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Theo một báo cáo mới 
của Văn phòng Cao ủy 
Nhân quyền (OHCHR) 
của Liên Hiệp Quốc, 
một số “vi phạm nhân 
quyền nghiêm trọng” có 
thể đã được thực hiện 
nhắm vào người Duy 
Ngô Nhĩ và các dân tộc 

thiểu số Hồi giáo khác ở 
vùng Tân Cương phía tây 
Trung Quốc.

Báo cáo dài 48 trang 
được Cao ủy Nhân quyền 
Liên Hiệp Quốc Michelle 
Bachelet công bố hôm 
31/08, chỉ vài giờ trước 
khi bà kết thúc nhiệm 
kỳ. Bà Bachelet đã bị chỉ 
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Nghệ thuật thể hiện sự 
thiện lương
Trò truyện với nghệ sĩ điêu khắc gỗ 
người Đài Loan

Suy tim
Nguyên nhân, triệu chứng sớm và 
cách phòng ngừa

COURTESY OF TSAI MINGFENG AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK
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HẠN HÁN

Các tháp lấy nước tại Đập Hoover trong Khu Giải trí Quốc gia Hồ Mead, ở Arizona, hôm 19/08/2022.

Siêu hạn hán đe dọa 
hàng triệu người Mỹ 

Thư điện tử:
CDC cung cấp cho 

Facebook thông tin 
sai lệch về vaccine 

COVID-19

THÔNG TIN SAI LỆCH

ZACHARY STIEBER
 

Theo các thư điện tử mới được 
công bố, một ví dụ gần đây nhất 
về việc các quan chức CDC đưa 
ra tuyên bố sai sự thật hoặc gây 
hiểu lầm cho thấy Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã chuyển 
thông tin sai lệch cho Facebook 
để đối tác này ra tay chống thông 
tin sai lệch. 

Trong một thông điệp hôm 
03/06, một nhân viên điều hành 
Facebook cho biết CDC đã giúp 
công ty này “dập tắt các tuyên 
bố về vaccine COVID và trẻ em,” 
đồng thời yêu cầu giúp giải quyết 
Xem tiếp trang 5

KATIE SPENCE
 

Lưu vực sông Colorado 
uốn khúc qua bảy tiểu 
bang của Hoa Kỳ và cung 
cấp nước cho Hồ Powell ở 

Lưu vực Thượng lưu và Hồ Mead 
ở Lưu vực Hạ lưu. Sau đó, những 
hồ chứa này cung cấp nước và 
điện cho hàng triệu người Mỹ.

Nhưng những hồ chứa này 
cũng sắp khô cạn.

Ngày 16/08/2021, Cục Khai 
hoang đã ban bố Tình trạng 
Thiếu hụt Cấp độ Một đầu tiên 
ở Lưu vực Hạ lưu khi mực nước 
hồ Mead xuống dưới 1,075 feet 
(327.6 mét). 

Sau đó, hồi tháng 03/2022, cơ 
quan này báo cáo rằng lần đầu 
tiên kể từ năm 1960, mực nước hồ 
Powell đã thấp hơn mức cao mục 

tiêu là 3,525 feet (1,074 mét). 
Đặc biệt, mực nước xuống thấp 

như thế này gây ra nguy cơ cho sản 
xuất thủy điện và nhu cầu nước đô 
thị của 40 triệu người dân Mỹ.

Tuy Quốc hội đã thực hiện các 
bước để giải quyết vấn đề nguồn 
cung nước đang giảm, nhưng một 
đợt siêu hạn hán kéo dài 20 năm 
Xem tiếp trang 4

SCOTT OLSON/GETTY IMAGES

JOHN LOCHER/AP PHOTO

VIỆC LÀM

Các tiểu bang ủng 
hộ nghiệp đoàn mất 
1 triệu việc làm cho 
các tiểu bang bảo vệ 
quyền không vào 
nghiệp đoàn
KEVIN STOCKLIN 

Một báo cáo gần đây dựa trên dữ 
liệu của Cục Thống kê Lao động 
(BLS) xác nhận điều hiển nhiên 
một cách khôi hài: Việc làm tiếp 

tục chảy ra khỏi các tiểu bang ủng 
hộ nghiệp đoàn và chuyển sang 
các tiểu bang có những chính 
sách thị trường tự do hơn.

Theo một nghiên cứu của kinh 

tế gia Todd Nesbit và nhà phân 
tích chính sách công Michael 
LaFaive, các tiểu bang có luật bảo 
vệ quyền không gia nhập nghiệp 
Xem tiếp trang 3

TT Joe Biden nói chuyện với những người lao động là thành viên nghiệp đoàn tại Labourfest ở 
Milwaukee, Wisconsin, hôm 05/09/2022.

TRUNG QUỐC

AP PHOTO

LHQ: Cách đối xử của Trung Cộng với người Duy 
Ngô Nhĩ có thể xem là tội ác phản nhân loại

Những người biểu 
tình ủng hộ người Tây 
Tạng, người Duy Ngô 
Nhĩ, và người Hồng 
Kông ở London. Xem tiếp trang 22

CONRAD BLACK

Chúng ta đều từng 
có trải nghiệm 
quen thuộc về 
hiện tượng những 

tình huống rõ ràng 
là không thể chấp 

nhận được nhưng được chấp nhận 
nếu chúng ngày càng tệ hơn, chỉ là 

Chuyện này có thể nào 
lại xảy ra ở Hoa Kỳ?

BÌNH LUẬN

Xem tiếp trang  26

ANH QUỐC

Bà Liz Truss 
chính thức trở 
thành tân Thủ 
tướng Vương 
quốc Anh
ALEXANDER ZHANG

Bà Liz Truss đã chính thức trở 
thành tân thủ tướng của Vương 
quốc Anh sau cuộc hội kiến 
Nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài 
Balmoral ở Scotland.

Bà đã trở thành nữ thủ tướng 
thứ ba của Vương quốc Anh, và là 
thủ tướng thứ 15 trong 70 năm trị 
vì của Nữ hoàng Elizabeth.

Trong một tuyên bố, Cung 
điện Buckingham cho biết: “Hôm 
Xem tiếp trang 25

Một con cá chết nằm trên mặt đất nứt nẻ trên 
mực nước Hồ Mead tại Khu Giải trí Quốc gia Hồ 
Mead, hôm 09/05/2022.

UKRAINE

Cuộc chuyển giao tài 
sản cho Ukraine 
STU CVRK

Bình luận
Chính phủ Tổng 
thống (TT) Biden 
và các đồng minh 

quốc hội tiếp tục 
chuyển tài sản và tiền 

của Hoa Kỳ cho Ukraine mà chưa 
thấy hồi kết. Việc này bao gồm 
viện trợ sát thương dưới dạng hệ 
thống vũ khí và viện trợ phi sát 
thương thuộc các danh mục chung 
như hỗ trợ người tị nạn, an ninh 
năng lượng, các hoạt động chống 
tham nhũng, và trợ giúp hậu cần.
Xem tiếp trang 25
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tiểu bang. Đạo luật PRO “cho phép 
có các thỏa thuận thương lượng 
chung yêu cầu tất cả các nhân viên, 
do nhóm đứng ra thỏa thuận đại 
điện, phải đóng góp hội phí cho 
tổ chức lao động để trang trải cho 
việc đại diện đó, mặc dù có luật tiểu 
bang quy định ngược lại.”

Trong số những điều khác, luật 
này cũng cho phép thực hiện các 
cuộc bỏ phiếu thành lập nghiệp 
đoàn bằng cách để người lao động 
ký vào thẻ hoặc đơn kiến   nghị thay 
vì bỏ phiếu kín. Những người phản 
đối cho rằng cách làm này, được 
gọi là “tổ chức kiểm tra thẻ”, có thể 
khiến người lao động bị các nhà tổ 
chức nghiệp đoàn đe dọa.

Trong khi ca ngợi Đạo luật 
PRO, TT Joe Biden tuyên bố rằng 
“gần 60 triệu người Mỹ sẽ gia nhập 
một nghiệp đoàn nếu họ có cơ hội, 
nhưng quá nhiều nhà tuyển dụng 
và các tiểu bang ngăn cản họ làm 
điều đó thông qua các cuộc tấn công 
chống lại nghiệp đoàn. Họ biết rằng 
không có các nghiệp đoàn, thì họ 
có thể bóc lột người lao động – cả 
người tham gia nghiệp đoàn lẫn 
người không tham gia nghiệp đoàn.”

Ông Biden đã tự xem mình là 
“tổng thống ủng hộ nghiệp đoàn 
nhất trong lịch sử”.

Đạo luật này sẽ là một cứu cánh 
cho lao động có tổ chức, với số lượng 

thành viên đã giảm dần từ 35% lực 
lượng lao động của Mỹ vào những 
năm 1950 xuống còn 10.5% ngày 
nay, với chỉ 6.4% người làm việc 
trong các công ty tư nhân lựa chọn 
gia nhập nghiệp đoàn (phần còn lại 
là các nhân viên chính phủ).

Đạo luật PRO chưa được đệ 
trình tại Thượng viện, và hiện có 
vẻ như nhận được rất ít sự ủng hộ 
từ phía Đảng Cộng Hòa. Những 
người ủng hộ Đạo luật PRO đã xem 
thường luật RTW như là “quyền 
được làm việc với mức lương thấp 
hơn”, khi cho rằng người lao động 
ở các tiểu bang có luật RTW bị trả 
lương thấp hơn so với các tiểu bang 
có nghiệp đoàn.

Lương tăng ở các tiểu bang có 
luật RTW
Theo một báo cáo hồi năm 2018 của 
công ty tư vấn National Economic 
Research Associates (NERA), 
“Luật RTW không dẫn đến mức 
lương trung bình thấp hơn trong cả 
ngành có nghiệp đoàn lẫn không 
có nghiệp đoàn. Ngược lại, báo cáo 
này cho biết thu nhập cá nhân tăng 
thêm 10% ở các tiểu bang có luật 
RTW từ năm 2001 đến 2016, tăng 
39%, so với mức tăng 26% ở các tiểu 
bang không có luật RTW.”

“Mật độ nghiệp đoàn thấp hơn 
có liên quan đến các mức việc làm 

cao hơn, đầu tư tăng, chi tiêu cho 
R&D và cải tiến gia tăng,” báo cáo 
của NERA cho biết thêm, lưu ý 
rằng việc làm trong khu vực tư 
nhân ở các tiểu bang có luật RTW 
tăng 27%, so với 15% ở các tiểu bang 
không có luật RTW.

Các tiểu bang có luật RTW cũng 
dẫn đầu về năng suất, tạo ra sản 
lượng cao hơn 10% so với các tiểu 
bang không có luật RTW.

