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Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở 
Buenos Aires trong 90 ngày qua và 
tiếp tục tiến triển bên trong thủ đô 
này. Người dân phản đối chính phủ 
trung tả của họ về những sửa đổi 
trong chương trình phúc lợi xã hội.

Việc cắt giảm trợ cấp trong lĩnh 
vực năng lượng dựa trên thu nhập 

gia đình đã bắt đầu hồi tháng Sáu.  
Các khoản trợ cấp khác, trong 

đó có chương trình phúc lợi nổi 
tiếng hào phóng của nước này, 

cũng đang bị cắt giảm, khiến 
hàng ngàn người dân tức giận 
xuống đường biểu tình.

JANICE HISLE

Hai mươi hai tiểu bang 
đang kiện chính phủ Tổng 
thống (TT) Joe Biden 
vì đe dọa cắt tài trợ cho 
chương trình bữa ăn học 
đường nếu các tiểu bang 
không tuân thủ các quy 
định mới về nhận dạng 
giới tính và xu hướng 

tính dục trong học đường. 
Vụ kiện đại diện cho 

hàng loạt lời chỉ trích 
nhằm vào các cuộc chiến 
đang diễn ra giữa các 
quan chức tiểu bang và 
ông Biden, người bị cáo 
buộc tiếm quyền của họ 
thông qua các sắc lệnh 
của ông. Tổng chưởng lý 
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Nên học đại học hay    
học nghề?
Khuyến khích những con đường khác 
nhau cho những đứa trẻ khác nhau

Viêm tuyến tiền liệt
Nguyên nhân, triệu chứng,               
và cách điều trị tại nhà

PD-US SHUTTERSTOCK

‘Für Elise’
Bí ẩn về bản nhạc piano               
nổi tiếng nhất thế giới

Trang    13          NGHỆ THUẬT Trang    17          GIÁO DỤC Trang    29         TÂM & THÂN

» Chính phủ TT Biden 
sẽ hoàn tất thêm dự 
án bức tường biên giới 
của ông Trump ... Tr. 6

» Hạ viện Hoa Kỳ thông 
qua dự luật cấm ‘vũ khí 
tấn công’ ... Tr. 7

» Xe điện: Đổi từ hình 
thức khai thác nguy 
hiểm này sang hình 
thức khai thác nguy 
hiểm khác ... Tr. 8

» TT Biden tìm cách 
đàm phán với Trung 
Quốc và Nga về thỏa 
thuận hạt nhân ... Tr. 10

» Chuyến thăm Đài 
Loan của bà Pelosi nhận 
được sự ủng hộ từ Hoa 
Kỳ và đe dọa quân sự từ 
Trung Quốc ... Tr. 12

» Ông Tập đe dọa ông 
Biden: ‘Đùa với lửa có 
ngày phỏng tay’ ... Tr. 12

» TT Putin thừa nhận 
‘Không thể có người 
chiến thắng trong 
chiến tranh hạt nhân’’ 
... Tr. 24

» The Epoch Times: 
The Epoch Times lên 
án sự kiểm duyệt của 
Twitter và cảm ơn những 
người ủng hộ ... Tr. 26

» Newt Gingrich:                
Hoa Kỳ: Trận sóng thần 
của cuộc đại bầu cử 
đang tràn đến ... Tr. 27

» Gabriël Moens:  
‘Giáng Sinh trong tháng 
Bảy’ phớt lờ ý nghĩa 
thực sự của ngày lễ ... 
Tr. 27 

» Liệu trí tuệ còn có 
thể vãn hồi trong thời 
đại ‘tiểu phấn hồng’?... 
Tr. 28 

» Văn hóa:                
Những nghi thức       
xã giao bị lãng quên: 
Hành vi chuẩn mực 
hàm chứa trí tuệ     
của Thần ... Tr. 15

» Đời sống:                 
Cậu bé người Việt với 
khối u trên mặt được 
nhận nuôi tại Hoa Kỳ 
đoàn tụ với cha mẹ ruột 
ở tuổi 18 ... Tr. 18

» Du lịch: Cắm trại dã 
ngoại - Xu hướng du lịch 
đang lên ngôi ... Tr. 20

Nổi bật
TIN TỨC

BÌNH LUẬN

ĐẶC SẮC

GUERMANTES LAILARI
 

Quân đội Giải phóng Nhân dân 
(PLA) đang phát triển cơ sở hạ 
tầng và quyền tiếp cận khắp nơi 
trên thế giới. Trung Cộng đã tạo 
ra một quy trình đặc biệt để khiến 
các nước đồng ý cho PLA tiếp 
cận các cảng và căn cứ then chốt, 
thông qua một số biện pháp, bao 
gồm cả Sáng kiến   Vành đai và Con 
đường (BRI).

Chẳng hạn, có thể thấy quy 
trình này với căn cứ chính thức 

TRUNG QUỐC

Hãy xem quân đội 
Trung Quốc có 
mặt ở những nơi 
nào trên thế giới!

Xem tiếp trang 22
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QUỐC HỘI

Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết họ dự định điều tra mối quan hệ giữa NIH và Viện Virus Vũ Hán, lạm phát gia tăng, cuộc khủng hoảng 
biên giới và sự kiểm duyệt của các gã khổng lồ truyền thông xã hội, cùng các chủ đề khác.

Đảng Cộng Hòa tại Hạ 
viện sẽ mở ra làn sóng 
điều tra nếu mùa thu này 
màu đỏ giành ưu thế

Thẩm phán Alito 
chỉ trích các nhà 
lãnh đạo thế giới 
vì phản đối phán 

quyết của SCOTUS 
về phá thai 

TƯ PHÁP

CHÍNH SÁCH & TÁC ĐỘNG

GARY BAI
 

Vị thẩm phán Tối cao Pháp viện 
soạn bản phán quyết lật ngược vụ 
Roe kiện Wade đã công khai chỉ 
trích “sự thù địch ngày càng tăng” 
đối với tôn giáo ở phương Tây trong 
lần đầu tiên xuất hiện trước công 
chúng của ông sau phán quyết.

Mở đầu bài diễn văn quan 
trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh 
Tự do Tôn giáo Notre Dame năm 
Xem tiếp trang 5

CATHY HE
 

Với việc Đảng Cộng Hòa 
(GOP) dự kiến sẽ   nắm 
giữ Hạ viện Hoa Kỳ sau 
cuộc bầu cử giữa kỳ vào 

tháng 11 tới, các thành viên GOP tại 
Hạ viện sẵn sàng tiến hành nhiều 
cuộc điều tra nhằm gây áp lực lên 
chính phủ Tổng thống (TT) Biden 
về một loạt vấn đề – từ an ninh 
biên giới đến ông Hunter Biden 
và đến nguồn gốc của đại dịch.

Theo Chủ tịch Hội nghị Đảng 
Cộng Hòa tại Hạ viện Elise 
Stefanik (Cộng Hòa–New York), 
ưu tiên hàng đầu sẽ là những lo 
ngại trong nước mà người Mỹ 
phải đối mặt – đáng chú ý nhất là 
tỷ lệ lạm phát cao lịch sử.

Bà Stefanik nói với The Epoch 
Times trong một tuyên bố qua thư 
điện tử rằng, các thành viên GOP 
tại Hạ viện sẽ bắt chính phủ chịu 
trách nhiệm về những gì bị cáo 
Xem tiếp trang 3

22 tiểu bang kiện quy định về
‘nhận dạng giới tính’ 

Tổng chưởng lý 
Indiana Todd Rokita. Xem tiếp trang 4

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Làm thế nào để chuẩn 
bị cho cuộc suy thoái?
TUOMAS MALINEN

Bình luận
Hoa Kỳ đang suy 
thoái. Mặc dù hai 
lần số liệu GDP 

âm liên tiếp chỉ là 
một thước đo ban đầu 

(mang tính kỹ thuật) cho một cuộc 
suy thoái, nhưng không còn cách 
nào để thoát khỏi suy thoái nữa.

Về căn bản, nhiều người đang 
tự hỏi, suy thoái sẽ sâu đến mức 
nào? Như tôi đã trình bày chi tiết 
trong các bài viết chuyên mục trước 
của mình, cuộc suy thoái kinh tế 
Xem tiếp trang 11

KATIE SPENCE
 

Pháp đang hướng đến lựa chọn 
năng lượng hạt nhân nhằm bảo 
đảm nguồn cung cấp cho chính 
mình cũng như cung cấp năng 

Pháp hướng đến
năng lượng hạt nhân 
để hạ nhiệt cuộc 
khủng hoảng năng 
lượng do Nga gây ra

TÂY DƯƠNG

Xem tiếp trang 25

LUIS ROBAYO/AFP VIA GETTY IMAGES
TÂY DƯƠNG

Chính phủ 
Argentina bên bờ 
sụp đổ, người dân 
từ chối đi  làm

Xem tiếp trang 24

Những người phản đối chính phủ Tổng thống Fernandez  biểu tình bên ngoài dinh tổng thống Casa 
Rosada ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 09/07/2022.
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Ông Comer nói: “Ngày càng 
có nhiều bằng chứng cho thấy 
COVID-19 có nguồn gốc từ Phòng 
thí nghiệm Vũ Hán và Trung Cộng 
đã che đậy điều này.”

Một loạt các bằng chứng gián 
tiếp đã thúc đẩy một số quan chức 
và nhà khoa học chỉ ra rằng WIV là 
nguồn có khả năng nhất gây ra đại 
dịch. Những bằng chứng này gồm 
có nghiên cứu tăng chức năng virus 
corona ở dơi của WIV, các báo cáo 
cho biết các nhân viên của WIV đã 
mắc bệnh với các triệu chứng giống 
với cả cúm mùa và COVID-19 hồi 
mùa thu năm 2019 trước khi chính 
quyền Trung Quốc thừa nhận đợt 
bùng phát, và việc một cơ sở dữ 
liệu công khai của WIV về 22,000 
mẫu và các chuỗi virus được đưa 
vào ngoại tuyến hồi tháng 09/2019 
trước khi đạt dịch bùng phát.  

Vì chính quyền Trung Quốc 
kiên quyết từ chối cho phép bên 
ngoài tiếp cận phòng thí nghiệm 
này và dữ liệu của phòng thí 
nghiệm nên việc điều tra đầy đủ 
về thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm là 
gần như không thể. 

Ở trong nước, các thành viên 
Đảng Cộng Hòa đang tìm cách 
tăng cường điều tra và đã xem xét 
với sự báo động đặt biệt về vai trò 
tiềm năng của Viện Y tế Quốc gia 
(NIH) trong việc hỗ trợ các hoạt 
động của WIV. Trước đây, NIH 
đã tài trợ cho WIV thông qua tổ 
chức y tế bất vụ lợi EcoHealth có 
trụ sở tại New York, trong đó có 
một khoản tài trợ tương đương với 
những gì các chuyên gia đã mô tả 
là nghiên cứu tăng chức năng trên 
virus corona ở dơi.

Ông Comer cho biết: “Chúng 
tôi sẽ tìm cách buộc các quan chức 
chính phủ Hoa Kỳ phải chịu trách 
nhiệm về bất kỳ hành vi sai trái nào, 
đồng thời bảo đảm rằng tiền thuế 
của người Mỹ không bị sử dụng cho 
các nghiên cứu mạo hiểm tại các 
phòng thí nghiệm không an toàn.” 

Các ưu tiên then chốt khác
Việc chính phủ đang xoay sở nhằm 
kiểm soát dòng người nhập cư bất 

hợp pháp tại biên giới Hoa Kỳ–
Mexico sắp trở thành một tiêu điểm 
khác cho các thành viên GOP trong 
Ủy ban Giám sát Hạ viện và các ủy 
ban khác.

Ông Comer nói: “Chúng tôi 
cũng sẽ tiếp tục giám sát cuộc 
khủng hoảng biên giới của ông 
Biden, điều đã dẫn đến nạn nhập 
cư bất hợp pháp mang tính lịch sử, 
một làn sóng các loại ma túy gây tử 
vong tràn qua biên giới, và sự quản 
lý tiền thuế yếu kém.” 

Với một Ủy ban Hạ viện về 
Thương mại và Năng lượng do 
GOP lãnh đạo, các chính sách năng 
lượng của ông Biden trong bối cảnh 
toàn cầu ngày càng siết chặt hơn 
về dầu và khí đốt dự kiến   sẽ được 
giám sát chặt chẽ.

Phát ngôn viên của Ủy ban 
Thương mại và Năng lượng Đảng 
Cộng Hòa nói với The Epoch Times 
trong một thư điện tử: “Chúng tôi 
sẽ dựa vào sự giám sát chặt chẽ 
của mình đối với cách chính phủ 
kiểm duyệt các phát ngôn bảo tồn 
truyền thống, đóng cửa ngành 
năng lượng Hoa Kỳ và tăng giá 
khí đốt, lạm dụng các quyền hạn 
đối với tình trạng khẩn cấp về y 
tế công cộng của mình, [và] thông 
đồng với các đồng minh chính trị 
chẳng hạn như các nghiệp đoàn 
giáo viên.” 

Trong khi đó, giám đốc truyền 
thông của Dịch vụ Tài chính Hạ 
viện Đảng Cộng Hòa Laura Peavey 
cho biết trong thư điện tử gửi tới 
The Epoch Times rằng, Ủy ban 
Dịch vụ Tài chính Hạ viện do Đảng 
Cộng Hòa lãnh đạo sẽ tập trung 
điều tra các nỗ lực bị cáo buộc 
của các cơ quan quản lý nhằm áp 
đặt một “nghị trình cực tả” lên hệ 
thống tài chính Hoa Kỳ, cũng như 
việc thực thi gói kích thích kinh 
tế trong đại dịch COVID-19 trị giá 
1.9 ngàn tỷ USD của chính phủ TT 
Biden hay còn gọi là Kế hoạch Giải 
cứu Hoa Kỳ. 

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

Thanh Nhã biên dịch

Hồi cuối tuần qua (30-31/07), Sở Y tế thành phố New York đã 
tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe 
cộng đồng ngay sau khi Thống đốc New York Kathy Hochul 
tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thảm họa cấp tiểu bang vì 
loại virus này.

Với tuyên bố này, thành phố New York là thành phố thứ hai 
của Hoa Kỳ sau San Francisco ban hành sắc lệnh về loại virus 
này. Các quan chức nói rằng bệnh này chủ yếu lây lan ở những 
người đồng tính nam và lưỡng tính.

Ông Flynn chống lại hình phạt của 
Ngũ Giác Đài vì chuyến đi Nga
Trung tướng đã về hưu Michael Flynn, cựu giám đốc tình 
báo quân sự và cố vấn an ninh quốc gia, sẽ đệ đơn phản 
đối một hình phạt mà Ngũ Giác Đài đã áp đặt nhắm vào 
ông, trong đó cáo buộc ông vi phạm điều khoản nhận 
tặng phẩm, tiền tài [của chính phủ ngoại quốc] căn cứ vào 
bài diễn văn được trả tiền của ông tại Nga hồi năm 2015.

“Tôi đang chống lại điều đó,” ông Flynn nói với 
chương trình “Facts Matter” của EpochTV trong một 
cuộc phỏng vấn gần đây.

Bộ Quốc phòng đã quyết định khấu trừ tài khoản 
hưu trí của ông Flynn đối với gần 40,000 USD mà 

ông đã được trả bằng tiền mặt và tặng phẩm 
khi tham dự và trả lời phỏng vấn trên sân 
khấu tại một sự kiện kỷ niệm cho kênh 
truyền hình RT do nhà nước Nga tài trợ.

Trước đây, ông Flynn nói rằng văn phòng diễn 
giả của ông đã sắp xếp cho ông tham gia.

Ngũ Giác Đài thừa nhận rằng ông 
Flynn đã thông báo cho Bộ Quốc 

phòng về sự tham dự của ông, và đã 
được thông báo trước và sau đó.

Công ty Hershey cảnh báo về ‘hạn 
chế năng lực’ trong việc cung ứng 
nhu cầu tiêu dùng vào dịp lễ

Giám đốc điều hành Michele Buck của công ty 
Hershey cảnh báo rằng “hạn chế năng lực” 

sẽ cản trở khả năng cung cấp sản phẩm 
của họ đến người tiêu dùng vào mùa 
lễ hội Halloween và các lễ hội khác. 
Bà Buck đã đưa ra ý kiến trong cuộc 
gặp gỡ hàng quý với các nhà đầu tư, 
trong đó bà viện dẫn nguyên nhân 
của những hạn chế này là do các 

vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc 
xâm lược của Nga vào Ukraine.
Do các vấn đề về chuỗi cung ứng, 

công ty đã ưu tiên “hàng sẵn có thường 
ngày trên kệ” hơn các loại kẹo theo mùa, mà bà 
cho là một quyết định “khó khăn” vào mùa xuân, 
thời điểm sản xuất kẹo Halloween bắt đầu.

Khoảng một chục nhân viên tại Hệ 
thống Y tế Đại học North-Shore ở 
Illinois, những người đã kiện bệnh 
viện về yêu cầu chích vaccine 
COVID-19, sẽ nhận được 10 triệu 
USD, theo một thỏa thuận dàn xếp.

Kem chống nắng Banana 
Boat bị thu hồi do hóa chất 
gây ung thư
Một số loại kem chống nắng Banana Boat đã bị 
thu hồi do hàm lượng benzen, một chất hóa học 
gây ung thư, vượt mức yêu cầu.

Việc thu hồi tự nguyện trên toàn quốc do Công 
ty Edgewell Personal Care ban hành đề cập đến 
ba lô kem chống nắng Banana Boat Hair & Scalp 
Sunscreen Spray SPF 30.

Theo một nghiên cứu của Nhật Bản 
được công bố trên tạp chí Scientific 
Reports, một số vi khuẩn gây bệnh 
đã được xác định và định lượng trên 
những chiếc khẩu trang đeo trong đại 
dịch COVID-19.

Vi khuẩn và nấm được thu thập từ 
ba loại khẩu trang – lưới, polyurethane 
và vải không dệt – được đeo từ tháng 
09 đến tháng 10/2020.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra 
rằng mặt trong của khẩu trang có nhiều 
vi khuẩn hơn, còn mặt ngoài chứa 
nhiều nấm hơn.

Hơn nữa, việc sử dụng khẩu trang 
càng lâu sẽ dẫn đến sự gia tăng của 
nấm, chứ không phải vi khuẩn, do 

“nấm và bào tử của chúng có khả năng 
kháng lại sự hút ẩm, chúng có thể tồn 
tại trong điều kiện khẩu trang khô ráo.”

Công ty hóa chất lớn nhất thế giới, 
BASF của Đức, dự định cắt giảm 
hơn nữa sản lượng amoniac – 
một thành phần chính trong phân 
bón – trong bối cảnh giá khí đốt tự 
nhiên tăng vọt.

Giám đốc điều hành của BASF 

Martin Brudermueller cho biết trong 
một cuộc gọi với giới truyền thông 
sau khi công bố kết quả kinh doanh 
quý thứ hai của công ty, “Chúng tôi 
sắp cắt giảm sản lượng tại các cơ sở 
cần lượng lớn khí đốt tự nhiên, chẳng 
hạn như các nhà máy amoniac.” 

IRS dự trữ hơn 5 triệu viên đạn
Theo Nghị sĩ Matt Gaetz của Florida, Sở Thuế vụ (IRS) đã dự trữ 5 
triệu viên đạn và chi 725,000 USD để mua đạn trong năm nay. Ông 
Matt đã đưa ra dự luật ngăn chặn việc mua đạn dược trong tương lai 
của cơ quan này.

Nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa này đã công bố sự bảo trợ của 
mình cho Đạo luật Giải trừ vũ khí của IRS trong một thông cáo báo chí 
hồi tháng Bảy. Dự luật này sẽ cấm IRS mua đạn dược thông qua hình 
thức mua trực tiếp hoặc bằng cách khác. Dự luật đang chờ một cuộc 
bỏ phiếu khả thi trong Ủy ban Cách thức và Phương tiện của Hạ viện.
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Chúng tôi 
sẽ tiếp tục 
giám sát ông 
Hunter Biden 
và mô hình 
đổi chác quyền 
tiếp cận các 
cấp chính phủ 
cao nhất của 
Gia tộc Biden 
nhằm làm 
giàu cho bản 
thân họ.
Ông James Comer

Thưa Quý độc giả,

Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa 
cho biết họ chuẩn bị khởi động một 
số cuộc điều tra khi giành lại quyền 
kiểm soát Hạ viện vào tháng Mười 

Một như được dự đoán.
Dân biểu James Comer (Cộng Hòa–Kentucky), 

thành viên cao cấp trong Ủy ban Giám sát và 
Cải cách Hạ viện, nói với The Epoch Times 
rằng mục tiêu của ông là “đưa [ủy ban] trở lại 
sứ mệnh cốt lõi của mình là trừ bỏ tận gốc nạn 
lãng phí, gian lận, lạm dụng, và quản trị yếu kém 
trong chính phủ liên bang và yêu cầu nhánh 
Hành pháp phải chịu trách nhiệm giải trình.”

Các chủ đề chính sẽ được điều tra là nguồn 
gốc của COVID-19, bao gồm khả năng bị rò rỉ 
từ Viện Virus học Vũ Hán, cũng như hoạt động 
kinh doanh ở ngoại quốc của ông Hunter, con 
trai của TT Joe Biden, cuộc khủng hoảng biên 
giới, sự kiểm duyệt của các hãng truyền thông 
xã hội và tác động của chính sách đối với nền 
kinh tế. Đọc bài viết trên trang Nhất.

Trong khi đó, ở Âu Châu, Pháp đang sử dụng 
năng lượng hạt nhân như một cách để bảo đảm 
nguồn cung cấp điện trước hành động trả đũa 
của Nga, làm giảm nguồn cung cấp khí đốt cho 
lục địa này. Pháp dự kiến xây dựng sáu lò phản 
ứng hạt nhân mới và sẽ xuất cảng điện sang các 
quốc gia láng giềng. Đọc bài viết trên trang Nhất.

Ở Argentina, chính phủ đang đứng trước 
nguy cơ sụp đổ trong bối cảnh tỷ lệ việc làm 
chỉ đạt 43% và buộc phải cắt giảm các khoản 
trợ cấp năng lượng và phúc lợi khác.

Ông Harry Lorenzo, giám đốc tài chính của 
tổ chức Nghiên cứu Dựa trên Thu nhập, nói với 
The Epoch Times rằng, “Chính phủ Argentina 
đã phải chật vật với nền kinh tế đang suy sụp 
trong thời gian qua. Lý do chính là việc chi tiêu 
không kham nổi của chính phủ – mà một phần 
là tài trợ cho các chương trình phúc lợi hào 
phóng.” Đọc bài viết trên trang Nhất.

BBT Epoch Times Tiếng Việt

ĐIỂM TIN

Chúng tôi có một kho 
tàng thông tin mà chúng 
tôi tin rằng sẽ đến đây 
với chúng tôi sớm thôi.

Tổng chưởng lý Louisiana Jeff Landry, 
trong một vụ kiện cáo buộc chính phủ liên bang 
thông đồng với các hãng Big Tech vi phạm các 

quyền hiến định của người dân Mỹ.

Nếu bệnh đậu mùa khỉ duy trì lâu dài ở 
Hoa Kỳ... thì đó sẽ là một trong những 

thất bại tồi tệ nhất về 
sức khỏe cộng đồng 
của thời hiện đại.

Tiến sĩ Scott Gottlieb, thành viên hội 
đồng quản trị của Công ty Pfizer, trong 

một bài viết cho The New York Times.

Quý vị sẽ không sống sót qua điều này 
nếu quý vị không hiểu được những thách 

thức gì đang xảy ra.
Anh Jason Charles, một cựu lính cứu hỏa của 
thành phố New York và là một “người chuẩn 
bị cho ngày tận thế”, đang hành động để 
sống còn trong một thảm họa, kể cả tình 

trạng thiếu lương thực trên diện rộng.

Lạm phát đang lan 
rộng hơn trên toàn 
nền kinh tế.
Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, 
nói với chương trình “Face The 
Nation” của hãng thông tấn CBS 
News về tỷ lệ lạm phát hiện tại, mà 
ông gọi là “đáng lo ngại”.

 ▶ Giao Thuốc Miễn Phí
 ▶ Thuốc An Toàn & Hiệu Quả
 ▶ Chích Ngừa Các Loại
 ▶ Giúp Cai Thuốc Lá
 ▶ Thuốc Ngừa Thai
 ▶ Tự Động Refill và Giao Thuốc Mỗi 

Tháng

 ▶ Nhà Thuốc Đặc Biệt Chuyên Khoa
 ▶ Dược Sĩ Có Chứng Chỉ Hành Nghề 

Cao Cấp
 ▶ Chăm Sóc Cho Bệnh Tiểu Đường 

và Bệnh Thận
 ▶ Thuốc Cho Người Đi Du Lịch & 
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buộc là “những thất bại trong chính 
sách tạo ra cuộc khủng hoảng lạm 
phát, khủng hoảng năng lượng, 
khủng hoảng biên giới, và khủng 
hoảng tội phạm ảnh hưởng đến 
mọi gia đình Mỹ.” 

Bà cho biết thêm, sự kiểm 
duyệt của các Đại công ty Công 
nghệ đối với những tiếng nói bảo 
tồn truyền thống cũng sẽ được 
giám sát kỹ lưỡng.

Về mặt chính sách ngoại 
giao, cuộc rút quân thất bại khỏi 
Afghanistan của chính phủ TT 
Biden, ảnh hưởng của Trung Cộng 
ở Hoa Kỳ và ngoại quốc, và chiến 
lược của Hoa Kỳ đối với Iran sẽ là 
những vấn đề trọng tâm. 

 Một phụ tá lãnh đạo Hạ viện 
nói với The Epoch Times trong một 
thư điện tử rằng, các thành viên 
GOP đã đặt cơ sở để đảm nhận “vai 
trò giám sát tích cực” vào năm tới 
bằng cách đưa ra các thông báo lưu 
giữ bằng chứng và các yêu cầu cung 
cấp tài liệu để phe đa số Đảng Cộng 
Hòa tiềm năng “sẵn sàng buộc 
chính phủ TT Biden chịu trách 
nhiệm ngay từ ngày đầu tiên.”  

Ủy ban Giám sát
Nhiều cuộc điều tra dự kiến   sẽ do Ủy 
ban Hạ viện đầy quyền lực về Giám 
sát và Cải tổ dẫn đầu. Đây là ủy ban 
điều tra chính của Hạ viện có thẩm 
quyền rộng rãi để giám sát các khía 
cạnh khác nhau của chính phủ.

Thành viên cao cấp của ủy ban 
này là ông James Comer (Cộng 
Hòa–Kentucky), người sẵn sàng 
đảm nhận vị trí này nếu các thành 
viên Đảng Cộng Hòa đảo ngược Hạ 
viện, đã báo hiệu một nghị trình 
đầy tham vọng của một ủy ban do 
GOP lãnh đạo. 

Ông Comer nói với The Epoch 
Times trong tuyên bố gửi qua thư 
điện tử: “Chúng tôi sẽ đưa Ủy ban 
Hạ viện về Giám sát và Cải tổ trở lại 
sứ mệnh cốt lõi của mình là trừ bỏ 
tận gốc nạn lãng phí, gian lận, lạm 
dụng, và quản trị yếu kém trong 
chính phủ liên bang và yêu cầu 
Nhánh Hành pháp phải chịu trách 
nhiệm giải trình.” 

Một thành viên khác của ủy 
ban này là Dân biểu Michael Cloud 
(Cộng Hòa–Texas) đã đưa ra một 
thông điệp rõ ràng cho chính phủ 
TT Biden qua bức thư điện tử gửi 
tới The Epoch Times: “Thời kỳ diễn 
ra tham nhũng, gian lận, và lạm 
dụng của họ sẽ không còn bị phớt 
lờ nữa.” 

Ông Hunter Biden
Đứng đầu trong số các ưu tiên của 
Ủy ban Giám sát Hạ viện do GOP 
lãnh đạo là cuộc điều tra về ông 
Hunter Biden và các thương vụ 
ngoại quốc của ông ấy. 

Trong hơn hai năm qua, người 
con trai của tổng thống đã trở 

thành trung tâm của cuộc tranh 
luận ngày càng sôi nổi về các hoạt 
động kinh doanh ở ngoại quốc của 
ông – bao gồm ở Ukraine, Nga, 
và Trung Quốc – được tiến hành 
khi ông Joe Biden còn là phó tổng 
thống trong chính phủ ông Obama.

Ông Hunter hiện đang là đối 
tượng của một cuộc điều tra liên 
bang ở Delaware và, theo một bài 
báo gần đây của CNN trích dẫn các 
nguồn cung cấp tin ẩn danh, cuộc 
điều tra này đang “gần đến một 
thời điểm then chốt”.

Trước đây ông Hunter đã phủ 
nhận hành vi sai trái, và cả ông 
Joe Biden vẫn khẳng định rằng 
ông chưa bao giờ thảo luận với 
ông Hunter về các hoạt động kinh 
doanh của con trai mình.

Các nhà phê bình nói rằng, con 
trai của tổng thống có nhiều giao 
dịch tài chính với các cá nhân và 
doanh nghiệp ngoại quốc, làm dấy 
lên lo ngại về xung đột lợi ích, vận 
động hành lang bất hợp pháp, và 
liệu những mối quan hệ của ông 
Hunter có ảnh hưởng đến chính 
sách ngoại giao của Hoa Kỳ dưới 
thời cựu TT Obama hay không.

Các thành viên GOP đã tập 
trung vào công việc của ông Hunter 
tại công ty khí đốt Burisma của 
Ukraine khi cha ông đang phụ 
trách về Ukraine trong chính phủ 
ông Obama, và các giao dịch của 
ông Hunter với một số công ty và 
doanh nhân Trung Quốc có liên hệ 
với Trung Cộng.

Ông Comer nói: “Chúng tôi sẽ 
tiếp tục giám sát ông Hunter Biden 
và mô hình đổi chác quyền tiếp 
cận các cấp chính phủ cao nhất 
của Gia tộc Biden nhằm làm giàu 
cho bản thân họ.” 

Đề cập đến một báo cáo của 
CBS cho biết các ngân hàng Hoa 
Kỳ đã đánh dấu hơn 150 giao dịch 
tài chính liên quan đến ông Hunter 
hoặc người anh trai James của tổng 
thống để Mạng lưới Thực thi Tội 
phạm Tài chính của Bộ Ngân khố 
xem xét thêm, nhà lập pháp này 
nói: “Họ đã tổng hợp hơn 150 báo 
cáo về các hoạt động đáng ngờ liên 
quan đến các giao dịch kinh doanh 
ngoại quốc của Gia tộc Biden, đó là 
mối đe dọa cho an ninh quốc gia.” 
Báo cáo này cho biết, một số giao 
dịch liên quan đến những món tiền 
lớn chuyển khoản qua ngân hàng. 

Ông Comer nói: “Chúng tôi cần 
biết liệu TT Biden có hưởng lợi về 
mặt tài chính từ những thương vụ 
này hay không và liệu ông ấy có 
nhận những lợi ích của các địch 
thủ ngoại quốc hay không.”

Nguồn gốc về COVID-19
Thành viên cao cấp này nhấn 
mạnh rằng ủy ban sẽ tiếp tục điều 
tra nguồn gốc của COVID-19, tập 
trung vào khả năng đại dịch là kết 
quả của vụ rò rỉ từ Viện Vius học 
Vũ Hán (WIV) ở Trung Quốc.

Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ mở ra làn sóng điều tra 
nếu mùa thu này màu đỏ giành ưu thế

CHÍNH PHỦ TT BIDEN XÁC NHẬN 
KẾ HOẠCH CẤP THẺ ID CHO NGƯỜI 
NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP

hính phủ của Tổng thống Joe Biden đã xác nhận kế 
hoạch cấp thẻ ID cho người nhập cư bất hợp pháp. 
Chương trình thử nghiệm này của Cơ quan Thực thi Di 
trú và Hải quan (ICE) nhằm hiện đại hóa “tài liệu được 
cung cấp cho một số người không phải là công dân”, 

phát ngôn viên của ICE nói với The Epoch Times trong một thư 
điện tử. Vị phát ngôn viên này cho biết, “Chuyển sang thẻ bảo 
mật sẽ giúp cơ quan này tiết kiệm hàng triệu USD về tài nguyên, 
và để quan chức của DHS có thể truy cập thông tin nhanh chóng 
đồng thời giải quyết được các yêu cầu liên quan đến FOIA [Đạo 
luật Tự do Thông tin Hoa Kỳ].”

Theo Giám đốc điều hành Gene 
Seroka, số vụ xâm nhập mạng 
nhằm vào Cảng Los Angeles 
đã tăng gấp đôi lên đến 40 triệu 
lượt mỗi tháng kể từ khi bắt đầu 
đại dịch COVID-19.

NEW YORK TUYÊN BỐ
TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG DO BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ

Nghiên cứu: Vi khuẩn và nấm gây bệnh được 
tìm thấy trên khẩu trang

Công ty hóa chất lớn nhất thế giới giảm 
sản lượng amoniac

Tiếp theo từ trang 1

Chủ tịch Hội nghị Đảng 
Cộng hòa tại Hạ viện Elise 
Stefanik (Cộng Hòa–New 
York) (giữa) nói chuyện 
trong một buổi họp báo, 
tại Điện Capitol Hoa Kỳ 
ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 
08/06/2022.

Điện Capitol ở Hoa Thịnh 
Đốn vào ngày 22/10/2021.

Hơn 150 giao dịch tài 
chính liên quan đến 
ông Hunter hoặc người 
anh trai James của 
tổng thống đã bị các 
ngân hàng Hoa Kỳ đã 
đánh dấu để xem xét 
thêm, CBS báo cáo.

150

TRIỆU

TRIỆU USD

C
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đến tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ, trong 
đó có một phán quyết hồi tháng 
Sáu quyết định ủng hộ một huấn 
luyện viên túc cầu – người đã kiện 
cho quyền cầu nguyện của mình 
– và một phán quyết khác trong 
cùng tháng đã hủy bỏ lệnh cấm tài 
trợ tôn giáo ở học đường của tiểu 
bang Maine. 

 
Cuộc bức hại kéo dài của 
Trung Quốc
Hiện tại, các nguyên đơn trong một 
vụ kiện tự do tôn giáo nổi tiếng 
khác trước Tối cao Pháp viện đang 
đang nhắm vào điều mà họ mô tả 
là cuộc đàn áp tôn giáo kéo dài của 
Trung Quốc ở Hoa Kỳ.

Hai mươi ba tổng chưởng lý trên 
toàn quốc, trong một bản ý kiến 
thân hữu  (amicus curiae) gửi lên 
tòa án, đã mô tả quan điểm về luật 
trong các vụ kiện này là “một vấn 
đề quan trọng của quốc gia” và ủng 
hộ các nguyên đơn.

Đơn kiện của các nguyên đơn 
mô tả khoảng 40 vụ việc đe dọa 
hoặc hành hung đối với họ vì đã 
tham gia các cuộc diễn hành đại 
diện cho Pháp Luân Công, phát 
tài liệu về Pháp Luân Công, hoặc 
trông coi một gian hàng có tài liệu 
liên quan đến Pháp Luân Công ở 
Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công là một môn tu 
luyện tinh thần bao gồm các bài tập 
thiền định và các bài giảng đạo đức 
tập trung vào các nguyên lý chân, 
thiện, và nhẫn. Môn tu luyện này 
đã trở nên phổ biến rộng rãi trong 
những năm 1990. Năm 1999, nhà 
cầm quyền cộng sản ở Trung Quốc 
xem sự phổ biến này là một nguy 
cơ, nên họ đã phát động cuộc đàn 
áp trên toàn quốc nhắm vào môn tu 
luyện này và các học viên theo học. 

Kể từ đó, hàng triệu học viên đã 
bị giam giữ trong các trại tạm giam, 
nhà tù, và trại lao động trên khắp 
Trung Quốc, tại đó họ bị tra tấn thể 
xác, lao động cưỡng bức, và bị thu 
hoạch nội tạng cưỡng bức. 

Liên quan đến một vụ hồi tháng 
07/2011, hai nguyên đơn mô tả chi 
tiết bằng hình ảnh về một cuộc 
tấn công của bà Lý Hoa Hồng (Li 
Huahong), người đứng đầu Liên 
minh Thế giới Chống Tà giáo Trung 
Quốc, một tổ chức trực thuộc Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
nhắm vào những người bất đồng 
tôn giáo ở ngoại quốc bằng bạo lực 
và sách nhiễu.

Theo hai nhân chứng, lúc đó 
một đám đông từ 20 đến 30 người 
đã bao vây hai học viên Pháp Luân 
Công. Một trong hai học viên này 
bị giữ chân khoảng 30 phút cho đến 
khi cảnh sát đến, cùng lúc đó một 
đám đông la hét “hãy hạ sát cô ta 
đi” và “hãy đánh chết cô ta”.

Theo một tuyên bố từ văn phòng 
Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton 
hôm 29/06, “Trong vụ án này, một 
nhóm tôn giáo được gọi là Pháp 
Luân Công, có nguồn gốc từ Trung 
Quốc, đã phải chịu sự đàn áp và 
sách nhiễu trên đất Mỹ.” 

“Nhóm này bắt đầu ở Trung 
Quốc dưới một chế độ Cộng sản 
thù địch với chủ nghĩa đa nguyên 
tôn giáo,” vị Tổng chưởng lý viết. 
“Nhiều học viên Pháp Luân Công 
đã đào thoát sang Hoa Kỳ. Tuy 
nhiên, ngay cả sau khi đến đây, các 
học viên được cho là vẫn tiếp tục 
đối mặt với việc bị những người có 
cảm tình với Cộng sản đàn áp và 
ngược đãi.” 

Trong bản ý kiến thân hữu của 
mình, các tổng chưởng lý cho biết 
phán quyết năm 2021 của một tòa 
án cấp dưới bác bỏ vụ kiện này là 
“sai lầm đối với một vấn đề có tầm 
quan trọng quốc gia nằm ở tâm 
điểm của truyền thống Hiến Pháp 
của chúng ta” – cụ thể là quyền tự 
do tôn giáo.

Các tổng chưởng lý cho biết, khi 
làm như vậy, tòa án này “đã thu hẹp 
quá mức một quy chế nhằm ngăn 
chặn các hành vi bạo lực tồi tệ nhất 
ở nhiều địa điểm linh thiêng của 
Hoa Kỳ.” 

Trích dẫn các ý kiến tòa án trước 
đó, các tổng chưởng lý viết, “Cam 
kết của Hoa Kỳ đối với tự do tôn 
giáo là ‘thiết yếu’... Điều này thiết 
lập ‘một trong những quyền hiến 
định được trân trọng nhất và được 
bảo vệ một cách quyết liệt nhất của 
chúng ta.’” 

Ông Alito nói trong bài diễn văn 
của mình: “Trái tim của chúng ta 
mãi khắc khoải cho đến khi chúng 
ta được an nghỉ nơi Chúa.” 

Vị thẩm phán nói: “Và, do đó, 
những người đấu tranh cho tự do 
tôn giáo, những người đi rao giảng 
uyên bác như rắn và đơn sơ như 
chim bồ câu, có thể kỳ vọng tìm 
thấy những trái tim mở lòng đón 
nhận thông điệp của họ.”

Bản tin có sự đóng góp của Eva Fu 
Thanh Nhã biên dịch

JILL MCLAUGHLIN
 

Theo báo cáo hôm 28/07 của Đại 
học Chapman, ngày càng có nhiều 

người dân California sinh sống gần 
các khu vực có nguy cơ cháy rừng, 
trong bối cảnh tiểu bang xây thêm nhà 
để chống lại cuộc khủng hoảng nhà ở.

Sử dụng dữ liệu của Cục Điều tra 
Dân số Hoa Kỳ, các sinh viên nghiên 
cứu đến từ chuyên ngành khoa học 
và kỹ thuật của trường đại học này 
cho biết, gần 13% dân số của tiểu 
bang hiện đang sống trong các khu 
vực “có nguy cơ” cháy rừng, vì các 
đám cháy như vậy đe dọa các công 
trình và thiêu rụi hàng ngàn mẫu 
Anh ở miền Bắc California, vùng Bay 
Area, và khu vực gần Công viên Quốc 
gia Yosemite.

Theo cố vấn dự án Shenyue Jia, 
một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ 
(postdoctoral) của Viện Trái Đất, Máy 
Điện Toán, Con Người & Quan Sát tại 
Đại học Chapman, việc phát triển nhà 
ở nhanh chóng để đối phó với cuộc 
khủng hoảng nhà ở đã dẫn đến sự gia 
tăng [số dân sống trong các khu vực có 
nguy cơ cháy rừng] này.

“Ở California, những áp lực như 
vậy chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia 
tăng dân số và sự phát triển địa ốc 
nhanh chóng để ứng phó với cuộc 
khủng hoảng nhà ở,” bà Jia nói. “Việc 
hiểu được những khu vực nào… đã trải 

qua sự gia tăng dân số đáng kể trong 
thập niên vừa qua có thể xác định các 
cộng đồng có nguy cơ cháy rừng cao 
hơn, đặc biệt là khi sử dụng dữ liệu 
nhân khẩu học gần đây nhất.”

Các khu vực có nguy cơ cháy rừng 
ở các quận Contra Costa, Alameda, và 
Riverside đã tăng dân số nhiều nhất 
trong thập niên qua. Theo nghiên cứu 
này, Riverside có số lượng cư dân cao 
nhất sống trong các khu nhà ở trong 
các khu vực có nguy cơ cháy rừng.

Trong khi đó, trong tuần trước (24–
31/07), các nhân viên cứu hỏa đã tiếp 
tục có những tiến triển đối với đám 
cháy Oak Fire gần Công viên Quốc gia 
Yosemite. Theo các viên chức cứu hỏa 
tiểu bang, đám cháy này đã thiêu rụi 
hơn 19,000 mẫu Anh và gần 40% đám 
cháy đã được dập tắt hôm 28/07.

Việt Phương biên dịch

thuộc tầng lớp lao động, người cao 
tuổi, và người khuyết tật này.

Tổng chưởng lý tiểu bang Indiana 
Todd Rokita chỉ trích nặng nề “nghị 
trình cực đoan của cánh tả” mà ông tin 
rằng đang thúc đẩy các chính sách này.

Ông Rokita nói trong một tuyên bố: 
“Họ đã đạt đến cấp độ vô liêm sỉ mới 
với việc dừng hỗ trợ thực phẩm cho trẻ 
em nghèo nếu các trường học không 
thực hiện mệnh lệnh của phe cánh tả.”

Ông Rosita cho biết ông đang “đấu 
tranh cho lẽ phải của người dân bản 
địa Indiana và pháp quyền,” ông tin 
rằng các công dân bầu ông lên để làm 
điều này. 

 Tòa Bạch Ốc đã không phúc đáp 
ngay lập tức một thư điện tử yêu cầu 
bình luận về vụ kiện trên, liên quan 
đến các tiểu bang: Tennessee, Indiana, 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, 
Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, Ohio, Oklahoma, South 
Carolina, South Dakota, Texas, Utah, 
Virginia, và West Virginia.

Trước khi đệ đơn kiện, hôm 24/06 
các tổng chưởng lý từ 26 tiểu bang đã 
gửi thư cho tổng thống để bày tỏ lo 
ngại của họ.

Bức thư này nêu rõ: “Bằng cách mở 
rộng khái niệm ‘phân biệt đối xử dựa 
trên giới tính’ để thêm vào bản nhận 
dạng giới tính và xu hướng tính dục, 
hướng dẫn này không chỉ là đưa ra 
định hướng.” 

“Hướng dẫn này áp đặt các biện 
pháp quản lý mới – và bất hợp pháp – 
lên các cơ quan tiểu bang và các nhà 
điều hành nhận hỗ trợ tài chính liên 
bang từ Bộ Nông nghiệp. Và hệ lụy 
không tránh khỏi là sự hỗn loạn quy 
định sẽ đe dọa việc cung cấp các dịch 

vụ dinh dưỡng thiết yếu cho một số 
công dân dễ bị tổn thương nhất của 
chúng ta.”

Chương trình Bữa trưa Học đường 
Quốc gia cung cấp những bữa ăn hàng 
ngày cho 30 triệu học sinh.

 Một thông cáo báo chí từ ông Rokita 
cho biết, khoảng 100,000 trường công 
lập và tư thục bất vụ lợi cùng các cơ sở 
chăm sóc trẻ em ở khu dân cư nhận 
tài trợ liên bang để cung cấp các bữa 
ăn miễn phí được trợ cấp hoặc giảm 
giá cho những trẻ em đủ điều kiện. 

Vụ kiện của các tiểu bang này đối 
với Bộ Nông nghiệp cũng tương tự một 
vụ kiện liên bang khác gồm 20 tiểu 
bang, trong đó cũng có Tennessee và 
Indiana, kiện Bộ Giáo dục và Ủy ban Cơ 
hội Việc làm Bình đẳng của liên bang.

Trong vụ kiện đó, một thẩm phán 
liên bang đã ban hành lệnh sơ bộ 
bênh vực các tiểu bang. Lệnh này tạm 
thời chặn việc các cơ quan liên bang 
buộc các tiểu bang cho phép nam sinh 
về mặt sinh học thi đấu trong các đội 
thể thao nữ.

Tòa án nói trên đã phán quyết rằng 
họ sẽ không bị buộc phải bỏ các phòng 
tắm và phòng thay quần áo riêng theo 
giới tính, cũng như không bị buộc phải 
sử dụng các đại từ được chỉ định mà 
các cá nhân yêu cầu.

Vụ kiện Bộ Nông nghiệp về bữa 
ăn học đường cũng tìm kiếm trợ giúp 
tương tự.

Trong cả vụ kiện Bộ Giáo dục và vụ 
kiện Bộ Nông nghiệp, những thay đổi 
gây tranh cãi đó đều không thông qua 
Quốc hội.

Thay vào đó, các cơ quan liên bang 
đã đưa ra các thay đổi này theo một 
sắc lệnh mà tổng thống ban hành hồi 
tháng 01/2021, yêu cầu các chính sách 
chống phân biệt đối xử dựa trên “bản 
nhận dạng giới tính hoặc xu hướng 
tính dục”.

Các tiểu bang cho biết họ không 
phủ nhận các lợi ích của SNAP dựa 
trên những yếu tố đó. Nhưng họ phản 
đối mạnh mẽ các bản ghi nhớ và một 
“quy định cuối cùng”, trong đó đều cố 
gắng áp đặt “các nghĩa vụ mới bất hợp 
pháp và không cần thiết.”

Đơn kiện này cho biết, các tiểu bang 
nói trên “kiện để ngăn bộ này chiếm 
đoạt quyền hành thuộc về Quốc hội, các 
tiểu bang, và người dân, cũng như để 
loại bỏ tình trạng hỗn loạn và biến động 
trên toàn quốc” mà quy định này gây ra. 

Tổng chưởng lý tiểu bang Ohio 
David Yost nói trong một thông cáo 
báo chí, “Khi nào thì chính phủ TT 
Biden mới học được rằng việc làm luật 
là vai trò của cơ quan lập pháp đây?” 

Thanh Nhã biên dịch

Tennessee và Indiana đang đứng đầu 
liên minh các tiểu bang cáo buộc rằng 
TT Biden và USDA, cơ quan giám sát 
chương trình bữa ăn, “đã ban hành các 
chỉ thị và quy tắc xây dựng sai luật và 
áp đặt các yêu cầu trái pháp luật”.

Ngoài Tennessee và Indiana, 
các tổng chưởng lý của Đảng Cộng 
hòa từ Alabama, Alaska, Arizona, 
Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, 
South Carolina, South Dakota, Texas, 
Utah, Virginia , và Tây Virginia đã ký 
vào đơn kiện.

