
CONRAD BLACK

Đã đến lúc cần xem 
xét trên thực tế 
về căn nguyên và 
mục đích của cuộc 

chiến Ukraine.
Vấn đề căn bản là quyết định 

tối hậu tách ra khỏi Nga của 14 
nước cộng hòa và dẫn đến sự tan 
rã của Liên bang Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) vào 
năm 1991. Nga chưa bao giờ thừa 
nhận tính hợp pháp của những 
ly khai đó, và chúng đã được kết 
thúc một cách vội vàng bởi các 
chính phủ và các cơ quan lập 
pháp của các khu vực tài phán 
đó, thiếu các thủ tục chính thức 
và hợp pháp cần phải có cho sự 
chia tách của các quốc gia.

Khi Liên Xô tan rã như cái 

JOSEPH MERCOLA

Khi nỗi hoang mang lo lắng về 
đại dịch COVID dịu bớt trên khắp 
thế giới, thì chúng ta đột nhiên 
lại nhìn thấy những cảnh báo về 

bệnh đậu mùa khỉ và sự cần thiết 
phải có vaccine. Trước khi bắt 
đầu lo lắng không đâu, quý vị nên 
biết những điều này.

Cùng điểm qua câu chuyện này nhé:
• Khi nỗi hoảng sợ về COVID-19 

đang lắng xuống, vừa hay một 
“đại dịch” khác lại sẵn sàng ập 
tới. Lần này là bệnh đậu mùa 
khỉ, một bệnh nhiễm trùng nhẹ 
thường tự khỏi sau ba đến bốn 
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Đức của người quân 
tử: Ôn nhu như ngọc, 
càng mài càng sáng

Đằng sau người 
đàn ông mạnh mẽ 
là người phụ nữ                  
dịu dàng

PUBLIC DOMIAN EPOCH TIMES GEORGE MARKS/GETTY IMAGES
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HOA KỲ

S&P 500 rơi vào ‘thị trường giá xuống’ 
– Những điều quý vị cần biết

Khuất tất nào đằng sau 
tuyên truyền về bệnh 
đậu mùa khỉ?

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

SERGEY BOBOK / AFP VIA GETTY IMAGES

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 14/06/2022.

Một quân nhân Ukraine giữ vị trí không xa thị 
trấn Chuguiv của Ukraine, thuộc vùng Kharkiv 
vào ngày 9 tháng 6 năm 2022. 

Xem tiếp trang 10

CĂN NGUYÊN VÀ
MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC 
CHIẾN UKRAINE

Xem tiếp trang  12

BÌNH LUẬN

HOA KỲ

Điểm tín dụng xã hội
đang xuất hiện

tại Hoa Kỳ?
Các tiểu bang chống lại bằng các luật cấm phân biệt

đối xử chính trị của các ngân hàng, các công ty bảo hiểm
XEM  BÀI VIẾT TRANG 4

RICK FISHER 
 

Cuối tháng này, Hải 
quân của Quân đội 
Giải phóng Nhân 
dân Trung Quốc dự 

kiến   sẽ hạ thủy hàng 
không mẫu hạm thứ ba. Chiếc 
“mẫu hạm mui phẳng” đầu tiên 
của lực lượng này có khả năng 
thực hiện các hoạt động cất cánh 
hoặc hạ cánh thông thường.

Với chiếc hàng không mẫu hạm 
mới này và nhiều chiếc khác đang 
chuẩn bị nối đuôi nhau ra mắt, 
Trung Cộng sẽ bắt đầu sử dụng 
các nhóm tác chiến hàng không 

TRUNG QUỐC

Trung Cộng hạ 
thủy hàng không 
mẫu hạm thứ ba

Xem tiếp trang 26

GARY BAI

Trong khi người Mỹ đang dùng 
thử những món ăn mới nhất của 
Starlink trên những chiếc xe RV 
của họ, thì một chuyên gia không 
gian cho biết Vệ tinh Starlink của 
ông Elon Musk đang khiến Trung 
Cộng “rất lo sợ” vì công ty kinh 
doanh internet vệ tinh SpaceX là 
người “duy nhất” trong lĩnh vực 
này hiện nay – nếu nói đến cuộc 
đua không gian chiến lược giữa 
Trung Quốc và Hoa Kỳ.

“Điều quan trọng là phải 

MỸ - TRUNG

Chuyên gia: Trung Cộng 
‘rất sợ’ Vệ tinh Starlink 
của Elon Musk 

Xem tiếp trang 24

ANDREW MORAN 

Chưa đầy một tháng sau khi chỉ 
số S&P 500 tạm thời rơi vào vùng 
giảm, chỉ số thị trường chứng 
khoán chuẩn chính thức rơi 
vào thị trường giá xuống (bear 
market) vào lúc kết thúc giao dịch 
hôm 13/06.

Từ đầu năm đến nay, S&P 
500, bao gồm Apple, Berkshire 
Hathaway, và Tesla, đã giảm gần 
22%. Chỉ số này hiện tham gia vào 
thị trường giá xuống cùng với Chỉ 
số Tổng hợp Nasdaq thiên về công 
nghệ. Nasdaq đã giảm mạnh 31% 
trong năm nay. 
Xem tiếp trang 22
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việc cần được thực hiện – để cố gắng 
hết sức nhằm không cho phép những 
đơn ghi danh [gian lận] này biến thành 
các phiếu bầu – rất phức tạp và tốn thời 
gian, rất rất căng thẳng về nguồn lực,” 
cô nói thêm. “Và đây là các nhân viên 
và quan chức bầu cử lẽ ra nên cần mẫn 
làm việc để điều hành một cuộc bầu cử 
an toàn chứ không phải là đối phó với 
hoạt động tội phạm như thế này.”

 
‘Một vài tác nhân xấu’
Cô Pouquette hy vọng sẽ làm rõ ra rằng, 
không phải tất cả các nhóm ghi danh 
cử tri bên thứ ba đều làm gián đoạn quy 
trình bầu cử.

“Vì vậy, ngay cả khi một số tác 
nhân xấu, như quý vị có thể hình 
dung, khiến mọi người nhìn nhận tiêu 
cực như vậy vào quy trình chung, vốn 
ảnh hưởng đến văn phòng của tôi và sự 
tin tưởng của người dân vào quy trình 
bầu cử… các nhóm bên thứ ba khác 
đang nỗ lực đáng kể để tiếp xúc với cử 
tri cũng như trợ giúp, như quý vị biết 
đấy, cho quy trình dân chủ.”

 “Tôi luôn nói với mọi người rằng họ 
nên rất tự hào khi bỏ phiếu ở Arizona, 
bất kể sự tiêu cực xoay quanh các cuộc 
bầu cử, bởi vì chúng tôi làm việc thực 
sự chăm chỉ. Thế nên tôi muốn mời 
mọi người đến xem quy trình tại đây, 

từ tầng dưới cùng để thực sự hiểu được 
những gì chúng tôi làm để xác minh, 
xác minh lại, xác minh lại lần thứ ba và 
kiểm chứng. Đó chỉ là những hoạt động 
thường xuyên diễn ra hàng ngày trong 
chu trình ở đây,” cô Pouquette nói.

“Tôi thực sự cảm thấy rằng điều đó 
đã bị bỏ bê không chú ý; quý vị biết đấy, 
các quan chức bầu cử cứng cỏi như thế 
nào nào, họ can đảm đến mức nào, và 
thực hiện loại công việc này mỗi ngày, 
bất chấp các phản ứng chỉ trích.”

Trong một thông tri ngày 13/06, 
Quận Yuma thông báo rằng Pouquette 
sẽ từ chức với tư cách là Chánh lục sự 
được bầu của Quận, có hiệu lực từ ngày 
18/07, và “theo đuổi một cơ hội mới 
trong một cơ quan của Quận Yuma”.

Tuyên bố cho biết: “Cô Pouquette 
lần đầu tiên được bầu làm Chánh lục 
sự của Quận vào năm 2008 và kể từ 
thời điểm đó, đã có những tiến bộ đáng 
kể đối với việc ghi danh cử tri và quản 
trị bầu cử ở Quận Yuma, bao gồm cả 
việc tích hợp hai văn phòng dưới sự 
lãnh đạo của cô ấy năm 2018. Cô ấy đã 
là một nhà vận động không mệt mỏi 
cho cử tri Quận Yuma, cho an ninh 
và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử cũng 
như cải tiến quy trình.”

Doanh Doanh biên dịchNgười nhập cư bất hợp pháp sẽ được cấp giấy 
phép lái xe ở Massachusetts
Người nhập cư bất hợp pháp ở Massachusetts sẽ được Tiểu 
bang Vùng Vịnh này cấp giấy phép lái xe sau một nỗ lực tranh 
chấp kéo dài.

Thượng viện của tiểu bang này đã tiếp nối một cuộc bỏ phiếu 
trước đó tại Hạ viện để bỏ qua sự phủ quyết gần đây của Thống 
đốc thuộc Đảng Cộng Hòa Charlie Baker đối với dự luật cấp giấy 
phép lái xe cho người nhập cư bất hợp pháp. Ông Baker bày tỏ lo 
ngại rằng điều này có thể dẫn đến việc những người không phải 
là công dân ghi danh bỏ phiếu.

Đạo luật này của Massachusetts, tên là Đạo luật về Sự Di 
Chuyển cho Công Việc và Gia Đình, có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

Theo một phân tích gần đây của 
Moody’s Analytics, tình trạng lạm 
phát cao nhất trong nhiều thập niên 
khiến người Mỹ phải tiêu tốn thêm 
khoảng 460 USD/tháng.

Các loại vaccine COVID-19 có thể bị ngừng 
sử dụng vì chứng viêm tim
Theo các bức thư điện tử mà The Epoch Times thu thập được, 
một quan chức quân đội Mỹ đã dự đoán rằng việc chích ngừa các 
loại vaccine COVID-19 của hai hãng dược phẩm Moderna và Pfizer 
có thể bị gián đoạn nếu có thêm nhiều trường hợp viêm tim được 
phát hiện sau khi chích ngừa.

Ông Harry Chang, một trung tá Lục quân Hoa Kỳ, đã đưa ra dự 
đoán này hôm 27/04/2021 — cũng là ngày mà Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết cơ quan này không nhận 
thấy tín hiệu cảnh báo an toàn khi nói đến bệnh viêm tim trải nghiệm 
sau khi chích vaccine COVID-19. Ông Chang lưu ý về quyết định tạm 
ngưng sử dụng vaccine Johnson & Johnson vì gây đông máu và cho 
biết sự gia tăng trong số lượng các vấn đề về viêm tim có thể dẫn đến 
một quyết định tương tự đối với các loại vaccine khác.

Thư điện tử này là một trong 19 trang tin nhắn mà The Epoch Times 
thu thập được thông qua một yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin.

Đồng tiền rial của Iran giảm 
xuống mức thấp kỷ lục
Hôm 12/06, đồng rial, đồng tiền pháp 
định của Cộng hòa Hồi giáo Iran, được 
giao dịch với một giá trị thấp nhất kể từ   
trước đến nay so với đồng dollar Hoa Kỳ. 

Hậu quả kinh tế từ việc Hoa Kỳ rút khỏi 
thỏa thuận hạt nhân Iran và cuộc chiến Nga-

Ukraine đang gây ra tình trạng khó khăn triền 
miên ở quốc gia Trung Đông này.

Đồng rial được ghi nhận giao dịch ở tỷ giá 
332,000 rial đổi 1 USD, tăng 4,500 đồng so với một 
ngày trước đó, lập kỷ lục mới về giá trị thấp nhất 
được ghi nhận của tiền Iran. 

CDC: Số ca nhiễm đậu mùa khỉ ở 
Hoa Kỳ tăng lên 45 
Theo CDC Hoa Kỳ, các ca bệnh đậu mùa khỉ ở Hoa Kỳ 
đã tăng hơn gấp đôi, trong khi người đứng đầu cơ quan 
này xác nhận rằng chủng virus này không lây truyền qua 
đường không khí.

Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky, cho biết 
trong một cuộc họp báo, hiện nay 15 tiểu bang và Thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn đã ghi nhận ít nhất 45 trường hợp. Bà cho 
biết thêm, khoảng 1,300 ca nhiễm virus đã được phát 
hiện trên khắp thế giới bên ngoài một số quốc gia Phi 
Châu, nơi chủng virus này là bệnh đặc hữu.

đã bị Bộ Ngân khố tiểu 
bang West Virginia cảnh 

báo rằng họ có thể vi phạm 
một luật mới của tiểu bang này 

nhằm ngăn chặn [các cơ quan của] 
tiểu bang kinh doanh với các tổ chức 

tài chính đang tẩy chay các công ty 
năng lượng.

Dữ liệu từ Bộ Ngân khố do Dân biểu Ted Budd (Cộng 
Hòa-North Carolina) tiết lộ rằng ít nhất 863 triệu USD 
trong các khoản thanh toán hỗ trợ tác động kinh tế theo 
Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ của Tổng thống Joe Biden 
đã được trao cho hơn 597,000 tù nhân hồi năm 2021.

Theo World Population 
Review, khoảng 2.1 tỷ người, 
tương đương khoảng 30% 
dân số thế giới, được cho

là bị béo phì.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona Sonny Borrelli (phải) cầm một mẫu lá phiếu hiện hành tại phiên điều trần của 
Ủy ban Arizona về Chính phủ ở Phoenix hôm 24/01/2022. Ông Borrelli là người bảo trợ chính của dự luật thiết lập 
các biện pháp để bảo đảm an ninh cho các lá phiếu.

ALLAN STEIN/THE EPOCH TIMES
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Thưa Quý độc giả,

Đối với hầu hết chúng 
ta, điểm tín dụng 
xã hội là điều gì 
đó rất xa vời, chỉ 

giới hạn ở các quốc gia như 
Trung Quốc cộng sản. Nhưng 
như Kevin Stocklin đã chỉ ra 
trong câu chuyện chính của tuần này, chấm 
điểm kiểu như vậy đang đến rất gần chúng ta.

Điểm số về môi trường, xã hội và quản trị 
(ESG) đã được sử dụng trong nhiều năm để 
đánh giá các doanh nghiệp, giờ đây có thể 
được áp dụng để đo lường các tác động đến môi 
trường của từng cá nhân.

“Họ không thể thông qua Thỏa thuận Xanh 
Mới tại Quốc hội Hoa Kỳ ... nhưng các ngân 
hàng chắc chắn có thể thực thi điều này,” 
Dân biểu J.D. Bernardy của tiểu bang New 
Hampshire nói với The Epoch Times.

“Trên thực tế, các ngân hàng, các công ty 
quản trị tài chính và các công ty bảo hiểm lớn 
đang quyết định việc chúng ta sẽ có thể sống 
như thế nào. Họ đang trở thành các cơ quan 
lập pháp mới của chúng ta.”

Đọc bài viết trên trang Nhất.
S&P 500 chính thức rơi vào thị trường 

giá xuống sau khi giảm 22% trong năm nay, 
liệu chúng ta có đang bước vào một cuộc suy 
thoái không thể tránh khỏi? Nhà kinh tế Peter 
Atwater tin rằng Hoa Kỳ đã bước vào một cuộc 
suy thoái; ông cũng cho rằng khi tín dụng bị 
thắt chặt hơn, nhiều công ty sẽ gục ngã. 

Cũng trong ấn bản tuần này, hãy đọc bài 
phỏng vấn cô Keri Smith, người từng là ‘chiến 
binh công bằng xã hội’ đã vượt qua nỗi sợ để 
lên tiếng kể về câu chuyện của cô. Đọc bài viết 
trên trang 6.
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LUCKY STARS FINANCIAL
12666 Brookhurst St., #230 

Garden Grove, CA 92840

14361 Beach Blvd., #209
Westminster, CA 92683

(714) 699–9289

MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

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

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

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

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

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

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

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

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

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

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

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

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN

GARY BAI

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền 
với The Epoch Times, chánh lục 

sự tại Văn phòng Cảnh sát trưởng 
Quận Yuma đã cung cấp thêm thông 
tin chi tiết về việc các biểu mẫu ghi 
danh gian lận có thể ảnh hưởng 
đến cuộc Bầu cử Sơ bộ năm 2022 và 
những nỗ lực mà cô và nhóm của 
cô đang thực hiện để cải thiện quy 
trình này.

“Cuộc bầu cử sơ bộ của chúng ta 
là vào ngày 02/08. Chúng tôi đã nhận 
được các đơn ghi danh được điền một 
cách gian lận,” cô Robyn Stallworth 
Pouquette, chánh lục sự của Quận 
Yuma, người giám sát việc ghi danh cử 
tri và bỏ phiếu sớm của quận, nói với 
The Epoch Times trong cuộc phỏng vấn 
hôm 07/06. “Đó là vấn đề phổ biến ở 
Quận Yuma, và điều đó thật đáng tiếc.” 

Những cáo buộc của cô Pouquette 
được đưa ra cùng với những lời kể của 
các nhân chứng khác. Các cáo buộc 
gian lận về việc bỏ phiếu là trọng tâm 
của 16 cuộc điều tra đang diễn ra tại 
văn phòng cảnh sát trưởng.

Một tuyên bố hôm 11/05 của văn 
phòng cảnh sát trưởng cho biết, theo 
như quan sát thì “đặc điểm của các biểu 
mẫu ghi danh cử tri bị gian lận” gồm 
các hành động bị cáo buộc như mạo 
danh, ghi danh sai sự thật, bỏ phiếu 
trùng, và sử dụng gian lận các phiếu 
bầu khiếm diện.

Mặc dù cô Pouquette không thể cung 
cấp danh tính của bất kỳ ai vì cuộc điều 
tra đang diễn ra, nhưng cô xác nhận với 
The Epoch Times rằng nhiều trường 
hợp bất thường liên quan đến các tổ 
chức bất vụ lợi hoạt động trên quy mô 
toàn quốc, mà cô tin là “các nhóm vận 
động chính trị”.

“Chúng tôi cảm thấy được khích lệ 
trước việc Văn phòng Cảnh sát trưởng 
Quận Yuma và Văn phòng Chánh lục 
sự hiện đang làm việc cùng nhau để 
điều tra các cá nhân liên quan đến 
việc phá hoại bầu cử,” bà Catherine 
Engelbrecht – người sáng lập nhóm 
bầu cử liêm chính True The Vote – nói 
với The Epoch Times hồi tháng Năm. 
“Chúng tôi đã dành một khoảng thời 
gian tập trung ở Quận Yuma và đã cung 
cấp thông tin quan trọng cho cả chính 
phủ tiểu bang và liên bang. Những gì 
đã và đang xảy ra ở Quận Yuma đang 
diễn ra trên khắp đất nước. Việc nhắm 
mục tiêu vào các cộng đồng dễ bị tổn 
thương và lạm dụng cử tri phải được 
chấm dứt.”

“Rất khó để xác định ai là người 
đang nộp các đơn gian lận này. Nhưng 
tôi biết về hoạt động của các nhóm 
bên thứ ba và tôi đã chia sẻ thông tin 
đó với văn phòng cảnh sát trưởng,” cô 
Pouquette nói về những điều mà cô đã 
chứng kiến.

Những dấu hiệu bất thường
Cô Pouquette nói rằng trong khi các tổ 
chức bên thứ ba (trung gian) kêu gọi 
cử tri ghi danh đã đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ cử tri, họ cũng 
là một điểm yếu trong quy trình bầu cử 
nếu lá phiếu mà họ giúp cử tri gửi đi là 
gian lận – do cố tình hoặc vô ý bóp méo 
mong muốn của cử tri.

“Tôi tin rằng đó là một lỗ hổng của 
hệ thống, với việc gian lận trong ghi 
danh cử tri có thể làm gián đoạn hoạt 
động ghi danh hợp pháp của một cử tri 
đủ điều kiện,” cô nói. “Đó là một quá 
trình rất dễ gây gián đoạn khi chúng 
tôi tập trung vào các cuộc kiểm tra các 
lá phiếu để bảo đảm rằng chúng tôi có 
kiểm chứng với các thông tin lưu trữ của 
mình trước khi phân bổ các lá phiếu.”

“Tôi rất thiết tha với vấn đề này vì 
không có quy định nào phòng ngừa 
các hoạt động ghi danh cử tri của các 
tổ chức bên thứ ba,” cô Pouquette nói. 
“Tôi cảm thấy rằng những tổ chức vận 
động ghi danh cử tri phải chịu trách 
nhiệm với yêu cầu cao hơn.”

Sau khi các tổ chức trung gian này 
gửi đơn ghi danh cử tri mà họ đã thu 
thập được cho văn phòng chánh lục sự, 
cô Pouquette và nhóm của cô sẽ chạy 

các đơn này qua cơ sở dữ liệu toàn tiểu 
bang để kiểm tra lại thông tin nhận 
dạng trên từng lá đơn của cử tri.

Tuy nhiên, cô Pouquette cho biết 
cô đã nhận thấy những dấu hiệu bất 
thường với một số lá đơn mà mình 
nhận được.

“Tôi có thể ngay lập tức nhận ra 
rằng có những cái tên trong những 
biểu mẫu đó là những người mà tôi biết 
là đã được ghi danh. Nhưng người ta 
đang sử dụng danh tính thật của mọi 
người với địa chỉ và ngày sinh giả,” cô 
cho biết. “Một trong số họ là bác sĩ nhi 
khoa của chúng tôi. Một trong số họ là 
một luật sư địa phương, người mà tôi 
quen biết và đã qua đời một khoảng 
thời gian. Một người là trẻ vị thành 
niên mà tôi tin rằng chỉ khoảng 14 
tuổi… Vì vậy, sự việc trở nên rất rõ ràng 
rằng đã có vấn đề.”

“Và sau đó, chúng tôi nhận được 
năm, sáu biểu mẫu ghi danh cho cùng 
một người. Như quý vị có thể hình 
dung, đó là nơi mà chúng tôi cảm thấy 
đang tồn tại một nỗ lực có chủ đích 
nhằm phá vỡ hệ thống và tìm kiếm các 
lỗ hổng,” cô Pouquette cho biết thêm.

Cô Pouquette cho biết họ đã nhận 
thấy có hơn 100 trường hợp bất 
thường như vậy trong quá trình ghi 
danh cho cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022 
và đã gửi thư đến từng địa chỉ được 
ghi trên biểu mẫu ghi danh theo yêu 
cầu của pháp luật.

“Tôi chỉ đơn giản là thấy rằng thật 
không may khi đó là một yêu cầu bởi 
vì chúng tôi biết rằng mình đang gửi 
thư cho những người mà chúng tôi tin 
chắc là không hề tồn tại,” cô cho biết. 
“Chúng ta nên làm việc dựa trên những 
lá đơn ghi danh thực sự, đáng tin cậy 
mà chúng ta có ở quận của mình, thay 
vì dành bất kỳ thời gian hoặc nguồn 
lực nào – mà trên thực tế còn là thời 
gian và nguồn lực đáng kể – cho loại 
hoạt động này.”

 
Luật mới được đề xướng
Cô Pouquette nói thêm rằng sau khi 
cô nhận thấy có một mô hình gian lận 
trong ghi danh vào năm 2016, cô và 
nhóm của cô đã bắt đầu làm việc với 
cơ quan lập pháp Arizona để phát triển 
luật mới nhằm “xác định các thông số 
cho quy định về việc thu hút ghi danh 
cử tri.” Tuy nhiên, cô cho biết những nỗ 
lực này phần lớn đã không thành công.

Cô và nhóm của cô, thông qua tổ 
chức Flinn-Brown Fellowship, đã cùng 
nhau đưa ra các điều khoản mà các 
thành viên Đảng Cộng Hòa ở Thượng 
viện Arizona đã đưa vào một dự luật 
được đề xướng hồi tháng 02/2022, Dự 
luật Thượng viện 1629 (SB1629), vốn sẽ 
quy trách nhiệm cho những người vận 
động ghi danh của bên thứ ba.

“Dự luật này yêu cầu những người 
vận động ghi danh bên thứ ba phải nộp 
các biểu mẫu ghi danh trong vòng năm 
ngày để có khung thời gian về trách 
nhiệm giải trình và bất kỳ hình thức 
gian lận nào đều phải chịu trọng tội cấp 
6,” cô Pouquette nói. “Và như quý vị 
có thể hình dung, luật đó đã gây ra rất 
nhiều tranh cãi.”

Dự luật cũng yêu cầu bất kỳ ai thu 
thập hơn 25 biểu mẫu ghi danh cử tri 
phải xác định danh tính của mình với 
văn phòng Tổng thư ký Tiểu bang để 
văn phòng chánh lục sự có thể liên hệ 
với họ về bất kỳ vấn đề nào với các biểu 
mẫu mà họ đã nộp. Dự luật đã thất bại 
trong lần trình bày thứ ba hồi tháng Ba 
và sẽ được xem xét lại cho một lần trình 
bày khác tại Thượng viện.

“Chúng tôi không muốn hạn chế 
công việc mà các nhóm bên thứ ba thực 
hiện… để thu hút cử tri ghi danh. Tôi 
tin rằng điều đó là quan trọng, và chúng 
ta nên có các nhóm có thể làm được 
điều đó. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy 
rằng chúng ta nên đặt ra các biện pháp 
về trách nhiệm giải trình… để chuyên 
nghiệp hóa quy trình nhằm đem lại sự 
tin tưởng cho cộng đồng. Tôi chỉ đơn 
giản cảm thấy rằng đó là một bước đi 
đúng hướng về giải trình trách nhiệm,” 
cô nói về dự luật.

“Và tôi tin rằng, một lần nữa, công 

Nhân viên bầu cử Arizona 
trình bày về điều tra 
gian lận cử tri

[Úc] sẽ tôn trọng, ngay cả với những 
quốc gia mà chúng tôi có các mối bang 
giao phức tạp. Trong đó có Trung Quốc.

Ông Richard Marles, tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nói rằng tân chính 
phủ trung tả thuộc Đảng Lao Động Úc sẽ dùng ngôn từ mềm 

mỏng hơn với đảng cộng sản cầm quyền của Trung 
Quốc để áp dụng một giọng điệu “tôn trọng”.

Con em của chúng ta đang phải chịu 
đựng và chúng ta đang phải đối mặt 
với một cuộc khủng hoảng sức khỏe 
tâm thần ở đất nước của chúng ta.
Dân biểu Mary Miller (Cộng Hòa-Illinois) trình bày trong một
cuộc họp báo của Hội nghị Tu chính án thứ Hai của Hạ viện
về các vấn đề xã hội đang thúc đẩy các cá nhân
thực hiện các vụ xả súng hàng loạt.

Việc chi tiêu phung phí của chính 
phủ đã thúc đẩy mức lạm phát mà 
giờ đây khiến người dân Utah phải
mất thêm một khoản lên đến
800 USD/tháng.
Thượng nghị sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah)

TIN ĐỘC QUYỀN

Công ty đóng gói thịt heo lớn
nhất Hoa Kỳ đóng cửa nhà máy
ở California
Smithfields Foods Inc., công ty đóng gói thịt heo lớn 
nhất ở Hoa Kỳ, đang rời California do chi phí hoạt 
động cao và tệ quan liêu.

Công ty cho biết trong một tuyên bố ngày 10/06: 
“Smithfield Foods hôm nay thông báo rằng công ty sẽ 
ngừng tất cả các hoạt động thu hoạch và chế biến ở 
Vernon, California vào đầu năm 2023 và, đồng thời 
theo đó sắp xếp hệ thống sản xuất thịt heo bằng cách 
giảm đàn heo nái ở miền Tây.” 

Smithfield cũng có kế hoạch giảm đàn heo 
nái của họ ở Utah và rút các trang trại của họ khỏi 
Arizona và California.

TỶ NGƯỜI

USD/GALLON

Theo AAA, giá trung 
bình trên toàn quốc 
của một gallon xăng 
loại thông thường lần 
đầu tiên chạm mốc 5 
USD hôm 13/06.

Theo các tài liệu mà The New York Post thu thập được, 
Thành phố và tiểu bang New York đã cùng nhau trả hơn 
200,000 USD cho các buổi biểu diễn hóa trang chuyển 
giới ở các trường công lập tại New York kể từ năm 2018.
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KEVIN STOCKLIN 

Khi công nghệ mới được 
phát triển để theo dõi 
hành vi của người dân 
và tạo ra các điểm tín 

dụng môi trường và xã hội, một số 
nhà lập pháp tiểu bang đang gióng 
lên hồi chuông cảnh báo rằng Hoa 
Kỳ có thể đang tiếp nối Trung Quốc 
trong việc áp đặt các xếp hạng 
hành vi đối với công dân của mình.

Trung Quốc đã làm từ năm 2014 
để áp đặt một hệ thống tín dụng 
xã hội đối với người dân nước này 
nhằm giám sát, khen thưởng, và 
trừng phạt người dân tùy theo mức 
độ hành vi của họ tuân theo các 
yêu cầu của chính phủ. Trái ngược 
với Trung Quốc, chính phủ Hoa Kỳ 
bị hạn chế áp đặt các tiêu chí tín 
dụng xã hội đối với người Mỹ do 
truyền thống của họ về các quyền 
tự do theo Hiến Pháp và việc lập 
pháp theo đại diện dân cử.

Nhưng một số nhà phân tích 
cảnh báo rằng việc chấm điểm tín 
dụng xã hội có thể xuất hiện ở Mỹ, 
không phải thông qua các yêu cầu 
của chính phủ, mà thông qua khu 
vực tư nhân – chủ yếu là các ngân 
hàng, công ty bảo hiểm, và công ty 
công nghệ – và các nhà phân tích 
chỉ ra những dấu hiệu đáng ngại 
rằng chấm điểm tín dụng xã hội đã 
bắt đầu xảy ra.

Hôm 24/05, tại Diễn đàn Kinh 
tế Thế giới (WEF), ông J. Michael 
Evans, chủ tịch của công ty công 
nghệ Trung Quốc Alibaba, đã 
thông báo rằng công ty này đang 
phát triển một “thiết bị theo dõi 
dấu vết carbon cá nhân.” (carbon 
footprint: là tổng lượng phát thải 
khí nhà kính đến từ quá trình sản 
xuất, sử dụng và cuối vòng đời của 
một sản phẩm hoặc dịch vụ).

Ông Evans nói: “Thông qua 
công nghệ, chúng tôi đang phát 
triển một khả năng để người tiêu 
dùng đo dấu vết carbon của chính 
họ.” Chương trình này sẽ thu thập 
dữ liệu của các cá nhân về việc “họ 
đang đi du lịch ở đâu, họ đi du lịch 
như thế nào, họ đang ăn gì, họ đang 
tiêu dùng gì.” WEF tổ chức một sự 
kiện thường niên ở Thụy Sĩ gồm các 
nhà lãnh đạo chính phủ và các nhà 
lãnh đạo công ty quyền lực nhất 
thế giới, nơi những người tham 
dự thường đến bằng phi cơ riêng.

WEF cũng đã chào hàng các 
công ty như công ty công nghệ 
Doconomy, bên hợp tác với 
MasterCard đã phát triển một thẻ 
tín dụng có thể theo dõi dấu vết 
carbon trong tất cả các giao dịch 
mua sắm của quý vị, kể cả thực 
phẩm và du lịch, đồng thời cắt 
giảm chi tiêu của quý vị khi quý 
vị đạt đến một giới hạn khí thải 

cá nhân nhất định. Đối với những 
người không muốn mang theo điện 
thoại di động hoặc ví ở mọi nơi họ 
đến, một công ty có tên Walletmor 
đã phát triển một vi mạch bán dẫn, 
được cấy vào tay của quý vị, mang 
thông tin cá nhân của quý vị và có 
thể chỉ cần được vẫy qua một máy 
cảm biến để thực hiện các việc 
thanh toán.

Xếp hạng ESG cho cá nhân?
Hệ tư tưởng tiến bộ được gọi là 
“môi trường, xã hội, và quản trị” 
(ESG, environmental, social, and 
governance) bao gồm nhiều thứ 
khác nhau, từ biến đổi khí hậu đến 
công bằng xã hội.  Ngành tài chính 
bao gồm  quản trị tài sản của nhà 
hoạt động, các ngân hàng, các tổ 
chức xếp hạng, các đại lý ủy quyền, 
và các câu lạc bộ giới tinh hoa toàn 
cầu như Hành động Khí hậu 100+ 
(Climate Action 100+), Tuyên bố 
của các Nhà đầu tư Toàn cầu với 
các Chính phủ về Biến đổi Khí 
hậu,   Sáng kiến của các Nhà quản 
lý Tài sản Net Zero, và Liên minh 
Tài chính Glasgow vì Net Zero đã 
áp đặt các tiêu chí ESG lên các tập 
đoàn trong nhiều năm. Nói chung, 
các tổ chức này đã thành công trong 
việc thuyết phục các giám đốc điều 
hành doanh nghiệp thực hiện theo 
các tiêu chuẩn phía sau một nghị 
trình cánh tả.

Hồi tháng Ba, Standard & 
Poors, một trong những cơ quan 
xếp hạng tín dụng hàng đầu thế 
giới, đã thông báo rằng việc chấm 
điểm ESG sẽ được mở rộng ra 
ngoài việc xếp hạng công ty để 
giờ đây bao gồm cả việc xếp hạng 
các tiểu bang của Hoa Kỳ. Và hồi 
tháng 12/2021, FICO, tổ chức xếp 
hạng tín dụng tiêu dùng, đã dự 
đoán rằng điểm số ESG cá nhân sẽ 
sớm xuất hiện sau đó, khi tuyên bố 
rằng “một ví dụ sẽ là việc đưa dữ 
liệu xếp hạng năng lượng của tài 
sản vào việc định giá và ra quyết 
định về thế chấp”. Điểm FICO xác 
định khả năng vay nợ mua nhà, 
mua xe hơi, nợ ngân hàng, hoặc 
thẻ tín dụng của một người.

“Tôi nghĩ rằng rất có thể trong 
vòng hai năm tới, quý vị sẽ thấy các 
tổ chức tài chính bắt đầu sử dụng 
một số điểm tín dụng xã hội được 
cá nhân hóa để đưa ra các quyết 
định về những thứ như khả năng 
tiếp cận của quý vị với các khoản 
vay, lãi suất, hoặc liệu quý vị đủ 
điều kiện để được bảo hiểm,” ông 
Justin Haskins, giám đốc tại Viện 
Heartland, một tổ chức cố vấn thị 
trường tự do nói. “Tất cả các tín 
hiệu đang chỉ ra rằng tín dụng xã 
hội cá nhân sẽ sớm xảy ra.”

Ông Jonathan Williams, nhà 
kinh tế trưởng tại Hội đồng Trao 

Việc các nhà 
tài chính 
thúc đẩy “các 
hành vi ép 
buộc” xảy ra 
sau một loạt 
các đợt phong 
tỏa liên quan 
đến đại dịch 
và các hành 
vi xâm phạm 
quyền tự do 
cá nhân khác. 
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Khám phá về yếu 
tố tuổi thọ NMN:

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

Phát hiện từ thí nghiệm 
về chất bổ sung NMN:

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

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

www.edvip.com

Điện thoại miễn phí: 

Mã giảm giá 
đặc biệt: 555

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

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

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

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

đổi Lập pháp Hoa Kỳ, một tổ chức 
thành viên của các nhà lập pháp 
tiểu bang, cho biết: “Chúng ta nên 
rất biết ơn vì chính phủ của chúng 
ta không có quyền bắt buộc điều 
đó.” Nhưng sự kiểm soát cấp tiến 
đối với hệ thống tài chính có thể 
có nghĩa là “quyền tự do của người 
dân bị xói mòn mà không cần phải 
thông qua bất kỳ luật nào, cho dù 
đó là những công ty thực hiện một 
cách cực đoan về ESG hay điểm tín 
dụng cá nhân FICO.”

“Họ không thể thông qua 
Thỏa thuận Mới Xanh tại Quốc 
hội Hoa Kỳ,” Dân biểu tiểu bang 
New Hampshire JD Bernardy nói, 
“nhưng các ngân hàng chắc chắn 
có thể thực thi điều này. Trên thực 
tế, các ngân hàng, các công ty quản 
trị tài chính và các công ty bảo hiểm 
lớn đang quyết định việc chúng ta 
sẽ có thể sống thế nào. Họ đang trở 
thành các cơ quan lập pháp mới của 
chúng ta.” Ông Bernardy đã giới 
thiệu một dự luật ở tiểu bang New 
Hampshire để cấm các tổ chức tài 
chính sử dụng điểm tín dụng xã hội 
cá nhân.

Quyền kiểm soát của các 
ngân hàng
Quyền lực mà các ngân hàng có 
được đối với người dân đã được 
thể hiện hồi tháng Hai khi các 
ngân hàng Canada đóng băng tài 
khoản cá nhân của những người 
biểu tình và các nhà tài trợ huy 
động vốn cộng đồng của họ, ngay 
lập tức đóng băng tiền, tiết kiệm, 
và thu nhập của họ. Trong khi các 
công ty tài chính Hoa Kỳ chưa làm 
được điều gì trơ trẽn như vậy, thì 
các công ty này đã bắt đầu từ chối 
một cách có chọn lọc các dịch vụ 
ngân hàng và dịch vụ thanh toán 
cho các nhóm và các cá nhân mà 
họ xem là đáng chê trách về mặt 
chính trị.

Quỹ Di sản đưa tin cho hay 
Ngân hàng Chase đã đóng các tài 
khoản của cựu cố vấn an ninh 
quốc gia của ông Trump, Trung 
tướng Michael Flynn hồi năm 
2021 vì “những lý do liên quan tới 
danh tiếng”, và Wells Fargo đã đưa 
ra một “quyết định kinh doanh” là 
loại bỏ ứng cử viên Thượng viện 
Lauren Witzke của Đảng Cộng 
Hòa. Năm 2019, PayPal tiết lộ rằng 
họ đang làm việc với Southern 
Policy Law Center (SPLC), một 
nhóm cánh tả, để xác định xem 
ai sẽ bị chặn sử dụng các dịch vụ 
thanh toán của họ.

Hồi tháng 11/2021, công ty con 
WePay của ngân hàng JPMorgan 
đã hủy bỏ các dịch vụ thanh toán 
cho một một sự kiện gây quỹ 
thuộc phái bảo tồn truyền thống. 
Đáp lại, Bộ trưởng Ngân khố tiểu 
bang Missouri Scott Fitzpatrick đã 
thông báo với ngân hàng rằng, tiểu 
bang của ông “sẽ không làm ăn 
với WePay chừng nào WePay tiếp 
tục phân biệt đối xử với các khách 
hàng dựa trên những quan điểm 
chính trị chủ đạo của họ.”

Hồi tháng Một, Bank of America, 
mặc dù không có thủ tục hợp lệ 
hoặc một lệnh nào, đã khai thác 
dữ liệu của hàng trăm tài khoản cá 
nhân để xem ai đã đến Hoa Thịnh 
Đốn hoặc mua súng vào khoảng 
thời gian xảy ra vụ xâm nhập Điện 
Capitol hôm 06/01/2021. Ngay sau 
đó, chính phủ Tổng thống (TT) 
Biden đã cố gắng bất thành trong 
việc buộc tất cả các ngân hàng báo 
cáo với IRS bất kỳ giao dịch nào 
có giá trị lớn hơn 600 USD. Dưới 
thời chính phủ cựu TT Obama, 
Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi 
Liên bang (FDIC) đã thực hiện một 
chương trình bất hợp pháp có tên 
là “Chiến dịch Án ngữ” (Operation 
Chokepoint), trong đó các ngân 
hàng bị ép buộc ngừng cho các nhà 

bán lẻ vũ khí vay, khi nói với các 
ngân hàng rằng những khoản cho 
vay như vậy sẽ bị các cơ quan quản 
lý xem là “rủi ro cao”.

Chính phủ TT Biden đang
thực hiện việc thúc đẩy
nghị trình ESG
Trong tuần đầu tiên cầm quyền, 
chính phủ TT Biden đã hủy bỏ 
một quy tắc do chính phủ cựu TT 
Trump ban hành; quy tắc này cấm 
các ngân hàng thực hiện phân 
biệt đối xử theo kiểu Án ngữ đối 
với các khách hàng trên các cơ sở 
ý thức hệ. Sự đảo ngược này hiện 
cung cấp sự bảo hộ về mặt pháp 
lý cho việc cho vay theo ý thức 
hệ, chẳng hạn như các ngân hàng 
giảm tín dụng cho các công ty 
nhiên liệu hóa thạch và chính sách 
của Citibank là họ sẽ không kinh 
doanh với các nhà sản xuất súng 
hoặc các nhà bán lẻ có quy mô nhỏ 
bán cho những người dưới 21 tuổi 
hoặc những người bán “các băng 
đạn có dung lượng lớn”, nghĩa là 
những băng đạn có sức chứa hơn 
10 viên đạn. Trong khi Citibank 
tuyên bố rằng ngân hàng này 
không thực hiện “sứ mệnh ý thức 
hệ để loại bỏ thế giới súng đạn”, 
tuổi hợp pháp hiện nay của liên 
bang đối với súng trường và súng 
ngắn hiện là 18 và hầu hết súng 
ngắn và súng trường bán tự động 
đều đi kèm với băng đạn sản xuất 
theo tiêu chuẩn với hơn 10 viên 
đạn – thì chính sách của Citibank 
ngăn chặn một cách hữu hiệu hầu 
hết ngành công nghiệp súng nhận 
được dịch vụ của Citibank, bất kể 
mức độ tín nhiệm tín dụng của họ.

Chính phủ TT Biden đã có hành 
động tương tự với các liên minh tín 
dụng. Hồi tháng 03/2021, ông Todd 
Harper, chủ tịch của Hiệp hội Liên 
minh Tín dụng Quốc gia (NCUA), 
một cơ quan quản trị, tuyên bố 
rằng “lĩnh vực của thành viên của 
một liên minh tín dụng thường gắn 
liền với một doanh nghiệp như nhà 
máy lọc dầu hoặc một cộng đồng 
liên kết chặt chẽ với nông nghiệp… 
các hiệp hội tín dụng như vậy sẽ 
cần phải xem xét điều chỉnh các 
lĩnh vực của thành viên hoặc thay 
đổi danh mục cho vay” để giảm“ tác 
động của biến đổi khí hậu.” Tuyên 
bố này khiến Thống đốc tiểu bang 
North Dakota Doug Burgum phản 
đối rằng, mặc dù “chúng tôi đánh 
giá cao mối quan tâm của NCUA 
về biến đổi khí hậu”, nhưng nghị 
trình của cơ quan này có thể gây 
tổn hại cho các gia đình nông dân 
và các chủ trang trại, những người 
thường bị chỉ trích là phát thải 
carbon và có thể bị ngừng kinh 
doanh nếu họ không thể được tiếp 
cận với tín dụng.

Sự ủng hộ của chính phủ đối với 
ESG đã được thể hiện rõ ràng hơn 
qua thông báo của Ủy ban Chứng 
khoán và Giao dịch hồi tháng Ba 
rằng tất cả các công ty niêm yết 
phải sớm gửi báo cáo đã được kiểm 
toán về lượng phát thải khí nhà 
kính và các rủi ro khí hậu của họ. 
Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã 
tham gia Mạng lưới các Ngân hàng 
Trung ương và Giám sát toàn cầu 

về việc Xanh hóa Hệ thống Tài 
chính. Bộ Lao động đã đảo ngược 
một quy định của chính phủ cựu 
TT Trump cấm các nhà quản trị 
hưu trí tư nhân đầu tư tiền của 
những người về hưu theo các tiêu 
chí phi tài chính, trong đó có ESG. 
Và hồi tháng Năm, Bộ Tư pháp đã 
công bố rằng bộ này đã thành lập 
Văn phòng Công lý Môi trường “sẽ 
kết nối tất cả các cơ quan, các bộ 
phận, và các văn phòng của Bộ Tư 
pháp trong việc theo đuổi chung vì 
công lý môi trường.”

Nhiều người cho rằng, vì các 
công ty tư nhân, các ngân hàng 
và các công ty bảo hiểm được tự 
do theo đuổi các chính sách ESG 
và kinh doanh với bất kỳ ai mà họ 
chọn. Tuy nhiên, luật chống độc 
quyền của Hoa Kỳ cấm các công ty 
thông đồng để gây hại cho các công 
ty hoặc ngành công nghiệp khác, 
các bên thông đồng này có thể bao 
gồm các câu lạc bộ tài chính toàn 
cầu khác nhau có các thành viên 
đã ký cam kết cùng nhau hạn chế 
việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tất cả các ngân hàng và công ty 
bảo hiểm lớn đã cam kết sử dụng 
quyền lực của họ để cắt giảm lượng 
khí thải carbon “không chỉ trong 
các doanh nghiệp của họ mà còn 
trên toàn bộ danh mục đầu tư của 
họ, bao gồm tất cả các quyết định 
cho vay,” ông Haskins nói. “Làm 
thế nào mà quý vị có thể giảm 
lượng khí thải CO2 trong toàn bộ 
danh mục đầu tư của mình nếu 
quý vị không biết rằng người đến 
ngân hàng của quý vị để vay nợ 
mua nhà có một ngôi nhà đang vận 
hành bằng khí đốt tự nhiên? Điều 
tương tự cũng đúng với bảo hiểm 
xe hơi vì các công ty bảo hiểm cũng 
đã cam kết như vậy.”

Các tiểu bang chống lại điểm 
tín dụng xã hội cá nhân
Với sự ủng hộ dành cho ESG ở 
cấp liên bang, việc bảo vệ quyền 
tự do dân sự của người Mỹ phụ 
thuộc vào các tiểu bang. Một số 
tiểu bang hiện đang làm luật để 
cấm điểm tín dụng xã hội cá nhân, 
trong đó có Arizona, Wyoming, 
New Hampshire, Minnesota, 
Kansas, và Louisiana. Và mặc dù 
Đạo luật Dân quyền năm 1964 
cấm các công ty tư nhân phân biệt 
đối xử trên cơ sở “chủng tộc, sắc 
tộc, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn 
gốc quốc gia”, nhưng ngành ngân 
hàng đã đấu tranh trong các cơ 
quan lập pháp của tiểu bang để 
bảo vệ khả năng phân biệt đối xử 
trên cơ sở của tiêu chí ESG.

“Sự phản đối mà tôi gặp phải là 
từ các nhà vận động hành lang, đặc 
biệt là Hiệp hội các Ngân hàng,” 
Dân biểu tiểu bang Kansas Michael 
Murphy nói với The Epoch Times. 
“Ý tưởng của họ là ‘quý vị không 
cần phải làm luật này; hành động 
phân biệt đối xử như thế không 
phải là một vấn đề.’ Tôi đã nói, 
“Nếu không phải là một vấn đề thì 
luật đó sẽ không làm tổn hại các 
vị.” Ông Murphy đã giới thiệu Dự 
luật 2664 của Hạ viện tiểu bang 
Kansas, “cấm các ngân hàng, các 
công ty tín thác, các liên minh tín 
dụng và các doanh nghiệp khác 
phân biệt đối xử dựa trên các tiêu 
chuẩn chủ quan hoặc tùy tiện nhất 
định,” bao gồm điểm tín dụng xã 
hội, đảng phái chính trị, tiêu chí 
ESG hoặc các bài đăng trên mạng 
xã hội. Những tổ chức vi phạm lần 
đầu sẽ bị phạt 50,000 USD; những 
tổ chức vi phạm lần thứ hai sẽ bị 
phạt 250,000 USD.

Dân biểu tiểu bang Minnesota 
Eric Lucero nói rằng “các ngân 
hàng và các tổ chức tài chính đang 
chống lại nỗ lực dừng việc chấm 
điểm ESG này của chúng ta dưới lý 
do cho rằng họ không muốn bị giới 
hạn trong bất kỳ thuật toán nào mà 
họ sử dụng để chấp thuận hay từ 
chối khả năng có tín dụng của ai 
đó.” Ông Lucero đã giới thiệu một 
dự luật hồi tháng Ba với các điều 
khoản tương tự như dự luật của 
tiểu bang Kansas.

Bà Bette Grande, một cựu dân 
biểu tiểu bang North Dakota, đã 
làm chứng tại các cơ quan lập pháp 
của tiểu bang này về luật chống 
phân biệt đối xử. Bà nói với The 
Epoch Times rằng, “Chúng tôi 
đã đến dự một phiên điều trần ở 
Wyoming, và có bốn nhà vận động 
hành lang ngân hàng hoàn toàn 
không ủng hộ chỉ vì đề xướng dự 
luật này được đưa ra,” và cho biết 
thêm rằng khi bà hỏi các nhà vận 
động hành lang ngân hàng này, 
“‘Tại sao lại phải phản đối thứ gì đó 
mà sẽ không xảy ra?’ Không có câu 
trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ.”

Cho đến nay trong khi 13 tiểu 
bang đã ban hành hoặc thông qua 
luật chống lại việc tiền lương hưu 
của tiểu bang được sử dụng để hỗ 
trợ các hoạt động tư tưởng như 
ESG, thì chưa có dự luật tiểu bang 

nào bảo vệ các cá nhân trước điểm 
tín dụng xã hội cá nhân được thông 
qua. Tuy nhiên, các nhà lập pháp 
đang hy vọng vào năm tới.

“Tất cả đều mới,” ông Murphy 
nói. “Chúng tôi đang nỗ lực cố gắng 
thu hút mọi người tham gia để khi 
phiên họp bắt đầu vào tháng Một, 
thì chúng tôi sẽ có thể có tiến triển.”

“Rào cản đầu tiên là điều này 
nghe giống như một thuyết âm 
mưu điên rồ,” ông Bernardy nói. 
Nhưng giá nhiên liệu tăng gần 
đây và tác động của chúng đối với 
các lĩnh vực khác, kể cả với nông 
nghiệp, đã đem đến cho nhiều 
người những ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng ESG. Thêm vào đó là tuyên 
bố từ các tỷ phú tài chính như ông 
Larry Fink, Giám đốc điều hành 
của BlackRock, công ty quản trị 
tài sản lớn nhất thế giới, rằng “các 
hành vi sẽ phải thay đổi. Quý vị 
phải ép buộc các hành vi và tại 
BlackRock, chúng tôi đang ép buộc 
các hành vi.”

Việc các nhà tài chính thúc 
đẩy “các hành vi ép buộc” xảy ra 
sau một loạt các đợt phong tỏa liên 
quan đến đại dịch và các hành vi 
xâm phạm quyền tự do cá nhân 
khác. Dựa trên các tài liệu thu 
thập được thông qua Đạo luật Tự 
do Thông tin, có báo cáo nói rằng 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã theo dõi 
điện thoại di động của người Mỹ 
để theo dõi việc di chuyển và tuân 
thủ các đợt phong tỏa COVID-19. 
Các thành phố như Thành phố 
New York bắt buộc mọi người phải 
trình “giấy thông hành vaccine” 
để vào nhà hàng hoặc các không 
gian trong nhà khác. Tương tự, các 
quốc gia trong Liên minh Âu Châu 
đã cấp “Chứng chỉ COVID Điện 
tử” nhằm ban các đặc quyền đi lại, 
ăn uống, và giải trí cho các công 
dân đã được chích ngừa.

“Cánh tả cấp tiến, vốn tìm cách 
kiểm soát các cá nhân, đang thực 
hiện những sự ép buộc này cho 
mục tiêu lâu dài,” ông Lucero nói. 
“Đây không phải là thứ mà chúng 
ta có thể có trong một cuộc bầu cử 
rồi nghĩ rằng vấn đề đã được giải 
quyết. Cuộc chiến đang tiếp diễn 
và sự kiểm soát này đang tiếp tục 
leo thang.”