“Các tiểu bang có luật bảo vệ 
quyền không gia nhập nghiệp đoàn 
có thể nhanh chóng thích ứng với 
sự thay đổi của thị trường hoặc điều 
kiện kinh tế,” ông Schalk nói. “Họ 
có thể làm những việc như khuyến 
khích năng suất lao động cao hơn 
bằng cách đưa ra mức lương hoặc 
tiền thưởng dựa trên năng suất 
– điều mà họ sẽ không thể đưa ra 
trong các hợp đồng làm việc trong 
nghiệp đoàn.”

Việc thúc đẩy nghiệp đoàn kiểm 
soát nhiều hơn những người lao 
động Hoa Kỳ cũng làm nảy sinh 
các vấn đề về dân quyền, do mối 
quan hệ chính trị chặt chẽ giữa các 
nghiệp đoàn và Đảng Dân Chủ. 
Tháng 06/2018, Tối cao Pháp viện 
Hoa Kỳ đã ra phán quyết trong vụ 
Janus kiện AFSCME rằng việc 
buộc các nhân viên chi trả để hỗ trợ 
vị thế chính trị của các nghiệp đoàn 
là một sự vi phạm đối với quyền tự 
do ngôn luận của họ.

Quan điểm của tòa án tuyên bố 
rằng “việc buộc các cá nhân tự do 
và độc lập ủng hộ những ý tưởng 
mà họ cảm thấy phản đối làm gia 
tăng những lo ngại nghiêm trọng về 
Tu chính án thứ Nhất.”

Khi được lựa chọn, chỉ có 4% 
người làm việc thuộc khu vực tư 
nhân ở các tiểu bang có luật RTW 
chọn gia nhập nghiệp đoàn, so với 9% 
ở các tiểu bang không có luật RTW, 
nơi họ không có lựa chọn nào khác.

Nhật Thăng biên dịch

Bọ biển với biệt danh ‘cá mập siêu nhỏ’ cắn 
chân những người đi biển ở California
Cư dân miền Nam California tại Vịnh Mission đang trải qua một 
khoảng thời gian đầy cam go với loài sinh vật nhỏ được xác định là 
loài giáp xác thuộc bộ chân đều dưới nước (hay Excirolana chiltoni), 
còn được biết đến với biệt danh “cá mập siêu nhỏ”. Loài sinh vật này 
đang cắn chân của người dân nơi đây.

Loài giáp xác này là động vật ăn xác thối, khi trưởng thành sẽ có 
chiều dài khoảng 0.3 inch (7.6mm) và có thể tạo thành bầy hơn một ngàn 
con. Chúng thường được tìm thấy ở các vùng nước nông của Thái Bình 
Dương và có xu hướng di cư lên xuống theo mùa ở Bờ Tây. Mặc dù vết 
cắn của chúng có thể gây đau, nhưng có vẻ không sâu và vô hại, hiện 
những vết cắn này chưa được xác định là có mang mầm bệnh hay không.

Mặc dù gây phiền toái cho những người đi biển, nhưng loài bọ 
biển này là một phần quan trọng của hệ sinh thái tự nhiên vì chúng 
ăn thịt cá chết.

Hoa Kỳ cáo buộc 2 công dân Marshall có liên 
kết với Bắc Kinh vì hối lộ chính trị
Bộ Tư pháp đã buộc tội hai công dân nhập tịch của 
Quần đảo Marshall vì điều hành một âm mưu rửa 
tiền và hối lộ kéo dài nhiều năm – thông qua một 
tổ chức bất vụ lợi có liên kết với Liên Hiệp Quốc 

– để hỗ trợ việc thành lập một đặc khu kinh tế bên 
trong quốc gia Thái Bình Dương này.

Một chuyên gia cho biết vụ việc trên là một ví 
dụ về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây mất ổn 
định các thể chế dân chủ ở Nam Thái Bình Dương, nơi các đồng minh 
phương Tây đụng độ với Trung Cộng để gây ảnh hưởng trong khu vực.

Ông Trần Hoành (Cary Yan), 50 tuổi, và bà Chu Triêu Đình (Gina Zhou), 
34 tuổi, đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật về Hoạt động Tham nhũng ở 
Ngoại quốc, rửa tiền, và âm mưu thực hiện những hành vi đó liên 
quan đến âm mưu hối lộ các quan chức dân cử của Cộng hòa Quần 
đảo Marshall, ít nhất sáu quan chức được đề cập trong bản cáo trạng.

IRS thu hồi quyền miễn thuế 
của NAACP North Carolina

Quyền miễn thuế của Hiệp hội Quốc gia 
vì Sự Tiến bộ của Người Mỹ gốc Phi 
Châu thuộc chi nhánh North Carolina đã 
bị IRS thu hồi, sau khi tổ chức bất vụ lợi 

này không nộp tiền lãi theo yêu cầu cho 
cơ quan thuế trong ba năm liên tiếp. Việc 

Hiệp hội Tiểu bang North Carolina đánh mất 
quyền miễn thuế xảy ra hôm 15/05 nhưng không 
được công chúng biết đến, cho đến khi các hãng 
thông tấn địa phương đưa tin hồi tuần trước 
(29/08-04/09). Vấn đề này của tiểu bang được 
biết đến trên toàn quốc vì đã kiện các quy định 
ID của cử tri, mà họ cho là tước quyền của người 
thiểu số và người nghèo.

Ngoại trưởng Liz Truss trở 
thành Thủ tướng Vương 
quốc Anh, kế nhiệm ông 
Johnson
Ngoại trưởng Vương quốc Anh Liz 
Truss sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo 

sau khi bà chiến thắng trong cuộc 
đua giành vị trí lãnh đạo Đảng Bảo 
Thủ, đánh bại cựu Bộ trưởng Tài 
chính Rishi Sunak với hơn 20,000 
phiếu bầu.

Bà sẽ thay thế Thủ tướng đương 
nhiệm Boris Johnson – người đã từ 
chức hôm 07/07 sau khi hơn 50 bộ 
trưởng chính phủ từ chức, nói rằng 
họ đã mất niềm tin vào ông với tư 

cách là nhà lãnh đạo. Ông Sunak 
là một trong những người 
đầu tiên từ chức, cùng với Bộ 
trưởng Y tế Sajid Javid, nhưng 

bà Truss vẫn trung thành với 
ông Johnson đến phút chót.

Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị: Vị Quốc vương 
trị vì nước Anh trong 70 năm băng hà
Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đã băng hà, hưởng thọ 96 tuổi. Bà là 
quốc vương tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh, với thời gian trị 
vì 70 năm 214 ngày.

Hoàng tử xứ Wales hiện trở thành vị Tân vương, đã lên ngôi 
ngay sau khi Nữ hoàng băng hà.

 Trong một tuyên bố, Cung điện cho biết: “Nữ hoàng đã băng 
hà trong yên bình tại Balmoral vào chiều nay (08/09/2022). Nhà 
vua và Vương hậu sẽ ở lại cung điện Balmoral tối nay và sẽ trở lại 
London vào ngày mai.”

Đầu năm nay, Nữ hoàng cho biết mình “rất mệt và bị kiệt sức” 
sau khi nhiễm virus COVID-19 hồi tháng 02/2022.

 Một trong những hoạt động cuối cùng của bà là nói lời tạm biệt 
với Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson và gặp gỡ người kế 
nhiệm ông, và không theo truyền thống, buổi lễ đã diễn ra tại tư dinh 
của bà ở Balmoral ở Aberdeenshire, thay vì ở Cung điện Buckingham, 
điều đó có thể cho thấy rằng bà đã quá yếu để có thể di chuyển.

Cơ quan Hợp tác Quốc phòng của Ngũ Giác Đài cho 
biết Đài Loan chuẩn bị mua 1.1 tỷ USD vũ khí từ Hoa 
Kỳ, trong đó có 60 hỏa tiễn chống hạm và 100 hỏa tiễn 

đất đối không. Căng thẳng giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh đã tăng 
lên kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm quốc 
đảo này hồi đầu tháng Tám.

Theo ước tính của National Taxpayers 
Union Foundation, nếu kế hoạch xóa 
nợ sinh viên của Tổng thống Joe Biden 

được thực hiện, thì mỗi người 
nộp thuế Hoa Kỳ sẽ mất hơn 
2,500 USD.

Bộ Tư pháp cho biết nhà sản xuất dược 
phẩm Bayer AG và các tổ chức liên quan 

đã đồng ý trả 40 triệu USD để giải 
quyết hai vụ kiện của người tố 
cáo do một cựu nhân viên đưa 
ra về những tuyên bố sai sự thật 
của công ty đối với các loại thuốc 

Trasylol, Avelox, và Baycol.

Cảnh sát Cộng hòa Czech ước tính 70,000 người biểu 
tình đã đến Quảng trường Wenceslas ở Praha hôm 
03/09 để chỉ trích chính phủ, NATO, và Liên minh 
Âu Châu, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.

SCOTT OLSON/GETTY IMAGES
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Thưa Quý độc giả,

Năm 2021, Cục 
Khai hoang đã 
ban bố Tình 
trạng Thiếu hụt 

Cấp độ Một đầu tiên ở Lưu 
vực Hạ lưu khi mực nước 
hồ Mead xuống dưới 1,075 feet 
(327.6 mét). Sau đó, vào  tháng 03/2022, cơ 
quan này báo cáo rằng lần đầu tiên kể từ 
năm 1960, mực nước hồ Powell đã thấp 
hơn mức mục tiêu là 3,525 feet (1,074 
mét). Mực nước xuống thấp như vậy sẽ 
gây ra các nguy cơ cho sản xuất thủy điện 
và nhu cầu nước đô thị của 40 triệu người 
dân Mỹ. Đọc bài viết trên trang Nhất.

Theo các thư điện tử mới được công bố, 
một ví dụ gần đây nhất về việc các quan 
chức CDC đưa ra tuyên bố sai sự thật hoặc 
gây hiểu lầm, cho thấy trung tâm Kiểm 
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ 
(CDC) đã chuyển thông tin sai lệch cho 
Facebook để đối tác này ra tay chống thông 
tin sai lệch. Đọc bài viết trên trang Nhất.

Cũng trong ấn bản tuần này, một báo 
cáo mới của Văn phòng Cao ủy Nhân 
quyền (OHCHR) của Liên Hiệp Quốc cho 
thấy một số “vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng” có thể đã được thực hiện nhắm vào 
người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu 
số Hồi giáo khác ở vùng Tân Cương phía 
tây Trung Quốc. Họ đã phát hiện ra “bằng 
chứng đáng tin cậy” về hành vi tra tấn 
tại nơi được gọi là Trung tâm Giáo dục và 
Huấn Nghệ (VETC) ở Trung Quốc từ năm 
2017 đến 2019, vốn có thể tương đương với 
“tội ác phản nhân loại”. Đọc bài viết trên 
trang Nhất.