Hôm 26/07, đơn kiện được đệ 
trình lên Tòa án Địa hạt Liên bang ở 
Tennessee cho biết, các tiểu bang than 
phiền rằng một quy định không phân 
biệt đối xử của liên bang, có hiệu lực 
từ ngày 15/08, muốn áp đặt “nghĩa vụ 
dường như trải rộng đến mức chấm 
dứt các cơ sở vật chất sinh hoạt và hoạt 
động thể thao phân chia nam nữ, đồng 
thời bắt buộc sử dụng các đại từ không 
chính xác về mặt sinh học.” 

Đơn kiện này cho biết, “Những 
luận điệu chung chung của chính phủ 
TT Biden xem các thông lệ chẳng hạn 
như các phòng tắm riêng và các hoạt 
động thể thao theo giới tính là ‘phân 
biệt đối xử’ mặc dù hồi năm ngoái Bộ 
Tư pháp và Bộ Giáo dục đã xem những 
thông lệ này là hợp pháp, là không 
phân biệt đối xử.” 

Theo đơn kiện nói trên, một tờ thông 
tin về chính sách được đề xướng này đã 
trích dẫn các ví dụ về các hành vi phân 
biệt đối xử trong quy định mới theo cách 
giải thích của các quan chức: “Ngăn 

cản một nữ sinh trung học chuyển giới 
(trước là một nam sinh) sử dụng nhà 
vệ sinh dành cho nữ sinh” và “ngăn 
cản một nữ sinh trung học chuyển 
giới (trước là một nam sinh)” “cố gắng 
tham gia vào đội cheerleader nữ sinh.” 

Đơn kiện này cho biết, các vị Tổng 
chưởng lý của hai tiểu bang Tennessee 
và Indiana đang đứng đầu liên minh 
các tiểu bang cáo buộc TT Biden và Bộ 
Nông nghiệp, cơ quan giám sát chương 
trình bữa ăn, “đã ban hành các chỉ thị 
và quy tắc giải thích sai luật và áp đặt 
các yêu cầu trái luật.” 

Hồi năm ngoái, Chương trình Hỗ 
trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) đã 
cung cấp 2.6 tỷ USD cho Tennessee; 
tổng cộng, 22 tiểu bang đã nhận được 
gần 29 tỷ USD thông qua chương trình 
dành cho học sinh nghèo, các gia đình 

Cô Candy Flores (phải) ở Bộ phận Dịch vụ Thực phẩm Arlington đang chuẩn bị các cuộn thịt nguội và phô mai cho Chương trình 
Bữa trưa Học đường Quốc gia trong nhà bếp tại Trường Trung học Washington-Lee ở Arlington, Virginia, ngày 19/10/2011.

Ryan, một học 
sinh lớp 4 (ở 
giữa) “biến đổi 
giới tính” chạy 
cùng những 
học sinh khác 
trong giờ ra 
chơi tại trường 
của các em 
ở Illinois 
vào ngày 
02/05/2013. 

Lực lượng cứu hỏa làm việc để dập tắt đám cháy 
ven biển Costal Fire ở Laguna Niguel, California, 
hôm 11/05/2022.
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MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

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

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

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

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

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

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

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

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

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

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

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

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN

2022 ở Rome hôm 21/07, ông Alito 
nói: “Vấn đề nổi lên không chỉ là sự 
thờ ơ đối với tôn giáo, không chỉ là 
sự thiếu hiểu biết về tôn giáo. Mà 
còn có sự thù địch ngày càng tăng 
đối với tôn giáo hoặc chí ít là đối 
với các niềm tin tôn giáo truyền 
thống đối lập với tiêu chuẩn đạo 
đức mới đang chiếm ưu thế trong 
nhiều lĩnh vực.” 

Bài diễn văn dài 37 phút của ông 
được công bố hôm 28/07.

Bài diễn văn quan trọng nói trên 
đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên 
của vị thẩm phán hàng đầu này 
sau khi Tối cao Pháp viện lật lại 
phán quyết năm 1973 của vụ Roe 
kiện Wade –  đã hợp pháp hóa việc 
phá thai ở Hoa Kỳ, bằng một phán 
quyết trong vụ Dobbs kiện Tổ chức 
Y tế Phụ nữ Jackson. Bài diễn văn 
là một lời đáp lại trong bối cảnh các 
nhà lập pháp ở Hoa Kỳ và trên toàn 
thế giới đã lên tiếng phản đối phán 
quyết này, và một số người thậm 
chí còn gọi phán quyết hồi tháng 
Sáu này là một “cuộc tấn công” vào 
nền dân chủ.

 
‘Nền văn minh đáng tự hào’
Ông Alito là một người Công Giáo 
La Mã – một tôn giáo đã phản ánh 
sự tương đồng giữa Hoa Kỳ và 
Rome, nơi đã từng là một nền văn 
minh tinh thần “đáng tự hào”, tuy 
nhiên đã chứng minh “không có 
thành tựu nào của con người là 
vĩnh viễn.”

“Tôi nhận thấy bản thân đang 
suy ngẫm về nền văn minh đáng tự 
hào đã đóng đô ở đây hai ngàn năm 
trước,” ông nói. “Khi suy nghĩ về 
quá khứ, tôi cũng nghĩ về tương lai, 
và tôi tự hỏi nhiều thế kỷ sau, kể từ 
thời điểm hiện tại, các sử gia có thể 
nói gì về sự đóng góp của Hoa Kỳ 
cho nền văn minh thế giới.” 

“Một điều tôi hy vọng họ sẽ nói 
là đất nước của chúng tôi, sau rất 
nhiều gián đoạn và thăng trầm, 
cuối cùng đã cho thế giới thấy rằng 
có thể có một xã hội ổn định và 
thành công, trong đó những người 
thuộc các tín ngưỡng đa dạng cùng 
sinh sống và làm việc một cách 
hài hòa và hiệu quả cao trong khi 
vẫn giữ gìn đức tin riêng của họ,” 
ông Alito nói thêm, đồng thời lưu 
ý rằng việc người Mỹ có thể thực 
hiện quyền tự do tôn giáo “thực sự 
là một thành tựu lịch sử” đối với 
đất nước này.

Thẩm phán cho biết, tại đất 
nước Hoa Kỳ này, nơi tự do tôn giáo 
đi đôi với nhiều quyền khác, thì 
một “sự thù địch ngày càng tăng” 
đối với tôn giáo đang đe dọa việc 
bảo vệ quyền thiêng liêng này trên 
toàn quốc.

Thẩm phán Alito cho biết 
thêm: “Và vấn đề nổi lên không 
chỉ là sự thờ ơ với tôn giáo, không 
chỉ là sự thiếu hiểu biết về tôn 
giáo. Mà còn có sự thù địch ngày 
càng tăng đối với tôn giáo hoặc 
chí ít là đối với các niềm tin tôn 
giáo truyền thống đối lập với tiêu 
chuẩn đạo đức mới đang chiếm 
ưu thế trong nhiều lĩnh vực.” 

Tuy nhiên, theo ông Alito, sự 
thù địch với tôn giáo và quyền tự do 
tôn giáo đe dọa một loạt các quyền 
căn bản khác.

“Việc thực hành tôn giáo thường 
hay bao gồm lời nói, một lời cầu 
nguyện bằng lời nói hoặc bằng văn 
bản, việc đọc Kinh Thánh, một bài 
thuyết pháp, một cuốn sách hoặc 
bài viết về tôn giáo, tất cả đều là 
những hình thức ngôn luận, chúng 
cũng là những hình thức thực 
hành tôn giáo. Nếu hình thức ngôn 
luận này có thể bị đàn áp hoặc bị 
trừng phạt, thì điều gì ngăn chặn 
nhà nước dẹp tan các hình thức thể 
hiện khác?”

“Hãy lấy ví dụ về mối quan hệ 

giữa tự do ngôn luận và tự do hội 
họp. Một buổi lễ tôn giáo trong một 
nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà 
thờ Hồi giáo, hoặc đền thờ là một 
hình thức hội họp. Nếu một chính 
phủ có thể cấm những sự tụ họp 
này, thì liệu họ có ngần ngại cấm 
những hình thức khác không? ”

Ông Alito nói: “Mặt khác, nếu 
cho phép quyền tự do tôn giáo, thì 
nhà nước sẽ khó hạn chế những 
phát ngôn khác và các cuộc tụ 
họp khác.” 

Mặc dù hầu hết các học giả 
pháp lý ngày nay tin rằng “tôn 
giáo không đáng được bảo vệ đặc 
biệt,” nhưng ông Alito nói thêm, 
“Hiến Pháp Hoa Kỳ cung cấp một 
câu trả lời rõ ràng” cho câu hỏi 
liệu tự do tôn giáo có cần được bảo 
vệ hay không. 

“Hiến Pháp bảo vệ việc thực 
hành tự do tôn giáo… Và đối với 
các thẩm phán như tôi, những 
người luôn suy nghĩ trong phạm vi 
niềm tin những gì Hiến Pháp nói 
và những gì Hiến Pháp không nói, 
thế là đủ rồi,” vị thẩm phán này 
cho hay. “Đó là luật, và đừng hỏi 
tôi tại sao.” 

 
‘Điều thực sự khiến tôi
đau lòng’
Trong điều mà ông mô tả là một 
cảm giác “bất thường” về “sự thôi 
thúc trước vấn đề ngoại giao” trong 
ông, ông Alito đã phản ứng lại 
với các nhà lập pháp ngoại quốc 
và những người nổi tiếng, những 
người “cảm thấy hoàn toàn không 
sao khi bình luận về luật pháp Mỹ.”

“Một trong những người này 
là cựu Thủ tướng Boris Johnson – 
nhưng ông ấy đã phải trả giá – bằng 
quan hệ nhân quả theo thời gian 
đúng không?” ông Alito áp dụng 
cách nói “sau khi làm điều này, do 
đó dẫn đến việc đó” cho thực tế là 
do sau khi lên tiếng phản đối phán 
quyết của Tối cao Pháp viện Hoa 
Kỳ, Thủ tướng Vương quốc Anh 
mới phải từ chức. 

Nhưng vị thẩm phán này chưa 
dừng lại ở đó.

“Điều thực sự khiến tôi đau 
lòng – điều thực sự khiến tôi bị 
tổn thương – là khi Công tước xứ 
Sussex – người có lẽ không nên 
nêu tên – trình bày trước Liên Hiệp 
Quốc và dường như so sánh phán 
quyết này với cuộc tấn công của 
Nga vào Ukraine,” ông Alito đề 
cập đến Hoàng tử Harry của Anh, 
người đã tuyên bố phán quyết lật 
ngược vụ Roe kiện Wade thuộc về 
một “cuộc tấn công toàn cầu vào 
dân chủ và tự do” trong một bài 
diễn văn hồi tháng Bảy. 

 
Tự do tôn giáo
Vị thẩm phán này đã táo bạo hơn 
khi phản ánh về cuộc đàn áp tôn 
giáo trên khắp thế giới – chẳng 
hạn như ở Nigeria, Ai Cập, và Ấn 
Độ – và, nổi bật nhất là Trung 
Quốc, nhưng tất cả đều không 
thành công.

Ông nói: “Trong suốt quãng đời 
của tôi, Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa đã cố gắng hết sức để xóa sổ 
hoàn toàn tôn giáo. Nhưng họ đã 
thất bại. Cũng như các hoàng đế La 
Mã đã mất nhiều thế kỷ để tiêu diệt 
Cơ Đốc Giáo nhưng đã thất bại.” 

Ông Alito cho biết thêm, một ví 
dụ về điều này là “Cuộc Cách mạng 
Văn hóa đã cố gắng hết sức để tiêu 
diệt tôn giáo; tuy nhiên họ đã không 
thành công. Họ đã không thể dập 
tắt sự thôi thúc [đi theo] tôn giáo.” 

Cuộc Cách mạng Văn hóa là 
một giai đoạn hỗn loạn từ năm 
1967 đến năm 1977, khi đó Trung 
Cộng đã tìm cách xóa bỏ các tín 
ngưỡng và giá trị truyền thống.

Bài diễn văn của ông Alito 
được đưa ra sau khi Tối cao Pháp 
viện của Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều 
phán quyết về các vụ án liên quan 

Tiếp theo từ trang 1
Tiếp theo từ trang 1

Thẩm phán Alito chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới 
vì phản đối phán quyết của SCOTUS về phá thai 

22 tiểu bang 
kiện quy định 
về ‘nhận dạng 
giới tính’ 

Báo cáo: Ngày càng nhiều người 
dân California sống trong các khu 
vực có nguy cơ cháy rừng 
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‘Quyền tự do tôn giáo rất mong manh, sự không 
khoan dung và đàn áp tôn giáo là những đặc 
điểm lặp đi lặp lại trong lịch sử nhân loại’

Trong suốt 
quãng đời 

của tôi, Cộng 
hòa Nhân dân 
Trung Hoa đã 

cố gắng hết sức 
để xóa sổ hoàn 
toàn tôn giáo. 
Nhưng họ đã 
thất bại. Cũng 
như các hoàng 

đế La Mã đã 
mất nhiều thế 
kỷ để tiêu diệt 

Cơ Đốc Giáo 
nhưng đã 
thất bại.

Thẩm phán
Samuel Alito

Những người ủng hộ sự 
sống ăn mừng bên ngoài 
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ 
ở Hoa Thịnh Đốn, sau khi 
Tối cao Pháp viên đưa 
ra phán quyết lật ngược 
lại án lệ Roe kiện Wade, 
hôm 24/06/2022.

Các học viên Pháp Luân 
Công tham gia một buổi 
tưởng niệm đánh dấu 23 
năm ngày phát động cuộc 
đàn áp của chính quyền 
Trung Cộng đối với Pháp 
Luân Công, tại National 
Mall ở Hoa Thịnh Đốn, 
hôm  21/07/2022. 
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và những quốc tịch khác đã bay đến 
Mexicali, Mexico, đi xe buýt hoặc 
taxi một đoạn ngắn đến Algodones 
để đi bộ qua biên giới trước khi 
được thả vào Hoa Kỳ.

TT Biden đã tạm dừng việc xây 
dựng thêm bức tường sau khi ông 
lên nhậm chức, nhưng vào thời 
điểm trước khi diễn ra cuộc bầu cử 
sơ bộ năm 2022, ông đã đặt việc lấp 
kín các khoảng hở ngay phía nam 
của Yuma thành một việc ưu tiên.

Báo cáo của Đảng Cộng Hòa tại 
Thượng viện hồi tháng 07/2021 cho 
biết nỗ lực dừng việc xây dựng bức 
tường biên giới của ông Biden đã 
tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ 3 
triệu USD mỗi ngày và chính phủ 
ước tính đã chi ít nhất 1.8 tỷ USD 
vào tháng 07/2021.

Bản tin có sự đóng góp của The 
Associated Press
Bảo An biên dịch

ZACHARY STIEBER
 

Một nhóm nhân viên y tế 
đã kiện bệnh viện của 

họ về lệnh bắt buộc chích ngừa 
COVID-19 dự kiến sẽ nhận được 
10 triệu USD, theo một thỏa 
thuận dàn xếp được đệ trình 
hôm 29/07.

Khoảng hơn một chục nhân 
viên tại Đại học NorthShore 
HealthSystem ở Illinois đã đệ đơn 
kiện vào tháng 10/2021, lập luận 
rằng cơ sở này đã không cấp miễn 
chích ngừa vì lý do tôn giáo cho 
lệnh bắt buộc chích ngừa này.

Sau 8 tháng thương lượng, 
các nhân viên này và NorthShore 
“đã đồng ý dàn xếp vụ kiện này,” 
theo một bản ghi nhớ được đệ 
trình lên tòa án liên bang.

Theo các điều khoản của thỏa 
thuận dàn xếp này, NorthShore 
sẽ trả 10,337,500 USD vào một 

quỹ dàn xếp cho những nhân 
viên bị ảnh hưởng bởi lệnh bắt 
buộc chích ngừa của cơ sở này 
– cụ thể là những nhân viên từ 
ngày 01/07/2021 đến 01/01/2022, 
đã yêu cầu được miễn chích 
ngừa vì lý do tôn giáo và bị từ 
chối. Những nhân viên này 
phải chích vaccine để tránh bị 
chấm dứt hợp đồng hoặc bị sa 
thải hoặc từ chức. Khoảng 473 
nhân viên thuộc nhóm này.

NorthShore cũng sẽ điều 
chỉnh lệnh bắt buộc chích ngừa 
của mình “để hoàn thiện quy 
trình tạo điều kiện dễ dàng thực 
hành tôn giáo cho những cá 
nhân có đơn miễn chích ngừa 
đã được chấp thuận vì có đức tin 
tôn giáo chân thành.”

Những nhân viên bị sa thải vì 
từ chối chích ngừa vì đức tin tôn 
giáo của họ có thể nộp đơn xin 
được tuyển dụng lại.

Thẩm phán Địa hạt Hoa Kỳ 
John Kness, người được cựu Tổng 
thống Trump bổ nhiệm đang 
giám sát vụ kiện, đã được đề nghị 
chấp thuận đề nghị dàn xếp này.

Liberty Counsel, nhóm pháp 
lý đại diện cho các nguyên đơn, 
mô tả thỏa thuận này là thỏa 
thuận đầu tiên cho vụ kiện 
chống lại một công ty tư nhân 
vì đã từ chối hàng trăm yêu cầu 
miễn trừ tôn giáo đối với lệnh bắt 
buộc chích vaccine COVID-19.

Ông Horatio Mihet, phó chủ 
tịch phụ trách pháp lý của nhóm, 
cho biết: “Sự thay đổi chính sách 
mạnh mẽ và khoản tiền bồi thường 
đáng kể theo yêu cầu của thỏa 
thuận này sẽ đem lại một biện 
pháp công lý mạnh mẽ cho các 
nhân viên của NorthShore – những 
người đã bị buộc phải lựa chọn giữa 
lương tâm và công việc của họ.” 

Việc bồi thường này cũng 

là lời cảnh báo mạnh mẽ cho 
những công ty tuyển dụng toàn 
quốc rằng họ không thể từ chối 
việc tạo điều kiện thực hành tôn 
giáo cho những người có niềm 
tin tôn giáo chân thành phản đối 
lệnh chích ngừa bắt buộc.

 
Quỹ
Nếu thỏa thuận này được thông 
qua, những nhân viên bị ảnh 

hưởng có thể nộp đơn yêu cầu 
nhận tiền từ quỹ 10 triệu USD này.

Theo ước tính, mỗi nhân 
viên rốt cuộc phải chích ngừa 
mặc dù đã phản đối vì lý do tôn 
giáo sẽ được nhận khoảng 3,000 
USD trong khi những người bị 
sa thải hoặc từ chức có thể nhận 
được khoảng 25,000 USD.

Số tiền cuối cùng sẽ tùy thuộc 
vào số nhân viên nộp hồ sơ yêu cầu 
nhận tiền, cùng với các yếu tố khác.

Ngoài ra, thỏa thuận này 
dành 260,000 USD cho các 
nguyên đơn có tên trong vụ kiện. 
Mỗi người dự kiến sẽ nhận được 
khoảng 20,000 USD, ngoài các 
khoản tiền khác.

Liberty Counsel cũng đang 
yêu cầu 2 triệu USD phí luật sư, 
hoặc khoảng 20% tổng số tiền 
trong vụ dàn xếp này.

Nguyễn Lê biên dịch

của Đạo luật Tự do Thông tin.
Chương trình này đang được mô 

tả là một khái niệm, với các chi tiết 
cụ thể vẫn đang được quyết định.

Những người nhập cư bất hợp 
pháp qua biên giới được lẽ ra bị trục 
xuất hoặc bị giam giữ cho đến khi 
họ ra hầu tòa; tuy nhiên việc đó 
ngày càng không phải như thế.

Một chương trình mới đây của 
ICE, được gọi là Giải pháp thay thế 
cho việc Giam giữ, thường được 
gọi là “bắt và thả”, cho thấy nhiều 
người nhập cư được thả trước khi có 
phiên điều trần. Nhiều người, nhưng 
không phải tất cả, nhận được Thông 
báo Có mặt, hoặc thông báo sẽ trình 
diện tại tòa vào một ngày nào đó.

Hồi tháng Tư, chính phủ TT 
Biden cho biết họ sẽ thả 600,000 
người nhập cư bất hợp pháp vào 
những tháng tới trong bối cảnh tình 

trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng 
chưa từng có. Trong khi đó, báo cáo 
của cơ quan giám sát được công bố 
hồi tháng Sáu cho thấy chính phủ sẽ 
sử dụng chương trình này nhiều hơn.

 
Các lo ngại
Một số thành viên Đảng Cộng Hòa 
đang bày tỏ lo ngại về chương trình 
này, nói rằng chính phủ TT Biden 
nên tiếp tục làm việc để ngăn chặn 
tình trạng nhập cư bất hợp pháp 
thay vì tạo điều kiện dễ dàng hơn 
cho những người nhập cư bất hợp 
pháp có được giấy tờ tùy thân.

Dân biểu James Comer (Cộng 
Hòa–Kentucky), thành viên cấp cao 
của Ủy ban Giám sát Hạ viện, và 
Dân biểu Glenn Grothman (Cộng 
Hòa–Wisconsin) đã viết thư cho 
quyền Giám đốc ICE hôm 29/07, 
“Chúng tôi lo ngại rằng chương 
trình thử nghiệm này là một 
phương pháp khuyến khích nhập 
cư bất hợp pháp khác của chính phủ 
ông Biden, bằng cách thưởng cho 
những người nhập cư bất hợp pháp 
vì đã vi phạm luật của chúng ta.”  

Dưới thời TT Joe Biden, Hoa 
Kỳ đã nới lỏng hoặc đảo ngược 
một số chính sách nhập cư từ thời 
cựu TT Trump.

Những nghị sĩ này trích dẫn các 
báo cáo cho biết tấm thẻ này có thể 
cho phép người nhập cư bất hợp 
pháp di chuyển bằng phi cơ và nhận 
được lợi ích thông qua các chương 
trình giúp đỡ nhất định. Họ viết rằng 

việc cấp các thẻ này “làm tăng khả 
năng những người ngoại quốc nhập 
cư bất hợp pháp sẽ sử dụng những 
tấm thẻ tùy thân này để tiếp cận 
các quyền lợi chẳng hạn như nhà ở, 
chăm sóc sức khỏe, và giao thông.”

Ông Comer và ông Grothman 
đã yêu cầu một buổi họp về chương 
trình này càng sớm càng tốt và các 
tài liệu cùng thông tin liên lạc liên 
quan đến đợt thí điểm này trước 
ngày 12/08.

Phát ngôn viên của ICE nói rằng 
tấm thẻ này “sẽ không phải là hình 
thức nhận dạng  chính thức của 
liên bang” và “sẽ chỉ được cung cấp 
sau khi việc kiểm tra lý lịch an ninh 
quốc gia đã được thực hiện.”

Dân biểu Jeff Van Drew (Cộng 
Hòa–New Jersey) cũng lo lắng về 
chương trình này.

Hôm 28/07, ông nói trên 
Newsmax rằng ông đang nghiên cứu 
một dự luật sẽ ngăn chặn chính phủ 
TT Biden cấp những tấm thẻ này.

Ông Van Drew nói: “Họ là [người 
nhập cư] bất hợp pháp, không có 
giấy tờ tùy thân. Điều duy nhất mà 
họ có thể có được là một chuyến đi 
quay trở lại bên kia biên giới.”

Ông nói thêm rằng, “Thế nên, 
tôi đang soạn thảo luật, trong đó 
nói rằng không một đồng dollar tiền 
thuế nào của Mỹ, hay bất kỳ một 
đồng dollar nào của Mỹ, có thể được 
chi tiêu vào những chiếc thẻ này.”

 
Cẩm An biên dịch
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Người nhập cư bất hợp 
pháp đứng gần một 
khoảng hở tại hàng rào 
biên giới Hoa Kỳ–Mexico, 
đang chờ Lực lượng Tuần 
tra Biên giới Hoa Kỳ giải 
quyết ở Yuma, Arizona, 
hôm 20/05/2022.

Người nhập cư bất hợp pháp 
lên xe van Tuần tra Biên giới 
Hoa Kỳ sau khi từ Mexico đi 
vào Hoa Kỳ qua một khoảng 
trống ở bức tường biên giới 
giữa Algodones, Mexico 
và Yuma, Arizona, vào ngày 
16/05/2022. 

Nhân viên y tế phản đối lệnh bắt buộc chích 
ngừa của Đại học NorthShore University 
HealthSystem bên ngoài Bệnh viện Evanston 
ở Evanston, Illinois vào ngày 12/10/2021. 

Nỗ lực dừng 
việc xây 
dựng bức 
tường biên 
giới của ông 
Biden đã 
tiêu tốn của 
người đóng 
thuế Mỹ 3 
triệu USD 
mỗi ngày.

Chương trình 
này đang được 
mô tả là một 
khái niệm,
với các chi 
tiết cụ thể vẫn 
đang được 
quyết định.

Những nhân viên y tế kiện lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19 nhận được 10 triệu USD bồi thường 

Chính phủ TT Biden xác nhận kế hoạch cấp thẻ ID cho người nhập cư bất hợp pháp

Chính phủ TT Biden 
đã chi hàng triệu 
dollar năm 2021 để 
dừng việc xây dựng 
bức tường
MIMI NGUYEN LY

Chính phủ Tổng thống (TT) 
Biden sắp sửa lấp kín bốn 

khoảng hở rộng trên bức tường biên 
giới Hoa Kỳ–Mexico tại một khu 
vực mở ở phía nam Arizona gần 
Yuma, để “giải quyết các ảnh hưởng 
về mặt hoạt động” và “các rủi ro về 
tính mạng và an toàn ngay tức thì”.

Theo một thông cáo báo chí từ 
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), 
bốn khoảng hở này nằm trong dự 
án hàng rào biên giới chưa hoàn 
thiện – khu vực dự án Yuma 6 trước 
đây gần đập Morelos. Khu vực này 
đã trở thành một trong những hành 
lang nhộn nhịp nhất cho những vụ 
vượt biên trái phép.

Dự án hàng rào biên giới, vốn 
hoạt động dưới thời chính phủ cựu 
TT Trump, đã bị bỏ dở sau khi TT 
Joe Biden gửi trả lại 2.2 tỷ USD quỹ 

xây tường biên giới cho Bộ Quốc 
phòng vào năm 2021 để sử dụng 
cho các dự án xây dựng quốc phòng 
ở ngoại quốc. Trước đó, cựu TT 
Donald Trump đã chuyển ngân quỹ 
để xây dựng bức tường biên giới, 
có thời điểm nó tăng lên với tốc độ 
một dặm một ngày. Hoàn thành bức 
tường biên giới là một trong những 
lời hứa hàng đầu trong chiến dịch 
tranh cử của ông Trump.

“Do nằm ở gần đập Morelos và 
dòng sông Colorado chảy xiết, khu 
vực này tồn tại những rủi ro về an 
toàn và tính mạng đối với những 
người di cư cố gắng vượt biên vào 
Hoa Kỳ; đây là nơi có nguy cơ gây ra 
chết đuối và bị thương do ngã,” DHS 
tuyên bố hôm 28/07. “Khu vực này 
cũng hiện hữu các rủi ro về tính 
mạng và an toàn cho những nhân 
viên ứng cứu khẩn cấp và các nhân 
viên tuần tra trước các sự cố trong 
khu vực này.”

Bộ trưởng Alejandro Mayorkas 
đã chấp thuận việc hoàn thành dự 
án, vốn sẽ được thanh toán từ ngân 
sách năm tài chính 2021 của DHS.

“Trước khi xây dựng, DHS sẽ 
tham gia vào việc lập kế hoạch môi 
trường tiêu chuẩn và tiến hành tiếp 
cận cũng như tham vấn các bên 

liên quan. DHS sẽ di chuyển càng 
nhanh càng tốt, trong khi vẫn duy 
trì vai trò quản lý môi trường,” 
tuyên bố tiếp tục cho biết. “Dự án 
này hỗ trợ ưu tiên của CBP và DHS 
trong việc khai triển các biện pháp 
biên giới hiện đại, hiệu quả và cũng 
cải thiện an toàn và an ninh dọc 
theo Biên giới Tây Nam.”

Khu vực Yuma của Lực lượng 
Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã nhanh 
chóng trở thành khu vực nhộn nhịp 
thứ ba trong số chín khu vực dọc 
theo biên giới, với phần lớn lượng 
người di chuyển qua Đập Morelos. 
Những người nhập cư bất hợp pháp 
đến thị trấn nhỏ Algodones và đi 
bộ qua một gờ bê tông trên đập mà 
không bị cản trở để đến Hoa Kỳ – 
nơi họ chờ các nhân viên Tuần tra 
Biên giới Hoa Kỳ tới bắt giữ.

Chỉ riêng trong khu vực Yuma, từ 
tháng Một đến tháng Sáu, các nhân 
viên biên giới Hoa Kỳ đã chặn người 
nhập cư bất hợp pháp 160,482 lần, 
con số gần gấp 4 lần so với cùng thời 
kỳ năm 2021, theo dữ liệu của CBP. 
Các khu vực khác có lượng người 
di chuyển nhiều hơn là Del Rio và 
Rio Grande Valley ở Nam Texas.

Khu vực này đặc biệt thu hút 
những người Colombia, Venezuela, 

Chính phủ TT Biden sẽ hoàn tất thêm dự 
án bức tường biên giới của ông Trump

ZACHARY STIEBER
 

Chính phủ Tổng thống (TT) Joe 
Biden đã xác nhận kế hoạch sẽ 

cấp thẻ ID cho người nhập cư bất 
hợp pháp.

Chương trình thí điểm này của 
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải 
quan (ICE) nhắm vào việc hiện 
đại hóa “tài liệu được cung cấp cho 
một số người không phải là công 
dân”, phát ngôn viên của ICE nói 
với The Epoch Times trong thư 
điện tử hôm 29/07.

“Hiện tại, những người không 
phải công dân nhận được các tài liệu 
bằng giấy từ chính phủ liên bang về 
tình trạng nhập cư của họ. Các tài 
liệu bằng giấy có rủi ro về an toàn, 
dễ bị mất, và hư hỏng nhanh chóng 
khi sử dụng trong thế giới thực, 
kém hiệu quả đối với chính phủ và 
những người không phải công dân. 
Chuyển sang thẻ bảo mật sẽ giúp cơ 
quan này tiết kiệm hàng triệu USD 
về tài nguyên, và bảo đảm cho các 
quan chức của DHS có thể truy cập 
thông tin nhanh chóng trong khi 
giảm sự tồn đọng FOIA của cơ quan 
này,” phát ngôn viên này cho biết.

“Đối với những người không 
phải là công dân được tạm thả, thì 
quá trình hiện đại hóa kỹ thuật số sẽ 
cấp quyền truy cập liên tục vào các 
tài liệu nhập cư quan trọng thông 
qua thẻ an toàn và cổng kết nối.”

DHS là Bộ An ninh Nội địa, cơ 
quan mẹ của ICE. FOIA là chữ tắt 

nhuận là hành động vô đạo đức và thậm 
chí sẽ không hiệu quả.” 

Dân biểu Marjorie Taylor Green viết 
trên Twitter, “Kế hoạch CHIPS của bà 
Nancy Pelosi không là gì ngoài việc 
cung cấp nhiều phúc lợi doanh nghiệp 
hơn cho các đại công ty thịnh vượng 
vốn không cần đến khoản đó. Các chính 
sách Nước Mỹ Sau Cùng buộc chúng ta 
phụ thuộc và ngoại quốc và đóng cửa 
nền kinh tế của chúng ta là lý do vì sao 
chúng ta không có vi mạch bán dẫn.” 

Thanh Nhã biên dịch

ANDREW THORNEBROOKE
 

Hôm 28/07, Hạ viện Hoa Kỳ đã 
thông qua Đạo luật Khoa học 

và CHIPS, phân bổ tài trợ cho một 
dự luật hiện đã được gần hai năm 
tuổi. Hiện nay đang được trình lên 
bàn làm việc của Tổng thống (TT) 
Joe Biden để chờ ông ký, đạo luật mới 
này sẽ phân bổ 280 tỷ USD trợ cấp, 
giảm thuế, và tài trợ nghiên cứu để 
thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn 
trong nước.

“Hôm nay, Hạ viện đã thông qua 
một dự luật sẽ khiến xe hơi rẻ hơn, 
thiết bị gia dụng rẻ hơn, và máy điện 
toán rẻ hơn,” ông Biden nói trong một 
tuyên bố. “Dự luật đó sẽ giảm chi phí 
của hàng hóa hàng ngày. Và sẽ tạo ra 
các công việc sản xuất được trả lương 
cao khắp đất nước đồng thời củng cố 
vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong các 
ngành công nghiệp của tương lai.”

“Đạo luật Khoa học và CHIPS chính 
xác là những gì chúng ta cần làm để 
phát triển nền kinh tế của mình ngay 
bây giờ. Bằng cách sản xuất nhiều chất 
bán dẫn hơn ở Hoa Kỳ, dự luật này sẽ 
thúc đẩy ngành sản xuất trong nước và 
giảm chi phí cho các gia đình.”

Nhiều người ủng hộ đạo luật đã 
hài lòng khi chứng kiến đạo luật được 
thông qua và tin rằng nó sẽ đem lại lợi 
ích cho ngành sản xuất của Hoa Kỳ.

Ông Zach Mottl, chủ tịch của Liên 
minh cho một Hoa Kỳ Thịnh vượng, 
một tổ chức bất vụ lợi tập trung vào 
chính sách thương mại, nói với The 
Epoch Times, “Quốc hội đã nhận 
ra tầm quan trọng của việc vượt 
qua thách thức của quy hoạch công 
nghiệp, của các ngành công nghiệp 
chiến lược hỗ trợ, và bảo đảm rằng 
chúng ta có việc làm công nghệ cao 

ở Hoa Kỳ, nhưng chúng ta không thể 
dừng lại ở đây.”

“Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ là một kiểu 
kinh tế tự do, không can thiệp trong 
một khoảng thời gian hơi quá lâu. Và 
chúng ta đã mất nhiều cơ hội.” 

Do đó, TT Biden cho biết dự luật 
này sẽ cải thiện việc làm và an ninh 
quốc gia bằng cách làm cho Hoa Kỳ ít 
phụ thuộc hơn vào các chuỗi cung ứng 
ngoại quốc.

Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp 
không đồng ý với tuyên bố đó bởi vì 
vào phút chót, các thành viên Đảng 
Dân Chủ đã loại bỏ một điều khoản 
của đạo luật mà có thể ngăn các 
công ty Hoa Kỳ thuê Trung Quốc gia 
công các công nghệ theo sau. Do điều 
khoản đó bị loại bỏ, các công ty công 
nghệ ở Hoa Kỳ sẽ có thể sử dụng hàng 
tỷ dollar tiền thuế của người dân để 
nghiên cứu các công nghệ bán dẫn 
mới, sau đó thuê Trung Quốc sản xuất 
những công nghệ mới này. 

Bước đi này đã thu hút sự chỉ trích 
của những nghị sĩ thường không hay 
phản đối ở phía Đảng Dân Chủ, Đảng 
Độc Lập, và Đảng Cộng Hòa. Đáng 
chú ý nhất trong số đó là Dân biểu 
Thomas Massie (Cộng Hòa–Kentucky) 
và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders 
(Độc Lập–Vermont), những người đã 
chỉ trích dự luật này là phúc lợi doanh 
nghiệp sẽ nâng đỡ các công ty công 
nghệ vốn đã phát đạt và tiêu tốn tiền 
thuế của người dân. 

“Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói 
rằng Đạo luật CHIPS của thượng viện 
là ‘khoản hối lộ trị giá 53 tỷ USD’ mà 
các công ty bán dẫn yêu cầu để đổi lấy 
việc ở lại Hoa Kỳ,” ông Massie viết trên 
Twitter. “Ông ấy nói đúng. Lấy tiền 
từ những người Mỹ đang làm việc và 
trao nó cho các công ty hoạt động vì lợi 

không áp dụng với bất kỳ vũ khí 
cầm tay nào hiện có. Các vũ khí 
được sản xuất trước ngày luật cấm 
này có hiệu lực cũng sẽ tiếp tục 
được mang theo, bán, và sở hữu 
một cách hợp pháp. Điều khoản 
miễn trừ với vũ khí có trước đó này 
tương tự như một điều khoản trong 
Đạo luật Bảo vệ Người sở hữu Vũ 
khí năm 1986 của cựu Tổng thống 
Ronald Reagan, vốn cấm sản xuất 
các vũ khí tự động mới để sử dụng 
cá nhân sau tháng 05/1986. 

Các ổ đạn sức chứa lớn – được 
định nghĩa trong dự luật là các ổ đạn 
có khả năng chứa hơn 15 viên đạn – 
sẽ không được lưu hành, nhưng các 
chủ nhân hiện tại sẽ được phép giữ 
lại các ổ đạn mà họ đã sở hữu. 

Dự luật này cũng yêu cầu các ổ 
đạn sức chứa lớn và các vũ khí bị 
cấm được sản xuất cho các mục 
đích thực thi pháp luật phải hiện rõ 
ngày tháng sản xuất và số series. 

Cuối cùng, dự luật cũng tìm cách 
giảm số lượng vũ khí và ổ đạn đang 
lưu hành thông qua một chương 
trình mua lại. 

Các thành viên Đảng Dân 
Chủ và Đảng Cộng Hòa chia 
rẽ về vấn đề này
Các thành viên Đảng Dân Chủ cho 
rằng luật này, rất giống một dự luật 
năm 1994, là cần thiết sau một loạt 
các vụ xả súng đáng lưu ý gần đây. 

“Các vũ khí tấn công, đặc biệt 
khi kết hợp với một ổ đạn sức chứa 
lớn, là thứ vũ khí được chọn trong 
các vụ xả súng hàng loạt,” Dân 
biểu Jerry Nadler (Dân Chủ–New 
York) cho hay. “Những vũ khí kiểu 
quân đội này được thiết kế để hạ sát 

nhiều người nhất trong khoảng thời 
gian ngắn nhất.” 

Ông Nadler cho biết, “Rất đơn 
giản, không có chỗ cho chúng trên 
đường phố của chúng ta.” 

Nhắc tới luật cấm vũ khí bán tự 
động năm 1994, ông Nadler cho biết: 
“Vào năm 1994, chúng ta đã cấm 
những cỗ máy sát nhân này, và vô 
số sinh mạng đã được cứu. Nhưng 
các thành viên Đảng Cộng Hòa đã 
khiến [dự luật đó] mất hiệu lực. Kể 
từ đó, chúng ta đã chứng kiến những 
hậu quả có thể dự đoán được: Các vụ 
xả súng hàng loạt đã tăng lên theo 
cấp số nhân trong các khu vực công 
cộng: học đường, rạp chiếu phim, 
siêu thị, địa điểm thờ phượng – và 
những nơi khác quý vị có thể liệt 
kê – đều trở nên dễ bị tấn công.” 

Ông Nadler nói thêm: “Chúng ta 
còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu 
vụ xả súng hàng loạt nữa đây?” 

Mặt khác, các thành viên Đảng 
Cộng Hòa chỉ trích gay gắt rằng dự 
luật này vi phạm các quyền theo Tu 
chính án thứ Hai của những công 
dân tuân thủ pháp luật.  

“Trong nhiều năm các thành viên 
Đảng Dân Chủ đã nói với chúng ta 
rằng họ sẽ không nhắm vào súng 
của quý vị,” Dân biểu Jim Jordan 
(Cộng Hòa–Ohio) nói trong một bài 
diễn văn đầy cảm xúc tại Hạ viện. “Ồ 
vâng, thế mà họ đang làm vậy đấy!” 

Ông Jordan tiếp tục nói: “Hãy để 
tôi làm rõ: Tu chính án thứ Hai đã 
quá rõ ràng – và đó là vấn đề của họ 
– Thu chính án thứ Hai nêu ‘Quyền 
được giữ và mang vũ khí sẽ không 
bị xâm phạm.”

Ông Jordan tiếp tục: “Nhưng họ 
không quan tâm. Trên thực tế, Dân 

biểu Cicilline nói như thế trong ủy 
ban. Ông ấy nói: ‘Đừng nói với tôi 
những chuyện vớ vẩn về các quyền 
hiến định.’ Họ không màng đến 
quyền tự do căn bản đó mà các công 
dân tuân thủ pháp luật tại quốc gia 
này được hưởng.” 

Cơ hội mỏng manh ở 
Thượng viện
Ban đầu, dự luật này được dự kiến 
xem xét hôm 27/07. 

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đó đã 
bị trì hoãn sau cuộc đấu tranh nội 
bộ giữa các thành viên Đảng Dân 
Chủ, gây ra nghi ngờ về khả năng 
thúc đẩy dự luật được thông qua tại 
Hạ viện. Bởi vì các Đảng Dân Chủ 
chiếm ưu thế tại Hạ viện với bốn ghế, 
nên Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi 
(Dân Chủ–California) không thể để 
mất một phiếu bầu nào về luật này, 
vốn có khả năng vấp phải sự phản 
đối thống nhất của Đảng Cộng Hòa.

Hôm 20/07, Ủy ban Tư Pháp Hạ 
viện nhanh chóng thông qua dự 
luật này mặc cho sự phản đối đồng 
lòng của Đảng Cộng Hòa. 

Dự luật này chỉ là dự luật mới 
nhất trong hàng loạt nỗ lực của các 
của các thành viên  Đảng Dân Chủ 
tại Hạ viện và Thượng viện nhằm 
thúc đẩy các luật kiểm soát súng 
nghiêm ngặt hơn.

Hồi cuối tháng Sáu, một dự luật 
thỏa hiệp về súng, được hai thượng 
nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa–
Texas) and Chris Murphy (Dân 
Chủ–Connecticut) thương lượng 
tại Thượng viện, đã giành được đủ 
sự ủng hộ để vượt qua quyền tranh 
luận không giới hạn 60 phiếu bầu, 
và từ đó được thông qua tại Hạ viện 
và được Tổng thống Joe Biden ký 
thành luật. 

Mặc dù những dự luật này là một 
chiến thắng cho những người ủng hộ 
kiểm soát súng và một thất bại nhức 
nhối cho những người ủng hộ Tu 
chính án thứ Hai, nhưng các thành 
viên Đảng Dân Chủ có rất ít cơ hội 
để có thể lặp lại thành tích này với 
luật vũ khí có phạm vi rộng rãi hơn.

Giờ đây dự luật mới nhất này 
sẽ được Thượng viện xem xét, hầu 
như chắc chắn sẽ không nhận 
được 10 phiếu bầu cần thiết của các 
thành viên Đảng Cộng Hòa để vượt 
ngưỡng 60 phiếu bầu (quyền tranh 
luận không giới hạn).

Thanh Nhã biên dịch

JOSEPH LORD
 

Hôm 29/07, Hạ viện đã thông 
qua luật cấm những thứ gọi là 

“vũ khí tấn công” và các ổ đạn có 
sức chứa lớn. 

Dự luật này, do Dân biểu David 
Cicilline (Dân Chủ–Rhode Island) 
giới thiệu và được gọi tên là “Đạo 
luật Cấm Vũ khí Tấn công”, được 
thông qua trong một cuộc bỏ phiếu 
với tỷ lệ 217–213 hầu như theo quan 
điểm đảng phái. 

Mặc dù khái niệm “vũ khí tấn 
công” từ lâu đã gây nhiều tranh 
cãi, nhưng dự luật này định nghĩa 
những vũ khí loại này là “[những] 
vũ khí bán tự động hoặc [những] 
thiết bị nạp đạn công suất lớn,” 
đồng thời quy định việc nhập cảng, 
sản xuất, chuyển giao, hoặc sở hữu 
những thiết bị như vậy là một hành 
động phạm tội. 

Định nghĩa này cũng bao gồm 
một số súng cầm tay bán tự động. 

Dự luật này miễn trừ các loại 
súng đòi hỏi một thao tác bằng tay 
giữa các đơn vị đạn để chuẩn bị cho 
súng bắn lại, bao gồm những thứ 
như các cơ cấu thao tác chốt, bơm, 
đòn bẩy, hoặc trượt. 

Các loại súng cầm tay đã bị làm 
cho vĩnh viễn không thể hoạt động 
hoặc được phân loại là đồ cổ cũng 
được miễn trừ. Ngoài ra, dự luật 
bao gồm một danh sách ngắn các 
mẫu súng trường và súng ngắn cụ 
thể được miễn trừ. 

Dự luật này cũng cho phép nhập 
cảng, bán, sản xuất, chuyển giao, 
hoặc sở hữu các loại vũ khí cầm 
tay lẽ ra bị cấm cho các mục đích 
thực thi pháp luật hoặc nghiên cứu 
có phép, cũng như các hoạt động 
liên quan đến bảo vệ các nguyên 
liệu hạt nhân. Các nhân viên thực 
thi pháp luật đã về hưu cũng được 
phép sở hữu các vũ khí bị cấm. 

Luật cấm được đề nghị này sẽ 

Súng trường Colt M4 
và súng trường kiểu 
AR-15 được trưng bày 
trong cuộc họp thường 
niên của Hiệp hội Súng 
trường Quốc gia tại Trung 
tâm Hội nghị George R. 
Brown ở Houston, hôm 
28/05/2022.

TT Mỹ Joe Biden tại Thính phòng Tòa án phía Nam của Tòa 
nhà Văn phòng Hành pháp Eisenhower, bên cạnh Tòa Bạch 
Ốc, ở Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 28/07/2022. 

Hãy để tôi 
làm rõ: Tu 
chính án thứ 
Hai đã quá 
rõ ràng – và 
đó là vấn đề 
của họ – 
Thu chính 
án thứ Hai 
nêu ‘Quyền 
được giữ và 
mang vũ khí 
sẽ không bị 
xâm phạm.
Dân biểu Jim 
Jordan (Cộng Hòa–
Ohio) 

Hạ viện Hoa Kỳ
thông qua

dự luật cấm ‘vũ 
khí tấn công’ 

◾	 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

PATRICK T. FALLON/AFP VIA GETTY IMAGES

MANDAL NGAN/AFP/GETTY IMAGES

Hạ viện thông qua Đạo luật CHIPS 280 tỷ USD, không có điều khoản về Trung Quốc
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ZACHARY STIEBER
 

Hôm 01/08, các hãng thông 
tấn đưa tin rằng một 

người đàn ông mang súng vào 
khu vực Điện Capitol Hoa Kỳ 
vào ngày 06/01/2021, đã bị kết 
án hơn bảy năm tù.

Ông Guy Reffitt, 49 tuổi, ở 
Texas, đã bị kết án 87 tháng tù. 
Đây là bản án nặng nhất từng 
được tuyên cho một người bị buộc 
tội liên quan đến các sự kiện tại 
Điện Capitol vào ngày 06/01/2021. 
Kỷ lục trước đó là 63 tháng.

Ông Reffitt cũng bị kết án ba 
năm quản chế, điều trị sức khỏe 
tâm thần bắt buộc, và bồi thường 
2,000 USD. 

WUSA-TV đưa tin, Thẩm 
phán Địa hạt Liên bang Dabney 
Friedrich, người được ông 
Trump bổ nhiệm giám sát vụ 
án này cho biết ông Reffitt và 
những người khác phạm tội vào 
ngày 06/01/2021, là một “mối 
đe dọa trực tiếp đối với nền dân 
chủ của chúng ta” và sẽ bị “trừng 
phạt như vậy”. 

Ông Reffitt đã nói với tòa án 
trước khi bản án của ông được 
tuyên rằng ông là “một tên ngốc 
[lời tục]” và rằng ông “[lời tục] 
sụp đổ”. 

