vị bằng 
đường thủy, tìm hiểu thông 
tin qua những trang web sau:
AmericanCruiseLines.com
AdventureBoundCanoe.com
VisitMT.com
VAcanals.org/bateau
AugustaCanal.com
NPS.gov/choh
FranklinKentucky.org
NPS/gov/jela

Khám phá lịch sử
qua những chuyến đi trên sông nước

NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

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

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

Tommy Tran
State Farm Agent

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

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

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

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

RITA LI 

Trong một cuộc phỏng vấn 
gần đây, cố vấn kinh tế hàng 

đầu của Tổng thống Joe Biden 
đã đánh giá thấp rủi ro suy thoái 
kinh tế, cho biết người Mỹ nên 
tự tin vào điều như ông gọi là 
“giai đoạn chuyển tiếp” của sự 
phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Lời bình luận này được đưa 
ra trong bối cảnh ngày càng 
có nhiều cảnh báo từ các ngân 
hàng và các nhà kinh tế rằng nền 
kinh tế Hoa Kỳ có thể đi vào suy 
thoái trong 12 đến 24 tháng tới.

Ông Brian Deese, Giám đốc 
Hội đồng Kinh tế Quốc gia 
Tòa Bạch Ốc, nói với Fox News 
Sunday rằng: “Nền kinh tế của 
chúng ta đang trong một thời 
kỳ chuyển tiếp. Chúng ta đang 
chuyển từ giai đoạn phục hồi 
kinh tế mạnh nhất trong lịch sử 

hiện đại sang một giai đoạn tăng 
trưởng ổn định và bền bỉ hơn.”

Trong khi được hỏi về việc 
liệu người Mỹ có nên chuẩn bị 
cho việc đất nước đang rơi vào 
suy thoái hay không, cố vấn kinh 
tế của Tòa Bạch Ốc đã lặp lại 
những tuyên bố trước đây của 
mình và bỏ qua phần thứ hai 
của câu hỏi từ người dẫn chương 
trình Martha MacCallum.

Ông Deese nói: “Mọi người 
cũng nên tin tưởng rằng chúng 
ta đang ở vị thế tốt hơn bất kỳ 
quốc gia nào khác để vượt qua 
vấn đề này và duy trì sự phục hồi 
của chúng ta.” 

Sau đó, ông trích dẫn một 
báo cáo gần đây tuyên bố rằng 
lần đầu tiên trong nhiều thập 
niên nền kinh tế trong nước có 
thể vượt xa Trung Quốc trên cơ 
sở trung bình năm – điều mà 
bà MacCallum đã sớm chỉ ra lý 

do, như Bloomberg đưa tin, vì 
Trung Quốc đang ở trong đợt 
phong tỏa nặng nhất kể từ khi 
đại dịch bùng phát.

Mặc dù nói rằng Hoa Kỳ 
có “thị trường việc làm mạnh 
nhất trong lịch sử hiện đại”, ông 
Deese cũng thừa nhận rằng chi 
phí xăng dầu và thực phẩm “gây 
ra khó khăn và tình trạng bấp 
bênh thực sự” cho người Mỹ.

Nhận xét của ông được đưa 
ra trong bối cảnh sự lo ngại 
về cuộc suy thoái tiếp tục gia 
tăng trong số các nhà đầu tư và 
người tiêu dùng. Các chuyên gia 
ngân hàng, các giám đốc điều 
hành, và các nhà điều hành 
Wall Street cho rằng khả năng 
phải đối mặt với các khó khăn 
tài chính đang đến gần.

Hôm 20/05, Chỉ số S&P 500 – 
được xem là công cụ định lượng 
chính xác nhất của thị trường 

chứng khoán tổng thể của Hoa 
Kỳ – đã rơi vào vùng giá giảm 
(bear market) trong thời gian 
ngắn lần đầu tiên kể từ năm 
2020, giảm hơn 20% so với mức 
cao kỷ lục của nó.

Một cuộc khảo sát hàng 
tháng gần đây của các nhà kinh 
tế trên Bloomberg cho thấy xác 
suất xảy ra suy thoái trong 12 
tháng tới là 30%, cao nhất trong 
hai năm. Morgan Stanley dự 
đoán khả năng suy thoái trong 
12 tháng tới là 27%, tăng từ 5% 
hồi tháng Ba.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang Minneapolis Neel 
Kashkari đã trình bày ở một 
sự kiện tại tòa thị chính thuộc 
Michigan hôm 17/05 rằng không 
rõ liệu ngân hàng trung ương 
có cần kích hoạt tình trạng suy 
thoái để hạ lạm phát hay không.

“Tổng thống đã nói rất rõ 

rằng chống lạm phát là ưu tiên 
kinh tế hàng đầu của ông ấy,” 
ông Deese nói với Fox News. Ông 
cho biết thêm rằng chính phủ đặt 
mục tiêu tiếp tục trao cho Cục 
Dự trữ Liên bang sự độc lập để 
chống lạm phát, đồng thời giảm 
giá Internet và thuốc kê đơn, 
bên cạnh việc cắt giảm hơn nữa 
thâm hụt ngân sách liên bang.

Bản tin có sự đóng góp của 
Andrew Moran
Vân Du biên dịch

Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc: Nền kinh tế Hoa Kỳ đang ‘chuyển tiếp’

Chèo thuyền kayak trên Elkhorn Creek là một cách để khám phá lịch sử rượu bourbon của vùng Kentucky. 

Những người đi thuyền dọc 
theo Sông Missouri có thể nhìn 
thấy bức tượng khắc họa nhà 
thám hiểm Meriwether Lewis và 
William Clark của Pat Kennedy ở 
St. Charles, Missouri. 

Các nhà giao dịch làm 
việc trên sàn của Sở 
Giao dịch Chứng khoán 
New York (NYSE) hôm 
06/05/2022 tại Thành 
phố New York.

(Trái) Một tấm biển hiển 
thị giá xăng tại một nhà 
ga ở Chicago vào ngày 
10/05/2022.

(Phải) Mọi người mua 
sắm tại một siêu thị ở 
Glendale, California, vào 
ngày 12/01/2022.

Đi thuyền
trên sông là 

một cách để 
ngắm nhìn các 

tuyến đường 
thủy lịch sử. 

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Tòa 
Bạch Ốc Brian Deese nói chuyện với các 
phóng viên trong buổi họp báo thường nhật 
ở Hoa Thịnh Đốn hôm 09/12/2021. 
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cao gấp đôi so với khả năng mà các 
nhà kinh tế đã dự đoán hồi tháng Hai.

Morgan Stanley dự đoán có 27% 
khả năng xảy ra suy thoái kinh tế 
trong 12 tháng tới, tăng từ 5% vào 
tháng Ba.

Trong báo cáo hàng tuần, Giám 
đốc Đầu tư Lisa Shalett của Morgan 
Stanley Wealth Management viết  
rằng: “Có vẻ như lạm phát đang 
loang rộng ra và có khả năng duy trì ở 
mức cao hơn trong thời gian dài. Đây 
là tình huống tạo áp lực đối với khả 
năng lạm phát kéo dài và buộc Fed 
ở tư thế phải tăng tốc chính sách.”

Hôm 17/05, Chủ tịch Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel 
Kashkari đã nói tại một sự kiện 
tại tòa thị chính ở Michigan rằng, 
không rõ liệu ngân hàng trung 
ương có cần kích hoạt một cuộc suy 
thoái để giảm lạm phát hay không.

Ông nói: “Tôi và các đồng nghiệp 
sẽ làm những gì cần làm để đưa 
nền kinh tế trở lại trạng thái cân 
bằng. Điều mà nhiều chuyên gia 
kinh tế đang vò đầu bứt tai và băn 
khoăn là: Nếu chúng ta thực sự phải 
hạ thấp nhu cầu để kiểm soát lạm 
phát, liệu biện pháp ấy có đưa nền 
kinh tế vào suy thoái hay không? 
Và chúng tôi không biết được.”

Điều này xảy ra sau khi cựu Chủ 
tịch Fed Ben Bernanke thừa nhận 
rằng ngân hàng trung ương đã 
hành động quá muộn để giải quyết 
lạm phát, và nói với The New York 
Times rằng Hoa Kỳ có thể rơi vào 
thời kỳ lạm phát kèm suy thoái (hay 
lạm phát đình trệ).

Theo Hội đồng Hội nghị Đo 
lường Niềm tin của các giám đốc 
điều hành (CEO) gần đây, hầu hết 
các CEO cũng đang chuẩn bị cho 
một cuộc suy thoái. Chỉ số này đã 
giảm xuống mức tiêu cực [dưới 50], 
mức trong quý thứ hai là 42, giảm từ 
mức 57 trong quý đầu tiên.

Trong khi các CEO tin rằng việc 
thắt chặt định lượng của Fed sẽ 
giúp chống lại lạm phát trong vài 
năm tới, họ lo ngại rằng những nỗ 

lực của ngân hàng trung ương sẽ 
gây ra một cuộc suy thoái.

Trong một tuyên bố, bà Dana 
M. Peterson, Chuyên gia kinh tế 
trưởng của Hội đồng Hội nghị 
trên, cho biết: “Niềm tin của các 
CEO đã thấp hơn nữa trong quý 
hai, khi các giám đốc điều hành 
đối mặt với giá cả tăng cao và các 
thách thức chuỗi cung ứng, mà 
cuộc chiến ở Ukraine và các biện 
pháp hạn chế COVID mới được 
áp đặt ở Trung Quốc đã làm trầm 
trọng thêm. Kỳ vọng về các điều 
kiện trong tương lai cũng ảm đạm, 
với 60%  CEO dự đoán nền kinh 
tế sẽ xấu đi trong sáu tháng tới – 
mức tăng rõ rệt so với 23% người 
có quan điểm đó trong quý trước.”

Trong một ghi chú, ông James 
Knightley, nhà giám đốc kinh tế 
quốc tế của ngân hàng ING, cho 
biết, ING không dự đoán về một 
cuộc suy thoái trong năm nay, 
“nhưng nó có thể là một điều sắp 
xảy ra vào năm 2023.”

Mô hình GDPNow của Ngân 
hàng Fed Atlanta cho thấy mức 
tăng trưởng trong quý hai là 2.4%.

Ông Greg McBride, phó chủ tịch 
cao cấp kiêm giám đốc phân tích tài 
chính tại Bankrate, không tin rằng 
có dấu hiệu suy thoái ngay lúc này 
vì những xu hướng lao động và chi 
tiêu tiêu dùng đang tăng mạnh.

Ông McBride nói với The Epoch 
Times: “Ngay cả GDP quý I cũng 
không phải là dấu hiệu của suy thoái 
vì sự suy giảm này là do thâm hụt 
thương mại (nhập cảng tăng trong 
một nền kinh tế mạnh) và điều 
chỉnh hàng tồn kho (dao động do 
các vấn đề dai dẳng về chuỗi cung 
ứng). Những lo lắng về suy thoái 
xảy ra nhiều hơn trong khoảng 
năm 2023, hoặc thậm chí năm 
2024, chứ không phải năm 2022.”

Ông Sankar Sharma, một chiến 
lược gia thị trường, lặp lại quan 
điểm này, nói với The Epoch Times 
rằng các dấu hiệu suy thoái không 
phổ biến ngày hôm nay, nhưng 
chúng có thể bắt đầu hình thành 
vào năm 2023 hoặc 2024.

Ông Sharman nói, “Chúng ta 
đang ở trong một môi trường mà 
tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, với hàng 
triệu cơ hội việc làm có sẵn chờ tiếp 
nhận, bảng cân đối kế toán của các 
công ty và ngân hàng rất mạnh, hệ 
thống tài chính vững mạnh và hoạt 
động tốt, và báo cáo thu nhập cũng 
lành mạnh, từ kết quả của Home 
Depot và Walmart, chúng ta có thể 
thấy người tiêu dùng vẫn đang chi 
tiêu, thị trường tín dụng không bị 
căng thẳng, nhu cầu về nhà ở không 
giảm mạnh, và các ngân hàng vẫn 
có nhiều vốn để vận hành.”

Ông nói thêm nếu nền kinh tế 
Hoa Kỳ hạ cánh khó khăn sau chu 
kỳ thắt chặt của Fed, thì ngân hàng 
trung ương có thể bắt đầu cắt giảm 
lãi suất.

Nhưng liệu thị trường tài chính 
Hoa Kỳ có tiếp tục gặp bất ổn trong 
hai năm tới không?

Dự đoán thị trường
Chứng khoán Hoa Kỳ đã có một 
năm 2022 khó khăn, với các chỉ số 
chuẩn hàng đầu mất điểm sau hai 
năm tăng trưởng mạnh mẽ.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones 
đã giảm khoảng 12%. Chỉ số 
Nasdaq Composite thâm dụng công 
nghệ đã giảm mạnh 25%, trong 
khi S&P 500 giảm khoảng 16%.

Thị trường công khố phiếu và 
Chỉ số Dollar Mỹ (DXY), phép đo 
đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền 
tệ, đã tăng mạnh trong năm nay. Giá 
hàng hóa đã tăng vọt, trong khi tiền 
mã kim (cryptocurrencies) giảm.

Với thị trường chứng khoán 
mất điểm trong nhiều tuần liên 

Nên làm gì khi không 
thể tránh khỏi một cuộc 
suy thoái kinh tế? 
Tiếp theo từ trang 1

27 
PHẦN TRĂM
Morgan Stanley dự đoán 
có 27% khả năng xảy ra suy 
thoái kinh tế trong 12 tháng 
tới, tăng từ 5% vào tháng Ba.
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bằng USD vì nó khiến các nhà đầu 
tư nước ngoài phải mua đắt hơn.

Nhiều nhà phân tích thị trường 
cho rằng DXY có nhiều khả năng 
tăng trưởng hơn do chiến dịch thắt 
chặt của Cục Dự trữ Liên bang và 
các nhà đầu tư đang cố gắng tìm 
kiếm nơi trú ẩn trong các tài sản 
trú ẩn an toàn truyền thống.

Ngoài ra, các khoản đầu tư như 
vàng thường nhạy cảm với môi 
trường lãi suất tăng vì nó làm tăng 
chi phí cơ hội của việc nắm giữ 
vàng thỏi không sinh lợi. Chi phí 
cơ hội tăng lên bởi vì chúng có sự 
cạnh tranh ngày càng tăng từ các 
khoản đầu tư có lãi suất cao hơn.

Một cuộc khảo sát hàng tháng 
của các nhà kinh tế Bloomberg đã 
nâng xác suất suy thoái trong năm 
tới lên 30% vào tháng Năm, tăng 
từ 27.5% của tháng trước. Nghiên 
cứu của Conference Board về các 
CEO người Mỹ cho thấy hầu hết 
đều dự đoán một cuộc suy thoái. 
Một cuộc khảo sát quý thứ hai của 
CNBC|SurveyMonkey dành cho 
doanh nghiệp nhỏ đã phát hiện ra 
rằng 80% chủ doanh nghiệp nhỏ 
đang rơi vào tình trạng suy thoái 
trong năm nay.

Ông Schulman tin rằng nếu một 
cuộc suy thoái xảy ra, thì đó sẽ là 
cuộc suy thoái kỳ lạ nhất mà Hoa 
Kỳ từng chứng kiến.

Ông Schulman nói thêm: “Nếu 
Hoa Kỳ có suy thoái sớm, đó có thể 
là một cuộc suy thoái bất thường 
nhất với nguồn tín dụng dồi dào, 
tỷ lệ thất nghiệp thấp, và lạm phát 
cao – những yếu tố quan trọng mà 
thông thường không gắn với suy 
thoái kinh tế – có thể làm gián 
đoạn dòng tiền bình thường và sự 
ưu ái các loại kỹ nghệ. 

Nhật Thăng biên dịch

Chỉ số (Index)
Theo Goldman Sachs, trong 12 cuộc 
suy thoái mà Hoa Kỳ đã vượt qua kể 
từ Đệ nhị Thế chiến, chỉ số S&P 500 
đã giảm từ đỉnh đến đáy với mức 
trung bình là 24%.

Các chiến lược gia của ngân hàng 
viết rằng một sự sụt giảm lớn này 
sẽ đưa S&P 500 xuống xấp xỉ 3,650.

Kể từ khi đạt đỉnh điểm hồi 
tháng 01/2022, chỉ số S&P 500 đã 
giảm hơn 19%, xuống gần 3,870 và 
đang trên đà bước vào thị trường 
“bear” (giá xuống). Theo Goldman 
Sachs, mức giảm trung bình 30% sẽ 
đưa chỉ số xuống 3,360, tức là mức 
giảm 14% tính từ mức hiện tại.

Lợi nhuận (Earnings)
Kể từ năm 1948, mức giảm trung 
bình trong thu nhập trên mỗi cổ 
phiếu của S&P 500 từ đỉnh đến đáy 
trong thời kỳ suy thoái là 13%. Bốn 
quý sau khi chạm đáy, thu nhập trên 
mỗi cổ phiếu đã phục hồi ở mức trung 
bình 17%, theo Goldman Sachs.

Trong thời gian tới, các nhà phân 
tích vẫn không thấy sự sụt giảm lợi 
nhuận của các công ty thuộc S&P 
500. Theo FactSet, các nhà phân 
tích dự kiến lợi nhuận sẽ tăng 10.1% 
cho năm 2022.

Định giá (Valuation)
Trong 40 năm qua, tỷ lệ giá trên thu 
nhập (Price/Earning) của S&P 500 
đạt đỉnh 8 tháng trước khi suy thoái 
và giảm 15% trong khoảng thời gian 

từ đỉnh trước suy thoái đến khi bắt 
đầu suy thoái kinh tế.

Chỉ số P/E tương lai là thể hiện 
giá trị của công ty so với lợi nhuận 
mà doanh nghiệp tạo ra trong tương 
lai . Chỉ số này giúp các nhà đầu tư 
xác định cổ phiếu nào được định 
giá quá cao hoặc quá thấp so với các 
cổ phiếu cùng ngành.

Theo Goldman Sachs, “Tỷ số 
P/E tương lai của S&P 500 đã thu 
hẹp mức trung bình là 21% giữa 
mức đỉnh trước suy thoái và mức 
đáy cuối cùng của nó.”

Các ngành (Sectors)
Theo các nhà phân tích của 
Goldman, lâu nay các ngành quốc 
phòng và các cổ phiếu “chất lượng” 
có kết quả hoạt động tốt hơn trong 
năm trước suy thoái.

Trong 5 cuộc suy thoái kể từ 
năm 1981, năng lượng, mặt hàng 
thiết yếu của người tiêu dùng, chăm 
sóc y tế, và tiện ích đã vượt trội so 
với chỉ số trung bình.

Quan điểm về suy thoái
Trong những tuần gần đây, 
Goldman Sachs đã trình bày nhiều 
quan điểm liên quan đến một cuộc 
suy thoái có thể xảy ra.

Ngân hàng này nói rằng khả 
năng suy thoái trong vòng hai năm 
tới là 35%, nhưng hai quý suy giảm 
GDP liên tiếp không phải là mức dự 
báo căn bản của ngân hàng.

Giám đốc điều hành của 

Goldman, ông David Solomon nói 
với CNBC rằng ông nghĩ có một 
“khả năng vừa phải” về suy thoái 
kinh tế, lưu ý rằng ông khuyên 
khách hàng nên thận trọng hơn 
với tài chính của họ do các hậu quả 
tiềm ẩn của nỗ lực thắt chặt của 
Cục Dự trữ Liên bang.

Ông Solomon nói: “Quý vị phải 
tính đến thực tế là có một khả năng 
vừa phải vào một thời điểm nào đó, 
chúng ta sẽ chứng kiến suy thoái 
kinh tế hoặc chúng ta có tốc độ tăng 
trưởng rất, rất chậm và trì trệ.”