BBT Epoch Times Tiếng Việt
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Trong một nỗ lực nhằm 
ngăn chặn tổn thất thêm 
về nhân mạng, chúng tôi 
đề nghị mọi người đừng 
vượt biên trái phép.
Ông Jason Owens, Giám đốc Tuần tra Khu vực 
thuộc Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ, cảnh 
báo những người nhập cư bất hợp pháp về việc 
cố gắng băng qua một số đoạn của sông Rio 
Grande, nơi ngày càng trở nên nguy hiểm trong 

bối cảnh có nhiều cơn 
mưa lớn gần đây. Một 

số thi thể trôi trên 
con sông này đã 
được ghi nhận 
trong tuần qua.

Trường hợp khả dĩ duy 
nhất mà họ có thể xem 
xét chống lại cựu tổng 
thống... đó là tội của 
Nixon: Cản trở công lý.
Ông Alan Dershowitz, giáo sư danh dự 
Trường Luật Harvard, trong một cuộc phỏng 
vấn gần đây với Newsmax, cho rằng có khả 

năng Bộ Tư pháp đang cố gắng gài 
bẫy cựu Tổng thống Donald 

Trump về tội cản trở công lý.

Tôi muốn nhắc Bộ [Tư pháp] 
rằng, là một vấn đề căn bản 
của luật pháp, tất cả nhân 
viên của Chính phủ Hoa Kỳ 
đều có quyền kiến nghị với 
Quốc hội hoặc cung cấp 
thông tin cho Quốc hội.
Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa–Iowa), 

thành viên hàng đầu thuộc Đảng Cộng 
Hòa của Ủy ban Tư pháp Thượng 

viện, đã viết trong một bức 
thư gửi cho Bộ trưởng Tư pháp 
Merrick Garland về việc trả 
đũa những người tố cáo FBI.

 ▶ 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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Một thẩm phán Hoa Kỳ đã đồng ý bổ 
nhiệm một chuyên gia đặc biệt vào 
quy trình đánh giá các tài liệu bị thu 
giữ từ tư dinh của cựu Tổng thống 
(TT) Donald Trump.

Thẩm phán Địa hạt Liên bang 
Aileen Cannon, một người được cựu 
TT Trump bổ nhiệm, đã ra lệnh chỉ 
định một chuyên gia đặc biệt để đánh 
giá những tài liệu và vật phẩm bị FBI 
thu giữ – có thể thuộc về đặc quyền 
luật sư-thân chủ và/hoặc đặc quyền 
hành pháp.

“Ngoài việc bị tước đoạt các tài liệu 
cá nhân quan trọng, mà riêng điều đó 

có khả năng gây ra thiệt hại thực sự, 
Nguyên đơn phải đối mặt với tác hại 
tiềm tàng không thể lường trước được 
do việc tiết lộ thông tin nhạy cảm cho 
công chúng một cách không chính 
đáng,” bà Cannon viết trong phán 
quyết dài 24 trang của bà, được công 
bố vài ngày sau một phiên điều trần, 
trong đó bà đã nghe những tranh luận 
từ các luật sư của ông Trump và các 
luật sư của chính phủ.

Các đặc vụ FBI đã thu giữ các tài 
liệu, ghi chú, và các vật dụng khác từ 
dinh thự của ông Trump ở Palm Beach, 
Florida, hôm 08/08.

THẨM PHÁN ĐỒNG Ý LỜI ĐỀ 
NGHỊ BỔ NHIỆM CHUYÊN GIA 
ĐẶC BIỆT CỦA ÔNG TRUMP

Theo tài liệu tòa án, ông Shalomyah Bowers, 
người đứng đầu Tổ chức Mạng lưới Toàn cầu 
Black Lives Matter, đã bị cáo buộc đánh cắp 
hơn 10 triệu USD quyên góp cho phong trào 
theo chủ nghĩa Marx hầu thực hiện “hoạt động 
xây dựng nền móng này.

TRIỆU USD

đoàn (Right-to-work, RTW) có 
thêm 1.3 triệu việc làm kể từ khi 
đại dịch bắt đầu, trong khi các tiểu 
bang không có luật RTW mất 1.1 
triệu việc làm. Luật RTW quy định 
rằng người lao động không thể bị 
ép buộc tham gia nghiệp đoàn hoặc 
đóng hội phí nghiệp đoàn.

Đạo luật Quan hệ Lao động 
Quốc gia (NLRA), do Tổng thống 
(TT) Franklin D. Roosevelt ký năm 
1935, buộc các nhân viên làm việc 
cho một công ty có nghiệp đoàn 
phải trả hội phí nghiệp đoàn như 
một điều kiện để được tuyển dụng. 
Tuy nhiên, Đạo luật Taft-Hartley 
năm 1947 – ban đầu bị TT Harry 
S. Truman phủ quyết và rồi sau đó 
được chấp thuận bất chấp sự phản 
đối của ông – cho phép các tiểu 
bang thông qua luật chống lại việc 
bắt buộc gia nhập nghiệp đoàn.

Hiện tại, 28 tiểu bang có luật 
RTW, và đang gặt hái được nhiều 
lợi ích về đầu tư, việc làm, tăng 
trưởng dân số, và nguồn thu từ 
thuế cho tiểu bang cao hơn.

“Không có gì ngạc nhiên khi 
thấy những số liệu BLS mới nhất,” 
ông Lee Schalk, phó chủ tịch đặc 
trách về chính sách của Hội đồng 
Trao đổi Lập pháp Hoa Kỳ (ALEC), 
nói với The Epoch Times. “Số liệu 
cũng phù hợp với các xu hướng di 
cư mà chúng tôi đã theo dõi. Hiện 
tượng này đã thu hút sự quan tâm 
trong đại dịch khi hàng trăm ngàn 
người đi khỏi các tiểu bang không 
có luật bảo vệ quyền không gia 
nhập nghiệp đoàn như New York 
và California, và họ tràn vào các 
tiểu bang có luật bảo vệ quyền 
không gia nhập nghiệp đoàn như 
Florida, Texas, North Carolina, và 
nhiều tiểu bang miền nam.”

Nghiên cứu của hai ông Nesbit 
và LaFaive cho thấy 16 trong số 28 
tiểu bang có luật RTW hiện đã khôi 
phục hoàn toàn số việc làm bị mất 
trong đại dịch; thậm chí một số 
tiểu bang đã vượt quá mức việc làm 
từng có trước đại dịch. Trong số các 
tiểu bang không có luật RTW, chỉ 
có Colorado và Montana là hai tiểu 
bang đã khôi phục được tất cả các 
việc làm bị mất.

Để ngăn chặn sự giảm bớt việc 
làm trong các nghiệp đoàn, hồi 
tháng 03/2021, Đảng Dân Chủ tại 
Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bảo 
vệ Quyền Tổ chức (PRO). Đạo luật 
này sẽ một lần nữa buộc tất cả nhân 
viên tại các công ty có nghiệp đoàn 
phải trở thành thành viên nghiệp 
đoàn và vô hiệu hóa luật RTW của 

Các tiểu bang ủng hộ nghiệp đoàn mất 1 triệu việc làm 
cho các tiểu bang bảo vệ quyền không vào nghiệp đoàn

Tiếp theo từ trang 1

Đảng Dân Chủ đấu tranh để vô hiệu 
hóa các luật bảo vệ quyền không vào 
nghiệp đoàn của các tiểu bang, quy 
định bắt buộc gia nhập nghiệp đoàn 

Các tiểu bang 
có luật bảo vệ 
quyền không 

gia nhập 
nghiệp đoàn 
có thể nhanh 
chóng thích 
ứng với sự 

thay đổi của 
thị trường 
hoặc điều 

kiện kinh tế.

Ông Lee Schalk,
phó chủ tịch đặc 

trách về chính sách 
của Hội đồng Trao 

đổi Lập pháp Hoa Kỳ. 

Khách mời lắng nghe 
khi Tổng thống Joe 

Biden nói chuyện với 
những người lao động 

là thành viên nghiệp 
đoàn tại Labourfest ở 

Milwaukee, Wisconsin, 
hôm 05/09/2022. 

Một sinh viên đi 
ngang qua tấm 
biển “Hiện đang 
tuyển dụng” ở 
Miami vào ngày 
08/10/2021.

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES
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và phân bổ nước không bền vững 
đang cản trở những nỗ lực này của 
Quốc hội.

Vào năm 1999, mực nước trung 
bình của hồ Powell là gần 3,681 feet 
(1,122 mét), và hồ Mead có mực nước 
hầu như gần bằng sức chứa khoảng 
1,220 feet (371,9 mét) gần con đập.

Sau hơn 20 năm hạn hán, khu 
vực miền Tây đã chính thức bước 
vào một đợt siêu hạn hán (có nghĩa 
là từ 20 năm trở lên), và mực nước 
của hồ Powell giảm gần 150 feet 
(45.7 mét). Mực nước của hồ Mead 
xuống gần 176 feet (53.6 mét).

Thực sự, giai đoạn từ năm 2000 
đến 2021 là thời kỳ khô hạn nhất 
được ghi nhận đối với nhiều tiểu 
bang miền Tây.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) 
đã chỉ định 63 trong số 64 quận 
của tiểu bang Colorado là các khu 
vực bị thiên tai do hạn hán và cũng 
tuyên bố các khu vực thiên tai ở một 

số quận của tiểu bang Wyoming.
Tại Thung lũng Mancos, một 

khu vực được xem là rất lý tưởng 
cho nông nghiệp ở Colorado có thời 
tiết mát mẻ hơn và “nước dồi dào”, 
thì các con suối đã chảy với nửa lưu 
lượng trung bình, làm giảm lượng 
nước cung cấp cho hàng trăm nông 
dân và chủ trang trại.

Hơn nữa, đầu nguồn của lưu 
vực sông Colorado xuất phát từ 
Colorado và Wyoming, có nghĩa 
là việc thiếu nước không chỉ ảnh 
hưởng đến hai tiểu bang này.

Báo cáo của Dịch vụ Nghiên 

sai hay không, một quan chức nói 
rằng cơ quan này “không thể nói về 
chuyện này cho đến khi các công ty 
dược phẩm báo cáo dữ liệu về hiệu 
quả vaccine đối với bệnh nặng hoặc 
tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi.”

‘Quan hệ đối tác quan trọng’
Một nhân viên điều hành Facebook 
đã viết cho CDC hồi tháng Hai, “Một 
lần nữa, cảm ơn quý vị rất nhiều vì 
đã tập hợp một đội ngũ để gặp gỡ 
chúng tôi trước đó trong tuần, việc 
đó vô cùng hữu ích. Sự hợp tác của 
quý vị rất quan trọng đối với chúng 
tôi trong việc bảo đảm chúng tôi có 
thể xóa các tuyên bố sai lệch, có hại 
về COVID-19, và vaccine trên nền 
tảng chúng tôi.” 

“Tiếp theo cuộc họp của chúng 
ta, tôi đang chia sẻ bên dưới danh 
sách dài các tuyên bố mà hiện nay 
chúng tôi xóa liên quan đến vaccine 
COVID vì các cơ quan y tế công 
cộng như CDC đã xác nhận rằng 
chúng là sai và nếu được tin tưởng 
thì chúng có thể góp phần gây ra 
tổn hại về thể chất tức thì.” 