Nhưng Thẩm phán Friedrich 
bày tỏ sự nghi ngờ liệu ông 
Reffitt có thành thật hay không, 
nói rằng bà mong nhận được 
phản hồi sớm hơn của ông ấy, 
đồng thời ông Jeffrey Nestler, 
một công tố viên trong vụ án 

này, cho biết bên công tố tin rằng 
những tuyên bố của ông Reffitt 
là không đáng tin cậy.

Hồi tháng Ba, một bồi thẩm 
đoàn đã kết tội ông Reffitt cả 5 
tội danh: cản trở một thủ tục của 
chính phủ, hai tội danh gây rối 
trật tự dân sự, tiến vào rồi ở lại 
trong một tòa nhà hoặc khu vực 
bị hạn chế, và cản trở công lý.

Ông Reffitt đã phải đối mặt 
với án tù 20 năm. Tuy các công 
tố viên đề nghị ông phải chịu 15 
năm tù giam, nhưng các luật sư 
của ông Reffitt cho biết ông không 
nên bị kết án quá hai năm tù.

Ông Reffitt đã bày tỏ sự hối 
tiếc trong một bức thư gửi tới tòa 
án này trước khi tuyên án, nói 
rằng ông không có ý định thực 
hiện bạo lực tại Điện Capitol.

“Đám đông đã kích động tôi 
và tôi không tự hào về những 
gì mình đã làm trên cầu thang 
Điện Capitol ngày hôm đó,” ông 
viết. “Tôi vô cùng hối tiếc.” 

WUSA-TV đưa tin, thẩm 
phán này mô tả bức thư là “được 
viết trau chuốt”, lưu ý rằng 
ông Reffitt không từ bỏ Three 
Percenters, một nhóm dân quân 
mà ông là thành viên. Thẩm 
phán Friedrich cũng cho biết 
trong bức thư ông Reffitt đã đưa 
ra những so sánh “thực sự đáng 
lo ngại” về sự kiện 06/01/2021 
với cuộc Cách mạng Hoa Kỳ 
năm 1776, và sau đó gọi những 
lời ông đe dọa các thành viên 
trong gia đình là “hết sức đáng 
lo ngại.” 

Thẩm phán này lưu ý rằng 
vào năm 2020 ông đã dí súng 
vào đầu vợ mình, chỉ đến những 
nhận xét của người vợ trong một 
podcast về vụ việc đó.

 
Bị tố giác với FBI 
Theo các công tốc viên, ông 
Reffitt, một nhà quản lý giàn 
khoan dầu và cố vấn dầu khí bị 
sa thải trong đại dịch COVID-19, 
đã đến cánh tây của Điện Capitol 
vào khoảng 1 giờ 50 phút chiều 
vào ngày 06/01/2021, và “tiến lên 
các bậc thang của Điện Capitol 
đến phía các sĩ quan cảnh sát 
Capitol.” Sau khi bị lực lượng 
thực thi pháp luật phun hóa chất 
và bắn đạn cao su, ông Reffitt 
đã rời đi, trở lại khách sạn của 
mình, và khởi hành về nhà.

Theo các công tố viên, ông 
Reffitt, một thành viên của 
nhóm dân quân Texas có tên là 

Three Percenters, được trang bị 
một khẩu súng lục trong bao da 
đeo ở thắt lưng. Ông nói rằng 
ông đã mang một khẩu súng tới 
Hoa Thịnh Đốn nhưng đã tháo 
rời nó để tuân thủ luật pháp. Ông 
đã không bao giờ giơ vũ khí ra.

Theo thông tin mà chính phủ 
thu thập được, sau khi trở về từ 
Hoa Thịnh Đốn, ông khoe về 
việc tham gia vụ xâm phạm Điện 
Capitol và đang lên kế hoạch 
tham gia một sự kiện tương tự 
trong tương lai.

Theo đoạn ghi âm mà 
con trai ông ghi lại, vào ngày 
11/01/2021, ông Reffitt thảo 
luận với con gái Peyton và con 
trai Jackson của ông, cả hai đều 
ở tuổi thiếu niên, rằng bất kỳ ai 
giao nộp ông cho cảnh sát “sẽ là 
những kẻ phản bội” và “những 
kẻ phản bội sẽ bị bắn.” 

Ngay sau đó anh Jackson đã 

tố giác cha mình với FBI. 
Cậu ấy đã làm chứng trong 

phiên tòa xét xử ông Reffitt rằng 
sau cuộc nói chuyện đó, cậu đã 
“sợ hãi” cho bản thân và em gái, vì 
vậy cậu ấy đã tìm đến chính phủ. 

Cô Peyton cho biết cô không 
cảm thấy bị đe dọa và đã đệ 
trình những tuyên bố ủng hộ 
lên tòa án cùng với chị gái của 
cô, vợ của ông Reffitt, một trong 
những bạn trai của con gái 
ông, một phụ nữ nói rằng ông 
đã giúp cô cai nghiện, và năm 
người bạn lâu năm.

 
Bị cáo đầu tiên bị xét xử
Ông Reffitt là bị cáo đầu tiên của 
vụ ngày 06/01 chứng kiến vụ án 
của mình được đưa ra xét xử. 

Các bồi thẩm viên đã nhanh 
chóng đưa ra một phán quyết 
đồng thuận, tạo tiền đề cho tất 
cả các kết án đồng thuận sau đó 
ở Hoa Thịnh Đốn, nơi có đa số 
cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ. 

Tính đến hôm 06/07, 10 
người đã bị kết tội. Các phán 
quyết trắng án duy nhất đến từ 
các thẩm phán trong các phiên 
tòa không có bổi thẩm đoàn. 

Đoạn video cho thấy ông 
Reffitt đến gần Điện Capitol vào 
ngày 06/01/2021, mặc áo khoác 
màu xanh lam, áo vest đen, và 
đội mũ bảo hiểm có gắn camera 
kiểu Go Pro, đang rửa mắt sau 
khi bị xịt hóa chất.

Ông Reffitt thừa nhận với các 
đặc vụ FBI rằng ông đã đến khu 
vực Điện Capitol. Ông đã không 
bị buộc tội tiến vào Điện Capitol.

Thanh Nguyên biên dịch

Bản án kết tội nặng nhất về vụ ngày 06/01

Theo báo cáo 
của USGS, 
năm 2021 
Trung Quốc là 
nhà sản xuất 
than chì hàng 
đầu, sản xuất 
ước tính 79% 
tổng sản lượng 
của thế giới.

khai thác lithium đã phát hiện ra 
những loài cá bị ảnh hưởng ở cách xa 
150 dặm về phía hạ nguồn, theo IER.

Khai thác lithium không phải 
là yếu tố đáng lo ngại duy nhất với 
pin lithium-ion. Theo UNCTAD, 
có các nguyên tố hóa học khác 
trong pin, như cobalt và than chì, 
cũng gây ra những thách thức về 
mặt xã hội và môi trường.

Trong báo cáo năm 2022 của 
mình, Cục Khảo sát Địa chất Hoa 
Kỳ (USGS) báo cáo rằng trong năm 
2021, hơn 70% sản lượng cobalt 
toàn cầu đến từ Cộng hòa Dân chủ 
Congo (DRC) và miền Nam Congo 
đứng đầu với ước tính khoảng 3.5 
triệu tấn, chiếm gần một nửa sản 
lượng nguồn cung cấp được biết 
đến trên thế giới.

Theo UNCTAD, vấn đề là bụi từ 
các mỏ cobalt thường chứa các kim 
loại độc hại như uranium, và các 
mỏ DRC có thể chứa các khoáng 
chất lưu huỳnh có thể tạo ra acid 
sulfuric (H₂SO₄).

Khi tiếp xúc với không khí hoặc 
nước, acid sulfuric có thể dẫn đến 
dòng thải acid từ mỏ, gây ô nhiễm 
sông và nước uống trong hàng 
trăm năm.

Và, ước tính có tới 40,000 trẻ 
em đang làm việc trong các khu mỏ 
này trong điều kiện lao động nô lệ.

Theo báo cáo của USGS, năm 
2021 Trung Quốc là nhà sản xuất 
than chì hàng đầu, sản xuất ước 
tính 79% tổng sản lượng của thế giới.

Theo UNCTAD, khai thác than 
chì có tác động môi trường tương tự 
như khai thác cobalt; việc khai thác 
dẫn đến đất và nước bị ô nhiễm, 
cùng bụi độc hại.

Cuối cùng, ngoài các vấn đề như 
đã nêu ở trên, các thành phần pin 
khai thác thải ra một lượng CO2 
tương đối, vốn biến đổi tùy theo các 
quy trình khai thác và sản xuất cụ thể.

Ông Zeke Hausfather, Trưởng 
nhóm Nghiên cứu Khí hậu tại tổ 
chức bất vụ lợi Berkeley Earth nói 
với Climate360, “Có carbon dioxide 
và các khí thải nhà kính khác đi 
kèm với quá trình khai thác. Không 
giống như CO2 thoát ra từ lithium, 
hệ thống này cần có năng lượng để 
khai thác mọi thứ – ngày nay nhiều 
hệ thống như vậy liên quan đến 
việc thải ra CO2.”

“Có những loại khí thải liên quan 
đến các quá trình khai thác như 
khí thải CO2 tạo ra acid sulfuric 
và những loại khí khác được sử 
dụng trong quá trình khai thác – 
vòng đời của tất cả những thứ này 
liên quan đến một số tác động môi 
trường,” ông Hausfather kết luận.

Công ty nghiên cứu và tư vấn 
Circular Energy Storage báo cáo 
rằng kết quả phát thải có thể dao 
động từ tương đương 39 kg CO2 
mỗi kilowatt giờ đến tương đương 
196 kg CO2 mỗi kilowatt giờ (kg 
CO2e/kWh), ảnh hưởng to lớn 
đến tác động tích cực tiềm ẩn của 
xe điện.

 Circular Energy cho biết, “Ngay 
trong quá trình sản xuất ra một 
chiếc xe điện sử dụng pin 40kWh 
thì lượng khí thải phát ra sẽ tương 
đương với lượng khí thải CO2 khi 
vận hành một chiếc xe động cơ 
diesel với mức tiêu thụ nhiên liệu 
5 lít cho 100km chạy trong khoảng 
từ 11,800Km đến 89,400Km. trước. 
Đã phát thải trước khi chiếc xe 
điện ấy thậm chí chạy được nổi 
một mét.”

“Mặc dù ở phạm vi thấp hơn có 
thể không đáng kể, nhưng thông tin 
phía sau có nghĩa là sau bảy năm lái 
xe của một tài xế bình thường ở Âu 
Châu, thì một chiếc xe điện mới bắt 
đầu có tác động tích cực đến khí hậu.”

 
Minh Ngọc biên dịch

KATIE SPENCE
 

Theo một báo cáo từ Cơ quan 
Năng lượng Quốc tế (IEA), 

trong năm 2020 doanh số bán xe 
điện (EV) đã đạt kỷ lục 3 triệu chiếc.

Con số này tăng 40% so với năm 
2019 và trái ngược với doanh số bán 
xe hơi nói chung, vốn giảm 16%.

Báo cáo ước tính thêm rằng 
doanh số bán xe điện có thể đạt 
23 triệu chiếc vào năm 2030, một 
phần nhờ vào mục tiêu đã nêu 
của chính phủ Tổng thống Biden: 
một nửa số xe bán ra vào năm 
2030 phải là xe không phát thải.

Đặc biệt, pin lithium là công nghệ 
pin được ưa chuộng vì nó có tỷ lệ 
tích điện trên trọng lượng cao nhất.

Theo cơ quan năng lượng này, 
việc thúc đẩy sự chuyển đổi sang xe 
điện được xúc tiến bởi các quy định 
chính của Hoa Kỳ, Canada, và Liên 
minh Âu Châu, nhằm giảm lượng 
khí thải carbon dioxide (CO2) và 
khí nhà kính (GHG) từ các phương 
tiện động cơ đốt trong và chuyển 
đổi sang một tương lai thân thiện 
với môi trường hơn.

Tuy nhiên, Hội nghị của Liên 
Hiệp Quốc về Thương mại và Phát 
triển (UNCTAD) báo cáo rằng sự 
gia tăng trong việc đón nhận xe 
điện và nhu cầu tăng lên đối với pin 
lithium tạo ra một thách thức to lớn 
lên môi trường.

“Khi nhu cầu về lithium tăng 
lên và sản lượng được khai thác từ 
các mỏ đá sâu hơn và các hồ chứa 
nước muối, những thách thức trong 
việc giảm bớt rủi ro môi trường sẽ 
tăng lên.”

Lithium ở dạng tinh khiết 
không xuất hiện trong tự nhiên 
trên Trái Đất.

Hiện nay, có hai cách khả thi 
để thu được lithium: khai thác đá 
cứng hoặc các bể bay hơi được gọi 
là hồ chứa nước muối salar.

Nước biển là một nguồn lithium 
có thể dùng được trong tương lai, 
nhưng do yêu cầu sử dụng nước, 
đất, và thời gian rất lớn, nên việc 
chiết xuất lithium từ nước biển là 
không khả thi.

Quan trọng là, để tiết kiệm 
chi phí, các hồ nước muối salar là 
phương pháp được sử dụng phổ 
biến nhất để khai thác lithium – 
66% tài nguyên lithium toàn cầu 
đến từ các mỏ nước muối lithium, 
theo báo cáo của UNCTAD.

Các thợ mỏ khoan lỗ trên các 
bãi muối để chiết xuất lithium và 
bơm nước muối giàu khoáng chất 
lên bề mặt.

Khi ở trên bề mặt, nước bốc hơi 
và để lại hỗn hợp muối lithium, 
hàn the, mangan, và kali. Sau đó, 
hỗn hợp này được lọc và bơm vào 
một bể bay hơi khác, nơi hợp chất 
này bay hơi thêm 12 đến 18 tháng.

Sau khoảng thời gian đó, lithium 
carbonate (Li₂CO₃) và hydroxide 
(OH−) được chiết xuất và có thể 
được sử dụng để làm vật liệu điện 
cực âm (cathode) trong pin.

Các vật liệu như cobalt và nickel 
được chế xuất với hóa chất lithium 
để sản xuất điện cực của pin.

Theo một báo cáo từ Viện 
Nghiên cứu Năng lượng (IER), cần 
khoảng 500,000 gallon nước để 
chiết xuất một tấn lithium từ các 
hồ nước muối salar.

Nếu nguồn cung cấp nước dồi 
dào, nhu cầu to lớn nói trên có 
thể bị bỏ qua. Tuy nhiên, hơn 50% 
nguồn lithium nằm trong “tam 
giác lithium” Chile, Bolivia, và 
Argentina. Và, UNCTAD báo cáo 
rằng khu vực này là một trong 
những khu vực khô hạn nhất trên 
Trái Đất.

Trên vùng đồng bằng mấp mô ở 
Salar de Atacama của Chile, cuộc 
khảo sát địa chất của Bộ Nội vụ 
Hoa Kỳ báo cáo rằng trời đã không 
mưa “từ khi người dân theo dõi 
vấn đề này”.

Kết quả là tạo ra một hệ sinh 
thái đa dạng nhưng mỏng manh 
với nguồn nước khan hiếm.

Tuy nhiên, Salar de Atacama là 
đồng muối lớn nhất ở Chile và rất 
giàu muối lithium ngay bên dưới bề 
mặt. Do đó, nơi đây trở thành một 
nguồn lớn để khai thác lithium.

Trên thực tế, 65% lượng nước 
của khu vực này là dành cho các 
hoạt động khai thác, theo IER.

Hậu quả của việc này là tình 
trạng thiếu nước buộc nông dân 
địa phương – những người trồng 
quinoa và nuôi lạc đà không bướu 
cùng các cộng đồng lân cận – phải 
từ bỏ các khu định cư của tổ tiên 
mình và tìm nước ở nơi khác, theo 
UNCTAD.

Bà Elena Rivera, chủ tịch Cộng 
đồng Người bản địa Colla của xã 
Copiapo, nói với Hội đồng Bảo vệ 
Tài nguyên Quốc gia (NRDC), 
“Trước đây chúng tôi từng có một 
con sông mà giờ không tồn tại nữa. 
Không có một giọt nước nào.”

“Và không chỉ ở Copiapo mà ở 
khắp Chile, có những con sông và 
hồ nước đã biến mất – tất cả chỉ 
vì một công ty có nhiều quyền về 
nước hơn chúng ta với tư cách là 
những con người hoặc các công 
dân Chile.”

Copiapo là thủ phủ của Vùng 
Atacama của Chile.

Ngoài ra, khu vực Atacama rất 
quan trọng đối với các loài chim di 
cư, và các loài động vật khác, theo 
NRDC. Tuy nhiên, các hoạt động 
khai thác đang gây ảnh hưởng đến 
những loài động vật này, 17 loài 
trong số đó được xem là động vật có 
nguy cơ tuyệt chủng ở Chile.

Thiếu nước không phải là vấn 
đề duy nhất trong quá trình khai 
thác lithium. UNCTAD báo cáo 
rằng việc hít phải bụi lithium gây 
kích ứng đường hô hấp, và tiếp 
xúc lâu dài với lithium có thể dẫn 
đến phù phổi.

Cư dân ở Salar de Hombre 
Muerto của Argentina nói rằng 
các hoạt động sản xuất lithium sử 
dụng acid hydrochloric (HCl) là 
các dòng chảy bị ô nhiễm gây ra các 
vấn đề về vật nuôi và tưới tiêu cho 
cây trồng, theo IER.

Hồi tháng 05/2016, một vụ rò 
rỉ hóa chất độc hại từ mỏ Lithium 
của công ty Cam Tư Châu Dung 
Đạt (Ganzizhou Rongda) đã làm 
ô nhiễm sông Lợi Chúc (Lichu) ở 
Tây Tạng, giết chết vật nuôi trong 
trang trại và hàng ngàn con cá, 
theo công ty Free Tibet của Anh.

Sự kiện năm 2016 là lần rò rỉ thứ 
ba như vậy trong vòng bảy năm, 
theo IER.

Tại Nevada, các nhà nghiên cứu 
đang nghiên cứu tác động của việc 

Xe điện: Đổi từ hình thức khai thác nguy hiểm này 
sang hình thức khai thác nguy hiểm khác
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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

CẦN NGƯỜI
CHẠY BÀN, LÀM BẾP, PHỤ BẾP 

Tiệm Phở Hai tại Garvey Ave,
S El Monte , CA 91733.
L/L: (626)-623-4978

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

CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ
các loại hệ thống lọc nước.

Giá rất phải chăng.
(Đặc biệt: nước chất khoáng
thiên nhiên Alkaline dễ uống, 
tuyệt đối không bị đọng vôi)
L/L: 714 - 804 - 9905

or Pswaterusa.com
9353 Bolsa Ave, #B,

Westminster, CA 92683

GENERAL CONTRACTORS
(Chủ Thầu)  Lic # 1027951

- Free Estimate
- Lo tất cả, bản vẽ, City Permit, mua đồ

giá rẻ; tiết kiệm thời gian, tiền bạc; giá cả 
nhẹ nhàng; nhiều thợ chuyên nghiệp,

nhanh, gọn, uy tín, không câu nệ.
- Công trình đảm trách từ A - Z.
- Làm từ việc nhỏ đến việc lớn.

- Remodeling nhà, commercial, văn phòng,..
Hãy gọi chúng tôi:

(714) 924 - 5167 DAN

CẦN THỢ TÓC
Beauty Salon vùng 

RANCHO PENASQUITOS 
đông khách walk-in, 

cần thợ nữ Full time or 
Part time, bao lương 
$1,000+ a week or

ăn chia.
L/L: Billy 

(858) 231-6054 

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

CHƯƠNG TRÌNH
TÀI TRỢ GIÚP SỬA NHÀ 
CỦA TP. GARDEN GROVE
$5,000 trợ giúp cho cư dân 
Garden Grove có thu nhập 
thấp, để sửa chữa nhà mà 

không phải  hoàn trả. Xin xem 
chi tiết để kịp nộp đơn vào 

2 vòng xổ số. Ghi danh đợt 1 
từ 24/06/2022 và đợt 2 từ 

19/12/2022.
Website: ggcity.org/home-repair-program 

L/L: Timothy Throne 714-741-5144
Email: Timothyt@ggcity.org

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. Chúng tôi có quyền từ chối bất cứ nội dung cậy đăng nào, không nêu lý do.
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Trong hình ảnh từ video này, ông Guy Reffitt đang đứng bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ ở Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 06/01/2021.

Một chiếc xe điện sạc tại bãi đậu xe ở trung tâm thương mại ở Corte Madera, California, hôm 27/06/2022. 

Hồ nước muối từ một mỏ lithium, thuộc công ty Albemarle Corp có trụ sở tại Hoa Kỳ, trên cánh đồng muối Atacama ở sa 
mạc Atacama, Chile, năm 2018.

Ảnh trái: Ông Rod Colwell, Giám đốc điều hành của Controlled Thermal Resources (Phải) và ông Tracy Sizemore, Giám đốc Toàn cầu về Vật liệu Pin của công ty này, đang đi bộ dọc theo các 
bể bùn địa nhiệt gần bờ biển Salton, nơi công ty đang khai thác lithium, ở Niland, California, hôm 15/07/2021; Ảnh phải: Bé Rafael, 7 tuổi, đi bộ trên các bãi muối Uyuni sau khi tắm trong một 
cái hố có nước mặn ở Uyuni, Bolivia, năm 2014.

Cá chết ở sông Lợi Chúc 
thuộc phía tây tỉnh Tứ 
Xuyên, Trung Quốc. 

Ước tính có tới 40,000 
trẻ em đang làm việc 
trong các khu mỏ này 
trong điều kiện lao 
động nô lệ.

40,000
 TRẺ EM
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đầu tư, rất cao – trong một số trường 
hợp thậm chí là cao tột độ – và các 
ngân hàng trung ương và chính phủ 
có rất ít cơ hội để tác động, ít ra là 
trong việc sử dụng các phương pháp 
truyền thống, chẳng hạn như cắt 
giảm lãi suất và phát hành thêm nợ 
chính phủ. Một số chính phủ, như 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Ý, đang mắc 
nợ rất nhiều. Điều này có nghĩa là 
khả năng họ chịu được mức lãi suất 
cao hơn là rất hạn chế.

Điều này có nghĩa là rất có thể 
chúng ta sẽ bước vào một trong 
các tình huống ở phía bên trái của 
sơ đồ trên, nhưng là tình huống 
nào đây?

Tình huống 3
Ở góc phần tư phía trên bên trái, 
tác động lên nền kinh tế sẽ rất nặng 
nề, nhưng các nhà chức trách có 
thể ngăn tình huống này leo thang 
thành khủng hoảng toàn cầu thông 
qua các chính sách tiền tệ và tài 
khóa. Như đã giải thích ở trên, 
khả năng này hiện nay khó xảy ra, 
vì các cơ quan chính phủ thực sự 
không còn nhiều năng lực truyền 
thống nữa. Tất nhiên, có thể các 
chính phủ và các ngân hàng trung 
ương sẽ làm “bất cứ điều gì cần 
thiết” để ngăn chặn suy thoái leo 
thang thành một cuộc khủng hoảng 
toàn cầu, nhưng làm vậy sẽ đòi hỏi 
một số biện pháp cực đoan – chẳng 
hạn như các ngân hàng trung ương 
tiếp quản các bộ phận lớn trong các 
thị trường vốn, các ngân hàng trung 
ương phát hành tiền tệ kỹ thuật số, 
và các chính phủ tiếp quản các bộ 
phận lớn của các nền kinh tế. Họ 
sẽ “xã hội hóa” các nền kinh tế của 
chúng ta và biến chúng thành một 
thứ gì đó rất khác so với hiện tại.

Tuy nhiên, cũng có thể nếu 
cuộc chiến Nga–Ukraine và các 
lệnh trừng phạt có liên quan sẽ gây 
ra tình trạng thiếu hụt rộng khắp 
trong mùa thu và mùa đông sắp 
tới, thì không thể làm gì để ngăn 
cuộc khủng hoảng này leo thang 

thành một cuộc khủng hoảng bùng 
nổ trên toàn cầu. Đó là lý do vì sao 
chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn 
sàng cho việc bước vào góc phần 
tư phía dưới bên trái hay còn gọi là 
một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tình huống 4
Tình huống này sẽ ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến các gia đình và các tập đoàn. 
Sự sẵn có của tín dụng sẽ sụp đổ 
hoặc biến mất hoàn toàn. Các hạn 
mức tín dụng của các gia đình và 
tập đoàn sẽ bị rút lại, bất cứ khi nào 
có thể, và đơn giản là dòng tín dụng 
toàn cầu sẽ không hoạt động. Tính 
thanh khoản của thị trường sẽ sụp 
đổ, và thị trường cổ phiếu và trái 
phiếu sẽ sụp đổ. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ 
tăng vọt, toàn cầu hóa sẽ đảo ngược 
khi các quốc gia xoay trục sang việc 
bảo vệ tài sản và công dân của chính 
họ. Tâm lý các quốc gia sẽ chuyển 
thành tinh thần dân tộc và phòng 
thủ. Tiến trình phục hồi sẽ rất khó 
khăn và chậm chạp.

Chúng ta có thể làm gì để 
chuẩn bị cho một trận đại hồng 
thủy như vậy?

‘Chuẩn bị, bảo đảm an toàn, và 
tận dụng thời cơ’
Các chiến lược sinh tồn của chúng 
tôi dành cho các công ty, gia đình, 
và nhà đầu tư tuân theo một lý 
luận đơn giản: chuẩn bị, bảo đảm 
an toàn, và tận dụng thời cơ. Trọng 
tâm của lý luận này là khái niệm 
“tính phản chu kỳ”, xuất phát từ 
lý thuyết kinh tế Keynes. Trong 
đó, các tập đoàn, gia đình, và nhà 
đầu tư giảm thiểu tác động của các 
chu kỳ kinh doanh và hướng tới 
khai thác chúng thay vì tuân theo 
chu kỳ kinh doanh một cách phiến 
diện. Đương nhiên, điều này nói dễ 
hơn làm – nhưng có thể làm được!

Trong tình hình hiện tại, việc 
chuẩn bị nên tuân theo ba chiến 
lược đơn giản: Phòng vệ, phòng vệ, 
phòng vệ! Người ta nên trả những 
món nợ của mình càng sớm càng tốt 

để phòng ngừa trước các đợt tăng lãi 
suất tiếp theo (tuy nhiên, hơi muộn 
ở Hoa Kỳ), bảo vệ danh mục tài sản 
của họ trước sự sụp đổ có thể xảy ra 
(có khả năng cao là sẽ xảy ra) của 
thị trường cổ phiếu và trái phiếu, và 
nỗ lực bảo đảm các dòng thu nhập 
thay thế (“các công việc tay trái”) 
cho cuộc khủng hoảng. Chúng tôi 
đã trình bày chi tiết những điều này 
trong báo cáo Bear's Lair được cập 
nhật gần đây của chúng tôi.

Trong lịch sử, một trong những 
biện pháp phòng ngừa khủng hoảng 
tốt nhất là vàng (vàng thật, không 
phải vàng kỹ thuật số). Trung bình, 
giá trị của vàng tăng gấp ba lần 
trong vòng 3 năm sau khi khủng 
hoảng bắt đầu. Điều này đã xảy ra, 
ví dụ, trong cuộc Đại Suy Thoái 
những năm 1930, cũng như trong 
cuộc khủng hoảng tài chính năm 
2007–2009 và cuộc suy thoái sau 
đó. Người ta cũng cần phải có một 
nguồn tiền an toàn (có tính thanh 
khoản) để có thể thu lợi từ việc 
“bán tháo” các tài sản thường xảy 
ra gần đáy của cuộc khủng hoảng. 
Vàng thật, ở dạng dễ bán, có lẽ là tài 
sản thanh khoản an toàn nhất.

Rõ ràng là không có thời gian 
lãng phí để chuẩn bị cho những 
gì sắp xảy ra với nền kinh tế của 
chúng ta. Như chúng tôi đã cảnh 
báo những người ghi danh Dịch 
vụ Deprcon của chúng tôi hồi 
tháng 04/2022:

“Nếu Fed thúc đẩy việc tăng 
lãi suất mạnh mẽ và đẩy nhanh 
quy trình giảm quy mô bảng cân 
đối kế toán, thì tính thanh khoản 
nhân tạo sẽ được rút ra khỏi các thị 
trường và các điều kiện tài chính 
sẽ trở nên thắt chặt hơn đáng kể 
trong mùa hè năm nay. Vì vậy, 
chúng tôi kêu gọi mọi người hãy 
tận hưởng mùa hè, bởi vì mùa thu 
có khả năng mang đến ‘bầu trời 
nặng nề’ cho nền kinh tế toàn cầu 
và các thị trường tài chính.”

Chẳng hạn, giờ đây các chỉ số 
sản xuất của Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang Philadelphia đã đang 
trong tình trạng sụp đổ rồi. Cục Dự 
trữ Liên bang Hoa Kỳ đang tăng lãi 
suất và bảng cân đối kế toán của họ 
đang thu hẹp lại, ngụ ý rằng việc 
thắt chặt định lượng đã bắt đầu.

Đến mùa thu, “cơn bão hoàn 
hảo” có thể sẽ đến với chúng ta.

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

Ông Tuomas Malinen là giám 
đốc điều hành và một giáo sư kinh 
tế. Ông đã dành 10 năm trong giới 
học thuật để nghiên cứu về tăng 
trưởng kinh tế, bất bình đẳng thu 
nhập, và các cuộc khủng hoảng 
kinh tế. Hiện tại, ông Malinen làm 
việc tại GnS Economics, một công 
ty cố vấn kinh tế vĩ mô có trụ sở tại 
Helsinki, chuyên về dự báo tình 
huống và phân tích, giáo dục cộng 
đồng về các rủi ro khác nhau đối với 
nền kinh tế thế giới và các thị trường 
tài chính toàn cầu.

Nhật Thăng biên dịch

JACK PHILLIPS
 

Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ 
(USPS) xác nhận họ đã 

thành lập một bộ phận sẽ giám 
sát các lá phiếu gửi qua thư trong 
các cuộc bầu cử trong tương lai.

Bà Adrienne Marshall, giám 
đốc điều hành của Dịch vụ Bầu 
cử và Thư tín Chính phủ mới 
được thành lập, cho biết bộ phận 
này sẽ giám sát “các nhóm tấn 
công thư bầu cử” trong các cộng 
đồng địa phương để giải quyết 
các vấn đề có thể xảy ra.

“Chúng tôi hoàn toàn cam kết 
gửi thư bầu cử của quốc gia một 
cách an toàn và kịp thời,” bà nói 
với các hãng thông tấn hôm 27/07.

Vài tháng trước, chính phủ 
Tổng thống (TT) Biden đã yêu 
cầu 5 tỷ USD để hỗ trợ các hoạt 
động bỏ phiếu qua thư của USPS 
trong 10 năm tới.

“Đề nghị này mở rộng các 
dịch vụ công thiết yếu mà Dịch 
vụ Bưu điện cung cấp cho người 
dân Mỹ và cũng sẽ giúp giảm bớt 

căng thẳng ngân sách cho các 
văn phòng bầu cử địa phương 
trên toàn quốc,” chính phủ viết 
hồi tháng Ba.

Việc này cũng bao gồm các 
chính sách để làm cho “tài liệu 
phiếu bầu chính thức được gửi 
miễn phí qua đường bưu điện và 
giảm chi phí gửi thư khác liên 
quan đến bầu cử cho các khu 
vực pháp lý và cử tri” đồng thời 
“nâng cao khả năng của Dịch vụ 
Bưu điện trong việc gửi và nhận 
thư một cách an toàn và nhanh 
chóng ở các khu vực chưa có 
dịch vụ đầy đủ,” Tòa Bạch Ốc 
cho biết vào thời điểm đó.

USPS tuyên bố rằng trong 
cuộc bầu cử năm 2020, họ đã 
chuyển 97.9% phiếu bầu từ cử tri 
đến các quan chức bầu cử trong 
vòng ba ngày và 99.89% phiếu 
bầu đã được chuyển trong vòng 
bảy ngày.

Dịch vụ Bưu điện sẽ gửi thư 
hướng dẫn đến các quan chức 
bầu cử ở mỗi tiểu bang và vùng 
lãnh thổ trong tuần này. Cho 

đến nay, gần 40 triệu lá phiếu đã 
được gửi đến và đi từ các cử tri 
trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

 
Độ tin cậy và gian lận
Cựu TT Donald Trump và một 
số thành viên Đảng Cộng Hòa 
đã nói rằng các lá phiếu gửi qua 
thư khuyến khích gian lận và 
không đáng tin cậy. Nhiều vụ 
kiện đã được đệ trình sau cuộc 
tổng tuyển cử năm 2020 về các 
lá phiếu, thùng  phiếu, và các 
chính sách liên quan, trong khi 
một số cơ quan lập pháp do GOP 

kiểm soát đã thắt chặt các quy 
định về việc bỏ phiếu khiếm 
diện kể từ đó.

Năm 2005, cựu TT của Đảng 
Dân Chủ Jimmy Carter và cựu 
Chánh văn phòng Tòa Bạch 
Ốc James Baker đã công bố 
một báo cáo cho thấy việc các 
lá phiếu gửi qua thư và “các lá 
phiếu khiếm diện vẫn là nguồn 
lớn nhất gây ra gian lận cử tri 
tiềm tàng” đồng thời nói thêm 
rằng “các thủ đoạn mua phiếu 
bầu là khó bị phát hiện hơn rất 
nhiều khi công dân bỏ phiếu 

qua đường bưu điện.”
Nhưng nhiều năm sau, hồi 

tháng 05/2020, ông Carter – vài 
tháng trước cuộc tổng tuyển cử 
– đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi 
các tiểu bang mở rộng bỏ phiếu 
qua thư do dịch COVID-19.

“Để giải quyết mối đe dọa 
này,” tuyên bố cho biết, “Trung 
tâm Carter kêu gọi các chính 
phủ liên bang và tiểu bang mở 
rộng việc tiếp cận vào các lựa 
chọn để bỏ phiếu qua thư và 
cung cấp đầy đủ kinh phí càng 
nhanh càng tốt để tính đến việc 
lên kế hoạch bổ sung, chuẩn bị, 
trang thiết bị, và thông điệp công 
khai sẽ cần phải có.”

Đầu năm nay, các quan chức 
USPS xác nhận họ đang điều tra 
hai vụ riêng biệt khi các lá phiếu 
gửi qua đường bưu điện được 
tìm thấy ở South California. Một 
phụ nữ được cho là đã tìm thấy 
một thùng phiếu trên vỉa hè ở 
Hollywood hồi tháng Năm, trong 
khi một người đàn ông ở San 
Diego tìm thấy những lá phiếu bị 
bỏ đi gần một giao lộ liên bang.

USPS không phúc đáp yêu 
cầu bình luận.

 
Bản tin có sự đóng góp của The 
Associated Press
Cẩm An biên dịch

Trong tình 
hình hiện tại, 
việc chuẩn 
bị nên tuân 
theo ba chiến 
lược đơn 
giản: Phòng 
vệ, phòng vệ, 
phòng vệ!

sắp tới có thể sẽ thực sự rất sâu. Tôi 
không nghĩ rằng chúng ta đang đối 
mặt với chỉ một cuộc suy thoái mà là 
một “cuộc khủng hoảng kinh tế đa 
phương diện” cấu thành từ nhiều 
cuộc khủng hoảng chồng chéo.

Làm thế nào để chuẩn bị cho 
một sự kiện như vậy?

Tôi đã nghiên cứu các cuộc 
khủng hoảng kinh tế trong 14 
năm, trong đó có 10 năm trong học 
viện. Kể từ tháng 06/2018, công 
ty của chúng tôi, GnS Economics, 
đã cung cấp các hướng dẫn chuẩn 
bị cho khủng hoảng. Ở đây, tôi sẽ 
cung cấp các nguyên tắc căn bản 
về suy thoái và sự chuẩn bị cho 
khủng hoảng dành cho các gia 
đình và các công ty.

Tuy nhiên, hãy bắt đầu với một 
cái nhìn khái lược về cách mà 
các đợt suy thoái và khủng hoảng 
kinh tế ảnh hưởng đến nền kinh 
tế, thương mại, ngân hàng, và thu 
nhập. Nói một cách đơn giản, suy 
thoái kinh tế có thể được trình bày 
bằng cách sử dụng một mô hình 
bốn khu vực theo độ sâu của suy 
thoái và ảnh hưởng của nó đối 
với các thị trường tín dụng và thị 
trường vốn.

Tình huống 1
Đầu tiên chúng ta hãy cùng hiểu sơ 
qua về các cơ chế suy thoái. Ở góc 
trên bên phải, chúng ta sẽ đối mặt 
với một cuộc suy thoái nông, có thể 
là một cuộc suy thoái cục bộ, tập 
trung vào một khu vực nhất định 
và/hoặc một số quốc gia, mà từ đó 
sự phục hồi sẽ nhanh chóng. Các 
thị trường tín dụng và thị trường 
vốn vẫn sẽ hoạt động trong suốt 
“thời kỳ gian nan” này. Các chính 
phủ và ngân hàng trung ương sẽ có 
nhiều công cụ để chống lại sự suy 
thoái (ví dụ: lãi suất sẽ cao và nợ 
chính phủ thấp). Ngoài ra, mức nợ 
của các gia đình, các tập đoàn, và 
các nhà đầu tư sẽ ở mức vừa phải 
khi bước vào thời kỳ suy thoái, và 
đòn bẩy (hệ số vay nợ) giữa họ với 
nhau sẽ nhanh chóng đạt đến mức 
an toàn (thấp). Thương mại toàn 
cầu sẽ không bị ảnh hưởng. Một 
ví dụ về điều này là cuộc suy thoái 
kéo theo sự bùng nổ của bong bóng 
công nghệ vào cuối những năm 
1990. Rõ ràng là hiện nay chúng ta 
đang không ở trong tình huống đó.

Tình huống 2
Ở góc phần tư phía dưới bên phải, 
chúng ta sẽ phải đối mặt với một 
cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Suy 
thoái sẽ ảnh hưởng đến tất cả các 
lĩnh vực của nền kinh tế, các thị 
trường vốn và tín dụng sẽ trở nên 
rối loạn chức năng hoặc thậm chí 
có nguy cơ đóng cửa. Mức độ sẵn 
có của tín dụng đối với các gia đình 
và các chính phủ sẽ giảm đi, và giá 
(lãi suất) của tín dụng sẽ tăng lên 
đáng kể. Sự tham gia của chính phủ 
sẽ là điều cần thiết để giữ cho tín 
dụng lưu chuyển. Đòn bẩy giữa các 
gia đình, các tập đoàn, và các nhà 
đầu tư sẽ giảm mạnh. Sự gián đoạn 
thương mại toàn cầu sẽ xuất hiện. 
Tuy nhiên, các nhà chức trách có 
thể sẽ ngăn chặn được hậu quả, và 
tiến trình phục hồi sẽ bắt đầu tương 
đối nhanh chóng. Một ví dụ về tình 
huống này là cuộc suy thoái toàn 
cầu năm 2008–2009.

Nhiều người hy vọng rằng 
chúng ta sẽ đi vào góc phần tư phía 
dưới bên phải, nhưng khả năng đó 
khó xảy ra. Các tỷ lệ đòn bẩy, đặc 
biệt là giữa các tập đoàn và các nhà 

Làm thế 
nào để 
chuẩn bị 
cho cuộc 
suy thoái?
Tiếp theo từ trang 1
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Mọi người mua sắm 
tại một cửa hàng 
thực phẩm ở thành 
phố New York hôm 
31/05/2022.

ANDREW THORNEBROOKE
 

Tổng thống (TT) Hoa Kỳ Joe 
Biden kêu gọi Trung Quốc và 

Nga đàm phán hiệp ước vũ khí 
hạt nhân mới với Hoa Kỳ, trong 
lúc Liên Hiệp Quốc nhóm họp 
để xem xét các nỗ lực không phổ 
biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

TT Biden đã đưa ra những 
lời nhận xét này trước khi khai 
mạc Hội nghị Đánh giá Hiệp 
ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt 
nhân (NPT) lần thứ 10 của Liên 
Hiệp Quốc, một hiệp ước được 
ký từ năm 1970 nhằm hạn chế 
việc sở hữu các loại vũ khí hạt 
nhân trên toàn cầu. Hội nghị 
Đánh giá này diễn ra năm năm 
một lần, đáng lý được tổ chức 
vào năm 2020 nhưng đã bị trì 
hoãn bởi đại dịch COVID-19.

“Tôi đã cố gắng làm việc 
trong vấn đề kiểm soát vũ khí 
từ những ngày đầu tiên trong 
sự nghiệp của mình, và sự lành 
mạnh của Hiệp ước NPT luôn 
dựa vào việc giới hạn các loại vũ 
khí có ý nghĩa, qua lại lẫn nhau 
giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga,” 
ông Biden nói trong một tuyên 
bố. “Ngay cả trong cao trào của 
Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ và 
Liên Xô vẫn có thể hợp tác với 
nhau để đề cao trách nhiệm 
chung của chúng ta nhằm bảo 
đảm sự ổn định chiến lược.”

Nga và Hoa Kỳ đã gia hạn 
Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn 
công Chiến lược Mới (gọi tắt 
là Hiệp ước START Mới) hồi 
tháng Hai, theo đó sẽ mở rộng 
giới hạn số lượng đầu đạn hạt 
nhân chiến lược mà một trong 
hai quốc gia sẽ khai triển và giới 
hạn số lượng các đơn vị trên bộ, 
trên biển, và trên không có khả 
năng chuyển giao các loại vũ 
khí này cho đến năm 2026.

Hoa Kỳ và Nga đã có thể đạt 
được các thỏa thuận trong quá 
khứ về các biện pháp kiểm soát 
vũ khí hạt nhân, bất chấp những 
bất đồng chính trị rộng lớn hơn. 
Tuy nhiên, TT Biden gợi ý rằng 
Nga nên chứng minh rằng họ 
thực sự có ý định tuân thủ các 
điều khoản của hiệp ước, khi cân 
nhắc đến cuộc xâm lược Ukraine 
của họ cách đây năm tháng.

“Chính phủ của tôi đã sẵn 
sàng đàm phán nhanh chóng 
cấu trúc kiểm soát vũ khí mới để 
thay thế START Mới khi hiệp ước 
này hết hạn vào năm 2026,” ông 
Biden nói. “Tuy nhiên việc đàm 
phán đòi hỏi đối tác sẵn sàng 
hoạt động một cách thiện chí.”

 “Sự xâm lược tàn bạo và vô 
cớ của Nga ở Ukraine đã phá 
vỡ hòa bình ở Âu Châu và tạo 
ra một cuộc tấn công vào các 
nguyên lý căn bản của trật tự 
quốc tế. Trong bối cảnh này, Nga 

nên chứng tỏ rằng họ sẵn sàng 
nối lại công việc kiểm soát vũ 
khí hạt nhân cùng Hoa Kỳ.” 
 
Phản ứng của Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin 
đã viết một bức thư cho những 
người tham gia hội nghị đánh 
giá NPT, cho biết một cuộc chiến 
tranh hạt nhân không bao giờ 
được phép xảy ra.

Ông viết: “Chiến tranh 
hạt nhân sẽ không bao giờ có 
người chiến thắng và cũng 
không bao giờ được phép khơi 
mào, chúng tôi ủng hộ an ninh 
bình đẳng và không thể chia 
cắt cho tất cả các thành viên 
của cộng đồng thế giới.” 

Không rõ liệu ông Putin có 
nhận ra bản chất trong những 
lời bình luận của ông Biden 
trước khi soạn thảo bức thư hay 
không. Nhưng một quan chức 
giấu tên trong Bộ Ngoại giao Nga 
đã chế nhạo các tuyên bố của ông 
Biden với vẻ không tin tưởng.

Quan chức này nói với 
Reuters, “Đây có là một tuyên 
bố nghiêm túc hay không, hay là 
trang web của Tòa Bạch Ốc bị tin 
tặc tấn công?”

Kêu gọi Trung Quốc
TT Biden cũng kêu gọi chính 
phủ cộng sản cầm quyền của 
Trung Quốc “tham gia vào các 

cuộc đàm phán để giảm nguy cơ 
tính toán sai lầm và giải quyết 
các hành động quân sự gây mất 
ổn định.” 

Lời yêu cầu này được đưa ra 
ngay cả khi các chiến hạm Trung 
Quốc và Hoa Kỳ hoạt động xung 
quanh Đài Loan trong một thế 
xung đột rõ ràng trước chuyến 
đi được đồn đoán của Chủ tịch 
Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới 
hòn đảo mà Trung Quốc tuyên 
bố là lãnh thổ của mình. 

“Chống lại việc tham gia 
thật sự vào kiểm soát vũ khí và 
không phổ biến vũ khí hạt nhân 
không đem lại lợi ích gì cho 
bất cứ quốc gia nào của chúng 
ta hoặc cho thế giới,” TT Biden 
nói. “Trung Quốc cũng có trách 
nhiệm với tư cách là quốc gia 
sở hữu vũ khí hạt nhân NPT 
và là một thành viên [thường 

trực trong Hội đồng Bảo an 
Liên Hiệp Quốc] tham gia vào 
các cuộc đàm phán sẽ làm giảm 
nguy cơ tính toán sai lầm và giải 
quyết các hoạt động quân sự gây 
mất ổn định.”

Ông cho biết điều quan trọng 
là ba cường quốc phải cùng nhau 
hướng tới việc không phổ biến 
vũ khí hạt nhân, đặc biệt nhắm 
tới cuộc chiến ở Ukraine và xung 
đột về tương lai của Đài Loan.

TT Biden nói: “Trong thời 
điểm trường thế giới có nhiều 
bất ổn và biến động này, việc 
tái khẳng định cam kết chung 
của chúng ta đối với các 
nguyên tắc căn bản của chính 
sách không phổ biến vũ khí 
hạt nhân toàn cầu chưa bao 
giờ cấp thiết đến vậy.” 

Thanh Nhã biên dịch

Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ thông 
báo về các lá phiếu gửi qua thư 
trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ

TT Biden tìm cách đàm phán với Trung 
Quốc và Nga về thỏa thuận hạt nhân

1-888-6697-888

Khám phá về yếu 
tố tuổi thọ NMN:

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

Phát hiện từ thí nghiệm 
về chất bổ sung NMN:

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

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

www.edvip.com

Điện thoại miễn phí: 

Mã giảm giá 
đặc biệt: 555

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

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

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

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

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Trái) bắt tay Tổng thống Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva, 
Thụy Sĩ, vào ngày 16/06/2021.

Một nhân viên bầu cử mở phong bì chứa các phiếu bầu cử qua thư cho cuộc bầu cử sơ bộ 
ở tiểu bang Washington ngày 04/08/2020 tại Cuộc bầu cử Quận King ở Renton, tiểu bang 
Washington, ngày 03/08/2020. 

Sơ đồ thể hiện các tình 
huống về sự thay đổi 
môi trường hoạt động 
kinh tế trong các cuộc 
suy thoái và khủng 
hoảng cho các gia đình 
và các tập đoàn. (Ảnh: 
GnS Economics, và 
Philip Kotler và John 
Caslione, “Chaotics: The 
Business of Managing 
and Marketing in the 
Age of Turbulence”, tạm 
dịch “Hỗn Loạn: Công 
Việc Quản lý và Tiếp 
Thị trong Thời Đại Biến 
Động”, 2009). 
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gia tăng các hành động quân sự gần 
Đài Loan, một phần trong kế hoạch 
dài hơi nhằm đe dọa các quan chức 
của hòn đảo này.

Hôm 02/08, Trung Cộng thông 
báo rằng quân đội của họ sẽ tiến 
hành các cuộc tập trận bắn đạn 
thật ở các vùng biển ở tất cả các 
phía của Đài Loan.