Ông Solomon ước tính có 30% 
khả năng xảy ra suy thoái trong 12 
đến 24 tháng tới.

Ngay sau khi Nga xâm lược 
Ukraine, Goldman Sachs đã hạ thấp 
triển vọng tăng trưởng của mình đối 
với Hoa Kỳ và Âu Châu, cảnh báo 
rằng xung đột quân sự có thể khiến 
cả hai nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Ông Jan Hatzius, nhà kinh tế 
trưởng của Goldman, đã viết vào 
tháng Ba rằng: “Dự báo này hàm 
ý dưới mức tăng trưởng tiềm năng 
trong quý 1 năm 2022 và quý 2 
năm 2022 và mức tăng trưởng tiềm 
năng cho năm 2022 nói chung. Và 
giờ đây, chúng tôi nhận thấy nguy 
cơ Hoa Kỳ bước vào cuộc suy thoái 
trong năm tới là hoàn toàn phù 
hợp với xác suất 20% đến 35% – 
mới đây được rút ra từ các mô hình 
dựa trên độ dốc của đường cong lãi 
suất trái phiếu.”

Ông Lloyd Blankfein, chủ tịch 
cao cấp của Goldman, cho biết trong 
cuộc phỏng vấn với chương trình 
“Face the Nation” của CBS hôm 
22/05 rằng Hoa Kỳ đang đứng trước 
“nguy cơ rất, rất cao” về suy thoái.

Mặc dù một cuộc suy thoái kinh 
tế “không phải là không thể tránh 
khỏi” và có một “con đường hẹp” 
để ngăn chặn điều đó, ông khuyến 
nghị các công ty và người tiêu dùng 
nên “chuẩn bị cho điều đó”.

Nhìn chung, Goldman đang đặt 
tỷ lệ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ là 
2.4% vào năm 2022, giảm so với dự báo 
2.6% trước đó. Họ cũng cắt giảm ước 
tính năm 2023 từ 2.2% xuống 1.6%.

Chánh Tín biên dịch

Các nhà kinh 
tế của chúng 
tôi ước tính 
với xác suất 
35% là nền 
kinh tế Hoa 
Kỳ sẽ suy 
thoái trong 
hai năm tới.
 David Kostin,
giám đốc chiến lược 
trưởng cổ phiếu
Hoa Kỳ

Tôi đang 
suy xét việc 
này. Chúng 
tôi đã không 
áp đặt bất 
kỳ mức thuế 
nào trong số 
đó. Chúng đã 
được áp đặt 
bởi chính 
phủ tiền 
nhiệm và 
đang được 
xem xét.
 Tổng thống
 Joe Biden

Một chiến 
lược quan 
trọng là thiết 
lập một lộ 
trình đầu tư. 
Về căn bản, 
quý vị  muốn 
danh mục 
đầu tư của 
mình trông 
như thế nào 
một khi đỉnh 
cao của cơn 
bão đã đi qua 
thị trường 
tài chính?

MỸ - TRUNG

với Hoa Thịnh Đốn trong một hành 
động trả đũa.

Hôm 18/05, Bộ trưởng Ngân 
khố Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết 
một số mức thuế do chính phủ cựu 
TT Trump áp đặt “không mang 
tính chiến lược lắm” theo hướng 
giải quyết các hành vi thương mại 
không công bằng, các vấn đề an 
ninh quốc gia, và các lỗ hổng trong 
chuỗi cung ứng.

Bà Yellen cũng cho biết các mức 
thuế áp đối với Trung Quốc dường 
như đang gây hại nhiều hơn cho 
người tiêu dùng và doanh nghiệp 

Hoa Kỳ, mặc dù thừa nhận “đủ các 
loại lo ngại có cơ sở” xuất hiện xung 
quanh việc dỡ bỏ thuế quan với 
Trung Quốc.

Bà nói với các phóng viên: “Tôi 
thấy một lý do, không chỉ vì lạm 
phát, mà vì sẽ có lợi cho người tiêu 
dùng và các doanh nghiệp từ một số 
mức thuế, mà vài trợ giúp có thể đến 
từ việc cắt giảm một số mức thuế. 
Nhưng chúng tôi đang có những 
cuộc thảo luận này. Có những tác 
động khác nhau.”

Bình luận về vấn đề này, Thượng 
nghị sĩ Bill Hagerty (Cộng Hòa–

Tennessee) cho biết việc loại bỏ 
thuế quan thương mại với Trung 
Quốc sẽ lấy đi “đòn bẩy duy nhất 
mà chúng ta có ngay lúc này để đưa 
Trung Quốc tới các quan hệ thương 
mại bình thường hóa hơn.”

Ông nói với Fox Business: “Trung 
Quốc sẽ kiếm được nhiều tiền từ 
việc đó. Nếu quý vị nhìn vào các 
chính sách năng lượng của chúng 
ta ở đây tại Mỹ, nói chung, đó là 
một lợi ích to lớn cho Trung Quốc.”

Ông Hagerty, người từng là đại 
sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản từ năm 
2017 đến 2019, cho biết không hề 
có “lạm phát tràn lan” sau khi thực 
hiện thuế quan, mà là Hoa Thịnh 
Đốn có đòn bẩy.

Ông nói: “Tôi có thể hiểu tại 
sao bà Katherine Tai, đại diện 
thương mại [Hoa Kỳ] hiện tại, 
không muốn làm điều này. Đó chỉ 
là một mánh lới quảng cáo khác 
mà chính phủ ông Biden đang 
theo đuổi. Và một lần nữa, [việc 
dỡ bỏ thuế quan là] một lợi ích 
ròng cho Trung Quốc.”

Hôm 03/05, văn phòng của đại 
diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã 
ban hành thông cáo sổ bộ liên bang 
rằng họ đang bắt đầu một quy trình 
theo luật định cần thiết ngay trước 
ngày kỷ niệm bốn năm áp dụng 
mức thuế ban đầu “Mục 301” đối với 
hàng nhập cảng của Trung Quốc.

Quá trình xem xét sẽ bao gồm 
việc thu thập ý kiến   từ các ngành 
công nghiệp trong nước được hưởng 
lợi từ hành động thuế quan.

Thông cáo viết: “Nếu một hoặc 
nhiều yêu cầu tiếp tục được đệ trình, 
USTR sẽ đưa ra một thông cáo bổ 
sung sau hôm 06/07 công bố về việc 
tiếp tục hành động thuế quan và sẽ 
tiến hành xem xét các mức thuế.”

Nhật Thăng biên dịch

ALDGRA FREDLY

Hôm 23/05, Tổng thống (TT) 
Joe Biden cho biết chính phủ 

của ông đang “suy xét” loại bỏ một 
số thuế quan thương mại thời cựu 
TT Trump hiện đang áp dụng đối 
với Trung Quốc như một biện pháp 
được thiết kế để giúp giảm các áp 
lực từ lạm phát kỷ lục ở Hoa Kỳ.

Ông Biden, trong chuyến công 
du đầu tiên đến khu vực Ấn Độ 
Dương–Thái Bình Dương với tư 
cách tổng thống, đã đến Nhật Bản 
hôm 22/05 sau khi thăm Nam Hàn. 
Mục tiêu của ông là khẳng định 

“vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong 
khu vực quan trọng này” đồng thời 
gửi một “thông điệp mạnh mẽ” tới 
Trung Quốc.

Trong một cuộc họp báo với Thủ 
tướng Nhật Bản Fumio Kishida, 
TT Biden cho biết các cuộc thảo 
luận về khả năng dỡ bỏ thuế quan 
thương mại đối với Trung Quốc 
đang diễn ra.

Ông nói với các phóng viên: “Tôi 
đang suy xét việc này. Chúng tôi đã 
không áp đặt bất kỳ mức thuế nào 
trong số đó. Chúng đã được áp đặt 
bởi chính phủ tiền nhiệm và đang 
được xem xét.”

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald 
Trump đã áp đặt mức thuế lên tới 
25% đối với Trung Quốc vào năm 
2018 để chống lại điều mà ông gọi 
là các hành vi thương mại không 
công bằng của Trung Cộng. Bắc 
Kinh cũng áp đặt thuế quan đối 

TT Biden: Hoa Kỳ đang 
suy xét dỡ bỏ thuế quan 
đối với Trung Quốc

ANDREW MORAN 

Chỉ số Dow Jones Industrial 
Average (DJIA) đã mất khoảng 

14% trong 5 tháng đầu năm nay. 
Chỉ số Nasdaq Composite nặng về 
công nghệ đã rơi vào thị trường 
“bear” (theo chiều xuống) khi giảm 
28% tính đến thời điểm hiện tại, 
còn S&P 500 đang ở ngưỡng cửa 
thị trường xuống do giảm 19%.

Những diễn biến mới nhất trên 
thị trường chứng khoán có thể 
khiến các nhà đầu tư tạm dừng 
mua cổ phiếu. Cuộc Khảo sát gần 
đây của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang New York về Kỳ vọng của 
Giới Tiêu thụ cho thấy chỉ 38% 
người Mỹ nghĩ rằng giá cổ phiếu 
Hoa Kỳ sẽ cao hơn một năm sau 
tính từ bây giờ.

Vậy các nhà đầu tư nên bắt đầu 
để tiền của họ vào đâu và họ nên 
làm sao để đồng tiền sinh lợi?

Một chiến lược quan trọng là 
thiết lập một lộ trình đầu tư. Về căn 
bản, quý vị  muốn danh mục đầu 
tư của mình trông như thế nào một 
khi đỉnh cao của cơn bão đã đi qua 
thị trường tài chính?

Thay vì giao dịch mua bán 
chứng khoán và suy đoán về mã 
tên [cổ phiếu], ông Michael Ashley 
Schulman, giám đốc đầu tư của 
công ty quản lý tài sản Running 
Point Capital Advisors, cho rằng 
nên thiết lập một kế hoạch tài chính 
vững chắc.

Ông Schulman nói với The 
Epoch Times: “Mọi môi trường và 
chu kỳ đều khác nhau, và người ta 
thường muốn có một kế hoạch tài 
chính vững chắc hoặc lộ trình dài 
hạn hơn, chứ không chỉ muốn có 
khái niệm giao dịch mua và bán 
những mã tên và ngành riêng lẻ; 
hầu hết mọi người và những tay đầu 
tư chuyên nghiệp đều không giỏi dự 
đoán thời điểm của thị trường.” 

Tìm kiếm cổ phiếu giá trị
JP Morgan Chase kêu gọi các nhà 
đầu tư chuẩn bị danh mục đầu tư 
của họ ngay bây giờ để chuẩn bị cho 
sự tăng trưởng chậm trong tương lai.

Theo ông Jacob Manoukian, 
trưởng bộ phận chiến lược đầu tư 
của Hoa Kỳ tại JPMorgan, các nhà 
đầu tư có thể chuyển đổi sang các 
lĩnh vực có thể tạo ra dòng tiền ổn 
định và vượt trội hơn một khi các 
công ty có sự tăng trưởng ít tìm 
được, chẳng hạn như chăm sóc sức 
khỏe và công nghệ.

Ông nói: “Lần đầu tiên kể từ khi 
đại dịch bắt đầu, các nhà đầu tư được 
hoàn vốn xứng đáng để đầu tư vào 
thứ mà chúng tôi tin là tài sản tương 
đối an toàn, có khả năng cung cấp 
cho danh mục đầu tư một số biện 
pháp bảo vệ nếu suy thoái xảy ra.”

Nhưng tâm lý mua khi giá thấp 
(buy-the-dip) có thể là một chiến 
lược đáng tin cậy khi các nhà đầu 
tư tìm kiếm chiết khấu cho các cổ 
phiếu giá trị có các nền tảng căn bản 
tốt và triển vọng dài hạn mạnh mẽ.

Ông James Royal, một phóng 
viên cao cấp về quản trị tài sản và 
đầu tư tại Bankrate, lập luận thay 
vì thận trọng hơn trong thời kỳ suy 
thoái, chiến thuật đầu tư tốt nhất 
“là trở nên năng nổ hơn.”

Ông nói: “Cơ sở lý luận rất đơn 
giản: Sau khi cổ phiếu giảm giá, 
các nhà đầu tư đang trả giá thấp 
hơn cho sự tăng trưởng trong tương 
lai của các doanh nghiệp đó. Đó là 
cách cổ điển ‘mua thấp, bán cao’ mà 
mọi người đều biết, nhưng tương 
đối ít người có thể thực hành vì nỗi 
sợ hãi thường cản đường chúng ta 
trong thời kỳ thị trường suy thoái.”

Các quỹ cổ phiếu (stock fund) và 
cổ phiếu chia cổ tức (dividend stocks) 
là các phương tiện đầu tư tốt nhất 
mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

Các quỹ hoán đổi danh mục 
(ETF) sao chép thành phần và hiệu 
suất của các chỉ số thì ít biến động 
hơn và có thể giúp các nhà đầu tư 
vượt qua sự hỗn loạn của thị trường 
hơn là một danh mục gồm các cổ 
phiếu riêng lẻ.

Theo các nhà tư vấn đầu tư, các 
cổ phiếu luôn trả cổ tức cao, chẳng 
hạn như các cổ phiếu trả cổ tức 
trường kỳ (dividend kings) đã tăng 

chi trả ít nhất một lần một năm trong 
ít nhất 50 năm liên tiếp, cũng ít biến 
động hơn các loại cổ phiếu khác.

Các chuyên gia thị trường lưu ý 
thêm rằng các doanh nghiệp nợ nần 
thường bị ảnh hưởng nặng nề trong 
thời kỳ suy thoái. Do đó, nhiều nhà 
đầu tư sẽ tránh các tập đoàn mang 
nợ lớn vì họ dễ bị ảnh hưởng bởi 
môi trường lãi suất tăng.

Cô Christine Benz, giám đốc tài 
chính cá nhân và kế hoạch về hưu 
của Morningstar, kêu gọi các nhà 
đầu tư xem xét các công ty chuyên 
về mặt hàng tiêu dùng (thực phẩm, 
thức uống, và hàng gia dụng), giải 
thích rằng chúng là những cổ phiếu 
tuyệt vời để sở hữu trong bất kỳ loại 
hình kinh tế nào.

Cô nói thêm, “Ngoài ra, các nhà 
sản xuất dược phẩm có xu hướng 
hoạt động tốt trong môi trường 
như vậy. Các công ty tiện ích có xu 
hướng khá tốt.”

Cô Ipek Ozkardeskaya, nhà 
phân tích thị trường cao cấp tại 
Swissquote Bank cho biết,  đồng 
thời, ngay cả những cổ phiếu có giá 
trị cũng sẽ phải đối mặt với một số 
khó khăn trong đợt bán tháo do suy 
thoái kinh tế. Mặc dù vậy, cổ phiếu 
giá trị có thể “vượt qua áp lực bán 
tốt hơn” so với các lựa chọn thay 
thế của chúng, vì các nhà đầu tư ưa 
chuộng tiền có sẵn trên bảng cân 
đối kế toán hơn là kỳ vọng về doanh 
thu trong tương lai.

Cô nói với The Epoch Times: 
“Đối với tôi, lựa chọn tốt nhất là lựa 
chọn chất lượng, và chúng ta có thể 
dễ dàng đưa một số công ty công 
nghệ vào sự kết hợp đó, bao gồm 
những cái tên như Apple, Microsoft, 
và Google.”

Chứng khoán “thu nhập cố 
định” (fixed income) có thể 
hấp dẫn trở lại
Với phân lời trái phiếu đang tăng, 
việc quay trở lại với trái phiếu cốt lõi 
có thể là một chiến lược đáng được 
các nhà đầu tư suy xét. Điều này 
cũng ngày càng trở nên dễ nhận thấy.

Mặc dù đã bị thiệt hại ở mức kỷ 
lục trong năm nay, các nhà đầu tư 
đang quay trở lại thị trường trái 
phiếu một lần nữa do lãi suất [bình 
thường hóa] ngày càng tăng.

Nhiều chuyên gia thị trường 
cho rằng điều quan trọng là phải 
phát triển sự bảo vệ nếu thị trường 

chứng khoán tiếp tục trượt dốc khi 
triển vọng tăng trưởng giảm dần 
vào năm 2023. Kể từ khi chỉ số S&P 
500 và Nasdaq Composite Index đi 
xuống, các nhà chiến lược đầu tư 
cho rằng trái phiếu có thể trở nên 
hấp dẫn hơn một lần nữa, vì các 
nhà giao dịch cố gắng tìm kiếm nơi 
trú ẩn trước các con số đỏ ké [giá 
giảm] tràn ngập trên Thị trường 
Chứng khoán New York.

Thật vậy, phân lời chuẩn của 
công khố phiếu kỳ hạn 10 năm 
đang dao động quanh mức 3%.

Capital Group, một công ty dịch 
vụ tài chính, cũng đánh giá cao các 
khoản đầu tư có thu nhập cố định.

Công ty quản trị đầu tư này cho 
biết: “Các khoản đầu tư có thu nhập 
cố định có thể cung cấp một biện 
pháp thiết yếu để ổn định và bảo 
toàn vốn, đặc biệt là khi thị trường 
chứng khoán có nhiều biến động.”

Thế còn hàng hóa 
(commodities) thì sao?
Thị trường hàng hóa đã có biến 
động rất lớn trong năm nay, với giá 
năng lượng và nông nghiệp tăng cao.

Cho đến nay, khí đốt tự nhiên 
tăng 130%, dầu thô tăng 40%, đậu 
nành 20%, lúa mì 55%, ngô 32%, và 
thậm chí cả nước cam – vốn đã bị 
tê liệt trong nhiều năm do nhu cầu 
giảm và loại rầy chuyên hút nước – 
đã tăng gần 15%.

Nhưng bà Ozkardeskaya cảnh 
báo rằng các cổ phiếu chuyên về các 
lĩnh vực này có thể có  [báo cáo] lợi 
nhuận thấp hơn.

Bà nói: “Các cổ phiếu năng 
lượng và hàng hóa có thể thấy thu 
nhập giảm xuống từ những quý gần 
đây nhất, nếu giá cao tác động đến 
nhu cầu toàn cầu và gây nguy hiểm 
cho doanh thu.”

Các cổ phiếu khai khoáng cũng 
chịu áp lực trong những tháng gần 
đây, chủ yếu do lo ngại về tăng 
trưởng và giá kim loại lao dốc.

Đồng đã giảm gần 4%, bạc mất 
hơn 6%, còn vàng hầu như không 
được giao dịch trong vùng khả quan.

Khu vực các ngành này của thị 
trường cũng có thể chịu áp lực từ 
việc đồng bạc xanh mạnh lên. Chỉ 
số US Dollar Index (DXY), đo lường 
đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, đã 
tăng khoảng 7% từ đầu năm đến 
nay. Đồng tiền mạnh hơn thường 
không tốt cho hàng hóa định giá 

Các cổ phiếu đầu tư tốt nhất trong thời kỳ suy thoái
ANDREW MORAN 

Các nhà kinh tế của Goldman 
Sachs (Goldman) tin rằng khả 

năng nền kinh tế bước vào suy 
thoái trong hai năm tới vẫn còn 
thấp; ngân hàng đầu tư này vừa 
phát hành tài liệu hướng dẫn suy 
thoái cho khách hàng của mình về 
cách chuẩn bị cho tương lai.

“Một cuộc suy thoái không phải 
là không thể tránh khỏi, nhưng 
khách hàng liên tục hỏi điều gì sẽ 
xảy ra đối với chứng khoán trong 
trường hợp suy thoái,” giám đốc 
chiến lược trưởng cổ phiếu [thị 
trường] Hoa Kỳ David Kostin đã 
viết lời nhắn nhủ khách hàng 
hôm 19/05. “Các nhà kinh tế của 
chúng tôi ước tính với xác suất 
35% là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ 
suy thoái trong hai năm tới và 
tin rằng đường cong lãi suất trái 
phiếu (yield curve) đang cho thấy 
khả năng suy thoái tương tự.”