Facebook vẫn xóa nội dung nói 
rằng những vaccine COVID-19 này 
không hiệu quả đối với bệnh nặng 
hoặc tử vong, mặc dù hiệu quả của 
vaccine trong việc ngừa gồm cả 
nhiễm bệnh lẫn bệnh nặng đã giảm 
hẳn kể từ khi biến thể Omicron 
xuất hiện hồi cuối năm 2021, đặc 
biệt là trong bối cảnh các biến thể 
phụ Omicron mới hơn.

“Khi chúng tôi nói rằng chúng 
tôi sẽ xóa các tuyên bố rằng những 
vaccine COVID-19 này không hiệu 
quả, chúng tôi đang đề cập cụ 
thể đến các tuyên bố rằng những 
vaccine này nhìn chung không bảo 
vệ khỏi bệnh nặng hoặc tử vong do 
COVID-19 hoặc chúng không bảo vệ 
bất kể thứ gì khi nhiễm COVID-19,” 
Facebook cho biết trên trang web 
của mình. “Tuy nhiên, chúng tôi 
sẽ cho phép các tuyên bố rằng ai đó 
vẫn có thể nhiễm COVID-19 mặc 
dù họ đã được chích ngừa đầy đủ.”

Facebook không trích dẫn 
CDC trên trang web của mình. 
Facebook xác định một số tổ chức 
mà Facebook coi lời khuyến nghị 
của họ là sự thật, bao gồm Tổ chức 
Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc. 
Mạng xã hội này cũng cho biết rằng 
họ sử dụng “các cơ quan y tế chính 
phủ” để thiết lập các quy định về 
nội dung COVID-19. 

Theo những thư điện tử này, 
CDC đã là nguồn tin để xem 
xét nhiều tuyên bố trong danh 
sách những tuyên bố trên trang 
Facebook. 

Ví dụ: hôm 08/11/2021, một quan 
chức CDC đã xem xét bảy tuyên bố 
và chỉ rõ tất cả đều sai. Tất cả bảy 
tuyên bố này hiện bị Facebook liệt 
kê là sai.

7 tuyên bố này bao gồm những 
tuyên bố rằng vaccine COVID-19 
làm thay đổi hệ thống miễn dịch, 
điều mà một số chuyên gia nói là 
đúng. Chúng cũng gồm tuyên bố 
rằng vaccine COVID-19 làm thay 
đổi máu của con người. Ít nhất một 
nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều 
bệnh nhân được chích vaccine có 

máu bất thường, trong khi đó các 
cục máu đông là một tác dụng phụ 
đã biết của vaccine COVID-19.

Trong một thư điện tử khác, một 
nhân viên điều hành Facebook đã 
nói với cơ quan này hôm 28/10/2021 
rằng Facebook đã “dựa vào ý kiến 
chuyên môn của quý vị” về việc liệu 
các tác dụng phụ nhất định, trong 
đó có các cục máu đông và chứng 
liệt mặt Bell, có thể do vaccine 
COVID-19 gây ra hay không.

‘Tách ra khỏi ngữ cảnh’
Facebook không phải là đại công ty 
công nghệ duy nhất dựa vào CDC.

Những thư điện tử này cho 
thấy, Twitter và Google đã đề nghị 
CDC suy xét kỹ các tuyên bố về 
COVID-19 và vaccine.

Ví dụ: hôm 16/04/2021, một 
nhân viên quản lý Twitter nói rằng 
nhóm của họ “đã yêu cầu các ví dụ 
về nội dung có vấn đề để chúng tôi 
có thể xem xét các xu hướng,” và 
nói thêm, “Tất cả các ví dụ về thông 
tin sai lệch đều hữu ích, nhưng đặc 
biệt, nếu quý vị có bất kỳ ví dụ nào 
về gian lận – chẳng hạn như các 
phương pháp chữa trị Covid gian 
lận, giấy thông hành vaccine gian 
lận, v.v., thì sẽ rất hữu ích.” 

CDC đã trả lời bằng một bảng 
tính gồm bốn mảng, trong đó có hai 
mảng liên quan đến vaccine.

Một mảng là tuyên bố rằng 
vaccine không được Cục Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 
Kỳ chấp thuận. Các cơ quan quản 
lý đã không chấp thuận bất kỳ loại 
vaccine nào vào thời điểm đó; tất cả 
đều được đưa vào sử dụng theo giấy 
phép sử dụng khẩn cấp. Một mảng 
khác liên quan tới Hệ thống Báo 
cáo Phản ứng Bất lợi của Vaccine, 
do CDC và các cơ quan quản lý điều 
hành. CDC cho biết bảng dữ liệu 
này, vốn chưa được công bố, đã giải 
thích cách dữ liệu từ hệ thống báo 
cáo đã bị “tách ra khỏi ngữ cảnh”. 

Nhân viên quản lý Twitter này 
viết, “Cảm ơn quý vị rất nhiều về 
việc này; chúng tôi đã hành động 
(bằng cách gắn nhãn hoặc xóa) các 
Tweet vi phạm các Quy tắc của 
chúng tôi.” 

Trong khi đó, những thư điện 
tử này cho thấy hồi mùa xuân năm 
2020, Google đã yêu cầu trợ giúp về 
các tuyên bố vaccine COVID-19.

Một bản phát hành thư điện tử 
trước đó từ một yêu cầu theo Đạo 
luật Tự do Thông tin cho thấy mức 
độ thường xuyên mà CDC đã gặp 
gỡ các đại công ty công nghệ – một 
phần nỗ lực yêu cầu các công ty này 
dẹp bỏ thông tin sai lệch.

Các nhân viên quản lý của 
Facebook, Twitter, Google và quan 
chức của CDC đã không phúc đáp 
yêu cầu bình luận.

Mẫu thông tin sai lệch
CDC đã không ngừng thúc đẩy việc 
chích ngừa trong thời kỳ đại dịch, 
và khi làm như vậy, đôi lúc họ đã 
đưa ra những thông tin sai lệch.

Khi thúc đẩy cho những vaccine 
này được chấp thuận cho trẻ em, 
ba quan chức hàng đầu, kể giám 
đốc cơ quan này, đã tuyên bố sai sự 

thật hồi tháng Sáu rằng COVID-19 
là một trong năm nguyên nhân gây 
tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này. 
Hiện vẫn chưa có ai trong số những 
quan chức trên đưa ra thông báo 
cập nhật sau khi nghiên cứu mà 
họ viện dẫn – vốn không trình bày 
chính xác dữ liệu của CDC – được 
sửa sai.

Cơ quan này cũng đã đưa ra 
thông tin sai lệch về việc giám sát 
tính an toàn của vaccine và các tác 
dụng phụ của vaccine, đã cập nhật 
định nghĩa của họ về vaccine, và đã 
thay đổi các trang web khác, có đôi 
lúc thay đổi hẳn định nghĩa và lời 
khuyên của họ.

Trong một bản cập nhật quan 
trọng hồi tháng Tám, CDC đã rút 
lại các khuyến nghị điều trị những 
người chưa được chích ngừa theo 
cách khác biệt, và thừa nhận bệnh 
nhân sẽ được bảo vệ sau khi hồi 
phục COVID-19. 

“Thông tin sai lệch của ngày 
hôm qua là… hướng dẫn về sức 
khỏe cộng đồng của ngày hôm nay; 
điều đó minh họa cho thực tế là 
khoa học và kiểm duyệt hoàn toàn 
đối lập nhau, và kiểm duyệt chỉ có 
thể ngăn chặn sự tiến bộ của khoa 
học cũng như có thể ngăn chặn việc 
thử nghiệm các giả thuyết mới và ý 
tưởng mới – bằng cách cố gắng vội 
vã chặn những câu hỏi này,” ông 
Aaron Kheriaty, trưởng bộ phận y 
đức tại The Unity Project và là một 
nguyên đơn trong vụ kiện đã đưa 
đến những thư điện tử mới này, nói 
với The Epoch Times. “Hơn nữa chỉ 
đơn giản là khoa học không hoạt 
động theo cách đó.” 

Trong một thư điện tử khác được 
công bố trong vụ kiện này, CDC đã 
gắn nhãn một số tuyên bố là thông 
tin sai lệch mặc dù có nhiều bằng 
chứng hỗ trợ chúng.

Ví dụ, tuyên bố nói rằng “trẻ 
em khỏe mạnh không cần chích 
vaccine COVID-19” đã bị xem là 
thông tin sai lệch mặc dù một số 
chuyên gia cũng đã nói như vậy, chỉ 
ra rằng hiệu quả vaccine giảm, độc 
lực của các biến thể mới hơn giảm, 
và thực tế là trẻ em không đồng thời 
bị bệnh khác chưa bao giờ gặp nhiều 
nguy cơ khi nhiễm COVID-19.

Trong thư tín được gửi tới hơn 
100 quan chức của các trường 
đại học, tổ chức bất vụ lợi, và các 
tổ chức khác, CDC cũng cho biết 
cách nói vaccine không hiệu quả và 
không cần thiết cho trẻ em là thông 
tin sai lệch. 

Tiến sĩ Todd Porter, một bác sĩ 
nhi khoa ở Illinois, nói rằng ông đã 
thường dựa vào CDC và các nhóm 
khác như Học viện Bác sĩ Nhi khoa 
Hoa Kỳ, những tổ chức đã liên kết 
chặt chẽ với CDC trong đại dịch, 
nhưng không hẳn là ông có thời 
gian để xem xét tất cả các khuyến 
nghị của họ. 

“Niềm tin và sự tín nhiệm đã 
tiêu tan trong đại dịch này, và có 
lẽ điều đã cứu tôi là việc tôi thừa 
nhận tầm quan trọng của [nguyên 
tắc] First Do No Harm (Đầu Tiên 
là Không Gây Hại cho bệnh nhân), 
quân bình giữa rủi ro và tác hại, và 
sẵn sàng đặt câu hỏi để trở thành 
một người suy nghĩ độc lập, ngay 
cả khi câu hỏi đó không phù hợp 
với quan điểm chung,” ông nói với 
The Epoch Times qua thư điện tử. 
“Tôi chỉ mong rằng nhiều vị trong 
số hàng ngàn bác sĩ nhi khoa ngoài 
kia cũng đang làm như vậy, chứ bây 
giờ chúng ta còn có thể dựa vào tổ 
chức nào đây?”

Thanh Nguyên biên dịch

các tuyên bố về vaccine cho trẻ sơ 
sinh và trẻ mới biết đi, bao gồm 
cả tuyên bố các vaccine hoạt động 
không hiệu quả.

Vài tuần sau, sau khi các cơ 
quan giám sát Hoa Kỳ phê chuẩn 
vaccine Moderna và Pfizer cho 
trẻ em và CDC khuyến nghị dùng 
chúng, một quan chức CDC đã 
phản hồi bằng cách cung cấp thông 
tin chưa được chứng minh.