Các khí tài quân sự của Trung 
Quốc và Hoa Kỳ đã hoạt động ở 
vùng biển xung quanh Đài Loan 
kể từ tuần trước (25–31/07), với lực 
lượng Quân đội Giải phóng Nhân 
dân (PLA) tiến hành các cuộc tập 
trận khác ở phía bắc Đài Loan ở 
Hoàng Hải, và hàng không mẫu 
hạm Ronald Reagan của Hoa Kỳ 
thực hiện các cuộc tuần tra tự do 
hàng hải.

Truyền thông Đài Loan đưa tin 
cho biết phi cơ của PLA đã băng 
qua Eo biển Đài Loan ngay sau khi 
bà Pelosi đến.

Phát ngôn viên An ninh Quốc 
gia của Tòa Bạch Ốc John Kirby 
cho biết sau khi bà Pelosi đến nơi 
rằng Hoa Kỳ “sẽ không bị uy hiếp” 
bởi những lời đe dọa hoặc lời lẽ 
hung hăng tới từ Trung Quốc. Ông 
Kirby cho biết chuyến thăm không 
vi phạm bất kỳ vấn đề chủ quyền 
nào hay “chính sách một Trung 
Quốc” lâu năm của Mỹ.

“Không có lý do gì để chuyến 
thăm này trở thành một sự kiện 
thúc đẩy một cuộc khủng hoảng 
hoặc xung đột,” ông nói.

Trong một bài bình luận trên 
tờ Washington Post được công bố 
ngay sau khi hạ cánh, bà Pelosi 
đã nêu lý do đến thăm, ca ngợi 
cam kết của Đài Loan đối với nền 
dân chủ trong khi chỉ trích Trung 
Quốc đã làm gia tăng đáng kể 
căng thẳng với Đài Loan trong 
những năm gần đây.

“Chúng ta không thể đứng nhìn 
khi Trung Cộng tiến hành đe dọa 
Đài Loan – và nền dân chủ,” bà 
Pelosi nói.

Bà Pelosi cũng trích dẫn “cuộc 
đàn áp tàn bạo” của nhà cầm 
quyền Bắc Kinh đối với những 
người bất đồng chính kiến   ở Hồng 
Kông, cũng như cách đối xử của 
họ với người Hồi giáo Duy Ngô 
Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác, 
mà Hoa Kỳ cho là tội ác diệt chủng.

Trong khi đó, cũng trong ngày 
02/08, 26 thành viên Đảng Cộng 
Hòa, gồm cả Lãnh đạo Thiểu số 
Thượng viện Mitch McConnell 
(Cộng Hòa–Kentucky), đã ký một 
tuyên bố ủng hộ chuyến đi của 
bà Pelosi, đồng thời tái khẳng 
định rằng chuyến thăm không 
thay đổi các chính sách của Hoa 
Kỳ liên quan đến Trung Quốc và 
Đài Loan.

Các Thượng nghị sĩ Kevin 
Cramer (Cộng Hòa–North Dakota) 
và Dan Sullivan (Cộng Hòa-Alaska) 
đã dẫn đầu ký vào văn bản này.

“Chúng tôi ủng hộ chuyến công 
du của Chủ tịch Hạ viện Nancy 
Pelosi tới Đài Loan,” tuyên bố này 
cho biết.

“Trong nhiều thập niên, các 
thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, 
kể cả các vị Chủ tịch Hạ viện tiền 
nhiệm, đã đến Đài Loan. Chuyến 
công du này phù hợp với chính 
sách Một Trung Quốc của Hoa Kỳ 
mà chúng tôi đã cam kết. Giờ đây, 
hơn bao giờ hết, chúng tôi cũng cam 
kết thực hiện tất cả các điều khoản 
của Đạo luật Quan hệ Đài Loan.”

Bản tin có sự đóng góp của Cathy 
He và Reuters
Việt Phương biên dịch

KENNETH LAFAVE

T
ôi đang định đóng nắp bàn 
phím piano trong giờ âm nhạc 
cho lớp 6 thì một học sinh 
chạy đến và hào hứng nói với 
tôi, “Thưa thầy, em có thể chơi 

bản nhạc ‘Für Elise’ (Viết tặng Elise) 
được không ạ!” Tôi liền khuyến khích em 
ấy chơi, nhưng kết quả chỉ là chuỗi nhạc 
4 nốt nổi tiếng đầu tiên, một nốt Mi và 
nốt Rê thứ, được chơi đi chơi lại như trò 
chơi bập bênh không hồi kết.

Tôi nói với cô bé rằng tôi nghĩ em có 
thể làm được nhiều hơn những gì mà 
em vừa thể hiện, nhưng cô bé vẫn rất 
vui dù chỉ mới biết những nốt nhạc đầu 
tiên. Dù không có năng khiếu đặc biệt 
về âm nhạc, cũng không phải là người 
yêu thích âm nhạc nhiều lắm ngoài nhạc 

pop, nhưng cũng như hàng triệu triệu 
người khác, cô bé vẫn bị mê hoặc bởi tác 
phẩm piano cổ điển được viết cách đây 
hơn 200 năm này.

Sự phổ biến của tiểu khúc âm nhạc ở 
cấp độ trung này của Beethoven (giống 
như một “câu chuyện nhỏ” hoặc “một tác 
phẩm đơn giản”) thật đáng kinh ngạc. 
Điều đáng chú ý là tôi có thể đếm ngón 
tay trên một bàn tay số học sinh mới học 
piano của tôi mà không hỏi rằng: “Thưa 
thầy, khi nào thì em có thể chơi bài ‘Für 
Elise’?” Ngày 01/01/2020, Google thống 
kê có hàng triệu lượt tìm kiếm cụm từ 
“Für Elise” mỗi tháng. Màn biểu diễn tác 
phẩm này được đăng trên Youtube cách 
đây 14 năm đạt 59 triệu lượt xem và một 
video hướng dẫn cách chơi bản nhạc này 

PD-US

MANDEL NGAN/AFP VIA GETTY IMAGES

Elise là ai? Một bức chân dung, khoảng năm 1820, của Zacarías González Velázquez. Dầu trên vải; 32,4 inch x 25,6 inch. Bảo tàng Lázaro Galdiano.

Bản nhạc “Für Elise” của Beethoven.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) chụp ảnh với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, tại văn phòng tổng thống ở 
Đài Bắc, Đài Loan, hôm 03/08/2022. 

ÂM NHẠC

Đùa với lửa 
có ngày 
phỏng tay.
Tôi hy vọng 
Hoa Kỳ có 
thể thấy rõ 
điều này. 

Lãnh đạo Trung 
Cộng Tập Cận Bình

Xem tiếp trang 14

‘F ÜR ELISE’
Bí ẩn về bản nhạc piano nổi tiếng nhất thế giới

ANDREW THORNEBROOKE

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ 
viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi 

(Dân Chủ–California) đến Đài 
Loan đã khuấy động làn sóng đe 
dọa và hành động quân sự từ nhà 
cầm quyền ở Bắc Kinh, nơi xem 
hòn đảo được quản trị dân chủ này 
là một phần của lãnh thổ của mình 
và không loại trừ việc sử dụng vũ 
lực quân sự để chiếm giữ.

Phi cơ của bà Pelosi đã hạ cánh 
xuống hòn đảo này vào cuối ngày 
02/08. Bà là quan chức cấp cao 
nhất của Hoa Kỳ đến thăm Đài 
Loan kể từ khi Chủ tịch Hạ viện 
Newt Gingrich đến thăm nơi đó 
vào năm 1997.

“Chuyến thăm của phái đoàn 
Quốc hội của chúng tôi tới Đài 
Loan tôn vinh cam kết kiên định 
của Mỹ trong việc hỗ trợ nền dân 
chủ sôi động của Đài Loan,” bà 
nói trong một tuyên bố hôm 02/08. 
“Sự đoàn kết của Hoa Kỳ với 23 
triệu người dân Đài Loan ngày 
nay quan trọng hơn bao giờ hết, 
khi thế giới phải đối mặt với sự lựa 
chọn giữa chế độ chuyên quyền và 
nền dân chủ.”

Điểm dừng tại Đài Loan không 
có trong hành trình chính thức của 
bà Pelosi cho chuyến công du Á 
Châu của bà, gồm các điểm dừng ở 
Singapore, Malaysia, Nam Hàn, và 
Nhật Bản.

Trung Cộng đã mạnh mẽ phản 
đối chuyến thăm, khẳng định rằng 
đây là một hành vi xâm phạm chủ 
quyền của nhà cầm quyền này, 

đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng 
“các biện pháp mạnh mẽ”.

Trong cuộc điện đàm với Tổng 
thống Joe Biden trong tuần trước 
(29/07), lãnh đạo Trung Quốc Tập 
Cận Bình đã cảnh báo người đứng 
đầu Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan, 
nói rằng “đùa với lửa có ngày 
phỏng tay.”

Một nhân vật truyền thông nhà 
nước Trung Quốc cũng đã cảnh 
báo rằng quân đội Trung Quốc có 
thể bắn rơi phi cơ của bà Pelosi nếu 
phi cơ của bà được hộ tống bằng 
các chiến đấu cơ Hoa Kỳ.

Trong khi đó, những ngày gần 
đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã 

Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi nhận được sự ủng hộ 
từ Hoa Kỳ và đe dọa quân sự từ Trung Quốc  

PUBLIC DOMAIN

ANDREW THORNEBROOKE 

Hôm 28/07, Tổng thống (TT) 
Joe Biden đã có cuộc điện đàm 

với lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình. Đây là cuộc điện đàm lần thứ 
năm giữa ông Biden và ông Tập và 
kéo dài hơn hai giờ.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối 
cảnh có vô số căng thẳng khiến mối 
bang giao Trung–Mỹ xuống mức 
thấp nhất trong nhiều thập niên 
qua. Mặc dù Trung Cộng đã giảm 
thiện chí đàm phán về hầu hết các 
vấn đề, Tòa Bạch Ốc vẫn tuyên bố 
rằng điều quan trọng là phải duy 
trì các kênh trao đổi giữa hai cường 
quốc này.

“Tổng thống muốn bảo đảm 
rằng các kênh trao đổi với Chủ tịch 
Tập vẫn được giữ, bởi vì cần phải 
làm như vậy,” phát ngôn an ninh 
quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby 
cho biết. “Có những vấn đề chúng 
ta có thể hợp tác với Trung Quốc, và 
sau đó là những vấn đề mà rõ ràng 
là có mâu thuẫn và căng thẳng.”

“Đây là một trong những mối 
bang giao song phương quan trọng 
nhất trên thế giới hiện nay, với tầm 
ảnh hưởng vượt ra ngoài cả hai 
quốc gia riêng lẻ. Tổng thống hiểu 
rõ điều đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục 
nỗ lực vì mối bang giao đó.”

Các hãng thông tấn nhà nước 
Trung Quốc tuyên bố rằng cuộc 
trao đổi này là “thẳng thắn và sâu 

sắc” và hai nhà lãnh đạo hứa sẽ giữ 
liên lạc với nhau.

Được biết, ông Tập đã nói với 
ông Biden rằng nhiệm vụ của “hai 
cường quốc này” là quản lý an 
ninh toàn cầu và kêu gọi ông Biden 
không nhìn Trung Cộng qua lăng 
kính “cạnh tranh chiến lược”.

Ông Biden hiện đang tranh cãi 
về sự cần thiết phải giải quyết thỏa 
đáng vị thế một cường quốc đang 
lên của Trung Quốc, đồng thời giảm 
bớt hành vi ngày càng thù địch của 
chính quyền này.

Vì vậy, cuộc trò chuyện với ông 
Biden của ông Tập chú trọng nhiều 
đến Đài Loan.

“Đùa với lửa có ngày phỏng 
tay,” ông Tập nói với ông Biden. 
“Tôi hy vọng Hoa Kỳ có thể thấy rõ 
điều này.”

Một bản tin về cuộc điện đàm 
được Tòa Bạch Ốc công bố đã hạ 
thấp cuộc trao đổi và chỉ nói rằng 
Hoa Kỳ không thay đổi chính sách 
trong việc công nhận Trung Cộng 
là tổ chức duy nhất đang cầm quyền 
tại Trung Quốc.

“Cuộc điện đàm này là một 
phần trong cố gắng của Chính phủ 
TT Biden muốn duy trì và làm sâu 
sắc thêm các kênh trao đổi giữa 
Hoa Kỳ và CHND Trung Hoa, đồng 
thời giải quyết một cách có trách 
nhiệm những khác biệt của chúng 
ta và hợp tác khi hai bên cùng có 
lợi,” bản tin cho biết.

“Về Đài Loan, TT Biden đã nhấn 
mạnh rằng chính sách của Hoa Kỳ 
không thay đổi và Hoa Kỳ phản đối 
mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương 
nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá 
hoại hòa bình và ổn định trên Eo 
biển Đài Loan.”

Trung Cộng cho rằng Đài Loan 
là một tỉnh ly khai của Trung 
Quốc. Ông Tập đã thề sẽ thống 
nhất hòn đảo này với đại lục và 
không loại trừ việc sử dụng vũ 
lực. Về phần mình, Đài Loan đã tự 
quản kể từ năm 1949, chưa bao giờ 
nằm   dưới sự kiểm soát của Trung 
Cộng và tự hào có một nền dân 
chủ và kinh tế thị trường đang 
phát triển mạnh.

Hoa Kỳ không có mối bang giao 
chính thức với Đài Loan nhưng 
được ràng buộc bởi một hiệp ước 
cung cấp vũ khí cần thiết cho đảo 

quốc này để họ tự vệ. Chính phủ 
cũng duy trì một học thuyết về 
“mơ hồ chiến lược” – trong đó họ 
sẽ không xác nhận cũng không phủ 
nhận liệu họ có bảo vệ Đài Loan 
trong trường hợp Trung Quốc xâm 
lược hay không.

Trong tuần qua (25–31/07), căng 
thẳng về vấn đề Đài Loan gia tăng 
trong đồn đoán Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi (Dân Chủ–California)  
lên kế hoạch cho một chuyến 
thăm cá nhân đến đảo quốc này.

Trung Cộng sau đó đã đe dọa 
sẽ đưa ra “các biện pháp mạnh 
mẽ” chống lại Hoa Kỳ và Đài Loan 
nếu chuyến đi diễn ra. Sau các 
bình luận đó, ông Biden công khai 
nói rằng một chuyến đi như vậy 
“không phải là một ý hay” và cho 
rằng quân đội đã phản đối điều đó.

Tuyên bố của ông Biden khiến 
các nhà lập pháp cũng như các 
chuyên gia ngạc nhiên vì họ cho 
rằng cả tổng thống lẫn quân đội 
đã vượt quá quyền hạn khi cố 
gắng kiểm soát chuyến đi cá nhân 
của một thành viên đương nhiệm 
trong Quốc hội.

Hồi tháng Năm, Bộ trưởng Quốc 
phòng Trung Quốc cho biết Trung 
Cộng sẽ “không ngần ngại khởi 
động chiến tranh bất kể giá nào” để 
ngăn chặn quốc tế công nhận nền 
độc lập trên thực tế của Đài Loan.

Khánh Ngọc biên dịch

Ông Tập đe dọa ông Biden: ‘Đùa với lửa có ngày phỏng tay’
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Chuyến thăm 
của phái đoàn 
Quốc hội của 
chúng tôi tới 
Đài Loan tôn 
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kiên định 
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Cư xử tử tế, lịch thiệp, 
chừng mực và vị tha 
có thể kết nối chúng ta 
với đấng thiêng liêng
SARAH ANNALISE

Những nghi thức xã giao đều chứa đựng 
trí tuệ của Thần. Nghi thức xã giao được 
xem là một hình thức nghệ thuật về hành 
vi, có sự khác biệt giữa các nền văn hóa 
và thời đại, đem lại lợi ích cho tất cả mọi 
người. Thực hành quy tắc này chúng ta sẽ 
không đi lệch sang phía thô lỗ, vô cảm, và 
giúp chúng ta đến gần với cảnh giới cao 
hơn thế giới vật chất này.

Ban đầu, nghi thức phản ánh các 
chuẩn mực phổ quát về hành vi phù hợp. 
Tuy nhiên, về bản chất, tất cả đều là sự tự 
nhận thức: làm thế nào để hành động một 
cách chuẩn mực khi ở một mình hoặc 
với những người khác, cũng như tử tế 
hơn nữa và lịch sự hơn nữa khi giao tiếp, 
không bỏ qua các tiểu tiết, và tôn trọng 
không gian riêng.

Không có gì ngạc nhiên khi trong lịch 
sử, những người xem trọng lễ nghi được 
ghi nhớ như những anh hùng thực thụ. 
Trong khi các nhà lãnh đạo vĩ đại lưu 
lại hình mẫu về cách cư xử và sự chuẩn 
mực, ảnh hưởng tích cực đến phép xã 
giao của mọi người, thì cũng có những 
nhà lãnh đạo để lại những điều tệ hại.

Ví dụ, những Tổ phụ lập quốc Hoa 
Kỳ rất xem trọng đạo đức và lễ nghi, trái 
ngược hẳn với nền văn hóa thoái hóa 
được thúc đẩy bởi các hệ tư tưởng phản 
nhân loại như một số nghị trình của chủ 
nghĩa xã hội và cộng sản ngày nay.

Xu hướng văn hóa thiếu văn minh
Trong lịch sử, những nghi thức xã giao có 
vị thế quan trọng để hình thành nền văn 
hóa và những tập tục truyền thống của 
chúng ta. Thật không may, cùng với nỗ lực 
trở nên hợp thời và hiện đại, nền văn hóa 
ngày nay dường như hiểu rất ít hoặc không 
hiểu chút nào về các nghi thức xã giao mà 
tổ tiên chúng ta đã gìn giữ và thực hành.

Nhiều thông điệp không lành mạnh 
trong xã hội tự do đã len lỏi vào để tôn 
vinh những hành vi thô lỗ và khiếm nhã. 
Ít nhất bạn cũng nên hỏi rằng, những 
cách cư xử lịch thiệp đó đã đi đâu?

Ví dụ, bạn có thể thấy những ứng xử 
sai cách khi mọi người giao tiếp với nhau 
nhưng đôi khi không thể buông điện thoại 
của họ, hoặc không chào hỏi đồng nghiệp 
lúc lao qua hành lang văn phòng, và đã 
bao lâu chúng ta không bắt đầu cuộc trò 
chuyện bằng một lời chào chân thành? Và 
sau đó là vấn đề của người phụ nữ “được 
giải phóng” ngày nay, người phải đối mặt 
với tình huống tiến thoái lưỡng nan là 
liệu cô ấy có nên cảm thấy thực sự bị xúc 
phạm hay không nếu một người đàn ông 
mở cửa cho cô ấy… còn bao điều tiếp tục.

Công nghệ đã được nâng cao. Thông 
qua công nghệ, chúng ta kết nối với nhau 
chặt chẽ hơn bao giờ hết. Vậy mà tại sao 
chúng ta lại trở nên thiếu văn minh trong 

một thời đại văn minh như vậy, nơi mà 
con người ngày càng phải chịu đựng và 
lo lắng nhiều hơn? Mỉa mai thay khi có 
nhiều tiến bộ trong thế kỷ trước và hiện 
nay, chúng ta lại  càng thiếu hiểu biết về 
những nghi thức xã giao lịch thiệp?

Tương tự như vậy, rất nhiều phong 
trào phản văn hóa khác, không chỉ ở Hoa 
Kỳ mà trên khắp thế giới, đã chọn những 
thái độ và hành vi xấu. Ví dụ, lạm dụng 
ma túy gây ra bao bất hạnh, đem đến bao 
hỗn loạn và hủy hoại những người sử dụng 
nó. Các chính phủ đang cố gắng giải quyết 
vấn đề ma túy trên bề mặt bằng các khu 
an toàn và các trung tâm cai nghiện cho 
những người có đủ khả năng chi trả. Tuy 
nhiên, nhiều người tiếp tục trở thành người 
vô gia cư, và nhiều gia đình tan vỡ vẫn  
tiếp diễn, vì các vấn đề gốc rễ bị bỏ qua.

Tại sao chúng ta không dạy quy tắc cư 
xử văn minh mà cố Tổng thống George 
Washington đã tuân theo, hoặc dạy về 
trách nhiệm cá nhân như Khổng Tử đã 
thuyết giảng để kết nối với những đấng 
cao hơn? 

Người của đức tin & người phản Thần

Khổng Tử khuyến khích tự quản
(551–479 TCN)
Nhà triết học Trung Quốc cổ đại Khổng 
Tử giảng về sự hài hòa giữa con người và 
thế giới chung quanh. Ông khuyến khích 
mọi người chịu trách nhiệm cá nhân. 
‘Tín’ là một chủ đề lớn trong những bài 
giảng của ông về tu dưỡng bản thân.

Khổng Tử khuyến khích người khác 
tu dưỡng bản thân mình trước, tạo nên 
sự hài hòa trong đời sống nội tâm của họ. 
Bằng cách hàm dưỡng thế giới nội tâm 

thiện lương, tư duy của họ sẽ tĩnh tại, nhờ 
đó có thể lan tỏa sự bình yên ra thế giới 
bên ngoài.

 
Tổng thống George Washington đề cao 
đức hạnh 
Một vị Tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ, George 
Washington (1732–1799), đã viết ra và 
thực hành trong suốt cuộc đời của mình 
“110 quy tắc ứng xử văn minh và lịch 
thiệp tại nơi làm việc và trong hội thoại.” 

Ngài Washington đã viết những nghi 
thức xã giao này trong nhật ký của mình 
khi ông còn trẻ. Ông đã đọc những tác 
phẩm có ảnh hưởng nhờ trí tuệ của Thần 
này từ các tu sĩ người Pháp năm 1595. Một 
số nghi thức mà ông Washington đã thực 
hành trong đời bao gồm tôn trọng người 
khác, trung thực, trang phục phù hợp, mẫu 
mực, không sa đà vào những chuyện phù 
phiếm hoặc có những hành vi quá khích, 
cũng như luôn học hỏi từ những người 
có đức hạnh và những người thông tuệ. 

Kết quả của những lời dạy của ông, 
mà cá nhân ông tuân theo, là nuôi dưỡng 
lòng tự trọng và tôn trọng những người 
khác bằng cách thực hành các nguyên 
tắc như vậy, nhờ đó đạt được sự tương 
tác hài hòa với mọi người xung quanh, 
cũng như tạo ra một không gian tuyệt vời.

 
Mao Trạch Đông thúc đẩy văn hóa đấu 
tranh (1893–1976)
Các nhà lãnh đạo không quan tâm hoặc 
suy xét đến các nghi lễ chuẩn mực đã gây 
ra tác động đối ngược, đem đến nhiều đau 
khổ cho người dân của họ và phần còn lại 
của thế giới.

Một nhà lãnh đạo trong lịch sử đã thực 
hiện nhiệm vụ phản Thần, loại bỏ các nghi 

lễ truyền thống, là Mao Trạch Đông, người 
đã thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản bạo lực. 
Ông đã tạo ra cuộc Đại cách mạng Văn 
hóa đầy đau khổ và sự hủy hoại sau đó, 
chẳng hạn như thúc đẩy việc người đấu 
với người, từ bỏ truyền thống và gây ra nạn 
đói khắp Trung Quốc. Dưới sự cai trị của 
Mao, người dân buộc phải từ bỏ những 
tư duy ngay chính bắt nguồn từ niềm 
tín Thần mà tin vào lời hứa hão huyền 
về một thiên đường dưới ánh hào quang 
của các nhà lãnh đạo cộng sản, những 
người tự xưng là cứu tinh của nhân loại.

Do đó, nền văn hóa hàm dưỡng đạo 
đức và những lễ nghi dần dần bị thay thế 
bằng những cách cư xử gian dối xảo quyệt 
che đậy động cơ ích kỷ của con  người.

 
Trí tuệ của Thần trong những lễ nghi
Từng hành động, cho dù là nhỏ bé hay 
lớn lao đến đâu đi nữa thể hiện sự tử tế, 
lịch thiệp, ngay chính và vị tha đều kết 
nối chúng ta với trí tuệ của Thần. Thật 
là một trải nghiệm thú vị nếu chúng ta 
hình dung cuộc sống của mình như một 
bức tranh lớn để thực hành nghệ thuật 
xã giao, biến từng khoảnh khắc trở nên 
đáng giá!

Những gì thanh lịch, ân cần và văn 
minh trong ứng xử của một người là biểu 
hiện của lễ nghi tốt đẹp có sức mạnh 
thay đổi cuộc sống. Thế giới của chúng 
ta sẽ là một nơi hoàn hảo hơn nếu chúng 
ta thực hành các giá trị nghi thức truyền 
thống thông qua hành vi của mình, và 
điều này có thể giúp giảm đáng kể những 
cảm xúc tiêu cực.

Nhìn lại quá khứ, chúng ta đã có 
những con người đức hạnh, những người 
luôn nỗ lực cho nền văn minh, sự chính 
trực, cái đẹp và sự hài hòa. Quá khứ đã 
để lại cho chúng ta những hình mẫu về 
nghi lễ từ những đạo lý của Thần trong 
nghệ thuật, múa cổ điển và văn hóa Đông 
phương và Tây phương. 

Bạn hãy suy xét đến việc tìm hiểu lịch 
sử hoặc dành thời gian cho những cuộc 
nói chuyện chân tình với ông bà hoặc 
những nhà thông thái quanh mình. Và 
đừng quên những đứa trẻ trong gia đình 
bạn – sẽ là một khởi đầu tuyệt vời nếu 
bạn làm gương cho các cháu và giúp các 
cháu rèn giũa đức hạnh về lịch sự và lễ độ.

 
Arshdeep Sarao đã đóng góp vào bài viết này.
Như Ý biên dịch

Những nghi thức xã giao bị lãng quên: Hành vi 
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Bà Elisabeth Röckel. Vào năm 2010, 
nhà nghiên cứu âm nhạc Klaus Martin 
Kopitz tiết lộ bằng chứng mối tình lãng 
mạn giữa Beethoven với Röckel, một giọng 
nữ cao. Mối tình của họ được cho là diễn 
ra vào khoảng thời gian sáng tác tác phẩm. 
Ca sĩ đôi khi được bạn bè gọi là “Elise”.

Bà Elise Barensfeld. Vào năm 2014, 
nhà nghiên cứu âm nhạc Rita Steblin 
đưa ra một ứng viên duy nhất có tên 
thật là “Elise”. Vào năm 1810, khi ấy bà 
Barensfeld 13 tuổi, sống gần nhà soạn 
nhạc trong ngôi nhà của Johann Maelzel 
– một người bạn của Beethoven và là 
người sau này đã phát minh ra máy đếm 
nhịp hiện đại. Được xem là thần đồng 
piano, Elise có thể đã được Beethoven 
dạy dỗ. Nếu vậy, rất có thể nhà soạn nhạc 
đã viết tác phẩm này để kỷ niệm quãng 
thời gian họ là thầy trò.

Tôi bình chọn Elise Barensfeld là 
nhân vật trong tác phẩm âm nhạc kinh 
điển của Beethoven. Không chỉ vì bà ấy 
là người duy nhất có cái tên đó, mà bản 
“Für Elise” không đem đến cảm nhận về 
tình yêu lãng mạn. Chính xác hơn, tác 
phẩm này mang đặc điểm của một bức 
chân dung nhân cách.

Lời giải thích cho sự lựa chọn của 
tôi là: Phần A là chân dung của cô học 
sinh có tên Elise. Âm nhạc phần này 
thể hiện sự trẻ trung tươi mát của cô ấy. 
Phần B có lẽ là một tiểu khúc được giao 
cho cô học trò này. Khi thất vọng chán 
nản, cô ấy bắt đầu chơi nốt nhạc thứ 32 
“tức giận” để kết thúc phần đó trước khi 
quay lại phần A. Phần C chắc chắn là 
chính Beethoven, một bức chân dung tự 
họa tươi cười về danh tiếng lẫy lừng của 
ông. Sau một vài hợp âm rải (arpeggio) 
giống học sinh và một thang 12 âm, 
chúng ta quay lại phần A thêm một lần.

Quan điểm “Für Elise” là bức chân 
dung âm nhạc của một cô học trò không 
liên quan đến tình yêu lãng mạn được 
ủng hộ với thực tế là tác phẩm này được 
giới học trò yêu thích, không phải là giai 
điệu cho ngày lễ Tình yêu hay một bài 
hát tình tứ. Đó là một bản nhạc piano 
về cách chơi piano. Các nghệ sĩ piano 
trẻ cảm thấy mình trong đó và rất hân 
hoan. Dù “Elise” có là ai đi chăng nữa, 
thì chúng ta đều biết ơn Beethoven vì kiệt 
tác âm nhạc này.

 
Minh Châu biên dịch

đã thu hút 53 triệu lượt truy cập.
Lý do cho sự nổi tiếng có một không 

hai của bản nhạc này là gì? Tại sao lại 
là tiểu khúc này chứ không phải là bản 
minuet của Chopin hay bản minuet của 
Bach, hay thậm chí là bản Sonata “Ánh 
trăng” của Beethoven? Điều này khiến 
mọi người phải tò mò tìm hiểu nguyên 
do. Hãy bắt đầu tìm hiểu một chút về 
nguồn gốc của tác phẩm này.

Không có nhiều thông tin về bản 
nhạc, và những gì có thì cũng không rõ 
ràng. Từ nhan đề của bản nhạc, chúng 
ta biết rằng tác giả viết bản nhạc “cho 
Elise”, nhưng cô ấy là ai? Bản thảo tiếng 
Đức viết là “Für Elise am 27 April [1810] 
zur Erinnerung.” (Trong tiếng Việt, có 
nghĩa là: “Dành cho Elise vào ngày 27/04 
như một lời nhắc nhở” hoặc có nghĩa 
“trong hồi ức” hoặc “như một kỷ niệm”). 
Tiếng Đức của tôi rất hạn chế nên không 
thể giải hết nghĩa của các từ trên được.

Dù thế nào chăng nữa, khi viết 
về  tác phẩm này, những cụm từ cho 
biết về mối quan hệ trong quá khứ 
với “Elise” hiếm khi được đề cập đến. 
Vậy mối quan hệ đó là gì? Người ta có 
thể nghĩ ngay tới hai khả năng, một là 
tình cảm với “học trò” và hai là “mối 
tình lãng mạn”. Năm 1810, cô Therese 
Malfatti, khi ấy 18 tuổi, kiêm cả hai vai, 
vừa là học trò và cũng là người yêu của 
Beethoven, khiến Therese được cho là 
ứng viên chính của nhân vật Elise.

Ôi vậy là gì đây? Tôi nghĩ rằng chúng 
ta đang tìm kiếm một người tên là “Elise”?

 
Vấn đề rắc rối là ở đây
Khi viết tác phẩm âm nhạc này, 
Beethoven chắc chắn đã không nghĩ 
hai thế kỷ sau bản nhạc lại trở thành 
bản “hit” [tác phẩm nổi tiếng] làm rung 
chuyển thế giới. Ông cũng chưa từng 
bận tâm đến việc công bố bản nhạc đó, 
mặc dù công chúng luôn nhiệt thành đón 
nhận âm nhạc của ông. Nhà soạn nhạc 
qua đời vào năm 1827, 17 năm sau khi 
ông sáng tác “Für Elise”, và bản nhạc này 
chìm trong thinh lặng thêm 40 năm nữa 
cho đến khi nhà nghiên cứu âm nhạc 
Ludwig Nohl phát hiện và công bố năm 
1867. Ông Nohl tuyên bố rằng một người 
phụ nữ trẻ tên Babeth Bredl ở Munich đã 
đưa cho ông một bản thảo gốc có chữ ký 
của nhạc sĩ thiên tài. Cô Bredl nói rằng 
đã nhận bản thảo từ Therese Malfatti sau 
khi bà này qua đời năm 1851.

Năm 1810, khi đó Malfatti là học 
trò của Beethoven. Nhà soạn nhạc nổi 
tiếng đã thực sự yêu cô và cầu hôn, 
nhưng cô từ chối, Beethoven nhiều tuổi 
gấp đôi cô ấy. Bản thảo của tác phẩm 
mà bà Bredl/Malfatti công bố không 
có nhan đề, chỉ ghi đề tặng. Theo nhà 
nghiên cứu âm nhạc Nohl, thể rondo 
dành cho piano (tác phẩm có cấu trúc 
A-B-A-C-A) dường như là một trong 
những thể loại âm nhạc Bagatelle (bản 
nhạc ngắn, thường dành cho piano) 
như 24 tác phẩm mà Beethoven đã 
viết. Do đó, ông Nohl đã đưa ra một 
cái tên chính thức hàn lâm hơn, đó là 
bản Bagatelle No. 25 in A minor (bản 
Bagatelle số 25 cung La thứ). Bên trên 
nhan đề ông viết dòng đề tặng khi ông 
đọc phần ký tên trên bản thảo: “Für 
Elise”. Và phần còn lại thuộc về lịch sử.

Ồ, không hoàn toàn như vậy. Một số 
người đã suy đoán rằng nhà nghiên cứu 
âm nhạc Nohl đã đọc nhầm dòng đề tặng 
– thực ra là “Für Therese” – khiến người 
ta mạnh mẽ tin vào giả thuyết Therese 
Malfatti là nhân vật được viết tặng. (Rốt 
cuộc thì, bản thảo đã thuộc quyền sở 
hữu của Therese vào thời điểm bà ấy qua 
đời.) Mặc dù thật khó để giải thích việc 
đọc lầm lẫn các chữ cái đầu “Th”, cũng 
như việc đọc “r” thành “l” và “e” thành 
“i”, nhưng quả thực chữ viết tay của 
Beethoven nổi tiếng là bừa bộn như căn 
nhà của ông.

Giá như chúng ta có thể kiểm tra bản 
thảo có chữ ký nguyên gốc.

Nhưng điều đó là không thể, vì bản 
gốc đã bị thất lạc!

 
“Für Therese”?
Điều này gây nghi ngờ cho tất cả mọi 
người quan tâm. Làm sao ai đó có thể 

làm thất lạc một bản thảo quan trọng như 
vậy? Có thể nó cố tình “bị thất lạc” để che 
giấu một sự giả dối nào đó? Nhà âm nhạc 
học đương đại có tên Luca Chiantore 
thậm chí cho rằng không tồn tại một 
một bản thảo nào như vậy, và rằng nhà 
nghiên cứu âm nhạc Nohl đơn giản chỉ là 
ghép đoạn nhạc từ một số bản thảo của 
Beethoven với nhau. Giả thuyết này càng 
được củng cố khi có một sự thật hiếu kỳ 
rằng Theresa Malfatti không hề công bố 
bản thảo đó dù đó là tài sản của bà. Là 
một nữ nam tước, chắc chắn bà có đủ 
khả năng để làm như vậy nếu thật sự có 
tồn tại một bản thảo như vậy, và nếu làm 
như vậy bà sẽ sở hữu danh tiếng lẫy lừng 
khi công bố một tác phẩm mà Beethoven 
dành tặng cho riêng bà. Nếu bà đã làm 
điều đó, thì có lẽ tất cả chúng ta đều đang 
chơi bản nhạc “Für Therese”.

Vẫn còn nhiều bí ẩn khi người ta tìm 
hiểu sâu hơn về tác phẩm này. Một bản 
thảo năm 1808 đã tìm thấy và đây là bản 
thảo tương đối hoàn chỉnh, đoạn mở đầu 
mà em học sinh kia của tôi đã biết bốn 
nốt đầu tiên. Liệu Beethoven có giữ bản 
thảo này cho đến năm 1810, sau đó thêm 
hai phần còn lại để tạo nên bản nhạc 
hoàn chỉnh không?

Thực ra không thể khẳng định chắc 
chắn rằng năm 1810 là năm tác phẩm 
âm nhạc này được sáng tác, mặc dù hầu 
hết mọi người đều tin vào điều này dựa 
trên sự nghiên cứu nghiêm túc. Cuối 
cùng (dù ít hay nhiều), khi nghiên cứu về 
Beethoven, học giả Barry Cooper đã tìm 
thấy bản thảo có sửa đổi năm 1822 của 
“Für Elise” (nếu quả là có một phiên bản 
hoàn chỉnh trước đó từng tồn tại) có hầu 
hết các đặc điểm của tác phẩm mà chúng 
ta biết hiện nay, nhưng lại bị đặt nhầm 
chỗ nghiêm trọng. Đối với hàng chục 
triệu người quen thuộc với phiên bản đã 
biết, bản sửa đổi năm 1822 sẽ vô cùng kỳ 
lạ. Nghệ sĩ dương cầm Mark S. Zimmer 
đã thu âm bản thảo này.

 
Và người chiến thắng là …
Và chúng ta vẫn đặt câu hỏi: Elise là ai? 
Nếu chúng ta vẫn cho rằng tác phẩm này 
được viết vào năm 1810, nhưng nhân vật 
trong tác phẩm không phải là Theresa 
Malfatti vì bà ấy không trùng tên với tên 
nhân vật “Elise”, và do chữ viết tay nổi 
tiếng là như gà bới của nhà soạn nhạc, 
chúng ta vẫn còn hai ứng viên khác:

ÂM NHẠC

‘F Ü R EL ISE’
Bí ẩn về bản nhạc piano nổi tiếng nhất thế giới

Tiếp theo từ trang 13

Tranh chân dung bà Elisabeth 
Röckel (1814) do Joseph 

Willibrord Mähler vẽ.
PUBLIC DOMAIN

Chân dung của Therese
Malfatti (khoảng năm 1834), 

người được biết đến rộng rãi là 
người được đề tặng bản “Für 

Elise”, do Karl von Saar vẽ.
PUBLIC DOMAIN

Có lẽ nào “Für Elise” chỉ 
đơn giản được viết cho học 
sinh học piano? Một chi 
tiết trong bức tranh “Bên 
chiếc Dương cầm” 1884 
của họa sĩ Albert Edelfelt, 
Bảo tàng nghệ thuật 
Gothenburg.
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Một bức chân dung Tổng thống George Washington của 
Gilbert Stuart, 1796.
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CHARLES MICKLES
 

Đ
ó là ngày thứ ba con trai 
tôi học tại trường mẫu 
giáo. Khi ra về, cháu lao 
vào xe hơi và thốt lên, 
“Con sẽ không đi học 

nữa. Con sẽ trở thành một tài xế xe 
tải!” Tôi nhìn vợ, sau đó nhìn con trai 
mình và nói một cách đơn giản, “Con 
còn một chặng đường dài để đi cho đến 
khi có thể tự quyết định việc học của 
mình; bố nghĩ rằng con cần đi học ở 
trường một thời gian nữa.”

Thời gian trôi nhanh đến ngày 
hôm nay. Con trai tôi vẫn đến trường 
và hiện tại đang hoàn thành năm cuối 
trung học. Cháu học khá tốt và lớn 
lên trở thành một chàng trai trẻ tuyệt 
vời, nhưng chặng đường học tập của 
cháu rất khác so với những gì tôi đã 
từng nghĩ. Đó là một trong những điều 
đã làm thay đổi định kiến sai lầm và 
ẩn sâu của tôi từ khi còn trẻ do ảnh 
hưởng xã hội.

Trong hơn 30 năm, tôi làm việc 
trong ngành giáo dục ở những vị trí 
khác nhau. Tôi từng là nhân viên hỗ 
trợ, nhân viên mùa hè, giáo viên mầm 
non, giáo viên tiểu học, hiệu phó, 
giám đốc cải thiện trường học, và hiệu 
trưởng trường tiểu học. Tôi đã đưa ngôi 
trường nơi mình làm việc đạt được 
nhiều chứng nhận và phục vụ nhà 
trường trong bất kỳ việc gì có thể. Tôi 
biết tầm quan trọng của một nền giáo 
dục tốt và chắc chắn rằng hai con của 
mình sẽ đi theo con đường “đại học” 
để chuẩn bị cho tương lai của chúng.

Tôi là người đầu tiên đề cao những 
phẩm chất và sự cần thiết của nền 
giáo dục đại học. Tôi được lớn lên 
trong thời kỳ mà các học sinh 
đều được bảo rằng học đại học là 
điều thiết yếu. “Nếu muốn thành 
công và có khả năng nuôi sống 
gia đình, bạn cần  phải học đại 
học. Bạn không thể vươn lên 
đứng đầu nếu không học đại 
học.” Các ngành thủ công 
kỹ thuật đều đã lụi tàn, và 
bạn không thể kiếm sống 
bằng việc học nghề được.

Đã nghe điều này gần như 
trong suốt cả cuộc đời, và bản 
thân cũng đã đi con đường này, 
tôi nhanh chóng nói với mỗi 
phụ huynh việc học đại học 
quan trọng như thế nào, thực 
sự tin rằng đây là con đường tốt 
nhất cho học sinh – con đường mà mọi 
người nên theo đuổi. Giờ đây, sau 30 
năm và sau khi nuôi dưỡng hai người 
con có lựa chọn về giáo dục khác nhau, 
cũng như bản thân tôi đã có sự thay 
đổi nghề nghiệp rất bất ngờ, tôi đang 
nhìn nhận mọi thứ hoàn toàn khác, và 
tôi nhận ra rằng xã hội đã định hướng 
sai lầm như thế nào cho cả một thế hệ.

Năm ngoái, vì vấn đề sức khỏe, tôi 
đã phải từ bỏ vị trí hiệu trưởng trường 
tiểu học do nhịp độ và những áp lực 
trong công việc. Trong khi vẫn làm 
việc cho trường học với vai trò cố vấn, 
hiện tại tôi là giám đốc điều hành công 
ty thủy tinh của một người bạn, người 
mà tôi đã gặp vào ngày đầu tiên năm 
học lớp năm. Sau khi tốt nghiệp trung 

học, anh ấy làm việc cho ngành công 
nghiệp thủy tinh, theo đuổi con đường 
riêng, và hiện giờ sở hữu công ty riêng. 
Anh chưa từng học ở trường đại học, 
nhưng anh ấy là một trong những 
người đàn ông có kỹ năng, thành công 
và tài năng nhất mà tôi biết.

Trong khi tôi học đại học thì anh 
ấy học nghề. Anh được huấn luyện 
một nghề rất cần thiết cho nhu cầu 
thực tiễn của xã hội chúng ta. Vậy con 
đường nào tốt hơn? Cái nào cần thiết 
hơn? Cả hai con đường đều cần thiết, 
và đối với mỗi chúng ta đó đều là con 
đường đúng đắn (nếu bạn từng thấy 
tôi làm công việc thủ công, bạn sẽ hiểu 
vì sao tôi chọn học đại học).

Ngoài tôi ra, chúng tôi có một người 

bạn khác đã từng học đại học làm việc 
cùng. Giờ đây, anh ấy làm việc tại công 
ty thủy tinh, không sử dụng bất kỳ 

bằng cấp nào mà anh đã từng tốn 
thời gian và chi phí để đạt được. 
Anh làm việc rất tốt, nhưng 

anh ấy vẫn có thể làm được 
mà không cần bằng cấp.

Ba con đường khác nhau, 
ba con người khác nhau, và 

ba kết quả rất khác nhau hội 
tụ trong năm vừa qua. Vậy có 

con đường nào sai không? Có 
lựa chọn nào sai lầm không? 
Không, không nhất định thế, 
mỗi con đường là những gì cần 

cho mỗi người. Mỗi con đường 
đều có những thuận lợi và khó 

khăn, nhưng đáng buồn thay, chỉ có 
một con đường được cho là có giá trị.

Đối với một thế hệ, chỉ có một con 
đường giáo dục thường được làm nổi 
bật tại các trường học của chúng ta. 
Những học sinh được dẫn đến tham 
quan các trường đại học, cố gắng tìm 
một trường đại học phù hợp với mình. 
Các trường dạy nghề và các ngành 
thủ công kỹ thuật thường bị bỏ qua 
và không được đưa vào chương trình 
tham quan vì nhiều người không còn 
thấy tầm quan trọng của nó. Điều đó 
hoàn toàn không đúng.

Vào năm 1983, Howard Gardner 
lần đầu tiên đề xuất ý tưởng của “đa 
trí tuệ” (multiple intelligence). Đó 
là ý tưởng dựa trên nền tảng và lý 
thuyết rằng có nhiều loại trí khôn 

NHÓM SÁNG TÁC THẨM ĐỨC CƯ

Ngọc kỳ thực là một loại đá, nhưng có 
tính ấm của nước. Hơn 8,000 năm trước, 
tổ tiên của người Trung Hoa đã bắt đầu 
coi trọng ngọc; ngọc ban đầu là phương 
tiện giao tiếp giữa con người và Thần linh.

Chữ tượng hình của ngọc là ba miếng 
ngọc đẹp được nối xuyên với nhau bằng 
sợi dây lụa, gọi là “tam ngọc chi liên”, ý 
rằng ngọc câu thông giữa trời, đất và con 
người. Người xưa tin rằng, ngọc có thể 
giao tiếp với thần linh; ý muốn của Thần 
sẽ được truyền đạt thông qua ngọc, và 
những người phù hợp với ý trời cũng có 
thể giao tiếp với Thần thông qua ngọc và 
nhận được sự bảo vệ của Thần.

Phương tiện giao tiếp giữa con 
người và Thần linh
Từ thời nhà Tần đến nhà Thanh đều dùng 
ngọc tỷ bằng ngọc làm biểu tượng cho 
quyền lực và sự tín nhiệm cao nhất của đất 
nước, hơn nữa, chữ “Thụy” (瑞), điềm báo 
tốt lành, là dùng ngọc để làm tin. Thụy là 
ngọc khí dùng làm bằng chứng tin cậy, là 
vật báo điềm lành. Trong ngoại giao quốc 
gia thời xưa, phần lớn dùng ngọc bích 
làm lễ diện kiến, không chỉ thể hiện sự 
kính trọng mà còn là một loại tín nhiệm.

Ngoài việc tượng trưng cho sự tôn quý 
và quyền uy, ngọc còn được người xưa phú 
cho những nội hàm đạo đức vô cùng cao 
đẹp. Kinh Thi nói: “Ngôn hành quân tử, ôn 
kỳ như ngọc” (Lời nói và cử chỉ của người 
quân tử phải ôn nhu như ngọc”; Thuyết văn 
giải tự nói rằng “ngọc có năm đức tính”; 
trong Lễ Ký, ngọc có đức của bậc quân 
tử, gồm 11 đức hạnh “nhân, trí, nghĩa, 
lễ, nhạc, trung, tín, thiên, địa, đức, đạo”.

Ngọc có tính ấm và bóng, giống như 
đức nhân của người quân tử; kết cấu 
của ngọc mịn và tinh tế, giống như đức 
trí của người quân tử; ngọc có góc cạnh 
nhưng không làm tổn thương người 
khác, giống như đức nghĩa của người 
quân tử; ngọc từ bên ngoài có thể nhìn 
thấu được bên trong, giống như đức 
trung của người quân tử; Được làm để 
trang sức, ngọc được treo rủ trên góc 
áo của mọi người, giống như một người 
quân tử khiêm cung giữ lễ, hạ mình kính 
người; ngay cả khi ngọc có tỳ vết, cũng 
mảy may không mất phẩm chất; ngọc 
nhìn như ôn nhu, nhưng thân dù nát tan 
cũng tuyệt nhiên không bỏ sự cương liệt.

Khổng Tử nói, đức của người quân tử 
như ngọc, nhìn nhận rằng người quân 
tử cần có đầy đủ phẩm đức giống như 
ngọc vậy. Thời xưa ngọc là thứ quý giá, 
không phải bởi vì hiếm hoặc đắt đỏ, mà 
vì người xưa xem trọng phẩm cách của 
người quân tử.

Thân mang ngọc bội, theo lễ mà hành
Ngọc bội trở nên phổ biến vào thời Xuân 
Thu Chiến Quốc, thời nhà Tần và nhà 
Hán, tất cả vương công, quý tộc đều đeo 
ngọc bội. Ngọc không chỉ tượng trưng cho 
thân phận, địa vị và sự giàu có mà còn thể 
hiện tiết tháo của người đeo.