Ông Kostin chỉ ra rằng các vòng 
quay mới nhất trên thị trường 
chứng khoán Hoa Kỳ cho thấy các 
nhà giao dịch đang định giá khả 
năng suy thoái ngày càng gia tăng 
nhưng không phản ánh “sức mạnh 
của dữ liệu kinh tế gần đây”. Ghi 
chú nghiên cứu trích dẫn rằng [chỉ 
số] cổ tức thị trường tương lai cho 
thấy cổ tức của S&P 500 sẽ giảm 
gần 5% vào năm 2023.

Ông Kostin tuyên bố: “Trong 
suốt 60 năm qua, cổ tức của S&P 
500 không hề giảm đi trừ phi có suy 
thoái kinh tế.”

Theo Seeking Alpha, Goldman 
Sachs đã liệt kê 4 xu hướng chính 
trong S&P 500 từ các cuộc suy thoái 
trước đây để giúp điều hướng thị 
trường tài chính.

Goldman Sachs phát hành tài liệu hướng dẫn suy thoái cho khách hàng 

Các container 
hàng hóa chất 
đống tại một cảng 
ở Liên Vân Cảng, 
tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc, ngày 
09/05/2022.

Tổng thống Hoa Kỳ 
Joe Biden tham dự 
một cuộc họp báo 

chung sau cuộc gặp 
song phương tại Cung 
điện Akasaka ở Tokyo 

hôm 23/05/2022.

Logo của Goldman Sachs trên Sở giao dịch chứng khoán vào ngày 17/11/2021.

Các nhà giao dịch làm 
việc trên sàn của Sở 

giao dịch chứng khoán 
New York vào ngày 

24/02/2022.
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PHẦN TRĂM
Kể từ khi đạt đỉnh điểm 
hồi tháng 01/2022, chỉ số 
S&P 500 đã giảm hơn 19%, 
xuống gần 3,870 và đang 
trên đà bước vào thị trường 

“bear” (xuống giá).

MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 24/02/2022.

Các nhà giao dịch làm 
việc trên sàn của Sở 
Giao dịch Chứng khoán 
New York (NYSE) hôm 
25/04/2022 tại Thành 
phố New York. 

(Dưới-trái) Những thỏi 
vàng được tạo hình sau 
khi được kiểm tra và 
đánh bóng tại Nhà máy 
tinh luyện vàng ABC ở 
Sydney hôm 05/08/ 2020.

(Dưới-phải) Mọi người 
mua sắm tại một siêu 
thị ở Glendale, California, 
hôm 12/01/2022.
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ANTONIO GRACEFFO

Chính quyền Trung 
Quốc biết chính xác 
lập trường của họ về 
Hoa Kỳ, nhưng chính 

phủ Tổng thống (TT) 
Biden vẫn chưa tuyên bố lập 

trường của mình về Trung Quốc.
Gần 18 tháng trong chính phủ TT 

Biden, nhưng Tòa Bạch Ốc vẫn không 
có chính sách về Trung Quốc. Ngoài 
ra, bài diễn văn về chính sách Trung 
Quốc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony 
Blinken đã bị hoãn lại vì đại dịch 
COVID-19.

Trong khi đó, Trung Cộng có một 
chính sách về Hoa Kỳ và đang thực 
hiện chính sách đó.

Hôm 05/05, ông Blinken dự kiến   sẽ 
đưa ra một bài diễn văn nêu rõ chính 
sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. 
Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng vì, 
sau gần một năm rưỡi cầm quyền, 
chính phủ TT Biden vẫn thiếu một 
chính sách được biên soạn thành luật 
về Trung Quốc.

Hồi tháng Hai, chính phủ Hoa Kỳ 
đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương, với những đề cập 
nổi bật liên quan đến Trung Quốc. 
Chiến lược này chủ yếu tập trung vào 
việc bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương trước Trung Cộng. 
Ngược lại, chính sách cụ thể về Trung 
Quốc của TT Joe Biden lại mang tính 
phi hệ thống, và cuộc chiến ở Ukraine 
đã khiến Tòa Bạch Ốc không tập trung 
vào Trung Quốc.

Hiệp ước quốc phòng được ký kết 
giữa Quần đảo Solomon và Trung 
Quốc hồi tháng Tư có thể được xem 
là một thất bại trong chiến lược Ấn 
Độ Dương–Thái Bình Dương của TT 

Biden. Giờ đây, các nhà ngoại giao Hoa 
Kỳ và Úc đều đang liên lạc với các nhà 
lãnh đạo của Quần đảo Solomon trong 
nỗ lực giảm thiểu tổn thất. Một chính 
sách về Trung Quốc vững chắc có thể 
giúp ngăn chặn loại sai lầm này trong 
tương lai.

Mặc dù chính phủ có một vài chi 
tiết của chiến lược, nhưng lại không 
có sự gắn kết. Ông Biden sẵn sàng tiếp 
các nhà lãnh đạo ASEAN tại Tòa Bạch 
Ốc từ ngày 12–13/05. Ông ấy cũng dự 
kiến   thăm Nhật Bản và Nam Hàn từ 
ngày 20–24/05. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ 
tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 
19: Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Á 
Châu của Viện Nghiên cứu Chiến lược 
Quốc tế (IISS) từ ngày 10–12/06, vốn 
chưa diễn ra kể từ năm 2019 vì đại dịch 
COVID-19. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp 
đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng 
Hoa Kỳ Lloyd Austin và người đồng 
cấp Trung Quốc, ông Ngụy Phượng 
Hòa (Wei Fenghe).

Trong khi Hoa Kỳ chắp vá lại từ 
một loạt các cuộc họp và bài diễn văn 
thành một chiến lược Trung Quốc, thì 
Trung Cộng có một kế hoạch rõ ràng 
sẵn sàng để tiến hành. Hiệp ước Quần 
đảo Solomon giờ đây sẽ đem lại cho Hải 
quân của Quân đội Giải phóng Nhân 
dân (PLA) một chỗ đứng vững chắc ở Á 
Châu–Thái Bình Dương.

Viện Brookings đã viết trong một 
bài báo hôm 06/05 rằng vở kịch Quần 
đảo Solomon của Trung Cộng có thể 
chỉ là hiệp ước đầu tiên trong một loạt 
các hiệp ước an ninh, tạo ra các liên 

minh và phát triển quân đội. Điều này 
sẽ phù hợp với chính sách của Bắc 
Kinh trong việc xây dựng một “cộng 
đồng chung vận mệnh”, đòi hỏi phải 
tiến tới các liên minh trong khi tách 
các đồng minh khỏi Hoa Kỳ. Hiệp ước 
này cũng phối hợp với “sự phục hưng 
vĩ đại đất nước Trung Quốc” nhằm tìm 
cách thay thế Hoa Kỳ trở thành quốc 
gia có ảnh hưởng nhất thế giới, đặc 
biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương.

Các sáng kiến   của Trung Cộng rất 
có mục tiêu và mang tính nhắm thẳng 
vào Hoa Kỳ. Một báo cáo năm 2021 của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về sự phát triển 
của quân đội Trung Quốc đã xác định 
Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh duy 
nhất có khả năng kết hợp sức mạnh 
kinh tế, ngoại giao, quân sự, và công 
nghệ của mình để đặt ra thách thức 
lâu dài đối với một hệ thống quốc tế ổn 
định và cởi mở.”

Tại Đại hội Đảng lần thứ 19 năm 
2017, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận 
Bình đã công bố kế hoạch nhằm hoàn 
thành hiện đại hóa PLA vào năm 2035 
và biến PLA thành một quân đội “đẳng 
cấp thế giới” vào năm 2049. Các mốc 
đã được thiết lập và đang từng bước đạt 
được việc hoàn thành mục tiêu này.

Theo một ấn phẩm gần đây của 
Vụ Khảo cứu Quốc hội Hoa Kỳ, Hải 
quân PLA dự kiến   sẽ mở rộng lên 420 
tàu vào năm 2025 và sẽ có 460 tàu vào 
năm 2030. Trung Cộng dự kiến   sẽ tích 
hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ 
mới nổi vào PLA trong năm 2027, kết 

nối quân đội Trung Quốc vào một “hệ 
thống các hệ thống dành cho chiến 
tranh ‘trí tuệ hóa’.”

Việc hiện đại hóa quân sự của 
Trung Cộng diễn ra đồng bộ với các 
kế hoạch kinh tế, vốn thúc đẩy tiến 
bộ công nghệ. Bắc Kinh đang ngày 
càng kết hợp tiền bạc với quân đội của 
mình để đạt được các mục tiêu chính 
trị, hỗ trợ cho chiến lược của Trung 
Cộng nhằm định hình lại môi trường 
quốc tế để phù hợp hơn với nhà cầm 
quyền này.

Không giống như cách tiếp cận 
chắp vá của chính phủ TT Biden, 
Trung Cộng đã thiết lập “sự hợp nhất 
quân sự-dân sự” bằng cách kết hợp 
vốn của các công ty Trung Quốc với 
khả năng nghiên cứu của các trường 
đại học công lập. Điều này, xoay trở lại, 
củng cố cho các sáng kiến   của Trung 
Cộng về “Sản xuất tại Trung Quốc 
2025” và “Tiêu chuẩn Trung Quốc 
2035”; cả hai sáng kiến này đều đặt ra 
những kỳ hạn mà Trung Quốc dự định 
đạt được các mức độ cụ thể về độc lập 
và tiến bộ công nghệ.

Kế hoạch kinh tế “lưu thông kép” 
của ông Tập giúp cung cấp vốn cho 
chiến lược quân sự của Trung Cộng 
và chuẩn bị cho đất nước trong trường 
hợp xảy ra chiến tranh. Bằng cách 
phụ thuộc nhiều hơn vào tiêu dùng 
trong nước và ít hơn vào thương mại 
quốc tế, Trung Quốc có thể tự tách 
mình khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế 
và bảo đảm rằng họ có thể duy trì nền 
kinh tế của họ trong trường hợp xảy 
ra xung đột quân sự.

Ông Blinken dự kiến   sẽ đưa bài diễn 
văn về Trung Quốc ngay sau khi ông 
vượt qua đợt kiểm tra y tế. Tuy nhiên, 
khó có khả năng chính sách Hoa Kỳ–
Trung Quốc mới đạt được toàn diện như 
chính sách về Hoa Kỳ của Trung Cộng.

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. 

Cẩm An biên dịch

hoán đổi trái phiếu đều có liên 
quan đến lĩnh vực địa ốc đang 
gặp khó khăn của nước này. Hôm 
20/05, ngân hàng này cho biết họ 
dự kiến   khoảng một phần ba các 
công ty địa ốc lãi suất cao của 
Trung Quốc sẽ vỡ nợ vào năm 
2022, với những căng thẳng về 
trái phiếu ngày càng tăng thông 
qua việc gia hạn các kỳ hạn 
thanh toán.

Trong tuần lễ 16–22/05, các cơ 
quan tài chính đã cắt giảm mức 
sàn của lãi suất nợ nhà cho một 
số người mua nhà. Nhưng chỉ 
riêng biện pháp đó và việc cắt 
giảm hôm 20/05 sẽ không làm 
giảm bớt tình hình căng thẳng về 
tài chính cho các nhà phát triển 
địa ốc; nhiều người trong số họ 
đang chật vật với việc tái cấp vốn 
cho các khoản nợ.

Gần đây, cổ phiếu địa ốc đã tăng 
trở lại, nhưng phản ứng im ắng 
trước việc cắt giảm hôm 20/05 cho 
thấy một số nhà đầu tư nghĩ rằng 
điều đó có thể không đủ để vực dậy 
lĩnh vực đang gặp khó khăn này.

Nhật Thăng biên dịch

Đĩa’, hay một tuyên truyền viên 
ngoan ngoãn, giống như một vật 
cưng, cố gắng hết sức để thực hiện 
mệnh lệnh của chủ nhân. Ngôn từ 
hay hành động của ông ấy giờ đây 
chẳng có ý nghĩa chính trị gì sau 
khi ông ấy giải nghệ khỏi vị trí tổng 
biên tập của Thời báo Hoàn Cầu.”

 
Muốn cứu Trung Quốc, chỉ 
có hai con đường
Theo ông Viên, việc dựa vào thông 
tin ông Lý sẽ thay thế ông Tập và 
cứu Trung Quốc dựa vào sức của 
một cá nhân là một huyễn tưởng, 
vì chính ông Lý cũng đang dựa vào 
Trung Cộng để duy trì địa vị và 
quyền lực của mình. Tuy nhiên, có 
hai con đường để cứu vãn tương lai 
của Trung Quốc.

Ông Viên nói, “Một là những 
người có lương tâm trong hệ thống 
này sẽ thực hiện một cuộc đảo 
chính. Con đường thứ hai là, đến 
khi thời cơ chín muồi, sẽ nổ ra một 
cuộc nổi dậy trên toàn quốc như 
cuộc nổi dậy vào tháng 06/1989. 
Chỉ có hai cách này mới có thể đập 
tan sự chuyên chế của Trung Cộng.”

 
Hồng Ân biên dịch

trong đó 33 chi hội ở Hoa Kỳ được 
ghi danh dưới những cái tên có đôi 
chỗ khác nhau, nhưng mang cùng 
một khẩu hiệu “thống nhất hòa 
bình”, theo một báo cáo năm 2018 
của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An 
ninh Hoa Kỳ–Trung Quốc.

Báo cáo của Quỹ Jamestown 
năm 2018 cũng cho thấy Hội Xúc 
Tiến Thống nhất đảm trách việc vận 
động các cộng đồng Hoa kiều ủng hộ 
những chính sách của Trung Cộng.

Trong một tuyên bố năm 2020, 
Ngoại trưởng đương thời Mike 
Pompeo cho biết, Mặt trận Thống 
nhất là cơ quan của Trung Cộng 
“có nhiệm vụ lôi kéo và vô hiệu 
hóa các mối đe dọa đối với sự cai 
trị của đảng cũng như truyền bá 
ảnh hưởng và tuyên truyền của 
đảng này ra ngoại quốc. Trung 
Cộng xem bộ máy này của đảng 
như một ‘pháp bảo’ giúp thúc đẩy 
các chính sách của Bắc Kinh.”

Hồi tháng 10/2020, Hoa Kỳ đã 
chỉ định Hiệp hội Quốc gia Thống 
nhất Hòa bình Trung Quốc, chi 
nhánh của Hội Xúc Tiến Thống nhất 
tại Hoa Kỳ, là phái bộ ngoại quốc.

Chi hội trưởng Hội Xúc Tiến 
Thống nhất Las Vegas Cố Nhã 
Văn (Gu Yawen) cho biết rằng, ông 
Chu đã rời khỏi địa phương vào 
nửa cuối năm 2019. Một báo cáo 
cũ có ảnh của ông Chu vào ngày 
thành lập chi hội đã không còn 
trên trang web của họ.

Khi được hỏi về sự thù hận 
chính trị của nghi phạm liên 
quan đến căng thẳng chính trị 
giữa Trung Quốc đại lục và Đài 
Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Trung Cộng Uông Văn Bân 
đã định rõ vụ việc này là một vấn 
đề bạo lực súng nội địa của người 

nhập cư trên đất Hoa Kỳ.
 
Lên án
Ông Barnes cho biết Tiến sĩ Trịnh 
đã tấn công nghi phạm và cố gắng 
tước vũ khí của tay súng trước khi 
vị bác sĩ này bị bắn trọng thương. 
Đây là một hành động câu giờ để 
các nhân chứng khác khống chế 
được kẻ xả súng.

“Nếu không có hành động của 
Tiến sĩ Trịnh, thì [chắc chắn] sẽ có 
thêm rất nhiều nạn nhân trong tội 
ác này,” ông nói.

Đại diện chính thức của Đài 
Loan tại Los Angeles, ông Hoàng 
Mẫn Cảnh (Louis M. Huang), đã 
lên án hành động thù hận và bạo lực 
này, đồng thời bày tỏ niềm thương 
tiếc với gia đình các nạn nhân, và 
cho biết họ đang tiến hành hỗ trợ 
các gia đình nạn nhân.

Ông nói với ấn bản Hoa ngữ của 
The Epoch Times rằng dù là ở trong 
Đài Loan hay ở ngoại quốc, hầu hết 
người Đài Loan đều sống chan hòa 
với nhau và quan tâm lẫn nhau.

Ông Hoàng nói: “Tôn trọng 
lẫn nhau, thượng tôn pháp luật, là 
những gì được chia sẻ ở Đài Loan.”

Nhiều nhà bình luận Đài Loan 
cũng mô tả vụ việc là vụ sát hại 
thường dân Đài Loan một cách bừa 
bãi, là hậu quả của cuộc chiến ý 
thức hệ thù hận mà Trung Cộng đã 
lan tỏa khắp thế giới.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh 
Văn cũng gửi lời chia buồn chân 
thành về sự ra đi của Tiến sĩ Trịnh và 
hy vọng những người bị thương trong 
vụ xả súng mau chóng hồi phục.

Bà đăng trên Twitter, “Bạo lực 
không giải quyết được gì cả.”

 
Hồng Ân biên dịch
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Người đàn ông bị buộc tội làm 
một người thiệt mạng và năm 

người khác bị thương sau một buổi 
lễ của người Đài Loan tại Nhà 
thờ Giáo hội Trưởng lão Geneva 
(Geneva Presbyterian Church) ở 
Laguna Woods, California, từng là 
thành viên của một tổ chức có trụ 
sở tại Hoa Kỳ do Đảng Cộng sản 
Trung Quốc kiểm soát.

Sở cảnh sát Quận Cam cho biết, 
vụ xả súng của tay súng bị tình 
nghi Chu Văn Vỹ (David Wenwei 
Chou), 68 tuổi, sống ở Las Vegas, 
là “một vụ án thù hận có động cơ 
chính trị.” Cảnh sát trưởng Don 
Barnes cho biết nghi phạm này 
“rất tức giận và không hài lòng về 
những căng thẳng chính trị giữa 
Trung Quốc và Đài Loan.”

Ông Barnes cũng cho biết nghi 
phạm, vốn không phải là một thành 
viên tham dự đều đặn và không có 
mối liên hệ hoặc liên kết nào với 
nhà thờ, đã dùng dây xích để cố 

định các cửa trong nhà thờ và cố 
gắng vô hiệu hóa ổ khóa bằng keo 
siêu dính trước khi ông ta xả súng.

Theo sở cảnh sát trưởng, ông Chu 
đã bị cáo buộc một tội danh mưu sát 
và năm tội danh cố ý mưu sát. Tiến 
sĩ Trịnh Đạt Chí (John Cheng), một 
bác sĩ gia đình 52 tuổi, đã thiệt mạng 
khi ông lao ra tấn công tay súng, 
cố gắng tước vũ khí của người đó.

 
Mối liên hệ với Mặt trận 
thống nhất của Trung Cộng
Ông Chu, một người gốc Đài Loan, 
có mối liên hệ mật thiết với Hội 
Xúc Tiến Thống nhất Hòa bình 
Trung Quốc (CCPPNR), một tổ 
chức trực thuộc Ban Công tác Mặt 
trận Thống nhất của Bắc Kinh 
(UFWD), một cơ quan quyền lực 
của Trung Cộng chịu trách nhiệm 
giám sát các hoạt động gây ảnh 
hưởng ở ngoại quốc.

Vào ngày 02/04/2019, Hội Xúc 
Tiến Thống nhất Hòa bình Trung 
Quốc đã thành lập một chi hội 
ở Las Vegas, mà ông Chu nằm 
trong nhóm chi hội trưởng. Đài Á 
Châu Tự do đưa tin cho hay ông đã 
thuyết trình với một tấm biểu ngữ 
kêu gọi “diệt trừ ác quỷ ủng hộ độc 
lập” vào ngày hôm đó.