Bà Grande nói, cho dù đó là 
biến đổi khí hậu, dịch bệnh, hay 
công bằng xã hội, thì việc từ bỏ 
các quyền tự do cá nhân thường 
xảy ra sau một cuộc khủng hoảng 
và được xem là điều mà mọi người 
phải chấp nhận vì lợi ích của xã 
hội. “Tất cả chúng ta đều phải 
hành động vì lợi ích chung, vì vậy 
sắp có kiểu lợi ích chung mà theo 
đó chúng ta nên làm những gì họ 
đang làm ở Trung Quốc.”

“Lịch sử thế giới chứng minh 
rằng sự tự do đòi hỏi một nỗ lực 
không ngừng để đấu tranh cho nó,” 
ông Lucero nói. “Nếu mọi người bị 
phân tâm hoặc họ không sẵn sàng 
bảo tồn các quyền tự do đã được 
các thế hệ trước đấu tranh và trao 
cho họ, thì những quyền tự do đó sẽ 
tiếp tục bị xói mòn mất.”

Vân Du biên dịch

Điểm tín dụng xã hội đang xuất hiện tại Hoa Kỳ?
Các tiểu bang chống lại bằng các luật cấm phân biệt đối xử chính trị của các ngân hàng, các công ty bảo hiểm
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Cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế tại Davos, Thụy Sĩ, hôm 25/05/2022.

Một phụ nữ sử dụng 
máy ATM của Bank of 
America ở Alhambra, 
California, vào ngày 
04/05 /2022.

Khách hàng xếp hàng 
chờ sử dụng máy 
ATM tại chi nhánh 
Chase ở New York 
vào ngày 29/05/2020.

Ông Larry Fink 
tham dự Hội nghị 
DealBook 2017 của 
The New York Times 
tại Trung tâm Lincoln, 
New York vào ngày 
09/11/2017.

Thông qua 
công nghệ, 
chúng tôi 
đang phát 
triển một 

khả năng để 
người tiêu 

dùng đo dấu 
vết carbon 

của chính họ.
J. Michael Evans,

chủ tịch của
Alibaba
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Keri Smith, người 
dẫn chương trình 
của kênh YouTube 

“Deprogrammed 
With Keri Smith” 
(Giải giáo cùng 
Keri Smith, 2022).

Điện Capitol của Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 08/03/2021.

Bây giờ nhìn 
lại, tôi nhận 
ra những gì 
đang xảy ra 
là tôi đang bị 
lôi cuốn vào 
một hệ thống 
niềm tin.
Cô Keri Smith

MATT MCGREGOR
 

Đối với cô Keri Smith, việc giải 
giáo (deprogram) khỏi cái mà 

cô gọi là giáo phái “chủ nghĩa thức 
tỉnh” không xảy ra trong một sớm 
một chiều.

Nhưng hành vi của những 
người bạn cũ của cô nhân danh 
công bằng xã hội trong cuộc bầu 
cử tổng thống năm 2016, cùng sự 
ủng hộ của họ đối với bạo lực, kiểm 
duyệt, và thao túng tinh thần chắc 
chắn đã thúc đẩy quá trình này, 
gióng lên một hồi chuông cảnh báo.

Các chiến binh công bằng xã hội 
(SJW, social-justice warrior) ủng 
hộ các hành động gây hấn chống 
lại những người ủng hộ cựu Tổng 
thống (TT) Donald Trump, mâu 
thuẫn với những gì mà cô hiểu về 
bản chất cốt yếu của chủ nghĩa tự do.

Cô Smith nói với The Epoch 
Times: “Đó là dấu hiệu đầu tiên 
cho thấy tôi có thể không thực sự 
hiểu chuyện gì đang xảy ra trên thế 
giới này.”

Giờ đây, cô Smith khuyến 
khích các cuộc trò chuyện với 
người xem trên kênh YouTube của 
cô, “Giải giáo cùng Keri Smith” 
(Deprogrammed with Keri Smith), 
để thoát khỏi hệ thống niềm tin 
của SJW.

“Tôi muốn bản thân mình hiểu 
rõ hơn về hệ thống niềm tin này, để 
gỡ rối tất cả,” cô nói. “Điều gì mà tôi 
đã tin về nó là đúng? Điều gì mà tôi 
đã tin về nó là sai?”

Tiếp cận chủ đề này từ mọi 
góc độ, cô Smith phỏng vấn nhiều 
người, bao gồm các diễn viên hài 
kịch, nghệ sĩ, học giả hàn lâm, và 
tác giả, cũng như những người 
khác giống như cô – những người 
đã từ bỏ ý thức hệ thức tỉnh.

Cô Smith cho biết lần đầu tiên 
cô tiếp xúc với các lý thuyết công 
bằng xã hội là vào cuối thập niên 
90 khi cô theo học chuyên ngành 
nhân chủng học sinh học và giải 
phẫu học, với môn phụ nghiên 
cứu về phụ nữ, tại Đại học Duke 
ở Durham, North Carolina; khi đó 
hầu hết mọi người chưa nghe nói về 
thuyết Critical Race Theory (CRT, 
thuyết chủng tộc trọng yếu). 

Cô cho biết cô còn làm việc với 
Tổ chức Ân xá Quốc tế, một tổ chức 
nhân quyền phi chính phủ quốc tế, 
để tổ chức hội thảo về “xóa bỏ phân 
biệt chủng tộc”.

 
‘Đó là một giáo phái bị ám 
ảnh nặng về ngôn ngữ’
“Những điều này ngày nay đã trở 
nên rất phổ biến,” cô nói. “Chúng 
tôi học những khái niệm mới mà 
họ thúc đẩy, chẳng hạn như ‘phân 
biệt chủng tộc và phân biệt giới tính 
là định kiến   đi kèm với quyền lực.’ 
Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra những 
gì đang xảy ra là tôi đang bị lôi cuốn 
vào một hệ thống niềm tin.”

“Nhưng vào thời đó, những 
khái niệm đó dường như không 
phải là một hệ thống niềm tin; có 
vẻ giống như chủ nghĩa cấp tiến. 
Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi đang học 
cách thế giới vận hành và học cách 
chấm dứt áp bức.”

Nhưng dần dần, giống như một 
giáo phái, các từ và định nghĩa 
được thay đổi, cô nói.

“Bởi vì nếu quý vị muốn kiểm 
soát người khác, quý vị phải kiểm 
soát cách họ suy nghĩ. Và để kiểm 
soát cách họ suy nghĩ, quý vị phải 
kiểm soát ngôn ngữ của họ,” cô cho 
hay. “Đó là một giáo phái bị ám ảnh 
nặng về ngôn ngữ.”

Cô nói rằng các cụm từ mới 
được tạo ra, chẳng hạn như “đặc 
quyền của người da trắng” hoặc 
“nam tính độc hại” và “sự mong 
manh của người da trắng”.

Giống như nhiều bạn bè cùng 
trang lứa, cô rời trường đại học 
mang theo hệ tư tưởng đã định 
hình thế giới quan của mình.

Cô nói: “Thứ đó cho tôi một lăng 
kính để nhìn toàn thế giới.”

Cô gọi đó là một dạng biến 
tướng của chủ nghĩa Marx khi thay 
thế thuật ngữ “của cải” bằng thuật 

Thoát khỏi giáo phái ‘thức tỉnh’: Người từng là chiến 
binh công bằng xã hội vượt qua nỗi sợ để lên tiếng

Cô nói rằng cô vẫn lo lắng mình 
sẽ bị nhận diện, bởi vì lúc đó cô vẫn 
đang đại diện cho những nghệ sĩ hài 
vì công bằng xã hội.

“Ông ấy nói với tôi rằng tôi cần 
phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình, 
và ông ấy đã đúng,” cô nói. “Nhưng 
để vượt qua được nỗi sợ hãi của 
mình sẽ phải mất một thời gian 
dài. Phải mất tới sáu tháng, nhưng 
cuối cùng tôi đã chạm đến mốc mà 
tôi sợ điều sẽ xảy ra nếu tôi không 
nói bất cứ điều gì về những gì tôi 
đang chứng kiến quanh mình hơn 
là sợ điều sẽ xảy ra nếu tôi nói điều 
gì đó.”

Hủy kết bạn số lượng lớn và 
sự can thiệp vào ý thức hệ
Cô đã viết một bài luận có nhan đề 
“Rời Khỏi Giáo Phái SJW và Tìm 
Lại Chính Mình” (On Leaving the 
SJW Cult and Finding Myself), bài 
viết luận mà cô đã chia sẻ công 
khai, dẫn đến cái mà cô gọi là Hủy 
Kết Bạn Số Lượng Lớn (The Great 
Unfriending).

“Tôi đã bị tấn công trực tuyến 
bởi những người mà tôi nghĩ là bạn 
bè của mình,” cô nói. “Có một nhà 
phê bình ủng hộ nữ quyền đã đăng 
một loạt chuỗi bài đăng trên Twitter 
về việc người bạn trước đây từng 
ủng hộ nữ quyền của cô ấy đã biến 
thành một kẻ chơi khăm cánh hữu, 
rao giảng về sự thật (red pill).”

Cô cho biết một người bạn của cô 
thậm chí đã cố gắng can thiệp vào ý 
thức hệ, nhưng không thành công.

Từ đó, cô bắt đầu chương trình 
“Giải giáo cùng Keri Smith,” trên 
đó cô đã phỏng vấn khách mời gần 
đây nhất của mình, diễn viên hài 
kịch Alex Stein, người nổi tiếng vì 
đã  bình luận công khai trong các 
cuộc họp hội đồng thành phố địa 
phương – nơi mà sau đó anh đã 
đảm nhận vai diễn của một công 
dân bận tâm, bắt đầu bằng cách đưa 
ra những tuyên bố bình thường hợp 
lý trước khi leo thang thành những 
lời thú nhận cá nhân ngượng nghịu 
và những lời lải nhải khó ưa “khiến 
các chính trị gia phải lo lắng”.

 
Các cuộc chiến trong cộng 
đồng ngành đan len
Cô nói: “Thật đáng kinh ngạc về 
mức độ mà các hệ tư tưởng công 
bằng xã hội chiếm ưu thế về mặt 
văn hóa đã trở nên phổ biến trong 
vài năm qua.”

Cô Smith cho biết ngay cả những 
người trong giới đan len cũng bị 
ảnh hưởng.

Theo cô Smith, như được ghi 
lại trong một loạt bài báo của cô 
Kathrine Jebsen Moore, hệ tư tưởng 
này đã thâm nhập vào cộng đồng 
đan len trên Instagram, nơi một 
người đan len ở Seattle tên là Karen 
Templer đăng một bài blog về sự 
phấn khích của cô ấy về một chuyến 
đi đến Ấn Độ.

Cô Smith cho biết rằng cô 
Templer đã bị một đám đông tấn 
công. Họ nói rằng cô ấy là một người 
theo chủ nghĩa đế quốc và một kẻ 
phân biệt chủng tộc đang sử dụng 
ngôn ngữ thuộc địa.

Cô Smith cho biết ban đầu, những 
người theo dõi cô ấy đã bảo vệ cô ấy, 
nhưng sau khi những người ủng hộ 
công bằng xã hội (SJK) gia tăng các 
cuộc tấn công, mọi người đều quay 
lưng lại với cô ấy.

“Cô ấy đã đưa ra lời xin lỗi như 
được yêu cầu, nhưng vẫn chưa đủ 
vì nó không bao giờ dành cho các 
chiến binh công bằng xã hội,” cô nói.

Cô Smith cho biết điều đó chỉ 
khiến mọi việc tệ hơn. 

Chính những người chống lại 
SJK đã bị tấn công, bị buộc tội bảo 
vệ sự mong manh và đặc quyền của 
người da trắng, và bị cấm tham gia 
các lễ hội về đan len.

Cô Smith cũng cho hay về một 
người đan len đồng tính, bị dương 
tính với HIV, tên là Nathan Taylor, 
tác giả của cuốn “Guys Knit,” đã 
đăng một bài thơ thỉnh cầu lòng tốt, 
khiến SJK phản đối anh ấy.

“Anh ấy đã phải đối phó về mặt 
thể chất tại một đại hội đan len,” cô 
nói. “Giống như tôi, anh ấy ở trong 
thế giới công bằng xã hội, nhưng sau 
đó anh ấy bị coi như một kẻ dị giáo. 
SJW ghét những người đó nhất.”

Câu chuyện đan len này đã đến 
được với sân khấu đêm khuya cho 
các cuộc chiến công bằng xã hội, 

chương trình “Trò Chuyện Đêm 
Khuya cùng Stephen Colbert” (The 
Late Show with Stephen Colbert), cô 
Smith cho biết.

Cô Smith cho hay rằng, trong 
chương trình của mình, ông Colbert 
đã thực hiện một phân đoạn trên 
trang mạng xã hội Ravelry dành 
cho những người đan len, vốn đã 
cấm những người đan len ủng hộ 
ông Trump như Deplorable Knitter 
– người đã đan mũ MAGA.

“Ông ấy đã giới thiệu phân đoạn 
bằng cách nói rằng Ravelry đã đưa ra 
một tuyên bố nói rằng họ đang cấm 
tất cả [nội dung về] chủ nghĩa da 
trắng tối thượng khỏi nền tảng của 
mình, có nghĩa là họ đang cấm tất 
cả những người ủng hộ ông Trump,” 
cô nói. “Khán giả đã cổ vũ cho kiểu 
kiểm duyệt đó. Họ cổ vũ cho việc 
mô tả đặc điểm của những người 
ủng hộ ông Trump là những người 
theo chủ nghĩa da trắng tối thượng.”

Cô Smith cho biết cô bắt đầu 
phỏng vấn những người đan len bị 
cấm khỏi nền tảng – những người 
“sống sót sau đám đông thức tỉnh” 
và thu hút được nhiều người theo 
dõi từ cộng đồng đan len.

Cô Smith nói, cách những tư 
tưởng thức tỉnh có thể lây nhiễm 
ngay cả ở cộng đồng về những sở 
thích dường như vô hại nhất như 
đan len đã chứng minh cho thấy 
sự quyến rũ về tính tự cho mình là 
đúng đã lan tràn như thế nào.  

 
Chinh phục nỗi sợ hãi 
Tuy nhiên, cô nói rằng có một giải pháp.

“Đó là ở cấp độ cá nhân,” cô nói. 
“Tôi nghĩ cái thúc đẩy điều này là 
những cá nhân không sống đủ tỉnh 
táo để hiểu họ là một phần của cái gì.”

Cô Smith nói, ‘thế giới công bằng 
xã hội’ đó hoạt động dựa trên sự oán 
giận và sợ hãi.

Bản thân các SJW bị thúc đẩy 
bởi sự tức giận được lập trình sẵn, 
trong khi những người trong phạm 
vi của họ sợ lên tiếng chống lại họ, 
cô cho biết.

“Điều họ sợ là có thật,” cô nói. 
“Họ sợ mất bạn hữu, công việc, danh 
tiếng tốt, gia đình, và cảm giác an 
toàn. Tất cả những thứ này đều là 
những thứ rất thực tế để sợ mất đi.” 

Nhưng rốt cuộc thì người ta phải 
nhận ra rằng còn nhiều điều phải sợ 
hơn nếu họ không lên tiếng, cô nói.

“Nếu mọi người không lên tiếng 
trong những giai đoạn đầu của một 
hệ thống niềm tin độc đoán, một 
hệ thống niềm tin xấu xa – và tôi 
thực sự gọi nó là xấu xa – thì sẽ đến 
một lúc nào đó quý vị thậm chí còn 
không được phép nói gì nữa,” cô nói.

Cô Smith nhận được những tin 
nhắn từ những người đã rời khỏi 
‘thế giới công bằng xã hội’ cảm ơn 
cô vì chương trình của cô vì nó đã 
giúp họ cảm thấy được tiếp thêm sức 
mạnh – cũng là điều mà cô nói là 
những gì ông Peterson đã làm cho cô.

Cô cho biết ông Peterson đã dạy 
cô rằng ở cấp độ cá nhân, người ta 
phải vượt qua nỗi sợ hãi và không sợ 
mang theo thông điệp đó.

“Quý vị không cần phải có một 
podcast hoặc phải hò hét từ trên 
bục,” cô nói. “Trong cuộc sống 
thường nhật của quý vị, đừng ngại 
nói ra những gì quý vị thực sự nghĩ. 
Sau đó, có thể một ngày nào đó quý 
vị sẽ nhận được tin nhắn từ ai đó 
nói rằng, ‘Cảm ơn bạn, tôi cảm 
thấy thoải mái khi nói điều này 
ngay bây giờ khi biết rằng tôi không 
đơn độc.’”
 
Nhóm tin tức Anh ngữ của Epoch 
Times Tiếng Việt biên dịch

ngữ “quyền lực”, và thay thế “kẻ áp 
bức” cùng “kẻ bị áp bức” bằng các 
nhóm [của những người hiện thời 
có chung] bản sắc.

Cô nói, thay vì phân phối của 
cải để bình đẳng xã hội, chủ nghĩa 
Marx biến tướng mới này kêu gọi 
sự phân phối lại quyền lực giữa các 
nhóm bản sắc.

“Sau đó, mọi thứ sẽ là điều 
không tưởng,” cô nói.

‘Làm cho thế giới trở thành một 
nơi tốt đẹp hơn thông qua tiếng cười’

Cô Smith bước vào lĩnh vực giải 
trí, quản lý các nghệ sĩ hài kịch ở 
Los Angeles, và cuối cùng thành lập 
công ty riêng với một người đồng 
quản lý về âm nhạc.

“Hầu hết các diễn viên hài kịch 
mà tôi từng cùng làm việc đều là 
những người theo chủ nghĩa thức 
tỉnh,” cô nói. “Họ có cùng hệ thống 
niềm tin với tôi, và họ nói về công 
bằng xã hội trong diễn xuất hài của 
họ. Tôi cứ nghĩ rằng, ‘Chúng tôi 
đang làm cho thế giới trở nên tốt 
đẹp hơn thông qua tiếng cười.’”

Cô Smith đã sản xuất một 
chương trình tên là “Hoàn Toàn 
Thiên Vị” (“Totally Biased”) cùng 
với W. Kamau Bell phát sóng trên 
FX từ năm 2012 đến 2013.

Cô cho biết: “Tôi nghĩ đó có thể 
là một trong những chương trình 
hài kịch đêm khuya đầu tiên công 
khai thể hiện chủ nghĩa thức tỉnh. 
Tất nhiên, giờ đây, hầu như tất cả 
các chương trình đều công khai thể 
hiện chủ nghĩa thức tỉnh.”

Phía sau hậu trường, những 
người thức tỉnh thường đối đầu 
với những người cánh tả truyền 
thống, chẳng hạn như Chris Rock, 
người từng điều hành sản xuất 
chương trình.

Cô nói: “Có rất nhiều mâu thuẫn 
giữa người thủ cựu và người tân 
tiến. Các biên kịch sẽ tranh luận 
trong phòng của biên kịch xem liệu 
một câu chuyện hài là châm biếm 
giai tầng cao hay châm biếm giai 
tầng thấp.”

Cô cho biết ai đó từng kể một 
chuyện hài về cựu Thống đốc New 
Jersey Chris Christie và cân nặng 
của ông ấy, nhưng cuối cùng mọi 
người quyết định rằng họ không 
thể sử dụng câu chuyện này vì đó là 

miệt thị về ngoại hình.

Rời khỏi giáo phái
Sự nghiệp của cô trong lĩnh vực 
giải trí về quản lý các diễn viên hài 
kịch cứ tiếp tục cho đến cuộc bầu cử 
tổng thống năm 2016, thì cô Smith 
bắt đầu nhận thấy sự mâu thuẫn.

“Đó không phải là một quá trình 
nhanh chóng,” cô nói. “Nó cũng 
chậm chạp y như quá trình bước 
vào một giáo phái. Thoát khỏi một 
giáo phái là chậm như thế đó.”

Cô thấy mình rơi vào một tình 
huống kỳ lạ khi xem video những 
người ủng hộ ông Trump bị tấn 
công bởi những người cánh tả trên 
YouTube.

“Có một video mà đám đông 
vây quanh một người phụ nữ, là 
một người ủng hộ ông Trump, và 
ném trứng vào cô ấy,” cô nói. “Có 
một video khác quay cảnh họ đang 
đuổi những người khác xuống 
đường và ném gạch vào những 
người này. Họ đã làm đầu của anh 
chàng này đổ máu. Điều này khiến 
tôi thấy rất khó chịu.”

Chính trong đoạn thời gian 
này, Micah Johnson đã bắn chết 
năm sĩ quan cảnh sát và làm chín 
người khác bị thương ở Dallas, sau 
một cuộc biểu tình do Mạng lưới 
Hành động Thế hệ Tiếp theo (Next 
Generation Action Network) tổ chức 
nhằm phản ứng lại vụ hai người 
đàn ông người Mỹ gốc Phi Châu ở 
Louisiana và Minnesota bị sát hại.

Báo chí nhanh chóng cho biết 
Johnson lúc đó rất tức giận về việc 
những người đàn ông người Mỹ gốc 
Phi Châu này bị cảnh sát bắn.

“Và những người đồng nghiệp 
về công bằng xã hội của tôi đang 
ăn mừng điều này, đồng thời đưa ra 
những nhận xét mỉa mai kiểu như 
‘Chà, một số đàn ông da trắng lớn 
tuổi ắt phải lìa đời,’” cô nói. “Đó 
là một cú sốc đối với hệ thống tư 
tưởng của tôi.”

Dù vậy, khi ông Trump giành 
chiến thắng, cô Smith thừa nhận 
cô là một trong những người đã bật 
khóc vào đêm hôm đó.

“Sau đó tôi bắt đầu cố gắng tìm 
hiểu lý do tại sao tôi không lường 
trước điều này sẽ diễn ra,” cô nói. 
“Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao 

ông ấy lại giành chiến thắng?”
Cuộc điều tra ban đầu của cô 

bắt đầu bằng việc cố gắng tìm ra 
cách để giữ cho ông ấy không chiến 
thắng lần nữa.

Lần đầu tiên, cô cho biết cô bắt 
đầu lắng nghe những người ở bên 
cánh hữu, tương tác với nội dung 
của họ, và xem các diễn viên hài 
kịch và nhà bình luận chính trị 
khác nhau.

“Khi làm điều đó, tôi bắt đầu 
nhận được sự phản đối từ giáo phái 
của mình,” cô nói.

Cô cho biết sự phản đối này đến 
dưới hình thức ngắt lời bằng những 
lập luận kiểu như, “Ông Trump đã 
chiến thắng vì phân biệt chủng tộc 
và phân biệt giới tính.”

Khi khám phá thêm vấn đề này, 
cô bị nói là “đặc quyền da trắng của 
mình đang len lỏi qua, và [cô cần] 
ngồi xuống và im lặng,” cô nói.

“Tôi bắt đầu nhìn thấy tất cả 
những bài báo này từ buồng thông 
tin công bằng xã hội của tôi nói 
rằng tất cả những người ủng hộ ông 
Trump đều theo chủ nghĩa Quốc 
Xã và rằng chúng ta không nên 
cảm thông với họ,” cô nói. “Những 
lời nói đó nghe thật khó chịu và nó 
khiến tôi bắt đầu tìm hiểu điều mà 
tôi thực sự tin tưởng.”

Vào khoảng thời gian này, cô cho 
biết cô đã gặp ông Jordan Peterson 
– một nhà tâm lý học lâm sàng, tác 
giả sách bán chạy nhất, và là diễn 
giả nổi tiếng với các bài giảng về 
trách nhiệm cá nhân và trao quyền 
cho bản thân thông qua việc tự tìm 
kiếm bên trong.

“Có rất nhiều hình thức thao 
túng tinh thần xảy ra khi quý vị 
bắt đầu rời bỏ một giáo phái, trong 
đó quý vị sẽ tự hỏi, ‘Tôi có phải là 
người duy nhất nhìn thấy điều này 
không? Chuyện gì không ổn đang 
xảy ra với mình?’” cô nói. “Ông ấy 
đã giúp tôi hiểu rằng tôi không bị 
điên. Ông ấy đã giúp tôi ghép các 
mảnh ghép lại với nhau để nói lên 
những gì đang được thấy trong thế 
giới công bằng xã hội của tôi.”

Cô cho biết cô đã viết cho ông 
một bức thư, và trước sự ngạc nhiên 
của cô, ông đã đọc bức thư trong 
chương trình của mình, mặc dù 
không nêu tên cô Smith là tác giả.

JACK PHILLIPS

Hôm 12/06, một nhóm thượng 
nghị sĩ (TNS) lưỡng đảng đã 

công bố một thỏa thuận về kiểm 
soát súng, bao gồm cung cấp nhiều 
nguồn lực hơn cho nhu cầu sức 
khỏe tâm thần, an toàn trường 
học, và hơn thế nữa.

Thông báo này đạt được sự 
ủng hộ của 10 thượng nghị sĩ 
Đảng Cộng Hòa, vốn là điều cần 
thiết để thượng viện có số ghế cân 
bằng giữa hai đảng 50–50 vượt 
qua thủ tục tranh luận không giới 
hạn (filibuster). Đáng chú ý, thỏa 
thuận này đã được Lãnh đạo Đa số 
Thượng viện Chuck Schumer (Dân 
Chủ–New York), một người ủng 
hộ lâu năm về các biện pháp kiểm 
soát súng, ca ngợi.

Trong tuyên bố trên, nhóm 
này cho biết họ có kế hoạch “tăng 
cường các nguồn lực về sức khỏe 
tâm thần cần thiết, cải thiện an 
toàn trường học và hỗ trợ cho học 
sinh, đồng thời giúp bảo đảm rằng 
những tên tội phạm nguy hiểm và 
những người bị xét xử là bị bệnh 
tâm thần không thể mua vũ khí.”

Các thành viên Đảng Cộng Hòa 
ủng hộ dự luật này bao gồm các 
thượng nghị sĩ Lindsey Graham 
(South Carolina), Mitt Romney 
(Utah), John Cornyn (Texas), 
Thom Tillis (North Carolina), 
Richard Burr (North Carolina), 
Roy Blunt (Missouri), Bill Cassidy 
(Louisiana), Susan Collins 
(Maine), Rob Portman (Ohio), và 
Pat Toomey (Pennsylvania).   

Một số thành viên Đảng Dân 
Chủ cũng ủng hộ biện pháp này, 
bao gồm các thượng nghị sĩ Chris 
Murphy (Connecticut), Richard 
Blumenthal (Connecticut), Corey 
Booker (New Jerry), Kyrsten 
Sinema (Arizona), Mark Kelly 
(Arizona), Chris Coons (Delaware), 
Martin Heinrich (New Mexico), 
Joe Manchin (West Virginia), và 
Debbie Stabenow (Michigan). 
Thượng nghị sĩ Angus King (Độc 
Lập-Maine) cũng đưa ra tín hiệu 
ủng hộ dự luật này.

Cả ông Murphy và ông Cornyn 
đều đã được ông Schumer và 
Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện 
Mitch McConnell (Cộng Hòa–
Kentucky) lần lượt bổ nhiệm để 
đàm phán nhằm đạt được thỏa 
thuận sau một số vụ xả súng hàng 
loạt gây sự chú ý trong những 
tuần gần đây. Các thành viên 
Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố ủng 
hộ dự luật này có thể sẽ phải đối 
mặt với sự phản đối từ các nhà 
lập pháp Đảng Cộng Hòa khác và 
một số cử tri của họ.

Kế hoạch này kêu gọi một “quy 
trình đánh giá nâng cao” cho 
những người mua súng trẻ tuổi: 
“Đối với người mua dưới 21 tuổi, 
đòi hỏi một thời gian điều tra để 
đánh giá hồ sơ sức khỏe vị thành 
niên và tâm thần, bao gồm kiểm 
tra với cơ sở dữ liệu của tiểu bang 
và cơ quan chấp pháp địa phương”, 
theo tuyên bố của họ.

Dự luật cũng sẽ cung cấp hỗ trợ 

cho sự can thiệp khủng hoảng của 
tiểu bang, bảo vệ nạn nhân bạo 
lực gia đình, tài trợ cho các dịch 
vụ hỗ trợ và sức khỏe tâm thần tại 
trường học, đầu tư vào trẻ em và 
các dịch vụ sức khỏe tâm thần gia 
đình, làm rõ định nghĩa về đại lý 
vũ khí được liên bang cấp phép, 
hình phạt cho “người mua súng 
trên danh nghĩa người khác”, và 
đầu tư khám chữa bệnh từ xa.

Đáng chú ý, dự luật khung bao 
gồm điều khoản cảnh báo (red 
flag), cho phép “các nguồn lực cho 
các tiểu bang và bộ lạc tạo ra và 
quản trị các luật giúp bảo đảm vũ 
khí gây sát thương nằm ngoài tầm 
tay của các cá nhân mà tòa án đã 
xác định là mối nguy hiểm đáng 
kể cho chính bản thân họ hoặc 
người khác,” theo một thông cáo 
báo chí hôm Chủ Nhật. Hiện tại, 
19 tiểu bang và thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn, có luật Cảnh Báo (Red Flag 
law, là luật kiểm soát súng cho 
phép tòa án tiểu bang ra lệnh tạm 
thời tước súng của một người có 
thể gây nguy hiểm cho cộng đồng 
hoặc chính bản thân họ) trong 
văn bản luật, được mô tả là vi 
hiến vì vi phạm Điều khoản về 
Thủ tục Tố tụng của Hiến pháp và 
trao cho các thẩm phán quá nhiều 
quyền lực.

Không có đề cập đến các điều 
khoản gây nhiều tranh cãi đã được 
một số thành viên Đảng Dân Chủ 
đề nghị, bao gồm lệnh cấm đơn 
phương đối với súng trường bán tự 
động hoặc lệnh cấm đối với băng 
đạn có hơn 10 viên đạn. 

“Hôm nay, chúng tôi đang 
công bố một đề nghị chung của 
lưỡng đảng để bảo vệ trẻ em Mỹ, 
giữ an toàn cho trường học của 
chúng ta, và giảm mối đe dọa bạo 
lực trên khắp đất nước chúng ta,” 
ông Murphy, ông Cornyn và các 
thượng nghị sĩ khác cho biết trong 
một tuyên bố. “Các gia đình đang 
lo sợ, và nhiệm vụ của chúng tôi 
là cùng nhau và hoàn thành điều 
sẽ giúp khôi phục lại cảm giác an 
toàn và an ninh trong cộng đồng 
của họ.”

Ông Schumer, trong một tuyên 
bố, đã hoan nghênh thỏa thuận 
này và nói rằng “Quốc hội đang 
đi đúng hướng để thực hiện hành 
động có ý nghĩa nhằm giải quyết 
nạn bạo lực súng đạn,” mà không 
đề cập đến việc một số thành phố 
có luật kiểm soát súng nghiêm 
ngặt lại có tỷ lệ sát nhân liên quan 
đến súng cao nhất Hoa Kỳ.

“Sau làn sóng không ngừng 
về các vụ tự sát và sát nhân liên 
quan đến súng, bao gồm cả các vụ 
xả súng hàng loạt, Thượng viện 
đã sẵn sàng hành động theo các 
cải cách theo lẽ thường để bảo vệ 
người Mỹ tại nơi họ sinh sống, nơi 
mua sắm và nơi họ học tập,” ông 
nói thêm. “Chúng ta cần nhanh 
chóng hành động để thúc đẩy luật 
này, bởi vì nếu một sinh mệnh có 
thể được cứu, thì đó là một nỗ lực 
đáng giá.”

 
Nguyễn Lê biên dịch

Nhóm thượng nghị sĩ công 
bố bước đột phá về thỏa 
thuận kiểm soát súng

COURTESY OF KERI SMITH BRETT CARLSEN/GETTY IMAGES

PUBLIC DOMAINNICHOLAS HUNT/GETTY IMAGES FOR TRIBECA TV

THE EPOCH TIMES

COURTESY OF KERI SMITH

(Trên-bên trái) Keri Smith, người dẫn chương trình của kênh YouTube “Deprogrammed With Keri Smith”; (Trên-bên phải) Ứng cử viên tổng thống Donald Trump phát biểu trước đám tại một 
cuộc mít tinh cho chiến dịch tranh cử của ông ở Rochester, N.Y., vào ngày 10/04/2016; (Dưới-bên trái) W. Kamau Bell tham dự Liên hoan truyền hình Tribeca 2018 tại Spring Studios ở New 
York vào ngày 22/09/2018; (Dưới-bên phải) Thư viện Perkins tại Đại học Duke ở Durham, N.C., trong ảnh tư liệu.

Ông Jordan Peterson, 
nhà tâm lý học lâm sàng 
người Canada và sau đó 
là giáo sư tâm lý học tại 
Đại học Toronto, trong 
cuộc phỏng vấn với The 
Epoch Times vào ngày 
15/06/2018.
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JOSEPH M. HANNEMAN

Hôm 09/06, ủy ban đặc biệt 
06/01 đã phát động một 

cuộc tấn công toàn lực trực diện 
vào cựu Tổng thống (TT) Donald 
J. Trump và “đám đông bạo loạn” 
của ông. Họ tuyên bố ông Trump 
đã dàn dựng vụ bạo lực tại Điện 
Capitol hồi đầu năm 2021 như 
một phần của “cuộc đảo chính” 
nhằm duy trì quyền lực và vô hiệu 
hóa kết quả bầu cử năm 2020.

Hai quan chức hàng đầu trong 
ủy ban gồm 9 thành viên này 
đã mô tả ông Trump sau ngày 
06/01 là quá bất ổn đến mức các 
nhân viên đã thảo luận công 
khai về khả năng sử dụng Tu 
chính án thứ 25 để truất phế ông.

Trong phiên đầu tiên của một 
loạt các phiên điều trần công 
khai về những phát hiện chi tiết 
từ cuộc điều tra kéo dài gần một 
năm của mình, ủy ban đã đưa 
ra những tuyên bố và cáo buộc 
dồn dập có vẻ như là cơ sở cho 
những lời buộc tội hình sự có thể 
xảy đến với vị tổng thống thứ 45 
của Hoa Kỳ này.

“Ngày 06/01 là đỉnh điểm của 
một cuộc đảo chính có chủ đích,” 
Dân biểu Bennie Thompson 
(Dân Chủ–Mississippi), chủ 
tịch ủy ban, cho biết trong một 
buổi phát trực tiếp từ Thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn. “Một nỗ lực trơ 
trẽn… nhằm lật đổ chính phủ. 
Vụ bạo lực này không phải là 
ngẫu nhiên.” 

Sáu mươi phút đầu tiên của 
phiên điều trần là tất cả mọi 
thứ như đã mong đợi: vô cùng 
đảng phái, với luận điệu chống 
ông Trump mạnh mẽ, được 
nhấn mạnh bởi các video clip ít 
về bối cảnh mà nhiều về cảm 
xúc. Một sĩ quan Cảnh sát Thủ 
đô và một nhà làm phim đã làm 
chứng trong giờ thứ hai của 
phiên điều trần.

Nếu bất cứ ai mong đợi một 
cuộc đánh giá học thuật, khách 
quan về bằng chứng bị cáo buộc 
để hỗ trợ những gì có vẻ là kết 
luận đã được định đoạt từ trước 
của ủy ban, họ sẽ sửng sốt.

Bất cứ ai tìm kiếm sự thừa 
nhận về việc Cảnh sát Thủ đô 
đã sát hại cô Ashli   Babbitt, cảnh 
sát đã đánh đập và góp phần 
khiến cô Rosanne Boyland tử 
vong, hoặc bất kỳ trong số vô 
vàn những ví dụ về việc cảnh sát 
dùng vũ lực quá mức, đều sẽ thất 
vọng sâu sắc.

Đêm nay đã không có sự công 
bằng.

Lặp lại tuyên bố sai lệch 
rằng cảnh sát đã bị sát hại
Lời khai từ sĩ quan Cảnh sát 
Thủ đô Caroline Edwards cho 
thấy dường như có mối liên hệ 
giữa ca tử vong ngày 07/01 của 
viên cảnh sát Brian Sicknick với 

việc đồng nghiệp này của cô bị 
xịt hơi cay tại Điện Capitol vào 
ngày 06/01.

Văn phòng Giám định viên 
Y tế Trưởng Thủ đô đã phán 
quyết cái chết của ông Sicknick 
là do nguyên nhân tự nhiên, gây 
ra bởi đột quỵ. Ông Sicknick đã 
phải nhập viện vào đêm 06/01 
sau khi các nhân chứng tại Điện 
Capitol nhận thấy ông có dấu 
hiệu có thể đang phải trải qua 
một cơn đột quỵ.

Ông Thompson tăng sức 
mạnh cho quan điểm trên sau 
thời gian tạm nghỉ trong phiên 
làm chứng, nói rằng cử tọa bao 
gồm “một số thành viên gia 
đình, bạn bè, và góa phụ của các 
sĩ quan đã mất đi tính mạng do 
cuộc tấn công.”

Bốn người đã tử vong tại Điện 
Capitol vào ngày 06/01. Tất cả 
đều là những người ủng hộ ông 
Trump. Cô Babbitt, 35 tuổi, một 
cựu binh Không quân, bị Trung 
úy Michael Byrd bắn tử vong. Cô 
Boyland, 34 tuổi, đã bị đè bẹp dí 
trong một vụ giẫm đạp sau khi 
cảnh sát xả hơi cay vào Đường 
hầm Lower West Terrace.

Ông Kevin Greeson, 55 
tuổi, tử vong vì một cơn đau 
tim, mặc dù một nhân chứng 
cho biết ông bị trúng đạn khi 
lựu đạn của cảnh sát hoặc các 
loại đạn khác phát nổ gần ông. 
Ông Benjamin Phillips, 50 tuổi, 
bị đột quỵ. Không ai trong số 
những cái tên đó được nhắc đến 
tại phiên điều trần.

Ủy ban do Đảng Dân Chủ 
chiếm đa số này đã gói quanh 
công việc của mình bằng ngôn 
ngữ yêu nước và nói về sự ủng 
hộ của họ đối với Hiến Pháp 
chống lại những kẻ thù nội địa 
của Hoa Kỳ.

Các bình luận từ ông 
Thompson và Dân biểu Liz 
Cheney (Cộng Hòa–Wyoming) 
đã chế giễu khái niệm gian lận 
trong cuộc bầu cử tổng thống 
năm 2020. Họ dẫn lời cựu Tổng 
chưởng lý Đảng Cộng Hòa 
William Barr gọi ý tưởng này là 
“vớ vẩn”.

Ông Thompson nhắc đến 
quốc gia này là “thành phố tỏa 
sáng trên một ngọn đồi”, mượn 
ngôn ngữ và ý cảnh từ bài diễn 
văn Thông điệp Liên bang năm 
1988 của cố TT thuộc Đảng 
Cộng Hòa Ronald Reagan.

Hoa Kỳ trong câu nói của ông 
Thompson không phải là một 
nước Mỹ mà người dân đến Hoa 
Thịnh Đốn để biểu tình vào ngày 
06/01, mà là quốc gia đang truy 
tố những người mà họ cho rằng 
đã cố gắng lật đổ chính phủ và 
phá vỡ kết quả bầu cử năm 2020.

Ông Thompson tuyên bố, 
“Chính những kẻ thù nội địa của 
Hiến Pháp đã xông vào Điện Capitol 
và chiếm đóng Điện Capitol.”

Đổ lỗi cho các nhóm Proud 
Boys và Oath Keepers
Phiên điều trần đã làm rõ rằng 
ủy ban quy trách nhiệm “cuộc 
nổi dậy” cho Proud Boys (Những 
Chàng Trai Tự Hào) và Oath 
Keepers (Những Người Giữ 
Lời Thề), hai nhóm ủng hộ ông 
Trump bị các công tố viên liên 
bang buộc tội âm mưu nổi loạn 
nhằm cản trở việc kiểm phiếu 
của Đại cử tri đoàn tại một phiên 
họp chung của Quốc hội. Ông 
Thompson gọi các nhóm trên 
là dân quân chống chính phủ, 
phân biệt chủng tộc – các thuật 
ngữ mà các nhóm này đã bác bỏ.

“Điều này giống như ở Liên 
Xô: hãy giao người đi và tôi sẽ 
định tội cho quý vị,” người sáng 
lập Oath Keepers, ông Elmer 
Stewart Rhodes, nói với The 
Epoch Times từ Nhà tù Thành 
phố Virginia, nơi ông đang bị 
giam giữ mà không được đóng 
tiền tại ngoại. “Giờ họ sẽ thu 
thập những gì họ cho là bằng 
chứng kết tội.” 

Ông Rhodes cho biết “manh 
mối quan trọng” từ phiên điều 
trần xuất hiện khi họ chiếu 
một bức ảnh tĩnh của ông với 
cựu thủ lĩnh nhóm Proud Boys, 
ông Enrique Tarrio trong một 
nhà để xe ở Thủ đô vào ngày 
05/01/2021. Suy luận là những 
người này đang có một cuộc họp. 
“Đó hoàn toàn là một lời dối trá,” 
ông Rhodes nói.

Phần trình chiếu của ủy ban 
không bao gồm bằng chứng 
video đầy đủ cho thấy “cuộc 
họp” kéo dài dưới 10 giây và 
chỉ bao gồm một cái bắt tay và 
những câu chào hỏi ngắn gọn.

Video do luật sư biện hộ 
hình sự đệ trình cho thấy ông 
Rhodes không đề cập đến Điện 
Capitol hoặc các sự kiện xảy 
ra ở Hoa Thịnh Đốn. Chủ tịch 
ủy ban Thompson đề cập đến 
tuyên bố của Bộ Tư pháp rằng 
“ai đó” trong nhà để xe đề cập 
đến danh từ “Capitol”. Bất kể 
đó là ai, video cho thấy danh 
từ đó không được nói giữa ông 
Rhodes và ông Tarrio.

Ủy ban đã chiếu một đoạn 
video clip quay cảnh một nhóm 
Oath Keepers đi theo “đội hình 
xếp chồng” theo phong cách 
quân đội lên các bậc thang phía 
đông của Điện Capitol vào ngày 
06/01. Các công tố viên cho biết 
một trong những mục tiêu của 
Oath Keepers là tìm kiếm Chủ 
tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân 
Chủ–California). Các thành viên 
của Oath Keepers đã nói rằng 
điều đó không đúng.

Những gì không được trình 
chiếu là cách các thành viên 
của Oath Keepers một thời gian 
ngắn sau đó đã can thiệp vào 
một cuộc đối đầu đầy bất an 
giữa một sĩ quan Cảnh sát Điện 
Capitol được trang bị một khẩu 
súng trường và những người 
biểu tình giận dữ ở Small House 
Rotunda.

Theo một số thành viên của 
Oath Keepers cùng bằng chứng 
video từ ký giả Stephen Horn 
và các nguồn khác, nhóm này 
đã xen vào giữa những người có 
khả năng sẽ đánh nhau và làm 
dịu tình hình. Ông Rhodes cho 
biết một trong những thành viên 
của Oath Keepers có mặt tại hiện 
trường nói với ông rằng tình 
hình sắp trở nên nghiêm trọng, 
vì lối cư xử của viên sĩ quan.

 
Có phải bài Tweet của ông 
Trump đã bắt đầu tất cả?
Trong khi đó, bà Cheney cho 
biết các phiên điều trần sắp tới 
của ủy ban sẽ trình bày chi tiết 
về “kế hoạch phức tạp gồm bảy 
phần” mà ông Trump đã nghĩ 
ra để duy trì quyền lực cho bản 
thân. Một phần của nỗ lực này 
có liên quan đến “nỗ lực to lớn 

nhằm truyền bá thông tin sai 
lệch” về cuộc bầu cử năm 2020.

Bà nói rằng một bài đăng mà 
ông Trump đăng trên Twitter 
kêu gọi mọi người đến Hoa 
Thịnh Đốn cho một cuộc biểu 
tình mà “sẽ rất cuồng nhiệt” là 
chất xúc tác để nhóm Proud Boys 
bị cáo buộc lên kế hoạch một “vụ 
xâm phạm Điện Capitol”.

Bà Cheney cho biết, một 
trong các phiên điều trần đó sẽ 
có sự tham gia của các cựu trợ 
lý Tòa Bạch Ốc, một trong số 
họ đã từ chức do ông Trump từ 
chối yêu cầu đám đông rời khỏi 
Điện Capitol. Bà nói rằng cố 
vấn trưởng của Tòa Bạch Ốc đã 
nhiều lần đe dọa sẽ nghỉ việc.

Sau khi đả kích ông Trump 
trong hầu hết phần nói của 
mình, bà Cheney đã cảnh báo 
các đồng nghiệp của bà về thiệt 
hại lâu dài đối với những người 
ủng hộ vị tổng thống thứ 45.

Bà nói: “Sẽ có một ngày ông 
Donald Trump ra đi, nhưng sự ô 
danh của quý vị sẽ vẫn còn.”

Trong nhiều tháng nay, ông 
Rhodes đã dự đoán rằng mục 
tiêu hàng đầu của ủy ban 06/01 
là khiến ông Trump không được 
ứng cử vào năm 2024 bằng cách 
hình sự hóa quyền tự do ngôn 
luận, bịa đặt các cáo buộc âm 
mưu, và liên kết ông với mọi thứ 
tồi tệ xảy ra vào ngày hôm đó.

Ông Rhodes nói: “Họ chỉ 
đang kết hợp tất cả lại với nhau 
như thể ông Trump đã lên kế 
hoạch ngay từ đầu.”

Ông Rhodes cho biết, bất cứ 
ai muốn hiểu nỗ lực loại bỏ ông 
Trump ra khỏi công luận nên 
đọc vụ kiện dân sự liên bang 
hồi tháng 02/2021 của Dân 
biểu Thompson chống lại ông 
Trump, luật sư Rudy Giuliani 
của ông, nhóm Proud Boys, và 
nhóm Oath Keepers. Ông nói 
rằng vụ kiện đó chứa kế hoạch 
chi tiết cho các hành động và 
chiến lược mà Ủy ban Đặc biệt 
06/01 hiện đang sử dụng để 
chống lại ông Trump và những 
người ủng hộ ông.

Thanh Nhã biên dịch

DREW ANGERER/GETTY IMAGES
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◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

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

◾	 Giúp	mượn	tiề�n	sửa	nhà	đề� 	bán.

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

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

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

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

PRIVATE LENDER    •    MORTGAGE    •    RESIDENTIAL    •    COMMERCIAL

JANE NGA DUNG NGUYỄN	
CPA,	CFP

REAL ESTATE BROKER:
Licềnsề	#0383545

MORTGAGE BROKER:
Licềnsề	#351456

Ủy ban 06/01 nhắm vào ông Trump, cáo buộc Proud Boys và 
Oath Keepers thực hiện ‘đảo chính’ 

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

 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

GARAGE DOOR & HANDYMAN 
COMPANY, LIC. #316559

Nhanh chóng - BẢO ĐẢM – Giá rẻ.
Khi hoàn tất công việc mới nhận tiền công.

L/L: Sonny  - (714) 510-0163

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.

ZACHARY STIEBER

Một nhóm thành viên Quốc 
hội đang chất vấn Cơ quan 

Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) để có câu 
trả lời trước khi cơ quan quản trị 
này quyết định có cấp giấy phép 
chích vaccine COVID-19 cho trẻ 
nhỏ hay không.

Tất cả người Mỹ từ 5 tuổi 
trở lên đều có thể chủng ngừa 
COVID-19. FDA dự kiến họp 
với ban cố vấn của mình vào 
ngày 15/06 để thảo luận về 
việc có cấp giấy phép sử dụng 
khẩn cấp (EUA: emergency use 
authorization) đối với hai loại 
vaccine của Moderna và Pfizer 
cho trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 4 tuổi 
hay không.

Một nhóm lưỡng viện gồm 
các thành viên thuộc Đảng Cộng 
Hòa (GOP: Grand Old Party) tại 
Quốc hội, dẫn đầu bởi Thượng 
nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa–
Texas) và Dân biểu Bill Posey 
(Cộng Hòa–Florida), đang đặt 
câu hỏi liệu cấp EUA có hợp lý 
hay không, với mức độ rủi ro 
thấp mà COVID-19 gây ra cho 
trẻ nhỏ như thế nào, và cách mà 
vaccine đã giảm hiệu quả chống 
lây nhiễm khi các biến thể virus 
mới xuất hiện trong đại dịch.

“Cách tiếp cận rộng rãi của 
CDC và FDA cho đến nay là một 
chính sách chung rập khuôn cho 
tất cả mọi người – chích vaccine 
bất kể tuổi tác, các yếu tố nguy 
cơ, bệnh nền của mỗi người, 
hoặc có từng nhiễm bệnh trước 
đó,” các thành viên viết cho Ủy 
viên FDA Robert Califf và các 
thành viên của ban cố vấn trong 
một lá thư ngày 07/06 mà The 
Epoch Times nhận được. “Tuy 
nhiên, cho đến nay vẫn còn 
nhiều câu hỏi chưa được giải đáp 
về các vaccine COVID-19 được 
cấp phép EUA này, và chỉ một tỷ 
lệ nhỏ dữ liệu an toàn về các loại 
vaccine này – thuộc sở hữu của 

FDA và các nhà sản xuất – đã 
được công bố để xem xét.”

Những thành viên của Quốc 
hội lưu ý rằng theo Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh (CDC), gần 70% trẻ em 
từ 1 đến 4 tuổi đã hồi phục sau 
khi nhiễm COVID-19. Sự phục 
hồi đó đem lại cho trẻ em mức 
độ bảo vệ chống lại sự tái nhiễm 
mà các nghiên cứu cho thấy là 
tốt hơn sự bảo vệ nhờ vaccine. 
Các thành viên cũng chỉ ra rằng 
trẻ em nhiễm COVID-19 có tỷ lệ 
sống sót cao và ít có nguy cơ mắc 
bệnh nặng.

Nhóm các thành viên đã yêu 
cầu FDA trả lời một loạt câu hỏi 
trước khi công bố quyết định về 
các đơn xin cấp EUA từ Moderna 
và Pfizer. Trong số các chi tiết 
khác, họ muốn biết yếu tố nguy 
cơ về bệnh tim đối với trẻ em khi 
chích vaccine là gì; liệu FDA có 
cam kết tuân theo ngưỡng hiệu 
quả 50% mà FDA đã đề ra hồi 
năm 2020 hay không; và liệu có 
khả năng trẻ em chích vaccine sẽ 
đối mặt với nguy cơ cao hơn từ 
các biến thể trong tương lai của 
virus gây bệnh COVID-19, còn 
gọi là SARS-CoV-2 hoặc virus 
Trung Cộng, hay không.

“Dữ liệu cho thấy rủi ro về 
các kết quả bất lợi nghiêm trọng 
do COVID ở trẻ em từ 5 tuổi trở 
xuống là rất thấp và vì vậy tiêu 
chuẩn để đánh giá việc cấp EUA 
phải rất cao,” nhóm này viết. 
“Chúng tôi tin rằng mỗi câu hỏi 
nêu trên không chỉ là quan trọng, 
mà còn là những câu hỏi rất cần 
thiết đối với FDA, VRBPAC, và 
CDC khi nói đến việc tiến hành 
đánh giá toàn diện những lợi ích 
và nguy cơ tiềm ẩn của vaccine 
mà các vị đang được yêu cầu 
xem xét cấp một Giấy phép Sử 
dụng Khẩn cấp.”