Một trong những hình thức căn bản 
của ngọc bội thời xưa là đeo mỗi bên 
thắt lưng áo ngoài một bộ, mỗi bộ ngọc 
bội đều nối với nhau bằng những sợi tơ, 
đầu trên của thắt lưng là một mảnh ngọc 
hình vòng cung, gọi là “Hành”, hai đầu 
của hành treo một mảnh ngọc dạng nửa 
hình tròn, gọi là “Hoàng”, có hai miếng 
ngọc nối với nhau ở giữa, lần lượt là “Cư” 
và “Du”, miếng ngọc treo giữa hai hoàng 
được gọi là “Xung nha”.

Ngọc bội đeo trên người nhắc nhở 
mọi người hành xử theo lễ, không được 
làm mất đi sự nho nhã và tôn nghiêm. 
Nếu một người đeo ngọc bội đi lại, từ lúc 
chân bắt đầu động đã khiến ngọc trên 
người va vào nhau và phát ra âm thanh, 
chỉ khi bước đi thong thả, không gấp gáp, 
mới phát ra được âm thanh trong trẻo dễ 
chịu, nếu bước đi hỗn loạn thì thanh âm 

rất khó nghe. Vì vậy mới nói rằng bước đi 
hỗn loạn hoặc thô lỗ là người không có 
lễ nghĩa; còn bước đi của người quân tử 
phản ánh sự mực thước. Thanh âm của 
ngọc điều chỉnh dáng vẻ đi đứng của mọi 
người, bởi vì âm thanh va chạm của ngọc 
bội có thể nghe thấy rất xa. Vì vậy, người 
quân tử không thể hành xử không lưu vết 
tích ở nơi không có người, mà thảy đều 
phải hành xử ngay chính. 

Dùng thanh âm của ngọc bội xua tan 
đi những tạp niệm trong tâm; điều này 
cũng thể hiện rõ sự đường đường chính 
chính và lỗi lạc trong bước đi của người 
quân tử. Từ đó có thể thấy, việc đeo ngọc 
bội không chỉ để trang trí, mà sau cùng 
chính là thể hiện những chuẩn mực của 
lễ nghi. Ngọc chuyển động theo người, 
thân tâm nối kết, nhân tâm hướng thiện, 
như thế, người đeo ngọc có thể làm việc 
thiện, thi hành nhân chính.

Trong những lễ nghi quan trọng, ngọc 
bội quân vương đeo có khi rủ thẳng xuống 
đầu gối, chỉ có nội tâm chắc chắn, tiết chế, 
sải bước khoan thai theo khuôn phép mà 
đi, như vậy mới thể hiện ra sự uy nghi 
và trang nghiêm của bậc quân vương.

Quân tử như ngọc, hành vi ôn nhu, cử 
chỉ thong dong, bình hòa và khiêm tốn, 
phát xuất ra sự ôn nhuần, hòa hợp giống 
như ngọc, khiến người như tắm gội gió 
xuân. Từ đó nhìn thấy được rằng người 
xưa đeo ngọc bội, không chỉ là để đẹp 
mắt, mà còn không ngừng cảnh tỉnh bản 
thân, đoan chính đức hạnh, thuận theo 
lẽ trời. Trong cái trang nhã, đẹp đẽ của 
ngọc, người Trung Hoa tìm được truy cầu 
tu thân, xử sự.

Văn hóa ngọc trong cuộc sống
Trong chữ triện thời cổ đại, tự dạng của 
chữ “ngọc” và chữ “vương” giống nhau, 
những chữ Hán có bộ vương bên cạnh đa 
phần có liên quan đến ngọc. Ví dụ chữ 
“Đinh” 玎, “Linh” 玲 biểu thị âm thanh 
của ngọc khi bị va chạm; “Lý” 理 chỉ 
đường vân của ngọc, “Điếm” 玷 chỉ tỳ 
vết trên bạch ngọc; “Mân” 珉 chỉ mảnh 
đá gần giống ngọc; “Giác” 玨 chỉ hai khối 
ngọc liền nhau; “Quyết” 玦 chỉ miếng 
ngọc bị khuyết nửa miếng, thường được 
đàn ông đeo, ngụ ý rằng phải quyết đoán, 
có phong thái của bậc trượng phu.

Người Trung Hoa đặt tên thường dùng 
các chữ có bộ ngọc bên cạnh, đương nhiên 
phần lớn đều có quan hệ đến ngọc, có 
thể nói, rất nhiều đứa trẻ cả đời lấy ngọc 
làm vật dẫn bắt đầu, ký thác sự chúc phúc 
của cha mẹ dành cho con. Ví như như 
Lâm 琳, Cẩn 瑾, Vĩ 瑋, Hoàn 環 v.v. đều 
là các loại ngọc vô cùng đẹp đẽ. Hoàn 環, 
chỉ miếng ngọc hình tròn; Phác 璞, chỉ 
miếng ngọc chưa được điêu khắc; Quỳnh 
瓊, là miếng ngọc đẹp màu đỏ. Chữ khác 
như Kỳ 琪, Dao 瑤, Thân 珅, Hồng 玫, Lộ 
璐, Bích 碧, Chương 璋, Côi 瑰, Viện 瑗, 
Tuyền 璇 v.v., đều chỉ các loại ngọc khác 
nhau hoặc là thứ có quan hệ với ngọc.

Người Trung Hoa dùng ngọc để so sánh 
với đồ vật hoặc đức hạnh tốt đẹp nhất, 
như thành ngữ “băng thanh ngọc khiết”, 
“thủ thân như ngọc”, “ngọc thành kỳ sự” 
v.v. Rượu ngon được gọi là Quỳnh tương 
ngọc dịch, cung điện xa hoa gọi là Quỳnh 
lâu ngọc vũ. Mỹ nữ là ngọc nữ, ngọc nhân, 
nước mắt của người đẹp được gọi là ngọc 
trâm, tay của người đẹp gọi là ngọc thủ, 
yên ngựa người đẹp dùng gọi là ngọc an. 
Dung mạo của người đẹp gọi là ngọc nhan, 
ngọc dung, dùng “đình đình ngọc lập” để 
nói đến dáng vẻ của người phụ nữ, dùng 
“ngọc thụ lâm phong” để nói đến dáng vẻ 

của nam nhân, ngọc ở đây không chỉ là 
vẻ đẹp bên ngoài đẹp đẽ, mà chủ yếu là 
nói đến tính tình tốt đẹp, nam nhân hoặc 
nữ nhân có phẩm cách giống như ngọc.

Người tỏa điềm lành, ngọc thạch 
trừ tai vạ
Trong “Sơn Hải Kinh” ghi chép ngọc 
“quân tử phục chi, dĩ ngự bất tường”, là 
nói: người quân tử đeo ngọc bên người, có 
thể chế ngự những thứ không lành. Là một 
vật mang điềm lành tốt nhất, ngọc được 
dùng làm thành các đồ trang sức, điềm 
lành đeo bên người có thể được thần linh 
bảo vệ, tránh được điều xấu, thu được 
điều lành, cho nên ngọc có hiệu quả trừ 
tai ương.

Truyền thuyết dân gian nói rằng ngọc 
có thể phát ra được ánh sáng đặc thù, ban 
ngày không dễ nhìn thấy được, nhưng 
ban đêm có thể chiếu sáng một nơi rộng 
khoảng vài thước, ánh sáng loại này của 
ngọc khiến yêu ma quỷ quái sợ hãi. Văn 
hiến xưa và người hiện đại đều đã ghi chép 
rất nhiều câu chuyện nhờ có ngọc bội mà 
được bình an, đại khái giảng rằng rất nhiều 
loại ngọc có thể chịu đả thương thay người. 

Vì sao lại nói ngọc có thể trừ tà?
Trong “Hoàng Đế Nội Kinh”, “Đường 
Bổn Thảo”, “Thần Nông Bổn Thảo”, “Bổn 
Thảo Cương Mục” đều nói về ngọc như 
sau: “Làm yên hồn phách, thông mạch 
máu, nhuận tim phổi, sáng tai mắt, mềm 
gân cốt, mạnh xương…” Một miếng đá 
sao có thể có năng lực siêu nhiên như vậy?

Theo góc độ vật lý, bất luận vật thể nào 
đều tồn tại từ trường nhất định, trường 
này vây quanh thân thể chúng ta. Khi cơ 
thể con người ở nơi mà từ trường đẩy nhau 
– trong vùng đất mộ địa hoặc có tai họa, 
thì toàn thân con người sẽ cảm thấy không 
được tự nhiên, đây chính là vì năng lượng 
phụ diện của thân thể lớn hơn năng lượng 
chính diện. Dùng dụng cụ khoa học làm 
thí nghiệm, ngọc thạch có một loại “hiệu 
ứng quang điện” đặc thù, có thể tập trung 
tích chứa năng lượng hình thành một 
“trường điện từ”, cộng hưởng với từ trường 
của cơ thể con người và tăng cường năng 
lượng tích cực của từ trường cơ thể con 
người. Đây chính là làm yên hồn phách! 

Thường có câu nói: “Người dưỡng 
ngọc, ngọc nhuận người”. Khoa học hiện 
nay giải thích rằng nếu đeo ngọc trong 
thời gian dài, cơ thể con người sẽ dần dần 
hấp thụ các nguyên tố khoáng chất trong 
ngọc, từ đó cải thiện các chức năng sinh 
lý khác nhau của con người, thúc đẩy sự 
tân trần đại tạ (thay cũ đổi mới) và theo 
đó đạt được hiệu quả tu luyện bản thân. 
Nhưng khoa học thực nghiệm kiểu này 
không thể giải thích được nhiều ví dụ 
thực tế xảy ra trong thực tế, ví dụ như khi 
thảm họa xảy ra, tại sao những phụ kiện 
như vòng ngọc có thể gặp tai họa thay 
cho chủ nhân, chúng vỡ tan trong khi chủ 
nhân vẫn bình an vô sự? Ví dụ, bát ngọc, 
bình ngọc được các đoàn lữ hành thời cổ 
đại mang theo, tại sao chúng có thể phát 
hiện ra chất độc để ngăn chặn bị đầu độc?

Trên thực tế, việc bảo vệ con người 
của ngọc xảy ra trong không gian mà 
chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt 
thường. Trời đất có âm có dương, có tà khí 
thì sẽ có chính khí, tức là vật này giáng 
vật khác. “Vật ác” không chỉ ám chỉ yêu 
ma quỷ quái, mà những người mang âm 
khí nặng, độc, thì xem là “tà”. Thân thể 
không tốt, lại thuộc trạng thái âm xấu, 
thì đeo đồ trang sức bằng ngọc đôi khi có 
thể tăng cường năng lượng chính diện, 
điều chỉnh cơ thể, đây là tác dụng thông 
huyết mạch, làm ấm tim phổi, sáng tai 
mắt, mềm gân cốt, chắc xương của ngọc. 

Người xưa nói “Quân tử vô cố, ngọc 
bất ly thân”, chính là nói nếu không phải 
ở trong trường hợp đặc biệt thì không vứt 
bỏ ngọc bội. Nếu người đeo ngọc luôn tự 
so sánh mình với ngọc, nhắc nhở bản 
thân giữ mình trong sạch, không bị “tà 
niệm” can nhiễu trong lòng, và tuân theo 
đức hạnh của ngọc, tính tình ngay thẳng 
tự nhiên, thì sẽ không vướng vào chuyện 
thị phi, cũng tránh được nhiều rắc rối và 
tai họa. Ngọc bích có thể đuổi tà, thực tế 
cũng phù hợp với đạo lý nếu đức thịnh 
thì tà không thể xâm phạm được.

Không phải những người đeo ngọc 
đều có thể đuổi tà trừ tai họa, nếu là 
người có tâm niệm xấu xa, đức hạnh 
không xứng với ngọc, thì đeo ngọc bội 
cũng chỉ là hình thức mà thôi. Những 
điềm lành và bình an thực sự vẫn bắt 
nguồn từ những suy nghĩ, lời nói và việc 
làm giống như đức của ngọc. 

(Tất cả ảnh trong bài đều là tranh vẽ của 
tác giả Tiểu Ôn, chất liệu bột màu Trung 
Quốc trên giấy thục tuyên)
Thiên Lý biên dịch

1. Ngọc trừ tà, thời Hán;  2. Ngọc bội phỉ thúy; 3. Ngọc như ý; 4. Ngọc bích, là một trong những lễ khí bằng ngọc truyền 
thống, một trong “sáu điềm báo lành”; 5. Trâm cài hình anh vũ ngậm cành đào bằng ngọc nạm vàng; 6. Quả lắc bằng 
ngọc trắng điêu khắc hình phúc thọ niên đại giữa và cuối thời nhà Thanh; 7. Chén ngọc bích thời nhà Thanh.

Nên học đại học hay học nghề? 
Khuyến khích những con đường khác nhau cho những đứa trẻ khác nhau

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Xem tiếp trang 19

Vì sao nói 
ngọc có thể 
trừ tà và 
ngăn chặn 
tai họa?
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5 

 Con đường 
của mỗi đứa trẻ  

có nhất định cần 
phải có tấm bằng 

đại học bốn 
năm?
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LOUISE CHAMBERS

Một cậu bé người Việt Nam khi 
được sinh ra đã có một khối 
u lớn trên khuôn mặt. Cậu 
được nhận nuôi và lớn lên ở 

tiểu bang California, nay ở độ tuổi 18 và 
vừa mới đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình.

Sam Ettore được sinh ra ở Phú 
Riềng [Bình Phước], Việt Nam, với khối 
u máu lành tính (benign cavernous 
hemangioma) che phủ phân nửa khuôn 
mặt. Cậu được đưa đến một bệnh viện ở 
Sài Gòn, và vào trại mồ côi Gò Vấp, nơi 
ông John và bà Hope Ettore từ Hoa Kỳ tìm 
thấy cậu. Cậu bé bị suy dinh dưỡng, một 
mắt bị khiếm thị, bị bệnh ghẻ lở và những 
nhiễm trùng da khác.

Ông John, 59 tuổi và bà Hope, 51 tuổi 
đã đưa Sam về nhà. Họ đã cho cậu tình 
yêu thương và đã tài trợ cậu trong suốt 
hành trình điều trị và phục hồi. Hôm nay, 
Sam Ettore đã là một thanh niên, đang 
sống cùng cha mẹ và 5 anh chị em khác 
tại Ramona, tiểu bang California.

Anh Sam chia sẻ với The Epoch 
Times, “Cha mẹ luôn kể về việc nhận 
nuôi, vì thế tôi biết rằng họ đã đến một 
nơi rất xa xôi được gọi là Việt Nam để 
nhận tôi làm con. Họ cũng luôn kể tôi 
nghe về cha mẹ ruột người Việt Nam đã 
yêu thương tôi rất, rất nhiều, và họ thực 
sự đã làm được một điều kỳ diệu và vô tư 
khi không từ bỏ việc cứu chữa tôi.” 

Vào năm 2021, khi bà Hope được chẩn 
đoán ung thư vú giai đoạn 4 sau quá trình 
điều trị khó khăn kéo dài từ sáu năm 
trước; bà được thông báo rằng bà chỉ còn 
một năm để sống. Bà cảm thấy rằng đã 
đến lúc khích lệ Sam tìm về với cha mẹ 
ruột của cậu.

Bà Hope sinh ra tại tiểu bang Louisiana 
và là một nhà dịch tễ học. Bà chia sẻ với 
The Epoch Times rằng Sam là một em bé 
sinh thiếu tháng; anh có một người anh 
em sinh đôi, mà cha mẹ họ đã giữ lại để 
nuôi dưỡng, nhưng người này đã qua đời  
sau đó. “Cha mẹ họ đã không muốn từ bỏ 
đứa con, nhưng họ buộc làm như vậy vì 
cậu bé quá ốm yếu. Thậm chí họ đã quay 
trở lại trại mồ côi để thăm con nhiều lần,” 
bà Hope nói.

Thời thơ ấu, Sam đã không nhận ra 
mình khác biệt với các thành viên được 
nhận nuôi khác trong gia đình. Anh nhớ 
lại, trong khi đang ở trường tiểu học, đôi 
khi anh để ý thấy “đôi mắt mình khác 
biệt” với các bạn đồng trang lứa. Và dần 
dần, câu chuyện về gốc gác của mình bắt 
đầu có ý nghĩa với anh.

Nhân dịp Sam tốt nghiệp trung học, 
món quà mà ông John và bà Hope đã tặng 
con trai là một chuyến đi đến Việt Nam. 
Tuy nhiên, trước khi trở về nơi chôn nhau 
cắt rốn, Sam cần kết nối với gia đình 
huyết thống của mình. Một người bạn cũ 
của bà Hope hiện đang sống tại Sài Gòn, 
đã dịch lại lời thỉnh cầu của họ sang tiếng 
Việt và chia sẻ trên mạng xã hội.

Sam cho biết, “Những lời chia sẻ đã 
lan truyền nhanh chóng và rộng rãi qua 
một đêm, và chưa đầy 24 tiếng đồng hồ 
sau, chúng tôi đã nghe từ một người nói 
rằng họ biết cha mẹ ruột của tôi. Chỉ 
trong vòng 48 tiếng, tôi đã trò chuyện với 
cả cha mẹ ruột và bà của mình.”

Sam hồi tưởng lại, đó là “những giây 
phút thật sự xúc động với mọi người.” Mẹ 
anh đã khóc trong suốt cuộc gọi và cậu 
thanh niên cảm thấy bị choáng ngợp, 
nhưng rất vui mừng vì đã có thể hỏi thăm 
những người ruột thịt của mình.

Bà Hope đã có linh tính rằng cha mẹ 
ruột sẽ muốn kết nối lại với Sam. Bà nói 
với The Epoch Times rằng, “Bởi vì tôi 
biết hoàn cảnh cho con nuôi của họ, rằng 
cha mẹ của Sam làm vậy chỉ vì muốn con 
được điều trị; tôi biết có lẽ họ sẽ rất hạnh 
phúc khi gặp lại con và biết con mình 
đang sống rất tốt. Khi sức khỏe của mình 
bắt đầu tụt dốc, tôi muốn chắc rằng tôi sẽ 
tìm thấy họ và chứng kiến cuộc đoàn tụ 
này. Thành thật mà nói, giây phút đó thật 
háo hức!”

Ông John là linh mục Cơ Đốc Giáo 
sinh ra tại tiểu bang Ohio. Ông bà có 
với nhau bốn người con: Elliott 23 tuổi, 
Isabella 21 tuổi, Lilah 17 tuổi, và Eva 16 
tuổi. Sau khi nhận nuôi Sam, họ cũng 
nhận thêm một bé trai bị khuyết tật từ 
trại mồ côi ở Ethiopia có mẹ bị bệnh lao – 
tên là Josia – hiện nay anh 18 tuổi.

Sau khi bà Hope hoàn thành công việc 
truyền giáo tại Đông Nam Á vào những 

năm 90, bà đã tận mắt chứng kiến cuộc 
sống của những trẻ em cơ hàn, ốm yếu 
không được tiếp cận với nền y tế để cứu 
được sinh mệnh.

“Có quá nhiều trẻ em cần được chăm 
sóc trên khắp thế giới, vì thế câu trả lời 
thật sự về lý do chúng tôi chọn Việt Nam 
là John và tôi đã cầu nguyện mong Chúa 
sẽ dẫn đường cho chúng tôi gặp đúng 
người,” bà nói. “Đêm đó, tôi đã mơ thấy 
mình đang đi bộ ở Sài Gòn.” 

Bà Hope chia sẻ thêm, giấc mơ tưởng 
chừng như “vô nghĩa” vì vào năm 2005, 
tất cả việc nhận nuôi con giữa Hoa Kỳ 
và Việt Nam bị ngừng hoạt động do tình 
hình nhận nuôi “chợ đen”. Tuy nhiên, gia 
đình Ettores đã phát hiện rằng vẫn còn cơ 
hội vì có một thỏa thuận đặc biệt giữa hai 
đất nước cho phép những đứa trẻ bệnh 
nặng được nhận nuôi tại Hoa Kỳ. 

Sam là một trong số những đứa trẻ đó.
Bà Hope nói, “Cơ quan này đã gửi cho 

chúng tôi một tấm ảnh giới thiệu cháu 
bé. Đầu tiên, chúng tôi rất choáng váng vì 
chưa được chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy 
đứa bé có khối u lớn trên khuôn mặt như 
vậy. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã nhanh 

chóng đồng ý nhận nuôi cháu bé này.”
Chỉ hai tuần sau khi đưa bé Sam 16 

tháng tuổi về Mỹ, bà Hope đã sinh cô con 
gái út. Khi đó, gia đình trẻ này có một bé 
7 tuổi, một bé 5 tuổi, hai bé 16 tháng tuổi, 
và một bé mới sinh, nhưng hai vợ chồng 
vẫn kiên định với cam kết của mình.

Sau khi tăng cân và được trị khỏi tình 
trạng nhiễm trùng, bé Sam vừa mới biết 
đi đã trải qua cuộc phẫu thuật khối u 
đầu tiên.

Bà Hope nói, “Vì khối u quá lớn, chúng 
tôi phải chia thành từng giai đoạn phẫu 
thuật. Sau lần đầu tiên, kế tiếp họ đã phẫu 
thuật mắt trong niềm hy vọng mọi việc sẽ 
không quá trễ và giúp cậu lấy lại thị lực. 
Tạ ơn Chúa, họ đã thành công!”

Trong nhiều năm, Sam đã có năm lần 
phẫu thuật mặt, hai lần phẫu thuật mắt, 
nhiều lần được tái tạo bề mặt bằng laser, 
vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, âm 
ngữ trị liệu và liệu pháp hành vi để chữa 
chứng chậm phát triển. Thật sự không 
còn lời nào để diễn tả lòng biết ơn khi 
cuộc sống của cậu được thay đổi như thế.

Sam chia sẻ, “Họ đã vô cùng tận tâm 
khi nhận nuôi tôi, và họ kiên định hoàn 
thành việc này. Nói chung, cha mẹ, anh 
chị em và ông bà tôi là gia đình tốt nhất 
mà tôi có thể cầu xin. Tôi thật lòng cảm 
thấy biết ơn vì hiện tại tôi không chỉ có 
một gia đình, mà đến hai gia đình đều yêu 
thương và chăm sóc tôi.”

Bà Hope miêu tả Sam là một cậu con 
trai “thật sự ngọt ngào nhất, tốt bụng 
nhất, và biết quan tâm nhất” cộng thêm 
tính tình hài hước tuyệt vời. Bà biết rằng 
những người khác khó có thể hiểu được vì 
sao gia đình bà lại nhận thêm hai đứa trẻ 
ốm yếu dù họ đã có với nhau bốn người 
con. Bà tin chắc rằng cuộc sống là để cho 
đi và chia sẻ.

Bà Hope nói, “Những ai được ban cho 
‘nhiều hơn những gì mình cần’ trong 
chúng ta có bổn phận trao tặng lại cho 
những người đang thiếu thốn. Thật đơn 
giản và trong sáng. Tôi ao ước một điều là 
khi mọi người đọc được câu chuyện này, 
họ sẽ suy xét việc nhận nuôi những đứa 
trẻ không những cần gia đình mà còn cần 
chăm sóc y tế để cứu sinh mệnh.”

Với ước vọng trở thành một đầu bếp, 
anh Sam dự định tham gia chương trình 
nghệ thuật ẩm thực tại trường Grossmont 
ở El Cajon, tiểu bang California vào mùa 
thu năm 2022. Anh cũng hy vọng sẽ có 
chuyến đi Việt Nam để gặp gỡ trực tiếp 
với gia đình ruột thịt của mình.

Tác giả Louise Chambers là nhà văn, sinh 
ra và lớn lên ở London, Anh quốc. Cô đưa 
những tin tức truyền cảm hứng và những 
câu chuyện thú vị về cộng đồng.

Nam Anh biên dịch

Cậu bé người Việt với khối u trên mặt được nhận 
nuôi tại Hoa Kỳ đoàn tụ với cha mẹ ruột ở tuổi 18

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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khác nhau (ngôn ngữ, không gian, 
âm nhạc, v.v…), không chỉ thừa nhận 
loại trí khôn “nhận thức” được chú 
trọng tại các trường học. Ý tưởng này 
cho rằng các cá nhân có năng khiếu 
và thế mạnh khác nhau, và điều đó 
cho thấy rằng giáo dục và định hướng 
nghề nghiệp đúng đắn của đứa trẻ 
này có thể không phù hợp với đứa trẻ 
khác. Bằng cách bỏ qua các trường 
dạy nghề, chúng ta nói với con cái của 
mình rằng “trí khôn” này không quan 
trọng hoặc không có giá trị như “trí 
khôn nhận thức” được chú trọng tại 
các trường đại học.

Khi quan niệm này được hình 
thành, nó ngay lập tức loại trừ những 
học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực 
thủ công kỹ thuật và những lĩnh vực 
khác. Bạn của tôi và con trai tôi rất 
thông minh và có nhiều năng khiếu 
tuyệt vời. Những năng khiếu này sẽ 
không được sử dụng tốt nhất trong 
chương trình bốn năm học đại học. 
Đó là những năng khiếu dùng để phục 
vụ họ và cộng đồng họ tốt hơn trong 
ngành nghề của mình.

Khi làm việc cùng với bạn tôi trong 
năm nay, tôi nhận thấy nhu cầu cần 
những công nhân lành nghề, không 
chỉ trong ngành công nghiệp thủy tinh 
mà còn trong những lĩnh vực khác. Ở 
nhiều nơi, hiện đang thiếu những công 
nhân lành nghề này bởi vì qua hơn 
một thế hệ, chúng ta đã bị ảnh hưởng 
bởi một quan niệm sai lầm, và giờ đây, 
chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả 
của việc đó.

Đối với con trai tôi, trường dạy nghề 
hóa ra lại là một sự lựa chọn hoàn hảo. 
Con tôi thích làm công việc thủ công, 
và cuối cùng cháu cũng đã tìm thấy 
điều mình yêu thích. Thực tế, từ rất lâu 
mà tôi có thể nhớ được, đi học nghề là 
lần đầu tiên con tôi cảm thấy hào hứng 
đối với việc học ở trường. Mùa giáng 
sinh năm nay, chàng trai trẻ trước đây 
thường yêu cầu những món quà trò 
chơi điện tử đưa cho chúng tôi một 
danh sách những dụng cụ mà cháu cần 
để thực hiện giấc mơ của mình.

Là bậc cha mẹ, chúng ta cần nhận 
ra rằng con đường của mỗi đứa trẻ 
không nhất định cần có tấm bằng đại 
học bốn năm. Không phải học sinh 

nào cũng có khả năng theo đuổi con 
đường này, hay thậm chí muốn theo 
con đường này, nhưng khi đối mặt với 
một xã hội luôn nói rằng “bạn phải đi 
học đại học”, họ cảm thấy khó có thể 
làm bất cứ việc nào khác, thậm chí 
ngay cả khi đó không phải là những 
gì trái tim họ mách bảo. Trong khi 
một số người có thể không thấy được 
tầm quan trọng của trường dạy nghề, 
chúng ta hãy ngưng việc nói với con cái 
rằng đó không phải là một lựa chọn tốt.

Các học sinh của chúng ta cần 
biết điều này. Các em cần thấy rằng 
học đại học hay trường dạy nghề đều 
quan trọng; không cái nào tốt hơn cái 
nào; mỗi con đường đều đạt được nhu 
cầu học tập của những học sinh khác 
nhau. Là cha mẹ, quan điểm và thái độ 
của chúng ta ảnh hưởng rất lớn đến sự 
lựa chọn tương lai của con trẻ, cho dù 
chúng có thừa nhận việc đó hay không. 
Là bậc cha mẹ, chúng ta cần nhận ra vai 
trò quan trọng này và giúp các con trên 
con đường dẫn đến tương lai bằng cách:

1. Nhận ra rằng mỗi đứa trẻ là duy 
nhất, có năng khiếu và nhu cầu học 
tập khác nhau.

2. Nhận ra rằng mỗi đứa trẻ có niềm 
đam mê và con đường tương lai 
riêng.

3. Nhận ra rằng trường đại học phù 
hợp với một số người, cũng như 
trường dạy nghề/nghề thủ công 
kỹ thuật phù hợp với những người 
khác.

4. Nhận ra rằng các ngành thủ công 
kỹ thuật cũng quan trọng, cần thiết, 
và bảo đảm cho tương lai giống như 
một nghề nghiệp có được sau khi 
hoàn tất chương trình đại học bốn 
năm.

5. Nhận ra rằng thông minh không chỉ 
là trí thông minh “nhận thức”.

6. Nhận ra rằng trẻ em cần được khích 
lệ để theo đuổi con đường của chúng, 
không phải của chúng ta.

Con gái tôi đang theo đuổi đam mê, 
tình yêu từ trái tim và tài năng của cháu 
bằng việc hiện tại theo học một trường 
đại học địa phương. Con trai tôi cũng 
đang theo đuổi đam mê, tình yêu từ trái 
tim và tài năng của cháu qua những 
công việc thực hiện bằng tay, và đang 
học một nghề vững chắc rất cần thiết 
cho xã hội chúng ta. Cả hai con đường 
đều tốt, đều đúng và đều cần thiết.

Cũng như bọn trẻ, tôi đã theo 
đuổi đam mê, tình yêu từ trái tim và 
tài năng của mình thông qua việc đạt 
được bằng cấp và nghề nghiệp trong 
lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, tôi có cơ 
hội để sử dụng những khả năng đó 
trong một lĩnh vực mới và làm việc cho 
bạn của tôi – người đã bỏ qua việc học 
đại học để chuyển sang nghề thủ công 
kỹ thuật, hiện giờ là chủ doanh nghiệp 
và ký vào phiếu lương của tôi mỗi tuần. 
Điều đó không tệ chút nào đối với một 
người chưa từng vào đại học.

Như Ý biên dịch

Nên học đại học
hay học nghề? 

Tiếp theo từ trang 17

Những ai được ban tặng 
‘nhiều hơn những gì mình 
cần’ có bổn phận trao tặng 
lại cho nhiều người khác.

Bà bà Hope Ettore,
mẹ nuôi của Sam chia sẻ
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Những lá thư tay giúp ta gìn giữ những 
kỷ niệm và ký ức trân quý với người 
thân và bạn bè.

Bài báo “Những cơ hội bị bỏ lỡ” gần 
đây của các bạn khiến tôi nghĩ về một 
số điều tôi luôn mong muốn được chia 
sẻ với các con, các cháu, và bạn bè tôi 
bấy lâu nay. Điều tôi muốn chia sẻ 
chính là nghệ thuật viết thư tay đã bị 
lãng quên. 

Khi tôi lớn lên vào khoảng những 
năm 1940, 1950, tôi đã nhận và viết thư 
tay cho cha tôi (khi ông phục vụ trong 
quân đội), bà tôi – người sống cách xa 
tôi nhiều dặm, cũng như với gia đình 
và bạn bè. Tôi gặp chồng mình khi anh 
ấy vừa rời Hải quân và chúng tôi đã bắt 
đầu trao đổi thư từ với nhau. Sau đó, 
tôi đến học ở trường điều dưỡng còn 
anh ấy bắt đầu học cao đẳng; chúng 
tôi gửi thư qua lại trong suốt một năm, 
gần như là hàng ngày. Qua nhiều năm, 
“những bức thư” của tôi ngày một 
nhiều hơn – chúng đến từ cả mẹ tôi và 
các anh, em trai của tôi ở Florida cùng 
với một số người trong gia đình và bạn 
bè khác. 

Sau khi kết hôn 64 năm, người 
chồng yêu quý của tôi đã qua đời vì 
dịch bệnh COVID. Và rồi sau đó tôi 
lục tìm lại những lá thư cũ – thực 
sự là tôi đã cất giữ tất cả, từ thư của 
bạn bè, gia đình và đặc biệt là thư của 
chồng tôi – tất cả có 246 bức thư. Tôi 
đọc lại những bức thư anh ấy đã gửi 
cho tôi. Rất khó để tôi có thể diễn tả 
niềm hạnh phúc và sự khuây khỏa 
đem đến cho tôi từ những lá thư xưa 
của anh ấy. Thật biết ơn vì tôi đã gìn 
giữ những lá thư tay đong đầy tình yêu 
thương và bao kỷ niệm đẹp. Chúng đã 
đưa anh ấy lại rất gần với tôi; tôi gần 
như có thể nghe lại được giọng nói 
của anh ấy khi tôi đọc chúng. Tôi nói 
với các con trai của mình rằng, “Nếu 
muốn biết ký ức tuyệt đẹp về cuộc đời 
mẹ, các con chỉ cần đọc những lá thư 
từ cha, bà, các cô và bạn bè của mẹ.”

Có một cảm giác rất trân quý khi 

đọc lại những lá thư cũ, cứ như thể ta 
đang ngồi xuống và nói chuyện với các 
thành viên trong gia đình và bạn bè 
mình một lần nữa vậy.

Nhắn tin sẽ không giống như vậy, 
mặc dù tôi đồng ý rằng mỗi thứ đều 
có giá trị và được dùng cho một mục 
đích nào đó. Tôi từng hỏi cháu gái của 
tôi, khi cháu vừa mới cưới, rằng cháu 
có nhận được thư tay từ chồng mình 
không. Cháu tôi trả lời rằng, “Thư  
được để ở nơi nào đó trên kho lưu trữ 
đám mây [cloud], bà ạ.”

Để kết thúc, tôi sẽ không đánh đổi 
những lá thư của mình lấy bất kỳ thứ 
gì, và tôi khuyến khích tất cả những ai 
đọc bài này, hãy gửi ít nhất một lá thư 
tay cho bất kỳ ai, và có khi bạn cũng sẽ 
nhận được lại một lá thư tương tự. (Tôi 
đang đọc lại những lá thư của mình 
lần thứ hai.) Tôi tin rằng bạn sẽ không 
bao giờ để việc “viết thư tay” trở thành 
một “cơ hội bị lãng quên” trong cuộc 
đời mình.

Nhân tiện đây, tôi cũng có vài lá thư 
mà mẹ tôi đã nhận được vào giữa Đệ 
nhị Thế chiến từ anh em trai và bạn bè 
của mẹ, và tôi cũng đọc cả những bức 
thư đó. Quả là một kho báu.

 
Martha Beeghly  

Quý vị muốn đưa ra lời khuyên gì cho
các thế hệ trẻ?

Chúng tôi kêu gọi Quý độc giả chia sẻ những 
giá trị vượt thời gian có thể phân định rõ đúng 
và sai, và truyền cho thế hệ tương lai những 
kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của mình. 
Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa 
truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần 
theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng đạo 
đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có thể 
phát triển mạnh mẽ. Hãy gửi thông điệp của Quý 
vị, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin 
liên hệ tới NextGeneration@epochtimes.com 
hoặc etviet@etviet.com hoặc Next Generation, 
The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New 
York, NY 10001.
                                                                                                                                                          
Linh Đan biên dịch

GỬI THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Trân quý những lá thư cũ 
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Anh Sam Ettore nay đã là một thanh niên 18 tuổi.

Sam và người anh em trai được nhận nuôi, Josiah.

Sam khi còn thơ ấu. Sam thời thơ ấu cùng với cha nuôi của mình là ông John Eltore.

Sam đang trò chuyện với gia đình ruột thịt. Gia đình Ettore.

Bà Hope và ông John Eltore. 
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điều mà nghiên cứu đã cho thấy.
Giá xăng dầu tăng cao cũng không 

cản trở những du khách này, mặc dù 
họ có thể lựa chọn cắm trại gần nhà 
hơn hoặc đậu xe RV trong một khu 
đất và bắt đầu khám phá nơi đó.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Nhà 
xe Di động (The Recreation Vehicle 
Industry Association: RVIA), nhiều 
mô hình xe RV hiện nay giúp cho một 
gia đình 4 thành viên có thể tiết kiệm 
đến 64% chi phí du lịch, thậm chí là 
đã bao gồm chi phí xăng dầu.

Tuy nhiên tiết kiệm tiền cũng 
không phải là lý do duy nhất khiến 
nhiều gia đình chuyển sang cắm trại 
và du lịch bằng RV. “Có đôi lúc bọn 
trẻ quên rằng chúng tôi đang lái xe,” 
cô Trina, một bà mẹ từ Đan Mạch, 
du lịch trên RV với chồng và hai con 
đến thăm các công viên quốc gia ở 
tiểu bang Utah. “Cách du lịch này 
không thật sự rẻ hơn nhiều so với ở 
trong khách sạn, nhưng lại thuận tiện 
hơn rất nhiều và chúng tôi được ở gần 
thiên nhiên hơn.”

“Có một chút gì đó kỳ diệu khi 
được ngủ dưới bầu trời đầy sao 
và được tiếng dế ru ngủ,” Nicky 
Omohundro, người sáng lập trang 
LifeFamilyAdventure.com và là một 
người đam mê cắm trại cho biết.

Đối với những gia đình có trẻ con 
bị dị ứng với một số loại thực phẩm, 
du lịch bằng xe cabin hoặc RV có thể 
làm giảm bớt căng thẳng vì bạn có 
thể chuẩn bị và mang theo thực phẩm 
phù hợp cho gia đình mình.

Các bậc cha mẹ thích con cái họ 
có nhiều tự do hơn tại các khu cắm 
trại, kết nối thêm nhiều bạn mới khi 
bọn trẻ cùng nhau chạy xe đạp hoặc 
scooter. “Bạn sẽ luôn luôn gặp những 
đứa trẻ mới tại các khu cắm trại,” bé 
Stella, 10 tuổi, từ tiểu bang Colorado 
và là một trong rất nhiều đứa trẻ tôi 
đã phỏng vấn cho quyển “Kid’s Guide 
to Camping” (“Hướng Dẫn Cắm Trại 
dành cho Trẻ Em”) của tôi cho biết. 

Cả cha mẹ và con cái đều yêu thích 
việc họ có thể mang thú cưng đi cùng. 
“Chúng cháu đưa con mèo của mình 
cùng đi,” bé Brittany, 12 tuổi, từ tiểu 
bang Arkansas và là một trong những 
đứa trẻ tôi đã phỏng vấn cho quyển 
Hướng Dẫn Cắm Trại dành cho Trẻ 
Em của tôi nói. “Con mèo của cháu rất 
thích ngồi trên chiếc xe nhà di động… 
Bác phải xem người ở những xe khác 
nhìn chúng cháu như thế nào.”

Tuy nhiên vẫn có một số quy tắc 
nhất định để giữ an toàn cho mọi 
người. Hãy chắc chắn rằng bọn trẻ 
phải xin phép cha mẹ trước khi rời 
khỏi khu vực cắm trại – hoặc đi cùng 
ai đó, đặc biệt là vào buổi sáng sớm 
khi mà những người “hàng xóm” 
còn đang ngủ. Tại một khu cắm trại 
lớn, hãy chắc chắn rằng các em biết 
chính xác phải đến đâu để được giúp 
đỡ (Văn phòng quản trị khu cắm 
trại) nếu bị lạc và thuộc lòng số điện 

thoại của cha mẹ nếu các em không 
có điện thoại.

Đó là lý do bạn nên đặt chỗ trước, 
có lẽ là nên thuê chỗ trực tiếp từ người 
chủ khu cắm trại tại trang rvshare.
com hoặc xin phép dựng các lều che 
chắn bên trên túi ngủ của bạn khi 
trời nóng chăng? Hay bạn có thể tận 
hưởng cảnh hoàng hôn từ trên mái 
hiên chiếc cabin của mình?

“Đối với những người mới đi cắm 
trại, gợi ý đầu tiên của tôi là nên tìm 
kiếm một khu cắm trại có nhiều tiện 
nghi và dịch vụ,” cô Toby O’Rourke, 
chủ tịch của KOA chia sẻ. Cô bổ 
sung thêm rằng theo nghiên cứu 
của Báo cáo Cắm Trại khu vực Bắc 
Mỹ, những người mới đi cắm trại sẽ 
có trải nghiệm tốt hơn tại những địa 
điểm có thể giúp giải quyết vấn đề khi 
cần (người cắm trại và người du lịch 
bằng xe RV rất thân thiện), và một cửa 
hàng bách hóa tại khu cắm trại (trong 
trường hợp bạn quên đem theo những 
thứ quan trọng để sửa chữa gì đó).

Hãy mượn hoặc thuê các thiết 
bị bạn cần. Các cửa hàng bán đồ dã 
ngoại ví như REI hoặc LL Bean, nơi 
có những nhân viên bán hàng hiểu 
biết, những người có thể nói chuyện 
với bạn về những vật dụng bạn cần 
phải có (chẳng hạn một bộ dụng cụ sơ 
cứu chất lượng cao và một thùng cách 
nhiệt giúp thức ăn/uống mát lạnh).

Nếu lần đầu tiên bạn đi cắm trại, 
hãy lựa chọn những chuyến đi ngắn, 
đặc biệt là khi giá xăng đã tăng kỷ lục 
như hiện nay. Lắp đặt những chiếc 
lều ở sân sau nhà hoặc thử lái RV trên 
đường nhựa. Hãy xem bạn đã có mọi 
thứ bạn cần chưa, và bạn có thể để lại 
những gì ở nhà.

Tất nhiên, phần hấp dẫn nhất của 
việc đi cắm trại là khoảng thời gian 
bạn ở bên ngoài lều, cabin hoặc RV 
– đạp xe hoặc leo núi, khám phá các 
công viên quốc gia, cũng như các địa 
điểm nổi tiếng và không nổi tiếng, 
nhìn ngắm các loài chim và động vật 
hoang dã, tất nhiên với một khoảng 
cách an toàn nhất định, hoặc cùng 
nhau quây quần bên lửa trại.

Hãy làm điều gì đó mới lạ. Thám 
hiểm một hang động? Đạp xe lên núi? 
Câu cá để nấu bữa tối?

Bạn đem theo chảo gang không đấy?

Để tìm hiểu thêm nhưng lưu ý khi đưa 
trẻ em khi đi cắm trại, truy cập trang 
www.takingthekids.com và cũng có thể 
theo dõi TakingTheKids trên Twitter, 
Facebook và Instagram, tác giả Eileen 
Ogint chào đón tất cả các câu hỏi và 
bình luận. Quyển “The Kid’s Guide to 
Philadelphia”, trong tuyển tập sách 
hướng dẫn dành cho trẻ em, được xuất 
bản vào năm 2020, và quyển “The Kid’s 
Guide to Camping” xuất bản năm 
2021. ©2022 Eileen Ogint. Được phân 
phối bởi Tribune Content Agency, LLC.

Hoàng Long biên dịch

EILEEN OGINTZ

Lều, nhà xe di động (RV), 
xe cắm trại? Thùng xe, lều 
tròn, nhà trên cây, nhà xe di 
động cổ điển sang trọng của 

hãng Airstream, hoặc là một cái võng 
đong đưa qua lại giữa hai thân cây?

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đưa 
trẻ em cùng đi cắm trại lần đầu tiên, 
thì bạn không phải là người duy nhất.

Cắm trại dã ngoại là một phần của 
ngành công nghiệp du lịch, không 
chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của đại 
dịch. Trên thực tế, ngành du lịch này 
có mức tăng trưởng chưa từng thấy.

Năm 2021, theo báo cáo dự đoán 
về nhu cầu cắm trại năm 2022 tại 
Bắc Mỹ của hệ thống khu cắm trại tư 
nhân lớn nhất thế giới (Kampgrounds 
of America: KOA), cắm trại chiếm 
40% tổng số các chuyến du lịch nghỉ 
mát, với hơn một nửa du khách chọn 
hoạt động này trong kế hoạch du lịch 
của họ.

Đáng chú ý là, rất nhiều trong đó 
đều là cư dân thành thị. Hơn một nửa 
số người mới đi cắm trại đến từ các 
nhóm cư dân không phải da trắng. 
36% những người đi cắm trại đã tham 
gia “glamping” – chuyến đi được định 
nghĩa là cắm trại sang trọng với nhiều 
tiện nghi và nhân viên phục vụ. (Năm 
2020, trải nghiệm của chúng tôi tại 
Paws Up ở Montana có giá hơn 1,000 
USD mỗi đêm, với bồn tắm có chân 
ngay trong lều và một quản gia phục 
vụ mọi nhu cầu của chúng tôi.)

RV chưa bao giờ trở nên phổ biến 
như thế và cũng không chỉ là mục 
tiêu theo đuổi của những người đã 
về hưu. Theo Hiệp hội Nhà xe Di 
động Quốc tế, có hơn 45 triệu người 

đã lên kế hoạch sử dụng RV vào mùa 
hè năm nay, có nhiều gia đình có 
trẻ con, ở trong xe của mình hoặc 
xe thuê mượn. Một cuộc nghiên cứu 
cho thấy, với sự quan tâm mạnh mẽ 
của thế hệ Y (những người được sinh 
ra trong khoảng từ năm 1981 đến 
1996), số người sở hữu RV tăng lên 
gần 60% kể từ khi đại dịch bắt đầu 
vào năm 2020.

Báo cáo Cắm trại năm 2022 của 
Hiệp hội Nhà xe Di động tại Bắc Mỹ 
kết luận rằng những người thế hệ Y, 
những gia đình cắm trại mang theo 
trẻ con và người đi cắm trại có thu 
nhập cao sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. 
Nghiên cứu cho rằng sẽ có đến 61.3 
triệu gia đình đi cắm trại vào năm 
sau. Số lượng tăng thêm ước tính 
khoảng 5 triệu người. Xu hướng này 
được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Một dữ liệu cũng rất quan trọng: 
Số lượng người mới đi cắm trại có 
thu nhập cao hơn so với những người 
đi cắm trại trước đây, với khoảng 4 
trong số 10 người đi cắm trại hiện nay 
có thu nhập hơn 100,000 USD (mỗi 
năm), theo Báo cáo Cắm trại của KOA 
năm 2022. (Dữ liệu trước đại dịch, 
chỉ có 2 trong 10 người thuộc tầng 
lớp trung lưu có thu nhập như vậy.)

Những người mới đi cắm trại này, 
cũng giống như nhiều người khác, 
nhận thức rằng việc hòa mình vào 
môi trường thiên nhiên là cách nghỉ 
dưỡng tốt nhất trong giai đoạn dịch 
bệnh đang diễn ra. Họ có thể tự nấu 
ăn và có phòng tắm riêng trong một 
RV hoặc trong một cabin. Và một khi 
họ đã trải nghiệm những điều thú vị 
của cắm trại – dù dưới bất kỳ hình 
thức nào – họ sẽ muốn làm điều đó 
thêm lần nữa… thêm lần nữa, đó là 

DREAMSTIME ALL PHOTOS BY SHUTTERSTOCK

GORVING.COM DREAMSTIME

Từ những chiếc lều trại đầy đủ tiện nghi cho đến các nhà di động (RV), hoạt động cắm trại luôn dành cho mọi người.

Hoa tulip nở rộ và cối xay gió ở Kinderdijk, Hà Lan. Một quần thể các tòa nhà Binnenhof, trung tâm chính trị của Hà Lan.

Nếu bạn là 
người mới bắt 
đầu làm quen 
với cắm trại, 
hãy thử cắm 
trại ngay sân 
sau nhà để trải 
nghiệm và xem 
mình còn cần 
thêm những gì 
để có thể lên 
đường thật sự 
trong chuyến 
đi sắp tới. 
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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

Cắm trại dã ngoại
Xu hướng du lịch đang lên ngôi

sứ bằng cách mua tour  tham quan nơi này.
Và trên khắp đất nước Hà Lan, có lẽ 

không nơi nào tốt hơn Delft để tản bộ 
thảnh thơi. Thành phố được bao quanh 
bởi các kênh đào với những kênh đào 
lâu đời nhất được xây dựng vào 750 năm 
trước, thậm chí tên của thành phố trong 
tiếng Hà Lan cũng có liên quan đến chữ 
“đào”. Bạn có thể tham quan kênh đào 
bằng taxi đường sông, hoặc bằng du 
thuyền nhỏ. Tuy nhiên, tôi lại thích xỏ 
giày – tất nhiên là giày da, không phải là 
giày gỗ nhé – và dạo bộ, băng qua những 
cây cầu và men theo các con kênh, để 
mình mất hút khỏi đám đông khách du 
lịch càng xa càng tốt.