Hội Xúc Tiến Thống nhất này 
được Trung Cộng thành lập vào 
năm 1988. Nhiệm vụ chính của 
hội, như đã nêu trên trang web của 
mình, là chống lại các phong trào ly 
khai, chẳng hạn như những người 
kêu gọi Đài Loan độc lập. Trung 
Cộng xem Đài Loan là một phần 
lãnh thổ của mình, mặc dù nhà 
cầm quyền này chưa bao giờ cai trị 
hòn đảo tự quản này. 

Hội Xúc Tiến Thống nhất có 
ít nhất 200 chi hội ở 90 quốc gia, 

Nghi phạm vụ xả súng tại Nhà thờ California có liên hệ với Trung Cộng

Trung Quốc cắt giảm lãi suất nhiều hơn dự kiến   
trong bối cảnh kinh tế suy thoái

Chuyên gia: Thỏa thuận Tập Cận Bình–Lý Khắc Cường
và ba cuộc khủng hoảng lớn

Nhiều nhà 
bình luận Đài 
Loan cũng mô 
tả vụ việc là vụ 
sát hại thường 
dân Đài Loan 
một cách bừa 
bãi, là hậu 
quả của cuộc 
chiến ý thức 
hệ thù hận mà 
Trung Cộng 
đã lan tỏa 
khắp thế giới.

Cái gọi là hệ 
thống mới của 
ông ấy thực sự 
đang quay trở 
về nền kinh 
tế kế hoạch 
dưới thời Mao 
Trạch Đông, 
vốn được 
chứng minh
là hoàn toàn 
thất bại.
Ông Viên Hồng 
Băng, cựu giáo sư 
luật Trung Quốc tại 
Đại học Bắc Kinh 

Chính phủ 
TT Biden vẫn 
không có 
chính sách về 
Trung Quốc

REUTERS 

THƯỢNG HẢI — Trung Quốc 
đã cắt giảm lãi suất tham chiếu 

chuẩn đối với các khoản vay mua 
nhà theo một biên độ rộng bất ngờ 
hôm 20/05, lần giảm thứ hai trong 
năm nay.

Nền kinh tế của đất nước đã bị 
ảnh hưởng sau khi chính quyền 
Trung Quốc áp đặt các hạn chế 
COVID-19 cực đoan, gây ra những 
gián đoạn lớn cho hoạt động kinh tế.

Trong một đợt ấn định hàng 
tháng, Trung Quốc đã hạ lãi suất 
chuẩn [cho tín dụng tốt] kỳ hạn 
5 năm (LPR: loan prime rate) 15 
điểm cơ bản xuống 4.45%. Đây là 
mức giảm lớn nhất kể từ khi Trung 
Quốc sửa đổi cơ chế lãi suất trong 
năm 2019 và nhiều hơn 5 hoặc 10 
điểm cơ bản như hầu hết nhận 
định trong một cuộc thăm dò của 
Reuters. LPR kỳ hạn 1 năm không 
thay đổi ở mức 3.70%.

Chỉ số chứng khoán của nước 
này, Shanghai Composite Index, đã 
tăng khoảng 1% vào đầu phiên giao 
dịch sau đợt cắt giảm lãi suất hôm 
thứ Sáu (20/05). Hành động này 
không kích thích được cổ phiếu 
địa ốc niêm yết ở đại lục, vốn đang 
đi ngang, mặc dù cổ phiếu của các 
nhà phát triển địa ốc niêm yết ở 
Hồng Kông đã nhích lên một chút.

Nhiều nhà kinh tế thuộc khu 
vực tư nhân kỳ vọng nền kinh tế 
Trung Quốc sẽ thu hẹp trong quý 

này so với một năm trước đó và so 
với mức tăng trưởng 4.8% của quý 
đầu tiên. Các chỉ số [cho vay] tín 
dụng, sản lượng công nghiệp, và 
doanh số bán lẻ cho thấy các biện 
pháp nghiêm ngặt liên quan đến 
COVID và các hạn chế di chuyển 
đã gây thiệt hại nặng nề.

Một lực cản quan trọng đối 
với tăng trưởng là lĩnh vực địa ốc. 
Ngành địa ốc và các ngành liên 
quan như xây dựng chiếm hơn một 
phần tư nền kinh tế.

Doanh số địa ốc của Trung 
Quốc trong tháng Tư đã giảm với 
tốc độ nhanh nhất trong vòng 16 
năm; trong khi giá nhà mới lần đầu 
tiên giảm so với tháng trước kể từ 
hồi tháng 12/2021, do nhu cầu yếu 
trong bối cảnh diễn ra các đợt phong 
tỏa COVID-19 trên diện rộng.

Không còn nhiều cơ hội cắt 
giảm lãi suất tiếp 
Ngân hàng trung ương đã cam kết 
tăng cường hỗ trợ cho nền kinh 
tế đang chậm lại, nhưng các nhà 
phân tích cho rằng khả năng nới 
lỏng chính sách có thể bị hạn chế 
bởi những lo lắng về dòng vốn chảy 
ra ngoài, khi Cục Dự trữ Liên bang 
[Hoa Kỳ] tăng lãi suất.

Capital Economics tin rằng việc 
không có mức cắt giảm LPR kỳ hạn 
một năm cho thấy ngân hàng trung 
ương có thể lo ngại về tác động tiềm 
tàng đối với dòng vốn chảy ra và 
đồng nhân dân tệ.

LPR là phân lời cho vay tham 
chiếu do 18 ngân hàng ấn định 
hàng tháng và do Ngân hàng Nhân 
dân Trung Quốc công bố. Các ngân 
hàng sử dụng LPR kỳ hạn 5 năm để 
định giá các khoản nợ nhà, trong 
khi hầu hết các khoản vay khác 
dựa trên lãi suất kỳ hạn một năm. 
Cả hai loại lãi suất đã được hạ trong 
tháng Một để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Marco Sun, trưởng nhóm 
phân tích thị trường tài chính tại 
MUFG Bank, cho biết, việc cắt 
giảm hôm 20/05 cho thấy “tăng 
trưởng kinh tế Trung Quốc đang 
đối mặt với sự kháng cự ngày càng 
tăng trong năm nay.”

Mười tám trong số 28 nhà giao 
dịch và nhà phân tích trong một 
cuộc thăm dò của Reuters đã dự 
báo cắt giảm một trong hai loại lãi 
suất, trong đó có 12 người dự kiến   
cắt giảm 5 điểm cơ bản cho mỗi 
loại kỳ hạn.

Một chiến dịch của chính quyền 
Trung Quốc nhằm giảm mức nợ 
cao đã trở thành cuộc khủng hoảng 
thanh khoản hồi năm ngoái đối với 
một số nhà phát triển địa ốc lớn – 
dẫn đến các vụ vỡ nợ trái phiếu và 
các dự án bị đình trệ, làm rung 
chuyển thị trường tài chính toàn cầu.

Ngân hàng đầu tư Goldman 
Sachs cho biết, kể từ đầu năm nay, 
tất cả 22 công ty phát hành [các 
sản phẩm tài chính] lãi suất cao 
của Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu 
bằng đồng USD hoặc thực hiện 

NINH HẢI CHUNG VÀ LẠC Á
 

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận 
Bình đã biến mất một cách bí ẩn 

trên các trang nhất của phương tiện 
truyền thông chính thức của Trung 
Quốc trong ngày 17 và 18/05, trong 
khi Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất 
hiện trên các dòng tin chính thức 
vào ngày 17/05.

Đáng chú ý là ba ngày trước đó, 
vào ngày 14/05, hai cơ quan ngôn 
luận lớn của Trung Cộng đã đăng 
toàn văn bài diễn thuyết của ông 
Lý. Ông Lý đọc bài diễn văn này ba 
tuần trước – thông thường, chỉ có 
báo cáo chính phủ thường niên của 
ông mới được đăng toàn bài.

Những hành động này được 
xem là nhạy cảm và khôn khéo, vì 
chỉ còn vài tháng nữa là Đại hội 
Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của 
Trung Cộng sẽ diễn ra. Trong các 
bản tin gần đây của truyền thông 
Trung Quốc và truyền thông ngoại 
quốc, tại kỳ họp này, ông Tập lập 
kế hoạch nắm nhiệm kỳ thứ ba liên 
tiếp của mình với tư cách người 
đứng đầu Trung Cộng. Những thay 
đổi này đã làm dấy lên đồn đoán về 
sức khỏe của ông Tập và khả năng 
ông Lý sẽ thay thế ông Tập làm lãnh 
đạo cao nhất trong kỳ đại hội sắp tới.

Một số cổng thông tin bên ngoài 
Trung Quốc đã đưa tin trong tháng 
Năm với những lời đồn thổi rằng 
ông Tập bị phình mạch máu não 
và sẽ từ chức, và ông Lý rất có khả 
năng sẽ thế chỗ ông Tập.

Tại Trung Quốc, ông Hồ Tích 
Tiến (Hu Xijin), tổng biên tập đã 
về hưu của tờ Thời báo Hoàn Cầu 
(Global Times), cơ quan ngôn luận 
của Trung Cộng, đã viết một thông 
điệp rất táo bạo trên tài khoản 
mạng xã hội Trung Quốc của mình 
hôm 17/05, đề nghị những người 
theo dõi ông hãy “nắm lấy các cơ 
hội mới”. Ông làm nổi bật bản tin 
chính thức hôm 17/05 về ông Lý 
bằng một khung màu đỏ, tuyên bố 
rằng “đây là một tín hiệu rất quan 
trọng” và rằng “[những người] đi 
theo tín hiệu này sẽ chứng tỏ được 
mình là… người hùng của thời đại.”

Tuy nhiên, ông Viên Hồng Băng 

(Yuan Hongbing), cựu giáo sư luật 
Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh 
kiêm chuyên gia về các vấn đề thời 
sự của Trung Quốc, đã cho The 
Epoch Times thấy một kịch bản khác.

Ông Lý sẽ ủng hộ ông Tập để đối 
lấy chức Chủ tịch Cơ quan lập 
pháp bù nhìn của Trung Cộng

“Đây là những thông điệp giả mạo 
được những người theo chủ nghĩa 
cải tổ đưa ra, những người muốn 
duy trì sự thống trị của Trung Cộng 
ở Trung Quốc,” ông Viên nói với 
ấn bản Hoa ngữ của The Epoch 
Times trong một cuộc phỏng vấn 
độc quyền gần đây, “Một số người 
cố tình đặt kỳ vọng chống ông Tập 
lên ông Lý.”

Ông Viên, nguyên là một giáo sư 
luật tại Đại học Bắc Kinh, nơi ông 
từng đảm trách chức chủ nhiệm 
Khoa Luật Hình sự, đã bị bỏ tù ở 
Trung Quốc vì thúc đẩy nền dân 
chủ. Ông đào thoát sang Úc vào năm 
2004 và hiện đang sống ở Sydney.

Ông Viên cho biết theo thông tin 
tình báo mà ông có được, ông Tập 
và ông Lý có một giao ước.

Ông Lý sẽ hỗ trợ ông Tập trong 
việc có được quyền cai trị suốt đời 
tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn 
quốc lần thứ 20 của Trung Cộng. Đổi 
lại, ông Tập sẽ giữ nguyên chức Ủy 
viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị 
của ông Lý, cơ quan ra quyết định 
hàng đầu của Trung Cộng, đồng 
thời cho ông Lý làm chủ tịch cơ 
quan lập pháp bù nhìn của Trung 
Quốc (tức Đại hội Đại biểu Nhân 
dân Toàn quốc) sau khi ông kết 
thúc nhiệm kỳ thủ tướng của mình.

Ông Viên nói: “Đây là một thỏa 
thuận sơ bộ đạt được trong cuộc 
đấu tranh nội bộ của Trung Cộng ở 
giai đoạn hiện tại.”

“Ông Lý không được xem là một 
lực lượng công lý thay thế ông Tập. 
Nội tình hiện tại là ông Tập đã 
thanh trừng các đối thủ chính trị 
của mình trong suốt 10 năm qua và 
xây dựng chế độ độc tài tập quyền 
của mình.”

Ông Viên nói thêm rằng dù sao 
ông Tập cũng phải đối mặt với ba 
cuộc khủng hoảng lớn – kinh tế, 

chính trị, và xã hội.
Về mặt kinh tế, ông Tập muốn 

phá vỡ chủ nghĩa tư bản thân hữu 
của Đặng Tiểu Bình, vốn đã thống 
trị trong 30 năm qua và thiết lập 
một hệ thống kinh tế mới. Ông 
Viên nói: “Nhưng cái gọi là hệ 
thống mới của ông ấy thực sự đang 
quay trở về nền kinh tế kế hoạch 
dưới thời Mao Trạch Đông, vốn 
được chứng minh là [một chính 
sách] hoàn toàn thất bại.”

Về mặt chính trị, ông Viên cho 
biết, mặc dù những người thân tín 
của ông Tập nắm quyền kiểm soát 
các hệ thống quân sự, tuyên truyền, 
tư pháp, và cảnh sát của Trung Quốc, 
nhưng phần lớn các quan chức 
trong Trung Cộng mang trong lòng 
nỗi bất bình sâu sắc đối với ông Tập.

Về mặt xã hội, phương pháp 
zero COVID của ông Tập kể từ khi 
đại dịch bùng phát đã gây ra sự bất 
bình, phẫn uất trong dân chúng, 
đặc biệt là ở hàng chục thành phố 
bị phong tỏa gần đây, bao gồm cả 
Thượng Hải. 

Ông Hồ Tích Tiến không phải là 
một mối đe dọa đối với ông Tập.

Ông Viên cho hay, “Ông Hồ 
còn được mệnh danh là ‘Hồ Chụp 

Lãnh đạo Trung Quốc Tập 
Cận Bình (trái) và Thủ 
tướng Lý Khắc Cường 
(phải) trong cuộc trò 
chuyện tại một phiên họp 
của Đại hội Đại biểu Nhân 
dân Toàn quốc ở Bắc Kinh 
ngày 13/03/2018.

Ảnh chụp trụ sở chính của 
ngân hàng trung ương 
Trung Quốc tại Bắc Kinh 
ngày 07/08/2011.

4.45%
Trong một đợt ấn định 
hàng tháng, Trung Quốc 
đã hạ lãi suất chuẩn [cho 
tín dụng tốt] kỳ hạn 5 năm 
(LPR: loan prime rate) 15 
điểm cơ bản xuống 4.45%.

Nghi phạm xả súng Chu Văn Vỹ (David Chou) 
hôm 16/05/2022.

Chính quyền Trung Quốc 
đang sử dụng Khổng Tử 
như một lớp vỏ bọc để 
xâm nhập và tuyên truyền.

(Trái) Các binh lính thuộc Tiểu đoàn Vệ binh Danh dự của Quân đội Giải phóng Nhân dân diễn hành bên ngoài Tử 
Cấm Thành, gần Quảng trường Thiên An Môn, ở Bắc Kinh hôm 20/05/2020. (Phải) Điện Capitol Hoa Kỳ trong một 
ngày mùa đông lạnh giá và đầy nắng ở Hoa Thịnh Đốn hôm 29/12/2020.
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Tất cả mọi vấn 
đề là, dân chủ 
hoặc chuyên 
quyền – chúng 
ta phải bảo đảm 
nền dân chủ 
được thực thi.
Tổng thống
 Joe Biden

Cả hai nhà lãnh 
đạo đồng ý khởi 
động các cuộc 
thảo luận nhằm 
mở rộng phạm 
vi và quy mô 
của các cuộc tập 
trận và huấn 
luyện quân sự 
kết hợp trên và 
xung quanh Bán 
đảo Triều Tiên.

ĐÔNG DƯƠNG

Chuyến công du đầu 
tiên của ông Biden đến 
Á Châu nhằm chống lại 
ảnh hưởng của Trung 
Quốc và khẳng định vai 
trò lãnh đạo của Hoa Kỳ 
tại khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương

LISA BIAN

Hôm 20/05, Tổng thống 
(TT) Joe Biden đã hạ cánh 

xuống Nam Hàn trong chuyến 
công du đầu tiên tới Á Châu kể 
từ khi nhậm chức. Hành trình 
kéo dài 5 ngày cũng sẽ đưa ông 
đến Nhật Bản, nhằm mục đích 
củng cố các liên minh tại khu 
vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương để chống lại ảnh hưởng 
của Trung Quốc.

Sau khi hạ cánh xuống Seoul, 
đầu tiên ông Biden đến thăm khu 
phức hợp vi mạch bán dẫn của 
Samsung ở Pyeongtaek, đi cùng 
với tân TT Nam Hàn Yoon Suk-yeol, 
và được Phó Chủ tịch Tập đoàn 
Samsung Electronics Lee Jae-yong 
hướng dẫn.

Theo Korea Times, khuôn viên 
Samsung Electronics Pyeongtaek 
là một trong những nhà máy sản 
xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới 

– khoảng 15% sản lượng chip nhớ 
(memory chip) toàn cầu.

Trong chuyến công du, ông 
Biden nhấn mạnh Nam Hàn là 
một “đối tác đáng tin cậy, có trách 
nhiệm với các giá trị chung” trong 
bối cảnh chiến tranh Nga–Ukraine 
và ảnh hưởng ngày càng tăng của 
Trung Quốc, đã làm mất ổn định 
chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ra 

mối đe dọa nghiêm trọng cho kinh 
tế và an ninh quốc gia.

Ông Yoon cho biết ông chia sẻ 
quan điểm của ông Biden và rằng 

“chuyến thăm của TT Biden đến 
khu phức hợp Pyeongtaek… thể 
hiện tầm quan trọng của chất bán 
dẫn đối với kinh tế và an ninh 
quốc gia, và nhắc lại ý nghĩa của 
liên minh toàn diện toàn cầu Nam 
Hàn–Hoa Kỳ thông qua chất bán 
dẫn,” The Korea Times đưa tin.

Hãng thông tấn Yonhap cho 
biết hôm 21/05 theo giờ địa phương, 
ông Yoon và ông Biden đã tổ chức 
hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của 
họ tại văn phòng tổng thống mới 
ở quận Yongsan trung tâm của 
Seoul. Hai nhà lãnh đạo được cho 
là đã thảo luận về một loạt thách 
thức an ninh và kinh tế mà các 
đồng minh và khu vực này phải 
đối mặt – bao gồm cả chương trình 
hạt nhân của Bắc Hàn và các rủi ro 
của chuỗi cung ứng.

thảo luận về hợp tác trong khu vực 
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Bốn nhà lãnh đạo ở khu vực 
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương 
tuyên bố sát cánh cùng nhau vì 
một khu vực tự do và cởi mở tại hội 
nghị thượng đỉnh nói trên, cam 
kết hợp tác hướng tới hòa bình, 
thịnh vượng, và ổn định trong 
khu vực, đồng thời phối hợp các 
biện pháp ứng phó để giải quyết 
các dự báo của Liên Hiệp Quốc về 
biến đổi khí hậu thảm khốc và an 
ninh năng lượng.

Tổng thống (TT) Hoa Kỳ Joe 
Biden nói: “Tất cả mọi vấn đề là, 
dân chủ hoặc chuyên quyền – 
chúng ta phải bảo đảm nền dân chủ 
được thực thi.”

Ngoài hội nghị thượng đỉnh của 
các nhà lãnh đạo vào buổi sáng, TT 
Biden cũng sẽ gặp gỡ để đàm thoại 
song phương với Ấn Độ và Úc – 
đất nước có thủ tướng mới đắc cử 

Theo tuyên bố chung được 
đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh, 
hai nhà lãnh đạo cam kết hợp 
tác chặt chẽ thông qua Khuôn 
khổ Kinh tế Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương (IPEF), tăng cường 
hợp tác kinh tế trong các vấn đề 
ưu tiên, trong đó có nền kinh tế 
kỹ thuật số, chuỗi cung ứng linh 
hoạt, năng lượng sạch, và các ưu 
tiên khác hướng tới thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế bền vững.