VRBPAC là viết tắt của Ủy 
ban Cố vấn về Vaccine và các 
Sinh phẩm Liên quan. Đó là ban 
cố vấn của FDA về vaccine.

Nhóm viết lá thư còn có 
Thượng nghị sĩ Ron Johnson 
(Cộng Hòa–Wisconsin), Dân 
biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa–
Texas), Dân biểu Ralph Norman 
(Cộng Hòa–South Carolina), Dân 
biểu Mary Miller (Cộng Hòa–
Illinois), Dân biểu Andy Biggs 
(Cộng Hòa–Arizona), Dân biểu 
Chip Roy (Cộng Hòa–Texas), 
Dân biểu Dan Bishop (Cộng 
Hòa–North Carolina), Dân biểu 
Lauren Boebert (Cộng Hòa–
Colorado), Dân biểu Andrew 
Clyde (Cộng Hòa–Georgia), 
Dân biểu Thomas Massie (Cộng 
Hòa–Kentucky), Dân biểu 
Warren Davidson (Cộng Hòa–
Ohio), Dân biểu Jeff Duncan  
(Cộng Hòa–South Carolina), 
Dân biểu Diana Harshbarger 
(Cộng Hòa–Tennessee), Dân 
biểu Matt Rosendale (Cộng 
Hòa–Montana), Dân biểu Vicky 
Hartzler (Cộng Hòa–Missouri), 
và Dân biểu Bob Good (Cộng 
Hòa–Virginia).

FDA đã không phúc đáp yêu 
cầu bình luận.

“Tôi lo ngại rằng trong lúc vội 
vàng bắt buộc thi hành chính 
sách ‘rập khuôn cho tất cả mọi 
người’, FDA đã không suy xét 
việc nhóm tuổi này ít có nguy 
cơ bị các biến chứng do COVID 
nhất và CDC ước tính 68% 
trẻ em dưới năm tuổi đã từng 
nhiễm COVID. Theo lẽ thường 
thì các thành viên VRBPAC đã 
hỏi những câu hỏi này, vì vậy 
chúng tôi mong đợi câu trả lời 

vào thời điểm họ gặp nhau. Nếu 
chúng tôi không nhận được câu 
trả lời, sẽ là hợp lý khi cho rằng 
họ chưa hỏi những câu hỏi căn 
bản về lợi ích và rủi ro liên quan 
đến việc sử dụng vaccine này 
cho hàng triệu trẻ em có rất ít 
nguy cơ mắc COVID,” Dân biểu 
Posey nói trong một tuyên bố.

“Chúng ta đang ở năm thứ ba 
với COVID-19, và chúng ta biết 
nhiều hơn về loại virus này so với 
thời điểm năm 2020. Một trong 
những điều quan trọng nhất mà 
chúng tôi biết là virus này gây 
ra rủi ro tối thiểu cho trẻ em. 
Trước khi FDA phê chuẩn Giấy 
phép Sử dụng Khẩn cấp đối với 
vaccine dành cho trẻ em, các bậc 
cha mẹ phải được xem dữ liệu và 
thủ tục giấy tờ mà họ sẽ sử dụng 
để biện minh cho quyết định này. 
Đây là điều tối thiểu mà FDA 
có thể làm cho các gia đình ở 
Texas và trên toàn quốc để các 
bậc cha mẹ có thể đưa ra quyết 
định tốt nhất cho con mình,” 
Thượng nghị sĩ Cruz nói thêm.

Dân biểu Gohmert cho biết, 
với tỷ lệ sống sót cao ở trẻ em, 
các tác dụng phụ lâu dài chưa 
biết của các mũi chích, và những 
trường hợp viêm tim hậu chích 
ngừa chỉ được phát hiện sau khi 
vaccine được cấp phép, “việc 
thúc đẩy chấp thuận vaccine 
dường như hoàn toàn liều lĩnh.”

“Mới tháng trước, FDA về 
cơ bản đã thông báo rằng mọi 
người không nên dùng vaccine 
Johnson and Johnson (J&J) nữa 
do các tác dụng phụ nguy hiểm 
về đông máu. Sau hơn một năm 
nói với chúng ta rằng vaccine 
J&J là an toàn và hiệu quả, thì 
giờ họ lại làm như thế này. Với 
tư cách là người Mỹ, chúng ta có 
mọi quyền yêu cầu thực hiện các 
tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả 
cao nhất cũng như tiến hành 
các nghiên cứu và thử nghiệm 
nghiêm ngặt nhất trước khi 
những mũi chích này được chấp 

thuận [đem chích] cho bất kỳ ai, 
đặc biệt là cho trẻ em vô tội,” ông 
nói thêm.

Sau khi Dân biểu James 
Clyburn (Dân Chủ–South 
Carolina) nói rằng ông đã được 
Tiến sĩ Peter Marks, một quan 
chức hàng đầu về vaccine của 
FDA, báo cho biết hồi tháng 
Năm rằng cơ quan này sẽ không 
khước từ việc cấp phép chỉ vì một 
loại vaccine không đạt hiệu quả 
ít nhất 50%. Phát ngôn viên của 
FDA nói với The Epoch Times 
trong một thư điện tử rằng cơ 
quan này “sẽ đánh giá toàn bộ 
dữ liệu được nộp lên trong bối 
cảnh tình trạng khẩn cấp về sức 
khỏe cộng đồng đang diễn ra, và 
sẽ chỉ cho phép chích cho trẻ ở 
lứa tuổi nhỏ nhất những vaccine 
hội đủ các tiêu chuẩn của chúng 
tôi và có những lợi ích đã biết và 
tiềm ẩn lớn hơn những rủi ro đã 
biết và tiềm ẩn.”

Các chuyên gia và các bậc cha 
mẹ có quan điểm trái chiều về 
việc liệu có cần thiết phải chích 
vaccine cho trẻ em, đặc biệt là trẻ 
em khỏe mạnh, hay không.

Dựa trên nghiên cứu và 
ảnh hưởng của COVID-19 đối 
với thanh thiếu niên, “không 
nên xem xét chích ngừa cho trẻ 
nhỏ trừ phi đứa trẻ bị các bệnh 
nghiêm trọng như xơ nang, tiểu 
đường Type I nặng, v.v.,” Tiến 
sĩ Steven Hatfill, một nhà virus 
học, nói với The Epoch Times 
trong một thư điện tử.

Bác sĩ Moira Szilagyi, chủ tịch 
của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa 
Kỳ (AAP), cho biết rằng các nhà 
chức trách Hoa Kỳ nên “hành 
động với tốc lực tối đa có thể” để 
xem xét dữ liệu về vaccine cho 
trẻ nhỏ, đồng thời cho biết thêm, 
“Trẻ em không miễn dịch với 
COVID, thứ có thể gây ra bệnh 
nặng lâu dài, phải nhập viện, và 
thậm chí là tử vong.”

 
Minh Ngọc biên dịch

GOP chất vấn FDA về việc sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em
TIN ĐỘC QUYỀN

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa–Texas) 
nói chuyện với các phóng viên ở Hoa Thịnh 
Đốn hôm 07/04/2022.

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

Dân biểu Bennie 
Thompson (Dân 
Chủ–Mississippi), 
Chủ tịch Ủy ban Đặc 
biệt Điều tra Vụ tấn 
công ngày 06/01 vào 
Điện Capitol Hoa Kỳ, 
cùng các thành viên 
ủy ban, đọc diễn 
văn khai mạc phiên 
điều trần về cuộc 
điều tra ngày 06/01 
tại Capitol Hill ở 
Hoa Thịnh Đốn hôm 
09/06/2022.

Sĩ quan Cảnh sát Thủ đô Hoa Kỳ Carolyn 
Edwards làm chứng về những vết thương 
mà cô phải chịu trong vụ bạo lực tại Điện 
Capitol ngày 06/01/2021.
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https://rumble.com/
v15vxkn-monkeypox-the-
next-thing-to-be-terrified-

of-is-here.html

Các ống nghiệm có nhãn 
"âm tính và dương tính 
với virus đậu mùa khỉ" 

trong một bức ảnh minh 
họa được chụp vào ngày 

23/05/2022. 

https://rumble.com/
v15hx89-boom-caught-
red-handed-planning-

monkeypox-pandemic.html

DADO RUVIC / REUTERS

Nó [bệnh 
đậu mùa khỉ]
được kiểm 
soát dễ dàng 
bằng các 
biện pháp y 
tế công cộng 
cổ điển.
Bác sĩ Robert 
Malone

tuần mà không cần điều trị.
• Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên 

tại Âu Châu được xác nhận vào 
ngày 07/05/2022, tại Vương quốc 
Anh. Sau đó, dường như chỉ 
trong một đêm, các ca bệnh đã 
được báo cáo trên khắp thế giới. 
Ngày 20/05/2022, Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) đã tổ chức một 
cuộc họp khẩn để thảo luận các 
báo cáo về hơn 100 trường hợp 
nghi nhiễm hoặc được xác nhận 
ở ít nhất chín quốc gia.

• Vào tháng 03/2021, có một cuộc 
diễn tập về đợt bùng phát bệnh 
đậu mùa khỉ và trong kịch bản 
giả tưởng này, trường hợp bệnh 
đậu mùa khỉ đầu tiên ở Âu Châu 
cũng được xác định là vào ngày 
07/05/2022.

• Trường hợp đầu tiên ở 
Hoa Kỳ được báo cáo vào 
ngày 18/05/2022. Đến ngày 
23/05/2022, các trường hợp nghi 
nhiễm đậu mùa khỉ đã được báo 
cáo thêm ở ba tiểu bang gồm 
New York, Florida, và Utah.

• Tổng thống (TT) Joe Biden đã 
tuyên bố rằng các quy trình 
kiểm dịch nghiêm ngặt không 
có khả năng được áp dụng tại 
Hoa Kỳ, tuy nhiên, ông đã đặt 
đơn hàng trị giá 119 triệu USD 
cho một loại vaccine phòng bệnh 
đậu mùa khỉ. Trong khi đó, Bỉ 
đã nhanh chóng đưa ra quy định 
cách ly 21 ngày đối với bất kỳ ai 
có kết quả xét nghiệm dương 
tính; còn Vương quốc Anh đang 
kêu gọi bất kỳ ai tiếp xúc trực 
tiếp với một ca bệnh đã được xác 
nhận thì phải tự nguyện cách ly 
trong 21 ngày. 

Như dự đoán, khi nỗi hoảng sợ 
về COVID-19 vừa mới tạm lắng, 
thì một “đại dịch” khác lại ập tới. 
Lần này, đó là bệnh đậu mùa khỉ, 
một bệnh truyền nhiễm với nhiều 
triệu chứng giống như COVID – 
đến nỗi, Bộ Y tế ở Queensland, 
Úc, đã sử dụng cùng một bức ảnh 
để minh họa cho cả hai bệnh 
nhiễm trùng (các bức ảnh này sau 
đó đã được gỡ bỏ hoặc cập nhật1 ).

Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên 
ở Âu Châu được xác nhận ngày 
07/05/2022 tại Vương quốc Anh2. 
Sau đó, dường như chỉ trong một 
đêm, các ca bệnh đã được báo cáo 
trên toàn thế giới3. 100 trường hợp 
nghi nhiễm hoặc được xác nhận ở 
ít nhất chín quốc gia, bao gồm Bỉ, 
Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, 
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương 
quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada ,và Úc4.

Vào thời điểm bài báo này được 
in, số lượng quốc gia bị ảnh hưởng 
và tổng số ca bệnh có thể sẽ cao 
hơn đáng kể. Trường hợp đầu tiên 
ở Hoa Kỳ được báo cáo vào ngày 
18/05/20225.

Đến ngày 23/05, các trường hợp 
nghi nhiễm đậu mùa ở khỉ đã được 
báo cáo ở ba tiểu bang khác: New 
York, Florida và Utah6. Tất cả các 
bệnh nhân được cho là trong tình 
trạng tốt, và các sở y tế tiểu bang 
đã đồng ý rằng các trường hợp này 
không gây nguy cơ nghiêm trọng 
cho cộng đồng. 

TT Joe Biden đã tuyên bố rằng 
các quy trình kiểm dịch nghiêm 
ngặt không có khả năng được thực 
hiện ở Hoa Kỳ, tuy nhiên, ông đã 
đặt đơn hàng trị giá 119 triệu USD 
cho một loại vaccine phòng bệnh 
đậu mùa khỉ7,8. 

Trong khi đó, Bỉ đã áp dụng quy 
định cách ly 21 ngày đối với bất 
kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương 
tính và Vương quốc Anh đang kêu 
gọi bất kỳ ai tiếp xúc trực tiếp với 
một ca bệnh được xác nhận hãy tự 
nguyện cách ly trong 21 ngày9.

Theo ghi nhận của ông Jimmy 
Dore trong video trên, đợt bùng 
phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn 
thế giới dường như đã đến thời 
điểm hoàn hảo để gây áp lực buộc 
các quốc gia phải nhường lại thẩm 
quyền chăm sóc sức khỏe cho WHO.

Đại hội đồng Y tế Thế giới đã 
bỏ phiếu về những sửa đổi đối với 

Quy định Y tế Quốc tế (IHR)10 khi 
mà những trường hợp đầu tiên [của 
căn bệnh này] được xác định. Tôi 
đã thảo luận về ý nghĩa của những 
sửa đổi này trong một bài báo gần 
đây. Theo ghi nhận của ông Dore, 
một cuộc diễn tập đại dịch được 
tiến hành hồi năm ngoái (2021) 
cũng chỉ tập trung vào bệnh đậu 
mùa khỉ. Tôi sẽ nghiên cứu thêm 
điều này ở dưới đây. 

Đậu mùa khỉ là gì? 
Virus đậu mùa khỉ là một họ hàng 
của virus đậu mùa, là một căn 
bệnh nhẹ điển hình do virus gây 
ra, với dấu hiệu đặc trưng là sốt, 
nhức đầu, đau cơ, kiệt sức, sưng 
hạch bạch huyết và phát ban sần 
sùi có xu hướng nổi trên mặt trước 
khi lan sang các bộ phận khác của 
cơ thể.

Các vết loét có mủ trên da cuối 
cùng đóng vảy và bong ra sau ba 
đến bốn tuần. Căn bệnh nhiễm 
trùng này không dễ lây truyền, vì 
người bị lây truyền cần tiếp xúc 
trực tiếp với chất dịch cơ thể của 
người nhiễm. 

Mặc dù hiện giờ chưa có phương 
pháp nào trị dứt điểm căn bệnh này, 
nhưng hầu hết bệnh nhân đều tự 
khỏi mà không cần bất kỳ phương 
pháp điều trị nào. Trong lịch sử, lây 
nhiễm đậu mùa khỉ chủ yếu xảy ra 
ở lục địa Phi Châu, nơi có vài ngàn 
trường hợp được báo cáo mỗi năm. 
Tuy nhiên, nhiều trường hợp hiện 
nay không liên quan đến việc đi du 
lịch đến Phi Châu, khiến việc bùng 
phát ở rất nhiều khu vực khác nhau 
trở thành một sự kiện hy hữu. Theo 
ghi nhận của tạp chí Nature11:

“Hôm 19/05, các nhà nghiên 
cứu ở Bồ Đào Nha đã đăng tải bản 
phác thảo đầu tiên12 về bộ gene của 
virus đậu mùa khỉ được phát hiện 
ở đó, nhưng Gustavo Palacios, nhà 
virus học tại Trường Y khoa Icahn 
tại Mount Sinai, thành phố New 
York, nhấn mạnh rằng đó vẫn là 
một bản phác thảo rất sơ bộ, và 
nhiều công việc cần được thực hiện 
trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết 
luận chính xác nào.

Những gì các nhà nghiên cứu có 
thể biết từ dữ liệu di truyền sơ bộ này 
là chủng virus đậu mùa khỉ được tìm 
thấy ở Bồ Đào Nha có liên quan đến 
một chủng virus chủ yếu được tìm 
thấy ở Tây Phi. Chủng này gây bệnh 
nhẹ hơn và có tỷ lệ tử vong thấp hơn 
– khoảng 1% ở những người dân ở 
vùng nông thôn nghèo – so với chủng 
virus đang lưu hành ở Trung Phi.

Nhưng chính xác thì chủng virus 
gây ra các đợt bùng phát hiện tại 
khác với chủng ở Tây Phi – và liệu 
các trường hợp bùng phát ở các quốc 
gia khác nhau có liên quan đến 
nhau hay không – vẫn còn là ẩn đố.”

Các ca nhiễm bùng phát bị 
đổ lỗi cho tình dục đồng tính 
nam
Một số ca nhiễm ở Tây Ban Nha có 
liên quan đến “sự kiện có khả năng 
siêu lây lan tại một phòng tắm hơi 
dành cho người lớn” ở Madrid, 
ít nhất ba trường hợp ở Bỉ có liên 

Khuất tất nào đằng sau tuyên truyền về     bệnh đậu mùa khỉ?
Hinchliffe,30 và nhiều người khác, 
các cuộc diễn tập giả tưởng có khả 
năng dự đoán chi tiết về các sự kiện 
trong tương lai gần. Sự kiện 201 đã 
“tiên đoán” chính xác về đại dịch 
COVID và trọng tâm của nó là 
kiểm duyệt và phong tỏa.

Vào tháng 06/2001, Chiến dịch 
Mùa đông Đen tối đã nghiên cứu 
“những thách thức về an ninh quốc 
gia, những thách thức liên chính 
phủ, và thách thức về thông tin của 
một cuộc tấn công sinh học vào 
quê hương Hoa Kỳ,” và chưa đầy ba 
tháng sau, vụ tấn công 11/09 xảy 
ra, sau đó là cơn sợ hãi bệnh than. 
Vào tháng 01/2005, Chiến dịch Bão 
Đại Tây Dương liên quan đến kịch 
bản hư cấu về một cuộc tấn công 
khủng bố sinh học xuyên Đại Tây 
Dương và cùng tháng đó chúng ta 
đã có đại dịch cúm gia cầm. The 
Defender tiếp tục:31 

“Tuy nhiên, những dự đoán về 
tương lai không kết thúc ở đó. Ví 
dụ, vào tháng 09/2017, NTI và WEF 
đã tổ chức một cuộc thảo luận bàn 
tròn về hiện trạng rủi ro sinh học do 
tiến bộ công nghệ đem lại trong cuộc 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư.

Và vào tháng 01/2020, NTI và 
WEF lại hợp lực phát hành một 
báo cáo có tiêu đề ‘Đổi Mới An Ninh 
Sinh Học Và Giảm Thiểu Rủi Ro: 
Khuôn Khổ Toàn Cầu Về Tổng Hợp 
DNA Có Thể Tiếp Cận, An Toàn Và 
Bảo Mật.’ Theo báo cáo này:

‘Những tiến bộ nhanh chóng 
trong công nghệ tổng hợp DNA có 
sẵn trên thị trường – chẳng hạn 
được sử dụng để tạo chuỗi gene một 
cách nhân tạo cho chẩn đoán và 
điều trị lâm sàng — gây ra những 
rủi ro ngày càng tăng, với khả năng 
gây ra mối đe dọa an ninh sinh học 
thảm khốc nếu vô tình hoặc cố ý sử 
dụng sai.’

Người đứng đầu bộ phận công ty 
dược phẩm Merck đã tham gia vào 
cuộc diễn tập bệnh đậu mùa khỉ, là 
đối tượng trong cuộc điều tra của 
FBI và CDC hồi tháng 11/2021 liên 
quan đến 15 lọ đáng ngờ có nhãn 
“đậu mùa” tại một cơ sở của Merck 
ở Philadelphia.”

Trong một bài báo độc quyền 
của National Pulse,32 tác giả Natalie 
Winters cũng tóm tắt nghiên cứu 
của Viện Virus Vũ Hán (WIV), 
trong đó họ “tập hợp các chủng đậu 
mùa khỉ bằng cách sử dụng các 
phương pháp được gắn cờ để tạo ra 
‘các mầm bệnh truyền nhiễm’.” 

“Chúng ta một lần nữa lại ở 
đây [tình trạng bùng phát đậu mùa 
khỉ] vì các thí nghiệm của Trung 
Quốc chăng?” cô hỏi. Bài nghiên 
cứu33 được đề cập này được xuất 
bản vào cuối tháng 02/2022, chỉ 
vài tháng trước khi những ca bệnh 
đầu tiên đột ngột xuất hiện bên 
ngoài Phi Châu.

Chúng ta biết gì về vaccine 
bệnh đậu mùa khỉ?
Vaccine đậu mùa khỉ hiện đang 
được Hoa Kỳ và Âu Châu dự trữ 
không phải là loại vaccine đặc 
hiệu cho bệnh đậu mùa khỉ. Loại 
vaccine này chính xác là vaccine 
đậu mùa, được tuyên bố là có hiệu 
quả 85% trong việc ngăn chặn bệnh 
đậu mùa khỉ. Tại Vương quốc 
Anh, những người tiếp xúc gần 
với những người bị nhiễm bệnh 
đậu mùa khỉ được cho là đã được 
chích vaccine đậu mùa – một chiến 
lược được gọi là “chủng ngừa theo 
nhóm” (chiến lược ức chế sự lây lan 
của một căn bệnh bằng cách chủng 
ngừa cho những người có nhiều 
khả năng bị nhiễm bệnh nhất).34 
Ở Hoa Kỳ, hiện có hai loại vaccine 
đậu mùa:

• ACAM2000 đã được Cục 
Quản trị Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ chấp thuận năm 
2007 và chủ yếu chỉ dành cho quân 
nhân do các nguy cơ về an toàn bao 
gồm nhiễm trùng virus đậu mùa 
trong vaccine, lây lan virus từ vị 
trí chích ngừa sang các vị trí khác 
trong cơ thể và tử vong.

Các cảnh báo trên bao bì bao 

gồm viêm cơ tim và viêm màng 
ngoài tim với tỷ lệ 5.7 trên 1,000 
người được chích ngừa, viêm não, 
nhiễm trùng da nặng, mù lòa, hư 
thai và hơn thế nữa. Những người 
tiếp xúc trong gia đình phải đối 
mặt với những rủi ro tương tự như 
người được chích ngừa [do virus từ 
vaccine lây lan].

• Jynneos (được gọi là Imvamune 
ở Canada hoặc Imvanex ở Âu 
Châu35) đã được FDA chấp thuận 
vào năm 2019. Đây là loại vaccine 
sống giảm độc lực, được chỉ định 
để dự phòng bệnh đậu mùa và đậu 
mùa khỉ ở người lớn từ 18 tuổi 
trở lên và những người không thể 
tiêm vaccine ACAM2000 do chống 
chỉ định như viêm da dị ứng, tình 
trạng suy giảm miễn dịch, đang 
cho con bú hoặc mang thai. Đây 
là vaccine đậu mùa khỉ duy nhất 
được FDA chấp thuận để sử dụng 
cho mục đích phi quân sự.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát 
triển Y sinh Tiên tiến Hoa Kỳ 
(BARDA) cũng đã ký hợp đồng 
với Bavarian Nordic về phiên 
bản đông khô của vaccine đậu 
mùa Jynneos – loại vaccine này 
sẽ có thời hạn sử dụng lâu hơn.36 
Moderna đã có vaccine đậu mùa 
khỉ được thử nghiệm tiền lâm 
sàng.37 Không rõ khi nào các thử 
nghiệm đó bắt đầu.

Theo ghi nhận của nhà báo độc 
lập Whitney Webb, Công ty Công 
nghệ Sinh học và Công nghệ SIGA 
– cả hai đều đang gặp khó khăn 
trong thời gian gần đây – sẽ thu 
được nhiều tiền từ nỗi hoang mang 
với căn bệnh đậu mùa khỉ 38: 

“Bất kể tình hình bệnh đậu mùa 
ở khỉ diễn ra như thế nào, hai công ty 
đó đã bội thu. Khi mối quan tâm về 
bệnh đậu mùa khỉ tăng lên, cổ phiếu 
của Công ty Công nghệ Sinh học 
và Công nghệ SIGA cũng tăng lên.

Về căn bản, cả hai công ty đều 
sở hữu độc quyền tại thị trường 
Hoa Kỳ và các thị trường khác về 
vaccine và phương pháp điều trị 
bệnh đậu mùa. Các sản phẩm 
tập trung vào bệnh đậu mùa 
chính của họ, một cách thuận 
tiện, cũng được sử dụng để bảo vệ 
chống lại hoặc điều trị bệnh đậu 
mùa khỉ. Kết quả là, cổ phiếu của 
Công ty Cổ phần Sinh học Phát 
triển đã tăng 12% vào thứ Năm 
(26/05/2022), trong khi cổ phiếu 
của SIGA tăng 17.1%.

Đối với các công ty này, nỗi lo 
bệnh đậu mùa khỉ là một món quà 
trời cho, đặc biệt là đối với SIGA, 
công ty sản xuất thuốc điều trị bệnh 
đậu mùa, được biết đến với tên 
thương hiệu TPOXX. Đây là sản 
phẩm duy nhất của SIGA.

Trong khi một số đại lý đã lưu 
ý rằng sự gia tăng giá cổ phiếu của 
SIGA Technologies trùng hợp với 
những lo ngại gần đây về bệnh đậu 
mùa khỉ, về căn bản không có sự 
chú ý nào được đưa ra bởi thực tế 
rằng công ty dường như là mảnh 
ghép duy nhất trong đế chế của một 
tỷ phú hùng mạnh hiện vẫn chưa 
sụp đổ. 

Vị tỷ phú đó, ‘người cướp công 
ty’ Ron Perelman, có mối liên hệ 
sâu sắc và gây tranh cãi với gia đình 
nhà Clinton và Đảng Dân Chủ cũng 
như mối liên hệ rắc rối với Jeffery 
Epstein. Bên cạnh cổ phần kiểm soát 
của mình tại SIGA, ông Perelman 

quan đến một lễ hội đồng tính nam 
ở Antwerp,13 ngoài ra các trường 
hợp ở Ý và Tenerife có liên quan 
đến lễ hội đồng tính trên quần đảo 
Canary.14 Các quan chức y tế cũng 
tuyên bố “một tỷ lệ đáng chú ý” 
các trường hợp người Anh thuộc 
cộng đồng đồng tính nam và lưỡng 
tính.15,16 

Liệu việc phân lập đối tượng 
đồng tính là một âm mưu khác 
trong kế hoạch tiếp quản của chế 
độ toàn trị? Các chế độ toàn trị 
luôn cần một kẻ thù mà họ có thể 
hướng nỗi sợ hãi và sự hung hăng 
phi lý của số đông vào đó, và bởi vì 
lòng căm ghét đối với những người 
từ chối vaccine COVID đã giảm đi 
đáng kể, vậy nên rõ ràng là họ cần 
một vật tế thần mới.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu 
sau hai năm quảng bá rầm rộ hiện 
tượng đồng tính nam và chuyển 
giới, những người cực Tả sẽ bắt đầu 
kích động sự tức giận và sợ hãi để 
chống lại nó. Tại sao? Vì điều này 
gây ra sự lẫn lộn và bất ổn định. 
Những người từng thể hiện lòng 
trung thành với nhóm này giờ sẽ bị 
chia rẽ để chống lại nhau. Và cuối 
cùng, tất cả đều hướng tới chia rẽ 
và phân chia để họ chống lại nhau.

Có vẻ như đợt bùng phát bệnh 
đậu mùa khỉ cũng đang được sử 
dụng để quảng bá Cuộc Đại Tái 
Thiết (The Great Reset) này theo 
những cách khác. Hiện các quan 
chức y tế Vương quốc Anh đang 
cảnh báo virus đậu mùa khỉ có 
thể lây lan qua việc tiêu thụ thịt bị 
nhiễm bệnh, và chúng ta đã biết 
rằng loại bỏ việc tiêu thụ thịt là một 
phần trong nghị trình của những 
người theo chủ nghĩa toàn cầu.

Mô phỏng đậu mùa khỉ
năm 2021
Điều khiến cho lần bùng phát của 
bệnh đậu mùa khỉ này càng trở nên 
đáng ngờ hơn là cuộc diễn tập mô 
phỏng dịch đậu mùa khỉ diễn ra 
vào tháng 03/2021,18 và ngày bùng 
phát dịch trong kịch bản hư cấu 
này là giữa tháng 05/2022. Lẽ nào 
là trùng hợp?

Trong một video, (vui lòng 
quét mã QR code bên trái để xem), 
AmazingPolly đã đánh giá chi tiết 
về cuộc diễn tập này. Cô ấy cũng 
nhắc nhở chúng ta cách mà Sự kiện 
201 đã “tiên đoán” không sai trệch 
về đại dịch COVID, và cho thấy 
chúng ta đang xem bản phát lại “sự 
trùng hợp” giữa mô phỏng bệnh 
đậu mùa khỉ và các sự kiện trong 
thế giới thực như thế nào.

Cuộc diễn tập đậu mùa khỉ nói 
trên được Sáng kiến   Đe dọa Hạt 
nhân (NTI) tổ chức, vốn được ông 
Bill Gates tài trợ. NTI được thành 
lập để đánh giá và giảm thiểu các 
mối đe dọa liên quan đến việc phổ 
biến vũ khí hạt nhân,19 nhưng kể từ 
đó, họ đã mở rộng để bao gồm các 
mối đe dọa sinh học.20 Ông Gates 
không chỉ tài trợ cho các mô phỏng 
đại dịch của NTI mà còn tài trợ cho 
NTI để phát triển vaccine liên quan 
đến các mối đe dọa sinh học.21

Báo cáo cuối cùng22,23 từ sự kiện 
này được tài trợ bởi dự án Open 

Philanthropy, do người đồng sáng 
lập Facebook Dustin Moscowitz 
tài trợ. Theo báo cáo của The 
Defender:24 

“‘Kịch bản diễn tập giả tưởng’ 
này liên quan đến việc mô phỏng 
‘một đại dịch toàn cầu, gây chết 
người liên quan đến một chủng 
virus đậu mùa khỉ bất thường xuất 
hiện lần đầu tiên ở quốc gia hư cấu 
Brinia và lây lan khắp nơi trên toàn 
thế giới trong hơn 18 tháng’ …

Kết quả của ‘kịch bản diễn tập’ 
này đã phát hiện đại dịch hư cấu, 
‘gây ra bởi một cuộc tấn công khủng 
bố sử dụng mầm bệnh được thiết kế 
trong phòng thí nghiệm không đủ 
an toàn sinh học cùng với sự giám 
sát yếu kém,’ đã dẫn đến ‘hơn ba tỷ 
ca bệnh và 270 triệu ca tử vong trên 
toàn thế giới.’

Ngày bắt đầu của đại dịch đậu 
mùa khỉ hư cấu trong kịch bản diễn 
tập này là ngày 15/05/2022. Ca 
nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên 
ở Âu Châu được xác định vào ngày 
07/05/2022.”

Như đã đề cập, ca bệnh đậu 
mùa khỉ đầu tiên tại Âu Châu25 
trên thực tế đã được xác nhận vào 
ngày 07/05/2022. Không chỉ có 
ngày tháng là trùng với ngày trong 
kịch bản được cho là hư cấu này, 
mà đất nước xuất hiện căn bệnh 
này – “Brinia” – thậm chí còn nghe 
rất giống “Britannica” hay “Great 
Britain” (Vương quốc Anh). Đây là 
sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?

Các khuyến nghị chính từ 
cuộc diễn tập đại dịch
Theo báo cáo của The Defender, 
trong số các khuyến nghị chính 
từ mô phỏng bệnh đậu mùa khỉ 
này là các khuyến nghị hỗ trợ rõ 
ràng việc WHO tiếp nhận công tác 
chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, 
và việc thực hiện Nhóm “Vận động 
& Ứng phó với Đại dịch Toàn cầu” 
(GERM26) của ông Gates:27 

• Tăng cường các hệ thống quốc 
tế “để đánh giá nguy cơ đại dịch, 
cảnh báo, và điều tra nguồn gốc 
đại dịch,” kêu gọi WHO “thiết 
lập một hệ thống cảnh báo sức 
khỏe cộng đồng quốc tế được 
phân loại, minh bạch” và hệ 
thống của Liên Hiệp Quốc để 
“thiết lập một cơ chế mới nhằm 
điều tra hậu quả sâu rộng của 
các sự kiện sinh học không rõ 
nguồn gốc.”

• Việc phát triển và thực hiện 
“các yếu tố kích hoạt cấp quốc 
gia để ứng phó với đại dịch từ 
sớm và chủ động,” bao gồm cả 
việc điều chỉnh phương pháp 
tiếp cận “không để xảy ra hối 
tiếc” để ứng phó với các đại dịch 
thông qua “hành động dự kiến” 
dựa trên “các yếu tố kích hoạt” 
sẽ tự động tạo ra một phản ứng 
đối với “các sự kiện sinh học có 
hậu quả sâu rộng.”

• Việc thành lập “một tổ chức 
quốc tế dành riêng cho việc giảm 
thiểu các rủi ro sinh học mới 
nổi liên quan đến những tiến bộ 
công nghệ nhanh chóng,” sẽ “hỗ 
trợ các biện pháp can thiệp trong 
suốt vòng đời nghiên cứu và phát 
triển khoa học sinh học và công 
nghệ sinh học – từ tài trợ, thông 
qua thực hiện, rồi đến công bố 
hoặc thương mại hóa.”

Hành động dự đoán dựa trên 
yếu tố kích hoạt bao gồm mọi thứ 
chúng ta đã thấy trong đại dịch 
COVID, chẳng hạn như quy định 
về khẩu trang, cấm tụ tập đông 
người, kiểm tra sức khỏe du lịch và 
giấy thông hành vaccine. Điều này 
vẫn được dự kiến bất chấp nhiều 
bằng chứng cho thấy những chiến 
lược này dù gì đi nữa cũng không 
có hiệu quả, đồng thời tàn phá sức 
khỏe cộng đồng và nền kinh tế.

Tại sao hư cấu thường biến 
thành hiện thực?
Theo ghi nhận của The Defender,28 
ông Michael P. Sanger29, ông Tim 

gần đây đã gây chú ý khi nhanh 
chóng thanh lý nhiều tài sản của 
mình trong một nỗ lực tuyệt vọng để 
đổi lấy tiền mặt.

Tương tự như vậy, Emergent 
BioSolutions cũng đang trong tình 
trạng dầu sôi lửa bỏng. Công ty có 
mối liên hệ đáng lo ngại với các cuộc 
tấn công bệnh than năm 2001 này 
chưa đầy hai tuần trước đã bị công 
kích vì tham gia vào một vụ ‘che đậy’ 
về các vấn đề kiểm soát chất lượng 
liên quan đến việc sản xuất vaccine 
COVID-19 của họ.

Một cuộc điều tra của Quốc 
hội cho thấy rằng những lo ngại 
về kiểm soát chất lượng tại nhà 
máy do Emergent điều hành đã 
dẫn đến hơn 400 triệu liều vaccine 
COVID-19 bị loại bỏ.

Nhà máy Emergent được đề cập 
đến đã bị Cục Quản trị Thực phẩm 
và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho 
đóng cửa vào tháng 04/2021. Họ đã 
được phép mở cửa trở lại hồi tháng 
Tám năm ngoái trước khi chính phủ 
chấm dứt hợp đồng.” 

Bản chất thật của vấn đề
này là gì?
Ngoài bài báo của Webb ở trên, 
phân tích lịch sử tồi tệ của 
Emergent và SIGA, một phân tích 
ban đầu khác về chứng bệnh đậu 
mùa khỉ mới cũng rất đáng đọc là 
bài báo của Bác sĩ Robert Malone’s 
Substack,39,40 “Đậu Mùa Khỉ – Sự 
Thật So Găng Với Nhồi Nhét Sợ 
Hãi”. Trong đó, ông ấy đã xem xét 
bệnh đậu mùa khỉ thực sự là gì, nó 
đến từ đâu, nó liên quan như thế 
nào đến bệnh đậu mùa, các dấu 
hiệu và triệu chứng, cách kiểm 
soát hiệu quả việc lây lan và hơn 
thế nữa.

Nếu như không có một số 
thay đổi di truyền, thông qua 
quá trình tiến hóa hoặc thao tác 
di truyền có chủ ý, thì bệnh đậu 
mùa khỉ không phải là một mối 
nguy sinh học đáng kể và chưa 
bao giờ được xem là một mầm 
bệnh có mối đe dọa cao trong 
quá khứ. Vì vậy, xin đừng đi 
reo rắc nỗi sợ hãi, thông tin gây 
nhầm lẫn và thông tin sai lệch 
nữa. ~ Bác sĩ Robert Malone

Điều quan trọng là bệnh đậu 
mùa khỉ không phải là một căn 
bệnh đặc thù gây tử vong và có thể 
dễ dàng kiểm soát được mà không 
cần quay lại [áp dụng] các lệnh cấm 
thời COVID. Theo Bác sĩ Malone:

“Vì vậy, mối nguy sinh học có 
thật không? Nó sắp xảy ra chăng? 
Nó có biện minh cho sự thổi phồng 
của các hãng thông tấn toàn cầu 
không? Khi tôi đang đợi trong phòng 
chờ của phi trường để đi từ Hoa 
Kỳ đến Vương quốc Anh hai ngày 
trước, tôi nhìn thấy một đoạn tin tức 
từ CNN đưa tin về ‘mối đe dọa’ này 
trong khi hiển thị những hình ảnh 
lịch sử của các bệnh nhân mắc bệnh 
đậu mùa.

Điều này cung cấp một ví dụ điển 
hình về nỗi sợ hãi sức khỏe cộng 
đồng, theo quan điểm của tôi, còn 
CNN đáng lẽ cần phải bị khiển trách 
vì đã phát đi đoạn tuyên truyền tắc 
trách – thông tin gây nhầm lẫn và 
thông tin sai lệch – núp bóng báo chí.

Theo ý kiến   của tôi, dựa trên 
thông tin hiện có, đậu mùa khỉ là 
một loại virus và bệnh đặc hữu ở Phi 
Châu, xuất hiện lẻ tẻ sau khi truyền 
sang người từ vật chủ động vật và 
thường lây lan khi tiếp xúc gần gũi 
giữa người với người. Nó được kiểm 
soát dễ dàng bằng các biện pháp y tế 
công cộng cổ điển.

Bệnh này không có tỷ lệ tử vong 
cao. Nếu như không có một số thay 
đổi di truyền, thông qua quá trình 
tiến hóa hoặc thao tác di truyền có 
chủ ý, thì nó không phải là một mối 
nguy sinh học đáng kể và chưa bao 
giờ được xem là một mầm bệnh có 
mối đe dọa cao trong quá khứ. Vì 
vậy, xin đừng đi reo rắc nỗi sợ hãi, 
thông tin gây hiểu lầm và thông tin 
sai lệch nữa.”

Cách thức hiện tại trông giống 
như các đợt bùng phát bệnh đậu 
mùa khỉ đang được trù định để 
khiến công chúng rơi vào một 
cơn hoảng loạn vì sợ hãi khác để 
biện minh cho sự tiếp quản của 
WHO đối với sức khỏe cộng đồng 

trên toàn cầu, mở lại những loại 
giấy thông hành y tế bị thu hồi đó 
và mọi thứ khác đi kèm với Cuộc 
Đại Tái Thiết. Theo ghi nhận của 
Hinchliffe trong một bài báo về 
Sociable năm 2020:41

“Nếu quý vị là Người sáng lập 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 
Klaus Schwab, quý vị sẽ cố gắng bán 
tầm nhìn của mình về một Utopia 
toàn cầu thông qua một cuộc đại 
tái thiết của trật tự thế giới trong ba 
bước đơn giản:

1. Thông báo ý định cải tiến mọi 
khía cạnh của xã hội với quản trị 
toàn cầu, và tiếp tục lặp lại thông 
điệp đó.

2. Khi thông điệp của quý vị 
không được thông qua, hãy mô 
phỏng các tình huống đại dịch giả 
mạo cho thấy lý do tại sao thế giới 
cần một cuộc đại tái thiết.

3. Nếu các kịch bản đại dịch giả 
mạo không đủ thuyết phục, hãy đợi 
một vài tháng để một cuộc khủng 
hoảng toàn cầu thực sự xảy ra, và 
lặp lại bước một …

Cái gọi là ‘đại tái thiết’ hứa hẹn 
sẽ xây dựng ‘một thế giới an toàn 
hơn, bình đẳng hơn và ổn định 
hơn’ nếu tất cả mọi người trên 
hành tinh đồng ý ‘hành động cùng 
nhau và nhanh chóng để cải thiện 
tất cả các khía cạnh của xã hội và 
nền kinh tế của chúng ta, cũng như 
các hợp đồng từ giáo dục đến xã 
hội và điều kiện làm việc.’

Nhưng sẽ không thể nghĩ đến 
việc hiện thực hóa một kế hoạch 
toàn diện như vậy cho một trật tự 
thế giới mới mà không có một cuộc 
khủng hoảng toàn cầu, dù nó được 
biên tạo ra hay một sự tình cờ không 
may, vốn làm toàn bộ xã hội chấn 
động mạnh.” 

COVID đơn giản là không đưa 
bè đảng của những người theo chủ 
nghĩa toàn cầu đi đủ xa. Vì vậy, cần 
phải có đại dịch toàn cầu số 2 – có 
thể là thực hoặc chủ yếu là bịa đặt 
– sẽ nhanh chóng được tiếp nối với 
những lời kêu gọi đổi mới cho một 
Trật tự Thế giới Mới và một Cuộc 
Đại Tái Thiết. Về căn bản, chúng 
ta có thể mong đợi sự lặp lại của 
những chuyện điên rồ mà chúng 
ta vừa thể nghiệm, vốn có nghĩa là 
chúng ta cũng phải lặp lại cách ứng 
phó [với dịch bệnh] của chúng ta, 
đồng thời từ chối việc reo rắc nỗi 
sợ hãi và việc thâu tóm quyền lực 
toàn cầu.

Nguồn và tài liệu tham khảo:
1 Politifact 23/05/2022; 2, 4, 25 
Reuters 20/05/2022; 3 Cidrap 
23/05/2022; 5 ABC News 19/05/2022; 
6 Epoch Times 23/05/2022 (đã 
thực hiện); 7, 24, 27, 28, 31 The 
Defender 23/05/2022; 8, 36 Endpoints 
18/05/2022; 9 BBC 23/05/2022; 
10 CDC International Health 
Regulations; 11 Nature 20/05/2022; 
12 First Draft Genome Sequence of 
Monkeypox Virus 05/2022; 13, 15 
The Telegraph 20/05/2022 (đã thực 
hiện); 14 Daily Mail 21/05/2022; 
16 Drugs.com 23/05/2022; 17 The 
York Press 24/05/2022; 18, 22 NTI.
org 23/11/2021; 19 NTI Nuclear 
Threats; 20 NTI Biological Threats; 
21 Gates Foundation National Threat 
Initiative; 23 NTI.org November 2021 
Summary; 26 The Counter Signal 
02/05/2022; 29 Michael P Sanger 
Substack 20/05/2022; 30, 41 The 
Sociable 17/11/2020; 32 National 
Pulse 22/05/2022; 33 Viroliga Sinica 
28/02/2022; 34 Daily Mail 23/05/2022; 
35 CDC.gov Smallpox Vaccines; 37 
Reuters 24/05/2022; 38 The Defender 
24/05/2022; 39, 40 Robert Malone 
Substack 21/05/2022.

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

Tiến sĩ Joseph Mercola là người 
sáng lập trang Mercola.com. Ông là 
một bác sĩ chỉnh hình xương, là tác 
giả có sách bán chạy nhất và nhận 
nhiều giải thưởng trong lĩnh vực sức 
khỏe tự nhiên, tầm nhìn chính của 
ông là thay đổi mô hình y tế hiện đại 
bằng cách cung cấp cho mọi người 
nguồn tài nguyên quý giá để giúp họ 
kiểm soát sức khỏe của mình. 

Thu Anh biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

FABRICE COFFRINI/AFP VIA GETTY IMAGES

 MARC BRUXELLE/SHUTTERSTOCK

CDC/HANDOUT VIA REUTERS

ZHEN WANG/THE EPOCH TIMES

Bác sĩ Robert Malone
tại Hoa Thịnh Đốn

vào ngày 29/06/2021.

Logo của Tổ chức Y tế 
Thế giới ở lối vào của trụ 
sở này ở Geneva vào ngày 

08/05/2021.

Một phần mô da, được lấy 
từ vết thương trên da của 

một con khỉ, đã bị nhiễm vi 
rút đậu mùa khỉ, được nhìn 

thấy ở độ phóng đại 50X vào 
ngày thứ tư của quá trình 
phát ban vào năm 1968.
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bánh nướng soufflé mà không cần bắn 
một phát súng nào (ngay sau Chiến 
Tranh Lạnh, mà trong đó đã có những 
lời đe dọa hủy diệt hạt nhân lẫn nhau 
thường xuyên), nhiều cường quốc lớn, kể 
cả Nga và Hoa Kỳ, đã có nhiều lời hứa và 
không có lời hứa nào được giữ. Khi nhà 
lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, Mikhail 
Gorbachev, đồng ý sự thống nhất của 
nước Đức, Ngoại trưởng James Baker 
khi đó đã bảo đảm với ông rằng NATO 
sẽ không tiến thêm “một ly” nào về phía 
đông nước Đức. Vị tổng thống mà ông ta 
phục vụ, George H. W. Bush, nổi tiếng với 
tuyên bố mà ông William Safire, người 
soạn bài diễn văn cho TT Nixon, gọi là 
“Bài diễn văn của gà Kiev” (Chicken Kiev 
speech) trước quốc hội Ukraine năm 1991 
– khuyến nghị rằng quốc gia này nên tiếp 
tục ở lại với Nga. Tất cả các cường quốc, 
bao gồm cả Nga và Hoa Kỳ, đã hứa với 
Ukraine, Belarus, và Kazakhstan rằng 
biên giới của họ sẽ được tôn trọng, để đổi 
lấy việc từ bỏ vũ khí hạt nhân năm 1994, 
thứ mà họ được thừa hưởng từ Liên Xô.

Khỏi phải nhắc lại, tất cả những lời 
hứa long trọng này đã bị lãng quên gần 
như ngay sau khi chúng được công bố. 
Trong vài năm sau đó, NATO đã chấp 
nhận thành viên Ba Lan, Hungary, 
Cộng hòa Czech, Slovakia, Bulgaria; và 
Latvia, Lithuania, và Estonia – vốn là 
các nước cộng hòa hợp hiến trong Liên 
bang Xô viết và đã được hội nhập hoàn 
toàn vào Nga trong hơn 200 năm trước 
khi Đệ nhất Thế chiến kết thúc vào năm 
1918. Tổng thống (TT) George W. Bush 
chủ trương việc cuối cùng sẽ kết nạp 
cả Ukraine và Georgia vào NATO năm 
2008, nhưng điều này đã bị trì hoãn lại 
khi Nga xâm lược hai tỉnh nói tiếng Nga 
ở Georgia và can thiệp mạnh tay vào các 
vấn đề của Ukraine. Sự can thiệp của 
Nga đã giúp cho việc bầu lên thành công 
một con rối của Điện Kremlin ở Ukraine, 
ông Viktor Yanukovich, vào năm 2010, 
và rồi với sự can thiệp ngược lại của 
phương Tây, ông ta đã bị lật đổ và thay 
thế bởi Petro Poroshenko năm 2014.

Phải thừa nhận rằng Ukraine chưa 
bao giờ thể hiện một chút năng khiếu 
nào cho việc tự trị cho đến lúc có màn 
trình diễn đầy cảm hứng sau cuộc xâm 
lược của Nga ba tháng trước. Đất nước 
này là sự pha trộn lẫn lộn các dân tộc 
người Nga, người Lithuania, người Ba 
Lan, và người Tatars, và khoảng 1/6 dân 
số của trên 40 triệu người nói tiếng Nga.

Lời giải thích dễ hiểu nhất cho những 
gì gây ra cuộc chiến hiện tại là sự mời 
mọc lúc nghiêm lúc nghỉ của phương Tây 
về vị thế thành viên NATO của Ukraine 
đã xung đột với tham vọng của TT Nga 
Vladimir Putin – nhà lãnh đạo quả quyết 
nhất của Nga kể từ thời Leonid Brezhnev 
trong việc đòi lại một phần quyền lực của 
Nga đối với các nước cộng hòa thân hữu 
trước đây thuộc Liên Xô.

Không có gì ngạc nhiên khi ông 
Putin nghĩ rằng đây là thời điểm để 
hành động: Những hỗn loạn không thể 
tưởng tượng được trong cuộc tháo chạy 
của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan và sự 
thất bại hoàn toàn của Hoa Kỳ trong 
việc đưa ra bất kỳ chính sách nhất quán 
nào về Liên Xô cũ có thể đã thuyết phục 
ông ta rằng đây là cơ hội để ông ta bắt 
đầu tập hợp lại Liên minh các sắc tộc 
không tự nguyện – vốn đã được tạo dựng 
hơn 250 năm trước do Peter Đại đế, 
Catherine Đại đế, phần nào đó do Czars 
(Sa hoàng), và Joseph Stalin.

Nhiều độc giả sẽ nhớ sự bất lực của 
TT George W. Bush về lời khẳng định 
ông đã nhìn vào mắt ông Putin và về 
điều quan trọng đáng tin rằng ông Putin 
gắn liền với cây thánh giá của mình. 
TT Barack Obama đã xoa dịu ông Putin 
bằng cách giữ lại các hệ thống phòng 
thủ chống hỏa tiễn đã hứa cho Ba Lan và 
Cộng hòa Czech, như thể những vũ khí 
phòng thủ như vậy từ xa có thể bị xem 
là một hành động khiêu khích đối với 
Nga. Ngũ Giác Đài đã góp phần vào sự 
bối rối hiện nay bằng cách sử dụng ngân 
sách khổng lồ do TT Donald Trump cấp 
nhưng không bắt kịp Nga và Trung Quốc 
trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, trong 
việc cung cấp hệ thống phòng thủ chống 
hỏa tiễn thích hợp cho các hàng không 
mẫu hạm loại Nimitz của Mỹ, và có thể ở 
một số lĩnh vực của pháo binh cũng vậy. 
Điều này có thể giải thích vì sao Hoa Kỳ 
và NATO nói chung rõ ràng đã bị đe dọa 
bằng những lời hăm dọa sử dụng vũ khí 
hạt nhân vô nghĩa của Putin.

Bởi vì sự hung hăng này – dù ít đáng 
tin và không đáng lo ngại hơn nhiều so 
với những chuyện cổ của nhà lãnh đạo 
Liên Xô Nikita Khrushchev vào những 
năm 1950 – TT Joe Biden tuy vậy đã 
cho phép Ngũ Giác Đài thoái thác cam 
kết công khai của Ngoại trưởng Antony 
Blinken – về việc tạo điều kiện chuyển 

giao các chiến đấu cơ của Ba Lan cho 
Ukraine – vì sợ làm “leo thang” (vậy cuộc 
xâm lược của Nga là gì?). Ngũ Giác Đài 
đã từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa 
phòng không tầm cao và bất kỳ vũ khí 
tấn công nào có thể tiếp cận tới bên trong 
lãnh thổ Nga khi phản ứng trước cuộc tấn 
công không ngừng bằng đường không của 
Nga vào các vùng dân sự của Ukraine.