Nhà văn Tim Johnson, định cư ở 
Toronto, luôn đi du lịch khắp nơi để tìm 
kiếm và viết nên những câu chuyện tuyệt 
vời. Từng đến thăm hơn 140 quốc gia 
trên khắp 7 châu lục, ông đã theo dấu 
chân sư tử ở Botswana, tìm kiếm xương 
khủng long ở Mông Cổ, và đã từng đi 
bộ cùng với khoảng nửa triệu con chim 
cánh cụt ở Đảo Nam Georgia. Ông cộng 
tác với một số tờ báo lớn nhất của Bắc 
Mỹ, bao gồm cả CNN Travel, Bloomberg 
và The Globe and Mail.

Nam Anh biên dịch

Tòa thị chính của Delft trên Quảng Trường Market.

Một góc phố rợp những đóa hoa nở rộ ở Delft.

Từ “delft” bắt nguồn từ “delven” hoặc “to dig”. Ngay từ khi thành lập thành phố này, các kênh đào đã là một 
phần không thể thiếu của cuộc sống nơi đây.

DU LỊCH

KINH NGHIỆM DÀNH CHO BẠN

Đường hàng không: Mặc dù thành 
phố The Hague và Rotterdam có 
chung một phi trường quốc tế, nếu 
bạn bay từ khu vực Bắc Mỹ, bạn sẽ 
hạ cánh đến phi trường Schiphol 
của Amsterdam (AMS). Đây là một 
trong những phi trường lớn nhất Âu 
Châu, có một số chuyến bay thẳng 
từ những thành phố lớn như New 
York, Chicago, và Toronto. Hành 
khách có thể hạ cánh, sau đó đi tàu 
lửa tới hầu hết các điểm tham quan 
ở Hà Lan.

Dạo quanh: Bạn không cần phải thuê 
xe hơi vì không có nhiều đất để đi 
lại. Hà Lan có mạng lưới giao thông 
công cộng tốt nhất thế giới, với nhiều 
tuyến xe lửa kết nối các thành phố, 
hệ thống tàu điện và xe buýt. Và đôi 
khi, tàu điện ngầm giúp mọi người 
di chuyển nhanh và hiệu quả trong 
thành phố.

Lưu trú: Bạn có thể ở tại khách sạn 
The Slaak, nơi trước đây là tòa soạn 
của một tờ báo. Khách sạn được 
trang trí theo phong cách của một 
tòa báo ở thời kỳ hoàng kim  những 
năm 1950, mang đến cảm giác sang 
trọng và cổ điển ở cả khu vực chung 
cũng như trong phòng nghỉ. Nằm 
trên con đường rợp bóng cây ở thành 
phố Rotterdam, từ đây bạn có thể 
đến Delft, The Hague, và Kinderdijk 
từ ga xe lửa gần đó.

Lưu ý: Tuy bạn sẽ tìm thấy nhiều nơi để 
dùng bữa với những món ăn thượng 
hạng, một vài món ăn Hà Lan ngon 
nhất lại là những món đơn giản nhất. 
Chẳng hạn như món ăn đường phố như 
stroopwafels (bánh waffles nhỏ ngọt) 
hay món khoai tây chiên giòn lát dày 
đựng trong ly giấy hình nón ăn kèm với 
sốt kem mayonnaise hoàn hảo – gọi 
là “fritessaus”. Với món khoai tây chiên 
này, ở thành phố Rotterdam (hoặc 
Amsterdam), bạn hãy ghé thăm nhà 
hàng Frietboutique, rất tuyệt là nơi đây 
có phục vụ cả kem.

TIM JOHNSON

Tựa như một cảnh tượng trong truyện 
thiếu nhi, dưới ánh nắng chiều tà nhạt 
dần, những chiếc cối xay lúa mì bằng sức 
gió xếp hàng ngay ngắn, và rồi anh chàng 
Don Quixote đã từng đánh nhau với cối 
xay gió trong tác phẩm văn học cùng tên 
của nhà văn Miguel de Cervantes sắp sửa 
nghiêng mình xuất hiện từ phía sau.

Dù cánh quạt được làm bằng gỗ nhưng 
vẫn cần sự giúp sức của những mảnh 
vải để quay vào buổi sáng và cột chặt vào 
cuối ngày. Người hướng dẫn viên cho 
biết rằng vẫn có người dân sống trong 
những cối xay này, và để sống trong đó, 
họ cần nộp hồ sơ làm người canh gác, và 
cần phải có một loại chứng chỉ đặc biệt.

Sau khi tham quan một trong những 
cối xay gió được dùng như một bảo tàng, 
tôi đi về phía bên kia và nhìn thấy một anh 
chàng. Không phải Don Quixote, mà là 
một nhân viên làm việc ở cối xay kế bên, 
đang sải bước thực hiện những nhiệm vụ 
cuối ngày của mình. Anh mặc áo sơ mi 
giản dị, quần jeans, và mang đôi giày gỗ.

Khi chúng tôi đi về phía anh, tôi hỏi 
người hướng dẫn viên, “Tại sao anh ấy 
lại ăn mặc như thế?”

Vị hướng dẫn viên trả lời, “Đó chỉ là 
một phần trong trang phục của anh ấy. 
Họ thích gìn giữ những thứ truyền thống. 
Họ mang đôi giày gỗ suốt cả ngày.”

Một cách chậm rãi, tỉ mỉ, người canh 
giữ cối xay buộc lại mảnh vải hay còn gọi 
là những cánh buồm, và cột chặt những 
cánh quạt gỗ cũ kỹ để cối xay không 
quay suốt đêm. Sau đó, anh gật đầu chào 
chúng tôi rồi bước vào trong cối xay gió. 
Vậy là kết thúc một ngày làm việc của 
anh chàng Hà Lan.

Hà Lan là đất nước có nhiều cảnh 
vật diệu kỳ. Đôi khi, những vật dụng mà 
chúng ta tưởng rằng chỉ hiện diện trong 
chuyện cổ tích, như cối xay gió và đôi 
giày gỗ, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Khi thời tiết mùa hè nóng dần lên và 
du lịch đến Âu Châu bước vào mùa nhộn 
nhịp, Amsterdam là một trong những 
điểm đến nổi tiếng nhất thế giới, lại tiếp 
tục thu hút đông đảo du khách ghé thăm. 
Tuy nhiên, đất nước nhỏ bé này – thậm 
chí nhỏ hơn một số quận hạt lớn ở phía 
tây của Hoa Kỳ – có nhiều điều thú vị bên 
ngoài thành phố lớn nhất của mình dành 
cho du khách. Thật đáng công lên xe lửa 
và bắt đầu hành trình khám phá.

Làng Kinderdijk
Chẳng hạn, làng Kinderdijk ở ngoại ô 
thành phố Rotterdam – thành phố lớn 
thứ hai của Hà Lan – là một địa điểm 
thu hút du khách nổi tiếng, đã được 
UNESCO công nhận là di sản thế giới. 
Sở dĩ UNESCO trao danh hiệu này cho 
ngôi làng vào năm 1997 bởi vì nó thể hiện 
“cuộc chiến hàng thế kỷ” của người Hà 
Lan tránh lũ lụt do biển xâm thực, và 
phát minh ra một hệ thống phức tạp để 
bảo đảm sự sinh tồn. Tổng số 19 cối xay 
gió đứng cạnh nhau thẳng hàng để bơm 
nước thoát ra ngoài, nhờ đó đất đai có thể 
sử dụng để trồng trọt.

Người hướng dẫn viên đã đưa ra một 
câu hỏi mà vô số khách du lịch đã hỏi 
anh ấy, “Tại sao người dân lại chọn sống 
ở đây vào thuở ban đầu?”

Anh cho biết rằng khi người dân mới 
bắt đầu làm nông nghiệp ở đây vào thế kỷ 
thứ 10 và 11, vùng đất này nằm trên mực 
nước biển.

Anh nói thêm, “Tuy nhiên, giờ đây, 
nếu không bơm nước thoát ra ngoài thì 

trong vòng một tháng, tối đa là hai tháng, 
gần như phân nửa quốc gia sẽ chìm trong 
biển nước.”

Khi chúng tôi đi ngang qua những 
nơi ở ấm cúng bên trong ngọn hải đăng, 
vừa đủ chỗ cho những người canh gác 
cối xay gió ngủ và làm việc, người hướng 
dẫn viên đã kể cho chúng tôi nghe về thời 
thơ ấu mộng mơ của mình; anh lớn lên ở 
ngay ngôi làng bên cạnh.

Anh chia sẻ, “Khi những dòng kênh 
đào đóng băng, chúng tôi đã trượt băng 
trên đó. Và chúng tôi dựng các quầy hàng 
trên băng, với cà phê và súp đậu.”

Một trong những điều tuyệt vời nhất 
khi du lịch ở Hà Lan là không có điểm 
đến nào ở quá xa. Mạng lưới xe lửa hoạt 
động thường xuyên, nhanh chóng với 
giá vé khá rẻ giúp bạn có thể tham quan 
nhiều nơi trong thời gian ngắn nhất. 
Chẳng hạn, từ Rotterdam, bạn có thể đi 
xe lửa đến The Hague chỉ mất 24 phút.

Thành phố Den Haag
Thủ đô hoàng gia và trung tâm hành 
chính của quốc gia này là The Hague, 
hay còn gọi là Den Haag – nổi tiếng 
khắp thế giới với vai trò là trung tâm 
của ngành luật học quốc tế, là trụ sở 
của Tòa án Hình sự và Tòa án Công lý 
Quốc tế (cơ quan tư pháp của Liên Hiệp 
Quốc). Là nơi sinh sống của khoảng 
800,000 cư dân ở khu vực đô thị, Den 
Haag là thành phố lớn thứ ba của Hà 
Lan và là một nơi đáng yêu.

Bạn có thể dạo quanh cung điện 
Peace Palace với lối kiến trúc Tân Phục 
Hưng, và bên trong tòa nhà Ridderzaal 
là Hội trường Hiệp sĩ (Hall of Knights) 
nổi tiếng. Được xây dựng từ năm 1248, 
đó là một phần của khu phức hợp lâu 
đài Binnenhof lớn hơn, có phong cách 
kiến trúc Gothic. Tại nơi đây, từ ngai 
vàng, quốc vương Hà Lan có bài phát 
biểu hàng năm để khai mạc Quốc Hội.

Gần đó là bảo tàng Mauritshuis. Mặc 
dù nhỏ hơn và không thu hút khách tham 
quan nhiều như bảo tàng Rijksmuseum 
ở Amsterdam, nhưng Mauritshuis thật 
sự là một nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng 
nghệ thuật Hà Lan. Bảo tàng nằm trong 
tòa nhà xinh xắn có kiến trúc cổ điển 
Hà Lan thế kỷ thứ 17, bạn có thể thưởng 
lãm những tác phẩm của các danh họa 
Rembrandt, Rubens, và Vermeer. Đây 
cũng là nơi trưng bày tác phẩm “Girl With 
a Pearl Earring” (“Thiếu nữ mang hoa tai 
ngọc trai”) của danh họa Vermeer, một 
trong những bức tranh nổi tiếng nhất của 
Thời đại Hoàng Kim Hà Lan. Bức tranh 
được sáng tác năm 1665, và vào thế kỷ 
này câu chuyện về cô gái trong tranh được 
hư cấu thành tiểu thuyết năm 2003, sau 
đó được biên dựng thành phim và kịch.

Thành phố Delft
Ngay bên cạnh thành phố The Hague là 
quê hương của một biểu tượng Hà Lan 
khác – thành phố Delft. Rất ít sản phẩm 
có thể đem đến nhiều cảm xúc và ngay 
lập tức có chỗ đứng trong một đất nước 
như loại gốm sứ xanh lam được làm ra 
ở thành phố chỉ hơn 100,000 cư dân này.

Thường được biết đến với tên gọi Delft 
xanh lam, những gia đình giàu có trưng 
bày những bộ sưu tập gốm sứ của mình 
với niềm tự hào, và thời kỳ phát triển 
thịnh vượng nhất là từ thế kỷ thứ 17 đến 
thế kỷ thứ 19 – tổng cộng có 33 xưởng sản 
xuất gốm sứ ở thành phố này. Xưởng duy 
nhất còn tồn tại đến ngày nay là Royal 
Delft, và bạn vẫn có thể đắm mình vào 
lịch sử cũng như quy trình sản xuất gốm 

Những điểm du lịch thú vị của đất nước Hà Lan ngoài Amsterdam
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AMTI cung cấp một danh sách 
các đảo PLA đã được bồi đắp, hoặc 
đang được xây dựng, và đưa vào 
một liên kết để biết thêm các chi 
tiết (các đảo được đánh dấu được 
mô tả ngắn gọn bên dưới):

Quần đảo Trường Sa: Đá 
Châu Viên (Cuarteron Reef), Đá 
Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Đá 
Ga Ven (Gaven Reefs), Đá Tư Nghĩa 
(Hughes Reef), Đá Gạc Ma (Johnson 
Reef), Đá Vành Khăn (Mischief 
Reef), và Đá Su Bi (Subi Reef).

Quần đảo Hoàng Sa: Đá Hải 
Sâm (Antelope Reef), Đá Bông Bay 
(Bombay Reef), Đảo Duy Mộng 
(Drummond Island), Đảo Quang 
Hòa (Duncan Islands), Đảo Linh 
Côn (Lincoln Island), Đảo Trung 
(Middle Island), Đảo Quang Ảnh 
(Money Island), Đảo Bắc (North 
Island), Đá Bắc (North Reef), Bãi 
Xà Cừ (Observation Bank), Đảo 
Hoàng Sa (Pattle Island), Đảo Ốc 
Hoa (Quanfu Island), Đảo Hữu 
Nhật (Robert Island), Đảo Nam 
(South Island), Cồn Cát Nam (South 
Sand), Đảo Cây (Tree Island), Đảo 
Tri Tôn (Triton Island), Cồn Cát 
Tây (West Sand), Đảo Phú Lâm 
(Woody Island), và Đảo Ba Ba 
(Yagong Island).

 
Các cơ sở chiến lược ở Biển 
Đông của PLA
Mối quan tâm đặc biệt là các đảo có 
đường băng cho PLAAF và các cơ 
sở cảng lớn cho PLAN. PLA có bốn 
hòn đảo ở Biển Đông với các đường 
băng dài 3 km (10,000 feet): Đảo 
Phú Lâm (một phần của Quần đảo 
Hoàng Sa), Đá Chữ Thập, Đá Vành 
Khăn, và Đá Su Bi (cả ba đều thuộc 
Quần đảo Trường Sa).

Theo Liên đoàn Khoa học gia 
Mỹ (FAS), PLA đã xây dựng một 
địa điểm thu thập thông tin tình 
báo tín hiệu trên Đảo Đá (Rocky 
Island) trở thành một phần của 
Đảo Phú Lâm để bao phủ “khu vực 
Quần đảo Trường Sa, Philippines, 
và Eo biển Malacca”.

Hôm 26/05, trong lúc một phi cơ 
P-8 của Lực lượng Không quân Úc 
bay trong không phận quốc tế trên 
Biển Đông gần Quần đảo Hoàng 
Sa thì phi cơ J-16 của PLAAF (có 
thể là từ Đảo Phú Lâm) đã chặn 
đường. Trong quá trình chặn, J-16 
đã tiến hành các thao tác nguy 
hiểm, bao gồm xả đạn và pháo sáng 
vào động cơ phản lực của P-8, điều 
này có thể khiến chiếc P-8 bị rơi.

Khi PLA mở rộng các địa bàn 
của mình và Trung Cộng chỉ đạo 
PLA trở nên “bảo vệ lãnh thổ” hơn, 

thì các dịp xảy ra các sự cố nguy 
hiểm sẽ tăng lên. Có rất nhiều ví dụ 
về hành vi gây hấn của PLAN, Lực 
lượng Hải cảnh, và các tàu phụ trợ 
tấn công tàu dân sự và chiến hạm 
hải quân của các nước khác.

Bãi cạn Scarborough: Bãi cạn 
Scarborough là một chuỗi rạn san 
hô và đá, có hình tam giác với chu 
vi 29 dặm và cách đảo Luzon của 
Philippines 120 hải lý về phía tây 
(nằm trong vùng đặc quyền kinh 
tế 200 hải lý của Philippines). Bãi 
cạn này không thuộc các quần đảo 
Trường Sa và Hoàng Sa.

Bãi cạn Scarborough có khả 
năng trở thành một địa điểm 
quan trọng để PLA kiểm soát 
Biển Đông – một phần là do việc 
đặt các radar và các cảm biến 
khác ở đó sẽ bao phủ vùng phủ 
sóng Biển Đông của PLA, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc nhận 
biết tình huống và vũ khí nhắm 
mục tiêu. Có hình dạng giống 
như Đá Vành Khăn và Đá Su Bi, 
Bãi cạn Scarborough có thể dễ 
dàng chuyển đổi thành một hòn 
đảo quan trọng khác do PLA 
chiếm đóng với đường băng dài 
3 km và một cảng nước sâu. PLA 
đang chờ cơ hội để biến Bãi cạn 
Scarborough thành một căn cứ.

 
Các đại sứ quán Trung Quốc
PLA bổ nhiệm các tùy viên quân 
sự cho 110 phái đoàn ngoại giao. 
Theo báo cáo của DOD nói trên, 
các tùy viên quân sự này “đóng vai 
trò là cố vấn quân sự cho đại sứ, hỗ 
trợ các mục tiêu chính sách ngoại 
giao của Bộ Ngoại giao và PLA 
cũng như thực hiện nhiều nhiệm 
vụ gắn liền với hợp tác an ninh và 
quân sự của PLA – bao gồm trao 
đổi đối tác với nhân viên nước sở 
tại và nước thứ ba. Các tùy viên 
quân sự cũng tiến hành thu thập 
thông tin tình báo bí mật và công 
khai về quốc gia hoặc khu vực 
được phân công của họ.”

Mỗi đại sứ quán Trung Quốc 
trên thực tế là một căn cứ quân sự 
nhỏ đại diện cho PLA và tạo điều 
kiện cho PLA tiếp cận mỗi nước. 
Trong khi cách tiếp cận này hầu 
như không có gì đặc biệt, thì một 
sự cố gần đây tại Diễn đàn Quần 
đảo Thái Bình Dương ở Fiji cho 
thấy rằng Trung Quốc đã táo bạo 
một cách bất thường trong việc sử 
dụng các tùy viên.

Lưu ý: Trong một bài viết tiếp 
theo, tác giả sẽ phân tích các dấu 
hiệu về việc khai triển PLA và khai 
triển bán quân sự cũng như việc 
đặt căn cứ tiềm năng để bảo đảm 
thương mại toàn cầu của Trung 
Quốc không chỉ làm gián đoạn mà 
còn có khả năng đe dọa thương mại 
của các nước khác.

Ông Guermantes Lailari là sĩ quan 
khu vực đối ngoại của Không quân 
Hoa Kỳ đã về hưu, chuyên về Trung 
Đông và Âu Châu cũng như chống 
khủng bố, chiến tranh bất thường, 
và phòng thủ hỏa tiễn. Ông đã học 
tập, làm việc, và phục vụ ở Trung 
Đông và Bắc Phi trong hơn 14 năm 
và ở Âu Châu trong sáu năm. Ông 
từng là Tùy viên Không quân tại 
Trung Đông, phục vụ tại Iraq, và 
có bằng cấp cao về quan hệ quốc tế 
và tình báo chiến lược. Ông nghiên 
cứu các chế độ độc tài và toàn trị đe 
dọa các nền dân chủ. Ông là học giả 
được Đài Loan tài trợ tại Đài Bắc 
vào năm 2022.

Thanh Nhã biên dịch

Miến Điện (Myanmar): PLA 
vận hành các cơ sở thu thập thông 
tin tình báo (tín hiệu và hàng hải) 
trên đảo Sittwe và các đảo Great 
Coco và Small Coco, nằm ở các 
điểm xung yếu dọc theo các tuyến 
đường biển giữa Vịnh Bengal và Eo 
biển Malacca.

Lào: PLA có một địa điểm thu 
thập thông tin tình báo tín hiệu gần 
Sop Hau bao phủ “Khu vực Eo biển 
từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương”.

Pakistan: Một địa điểm TT&C 
của Trung Quốc dành cho chuyến 
bay không gian có người lái nằm 
gần Karachi, Pakistan. SSF điều 
hành địa điểm Karachi này. 

Tajikistan: Ở Tajikistan, các 
căn cứ của PLA do Cảnh sát Vũ 
trang Nhân dân điều hành toàn 
thời gian.
• Căn cứ Shaymak: Hồi tháng 

10/2021, Nghị viện Tajikistan đã 
chấp thuận cho PLA khởi công 
xây dựng một căn cứ quân sự “tại 
tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan 
gần giao lộ của vùng biên giới ba 
nước Afghanistan–Trung Quốc–
Tajikistan,” gần Hành lang 
Wakhan. Vui lòng xem thêm 
thông tin chi tiết tại đây.

• Một căn cứ khác của PLA đang 
được xây dựng hoặc mới hoàn 
thành gần biên giới Tajikistan 
với Afghanistan.
 

Các căn cứ vận dụng
khi cần thiết
Quần đảo Solomon
Thỏa thuận bị rò rỉ giữa Trung 
Quốc và Quần đảo Solomon cho 
thấy rằng Trung Cộng đang thăm 
dò các cách khác nhau để cho phép 
quân đội của họ tiếp cận. Thỏa 
thuận hiện tại cho phép PLA tiếp 
cận các cảng ở Quần đảo Solomon. 
Thỏa thuận này có thể là sự khởi 
đầu của một tiến trình để cuối cùng 
cho phép PLA đặt căn cứ.

 
Pakistan
Căn cứ Không quân Skardu nằm 
ở Kashmir (POK) do Pakistan 
chiếm đóng trên vùng đất tranh 
chấp với Ấn Độ. Các địa điểm khai 
triển khác của Không quân PLA 
(PLAAF) bao gồm Gilgit, Chilas, 
Muzaffarabad ở POK, và Chitral 
và Mansehra ở Pakistan, mặc dù 
những cơ sở này kém phát triển 
hơn Skardu.

Bạch thư quốc phòng năm 2019 
của Trung Quốc giao nhiệm vụ 
cho PLA bảo vệ các tàu chở hàng 
của Trung Quốc và phát triển “các 
cơ sở hậu cần ở ngoại quốc”. Hiện 
tại, PLAN dựa vào các cơ sở tại 
các cảng ngoại quốc do các doanh 
nghiệp nhà nước Trung Quốc sở 
hữu hoặc điều hành.

Theo một báo cáo nghiên cứu 
hồi tháng Tư của MIT, “các công ty 
Trung Quốc sở hữu hoặc vận hành 
các tài sản thiết bị đầu cuối tại 96 
cảng ở 53 quốc gia,” bao gồm các 
tài sản được liệt kê dưới đây:
• Gwadar ở Pakistan: Cảng nước 

sâu cho phép các tàu lớn và tàu 
ngầm của PLAN, giống như 
Djibouti. Các bức ảnh chụp qua 
vệ tinh cho thấy một khu phức 
hợp an ninh cao của PLA được 
xây dựng vào năm 2017 và hoàn 
thành vào năm 2020.

• Chabahar ở Iran: Cảng nước sâu 
đầu tiên của Iran không nằm 
trong Vịnh Ba Tư.

• Cảng Jask và cảng Kish ở Iran: 
Có khả năng là địa điểm thu 
thập thông tin tình báo và địa 
điểm kiểm soát quyền tiếp cận 
đối với vận tải hàng hoá của 
Vịnh Ả Rập.

• Cảng Hambantota và cảng 
Colombo ở Sri Lanka: Việc đào 
tẩu gần đây của nhà lãnh đạo 
Rajapaksa làm tăng thêm sự bấp 
bênh liên quan đến hỗ trợ trong 
nước, nhưng cuộc khủng hoảng 
kinh tế hiện nay có thể tạo điều 
kiện thuận lợi cho điều đó.
 

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
Ngoài các quốc gia riêng lẻ cho 
phép PLA đặt căn cứ, Tổ chức Hợp 
tác Thượng Hải (SCO) cung cấp 
một phương tiện khác để điều động 
PLA tới các nước liên minh. SCO là 
một liên minh chính trị, kinh tế, và 
an ninh Á–Âu. Liên minh này bao 

gồm các thành viên, quan sát viên, 
và đối tác sau đây:

• Tám quốc gia thành viên: Ấn 
Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, 
Cộng hòa Kyrgyzstan, Pakistan, 
Liên bang Nga, Tajikistan, và 
Uzbekistan.

• Bốn quốc gia quan sát viên: 
Afghanistan, Belarus, Iran, và 
Mông Cổ.

• Sáu đối tác đối thoại: Azerbaijan, 
Armenia, Campuchia, Nepal, 
Thổ Nhĩ Kỳ, và Sri Lanka.

PLA đã đang sử dụng SCO để 
điều động PLA tới các quốc gia 
thành viên bằng cách cung cấp hỗ 
trợ an ninh và các cuộc tập trận 
chống khủng bố, chống ly khai, và 
chống cực đoan. SCO là một ví dụ 
về một liên minh đa phương cho 
phép điều động các lực lượng quân 
sự để hỗ trợ các nước thành viên.

Những nơi đang trong 
giai đoạn phát triển
Theo báo cáo MSD-PRC hiện tại 
của DOD, PLA có thể đang theo 
đuổi các quốc gia sau đây để có 
thêm “các cơ sở quân sự để hỗ trợ 
kế hoạch phát triển sức mạnh hải 
quân, trên không, trên bộ, không 
gian mạng, và vũ trụ”:

• Á Châu/Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương: Campuchia, 
Indonesia, Kiribati, Miến Điện, 
Pakistan, Singapore, Thái Lan, 
Sri Lanka, và Tajikistan.

• Phi Châu: Angola, Kenya, và 
Seychelles.

• Trung Đông: Hoa Kỳ thông báo 
cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập 
Thống Nhất (UAE) rằng PLA 
đang xây dựng một khu phức 
hợp quân sự trong khu vực do 
BRI tài trợ của Cảng Khalifa 
ở Abu Dhabi. UAE đã ra lệnh 
ngừng thi công.
 

Các cơ sở ở Biển Đông đang 
trong quá trình phát triển
PLA có các căn cứ đang hoạt động 
ở Biển Đông và đang xây dựng các 
căn cứ mới. Sáng kiến   Minh bạch 
Hàng hải Á Châu (AMTI) tóm 
tắt sự phát triển của PLA ở Biển 
Đông: “Trung Quốc có 20 tiền đồn 
ở Hoàng Sa và 7 tiền đồn ở Trường 
Sa. Nước này cũng kiểm soát bãi 
cạn Scarborough, mà nước này 
chiếm giữ vào năm 2012 thông qua 
sự hiện diện liên tục của lực lượng 
hải cảnh, mặc dù nước này chưa 
xây dựng bất kỳ cơ sở nào trên địa 
điểm này. Kể từ năm 2013, Trung 
Quốc đã tham gia vào hoạt động 
nạo vét và xây dựng đảo nhân tạo 
chưa từng có ở Trường Sa, tạo ra 
3,200 mẫu Anh đất mới, cùng với 
sự hiện diện mở rộng đáng kể của 
họ ở Hoàng Sa.”

đầu tiên ở ngoại quốc – Căn cứ Hải 
quân Doraleh ở Djibouti, mở cửa 
hồi tháng 08/2017.

PLA đã và đang làm gì khác? 
Bài báo này tập hợp và làm nổi bật 
một số chi tiết về các địa điểm của 
PLA ở ngoại quốc.

Bài báo này sẽ thảo luận về ba 
loại khai triển ở ngoại quốc của 
PLA: “vĩnh cửu”, “khi cần thiết”, 
và “đang phát triển”.

Lưu ý: Lực lượng Hỗ trợ Chiến 
lược (SSF) của PLA chịu trách 
nhiệm về hệ thống đo lường, theo 
dõi, và điều khiển (TT&C) từ xa cho 
tất cả các vệ tinh của Trung Quốc 
có các trạm mặt đất ở ngoại quốc 
đặt tại các quốc gia sau: Argentina, 
Úc, Brazil, Canada, Chile, Ethiopia, 
Pháp, Greenland, Kenya, Kiribati, 
Namibia, Na Uy, Pakistan, Nam 
Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và 
bốn địa điểm ở Nam Cực. Phần 
dưới đây sẽ thảo luận một số trong 
những địa điểm này. 

Các căn cứ vĩnh cửu
theo khu vực

 
Mỹ Latinh
Argentina: PLA điều hành một 
“trạm theo dõi vệ tinh” ở vùng 
Patagonia của Argentina gần 
Neuquén. Địa điểm này là một căn 
cứ quân sự trên thực tế của PLA 
dưới sự kiểm soát hoạt động của 
SSF trực thuộc PLA.

SSF chịu trách nhiệm tập trung 
hóa “các nhiệm vụ và năng lực về 
không gian chiến lược, không gian 
mạng, điện tử, thông tin, liên lạc, 
và chiến tranh tâm lý của PLA”, bao 
gồm cả chiến tranh mạng và thông 
tin tình báo tín hiệu (SIGINT). Nói 
cách khác, địa điểm này của PLA 
cũng có thể được sử dụng để chặn 
liên lạc của các quốc gia, công ty, và 
cá nhân khác.

Một cảnh báo gần đây của chính 
phủ Hoa Kỳ khẳng định rằng, năng 
lực của PLA trong việc tiến hành 
các hoạt động không gian mạng “là 
một mối đe dọa lớn đối với các tài 
sản không gian mạng của Hoa Kỳ 
và Đồng Minh. Các nhân tố mạng 
do nhà nước Trung Quốc bảo trợ 
tích cực nhắm mục tiêu vào cơ sở 
hạ tầng trọng yếu về chính trị, kinh 
tế, quân sự, giáo dục, nhân sự, và 
các tổ chức để đánh cắp dữ liệu 
nhạy cảm, các công nghệ then chốt 
trọng yếu và mới nổi, tài sản trí tuệ, 
và thông tin nhận dạng cá nhân.” 
PLA có thể tiến hành các cuộc tấn 
công mạng khi được chỉ thị. 

Venezuela: PLA có một “cơ sở 
theo dõi vệ tinh” khác tại Căn cứ 
Không quân Capitán Manuel Rios 
ở tiểu bang Guárico, bề ngoài là để 
theo dõi các vệ tinh do Trung Quốc 

3,200 
MẪU ANH

Kể từ năm 2013, Trung 
Quốc đã tham gia vào 
hoạt động nạo vét và 
xây dựng đảo nhân tạo 
chưa từng có ở Trường 
Sa, tạo ra 3,200 mẫu 
Anh đất mới.

Trung Quốc 
có 20 tiền 
đồn ở Hoàng 
Sa và 7 tiền 
đồn ở Trường 
Sa. Nước này 
cũng kiểm 
soát bãi cạn 
Scarborough.

Sự hỗ trợ của 
PLA, đặc biệt 
là về nhân 
lực, cho các 
sứ mệnh gìn 
giữ hòa bình 
của Liên Hiệp 
Quốc là lớn 
nhất so với 
bất kỳ quốc 
gia nào trên 
thế giới và 
đứng thứ hai 
về tổng kinh 
phí (15%).

Hãy xem Quân đội Trung Quốc có mặt ở
những nơi nào trên thế giới! (Phần 1/2)
Lập bản đồ các hoạt động ở ngoại quốc của Quân đội Giải phóng Nhân dân

TRUNG QUỐC
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sản xuất mà Venezuela đã mua. Cơ 
sở này cũng có thể có các năng lực 
và nhiệm vụ giống như cơ sở của 
PLA ở Argentina.

Theo một báo cáo của Hội 
đồng Chính sách Ngoại giao Hoa 
Kỳ năm 2022, Tập đoàn quân số 
76 của PLA “đã được huấn luyện 
chung với Lực lượng Đặc nhiệm 
Venezuela về ngôn ngữ, lặn, bắn 
tỉa, và các hoạt động hạ cánh bằng 
phi cơ trực thăng.” 

Cuba: PLA được đưa vào ba 
địa điểm thu thập thông tin tình 
báo tín hiệu tại Lourdes, Bejucal, 
và Santiago de Cuba. Bejucal cũng 
được cho là một cơ sở đánh chặn 
vệ tinh.

Phi Châu
Sự hỗ trợ của PLA, đặc biệt là về 
nhân lực, cho các sứ mệnh gìn giữ 
hòa bình của Liên Hiệp Quốc là lớn 
nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên 
thế giới và đứng thứ hai về tổng kinh 
phí (15%). Sự hỗ trợ của PLA đối với 
các sứ mệnh gìn giữ hòa bình bao 
gồm các hoạt động khai triển tới 
Nam Sudan, Lebanon, Mali, Sudan, 
Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng 
hòa Trung Phi, Lebanon, và Cyprus.

Theo báo cáo “Các Diễn biến 
Quân sự và An ninh Liên quan 
đến Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa” (“Military and Security 
Developments Involving the 
People’s Republic of China”, MSD-
PRC) năm 2021 của Bộ Quốc phòng 

Hoa Kỳ (DOD), “năm 2020, CHND 
Trung Hoa cam kết thực hiện vai 
trò gìn giữ hòa bình lớn hơn ở Sahel 
và Tây Phi.”

Một hệ quả của việc Trung Quốc 
tham gia ngày càng nhiều vào các 
sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên 
Hiệp Quốc là mỗi đợt khai triển của 
PLA cung cấp thông tin chi tiết và 
khả năng tiếp cận đến những nơi 
mà Trung Cộng chưa tiếp cận được 
trước khi khai triển.

Namibia: PLA điều hành trạm 
TT&C Trung Quốc ở Swakopmund, 
Namibia (Tây Nam Phi), mở cửa 
vào năm 2001. Trung Cộng tuyên 
bố rằng trạm này hỗ trợ chuyến 
bay không gian có người lái kết 
hợp với các trạm tại Karachi thuộc 
Pakistan, và Malindi thuộc Kenya.

Theo một báo cáo An ninh 
Toàn cầu, “Trung tâm Kiểm soát 
Vệ tinh Tây An của Trung Quốc 
ở Thiểm Tây vận hành trạm mặt 
đất Swakopmund… Trạm này có 
20 nhân viên thường trú trong một 
giai đoạn nhiệm vụ, và có khoảng 
năm nhân viên ở đó liên tục để bảo 
trì thiết bị.”

Theo báo cáo MSD-PRC của 
DOD kể trên, “SSF vận hành hoạt 
động theo dõi, đo từ xa, và chỉ huy 
các trạm ở Namibia, Pakistan, và 
Argentina. SSF cũng vận hành 
các chiến hạm hỗ trợ không gian 
Viễn Vọng theo dõi các vụ phóng 
vệ tinh và hỏa tiễn đạn đạo xuyên 
lục địa (ICBM).”

Do đó, địa điểm Namibia này 
có các nhân viên PLA hỗ trợ các 
chuyến bay không gian có người lái, 
theo dõi vệ tinh, và các đợt phóng 
hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa 
(ICBM).

Kenya: PLA vận hành hỗ trợ 
chuyến bay không gian có người lái 
tại nhà ga TT&C ở Malindi, Kenya. 
Cơ sở này thực hiện các chức 
năng tương tự như các địa điểm ở 
Pakistan và Namibia.

Equatoial Guinea (EG): Có 
rất nhiều tin đồn về thỏa thuận có 
thể có giữa chính phủ EG và Trung 
Cộng về việc cung cấp cho PLA 
quyền tiếp cận cảng Bata (thủ phủ 
cũ của EG, thành phố lớn nhất của 
EG, và một trong những cảng biển 
sâu nhất trong khu vực – sâu từ 16 
đến 18 mét). Dự án BRI đã mở rộng 
đáng kể tiện ích của cảng này và 
biến cảng Bata trở thành một địa 
điểm lý tưởng cho Hải quân PLA 
(PLAN) sử dụng.

 
Á Châu
Cambodia: Dựa theo tiết lộ ban đầu 
trên tạp chí The Wall Street Journal 
vào năm 2019, hồi tháng trước tờ 
Washington Post đưa tin rằng PLA 
đang “bí mật xây dựng một cơ sở 
hải quân ở Cam Bốt để sử dụng 
độc quyền cho quân đội của mình” 
ở phía bắc của Căn cứ Hải quân 
Ream. Các cơ sở hải quân và không 
quân tiềm năng của PLA dọc theo 
bờ biển này cũng đã được xác định.

Các thủy thủ đứng gác 
tại Căn cứ Hải quân 
Ream Campuchia 
ở Sihanoukville, 
Campuchia, vào ngày 
26/07/2019. 

Đại sứ Trung Quốc tại 
Quần đảo Solomon, ông 
Lý Minh (Li Ming) (phải), 
và Thủ tướng Quần đảo 

Solomon Manasseh 
Sogavare đang cắt băng 

khánh thành trong lễ 
khai trương khu phức 

hợp sân vận động quốc 
gia do Trung Quốc tài 

trợ ở Honiara, hôm 
22/04/2022.

Binh lính của Hải quân 
Quân đội Giải phóng 
Nhân dân Trung Quốc 
đứng gác trên một Chiến 
hạm của Hải quân Ôn 
Châu tại Cảng Thanh Đảo, 
ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn 
Đông của Trung Quốc, 
ngày 22/04/2009.

Binh sĩ Trung Quốc đứng nghiêm trong cuộc tập trận chung Sứ mệnh Hòa bình–2016 của Tổ chức Hợp tác 
Thượng Hải (SCO) tại khu vực huấn luyện Edelweiss ở Balykchy, Kyrgyzstan, ngày 19/09/2016. 

Lực lượng đặc nhiệm Cuba, được gọi là Mũ Nồi Đen, chụp ảnh cùng với các huấn luyện viên bán quân sự người Trung Quốc 
trong một trường đào tạo do chính phủ điều hành ở Cuba, trong một bức ảnh không đề ngày tháng.

SAMRANG PRING/REUTERS
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COURTESY OF ADN CUBA

Bức ảnh này chụp ngày 
14/05/2019, tàu tuần 
duyên Trung Quốc giám 
sát trong cuộc tập trận 
chung tìm kiếm cứu 
nạn giữa lực lượng tuần 
duyên Philippines và Mỹ 
gần bãi cạn Scarborough 
trên Biển Đông.
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Fernandez, ông Martin Guzman, 
đã từ chức hôm 02/07 với lời than 
phiền rằng các mâu thuẫn trong nội 
bộ đã ngăn cản ông thực hiện công 
việc của mình.

Ông Guzman là nhân vật chính 
đằng sau một thỏa thuận quan trọng 
mới của IMF. Ông cũng được cho 
là đã xích mích với phó tổng thống 
đương nhiệm và cựu tổng thống 
hai nhiệm kỳ Cristina Fernandez 
de Kirchner về việc giải quyết cuộc 
khủng hoảng kinh tế đang ngày 
càng tệ của Argentina.

Bà Kirchner là một người ủng hộ 
mạnh mẽ cho việc trợ cấp và trước 
đây đã lên án sự phụ thuộc của 
Argentina vào IMF.

Tóm lại, một nửa trong liên 
minh cầm quyền muốn có nhiều 
gói cứu trợ ngoại quốc hơn – giải 
quyết cho tình trạng lạm phát và 
ngân khố cạn kiệt.

Nửa còn lại muốn duy trì các 
chương trình xã hội hiện có và 
không phụ thuộc vào viện trợ ngoại 
quốc, trong khi tăng thuế người dân 
ngày càng nghèo.

Hiện tại, một số vùng của 
Argentina có hơn 40% dân số sống 
dưới mức nghèo khổ.

 
Niềm tin của nhà đầu tư thấp
Bà Kirchner gọi việc từ chức đột 
ngột của ông Guzman là “một hành 
động vô trách nhiệm về mặt chính 
trị” trong một cuộc họp báo ở tỉnh 
Santa Cruz.

Hôm 03/07, TT Fernandez đã 
nhanh chóng bổ nhiệm bà Silvina 
Batakis thế vào chỗ trống của ông 
Guzman trong văn phòng trụ cột.

Không lãng phí thời gian, bà 
Batakis đã gặp giám đốc điều hành 
IMF Kristalina Georgieva hôm 
25/07 để thảo luận về một thỏa 

thuận mới tiềm năng cho khoản 44 
tỷ USD đang nợ của đất nước.

Ông Robert Donnelly, giám đốc 
tài chính tại Marketplace Fairness, 
chia sẻ với The Epoch Times rằng 
việc Argentina phụ thuộc vào các 
gói cứu trợ ngoại quốc không phải 
là một giải pháp mà chỉ là biện pháp 
giảm áp lực kinh tế trong ngắn hạn.

“Mặc dù điều này đã phần nào 
thành công, nhưng vẫn chưa giải 
quyết được vấn đề căn bản,” ông 
Donnelly nói.

Ông giải thích rằng chính phủ 
ông Fernandez có thể làm một số 
việc để giảm bớt sự phụ thuộc vào 
các khoản vay bên ngoài, như gia 
tăng xuất cảng và thu hút nhiều 
khoản đầu tư ngoại quốc hơn.

Song song với sự sụp đổ của đồng 
peso, lạm phát cao, và chính phủ 
không có chiến lược rõ ràng cho 
hướng đi sắp tới, niềm tin của các 
nhà đầu tư bên ngoài vẫn rất thấp. 

Ông Lorenzo tin rằng cắt giảm 
chi tiêu của chính phủ là điều tối 
quan trọng. “Điều này sẽ động đến 
việc giảm bớt các chương trình 
phúc lợi – vốn là phần chính trong 

khoản nợ của đất nước.”
Tuy nhiên, đối với 1.2 triệu 

thành viên phụ thuộc vào chương 
trình xã hội Empower Work, một 
chương trình trợ cấp mức lương đủ 
sống trong một khoảng thời gian 
không hạn định, thì việc đi làm một 
công việc bình thường là không thể.

“Chính phủ trông mong   chúng 
tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 
giờ chiều với khoản thù lao tương 
đương,” một nữ cư dân phẫn nộ ở 
Buenos Aires và là một piquetero 
than thở với các phóng viên trong một 
buổi phát sóng trực tiếp tin thời sự.

Khi được hỏi cô ấy đã kiếm thu 
nhập cho gia đình mình từ đâu, người 
phụ nữ này đáp, “[từ] chính phủ”.

 
Tức giận vì phải làm việc
Một người biểu tình khác, một 
người đàn ông trưởng thành, nói 
với các phóng viên địa phương, 
đồng thời chỉ trích những sửa 
đổi được đề nghị trong chương 
trình phúc lợi xã hội, “Bà Cristina 
[Kirchner] nói với chúng tôi rằng 
chúng tôi phải đi làm thay vì nhận 
trợ cấp xã hội. Đi làm, đó là chính 
sách của cánh hữu.”

Những người biểu tình tiếp tục 
yêu cầu thêm tiền trợ cấp hoặc là 
TT Fernandez phải từ chức.

Trong khi đó, trong lễ kỷ niệm 206 
năm độc lập, vị nguyên thủ quốc gia 
này đã kêu gọi đoàn kết trong quốc gia 
bị tàn phá về mặt kinh tế này. Trong 
cùng một bài diễn văn, ông Fernandez 
đã chỉ trích gay gắt các nhóm đang 
tấn công chính phủ và muốn “giữ 
mọi nguồn thu nhập cho mình”.

Đối với cuộc khủng hoảng kinh 
tế và sự bất ổn ngày càng sâu đậm 
của quốc gia này, ông Fernandez 
nói: “Sự đoàn kết luôn là kết quả 
của những người thực sự sẵn lòng 
đồng tâm hiệp lực.”

“Lịch sử dạy chúng ta rằng đó 
là một giá trị mà chúng ta phải gìn 
giữ trong những thời khắc khó 
khăn nhất.”

 
Hồng Ân biên dịch

dự một hội nghị về hiệp ước không 
phổ biến vũ khí hạt nhân khoảng 
năm tháng sau khi bắt đầu chiến 
tranh Ukraine–Nga. Vài ngày sau 
khi bắt đầu cuộc xâm lược hôm 
24/02, ông Putin đã ra lệnh đặt các 
lực lượng vũ khí hạt nhân của đất 
nước trong tình trạng cảnh giác cao 
độ, làm dấy lên lo ngại trên toàn thế 
giới về nguy cơ xảy ra chiến tranh 
hạt nhân hoặc Đệ tam Thế chiến.

Vào khoảng thời gian diễn ra 
cuộc xâm lược trên, điều mà Nga 
mô tả là một chiến dịch quân sự đặc 
biệt, ông Putin đã có một bài diễn 
văn đề cập đến kho vũ khí hạt nhân 

khổng lồ của đất nước này và cảnh 
báo NATO và Hoa Kỳ không được 
can thiệp.

“Bất cứ ai cố gắng cản trở chúng 
tôi… nên biết rằng phản ứng của 
Nga sẽ là ngay tức thì,” ông nói. 
“Và nó sẽ dẫn quý vị đến những 
hậu quả mà quý vị chưa từng gặp 
phải trong lịch sử của mình.”

Các cuộc đàm phán
Học thuyết quân sự của Nga cho 
phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu 
có một mối đe dọa hiện hữu đối với 
nhà nước Nga, theo Cơ quan Nghiên 
cứu Quốc hội. Cả Nga và Hoa Kỳ 
đều được cho là đang sở hữu hàng 
ngàn vũ khí hạt nhân.

Trước tuyên bố của Nga trong 
hội nghị hiệp ước không phổ biến 
vũ khí hạt nhân, TT Joe Biden đã 
kêu gọi Nga tham gia đàm phán về 
một thỏa thuận kiểm soát vũ khí 
mới thay thế cho hiệp ước START 
mới, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào 
năm 2026.

“Cuộc đàm phán đòi hỏi đối 
tác sẵn sàng hành động một cách 
thiện chí,” ông Biden cho biết trong 
một tuyên bố do Tòa Bạch Ốc công 
bố. “Trong bối cảnh này, Nga nên 
chứng minh rằng họ sẵn sàng nối 
lại công việc kiểm soát vũ khí hạt 
nhân cùng với Hoa Kỳ.”

Cũng trong ngày 01/08, một 
nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga 
đã nghi ngờ mức độ nghiêm trọng 
trong bình luận của ông Biden khi 
ông kêu gọi đàm phán về một khuôn 
khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân để 
thay thế một hiệp ước sẽ hết hiệu 
lực vào năm 2026.

Hồi tháng Tư, Nga đã tiến hành 
vụ phóng thử đầu tiên hỏa tiễn đạn 
đạo xuyên lục địa Sarmat mới có 
khả năng tấn công hạt nhân chống 
lại Hoa Kỳ, và cho biết họ có kế 
hoạch sẽ khai triển vũ khí này vào 
mùa thu năm 2022.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Thanh Tâm biên dịch
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Theo Cơ 
quan Thông 
tin Năng 
lượng Hoa 
Kỳ, năm 2017, 
khí đốt tự 
nhiên chiếm 
13.2% tổng 
năng lượng 
của Đức, đến 
năm 2019, 
khí đốt tự 
nhiên đã 
tăng lên 25% 
trong tổng 
mức tiêu thụ 
năng lượng 
của Đức.