Tại buổi họp báo ngày 11/02, 
Tòa Bạch Ốc đã đưa ra khuôn 
khổ kinh tế Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương (IPEF), trong đó phác 
thảo các ưu tiên chính của Hoa Kỳ 
nhằm liên kết với các đồng minh 
và đối tác để cạnh tranh hiệu quả 
hơn với Trung Quốc trong cuộc 
chạy đua công nghệ.

Chiến lược này đề cập đến hành 
vi quyết đoán và hiếu chiến ngày 
càng nhiều của Trung Quốc ở 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 

Dương và tầm quan trọng của việc 
thiết lập một chuỗi cung ứng công 
nghệ cao mà không có Trung Quốc.

Ông Biden và ông Yoon cũng 
đồng ý thảo luận về việc mở rộng 
các cuộc tập trận chung giữa hai 
quốc gia trong bối cảnh các mối đe 
dọa về hạt nhân và hỏa tiễn ngày 
càng gia tăng từ Bắc Hàn.

Tuyên bố chung cho biết: “Cả 
hai nhà lãnh đạo đồng ý khởi 
động các cuộc thảo luận nhằm mở 
rộng phạm vi và quy mô của các 
cuộc tập trận và huấn luyện quân 
sự kết hợp trên và xung quanh 
Bán đảo Triều Tiên.”

Theo hãng thông tấn Yonhap, 
ông Kim Tae-hyo, phó giám đốc 
thứ nhất của Văn phòng An ninh 
Quốc gia tổng thống, nói với các 
phóng viên hồi đầu tuần này rằng 
điều đầu tiên mà hai bên sẽ làm 
trong hội nghị thượng đỉnh sẽ là 
đưa ra một “kế hoạch hành động” 

– về cách Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ 
“tăng cường khả năng răn đe mở 
rộng đáng tin cậy và hiệu quả”.

Nhóm cố vấn và chiến lược răn 
đe mở rộng (EDSCG) được chính 
phủ cựu TT Trump và cựu TT 
Moon Jae-in thành lập vào năm 
2016 để xúc tiến các cuộc thảo 
luận về các biện pháp răn đe mở 
rộng khác nhau chống lại Bắc Hàn. 
Nhưng các cuộc đàm phán của họ 
đã không diễn ra kể từ năm 2018, vì 
cả Hoa Kỳ và Nam Hàn ở thời điểm 
đó đều làm việc để tổ chức một 
hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn.

Theo tuyên bố chung, “ông 
Biden tái khẳng định Hoa Kỳ đã 
mở rộng cam kết [với Nam Hàn] 
bằng cách sử dụng đầy đủ các vũ 
khí phòng thủ của Hoa Kỳ, bao 
gồm cả vũ khí phòng thủ hạt nhân, 
thông thường và hỏa tiễn.”

 
Nguyễn Lê biên dịch

Anthony Albanese, người đã tuyên 
thệ nhậm chức hôm 23/05.

Theo một quan chức, ông 
Biden sẽ tìm cách “xây dựng dựa 
trên những điểm tương đồng” mà 
ông chia sẻ với Thủ tướng Ấn Độ 
Narendra Modi trong các cuộc hội 
đàm, bất chấp những khác biệt về 
các vấn đề, trong đó có vấn đề về 
Nga. Ông Modi cũng sẽ gặp Thủ 
tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho 
buổi hội đàm và một bữa tiệc tối 
làm việc.

Tại hội nghị thượng đỉnh của 
các nhà lãnh đạo, ông Modi nói 
rằng Ấn Độ sẽ hướng tới tầm nhìn 
chung của Bộ Tứ về một khu vực 
Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự 
do và cởi mở, và “tiếp tục củng cố 
hình ảnh của Bộ Tứ như một lực 
lượng vì chính nghĩa.”

Đài Loan không phải là một mục 
chính thức trong nghị trình của Bộ 
Tứ; tuy nhiên một quan chức Mỹ 
cho biết, chủ đề này được trông 
đợi là một chủ đề chính khi bốn 
nhà lãnh đạo gặp nhau một ngày 

sau khi ông Biden phá vỡ quy ước 
và cam kết Hoa Kỳ hỗ trợ quân sự 
cho hòn đảo tự quản mà Đảng cầm 
quyền Trung Cộng – vốn vẫn đang 
trong tình trạng chiến tranh với Đài 
Loan – tuyên bố chủ quyền.

Ấn Độ là thành viên duy nhất 
của Bộ Tứ không lên án cuộc xâm 
lược Ukraine của Nga. Nước này 
có một mối quan hệ lâu dài với 
Moscow; Nga vẫn là nhà cung cấp 
chính về thiết bị quốc phòng và 
một số nguồn cung cấp dầu mỏ 
cho Ấn Độ. Ấn Độ bỏ phiếu trắng 
trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng 
Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề 
này, mặc dù họ đã nêu lên những 
lo ngại về một số vụ sát hại thường 
dân ở Ukraine.

Nhưng các quan chức tại Bộ Tứ 
sẽ nhấn mạnh quan điểm chung về 
Trung Cộng, mà các quốc gia thuộc 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương xem là một thách thức dài 
hạn lớn hơn so với Nga.

Một quan chức Hoa Kỳ cho 
biết, “Tổng thống biết rõ rằng các 

quốc gia có lịch sử riêng của họ, 
có các lợi ích riêng của họ; họ có 
các triển vọng riêng, và ý tưởng 
này là xây dựng dựa trên những 
điểm tương đồng.”

Ấn Độ đã phát triển các mối 
quan hệ chặt chẽ với Hoa Thịnh 
Đốn trong những năm gần đây và là 
một phần quan trọng của nhóm Bộ 
Tứ nhằm đối phó Bắc Kinh.

Hôm 23/05, New Delhi cho biết 
Hoa Kỳ đang xem xét “hỗ trợ đầu 
tư” 4 tỷ USD cho Ấn Độ ngoài hàng 
tỷ dollar đã gia hạn trước đó, sau 
khi hai bên đã ký thỏa thuận về sản 
xuất vaccine COVID-19, chăm sóc 
y tế, năng lượng tái tạo, tài chính 
toàn diện, và cơ sở hạ tầng.

Ấn Độ cũng tham gia cùng với 
Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác trong 
các cuộc hội đàm kinh tế do Hoa Kỳ 
dẫn đầu có tên là Khuôn khổ Kinh 
tế Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương 
vì Thịnh vượng (IPEF).

 
Bản tin có sự đóng góp của Reuters. 
Thanh Nhã biên dịch

Hội nghị thượng đỉnh Biden–Yoon bàn về Bắc Hàn, chuỗi cung ứng, và an ninh

Lãnh đạo Bộ Tứ 
tuyên bố sát cánh 
cùng nhau vì khu 
vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương 
tự do và cởi mở
Tiếp theo từ trang 1 (Từ trái qua phải) Thủ 

tướng Úc Anthony 
Albanese, Tổng thống 
Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ 
tướng Nhật Bản Fumio 
Kishida, và Thủ tướng 
Ấn Độ Narendra Modi 
chụp ảnh tại sảnh vào 

của Văn phòng Thủ 
tướng Nhật Bản ở Tokyo 

hôm 24/05/2022.
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TT Nam Hàn Yoon Suk-
yeol (phải) nói khi TT Hoa 
Kỳ Joe Biden lắng nghe 
trong cuộc họp báo tại 
văn phòng Tổng thống 
ở Seoul, Nam Hàn, hôm 
21/05/2022.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe 
Biden và Thủ tướng Ấn 
Độ Narendra Modi gặp 
gỡ các nhà lãnh đạo Hội 
nghị thượng đỉnh Bộ Tứ 
tại Cung điện Kantei ở 
Tokyo, Nhật Bản, hôm 
24/05/2022.

Nền dân chủ 
của chúng tôi 
mạnh mẽ hơn 
vì có sự ủng hộ 
của quý vị.
Tổng thống Đài Loan 
Thái Anh Văn

KELLY SONG 

Bất chấp sự ủng hộ ngày càng 
tăng của cộng đồng quốc tế, Đài 

Loan vẫn chưa được mời tham gia 
Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) 
thường niên lần thứ 75. Đây là cơ 
quan ra quyết định của Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO), đang nhóm 
họp từ ngày 22/05 đến 28/05 tại 
Geneva, Thụy Sĩ sau hai năm họp 
trực tuyến do đại dịch COVID-19.

Đài Loan, vốn đã bị loại khỏi 
WHA từ năm 2017, cho biết họ rất 
biết ơn sự ủng hộ từ 13 đồng minh 
ngoại giao, cũng là các quốc gia 
thành viên của WHO. Trong nghị 
trình cuộc họp, các quốc gia này đã 
đệ trình kiến nghị đưa Đài Loan 
trở lại tham gia WHA.

Theo Hãng thông tấn Trung 
ương Đài Loan (CNA), khoảng 20 
quốc gia gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và 
các quốc gia G-7 khác, Liên minh 
Âu Châu, các quốc gia Mỹ Latinh 
và Caribbean, cùng hơn 2,000 cá 
nhân trên khắp thế giới cũng đã 
lên tiếng ủng hộ Đài Loan. 

Hôm 13/05, Tổng thống Biden đã 
ký một dự luật ủng hộ tư cách quan 
sát viên của Đài Loan tại WHA.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Ned Price cho biết tại cuộc họp báo 
hôm 17/05 rằng: “Chúng tôi ủng hộ 
mạnh mẽ việc WHO mời Đài Loan 
tham gia với tư cách quan sát viên 
và hỗ trợ chuyên môn cho các cuộc 
thảo luận tìm kiếm giải pháp tại Đại 

hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75.”
Hôm 18/05, Ngoại trưởng 

Antony Blinken đã đưa ra một 
tuyên bố ca ngợi Đài Loan và “các 
khả năng và biện pháp khác biệt 
của họ – bao gồm chuyên môn cao 
về y tế cộng đồng, quản trị dân chủ, 
khả năng chống dịch COVID-19, và 
nền kinh tế vững mạnh.”

Hôm 20/05, Tổng thống Đài 
Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) 
đã đăng một video trên Twitter để 
cảm ơn và khuyến khích cộng đồng 
quốc tế tiếp tục ủng hộ họ.

Đoạn video cho thấy cảnh trao 
đổi viện trợ đại dịch giữa Đài Loan 
và các quốc gia khác, cũng như các 
chuyến thăm của các quan chức 
đến Đài Loan trong năm qua, bao 
gồm từ Hoa Kỳ, Liên minh Âu 
Châu, Lithuania, Latvia, Estonia, 
Pháp, Thụy Điển, và Nhật Bản.

Bà nói trong video: “Sự sẵn sàng 
sát cánh của quý vị cùng chúng tôi 
có ý nghĩa rất lớn đối với 23 triệu 
người dân Đài Loan yêu tự do. Nền 
dân chủ của chúng tôi mạnh mẽ 
hơn vì có sự ủng hộ của quý vị.”

Căng thẳng tiếp diễn
Hôm 21/05, Thủ tướng Đài Loan 
Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) 
cho biết do sự can thiệp chính trị 
của đảng cầm quyền Trung Quốc 

– Trung Cộng – và nguyên tắc “Một 
Trung Quốc” (One China principle) 
của họ, Đài Loan đã không nhận 
được lời mời từ WHO.

Sau khi Hoa Kỳ đưa ra sự ủng 
hộ đối với Đài Loan, Trung Cộng đã 
ra một tuyên bố nói rằng họ “kiên 
quyết phản đối tuyên bố của Hoa Kỳ”.

Một phát ngôn viên của Bộ 
Ngoại giao Trung Cộng cho biết, 

“sự tham gia của khu vực Đài Loan 
vào các hoạt động của các tổ chức 
quốc tế, bao gồm cả WHO, phải 
được thực hiện theo nguyên tắc 
Một Trung Quốc.”

Đáp lại, ông Price viết trên 
Twitter, “CHND Trung Hoa [Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa] tiếp tục 
công khai xuyên tạc chính sách của 
Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không tán thành 
‘nguyên tắc Một Trung Quốc’ của 
CHND Trung Hoa – chúng tôi vẫn 
cam kết thực hiện chính sách Một 
Trung Quốc lưỡng đảng lâu đời của 
chúng tôi theo Đạo luật Quan hệ 
Đài Loan (Taiwan Relations Act), 
Ba Tuyên cáo chung (Three Joint 
Communiques), và Sáu Bảo đảm 

(Six Assurances.)
Trung Cộng từ lâu đã cố gắng 

trộn lẫn các khái niệm giữa 
“Nguyên tắc Một Trung Quốc” và 
“Chính sách Một Trung Quốc”, vốn 
thường được các quốc gia khác 
chấp nhận.

Ông David R. Stilwell, phụ tá 
ngoại trưởng đặc trách các vấn đề 
Đông Á và Thái Bình Dương, cho 
biết trong một tuyên bố, “Hoa Kỳ 
từ lâu đã có chính sách một Trung 
Quốc. Điều này khác với ‘Nguyên 
tắc Một Trung Quốc’ của Bắc Kinh, 
theo đó Trung Cộng khẳng định 
chủ quyền đối với Đài Loan. Hoa 
Kỳ không có quan điểm về chủ 
quyền đối với Đài Loan.”

Đài Loan, tên chính thức là 
Trung Hoa Dân Quốc (ROC), đã 
bị đẩy ra khỏi WHO hồi năm 1972, 
tức là một năm sau khi quốc gia 
này mất ghế tại Liên Hiệp Quốc 
cho CHND Trung Hoa do Trung 
Cộng cầm quyền. Căng thẳng giữa 
Trung Hoa Dân Quốc và CHND 
Trung Hoa đã và đang chi phối mối 
bang giao xuyên eo biển này.

Đài Loan đã từng tham gia 
WHA với tư cách là quan sát viên 
với tên gọi “Chinese Taipei” từ năm 
2009 đến 2016; khi đó chính phủ 
Đài Loan có mối bang giao nồng 
ấm hơn với Trung Cộng.

Kể từ khi bà Thái trở thành tổng 
thống Đài Loan, WHO đã chấm dứt 
lời mời do áp lực từ Trung Cộng. 
Trung Cộng đã phản đối bà Thái 
và Đảng Tiến Bộ Dân Chủ của bà 
vì lập trường của họ – Đài Loan là 
một quốc gia độc lập.

Khánh Ngọc biên dịch

Đài Loan kêu gọi sự ủng 
hộ vì WHO không mời 
tham dự hội nghị thượng 
đỉnh thường niên

Người dân đeo khẩu trang 
phòng lây nhiễm virus 
corona ở Đài Bắc, Đài 
Loan, hôm 30/09/2021. 

Tổng thống Đài Loan Thái 
Anh Văn (Tsai Ing-wen) 
trình bày trước các binh 

sĩ trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 trong chuyến 

thăm của bà tới một căn 
cứ quân sự ở Đài Nam, 

miền nam Đài Loan, hôm 
09/04/2020. 
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Bộ trưởng Ngoại giao 
Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp 
(Joseph Wu) (thứ tư từ 
phải sang) đứng cùng phái 
đoàn Hoa Kỳ bao gồm Đô 
đốc đã về hưu Mike Mullen 
(thứ ba từ phải sang), cựu 
Chủ tịch Hội đồng Tham 
mưu trưởng Liên quân, khi 
họ đến phi trường Tùng 
Sơn Đài Bắc ở Đài Loan, 
hôm 01/03/2022.

VICTORIA KELLY-CLARK
 

Trong cuộc họp báo đầu tiên của 
tân Thủ tướng Úc Anthony 

Albanese tại Tòa nhà Quốc hội sau 
khi nhậm chức, ông cho biết mối 
bang giao của nước này với Trung 
Quốc vẫn sẽ trúc trắc.

Khi được hỏi liệu ông có xem 
cuộc bầu cử của chính phủ mình 
là một con đường làm tăng căng 
thẳng trong mối bang giao Trung–
Úc hay không, ông Albanese đề 
cập đến những bình luận mà ông 
đưa ra trong chiến dịch tranh cử, 
nơi ông tuyên bố rằng mối bang 
giao song phương này sẽ gặp nhiều 
thách thức. 

Tân thủ tướng cho hay, 
“Những gì tôi đã nói và những gì 
chúng tôi xác nhận là mối bang 
giao với Trung Quốc vẫn sẽ là 
một liên kết trắc trở. Tôi đã nói 
điều đó trước cuộc bầu cử; điều 
đó không thay đổi. Chính Trung 
Quốc đã thay đổi chứ không phải 
Úc; đồng thời Úc sẽ luôn bảo vệ 
các giá trị của mình, và chúng tôi 
sẽ như vậy trong chính phủ do tôi 
lãnh đạo.”

“Những gì tôi sẽ làm với tư 
cách thủ tướng và những gì Ngoại 
trưởng của tôi, Thượng nghị sĩ 
Wong, sẽ làm là đặt lợi ích quốc gia 
của Úc lên hàng đầu, đặt các giá trị 
của Úc lên hàng đầu.”

Các bình luận trên được đưa 
ra khi tân thủ tướng và tân ngoại 
trưởng tới Tokyo, Nhật Bản để gặp 
gỡ các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (Quad). 
Ông cũng sẽ có các cuộc gặp song 
phương với Tổng thống Hoa Kỳ 
Joseph Biden, Thủ tướng Ấn Độ 
Narendra Modi, và Thủ tướng Nhật 
Bản Fumio Kishida.

Ông Albanese cho biết chính 
phủ của ông sẽ tìm kiếm một đường 
hướng mới trong việc kết giao với 
các quốc gia khác.

Ông Albanese nói: “Vì vậy, các 
cuộc họp mà chúng tôi sẽ tổ chức 
– không chỉ với Hoa Kỳ mà còn với 
các nước chủ nhà của chúng tôi ở 
Nhật Bản và Ấn Độ – sẽ rất quan 
trọng theo hướng tốt đẹp để gửi 
một thông điệp đến thế giới rằng 
Úc có một chính phủ mới, và rằng 
đó là một chính phủ đại diện cho 
sự thay đổi trong cách giải quyết 
với thế giới về các vấn đề như biến 
đổi khí hậu.”

Ông cũng cho biết sẽ nhấn mạnh 
sự tôn trọng của Úc đối với nền 
dân chủ và tình hữu nghị quốc tế.

Tổng thống Hoa Kỳ đã điện 
đàm với tân thủ tướng Úc vào tối 
22/05 để gửi lời chúc mừng đến 
ông. Ông Albanese lưu ý rằng hai 
nhà lãnh đạo đã có một “cuộc đối 
thoại hiệu quả và tích cực”.

 
Hồng Ân biên dịch

Những gì tôi đã nói và những 
gì chúng tôi xác nhận là mối 
bang giao với Trung Quốc 
vẫn sẽ là một liên kết trắc trở.
Ông Anthony Albanese

Tân Thủ tướng Úc cam kết giữ lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc

Ông Anthony Albanese (giữa), bà Penny Wong (trái) và 
ông Richard Marles (phải) bước ra khỏi Tòa nhà Chính 
phủ sau khi lần lượt tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, 
ngoại trưởng, và phó thủ tướng trước Toàn quyền 
David Hurley AC DSC Đáng kính (Đã về hưu) 
ở Canberra, Úc, hôm 23/05/2022.