Ngoài chính phủ Ukraine, người đã 
đóng vai trò xuất sắc về mặt quân sự 
và quan hệ công chúng, có thể nói mọi 
sai lầm có thể tưởng tượng được đều đã 
được thực hiện bởi cả hai bên trong cuộc 
xung đột hiện nay. Không thể hiểu nổi 
bằng cách nào mà Putin và các cố vấn 
của ông tưởng tượng rằng họ, chỉ với 
150,000 người kéo cò súng, có thể đánh 
bại một đất nước hơn 40 triệu dân được 
bảo vệ bởi một đội quân nửa triệu người 
gồm lính chính quy được huấn luyện 
tốt và lính dự bị. Ukraine có khả năng 
có được lợi thế nhân lực cao trừ phi Nga 
tiến hành một cuộc tổng động viên – là 
điều sẽ rất không được ưa chuộng và 
rất đắt đỏ đối với một quốc gia có GDP 
nhỏ hơn Canada. Ukraine có lợi thế là 
phần lớn nỗ lực chiến đấu của họ được 
các nước NATO giàu có chi trả. Chỉ theo 
nghĩa ấy, có sự thật nào đó trong tuyên 
bố của chính phủ Nga, được lặp lại bởi 
một số nhà bình luận truyền thống theo 
kiểu biệt lập của người Mỹ, rằng Nga 
đang trong cuộc chiến tranh với tất cả 
NATO.

Nhưng không có sự thật nào trong 
tuyên bố của các nhà bình luận Mỹ rằng 
Ukraine không có giá trị chiến lược đối 
với phương Tây. Họ đang thực sự cố gắng 
làm cho nền dân chủ thành công, và đó 
là đối tượng của một cuộc tấn công tàn 
bạo và hoàn toàn bất hợp pháp và vô cớ. 
Hệ quả của việc cho phép Nga thành 
công trong hành động táo bạo phạm 
pháp này sẽ là sự cung cấp bằng chứng 
thuyết phục cho việc Hoa Kỳ đang xuống 

dốc không phanh – và đó là mùa mở màn 
cho sự sụp đổ của liên minh Tây phương 
khi Điện Kremlin thực hiện một bước 
nhảy vọt nhằm xóa bỏ chiến thắng chiến 
lược mang tính thời đại của phương Tây 
trong Chiến Tranh Lạnh.

Độc giả sẽ đau đớn nhớ lại chủ nghĩa 
chiến bại của TT Biden và các tổng tư 
lệnh khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, 
khi Kyiv dự kiến sẽ bị chiếm đóng trong 
vòng vài ngày và ông Biden đề nghị di 
tản TT Volodymyr Zelensky cùng gia 
đình ông, và đưa ra những bình luận 
trẻ con như đồng ruble của Nga sẽ trở 
thành “rác” và sức mạnh của các lệnh 
trừng phạt – thứ bị 155 quốc gia trên thế 
giới phớt lờ như một tảng pho mát Thụy 
Sĩ khổng lồ bốc mùi. Khi sức mạnh của 
sự phản kháng của người Ukraine trở 
nên rõ ràng, ông Biden nói về việc ông 
Putin đang bị điên, ốm yếu và là một “tội 
phạm chiến tranh”, và rằng việc thay đổi 
chế độ là cần thiết, đến cả việc ông ta đã 
lùi bước trước các mối đe dọa hạt nhân 
kiểu trẻ con của ông Putin. Không có 
xác minh nào cho mục tiêu cuộc chiến 
từ phương Tây, và một lượng lớn viện trợ 
ở một mức độ nào đó chỉ là thay thế việc 
cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà 
họ cần bằng việc tạo động lực cho người 
Nga kết thúc chiến tranh.

Như tôi đã viết từ trước khi cuộc 
chiến bắt đầu, phương Tây có khả năng 
bảo đảm rằng Ukraine được công nhận là 
một quốc gia có chủ quyền miễn là chúng 
ta cung cấp cho người Nga một số công 
nhận về địa vị truyền thống của họ ở 
quốc gia đó – giả định là quyền tự trị dưới 
sự giám hộ của Nga đối với các bộ phận 
nói tiếng Nga của đất nước nhưng có sự 
bảo đảm vững chắc của Nga–NATO về 
an ninh của các biên giới đã sửa đổi của 
Ukraine. Ông Zelensky không thể mong 
đợi nhiều hơn thế; thực tế địa chính trị 
là ông Putin không cần phải nhượng bộ 
để nhận ít hơn. Những người theo chủ 
nghĩa biệt lập Mỹ nên được hướng dẫn 
ngắn gọn về thực tế địa chính trị; toàn bộ 
lãnh đạo cấp cao của Ngũ Giác Đài nên 
bị sa thải; và NATO–Hoa Kỳ sẽ phải cung 
cấp vũ khí cần thiết để đưa cuộc chiến 
kết thúc bằng thương lượng. Nếu như 
người Nga vẫn có thể khủng bố thường 
dân Ukraine từ trên không mà không bị 
trừng phạt, thì chiến tranh vẫn sẽ tiếp 
diễn và thảm kịch sẽ lớn hơn.

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. 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.

Minh Khanh biên dịch

ALDGRA FREDLY 

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã đưa 
Đài Loan và Việt Nam vào 

danh sách giám sát về khả năng 
thao túng tiền tệ do các quốc gia 
này vượt quá ngưỡng trong bốn 
quý cho đến tháng 12/2021.

Hôm 10/06,  Bộ Ngân khố đã 
công bố báo cáo tiền tệ bán niên, 
trong đó đánh giá các đối tác 
thương mại lớn của Hoa Kỳ dựa 
trên các ngưỡng xác định liệu tỷ 
giá hối đoái của một quốc gia có 
bị thao túng để đạt được lợi thế 
không công bằng trong thương 
mại quốc tế hay không.

Bộ tuyên bố rằng Đài Loan và 
Việt Nam đã có ít hơn ba tiêu chí 

vượt qua ngưỡng được thiết lập 
theo Đạo luật năm 2015 trong 
bốn quý đến hết tháng 12/2021.

Báo cáo nêu: “Mặc dù Việt 
Nam và Đài Loan không còn 
[vượt ngưỡng] trong cả ba tiêu 
chí*, Bộ Ngân khố sẽ tiếp tục 
tiến hành phân tích sâu về kinh 
tế vĩ mô và chính sách tỷ giá 
hối đoái của các nền kinh tế 
này cho đến khi họ không [vượt 
ngưỡng] trong cả ba tiêu chí 
theo Đạo luật năm 2015 cho ít 
nhất hai Báo cáo liên tiếp.”

Hồi tháng Ba, ngân hàng 
trung ương Đài Loan cho biết 
họ đã mua ròng 9.12 tỷ USD vào 
năm ngoái để can thiệp vào thị 
trường ngoại hối, giảm từ mức 

39.1 tỷ USD ròng cho cả năm 
2020 và tương đương 1.2% GDP, 
không vượt quá ngưỡng 2% của 
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ để bị xem 
là thao túng.

Nhưng thặng dư thương mại 
của Đài Loan với Hoa Kỳ đạt 
40.2 tỷ USD vào năm ngoái, là 
một mức cao lịch sử và tăng gần 
30% so với năm 2020. Thặng dư 
tài khoản vãng lai của Đài Loan 
năm ngoái là 14.8% GDP. Cả hai 
thước đo này đều vượt quá tiêu 
chí của Bộ Ngân khố về khả 
năng thao túng tiền tệ.

Theo báo cáo, Thụy Sĩ đã vượt 
quá ngưỡng có thể thao túng 
tiền tệ trong bốn quý cho đến 
tháng 12/2021, tuy vậy quốc gia 

này không được thêm vào danh 
sách giám sát của Bộ Ngân khố.

Bộ Ngân khố cho biết họ sẽ 
tiếp tục tăng cường cam kết song 
phương với Thụy Sĩ, bắt đầu từ 
đầu năm 2021, để thảo luận về 
các lựa chọn chính sách của 
nước này nhằm giải quyết các 
nguyên nhân căn bản gây ra sự 
mất cân bằng đối ngoại.

Báo cáo cũng nêu lên lo ngại 
về việc Trung Quốc không công 
bố dữ liệu can thiệp ngoại hối và 
rất thiếu minh bạch về cơ chế tỷ 
giá hối đoái của nước này.

Bộ Ngân khố cho biết sẽ giám 
sát chặt chẽ các hoạt động đối 
ngoại của các ngân hàng quốc 
doanh Trung Quốc.

Hoa Thịnh Đốn đã đưa 12 quốc 
gia vào danh sách giám sát của 
mình, bao gồm Trung Quốc, Nhật 
Bản, Nam Hàn, Đức, Ý, Ấn Độ, 
Malaysia, Singapore, Thái Lan, 
Đài Loan, Việt Nam, và Mexico.

Nhìn chung, Bộ Ngân khố 
kết luận rằng không có đối tác 
thương mại nào trong số 20 đối 
tác thương mại lớn của Hoa 
Thịnh Đốn thao túng tỷ giá hối 

đoái của họ với USD để ngăn 
chặn các điều chỉnh cán cân 
thanh toán hiệu quả hoặc đạt 
được lợi thế cạnh tranh không 
công bằng trong thương mại 
quốc tế.

Bộ trưởng Ngân khố Janet 
L. Yellen nói trong một tuyên 
bố: “Chính phủ tiếp tục ủng hộ 
mạnh mẽ các đối tác thương mại 
lớn của chúng tôi để cẩn trọng 
hiệu chỉnh các công cụ chính 
sách nhằm hỗ trợ sự phục hồi 
toàn cầu mạnh mẽ và bền vững.” 

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters.

*Ba tiêu chí xác định ‘thao túng tiền 
tệ’ của Hoa Kỳ:
1. Thặng dư thương mại với Hoa 

Kỳ hơn 20 tỷ USD.  
2. Thặng dư tài khoản vãng lai 

trên 2% tổng sản phẩm quốc 
nội .

3. Chính phủ mua đô la trên thị 
trường ngoại hối trên 2% GDP 
của nền kinh tế.

Vân Du biên dịch

Thánh Giuse của họa sĩ Murillo 
trên bệ thờ Seville
Trong phong cách điển hình của mình, 
họa sĩ Murillo đã sắp đặt một vài mảng 
kiến   trúc cổ ở một bên, để cho phần còn 
lại của không gian gọn gàng tập trung vào 
hai nhân vật. Đứng trên đống đổ nát của 
một bàn thờ cổ, Chúa Giêsu nép mình bên 
Thánh Giuse trong khi thanh thản nhìn 
ra ngoài, tự tin trong vòng tay che chở của 
cha Ngài. Áo choàng màu hoa cà, và làn 
da mềm mại của Ngài như nhấn mạnh 
đặc tính của một con người trong đời 
thường và sự mong manh của một trẻ nhỏ. 
Thánh Giuse dùng thân mình che chở cho 
đứa trẻ, giữ ánh mắt thận trọng nhìn về 
phía xa xa, như thể sẵn sàng lao vào và 
giải cứu con trai mình khi có dấu hiệu 
nguy hiểm đầu tiên. Trong Kinh Thánh, 
phản ứng nhanh chóng của Thánh Giuse 
đã bảo vệ Chúa Hài Đồng thoát khỏi 
cơn thịnh nộ chết người của Vua Herod.

Họa sĩ Murillo đoạn tuyệt với các quy 
ước về chân dung Thánh Giuse – một 
người đàn ông lớn tuổi, hom hem. Ông 
đã vẽ ngài với mái tóc đen bồng bềnh và 
dáng điệu trẻ trung mạnh mẽ mang nét 
tương đồng nổi bật giống hình dáng Chúa 
Giêsu lúc trưởng thành. Khi sáng tác cho 
một nhà bảo trợ tư nhân, họ đã đề nghị 
một phiên bản gần gũi hơn để trưng bày 
trong gia đình; do vậy, họa sĩ Murillo đã 
thay đổi Thánh Giuse từ một người cha 
mạnh mẽ thành một người cha trìu mến. 

Một tác phẩm nhỏ từ năm 1670 đã mở 
ra cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ mật 
thiết của Thánh Giuse với vai trò làm cha 
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Chân dung tự họa của 
Bartolomé Esteban Murillo, 
khoảng 1670–1673.

“Thánh Gia với chú cún con” vào khoảng năm 1650, của Bartolomé Esteban Murillo. 

Những họa phẩm tôn vinh tình phụ tử 
của Bartolomé Esteban Murillo

ELIZABETH LEV
 

N
hững người đam mê nghệ 
thuật có thể dễ dàng nhận 
ra hình ảnh đặc trưng 
mô tả Đức Mẹ của danh 
họa Bartolomé Esteban 

Murillo. Trong tác phẩm của mình, tại 
góc gian phòng, vị họa sĩ người Tây Ban 
Nha này đã thể hiện Đức Trinh Nữ Maria 
với hình ảnh thanh tao nhẹ nhàng, mái 
tóc đen như gỗ mun và làn da trắng sứ, 
dịu dàng bên con trai bé bỏng. Hoặc 
như trong những bức tranh có hình 
ảnh Bà thả mình bay bổng trên những 
đám mây trôi trên bầu trời, đều đem đến 
một đặc ân dịu dàng cho các viện bảo 
tàng trên toàn thế giới. Đối với mỗi bức 
chân dung sáng tạo về Mẹ Thiên Chúa, 
họa sĩ trường phái Baroque này đều 
tạo ra những bức tranh miêu tả không 
kém phần tiên phong về tình phụ tử.

Họa sĩ Murillo đã vận dụng những 
bối cảnh trong Thánh Kinh để minh họa 
phẩm hạnh của người cha, và nguồn 
cảm hứng lớn nhất của ông là Thánh 
Giuse, vị phu quân [về mặt xã hội] của 
Đức Maria và là người cha nuôi nấng 
Chúa Giêsu. Với cử chỉ tĩnh lặng và màu 
sắc trầm hơn những bức vẽ Đức Mẹ sáng 
ngời, các bức tranh Thánh Giuse của 
Murillo đã tôn vinh phẩm chất đặc biệt 
của những người cha vĩ đại.

Phải mất một thời gian dài, nhân vật 
Thánh Giuse mới tìm được vị trí trong 
lịch sử nghệ thuật. Không có một từ nào 
được nhắc đến trong Thánh Kinh, ông 
cũng vắng mặt trong các bức bích họa và 
chạm khắc của Cơ Đốc Giáo thuở ban sơ, 

nhưng cuối cùng ông đã xuất hiện trong 
hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi 
mang đầy vẻ ưu tư trong góc nhỏ của 
khung cảnh Đức Chúa giáng sinh.

Các biểu tượng của ông đã phát triển 
vào thời kỳ Phục hưng, để nói lên cuộc 
hôn nhân [về mặt xã hội] của ông với 
Đức Trinh Nữ Maria, để ca ngợi vị thánh 
này như một người chồng mẫu mực. 
Trong sự trỗi dậy của cuộc Cải cách Tin 
lành, Thánh Giuse cuối cùng đã ở vị trí 
trung tâm như một chủ thể xứng đáng 
ngự trên bệ thờ của chính ngài, không 
phải là vị trí thành viên của Thánh Gia 
mà là một người cha hết mực quan tâm, 
che chở và yêu thương.

Một số vị thánh có đức tính thầm 
lặng nhưng bền bỉ đã truyền cảm hứng 
cho các họa sĩ người Tây Ban Nha để 
tạo nên hình ảnh mẫu mực của Thánh 
Giuse – một người cha vĩ đại nhất thế giới. 
Và họa sĩ Murillo, người luôn tìm kiếm 
những hình ảnh mới về biểu tượng, đã 
vận dụng sự thăng hoa trong tâm linh để 
làm nổi bật hình ảnh của Thánh Giuse, 
tạo nên một số họa phẩm truyền cảm nhất 
về tình phụ tử trong lịch sử nghệ thuật.

 
Thánh Giuse trong tranh của họa sĩ 
Murillo là một người cha nhân từ
Trong mỗi bức tranh của mình về Thánh 
Giuse, họa sĩ Murillo đã khám phá các 
phẩm chất khác nhau của người cha 
như sự cẩn trọng, tận tâm, vui tươi, chân 
thành, và khoan dung. Bệ thờ tráng lệ 
được dựng lên vào năm 1665 của ông tại 
Seville đã mô tả vị Thánh Giuse, với kích 
thước lớn hơn người thực, đang đứng 
cạnh Chúa Hài Đồng phát ánh quang huy.

NGHỆ THUẬT

Xem tiếp trang 14

Căn nguyên và Mục đích của cuộc chiến Ukraine

Với cử chỉ tĩnh lặng 
và màu sắc trầm 
hơn những bức vẽ 
Đức Mẹ sáng ngời, 
các bức tranh 
Thánh Giuse của 
Murillo đã tôn 
vinh phẩm chất 
đặc biệt của những 
người cha vĩ đại.

Tiếp theo từ trang 1

BÌNH LUẬN

Hoa Kỳ đưa Đài Loan,
Việt Nam vào danh sách 
giám sát về khả năng 
thao túng tiền tệ Một nhân viên cầm một xấp tiền 100 USD.

Cư dân trò chuyện trước một tòa nhà bị phá hủy ở Borodianka, khi các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp tục, 
Vùng Kyiv, Ukraine, hôm 04/06/2022.
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(Trái) “Thánh Giuse với Chúa 
Hài Đồng”, được Bartolomé 
Esteban Murillo vẽ vào năm 
1665–1666, Bảo tàng Mỹ 
thuật Seville, Tây Ban Nha. 

(Trái) “Thánh Giuse với Chúa 
Hài Đồng, ”1670–1675, của 
Bartolomé Esteban Murillo. 

Bậc quân tử nho nhã cũng là 
phải trải qua mài giũa giống 
như ngọc vậy.

(Dưới) “Sự trở lại của Đứa 
con hoang đàng”, những năm 
1660, của Bartolome Esteban 
Murillo. Sơn dầu trên vải; 104 
cm x 137 cm. Được trưng bày 
bởi Ngài Alfred và Lady Beit, 
năm 1987. Bộ sưu tập Beit.

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

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

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

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

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

-

Được điều chế theo 
từng phần nhỏ

Xem thêm video của 
Chef John trên:

Có bán tại:

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

Hương vị Hồng Kông nổi bật
Umami ngon trong chai

Nước sốt XO

Nước sốt cay
Được pha trộn điêu luyện

và linh hoạt
Không thể thiếu cho các

món chiên

Nước sốt dầu ớt đỏ

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

MASTER

Taste of Joy

Được Phát Triển Bởi
Vua Đầu Bếp John

Trên 30 năm kinh nghiệm về ẩm thực 

Giám khảo các cuộc thi ẩm thực 

Đầu bếp nổi tiếng

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

thiêng liêng. Là cha của 11 người con, họa sĩ 
Murillo đã thành thạo kỹ thuật dựng hình 
với làn da thịt mũm mĩm của trẻ em; kết 
quả là Chúa Hài Đồng đáng yêu xuất hiện 
như sẵn sàng được ôm vào vòng tay. Thánh 
Giuse âu yếm nhìn cậu bé, với mí mắt hướng 
xuống và đôi môi hơi hé mở; như thể ông 
hân hoan với hình dáng bé nhỏ ấy, ngắm 
nhìn những lọn tóc xoăn vàng, hơi ấm lan 
tỏa, và mùi hương ngọt ngào của con trai.

Mặt khác, Thánh Giuse tỏ ra chấn 
động khi nghĩ rằng đứa bé đáng yêu này 
cũng là Đấng Tối Cao. Một cành hoa đang 
nở rộ được Chúa Giêsu đặt vào tay Thánh 
Giuse như ẩn dụ rằng Đức Chúa Trời đã 
chọn người đàn ông này làm chồng của 
Đức Maria và là người bảo vệ của Đấng 
Christ. Những nét cọ mềm mại gợi ấn 
tượng về sự chuyển động theo bản năng, 
như thể đây là một bức ảnh chân thực, 
trong đó Thánh Giuse tự nhiên không hay 
biết, thể hiện chiều sâu và sự rung cảm 
dạt dào của tình phụ tử.

Họa sĩ Murillo, người đã mất cả cha 
lẫn mẹ trước năm 10 tuổi, thực sự đã tạo 
ra ý tưởng về Gia đình Thánh tại quê nhà. 
Trong khi một số tác phẩm mô tả cảnh cha 
mẹ đang làm việc và những đứa trẻ đang 
nô đùa, thì “Thánh Gia với chú cún con” 
được họa ra từ năm 1650, đã ghi dấu một 
khoảnh khắc hạnh phúc, nghỉ ngơi của cả 
gia đình sau những giờ làm việc vất vả.

Thánh Giuse đã tạm gác lại công việc 
thợ mộc trong một xưởng nhỏ để chơi với 
con trai của mình. Chúa Giêsu trêu đùa 
chú cún bằng một con chim nhỏ; điểm 
duy nhất tiết lộ cho chúng ta nhận ra địa 
vị cao quý của Ngài là chiếc đai màu xanh 
vàng quanh lưng và ánh quang tỏa sáng 
trên khuôn mặt Ngài. Một nụ cười dường 
như nở trên môi Thánh Giuse khi ông  
nhìn về phía chú chó nhỏ đang kiên nhẫn, 
tận hưởng cảm giác yên bình trong ngôi 
nhà thân yêu.

Đức Mẹ Maria cũng tạm ngưng dệt lụa 
để ngắm nhìn bức tranh của tình phụ tử, 
nhưng khi Bà nhìn vào chú chim nhỏ trong 
tay Chúa Giêsu – biểu tượng nguyện vọng 
khát khao trong tương lai của Ngài – dù tay 
đang đặt trên những thanh gỗ bắt chéo của 
khung dệt, tâm trí bà dường như bắt đầu 
lạc bước vào những ý tưởng da diết hơn.

Mặc dù họa sĩ Murillo miêu tả Thánh 
Giuse có mái tóc đen và gương mặt anh 
tuấn, nhưng ông đã điểm xuyết thêm một 
vài nếp nhăn trên lông mày và quanh mắt 

để biểu thị thời trai trẻ đã qua. Họa sĩ truyền 
tải phẩm giá cao quý của một đời hy sinh 
bằng cách miêu tả gia cảnh nghèo khó của 
Thánh Giuse, về sự liên tục cần mẫn làm 
việc để chăm lo cho gia đình của ngài.

 
Những người cha thân yêu khác
Những khám phá nghệ thuật của họa sĩ 
Murillo về tình phụ tử không chỉ dừng lại 
ở Thánh Giuse. Sau trận dịch hạch càn 
quét Tây Ban Nha năm 1649, ông đã vẽ sáu 
bức tranh lớn khắc họa chủ đề “Đứa Con 
Hoang Đàng” (“Prodigal Son”). Chàng trai 
trẻ trong câu chuyện ngụ ngôn này đã yêu 
cầu quyền thừa kế tài sản khi cha anh vẫn 
còn sống, chỉ để đắm chìm hoang phí trong 
lối sống hoang đàng. Anh quay về nhà với 
sự sa sút nghèo nàn, tủi nhục và đói khát, 
hy vọng được gia nhập vào hàng ngũ hầu 
cận của cha mình.

Người cha là nhân vật chính của câu 
chuyện này, chào đón con trai mình về 
nhà mà không nửa lời oán than hay trách 
móc. Người cha xuất hiện ở ba trong sáu 
cảnh: mở cửa trao tiền của mình cho đứa 
trẻ vô ơn, nhìn cậu rời đi một cách chán 
nản, và sống động nhất là vui mừng chào 
đón đứa con tội nghiệp của mình hối cải 
trở về. Trong bức tranh cuối cùng, các 

Những họa phẩm tôn vinh tình phụ tử
của Bartolomé Esteban Murillo

thành viên trong gia đình đứng dưới bóng 
mát khi một cậu thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc 
rách rưới, khuỵu gối trước một ông lão. Khi 
các thành viên khác của gia đình, ăn vận 
trang phục rực rỡ, vẫn đứng dưới  bóng của 
lối vào, thì người đàn ông lớn tuổi, mặc áo 
choàng màu nâu đất, nghiêng mình về phía 
chàng trai trẻ. Chữ đất trong tiếng la tinh 
là “humus” – là gốc của “humidity” (khiêm 
tốn) – một trong những đức tính đáng trân 
trọng nhất của thời đại. Người cha, người 
đứng về phía con trai, người được đón nhận 
sự tôn trọng và lòng trung thành của mọi 
người, ngoại trừ con trai của mình. Ông đã 
gạt bỏ niềm kiêu hãnh sang một bên để tha 
thứ cho đứa con trai hèn mọn của mình.

Sau 400 năm, các tác phẩm của Murillo 
dường như được sáng tác ra chỉ để dành 
riêng cho ngày Lễ Phụ Thân. Những bức 
tranh đó là biểu tượng của lòng biết ơn đối 
với những người đàn ông đã hết lòng bảo bọc, 
chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu thương gia đình 
của họ cho dù hoàn cảnh gian nan đến đâu.

 
Elizabeth Lev là một nhà sử học nghệ thuật 
sinh ra ở Mỹ. Bà giảng dạy, thuyết trình, và 
hướng dẫn tại Rome.
 
Thanh Ân biên dịch

Tiếp theo từ trang 13 QUÁN MINH

T rong hội họa truyền thống phương 
Đông, các loại hoa Mai, Lan, 
Trúc, Cúc được xem là hình ảnh 
biểu tượng cho những đức tính, 

phẩm chất cao quý của người quân tử. 
Mai, tượng trưng cho sự thanh khiết và 

sức sống mãnh liệt, ngạo nghễ khai nở giữa 
đất trời dù thời tiết có khắc nghiệt. Lan, 
tuy mảnh mai nhưng ngát hương, tao nhã, 
thanh lịch. Trúc, khiêm tốn lễ độ, chính 
trực kiên cường. Cúc, cứng cỏi, bản lĩnh 
vượt qua cám dỗ, khiêm tốn ẩn mình trước 
bách hoa.

Trong tư tưởng Nho gia, phẩm chất của 
người quân tử lại được ví như ngọc quý.

“Đức của bậc quân tử có thể
sánh với ngọc”
Trong văn hóa cổ xưa, nam nhân phải có 
nhân cách cao thượng mới được gọi là quân 
tử. Vì vậy khi nói về quân tử còn có cách nói 
là “Tiên hoa tống mỹ nhân, mỹ ngọc tứ quân 
tử” (Tạm dịch: Hoa tươi tiễn mỹ nhân, mỹ 
ngọc thưởng quân tử).

Trong “Lễ Ký – Sính Nghĩa” có ghi chép 
lời của Khổng Tử về người quân tử: “Quân 
tử bỉ đức vu ngọc yên, ôn nhuận nhi trạch, 
nhân dã.” Ý nói rằng: Đức của bậc quân tử 
cao quý như ngọc, ôn hòa mà sáng suốt. Vì 
vậy có thể nói, trong cảnh giới tư tưởng của 
Khổng Tử, quân tử là điển hình về nhân 
cách và thẩm mỹ. Do đó ông đã so sánh nhân 
cách của bậc quân tử cũng như ngọc quý vậy. 

Ngọc khác với những loại đá thông 
thường, ban đầu vốn chỉ là một khối đá thô 
sơ, nằm rải rác ở khắp núi rừng không ai biết 
đến. Nếu không trải qua quá trình liên tục 
mài giũa thì không thể thành hình. Nhưng 
viên đá thô sơ ấy sau khi mài giũa thì lại tỏa 
sáng khiến người đời mê say. 

Vầng sáng tỏa quanh viên ngọc không 
chói lóa như kim cương hay kim loại, cũng 
không trong suốt, để lộ tì vết, khiếm khuyết 
của mình như pha lê, thủy tinh. Ngọc biết 
thu mình lại, đeo càng lâu càng sáng, càng 
đẹp, càng sang trọng. Đặc tính này rất giống 
những bậc cao nhân quân tử, có tu dưỡng, 
không khoe khoang tài năng. Do đó, “Quân 
tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc” thực sự vô 
cùng chuẩn xác.

Bậc quân tử có 9 điều nên chú trọng, cũng 
giống như ngọc đẹp bởi có 9 loại phẩm đức

Trong sách cổ “Quản Tử – Thuỷ địa” có nói: 
“Phu ngọc chi sở quý giả, cửu đức xuất 

yên. Phu ngọc ôn nhuận dĩ trạch, nhân dã; 
lân dĩ lý giả, tri dã; kiên nhi bất túc, nghĩa dã; 
liêm nhi bất quế, hành dã; tiên nhi bất cấu, 
khiết dã; chiết nhi bất nạo, dũng dã; hà thích 
giai kiến, tinh dã; mậu hoa quang trạch, tịnh 
thông nhi bất tương lăng, dung dã; khấu chi, 
kỳ âm thanh đoàn triệt viễn, thuần nhi bất 
hào, từ dã.”

Tạm dịch nghĩa: Ngọc sở dĩ quý trọng là 
bởi vì có 9 loại phẩm đức: 

Ôn nhuận mà sáng bóng, đó là lòng nhân từ; 
Thanh tịnh mà có hoa văn, đây là trí tuệ; 
Kiên cường mà không khuất phục, đây là 

Đức của người quân tử:
Ôn nhu như ngọc, càng mài càng sáng

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

NATIONAL GALLERY OF IRELAND

Sau 400 năm, 
các tác phẩm của 

Murillo dường như được 
sáng tác ra chỉ để 

dành riêng cho ngày 
Lễ Phụ Thân.

cái nghĩa; 
Ngay chính mà không hại người, đây là 
phẩm tiết; 
Trong sáng, không vấy bẩn, đây là sự 
thuần khiết;
Có thể vỡ mà không cong gập, đây là cái 
dũng khí; 
Ưu điểm và khuyết điểm đều biểu hiện ra 
bên ngoài, đây là sự chân thành; 
Hoa mỹ và ánh sáng tác động lẫn nhau, 
hài hòa mà không che khuất lẫn nhau, đây 
là lòng khoan dung; 
Gõ vào âm thanh vang xa, tinh khiết không 
loạn, đây là sự mạch lạc. 

Người quân tử có tâm như ngọc sáng
Nho gia cho rằng, ngọc là tượng trưng cho 
sự hoàn mỹ thiên phú, nên con người cũng 
nên noi theo thuộc tính của ngọc để hoàn 
thiện chính mình.

Khổng Tử nói: “Quân tử bỉ đức vu 
ngọc”, “Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân”. 
Ý tứ rằng Đức của người quân tử như ngọc 
sáng. Vậy nên, các bậc quân tử khi xưa ai 
cũng đeo ngọc, đó là vật bất ly thân của họ. 
Ngoài ra, những chính trị gia và văn nhân 
sĩ phu thời cổ đại cũng đều học hỏi phẩm 
chất của ngọc, từ đó xây dựng tiêu chuẩn 
tu dưỡng đạo đức của bản thân mình.

Còn Đạo gia lại cho rằng: “Thánh nhân 
bị hạt hoài ngọc”, ý tứ là dù mặc quần áo 
đơn sơ, nhưng trong lòng như ngọc sáng. 
Câu nói này có ý khuyên bảo mọi người 
nên giữ tâm trong sạch, không nên đánh 
mất đi bản tính thuần khiết ban đầu. 

Trong xã hội ngày nay, mọi người 
đều thích đeo trang sức lấp lánh, nhưng 
thường quên mất cần có “ngọc sáng trong 

tâm”. Cổ nhân quý ngọc, không phải chỉ 
vì vẻ bề ngoài bắt mắt, mà còn vì phẩm 
giá và đức hạnh mà nó ẩn chứa bên trong. 
Người xưa đeo ngọc bên mình cũng là để 
thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân 
tiến thoái có lễ, có tiết, có độ. 

Quân tử ôn hòa như ngọc
Trong tập thơ “Thi kinh – Vệ Phong” có 
viết: “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, 
như trác như ma.”

Ý tứ là, bậc quân tử nho nhã cũng là 
phải trải qua mài giũa giống như ngọc 
vậy. Quá trình mài giũa ngọc cũng giống 
như sự tu dưỡng của mỗi người, trong 
những lúc khó khăn mà có thể nâng cao 
cảnh giới tinh thần.

Quân tử ôn nhu như ngọc nhưng vẫn 
một lòng tuân thủ nguyên tắc và phẩm 
hạnh vốn có. Vầng sáng của ngọc thu 
vào bên trong, bậc quân tử có tài nhưng 
cũng thường không biểu lộ ra bên ngoài. 
Bề ngoài khiêm tốn, trong tâm chính trực, 
gặp việc lớn không thoái lui, gặp lợi nhỏ 
không tranh giành, chỉ người như vậy mới 
xứng gọi là chính nhân quân tử, mới có 
thể xứng với phẩm chất cao quý của ngọc.

Đạo đức cao thượng chính là biểu hiện 
của Đạo, ắt có thể tạo phúc cho thiên hạ. 
“Ngọc tại uyên tắc xuyên mị, ngọc tại sơn 
tắc thảo trạch” (Ngọc ở chỗ sâu thì nơi đó 
phát sáng, ngọc ở núi cao thì nơi đó có thảo 
điền). Cũng như người quân tử, những 
nơi họ đi qua sẽ được chính khí của mình 
cảm hóa, lấy cái Đức để bao dung vạn vật, 
mang đến ân trạch cho khắp tứ phương. 

Minh Phương biên dịch

Cổ nhân quý 
ngọc, không 
phải chỉ vì vẻ bề 
ngoài bắt mắt, 
mà còn vì phẩm 
giá và đức hạnh 
mà nó ẩn chứa 
bên trong. 



17NGÀY 17 — 23/06/202216 VĂN HÓA & NGHỆ THUẬT NGÀY 17 — 23/06/2022

GEORGE MARKS/GETTY IMAGES

JAMES SALE

Năm nay, chúng ta đã đi qua tháng 
Giêng rồi. Tháng Giêng được đặt theo 
tên của vị thần La Mã Janus, người có 
hai cái đầu: một cái nhìn về phía trước, 
có nghĩa là ông là vị thần của sự khởi đầu 
mới và một cái đầu nhìn về phía sau, có 
nghĩa là ông là vị thần của trí tuệ. Bởi vì, 
tất nhiên, chúng ta cần phải học hỏi từ 
những gì đã trải qua trước đó, và không 
làm được điều đó nghĩa là chúng ta sẽ rơi 
vào một chu kỳ thất bại và tuyệt vọng vô 
ích. Do đó, nếu tôi mời quý vị xác định 
điều quý vị cho là quan trọng nhất, quan 
trọng hoặc đáng chú ý nhất trong năm 
2021, quý vị sẽ nói gì?

Tôi đoán hầu hết chúng ta đều muốn 
nói về những điều quan trọng: chắc 
chắn, COVID, nó vẫn tồn tại và hoạt 
động, và tất cả các hậu quả của nó. Hoặc 
có thể quý vị nghĩ năm đầu tiên trong 
nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden 
đáng để bình luận hơn nhiều? Hay thậm 
chí, đó có phải là các vấn đề quốc tế như 
những gì Trung Quốc hay Nga đang làm 
và những căng thẳng đang gia tăng? 
Hay biến đổi khí hậu – điều đó có cần 
giải quyết không? Đây đều là những việc 
lớn và quan trọng, nhưng đối với tôi, đôi 
khi tôi nghĩ rằng chúng ta cần một cách 
tiếp cận theo phong cách của thám tử 
Sherlock Holmes hơn là để xem xét dữ liệu.

Quý vị sẽ nhớ lại rằng ông Holmes 
thường xuyên từ chối những manh mối 
lớn mà bác sĩ Watson và những người 
khác luôn nghĩ rằng đã giải quyết được 
vụ án; đối với ông Holmes, những chi tiết 
nhỏ thường tiết lộ ra nhiều nhất. Và vì 
vậy, nếu giống như Thần Janus, chúng 
ta nhìn lại năm 2021 để bồi đắp cho trí 
tuệ của mình, để chúng ta có thể xem xét 
một cách rõ ràng hơn về phương hướng 
tới đây, tôi muốn xác định một chi tiết 
nhỏ mà tôi đã nhận thấy với tần suất 
ngày càng tăng.

Xu hướng gần đây
Và chuyện là thế này: Là một người 
kinh doanh, tôi là một người dùng 
thường xuyên của LinkedIn. Tôi đã dùng 
LinkedIn được hơn 10 năm, thực sự gần 
với thời điểm nó bắt đầu hiện diện. Đối 
với những người chưa biết, LinkedIn là 
một loại nền tảng, giống như Facebook; 
nhưng cũng không giống như Facebook, 
nó được dành cho các kết nối cá nhân, 
gia đình, bằng hữu, các mối quan hệ, 
dành cho mạng lưới kinh doanh. Toàn 
bộ ý định của LinkedIn (và có khoảng 
hơn 770 triệu người trên đó) là để thúc 
đẩy kinh doanh: tuyển dụng, bán hàng, 
kết nối mạng, v.v. Người ta đăng nội 
dung công việc trên đó, không phải nội 
dung cá nhân (trừ vài trường hợp tương 
đối hiếm). Đó là mục đích của LinkedIn.

Nhưng vào năm 2021, chúng ta có rất 

nhiều bài đăng – như một đợt tuyết lở các 
bài đăng – mà trước hết tất cả đều kết nối 
với xu hướng “tích cực” ủng hộ sức khỏe, 
khả năng phục hồi và lòng hảo tâm như 
một loại thuốc chữa bách bệnh toàn cầu.

Thứ hai, khi những chế bản không 
nguyên bản này sinh sôi nảy nở, thì mặt 
tối của chúng đã lớn dần lên. Cụ thể, 
LinkedIn hiện nay có rất nhiều bài đăng 
về các vấn đề tinh thần cá nhân của mọi 
người, trầm cảm, hội chứng mạo danh, 
tự tử [của người thân hoặc bạn bè], và 
tương tự như thế cùng những thứ rõ ràng 
KHÔNG liên quan đến kinh doanh – 
ngoại trừ, tất nhiên là, hiện nay đã được 
xem như bình thường trên LinkedIn.

Tất cả những thứ tình cảm, những thứ 
riêng tư này đang tự trở thành một công 
việc kinh doanh! Điều này thật đáng 
ngạc nhiên và hoàn toàn khác với những 
gì chúng ta từng xem là kinh doanh: một 
giao dịch giữa hai bên trong đó thể hiện 
sự trung thực, lịch sự, tôn trọng, đàng 
hoàng và thiện chí vì lợi ích chung. Kinh 
doanh không hề được cho là thay thế cho 
mối liên hệ sâu sắc hơn giữa con người 
với gia đình, bạn bè và vòng kết nối xã 
hội rộng lớn hơn của một người. Đó có lẽ 
là dấu hiệu cho thấy những mối quan hệ 
sâu sắc hơn như vậy hiện đã đến lúc sụp 
đổ, đó là lý do vì sao những người kinh 
doanh đang tìm kiếm những mối quan 
hệ sâu sắc như vậy trong các bài đăng 
trên LinkedIn.

Ngoài ra, trong tất cả hỗn độn cảm xúc 
này, cảm giác rằng nhiều người trong số 
những người này đang tìm kiếm – thậm 
chí là thèm muốn – một loại xác nhận nào 
đó cho trải nghiệm của họ. Việc xác nhận 
xảy ra theo hai cách. Đầu tiên, họ khiến 
những người theo dõi của họ bình luận 
bằng những cụm như “thật dũng cảm”, 
“chân thực”, “thật”; và sau đó, mục tiêu dài 
hạn dường như là bình thường hóa tình 

trạng bệnh lý. Tôi nói “bệnh lý” không 
phải như một lời kêu gọi phán xét mà là 
một lời nhắc nhở rằng trầm cảm hoặc 
tự tử là không bình thường hoặc không 
mong muốn. Người khỏe mạnh tìm cách 
tránh những tình trạng này. Điều chúng 
ta muốn là niềm vui và cuộc sống.

Nói một cách khác, thay vì được xác 
nhận rằng có vấn đề về sức khỏe tâm 
thần là bình thường vì rất nhiều người 
khác mắc phải và có thể liên quan đến 
họ, tốt hơn hết là quý vị nên suy nghĩ 
về câu hỏi này: Tôi có thể làm gì để giải 
quyết các vấn đề về tâm thần? Đúng vậy, 
sự hỗ trợ từ những người khác có thể 
rất quan trọng trong những tình huống 
này, nhưng rắc rối đang leo thang trên 
LinkedIn (và những nơi khác) là chúng 
ta hình thành các nhóm tán dương các 
vấn đề của mình hơn là tìm cách giải 
quyết hoặc vượt qua chúng.

Và điều này dẫn đến một mô hình 
khác mà tôi đã nhận thấy với nhiều bài 
viết đó. Thông thường, khi họ vật lộn 
với việc thể hiện trạng thái tinh thần và 
ý nghĩ tự tử của mình, ở đâu đó, họ tiết 
lộ rằng họ không thể nhìn thấy mục đích 
của cuộc sống, hoặc nhìn thấy một điểm 
nào đó trong bất cứ điều gì. Sau đó, để vấn 
đề chưa được giải quyết, họ kết luận bằng 
những gì tốt nhất có thể làm: một chế bản 
cuối cùng và phổ biến nhất ở đây chắc 
chắn phải là “Vì vậy, tất cả mọi người, 
hãy tử tế.” Họ để lại cho chúng ta tính 
hợp lý (và khát vọng đạo đức cuối cùng 
của thời Khai sáng) về chủ đề mang tính 
ý nghĩa. Tuy nhiên, đáng buồn thay, đạo 
đức tự nó không tạo ra ý nghĩa, vì làm thế 
nào mà “hãy tử tế” lại góp phần giúp một 
người nhìn thấy mục đích của cuộc sống?

Vô định 
Có lẽ công thức ban đầu của chế bản 
“Hãy tử tế” là từ triết gia Philo của 
Alexandria (khoảng năm 20 trước CN–
50), người được cho là đã nói: “Hãy tử 
tế. Mọi người quý vị gặp đều đang có 
một vấn đề lớn.” Tử tế, tất nhiên, là một 
điều tốt và phù hợp với tất cả các truyền 
thống tôn giáo chính, nhưng nếu tách 
khỏi những bối cảnh tôn giáo này, nó 
có ý nghĩa gì? Thực ra, “Hãy tử tế” chỉ 
là một câu nói qua quýt và báo hiệu đức 
hạnh mà ở phía dưới, nói rằng “Tôi thực 
sự là một người tốt, phải không? Hãy xác 
nhận cho tôi.”

Đây là chi tiết nhỏ mà tôi nhận thấy. 
Giống như COVID, nhu cầu được xác 
nhận này đã trở thành một bệnh dịch 
ngay cả trên LinkedIn; vì vậy, tôi không 
biết nó như thế nào trên các trang mạng 
xã hội khác mà tôi không theo dõi sát sao. 
Nhưng điều quan trọng là nó đang cho 
chúng ta biết một điều rất quan trọng về 
con người và xã hội: Con người ngày càng 
cảm thấy – và với số lượng ngày càng 
nhiều người – hoàn toàn lạc lối. Họ 
không biết họ là ai, họ sẽ đi về đâu và 
tại sao. Họ đang ở trong tình trạng 
hỗn loạn và khó khăn về cảm xúc, 
và đối với tôi, bộ phận lý trí hầu 
như đang tự ngừng hoạt động 
khi mọi người tự bỏ rơi chính 
mình để đi theo cách mà họ 
cảm nhận (để cảm xúc dẫn dắt).

Tất nhiên, cảm xúc của 
chúng ta thay đổi; nó là thứ 
không ổn định. Vì vậy, với tư 
cách là một phong vũ biểu 
đánh giá chúng ta là ai, nó 
rất không đáng tin cậy – 

giống như thời tiết ở Anh vậy!
Tất nhiên, không có giải pháp dễ 

dàng nào cho vấn đề này. Nhưng nếu 
tôi bắt đầu phác thảo một khởi đầu 
(cho Thần Janus), tôi sẽ bắt đầu với một 
mô hình quan trọng như đã phác thảo 
trong cuốn sách của tôi “Lập Bản Đồ 
Động Lực để Huấn Luyện” (đồng tác 
giả với ông Bevis Moynan) và được giới 
thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông 
Stephen Covey “7 Thói Quen của Những 
Người Có Hiệu Quả Cao”. Về căn bản, 
một con người và toàn bộ nhân loại 
được tạo thành từ bốn cấp độ hoặc cấp 
độ thiết yếu: cơ thể (hoạt động thể chất), 
cảm xúc (cảm xúc), tâm trí (suy nghĩ 
tinh thần) và tinh thần (sự hiểu biết/
tâm linh, cũng có thể được một số người 
mô tả là “hiện sinh”). Các cấp độ này 
không rời rạc; chúng tác động lẫn nhau.

Một sai lầm chính mà thế giới phương 
Tây đã vướng phải là họ đã dự đoán mức 
độ thể chất (thân thể) là quan trọng 
nhất. Chúng ta thấy điều này hàng ngày 
khi những người chạy bộ chạy ngang 
qua chúng ta; những người đi xe đạp đạp 
với tất cả bộ đèn pha của họ; số lượng 
thành viên phòng tập thể dục tăng lên; 
khi những thử thách cho các cuộc chạy 
marathon thu hút hàng chục ngàn người; 
đồng hồ sức khỏe nở rộ, v.v. Và sau đó 
chúng ta có nhu cầu dinh dưỡng để giảm 
cân, khỏe mạnh, sống mãi mãi, và các 
sáng kiến   của chính phủ hoặc cơ quan 
địa phương tìm cách giảm hàm lượng 
chất béo hoặc đường trong các bữa ăn 
ở trường, v.v. Chưa bao giờ người ta lại 
tập trung vào việc đạt được sức khỏe thể 
chất trong khi đồng thời gặp phải tình 
trạng béo phì gia tăng và các vấn đề sức 
khỏe liên quan đến ma túy và thức uống.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì 
cố gắng khắc phục các vấn đề của chúng 
ta ở cấp độ thể chất – chế độ ăn uống và 
tập thể dục – chúng ta lại cố gắng xem 
xét cuộc sống của mình ở cấp độ tinh 
thần (hoặc hiện sinh ‘existential’)? Điều 
đó sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng có ba 
câu hỏi chính mà chúng ta cần tự hỏi 
mình liệu chúng ta có cơ hội thực sự vật 
lộn với một số vấn đề hay không. Trong 
phần 2 của bài viết này, tôi sẽ phác thảo 
những gì tôi nghĩ về ba câu hỏi này. Có 
lẽ, giống như Thần Janus, quý vị có thể 
muốn nhìn về phía trước và tìm hiểu 
xem chúng có thể là gì.

Phần 2/4: Tầm quan trọng của câu hỏi: 
Tại sao chúng ta tồn tại?

Ông James Sale đã có hơn 50 cuốn sách 
được xuất bản, gần đây nhất là “Mapping 
Motivation for Top Performing Teams” 
(Routledge, 2021). Ông đã được đề cử cho 
Giải thưởng Pushcart thơ 2022, ông đã 

giành giải nhất trong cuộc thi thường 
niên của Hội các nhà thơ cổ điển 2017, 

trình diễn tại New York năm 2019. 

Vân Du biên dịch

Nhìn lại năm 2021 trong Tháng của Thần Janus, Phần 1/4

Từ bỏ mục đích sống vì cảm xúc của chúng ta
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Thần Janus có hai 
khuôn mặt  (ngoài 
cùng bên phải) 
xuất hiện trong 
tác phẩm “The 
Triumph of History 
over Time” (1772) 
của Anton Raphael 
Mengs, trích đoạn 
một phần của bức 
bích họa trên trần 
nhà tại Camera dei 
Papiri của Vatican.

Bức tượng hai mặt của Thần Janus ở Reggio Emilia, Ý.

Triết gia Philo của vùng Alexandria, trong cuốn sách của 
André Thevet năm 1584: “Chân Dung và Cuộc Đời Thật của 
những Người Đàn Ông Hy Lạp, Latinh, và Pagan Lừng Danh”.

Chúng ta là một 
quốc gia bị ám 
ảnh bởi thể chất 
của chúng ta.

Cách để kéo đàn 
ông ra khỏi vực 
sâu mà chúng ta 
đã ném họ vào là 
hãy để phụ nữ trở 
lại là phụ nữ.
Tác giả nữ quyền
Camille Paglia

H. ARMSTRONG ROBERTS/GETTY IMAGES

 Thái độ nhẹ nhàng và lời nói 
ngọt ngào, ấy vậy mà, không 
chỉ có thể giúp phát huy nữ 
tính cho phụ nữ mà còn giúp 
nam giới có cơ hội trở nên 
mạnh mẽ hơn.

ANNIE HOLMQUIST

“N
hững người đàn 
ông mạnh mẽ 
đang ở đâu cả 
rồi?” Có lẽ đó là 
câu hỏi mà bạn 

từng nghe ít nhất một hoặc hai lần 
trong đời, và thậm chí bản thân bạn 
cũng từng tỏ ra băn khoăn như thế.

Thay vì nhìn thấy những vóc dáng 
rắn rỏi, điềm tĩnh như nam diễn viên 
John Wayne, giờ đây, chúng ta bắt gặp 
những chàng trai mặc quần bó sát, hở 
ngực và mặc áo hoa hòe, cột mái tóc dài 
thành búi bằng cọng dây thun. Những 
hình ảnh bề ngoài như vậy là dấu hiệu 
cho thấy tính cách bên trong đang trốn 
tránh tính chuyên cần và tinh thần trách 
nhiệm – vốn từng là tính cách chuẩn 
mực của nam giới.

Nhưng khi cố gắng tìm nguyên nhân 
để giải thích cho hiện tượng ngày càng 
nhiều đàn ông yếu đuối, ẻo lả này, chúng 
ta thường quan sát mọi hướng, chỉ trừ 
một nơi – về phía phụ nữ.

Có câu nói rằng, “Đằng sau mỗi 
người đàn ông tốt là bóng dáng của 
người phụ nữ tuyệt vời.” Xã hội ngày 
nay có xu hướng nghĩ ngược lại, “Đằng 
sau mỗi người phụ nữ mạnh mẽ là một 
người đàn ông nữ tính.” Nhưng nếu đây 
là gốc rễ của vấn đề thì sao? Liệu những 
người đàn ông có trở nên mạnh mẽ 
hơn, nam tính hơn, tốt bụng hơn, sẵn 
sàng gánh lấy trách nhiệm, và trở thành 
những người chồng, người cha tốt chu 
toàn cho gia đình nếu có nhiều người 
phụ nữ tốt bên cạnh không?

Đối với phái đẹp ngày nay, đó là một 
câu hỏi khó. Mặc dù không thể nói rằng 
hiện tượng đàn ông thiếu nam tính toàn 
do lỗi của phụ nữ, nhưng tôi thiết nghĩ 
phụ nữ nên xem xét câu hỏi này một 
cách nghiêm túc, và nghĩ xem chúng ta 

có thể làm gì để khuyến khích những 
người đàn ông trong gia đình của chúng 
ta phát huy nam tính. Con đường hợp 
lý nhất chính là đề cao nữ tính, bác bỏ 
nữ quyền. 

Chủ nghĩa nữ quyền – ủng hộ quyền 
của phụ nữ và bình đẳng giới – đã trở 
thành hệ tư tưởng nổi lên trong hơn 50 
năm qua. Nhưng ngay cả những người 
theo đuổi hệ tư tưởng này cũng nhận ra 
rằng nó có những mặt trái. Tác giả nữ 
quyền Camille Paglia mặc dù vẫn giữ 
quan điểm nữ quyền, nhưng đã từng 
nói với biên tập viên Bari Weiss của tờ 
Wall Street Journal gần một thập niên 
trước rằng, “Cách để kéo đàn ông ra 
khỏi vực sâu mà chúng ta đã ném họ 
vào là hãy để phụ nữ trở lại là phụ nữ.” 