“Những tuyên bố rằng vaccine 
COVID-19 không hiệu quả cho 
trẻ em từ 6 tháng đến bốn tuổi là 
sai sự thật và việc tin vào những 
tuyên bố như vậy có thể dẫn đến 
sự do dự về vaccine,” quan chức 
CDC này viết. Tên của tất cả các 
quan chức được đề cập trong câu 
chuyện này đã được bôi đen trong 
những thư điện tử vốn được tiết lộ 
trong vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ 
đang diễn ra.

Quan chức CDC này nói thêm: 
“Các vaccine COVID-19 hiện có 
ở Hoa Kỳ có hiệu quả bảo vệ mọi 
người, gồm cả trẻ em từ 6 tháng 
đến bốn tuổi, khỏi bệnh nặng, phải 
nhập viện, và thậm chí tử vong.” 

Không có bằng chứng nào cho 
thấy những vaccine này có hiệu 
quả chống lại bệnh nặng và tử vong 
ở trẻ nhỏ.

 
Thiếu thông tin
Không có ca nhiễm COVID-19 
nghiêm trọng nào được ghi nhận 
trong thử nghiệm của Moderna cho 
trẻ em từ 6 tháng đến năm tuổi, 
trong đó cũng không có ca nào 
trong nhóm giả dược. Trong thử 
nghiệm của Pfizer đối với trẻ em từ 
6 tháng đến bốn tuổi, sáu trong số 
bảy ca nhiễm COVID-19 đã xảy ra 
ở những trẻ em được chích vaccine.

Tiến sĩ Sara Oliver, một quan 
chức CDC, cho biết trong một cuộc 
họp trước khi cơ quan này khuyên 
dùng các loại vaccine cho trẻ em, 
“Những thử nghiệm lâm sàng này 
không có sức thuyết phục để tìm ra 
tính hiệu quả chống lại bệnh nặng 
ở trẻ nhỏ.” 

Ngoài ra, kết quả của những thử 
nghiệm này là có một mức kháng 
thể nhất định, được tin là một cách 
để bảo vệ chống lại COVID-19 
nhưng điều đó không được chứng 
minh. Mức kháng thể này dựa trên 
mức kháng thể của người trưởng 
thành trong các thử nghiệm ban 
đầu, được hoàn thành năm 2020.

Các đánh giá về tính hiệu quả 
trong việc bảo vệ chống lây nhiễm 
cho thấy vaccine Moderna có hiệu 
quả thấp; vaccine Pfizer có hiệu 
quả cao hơn, nhưng được cho là 
không đáng tin cậy. 

Bác sĩ Tracy Hoeg, một nhà 
dịch tễ học ở California, nói với 
The Epoch Times qua thư điện tử: 
“Những thử nghiệm này không hề 
cung cấp thông tin cho chúng ta 
về nguy cơ nhiễm trùng có triệu 
chứng sau khi chích vaccine Pfizer, 
và cho chúng ta thấy hiệu quả kém 
sau khi chích vaccine Moderna, 
cũng như chúng ta không biết sự 
bảo vệ của những vaccine này sẽ 
duy trì trong bao lâu.” Bà cũng 
cho biết thêm những thử nghiệm 
này “không cung cấp cho chúng ta 
thông tin về sự thuyên giảm các ca 
bệnh nặng.” 

CDC, tự nhận mình là “cơ quan 
bảo vệ sức khỏe của quốc gia”, cho 
biết trên trang web của họ rằng họ 
đã cam kết đưa ra các quyết định 
“một cách công khai và khách 
quan” “dựa trên dữ liệu khoa học 
có chất lượng cao nhất”. Các quan 
chức CDC đã nhiều lần nói trong 
đại dịch COVID-19 rằng cơ quan 
này đưa ra các quyết định dựa trên 
bằng chứng khoa học.

Những thư điện tử này cho thấy 
trước đó trong năm 2022, CDC đã 
cẩn trọng hơn. Khi được yêu cầu 
phân xử xem liệu các tuyên bố có 

JUSTIN TALLIS/AFP VIA GETTY IMAGES

Một nhân viên chăm 
sóc sức khỏe chuẩn bị 
một liều vaccine Pfizer- 
BioNTech COVID- 19, ở 
Cardiff, Wales, vào ngày 
08/12/2020.

Đợt hạn hán 
này cùng với 
tình trạng 
phân phối 
nước quá 
mức đã đe 
dọa sản xuất 
thủy điện 
ở cả hai hồ 
chứa nói 
trên.
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• 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

Thư điện tử: CDC cung 
cấp cho Facebook 
thông tin sai lệch về 
vaccine COVID-19

cứu thuộc Quốc hội (CRS) cho biết: 
“Nước trên sông Colorado đa phần 
phụ thuộc vào lượng tuyết tan ở 
các khu vực phía bắc của lưu vực 
[Colorado và Wyoming].”  

Tuy nhiên, vấn đề duy nhất mà 
Lưu vực sông Colorado phải đối 
mặt là khả năng có vượt qua siêu 
hạn hán được hay không. Thật 
không may, sự quản trị yếu kém 
của liên bang và tiểu bang đã góp 
phần vào nạn siêu hạn hán này, đẩy 
dòng sông đến gần thảm họa.

 
Hệ thống thoát nước không 
bền vững
Năm 1922, các Tiểu bang thuộc 
Lưu vực sông Colorado là Utah, 
New Mexico, Nevada, Arizona, và 
California đã thành lập Hiệp ước 
Sông Colorado để dẫn nước từ các 
hồ này dựa trên điều kiện lưu trữ 
của lưu vực.

Theo hiệp ước này, mỗi lưu 
vực được phân bổ 7.5 triệu acre-
feet (MAF) mỗi năm – một acre-
foot [đơn vị thể tích: 1 mẫu Anh x 
1 mẫu Anh x 1 foot] tương đương 
với khoảng 326,000 gallon nước – 
và một tỷ lệ phần trăm nhất định 
được chuyển đến các Tiểu bang 
trong Lưu vực dựa trên mực nước 
trong các đập.

Theo CRS, lúc cao điểm, đập 
Glen Canyon trên hồ Powell có thể 
dự trữ 26.2 MAF, và đập Hoover trên 
hồ Mead có thể dự trữ 26.1 MAF.

Năm 1944, Hoa Kỳ đã ký một 
hiệp ước với Mexico để cung cấp 
thêm 1.5 MAF từ lưu vực này 
cho Mexico.

CRS cho biết, đáng chú ý là, 
khi bắt đầu những thỏa thuận 
này, các chính quyền liên bang và 
tiểu bang cho rằng lưu lượng sông 
trung bình mỗi năm là 16.4 MAF. 
Nhưng hóa ra đó lại là một giả 
định sai lầm nghiêm trọng.  

Từ năm 1906 đến 2020, lưu 
lượng thực tế của con sông này đạt 
trung bình 13.9 MAF, nhưng mức 
tiêu thụ và thất thoát trung bình 
xấp xỉ 15 MAF. Nhu cầu đã vượt 
quá khả năng cung ứng.  

 
Hạn hán và những nhà máy 
thủy điện
Theo Bộ Năng lượng, thủy điện chủ 
yếu được sử dụng để tăng cường 
tính linh hoạt trong sản xuất năng 
lượng và chỉ chiếm chưa đến 6.7% 
công suất phát điện toàn Hoa Kỳ.

Nói cách khác, trong trường 
hợp một khu vực phụ thuộc vào 
quang năng và tiêu thụ vượt quá 
công suất, hoặc khi mặt trời lặn, 
thì thủy điện có thể tăng sản xuất 
điện một cách nhanh chóng – thủy 
điện cung cấp khoảng 40% tài 
nguyên khởi động đen (nghĩa là 
khôi phục hoạt động của một nhà 
máy điện mà không phụ thuộc vào 
mạng truyền tải điện bên ngoài 
sau khi đóng cửa toàn bộ hoặc một 
phần nhà máy).

Thủy điện cũng được xem là 
một trong những dạng năng lượng 
“sạch nhất” và “rẻ tiền nhất”.

Tuy nhiên, theo Trung tâm 
Nghiên cứu Tài nguyên Nước, 
việc sản xuất thủy điện phụ thuộc 
vào việc một lượng lớn nước chảy 
xuống từ các độ cao qua các nhà 
máy điện thường được tìm thấy bên 
trong các con đập, việc này biến các 

hệ thống sông then chốt trở thành 
một nguồn tài nguyên quan trọng.

Hoàn thành vào năm 1963, đập 
Glen Canyon tạo ra khoảng 3,640 
gigawatt (GW) giờ điện mỗi năm, 
mà Cơ quan Quản lý Điện lực Miền 
Tây sử dụng để cung cấp điện cho 
5.8 triệu khách hàng.

Theo một báo cáo của CRS, đập 
Hoover được xây dựng xong năm 
1936 dọc theo Lưu vực Hạ lưu tạo 
ra khoảng 4,000 GW điện mỗi năm 
cho các khách hàng ở California, 
Arizona, và Nevada.  

Đợt hạn hán này cùng với tình 
trạng phân phối nước quá mức đã 
đe dọa sản xuất thủy điện ở cả hai 
hồ chứa nói trên.

Kỳ thực, nếu mực nước của đập 
Glen Canyon xuống còn 3,490 feet 
thì không còn khả thi để sản xuất 
thủy điện. Thêm nữa, tuy theo 
báo cáo hôm 29/08 mực nước của 
đập là 3,532 feet (1,076.5 mét) có 
vẻ đủ để vẫn sản xuất điện, nhưng 
kể từ hồi tháng 08/2020, mực 
nước đã giảm 67 feet (20.4 mét). 

 
Những nỗ lực thất bại
Đầu hàng trước thực tế là mực nước 
đang cạn kiệt, Quốc hội đã bắt đầu 
ban hành các kế hoạch dự phòng 
cho thời điểm và khả năng mực 
nước hồ Mead và hồ Powell giảm 
xuống dưới một mức nhất định. 

Đối với hồ Mead, Kế hoạch Dự 
phòng Hạn hán (DCP) sẽ giảm 
lượng nước cung cấp cho Arizona 
và Nevada nếu mực nước xuống 
dưới 1,075 feet (327.6 mét).

Đối với hồ Powell, Thỏa thuận 
Hoạt động Ứng phó Hạn hán sẽ có 
hiệu lực khi mực nước xuống dưới 
3,525 feet (1,074.4 mét). Thỏa thuận 
này cũng làm giảm lượng phân 
phối nước hàng năm và cho phép 
xả nước từ các hồ chứa khác, như 
Blue Mesa.

“Bất chấp những nỗ lực này, mức 
lưu trữ ở cả hai hồ chứa vẫn tiếp 
tục giảm,” CRS báo cáo hôm 18/08.  