Tân Ngoại trưởng Úc, Thượng nghị sĩ Penny Wong, nói 
chuyện với giới truyền thông cùng với Tân Thủ tướng 
Anthony Albanese, tại Melbourne, Úc, ngày 18/05/2021. 
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thanh thấp dự đoán 
tử vong do tim mạch và mọi nguyên 
nhân. Hãy nhớ rằng khi bạn đang tìm 
cách ‘bổ sung’ magnesium trong thức ăn 
thường ngày của mình, hãy chuyển sang 
phương pháp ăn uống rau xanh. Chất 
diệp lục sở dĩ có màu xanh lục vì nó có 
một nguyên tử magnesium ở trung tâm. 
Ví dụ, cải xoăn là một nguồn dinh dưỡng 
phức hợp tốt hơn nhiều so với các chất 
bổ sung magnesium. Tuy nhiên, nếu 
không tiếp cận được bằng ẩm thực, thực 
phẩm bổ sung magnesium có thể đem 
lại hiệu quả cao trong việc đạt được liều 
điều trị và/hoặc liều bảo vệ tim mạch.

4 hợp chất tự nhiên có thể làm 
thông động mạch
Lựu: Loại trái cây đặc biệt này đã được 
tìm thấy trong một nghiên cứu lâm 
sàng trên người để đảo ngược độ dày 
lớp nội trung mạc động mạch cảnh lên 
đến 29% trong vòng 1 năm. Có một loạt 
các cơ chế đã được xác định có thể gây 
ra tác dụng này, bao gồm: 1) giảm huyết 
áp 2) chống lại nhiễm trùng (mảng 
bám trong động mạch thường chứa 
vi khuẩn và virus 3) ngăn chặn quá 
trình oxy hóa cholesterol 4) giảm viêm.

Arginine: Nghiên cứu tiền lâm sàng 
và lâm sàng chỉ ra rằng acid amin này 
không chỉ ngăn ngừa sự tiến triển của 
xơ vữa động mạch mà còn đảo ngược 
các bệnh lý liên quan đến quá trình này. 
Một trong những cơ chế giúp đạt được 
kỳ tích này là Arginine tăng sản xuất 
oxit nitric vốn thường bị suy giảm trong 

các lớp nội mô của mạch máu dẫn 
đến rối loạn chức năng thành mạch.

Tỏi: Tỏi không chỉ được phát 
hiện có tác dụng giảm vô số các 
yếu tố nguy cơ liên quan đến xơ 
cứng động mạch, làm dày, và 
cứng động mạch mà còn làm giảm 
đáng kể nguy cơ đau tim và đột 

quỵ. Nghiên cứu trong ống nghiệm 
đã xác nhận rằng tỏi ức chế sự hình 

thành mảng xơ cứng động mạch. Chiết 
xuất tỏi già cũng đã được nghiên cứu về 
tác dụng ức chế sự tiến triển của mảng 
vôi hóa động mạch vành ở những bệnh 
nhân đang điều trị bằng statin. Và chúng 
ta đừng quên, lợi ích của tỏi vô cùng lớn.

B-Complex: Một trong số ít các loại 
vitamin đã được xác nhận trong các 
nghiên cứu trên người không chỉ làm 
giảm sự phát triển của mảng bám tích 
tụ trong động mạch mà còn thực sự đảo 
ngược quá trình này là B-complex. Một 
nghiên cứu năm 2009 được công bố trên 
tạp chí Stroke cho thấy bổ sung vitamin 

B-complex   liều 
cao làm giảm đáng kể sự tiến triển của 
chứng xơ vữa động mạch cận lâm sàng 
giai đoạn đầu ở những người khỏe 
mạnh. Đáng chú ý hơn, một nghiên cứu 
năm 2005 được công bố trên tạp chí 
Atherosclerosis cho thấy một công thức 
vitamin B làm giảm độ dày động mạch 
cảnh ở những bệnh nhân có nguy cơ 
thiếu máu não. Ngoài ra, vitamin B còn 
có vai trò quan trọng trong việc giảm sản 
xuất homocysteine, một loại acid amin 
gây sẹo cho động mạch và mạch máu.

Những hợp chất không thân 
thiện với trái tim
Sẽ không có cuộc thảo luận hoàn chỉnh 
nào về việc ngăn ngừa tử vong do tim 
nếu không nói về những thứ cần loại bỏ 
để giảm nguy cơ, chẳng hạn như:

NSAID: Các loại thuốc như aspirin, 
ibuprofen, và Tylenol có mối liên quan 
nổi tiếng với việc tăng tỷ lệ tử vong do tim. 

Thuốc Statin: Điều trớ trêu là 
chính danh mục thuốc được quảng bá 
cho hàng triệu người trên toàn cầu – 
làm tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cơ 
bản và thứ cấp để ngăn ngừa bệnh tim 
mạch và tử vong do tim – lại thực sự là 
tác nhân gây hại cho tim, có liên quan 
đến không dưới 300 tác dụng phụ đối 
với sức khỏe. Thuốc statin thực sự đang 
tàn phá sức khỏe.

Lúa mì: Trong khi mối liên hệ này 
hiếm khi được thảo luận, ngay cả với 
những người cổ vũ cách ăn không có 
ngũ cốc và không có lúa mì, lúa mì có 
khả năng gây độc cho tim rất mạnh, 
cùng với hơn 200 tác dụng phụ đối với 
sức khỏe đã được ghi nhận. Và tại sao 
lại không, khi chính những quốc gia ăn 
nhiều thứ này có tỷ lệ bệnh tim mạch 
và tử vong liên quan đến tim cao nhất?

Nhóm Nghiên cứu GMI chuyên nghiên 
cứu các vấn đề sức khỏe và môi trường 
quan trọng nhất, đặc biệt chú trọng đến 
sức khỏe môi trường. Nghiên cứu chuyên 
sâu và tập trung của nhóm sẽ khám phá 
nhiều cách – mà tình trạng hiện tại của 
cơ thể con người phản ánh trực tiếp trạng 
thái thực của môi trường xung quanh. 

Phương Lan biên dịch

SAYER JI

B
ệnh tim mặc dù vẫn là 
nguyên nhân gây tử vong số 
1 ở các nước phát triển, có 
thể được ngăn ngừa và thậm 
chí đảo ngược bằng các liệu 

pháp can thiệp dinh dưỡng.
Vì thế, bất cứ điều gì có thể ngăn 

ngừa hoặc giảm tỷ lệ tử vong do căn 
bệnh này, hoặc có thể làm chậm hoặc 
thậm chí đảo ngược quá trình bệnh tim 
mạch, đều cần được các chuyên gia y tế 
và công chúng nói chung quan tâm.

Vì vậy, hãy cùng xem xét thông tin về 
các lựa chọn thay thế tự nhiên sau đây.

3 hợp chất tự nhiên giúp giảm 
nguy cơ tử vong do tim mạch
Acid béo Omega-3: Có nhiều nghiên 
cứu cho thấy rằng nguy cơ đột tử do 
tim giảm khi tiêu thụ lượng acid béo 
omega-3 cao hơn. 

Quay trở lại năm 2002, Tạp chí New 
England Journal of Medicine đã xuất 
bản một nghiên cứu có tiêu đề “Nồng 
độ Acid Béo n-3 chuỗi dài trong Máu và 
Nguy cơ Đột tử”, cho biết, “Các acid béo 
n-3 được tìm thấy trong cá có liên quan 
mật thiết đến việc giảm nguy cơ đột tử ở 
nam giới không có dấu hiệu về bệnh tim 
mạch trước đó.”  

Một nghiên cứu khác năm 2002, 
được công bố trên tạp chí Circulation, 
cho thấy bổ sung acid béo Omega-3 làm 
giảm tổng số tử vong và đột tử trên những 
bệnh nhân đã từng bị nhồi máu cơ tim. 

Cần lưu ý rằng nhóm thuốc điều trị 
cholesterol bán chạy nhất được gọi là statin 
có thể thực sự làm giảm hiệu quả của 
chất béo omega-3 trong việc bảo vệ tim. 

Vitamin D: Hàm lượng hợp chất 
thiết yếu này được phát hiện có liên 
quan trực tiếp đến nguy cơ tử vong do 
mọi nguyên nhân. Hàm lượng vitamin 
D nằm trong mức 25% thấp nhất có 
liên quan đến sự gia tăng 26% của tỷ lệ 
tử vong do mọi nguyên nhân. Nghiên 
cứu được công bố trên tạp chí Clinical 
Endocrinology năm 2009 khẳng định 
rằng mức vitamin D thấp hơn không 
những có liên quan đến sự tăng tỷ lệ tử 
vong do mọi nguyên nhân mà còn ảnh 
hưởng thậm chí rõ rệt hơn đến tỷ lệ tử 
vong do tim mạch. Phát hiện này đã 
được xác nhận cùng năm trên Tạp chí 
của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ, và một 
lần nữa vào năm 2010 trên Tạp chí 
Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ.

Magnesium: Trong một thế 
giới đang điên cuồng bổ sung 
calcium vô cơ cho các bệnh được 
‘sản xuất’ – ví như thang điểm 
T-score để xác định là “thiếu 
xương” (osteopenia) hoặc “loãng 
xương” (osteoporosis) – bất chấp 
mối liên quan rõ ràng của chúng với 
sự tăng nguy cơ tử vong do tim, vai trò 
của magnesium trong việc bảo vệ chống 
lại bệnh tim lại không được xem trọng. 

Ai cũng biết rằng ngay cả sự lão hóa 
nhanh chóng của cơ tim trong những 
người trên chuyến bay vũ trụ là do thiếu 
magnesium. Năm 2010, Tạp chí Khoa 
học Y sinh báo cáo rằng nguy cơ tim 
mạch thấp hơn đáng kể ở những người 
có hàm lượng magnesium cao hơn trong 
chất bài tiết, cho thấy vai trò bảo vệ của 
nó. Một nghiên cứu khác được công bố 
trên Tạp chí Atherosclerosis vào năm 
2011 cho thấy nồng độ magnesium huyết 
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Trong hình ảnh tư liệu này 
của Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh 
(CDC), các triệu chứng của 
một trong những trường 
hợp đầu tiên được biết đến 
của bệnh đậu mùa khỉ trên 
tay của một bệnh nhân vào 
ngày 05/06/2003. 

Khách mời đến tham dự 
bài diễn văn quan trọng của 
Huawei tại hội chợ thương 
mại thiết bị gia dụng và 
điện tử tiêu dùng IFA 2020 
Special Edition vào ngày 
khai mạc hội chợ ở Berlin, 
Đức, 03/09/2020. 

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal xuất hiện 
trên màn hình trong cuộc họp các bộ trưởng 
tài chính và giám đốc ngân hàng trung ương 
của Nhóm 7 quốc gia công nghiệp hóa 
nhất ở Koenigswinter, gần Bonn, Đức, hôm 
19/05/2022.

SHUTTERSTOCK
W
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Bất cứ điều gì có 
thể ngăn ngừa 
hoặc giảm tỷ lệ 
tử vong do căn 
bệnh này, hoặc 
có thể làm chậm 
hoặc thậm chí 
đảo ngược quá 
trình bệnh tim 
mạch, đều cần 
được các chuyên 
gia y tế và công 
chúng nói 
chung quan tâm.

Việc cấm mua 
sắm thiết bị 4G 
hoặc 5G mới từ 
Huawei hoặc 
ZTE sẽ có hiệu 
lực từ tháng 
09/2022.

4%
Bệnh này ít gây tử vong 
hơn bệnh đậu mùa, và các 
quan chức y tế đã nói rằng 
tỷ lệ tử vong của căn bệnh 
này là khoảng 4%

7 hợp chất 
dinh dưỡng 
có thể cứu 
mạng người 
bệnh tim

NOÉ CHARTIER

Hôm 19/05, Bộ trưởng An toàn 
Công cộng Marco Mendicino 

cho biết Canada đang cấm các công 
ty viễn thông Huawei và ZTE của 
Trung Quốc tham dự vào cơ sở hạ 
tầng mạng không dây 5G của họ.

Theo chỉ thị mới, các công ty 
Canada sẽ không thể khai triển 
thiết bị do hai công ty này sản xuất 
trong mạng 4G và 5G của họ, đồng 
thời sẽ phải gỡ bỏ các thiết bị đã 
được lắp đặt.

“Có rất nhiều tác nhân thù địch 
sẵn sàng khai thác các lỗ hổng trong 
hệ thống phòng thủ của chúng ta. 
Chúng ta phải nhân đôi nỗ lực của 
mình,” ông Mendicino nói trong 
một cuộc họp báo ở Ottawa.

“Đó là lý do vì sao chính phủ 
của chúng ta đã tiến hành một 
cuộc kiểm tra bảo mật toàn diện 
và kỹ lưỡng đối với các công nghệ 
viễn thông không dây 5G, bao gồm 
cả những nhà cung cấp dịch vụ có 
rủi ro cao đối với tính toàn vẹn của 
lĩnh vực viễn thông của chúng ta.”

Quyết định được chờ đợi từ lâu 
này sẽ giúp Canada tương hợp về 
mặt quan điểm với các đối tác tình 
báo trong Liên minh Ngũ Nhãn 
(Five Eyes), vốn đã cấm Huawei 
hoặc tuyên bố loại bỏ dần các 
thiết bị Huawei đã được các nhà 

mạng không dây trong nước sử 
dụng. Liên minh này bao gồm Úc, 
Canada, New Zealand, Vương quốc 
Anh, và Hoa Kỳ.

Trong khi Canada đã dành 
nhiều năm để suy xét vấn đề này, 
các nhà mạng không dây lớn của 
Canada đã chuyển sang các công 
ty Âu Châu Ericsson và Nokia để 
được cung cấp thiết bị 5G.

Các công ty Canada hiện 
được yêu cầu loại bỏ mọi thiết 
bị Huawei hoặc ZTE 5G hiện có 
trước tháng 06/2024 và thiết bị 
4G trước tháng 12/2027. Việc cấm 
mua sắm thiết bị 4G hoặc 5G mới 
từ Huawei hoặc ZTE sẽ có hiệu 
lực từ tháng 09/2022.

Ông Mendicino cũng thông báo 
rằng chính phủ của ông sắp tới sẽ 

bàn việc áp dụng luật trong thời 
gian ngắn hạn để bảo vệ hệ thống 
viễn thông và cơ sở hạ tầng quan 
trọng của Canada.

Bộ Cải tiến, khoa học, và phát 
triển kinh tế cho biết trong một 
tuyên bố rằng công nghệ của hai 
công ty Trung Quốc này sẽ “gây ra 
những lo ngại mới về bảo mật mà 
những kẻ xấu có thể khai thác.”

“Trong các hệ thống 5G, các 
chức năng nhạy cảm sẽ ngày càng 
được phân cấp và ảo hóa để giảm 
độ trễ, và số lượng thiết bị mà 
những hệ thống này sẽ kết nối cũng 
sẽ tăng theo cấp số nhân,” tuyên bố 
cho biết.

“Xét đến tầng tầng tác động 
kinh tế và an ninh tiềm tàng mà 
sự xâm phạm chuỗi cung ứng viễn 
thông có thể gây ra, các đồng minh 
đã đưa ra những hành động cấm 
khai triển các sản phẩm và dịch 
vụ của Huawei và ZTE trong mạng 
viễn thông 5G của họ.”

Những lo ngại về Huawei xoay 
quanh mối liên hệ của họ với quân 
đội Trung Quốc, điều mà công ty 
này đã phủ nhận, và giới phê bình 
cũng đã chỉ ra rằng luật tình báo 
quốc gia Trung Quốc yêu cầu các 
tổ chức Trung Quốc hỗ trợ thu thập 
thông tin tình báo cho nhà nước.

Các quan chức Hoa Kỳ nói với 
Wall Street Journal hồi năm 2020 

rằng Huawei có thể bí mật truy cập 
các mạng không dây trên khắp thế 
giới qua các cửa hậu và đã làm như 
vậy trong hơn một thập niên – điều 
mà Huawei phủ nhận.

Canada đã trì hoãn việc đưa 
ra quyết định về việc có cho phép 
cơ sở hạ tầng của Huawei trong 
mạng 5G của họ hay không. Hoa 
Kỳ đã nhiều lần cảnh báo công 
khai rằng việc không cấm công ty 
này có thể ảnh hưởng đến sự sẵn 
sàng chia sẻ thông tin tình báo 
của Hoa Thịnh Đốn, vì lo ngại dữ 
liệu có thể bị tổn hại.

Trung Cộng đã tung ra một loạt 
các biện pháp trả đũa Canada sau 
khi chính quyền Canada bắt giữ 
giám đốc tài chính Huawei – bà 
Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), 
con gái của người sáng lập công ty 
này – theo yêu cầu dẫn độ của Hoa 
Kỳ hồi tháng 12/2018.

Trong các biện pháp mà Bắc 
Kinh đã thực hiện có hành động bắt 
giữ tùy tiện hai công dân Canada 
ở Trung Quốc – ông Michael 
Kovrig và ông Michael Spavor.

Hai người này đã được trả tự do 
hồi tháng Chín năm ngoái sau khi 
bà Mạnh đạt được thỏa thuận hoãn 
truy tố với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và 
sau đó được Canada trả tự do.

An Nhiên biên dịch

CHRISTIAN KRAEMER VÀ FRANCESCO 
CANEPA, REUTERS  

KOENIGSWINTER, Đức — 
Hôm 20/05, các nhà lãnh 

đạo tài chính của Nhóm Bảy 
nước (G7) đã đồng ý khoản viện 
trợ mới trị giá 9.5 tỷ USD cho 
Ukraine và cam đoan đủ tiền để 
giữ cho nền kinh tế bị tàn phá 
của đất nước này thịnh vượng 
miễn là họ chiến đấu chống lại 
sự xâm lược của Nga.

Các bộ trưởng tài chính và 
thống đốc ngân hàng trung ương 
của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, 
Anh, Đức, Pháp, và Ý – Nhóm 
Bảy nước (G7) – nói rằng hỗ trợ 
của họ cho Ukraine năm 2022 
đến nay là 19.8 tỷ USD. Bộ Tài 
chính Đức nói rõ con số này bao 
gồm cả 10.3 tỷ USD đã hứa hẹn 
hoặc giải ngân trước đó.

Bộ Tài chính Đức cho biết, 
trong số tiền mới, Hoa Kỳ sẽ 
cung cấp 7.5 tỷ USD viện trợ 
không hoàn lại, Đức 1 tỷ USD 
viện trợ không hoàn lại khác, 
và 1 tỷ USD còn lại sẽ được các 
nước G7 khác chi dưới hình thức 
bảo lãnh và cho vay.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sát 

cánh với Ukraine trong suốt 
cuộc chiến này và sau đó nữa, 
đồng thời sẵn sàng làm nhiều 
hơn khi cần thiết”, G7 cho biết 
trong một thông cáo ở cuối cuộc 
họp kéo dài hai ngày bên ngoài 
thành phố Bonn của Đức.

Ukraine ước tính họ cần 
khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng để 
tiếp tục trả lương cho công chức 
và giữ cho chính phủ hoạt động 
bất chấp sự tàn phá hàng ngày 
do Nga gây ra.

Ngoài viện trợ của G7, Liên 
minh Âu Châu sẽ cung cấp các 
khoản vay 9 tỷ EUR (9.50 tỷ 
USD) cho Ukraine, Ngân hàng 
Tái thiết và Phát triển Âu Châu 
cùng với Tập đoàn Tài chính 
Quốc tế sẽ cung cấp các khoản 
vay 3.4 tỷ USD khác.

G7 cũng kêu gọi hỗ trợ tái 
thiết và phục hồi lâu dài cho 
Ukraine, gọi đây là một “nỗ lực 
chung lớn” sẽ cần được phối hợp 
chặt chẽ.