Sau đây là  5 gợi ý đơn giản để người 
phụ nữ trở nên nữ tính hơn. 

Mặc váy, thay vì quần legging 
hoặc jeans 
Phụ nữ mặc váy sẽ dễ thương và trông 
nữ tính hơn rất nhiều. Mặc váy không 
chỉ khiến phụ nữ hành xử giống một quý 
cô mà còn khiến đàn ông đối xử với họ 
một cách tôn trọng hơn.

Hãy đứng sau và để đàn ông đưa 
ra quyết định
Nếu muốn người đàn ông của mình trở 
thành người lãnh đạo, thì bạn không 
nên liên tục giành lấy vị trí này, để 
khích lệ tinh thần trách nhiệm của 
họ. Vì vậy, đừng hấp tấp quyết định, 
hãy hỏi anh ấy xem nên giải quyết theo 
hướng nào về những vấn đề trong cuộc 
sống, để anh ấy gánh vác trách nhiệm, 
và bạn hãy trợ giúp – chứ không phải là 
người giành quyền quyết định – trong 
khả năng của bạn.

Hãy ôm con nhiều hơn
Chủ nghĩa nữ quyền thuyết phục phụ 

Đằng sau người đàn ông mạnh mẽ là 
người phụ nữ dịu dàng

GIA ĐÌNH

nữ rằng trẻ em là điều phiền toái và 
cản trở sự thăng tiến trong sự nghiệp. 
Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng 
sự thật.  Người phụ nữ đang bắt đầu 
nhận ra rằng con cái là phước lành, trân 
quý và thương yêu điều đó, và nuôi dạy 
chúng sống trong đức tin, gia đình, và 
đất nước; đó sẽ là một chặng đường dài 
phơi bày sự dối trá về nữ quyền.

Tránh cư xử cứng cỏi 
Chắc chắn có những lúc phụ nữ phải trở 
thành gấu mẹ để bảo vệ những đứa con 
thân yêu của mình. Nhưng đối xử với 
đàn ông theo kiểu “chỉ huy, sai bảo” đó 
sẽ chỉ khiến một chút nam tính còn sót 
lại trong xã hội tan biến mà thôi. Thái 
độ nhẹ nhàng và lời nói ngọt ngào, ấy 
vậy mà, không chỉ có thể giúp phát huy 
nữ tính cho phụ nữ mà còn giúp nam 
giới có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn.

Giúp nam giới đứng hiên ngang
Ngày nay, đàn ông chịu nhiều áp lực 
cuộc sống. Vì vậy đừng gây thêm áp lực 
cho anh ấy. Thay vào đó, bạn nên cảm 
ơn anh ấy vì anh ấy đã bảo vệ bạn. Khen 
ngợi anh ấy về những hành xử lịch 
thiệp. Hãy để chàng mở cửa hoặc xách 
đồ cho bạn – ngay cả khi bạn nghĩ rằng 
bạn có thể tự mình làm được.

Thật không may, những hành động 
này lại được xem là phản văn hóa và có 
thể khiến bạn bị gắn nhẵn một người 
kỳ thị phụ nữ – ngay cả khi bạn là phụ 
nữ! Bơi ngược dòng không bao giờ dễ 
dàng, nhưng những người vượt qua 
thử thách đó mới là những người thực 
sự kiên cường và dũng cảm dám thay 
đổi. Vì vậy, nếu bạn là một người phụ 
nữ muốn thay đổi thế giới, hãy loại bỏ 
những ràng buộc của nữ quyền và quay 
về với nữ tính.

Thuận Kiệt biên dịch

Người phụ 
nữ có thể khuyến 

khích những người 
đàn ông trong gia 
đình trở nên nam 

tính hơn. 
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“Chúng ta cần có sự tương tác. Những 
học sinh của chúng ta nên ở ngoài trời 
thay vì nằm dài trên ghế sofa hoặc ghế 
bành, và dán mắt vào chiếc điện thoại 
hoặc trò chơi điện tử.” Ông Joey hài hước 
nói, “Làm sao bạn có được một cuộc trò 
chuyện trí tuệ với chiếc điện thoại trên 
tay? Chắc chắn chúng có nhiều hạn chế.”

Và các cô cậu trẻ tuổi say mê môn 
câu cá thể thao. Những học sinh này 
tham gia vào các hoạt động trong thế giới 
thực, nơi khiến họ phải tự suy nghĩ độc 
lập. “Bọn trẻ có biết di chuyển từ vùng 
nước trong sang nước đục và phải thay 
mồi câu không? Hay các em có biết cách 
thay hoặc thả cá không [khi cần thủ đã 
có đủ số cá giới hạn thì họ cần thả chú 
cá đã câu được trước đó nhưng nhỏ hơn 
và giữ chú cá mới câu được lớn hơn]? 
Hoặc tính toán thời gian thi đấu; việc 
này liên quan đến môn toán học, bao 
gồm cả hình học?” Bray gợi ý các câu hỏi.

Ông Bray thừa nhận rằng một số 
trong những thanh thiếu niên này ngày 
nào đó sẽ đảm nhận vị trí của ông. Ông 
chia sẻ mình chỉ đơn giản là một người 
cha tình nguyện thực hiện chương trình 
hướng dẫn những người trẻ tuổi học câu 
cá, bởi vì con trai ông mới bắt đầu chơi 
môn thể thao này. Vào năm cuối trung 
học, con trai ông Bray cuối cùng đã đoạt 
được giải thưởng hàng đầu dành cho cần 
thủ tốt nghiệp của tiểu bang Oklahoma.

Rất tự nhiên, những thanh thiếu niên 
câu cá đều mơ ước sẽ trở thành cần thủ 
chuyên nghiệp. Câu cá vược ngay từ khi 
còn nhỏ trong các chương trình câu cá 
dành cho trẻ em, các học sinh hy vọng sẽ 
trở thành Jacob Wheeler tiếp theo. Được 
xếp hạng là người câu cá vược số một 
thắng giải thưởng hơn 2 triệu đô la Mỹ, 
Wheeler đã bắt đầu câu cá từ khi còn nhỏ 
trong chương trình câu cá dành cho trẻ 
em năm 2010.

Ông Bray thừa nhận rằng, “Mặc dù 
cơ hội trở thành cần thủ chuyên nghiệp 

rất mong manh, một số cần thủ là hiện 
tượng đặc biệt.” Ông Bray nói tiếp, thậm 
chí ngay cả khi không bước chân được 
vào giới câu cá chuyên nghiệp, những 
người dành thời gian câu cá sẽ trưởng 
thành với các kỹ năng sống vô giá.

Tuy như vậy, các tình nguyện viên 
đóng vai trò quan trọng đối với sự thành 
công của các câu lạc bộ. Những người 
câu cá nghiệp dư sẽ trở thành các bậc 
cha me, ông bà, hoặc người trưởng 
thành, và có thể truyền lại các bài học 
cuộc sống vô giá có được từ việc câu 
cá cho thế hệ sau. Với sự hướng dẫn và 
chia sẻ kinh nghiệm của ông Bray (một 
chuyên gia cố vấn và tình nguyện viên), 
những tình nguyện viên có thể hướng 
dẫn trên thuyền câu hoặc hỗ trợ và dẫn 
dắt – đóng vai trò các giám đốc hướng 
dẫn tuổi trẻ của các câu lạc bộ. Sự đầu tư 
rất lớn về thời gian và kiến thức có được 
từ nhà cố vấn không chỉ là để đạt được 
cơ hội thi đấu trong các giải đấu quốc 
gia và quốc tế diễn ra vào tháng Sáu.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời để đồng 
hành cùng con cái chúng ta tại trung 
học và tham gia vào chương trình này,” 
ông Bray nói. Ghi danh làm thành 
viên của SAF, với chi phí 25 USD, là 
yêu cầu duy nhất để một học sinh có 
thể tham gia câu cá tại giải SAF thuộc 
bất kỳ tiểu bang nào. Bảo hiểm đã bao 
gồm trong phí hội viên, chương trình 
này hoàn toàn tuân thủ quy định Đề 
Mục IX [Luật liên bang Hoa Kỳ về các 
quyền dân sự nghiêm cấm phân biệt 
đối xử giới tính ở bất kỳ trường học và 
chương trình giáo dục nào nhận hỗ trợ 
tài chính từ Chính quyền liên bang], và 
trường học không cần tốn bất kỳ khoản 
phí nào để thành lập câu lạc bộ câu cá. 
Các học sinh đang theo học tại trường 
tư, trường công, hay học tại gia có điểm 
trung bình GPA [điểm số trung bình 
của học sinh trong các khóa học] từ 2.0 
trở lên đều đủ điều kiện tham dự giải 
vô địch câu cá tiểu bang, và sau đó có 
quyền tham gia giải vô địch quốc gia. 
Nếu họ thi đấu giải quốc gia, họ cũng 
có thể đủ tiêu chuẩn tham gia vòng 
chung kết giải vô địch thế giới diễn ra 
vào ngày cuối cùng của giải.

Các cuộc thi đấu không được chính 
quyền liên bang tài trợ. Giải thưởng và các 
học bổng giáo dục thường có giá trị lớn, 
nhưng không được trao bằng tiền mặt và 
cũng không yêu cầu các cần thủ học sinh 
trả phí tham dự. Các nhà tài trợ đánh giá 
cao mục đích lớn hơn của chương trình, 
ngoài việc học hỏi kiến thức môn thể 
thao câu cá, và giữ cho chương trình này 
phát triển mạnh mẽ.

“Chương trình này 110% hoàn toàn là 
vì bọn trẻ. Chắc chắn như thế. Môn câu 
cá đem lại lợi ích cho tất cả những người 
tham gia. Thành thật mà nói, môn này 
có tác dụng thay đổi cuộc chơi cho thanh 
thiếu niên và đem lại lợi ích cho toàn bộ 
đất nước chúng ta.” Ông Bray biết rằng 
có một số học sinh thường trốn học, 
thi trượt, hoặc sử dụng ma túy, nhưng 
chương trình này đem đến cho các em 
một cơ hội mới để đạt được thành công.

Ngày nay, các giải thi đấu của SAF 
được tổ chức tại 46 tiểu bang của Hoa 
Kỳ. Vào năm 2010, vòng chung kết thế 
giới đầu tiên đã được tổ chức tại Hồ 
Dardanelle ở tiểu bang Arkansas, một 
hồ rộng 34,300 mẫu Anh trên sông 
Arkansas. Với 397 đội thi đấu vào năm 
ngoái, các nhà tổ chức giải đặt mục tiêu 

KRISTA THOMAS

Vào bất kỳ ngày nào trong suốt 
năm, đều có các học sinh 
đang thả cần câu cá tại rất 
nhiều hồ nước khắp Mỹ quốc. 

Thời gian dành cho việc câu cá trên sông 
nước có thể chỉ được đền đáp bằng một 
ít trí tưởng tượng, một ít chuyên môn, và 
một ít may mắn. Đối với rất nhiều người 
trong đó, mục tiêu căn bản chỉ là bắt 
được một con cá vược (bass) loài miệng 
lớn hoặc miệng nhỏ, học hỏi những kỹ 
năng mà có thể giúp trang trải cuộc sống 
nếu họ đủ tiêu chuẩn để tham gia giải vô 
địch câu cá tại tiểu bang của mình.

Trong hai thập niên vừa qua, môn 
câu cá đã trở thành một trong những 
môn thể thao phát triển nhanh nhất 
trong giới trẻ. Liên đoàn Câu cá của Học 
sinh (The Student Angler Federation: 
SAF) là tổ chức câu cá cấp cơ sở mà Liên 
đoàn Cá vược đã thành lập để nâng cao 
nhận thức và giáo dục về môn thể thao 
câu cá này. Kể từ đó, các bậc cha mẹ và 
con cái của họ đã say mê bộ môn này; 
rất nhiều câu lạc bộ được thành lập tại 
hầu hết các tiểu bang. Sự kiện đánh dấu 
kết thúc hoạt động hàng năm của môn 
thể thao này là giải vô địch SAF quốc 
gia và quốc tế – được tổ chức vào dịp hè 
cho những đội trẻ đủ tiêu chuẩn. Mỗi 
đội câu gồm hai cần thủ trẻ tuổi và một 
người trưởng thành trong vai trò cố vấn, 
cùng ngồi trên một chiếc thuyền câu. 
Các đội thực tập và thi đấu với nhau 
trong suốt mùa giải.

“Chúng tôi đang hướng dẫn và giảng 
dạy bộ môn câu cá thể thao, đồng thời 
chúng tôi cũng giúp các em học sinh đặt 
ra mục tiêu và đạt được thành quả,” ông 
Joey Bray chia sẻ. Vị trí Giám đốc Thanh 
niên Quốc gia của SAF cho bộ môn Câu 
cá tại trường Trung học đã giúp ông tìm 
ra các phương thức tốt nhất đưa học sinh 
trung học rời khỏi những chiếc ghế dài 
học đường để trải nghiệm những điều 
thú vị ngoài thiên nhiên.

(Trên) Nữ cần thủ Leslie Redding và 
Anna Hokamp là những thành viên 
hàng đầu của đội tuyển nữ tại Liên 
đoàn Câu cá của Học sinh.

(Dưới) Những nhà vô địch tại Vòng 
chung kết giải Câu cá Trung học Thế 
giới hàng Năm lần thứ 12, Andrew 
Jones và Carson Underwood.
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Financing Your World with Esteem Mortgage

* Cho vay tiền mua nhà dễ dàng và nhanh
chóng trong vòng 21 ngày

The TBD-KOT Conditional Approval: Chương trình cho vay đã được “Underwriter” Fully 
Approved trước khi người mua ký hợp đồng mua nhà, bởi vì Underwrite đã xem xét và chấp
nhận “income, assets, credit, etc” của bên mua. Tất cả mọi người (Buyer, Seller and Agents) 
đều yêu thích TBD Approval vì đây là phương pháp an toàn, hiệu quả, và tốt nhất cho các bên 
mua và bán tránh những rắc rối thiệt thòi có thể vấp phải trong giao dịch mua bán nhà.

ESTEEM MORTGAGE | PURCHASE & REFINANCE
CHO VAY TIỀN MUA NHÀ

* Refinance (tái tài trợ) giảm các khoản thanh
toán hàng tháng và lãi suất xuống thắp nhất

Now we can submit a home buyer’s credit package for a FULL 
underwriting review with a To Be Determined (TBD) property address. 
Esteem Mortgage will Close the loan in 21 Calendar days or less

Với chương trình này quý khách sẽ có được 
sự đảm bảo là hồ sơ đã hoàn toàn được
chấp nhận-Approved

Esteem Mortage Corporation. All information contained here in is for information purposed only and, while every 
effort has been made to insure accuracy, no guarantee is expressed or implied. Any programs shown do not 
demonstrate all option or pricing structures. Rates, terms, programs and underwriting policies subjects to 
change without notice. This is not an offer to extend credit or a commitment to lend. All loans subject to underwriting 
approval. Some products may not be available in all states and restrictions apply. Equal Housing opportunity.

* Cho vay tiền mua nhà đầu tư không cần 
chứng minh thu nhập trên giấy thuế

* Cho vay tiền mua nhà ờ các Tiểu Bang:
California, Texas, Florida & Colorado & ILlinois
Maryland & New Jersey & Ohio

Ashley Nghi Tăng
Direct: 626.283.9240
ashleytang999@gmail.com
Senior Loan Officer
NMLS ID 384719

JOSEPH M. HANNERMAN

Bé Nathan Michael Quaglin có biết 
bao điều tốt lành để mừng sinh nhật 
đầu tiên của cậu trong ngôi nhà ở 
New Jersey.

Thế nhưng người bỏ lỡ khoảnh 
khắc nhìn cậu bé thổi nến trên bánh 
sinh nhật, xé từng tờ giấy gói quà là 
người đàn ông vô cùng quan trọng – 
cha của cậu, anh Chris Quaglin. 

 Anh Christoper C. Quaglin đã 
viết lá thư này trong lúc anh bị giam 
giữ từ tháng 04/2021 chờ xét xử vì 
các cáo buộc có liên quan đến cuộc 
biểu tình tại Điện Capitol, Hoa Kỳ 
vào ngày 06/01/2021. Anh bị cáo 
buộc hành hung, chống lại cảnh 
sát, gây mất trật tự dân sự và cản trở 
một thủ tục chính thức [đang được 
thực thi].

Biết rằng mình sẽ vắng mặt trong 
buổi tiệc sinh nhật của bé Nathan, 
anh Quaglin đã viết lá thư này cho 
con trai mình.

Nathan yêu dấu,
Cha yêu con, anh bạn nhỏ à. Con 
lớn như thổi vậy, và cha rất lấy làm 
tiếc vì không ở bên cạnh con được. 
Mỗi ngày cha đều nghĩ về con. Điều 
đó tiếp thêm cho cha sức mạnh để 
đi tiếp ngày qua ngày. Cha hy vọng 
rằng một ngày con sẽ hiểu được vì 
sao cha lại đến Hoa Thịnh Đốn vào 
ngày 06/01 ấy. Cha đến đó là vì con, 
con trai.

Cha đến đó bởi cha nhìn thấy 
nền dân chủ Hoa Kỳ đang dần 
biến mất. Cha đã thấy nước Mỹ 
tự do mà cha yêu ngày nào đang 
dần trở thành một nhà nước cộng 
sản. Mẹ của con đã trốn chạy khỏi 
Trung Quốc cộng sản khi còn là 
một em bé. Làm thế nào mà 
cha nỡ để con, con trai của 
cha và mẹ, lớn lên trong 
một nước Mỹ không còn 
tự do nữa? Cha đã phải 
làm gì đó… Vì thế, cha 
đã đi để tiếng nói của 
mình được lắng nghe.

Là một người cha, việc 
của cha là bảo vệ con, bảo 
vệ gia đình mình, và bảo vệ cả 
cha nữa. Là một người ái quốc, 

trách nhiệm của cha là bảo vệ Hoa 
Kỳ. Ngài Thomas Jefferson nói điều 
đó hay nhất khi ông nói rằng, “Quốc 
gia nào có thể gìn giữ nền tự do của 
mình nếu những nhà cầm quyền 
không thỉnh thoảng được cảnh báo 
rằng chính người dân của họ mới 
là những người nắm giữ tinh thần 
phản kháng.” Tinh thần của năm 
1776, con trai ta, chính là Tinh thần 
Phản kháng ấy.

Là người dân Mỹ, chúng ta cần 
phải cho thế giới thấy rằng tự do 
của Hoa Kỳ không thể bị tước đoạt 
mà không có sự phản kháng nào 
cả. Kiểu phản kháng tương tự như 
những người dân Hoa Kỳ có quan 
điểm chính trị khác nhau của 
chúng ta đã thể hiện trong suốt năm 
2020. Những người dân Mỹ ấy đổ 
xuống đường vì quan điểm của họ, 
và người ái quốc J6 [ngày 06 tháng 
Một] cũng đã đổ xuống đường vì 
quan điểm của chúng ta, bởi vì Hoa 
Kỳ là như thế đó.

Nathan, cha mong con hiểu được 
vì sao cha đã không thể ở bên con 
trong ngày sinh nhật đầu tiên của 
con. Và nếu cha có thể quay ngược 
thời gian và thay đổi quyết định đến 
Điện Capitol ngày 06/01 ấy thì cha 
sẽ làm, nhưng cha lại không thể.

Cha thực sự xin lỗi vì đã lỡ mất 
ngày sinh nhật đầu đời của con. 
Cha yêu con, và sẽ trở về nhà sớm 
nhất có thể được.

Chúc mừng sinh nhật anh bạn nhỏ.
Yêu con, 
Cha của con

Hạnh Dung biên dịch

‘Cha đến đó là vì con,
con trai’ 

Môn câu cá
thể thao 
ngày càng 
hấp dẫn 
giới trẻ 

đạt được nhiều đội thi đấu hơn tại Vòng 
chung kết Giải câu cá Thế giới Thường 
niên dành cho Trường Trung học  lần 
thứ 13 và Giải vô địch Quốc gia tổ chức 
tại Florence, tiểu bang Alabama vào 
năm nay. Những người trẻ tuổi tham 
gia thi đấu sẽ thả cần tại Hồ Pickwick & 
Wilson để câu cá vược loài miệng rộng 
cỡ chiếc cúp vô địch và loài cá vược 
miệng nhỏ trong phạm vi 490 dặm từ 
bờ hồ.

Và Florence là nơi mà cần thủ đầy 
đam mê Harry Ladner hy vọng sẽ đến 
cùng với đội thi đấu của con gái ông ấy 
vào tháng Sáu này. Là cha của sáu người 
con, ông Harry có đến bốn người con 
đang thi đấu tại giải câu cá quốc gia.

“Con gái tôi, Izzy, đã câu cá từ khi còn 
bé xíu, có lẽ bé đã chơi ở hồ nước từ lúc 2 
tuổi. Ở trình độ cấp tiểu bang, đây là mùa 
thứ năm cháu tham gia thi đấu. Hiện tại 
Izzy đã 13 tuổi và rất yêu thích thi đấu, 
với động lực để làm tốt hơn, và những 
thách thức mà môn câu cá đem đến.” Izzi 
và cha cô cũng thi đấu chung một đội tại 
những cuộc thi khác, cùng nhau chiến 
thắng trên 10 giải đấu. Ông Ladner chia 
sẻ rằng, Izzi đang nhắm đến việc thi đấu 
tại Hiệp hội Câu cá vược Quốc tế.

Ông Ladner không chỉ cố vấn mà còn 
chiêu mộ các em học sinh từ 9–17 tuổi 
trên khắp tiểu bang thông qua các câu lạc 
bộ câu cá địa phương và các giám đốc thể 
thao trường trung học. Ông tình nguyện 
làm giám đốc thiếu niên của Liên đoàn 
Cá vược South Dakota, và tin tưởng rằng 
việc chiêu mộ các cần thủ trẻ tuổi là một 
bước đi vững chắc cho các chương trình 
trung học phổ thông. Ông Ladner đã có 
rất nhiều cơ hội tận mắt chứng kiến khi 
những đứa trẻ bắt đầu đam mê môn câu 
cá. Những kỹ năng sống mà các cháu đạt 
được thông qua việc câu cá, vâng, đúng là 
như thế. Ngoài ra, ông chia sẻ thêm rằng 
đây là một chương trình tuyệt vời để bắt 
đầu, và sau đó nâng trình độ câu cá lên 
một cấp độ mới, thi đấu ở các giải vô địch.

“Chúng tôi giúp hướng dẫn các bạn 
trẻ cách để bắt được cá, thay hay thả cá, 
sử dụng thuyền câu, và các thiết bị điện 
tử để định vị các vật thể dưới mặt nước. 

Chúng tôi quan sát các gốc cây, thân cây, 
và chỉ ra các vật thể trong nước mà không 
phải là cá. Bạn muốn tìm ra các vật thể, 
tuy nhiên cái bạn muốn là thả câu gần 
các vật thể này bởi vì đó là nơi những con 
cá vược sinh sống.”

Lời khuyên của ông là nên tham gia 
câu cá và giữ liên hệ với giám đốc  thiếu 
niên hoặc tham gia một câu lạc bộ tuổi 
trẻ. Mỗi giám đốc câu lạc bộ sẽ giúp 
định hướng cách thức để đưa các học 
sinh lên những chiếc thuyền câu hoặc 
hỗ trợ những người câu cá trẻ tuổi đã có 
sẵn thuyền.

Ông Bray đồng ý với điều này.
Không có giới hạn tuổi thấp nhất 

trong chương trình dành cho trẻ em, và 
các bậc cha mẹ là người quyết định liệu 
con mình đã đủ tuổi để tham gia hay 
không. Những giám đốc thanh niên của 
tổ chức này mong muốn được hỗ trợ các 
gia đình, giúp đỡ họ tham gia, và khởi 
động những chương trình này tại khu 
vực họ sinh sống. Môn thể thao câu cá 
bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn khi các bậc 
cha mẹ tìm hiểu thêm về các cuộc thi và 
cách thức để tham gia.

“Các con tôi khi 9 hoặc 10 tuổi đã 
tham gia tại các cuộc thi đấu quốc gia. Lũ 
trẻ giống như những người lớn thu nhỏ, 
khiến bạn cảm thấy vô cùng thú vị tại 
các sự kiện.” Ông Bray tiếp tục chia sẻ, 
“Cũng có những cần thủ nữ tài năng đã 
khiến nhiều cần thủ nam vất vả để thắng 
cuộc. Tất cả họ đều muốn chiến thắng. 
Nếu một cần thủ có một ngày vất vả, các 
thành viên trong đội có thể làm được 
những điều tuyệt vời, bắt được một con 
cá tốt sẽ làm bừng lên ngọn lửa trong họ.”

Ông Bray cho rằng các cuộc thi như 
thế đem đến những điều tốt, sự trong 
sáng, niềm vui gia đình. 

“Các cần thủ sẽ khiến bạn cổ vũ khản 
cổ. Đó là một trải nghiệm khá ấm lòng 
bởi vì bạn đã trợ giúp gia đình ấy.”

Tất cả những điều này là mục đích 
của chương trình, ông Bray chia sẻ.

“Các bạn trẻ này là tương lai của chúng 
ta. Chúng là tương lai của đất nước.”

Hoàng Long biên dịch 

Cần thủ Zachary 
và Brandon 

Verbrugge trên 
chiếc thuyền 

Kayak đã chiến 
thắng giải tư tại 
Vòng chung kết 

thế giới Môn 
câu cá dành cho 

Học sinh trung 
học thường niên 

lần thứ 12.

Bé Nathan Quaglin 
không được gặp 
cha mình, anh Chris 
Quaglin, vào sinh 
nhật đầu tiên 
của bé hôm 
05/02.

Anh Christopher 
Quaglin cùng 

với vợ, cô 
Moria.
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Các nhà khoa học Úc đã phát hiện ra rằng nên để những đôi giày ở cửa tốt hơn là đi vào trong nhà.

Có quá nhiều 
vốn được khai 
triển một 
cách vô trách 
nhiệm để nắm 
bắt những giấc 
mơ đến mức 
mà sự phá hủy 
khối lượng vốn 
cổ phần sẽ
rất lớn.
Ông Peter Atwater, 
một nhà cựu đầu tư 
quỹ đầu cơ

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
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LILY KELLY

Thói quen cởi giày tại cửa nhà 
thường được nhìn nhận là 
một lựa chọn văn hóa hơn là vì 
lý do hợp vệ sinh. Tuy nhiên, 

các nhà hóa học môi trường Úc đã thực 
hiện một nghiên cứu cho thấy điều này 
không đúng.

Các nhà khoa học từ Đại học 
Macquarie ở Úc đang nghiên cứu môi 
trường gia đình và các chất gây ô nhiễm 
trong nhà, đã phát hiện ra rằng nếu giày 
dép không được cởi ra trước cửa nhà, 
thì một số chất ô nhiễm nguy hiểm có 
thể theo vào nhà.

Giáo sư Mark Taylor, Trưởng ban 
Khoa học Môi trường của Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường Victoria và Đại học 
Macquarie – là đồng tác giả một bài báo 
trong Cuộc Đối thoại với Giáo sư Gabriel 
Filippelli của Đại học Indiana – tuyên 
bố rằng một phần ba vật chất tích tụ bên 
trong nhà hoặc là do bị gió thổi vào từ 
bên ngoài hoặc từ dưới đế giày mang vào.

Ông Taylor hiện đang phụ trách 
tiến hành cuộc nghiên cứu của trường 
Macquarie về các chất gây ô nhiễm 

trong nhà.
Nghiên cứu cho thấy một phần 

nguyên nhân đến từ mầm bệnh 
kháng thuốc hay còn gọi là siêu khuẩn 
(superbug). Siêu khuẩn này là sinh vật 
kháng thuốc kháng sinh, rất khó chữa 
trị và nguy hiểm đến tính mạng. Chúng 
được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận 
là một trong 10 mối đe dọa hàng đầu đối 
với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy 
mức độ nghiêm trọng của các tác nhân 
gây ung thư như cặn nhựa đường cũng 
như các chất hóa học trong cỏ gây rối loạn 
hệ thống nội tiết – vốn là hệ thống điều 
hòa các quá trình sinh học của cơ thể.

Trong một thư điện tử gửi đến The 
Epoch Times, giáo sư Taylor nói thêm, 
“Sẽ rất khó phát hiện ra các bệnh ung thư 
nếu chỉ phơi nhiễm một lần. Tuy nhiên, 
chúng tôi ủng hộ phương pháp phòng 
ngừa giảm thiểu sự phơi nhiễm này.

Kim loại nặng 
Một trong những trọng tâm của cuộc 
nghiên cứu là đo mức độ các kim loại 
độc hại như chì, asen, và cadmium trong 
nhà ở khắp 35 quốc gia. Nếu phát hiện 

ra các kim loại chì, asen, 
và cadmium thì cũng rất 
khó xác định nguồn gốc 
vì chúng không màu và 
không mùi. Thêm vào đó, 
cũng không dễ dàng biết được 
liệu các kim loại độc hại này có trong 
đường ống hay trên sàn nhà hay không.

Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện 
rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa chì 
trong đất ở sân sau và chì trong nhà, 
cho thấy rằng kim loại độc hại này đã 
được gió thổi hoặc ai đó mang giày ra 
sân sau đi vào nhà.

Vi khuẩn E.coli
Một chất ô nhiễm đáng 
kể khác mà giày có thể 
mang vào nhà là E. coli 
– một loại vi khuẩn nguy 
hiểm được tìm thấy trong 
phân động vật.

Người ta đã tranh luận rằng vi 
khuẩn E. coli phân bố rộng rãi khắp 
nơi – được tìm thấy trên 96% của những 
đôi giày – nên không có ích gì khi bạn 
cởi bỏ giày dép ở trong nhà. Thế nhưng, 
giáo sư Taylor và ông Filippelli lập luận 
rằng mặc dù vi khuẩn này lây lan rộng 
rãi, việc loại bỏ nguồn vi khuẩn hiện 
diện trong nhà là một ý kiến   hay vì mức 
độ vi khuẩn E.coli  cao có thể khiến con 
người bệnh nặng. 

Các chất gây ô nhiễm khác
Các chất ô nhiễm khác 
được tìm thấy trong nhà 
là các nguyên tố phóng 
xạ có trong phân bón 
và thủy tinh; hóa chất 
perfluorinated có thể làm 
giảm chức năng hệ miễn dịch và phá vỡ 
hệ thống nội tiết; ngoài ra còn có cả hạt 
vi nhựa.

Vi nhựa là những hạt rất nhỏ, có 
kích thước dưới 5 milimet, được cấu tạo 
từ hỗn hợp polymer và các chất phụ gia 
chức năng. Các hạt này nguy hiểm cho 
con người vì chúng có thể làm hỏng tế 
bào và gây ra các phản ứng dị ứng.

Vô số chất ô nhiễm nguy hiểm 
được mang vào nhà dưới đế giày đã 
khiến các nhà nghiên cứu của Đại học 
Macquarie kết luận rằng [thói quen 
đi giày vào trong nhà nguy hiểm hơn 
là không đi giày vào trong nhà – dù 
không mang giày trong nhà có thể làm 
ngón chân bị thương hoặc bị hội chứng 
‘nhà vô trùng’.

Hội chứng ‘nhà vô trùng’ đề cập 
đến lý thuyết rằng khi trẻ em không 
được tiếp xúc đủ với thế giới bên ngoài, 
chúng sẽ dị ứng với nhiều thứ. Tuy 
nhiên, ông Taylor và ông Filippelli cho 
biết những nguy cơ tiềm ẩn này có thể 
dễ dàng được giải quyết bằng một đôi 
giày dành riêng đi trong nhà hoặc đưa 
trẻ đi dạo trong thiên nhiên, tốt hơn là 
đem nhiều chất nguy hiểm vào nhà qua 
đôi giày đi từ bên ngoài.

Thói quen cởi giày tồn tại trong 
nhiều nền văn hóa
Tuy nhiên, khoa học không phải là 
điều duy nhất khuyến khích mọi người 
chỉ hành động theo vệ sinh mà ngừng 
làm theo bản sắc văn hóa. Lịch sử thực 
tế và lý lẽ chung đằng sau phong tục tập 
quán cũng cho thấy các thói quen vệ 
sinh trong nhiều xã hội truyền thống.

Tiến sĩ Eve Chen, một người nghiên 
cứu về người bản xứ và là giảng viên 
ANU, trong một điện thư với tờ The 
Epoch Times, cho biết rằng lý do chính 
để cởi giày trong các gia đình Quảng 
Đông, ít nhất là trong thời nay, là do 
vấn đề vệ sinh.

“Người ta thường cho rằng môi 
trường ngoài trời không sạch sẽ, đầy 
đất cát bụi bậm, và vi khuẩn có thể gây 
ra bệnh tật và khó chịu cho cơ thể”.

“Giữ nhà cửa sạch sẽ và tránh xa 
nguồn ô nhiễm là điều chủ yếu khuyến 
khích thói quen cởi giày trước khi bước 
vào không gian gia đình.”

Cô Chen nói rằng không thói quen 
cởi giày này không tồn tại riêng rẽ trong 
văn hóa của cô.

“Đi kèm với điều đó là các quy tắc 
phổ cập khác của gia đình Trung Quốc, 
vùng Quảng Đông, như thay quần áo 
‘mặc ra ngoài’ ngay sau khi về đến nhà; 
tránh ngồi trên giường nếu đang mặc 
quần áo ‘mặc ra ngoài’; và tắm trước 

khi đi ngủ.”
“Tâm lý chủ yếu của những ‘quy tắc’ 

này là chúng ta nên tránh đem bất cứ 
thứ gì ‘ô uế’ từ bên ngoài vào nhà của 
mình.”

Cô Chen cho hay, đối với người 
Quảng Đông, dù việc giữ gìn vệ sinh 
là nguyên nhân dẫn đến phong tục tập 
quán, nhưng tâm lý này một phần là do 
văn hóa. Vì quan niệm truyền thống 
của họ cho rằng nhà là nơi riêng tư của 
gia đình, không bao gồm người ngoài.

Cô nói rằng, theo truyền thống, các 
hoạt động xã hội không diễn ra trong 
nhà người Quảng Đông mà là ở các địa 
điểm công cộng.

“Đối với một số người, mời khách 
đến nhà của họ là một việc rất hiếm 
hoi và nếu nó xảy ra, cử chỉ đó là để 
thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với vị 
khách, ngụ ý rằng những vị khách này 
được tôn trọng và trân quý đến mức họ 
được đối xử như người trong gia đình”.

“Như vậy, ‘giày’ là một thứ được sử 
dụng bên ngoài ngôi nhà cho các mục 
đích xã hội thực tiễn và có thể mang 
các chất từ ‘bên ngoài’, có nghĩa là phải 
được cởi ra.”

Từ góc độ của khách, cô Chen nói 
rằng việc đề nghị cởi giày hoặc chủ 
động cởi ra mà không cần hỏi trước tại 
cửa nhà một người Trung Quốc/Quảng 
Đông là một cử chỉ lịch sự thiết thực – 
thể hiện sự tôn trọng chủ nhà.

Cô chia sẻ thêm,“Việc làm đó giống 
như ý nghĩa là ‘Tôi tôn trọng ngôi nhà 
và sự riêng tư của bạn, nên tôi sẽ không 
làm ô nhiễm nó với bất cứ thứ gì ô uế từ 
bên ngoài.”

“Tôi không chắc về nguồn gốc lịch 
sử của phong tục này, nhưng tôi cho 
rằng nó cũng có thể liên quan đến ‘tôn 
trọng’ và ‘danh dự’ và thể hiện sự khiêm 
tốn, giống như bỏ mũ ra vào những dịp 
trang trọng.”

Giáo sư Simone Dennis, là Trưởng 
khoa Cam kết Nghiên cứu, Tác động và 
Đổi mới tại Trường Đại học Nghệ thuật 
và Khoa học Xã hội của ANU, nói với 
The Epoch Times rằng việc cởi giày đã 
có từ xưa.

Cô Dennis cho biết thêm, “Thật thú 
vị, đó là một phong tục phát sinh hầu 
như phổ biến, với các mức độ mạnh 
nhẹ khác nhau. Điều đó có thể có nghĩa 
là việc cởi giày có ý nghĩa trực quan đối 
với mọi người.”

Cô Dennis tin rằng tính phổ quát 
của tập quán trên toàn thế giới bắt 
nguồn từ cách con người có khuynh 
hướng phân loại thế giới, và với một số 
thứ như giày, cách phân loại lại giống 
nhau ở nhiều nền văn hóa khác nhau.

Cô nói: “Vào năm 1966, trong cuốn 
Purity and Danger, bà Mary Douglas 
(một nhà nhân chủng học người Anh) 
đã sử dụng những ý tưởng của ông Levi 
Straussian trước đó, mô tả cách mọi 
người muốn sắp xếp và tạo khuôn mẫu 
cho thế giới theo những phương thức 
quan trọng.”

“Cũng như hai mặt của một đồng xu 
– ngày và đêm, vị tư và vô tư, sự sống và 
cái chết – sạch sẽ và dơ bẩn cũng song 
hành tồn tại.” 

Cô nói rằng bà Douglas mô tả đất 
cát không thực sự là điều gì lớn lao vì 
nó chỉ được phân thành hạng mục khi 
có thứ gì đó không nằm trong hệ thống 
phân loại của con người.

Cô Dennis cho biết thêm, “Ví dụ, 
trái đất được ca tụng là nguồn sống 
nuôi dưỡng vạn sự vạn vật nhưng 
thực chất bên trong vẫn chứa những 
thứ bẩn. Mái tóc trông thật lộng lẫy và 
mượt mà – nhưng nếu có một sợi tóc 
được tìm thấy trong chiếc bánh được 
phục vụ cho bạn tại quán cà phê thì lại 
trở thành thứ bẩn.”

“Khi một vật ra khỏi nơi nó nên thuộc 
về thì lại trở thành vật bẩn – suy cho 
cùng, những thứ dơ bẩn là những thứ 
đã vượt khỏi ranh giới tồn tại của nó.”

Giày được xem là mối đe dọa cho sự 
sạch sẽ và sự toàn vẹn của ngôi nhà vì 
đó là thứ vượt qua ranh giới phân cách 
bên ngoài cùng tất cả các chất ô nhiễm 
với bên trong nhà. 

Cô Dennis cho hay, “Điều này trông 
hơi giống quy tắc năm giây [có thể ăn 
những thức ăn rớt xuống đất nếu nhặt 
lên trong vòng 5 giây] – thả thức ăn xuống 
đất rồi nhặt sau năm giây không làm 
cho nó sạch sẽ, nhưng là một thông lệ 
khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn và làm 
mọi thứ ngăn nắp trở lại [dọn sạch sàn].”

“Việc cởi giày cũng tương tự như 
việc loại bỏ một số vết dơ trong nhà.”

Nam Anh biên dịch

Đặt giày trước cửa nhà vì lịch sự 
hay vì sức khỏe gia đình?

SHUTTERSTOCK

HARRY LEE

Các nhà bảo vệ môi trường, 
chính phủ Tổng thống (TT) 

Biden, và một số tiểu bang đang 
thúc đẩy một quá trình chuyển 
đổi năng lượng mạnh mẽ sang 
năng lượng tái tạo như gió và 
mặt trời; họ nói rằng nó rẻ hơn 
và có thể giúp giải quyết biến đổi 
khí hậu. Tuy nhiên, một nghiên 
cứu gần đây cho thấy nếu tính 
tất cả các chi phí, thì việc tạo ra 
điện từ gió và mặt trời thực sự 
tốn kém hơn; hơn nữa quá trình 
chuyển đổi như vậy sẽ không 
khả thi về mặt môi trường.

Nghiên cứu đã qua bình 
duyệt này được xuất bản trên 
Tạp chí Quản trị và Bền vững số 
tháng Sáu của Trung tâm Khoa 
học và Giáo dục Canada.

Nghiên cứu cho biết, “Chúng 
tôi giới thiệu và mô tả phương 
pháp luận để xác định toàn bộ 
chi phí điện (FCOE) hoặc toàn 
bộ chi phí cho xã hội. FCOE giải 
thích vì sao gió và năng lượng 
mặt trời không rẻ hơn các nhiên 
liệu thông thường và trên thực 
tế lại càng tốn kém khi mức độ 
hòa vào hệ thống năng lượng 
càng cao.” Nghiên cứu này tập 
trung vào điện năng vì điện khí 
hóa năng lượng là trọng tâm của 
chính sách năng lượng hiện thời.

Các tác giả đã phân loại mười 
yếu tố chi phí, bao gồm phí xây 
dựng, nhiên liệu, vận hành, vận 
chuyển, lưu trữ, dự phòng, khí 
thải, tái chế, phòng hoặc không 
gian, và ba số liệu khác: nguyên 
liệu đầu vào cho mỗi đơn vị dịch 
vụ, tuổi thọ thiết bị, và tỷ lệ hiệu 
quả năng lượng trên vốn đầu tư.

Các tác giả của nghiên cứu 
này đã thực hiện hơn 70 cuộc 
phỏng vấn trên toàn thế giới 
trong ba năm qua với nhiều 
bộ ngành, tổ chức chính phủ, 
trường đại học, và tập đoàn công 
nghiệp. Nhưng không có tổ chức 
nào, kể cả bất kỳ hãng thông tấn 
nào, đã xem xét toàn diện 10 mục 
chi phí nói trên.

Tác giả đầu tiên của nghiên 
cứu, Tiến sĩ Lars Schernikau, 
cho biết trong buổi tọa đàm 
SAGE hồi tháng Năm: “Khi xem 
xét tác động môi trường của các 
hệ thống năng lượng, chúng 
ta phải xem xét toàn bộ chuỗi 
giá trị.” Tiến sĩ Schernikau là 
một nhà kinh tế năng lượng và 
là một nhà giao dịch trên thị 
trường hàng hóa.

“Chúng ta phải xem xét 
hoạt động sản xuất nguyên liệu 
thô. Chúng ta phải xem xét quá 
trình giải quyết nguyên liệu 
thô. Chúng ta phải xem xét việc 
vận chuyển nguyên liệu và sản 
phẩm. Tất nhiên, còn cả hoạt 
động thực tế, quá trình đốt cháy 
nguyên liệu, bất cứ điều gì chúng 
ta làm với quá trình sản xuất. Và 
sau đó là tái chế. Vì vậy, đây là 
những bước căn bản – nơi chúng 
ta phải nghĩ đến tác động môi 
trường của chúng ta.”

Tiến sĩ Schernikau cho biết 
cũng cần phải xem xét những 
vấn đề không phát thải, chẳng 
hạn như hiệu quả năng lượng, 
hiệu quả sử dụng nguyên vật 
liệu, yêu cầu về không gian, yêu 
cầu về chất thải, mức độ ảnh 
hưởng đến đời sống động thực 
vật, cũng như ảnh hưởng đến 
sức khỏe và an toàn.

Tiến sĩ Schernikau nói: “Gió 
và Mặt trời không có CO2? Tại 
sao? Vì trong quá trình đốt cháy, 
chúng không tạo ra CO2. Nhưng 
khi quý vị nhìn vào toàn bộ 
chuỗi giá trị, chúng tạo ra rất 
nhiều CO2.”

Trong một biểu đồ mà các 
tác giả lập ra, để sản xuất một 
terawatt (TW, 1,000 gigawatt 
hoặc một ngàn tỷ watt) điện, các 
nguồn năng lượng tái tạo biến đổi 
như năng lượng mặt trời, thủy 
điện, và gió cần nhiều nguyên 
liệu đầu vào hơn so với than và 
khí đốt tự nhiên thông thường.

Các tác giả của nghiên cứu 
cũng đưa ra một khái niệm 
quan trọng khác; đó là tỷ lệ hiệu 
quả năng lượng trên vốn đầu tư 

(eROI), về căn bản đo lường độ 
hiệu quả năng lượng của một hệ 
thống thu thập năng lượng.

Trích dẫn công trình của 
Tiến sĩ Euan Mearns, các tác giả 
nói rằng cuộc sống hiện đại yêu 
cầu eROI tối thiểu là 5–7. Tuy 
nhiên, họ chỉ ra rằng hầu hết các 
thiết bị năng lượng mặt trời và 
nhiều hệ thống gió có eROI thấp 
hơn và không đủ hiệu quả để hỗ 
trợ xã hội nói chung.

Nghiên cứu chỉ ra thách thức 
cố hữu đối với gió và mặt trời là 
khả năng gián đoạn và mật độ 
năng lượng thấp của hai nguồn 
năng lượng này. Đó là lý do vì 
sao thực tế mọi cối xay gió hoặc 
bảng điều khiển năng lượng 
mặt trời đều đòi hỏi dự phòng 
hoặc lưu trữ; điều này làm tăng 
chi phí hệ thống.

Tiến sĩ Schernikau nói: 
“Nhưng nếu thế giới ngày nay 
sử dụng 100% gió, mặt trời và 
sinh khối, thì chúng ta sẽ không 
ngồi ở đây. Sẽ không có đủ năng 
lượng. Chúng ta sẽ rơi vào tình 
trạng thiếu năng lượng. Và đó 
là những gì quý vị bắt đầu nhìn 
thấy bây giờ trên thị trường.”

Tiến sĩ Schernikau nghi ngờ 
rằng con đường tạo ra nhiều 
điện gió và điện quang hiện tại 
là khả thi về mặt môi trường, vì 
hai thứ đó là “thấp nhất về độ 
hiệu quả năng lượng” và tất cả 
các nguyên liệu đầu vào và các 
biện pháp khác là cần thiết.

Ông cho thấy vào năm 2019, 
thế giới đã có 1.5 terawatt chỉ 
tính từ gió và mặt trời. Tiến sĩ 
Schernikau đề cập đến dự báo 
của Boston Consulting Group: 
“8.7 Terrawatts được cho là sẽ 
được sản xuất trong tám năm tới 
bằng gió và năng lượng mặt trời – 
có nghĩa là sẽ phải tăng gấp đôi cơ 
sở hạ tầng hiện có của chúng ta.” 

Tiến sĩ Schernikau nói: “Đến 
năm 2040, chúng ta sẽ phải 
tăng nó gấp đôi một lần nữa. 
Đến năm 2050, chúng ta sẽ phải 
thêm bảy, tám terawatt nữa. Đó 
là con đường hiện tại mà chúng 

ta đang đi và tôi đang hỏi, làm 
thế nào điều này lại thân thiện 
với môi trường?”

Bộ Năng lượng chưa phúc 
đáp yêu cầu bình luận.

TT Joe Biden đã nói rằng giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu là 
một trong những ưu tiên hàng 
đầu của ông. Trước khi nhậm 
chức, ông đã vận động chuyển 
đổi sang 100% năng lượng sạch 
vào năm 2050. Tháng 12/2021, 
ông Biden đã ký một sắc lệnh 
để chính phủ liên bang đạt được 
phát thải ròng bằng không vào 
năm 2050.

Hôm 06/06, ông Biden đã 
viện dẫn Đạo luật Sản xuất 
Quốc phòng (DPA) để tăng tốc 
sản xuất nội địa các công nghệ 
năng lượng sạch quan trọng, 
bao gồm các tấm quang năng, 
máy bơm nhiệt, pin nhiên liệu, 
và máy điện phân.

Bằng cách kích hoạt đạo luật 
DPA này, các nhà sản xuất tấm 
quang năng và các công nghệ 
xanh khác sẽ nhận được các 
khoản tài trợ và cho vay.

Theo Liên minh các quốc gia 
năng lượng sạch, 21 tiểu bang, 
Địa khu Columbia và Puerto 
Rico hiện có 100% năng lượng 
tái tạo hoặc mục tiêu phát thải 
khí nhà kính ròng bằng 0, chủ 
yếu vào năm 2050. Mục tiêu của 
Rhode Island có lẽ là tham vọng 
nhất: đến năm 2030 sẽ sử dụng 
điện 100% từ năng lượng tái tạo.

Liên minh Âu Châu đặt mục 
tiêu đạt được một nền kinh tế 
trung hòa carbon năm 2050 

– với lượng phát thải khí nhà 
kính ròng bằng không. Một 
số đại công ty công nghệ (Big 
Tech) cũng đã công bố các mục 
tiêu năng lượng sạch của riêng 
họ, đáng chú ý nhất là Google, 
Microsoft, và Apple.

Nghiên cứu kết thúc với các 
đề nghị sửa đổi chính sách năng 
lượng, nói rằng chính sách năng 
lượng không nên ưu tiên bất kỳ 
nguồn năng lượng nào mà nên 
hỗ trợ tất cả các hệ thống năng 
lượng để tránh thiếu hụt năng 
lượng hoặc thiếu khả năng tiếp 
cận được với hệ thống năng 
lượng. Các tác giả cũng kêu gọi 
đầu tư vào nghiên cứu căn bản 
về chuyển đổi năng lượng và đầu 
tư vào các hệ thống năng lượng 
thông thường.

Tháng trước (05/2022), người 
đứng đầu Cơ quan Năng lượng 
Quốc tế cảnh báo rằng cuộc 
khủng hoảng năng lượng hiện 
nay “lớn hơn nhiều” và có thể 
tồn tại lâu hơn so với những 
cuộc khủng hoảng dầu mỏ của 
những năm 1970.

Nghiên cứu nêu rõ: “Nếu các 
khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa 
thạch không tăng lên đáng kể 
và nhanh chóng, thì một cuộc 
khủng hoảng năng lượng toàn 
cầu kéo dài sẽ là điều khó tránh 
khỏi trong thập niên này.”

The Epoch Times đã liên lạc 
với các tác giả của nghiên cứu 
này để có thêm thông tin và họ 
không muốn bình luận.

Nhật Thăng biên dịch

Chuyển sang năng lượng gió và mặt trời tốn 
kém hơn và không khả thi về môi trường

do đó có thể trở thành nơi trú ẩn 
an toàn cho các nhà đầu tư. Những 
thứ đó sẽ bao gồm trái phiếu chính 
phủ và các doanh nghiệp phục vụ 
nhóm khách hàng cao cấp, chẳng 
hạn như các nhà sản xuất hàng xa 
xỉ. Trong những năm gần đây, các 
công ty công nghệ lớn cũng được 
coi là mục tiêu đầu tư an toàn.

Tuy nhiên, theo ông Atwater, 
tất cả những thứ đó cũng có thể bị 
tấn công lần này.

Ông nói: “Điều mà tôi không nghĩ 
các nhà đầu tư đánh giá được là chúng 
ta đang đồng thời gặp khó khăn trong 
cả chứng khoán thu nhập cố định và 
vốn cổ phần ở đây. Và sẽ không có 
bất kỳ nơi nào để ẩn náu trong đó.”

Trong khi đó, các doanh nghiệp 
phục vụ người giàu có thể nhận 
thấy rằng nhóm khách hàng của 
họ đang có tình hình tài chính tồi 
tệ hơn dự kiến.

Trong những năm gần đây, ông 
Atwater giải thích, theo câu thần 
chú “đừng bán, hãy vay từ nó” để 

tránh thuế, có những dấu hiệu cho 
thấy người giàu đã phải gánh một 
khoản nợ lớn.

Ông nói: “Đó là một chiến lược 
thuế tuyệt vời, nhưng nó hoàn toàn 
không có mối liên hệ nào với thực tế.”