CRS cho biết thêm, “Các nghiên 
cứu của Cục Khai hoang cho thấy 
đang tiếp tục có khả năng mực 
nước hồ Mead sẽ sụt giảm nhiều 
hơn đáng kể [và tăng ra tình trạng 
thiếu hụt/hành động] trong vòng 
hai năm.”

Do đó, Cục Khai hoang đã 
thông báo cho các Tiểu bang trong 
Lưu vực rằng họ cần bảo tồn thêm 
2 đến 4 MAF trong thời gian tới. 
Nếu các tiểu bang không đưa ra 
được kế hoạch “cam kết tự nguyện” 
vào giữa tháng Tám, thì theo thẩm 
quyền của Quốc hội, Cục Khai 
hoang tuyên bố rằng họ đã “sẵn 
sàng hành động đơn phương”.

Trả lời Cục Khai hoang, hôm 
18/07, các đại diện của Lưu vực 
Thượng lưu cho biết những người 
sử dụng nước của họ đã “bị thiếu 
hụt triền miên” và “các Tiểu bang 
của Khu vực Thượng lưu có ít các 
lựa chọn có sẵn để bảo vệ các mực 
nước then chốt của hồ chứa. Lưu 
vực Thượng lưu bị giới hạn một 
cách tự nhiên bởi nguồn cung 
bị thu hẹp của con sông này, và 
các hành động ứng phó với hạn 
hán trước đây đang làm cạn kiệt 
nguồn dự trữ ở thượng nguồn thêm 
661,000 acre-feet.” 

 
Thanh Nguyên biên dịch

Siêu hạn hán đe dọa hàng triệu người Mỹ 
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Niềm tin và 
sự tín nhiệm 
đã tiêu tan 
trong đại dịch 
này, và có lẽ 
điều đã cứu 
tôi là việc tôi 
thừa nhận 
tầm quan 
trọng của 
[nguyên tắc] 
First Do No 
Harm, quân 
bình giữa rủi 
ro và tác hại, 
và sẵn sàng 
đặt câu hỏi 
để trở thành 
một người 
suy nghĩ độc 
lập, ngay cả 
khi câu hỏi đó 
không phù 
hợp với quan 
điểm chung.
Tiến sĩ Todd Porter, 
một bác sĩ nhi khoa 
ở Illinois

Một điện thoại thông 
minh hiển thị tiêu đề 
cho chính sách của 

Facebook về "thông tin 
sai lệch" COVID-19 ở 

Arlington, Va., vào ngày 
27/05/2021.

Đội thợ bảo dưỡng của 
Cơ quan quản lý Nước 
miền nam Nevada lắp 
đặt miếng đệm viền sau 
khi tháo bộ tiêu tán năng 
lượng tại Trạm bơm Mực 
Nước Thấp tại Khu Giải 
trí Quốc gia Hồ Mead 
hôm 27/04/2022.

Trụ sở của Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (CDC) 
tại Atlanta, Georgia vào 

ngày 23/04/2020.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP VIA GETTY IMAGES

JESSICA MCGOWAN/GETTY IMAGES

Những hình ảnh sông Colorado cho thấy hạn hán tại Overton Arm từ năm 2000 đến 2022. 

COMPILATION OF NASA PHOTOS

CHASE STEVENS/LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL VIA AP

BEVERLY MANN

Hồ Powell và đập Glen Canyon. 
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này, và nguy cơ mất điện là có thực 
và ngay trước mắt. Không có gì 
ngạc nhiên khi nhiệt độ ở mức ba 
con số trên phần lớn tiểu bang của 
chúng ta sẽ khiến cho nhu cầu đối 
với lưới điện tăng cao kỷ lục.”

Ông nói: “Mọi người phải góp 
một tay để giúp tình hình cải thiện 
trong vài ngày tới.”

Ông kêu gọi người dân 
California chỉnh máy điều nhiệt 
của họ ở mức 78οF vào 4 giờ chiều 
và hạn chế sử dụng các thiết bị lớn, 
chẳng hạn như máy giặt.

‘Cảnh báo Khẩn cấp’
Nhà điều hành lưới điện của 
California đã ban hành một “cảnh 
báo khẩn cấp” vào chiều thứ Ba 
(06/09) khuyến cáo người dân giảm 
tiêu thụ điện từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối

“Lời mô tả khẩn cấp trên cho 
biết phân tích thời gian thực cho 
thấy tất cả các nguồn lực đều được 
dùng hoặc dự báo sẽ được sử dụng, 
và dự kiến   sẽ thiếu hụt năng lượng”, 
Nhà điều hành Hệ thống Độc lập 
California (CAISO) cho biết trong 
một bản tin.

“Chúng tôi biết rằng việc người 
dân California tiết kiệm điện đã 
giúp giảm tải vào thời điểm cần 
thiết nhất. Cho đến nay, sự hưởng 
ứng của người tiêu dùng và nhu cầu 
thương mại, kể cả Các Cảnh báo 
Tiết kiệm Năng lượng, đã giúp kéo 
dài nguồn cung cấp hiếm hoi vào 
những giờ cao điểm trong tuần này, 
giúp các nhà vận hành có thêm sự 
tiếp sức trong việc cung cấp điện.”

Theo CAISO, các khuyến nghị 
về nắng nóng và cảnh báo nhiệt độ 

quá cao được đưa ra khắp khu vực 
phía tây của tiểu bang.

CAISO dự kiến   nhu cầu điện 
đạt mức cao nhất khoảng 51,600 
megawatt vào hôm thứ Ba (06/09), 
phá vỡ kỷ lục năm 2006. Nhu cầu 
điện cho hôm thứ Tư (07/09) được 
dự báo là 50,000 megawatt.

Hiện tượng này xảy ra do hạn 
hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng 
đến các hồ chứa nước, và sản lượng 
thủy điện dự kiến   sẽ bị cắt giảm 
một nửa, theo báo cáo của Cơ quan 
Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Báo cáo của EIA tiết lộ hai hồ 
chứa nước lớn nhất của California 
– hồ Shasta và hồ Oroville – hiện 
đang ở mức thấp cực độ. Mực nước 
của hồ Shasta chỉ bằng 48% mức 
trung bình từ trước tới nay, trong 
khi mực nước của hồ Oroville bằng 
67% mức trung bình từ trước tới nay.

California đã trải qua năm khô 
hạn nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu 
được lưu trữ cách đây 128 năm, với 
tháng Tám khô hạn bất thường.

Theo Ủy ban Năng lượng 
California, 19% sản lượng điện tại 
tiểu bang California trong năm 
2019 và 2020 là từ thủy điện, nhưng 
do nhiệt độ cao và hạn hán, nên tỷ 
lệ thủy điện giảm xuống còn 11% và 
có thể còn giảm thêm.

 
Ngọc Mai biên dịch

CADEN PEARSON 
 

Hôm 06/09, Thống đốc 
California Gavin Newsom đã 

kêu gọi người dân tiết kiệm điện 
trong khoảng thời gian từ 4 giờ 
chiều đến 9 giờ tối khi lưới điện 
phải chật vật để cung ứng việc sử 
dụng máy điều hòa không khí gia 
tăng trong một đợt nắng nóng.

Để giảm bớt áp lực lên lưới điện 
đang gồng mình của tiểu bang, ông 
Newsom, một thành viên Đảng 
Dân Chủ, đã yêu cầu người dân 
California “làm mát trước” ngôi nhà 
của họ vào khoảng thời gian sớm 
hơn trong ngày khi có nhiều điện 
hơn. Ông đề nghị mọi người chạy 
điều hòa nhiệt độ vào buổi sáng và 
đóng kín các cửa ra vào và cửa sổ.

Ông Newsom cho biết trên 
Twitter: “Đợt nắng nóng này đang 
có chiều hướng nóng nhất và kéo 
dài nhất ở tiểu bang này và nhiều 
khu vực miền tây trong tháng Chín”.

“Chúng ta đang tiến tới thời 
điểm tồi tệ nhất của đợt nắng nóng 

ANNE ZHANG
 

Sản lượng điện từ sản xuất 
thủy điện giảm xuống mức 

thấp nhất trên toàn cầu kể từ 
năm 2000, do lượng mưa thấp 
trong năm ngoái. Dự báo trong 
năm nay sản lượng này sẽ giảm 
hơn nữa khi các đợt nắng nóng 
và hạn hán quét qua Trung 
Quốc, Hoa Kỳ, và Âu Châu.

Theo Đánh giá Điện năng 
Toàn cầu năm 2022 của Ember, 
một tổ chức tư vấn về môi trường 
và năng lượng độc lập, thì năng 
lượng sạch chiếm 38% tổng 
lượng điện toàn cầu vào năm 
2021, trong đó có 15% được tạo 
ra từ thủy điện.

 
Trung Quốc
Kể từ năm 2000, 2/3 tăng trưởng 
thủy điện toàn cầu đến từ Trung 
Quốc, nơi có 5 trong số 10 nhà 
máy thủy điện lớn nhất thế giới.

Tỉnh Tứ Xuyên, nhà máy thủy 
điện của Trung Quốc, đã bị ảnh 
hưởng nặng nề trong mùa hè này 
do hạn hán nghiêm trọng cùng với 
nhiệt độ cực cao. Mùa hè thường 
là mùa lũ lụt của Tứ Xuyên.

Theo dữ liệu do CITIC 
Construction Securities thu 
thập, lượng mưa trung bình ở 
tỉnh Tứ Xuyên từ ngày 01/07 đến 
10/08 thấp hơn khoảng 50% so 
với mức trung bình trong lịch sử.

Mực nước ở trung lưu và hạ 

lưu sông Dương Tử thấp hơn 
đáng kể, cũng như mực nước 
trong các hồ chứa.

Trong tháng Bảy và tháng 
Tám, dòng chảy trung bình của 
sông này vào Hồ chứa Tam Hiệp 
– nhà máy thủy điện lớn nhất 
thế giới – giảm 34% so với cùng 
thời kỳ năm ngoái và 46% so với 
ba năm trước.

 
Hoa Kỳ
Tại Hoa Kỳ, 33% lãnh thổ nước 
này đã chứng kiến tình trạng 
hạn hán nghiêm trọng đến cực 
độ trong tháng Bảy.

California bị hạn hán khắc 
nghiệt trong quý đầu tiên của 
năm, khiến năm 2022 trở thành 
năm khô hạn nhất ở California 
trong 128 năm qua kể từ khi việc 
theo dõi các mức kỷ lục bắt đầu. 

Hồi tháng Tám, 17% tiểu bang 
này có các tình trạng khô hạn 
bất thường.

Hồi tháng Sáu, Cơ quan Thông 
tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã 
báo cáo rằng các mực nước hồ 
chứa của California thấp hơn 
nhiều so với các mức trung bình 
lịch sử vào mùa hè này do hạn 
hán, và việc sản xuất thủy điện 
dự kiến   sẽ giảm một nửa – lượng 
thiếu hụt này dự kiến   sẽ được lấp 
đầy bởi việc gia tăng sản xuất 
năng lượng khí đốt tự nhiên.