Ước tính của các nhà kinh tế 
về chi phí tái thiết Ukraine rất 
khác nhau, trong khoảng từ 500 
tỷ EUR đến 2 ngàn tỷ EUR, tùy 
thuộc vào các giả định về thời 
gian của cuộc xung đột và phạm 

vi tàn phá.
Bộ trưởng Tài chính Đức 

Christian Lindner cho biết 
trong một cuộc họp báo sau 
cuộc họp rằng G7 thảo luận về 
khả năng tịch thu các tài sản 
của Nga để tài trợ cho việc tái 
thiết Ukraine, nhưng vẫn chưa 
đi đến kết luận. Ông nói: “Đó là 
một phương án mà vẫn cần phải 
suy nghĩ kỹ càng.”

Hạn chế năng lượng của Nga
Cuộc chiến này là một sự kiện 
có ảnh hưởng đáng kể tới các 
cường quốc phương Tây, buộc họ 
phải suy nghĩ lại về mối quan hệ 
hàng thập niên với Nga không 

chỉ về mặt an ninh, mà còn về 
năng lượng, lương thực, và các 
liên minh cung ứng toàn cầu từ 
vi mạch đến đất hiếm.

G7 đã thảo luận các đề nghị 
nhằm giảm doanh thu của Nga 
từ xuất cảng năng lượng, chẳng 
hạn như lệnh cấm vận theo từng 
giai đoạn do Liên minh Âu Châu 
đề xướng, hình thành một nhóm 
những người mua để giới hạn 
giá dầu thô của Nga, và áp thuế 
nhập cảng đối với dầu của Nga.

Các quan chức Hoa Kỳ đã 
thả nổi thuế nhập cảng như một 
cách hạn chế lợi nhuận từ dầu 
mỏ của Moscow trong khi giam 
nguồn cung dầu thô của Nga 
trên thị trường để tránh giá tăng 
đột biến.

“Chưa có gì thực sự được 
đúc kết thành một chiến lược rõ 
ràng,” Bộ trưởng Tài chính Hoa 
Kỳ Janet Yellen nói về các cuộc 
đàm thoại đó.

Một quan chức G7 khác cho 
biết các giới hạn định giá và thuế 
quan có vấn đề vì các nhà sản 
xuất có ít động lực để tuân thủ và 
người tiêu dùng có thể cuối cùng 
lại phải chịu những chi phí tăng 
thêm đó.

Chế ngự ‘quái thú’ lạm phát
Các nhà hoạch định chính sách 
G7 cũng thảo luận về vấn nạn 
lạm phát tăng cao toàn cầu do 
cuộc chiến ở Ukraine; điều này 
cũng khiến tốc độ tăng trưởng 
kinh tế giảm mạnh, làm dấy lên 
bóng ma của lạm phát đình trệ 
– sự kết hợp đáng sợ giữa giá cả 
gia tăng với tình trạng kinh tế 
trì trệ vào những năm 1970.

Ông Lindner cho biết lạm 
phát là một mối nguy lớn và phải 
nhanh chóng hạ xuống mức 2%, 
trong khi thống đốc ngân hàng 
trung ương Đức Joachim Nagel 
cho rằng lãi suất âm đã là dĩ 
vãng. Thông cáo của G7 cũng 
cho biết phân lời sẽ tăng lên, 
mặc dù theo cách không phá hủy 
sự tăng trưởng.

Nhóm G7 cho biết, “Các ngân 
hàng trung ương G7… sẽ… điều 
chỉnh nhịp độ thắt chặt chính 
sách tiền tệ theo cách thức phụ 
thuộc vào dữ liệu và được truyền 
đạt rõ ràng, để bảo đảm các kỳ 
vọng lạm phát ở trong tầm kiểm 
soát, đồng thời lưu tâm đến việc 
bảo vệ sự phục hồi.”

Cẩm An biên dịch

JACK PHILLIPS

Bỉ đã trở thành quốc gia đầu 
tiên trên thế giới áp dụng biện 

pháp cách ly bệnh đậu mùa khỉ bắt 
buộc trong 21 ngày đối với những 
người nhiễm virus này sau khi có 
một số ca nhiễm bệnh được phát 
hiện; cùng lúc đó một quan chức 
Tòa Bạch Ốc cảnh báo hôm 22/05 
rằng Hoa Kỳ có khả năng xuất hiện 
thêm nhiều ca bệnh.

Cơ quan y tế Bỉ đã xác nhận rằng 
những người nhiễm virus này sẽ 
phải tự cách ly. Các quan chức cho 
biết những người đã tiếp xúc gần 
với các ca bệnh đậu mùa khỉ không 
bắt buộc phải tự cách ly, nhưng 
nên cảnh giác nếu họ tiếp xúc với 
những người dễ bị nhiễm bệnh.

Ông Emmanuel Andre, quan 
chức phụ trách phòng thí nghiệm 
Tham chiếu Quốc gia về COVID-19 
ở Bỉ, cho biết trường hợp thứ tư đã 
được ghi nhận tại Bỉ hôm 21/05. Ông 

viết rằng, “Bệnh nhân này đang được 
điều trị ở Wallonia và có liên quan 
đến sự kiện Antwerp, trong đó có 
hai người khác đã bị nhiễm bệnh;” 
ông đề cập đến một lễ hội được tổ 
chức ở thành phố này hồi đầu tháng.

Bệnh đậu mùa khỉ, bắt nguồn 
từ Phi Châu, là một loại virus liên 
quan đến bệnh đậu mùa và có các 
triệu chứng bao gồm phát ban sần 
sùi, sốt, đau nhức cơ, và đau đầu. 
Bệnh này ít gây tử vong hơn bệnh 
đậu mùa, và các quan chức y tế 
đã nói rằng tỷ lệ tử vong của căn 
bệnh này là khoảng 4%. Tuy nhiên, 
các chuyên gia đã bày tỏ lo ngại 
về sự lây lan của bệnh đậu mùa 
khỉ vượt ra ngoài biên giới của Phi 
Châu trong những ngày gần đây.

Các quan chức Tòa Bạch Ốc, 
bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, 
cho biết họ lo lắng về sự lây lan của 
virus này trong các bài diễn văn 
trước công chúng hôm 22/05.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên lắm 

nếu chúng ta có thêm một vài 
trường hợp (đậu mùa khỉ) trong 
những ngày sắp tới,” điều phối viên 
ứng phó COVID-19 của Tòa Bạch 
Ốc Ashish Jha nói với ABC News 
hôm 22/05. “Và tôi nghĩ rằng tổng 
thống nói đúng; bất cứ khi nào 
chúng ta có một đợt bùng phát dịch 
bệnh truyền nhiễm như thế này, thì 
tất cả chúng ta đều phải cảnh giác.”

Tuy nhiên, ông Jha nói rằng 
chính phủ “tự tin rằng chúng tôi có 
thể sẽ giúp đỡ vấn đề này… nhưng 
chúng tôi sẽ theo dõi tình hình 
rất sát sao và sử dụng các công 
cụ mà chúng tôi có để bảo đảm 
rằng chúng tôi tiếp tục ngăn chặn 
bệnh lây lan thêm và chăm sóc 
cho những người bị nhiễm bệnh.”

Hôm 21/05, trong một bản cập 
nhật, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
cho biết đã có 92 ca bệnh được xác 
nhận tại 12 quốc gia khác nhau, 
cùng với nhiều trường hợp đang 
được điều tra. Cho đến nay, các ca 

bệnh đã được xác nhận ở Vương 
quốc Anh, Ý, Thụy Điển, Bồ Đào 
Nha, Bỉ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, 
Hoa Kỳ, Úc, và Canada.

Tiến sĩ Susan Hopkins, một 
trong những cố vấn y tế hàng đầu 
của Cơ quan An ninh Y tế Anh, đã 
cảnh báo vào cuối tuần trước (22/05) 
rằng đang có sự lây lan virus này 
trong cộng đồng ở Vương quốc Anh.

Các quan chức ở Bỉ và Vương 
quốc Anh cho biết có vẻ như một 
phần đáng kể sự lây truyền của 
virus này là giữa những người 
đồng tính nam. Trong tuyên bố với 
giới truyền thông địa phương, các 
quan chức Bỉ nói rằng “chúng tôi 
đang quan sát sự lây truyền bệnh 
giữa những người đàn ông có quan 
hệ tình dục đồng giới, và đó là 
một diễn biến “mà chúng tôi phải 
nghiên cứu sâu để hiểu rõ hơn về 
cơ chế lây lan.”

Thanh Tâm biên dịch

Canada cấm Huawei và ZTE khỏi mạng 5G vì lý do an ninh

G7 viện trợ thêm cho Ukraine 9.5 tỷ USD 

Bỉ là quốc gia đầu tiên quy định cách ly đậu mùa khỉ 

Salad cải 
xoăn tươi với 

hạt lựu: món ăn 
tốt cho tim 

mạch.

Nghiên cứu trong ống 
nghiệm đã xác nhận rằng 
tỏi ức chế sự hình thành 
mảng xơ cứng động mạch.
FOTOLIA
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CHRIS WOOLSTON 

Các vấn đề sức khỏe của đôi 
chân đặc biệt phổ biến ở người 
lớn tuổi vì nhiều lý do. Bàn 
chân mất đi lớp đệm khi chúng 

ta già đi, còn da và móng chân có thể bị 
khô và dễ gãy. Nhiều người cao tuổi có 
tuần hoàn máu kém, và điều này có thể 
làm chậm quá trình chữa lành vết loét ở 
chân, đặc biệt là người bị tiểu đường. 

Đầu tiên, bạn hãy tìm một đôi giày 
thoải mái, vừa vặn là điều tốt nhất bạn 
có thể làm cho đôi chân của mình.Giày 
chật hoặc giày cao gót sẽ tạo áp lực quá 
mức lên bàn chân. Sự cọ xát và chèn ép 
dai dẳng từ những loại giày dép “thời 
trang” này là nguyên nhân chính gây 
ra tình trạng mắt cá, chai chân và biến 
dạng ngón chân cái. (Không có gì ngạc 
nhiên khi những tình trạng này xảy ra 
ở phụ nữ thường xuyên gấp 4 lần ở nam 
giới.) Hãy nhớ rằng bàn chân có thể trở 
nên bè hơn vì vậy bạn nên luôn đo chân 
trước khi mua giày mới.

Một cách khác để bảo vệ bàn chân của 
bạn là giữ cho máu lưu thông dễ dàng. 
Nếu bạn thường dành nhiều thời gian 
trong ngày để ngồi trên ghế, bạn có thể 
cải thiện tuần hoàn bằng cách tập các bài 
tập kéo giãn, đi bộ, và các bài tập khác. 
Tránh đi vớ chật hoặc bắt chéo chân quá 
lâu. Và đây là một lý do khác để tránh 
thuốc lá: Hút thuốc làm thu hẹp các động 
mạch và có thể cản trở lưu lượng máu.

Bạn cũng có thể tránh các vấn đề 
như hôi chân bằng cách mỗi ngày đều 
thay giày khác nhau, rửa chân hàng ngày 
và lau khô cẩn thận. (Lau khô giữa các 
ngón chân và những nơi khác cũng sẽ 
giúp bạn tránh được các vấn đề khó chịu 
như nấm da chân.)

Các vấn đề về chân mà người cao 
tuổi thường gặp phải là gì?
Dưới đây là một số mối nguy điển hình, 

tất cả đều có thể được ngăn ngừa 
và điều trị.

Bệnh nấm chân 
(athlete’s foot). Bạn không 
cần phải là một vận động 
viên mới có thể bị bệnh nấm 
này. Nấm phát triển mạnh 
ở những khu vực ẩm ướt, tối 
và ấm, khiến bàn chân trở thành 
mục tiêu hấp dẫn. Nếu bạn thấy mẩn đỏ, 
mụn nước, bong tróc da và ngứa (đặc biệt 
là giữa các ngón chân), hãy nhanh chóng 
diệt nấm bằng thuốc xịt hoặc thuốc xịt trị 
nấm da chân. Bạn có thể ngăn ngừa nấm 
da chân bằng cách giữ cho bàn chân sạch 
sẽ và khô ráo, đi chân trần trong nhà 
hoặc đi dép hở ngón bất cứ khi nào có 
thể. Chỉ cần lưu ý rằng đi chân trần có 
thể gặp rủi ro nếu bạn bị tiểu đường hoặc 

các vấn đề về tuần hoàn khác. 
Da khô. Bạn có thể giảm 

đau rát và ngứa da khô bằng 
kem dưỡng ẩm, tốt nhất là 
loại có dầu hoặc lanolin.

Mắt cá và chai chân. 
Như đã đề cập, đi giày vừa 

vặn là cách tốt nhất để ngăn 
ngừa những vết loét đau đớn này. 

Nếu chúng xuất hiện, bạn có thể mài 
mòn cách vết chai này cách dùng đá bọt 
chà sát nhẹ nhàng hoặc giũa mòn vết 
chai. Bạn có thể bảo vệ chúng khỏi bị 
kích ứng thêm bằng miếng dán không 
tẩm thuốc. Các dung dịch tẩy tế bào chết 
bằng thuốc được bán trong hiệu thuốc 
có thể hấp dẫn, nhưng hãy hết sức thận 
trọng: Chúng có thể ăn mòn da lành và 
thậm chí còn gây đau nhiều hơn. Những 

sản phẩm này đặc biệt nguy hiểm đối với 
người bệnh tiểu đường hoặc bệnh về hệ 
tuần hoàn khác. Nếu bạn có một trong 
những tình trạng này, hãy gọi cho bác sĩ 
khi có dấu hiệu đầu tiên của mắt cá chân 
hoặc vết chai.

Gai gót chân. Nếu bạn đặt quá 
nhiều áp lực lên bàn chân của mình - 
do thừa cân, đứng quá lâu hoặc đi giày 
không có hỗ trợ thích hợp – cặn canxi 
có thể hình thành trên gót chân của bạn 
và gây đau đáng kể. Bạn có thể cho chân 
nghỉ ngơi bằng miếng đệm gót chân, 
miếng lót gót chân hoặc các hình thức 
hỗ trợ khác. Nếu cơn đau vẫn không 
giảm, hãy đi gặp bác sĩ. 

Ngón chân cong queo (Hammertoes). 
Khi ngón chân không còn chỗ để cử động, 
khớp ngón có thể sưng lên và kéo ngón 
chân lại. Bệnh lý này đặc biệt gây rắc rối 
cho người cao tuổi vì có thể ảnh hưởng 
đến khả năng giữ thăng bằng và tăng 
nguy cơ té ngã. Cách khắc phục rất đơn 
giản: Mang giày và vớ để ngón chân có 
không gian rộng rãi.

Móng quặp (Móng chân mọc 
ngược.) Sự phiền toái đau đớn này xảy 
ra khi một mảnh đinh nhọn đâm vào 
da. Thay vì cố gắng kéo móng tay ra, hãy 
cẩn thận cắt tỉa cho nó thẳng theo chiều 
ngang, giữ nó bằng cả đầu ngón chân. 
Cắt tỉa thường xuyên cũng sẽ giúp ngăn 
ngừa các vấn đề trong tương lai. Nếu 
móng chân mọc ngược có màu đỏ và bị 
nhiễm trùng, bạn nên đi khám, đặc biệt 
là nếu bạn bị tiểu đường.

Người bệnh tiểu đường nên chăm 
sóc bàn chân như thế nào?
Nếu bạn bị bệnh tiểu đường, các vấn 
đề dường như rất nhỏ về chân cũng có 
thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe 
của bạn. Căn bệnh này thường làm tổn 
thương các mạch máu nuôi bàn chân, tức 
là các vết thương nhỏ sẽ chậm lành và 
thậm chí có thể bị hoại thư. Trong một số 
trường hợp, những tổn thương ban đầu 
chỉ nhỏ như một hạt bắp hoặc một vết 
phồng rộp đơn giản cũng có thể trở thành 
một bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng 
buộc phải cắt cụt bàn chân hoặc cẳng 
chân. Để làm phức tạp thêm mọi thứ, 
bệnh tiểu đường cũng có thể làm chết 
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Nếu bạn muốn có thêm những năm tháng tốt đẹp, 
khỏe mạnh trong cuộc đời, hãy cam kết đi bộ ít nhất 
30 phút mỗi ngày. 

Vận động và tập thể dục là yếu tố then chốt giúp 
tôi chữa khỏi bệnh ung thư và vẫn đóng một vai trò 
quan trọng trong cuộc sống của tôi bây giờ. Khi tôi 
đang chữa bệnh, tôi đi bộ hàng ngày, bất kể thời tiết 
dưới 0 độ hay 100 độ. 

Tôi hình dung sự chữa lành của mình khi đi bộ và 
tập thở sâu trong ít nhất 10 phút – vào bằng mũi và thở 
ra bằng miệng, nín thở trong 5 giây mỗi lần. Cách thở 
này thực sự hữu ích để đưa oxy vào cơ thể; mọi tế bào 
trong cơ thể bạn đều cần oxy và ung thư ghét điều đó. 

Tôi không thấy ai ở Viện Kushi đi bộ nhiều như tôi khi 
tôi ở đó, và tôi dường như tiến bộ nhanh hơn rất nhiều với 
việc đó. Tôi đã đi bộ hàng giờ đồng hồ vào cuối tuần và 
chỉ cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi tập thể dục và hòa 
mình vào thiên nhiên. Tôi tham gia các nhóm và đi bộ 
đường dài qua các ngọn núi; cảm giác được ở bên những 
người cùng chí hướng và lấy lại vóc dáng thật là tốt.

Đi bộ nào
Tôi tin rằng đi bộ cũng quan trọng như một phương 
pháp ăn uống lành mạnh để chữa bệnh và ngăn ngừa 
các vấn đề sức khỏe. Chỉ cần 30 phút kích hoạt hoàn 
toàn hệ thống bạch huyết, kích hoạt quá trình chống 
lão hóa, kích hoạt sửa chữa DNA, tăng tuần hoàn và 
khả năng vận động, cải thiện giấc ngủ và nâng cao 
tâm trạng của bạn bằng cách phóng thích endorphin 
(chất giảm đau nội sinh) tương tự như tập thể dục 
cường độ cao mà không làm căng cơ thể. Sau khi bắt 
đầu, bạn có thể nghiện nó, nhưng đó là một chứng 
nghiện lành mạnh – đó là cách cơ thể cho bạn biết nó 
cần gì để phát triển lành mạnh. 

Nếu bạn đang muốn giảm cân và lấy lại vóc dáng, 
bạn có thể tăng thời gian đi bộ của mình lên một giờ 
mỗi ngày một lần để làm săn chắc cơ bắp và kích hoạt 
các enzym đốt cháy chất béo, hoặc hai lần một ngày 
để giữ cho cơ bắp hoạt động suốt 24 giờ. Cá nhân tôi 

biết có những người đã giảm tới 40 pound chỉ bằng 
cách đi bộ một giờ mỗi ngày.

Đừng bắt cơ thể phải vận động quá sức 
Khi đến phòng tập thể dục, tôi thấy rất ít người ở độ 
tuổi nghỉ hưu, nhưng việc vận động lại rất quan trọng 
khi chúng ta già đi. Bạn không bao giờ quá già để bắt 
đầu vận động và cải thiện sức khỏe cũng như tâm 
trạng của mình. Điều đáng chú ý là bạn có thể giảm 
căng cứng và tăng cường khả năng vận động chỉ với 
các động tác kéo giãn kiểu yoga và hít thở sâu. Bạn 
không cần phải thực hiện bất kỳ bài tập hợp thời và 
vất vả nào; đi bộ là điều tự nhiên đối với cơ thể chúng 
ta và không cần thời gian hồi phục.