Bất cứ ai cố 
gắng cản trở 
chúng tôi… 
nên biết rằng 
phản ứng của 
Nga sẽ là ngay 
tức thì.
Tổng thống Nga 
Vladimir Putin 

TT Putin thừa nhận ‘Không thể có người chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân’

Pháp hướng đến năng lượng hạt nhân để hạ nhiệt 
cuộc khủng hoảng năng lượng do Nga gây ra

JACK PHILLIPS

Hôm 01/08, Tổng thống (TT) 
Nga Vladimir Putin nói rằng 

sẽ không có người chiến thắng nếu 
một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ 
ra và nói rằng điều đó không nên 
được suy tính.

Theo hãng thông tấn nhà nước 
của Nga, ông Putin viết: “Nga luôn 
luôn tuân theo tinh thần và văn 
bản của Hiệp ước Không phổ biến 
Vũ khí Hạt nhân.”

“Các nghĩa vụ của Moscow 
theo các thỏa thuận song phương 
với Hoa Kỳ về việc cắt giảm và 
hạn chế các vũ khí liên quan cũng 
đã được hoàn thành đầy đủ,” ông 
Putin nói thêm, đồng thời cho biết 
chính phủ của ông tin rằng “không 
thể có người chiến thắng trong 
một cuộc chiến tranh hạt nhân và 
điều đó không bao giờ được phép 
khơi mào.”

Nhà lãnh đạo Nga này đã đưa ra 
nhận xét trước những người tham 

Trợ cấp do nhà nước tài trợ 
cho thường dân đã tăng vọt trong 
20 năm qua, khiến 22 triệu người 
Argentina bị lệ thuộc vào một số 
hình thức trợ cấp của chính phủ.

Trong quý đầu tiên của năm 
2022, tỷ lệ việc làm trên toàn quốc 
là 43%, theo số liệu của chính phủ.

Các chương trình được nhà nước 
tài trợ trải rộng lên hầu hết mọi 
khía cạnh của nền kinh tế, từ tiền 
lương đến tiện ích, giáo dục, và y tế.

Argentina đã chi khoảng 800 
triệu peso mỗi ngày (tổng cộng hơn 
6 triệu USD) cho các chương trình 
phúc lợi nhà nước.

Đồng thời, lạm phát ở quốc gia 
Nam Mỹ này lên đến 58% trong tháng 
Năm và tăng vọt trên 60% trong 
tháng Bảy. Để so sánh, lạm phát cả 
nước chỉ hơn 14% hồi năm 2015.

Ông Harry Lorenzo, giám đốc tài 
chính của tổ chức Nghiên cứu Dựa 
trên Thu nhập, nói với The Epoch 
Times rằng thói quen chi tiêu của 
chính phủ Argentina là nguyên 
nhân căn bản của vấn đề này.

Ông Lorenzo giải thích rằng, 
“Chính phủ Argentina đã phải chật 
vật với nền kinh tế đang suy sụp trong 
thời gian qua. Lý do chính là việc 
chi tiêu không kham nổi của chính 
phủ – mà một phần là tài trợ cho các 
chương trình phúc lợi hào phóng.”

 
Lún sâu vào hỗn loạn kinh tế
Những lời kêu gọi yêu cầu Tổng 
thống (TT) Alberto Fernandez từ 
chức đã vang lên trong đám đông 
giận dữ tập trung gần văn phòng 
tổng thống – Casa Rosada – trong 
lễ kỷ niệm ngày độc lập của quốc 
gia này hôm 09/07.

Kể từ đó, các cuộc biểu tình theo 
lịch trình vẫn tiếp tục, do những 
người tổ chức biểu tình chuyên 
nghiệp hay còn gọi là “piqueteros” 
dẫn đầu, yêu cầu bãi bỏ các đề nghị 
về cắt giảm trợ cấp và tăng lương.

Ông Alvaro Gomez nói với The 
Epoch Times, “Đúng là giận quá 
mất khôn. Những gì các piqueteros 
đang yêu cầu là điều ngu xuẩn.”

Ông Gomez đã sống và làm việc 
tại Buenos Aires hơn 15 năm và 
hiện là tài xế taxi. Nhiều năm qua, 
ông ấy chứng kiến   đất nước mình 
lún sâu hơn vào sự hỗn loạn kinh tế.

Ông nói: “Trong quãng thời 
gian đó, tôi đã chứng kiến năm vị 
tổng thống đến và đi; không có gì 
được cải thiện. Một nửa đất nước 
của chúng tôi không muốn đi làm, 
còn những người muốn có việc làm 
thì lại không muốn đóng thuế cho 
những người không đi làm kia.”

Bộ trưởng Kinh tế Argentina 
kiêm đồng minh thân cận của ông 

Chính phủ Argentina bên bờ sụp đổ, người dân từ chối đi  làm  
Chỉ 43% người trưởng thành có việc làm, trong bối cảnh lạm phát tăng hơn 60%

Tiếp theo từ trang 1

TÂY  DƯƠNG

Ảnh chụp TT Argentina 
Alberto Fernandez trong 

một cuộc họp ở Đức 
tại Lâu đài Elmau, hôm 

27/06/2022.
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Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron trong 
cuộc gặp với tổng thống 
Guinea-Bissau tại dinh 

tổng thống ở Bissau, 
hôm 28/07/2022.
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Các tuabin gió phía sau 
một công viên năng 
lượng mặt trời gần 

Prenzlau, Đức.
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Thành viên của các tổ 
chức xã hội và công 
đoàn biểu tình hôm 
20/07/2022, tại Buenos 
Aires, để yêu cầu một 
mức thu nhập căn bản 
phổ quát. Quốc gia Nam 
Mỹ nghèo khó này đang 
phải gồng mình để trả 
khoản nợ 44 tỷ USD cho 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 
trong bối cảnh lạm phát 
phi mã và bất ổn xã hội.

Một nhà máy điện hạt nhân ở Fessenheim, Pháp, vào ngày 20/02/2020.

Một người phụ nữ mua  hàng tại một khu chợ ở Buenos Aires, hôm 06/07/2022.

Tổng thống Nga Vladimir 
Putin lắng nghe ông Yuri 
Borisov, Giám đốc điều 
hành mới của Tập đoàn 
Vũ trụ Nhà nước Nga 

“Roscosmos,” tại Điện 
Kremlin ở Moscow, 
hôm 26/07/2022.

lượng cho Âu Châu. Đây là nơi 
đang đối mặt với hành động trả đũa 
của Nga vào các nước đồng minh 
của Ukraine – quốc gia mà quân 
đội Nga đã tiến hành xâm lược hồi 
tháng Hai – bằng cách cắt giảm 
xuất cảng năng lượng sang châu 
lục này.

Tổng thống (TT) Pháp 
Emmanuel Macron đã công bố 
các kế hoạch xây dựng sáu lò phản 
ứng hạt nhân mới và theo Hiệp 
hội Hạt nhân Thế giới, ông cũng 
đang suy xét xây dựng thêm tám 
lò tùy theo nhu cầu tiêu thụ điện.

Hôm 27/07, đại tập đoàn năng 
lượng Gazprom của Nga một lần 
nữa đã giảm lưu lượng khí đốt qua 
đường ống Nord Stream 1, làm tăng 
thêm căng thẳng về nguồn cung 
cấp sẵn có ở Âu Châu.

Đức đã lên án đây là hành động 
chính trị, mặc dù Nga lại đổ lỗi cho 
các vấn đề kỹ thuật.

Khả năng Nga làm trầm trọng 
thêm cuộc khủng hoảng năng 
lượng của Âu Châu bằng cách cắt 
giảm khí đốt tự nhiên đã tăng lên 
và dẫn đến giá khí đốt tăng gần 2%.

Ông James Huckstepp, giám đốc 
mảng phân tích khí đốt EMEA tại 
S&P Global, nói với Financial Times, 
“Mọi người trên thị trường đều 
dự đoán lượng khí đốt của Nga sẽ 
giảm. Nhưng thị trường không ngờ 
lưu lượng sẽ giảm nhanh như vậy.” 

Lần cắt giảm này của Nga chỉ là 
lần mới nhất trong một loạt các đợt 
cắt giảm và đưa lượng khí đốt tự 
nhiên chảy qua đường ống xuống 
còn 20% công suất.

Trong một bài diễn văn hôm 
25/07, TT Ukraine Volodymyr 
Zelensky đã cáo buộc Nga “tống 
tiền bằng khí đốt” bởi vì Âu Châu 
ủng hộ đất nước của ông chống lại 
cuộc xâm lược của Nga. 

“Nga đang tiến hành một cuộc 
chiến khí đốt công khai chống lại 
một Âu Châu thống nhất – đây 
chính xác là cách nên nhìn nhận sự 
việc này. Nga không quan tâm điều 
gì sẽ xảy đến với mọi người, họ sẽ 
phải tổn thất thế nào – chịu đói do 
phong tỏa bến cảng hoặc chịu giá 
rét và đói nghèo vào mùa đông… 
hoặc công việc. Đây chỉ là những 
hình thức khủng bố khác nhau.” 

Hôm 24/02, Nga đã xâm lược 
Ukraine, khiến cuộc xung đột kéo 
dài từ năm 2014 thêm phần bế 
tắc. Nhằm đáp trả và nỗ lực kiềm 
chế cuộc xâm lược của Nga, Hoa 
Kỳ đã phối hợp với các nước G-7 
và Liên minh Âu Châu tiến hành 
các biện pháp trừng phạt ngày 
càng leo thang.

Theo Cơ quan Quản lý Thương 
mại Quốc tế, ban đầu là các biện 
pháp trừng phạt tài chính: Hoa 
Kỳ đã chặn các ngân hàng lớn của 
Nga như VEB và Promsvyazbank. 

Sau đó, Hoa Kỳ và các nước đồng 
minh đã trừng phạt hàng chục 
công ty quốc phòng Nga, cùng với 
giới tinh hoa Nga và các thành 
viên gia đình của họ, nhằm cắt hỗ 
trợ và viện trợ tài chính cho TT 
Nga Vladimir Putin.

Ngay sau đó là việc phong tỏa 
tài sản của hai trong các tổ chức tài 
chính lớn nhất của Nga: Sberbank 
và Alfa Bank.

Tuy nhiên, những lệnh trừng 
phạt này đã không ngăn được Nga 
tấn công vào Ukraine, và đến ngày 
08/03, TT Joe Biden ký sắc lệnh cấm 
nhập cảng dầu của Nga. Trước lệnh 
cấm, Hoa Kỳ nhập cảng khoảng 
700,000 thùng dầu mỗi ngày. 

Đức và Ba Lan cũng cam kết 
cấm dầu của Nga bằng cách sẽ 
giảm dần lượng dầu nhập cảng qua 
đường ống từ nay đến cuối năm.

Theo Trung tâm Nghiên cứu 
Chiến lược và Quốc tế, hôm 03/06 
Liên minh Âu Châu đã tham gia 
vào các lệnh trừng phạt nhập cảng 
dầu của Nga bằng cách áp đặt 
lệnh cấm vận một phần lên dầu 
của Nga – bắt đầu với việc nhập 
cảng dầu thô qua đường biển vào 
tháng 12 tới và nhập cảng dầu mỏ 
vào tháng 02/2023. 

Quan trọng là, lượng nhập 
cảng qua đường ống được miễn 
các lệnh cấm trong tương lai vì các 
nước thành viên EU như Slovakia, 
Hungary, và Cộng hòa Séc phụ thuộc 
vào chúng để sản xuất năng lượng.

Để đáp trả, Nga cam kết sẽ tìm 
những nước khác nhập cảng dầu 
của mình – cụ thể là Trung Quốc và 
Ấn Độ. Ông Putin ký một sắc lệnh 
yêu cầu bên mua khí đốt tự nhiên 
phải thanh toán bằng đồng rúp, 
đồng thời Nga cắt giảm xuất cảng 
khí đốt tự nhiên sang Âu Châu. 

Đan Mạch, Phần Lan, Bulgaria, 
và Ba Lan đều từ chối tuân thủ sắc 
lệnh nói trên, và Nga ngừng cung 
cấp khí đốt cho những nước này.

Sau đó, Nga cắt giảm một nửa 
lượng khí đốt tự nhiên nhập cảng 
của Slovakia và Ý, đồng thời cắt 
hoàn toàn lượng khí đốt sang Pháp. 
Đức bác bỏ lời giải thích về các vấn 
đề kỹ thuật của Nga. Hôm 23/07, 
Nga tiếp tục cắt giảm cung cấp khí 
đốt cho một số nước Âu Châu. 

Đáng chú ý là việc Nga cắt nguồn 
cung cấp khí đốt cho các nước Âu 
Châu đã dẫn đến một cuộc khủng 
hoảng năng lượng đang dần hình 
thành ở đó, vì Nga là nhà cung cấp 
khí đốt tự nhiên lớn nhất cho khối 
27 quốc gia này.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 
cho biết trong báo cáo triển vọng 
tháng Bảy: “Lưu lượng của đường 
ống dẫn khí đốt của Nga đến Âu 
Châu đã giảm mạnh xuống còn 
khoảng 40% so với mức của một 
năm trước đó, góp phần khiến giá 
khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong 
tháng Sáu.”

Điện Kremlin đáp trả
Hơn nữa, những lệnh trừng phạt 
năng lượng đã ảnh hưởng không 
đáng kể đến nền kinh tế của Nga 
nhưng tác động rõ rệt đến Âu Châu.

IMF cho biết: “Kinh tế Nga được 
ước tính sẽ thu hẹp trong quý II ít 
hơn so với dự kiến   trước đó, với 
xuất cảng dầu thô và sản phẩm 
không phải là năng lượng tiếp tục  
tốt hơn so với dự kiến.”

IMF cho biết: “Trong khi đó, tác 
động của chiến tranh đối với các 
nền kinh tế lớn ở Âu Châu thì tiêu 
cực hơn dự kiến, do giá cả năng 
lượng cao hơn cũng như niềm tin 
của người tiêu dùng sụt giảm và 
động lực sản xuất chậm hơn do 
gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài 
và chi phí đầu vào tăng.”

Đáng lo ngại hơn, IMF đã phân 
tích tác động tiềm tàng của việc 
ngừng cung cấp hoàn toàn khí 
đốt tự nhiên của Nga sang Đức 
và nhận thấy rằng tổng sản phẩm 
quốc nội của Đức (GDP) sẽ giảm 
còn 1.5% vào năm 2022, 2.7% vào 
năm 2023, và khiến lạm phát tăng 
2 điểm phần trăm trong cả năm 
2022 và 2023.

Thêm vào đó, nếu không giảm ít 
nhất 9% lượng tiêu thụ khí đốt, thì 
người Đức sẽ bị thiếu khí đốt vào 
những tháng mùa đông.

Năm 2000, Đức đã ban hành 
Đạo luật về các Nguồn Năng lượng 
Tái tạo (EEG), trong đó yêu cầu 6% 
năng lượng đến từ các nguồn tái tạo.

Năm 2017, đạo luật trên đã được 
sửa đổi, yêu cầu 40% đến 45% năng 
lượng phải từ năng lượng tái tạo 
vào năm 2025, và lên đến 65% vào 
năm 2030, theo Bộ về các Vấn đề 
Kinh tế và Hành động Khí hậu 
Liên bang.

Do đó, nước này đã bắt đầu quá 
trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa 
thạch, được gọi là Energiewende, 
sang năng lượng tái tạo.

Vào năm 2017, năng lượng hạt 
nhân đã giảm xuống còn 11.7% 
tổng sản lượng điện của Đức, than 
non và than cứng giảm xuống còn 
36.6%. Năng lượng tái tạo đã tăng 
lên và chiếm 33.3% tổng sản lượng 
điện của Đức, trong đó năng lượng 
gió là chủ đạo và tổng công suất 
xấp xỉ 110 terawatt giờ (TWh).

 
Năng lượng gió và mặt trời
Mặc dù tỷ lệ phần trăm năng lượng 
hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch 
đã giảm ở Đức, nhưng năng lượng 
tái tạo không thể tạo nên sự khác 
biệt hoàn toàn. Theo Cơ quan 
Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, 
năm 2017, khí đốt tự nhiên chiếm 
13.2% tổng năng lượng của Đức, 
đến năm 2019, khí đốt tự nhiên đã 
tăng lên 25% trong tổng mức tiêu 
thụ năng lượng của Đức.

Bà Sarah Lohmann, một thành 
viên tham gia nghiên cứu tại Viện 
Nghiên cứu Đức Đương đại của 

Mỹ tại Đại học Johns Hopkins, 
cho biết: “Thật không may, trong 
niềm đam mê dẫn đầu khối này, 
Đức đã không làm tốt phép toán 
của mình.”

“Nước này đã không tạo ra đủ 
năng lượng tái tạo để thay thế 
hạt nhân và than đá mà họ từng 
quyết tâm loại bỏ dần. Khi lò phản 
ứng hạt nhân cuối cùng bị ngừng 
hoạt động vào năm tới, thì có thể 
sẽ thiếu mất 4.5 gigawatt, hoặc 
tương đương với những gì mà 10 
nhà máy nhiệt điện than lớn sẽ 
cung cấp.”

Ở Đức, “các gia đình trung bình 
phải trả nhiều hơn 43% so với mức 
trung bình phải trả cho các hóa đơn 
điện ở 27 quốc gia khác trong Liên 
minh Âu Châu, do các loại thuế và 
phí chiếm 50% của hóa đơn, và số 
tiền đó là phải trả cho quá trình 
chuyển đổi sang năng lượng tái 
tạo,” bà nói thêm.

Một phần vì để bù đắp cho sự 
thiếu hụt này, Đức đã quay sang 
Nga. Tuy nhiên, vì Nga đang chịu 
các lệnh trừng phạt nặng nề, và 
phản ứng bằng hành động tương 
tự, vào tháng Bảy, Quốc hội Đức 
đã thông qua luật cho phép nước 
này đưa các nhà máy điện than đã 
ngừng được hoạt động trở lại.

Trong báo cáo hồi tháng 
Bảy, IMF đã cho rằng Hungary, 
Slovakia, Czechia, Ý, và Đức đều 
là những quốc gia dễ bị tổn thương 
nhất trước cuộc xâm lược năng 
lượng của Nga do họ phụ thuộc vào 
việc nhập cảng năng lượng. Ngược 
lại, điều này đã làm nổi bật các 
quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, 
và Anh được xem như là những 
nước ít bị ảnh hưởng.

Quan trọng hơn, ngoài việc 
tương đối an toàn trước các hành 
động khiêu khích năng lượng của 
Nga, Pháp còn là nhà xuất cảng 
điện lớn nhất của Âu Châu (chủ 
yếu sang Anh và Ý), xuất cảng 
hơn 70 TWh mỗi năm trong thập 
niên vừa qua, theo Hiệp hội Hạt 
nhân Thế giới.

 
Độc lập về năng lượng
Thật vậy, Pháp sản xuất khoảng 
70% điện năng từ năng lượng hạt 
nhân, và 17% là từ nhiên liệu hạt 
nhân tái chế.

“Theo kết quả của một quyết 
định năm 1974, Pháp hiện có mức 
độ đáng kể về độc lập năng lượng 
và chi phí điện thấp hơn mức 
trung bình ở Âu Châu,” Hiệp hội 
Hạt nhân Thế giới cho biết trong 
một tờ thông tin hồi tháng Ba. 
“Họ cũng có mức phát thải carbon 
dioxide trên đầu người vô cùng 
thấp từ việc phát điện, vì hơn 80% 
điện năng của nước này đều là từ 
hạt nhân hoặc thủy điện.”

 
Thanh Nhã và Thanh Tâm
biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

43 
PHẦN TRĂM
Trong quý đầu tiên của 
năm 2022, tỷ lệ việc 
làm trên toàn quốc là 
43%, theo số liệu của 
chính phủ.
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Như tôi đã viết trong 
chuyên mục gần đây nhất 
của mình, một làn sóng 
thủy triều Hoa Kỳ đang 

dâng lên từ các chiến dịch 
tranh cử vào quốc hội trên 

toàn quốc.
Người dân Mỹ sẽ không chấp nhận 

vấn đề lạm phát, giá cả nhiên liệu, 
và chi phí thực phẩm tăng cao. Họ sẽ 
khước từ cảnh biên giới không được 
kiểm soát và tỷ lệ sát nhân tăng vọt 
(tăng 37% ở Thành phố New York và 
34% ở Chicago). Và họ phát ngán với 
những cuộc tấn công không ngừng vào 
các giá trị về chủng tộc, tính dục, và cốt 
lõi của nước Mỹ.

Nếu cơn sóng thần của cuộc đại bầu 
cử này sắp hiện thực hóa những gì có thể 
là sự chối bỏ Đảng Dân Chủ tệ hại nhất 
kể từ năm 1920, thì Đảng Cộng Hòa cần 
hiểu hai điều:

Đầu tiên, đây là khối Đa số người 
dân Mỹ (American Majority) – không 
phải Đa số Đảng Cộng Hòa hay Đa số 
người theo phái bảo tồn truyền thống. 
Người Mỹ thuộc mọi sắc tộc và đảng 
phái đang xích lại gần nhau để loại bỏ 
nỗi đau không chịu nổi cho gia đình và 
cộng đồng của họ, và cho xã hội tự do 
của chúng ta.

Thứ hai, cơn sóng thần khởi phát từ 
một chiến lược đại bầu cử – không phải 
từ việc cố gắng cộng dồn toàn bộ một 
loạt các cuộc bầu cử nhỏ.

Đảng Cộng Hòa phải học cách nói 
về một khối Đa số người dân Mỹ Mới – 
không phải một khối đa số Đảng Cộng 
Hòa. Họ phải lập kế hoạch, suy nghĩ, và 
hành động vì Đa số người dân Mỹ. Điều 
này đòi hỏi sự lắng nghe và học hỏi từ 
rất nhiều người chưa từng là thành viên 
của Đảng Cộng Hòa trong lịch sử.

Đa số người dân Mỹ Mới đang nổi 
lên này đòi hỏi phải mở rộng nền tảng 
– chứ không phải các chiến lược điều 
động nền tảng. Điều này rất quan trọng, 
bởi vì hầu như mọi nhà cố vấn của 
Hoa Thịnh Đốn sẽ bác bỏ ý kiến   này. 
Nhưng dữ liệu cho thấy có một khối 

đa số lớn hơn đang nổi trội lên so với 
những thành viên Đảng Cộng Hòa đã 
quen tham gia trong 90 năm qua. Để 
đến với tất cả khối đa số đó, cần phải có 
cách nghĩ mới về phát triển chính sách, 
diễn giải, lập kế hoạch, và xây dựng liên 
minh. Kết quả thăm dò ý kiến   và nhóm 
trọng tâm dẫn đến kết luận này đều có 
tại AmericanMajorityProject.com. Dữ 
liệu này được cung cấp miễn phí cho tất 
cả mọi người.

Chiến dịch đại bầu cử phải được xây 
dựng xung quanh các giải pháp lớn có 
thể thực hiện được. Các cuộc khủng 
hoảng hiện tại của hệ thống Mỹ và phe 
cánh tả Thức tỉnh – Xã hội chủ nghĩa 
Chính phủ Toàn trị (Big Government 
Socialist-Woke Left) – đang tấn công vào 
các giá trị của Mỹ, đòi hỏi các giải pháp 
lớn với sự ủng hộ rộng rãi.

Chỉ có sự ủng hộ sâu sắc, tận tâm của 
đại đa số người dân Mỹ mới có thể tạo ra 
những thay đổi trong thành phần ‘có vai 
vế’ thù địch. Điều quan trọng là, chỉ có 
cam kết sâu sắc này mới bảo vệ được sự 
thay đổi trước các cuộc tấn công dữ dội 
của các nhà hoạt động cánh tả – những 
người sẽ nhìn thấy tầm nhìn cấp tiến của 
họ về nước Mỹ bị người dân Mỹ chối từ.

Chiến dịch đại bầu cử phải đưa ra 
những giải pháp đáng tin cậy và có thể 
đạt được. Người dân Mỹ thất vọng và 
tổn thương. Họ muốn có một phong 
trào dành riêng cho việc giải quyết vấn 
đề thực tế, khả thi để cải thiện cuộc 
sống của họ. Họ mệt mỏi với hoạt động 
chính trị đảng phái. Đa số người dân 
Mỹ Mới sẽ phát triển bằng cách đem lại 
những kết quả tốt đẹp hơn so với liên 
minh Cánh tả Thức tỉnh - Xã hội Chủ 
nghĩa của Chính phủ Toàn trị.

Hơn nữa, khi các kết quả này được 
triển hiện tốt hơn, thì chúng sẽ đạt được 
do có sự khác biệt cố hữu về các chuẩn 
mực giữa Đa số người dân Mỹ Mới và 
cánh tả Xã hội chủ nghĩa của Chính phủ 
Toàn trị – không chỉ là năng lực cá nhân. 
Cuốn sách bán chạy nhất toàn quốc mới 
đây của tôi có nhan đề “Defeating Big 
Government Socialism: Saving America’s 
Future” (Đánh Bại Chủ Nghĩa Xã Hội 
Của Chính Phủ Toàn Trị: Cứu Lấy 

Tương Lai Của Nước Mỹ) nêu ra trường 
hợp thay thế các ý tưởng và chính sách 
thất bại bằng các giải pháp thực tế dựa 
trên các nguyên tắc hoạt động.

Chiến dịch đại bầu cử phải được xây 
dựng trên nguyên tắc: hoạt động chính 
trị là khúc dạo đầu cho việc cầm quyền. 
Các liên minh đại đa số (gồm các ngài 
Thomas Jefferson, Andrew Jackson, 
Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, 
và Ronald Reagan) tồn tại bởi vì họ sử 
dụng động lực chính trị để tạo ra các giải 
pháp quản trị nhằm cải thiện cuộc sống 
của người dân và đạt được các mục tiêu 
mà người dân ủng hộ mạnh mẽ. Khi 
người dân thấy được các nhà lãnh đạo 
biết giữ lời – và các giải pháp hoạt động 
cùng việc cải thiện cuộc sống cũng như 
các cộng đồng của họ – thì các khối đa 
số mới hợp nhất thành một chỉnh thể 
thành công trên thực tế.

Hợp thành một trận sóng thần của 
người dân Mỹ đòi hỏi phải tích cực và 
tập trung vào các vấn đề văn hóa và 
chính trị mà Đa số người dân Mỹ Mới 
có thể đồng thuận. Thành phần ‘có vai 
vế’ (trong đó có giới truyền thông tuyên 
truyền của họ) sẽ làm mọi cách để lôi 
kéo chúng ta vào những cuộc chiến 
khiến chúng ta phân tâm khỏi những 
khu vực mà đa số người dân Mỹ của 
chúng ta sẽ thống trị. Họ sẽ tìm cách 
tập trung vào những câu chuyện phiếm, 
căng thẳng nội bộ, hoặc những phiền 
nhiễu khác để giảm thiểu khả năng 
giao tiếp của chúng ta với khối Đa số 
người dân Mỹ Mới về các vấn đề khiến 
chúng ta đồng tâm hiệp lực và thúc đẩy 

chúng ta chiến thắng.
Hãy chú ý đến điều này: Những 

chuyện phiếm, ồn ào vặt vãnh, không 
quan trọng là những tác nhân đối địch 
cho việc phát triển một khối đa số. Mục 
đích rõ ràng, xuyên suốt, và vững chắc 
là những bí quyết để thu hút, đào tạo, 
và cùng nhau nắm giữ một khối Đa số 
người dân Mỹ Mới.

Bởi vì khối Đa số người dân Mỹ Mới 
này phát triển từ nguyện vọng của người 
dân Mỹ về một tương lai tốt đẹp hơn – và 
một hệ thống giá trị ổn định hơn – điều 
cần thiết cho những người dẫn đầu khối 
đa số này là phải thường xuyên lắng 
nghe người dân Mỹ. Các nhà lãnh đạo 
phải liên tục thấu hiểu được người dân 
Mỹ đang suy nghĩ thấu đáo và ứng phó 
với những áp lực phi thường của thời đại 
chúng ta như thế nào.

Một chính phủ “của người dân, do 
người dân, và vì người dân” của Tổng 
thống Lincoln đương nhiên đòi hỏi phải 
liên tục lắng nghe và cố gắng thấu hiểu 
“người dân”. Đây là giá trị cốt lõi của một 
khối cầm quyền.

Chúng ta không tái tạo điều gì cả. 
Trước đây, các khối Đa số người dân 
Mỹ Mới đã liên hiệp lại để cứu vãn xã 
hội. Mọi nhà hoạt động và lãnh đạo nào 
muốn giúp phát triển khối đa số mới nổi 
này nên đọc về các vị lãnh đạo Ronald 
Reagan, Margaret Thatcher, và cuốn sách 
mới nhất của tôi nếu chúng ta muốn có 
được một tương lai tốt đẹp hơn cho người 
dân Mỹ.

Một trận sóng thần của cuộc đại bầu 
cử ở Mỹ có thể xảy ra, nhưng không 
chắc. Việc tuân theo các nguyên tắc có 
khả năng sẽ thúc đẩy điều đó xảy ra.

 
Từ Gingrich360.com

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

Ông Newt Gingrich, một thành viên 
Đảng Cộng Hòa, từng là Chủ tịch Hạ viện 
từ năm 1995 đến năm 1999 và đã ra tranh 
tư cách ứng viên tổng thống năm 2012.
 
Khánh Ngọc biên dịch

Trụ sở chính của Twitter tại San Francisco, vào ngày 13/08/2019.

Hoa Kỳ: Trận sóng thần của cuộc đại bầu cử đang tràn đến

BBT THE EPOCH TIMES 

The Epoch Times, một 
tổ chức tin tức độc lập 
chuyên đưa tin về sự thật, 
đã phải chịu sự kiểm duyệt 

quá mức của các công ty 
đại công nghệ (Big Tech).

Trong sự việc mới nhất, hôm 28/07, 
Twitter đã kiểm duyệt tất cả các nội 
dung bằng cách chặn trang web của 
chúng tôi, mô tả liên kết này là “không 
an toàn” và khuyến khích người dùng 
không nên tiếp tục [truy cập].

Các hành động của Twitter – cũng 
giống như các hành động của những 
công ty đại công nghệ khác như 
Facebook và YouTube – nhắm mục tiêu 
cụ thể đến phạm vi tiếp cận nội dung 
video và tin tức độc lập của chúng tôi.

Twitter đã không phúc đáp nhiều yêu 
cầu giải thích và kháng nghị, cũng như 
công ty không giải thích điều gì đã khiến 
họ kiểm duyệt nội dung của chúng tôi 
hoặc nguyên nhân khiến họ gỡ bỏ tình 
trạng phong tỏa hai ngày sau làn sóng 
phản đối mạnh mẽ của công chúng.

Hành động của đại công ty truyền 
thông xã hội này diễn ra chưa đầy một 
tuần sau khi chúng tôi phát hành bộ 
phim tài liệu mới “Câu chuyện Thật về 
ngày 06/01” và đăng một cuộc phỏng vấn 
với cô Eliza Bleu, một nạn nhân của nạn 
buôn bán tình dục, trên chương trình 
“Các nhà Lãnh đạo Tư tưởng Hoa Kỳ” 
(American Thought Leaders) của chúng 
tôi trong cùng ngày.

Mặc dù vẫn chưa rõ tại sao Twitter 
lại nhắm mục tiêu đến chúng tôi, nhưng 
điều rõ ràng là The Epoch Times khác 
với hầu hết các tổ chức tin tức lớn khác ở 
chỗ chúng tôi dám theo đuổi những câu 
chuyện mà sự thật dẫn đường.

Trong bộ phim tài liệu về vụ xâm 
nhập ngày 06/01, các phóng viên của 
chúng tôi đã trung thực xem xét các sự 
kiện của ngày hôm đó rồi đưa ra các 
nhân chứng và bằng chứng mới thách 
thức các câu chuyện đang thịnh hành. 
Bộ phim còn cung cấp bằng chứng chi 
tiết về việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá 
mức đã phá vỡ quy định và chính sách, 

đồng thời đặt ra câu hỏi về việc thiếu an 
ninh vào ngày hôm đó. Cho đến nay, bộ 
phim tài liệu đã nhận được hơn nửa triệu 
lượt xem trên nền tảng EpochTV của 
chúng tôi.

Trong những năm gần đây, nhiều câu 
chuyện quan trọng khác mà The Epoch 
Times – nhờ sự độc lập và tuân thủ nền 
báo chí truyền thống của chúng tôi vốn 
khác biệt với các tổ chức tin tức lớn khác 
– đã được chứng minh là đúng.

Ví dụ, The Epoch Times đã tường 
thuật chính xác về các sự kiện xung 
quanh những cáo buộc rằng ứng cử 
viên đương thời và sau đó là Tổng thống 
Donald Trump đã thông đồng với Nga. 
Ngay từ đầu, The Epoch Times đã đưa 
tin về các sự kiện này và thông qua tường 
thuật, chúng tôi đã làm sáng tỏ các vấn 
đề quan trọng trong cuộc điều tra của 
FBI về chiến dịch tranh cử của ông 
Trump, trong đó có hành vi đáng ngại 
liên quan đến vấn đề giám sát.

Trong khi các tổ chức tin tức khác 
giành được giải Pulitzers vì các bài báo 
của họ ám chỉ sự thông đồng giữa vị tổng 
thống này và Nga, thì trên thực tế, The 
Epoch Times đã chính xác khi đưa tin 
rằng các cáo buộc này không có căn cứ 
– như đã được xác nhận thông qua các 
cuộc điều tra của biện lý đặc biệt Robert 
Mueller và tổng thanh tra Bộ Tư pháp, 
cũng như cuộc điều tra đang diễn ra về 
nguồn gốc cuộc điều tra của FBI do biện 
lý đặc biệt John Durham tiến hành.

The Epoch Times cũng là một trong 
số những tờ báo đầu tiên đưa tin về khả 
năng virus corona mới đã bị rò rỉ từ Viện 
Virus học Vũ Hán ở Trung Quốc. Bộ 
phim tài liệu được phát hành hồi tháng 
04/2020 của chúng tôi về chủ đề này đã 

bị Facebook kiểm duyệt. Ngày nay, một 
vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm được xem là 
lời giải thích khả dĩ nhất mà các tổ chức 
truyền thông và nhiều quan chức chính 
phủ đưa ra về sự lây lan của virus này.

Sự nguy hiểm của việc cho phép các 
nền tảng như Twitter đảm nhận vai trò 
phân xử sự thật là, trong nhiều trường 
hợp, rõ ràng họ đã sai. Ví dụ nổi bật nhất 
là việc Twitter đàn áp tờ The New York 
Post khi tờ báo này đưa tin về một chiếc 
máy điện toán xách tay của ông Hunter 
Biden, con trai của ứng cử viên tổng 
thống đương thời Joe Biden.

Hành vi kiểm duyệt này, mâu thuẫn 
với các biện pháp bảo vệ mà Big Tech 
nhận được theo Mục 230, cũng đã làm 
dấy lên lo ngại về việc các nền tảng 
truyền thông xã hội kiểm duyệt nội dung 
nhân danh chính phủ. Gần đây nhất, 
một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho 
chính phủ hợp tác trong một vụ kiện 
cáo buộc có những nỗ lực hậu trường 
nhắm mục tiêu tới việc phổ biến thông 
tin về những câu chuyện liên quan đến 
COVID-19 – trong đó có nguồn gốc có 
thể có của virus này và các phương pháp 
điều trị thay thế – không phù hợp với 
quan điểm của chính phủ.

“Chính phủ không thể thuê Big Tech 
để ủy thác họ kiểm duyệt,” Tổng chưởng 
lý Missouri Eric Schmitt nói.

Phản đối của công chúng
Công chúng nhanh chóng phản đối 
hành vi kiểm duyệt The Epoch Times 
của Twitter, trong đó ba thượng nghị sĩ 
Hoa Kỳ đã công khai chất vấn nền tảng 
này – vốn đã vấp phải nhiều sự chỉ trích 
gay gắt bởi các hành vi kiểm duyệt trong 
những năm gần đây – về việc nhắm mục 
tiêu vào tổ chức tin tức chúng tôi.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng 
Hòa–Florida) yêu cầu Twitter “tự giải thích 
về hành động kiểm duyệt thái quá này.”

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rick 
Scott (Cộng Hòa–Florida) hỏi, “Đâu là sự 
tôn trọng đối với quyền tự do ngôn luận 
và tự do báo chí vậy Twitter?”

“Tất cả chúng tôi đều nhớ sự kiểm 
duyệt thiên vị của quý vị đối với The 
New York Post và kết cục mà quý vị phải 

chịu là gì,” ông Scott nói.
Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng 

Hòa–Wisconsin) đã mô tả hành động của 
Twitter là “đáng báo động”.

Ông viết, “Twitter đang kiểm duyệt 
[The Epoch Times] dưới chiêu bài phát 
ngôn ‘không an toàn’. Quý vị hãy nhớ 
chuyện gì đã xảy ra lần trước khi hãng 
thông tấn và đại công ty công nghệ này 
cố gắng kiểm duyệt cuộc điều tra của 
tôi về vụ tham nhũng của ông Hunter 
Biden?” “Sự thật luôn chiến thắng.”

Ông Kevin Roberts, chủ tịch của Quỹ 
Di sản (The Heritage Foundation), đã mô 
tả hành động của Twitter là “một hành 
động kiểm duyệt thái quá”.

Giáo sư Jay Bhattacharya của Đại học 
Stanford đã lên án sự đàn áp tin tức của 
Twitter. Ông viết: “Hoàn toàn an toàn khi 
truy cập trang web [Epoch Times] trong 
dòng tweet trích dẫn. Vì một số lý do nào 
đó, Twitter đã quyết định rằng hôm nay 
là một ngày tốt lành để ngăn chặn quyền 
truy cập vào The Epoch Times.”

Cô Bleu, nạn nhân của nạn buôn bán 
tình dục, là một trong những người đầu 
tiên phát hiện sự kiểm duyệt của Twitter 
khi cuộc phỏng vấn của cô với chương 
trình “American Thought Leaders” của 
EpochTV bị chặn. Cô đã đăng một video 
được lan tỏa rộng rãi lên án hành động 
của nền tảng này.

Sự việc cũng tạo ra một sự xôn xao 
trong cộng đồng người dùng Twitter, với 
nhiều người lên án hành động của nền 
tảng này.

The Epoch Times muốn cảm ơn tất 
cả những người đã lên tiếng phản đối vụ 
kiểm duyệt mới nhất này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin theo 
cách duy nhất mà chúng tôi biết, bắt 
nguồn từ châm ngôn Sự thật & Truyền 
thống của chúng tôi, không ưu ái hay sợ 
hãi. Cuộc chiến vì sự thật là một cuộc 
chiến vô bờ và trường tồn như bao thời 
đại. Chúng tôi tin rằng chỉ với những con 
người dũng cảm kiên trì đến phút chót và 
nỗ lực ghi lại sự thật của những gì xảy ra 
thì thế giới mới có thể có một bức tranh 
chính xác về các sự kiện và lịch sử.

 
Khánh Ngọc biên dịch

The Epoch Times lên án sự kiểm duyệt
của Twitter và cảm ơn những người ủng hộ
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Tác động dễ nhận thấy 
của các khẩu hiệu tiếp 
thị là liên tục gây áp lực 
buộc người ta phải ăn 

mừng bất cứ điều gì có 
thể ăn mừng được. Do đó, 

Ngày Của Mẹ, Ngày Của Cha, và Ngày 
Lễ Tình Yêu – chỉ kể tên một vài dịp 
ăn mừng thôi – hiện được các cửa hàng 
bách hóa quảng bá bằng các chiến dịch 
tiếp thị kéo dài.

Nhưng gần đây, sự xuất hiện ngày 
càng nhiều của lễ “Giáng Sinh trong 
tháng Bảy” khắp thế giới là minh chứng 
về sức mạnh thuyết phục của các chiến 
lược tiếp thị khôn khéo. Mặc dù những 
dịp ăn mừng này được tổ chức không 
đúng tháng, nhưng giờ đây chúng đã trở 
thành ngày lễ phổ biến được đưa vào lịch 
hoạt động lễ hội.

Như mọi người đều biết, Giáng Sinh 
là ngày lễ của Cơ Đốc Giáo – kỷ niệm sự 
ra đời của Chúa Jesus Christ trong mùa 
lễ tháng Mười Hai. Nhưng một thế giới 
tham lam, chạy theo lợi nhuận, thiên 
về vật chất luôn mong muốn tối đa hóa 
các cơ hội của mình đã liên tục thúc đẩy 
và đã thành công trong việc khiến mọi 
người chấp nhận các ngày lễ “Giáng 
Sinh trong tháng Bảy”.

Các sự kiện “Giáng Sinh trong tháng 
Bảy” ngày càng được tổ chức nhiều hơn ở 
các vùng ngoại ô khắp nước Úc và thế giới 
phương Tây, càng gần với ngày 25/07 càng 
tốt. Các sự kiện “Giáng Sinh trong tháng 
Bảy” cung cấp các hoạt động giải trí giống 
như lễ hội Giáng Sinh. Thậm chí các 
trung tâm mua sắm còn vặn nhạc theo 
mùa, và đôi khi có thể tìm thấy một cây 
thông Noel trong những trang trí phẩm.

Mưu đồ tiếp thị này nhằm mục đích 
gieo rắc tinh thần lễ hội Giáng Sinh vào 
những người mua sắm ước mong được 
nếm trải cảm giác yên bình và hấp dẫn 
của ngày lễ thực sự.

Khởi đầu từ đâu?
Giống như tất cả những kiểu đổi mới 

này, nguồn gốc ban đầu của lễ hội 
“Giáng Sinh trong tháng Bảy” hơi mơ hồ, 
nhưng truyền thống này có thể đã bắt 
đầu ở North Carolina.

Năm 1935, tập san của Hiệp hội Giải 
trí Quốc gia đã bình luận về một tổ chức 
sự kiện như vậy tại một buổi cắm trại 
nữ sinh. Tuy nhiên, bước đột phá chắc 
chắn đến từ sự ra mắt của bộ phim hài 

“Christmas in July” (Giáng Sinh trong 
tháng Bảy) năm 1940, do ông Preston 
Sturges đạo diễn.

Trong phim, một người đàn ông tên 
là Jimmy bị các đồng nghiệp của mình 
lừa cho tin rằng anh đã giành được 
25,000 USD trong một cuộc thi khẩu 
hiệu quảng cáo cho Maxford House 
Coffee. Vì tin rằng anh đã đoạt Giải 
Nhất cho khẩu hiệu của mình – “Nếu 
bạn không thể ngủ vào ban đêm, thì 
đó không phải là do cốc cà phê, mà là 
do chiếc giường tầng” – nên anh đã 
bắt đầu tiêu xài hoang phí và cầu hôn 
bạn gái.

Hỡi ôi, việc trúng giải độc đắc lại 
là một sự lừa dối tàn nhẫn! Mặc dù bộ 
phim kết thúc với thông báo có hậu 
rằng cuối cùng ban giám khảo đã trao 
Giải Nhất cho Jimmy, nhưng bộ phim 
có nét phảng phất một cách kỳ lạ với 
những gì “Giáng Sinh trong tháng Bảy” 
đã để lộ ra: Một trò lừa gạt tài tình được 
những người nhẹ dạ và những nhà 
quảng cáo có óc sáng tạo nhưng vô 
lương tâm đón nhận.

Các nhà quảng cáo sử dụng “Giáng 
Sinh trong tháng Bảy” cho chiến dịch 
mùa đông hay mùa hè – tùy theo quý vị 
ở Nam hay Bắc Bán Cầu – để thúc đẩy 
doanh số bán sản phẩm của họ.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một 
công cụ tiếp thị khôn khéo, được các cửa 
hàng bách hóa ủng hộ nhiệt liệt – [vì có 
thể] cung cấp những món quà “Giáng 
Sinh” đặc biệt trong suốt tháng Bảy và 
thậm chí là trong thời gian dài hơn.

Chỉ là một cơ hội thu lợi nhuận
Ở Nam Bán Cầu, các tháng mùa đông 
là tháng Sáu, tháng Bảy, và tháng Tám. 

Ở một mức độ nào đó, có thể nói lễ hội 
“Giáng Sinh trong tháng Bảy” ở Nam Bán 
Cầu được phỏng theo thời tiết mùa đông, 
và đôi khi có băng giá và tuyết rơi, của lễ 
Giáng Sinh thực sự ở Bắc Bán Cầu.

Nhưng chưa chắc một sự kiện “Giáng 
Sinh trong tháng Bảy” sẽ là hợp lý ở Bắc 
Bán Cầu, nơi có thể nóng vào tháng Bảy 

– năm nay ở Âu Châu đặc biệt nóng, với 
nhiệt độ vượt quá 40°C (104°F), ngay cả 
ở Vương quốc Anh.

Truyền thống mới này dường như đã 
lan rộng sang các tháng khác. Đôi khi 
nó bắt đầu vào tháng Sáu, và có bằng 
chứng rằng, ở một số quốc gia nó cũng 
được tổ chức vào tháng Tám và thậm 
chí là tháng Chín. Giáng Sinh thực tế 
đã trở thành một sự kiện hái ra tiền kéo 
dài suốt năm. Ví dụ, một lễ hội Giáng 
Sinh mùa hè vừa được tổ chức ở Ý hôm 
25/06 vừa rồi.

Tất nhiên, rất khó, thậm chí là phản 
tác dụng, để chống lại các sự kiện “Giáng 
Sinh trong tháng Bảy”. Đó là do sức 
mạnh quảng cáo đã ảnh hưởng một cách 
thành công đến hành vi mua sắm của 
mọi người và chẳng đoái hoài gì đến ý 
nghĩa sâu xa hơn của Giáng Sinh. Động 
cơ chính để quảng bá các sự kiện “Giáng 
Sinh trong tháng Bảy” là tạo ra lợi nhuận 
cho các công ty.

Mất đi ý nghĩa thực sự
Thế nhưng chiến dịch này không thừa 
nhận ý nghĩa thực sự và tầm ảnh hưởng 
vẫn tiếp diễn của Giáng Sinh – lễ kỷ 

niệm ngày Chúa Jesus Christ giáng sinh.
Giờ đây, Giáng Sinh đã bị biến thành 

một lễ hội thế tục, mất đi mối liên hệ 
với các nền tảng Cơ Đốc Giáo của ngày 
lễ này. Thật đáng buồn. Việc thiếu, 
hoặc không sẵn lòng, truyền đạt thông 
điệp thực sự của lễ Giáng Sinh đến một 
thế giới ngày càng trần tục hóa đang 
làm giảm tầm quan trọng của hòa bình 
và sự chung lòng – trong một thế giới 
đầy nguy hiểm và biến động – đồng thời 
làm xói mòn các nền tảng Cơ Đốc Giáo 
của luật phổ thông.

Chủ nghĩa thế tục sẽ lên ngôi bất 
cứ khi nào ý nghĩa thực sự của ngày lễ 
Giáng Sinh không còn được nhận thức rõ 
hoặc bị những khẩu hiệu quảng cáo hời 
hợt rẻ tiền làm lu mờ. Trong hoàn cảnh 
như vậy, chủ nghĩa thế tục ngày càng 
bám rễ trong xã hội và tôn giáo thì bị thay 
thế để phục vụ lợi ích của đám đông.

Tuy nhiên, các sự kiện Giáng Sinh 
vẫn có thể hữu ích nếu chúng thúc đẩy 
tình bạn giữa người với người và đem lại 
một chút hòa bình nhỏ nhoi, ngay cả khi 
chỉ là tạm thời.

Nhưng trong phân tích cuối cùng, 
như đã thấy trong bộ phim nói trên, 
thông điệp vẫn là “Giáng Sinh trong 
tháng Bảy” chỉ là một cách kiếm tiền 
lừa đảo và thô thiển trong một thế giới 
hướng đến lợi nhuận.