Báo cáo của EIA cũng tiết lộ 
rằng hai hồ chứa lớn nhất của 
California – Hồ Shasta và Hồ 
Oroville – hiện đang ở mức vô 
cùng thấp.

Mực nước của Hồ Shasta chỉ 
bằng 48% mức trung bình lịch sử, 
trong khi mực nước của Hồ Oroville 

là 67% mức trung bình lịch sử.
Theo Ủy ban Năng lượng 

California, 19% sản lượng điện 
tại tiểu bang California trong 
năm 2019 và 2020 là từ thủy điện, 
nhưng do nhiệt độ cao và hạn 
hán, tỷ lệ thủy điện giảm xuống 
còn 11% và có thể giảm thêm.

Âu Châu
Tại Âu Châu, Trung tâm Nghiên 
cứu Chung (JRC) của Ủy ban Âu 
Châu đã cảnh báo rằng Âu Châu 
đang phải đối mặt với đợt hạn 
hán tồi tệ nhất trong 500 năm, 
dự kiến   sẽ có tác động đáng kể 
đến việc sản xuất năng lượng 
thủy điện.

Dữ liệu từ Đài quan sát Hạn 
hán Âu Châu cho thấy phần lớn 
lãnh thổ Âu Châu đang ở mức 
hạn hán “cảnh báo” hoặc “báo 

động” trong mùa hè này.
Hồi cuối tháng Tám, các hồ 

chứa ở khu vực tây nam của 
Na Uy, được gọi là “pin của Âu 
Châu”, đã cạn một nửa, trong 
khi các hồ chứa ở miền đông 
Na Uy ở mức thấp nhất trong 
20 năm. Hiện nay, các hồ chứa 
của Na Uy tạo ra rất ít sản lượng 
điện, và nước này dự kiến   sẽ hạn 
chế xuất cảng điện mùa đông.

Tại Ý, do tình trạng thiếu 
nước nghiêm trọng, nên tổng 
sản lượng thủy điện của nước 
này trong nửa đầu năm nay 
ước tính chỉ bằng một nửa của 
cùng thời kỳ năm ngoái. Nguồn 
nước ngọt lớn nhất của Ý – 
sông Po – đang đối mặt với hạn 
hán tồi tệ nhất trong 70 năm.

Pháp cũng có lượng mưa thấp 
kỷ lục vào tháng Bảy năm nay, 
chỉ bằng 16% mức trung bình 
của cùng thời kỳ trong 30 năm 
qua. Các sông và hồ của nước 
này đã giảm xuống mức thấp 
nhất trong hơn 20 năm.

Theo một báo cáo vào tháng 
Tám của Electricité de France, 
sản lượng thủy điện ở các vùng 
Rhone Valley, Alps, và Cote 
d'Azur, vốn chiếm 70% sản 
lượng thủy điện của quốc gia, 
đã giảm 60% trong khoảng thời 
gian 8 tháng kể từ tháng Một 
đến tháng Tám năm nay.

 
Cẩm An biên dịch
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California đã trải qua 
năm khô hạn nhất kể 
từ khi dữ liệu bắt đầu 
được lưu trữ cách đây 
128 năm, với tháng Tám 
khô hạn bất thường.
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Cơ quan Lập pháp California 
đã thông qua luật trừng 

phạt các bác sĩ bất đồng với 
thông điệp COVID-19 của 
chính quyền tiểu bang này. Đến 
hôm 30/09, Thống đốc Gavin 
Newsom phải phủ quyết hoặc 
ký thành luật dự luật này.

Một cuộc bỏ phiếu gồm 56 
phiếu thuận và 20 phiếu chống 
hôm 30/08 tại Hạ viện tiểu bang 
đã thông qua các sửa đổi cuối 
cùng đối với Dự luật Hạ viện 
2098 (AB 2098), do Dân biểu 
Evan Low (Dân Chủ–Campbell) 
giới thiệu. 

Dự luật này sẽ sửa đổi Bộ luật 
Kinh doanh và Nghề nghiệp tiểu 
bang để trao cho Hội đồng Y tế 
California (MBC) quyền tùy ý kỷ 
luật các bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu 
thuật đã phát tán “thông tin sai 
lệch hoặc thông tin gây hiểu lầm” 
liên quan đến COVID-19. MBC 
hiện có quyền trừng phạt các bác 
sĩ bị buộc tội có hành vi thiếu 
chuyên nghiệp theo Đạo luật 
Hành nghề Y vì các vi phạm bao 
gồm cẩu thả, kém năng lực, không 
trung thực, hoặc tham nhũng.

Theo phân tích của Thượng 
viện hôm 23/08, “thông tin sai 
lệch” có nghĩa là “thông tin sai 
sự thật hoặc gây hiểu lầm về bản 
chất và rủi ro của virus; phòng 
ngừa và điều trị COVID-19; và sự 
phát triển, tính an toàn, và tính 
hiệu quả của vaccine COVID-19.”

Đáp lại, Thượng nghị sĩ 
Melissa Melendez (Cộng Hòa–
Lake Elsinore) nói với The Epoch 
Times, “Chính quyền không nên 
kiểm soát hoặc cấm các bác sĩ 
đưa ra thông tin sức khỏe liên 
quan cho bệnh nhân của họ.” 

Bà Melendez nói trong tin 
nhắn văn bản hôm 31/08, “Người 
dân California xứng đáng được 
đưa ra những quyết định khi đã 
được cung cấp thông tin đầy đủ 
về sức khỏe của mình mà không 
cần việc bác sĩ của họ bị đe dọa 
kỷ luật vì những gì mà hội đồng 
tiểu bang nào đó cho là ‘thông 
tin sai lệch.’” 

Bác sĩ Michael Huang ở 
Roseville, California, người đối 
mặt với nguy cơ mất giấy phép 
hành nghề y vì bị cáo buộc cấp 
khẩu trang và giấy miễn chích 
vaccine không hợp lệ cho bệnh 
nhân của mình – nhiều người 
trong đó là lính cứu hỏa và trẻ 
em trong độ tuổi đi học – nói với 
The Epoch Times rằng chính 

quyền tiểu bang đã vượt quá 
quyền hạn của mình. 

“Thật kinh hoàng. Chúng 
ta đang quay trở lại thời kỳ Tòa 
án Dị giáo, khi đó ông Galileo 
bị kết tội vì nói rằng Trái đất 
quay quanh mặt trời,” ông nói. 
“Tiểu bang này đang hành xử 
vượt quá những gì họ được 
thiết kế để làm.”

Ông Huang cho rằng dự luật 
này sẽ khiến cho việc hành nghề 
y một cách trung thực trở nên 
bất khả thi.

Ông cho rằng các chính trị 
gia không nên can thiệp vào y 
khoa bằng cách “bới móc sai sót 
và cố gắng trừng phạt các bác 
sĩ” về ý kiến   y tế của họ, bởi vì 
kiến   thức của chúng ta luôn tiến 
triển. “Những điều chúng ta biết 
về COVID hai năm trước đây 
hoàn toàn khác với những điều 
mà bây giờ chúng ta biết.” 

Ông Huang đã bị hội đồng y 
tế điều tra ít nhất từ hồi tháng 
12/2021 vì “hành vi thiếu chuyên 
nghiệp” và đang chờ quyết định 
liên quan đến số phận giấy phép 
hành nghề của ông. 

Ông đã bị điều tra sau khi hội 
đồng y tế đưa ra một thông báo 
ngày 18/08/2021 rằng các bác 
sĩ có thể bị kỷ luật vì cấp khẩu 
trang hoặc các miễn trừ khác 
không hợp lệ.

Nếu ông Huang bị đình chỉ 
giấy phép hành nghề y, thì có 
thể ông sẽ rời khỏi tiểu bang này, 
và thậm chỉ có thể hoàn toàn 
ngừng hành nghề y, vì ông cho 
rằng các bác sĩ ở khắp nơi đang 
đối mặt với áp lực chính trị phải 
tuân thủ quy định này. 

Ông nói: “Điều này không chỉ 
xảy ra ở California.” 

Cựu Tổng thống Trump được 
sử dụng làm ví dụ 

Trong khi đó, phân tích của 
Hạ viện tiểu bang hôm 22/08, 
trong cuộc thảo luận về thông 
tin sai lệch, đã cáo buộc cựu 
Tổng thống Donald Trump 

khuyên mọi người tự chích chất 
khử trùng.

Phân tích này nêu rõ: “Ví dụ, 
nếu một bác sĩ khuyên bệnh 
nhân chích chất khử trùng để 
điều trị COVID-19 – như cựu 
Tổng thống Trump đã từng 
làm, dẫn đến sự gia tăng mạnh 
mẽ các ca được báo cáo về việc 
lạm dụng thuốc tẩy và các sản 
phẩm tẩy rửa khác – thì hành 
động phát tán ‘thông tin sai 
lệch’ đó hầu như chắc chắn sẽ 
được xem như chăm sóc cẩu 
thả phải chịu kỷ luật.” 

Tuy nhiên, bản ghi âm 
lại những nhận xét của ông 
Trump tại một cuộc họp báo 
hôm 23/04/2020, được tham 
chiếu bởi phân tích của Hạ viện 
California, cho thấy ông không 
nói rằng mọi người nên tự 
chích thuốc khử trùng để điều 
trị COVID-19. Theo PolitiFact, 
trên thực tế, ông đang hỏi các 
quan chức trong lực lượng đặc 
nhiệm chống virus corona của 
Tòa Bạch Ốc rằng liệu chúng 
có thể được sử dụng trong các 
phương pháp chữa trị tiềm năng 
hay không.

Sau đó ông Trump đã làm 
rõ bình luận của mình khi một 
phóng viên hỏi liệu chất khử 
trùng có thực sự được chích cho 
bệnh nhân COVID-19 hay không.

Ông Trump nói vào thời 
điểm đó: “Chất đó sẽ không 
được sử dụng thông qua đường 
chích, hầu như chỉ để làm sạch 
và khử trùng một vùng nào đó. 
Có thể nó có hiệu quả, cũng có 
thể không, nhưng chắc chắn nó 
sẽ có hiệu quả tốt nếu nó được sử 
dụng cho một vật thể tĩnh.” 

Phân tích này cũng nhắm 
đến Bác sĩ Simone Gold, nhà 
sáng lập tổ chức Các bác sĩ Tiền 

tuyến của Hoa Kỳ (America’s 
Frontline Doctors). 

Phân tích này viết: “Bác sĩ 
Gold đã tham gia vào nhiều 
chiến dịch khiến công chúng 
mất lòng tin vào các vaccine 
COVID-19, mô tả chúng là ‘thử 
nghiệm’ mặc dù nhiều thử 
nghiệm về tính an toàn và hiệu 
quả đã xác nhận chúng [thật sự] 
an toàn và hiệu quả. Bác sĩ Gold 
đã nói tại một cuộc tụ họp được 
tổ chức kết hợp với âm mưu 
nổi dậy ở Điện Capitol Hoa Kỳ 
vào ngày 06/01/2021; bà ấy đã 
bị bắt và rồi nhận một tội tiểu 
hình liên quan đến sự kiện đó.” 