Tôi đã từng tập luyện vất vả thông qua việc chạy 
đường dài, đạp xe và nâng tạ. Tôi say mê với lượng 
endorphin (chất giảm đau nội sinh) cao đó, nhưng cảm 
thấy mệt mỏi bất cứ khi nào tôi không tập thể dục. 
Tôi đã làm cho tuyến thượng thận của mình kiệt sức 
và tôi đã chạy đến cạn kiệt năng lượng. Tôi nhận được 
lượng endorphin tương tự khi đi bộ, nhưng cơ thể tôi 
phải chịu hậu quả mà nó gây ra khi tôi đẩy mình vào 
trạng thái quá sức. Đi chân trần trên cỏ hay trên đất 
cát thậm chí còn tốt hơn; nó cho phép bạn hấp thụ các 
điện tử từ trái đất và sạc lại cho các tế bào của bạn, và 
tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giúp bạn tạo ra Vitamin 
D, thứ mà rất nhiều người trong chúng ta đang thiếu.

James Templeton là nhà sáng lập của hệ thống y tế Uni 
Key Health Systems vào năm 1992 và quỹ sức khỏe 
Templeton Wellness Foundation, với nỗ lực cống hiến 
và giúp đỡ mọi người đạt được những lợi ích sức khỏe. 
Bài viết này lần đầu được đăng trên trang Templeton 
Wellness Foundation Blog.

Tân Dân biên dịch

KHỎE TỰ NHIÊN

L.A. BẢO HIỂM
9191 Bolsa Ave, #212, Westminster, CA 92683

(Trong khu chợ Á�  Đông, đo� i diện Phước Lộc Thọ)

1. BÁ� O HIỂ� M XE
2. BÁ� O HIỂ� M NHÀ
3. BÁ� O HIỂ� M NHÂN THỌ
4. BÁ� O HIỂ� M SỨC KHỎE
5. CÁ� C LOẠI BOND

GIÁ BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN
(Á) Cho người làm chủ xe (Nam và Nữ)

• 1 chie�u: $295/năm
• 1 chie�u rưỡi: $390/năm

(B) Cho người không làm chủ xe
• Nam trên 25 tuo� i: $290/năm
• Nam dưới 25 tuo� i: $350/năm

Xin gọi: 
JULIE TRƯƠNG

(Insurance Broker)

(714) 373–2437

Giờ làm việc: (6 ngày trong tuần)
Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều

• Nhận tấ� t cả các loại bảo hiể�m, Mểdicấl & Mểdicấrể
• Giấo thuo� c để�n nhà miể�n phí�
• Bán các loại thuo� c không cấ�n toấ (OTCs) và những 

sản phấ�m sức khỏể thuo� c bo�
• Nhận chí�ch ngừấ và cung cấ�p các dịch vụ khác

GRAND OPENING!
Chúng Tôi Xin Trân Trọng Giới Thiệu 

Nhà Thuo� c Tây:

Bolsa Care Pharmacy
9550 Bolsấ Avể, St 109 
Wểstminstểr, CA 92683

 (Trong khu Wểlls Fấrgo Bấnk, 
sấu lưng nhà hàng Lục Đí�nh Ký)

714–884–4742

Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ hướng 
dẫn tận tâm cho mỗi một bệnh nhân! 

Dược sí� 
Cường Frank Hồ
B.S, Phấrm.D/ 
Phấrmấcist-in-Chấrgể
Public Hểấlth 
Scrểểning Evểnts 
Prểcểptor (Giáo 
Sư) Univểrsity of 
thể Pấcific School 
of Phấrmấcy trong 
nhiể�u năm.

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN TẬP PHÁP LUÂN CÔNG
• Nâng cao sức khỏe và tăng sức đề kháng

• Giảm căng thẳng và mệt mỏi tinh thần
• Nâng cao tâm tính và trí huệ

Đây là phương pháp
tu tâm theo nguyên lý
Chân-Thiện-Nhẫn, và luyện 
thân bằng việc thực hành 5 
bài công pháp dễ tập. Rất 
nhiều người đã tập và có 
kết quả tốt.
Hướng dẫn hoàn toàn miễn 
phí, không cần ghi danh. Có 
cung cấp tài liệu tham khảo 
và đĩa CD hướng dẫn. Quý 
vị có thể coi trực tiếp trên 
website: Falundafa.org

Cần biết thêm chi tiết hoặc cần đĩa CD và tài liệu tham khảo, xin nhắn
hoặc message vào số ĐT: 626-262-3756 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 1: Mile Square Park - 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (góc đường Euclid và 
Warner) vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7:50 AM - 9:30AM. L/L: 714-401-7373 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 2: Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                                                          
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                                                 
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM.  L/L: 626-376-0966 (English) 

• Địa điểm 4: Liberty Park – 900 S 600 E, Salt Lake City, UT 84105.                                                      
Sat & Sun 7:55AM – 10:00AM. L/L: 801-897-8865 (Tiếng Việt, English) 

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:
www.falundafa.org/contacts

NHÀ BÁN GẦN LITTLE SÀI GÒN.  $1,600,000. 1,980sf. Đất 30,000sf có 
thể xây thêm nhiều căn. Khu dân cư yên tĩnh, gần trường học, chợ.

BÁN 8 UNITS LOS ANGELES. $1,799,000. 5,640sf. Lot 9,231sf, 12br, 8 
ba. Thu $110,208/năm. Người mướn trả tiền thuê đúng thời hạn.

BÁN 4 UNITS STANTON. $1,800,000. 4,360sf. Lot 7,841sf. Người mướn 
trả tiền thuê đúng thời hạn. Thu $93,600/năm.

NHÀ BÁN GARDEN GROVE. $850,000. 1,289sf. 4 br, 3 ba. 2 tầng, trên 
lầu 2br, 1ba; dưới lầu 2br, 2ba. Mới tân trang năm 2019: sàn, mái, cổng mới. 
4 chỗ đậu xe. Gần trường học, Costco, khu mua sắm, chợ Đà Lạt, City Hall.

BÁN NHÀ HÀNG GARDEN GROVE. $350,000, 2,400sf. 98 chỗ ngồi, tiền 
thuê $5,400, mướn phố đến tháng 9/2022 và thêm 5 năm, có license beer.

Một số nhà biệt lập, commercial building, townhouse, ADU, condo, đất 
thổ cư, đất thương mại. Các cơ sở thương mại như nhà hàng, tiệm giặt ủi, 
tiệm phở, tiệm rượu.

Xin Gọi Cho:
Broker An Nguyễn, DRE#00847066

Tác phẩm Chinh Chiến Điêu Linh của nữ phóng viên chiến trường Kiều 
Mỹ Duyên viết về cuộc chiến của những người lính Miền Nam Việt Nam.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: tác giả Kiều Mỹ Duyên sắp ra mắt sách mới 
Hoa Cỏ Bên Đường. Tác phẩm gồm những phóng sự về cuộc sống ở hải 
ngoại của người Việt Nam. Xin mời quý vị đón xem.

Quý đồng hương có nhà cho thuê cần người đứng ra quản lý xin liên 
lạc Broker Ana Nguyễn tại văn phòng Ana Real Estate. Dịch vụ quản lý 
nhà cho thuê bao gồm tư vấn để chuẩn bị nhà cho thuê, quảng cáo tìm 
khách thuê trên báo, đài, internet. Đưa khách đi thuê nhà, nhận đơn xin 
thuê nhà, kiểm tra credit, thu nhập và nhân thân.
Quản lý hàng tháng gồm thu tiền rent từ khách thuê và quản lý sửa 
chữa nhà khi cần thiết.

SANG TÊN NHÀ, ĐẤT HOẶC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI CHO NGƯỜI THÂN
Quý vị đồng hương muốn sang tên nhà đang ở hoặc nhà đầu tư cho 
con, cho người thân đứng tên. Nếu muốn sang tên cơ sở thương mại 
hoặc đất cho người trong gia đình. Chúng tôi có hướng dẫn làm giấy 
tờ và chỉ lấy một lệ phí hợp lý.

10900 Westminster Ave #10
Garden Grove, CA 92843

Mobile:
714-260-5884

Fax:
714-636-2298

Phone:
714-636-2299

Chăm sóc đôi chân cho người cao tuổi Đi bộ để có một 
cuộc sống khỏe 
mạnh và lâu dài

COVERED CALIFORNIA
. Bảo hiểm y tế sức khỏe

MEDICARE
. Ghi danh Part A, B, C, D
. Giúp giảm trả tiền cho Part B
. Giúp đổi hoặc ra khỏi tổ hợp

SERVICES (Điền đơn)
. Medi-Cal / Medicare
. Tiền Hưu / SSA
. Medi-Cal Annual Renewal
. Thay đổi địa chỉ
. Điền đơn cho thẻ Handicap
. Đóng tiền thuế lưu hành xe

LIFE INSURANCE & ANNUITY
. Bảo hiểm nhân thọ term
  10yr, 15yr, 20yr, 30yr.
. Bảo hiểm được hưởng 
  ngay khi còn sống.
. Bảo hiểm hậu sự trọn gói
. Quỹ đầu tư hưu trí 
. Giúp hoạch định 401k, IRA

VĂN PHÒNG CÓ LUẬT SƯ        
CHUYÊN LO VỀ

. Tai nạn xe cộ, thương tích,     
  chỗ làm, trục xuất, hình sự, 
  ly dị, phân chia tài sản, ...

Annie Lam
CA LIC #0I28989

vui lòng lấy hẹn trước

714-478-1209

Mạng Internet TV

Điện thoại Bảo vệ

GIA 
ĐÌNH

KINH 
DOANH+

HOME BUSINESS

Chúng tôi cung cấ�p cho 
bạn các dịch vụ giấ đì�nh và 
doấnh nghiệp chấ� t lượng 
cấo nhấ� t, hãy đăng ký ngấy 
bây giờ và hỏi ve�  chi tie� t cài 
đặt mie�n phì�, và tận hưởng 
quye�n sử dụng Hot Spot.

Đường dây nóng: 
281–241–7488

100MBPS

$3499

Internet to� c độ cấo

/MO.

Hợp đo� ng 12 tháng

KHUYẾN MẠI

các dây thần kinh ở bàn chân, khiến bạn 
dễ dàng bỏ qua những vết thương nhỏ khi 
chúng bưng mủ và diễn biến nặng hơn.

Vì những lý do này, những người 
bệnh tiểu đường phải hết sức thận trọng 
trong việc chăm sóc chân, đặc biệt nếu 
họ đã bị bệnh trong vài năm. Dưới đây 
là một số mẹo để chăm sóc cho đôi chân 
khỏe mạnh:

Điều trị tốt bệnh tiểu đường. Giữ 
lượng đường trong máu của bạn trong giới 
hạn, với sự giúp đỡ của nhóm chuyên viên 
y tế chăm sóc sức khỏe cho bạn.

Giữ bàn chân của bạn sạch sẽ. Rửa 
chân hàng ngày bằng nước ấm và lau khô 
cẩn thận. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng 
ẩm để giữ cho da không bị khô, nhưng 
đừng quên ngón chân của bạn. Mang vớ 
mềm có khả năng thấm hút tốt, tốt nhất 
được làm bằng sợi tự nhiên như bông và 
thường xuyên thay vớ. 

Kiểm tra bàn chân của bạn mỗi 
ngày. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức 
nếu bạn tìm thấy một tổn thương nhỏ 
như vết chai hoặc nếu bạn có một vết cắt, 
vết xước, vết phồng rộp hoặc vết bầm tím 
không bắt đầu lành trong vòng một ngày. 
Không bao giờ sử dụng dung dịch không 
kê đơn để loại bỏ vết chai.

Luôn mang vớ và giày khi bước đi. Đi 
chân trần có thể gây ra những vết thương 
nhỏ có thể không lành hẳn – và đi vớ vào 
ban đêm nếu chân bạn bị lạnh. Ngoài ra, 
hãy chắc chắn rằng lớp lót bên trong của đôi 
giày của bạn được êm ái, và cắt tỉa cẩn thận 
móng chân của bạn mỗi tuần.

Giữ cho máu lưu thông. Khi mỏi 
chân, bạn hãy ngồi xuống và kê chân lên 
một lúc. Lắc lư ngón chân và mắt cá chân 
trong vài phút, hai hoặc ba lần mỗi ngày. 
Không ngồi bắt chéo chân trong thời gian 
dài, và trên hết, không hút thuốc.

Ông Chris Woolston viết về sức khỏe và 
khoa học cho tạp chí Nature, AFAR, tạp 
chí Knowable, và Los Angeles Times, và 
gần đây ông đã có buổi nói chuyện TED về 
những áp lực đối với các nhà nghiên cứu 
trẻ tại Đại học Luxembourg … Ông đã đóng 
góp hàng trăm bài báo cho Thư viện sức 
khỏe và Limehealth.

Thu Anh biên dịch

SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Giữ đôi chân 
khỏe mạnh khi 

về già là điều rất 
quan trọng.

Tập thể dục thường xuyên giúp giữ cho não bộ, cơ thể và tâm trí của 
chúng ta nhạy bén và khỏe mạnh.
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thể nghiệm sâu sắc của anh Trần trong 
nhiều năm tập luyện vũ đạo.

Anh luôn thực hiện theo lời dạy của 
giảng viên, “Muốn học nghệ phải học 
làm người trước.” Với mỗi vai diễn, anh 
luôn ghi nhớ một điều, để thể hiện hoàn 
hảo đặc tính của nhân vật thì phải học 
được “cái thần” của họ, cho đến khi đạt 
đến trình độ “diễn mà như không diễn”, 
bởi vì bản thân người nghệ sĩ đã hóa thân 
thành nhân vật đó rồi.

Một số khán giả sau khi xem vở kịch 
Nhạc Phi do anh Trần thể hiện, đã bình 
luận, “Dường như người nghệ sĩ ấy đã 
làm sống lại đại anh hùng Nhạc Phi 
vậy! Mấy ngày nay, tâm tư của tôi giống 
như trôi theo hình tượng Nhạc Phi 

mà anh ấy khắc họa, 
hòa mình vào đoạn 

lịch sử bi tráng thời 
quá khứ!”

Trong phần bình luận 
phía dưới của video “Ngôi sao 

của Shen Yun – Trần Hậu Nhậm,” 
một người dùng tên là Robert Jia đã 

viết, “Anh ấy đúng là bậc thầy trong 
những bậc thầy! Trong vũ đạo kết hợp 
cả nhu và cương, rất phù hợp để diễn tả 
những nhân vật anh hùng trong truyền 
thống Trung Quốc.”

Trong quá trình luyện tập múa cổ 

điển Trung Quốc và trở thành một ngôi 
sao quốc tế, anh Trần Hậu Nhậm cũng 
đã học hỏi và nắm vững tuyệt kỹ “Thân 
đới thủ, khố đới thối” (thân dẫn động tay, 
hông dẫn động chân). Anh vẫn kiên trì rèn 
luyện để thực hiện hoàn hảo kỹ năng này.

Anh Trần cho biết, “Sự kết tinh văn 
hóa ‘thần hình hợp nhất’ này, chỉ có thể 
là Thần đã ban cho con người.”

Múa cổ điển Trung Quốc của Shen 
Yun đã dẫn đầu một xu hướng nghệ thuật 
mới và trở thành thể loại vũ đạo danh giá 
nhất trên sân khấu quốc tế hiện nay.

Nhân sinh như vở kịch, mà kịch lại 
giống như nhân sinh. Các ngôi sao vũ 
đạo Shen Yun có thể tái hiện một cách 
sinh động nhiều vai diễn trong đại vũ đài 
lịch sử 5,000 năm của Trung Quốc, còn 
mỗi người chúng ta trong vai trò là cha, 
là mẹ, là con, là thầy cô, đồng nghiệp… 
chẳng phải cũng đang đóng những vai 
diễn khác nhau trên sân khấu của chính 
mình hay sao?

Mặc dù nhân sinh không có kịch bản 
soạn sẵn để tham khảo, nhưng sự cống 
hiến miệt mài của các nghệ sĩ múa Shen 
Yun, phải chăng là để truyền cảm hứng 
cho chúng ta diễn tốt những vai diễn này 
của chính mình?

Minh Phương biên dịch

DAI BING, EDWARD-DYE / EPOCH TIMES

Nghệ sĩ Trần Hậu Nhậm trong vở diễn 
“Nhạc Phi trung nghĩa”, anh đã đạt giải 
Quán quân trong phần thi dành cho 
nhóm thanh niên của cuộc thi Múa cổ 
điển Trung Hoa quốc tế.

 “Sự kết tinh 
văn hóa ‘thần hình 

hợp nhất’ này, chỉ có 
thể là Thần đã ban

cho con người.”
- Nghệ sĩ Trần Hậu Nhậm
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Nghệ sĩ Trần Hậu Nhậm chia sẻ bí quyết diễn vai 
các nhân vật anh hùng 
THÁI NHÃ  

Những khán giả từng thưởng thức các 
buổi trình diễn của công ty Nghệ thuật 
Biểu diễn Shen Yun đều khen ngợi các 
nghệ sĩ múa một cách chân thành, “Họ 
có thân thủ khỏe khoắn, kỹ thuật múa 
đạt độ chính xác rất cao!”

Xem xong các tiết mục Shen Yun, các 
khán giả thường lưu luyến chưa muốn 
rời khỏi khán phòng và mong sớm được 
gặp lại đoàn nghệ thuật. Khán giả còn 
khám phá ra những nội hàm sâu xa đằng 
sau mỗi tiết mục.

Nhiều người thốt lên, “Tôi rất cảm 
động! Đây quả là hành trình hiểu về văn 
hóa truyền thống Trung Hoa!”

“Không hổ danh là vũ điệu của Thần! 
Đúng là danh bất hư truyền!”

Vậy những nghệ sĩ của Shen Yun đã 
trình diễn những kỹ thuật gì? Họ làm 
thế nào để diễn tả những câu chuyện 
một cách lôi cuốn và truyền tải được nội 
hàm văn hóa uyên thâm đến người xem? 
Những chia sẻ của nghệ sĩ múa nổi tiếng 
sẽ phần nào giải đáp câu hỏi này cho 
chúng ta. 

Trần Hậu Nhậm – Ngôi sao vũ 
đạo của Shen Yun
Khoác áo bào trắng, tay cầm trường 
kiếm, tung người trên không, anh Trần 
Hậu Nhậm đã hóa thân thành nhà thơ 
tiên Lý Bạch. 

Vận áo giáp vàng, tay cầm trường 
thương, múa võ điêu luyện, anh vào vai 
anh hùng Nhạc Phi dũng mãnh chống 
quân Kim. 

Dù tham gia các cuộc thi vũ đạo quốc 
tế hay đứng trên sân khấu quốc tế của 
Shen Yun, những màn biểu diễn của anh 
đều khiến khán giả cảm thấy xúc động.

Trên sân khấu quốc tế Shen Yun cũng 
như trong các lần tham gia Cuộc thi Vũ 
đạo Cổ điển Trung Hoa quốc tế, anh Trần 
Hậu Nhậm hóa thân thành các văn nhân 
võ tướng trong những tác phẩm như 
“Lý Bạch Ngộ Tiên”, “Hàn Diêu”, “Bức 
Thượng Lương Sơn”,  “Nhạc Phi trung 
nghĩa”, “Lâm Xung dạ bôn”, v.v. Nhờ tài 
năng xuất chúng, kỹ thuật điêu luyện, 
anh đã thể hiện thành công nét tinh hoa 
của “vũ võ đồng nguyên” (vũ đạo và võ 
thuật có cùng nguồn gốc).

Anh Trần cho rằng, 
biểu diễn kỹ thuật chỉ 
là phương tiện, còn 
thách thức lớn 
nhất đối với người 
nghệ sĩ là phải nắm 
bắt và diễn tả được nội 
tâm của nhân vật.

“Học múa cổ điển Trung Quốc không 
chỉ đơn thuần là luyện động tác tư thế, 
mà còn cần phải cảm thụ sâu sắc vẻ đẹp 
tinh tế và nội hàm đằng sau nó.” Đây là 

SHEN YUN