Kết quả là, ông lưu ý, “không 
ai nghĩ rằng những thiệt hại tiềm 
ẩn lớn nhất có thể nằm trong số 
những khách hàng mà trước đây là 
an toàn nhất.”

Ông cũng nhận thấy một hiện 
tượng bất thường khi các tác nhân 
thị trường đang bị suy yếu bởi sự 
bất ổn kéo dài của thị trường mà 
không thực sự chạm đáy.

Ông nói: “Mọi người, họ cảm 
thấy như là, ‘Chúng ta đã đến đáy 
chưa? Xong chưa?' Mọi người mệt 
mỏi. Đó không phải là sợ hãi, mà là 
mệt mỏi. Và tôi chưa bao giờ thấy  
thị trường đáy thở than rằng tất cả 
chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi với 
chuyện đó.”

Vân Du biên dịch

PETR SVAB 

Theo một kinh tế gia chuyên nghiên 
cứu về cách tâm lý ảnh hưởng 

đến thị trường, nền kinh tế Hoa 
Kỳ đang trong quá trình suy thoái.

Ông dự đoán rằng một lượng 
lớn vốn đầu tư sai sẽ bị xóa sổ và 
các khu vực của nền kinh tế từng 
có khả năng chống chọi với khủng 
hoảng trong lịch sử có thể không 
còn được như vậy trong lần này.

Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng 
nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng 
của “các chu kỳ niềm tin” và khi 
tâm lý người tiêu dùng chuyển sang 
kỳ vọng về một cuộc suy thoái, thì 
thị trường sẽ thực sự bước vào một 
cuộc suy thoái.

Trong một cuộc phỏng vấn 
gần đây của Wealthion, ông Peter 
Atwater, một nhà cựu đầu tư quỹ 
đầu cơ và hiện là giảng viên tại Đại 
học William & Mary ở Virginia, 
cho biết: “Tôi nghĩ rằng điều đó 
không tránh khỏi từ góc độ cảm 
tính mà mọi người hiện đang hành 
động dựa trên giả định cho rằng 
một cuộc suy thoái đang đến. Và 
hãy nhớ rằng, hành động đó thực 
sự gây ra suy thoái kinh tế.”

Như ông Atwater thấy, hàng 
ngàn công ty đã kiếm tiền dễ dàng 
bằng tiền mặt do lãi suất rất thấp 
mà Cục Dự trữ Liên bang đưa ra.

Ông nói: “Với tiền miễn phí, khả 
năng tạo ra kết quả thu nhập của 
quý vị về mặt tài chính là không 

giới hạn.”
Bây giờ lãi suất đang tăng lên, 

các công ty như vậy sẽ bắt đầu gặp 
khó khăn trong việc quay vòng các 
khoản vay của họ.

“Sự khó khăn của các công ty 
này sẽ phá hủy tâm lý trong nền 
kinh tế”, ông nói, khi dự đoán rằng 
“hàng ngàn” công ty như vậy có thể 
ngừng hoạt động.

Ông dự đoán, khi tín dụng ngày 
càng thắt chặt, rất nhiều dự án “trong 
mơ” sẽ tỏ ra không khả thi và thất 
bại, khi lưu ý rằng sự tin tưởng quá 
mức vào thị trường đã khiến các nhà 
đầu tư “tin vào những lời hứa mà 
thậm chí là những điều vô lý nhất.”

Ông nói: “Có quá nhiều vốn 
được khai triển một cách vô trách 
nhiệm để nắm bắt những giấc mơ 
đến mức mà sự phá hủy khối lượng 
vốn cổ phần sẽ rất lớn.”

Cho đến nay, giới tinh hoa tài 
chính vẫn chưa đánh giá đúng mức 
độ nghiêm trọng của tình hình này 
bởi vì lối sống của họ đã quá cách 
biệt với thực tế của một người dân 
thường, ông phỏng đoán, gọi đó là 
“sự mù quáng về làm việc tại nhà.”

Ông nói: “Giới tinh hoa tài chính 
đang sống cách biệt khỏi thế giới thực 
tại quá lâu đến mức họ không nhìn 
thấy thực tế rằng mọi người đang tạo 
ra mọi thứ cho họ, những người sống 
trong thế giới thực, và phải mua xăng.”

Trong các cuộc suy thoái trước 
đây, một số bộ phận của nền kinh 
tế thường không bị thiệt hại lớn và 

Kinh tế gia: Hoa Kỳ đã 
rơi vào suy thoái

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

MARIO TAMA/GETTY IMAGES

Mọi người mua sắm 
tại một cửa hàng 
thực phẩm ở Thành 
phố New York hôm 
10/06/2022.

Các tuabin gió hoạt động tại một trang trại gió, nguồn năng lượng chủ chốt cho Thung lũng 
Coachella, ở Whitewater, California, hôm 06/05/2019.
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JOHN MAC GHLIONN

Trích lời tác giả huyền thoại 
Paulo Coelho, “Mọi thứ 
trong cuộc sống đều có giá 
của nó.” Đúng, mọi thứ, 

bao gồm cả dữ liệu riêng tư 
của chúng ta. Nếu còn nghi ngờ, 

hãy để tôi chỉ cho quý vị về hướng Google, 
một công ty đa quốc gia có vấn đề.

Một báo cáo mới được Hội đồng Tự 
do Dân sự Ireland (ICCL) công bố cho 
thấy sự nguy hiểm của Google. Cụ thể, 
báo cáo này minh họa cách Google sử 
dụng thanh kiếm đặt giá thầu theo thời 
gian thực (RTB: real-time bidding) với 
những tác động tàn khốc.

Trước hết, RTB là gì? Theo trang web 
của Google, RTB liên quan đến việc mua 
và bán “kho quảng cáo kỹ thuật số”.

Bây giờ, hãy tự hỏi bản thân, thuật 
ngữ “kho” ở đây có nghĩa là gì? Đó là 
một danh sách toàn diện. Để rõ ràng 
hơn, như báo cáo của ICCL đã cảnh 
báo, danh sách này phác thảo rất chi tiết 
những thông tin do dấu vết kỹ thuật số 
của chúng ta để lại.

“Ngành công nghiệp trị giá hơn 117 
tỷ USD” này, như các tác giả lưu ý, “hoạt 
động đằng sau hậu trường trên các trang 
web và ứng dụng”. Hoạt động này theo 
dõi mọi thứ – hoàn toàn mọi thứ quý vị 
làm – bao gồm cả những gì quý vị xem, 
“bất kể riêng tư hay nhạy cảm”.

Hơn nữa, sổ cái kỹ thuật số này ghi 
lại địa điểm và thời gian quý vị xem. Nếu 
quý vị nghĩ điều này thật tồi tệ – và ý 
nghĩ ấy rất đúng – thì tôi còn có tin xấu 
hơn cho quý vị: mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ 
hơn từ đây.

Mỗi ngày, 365 ngày một năm, Google 
phát tất cả dữ liệu này cho gần 5,000 
công ty khác nhau trên toàn thế giới. Dữ 
liệu này cho phép những nơi nhận, tất 
cả 5,000 công ty này, có hồ sơ rất chi tiết 
về quý vị.

Quý vị đã bao giờ tự hỏi tại sao quý 
vị lại được nhắm mục tiêu với những 
quảng cáo rất cụ thể, rất cá nhân chưa?

Bây giờ quý vị đã biết. Theo lời của 
các nhà nghiên cứu ICCL, “RTB là vụ 
vi phạm dữ liệu lớn nhất từng được ghi 
nhận.” Bên cạnh việc theo dõi và chia sẻ 
những gì quý vị xem trực tuyến, RTB của 

Google còn chia sẻ vị trí trong thế giới 
thực của quý vị nhiều lần trong ngày. 
Bao nhiêu? “178 ngàn tỷ lượt mỗi năm ở 
Hoa Kỳ và Âu Châu.”

Nếu quý vị là người Mỹ đọc bài báo 
này và quý vị tình cờ sử dụng Google 
hàng ngày, thì quý vị có thể mong đợi 
“hoạt động trực tuyến và vị trí của mình 
được hiển thị 747 lần mỗi ngày”. Nếu quý 
vị sống ở Ohio, con số đó tăng lên 812. 
Tại sao lại là Ohio? Đừng hỏi tôi; Tôi chỉ 
là người đưa tin.

Trên khắp Hoa Kỳ, hành vi và vị trí 
trên trực tuyến của người dùng internet 
được theo dõi, lập danh mục, và chia sẻ 
hơn 100 ngàn tỷ lần mỗi năm.

Ở Âu Châu, mọi thứ không tốt hơn 
nhiều; RTB tiết lộ dữ liệu của mọi người 
376 lần mỗi 24 giờ. Hành vi và vị trí trực 
tuyến được theo dõi 71 ngàn tỷ lần.

Vì một số lý do, Google dường như 
thực sự làm hại người Đức. Theo báo cáo, 
"Google gửi 19.6 triệu chương trình phát 
sóng về hành vi trực tuyến của người dùng 
Internet Đức mỗi phút khi họ trực tuyến.”

Cho dù quý vị sống ở Berlin hay 
Boston, Munich hay Miami, thì điểm 
sau đây sẽ khiến quý vị sợ hãi: “dữ liệu 

riêng tư được gửi đến các công ty trên 
toàn cầu, kể cả Nga và Trung Quốc, mà 
không có bất kỳ phương tiện kiểm soát 
nào với dữ liệu riêng tư này được thực 
hiện sau đó.”

Để hiểu đầy đủ về sự xấu xa thuần túy 
của RTB, các nhà nghiên cứu tại Quyền 
Kỹ thuật số Âu Châu (EDRi), một nhóm 
vận động quốc tế có trụ sở tại Brussels, 
yêu cầu chúng tôi “tưởng tượng về các 
cuộc đấu giá, sàn giao dịch chứng khoán, 
thương nhân, màn hình lớn, tiếng ồn, đồ 
thị, tỷ lệ phần trăm”. Bây giờ, hãy tưởng 
tượng tất cả những điều này sẽ được 
chuyển đến nhà quảng cáo đặt giá thầu 
cao nhất. Một trong những nhà thầu đó, 
như báo cáo nêu bật, là Bộ An ninh Nội 
địa (DHS). Dữ liệu thu được đã được sử 
dụng để theo dõi điện thoại của hàng 
triệu công dân Hoa Kỳ. Điều này đã được 
thực hiện mà không cần một giấy phép 
nào. Nói cách khác, DHS, những người 
được cho là bảo vệ sự thật và công lý, đã 
hành xử bất hợp pháp. RTB đã cho phép 
họ làm như vậy.

Giải quyết vấn đề quan trọng
Google có xấu xa không? Xem xét việc 

công ty đã loại bỏ điều khoản “don’t be 
evil” (đừng xấu xa) khỏi quy tắc ứng xử 
vào năm 2018 theo đúng nghĩa đen, tôi sẽ 
để quý vị trả lời câu hỏi đó vào thời gian 
của riêng quý vị.

Google có phải là kẻ xấu hay không 
là điều còn phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều 
không cần bàn cãi là thực tế là Google 
quá mạnh. Quyền lực này đã cho phép 
đại công ty công nghệ đa quốc gia này 
hành động với mức độ bất chấp rất lớn, 
bán dữ liệu của chúng ta cho hàng ngàn 
nhà thầu với những khoản tiền lớn 
không thể tưởng tượng nổi.

Vì vậy, người ta tự hỏi, những gì, nếu 
bất cứ điều gì, có thể thực hiện được?

Hôm 19/05, một nhóm lưỡng đảng 
gồm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới 
thiệu dự luật nhằm tìm cách phá vỡ hoạt 
động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật 
số của Google. Như ông Chris Mills 
Rodrigo của The Hill đã lưu ý, nếu sự 
thúc đẩy chung của các thượng nghị sĩ 
kết thúc trong chiến thắng, Google sẽ chỉ 
còn lại những lựa chọn khó khăn như 
nhau, phải “lựa chọn giữa vận hành một 
sàn giao dịch quảng cáo hoặc một nền 
tảng cho bên cung hoặc bên cầu.”

Theo tờ Wall Street Journal, dự luật 
này sẽ nhắm mục tiêu cụ thể đến các công 
ty kiếm được hơn 20 tỷ USD mỗi năm từ 
các giao dịch liên quan đến quảng cáo. 
Mục tiêu này bao gồm những công ty như 
Facebook, Microsoft, và tất nhiên, Google. 
Alphabet, công ty mẹ của Google, tạo ra 
54 tỷ USD mỗi quý chỉ từ quảng cáo.

Chắc chắn, Google sẽ chiến đấu hết 
mình để duy trì dòng doanh thu RTB 
của mình. Chúng ta hãy hy vọng, vì lợi 
ích của tất cả chúng ta, nỗ lực kiềm chế 
Google của các thượng nghị sĩ sẽ chứng 
tỏ là một thành công vang dội. Việc theo 
dõi vị trí là điều không được mong muốn 
và việc chia sẻ dữ liệu cần phải dừng lại 
– và cần phải dừng ngay bây giờ.

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

Ông John Mac Ghlionn là một nhà 
nghiên cứu và nhà viết luận. Tác phẩm 
của ông đã được những hãng thông tấn 
như New York Post, Sydney Morning 
Herald, Newsweek, National Review, The 
Spectator US cùng những tờ báo danh 
tiếng khác xuất bản. Ông cũng viết về tâm 
lý và các mối quan hệ xã hội, rất quan 
tâm đến vấn đề rối loạn chức năng xã hội 
và sự thao túng của truyền thông.

Nhật Thăng biên dịch

thứ 3 trong năm nay. 
Trái phiếu ngắn hạn tăng 10.4 

điểm cơ bản lên 3.385%, trong khi 
trái phiếu dài hạn giảm 1.3 điểm cơ 
bản xuống 3.358%. Trước đó trong 
phiên giao dịch, lãi suất trái phiếu 
kho bạc kỳ hạn 5 năm và 30 năm 
cũng đã đảo chiều trong một thời 
gian ngắn.

Thị trường xem đây là một chỉ 
báo suy thoái hàng đầu vì chỉ báo 
này đã dự đoán được 7 trong 8 cuộc 
suy thoái trước đây. Các chuyên gia 
sử dụng chỉ báo này như một thước 
đo phù hợp vì hiện tượng đó nhấn 
mạnh rằng các nhà đầu tư mong 
đợi sự sụt giảm trong lãi suất dài 
hạn trong bối cảnh hoạt động kinh 
tế suy giảm. 

Nhưng liệu một thị trường giá 
xuống có phải là cửa ngõ dẫn đến cuộc 
suy thoái lần thứ hai trong hai năm 
và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn không? 

Theo Hartford Funds, đã có 26 
thị trường giá xuống kể từ năm 
1929, nhưng chỉ có 15 lần suy thoái. 

Công ty này viết: “Thị trường giá 
xuống thường đi đôi với nền kinh tế 
đang chậm lại, nhưng thị trường 
suy giảm không nhất thiết có nghĩa 
là suy thoái đang xuất hiện.”  

Tỷ lệ thất nghiệp thường tăng 
cao hơn trong các thị trường giá 
xuống. Ví dụ, vào năm 1962, khi thị 
trường giá xuống kéo dài trong 6 
tháng và chỉ số S&P 500 giảm 28%, 
thì tỷ lệ thất nghiệp là 5.5%.   

Trong thị trường giá xuống 
1980–82, khi chỉ số này giảm 27.1%, 
tỷ lệ thất nghiệp trong 3 năm đó là 
7.2% (1980), 8.5% (1981), và 10.8% 
(1982). Những năm này cũng đi 
kèm với các con số tổng sản phẩm 
quốc nội yếu kém: âm 0.3 % (1980), 
2.5 % (1981), và âm 1.8 % (1982). 

Tất nhiên, thị trường lao động 
ngày nay đang tăng, với nền kinh 
tế Hoa Kỳ gần như phục hồi tất cả 
các việc làm bị mất trong đại dịch 
COVID-19. Liệu thị trường giá 

xuống này có phá vỡ thị trường việc 
làm đang tăng trưởng nóng hay 
không thì vẫn còn phải chờ xem. 

Tuy nhiên, các nhà phân tích thị 
trường cảnh báo rằng những diễn 
biến khác nhau trong nền kinh tế toàn 
cầu đang tạo tiền đề cho một sự suy 
thoái kinh tế ở trong và ngoài nước. 

“Các thị trường tài chính đã gặp 
khó khăn với khởi đầu tồi tệ nhất cho 
một năm trong nhiều thập niên qua,” 
ông John Lynch, giám đốc đầu tư của 
Comerica Wealth Management, đã 
viết trong một  bản tin nghiên cứu 
hôm 13/06. “Lạm phát gia tăng, sự 
xoay chuyển trong chính sách của 
Fed, và việc định giá cổ phiếu đắt đỏ 
trong lịch sử đã nằm trong tâm trí 
của các nhà đầu tư từ đầu năm nay, 
nhưng sự kết hợp của các đợt phong 
tỏa Trung Quốc do COVID-19 và 
cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine 
đã làm gia tăng sự bất ổn với việc 
các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về 
khả năng suy thoái toàn cầu vào một 
thời điểm nào đó trong năm tới.” 

Các nhân vật nổi tiếng khác của 
Wall Street cho rằng nguy cơ suy 
thoái đang gia tăng. 

Trong Hội nghị Đầu tư Sohn 
2022 trực tuyến, nhà đầu tư tỷ phú 
Stanley Druckenmiller cho biết Hoa 
Kỳ sẽ trải qua một cuộc suy thoái 
vào năm tới. 

“Lạm phát chưa bao giờ giảm 
xuống nếu không có một sự suy 
thoái và tôi nghĩ suy thoái là nguyên 
nhân chính,” ông Druckenmiller 
nói với người đồng sáng lập Stripe, 
ông John Collison. “Với mức độ 
bong bóng tài sản và sự tàn phá trên 
thị trường, với những gì đang diễn 
ra ở Ukraine, với chính sách Zero-
COVID ở Trung Quốc… Tôi thực sự 
cho rằng chúng ta sẽ có một cuộc 
suy thoái vào năm 2023.” 

Trình bày tại một hội nghị do 
ngân hàng Wall Street tổ chức, Giám 
đốc điều hành Morgan Stanley 
James Gorman đã sửa đổi dự báo 

của mình và nói với các nhà đầu tư 
rằng xác suất suy thoái là 50%. 

Ông Jeremy Siegel, một giáo 
sư tài chính tại Trường Wharton 
thuộc Đại học Pennsylvania, nói với 
CNBC hôm 10/06 rằng thị trường 
đã bắt đầu “giảm giá cho một cuộc 
suy thoái vào năm 2023.” 

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta 
đang định giá cho một cuộc suy thoái 
nhẹ. Tôi không nói suy thoái thực 
sự sẽ nghiêm trọng như thế nào.” 

Mua khi giá giảm? 
Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, 
bất cứ khi nào có sự sụt giảm trên 
thị trường, lời kêu gọi rõ ràng của 
các nhà đầu tư là mua vào khi mức 
giá giảm. 

Có phải lần này cũng là một cơ 
hội tương tự không? BlackRock vẫn 
chưa nhấn lệnh mua. 

Các chiến lược gia của BlackRock 
đã viết trong một ghi chú hôm 
13/06: “Chúng tôi không mua cổ 
phiếu khi giá giảm vì sự định giá 
[của thị trường] vẫn chưa thực sự 
được cải thiện. Có nguy cơ Fed thắt 
chặt quá tay, và áp lực lên tỷ suất lợi 
nhuận đang gia tăng.” 

Các chiến lược gia của Morgan 
Stanley, dẫn đầu bởi ông Michael 
J. Wilson, đã lưu ý hồi tháng Năm 
rằng “còn quá sớm để có được [thị 
trường] tăng giá.”

Theo khảo sát của Hiệp hội các 
nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ về tâm lý 
nhà đầu tư cá nhân, 47% nhà đầu tư 
đang cảm thấy bi quan về thị trường 
chứng khoán trong 6 tháng tới.

Nhưng sự bất đồng giữa các nhà 
đầu tư là không tương đồng.

Tháng trước, một cuộc khảo sát 
của Bankrate đã tiết lộ rằng các nhà 
đầu tư trẻ đang sử dụng việc bán 
tháo thị trường để có lợi cho họ và 
mua vào với giá giảm. Cuộc thăm 
dò cho thấy 43% người thế hệ Z và 
27% thế hệ Y có kế hoạch đầu tư 
nhiều hơn trong năm nay. 

Ông Greg McBride, giám đốc 
phân tích tài chính kiêm Phó chủ 
tịch cao cấp của Bankrate, cho biết 
trong một tuyên bố: “Các nhà đầu 
tư thế hệ Z và thế hệ Y sẵn sàng 
đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu 
trong năm nay, bất chấp biến động 
thị trường và lạm phát, có thể thấy 
phần thưởng dài hạn lớn hơn cho 
tính kiên trì và mua nhiều hơn ở 
mức giá thấp hơn.”

Trong khi xác định thời điểm 
chạm đáy có thể là một kỳ công đầy 
thách thức, các chuyên gia đầu tư 
cho rằng nếu các nhà đầu tư mua 
vào khi giá giảm, họ nên nắm giữ 
những chứng khoán này trong dài 
hạn. Theo các chiến lược gia, một 
chiến lược có thể làm là giảm xuống 
giá trung bình với các giao dịch này 
để giảm chi phí và giảm thiểu rủi ro 
nhằm vượt qua cơn bão.

Vân Du biên dịch

Mọi cặp mắt sẽ đổ dồn vào Chỉ 
số Trung bình Công nghiệp Dow 
Jones để xem liệu đó có phải là 
quân cờ domino tiếp theo rơi trên 
Sở Giao dịch Chứng khoán New 
York hay không. Chỉ số Dow Jones, 
duy trì thành phần gồm American 
Express và Coca-Cola, đã giảm 
khoảng 16% trong năm tính từ đầu 
năm đến nay. 

Những gì chúng ta biết về thị 
trường ‘gấu’ (bear market, 
giá xuống)
Trước hết, thị trường giá xuống 
là gì? Đây là khi giá đóng cửa của 
một chỉ số chứng khoán chính thức 
giảm 20% so với mức cao nhất gần 
đây nhất của chỉ số ấy. Ngược lại, 
thị trường ‘bò’ (bull market, giá 
tăng) bắt đầu khi giá đóng cửa của 
chỉ số này phục hồi 20% từ mức 
thấp gần đây nhất. 

Chỉ số S&P 500 đã có   26 [lần] thị 
trường giá xuống kể từ năm 1928. 
Hầu hết các thị trường  giá xuống 
đều đi kèm với suy thoái kinh tế.

Trong lịch sử, thị trường giá 
xuống tồn tại tương đối ngắn, kéo 
dài trung bình khoảng 9.6 tháng. 
Để so sánh, thị trường giá tăng có 
độ dài trung bình là 2.7 năm. 

Khi bàn về thị trường giá xuống 
có thể xuống mức độ nào, gần đây 
Goldman Sachs đã ước tính rằng 
S&P 500 có thể trượt xuống xấp xỉ 
mức 3,650. Các chiến lược gia ngân 
hàng đầu tư đã đưa ra con số này 
từ cách tính toán độ giảm từ đỉnh 
xuống đáy với tỷ lệ trung vị là 24% 
trong 12 lần suy thoái. 

Nhưng một số nhà phân tích 
cho rằng các nhà đầu tư có thể đang 
đặt mục tiêu giảm 30%. Theo Ned 
Davis Research, mức giảm trung 
bình kể từ năm 1928 là khoảng 30% 
và kéo dài gần một năm.

Trong các năm 1973, 2000, và 
2007, S&P 500 tăng trung bình 51.4% 
trước khi chạm đáy. Theo dữ liệu từ 
LPL Research, nếu nền kinh tế rơi 
vào suy thoái, thị trường giá xuống 
có thể trầm trọng hơn, giảm trung 
bình gần 35% và kéo dài gần 15 tháng. 

Tất cả về cuộc suy thoái này 
Suy thoái và lo ngại lạm phát là 
những yếu tố góp phần dẫn đến 
tình trạng bán tháo trên thị trường 
chứng khoán.   

Các nhà đầu tư đang bắt đầu 
định giá rằng Cục Dự trữ Liên bang 
có thể kích hoạt việc tăng lãi suất 75 
điểm căn bản [0.75%] tại cuộc họp 
chính sách của Ủy ban Thị trường 
Mở Liên bang (FOMC) trong hai 
ngày 13–14/06 như một phần của 
các nỗ lực chống lạm phát tràn lan. 

Các nhà giao dịch cũng theo dõi 
sát sao thị trường công khố phiếu 
Hoa Kỳ hôm 13/06 khi lãi suất kỳ 
hạn 2 năm và 10 năm đảo chiều lần 
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Hôm 13/06, Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ (SCOTUS) đã 

đồng thuận ra phán quyết rằng 
một nhà sản xuất Trung Quốc 
không được phép sử dụng hệ 
thống pháp luật của Hoa Kỳ để ép 
buộc việc cung cấp bằng chứng 
trong một vụ trọng tài tư nhân 
phân xử diễn ra ở ngoại quốc.

Tối cao Pháp viện cho rằng 
các tòa án địa hạt liên bang 
không thể ép buộc cung cấp 
bằng chứng trong một vụ trọng 
tài phân xử bên ngoài Hoa Kỳ 
do một tổ chức tư nhân điều 
hành, ngay cả khi một hiệp ước 
quốc tế khiến việc cung cấp 
thông tin có thể xảy ra, trừ phi 
các quốc gia trong hiệp ước có ý 
định để ban trọng tài nhận được 
thẩm quyền của chính phủ.

Quyết định này được đưa ra 
trong một vụ kiện phức tạp theo 
đó một công ty có trụ sở tại Hồng 
Kông tranh chấp với một nhà 
sản xuất phụ tùng xe hơi Hoa Kỳ.

Luxshare, một công ty trách 
nhiệm hữu hạn của Hồng Kông, 
sản xuất các sản phẩm điện tử 
tiêu dùng, truyền thông và xe 
hơi. Luxshare đôi khi được gọi 
là “Foxconn nhỏ”, theo tên của 
Foxconn có trụ sở tại Đài Loan, 
một nhà sản xuất thiết bị điện tử 
theo hợp đồng trong chuỗi cung 
ứng của Apple có một lượng lớn 

các nhà cung cấp Trung Quốc.
ZF Automotive có trụ sở tại 

Livonia, Michigan sản xuất các 
bộ phận xe hơi và công nghệ 
công nghiệp.

Luxshare đang tranh chấp 
giá trị tài sản của một đơn vị 
kinh doanh trong công ty mẹ của 
ZF tại Đức, ZF Friedrichshafen 
AG, mà Luxshare đã mua năm 
2017 với giá khoảng 1 tỷ USD. 
Luxshare tuyên bố rằng lợi 
nhuận của hai trong các hoạt 
động kinh doanh của ZF đã bị 
nhầm lẫn. Thỏa thuận quy định 
rằng các tranh chấp sẽ được giải 
quyết theo các quy tắc của Viện 
Trọng tài Đức, có tên viết tắt là 
DIS trong tiếng Đức.

Một Tòa án Địa hạt Liên bang 
của Hoa Kỳ ở Detroit đã chấp 
thuận một đề nghị trát đòi hầu 
tòa ZF Automotive, yêu cầu công 
ty này giao các tài liệu liên quan 
cho Luxshare.

Nhưng Tối cao Pháp viện đã 
chấp nhận đơn đề nghị trong 
vụ ZF Automotive US Inc. kiện 
Luxshare Ltd., hồ sơ tòa án 21-
401, hôm 10/12/2021, vượt qua Tòa 
án Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 
6 trước khi tòa này đưa ra phán 
quyết về vụ kiện. Trước đó, hôm 
27/10/2021, Tối cao Pháp viện cũng 
đã chặn lệnh của tòa án cấp dưới 
buộc ZF Automotive cung cấp các 
tài liệu theo đề nghị của Luxshare.

Các tranh luận miệng trong vụ 

ZF Automotive, được hợp nhất với 
vụ AlixPartners kiện Quỹ Bảo vệ 
Quyền của Nhà đầu tư, hồ sơ tòa án 
21-518, đã được xét xử hôm 02/03.

Thẩm phán Amy Coney 
Barrett đã viết bản ý kiến   cho 
một đồng thuận của Tối cao 
Pháp viện về vấn đề này.

Bà Barrett viết: “Từ lâu Quốc 
hội đã cho phép các tòa án liên 
bang hỗ trợ các cơ quan xét xử 
ngoại quốc hoặc quốc tế trong 
việc thu thập bằng chứng.”

“Quy chế hiện hành, 28 USC 
§1782, cho phép các tòa án địa 
hạt ra lệnh lấy lời khai hoặc 
cung cấp bằng chứng ‘để sử dụng 
trong một quá trình tố tụng tại 
tòa án ngoại quốc hoặc quốc tế.’ 
Những vụ kiện hợp nhất này 
yêu cầu chúng tôi quyết định 
xem các cơ quan xét xử tư nhân 
có được xem là ‘tòa án ngoại 
quốc hay quốc tế’ hay không. 
Họ không được xem là như vậy. 
Quy chế nói trên chỉ có hiệu lực 
đối với các cơ quan xét xử của 
chính phủ hoặc liên chính phủ, 
và cả hai hội đồng trọng tài liên 
quan đến những vụ kiện này đều 
không phù hợp theo quy chế đó”.

Theo bà Barnett, các chính 
phủ có thể trao quyền chính 
thức cho một hội đồng trọng tài 
đặc biệt, nhưng “chỉ vì các quốc 
gia đồng ý trong một hiệp ước 
sẽ đệ trình lên trọng tài” không 
có nghĩa là cơ quan này có thẩm 

quyền của chính phủ.
Bà viết, “Câu hỏi liên quan là 

liệu các quốc gia có ý định để hội 
đồng đặc biệt đó thực thi quyền 
lực của chính phủ hay không. 
Và ở đây, tất cả các dấu hiệu cho 
thấy họ đã không làm như vậy.”

Luật sư của ZF Automotive, 
Roman Martinez V, hài lòng với 
phán quyết này.

Ông Martinez nói trong 
một tuyên bố qua thư điện tử: 
“Chúng tôi rất vui với quyết định 
ngày hôm nay.”

“Như Tòa án đã nói rõ, Mục 
1782 được giới hạn cẩn thận 
trong việc chỉ cho phép cung cấp 
bằng chứng để sử dụng trong các 
cơ quan xét xử của chính phủ và 
liên chính phủ, không hoàn toàn 
là các trọng tài tư nhân ở ngoại 

quốc. Ý kiến   này sẽ bảo đảm 
rằng các bên tham gia trọng tài 
thương mại ngoại quốc sẽ không 
thể lợi dụng một cách vô lý việc 
cung cấp bằng chứng tại các tòa 
án Hoa Kỳ và sẽ có tác động ngay 
lập tức đến một loạt các vụ trọng 
tài phân xử quốc tế ở thời điểm 
hiện tại và trong tương lai.”

Ông Alex Yanos, cố vấn cho 
Quỹ Bảo vệ Quyền lợi của Nhà 
đầu tư, nói với The Epoch Times 
qua thư điện tử: “Không có bình 
luận nào từ phía chúng tôi.”

The Epoch Times cũng đã 
liên hệ với luật sư của Luxshare, 
ông Andrew Rhys Davies, nhưng 
không nhận được hồi đáp vào 
thời điểm phát hành bản tin này.

Nhật Thăng biên dịch

ERIN SCHAFF/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES
Thẩm phán 
Amy Coney 
Barrett đứng 
trong một 
bức ảnh chụp 
nhóm của các 
Thẩm phán 
tại Tối cao 
Pháp viện ở 
Hoa Thịnh 
Đốn hôm 
23/04/2021.

50 
PHẦN TRĂM
Giám đốc điều hành 
Morgan Stanley James 
Gorman đã sửa đổi dự 
báo của mình và nói với 
các nhà đầu tư rằng xác 
suất suy thoái là 50%. 

Thị trường 
giá xuống 
thường đi đôi 
với nền kinh 
tế đang chậm 
lại, nhưng thị 
trường suy 
giảm không 
nhất thiết có 
nghĩa là suy 
thoái đang 
xuất hiện.
Hartford Funds

MỸ - TRUNGS&P 500 rơi vào ‘thị trường giá xuống’ –
Những điều quý vị cần biết SCOTUS: Nhà sản xuất Trung Quốc không thể sử dụng tòa án

Hoa Kỳ để buộc công ty Mỹ cung cấp bằng chứng

EMEL AKAN 

Ngân hàng Bank of America 
(BoA) đã đưa ra cảnh báo 

rằng khủng hoảng lạm phát ở 
Hoa Kỳ vẫn chưa kết thúc và nền 
kinh tế đang trong tình trạng 
“suy thoái kỹ thuật”, ngay cả khi 
hầu hết mọi người đều không 
biết về nó.

“Chúng ta đang trong tình 
trạng suy thoái kỹ thuật nhưng 
chỉ là không nhận ra điều đó,” 
ông Michael Hartnett, trưởng 
nhóm chiến lược gia đầu tư của 
ngân hàng này đã viết trong một 
thư nhắn trước khi có dữ liệu 
lạm phát ngày 10/06.

Lạm phát hàng năm của Hoa 
Kỳ đã tăng lên 8.6% vào tháng 
Năm, mức cao nhất trong 40 
năm, khi các yếu tố tác động 
chính như lương thực, năng 
lượng, và nhà ở không có dấu 
hiệu giảm bớt. Các thị trường 

hiện dự đoán một phản ứng táo 
bạo hơn từ Cục Dự trữ Liên bang 
– là điều có thể dẫn đến suy thoái 
kinh tế lớn hơn.

Tóm lại, ông Hartnett cảnh 
báo, “cơn khủng hoảng lạm 
phát” chưa kết thúc, thì vừa hay 
“cơn khủng hoảng lãi suất” lại 
bắt đầu nhen nhóm, và “sự xáo 
động trong tăng trưởng” đang 
đến gần. Ông cũng cho biết 
“không có đường thoát từ đỉnh 
của lãi suất trái phiếu” và sự phục 
hồi thị trường giá xuống (Bear 
market) là “quá đồng thuận”.

Sau dữ liệu CPI tháng Năm, 
sự phục hồi thị trường giá xuống 
(bear market) đối với cổ phiếu 
đã kết thúc. Chỉ số Trung bình 
công nghiệp Dow Jones giảm 
hơn 800 điểm; S&P 500 giảm 
gần 2.3%, và Chỉ số Tổng hợp 
Nasdaq giảm mạnh 3% vào thứ 
Sáu khi các thị trường dự đoán có 
nhiều xáo động về lãi suất hơn.

Ông Hartnett cho biết tăng 
trưởng kinh tế trong quý đầu tiên 
là âm 1.5%, và dự đoán GDPNow 
của Fed Atlanta cho quý thứ hai 
là chỉ 0.9%.

Về mặt kỹ thuật, một cuộc 
suy thoái được định nghĩa là sự 
thu hẹp kinh tế trong hai quý 
liên tiếp. Tuy nhiên, theo ông 
Hartnett, nền kinh tế Hoa Kỳ 
chỉ còn “cách ‘suy thoái’ một vài 
điểm dữ liệu xấu”.

Ông nói thêm rằng dữ liệu về 

người tiêu dùng đang ngày càng 
mờ mịt hơn, được chứng minh 
qua nhà ở, hàng tồn kho bán lẻ, 
và tín dụng tiêu dùng. Bảng cân 
đối của gia đình và của người 
tiêu dùng cũng cho thấy một 
“cuộc suy thoái nhẹ”.

“Điều gì có thể biến nông 
thành sâu là ẩn số lớn của hệ 
thống ngân hàng ngầm,” ông 
nói, đề cập đến những người cho 
vay phi ngân hàng như các quỹ 
đầu cơ vốn không chịu sự giám 
sát quản trị ngân hàng.

Các quỹ tín dụng tư nhân 
cho các công ty có đòn bẩy tài 
chính cao vay, chủ yếu ở thị 
trường phân khúc giữa, mà các 
đại ngân hàng sẽ không động 
đến. Họ thường vay lãi suất thả 
nổi. Theo các nhà phân tích thì, 
khi lãi suất tăng, hầu hết các 
công ty này sẽ phải gồng mình 
để trả nợ.

Lạm phát hôm nay cho thấy 

giá lương thực tăng 10.1% và 
giá năng lượng tăng 34.6% so 
với cùng thời kỳ năm ngoái. Sự 
tăng vọt liên tục của một loạt 
các mặt hàng, bao gồm dầu thô, 
khí đốt tự nhiên, xăng, và dầu 
diesel, dự kiến   sẽ khiến chỉ số 
CPI tăng cao hơn trong những 
tháng tới.

Ông Hartnett lưu ý rằng kể từ 
đầu năm, giá khí đốt tự nhiên đã 
tăng 141%, xăng tăng 91%, dầu tăng 
61%, quặng sắt tăng 45%, lúa mì 
tăng 39%, và đậu nành tăng 33%.

Ông nói rằng địa chính trị, sự 
kết thúc của toàn cầu hóa, và các 
chính sách năng lượng “cực kỳ 
lầm lạc” của 7 nền kinh tế lớn 
nhất thế giới trong đó có Hoa 
Kỳ, đã dẫn đến một “cuộc khủng 
hoảng hàng hóa” không giống 
bất kỳ đợt khủng hoảng nào kể 
từ những năm 1970.

Vân Du biên dịch

BoA cảnh báo về khủng hoảng lạm phát, tuyên bố ‘suy thoái kỹ thuật’

Google có đang bán dữ liệu riêng tư
của quý vị cho Trung Quốc không?

Tiếp theo từ trang 1

TOLGA AKMEN/AFP VIA GETTY IMAGES

ANDREW KELLY/REUTERS

Nhân viên Google tổ chức buổi đi dạo tại trụ sở của công ty ở Vương quốc Anh ở London vào ngày 01/11/2018.

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn giao 
dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán New 
York (NYSE) ở thành phố New York, hôm 
20/05/2022.

ANNA MONEYMAKER/GETTY IMAGES

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Cục Dự trữ Liên bang ở 
Hoa Thịnh Đốn vào ngày 
26/01/2022.

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York hôm 10/06/2022. Chỉ số S&P 500 đã giảm gần 22% cho đến nay.
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Hướng dẫn 
mới này cũng 
sẽ thực hiện 
nghiêm túc 

“Tư tưởng Tập 
Cận Bình về 
chủ nghĩa 
xã hội đặc 
sắc Trung 
Quốc cho Kỷ 
nguyên mới.”

Trong khi đó, 
các nhà lãnh 
đạo Mỹ, phần 
lớn, đều không 
hình dung 
không gian như 
một lĩnh vực 
chiến lược. Vậy 
mà Trung Quốc 
và ông Musk 
đều mường 
tượng thấy.
Ông Brandon 
Weichert, chuyên gia 
không gian

ANDREW THORNEBROOKE

Chế độ cộng sản cầm quyền của 
Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho 

quân đội của họ thực hiện các hành 
động có ảnh hưởng sâu rộng gần 
như chiến tranh, theo mệnh lệnh 
mới của Tổng Bí thư Trung Cộng 
Tập Cận Bình.

Theo hãng thông tấn nhà nước 
Tân Hoa Xã, những mệnh lệnh 
này quy định rằng cánh quân sự 
của Trung Cộng sẽ áp dụng một 
bản phác thảo gồm 59 quy định 
riêng biệt trên cơ sở thử nghiệm. 
Bản phác thảo các quy định này 
tập trung vào việc phát triển quân 
đội Trung Quốc trên một loạt các 
lợi ích an ninh toàn cầu và khu 
vực dưới chiêu bài thúc đẩy “hòa 
bình thế giới”.

“Bản phác thảo này quy định 
một cách có hệ thống các nguyên 
tắc căn bản, tổ chức và chỉ huy, các 
loại hình chiến dịch, hỗ trợ hoạt 
động, và công tác chính trị, cũng 
như việc thực hiện chúng cho quân 
đội,” thông báo này cho biết.

Thông báo trên còn cho biết, 
bản phác thảo này sẽ chuẩn bị quân 
đội để bảo đảm chủ quyền, an ninh 
và lợi ích phát triển của Trung 
Quốc cũng như ổn định khu vực.

Hướng dẫn mới này cũng sẽ thực 
hiện nghiêm túc “Tư tưởng Tập Cận 
Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc 
Trung Quốc cho Kỷ nguyên mới.”

Tư tưởng Tập Cận Bình đề cập 
đến ý thức hệ cộng sản đã được 
sửa đổi theo quan điểm cá nhân 
của ông Tập, dựa trên cả chủ nghĩa 
Marx-Lenin và chủ nghĩa Mao. Tư 
tưởng này ngày càng trở nên phổ 
biến trong Trung Cộng khi ông Tập 
tăng cường quyền lực cá nhân và 
mức độ độc tài của Đảng. Trung 
Cộng đã đi xa đến mức sửa đổi 

hiểu rằng công ty SpaceX của ông 
Elon Musk là công ty duy nhất 
giúp Hoa Kỳ còn trong Cuộc đua 
Không gian với Trung Quốc,” ông 
Brandon Weichert, chuyên gia 
không gian kiêm tác giả của cuốn 
“Chiến Thắng Không Gian: Cách 
Nước Mỹ Duy Trì Một Siêu Cường 
Quốc”, nói với The Epoch Times 
trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối 
tháng Năm.

Chuyên gia này cho biết 
Starlink, hiện “có thể là một công 
cụ gây chiến sống còn”, đang khiến 
địch thủ của Mỹ phải “dè chừng”, 
ngay cả khi ông Musk đang phải 
hứng chịu một “cuộc tấn công” gấp 
đôi từ hai phía Tòa Bạch Ốc và giới 
chức quân đội.

Starlink, một chòm sao internet 
vệ tinh do công ty hàng không vũ 
trụ SpaceX của ông Musk điều 
hành, hiện có hơn 2,400 vệ tinh 
nhỏ trong quỹ đạo xoay quanh trái 
đất ở một độ cao thấp hơn 60 lần 
so với các vệ tinh truyền dẫn đại bộ 

phận kết nối mạng internet của thế 
giới ngày nay.

Trung Cộng đang ‘sợ hãi’
Theo chuyên gia không gian này, 
lý do khiến các địch thủ của Hoa 
Kỳ lo lắng về Starlink là hệ thống 
vệ tinh này có khả năng chống lại 
các cuộc tấn công quy mô lớn mà 
đối thủ của Hoa Kỳ hiện có khả 
năng thực hiện và do đó khiến 
việc “phá hủy” cơ sở hạ tầng 
không gian của Mỹ sẽ khó hơn 
nhiều so với trước đây.

Ông Weichert nói: “Starlink là 
một ví dụ điển hình về động cơ lợi 
nhuận của khu vực tư nhân, cho 
thấy một tấm gương sáng về cách 
có thể bảo vệ các chòm sao vệ tinh 

Ông Tập ra lệnh cho 
quân đội Trung Quốc 
chuẩn bị các hoạt động 
‘phi chiến tranh’

GREG ISAACSON 

Sự can dự của Trung Quốc trong 
lĩnh vực nông nghiệp của Hoa 

Kỳ đang được giám sát chặt chẽ 
hơn, với việc các chính trị gia đưa ra 
cảnh báo về những rủi ro kinh tế và 
an ninh quốc gia bắt nguồn từ việc 
Trung Quốc mua đất nông nghiệp 
quý giá của Hoa Kỳ.

Cuối tháng 05/2022, Dân 
biểu Dan Newhouse (Cộng Hòa–
Washington) đã giới thiệu một dự 
luật cấm công dân ngoại quốc có 
mối liên hệ với chính quyền Trung 
Cộng mua đất nông nghiệp ở Hoa 
Kỳ, kể cả các trang trại.

Ông Newhouse lưu ý trong một 
thông cáo báo chí: “Nếu chúng ta 
bắt đầu nhượng lại trách nhiệm 
đối với chuỗi cung ứng thực phẩm 
của mình cho một quốc gia ngoại 
quốc đối nghịch, thì chúng ta có 
thể bị buộc phải xuất cảng thực 
phẩm được trồng trong lãnh thổ 
của chúng ta và có mục đích để cho 
chính chúng ta sử dụng.”

Dự luật được đề xướng nói trên, 
cũng sẽ cấm các tổ chức liên kết với 
chính quyền Trung Quốc tham gia 
hầu như tất cả các chương trình của 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tiếp 
nối chiến dịch của ông Newhouse 
nhằm ngăn cản Trung Cộng 
giành được chỗ đứng trong chuỗi 
cung ứng thực phẩm của Hoa Kỳ.

Tháng Sáu năm ngoái, vị dân 
biểu này đã đưa ra một dự luật ngăn 
chặn việc mua đất nông nghiệp của 

các công ty do Trung Quốc làm chủ. 
Theo một bản tin của Agri-Pulse, 
đề xướng của ông Newhouse, một 
sửa đổi đối với dự luật ngân sách 
tài khóa năm 2022 cho Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ, cuối cùng đã bị loại 
khỏi ủy ban hội nghị.

Sáu tiểu bang đã có luật cấm 
người ngoại quốc sở hữu đất nông 
nghiệp, bao gồm Hawaii, Iowa, 
Minnesota, Mississippi, North 
Dakota, và Oklahoma. Nhưng như 
ông Newhouse chỉ ra, các nhà đầu 
tư Trung Quốc có thể lách những 
hạn chế này bằng cách mua các tập 
đoàn Mỹ sở hữu đất nông nghiệp.

Các nỗ lực khác nhằm hạn chế 
đầu tư của Trung Quốc vào đất 
nông nghiệp của Hoa Kỳ bao gồm 
một dự luật do Dân biểu Chip Roy 
(Cộng Hòa–Texas) đề đạt nhằm 
cấm bất kỳ đảng viên Trung Cộng 
nào mua đất công hoặc đất tư nhân 
ở Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, ông 
Roy tuyên bố rằng Trung Quốc đã 
giành mua đất đai và cơ sở hạ tầng 
chiến lược trên khắp thế giới trong 
một “nhiệm vụ thống trị toàn cầu”.

Theo tác giả có khuynh hướng 
bảo tồn truyền thống Daniel 
Horowitz, dự luật được giới thiệu 
vào tháng 06/2021 này có rất ít cơ 
hội được Quốc hội do Đảng Dân 
Chủ kiểm soát thông qua. Trong 
khi đó, tại Arizona, nhà lập pháp 
tiểu bang thuộc Đảng Cộng Hòa 
Wendy Rogers đã đề đạt một dự 
luật hồi tháng Hai vừa qua nhằm 
cấm các đảng viên Trung Cộng 
sở hữu địa ốc ở Tiểu bang Grand 
Canyon.

Một báo cáo gần đây do Ủy ban 
Đánh giá An ninh và Kinh tế Hoa 
Kỳ–Trung Quốc (USCC), một cơ 
quan liên bang, công bố, làm sáng 
tỏ những vấn đề mà sự can dự 
không bị hạn chế của Trung Quốc 
vào lĩnh vực nông nghiệp của Hoa 
Kỳ có thể gây ra. Họ điều hành toàn 
bộ từ hành vi trộm cắp tài sản trí 
tuệ và hủy hoại môi trường cho đến 
các mối đe dọa quân sự tiềm tàng.

Ví dụ, công ty chế biến thịt 
của Trung Quốc Shuanghui 
International Holdings đã mua công 

ty sản xuất thịt heo lớn nhất của 
Hoa Kỳ, Smithfield Foods, hồi năm 
2013. Thông qua thương vụ mang 
tính bước ngoặt này, Shuanghui (nay 
là WH Group) đã có được 146,000 
mẫu đất Hoa Kỳ nằm rải rác tại hơn 
6 tiểu bang, làm chủ các tài sản của 
Smithfield từ các trang trại chăn 
nuôi heo đến các nhà máy chế biến.

Việc mua lại là một chiến thắng 
rõ ràng của Bắc Kinh, cho phép 
Trung Quốc hưởng lợi từ danh tiếng 
và hồ sơ an toàn thực phẩm của 
Smithfield, cho phép họ tiếp cận 
với công nghệ có giá trị của công 
ty này, đồng thời giúp Trung Quốc 
đa dạng hóa chuỗi cung ứng nông 
sản và tăng sản lượng đàn gia súc 
của họ. Smithfield đã cung cấp một 
lượng lớn thịt heo cho người tiêu 
dùng Trung Quốc khi dịch tả heo 
Châu Phi hoành hành các trang trại 
nuôi heo nội địa của Trung Quốc 
và các đợt phong tỏa COVID-19 
khiến việc sản xuất bị gián đoạn.

Đối với Hoa Kỳ, những lợi ích 
từ việc đầu tư của Trung Quốc ít 
rõ ràng hơn. Việc nuôi heo gây ảnh 
hưởng xấu đến môi trường và các 
cộng đồng xung quanh; đây có lẽ là 
lý do khiến Trung Quốc muốn duy 
trì các trang trại nuôi heo của họ ở 
ngoại quốc hơn.

Theo hồ sơ của Ủy ban Thương 
mại Liên bang do tổ chức Food & 
Water Watch đệ trình, Smithfield 
là hãng gây ô nhiễm nước lớn thứ 
ba trong những hãng đóng gói thịt 
ở Hoa Kỳ. Trong năm 2019, công ty 
này và các trang trại chế biến gia 
công của họ đã nhận được ít nhất 66 
thông báo vi phạm luật bảo vệ môi 
trường, tăng so với các năm trước.

Quyền sở hữu Smithfield cũng 
được trao cho một công ty Trung 
Quốc, và sự bành trướng của Trung 
Cộng sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn 
đối với các chuỗi cung ứng của Hoa 
Kỳ. Sau khi mua Smithfield, WH 
Group đã mua lại một số cơ sở chế 
biến, trang trại, trạm nâng ngũ cốc, 
và các tài sản khác của Hoa Kỳ; do 
vậy công ty này đã cắt giảm nhiều 
nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung 
cấp vật tư Hoa Kỳ.

Tiếp theo từ trang 1

Hiến pháp vào năm 2018 để đề cập 
đích danh.

Không có giải thích chi tiết hơn 
về việc bản phác thảo này sẽ dựa 
vào đâu, một cách chính xác, để 
xếp loại là một hành động quân sự 
“phi chiến tranh” trong tư tưởng 
của Trung Cộng. Ví dụ, cuộc chiến 
đang diễn ra của Nga ở Ukraine chỉ 
được các quan chức Trung Quốc 
và Nga gọi là “chiến dịch quân sự 
đặc biệt”, và những ai gọi đó là một 
cuộc xâm lược đều bị kiểm duyệt ở 
Trung Quốc đại lục.

Có thể ông Tập đang cố gắng 
chuẩn bị cho quân đội Trung Quốc 
bằng cách đặt ra cơ sở pháp lý 
tương tự để nước này có thể giao 
tranh quân sự với những địch thủ 
mà không phải thừa nhận một 
cuộc xung đột là chiến tranh. Do 
đó, thông báo này cũng nói rằng 
bản phác thảo đó sẽ “đóng vai trò 
là cơ sở pháp lý cho các chiến dịch 
quân sự ngoài chiến tranh.”

Do đó, việc thúc đẩy một bản 
phác thảo mới về “các hành động 
quân sự phi chiến tranh” có thể sẽ 
báo hiệu rằng Trung Cộng sẽ tăng 
cường các hành vi gây hấn mới ở 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương – là nơi nhà cầm quyền này 
đang tiếp tục mở rộng mạnh mẽ 
lãnh thổ của mình thông qua việc 
tạo ra các đảo nhân tạo và đã tìm 
cách ngăn cản các nỗ lực quốc tế 
hợp tác với Đài Loan.