Do đó, đã đến lúc khôi phục ý nghĩa 
thực sự của Giáng Sinh vào ngày 25/12 
và không đầu hàng trước ảnh hưởng 
ngày càng tăng của các khẩu hiệu quảng 
cáo bóng bẩy!

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

Ông Gabriël A. Moens là giáo sư luật 
danh dự tại Đại học Queensland, và từng 
là phó hiệu trưởng và trưởng khoa tại 
Đại học Murdoch. Năm 2003, ông Moens 
được thủ tướng trao tặng Huân chương 
Thế kỷ Úc cho những hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục. 

Minh Ngọc biên dịch

‘Giáng Sinh trong tháng Bảy’ phớt lờ ý nghĩa thực sự của ngày lễ
DAN KITWOOD/GETTY IMAGES

Một nhân viên cầm một món trang trí Giáng Sinh tại 
cửa hàng bách hóa Selfridges ở London, Anh, vào ngày 
28/07/2011.

Biểu trưng của tổ chức American Majority Project. 
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Nền giáo dục mới ở 
Hồng Kông: Học về 
trách nhiệm công dân, 
thay vì quyền công 
dân, để dưỡng thành 
các tiểu phấn hồng 
(những người trẻ tuổi 
ủng hộ Trung Cộng)

HANS YEUNG
 
Hôm 16/07, Liên đoàn 
Lao động Giáo dục 
Hồng Kông đã cử hành 
lễ khai mạc Diễn đàn 

Thượng đỉnh Giáo dục 
Chủ nghĩa Ái Quốc và 

Trung tâm Giáo dục Ái Quốc, với sự 
tham dự của hơn 300 hiệu trưởng cùng 
đại diện của các cơ quan tài trợ trường 
học và các tổ chức giáo dục.

Hai vị khách đầu tiên được đề cập 
trong bài diễn văn của Trưởng đặc khu 
Lý Gia Siêu (John Lee Ka-Chiu) là ông 
Dương Nghĩa Thụy (Yang Yirui), Đặc 
phái viên của Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc tại Hồng Kông và ông Tưởng 
Kiến Sương (Jiang Jianxiang), Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Công 
nghệ của Văn phòng Liên lạc Chính 
phủ Nhân dân Trung ương tại Đặc khu 
Hành chính Hồng Kông.

Chúng ta không thể không đặt 
câu hỏi: Liệu sự tham gia của những 
người có vai vế trong Văn phòng Liên 
lạc có ảnh hưởng đến hình ảnh của 
“một quốc gia, hai chế độ” khi giáo 
dục là một vấn đề tự chủ của Hồng 
Kông hay không?

Trong thời đại “Tân Hồng Kông” thì 
câu hỏi này đã trở nên vô nghĩa. Ngay 
từ những năm 1980, các quan chức của 
Văn phòng Liên lạc (rồi sau đó là Tân 
Hoa Xã, hay Thông tấn xã Tân Hoa) đã 
công khai nhấn mạnh rằng giáo dục là 
“binh gia tất tranh chi địa” (tạm dịch: 
nơi mà mọi nhà binh đều phải đánh).

Hồng Kông ngày nay không còn 
giống như Hồng Kông của mười năm 
về trước, và “quyền cai trị toàn diện” 
(quanmian guanzhiquan) của Bắc Kinh 
đã vượt lên trên tất cả.

Một thập niên trước, vào năm 2012, 
nền giáo dục quốc gia đã đặt dư luận 
vào một phen huyên náo. Chính phủ 
đã ra lệnh thiết lập một chương trình 
Giáo dục Đạo đức và Quốc dân độc 
lập. Trung tâm Dịch vụ Giáo dục Quốc 
dân do chính phủ hậu thuẫn đã xuất 
bản cuốn Cẩm nang hướng dẫn giảng 
dạy về mô hình quốc gia kiểu mẫu của 
Trung Quốc, trong đó có chứa thành 
kiến   rõ ràng, chẳng hạn như gọi chế 
độ cộng sản Trung Quốc là “tiến bộ, 

vô tư, và đoàn kết”, gọi nền chính trị 
Mỹ là “chính đảng ác đấu, nhân dân 
đương tai” (tạm diễn nghĩa: một cuộc 
đấu tranh ác liệt giữa các đảng phái 
chính trị và là một thảm họa đối với 
người dân).

Tất cả những điều này đã kích 
khởi một làn sóng phản đối kịch liệt 
của công chúng. Các nhóm như Học 
Dân Tư Triều (tạm dịch: Phong trào tư 
tưởng của những người học thức) và 
Hội Cha mẹ Quan tâm đến Giáo dục 
Quốc dân đã biểu tình trong suốt mùa 
hè, tổ chức các cuộc tuần hành, chiếm 
giữ trụ sở chính phủ, biểu tình bãi 
khóa, và tuyệt thực.

Vào tối ngày 07/09/2012, 120,000 
người đã tập trung tại trụ sở của chính 
phủ. Cuối cùng, chính phủ đã nhượng 
bộ và thông báo vào ngày hôm sau 
rằng sẽ không có thời gian biểu cho 
việc thực hiện môn giáo dục quốc dân, 

và các trường có thể tự mình quyết 
định xem có dạy môn giáo dục quốc 
dân hay không.

Ngày hôm nay của mười năm sau, 
với sự sụp đổ của xã hội dân sự và 
sự nín lặng hoàn toàn theo Luật An 
ninh Quốc gia, ông Lý Gia Siêu (John 
Lee) có thể nói một cách chẳng kiêng 
dè trong bài diễn văn của mình rằng 
chính quyền sẽ “uốn nắn những giá 
trị quan lệch lạc của giới trẻ, kể các 
câu chuyện tốt của Trung Quốc, kể 
các câu chuyện tốt của Hồng Kông, 
một cách nghiêm khắc, cứng rắn, và 
chính nghĩa.”

Cái gọi là “chính nghĩa” (đạo lý có 
lợi cho nhân dân) ấy đã được thể hiện 
rõ ràng trong một số sách giáo khoa 
mới về Phát triển Xã hội và Công dân: 
Hồng Kông chưa từng là một thuộc 
địa, học sinh sẽ chỉ học về trách nhiệm 
công dân chứ không học về quyền công 
dân, và Trung Quốc không có nhiều 
vấn đề như mọi người vẫn nghĩ. Nếu 
học sinh tiếp thu toàn bộ những thông 
tin đó, thì một thế hệ mới của “các tiểu 
phấn hồng” (những người Hoa trẻ tuổi 
ủng hộ Trung Cộng) ngây thơ trong 
sáng sẽ sắp sửa xuất hiện.

Giáo dục công dân kiểu này là 
một bước đại thụt lùi. Tôi có một bản 
sao của cuốn sách giáo khoa “Công 
Dân Mới Trong Trường Trung học” 
được xuất bản ở Trung Quốc trong 
thời kỳ “cai trị phản động của Quốc 
Dân Đảng” (những năm 1930). Các 
chương mục trong sách này thảo 
luận về các vấn đề như dân số, nông 
nghiệp, đời sống người lao động, thị 
trường việc làm, và hôn nhân; nói 
cách khác, cuốn sách này nghiên cứu 
thảo luận, thay vì tránh né [đề cập 
đến] các vấn đề của Trung Quốc.

Đồng thời, khi bàn về chính trị, 
cuốn sách này cũng thảo luận về cả 
nền dân chủ lẫn chế độ độc tài. Mặc 
dù trong đó rõ ràng là ca ngợi chính 

phủ Quốc Dân Đảng, nhưng cũng 
không né tránh các khái niệm chính 
trị căn bản.

‘Kể tốt’ (shuohao) không phải là 
một khái niệm giáo dục, mà là tuyên 
truyền chính trị. Giáo dục ở Hồng 
Kông luôn nhấn mạnh “kiến thức 
mang tính xây dựng”, chứ không phải 
“kể tốt”. Chú trọng quá mức vào việc 
kể tốt những câu chuyện chẳng khác 
nào nói là, “anh nhìn xem, tôi không 
khách quan đâu, tôi ở đây để tẩy não 
anh đấy.”

Trong thời đại an ninh quốc gia 
mới, nơi mà tất cả chúng ta đều được 
yêu cầu học hỏi “các bài diễn văn 
quan trọng” của “nhà lãnh đạo nhân 
dân”, các lối viết sáo mòn, rập khuôn 
rỗng tuếch của đảng sẽ tạo ra một môi 
trường học tập chỉ một chiều (one-
voice learning) mà không có tư duy 
phản biện, trong bối cảnh kể tốt các 
câu chuyện như được yêu cầu trong các 
trường tiểu học và trung học ở Hồng 
Kông. Chẳng lẽ thế hệ tiếp theo của 
chúng ta sẽ chỉ toàn là “các tiểu phấn 
hồng” hay sao?

Nhìn ở một góc độ lạc quan, thì có 
thể có một số người như ông Lương 
Khải Siêu. Là người tiên phong của 
phong trào cải cách vào cuối triều đại 
nhà Thanh, ông Lương Khải Siêu ban 
đầu là một sĩ tử có thành tích cao trong 
viết văn bát cổ, đã đỗ tú tài trong kỳ thi 
cấp tỉnh năm 16 tuổi.

Chỉ đến khi gặp được ông Khang 
Hữu Vi, một bậc thầy về kinh điển 
Nho giáo và là người đi đầu về phái 
tân học của phương Tây, người có kiến   
thức được ví như “tiếng đại hải triều, 
và tiếng sư tử hống”, ông Lương Khải 
Siêu mới bàng hoàng nhận ra mình 
đã tự đắc với cái chỉ là “cựu học trăm 
năm vô dụng”.

Sau đó, ông xin từ chức tại Học Hải 
Đường (Xuehai Tang), một trường học 
truyền thống tinh hoa, và xin vào làm 
trong Vạn Mộc Thảo Đường (Wanmu 
caotang) của ông Khang Hữu Vi. Gia 
tài văn chương đồ sộ của ông Lương 
Khải Siêu đã mở mang trí tuệ và đem 
sự hiện đại đến cho người Trung Quốc.

Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó 
trong tương lai, những người giống 
như ông Lương Khải Siêu sẽ một lần 
nữa khai mở trí tuệ cho người dân 
Hồng Kông.

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

Ông Hans Yeung là cựu quản lý tại 
Cơ quan Kiểm tra và Đánh giá Hồng 
Kông, chuyên về đánh giá lịch sử. Ông 
cũng là một nhà sử học chuyên về lịch sử 
Hồng Kông và Trung Quốc hiện đại. Quý 
vị có thể liên lạc với ông qua thư điện tử: 
hku313@gmail.com
 
Hồng Ân biên dịch

BY IMAGE POINT FR/SHUTTERSTOCK

SUNG PI-LUNG/THE EPOCH TIMES

VINCENT YU/AP PHOTO

Viêm tuyến tiền liệt có thể rất khó chịu hoặc có thể không có triệu chứng.

25 
PHẦN TRĂM
Nam giới ở mọi lứa tuổi 
dễ bị viêm tuyến tiền liệt, 
trong đó 25% là nam giới 
trẻ và trung niên.

1. ONLINE:
www.epochtimesviet.com

2. BY PHONE/Call:

(626) 618-6168
(714) 356-8899

3. BY MAIL :
Fill out the form to the right 
and mail it to / Xin điền mẫu 
bên cạnh và gửi đến:

Epoch Times Tieng Viet
10962 Main Street, Ste 101,
El Monte, CA 91731

Weekly print paper to your 
home / Một tờ báo sẽ được
giao tận nhà mỗi tuần.

All subscriptions will continue 
until you request to cancel / 
Báo vẫn tiếp tục giao cho tới 
khi khách hàng yêu cầu ngưng.

NAME/Tên 

PHONE/Số phone  

ADDRESS/Địa chỉ 

CITY/Thành phố

STATE/Tiểu bang                                              ZIP/Mã vùng

EMAIL 

EPOCH TIMES TIENG VIET

3 EASY WAYS TO SUBSCRIBE/Có thể đặt báo qua:
Normal delivery/Gửi thường (khoảng 6–7 ngày sẽ nhận được báo)

6 months for $59

❒  

❒  

❒ 12 months for $104❒
❒

Fast delivery/Gửi nhanh (khoảng 2–4 ngày sẽ nhận được báo)
3 months for $45❒ 6 months for $89❒ 12 months for $175❒

❒

PAY BY CHECK/Trả bằng chi phiếu
(Payable to /Trả cho: Epoch Times Tieng Viet)

    
USE MY CREDIT CARD/Dùng thẻ tín dụng

      VISA               MasterCard             Discover

Yes, I’d like to subscribe for/Vâng, tôi muốn đặt báo:

❒  ❒  ❒       

Card number/Số thẻ:

Signature/Chữ ký: 

Exp.date/Ngày hết hạn:

CVC # (REQUIRED) /Số CVC (bắt buộc):

CHÚNG TÔI ĐƯA 
NHỮNG TIN TỨC 
QUAN TRỌNG, 
TRUNG THỰC VÀ 
TRUYỀN THỐNG

www.EpochTimesViet.com

liệt trước đó, phát triển nhiễm trùng 
tiểu, sử dụng ống thông tiểu hoặc các thủ 
thuật tiết niệu khác, tuyến tiền liệt mở 
rộng, có bất thường về cấu trúc hoặc chức 
năng đường tiết niệu, mất nước và chấn 
thương vùng chậu cục bộ.

Các dấu hiệu và triệu chứng viêm 
tuyến tiền liệt
Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm 
tuyến tiền liệt có thể thay đổi mức độ 
nghiêm trọng và sự hiện diện. Các triệu 
chứng phổ biến nhất bao gồm khó chịu, 
đau hoặc nhức ở tinh hoàn hoặc vùng 
giữa tinh hoàn, khó chịu hoặc đau ở bụng 
dưới, tiểu gấp hoặc tiểu lắt nhắt, cảm 
giác đau hoặc châm chích khi đi tiểu, 
cảm giác như thể bạn đang ngồi trên trái 
banh gôn, thiếu ham muốn tình dục và 
khó đạt được hoặc duy trì sự cương cứng.

Các thể lâm sàng của bệnh viêm 
tuyến tiền liệt

• Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn cấp 
tính: Loại ít phổ biến nhất và do nhiễm 
trùng. Loại này có thể trở nên khá 
nghiêm trọng, vì nó có khả năng lây 
lan vào máu hoặc các bộ phận khác 

của cơ thể. Các triệu chứng có thể biểu 
hiện mạnh mẽ và đột ngột. Loại này 
được xem là dễ chẩn đoán.

• Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn kinh 
niên: Khởi phát từ từ hơn, với các triệu 
chứng biểu hiện ở mức độ ít nghiêm 
trọng hơn so với dạng cấp tính. Tình 
trạng này có thể kéo dài trong thời 
gian dài hoặc có thể tái phát sau khi 
điều trị.

• Viêm tuyến tiền liệt không do vi khuẩn 
kinh niên: Còn được gọi là hội chứng 
đau vùng chậu kinh niên và viêm 
tuyến tiền liệt mà không có nguyên 
nhân rõ ràng cho sự xuất hiện của nó. 
Dạng này được xem là loại viêm tuyến 
tiền liệt phổ biến nhất, với các triệu 
chứng có thể không đổi hoặc thỉnh 
thoảng bùng phát. Các xét nghiệm 
chẩn đoán có thể cho thấy các tế bào 
miễn dịch trong nước tiểu hoặc tinh 
dịch, nhưng không tìm thấy vi khuẩn.

• Viêm tuyến tiền liệt không có triệu 
chứng: Biểu hiện không có triệu 
chứng, nhưng trên các xét nghiệm 
chẩn đoán mô tuyến tiền liệt, có các 
tế bào chống nhiễm trùng. Chẩn đoán 
này thường được phát hiện khi khám 
định kỳ và được phát hiện tình cờ khi 
điều trị một vấn đề khác.

Chẩn đoán và điều trị viêm
tuyến tiền liệt
Nếu bạn phát hiện bất kỳ triệu chứng 
nào của viêm tuyến tiền liệt hoặc bác sĩ 
nghi ngờ bạn bị bệnh này, bạn sẽ được 
giới thiệu đến bác sĩ tiết niệu để xác định 
chẩn đoán. Bạn sẽ được khám sức khỏe 
tổng thể để loại trừ các nguyên nhân 
khác khiến tuyến tiền liệt bị viêm. Ngoài 
ra, bạn cần xét nghiệm nước tiểu. Sau 
đây là các xét nghiệm chẩn đoán có thể 
được sử dụng:

• Xét nghiệm nước tiểu: Tìm dấu hiệu 
nhiễm trùng

VICTOR MARCHIONE 

V
iêm tuyến tiền liệt 
(Prostatitis) gây tiểu đau 
và nhiễm trùng đường tiết 
niệu (UTIs) làm tăng nguy 
cơ phát triển tình trạng này. 

Viêm tuyến tiền liệt có thể được gọi là một 
bệnh nhiễm trùng của tuyến tiền liệt, 
nhưng tình trạng viêm không có nhiễm 
trùng rõ rệt thường gặp hơn. Khoảng 
5–10% các trường hợp viêm tuyến tiền 
liệt là do nhiễm vi khuẩn, nhưng may 
mắn là tình trạng viêm không dẫn đến 
tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Nam giới ở mọi lứa tuổi dễ bị viêm 
tuyến tiền liệt, trong đó 25% là nam giới 
trẻ và trung niên.

Có ba loại viêm tuyến tiền liệt chính: 
viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn, 
viêm tuyến tiền liệt kinh niên do vi 
khuẩn và viêm tuyến tiền liệt kinh niên 
không do vi khuẩn. Viêm tuyến tiền liệt 
cấp tính do vi khuẩn là một bệnh nhiễm 
trùng do vi khuẩn gây ra viêm nhiễm, 
thường không phổ biến nhưng có các 
triệu chứng nghiêm trọng. Viêm tuyến 
tiền liệt kinh niên do vi khuẩn xảy ra 
do nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát 
xâm nhập vào tuyến tiền liệt. Các triệu 
chứng có thể tương tự như viêm tuyến 
tiền liệt cấp tính do vi khuẩn nhưng ít 
nghiêm trọng hơn và thay đổi. Cuối 
cùng, viêm tuyến tiền liệt kinh niên 
không do vi khuẩn là dạng viêm tuyến 
tiền liệt phổ biến nhất, với biểu hiện đau 
vùng chậu và tiết niệu trong ít nhất từ   ba 
đến sáu tháng.

Nguyên nhân và các yếu tố nguy 
cơ của bệnh viêm tuyến tiền liệt 
Viêm tuyến tiền liệt có thể do vi khuẩn 
xâm nhập vào tuyến tiền liệt từ đường 
tiết niệu hoặc từ một bệnh lây truyền 
qua đường tình dục, cụ thể là bệnh lậu, 
chlamydia hoặc HIV.

Các yếu tố nguy cơ của viêm tuyến 
tiền liệt bao gồm tiền sử viêm tuyến tiền Xem tiếp trang 30

Viêm tuyến tiền liệt
Nguyên nhân, triệu chứng, và cách điều trị tại nhà 

Hình minh họa
tuyến tiền liệt bị viêm.

SHUTTERSTOCK

Viêm tuyến tiền liệt không nguyên nhân rõ ràng được xem là bệnh phổ biến nhất. 

ANDREY_POPOV / SHUTTERSTOCK

Liệu trí tuệ còn có thể vãn hồi trong thời đại ‘tiểu phấn hồng’?

Một cậu bé cầm biểu ngữ “chống tẩy não” trong 
cuộc biểu tình ngày 29/08/2012. 

Một học sinh đặt tay lên trái tim mình trong cuộc biểu tình lên án việc cảnh sát bắn thẳng vào ngực một thiếu 
niên ở Hồng Kông ngày 02/10/2019.
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Bạn có thể đạt 
được nhiều thành 
công trong việc 
điều trị viêm 
tuyến tiền liệt
tại nhà.

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

Để giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm làm trầm trọng thêm các triệu chứng, bạn nên chủ động hoạt động 
thể chất, tránh ngồi trong thời gian dài. 

• Xét nghiệm máu: Tìm kiếm các dấu 
hiệu nhiễm trùng và các vấn đề khác 
về tuyến tiền liệt

• Sờ chẩn: bác sĩ sẽ sờ chẩn tuyến tiền liệt.
• Các xét nghiệm hình ảnh học: Có 

thể bao gồm chụp cắt lớp vi tính (CT) 
đường tiết niệu và tuyến tiền liệt hoặc 
siêu âm. 

Có nhiều lựa chọn điều trị viêm tuyến 
tiền liệt khác nhau tùy thuộc vào nguyên 
nhân. Ví dụ, nếu nguyên nhân của viêm 
tuyến tiền liệt là do vi khuẩn, bác sĩ sẽ kê 
đơn thuốc kháng sinh. Các lựa chọn điều 
trị khác bao gồm thuốc chẹn alpha, chất 
chống viêm, xoa bóp tuyến tiền liệt và 
các phương pháp điều trị khác hiện đang 
được nghiên cứu, chẳng hạn như liệu 
pháp nhiệt hoặc thuốc có thành phần 
thực vật cụ thể.

Hỗ trợ điều trị viêm tuyến tiền 
liệt tại nhà 
Có những cách hỗ trợ điều trị tại nhà 
mà bạn có thể sử dụng trong bệnh viêm 
tuyến tiền liệt:

• Uống hỗn hợp thảo mộc goldenseal: 
Chứa các đặc tính kháng khuẩn và 
kháng sinh mạnh giúp giảm viêm

• Ăn cà chua thường xuyên: Cà chua 
chứa chất chống oxy hóa giúp chống 
lại nhiễm trùng; đồng thời cũng chứa 
bioflavonoid lycopene, giúp giảm số 
lần đi tiểu.

• Uống nhiều nước: Giúp cơ thể loại bỏ 
chất thải độc hại và chất độc.

• Hạt mè ngâm qua đêm và nhai vào 

buổi sáng: Có thể giúp giảm các triệu 
chứng của viêm tuyến tiền liệt.

• Uống nước ép rau có cần tây, cà rốt và 
rau spinach hai lần một ngày có thể 
giúp làm giảm các triệu chứng của 
viêm tuyến tiền liệt.

• Uống bổ sung thảo mộc cỏ đuôi ngựa 
(horsetail herb supplement) trong 
thời gian ngắn: Được xem là phương 
pháp chữa bệnh tự nhiên cho bệnh 
viêm tuyến tiền liệt nhưng có thể gây 
thiếu hụt thiamine và potassium nếu 
dùng lâu dài.

• Ăn nho đỏ và các loại trái cây khác 
thường xuyên: thành phần lycopene 
trong các loại trái cây này có thể giúp 
giảm bớt kích ứng tuyến tiền liệt.

• Ăn hạt dưa hấu nguyên hoặc ở dạng 
bột: Hạt dưa hấu chứa các acid béo 
không bão hòa giúp cân bằng độ pH 
trong bàng quang và đường tiết niệu.

• Uống thuốc giảm đau mua không cần 
toa (over the counter): Có thể giúp 
điều trị cơn đau liên quan đến viêm 
tuyến tiền liệt.

• Dùng nhiều thực phẩm giàu chất xơ: 
Có thể giúp chống lại nhiễm trùng.

• Chủ động hoạt động thể chất, tránh 
ngồi trong thời gian dài: Giúp ngăn 
ngừa tình trạng viêm nhiễm làm trầm 

trọng thêm các triệu chứng.
• Tránh rượu, caffeine và thức ăn cay vì 

có thể gây kích ứng tuyến tiền liệt và 
bàng quang, làm các triệu chứng trở 
nên tồi tệ hơn.

• Hãy kiểm soát căng thẳng và lo lắng, 
vì trạng thái này có thể làm trầm trọng 
thêm các triệu chứng.

• Hạt bí ngô: Giàu acid béo không bão 
hòa, rất cần thiết để duy trì tuyến tiền 
liệt khỏe mạnh.

• Nước ép cà rốt: Một phương thuốc 
tuyệt vời được thực hiện hai lần một 
ngày cho bệnh viêm tuyến tiền liệt và 
các bệnh tuyến tiền liệt khác.

• Quả cranberries: Giàu chất chống 
oxy hóa và các hợp chất tự nhiên 
khác có tác dụng điều trị rối loạn 
đường tiết niệu.

Bằng cách tuân thủ kế hoạch mà bác 
sĩ đã đưa ra, cùng với các biện pháp khắc 
phục tại nhà này, bạn có thể đạt được 
nhiều thành công trong việc điều trị 
viêm tuyến tiền liệt.

Bài báo này được đăng lần đầu tại 
BelMarraHealth.com 

Thu Anh biên dịch

Viêm tuyến tiền liệt: 
Nguyên nhân, triệu 
chứng, và cách điều 
trị tại nhà 
Tiếp theo từ trang 29

DEBORAH MITCHELL

Loãng xương là một tình trạng 
mất tính toàn vẹn của xương 
do cấu trúc xương bị phá vỡ 
dẫn đến gãy xương. Loãng 

xương có thể phòng ngừa và thậm 
chí hồi phục một cách tự nhiên mà 
không cần sử dụng thuốc kê đơn. 

Căn bệnh này – thường gặp ở phụ 
nữ sau mãn kinh nhưng cũng xuất 
hiện ở nam giới – có thể cải thiện thông 
qua việc thay đổi lối sống và bổ sung 
dinh dưỡng. Bạn thực hiện những thay 
đổi này trong cuộc sống của mình càng 
sớm thì xương của bạn sẽ được cải 
thiện càng nhanh chóng.

Năm mươi phần trăm phụ nữ bị 
loãng xương ở độ tuổi 60, và 20% phụ 
nữ sẽ trải qua một lần gãy xương hông 
trong cuộc đời của mình. Mặc dù loãng 
xương thường được xem là bệnh của 
phụ nữ, nhưng cũng có 30% trường hợp 
xảy ra ở nam giới, và 50% nam giới bị 
gãy xương hông đã qua đời trong vòng 
một năm sau sự cố đó.

Nguyên nhân nào gây ra bệnh 
loãng xương?
Các nguyên nhân chính của loãng 
xương bao gồm thiếu vận động thể 
chất, lão hóa, mất cân bằng hormone, 
không đủ hoặc thiếu vitamin D, căng 
thẳng cảm xúc, sử dụng lâu dài một số 
loại thuốc (ví dụ như thuốc lợi tiểu [quai 
Henle], heparin, thuốc kháng acid chứa 
nhôm, hóa trị liệu, methotrexate), và 
thiếu dinh dưỡng – đặc biệt là calcium 
và magnesium.

Chúng ta có thể điều trị hiệu quả 
và thậm chí phục hồi tình trạng mất 
xương bằng cách đưa một số loại thực 
phẩm vào các bữa ăn hàng ngày. Ngoài 
ra, tránh các mặt hàng thực phẩm và 
thức uống cụ thể, đồng thời sử dụng các 
chất bổ sung khi cần thiết. Dưới đây là 
một số cách tự nhiên để đảo ngược căn 
bệnh này. 

1. Cung cấp vitamin K
Mặc dù thường liên quan đến sự đông 
máu, nhưng vitamin K cũng đóng vai 
trò quan trọng trong sức khỏe xương 
và bệnh loãng xương. Theo một bài 
viết hồi tháng 05/2017 trên tạp chí 
Metabolism, “hiện có một số nghiên 
cứu ủng hộ chức năng quan trọng của 
vitamin K trong việc cải thiện sức khỏe 
xương.” Vitamin này cần thiết để tạo 
thành một loại protein quan trọng cho 
sự hình thành xương.

Vitamin K có hai dạng: K1 và K2. 
Nguồn thực phẩm cung cấp vitamin K1 
tốt nhất là các loại rau lá xanh, sau đó 
đến các loại rau họ cải (ví dụ: bông cải 
xanh, mầm bắp cải Brussel, bắp cải). 
Thực phẩm chứa vitamin K2 bao gồm 
thịt, cá, và thực phẩm lên men như sữa 
chua kefir (chứa nhiều men vi sinh), 
phô mai sống (phô mai được làm từ 
sữa tươi chưa tiệt trùng), dưa cải bắp 
(sauerkraut) và tempeh (một loại đậu 
hũ lên men).

Bạn nên kết hợp dùng nhóm thực 
phẩm có K1 với nhóm có K2 mỗi ngày 

để giúp sức khỏe xương tối ưu. Nếu bạn 
cần bổ sung thêm vitamin K, hãy xem 
xét sử dụng các chất bổ sung. 

2. Kích thích rung động
Khi xem xét các tài liệu, các nhà 
nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rung 
động kích thích sự hình thành xương 
bằng cách tăng mức độ testosterone và 
hormone tăng trưởng, từ đó giúp ngăn 
ngừa loãng xương. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy rung động cũng có thể điều trị 
đau do loãng xương cũng như tăng sức 
mạnh cơ bắp, phối hợp thần kinh cơ, và 
khả năng thăng bằng.

Một cách để tận hưởng những lợi 
ích của rung động tại nhà là sử dụng 
bệ hoặc tấm rung. Sử dụng các thiết bị 
này từ 5 đến 20 phút mỗi ngày có thể 
cải thiện mật độ xương.

3. Tránh một số loại thực phẩm và 
thức uống
Nên tránh hoặc hạn chế tối đa một số 
thực phẩm và thức uống đã được chứng 
minh là góp phần vào sự phát triển của 
bệnh loãng xương, bao gồm:

• Rượu: Làm tăng tình trạng viêm có 
thể dẫn đến nhiều calcium trôi ra 
khỏi xương

• Thức uống có ga chứa đường: đường 
làm tăng tình trạng viêm và hàm 
lượng phosphorus cao trong nước giải 
khát sẽ lấy calcium ra khỏi xương

• Caffeine: kích thích quá trình mất 
xương

• Thịt chế biến hoặc thịt đỏ: dẫn đến 
mất xương.

4. Hãy tin tưởng vào calcium và 
vitamin D
Hầu hết mọi người đều biết rằng 
calcium cần thiết cho một bộ xương 
chắc khỏe, nhưng điều quan trọng 
là bạn phải bổ sung thêm cả vitamin 
D. Một đánh giá trên 53 thử nghiệm 
cho thấy sự kết hợp giữa calcium và 
vitamin D rất hữu ích trong việc ngăn 
ngừa gãy xương hông hoặc bất kỳ loại 
gãy xương nào trong khi chỉ riêng 
vitamin D thì không. Bác sĩ Axe đề 
nghị uống 1000 mg calcium citrate (để 
hấp thụ tốt nhất) và 5,000 IU vitamin 
D3 để giúp hấp thu calcium.

Bạn cũng có thể nhận được vitamin 
D từ việc dành một khoảng thời gian 
thoải mái [để tắm nắng] dưới ánh 
nắng mặt trời. Nói chung, 15 đến 20 
phút tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà 
không dùng kem chống nắng, 3-4 lần 
một tuần là đủ để bổ sung vitamin D 
cho cơ thể.

5. Đừng quên magnesium
Để calcium được chuyển hóa tối ưu, 
bạn cần bổ sung đủ lượng khoáng chất 
magnesium mỗi ngày. Tỷ lệ calcium và 
magnesium thường được đề nghị là 2:1, 
có nghĩa là bạn cần tiêu thụ 500 mg 
magnesium mỗi ngày. Các dạng được 
hấp thụ tốt nhất là magnesium citrate, 
clorua, và chelate. Thực phẩm nhiều 
magnesium bao gồm rau lá xanh, các 

loại đậu, chuối, bơ, các loại hạt (nuts, 
seeds) và ngũ cốc nguyên hạt.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh 
tầm quan trọng của magnesium trong 
việc hỗ trợ và duy trì sức khỏe xương 
và ngăn ngừa loãng xương. Ví dụ, một 
nghiên cứu trên Tập san Nutrients đã 
ghi nhận rằng “việc kiểm soát chặt chẽ 
cân bằng nội môi magnesium có vẻ rất 
thiết yếu đối với sức khỏe của xương” 
và sự thiếu hụt khoáng chất này “góp 
phần trực tiếp gây ra loãng xương bằng 
cách tác động lên sự hình thành tinh 
thể và các tế bào xương.”

6. Bổ sung stronti
Stronti là một nguyên tố kim loại mà 
cơ thể hấp thụ và sử dụng như calcium; 
do đó, khoáng chất này có thể giúp cải 
thiện mật độ xương. Stronti có sẵn ở 
hai dạng: citrate và ranelate. Strontium 
citrate được tìm thấy trong hầu hết các 
chất bổ sung, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, trong 
khi strontium ranelate được bán dưới 
dạng thuốc kê toa ở Úc và Âu Châu.

Mặc dù hầu hết các nghiên cứu đã 
được thực hiện với strontium ranelate, 
nhưng cũng có các báo cáo về strontium 
citrate. Một thử nghiệm đối chứng 
ngẫu nhiên, mù đôi kéo dài một năm 
được tiến hành trên phụ nữ mãn kinh 
có nguy cơ loãng xương (khi mật độ 
xương thấp nhưng chưa đến mức loãng 
xương). Những phụ nữ dùng kết hợp 
melatonin, strontium citrate, vitamin 
D3 và vitamin K2  (MSDK) cho thấy 
mật độ khoáng xương cải thiện đáng 
kể so với những phụ nữ dùng giả dược.

Một số chất bổ sung calcium cũng 
chứa strontium citrate, nhưng bạn 
cũng có thể bổ sung stronti riêng. Bác 
sĩ Axe khuyên bạn nên tiêu thụ 680 mg 
stronti mỗi ngày.

7. Tập tạ
Đã đến lúc lấy những quả tạ ra và bắt 
đầu tập nâng. Tương tự như cơ bắp, khi 
xương bị căng thẳng (buộc phải chịu 
nhiều trọng lượng hơn so với khi hoạt 
động bình thường), chúng sẽ trở nên 
chắc khỏe hơn. Bạn không cần phải 
tham gia một phòng tập thể dục (gym), 
nhưng nếu muốn bạn vẫn có thể tham 
gia. Sử dụng tạ tay, máy tập tạ, và dây 
thun tại nhà có thể hữu ích nếu bạn tập 
hai đến ba lần một tuần. 

Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến   
của một huấn luyện viên thể dục có 
chuyên môn, chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe, hoặc nhà vật lý trị liệu trước khi 
bắt đầu chương trình tập tạ – đặc biệt 
nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào 
và/hoặc đang dùng thuốc, hoặc nếu bạn 
đã không tập thể dục trong một thời gian.

Bài viết trên được xuất bản lại từ 
NaturalSavvy.com

Deborah Mitchell là người viết về sức 
khỏe, có đam mê về môi trường và động 
vật. Cô là tác giả, đồng tác giả của hơn 
50 cuốn sách và hàng nghìn bài báo 
về nhiều chủ đề. Bài viết này ban đầu 
được xuất bản trên NaturalSavvy.com.

Tân Dân biên dịch 

MARGARET TREY 
 

Bạn có thường xuyên phải vật lộn với 
cơn thèm đường vào buổi chiều? Có 
thể món nước hầm rau củ ngon ngọt, 
đậm đà từ bắp cải, cà rốt, bí ngô, và 
hành tây sẽ giúp bạn phần nào thoát 
khỏi tình trạng khó chịu này.

Vào giữa buổi chiều, bạn thường 
cảm thấy bồn chồn và khó tập trung 
vào công việc. Bạn cảm thấy khó cưỡng 
lại sự thôi thúc tìm đến cây kẹo, thỏi 
chocolate, hoặc bất cứ món ngọt nào 
trong tầm tay của bạn. Nếu bạn thường 
xuyên phải vật lộn với cơn thèm đường 
vào buổi chiều, rất có thể bạn đang có 
một kho thức ngọt giấu trong các ngăn 
kéo bàn của mình.

Có lẽ nhiều người trong chúng 
ta đã thử vô số cách để ngăn chặn 
cơn thèm đường khó chịu này.

Về vấn đề này, chúng tôi có một 
phương cách đơn giản tại nhà – nước 
hầm rau củ ngon ngọt có thể giúp ổn 
định quá trình chuyển hóa đường, giảm 

thiểu các tác động của hạ đường huyết, 
hoặc mức đường huyết thấp, và dập tắt 
cơn thèm đường vào giữa buổi chiều. 

Tôi được giới thiệu loại thức uống tự 
làm tại nhà này từ những năm 1980, với 
tên gọi "Coca Cola thực dưỡng", khi tôi bắt 
đầu khóa đào tạo chính thức về Đông y.

Nói đào tạo chính thức là bởi vì cả 
cuộc đời tôi đều được giáo dục theo 
cách sống của Đạo gia. Ông ngoại của 
tôi là một y học gia sinh ra tại Trung 
Hoa vào cuối triều đại nhà Thanh ở thế 
kỷ 19. Ông đã truyền lại vô số bài thuốc 
Đông y cho mẹ tôi, và sau đó bà đã dạy 
lại tôi.

“Coca Cola thực dưỡng" được chế 
biến từ bốn loại rau củ ngọt khác nhau 
– gồm cà rốt, bắp cải, bí ngô và hành 
tây vàng – cung cấp cho cơ thể nhiều 
loại đường tự nhiên có trong rau củ. Để 
làm thức uống này, bạn cần có những 
nguyên liệu sau:

• 1/4 chén cà rốt
• 1/4 chén bắp cải

• 1/4 chén bí ngô hoặc bí đao
• 1/4 chén hành tây
• 4 chén nước 

Bào hoặc cắt nhỏ rau củ. Đun sôi 
nước bằng nồi thủy tinh hoặc nồi 
không gỉ cỡ vừa. Tiếp theo, cho rau vào 
nồi và để mở nắp. Đợi khi sôi thì giảm 
lửa nhỏ xuống. Sau đó đậy nắp và hầm 
trong khoảng 20 đến 30 phút.

Lọc bã rau, hoặc để nguyên và uống 
luôn khi nóng hoặc để nguội ở nhiệt độ 
phòng. Cho phần nước hầm còn lại vào 
lọ thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh.

Cách làm loại thức uống bổ dưỡng 
này thì rất đơn giản, nhưng thành 
thực mà nói, bào và cắt rau thành từng 
miếng cực nhỏ là công đoạn rất tốn 
thời gian.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tính 
đến việc nghe bài hát mình yêu thích 
khi đó. Và nếu bạn thực sự quyết tâm 
đi tìm một cách tự nhiên để loại bỏ 
chứng nghiện đường, bạn sẽ có đủ ý chí 
để cắt nhỏ rau củ khoảng hai lần một 

tuần. Một khi bạn đã hình thành thói 
quen và bắt đầu cảm nhận được tác 
dụng chữa trị của món “Coca cola thực 
dưỡng”, bạn sẽ có động lực để duy trì 
thói quen này hàng tuần.

Hầu hết mọi người chỉ uống nước 
rau và vứt phần bã hoặc dùng làm phân 
bón. Tuy nhiên, bạn cũng có thể để lại 
rau trong nước hầm và ăn luôn cả bã 
rau. Hoặc bạn có thể lọc và giữ lại bã 
rau để làm các món ăn khác như súp, 
món hầm, hoặc chả chay. Có vô số cách 
hay để tận dụng bã rau, tuỳ thuộc vào 
thời gian và sự sáng tạo của bạn.

 Một số trường phái tin rằng phần 
lớn lợi ích của thức uống này chỉ nằm 
ở nước hầm. Một số khác lại tin rằng 
việc chỉ uống nước hầm rau sẽ làm 
tăng đường máu, gây hạ đường huyết 
trở lại, nhưng nếu ăn cả bã rau, chất 
xơ được hấp thụ sẽ giúp ổn định và 
điều chỉnh lượng đường trong máu.

Lời khuyên của tôi là hãy làm 

7 cách tự nhiên ngăn ngừa bệnh loãng xương

Kiềm chế cơn thèm đường bằng món nước hầm rau củ

Xem tiếp trang 32

Tránh rượu, caffeine và
thức ăn cay vì có thể gây kích 

ứng tuyến tiền liệt.
SHUTTERSTOCK

Uống nhiều nước
giúp cơ thể loại bỏ chất thải 

độc hại và chất độc.
RAWPIXEL.COM VIA FREEPIK

 ELLE HUGHES/ PEXELS

 SHUTTERSTOCK

Ảnh minh họa tình trạng 
xương bị loãng.
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FREEPIK ULLEO VIA PIXABAY  JCOMP VIA FREEPIK COULEUR VIA PIXABAY

Được đặt cho biệt 
danh "Coca Cola 
thực dưỡng", món 
nước hầm rau củ 
đậm đà vị ngọt từ 
bắp cải, cà rốt, bí 
ngô, và hành tây 
vàng có thể giúp 
điều chỉnh lượng 
đường trong máu. 

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.

BÁN 4 UNITS STANTON. $1,750,000. 4,360sf, 9 br, 8 ba. Xây 1975. Người thuê trả tiền 
đúng thời hạn. Cơ hội đầu tư tốt. Thu $93,600/năm.

NHÀ GARDEN GROVE. $1,150,000. 3,074 sf/7,320 sf lot. 6 br, 3.5 ba. 2 tầng, có hồ bơi. 
Nhà đẹp. Gần chợ, trường học tốt, khu yên tĩnh.

NHÀ GARDEN GROVE. $950,000. 1,400 sf. Đất rộng 10,658 sf. Có thể xây thêm phòng. 
Có hồ bơi. Nhà góc đường. 4 br/2 ba. Garage/2. Gần chợ, Disneyland, Little Saigon.

NHÀ BÁN SANTA ANA. $699,000. 1,044 sf/6,016 sf lot. 2 br/1 ba. Garage 1 xe và 6 chỗ 
đậu xe trên driveway. Trần nhà mới, nhà sơn mới. Cách Santa Ana College 5 phút, gần 
trung tâm mua sắm.

TIỆM CÀ PHÊ WESTMINSTER trong khuôn viên trường đại học, bán rồi trở ra thị 
trường, 11 bàn, 44 chỗ ngồi. Tiền thuê rất rẻ $1,000/tháng. Bán thức ăn và nước uống. 
Giá $138,000.

BÁN TIỆM NAILS & SPA Ở PASADENA, LOS ANGELES. $89,000, đang có lời. 1,600sf, 
8 bàn, 5 ghế, có máy giặt, máy sấy. Tiền thuê $3,300/tháng. 5 thợ. Mở 19 năm, khu tốt.

BÁN TIỆM CHĂM SÓC DA BOLSA, WESTMINSTER. $99,000. 970 sf. 3 phòng, 3 
giường, 2 thợ. Mở cửa 7 ngày/tuần. Tiền thuê $2,100. Lợi tức $10,000/tháng.

BÁN TIỆM NAILS Ở TORRANCE. $150,000. 800 sf, 3 thợ full-time, 3 thợ part-time. Tiền 
thuê $2,600. Mở cửa 10am-7pm. Trong khu thương mại.

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

không nên làm nóng bằng lò vi sóng, vì 
làm vậy sẽ thay đổi cấu trúc phân tử và 
cản trở những lợi ích sức khỏe của món 
nước hầm rau củ.

 
Lợi ích chữa bệnh
Thời gian thích hợp nhất để uống nước 
hầm rau củ là từ giữa đến cuối buổi chiều. 
Điều đó giúp giảm tác động của chứng hạ 
đường huyết, ổn định mức đường máu, 
đồng thời làm giảm cơn thèm ngọt. 

Nếu uống thường xuyên, nước hầm 
rau củ có thể làm dịu tuyến tụy và giúp 
cân bằng âm và dương trong cơ thể. 
Người Trung Hoa và Nhật Bản thời xưa 
tin rằng cân bằng âm dương trong thực 
phẩm đem đến sự khỏe mạnh cho con 
người. Nước hầm rau củ ngọt cũng rất tốt 
trong việc làm dịu sự căng cơ do thường 
xuyên tiêu thụ các sản phẩm động vật 
như bò, gà, trứng, và phô mai. 

Thịt và các sản phẩm từ sữa thuộc 
loại thực phẩm nóng và có tính dương, 
gây tích tụ năng lượng. Trong khi đó, 
rau mang tính âm với đặc tính khuếch 
tán năng lượng sẽ giúp làm dịu và thư 
giãn cơ thể. Vì vậy, ăn nhiều rau xanh 
có thể giảm bớt căng thẳng trong cơ thể. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm nước 
rau củ ngọt vào thực đơn hàng ngày để hỗ 
trợ cho nhiều vấn đề sức khỏe như nhiễm 

nấm candida, ung thư, và tiểu đường. 
Nếu bạn muốn làm loại thức uống 

tại nhà này để giúp giảm nhẹ các vấn 
đề sức khỏe, thì thông thường nên uống 
hàng ngày trong tháng đầu, cách ngày 
vào tháng thứ hai, và hai lần một tuần 
vào những tháng sau, tùy thuộc vào tình 
trạng của bạn. 

Để được hướng dẫn cụ thể về cách sử 
dụng và độ thường xuyên dùng nước hầm 
rau củ, tốt nhất bạn nên làm theo hướng 
dẫn của chuyên gia thực dưỡng được đào 
tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm.

Lưu ý: Thức uống tự nhiên này giúp 
duy trì sức khỏe, không có tác dụng thay 
thế phương pháp chữa bệnh. Nếu bạn 
được chẩn đoán hoặc nghi ngờ bị một 
bệnh lý nào đó, hãy luôn làm theo lời 
khuyên của bác sĩ. 

Tiến sĩ Margaret Trey tốt nghiệp Tiến sĩ 
về cố vấn tâm lý tại Trường Đại học South 
Australia. Cô là nhà cố vấn sức khỏe tự 
nhiên, giám đốc của Spirit Shiatsu và 
WellnessWorks Counseling ở Úc trong 
hơn 10 năm. Tiến sĩ Trey viết bài và tiếp 
tục nghiên cứu về những ảnh hưởng của 
thiền định lên sức khỏe và hạnh phúc của 
con người. 

 
Vân Hi biên dịch

những gì bạn cảm thấy phù hợp và 
thuận tiện nhất theo cách sống của bạn. 
Lúc thì thưởng thức phần nước hầm 
thơm ngọt cùng với bã rau, và lúc khác 
thì uống nước hầm không có bã rau. 
Nhiều người đã rất thành công chỉ với 
loại nước này. 

Bạn có thể giữ lại và sử dụng bã rau cho 
nhiều món ăn khác nhau nếu bạn thường 
nấu ăn tại nhà. Còn nếu bạn không có 
thời gian, thì hãy bỏ bã rau đi vì để trong 
tủ lạnh quá lâu sẽ làm rau [đã nấu] có 
tính quá âm, không tốt cho sức khỏe.

 Đừng cảm thấy tội lỗi khi vứt bã rau, 
vì cảm giác này sẽ cản trở mục tiêu cao 
hơn của bạn – một cuộc sống hài hòa và 
tâm trí tĩnh tại. 

 
Những điểm cần lưu ý khác
Đừng thêm muối hay gia vị nào khác vào 
thức uống này. Các nguyên liệu trong 
công thức chỉ gồm bốn loại rau củ ngọt 
và nước. Bạn có thể thử các loại rau củ 
khác, như củ dền và khoai lang.

Bảo quản nước hầm rau củ trong tủ 
lạnh, bởi vì không như các loại nước ép 
rau đóng hộp hoặc đóng chai, thức uống 
tự nhiên này không chứa muối hay chất 
bảo quản nào. Tốt hơn là nên uống trong 
hai đến ba ngày, và làm một mẻ tươi 
ngon khác.

Đừng uống nước hầm rau củ ngay 
khi mới lấy ra từ tủ lạnh. Hãy đun nóng 
trong nồi hoặc chờ nước ấm trở lại 
nhiệt độ phòng trước khi uống. Bạn có 
thể đổ vào chai để đem đi làm và thêm 
một chút nước nóng trước khi uống.

Thay vì uống một ly cà phê sữa 
đường, bạn có thể nhâm nhi một ly 
nước rau củ ngọt. Nhưng tốt nhất là 

Kiềm chế cơn thèm 
đường bằng món 
nước hầm rau củ
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