Trong lịch sử, Trung Cộng đã 
từng sử dụng các hoạt động gìn 
giữ hòa bình của mình để tạo nền 

tảng ngoại giao ở các quốc gia hải 
ngoại, qua đó có thể mở rộng dấu 
ấn quân sự của mình. Các hoạt 
động của họ ở Phi Châu và Trung 
Đông đã được sử dụng để thiết 
lập các thỏa thuận hợp tác quân 
sự, mua bán vũ khí và công nghệ 
giám sát, cũng như phát triển phi 
tiễn và năng lượng hạt nhân, chứ 
không nói gì đến căn cứ quân sự ở 
ngoại quốc của họ ở Djibouti trên 
vùng Sừng Phi Châu.

Trung Cộng hiện cũng đang cố 
gắng bành trướng loại hình ngoại 
giao quốc phòng đó trên khắp Thái 
Bình Dương.

Hồi tháng Năm, chính quyền 
Trung Quốc đã chốt một thỏa thuận 
an ninh với Quần đảo Solomon, theo 
đó họ sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng mới 
và đào tạo an ninh cho quốc gia nhỏ 
bé này. Tương tự như vậy, việc đầu 
tư hàng tỷ dollar vào việc mở rộng 
căn cứ hải quân và các cơ sở hạ tầng 
khác ở Campuchia sẽ cho phép hải 
quân Trung Quốc quyền tiếp cận 
chưa từng có đối với Vịnh Thái Lan.

Trong bối cảnh tương tự, Trung 
Cộng đã gấp rút nỗ lực vào tháng 
Năm để tạo ra thỏa thuận an ninh 
10 quốc gia ở Nam Thái Bình Dương 
dưới chiêu bài cho rằng họ đang tạo 
ra một thỏa thuận an ninh và thương 
mại trên phạm vi rộng. Nỗ lực đó 
cuối cùng đã bị các bên ký kết từ chối 
sau khi người ta phát hiện ra thỏa 
thuận của Trung Cộng sẽ yêu cầu họ 
chấp thuận các Học viện Khổng Tử 
và lớp học về tư tưởng cộng sản, và 
có thể cắt đứt khả năng đánh bắt cá 
ngừ của Hoa Kỳ trong khu vực này.

Tuyên bố của ông Tập cũng 
được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ 
trưởng Quốc phòng Trung Quốc 
nói với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa 
Kỳ Lloyd Austin rằng Trung Cộng 
sẽ “không ngần ngại châm ngòi 
một cuộc chiến bất kể giá nào,” nếu 
họ bị thúc ép về vấn đề Đài Loan.

Trung Cộng vẫn khẳng định 
Đài Loan là một phần lãnh thổ của 
mình, mặc dù hòn đảo này và các 
vùng lãnh thổ của họ chưa bao giờ 
nằm   dưới sự kiểm soát của Trung 
Cộng và đã được tự quản kể từ 
năm 1949.

Thanh Tâm biên dịch

thủ mạng, là điều mà các chuyên 
gia quốc phòng tại Ngũ Giác Đài 
dường như rất ấn tượng.

“Chuyên gia chiến tranh điện tử 
(EW: Electronic Warfare) của Ngũ 
Giác Đài đã tận mắt chứng kiến các 
nhà khai thác Starlink tại SpaceX 
bảo vệ hệ thống vệ tinh Starlink 
trước các cuộc tấn công mạng của 
Nga, tấn công mạng không ngừng,” 
ông Weichert cho biết, đồng thời 
trích lời ông Dave Tremper, Giám 
đốc tác chiến điện tử của Ngũ 
Giác Đài – người từng nói với tờ 
Breaking Defense rằng năng lực 
của SpaceX khiến ông “sững sờ”.

Do đó, nếu quân đội Trung 
Quốc cố gắng thực hiện một cuộc 
tấn công mạng vào các hệ điều 
hành tích hợp của Starlink, thì họ 
sẽ “điếng hồn trước một sự thật 
đắng cay”, ông Weichert cho biết.

Tay chơi độc nhất trong cuộc 
đua không gian
Ông Weichert cho biết SpaceX hiện 
là “thứ duy nhất giữ được Hoa Kỳ 
trong cuộc đua không gian với 
Trung Quốc,” mà muốn thành công 
thì cần phải diễn tập thông qua các 
lực lượng thể chế bên trong Hoa Kỳ.

“Vấn đề bây giờ là chính phủ 
của chúng ta dường như không 
nhận ra hoặc quan tâm nhiều 
đến thực tế rằng SpaceX là tài sản 
duy nhất hiện tại có thể giữ chân 
nước Mỹ trong cuộc đua không 
gian mới, và giữ được lợi thế cạnh 
tranh cho chúng ta,” ông Weichert 
nói. “NASA đang ngủ quên ở thời 
điểm quan trọng nhất và Lực 

lượng Không gian không thể tìm 
ra những gì họ muốn làm,” ông 
Weichert cho biết.

Ông cũng nói thêm, “Trong khi 
đó, các nhà lãnh đạo Mỹ, phần lớn, 
đều không hình dung không gian 
như một lĩnh vực chiến lược. Vậy 
mà Trung Quốc và ông Musk đều 
mường tượng thấy.”

Ông Weichert cho biết, lý do cho 
sự thiếu hành động này bao gồm sự 
bất đồng rõ ràng trong hệ tư tưởng 
chính trị giữa ông Elon Musk, 
Giám đốc điều hành của SpaceX, 
và Tòa Bạch Ốc.

“SpaceX cũng đang chịu rất 
nhiều áp lực chính trị vì quan 
điểm chính trị của ông Elon Musk, 
đặc biệt là dạo gần đây. Ông Elon 
Musk không phải là một người 
bạn của chính phủ ông Biden,” 
ông Weichert nói, và cho biết thêm 
rằng sự bất đồng này đã “đặt một 
tấm bia đỡ đạn khổng lồ” trên lưng 
ông Musk.

Những lời chỉ trích gần đây của 
ông Musk về chính phủ Tổng thống 
Biden và Đảng Dân Chủ đã gây 
tranh cãi trong giới chính trị. Vị tỷ 
phú này cho rằng ông Biden không 
phải là tổng thống Hoa Kỳ “đích 
thực” và đã gọi Đảng Dân Chủ là 
đảng của “sự chia rẽ” và “cừu hận”.

“Giờ họ bắt đầu theo dõi sát sao 
ông Musk. Họ sẽ bám theo từng 
bước sau ông ấy về vấn đề quy 
tắc trong thương vụ mua Twitter: 
không phải vì bất cứ điều gì sai trái, 
mà chỉ vì ông ấy là một địch thủ 
chính trị,” ông Weichert nói. “Vì 
vậy, vấn đề bây giờ không phải là 
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Lãnh đạo Trung Quốc Tập 
Cận Bình và Thủ tướng Ý 
Giuseppe Conte đến dự 
lễ ký biên bản ghi nhớ tại 
Villa Madama ở Rome, Ý, 
ngày 23/03/2019.

Chuyên gia cho biết, 
tính đến thời điểm 
hiện tại, cả Trung Quốc 
lẫn ông Elon Musk đều 
xem không gian là lĩnh 
vực chiến lược – ngoại 
trừ Hoa Kỳ

Trung Quốc đầu tư vào đất nông nghiệp của 
Hoa Kỳ làm dấy lên sự phản đối

sống còn nhưng dễ bị tổn thương 
của quân đội.”

Ông cũng lưu ý, “Điểm mạnh 
của Starlink là khả năng dự phòng. 
Vì vậy, về căn bản, chúng ta đã thấy 
vào mùa hè năm ngoái, một tia lửa 
mặt trời đã đánh bay một số thứ 
như 20 hoặc có thể là 40 vệ tinh của 
Starlink, và ông Musk thậm chí vẫn 
tỉnh queo. Trong vòng một ngày, 
những hệ thống đó đã được thay 
thế vì chúng nhỏ và còn rẻ nữa.”

Như ông Weichert đã nêu chi tiết 
trong cuốn sách của mình, Nga và 
Trung Quốc trước đây có khả năng 
ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ truy 
cập vào các mạng lưới truyền thông 
bằng cách tấn công các vệ tinh của 
Hoa Kỳ, chẳng hạn như sử dụng 

các cuộc tấn công xung điện từ.
“Nga và Trung Quốc đều đang 

bị đe dọa bởi khả năng này vì họ 
biết người Mỹ có thể sử dụng điều 
đó để tạo lợi thế,” ông nói thêm. 
“Và đó là lý do vì sao hai quốc gia 
đó lúc này đang giận tái mặt và 
cố gắng tìm ra các biện pháp đối 
phó để duy trì những gì mà họ cho 
là lợi thế của mình, trong đó có 
năng lực phản kích trong không 
gian, cũng như khả năng từ chối 
cho người Mỹ sử dụng không gian 
trong trường hợp xảy ra xung đột.”

Theo chuyên gia này, một dấu 
hiệu cho thấy Trung Cộng đang bị 
Starlink đe dọa là khi Trung Cộng 
đã kiện với Liên Hiệp Quốc rằng 
Trạm không gian “Thiên Cung” 
(Tiangong) của Trung Quốc đã 
phải điều hướng để tránh va chạm 
với vệ tinh Starlink trong hai tình 
huống khác nhau.

Ông Weichert nói, “Trung 
Quốc đã bước ra làm ầm ĩ việc một 
trong những vệ tinh Starlink của 
ông Musk suýt va chạm với trạm 
vũ trụ module mới của họ; điều 
này tất nhiên là sự phóng đại quá 
mức… nhưng họ đã vô tình tiết lộ 
cho chúng ta thấy rằng họ rất sợ hệ 
thống thông tin liên lạc mới này.”

Hoa Kỳ đã bác bỏ các tuyên bố 
của Trung Cộng trong công hàm 
đáp trả. SpaceX đã đưa ra tuyên bố 
thừa nhận vụ chạm trán trên và cho 
biết họ đang giám sát quỹ đạo bay 
của các vệ tinh để duy trì khoảng 
cách an toàn với Thiên Cung.

Chuyên gia này nói thêm rằng 
Starlink còn có khả năng phòng 

người Trung Quốc hay người Nga.”
Ông Weichert nói, một lý do 

chính khác đằng sau sự trì trệ của 
nước Mỹ trong cuộc chạy đua không 
gian này, là một cơ sở quân sự giống 
như kiểu “tập đoàn”, những người 
mà “ngày nay chẳng tìm đâu được 
thứ gì sáng tạo như SpaceX.”

Chuyên gia này cho biết, 
“Những gì quý vị có bây giờ về căn 
bản là một tập đoàn gồm một số 
nhà thầu quốc phòng rất mạnh, 
những người không thực sự quan 
tâm đến việc tạo ra các hệ thống 
vũ khí vừa hiệu quả, thân thiện 
với thời gian, vừa rẻ hơn so với hệ 
thống hiện tại.”

Ông cũng nói thêm rằng, “Và 
vì vậy SpaceX đang làm suy yếu 
phương pháp tiếp cận cũ kiểu tập 
đoàn đối với ngành công nghiệp 
quốc phòng. Đó là lý do vì sao ông 
Musk bị thù ghét. Đó là lý do vì sao 
ông ấy đang bị tấn công từ bộ máy 
hành chính quan liêu này cộng với 

các cuộc tấn công chính trị toàn tập 
trong chính phủ của ông Biden.”

Chuyên gia này gợi ý rằng nước 
Mỹ nên áp dụng mô hình sáng tạo 
của SpaceX trong việc sử dụng 
mạng lưới các vệ tinh có thể thay 
thế dễ dàng để làm cho cơ sở hạ 
tầng không gian của Mỹ có khả 
năng ứng phó tốt hơn trước các cuộc 
tấn công hướng vào không gian 
trong các tình huống thời chiến.

“Cho dù SpaceX có nhận được 
hợp đồng để làm việc này hay là 
một công ty khác, thì họ phải nhân 
rộng mô hình SpaceX đó. Đó là chìa 
khóa,” ông Weichert nói.

Trong cuốn sách Chiến Thắng 
Không Gian: Cách Nước Mỹ Duy 
Trì Một Siêu Cường Quốc, ông 
Weichert đã cảnh báo rằng Mỹ 
phải trải qua một sự thay đổi mô 
hình trong tầm nhìn về không gian 
và xem không gian là một “lĩnh 
vực chiến lược” để ngăn chặn một 
“cuộc tấn công bất ngờ thảm khốc” 
từ Nga hoặc Trung Quốc – thứ mà 
ông gọi là, “trận Trân Châu Cảng 
ngoài không gian” – trong viễn 
cảnh chiến tranh tương lai.

Ông Weichert nhận xét: “Mỹ 
quốc là một đội quân hùng hậu. 
Khi cả nước đều hành động, thì 
không gì có thể cản bước chúng ta. 
Tuy nhiên, thực hiện những bước 
đi ban đầu ấy, luôn là thử thách 
gian nan nhất đối với đất nước 
chúng ta.”

“Ngày nay, Hoa Kỳ phải đối mặt 
với một trận Trân Châu Cảng ngoài 
không gian – và mọi người ở Hoa 
Thịnh Đốn đều biết điều đó.”

The Epoch Times đã liên lạc với 
Lực lượng Không gian Hoa Kỳ để 
yêu cầu bình luận.

Thanh Tâm biên dịch
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Một ăng-ten thu internet từ vệ tinh của Starlink tại trường John F. Kennedy ở 
Sotomo, Chile, vào ngày 08/08/2021.

Hỏa tiễn SpaceX Falcon 
Heavy đặt trên bệ phóng 
39A tại Trung tâm Vũ 
trụ Kennedy ở Cape 
Canaveral, Fla., vào ngày 
05/02/2018.

Lá cờ Hoa Kỳ phất phới 
trong khung ảnh ở rìa 
một trang trại bên ngoài 
Walsh, Colorado, hôm 
06/12/2021. 

Một số sản phẩm của 
Smithfield Foods được 
trưng bày tại cuộc họp báo 
về đợt chào bán cổ phiếu 
lần đầu ra công chúng của 
WH Group tại Hồng Kông 
vào ngày 14/04/2014.

Dân biểu Dan Newhouse (Cộng Hòa–
Washington) đặt câu hỏi với ông Matt Albence, 
quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải 
quan khi đó, trong một phiên điều trần tại Tòa 
nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn trên Capitol Hill 
ở Hoa Thịnh Đốn hôm 25/07/2019.

“Như đã thấy với trường hợp 
Smithfield, các doanh nghiệp 
nông nghiệp lớn có đủ nguồn lực 
để tinh giản các dây chuyền sản 
xuất của họ bằng cách mua các 
liên kết hoặc các công ty nằm 
trong chuỗi cung ứng,” báo cáo 
của USCC lưu ý. “Điều này có thể 
tạo ra sự lệch lạc kinh tế trên thị 
trường nông nghiệp Hoa Kỳ nếu 
Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng 
hơn đối với các nhà cung cấp Hoa 
Kỳ, dẫn đến việc thị trường khép 
kín hơn hoặc có các giao dịch 
thương mại nội bộ công ty.”

Báo cáo này cũng nêu rõ một 
vấn đề căn bản hơn đối với các 
vụ mua lại đất của Trung Quốc – 
đó là sự thiếu minh bạch của họ. 
Không ai thực sự biết có bao nhiêu 
đất Hoa Kỳ thuộc sở hữu của các 
tổ chức có liên đới với Trung 
Cộng. Theo báo cáo của Cơ quan 
Dịch vụ Trang trại của USDA, các 
nhà đầu tư Trung Quốc chính 
thức sở hữu 352,140 mẫu đất ở 
Hoa Kỳ, hoặc chỉ dưới 1% tổng 
diện tích đất do ngoại quốc nắm 
giữ. Theo USDA, tính đến năm 
2019, các nhà đầu tư ngoại quốc 
nắm giữ 2.7% đất nông nghiệp 
thuộc sở hữu tư nhân ở Hoa Kỳ 
tính đến năm 2019.

Nhưng như báo cáo của ủy ban 
này chỉ ra, thông tin về quyền sở 
hữu và sử dụng đất của Hoa Kỳ là 
không rõ ràng và không đầy đủ. 
Các yêu cầu báo cáo của liên bang 
không quá nghiêm ngặt, nên các 
công ty Trung Quốc có thể lách các 
yêu cầu này mà không gặp nhiều 
khó khăn, và chính phủ thiếu cơ 
chế thực thi trong các trường hợp 
không báo cáo hoặc báo cáo sai.

Một điều khó hiểu là một lượng 
lớn đất thuộc sở hữu của Trung 

Quốc được phân loại là “đất 
khác”, trái ngược với đất 
trồng trọt hoặc đất đồng cỏ. 
Các loại đất khác có mục 
đích sử dụng chưa được 
phân loại, chẳng hạn như 
đầm lầy, đầm lầy cỏ, và đá. 
Trong năm 2013, năm mà 
Smithfield được mua lại, 78% 
trong số 192,928 mẫu đất 
Hoa Kỳ thuộc sở hữu của các 
nhà đầu tư Trung Quốc nằm 
trong phân loại đất khác.

Những tác động về an 
ninh quốc gia của việc Trung 
Cộng kiểm soát những vùng 
đất rộng lớn của Hoa Kỳ 
cũng làm dấy lên mối lo ngại 
ngày càng lớn. Tháng 11 năm 
ngoái, Tập đoàn Fufeng của 
Trung Quốc đã mua 370 mẫu 
đất ở Grand Forks, North 
Dakota, làm địa điểm cho 
một nhà máy xay bắp mới có 
quy mô lớn. Cơ sở này sẽ nằm 
cách Căn cứ Không quân 
Grand Forks khoảng 12 dặm, 
làm dấy lên suy đoán cho 
rằng nó có thể được sử dụng 
để giám sát địa điểm quân sự 
nhạy cảm này một cách chủ 
động và thụ động.

Dự án này đã thu hút sự 
tranh cãi ở Grand Forks và 
hiện đang được bên thứ 3 
thẩm định pháp lý để xác 
định xem liệu nó có đủ điều 
kiện để Ủy ban Đầu tư Ngoại 
quốc tại Hoa Kỳ, một hội đồng 
liên bang chuyên môn xem 
xét kỹ lưỡng các giao dịch 
ngoại quốc về rủi ro an ninh 
quốc gia, xem xét hay không.

Thượng nghị sĩ Kevin 
Cramer (Cộng Hòa–North 
Dakota) cho biết trong tuyên 
bố với tờ Grand Forks Herald 
hồi đầu năm nay rằng, “Các 
nhiệm vụ quan trọng mà 
quân đội chúng ta thực hiện 
tại Căn cứ Không quân 
Grand Forks phải được bảo 
vệ.” Ông nói thêm rằng việc 
làm và các lợi ích kinh tế từ 
nhà máy nói trên phải được 
suy xét trước “những lo ngại 
dài hạn về việc Trung Quốc 
xâm nhập vào chuỗi cung 
ứng thực phẩm của chúng ta.”

Nhật Thăng biên dịch

352,140
MẪU ĐẤT

Theo báo cáo của Cơ quan 
Dịch vụ Trang trại của USDA, 
các nhà đầu tư Trung Quốc 
chính thức sở hữu 352,140 
mẫu đất ở Hoa Kỳ.
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mà theo năm tháng, họ ngày càng 
công khai hơn trong việc coi thường 
các quy tắc đó.”

Ông Kishi nói rằng Nga đã tăng 
cường các hoạt động quân sự ở Viễn 
Đông và Thái Bình Dương, trong 
khi Trung Cộng tiếp tục nỗ lực đơn 
phương thay đổi hiện trạng ở Biển 
Đông và Biển Hoa Đông.

Ông nói, các hoạt động quân sự 
chung giữa hai cường quốc quân sự 
này đang “ngày càng gây lo ngại”, 
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết 
phải bảo vệ sự ổn định của Eo biển 
Đài Loan, nơi Bắc Kinh đang tăng 
cường hiện diện quân sự.

Ông Kishi cho biết Nhật Bản sẽ 
bảo đảm ngân sách quốc phòng cần 
thiết và đẩy nhanh việc tăng cường 
khả năng phòng ngự.

Thủ tướng Fumio Kishida đã lên 

kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng 
của đất nước lên 2% tổng sản phẩm 
quốc nội trong vòng 5 năm tới, theo 
lộ trình chính sách được chính phủ 
của ông công bố hôm 07/06.

Ông Kishi nói: “Chúng tôi cũng 
sẽ nâng cao hơn nữa liên minh 
Nhật Bản–Hoa Kỳ, vốn là một nền 
tảng cho hòa bình và thịnh vượng 
ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương, và chúng tôi sẽ tăng cường 
khả năng răn đe và phản ứng của 
liên minh này.”

Ông Kishi cũng đã gặp người 
đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng 
Hòa (Wei Fenghe) bên lề hội nghị 
thượng đỉnh Đối thoại Shangri-La, 
trong đó ông đã nêu mối lo ngại về 
việc hàng không mẫu hạm Liêu 
Ninh của Trung Quốc cho tiến 
hành các cuộc tập trận gần các đảo 
của Nhật Bản.

Ông đã kêu gọi Trung Quốc thực 
hiện “sự kiềm chế” trong việc đơn 
phương nỗ lực thay đổi hiện trạng 
ở Biển Hoa Đông, gần quần đảo 
Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nơi 
mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ 
quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư.

Trong cuộc họp này, ông Kishi 
đã nhắc lại rằng an ninh của Đài 
Loan là quan trọng đối với Nhật 
Bản và cộng đồng quốc tế. Theo 
Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai bộ 
trưởng cũng đồng ý thúc đẩy đối 
thoại quốc phòng.

Sự leo thang của các hoạt động 
quân sự của Trung Quốc ở Đông Á 
đã làm Tokyo lo ngại hơn về hòn 
đảo tự trị này. Đài Loan, cùng với 
khu vực láng giềng, đảo Okinawa 
do Nhật Bản kiểm soát, đều có lực 
lượng của Bắc Kinh.

Tám tàu   hải quân Trung Quốc, 
bao gồm cả hàng không mẫu hạm 
Liêu Ninh, đã đi qua giữa các hòn 
đảo trong chuỗi đảo phía nam 
Okinawa của Nhật Bản hôm 02/05. 
Nhật Bản tuyên bố rằng các chiến 
đấu cơ của Trung Quốc đã cất cánh 
và hạ cánh trên một hàng không 
mẫu hạm gần Okinawa hơn 100 lần 
từ 03/05 đến 07/05.

Tháng 12/2021, cựu Thủ tướng 
Nhật Bản Shinzo Abe đã cảnh báo 
rằng một cuộc xâm lược có vũ trang 
vào Đài Loan sẽ gây ra một mối đe 
dọa nghiêm trọng đối với Nhật Bản, 
bởi vì quần đảo Senkaku, quần đảo 
Sakishima, và đảo Yonaguni của 
Nhật Bản chỉ cách Đài Loan có 100 
km (62 dặm).

“Trường hợp khẩn cấp ở Đài 
Loan là trường hợp khẩn cấp của 
Nhật Bản, và do đó cũng là trường 
hợp khẩn cấp của liên minh Nhật 
Bản–Hoa Kỳ,” ông nói, đồng thời 
cho biết thêm rằng Nhật Bản và Đài 
Loan phải làm việc cùng nhau để 
bảo vệ tự do và dân chủ.

Thanh Tâm biên dịch

ĐÔNG DƯƠNG

ALDGRA FREDLY

Hôm 11/06, Bộ trưởng Quốc 
phòng Nhật Bản tuyên bố sẽ 

tăng cường khả năng răn đe của 
nước này và tăng cường liên minh 
với Hoa Kỳ, với lý do vị thế của 
Nhật Bản là một đối thủ hàng đầu 
của “những kẻ vi phạm luật lệ”.

Trình bày tại Đối thoại Shangri-
La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc 
phòng Nobuo Kishi cho biết Nhật 
Bản đang ở tuyến đầu của “một 
cuộc cạnh tranh” giữa các nước 
bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ và 
những nước đang cố gắng thay đổi 
nó bằng vũ lực.

Ông nói: “Hiện tại, không chỉ có 
Nhật Bản đang bị vây quanh bởi các 
bên sở hữu hoặc đang phát triển vũ 
khí hạt nhân và phớt lờ các quy tắc, 

Nhật Bản sẽ 
tăng cường 
khả năng răn 
đe vì các nước 
láng giềng ‘vi 
phạm luật lệ’ 

Trong cuộc họp 
này, ông Kishi 
đã nhắc lại 
rằng an ninh 
của Đài Loan là 
quan trọng đối 
với Nhật Bản 
và cộng đồng 
quốc tế.

mẫu hạm kết hợp và các nhóm tác chiến 
đổ bộ để thể hiện sức mạnh nhằm theo 
đuổi mục tiêu đạt được bá chủ toàn cầu.

Điều đáng ngại là trong khi Hải 
quân Hoa Kỳ đã vận hành hàng không 
mẫu hạm được 100 năm, thì lực lượng 
Hải quân của Quân Giải phóng Nhân 
dân Trung Quốc (PLAN) chỉ mất 
khoảng 40 năm để phát triển và đóng 
một hàng không mẫu hạm mui phẳng 
cỡ lớn với một phi đội không quân mẫu 
hạm tân tiến – vốn được trang bị năng 
lực gần giống với một hàng không mẫu 
hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân 
hiện đại của Hoa Kỳ.

Quá trình lắp ráp các bộ phận cho 
hàng không mẫu hạm Type-003 mới 
nhất này bắt đầu từ tháng 05/2020 đến 
07/2020 tại Xưởng Đóng tàu Giang Nam 
gần Thượng Hải. Tuy nhiên, việc chế tạo 
các bộ phận có thể đã bắt đầu từ năm 
2016 đến 2017, với tổng thời gian hoàn 
thành từ 5 đến 6 năm.

Con số này có thể so sánh được với 
khoảng thời gian hoàn tất thi công từ 6 
đến 8 năm của hàng không mẫu hạm 
chạy bằng năng lượng hạt nhân Gerald 
Ford đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ, 
hoặc 5 năm của siêu hàng không mẫu 
hạm John F. Kennedy, chiếc thứ hai 
thuộc loại này.

Nhưng Hoa Kỳ chỉ có một xưởng 
đóng tàu, xưởng đóng tàu Newport News 
ở Norfolk, Virginia, với năng lực đóng 
từng chiếc một. Ngược lại, xưởng đóng 
tàu Giang Nam của Trung Quốc có thể 
nhanh chóng đóng đồng thời hai hàng 
không mẫu hạm Type-003, và xưởng 
đóng tàu Đại Liên đã đóng một hàng 
không mẫu hạm nhỏ hơn loại 65,000 tấn 
lớp Liêu Ninh.

Tổng khối lượng choán nước của 
Type-003 ước tính khoảng 90,000 tấn, 
và mẫu hạm này có chiều dài khoảng 
980 feet (gần 300 mét). Nó sẽ vận hành 
ba máy phóng có thể sử dụng hệ thống 
phóng điện từ tân tiến (EML) – là điều 
khá khó khăn cho Hoa Kỳ khi phát triển 
hàng không mẫu hạm loại Gerald Ford 
mới nặng 100,000 tấn, dài 1,092 foot 
(hơn 330 mét) của Hải quân Hoa Kỳ.

Điều cũng rất quan trọng là PLA đã 
phát triển thêm một phi đội không quân 
mẫu hạm gồm hơn 40 phi cơ được cân 
đối cho chiếc Type-003 này, đồng thời 
các hàng không mẫu hạm theo sau đó 
sẽ sớm trang bị chiến đấu cơ thế hệ thứ 
năm dựa trên hàng không mẫu hạm đầu 
tiên của PLAN.

Đây sẽ là tiêm kích cơ J-35 thế hệ thứ 
năm của Tập đoàn Phi cơ Thẩm Dương, 
hiện đang được thử nghiệm, được trang 
bị động cơ đôi, khả năng tàng hình, và 
vận chuyển vũ khí bên trong. J-35 có 
kích thước tương đương với F-35C thế 
hệ thứ năm của Hải quân Hoa Kỳ, đã bắt 
đầu được triển khai trên mẫu hạm vào 
năm 2021.

Tiêm kích cơ trên hàng không mẫu 
hạm đầu tiên của Lực lượng Không quân 

Hải quân PLA, J-15B Thẩm Dương – 
một bản sao đã được sửa đổi nhiều của 
chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm 
có cánh mũi (dạng cánh cố định trên 
khung phi cơ) Sukhoi Su-33 của Nga 
những năm 1980, có khả năng sẽ có 
các tính năng thế hệ 4+ như một radar 
mảng pha quét điện tử chủ động (Active 
Electronically-Scanned Array, ASEA), 
hỏa tiễn không đối không PL-15 tầm bắn 
125 dặm, và một loạt hỏa tiễn tấn công 
chống hạm/hỏa tiễn đối đất.

Nhiều khả năng một biến thể tác 
chiến điện tử (EW) chuyên dụng của 
J-15B sẽ được nâng cấp, mô phỏng theo 
tiêm kích cơ Boeing F/A-18G Growler 
EW của Hải quân Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc đang 
thử nghiệm KJ-600 của Tập đoàn Phi 
cơ Tây An, một phi cơ có hệ thống kiểm 
soát và cảnh báo sớm trên không có hai 
động cơ phản lực cánh quạt (AWACS) 
với một mái vòm radar lớn, sao chép cấu 
hình phi cơ Northrop-Grumman E-2 
Hawkeye của Hoa Kỳ. Dự kiến, KJ-600 
sẽ hình thành nền tảng cho hoạt động 
tác chiến chống tàu ngầm (ASW) và các 
biến thể chở hàng hóa của hàng không 
mẫu hạm.

Vì PLA đã có hơn 20 năm chú trọng 
phát triển các nền tảng chiến đấu không 
người lái, nên Type-003 cũng có thể 
được kỳ vọng trang bị các phi cơ chiến 
đấu không người lái cỡ lớn đặc trưng để 
hỗ trợ các nhiệm vụ tác chiến chống tàu 
ngầm, giám sát, và tấn công.

Trong thập niên vừa qua, các nguồn 
tin về Trung Quốc không rõ PLAN có 
chế tạo thêm ít nhất một hàng không 
mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt 
nhân nhưng có khả năng đã cải tiến 
Type-003 hay không, hay chỉ đóng một 
chiếc Type-003 và chuyển đổi nhanh 
chóng sang sản xuất hàng loạt hàng 
không mẫu hạm chạy bằng năng lượng 
hạt nhân, được gọi là Type-004.

Việc sản xuất chiếc Type-003 thứ hai 
có thể được hoàn thành trong vòng năm 
năm, nhanh chóng nâng số nhóm tác 
chiến hàng không mẫu hạm của PLA lên 
tới con số bốn – vốn có thể áp đảo nhóm 
tác chiến hàng không mẫu hạm duy nhất 
của Hải quân Hoa Kỳ đang đóng quân tại 
Nhật Bản. Điều này cho thấy khá chắc 
chắn rằng PLA có thể tiến hành một 
cuộc xâm lược thành công vào Đài Loan.

Với bốn nhóm tác chiến hàng không 
mẫu hạm, PLA cũng có thể hỗ trợ tích 
cực hơn cho chính sách ngoại giao 
cưỡng chế của Trung Cộng ở Nam Thái 
Bình Dương, Ấn Độ Dương, Phi Châu, 
và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi nhanh 
chóng hơn sang các hàng không mẫu 
hạm Type-004 chạy bằng năng lượng hạt 
nhân sẽ cho phép Hải quân Trung Quốc 
nhanh chóng xây dựng các nhóm tác 
chiến hàng không mẫu hạm chạy hoàn 
toàn bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên 
trên thế giới, là điều mà các nguồn tin 
Trung Quốc đưa ra giả thuyết vững chắc 
rằng có thể bao gồm các tàu tuần dương 

hộ tống chạy bằng năng lượng hạt nhân 
và các tàu tiếp tế tức thời chạy bằng năng 
lượng hạt nhân. 

Hải quân Hoa Kỳ không có kế hoạch 
khôi phục việc sản xuất hộ tống hạm 
chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc bắt 
tay vào việc sản xuất các tàu tiếp tế tức 
thời chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Một nhóm tác chiến hàng không mẫu 
hạm chạy hoàn toàn bằng bằng năng 
lượng hạt nhân sẽ cung cấp cho Trung 
Cộng các phương án khai triển vô cùng 
nhanh chóng sức mạnh hải quân trên 
toàn cầu cho các nhiệm vụ chiến đấu 
hoặc cưỡng bách. Ví dụ, từ các căn cứ 
trên đảo Hải Nam, họ có thể đến vùng 
biển phía bắc của Úc trong vòng chưa 
đầy một tuần.

Ngay cả khi PLA chỉ sử dụng xưởng 
đóng tàu Giang Nam của mình để sản 
xuất bốn hàng không mẫu hạm trong 
mỗi thập niên, họ có thể tích lũy tới 10 
hàng không mẫu hạm cho Hải quân 
Trung Quốc và khai triển các nhóm tác 
chiến vào đầu những năm 2040.

Nếu không có thêm kinh phí, Hải 
quân Hoa Kỳ có thể sẽ rất khó hoàn 
thành kế hoạch đóng và hạ thủy bốn 
hàng không mẫu hạm loại Ford trong 
thập niên này để tiến tới việc thay thế các 
hàng không mẫu hạm loại Nimitz đã cũ.

Nhưng vì chỉ có một xưởng đóng tàu 
có khả năng chế tạo hàng không mẫu 
hạm hạt nhân, nên Hải quân Hoa Kỳ 
sẽ rất khó duy trì một hạm đội 20 hàng 
không mẫu hạm. Điều này có nghĩa là 
vì cần phải thực hiện các chu kỳ bảo 
dưỡng, nên chỉ có khoảng năm chiếc có 
thể sẵn sàng cho phản ứng khủng hoảng, 
chứ không phải tất cả đều trong tình 
trạng trực chiến ở Thái Bình Dương. 

Để đương đầu với các nhóm tác chiến 
hàng không mẫu hạm hạt nhân đang 
mọc lên như nấm của Trung Quốc, Hải 
quân Hoa Kỳ sẽ yêu cầu [đóng] nhiều 
“mẫu hạm” hơn để giảm giá thành sản 
xuất, có thể bổ sung vào hạm đội loại 13 
tỷ USD Ford, và cũng có thể trang bị hệ 
thống hỏa lực ấn tượng.

Để bắt đầu thử nghiệm khái niệm về 
một hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ, tháng 
Tư vừa qua, Hải quân Hoa Kỳ đã sử 
dụng chiến hạm đổ bộ USS Tripoli – loại 
America nặng 45,000 tấn trị giá 4 tỷ USD 
– để đưa lên đó phi đội lớn nhất gồm 20 

chiếc tiêm kích cơ hạ cánh thẳng đứng 
đường băng ngắn (STOVL) F-35B thế hệ 
thứ năm của Marine Corp.

Một chiến hạm loại America lớn hơn 
một chút có thể chứa 20 tiêm kích cơ 
hạ cánh thẳng đứng đường băng ngắn 
(STOVL) F-35B thế hệ thứ năm vững 
chắc, và thêm khoảng 20 phi cơ hỗ trợ 
cất cánh thẳng đứng có người lái và 
không người lái, cùng 200 hỏa tiễn đạn 
đạo chống hạm (ASBM) dựa trên hỏa 
tiễn đất đối không (SAM) SM-6 với tầm 
bắn tiềm năng 1,200 dặm.

Trong phạm vi hoạt động của hỏa 
tiễn đạn đạo chống hạm, được dẫn 
đường bởi phi cơ hỗ trợ có người lái 
hoặc không người lái hoặc thậm chí là 
tiêm kích cơ F-35B, một hàng không 
mẫu hạm nhỏ hơn như vậy có thể phối 
hợp với các hỏa tiễn đạn đạo chống hạm 
trên đất liền hoặc tiêm kích cơ để tiêu 
diệt các hàng không mẫu hạm lớn hơn 
nhiều của Hải quân Trung Quốc và các 
nhóm tác chiến của họ.

Những hàng không mẫu hạm nhỏ 
hơn như vậy cũng có thể chứa vài trăm 
lính thủy quân lục chiến để phối hợp với 
các đơn vị đổ bộ lớn hơn của lực lượng 
Thủy quân lục chiến, và/hoặc các lực 
lượng Không vận của Lục quân, để đón 
trước hoặc đối phó với các cuộc tấn công 
đổ bộ và đổ bộ bằng đường không toàn 
diện của PLA, khi cần thiết.

Lực lượng gồm 10 hàng không mẫu 
hạm nhỏ hơn như vậy được trang bị 
lượng lớn các hỏa tiễn đạn đạo chống 
hạm sẽ cho phép Hải quân Hoa Kỳ ngăn 
chặn tốt hơn hành động xâm lược trên 
biển–trên bộ–trên không của Trung 
Quốc – có thể xuất hiện đồng thời tại 
nhiều địa điểm chiến lược trên khắp thế 
giới. Mối đe dọa này ngày càng có khả 
năng xảy ra khi PLA đóng thêm nhiều 
hàng không mẫu hạm thông thường 
cũng như hàng không mẫu hạm chạy 
bằng năng lượng hạt nhân.

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

Ông Rick Fisher là một thành viên cao 
cấp của Trung tâm Đánh giá và Chiến 
lược Quốc tế.

Thanh Nhã biên dịch

Trung Cộng hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ ba
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Bộ trưởng Quốc phòng 
Nhật Bản Nobuo Kishi 
trình bày tại hội nghị 
thượng đỉnh Đối thoại 
Shangri-La ở Singapore 
hôm 11/06/2022. 

JESSICA MAO 

Bất an về môi trường kinh 
doanh và chính trị không 

ổn định ở đại lục, ngày càng có 
nhiều tài phiệt Trung Quốc lo 
lắng về việc để lượng lớn tiền của 
họ trong nước và đang chuyển tài 
sản của họ ra ngoại quốc. Trong 
cơn sốt thuyên chuyển tài sản 
này, Singapore đã được lựa chọn 
là nơi trú ẩn an toàn số một.

Mặc dù chính phủ Singapore 
đã cố gắng hạ nhiệt thị trường 
địa ốc của mình thông qua Thuế 
Trước Bạ Bổ Sung Đối Với Người 
Mua (ABSD) – một loại thuế làm 
tăng giá địa ốc lên 30% cho người 
mua ngoại quốc – nhưng biện 
pháp này không ngăn được các 
ông trùm ngoại quốc quan tâm 
đến các tài sản của nước này.

Liên Hợp Tảo Báo (Lianhe 
Zaobao) mới đây đã đăng tải 
một bài báo về một tài phiệt 
đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc, gần đây đã mua 20 căn 
ở Canninghill Piers với giá hơn 
85 triệu SGD (khoảng 61.2 triệu 
USD). Đây là một khu chung cư 
cao cấp ở Singapore.

Trích dẫn những người 
quen thuộc với vấn đề này, Liên 
Hợp Tảo Báo tiết lộ rằng người 
mua bí ẩn này đã thanh toán 
bằng tiền chuyển từ Indonesia. 
Trong số 20 căn ông mua, một 
nửa là loại ba phòng ngủ có giá 
từ 3.1 triệu đến 3.3 triệu SGD 
(khoảng 2.25 triệu đến 2.39 
triệu USD); 10 căn còn lại là 
loại bốn phòng ngủ có giá từ 5.3 
triệu đến 5.6 triệu SGD (khoảng 
3.85 triệu đến 4.07 triệu USD).

Họ cũng cho biết người này 
đang xem xét mua thêm 10 căn 
nữa, sẽ khiến tổng chi tiêu của 
ông vượt quá 100 triệu SGD 
(khoảng 73 triệu USD). Có nghĩa 
là chỉ với giao dịch đó, chính phủ 
Singapore sẽ có thể thu được 
khoảng 30 triệu SGD (khoảng 
21.81 triệu USD) thuế trước bạ.

Những người làm việc trong 
lĩnh vực địa ốc nói với Liên Hợp 
Tảo Báo rằng nhiều tài phiệt 
ngoại quốc chọn nhập cư vào 
Singapore do những lo ngại về 
môi trường kinh doanh và chính 
trị không ổn định ở Trung Quốc. 
Vì thế, giao dịch tài sản của 
người ngoại quốc có thể cao hơn 

số liệu chính thức mà chính phủ 
Singapore công bố.

Các nhà tài phiệt Trung 
Quốc là những người nhập 
cư mới của Singapore 
Trong vài thập niên qua, 
Singapore được xem là một địa 
điểm hấp dẫn đối với các doanh 
nhân và tầng lớp trung lưu từ 
các quốc gia như Malaysia và 
Indonesia. Nhưng vùng đất 
thịnh vượng này đã được định 
hình lại với một lực lượng xâm 
nhập mới do giới siêu giàu Trung 
Quốc nhập cư vào Singapore 
trong thập niên qua.

Trong Danh Sách Tỷ Phú 
Thế Giới thường niên lần thứ 
36 của Forbes, được công bố hồi 
tháng Tư năm nay, ông Lý Tây 
Đình (Li Xiting), người sáng lập 
và là chủ tịch của Công ty Điện 
tử Y tế Mindray Thâm Quyến, 
đã trở thành người giàu nhất 
Singapore với giá trị tài sản ròng 
là 16.5 tỷ USD.

Ông Lý Tây Đình, 71 tuổi, 
một công dân đã nhập quốc 
tịch Singapore, sinh ra trong 
một gia đình bình thường ở 
tỉnh An Huy, Trung Quốc và 
tốt nghiệp Đại học Công nghệ 
Trung Quốc. Ở tuổi 40, ông Lý 
bắt đầu kinh doanh tại Thâm 
Quyến năm 1991 và đồng sáng 
lập Mindray cùng một số đồng 
nghiệp từ Công ty TNHH Công 
nghệ cao An Khoa Thâm Quyến 
(Shenzhen Anke High-tech Co., 
Ltd.) – có trụ sở chính tại Thâm 
Quyến, là nhà sản xuất thiết bị y 
tế lớn nhất Trung Quốc.

Theo danh sách của Forbes, 
bốn trong 10 người Singapore 
giàu nhất là người nhập cư 
Trung Quốc. Cụ thể là ông 
Trương Dũng (Zhang Yong), 
người sáng lập kiêm Giám đốc 
điều hành của Haidilao, một 
công ty chuyên về nhà hàng lẩu. 
Ông Trương đứng thứ sáu với 
giá trị tài sản ròng là 6 tỷ USD 
(tính đến 09/06/2022).

Ông Trương được xếp hạng là 
người giàu nhất Singapore năm 
2019 với giá trị tài sản ròng là 
13.8 tỷ USD khi đó. Với tư cách 
là “tầng lớp tinh hoa mới” ở 
Singapore, ông đã làm gián đoạn 
sự dẫn đầu của giới tinh hoa cũ 
với “vốn kiểu xưa”. Trước ông 

Trương, hai anh em ông Robert 
và ông Philip Ng, thuộc tổ chức 
phát triển bất động sản Viễn 
Đông (Far East Organization), 
được xếp hạng giàu nhất 
Singapore trong 10 năm.

Xếp thứ bảy là ông Lý Tiểu 
Đông (Li Xiaodong), thuộc Tập 
đoàn Đông Hải (Sea Limited), 
một công ty trò chơi trực tuyến 
và thương mại điện tử. Nhà đồng 
sáng lập và Giám đốc Điều hành 
Diệp Cương (Gang Ye) của Đông 
Hải đứng thứ 10, với giá trị tài 
sản ròng là 2.8 tỷ USD (tính đến 
09/06/2022). Ba nhánh chính 
của Đông Hải tập trung vào trò 
chơi, thương mại điện tử, và 
thanh toán kỹ thuật số, và các 
công ty dịch vụ tài chính Garena, 
Shopee, cũng như SeaMoney.

Những người Singapore 
gốc Hoa khác trong danh sách 
bao gồm ông Triệu Đào (Tao 
Zhao), người sáng lập Công ty 
Dược phẩm Buchang Sơn Đông 
(Shandong Buchang Pharma), 
người đứng thứ 13. Và ông 
Chung Thanh Kiên (Zhong 
Sheng Jian), người sáng lập, chủ 
tịch và giám đốc điều hành của 
Yanlord Land Group, một công 
ty phát triển địa ốc, đứng thứ 20 
với giá trị ròng 1.5 tỷ USD (tính 
đến 09/06/2022).

Ngày càng có nhiều người 
Trung Quốc giàu có thành lập các 
văn phòng gia đình ở Singapore.

Các công ty ở Singapore 
đang giúp những người giàu có 
Trung Quốc chuyển tài sản đến 
Singapore thông qua các văn 

phòng gia đình.
Văn phòng gia đình là một 

công ty tư nhân đảm nhiệm việc 
quản trị đầu tư và quản trị tài 
sản cho một gia đình giàu có. Tại 
Singapore, để thành lập một văn 
phòng gia đình thì cần bỏ ra chi 
phí ít nhất là 10 triệu SGD (tương 
đương 7.26 triệu USD).

Trước đây, lựa chọn đầu tiên 
của giới nhà giàu là Hồng Kông, 
nhưng giờ đây Singapore dường 
như là lựa chọn phổ biến hơn.

Theo số liệu từ Ban Phát triển 
Kinh tế, số lượng văn phòng gia 
đình ở Singapore đã tăng gấp 
năm lần từ năm 2017 đến 2019. 
Tỷ lệ này tăng hơn nữa trong 
thời kỳ đại dịch, và đến cuối 
năm 2020, Singapore có 400 văn 
phòng gia đình và con số này 
đang tiếp tục gia tăng.

Các dòng tiền của các văn 
phòng gia đình đổ vào Singapore, 
và các nguồn được chính phủ 
Singapore giữ kín.

Tạp chí Tài Tân (Caixin 
Media) đã đăng một bài báo hôm 
06/06, cho biết Cơ quan Tiền tệ 
Singapore đã trả lời Caixin rằng 
họ không có thẩm quyền đối với 
dữ liệu về số lượng văn phòng 
gia đình và dòng vốn tuôn vào.

Một nhà quản trị tài sản lâu 
năm ở Singapore nói với Tài Tân 
rằng “Lần này, Singapore thắng 
quá dễ dàng.”

Các công ty đại lục cũng 
chọn Singapore
Ngoài các tài phiệt đang tìm kiếm 
nơi trú ẩn an toàn, một số doanh 

nhân Trung Quốc đại lục – vì 
những lý do như thị trường Trung 
Quốc bão hòa, hoặc vì “biến 
chuyển nội bộ”– chọn khuếch 
trương hoạt động của họ ở Đông 
Nam Á và nhiều người chọn đặt 
trụ sở chính tại Singapore.

Các công ty trò chơi hàng đầu 
Tencent, ByteDance, miHoYo, 
và Yoozoo Games đã đặt trụ sở 
chính hoặc thành lập chi nhánh 
tại Singapore.

Một số doanh nghiệp công 
nghệ cũng chọn khuếch trương 
ra ngoại quốc để đối phó với rủi 
ro địa chính trị ngày càng tăng 
và các vấn đề về chuỗi cung ứng. 
Một người quen thuộc với vấn đề 
này đã nói với Tài Tân rằng một 
công ty bán dẫn Thượng Hải với 
doanh thu bán hàng năm là 1 tỷ 
USD đang có kế hoạch thiết lập 
một cấu trúc mới ở Singapore.

Hơn nữa, với các quy định 
ngày càng nhiều của Trung Cộng 
về mã kim (cryptocurrency), 
một số chuyên gia về công nghệ 
chuỗi-khối (blockchain*) chọn 
chuyển đến Singapore.

Các đối tác sáng lập của 
Boyu Capital Investment 
Management, một công ty cổ 
phần tư nhân, ông Đồng Tiểu 
Mông (Sean Tong) và Trương 
Tử Hân (Zixin Zhang) đã nhập 
cư đến Singapore và chuyển 
một số hoạt động của công ty từ 
trụ sở chính ở Hồng Kông sang 
Singapore. Công ty này được 
thành lập bởi Giang Chí Thành 
(Alvin Jiang), cháu trai của cựu 
lãnh đạo Trung Quốc Giang 
Trạch Dân.

Những người quen thuộc với 
vấn đề này nói với Wall Street 
Journal rằng Boyu bắt đầu 
chuyển đến Singapore vì lo ngại 
rằng ảnh hưởng chính trị của 
ông Giang sẽ giảm. So với Hồng 
Kông, chi nhánh Singapore sẽ là 
nơi trú ẩn an toàn để họ thoát 
khỏi sự hỗn loạn chính trị trong 
nội bộ Trung Cộng.

Chú thích: *Blockchain: là công 
nghệ chuỗi – khối, cho phép truyền 
tải dữ liệu một cách an toàn dựa 
trên hệ thống mã hóa vô cùng phức 
tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế 
toán của một công ty

Vân Du biên dịch

Giới tài phiệt Trung Quốc điên cuồng chuyển tài sản ra 
ngoại quốc; Singapore là điểm đến hàng đầu 
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Tiêm kích cơ J-15 
của Trung Quốc 
đang cất cánh từ 
sàn đáp của hàng 
không mẫu hạm 
Liêu Ninh trong 
cuộc tập trận quân 
sự ở Hoàng Hải, 
ngoài khơi bờ biển 
phía đông của 
Trung Quốc, vào 
ngày 23/12/2016.

Bộ trưởng Ngoại giao 
Trung Quốc Vương Nghị 
tham dự một cuộc họp 
báo trong phiên họp 
Quốc hội bù nhìn của 
Trung Quốc, Đại hội Đại 
biểu Nhân dân Toàn 
quốc, ở Bắc Kinh, ngày 
8/03/2018.
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Trong bối cảnh cuộc chiến 
Nga–Ukraine vẫn còn kéo dài, 

Trung Quốc đã tăng cường bang 
giao với 5 quốc gia Trung Á. Trong 
khi đó, có những kỳ vọng rằng các 
quốc gia này có thể đánh giá lại mối 
bang giao song phương của họ với 
Moscow.

Hôm 08/06, Ngoại trưởng Trung 
Quốc Vương Nghị đã tham dự cuộc 
họp ngoại trưởng C+C5 (Trung 
Quốc và năm quốc gia Trung Á) lần 
thứ ba tại Nur-Sultan, Kazakhstan 
Các quốc gia C5 gồm Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, và Uzbekistan.

Các bộ trưởng đã đạt được một 
sự đồng thuận gồm 10 điểm về hợp 
tác trong các lĩnh vực từ các dự 
án Vành Đai và Con Đường, kết 
nối giao thông khu vực, an ninh 
ở Afghanistan, kinh tế, và đầu tư 
thương mại.

Ông Vương Nghị cũng đã gặp 
Tổng thống Kazakhstan Kassym-
Jomart Tokayev trước thềm hội 

nghị thượng đỉnh, trong đó ông kêu 
gọi các quốc gia Trung Á tránh rơi 
vào “xung đột quyền lực lớn” hoặc 
buộc phải chọn bên.

Cả hai bên bày tỏ “những lo 
ngại sâu sắc về các tác động lan 
tỏa nghiêm trọng của cuộc khủng 
hoảng tại Ukraine”, Bộ trưởng 
Vương Nghị nêu rõ.

Các nhà phân tích cho biết cuộc 
chiến Nga–Ukraine đã khiến các 
quốc gia Trung Á phải “đánh giá 
lại” mối quan hệ song phương lâu 
dài của họ với Nga – đất nước đã 
hứng chịu một loạt các lệnh trừng 
phạt của phương Tây kể từ khi họ 
xâm lược Ukraine.

“Chúng tôi tin rằng các quốc gia 
Trung Á sẽ lặng lẽ tách khỏi Nga 
nếu điều đó có thể xảy ra mà không 
gây ra phản ứng, khi họ suy xét về 
cuộc xâm lược Ukraine và các thay 
đổi trong hoàn cảnh địa chính trị 
mà họ nhận thấy,” bộ phận nghiên 
cứu và phân tích của The Economist 
Group nhận định.

Công ty cố vấn Dezan Shira 
và Cộng sự (Dezan Shira and 

Associates) cho rằng “Trung Á ngày 
càng trở thành tầm quan trọng 
chiến lược đối với Trung Quốc do 
cuộc xung đột Nga–Ukraine” – điều 
đã hạn chế các liên kết chuỗi cung 
ứng trực tiếp giữa Trung Quốc và 
Liên minh Âu Châu.

Công ty này cho biết: “Hiện nay, 
các giải pháp thay thế cần tăng 
cường đầu tư vào Trung Á, cùng với 
Nga cũng là đối tác hưởng lợi và là 
đối tác trong chiến lược này.

Trung Quốc đã kiềm chế không 
lên án Nga vì cuộc xâm lược 
Ukraine, viện dẫn “những lo ngại 
chính đáng về các vấn đề an ninh” 
của Moscow để biện minh. Vào 
ngày khai mạc Thế vận hội Mùa 
đông Bắc Kinh hôm 04/02, hai quốc 
gia này đã tuyên bố một mối quan 
hệ đối tác “không giới hạn”.

Hoa Kỳ cũng đã nỗ lực để tăng 
cường bang giao với Trung Á. 
Tháng trước, phụ tá ngoại trưởng 
đặc trách các vấn đề Nam và Trung 
Á, ông Donald Lu, đã dẫn đầu phái 
đoàn Hoa Kỳ trong chuyến công 
du 5 ngày đến các nước Cộng hòa 

Trung Cộng tăng cường ảnh hưởng ở Trung Á giữa 
lúc cuộc chiến Nga–Ukraine đang tiếp diễn

Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, 
và Kazakhstan.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại 
Tajikistan, mục tiêu của chuyến 
công du nói trên là tăng cường bang 
giao của Hoa Thịnh Đốn với khu 
vực này và thúc đẩy “các nỗ lực hợp 
tác để tạo ra một khu vực Trung Á 
được kết nối, thịnh vượng, và an 
toàn hơn.”

Hồi tháng 02/2020, Hoa Thịnh 
Đốn cũng đã phát triển một chiến 
lược cho Trung Á nhằm mục đích 
“thúc đẩy các giá trị của Hoa Kỳ và 
tạo sự đối trọng với ảnh hưởng của 
các nước láng giềng trong khu vực.”

Khánh Ngọc biên dịch

Mount Nicholson là một trong những khu dân cư sang trọng đắt đỏ nhất ở Hồng Kông.
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Cuộc khủng hoảng kinh tế 
chưa từng có của Sri Lanka 

đã khiến hàng triệu người dân 
của quốc gia này cần viện trợ 
cứu sinh với tình trạng thiếu 
thuốc men thiết yếu trầm trọng 
và việc cắt điện thường xuyên 
gây nguy hiểm cho hệ thống 
chăm sóc sức khỏe của quốc gia.

Theo Liên Hiệp Quốc, gần 5.7 
triệu người dân ở Sri Lanka, bao 
gồm cả trẻ em, đang cần được hỗ 
trợ cứu sinh ngay lập tức.

Hôm 09/06, Liên Hiệp Quốc 
đã đưa ra lời kêu gọi công khai 
trên toàn thế giới để cung cấp gói 
cứu trợ trị giá 47.2 triệu USD từ 
tháng Sáu đến tháng Chín cho 
1.7 triệu người có sinh kế và an 
ninh lương thực đang gặp nhiều 
rủi ro nhất.

Bà Hanaa Singer-Hamdy, 
điều phối viên thường trú của 
Liên Hiệp Quốc tại Sri Lanka, 
cho biết: “Hệ thống chăm sóc 
sức khỏe một thời vững mạnh 
của Sri Lanka đang lâm nguy, 
sinh kế đang gặp khó khăn và 
những người dễ bị tổn thương 
nhất đang phải đối mặt với tác 
động lớn nhất.”

Liên Hiệp Quốc nêu rõ rằng 
gần 200 loại thuốc men thiết 
yếu cũng như hơn 2,700 loại 
thuốc dùng trong phẫu thuật và 
250 mặt hàng trong phòng thí 
nghiệm thông thường đã cạn 
kiệt nguồn cung cấp do chính 
phủ không có khả năng thanh 
toán cho việc nhập cảng.

UNICEF, quỹ nhi đồng của 
Liên Hiệp Quốc, nói rằng Sri 
Lanka cần 25.3 triệu USD để 
cung cấp các nhu cầu thiết yếu 
cho những trẻ em dễ bị tổn 
thương nhất của quốc gia. Họ 
cho biết 70% gia đình đã cắt giảm 
ăn uống do giá lương thực tăng.

Ông Christian Skoog, đại diện 
UNICEF tại Sri Lanka, cho biết 
cuộc khủng hoảng hiện nay đang 
“khiến các gia đình kiệt quệ” và 
cứ năm trẻ sơ sinh ở Sri Lanka 
thì có hai trẻ không được ăn 
theo chế độ ăn tối thiểu phù hợp.

Trong một dòng Tweet, ông 
cho biết: “25 loại thuốc men 
thiết yếu cho trẻ em và thai phụ 
— bao gồm cả thuốc sử dụng 
trong phòng chăm sóc đặc biệt, 
phẫu thuật và điều trị bệnh hiểm 
nghèo — dự kiến   sẽ hết trong 
hai tháng tới [và] danh sách này 
đang tăng lên. Đây là một cuộc 

chạy đua với thời gian.”
Sri Lanka có tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em cao thứ hai ở Nam 
Á ngay cả trước cuộc khủng 
hoảng kinh tế. Lạm phát lương 
thực của quốc gia này ở mức 
57.4% trong tháng Năm với tình 
trạng thiếu lương thực và nhiên 
liệu trên diện rộng, cũng như 
việc cắt điện hàng ngày.

Hàng ngàn người Sri Lanka đã 
xuống đường để phản đối sự quản 
lý yếu kém của chính phủ trong 
cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ 
nhất của quốc gia kể từ khi độc lập.

Thủ tướng đương thời 
Mahinda Rajapaksa đã từ chức 
hôm ngày 09/05 sau khi các cuộc 
biểu tình kéo dài biến thành bạo 
lực chí tử. Người kế nhiệm, ông 
Ranil Wickremesinghe, tuyên thệ 
nhậm chức thủ tướng hôm 12/05.

Hôm 07/06, ông 
Wickremesinghe cho biết Sri 
Lanka cần ít nhất 6 tỷ USD để 
duy trì trong sáu tháng tới, đồng 
thời nói thêm rằng ba tuần tới sẽ 
là “thời gian khó khăn” để quốc 
gia này có được nhiên liệu.

Ông Wickremesinghe còn 
cho biết chính phủ đang tiến 
hành các cuộc đàm phán về các 
gói cho vay với Quỹ Tiền tệ Quốc 

tế và các đối tác cho vay như Ấn 
Độ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo tin tức địa phương, hôm 
10/06, Ấn Độ đã mở rộng hạn mức 
tín dụng trị giá 55 triệu USD cho 
Sri Lanka để giúp tài trợ chi phí 
nhập cảng 65,000 tấn phân urê.

Sri Lanka cũng đã yêu cầu 
Trung Quốc sửa đổi các điều khoản 
của cơ sở hoán đổi nhân dân tệ trị 
giá 1.5 tỷ USD mà quốc gia này đã 
ký năm ngoái, trong đó quy định 
rằng tiền này chỉ có thể được sử 
dụng với điều kiện Sri Lanka có 
đủ dự trữ ngoại hối cho ba tháng.

Ông Wickremesinghe nói với 

quốc hội: “Chúng ta sẽ không 
thể vay nợ theo điều kiện đó,” và 
nói thêm rằng quốc gia đã không 
còn dự trữ ngoại hối trong ba 
tháng kể từ khi khoản vay được 
thực hiện.

Quốc gia này đang trên bờ 
vực phá sản, với dự trữ ngoại hối 
giảm mạnh 70% trong hai năm 
qua và 25 tỷ USD nợ ngoại quốc 
đáo hạn trong năm năm.

Hôm 12/04, chính phủ nước 
này cho biết rằng họ đang tạm 
ngừng hoàn trả nợ ngoại quốc.

Khánh Ngọc biên dịch

BRYAN JUNG 

Hôm 09/06, Ngân hàng 
Trung ương Âu Châu tuyên 

bố chấm dứt chính sách tiền tệ 
nới lỏng kéo dài hàng thập niên 
của mình với một loạt các đợt 
tăng lãi suất bắt đầu từ tháng tới 
– nhằm giảm lạm phát cao trong 
toàn khối.

Ngân hàng trung ương sẽ 
chấm dứt chính sách mua trái 
phiếu trước đây của mình, 
Chương trình mua tài sản [công 
khố phiếu], vốn là công cụ kích 
thích chính của ngân hàng kể từ 
cuộc khủng hoảng nợ khu vực 
đồng euro, và sẽ bắt đầu tăng lãi 
suất, đầu tiên với mức tăng 0.25 
điểm phần trăm vào tháng Bảy, 
sau đó là một mức lớn hơn vào 
tháng Chín.

ECB xác nhận: “Hội đồng 
thống đốc dự định nâng các mức 
lãi suất chính của ECB lên 25 
điểm cơ bản [0.25%] tại cuộc họp 
chính sách tiền tệ vào tháng Bảy, 
và thêm rằng họ dự kiến   sẽ tăng 
các mức lãi suất chính của ECB 
một lần nữa vào tháng Chín.”

Các quan chức ECB vẫn đang 
tranh luận về việc ngân hàng 

nên quyết liệt như thế nào đối 
với lạm phát, với nhiều thành 
viên hội đồng quản trị thúc đẩy 
tăng nửa điểm trong cuộc họp 
tiếp theo, tương tự như hành 
động gần đây của Cục Dự trữ 
Liên bang [Hoa Kỳ].

Giá cả tăng nhanh đang tác 
động mạnh đến nền kinh tế Âu 
Châu và có nguy cơ biến thành 
một cuộc khủng hoảng tài chính.

Chi phí năng lượng tăng vọt 
– được kích khởi do cuộc xung 
đột của Nga với Ukraine –  đang 
làm tổn thương các gia đình trên 
khắp Âu Châu, trong đó các 
chính phủ phải chi hàng tỷ euro 
để ngăn chặn đà tăng giá.

ECB kỳ vọng lạm phát trung 
hạn sẽ cao hơn hoặc bằng mục 
tiêu trong suốt thời gian còn lại 
của năm, trong bối cảnh nền 
kinh tế đang tăng trưởng chậm 
lại do áp lực giá cả mà cuộc xung 
đột gây ra.

Lạm phát trong khu vực đồng 
euro đã tăng lên mức cao kỷ lục 
8.1% vào tháng trước và đang 
tiếp tục tăng.

Ngân hàng trung ương đã tăng 
dự báo lạm phát khu vực đồng 
euro cho năm 2022 từ 5.1% lên 

6.8% và lạm phát sẽ giảm xuống 
3.5% năm 2023 và 2.1% năm 2024.

Giám đốc ECB Christine 
Lagarde cho biết: “Nếu triển 
vọng lạm phát trung hạn vẫn 
tồn tại hoặc xấu đi, mức tăng lớn 
hơn sẽ là thích đáng tại cuộc họp 
tháng Chín.”

Ngân hàng trung ương dự 
đoán tăng trưởng giá trung bình 
2.1% vào năm 2024, cao hơn mục 
tiêu 2% của họ.

Bà nói: “Vì vậy, nếu quý vị ở 
mức 2.1% vào năm 2024 hoặc xa 
hơn thì mức điều chỉnh tăng sẽ 
cao hơn, câu trả lời là đúng.”

Bà Lagarde nói rằng lãi suất 

tiền gửi của ECB hiện ở mức âm 
0.5% và tỷ lệ này sẽ được nâng 
lên bằng 0 hoặc nhỉnh hơn một 
chút vào tháng Chín.

Ngân hàng trung ương đã 
không tăng lãi suất trong 11 
năm, và lãi suất huy động đã ở 
mức âm kể từ năm 2014.

Giám đốc ngân hàng cho biết 
chính sách mới sẽ [được điều 
chỉnh] linh hoạt trong các điều 
kiện căng thẳng và ECB sẽ cam 
kết tái đầu tư số tiền thu được 
từ các trái phiếu đáo hạn được 
nắm giữ trong Chương trình 
Mua Khẩn cấp thời Đại dịch của 
mình trong trường hợp xảy ra 
một cuộc khủng hoảng khác.

Bà Lagarde cho biết: “Không 
có mức tăng lãi suất cụ thể, hoặc 
lãi suất cho vay hoặc chênh lệch 
lợi suất trái phiếu có thể kích 
hoạt điều này hoặc điều kia một 
cách vô điều kiện,” bà Lagarde 
nói về thời điểm mà sự linh hoạt 
như vậy sẽ bắt đầu.

Bà tiếp tục nói rằng, “Chúng 
tôi sẽ xác định trên cơ sở hoàn 
cảnh, quốc gia, cách thức và thời 
điểm rủi ro đó có thể xảy ra và 
chúng tôi sẽ ngăn chặn nó.”

Thị trường đang dự đoán 

một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ 
từ 135 đến 150 điểm cơ bản vào 
cuối tháng Mười Hai, với các biện 
pháp vượt quá 25 điểm cơ bản tại 
mỗi cuộc họp từ tháng Bảy trở đi.

Các dự báo về tăng trưởng 
GDP thực tế hàng năm ở khu 
vực đồng tiền chung Âu Châu đã 
giảm xuống 2.8% cho năm 2022 
và giảm xuống 2.1% trong hai 
năm tới.

Ngân hàng Barclays dự đoán 
về một cuộc suy thoái nhẹ ở EU 
vào mùa thu năm nay, sau khi chi 
tiêu trong kỳ nghỉ hè giảm sút.

Dự báo gần đây của Ngân 
hàng Thế giới và Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển Kinh tế đang 
làm dấy lên lo ngại về lạm phát 
đình trệ, trong bối cảnh chiến sự 
ở Ukraine làm suy yếu niềm tin 
của nhà đầu tư và sự gián đoạn 
chuỗi cung ứng ở Trung Quốc 
tiếp tục gây ra những chậm trễ 
trong sản xuất.

Đồng euro tăng so với đồng 
USD với các thông tin từ ECB, 
tăng 0.5% lên 1.0767 USD, cao 
nhất kể từ hôm 31/05.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Vân Du biên dịch

DANIEL Y. TENG 

Ngoại trưởng Campuchia đã 
bác bỏ “những cáo buộc vô 

căn cứ” [nhưng] hiển nhiên rằng 
chính quyền Trung Quốc đang 
tìm cách xây dựng một căn cứ 
hải quân trên bờ biển của nước 
này – làm cứ điểm hải quân ở hải 
ngoại thứ hai của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Prak Sokhonn 
nói với Ngoại trưởng Úc Penny 
Wong rằng chính phủ Campuchia 
sẽ tuân thủ hiến pháp của nước 
mình là không cho phép căn 
cứ hoặc sự hiện diện quân sự 
của ngoại quốc trên lãnh thổ.

Theo một tuyên bố hôm 
07/06, “Việc cải tạo căn cứ này 
chỉ nhằm mục đích tăng cường 
năng lực hải quân của đất nước 
để bảo vệ sự toàn vẹn hàng hải 
và chống tội phạm.”

“Ông Sokhonn đề cập tới 
cử chỉ đẹp của chính phủ 

Campuchia khi cho phép các 
tùy viên quân sự ngoại quốc tại 
Phnom Penh tới thăm Căn cứ 
Hải quân Ream; đây là hành 
động chưa từng có trong thực tế 
đối với bất kỳ quốc gia nào liên 
quan đến căn cứ quân sự của họ.”

Theo Washington Post, hai 
quan chức phương Tây ẩn danh 
tiết lộ rằng Trung Cộng đã bí mật 
xây dựng một cơ sở hải quân trên 
bờ biển phía nam Campuchia, 
đối diện với Vịnh Thái Lan.

Việc sắp đặt này đối với Căn 
cứ Hải quân Ream cho thấy 
Campuchia cho phép Bắc Kinh 
độc quyền tiếp cận “một phần” 
căn cứ này.

Những quan chức này tiết lộ 
rằng Bắc Kinh và Phnom Penh 
đã cố gắng hết sức che giấu sự 
hiện diện của các lực lượng 
Trung Quốc.

Hiển nhiên là các phái đoàn 
ngoại quốc chỉ được phép tiếp 

cận các địa điểm đã được chấp 
thuận trước, và trong các chuyến 
thăm này, nhân sự Trung Quốc 
mặc đồng phục giống với người 
đồng cấp Campuchia của họ để 
tránh bị nghi ngờ.

Khi các quan chức Hoa Kỳ đến 
thăm địa điểm này, việc di chuyển 
của họ bị hạn chế rất nhiều.

Đây sẽ là căn cứ hải quân ở 
hải ngoại thứ hai của Bắc Kinh 
cùng với căn cứ đầu tiên ở quốc 
gia Đông Phi Djibouti.

Sự hiện diện ở Campuchia sẽ 
mở rộng ảnh hưởng của Quân 
đội Giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc – Hải quân, từ Biển Đông 
trực tiếp tiến vào trung tâm 
Đông Nam Á.

Tin tức về sự hiện diện ở 
Campuchia xuất hiện sau khi 
Bắc Kinh ký một hiệp ước an 
ninh với Quần đảo Solomon hồi 
tháng Tư, có thể mở đường cho 
Trung Cộng đóng quân, vũ khí, 

và tàu hải quân ở khu vực Nam 
Thái Bình Dương – chỉ cách 
thành phố Cairns phía bắc của 
Úc 1,700 km.

Hôm 07/06, Thủ tướng Úc 
Anthony Albanese cho biết điều 
này là “đáng lo ngại” và chính 
phủ của ông sẽ nói chuyện với 
phía Campuchia về vấn đề này.

Hãng thông tấn AP của Úc 
cho biết ông Albanese nói với 
các phóng viên ở Indonesia rằng, 
“Chúng tôi thường xuyên liên 
lạc với chính phủ Campuchia, 
và chúng tôi luôn được bảo đảm 

rằng không quân đội ngoại quốc 
nào được phép độc quyền tiếp 
cận Ream.”

Ông cho biết thêm: “Chúng 
tôi đã biết về hoạt động của Bắc 
Kinh tại Ream trong một thời 
gian, và chúng tôi khuyến khích 
Bắc Kinh minh bạch về ý định 
của họ và bảo đảm các hoạt động 
của họ ủng trợ an ninh và ổn 
định trong khu vực”.

Bản tin có sự đóng góp của 
Aldgra Fredly
Cẩm An biên dịch
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Ngân hàng Trung ương Âu Châu tăng lãi suất để chống lạm phát

Campuchia chỉ trích các tin tức về căn cứ
hải quân Trung Quốc trên bờ biển của họ

Khi 2 loại thuốc bạn đang sử dụng 
không hợp với nhau 

với bác sĩ Google. Nếu đó là từ một trang 
web y tế có uy tín, vậy thì bạn hãy làm 
việc với bác sĩ này. Và tập đoàn khổng 
lồ IBM thực sự đang làm việc với bác sĩ 
Watson (trí tuệ nhân tạo y khoa) để cung 
cấp thông tin y tế như vậy. Hãy chắc chắn 
rằng bạn có một danh sách đầy đủ tất cả 
các loại thuốc bạn đang dùng. Dược sĩ 
của bạn nên sẵn sàng xem xét mọi thứ 
bạn đang sử dụng. Hầu hết các dược sĩ 
giỏi biết nhiều hơn về những tương tác 
thuốc có thể có này hơn bác sĩ của bạn. 
Một số loại thuốc bạn đang sử dụng có 
thể đã được bác sĩ khác ở chuyên khoa 
khác kê đơn mà bác sĩ của bạn không 
quen thuộc. Bạn phải biết mọi thứ bạn 
đang dùng và những tương tác bất lợi có 
thể xảy ra với những loại thuốc đó.

Tôi là một người ủng hộ y học lão 
khoa nhiệt thành. Đây là một lĩnh vực y 
học tương đối mới, chuyên sâu về người 
lớn tuổi. Khi già đi, chúng ta sẽ gặp nhiều 
tình trạng bệnh lý cần sự chăm sóc phối 
hợp. Chúng ta dùng nhiều loại thuốc có 
thể có phản ứng bất lợi giữa thuốc với 
thuốc. Hầu hết những phản ứng này 

có thể tránh được nếu chúng 
ta dành thời gian để phân tích 
những gì chúng ta đưa vào cơ 
thể. Các bác sĩ lão khoa sẽ làm 
việc với bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội 
khoa của bạn, hoặc họ có thể là 
bác sĩ chăm sóc chính của bạn. 
Và chúng ta đừng tin vào tất cả 
những gì chúng ta thấy trên TV 
về một loại thuốc hoặc chất bổ 
sung mới. Quá nhiều thứ tốt có 
thể chuyển thành thứ xấu.

Bây giờ, nếu bạn dùng hai 
viên Aspirin, hãy bảo đảm rằng 

bạn không uống bốn viên Motrins và tám 
viên magnesium cho chứng đau đầu đó. 
Nếu không, bạn có thể thấy mình đang 
ngồi trên toilet mà gọi điện thoại cho tôi 
vào buổi sáng.

Tiến sĩ Peter Weiss là khách mời thường 
xuyên của các đài truyền hình địa phương 
và quốc gia, báo chí và đài phát thanh. 
Ông là phụ tá giáo sư lâm sàng sản phụ 
khoa tại Trường Y David Geffen tại UCLA 
trong 30 năm. Ông cũng là cố vấn chăm 
sóc sức khỏe quốc gia cho chiến dịch tranh 
cử tổng thống năm 2008 của thượng nghị 
sĩ John McCain.

Minh Nguyệt biên dịch

PETER WEISS 

C
ác phản ứng có hại của 
thuốc là phổ biến, nguy 
hiểm, và có thể tránh được.

J.T. là một bệnh nhân 
nam 66 tuổi bị bệnh tim, cần 

thuốc làm loãng máu để giảm nguy cơ bị 
một cơn đột quỵ khác. Lần đột quỵ trước 
may mắn thay là một cơn nhẹ, nhưng 
ông được phát hiện có mảng bám tích tụ 
đáng kể trong mạch vành.

J.T. là một người đàn ông rất thông 
minh, thành đạt, làm việc chăm chỉ, và 
muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh. 
Ông thường đọc các quảng cáo và các 
bài báo về vai trò tuyệt vời của acid béo 
omega-3 trong việc giúp giảm cholesterol 
xấu và giảm thiểu mảng bám trong động 
mạch. Nếu một viên tốt, thì ba viên sẽ tốt 
hơn, ông nghĩ vậy.

Vài tuần sau, J.T vào phòng cấp cứu 
với những cơn đau bụng và nôn ra máu. 
Thời gian máu bị đông của ông được phát 
hiện là quá lâu và ông bị loét tá tràng. Ban 
đầu, các bác sĩ không biết vì sao, nhưng 
nhanh chóng nhận ra rằng J.T. đang dùng 
3 gram axit béo omega, thay vì 1 gram. 
Khi dùng chung với thuốc làm loãng 
máu, điều này có thể dẫn đến kết cục 
xấu, và ông ấy đã ở trong trường hợp này. 

Vào năm 2020, các công ty dược phẩm 
đã chi 6.58 tỷ USD cho quảng cáo trực 
tiếp đến người tiêu dùng (DTC). Trung 
tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid ước 
tính rằng chi tiêu thuốc theo toa ở Hoa 
Kỳ là 335 tỷ USD trong năm 2018, và con 
số đó chỉ tính thuốc bán lẻ.

J.T. là một trường hợp quá phổ biến 
của sự tác động giữa thuốc với nhau. 
Điều này không chỉ xảy ra với thuốc kê 
toa mà còn với thuốc không kê toa, bao 
gồm cả  thảo dược.

Có ba loại tương tác cơ bản khi dùng 
thuốc. Đó là tương tác giữa thuốc với 
thuốc, tương tác giữa thuốc với thức ăn, 
và tương tác giữa thuốc và tình trạng 
bệnh tật. Một nghiên cứu ở Vương 
quốc Anh cho biết 6.5% tổng số ca nhập 
viện là do tương tác thuốc. Tại Hoa Kỳ, 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh (CDC) cho biết, “Các tác 
dụng phụ của thuốc gây ra khoảng 1.3 
triệu lượt khám tại khoa cấp cứu mỗi 
năm.” Điều đáng chú ý là 40% người Mỹ 
trên 65 tuổi dùng từ 5 loại thuốc trở lên. 
Hiện tượng này cũng được tìm thấy khá 

thường xuyên trong các viện dưỡng lão.
Chúng ta đang bị các quảng cáo về lợi 

ích của một số loại thuốc tấn công mỗi ngày. 
Chúng ta có thể thấy một diễn viên ca ngợi 
một loại thuốc đặc biệt cho một căn bệnh 
cụ thể, mà từ đó anh ta hoặc cô ta dường 
như được chữa khỏi một cách kỳ diệu, 
chỉ đơn giản bằng cách uống thuốc này.

Nam diễn viên nói rằng bạn nên yêu 
cầu bác sĩ kê toa thuốc này đi. Chẳng 
hề nhắc rằng thuốc này có thể gây ra đủ 
kiểu tác dụng phụ, và rằng [hiệu quả] đó 
là chưa tính đến sự tương tác giữa  thuốc 
đó với loại thuốc khác mà bạn có thể 
đang sử dụng. 

Tuy nhiên, thực tế là các phản ứng 
có hại của thuốc (ADR: Adverse Drug 
Reactions) khá phổ biến và không giống 
như các tác dụng phụ. Một tác dụng phụ 
thường nhẹ và không bất ngờ, chẳng hạn 
như đau bụng hoặc khô miệng. Phản 
ứng ngoài ý muốn thì không lường trước 
được và nghiêm trọng hơn, chẳng hạn 
như chảy máu, giảm huyết áp, chóng mặt 
hoặc suy thận. Nhiều ADR có thể phòng 
ngừa được tùy thuộc vào nguyên nhân.

L.Z. là một phụ nữ 68 tuổi, 
đang điều trị bằng liệu pháp 
hormone thay thế. Bà được kê toa 
estrogen và progesterone. Liệu 
pháp điều trị này ban đầu khá 
hiệu quả nhưng sau đó bà bắt 
đầu bị ra máu âm đạo. Ra máu 
trong thời kỳ mãn kinh là không 
bình thường và cần được khám. 
Bà đã ngừng dùng progesterone 
vì khó chịu ở dạ dày, nhưng bà 
vẫn tiếp tục sử dụng estrogen.

Trường hợp này thì ngược 
lại với trường hợp tương tác 
giữa thuốc với thuốc. Bà phải dùng 
progesterone để bảo vệ tử cung khỏi 
estrogen. Đôi khi, chúng tôi kết hợp 
thuốc là có lý do.

Thuốc và các tương tác của thuốc có 
thể nhanh chóng khiến chúng tôi bối rối, 
và chúng tôi thường không có câu trả 
lời rõ ràng cho lý do vì sao một số vấn 
đề nhất định lại xuất hiện. Có một giải 
pháp tương đối đơn giản, nhưng sẽ tốn 
thời gian và sức lực của bạn, của bác sĩ 
và dược sĩ.

Giải pháp đó là nghiên cứu và hiểu rõ 
tình trạng sức khỏe và bệnh tật của bạn, 
các loại thuốc, và các phương pháp trị 
liệu khác mà bạn có thể muốn thử.

Đây là nơi mà tôi không gặp vấn đề gì 

Một tác dụng phụ 
thường thì nhẹ và 

không bất ngờ, 
chẳng hạn như đau 

bụng. Một phản ứng 
bất lợi thì không 

được mong đợi và 
khá nặng, chẳng hạn 

như suy thận. 

Thuốc và các tương tác của 
thuốc có thể nhanh chóng 
khiến chúng tôi bối rối, và 
chúng tôi thường không có 
câu trả lời rõ ràng cho lý do 
vì sao một số vấn đề nhất 
định lại xuất hiện.

Ảnh tư liệu: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương 
Âu Châu Christine Lagarde nói tại một cuộc 
họp báo sau cuộc họp về tiền tệ của Hội 
đồng Thống đốc tại Frankfurt, Đức hôm 
10/03/2022.

Các thủy thủ 
hải quân Trung 
Quốc diễn 
hành theo đội 
hình trong một 
cuộc duyệt 
binh kỷ niệm 
70 năm Ngày 
thành lập chế 
độ cộng sản 
Trung Quốc 
tại Quảng 
trường Thiên 
An Môn năm 
1949 ở Bắc 
Kinh, Trung 
Quốc hôm 
01/10/2019.

Các bác sĩ và y tá của bệnh viện Nhi Lady Ridgeway cầm biểu ngữ trong cuộc biểu tình im lặng 
chống lại tình trạng thiếu hụt các mặt hàng dược phẩm ở Colombo, hôm 19/04/2022. 

Bạn phải biết 
mọi thứ bạn 
đang dùng và 
những tương 
tác bất lợi có thể 
xảy ra với những 
loại thuốc đó.

Liên Hiệp Quốc: Gần 5.7 triệu người Sri Lanka rất cần viện trợ cứu sinh
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• Magnesium
• Vitamin K2
• Calcium

Bốn chất dinh dưỡng này: vitamin 
D và K2, calcium và magnesium; tất 
cả đều hoạt động song song và mỗi 
chất cần có đủ lượng để hoạt động tối 
ưu. Thiếu cân bằng giữa bốn chất dinh 
dưỡng này là lý do vì sao việc bổ sung 
calcium có liên quan đến việc tăng nguy 
cơ đau tim và đột quỵ, và vì sao một số 
người gặp phải các triệu chứng ngộ độc 
vitamin D. Dưới đây là tóm tắt về một 
số mối tương quan quan trọng nhất giữa 
các chất dinh dưỡng này:

Thừa vitamin D kết hợp với thiếu 
vitamin K2 có thể gây ra tình trạng 
hấp thụ quá mức calcium, do đó có thể 
dẫn đến lắng đọng calcium trong tim 
và thận của bạn. Một phần lý giải cho 
những tác dụng phụ bất lợi này là do 
vitamin K2 giữ calcium ở vị trí thích 
hợp – trong răng và xương của bạn 
cũng như ngăn ngừa calcium tích tụ ở 
các mô mềm và động mạch.

Trong khi tỷ lệ tối ưu giữa vitamin D 
và vitamin K2 vẫn chưa được thiết lập, 
việc bổ sung khoảng 100–200 mcg K2 
là có lợi. Các dấu hiệu cho thấy thiếu 
vitamin K2 bao gồm loãng xương, bệnh 
tim, và tiểu đường. Bạn cũng có nhiều 
khả năng bị thiếu nếu bạn hiếm khi ăn 
thực phẩm giàu vitamin K2 (xem danh 
sách bên dưới).

Vôi hóa mạch máu cũng là một 
tác dụng phụ của lượng magnesium 
thấp, vì vậy khi bổ sung vitamin D3, 
bạn cần bổ sung cả vitamin K2 và 
magnesium để bảo đảm mọi thứ hoạt 
động đúng mực.

Duy trì tỷ lệ calcium–magnesium 
thích hợp cũng rất quan trọng, vì 
magnesium giúp giữ calcium trong 
tế bào của bạn để chúng có thể hoạt 
động tốt hơn. Dựa trên nhu cầu sức 
khỏe cá nhân của bạn, tỷ lệ calcium–
magnesium lý tưởng có thể thay đổi từ 
1–1 đến tối ưu 1–2.

Magnesium và vitamin K2 cũng bổ 
sung cho nhau, vì magnesium giúp giảm 
huyết áp – một yếu tố quan trọng của 
bệnh tim.

Ăn uống đa dạng và tiếp xúc với 
ánh nắng mặt trời hợp lý
Mặc dù các viên bổ sung có thể hữu ích 
trong một số trường hợp, nhưng cách tốt 
nhất và an toàn nhất là chỉ cần ăn nhiều 
thực phẩm giàu calcium, magnesium, và 
vitamin K2, cùng với việc tiếp xúc với 
ánh nắng mặt trời vừa đủ.

Dinh dưỡng có nguồn gốc từ thực 
phẩm thường sẽ có lợi nhất và điều này 
đặc biệt đúng với calcium. Khi bạn uống 
một dạng calcium ngoại lai sinh học 
hoặc khi khả năng điều hướng calcium 
đến đúng vị trí của cơ thể bạn bị suy 
giảm (như khi bạn thiếu vitamin K2 và/
hoặc magnesium), calcium sẽ lắng đọng 
ở nơi không nên có, chẳng hạn như 
trong động mạch của bạn.

Cơ thể bạn có thể sử dụng calcium 
một cách chính xác nếu đó là calcium có 
nguồn gốc thực vật. Dưới đây là tóm tắt 
ngắn gọn về các loại thực phẩm được biết 
đến là có nhiều  dưỡng chất quan trọng:

Vitamin K2: Các sản phẩm động vật 
hữu cơ được cho ăn cỏ như trứng và bơ, 
thực phẩm lên men như natto, pa-tê gan 
ngỗng và các loại phô mai giàu vitamin 
K2 như Brie và Gouda

Magnesium: Hạnh nhân và hạt 
điều, chuối, bông cải xanh và cải bruxen, 
gạo lứt, lòng đỏ trứng gà [thả rông], hạt 
lanh, sữa tươi từ bò ăn cỏ, nấm, hạt bí 
ngô, hạt vừng, hạt hướng dương và các 
loại rau lá xanh, đặc biệt là rau spinach, 
rau Swiss chard, rau turnip, rau củ cải 
đường, rau cải thìa, cải xoăn, Bok Choy, 
và xà lách Romaine.

Calcium: Sữa tươi nguyên chất từ bò 
ăn cỏ (ăn thực vật), rau lá xanh, phần cùi 
trắng của vỏ trái cây họ cam quýt, hạt 
carob, và cỏ lúa mì (wheatgrass).

Tiến sĩ Joseph Mercola là người sáng lập 
Mercola.com. Ông là bác sĩ chấn thương 
chỉnh hình và là tác giả có nhiều sách bán 
chạy nhất, nhận nhiều giải thưởng trong 
lĩnh vực sức khỏe tự nhiên. Tầm nhìn cốt 
lõi của ông là thay đổi mô hình y tế hiện 
đại bằng cách cung cấp cho mọi người 
nguồn tài nguyên quý giá để giúp họ kiểm 
soát sức khỏe của mình. 

Thu Anh biên dịch

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

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

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.

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

nguy cơ COVID-19. Tác dụng này chủ 
yếu nhờ vào khả năng giảm sự tồn tại 
và sao chép của virus SARS-CoV-2, giảm 
nguy cơ “bão cytokine” bằng cách giảm 
sản xuất cytokine tiền viêm và tăng sản 
xuất cytokine chống viêm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy mức 
vitamin D cao hơn có thể giúp ngăn ngừa 
và/hoặc điều trị các chứng như:

• Hội chứng khô mắt và thoái hóa 
điểm vàng 

• Các bệnh tự miễn dịch, gồm cả bệnh 
vẩy nến

• Bệnh đường tiêu hóa 
• Các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả 

cúm và HIV 
• Các bệnh thấp khớp do viêm như viêm 

khớp dạng thấp
• Loãng xương và gãy xương hông
• Các bệnh thần kinh như bệnh 

Alzheimer và bệnh động kinh. 
• Lupus 
• Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn
• Té ngã, gãy xương, sức khỏe răng 

miệng và hơn thế nữa 
• Béo phì
• Các bệnh thoái hóa thần kinh, bao 

gồm cả bệnh đa xơ cứng (MS). 

Đánh giá mức độ vitamin D và 
magnesium của bạn
Hãy nhớ rằng cách duy nhất để xác định 
1) mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời 
là đủ và/hoặc 2) lượng vitamin D3 bạn 
cần bổ sung là: Đo mức vitamin D của 
bạn, lý tưởng là hai lần một năm.

Để đánh giá mức magnesium của 
bạn, hãy xét nghiệm mức magnesium 
trong hồng cầu và theo dõi các dấu hiệu 
và triệu chứng của việc thiếu magnesium 
để xác định lượng magnesium bạn cần. 

Ngoài ra, potassium (kali) và calcium 
thấp cũng là những dấu hiệu phổ biến 
trong kết quả xét nghiệm cho thấy tình 
trạng thiếu magnesium.

Sự phối hợp giữa vitamin D, 
calcium, magnesium, và vitamin K2
Khi bổ sung, cũng nên nhớ tính đến hiệu 
ứng tổng thể với các chất dinh dưỡng 
khác. Nếu bạn dùng vitamin D liều cao, 
bạn cũng có thể cần phải tăng lượng:
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Ước tính có khoảng một 
nửa tổng dân số đang ăn 
uống thiếu magnesium.

Vitamin D và K2, calcium 
và magnesium – tất cả đều 

hoạt động song song.

Những thực phẩm giàu 
magnesium như hạnh nhân 

và hạt điều, chuối, bông 
cải xanh và cải bruxen, gạo 
lứt, lòng đỏ trứng gà [thả 

rông], hạt lanh, sữa tươi từ 
bò ăn cỏ,...

Lượng magnesium cao hơn làm 
giảm nguy cơ thiếu Vitamin D
Magnesium đóng vai trò thiết yếu trong 
quá trình tổng hợp và chuyển hóa vitamin 
D, và việc bổ sung magnesium về căn 
bản đã làm đảo ngược tình trạng kháng 
điều trị vitamin D ở những bệnh nhân 
còi xương – với chứng kháng vitamin 
D phụ thuộc magnesium (magnesium-
dependent vitamin-D-resistant)… Việc 
uống magnesium liều cao toàn phần có 
liên quan đến sự giảm đáng kể nguy cơ 
thiếu hụt (D-deficiency), và nạp thêm 
magnesium qua thực phẩm/viên bổ sung 
làm giảm đáng kể nguy cơ không đủ 
vitamin D (insufficient).

Hơn nữa, mối liên hệ của 25(OH)
D huyết thanh với tỷ lệ tử vong, đặc 
biệt là do bệnh tim mạch và ung thư 
đại trực tràng, được thay đổi do lượng 
magnesium, và mối liên hệ đảo ngược chủ 
yếu xuất hiện ở những người uống lượng 
magnesium nhiều hơn mức trung bình. 

Vitamin D làm giảm nguy cơ tử 
vong do bệnh tim
Vitamin D, một loại hormone steroid, rất 
quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiều 
bệnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
bệnh tiểu đường loại 2, thoái hóa điểm 
vàng do tuổi tác (nguyên nhân hàng đầu 
gây mù lòa), bệnh Alzheimer, bệnh tim 
và hơn một chục loại ung thư (bao gồm 
cả ung thư da). Vitamin D cũng thể hiện 
khả năng chống nhiễm trùng trong điều 
trị bệnh lao, viêm phổi, cảm lạnh, và cúm.

Các nghiên cứu cũng đã tìm ra mối 
liên quan giữa hàm lượng vitamin D 
cao hơn với  tỷ lệ tử vong giảm do mọi 
nguyên nhân. 

Thiếu vitamin D có thể làm tăng 
nguy cơ nhiễm COVID-19 của bạn 
lên 12 lần
Nhiều bằng chứng chứng minh rằng 
vitamin D có vai trò quan trọng trong sự 
điều hòa hệ thống miễn dịch, giúp giảm 

Magnesium 
đóng vai trò thiết 
yếu trong quá 
trình tổng hợp 
và chuyển hóa 
vitamin D.
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Magnesium là khoáng chất 
phong phú thứ tư trong 
cơ thể, và cũng là thành 
phần cần thiết để kích 

hoạt vitamin D. Nếu không có đủ lượng 
magnesium, cơ thể bạn không thể sử 
dụng vitamin D mà bạn uống vào.

Điều này quả thật có thể giải thích 
vì sao có người cần liều vitamin D khá 
cao để tối ưu hóa hàm lượng vitamin D 
của họ. Có lẽ chỉ đơn giản là do họ không 
có đủ lượng magnesium trong cơ thể để 
kích hoạt vitamin D. 

Người ta đang bổ sung vitamin 
D nhưng không nhận ra nó được 
chuyển hóa như thế nào. Nếu không 
có magnesium, vitamin D không thực 
sự hữu ích. Vì thế, tiêu thụ một lượng 
magnesium tối ưu, người ta có thể giảm 
nguy cơ thiếu hụt vitamin D và giảm phụ 
thuộc vào viên uống bổ sung vitamin D.

Nếu không có magnesium, các 
chất bổ sung vitamin D có thể 
không hiệu quả
Có tới 50% người Mỹ đang uống thêm 
vitamin D bổ sung có thể không nhận 
được lợi ích đáng kể vì vitamin D chỉ 
Bổ sung vitamin D có thể làm tăng mức 
calcium và phosphate nhưng họ vẫn 
thiếu vitamin D. Mọi người có thể bị vôi 
hóa mạch máu nếu mức magnesium của 
họ không đủ cao. Và những bệnh nhân 
có mức magnesium tối ưu cần bổ sung 
ít vitamin D hơn để đạt được đủ mức 
vitamin D. 

Trong khi lượng magnesium được 
khuyến nghị hàng ngày là 420 mg đối 
với nam và 320 mg đối với nữ, thì cách 
ăn uống tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ chỉ chứa 
khoảng 50% lượng đó.

Ước tính có khoảng một nửa tổng dân 
số đang ăn uống thiếu magnesium.

Không có magnesium, thì việc bổ sung 
vitamin D có thể phản tác dụng

Magnesium là khoáng 
chất phong phú thứ tư 
trong cơ thể, và cũng là 
thành phần cần thiết để 
kích hoạt vitamin D.
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Nhiều yếu tố môi trường và 
bệnh tật có thể làm thay đổi 
mức đường huyết.

Căng thẳng quá mức
Căng thẳng đang là một bệnh dịch trong xã 
hội hiện đại bận rộn của chúng ta. Từ "căng 
thẳng" không còn là từ chỉ dùng trong 
công ăn việc làm của chúng ta mà là một 
thuật ngữ liên quan đến mọi thứ. Người 
ta “căng thẳng” về những thứ được xem là 
để giúp chống lại căng thẳng – những điều 
thú vị và vui vẻ như bạn bè, gia đình, kỳ 
nghỉ, và chăm sóc cơ thể và sức khỏe của 
chúng ta! Nhiều người liên kết bận rộn 
với căng thẳng và để tôi nói với bạn, mọi 
người đều "bận!" Nhiều việc mà một thời 
từng đem lại cho chúng ta niềm vui, đã 
được thêm vào danh sách “việc cần làm”.

Điều này nghe có vẻ vô hại, nhưng việc 
luôn bị “căng thẳng” sẽ khiến cơ thể tiết 
ra hormone làm tăng lượng đường trong 
máu. Mặc dù điều này phổ biến hơn ở 
bệnh nhân tiểu đường loại 2, nhưng nó 
cũng phổ biến ở những người không bị 
bệnh tiểu đường. Ngoài ra, căng thẳng còn 
gây ra những tác dụng phụ tiêu cực khác 
cho tim, óc, và cơ thể của bạn! Điều quan 
trọng là bạn nên chú ý dành thời gian thực 
hành các kỹ thuật thả lỏng với hít thở 
sâu, và tập thể dục để giảm căng thẳng.

Thuốc cảm cúm và cảm lạnh 
thông thường
Thuốc cảm thường chứa pseudoephedrine 
hoặc phenylephrine; cũng như đường và/
hoặc alcohol. Những thành phần này có 
thể làm tăng lượng đường huyết của bạn. 

Thuốc kháng histamin không gây ra 
vấn đề về lượng đường trong máu. Nếu 
bạn mua thuốc cảm không kê đơn, hãy hỏi 
dược sĩ về những ảnh hưởng có thể có đối 
với mức đường huyết của bạn. Đồng thời, 
kiểm tra lượng đường trong máu của bạn 
trong các tình huống đặc biệt để bạn có 
thể giúp xác định cách cơ thể bạn sẽ phản 
ứng với bệnh tật và phương pháp điều trị.

Kháng sinh cũng có thể có tác dụng 
này đối với cơ thể. Nếu bạn phải dùng 
thuốc kháng sinh vì nhiễm trùng, điều 
quan trọng là phải uống hết liều để ngăn 
ngừa tình trạng kháng thuốc, nhưng bạn 

cũng cần biết đến ảnh hưởng của kháng 
sinh đến lượng đường trong máu.

Thuốc tránh thai
Estrogen trong thuốc tránh thai có thể 
ảnh hưởng đến cách phản ứng của 
bệnh nhân tiểu đường với insulin. Hiệp 
hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA) khuyên 
phụ nữ bị bệnh tiểu đường nên sử dụng 
thuốc tránh thai có chứa norgestimate 
và estrogen tổng hợp. ADA cho thấy 
thuốc tránh thai dạng chích và cấy que 
tránh thai an toàn cho phụ nữ bệnh tiểu 
đường, nhưng chúng có thể ảnh hưởng 
đến lượng đường trong máu. Phụ nữ nên 
theo dõi lượng đường trong máu nếu họ 
chọn sử dụng các phương pháp ngừa thai 
này, đặc biệt là trong vài tuần sau khi sử 
dụng thuốc lần đầu. Phụ nữ bị bệnh tiểu 
đường nên thảo luận với bác sĩ về những 
lựa chọn ngừa thai.

Loại nước uống thể thao dán nhãn 
“Tốt cho sức khỏe”
Mặc dù thức uống thể thao được thiết 
kế để giúp mọi người bổ sung chất lỏng 
nhanh chóng, nhưng nhiều loại lại chứa 
lượng đường cao. Đối với các bài tập vừa 
phải dưới một giờ, bạn chỉ cần bổ sung 
nước thường là đủ. Thức uống thể thao 
có thể thích hợp cho việc tập luyện cường 
độ cao hơn, nhưng những bệnh nhân 
tiểu đường nên hỏi ý kiến   bác sĩ để xem 
loại thức uống nào sẽ tốt nhất.

Uống rượu
Điều này có tác dụng như “tàu lượn siêu 
tốc” đối với lượng đường trong máu cao 
và thấp như khi tập thể dục. Mức đường 
huyết có thể tăng lúc đầu nhưng rồi có thể 
giảm và duy trì ở mức thấp trong 12 giờ 
sau khi uống rượu. Hiệu ứng “tàu lượn 
siêu tốc” giảm khi uống rượu kèm với 
thức ăn. Thức uống có cồn cũng có thể 
chứa nhiều carbohydrate. ADA đề nghị 
phụ nữ uống không quá một [phần] thức 
uống có cồn mỗi ngày (nếu họ định uống) 
và hai [phần] thức uống có cồn mỗi ngày 
đối với nam giới. Một [phần] thức uống có 
cồn tương đương với 5 ounce (148ml) rượu 
vang, 12 ounce (355ml) bia, hoặc 1.5 ounce 
(44ml) rượu (whisky hoặc vodka). Vì vậy, 
dù bạn bị bệnh tiểu đường hay đang tìm 
cách điều chỉnh lượng đường trong máu, 
điều khôn ngoan là nên tránh xa rượu.

Nisha Jackson là chuyên gia về hormone 
và y học chức năng được công nhận trên 
toàn quốc, giảng viên, diễn giả truyền 
động lực, người dẫn chương trình phát 
thanh, tác giả của "Burliant Burnout", 
và người sáng lập các phòng khám y tế 
OnePeak ở Oregon. Trong 30 năm, cách 
tiếp cận y học của bà đã đảo ngược thành 
công các vấn đề kinh niên chẳng hạn như 
mệt mỏi, brain fog (chứng đờ đẫn do rối 
loạn chức năng nhận thức của não bộ), 
trầm cảm, mất ngủ, và mất sức chịu đựng. 

Phương Lan biên dịch

NISHA JACKSON.

Lượng đường trong máu (nồng 
độ glucose trong máu) có thể 
ảnh hưởng đến cả bệnh nhân 
tiểu đường lẫn người không bị 

tiểu đường theo nhiều cách. Sáu nguyên 
nhân dẫn đến mức đường huyết không 
ổn định là: bị bệnh hoặc mất nước, căng 
thẳng quá mức, thuốc cảm cúm/cảm 
lạnh thông thường, thuốc tránh thai, 
thức uống thể thao, và uống rượu. 

Không giống nhau, mỗi người phản 
ứng với thứ gây ảnh hưởng đến đường 
huyết khác nhau. Có những hợp chất mà 
mọi người đều nên kiểm tra xem chúng 
ảnh hưởng đến lượng đường huyết của 
mình như thế nào. Ví dụ, lượng đường 
huyết có thể tăng do sự hiện diện của 
caffeine trong cà phê, trà đen, và một số 
loại nước tăng lực. Nhiều thành phần, 
yếu tố môi trường, và bệnh tật có thể làm 
thay đổi mức đường huyết. Nhận thức 
được những yếu tố gây ảnh hưởng này 
sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn khôn 
ngoan hơn để có thể quyết định cảm giác 
của bạn trong suốt cả ngày.

Bị bệnh hoặc mất nước
Mất nước có thể làm tăng lượng đường 
huyết của bạn, vì vậy điều khôn ngoan là 
bạn nên cung cấp đủ nước cho cơ thể. Nếu 
bạn bị tiêu chảy và/hoặc nôn mửa trong hơn 
hai giờ hoặc bệnh kéo dài hơn một vài ngày, 
lượng đường huyết của bạn có thể thay đổi. 

Ngoài ra, lượng đường huyết cũng 
tăng lên khi cơ thể bạn cố gắng chống lại 
bất kỳ loại bệnh nào. Cố gắng tỉnh táo 
nhận thức nhu cầu của cơ thể và luôn bổ 
sung đủ nước để cải thiện sức khỏe và 
năng lượng của bạn. Hãy gài hẹn giờ trên 
điện thoại của bạn, đem theo chai nước 
mọi lúc mọi nơi, để nước cạnh tủ đầu 
giường, và xem xét liệu pháp truyền tĩnh 
mạch hàng tuần hoặc hàng tháng. Làm 
bất cứ điều gì bạn cần làm để giúp cơ 
thể đủ nước, và bạn sẽ giúp lượng đường 
huyết của bạn [ổn định] suốt cả ngày!

6 nguyên nhân khiến đường huyết không ổn định
SHUTTERSTOCK

SHIFT DRIVE/SHUTTERSTOCK

GRESEI/SHUTTERSTOCK

Làm bất cứ điều gì bạn 
cần làm để giúp cơ thể đủ 

nước, và bạn sẽ giúp lượng 
đường huyết của bạn [ổn 

định] suốt cả ngày!

Dù bạn bị bệnh tiểu đường 
hay đang tìm cách điều 

chỉnh lượng đường trong 
máu, điều khôn ngoan là 

nên tránh xa rượu.