Những nhóm ủng hộ và 
phản đối khác
Hiệp hội Y tế California (CMA) 
là tổ chức ủng hộ dự luật này.

CMA tuyên bố ủng hộ dự 
luật này: “Thật không may, đại 
dịch COVID-19 đã dẫn đến ngày 
càng nhiều thông tin sai lệch và 
thông tin gây hiểu lầm về căn 
bệnh này, gồm cả cách thức 
lây truyền virus, thúc đẩy các 
phương pháp điều trị và chữa 
bệnh chưa được kiểm nghiệm, 
đồng thời đặt ra nghi vấn về 
các nỗ lực y tế cộng đồng như 
đeo khẩu trang và chích ngừa. 
Nhiều chuyên gia y tế, trong đó 
có cả các bác sĩ, đã là thủ phạm 
cố gắng đưa ra thông tin sai lệch 
và thông tin gây hiểu lầm này.” 

Theo Medscape Medical 
News, Chủ tịch CMA Robert 
Wailes, cho biết dự luật AB 2098 
sẽ “bảo tồn tính toàn vẹn của 
ngành y.”

Ông Wailes nói với Medscape: 
“Việc cố tình phát tán thông tin 
sai lệch là xâm phạm lòng tin 
của công chúng và có thể khiến 
người ta thiệt mạng.”

Một nhóm có tên ProtectUS 
cũng ủng hộ dự luật AB 2098, 
lập luận rằng các bác sĩ phải có 
nghĩa vụ chuyên môn, đạo đức 
khi tư vấn và điều trị bệnh nhân 
dựa trên các hướng dẫn y tế và 
bằng chứng khoa học được bình 
duyệt, chứ “không phải dựa trên 
quan điểm hay niềm tin của 
riêng họ.” 

Ngược lại, một nhóm có 
tên là California for Good 
Governance (California vì Quản 
trị Lành mạnh) đã phản đối dự 
luật nói trên với lý do dự luật 
này vi hiến và vi phạm quyền tự 
do ngôn luận.

“[Tuy] tiểu bang này có thể 
tuyên bố rằng việc cung cấp 
thông tin chính xác về Covid-19 
cho công chúng là một lợi ích 
thiết yếu, nhưng không thể 
lập luận rằng thứ vũ khí cùn 
mà [dự luật] AB 2098 đại diện 
được soạn thảo đúng để đem lại 
lợi ích đó,” tổ chức này nói rõ. 
“Ở một đất nước như đất nước 
chúng ta, được thành lập trên 
nền tảng các quyền tự do dân 
sự như tự do ngôn luận, sự thật 
là một cái gì đó được thảo luận 
tự do với nhiều quan điểm khác 
nhau, chứ không phải do chính 
phủ áp đặt.”

Một nhóm khác phản đối 
dự luật này, A Voice for Choice 
Advocacy (Tiếng nói Ủng hộ Sự 
lựa chọn), biện luận rằng tuy các 
bác sĩ nên bị kỷ luật vì phát tán 
thông tin sai lệch một cách ác 
ý, nhưng CMA đã có quyền đó 
rồi, và vì không có tiêu chuẩn 
chăm sóc hoặc đồng thuận 
khoa học được thiết lập để điều 
trị COVID-19 nên dự luật này 
“không thể thực hiện được”. 

Thanh Nguyên biên dịch

Các nhà lập pháp California thông qua dự luật trừng phạt các bác 
sĩ bất đồng chính kiến vì phát tán ‘thông tin sai lệch’

Điện năng toàn cầu từ thủy điện bị ảnh hưởng do hạn hán Người dân California được 
yêu cầu tiết kiệm điện trong 
đợt nắng nóng kỷ lục

MICHAEL WILKERSON

Đã hơn một tuần trôi qua và vẫn 
chưa có câu trả lời mạch lạc từ   

chính phủ Tổng thống Biden cho câu 
hỏi ai sẽ trả tiền cho việc xóa nợ sinh 
viên – là việc có thể khiến người dân 
Mỹ tốn khoảng 300–500 tỷ USD khi kế 
hoạch này được hoàn tất.

Về căn bản, Tòa Bạch Ốc đã thông 
báo, hôm 24/08/2022, những người 
vay nợ khai thuế cá nhân kiếm được 
dưới 125,000 USD (250,000 USD cho 
các cặp vợ chồng khai chung) sẽ đủ 
điều kiện được xóa nợ lên đến 20,000 
USD cho những người nhận tài trợ 
Pell Grant… và lên đến 10,000 USD 
cho những người không nhận Pell 
Grant.” Cả hai phía đảng phái chính 
trị đã lên tiếng chất vấn sự sáng suốt 
của chương trình này, và đặt ra câu 
hỏi rất chính đáng là làm thế nào để 
đài thọ cho việc này.

Tuy nhiên, vẫn chưa có phản hồi 
rõ ràng từ chính phủ Hoa Kỳ. Điều mà 
chính phủ ông Biden đã nói là chương 
trình xóa nợ này sẽ được thanh toán 
đầy đủ bằng cách giảm thâm hụt. Đây 

là một câu trả lời vô lý. Câu nói này 
đánh đồng một khoản mục thu nhập 
(giảm chi tiêu chính phủ, theo định 
nghĩa là chi tiêu tiền mà chính phủ 
không có) với một khoản mục trong 
bảng cân đối kế toán (tăng nợ quốc gia).

Tổng thu thuế liên bang của Hoa Kỳ 
là khoảng 4 ngàn tỷ USD. Tuy nhiên, 
trong tài khóa 2021, chính phủ liên 
bang Hoa Kỳ đã chi 6.8 ngàn tỷ USD. 
Vì vậy, trong một năm, thâm hụt đã 
lên khoảng 2.8 ngàn tỷ USD. Trong tài 
khóa 2020, thâm hụt là hơn 3 ngàn tỷ 
USD. Cả hai năm đều là bất thường do 
chi tiêu cứu trợ đại dịch. Tuy nhiên, 
lần cuối cùng chính phủ liên bang thu 
về nhiều tiền hơn số tiền chi tiêu là tài 
khóa 2001. Hãy ngẫm về điều đó. Mặc 
dù thâm hụt đã đi xuống từ những 
mức cao ngất ngưỡng này đến mức 
[dự kiến]   bớt thâm 1.0 ngàn tỷ USD 
trong tài khóa 2022, thì mức bớt thâm 
này vẫn đang tăng thêm vào số tích 
lũy thâm hụt. Đây không phải là “các 
khoản tiết kiệm” có thể được sử dụng 
ở nơi nào khác; nó chỉ đơn giản là làm 
chậm tốc độ mà chính phủ của chúng 
ta đang đào một cái hố tài khóa sâu 

Vẫn chưa có hồi đáp cho 
câu hỏi: Ai trả tiền cho việc 
xóa nợ sinh viên?

◾	 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
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hơn cho tất cả chúng ta.
Kết quả của việc chi tiêu mất kiểm 

soát này là nợ quốc gia đã tăng vọt. 
Vào đầu năm 2007 – tức là trước cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu – 
tổng số nợ của Hoa Kỳ là 8.5 ngàn tỷ 
USD, được xem là một con số khổng 
lồ vào thời điểm đó. Đến năm 2015, số 
nợ này đã tăng hơn gấp đôi, lên 19.5 
ngàn tỷ USD, phần lớn là do nới lỏng 
định lượng và chi tiêu để cứu trợ các 
ngân hàng và cố gắng đưa nền kinh tế 
vận động trở lại.

Từ đó nợ của Hoa Kỳ ngày càng tồi 
tệ hơn. Theo kết quả của hoạt động 
cứu trợ đại dịch, trong đó có các khoản 
tài trợ của chính phủ và các chương 
trình lãng phí dưới thời chính phủ ông 
Biden, đến tháng 08/2022, tổng nợ của 
Hoa Kỳ đã lên tới hơn 30 ngàn tỷ USD, 
con số chiếm hơn 125% tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ. Nghĩa là, 
mỗi người ở Mỹ nợ hơn 92,000 USD.

Đề phòng thuế gián thu
Chương trình xóa nợ cho sinh viên 
được đề nghị chỉ đơn giản là sẽ đưa 
thêm 300–500 tỷ USD nữa vào tổng số 
nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng điều 
đó không đơn giản như vậy, bởi vì tăng 
nợ quốc gia là một loại thuế ẩn (thuế 
gián thu) đối với tất cả người Mỹ.

Khi các nhà đầu tư tài chính như 
quỹ hưu trí và các quốc gia ngoại quốc 
sẵn sàng mua nợ của Hoa Kỳ với lãi 
suất gần bằng 0 – vốn là điều đã xảy 
ra trong hai thập niên qua – thì loại 
thuế này phần lớn vẫn bị ẩn giấu trước 
mắt người Mỹ và cuộc chơi vẫn tiếp 
tục. Nhưng khi chi tiêu của chính phủ 
tăng cao, và các nhà đầu tư bắt đầu 
chùn bước, thì rắc rối sẽ xuất hiện. 
Các chính phủ từ chối ngừng chi tiêu, 
giống như một kẻ nghiện ngập không 
thể ngừng sử dụng [chất gây nghiện], 
mặc dù kẻ ấy biết rằng cuối cùng 
nghiện ngập sẽ kết liễu bản thân.

Khi thị trường tư nhân quay ra lo 
ngại về tất cả những vấn đề này và 
ngừng mua, như đã xảy ra trong hai 
năm qua, thì Cục Dự trữ Liên bang 
buộc phải mua nợ của chính phủ để 
chính phủ có thể tiếp tục chi tiêu. Đây 

được gọi là “tiền tệ hóa các khoản nợ”. 
Trước cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu 2007–09, bảng cân đối kế 
toán của Fed có tổng giá trị chưa đến 
900 tỷ USD. Cần gần 100 năm kể từ 
khi thành lập FED vào năm 1913 mới 
có thể đạt đến mức đó. Nhưng chỉ 
trong 15 năm, tính đến tháng 08/2022, 
bảng cân đối kế toán của Fed đã tăng 
lên gần 9 ngàn tỷ USD, tăng gấp 10 
lần. Khoản 8 ngàn tỷ USD tăng thêm 
này đã chẳng làm được gì ngoài việc 
tạo ra bong bóng tài sản và lạm phát 
giá cả mà nước Mỹ đang trải qua.

Những chính phủ nợ nần quá 
nhiều, thường là con nợ lớn nhất 
trong nền kinh tế, thì chỉ có ba lựa 
chọn vào thời điểm này: thoái thác 
(tức là không trả nợ), tăng thuế các 
tập đoàn và cá nhân, hoặc phổ cập 
hóa việc đánh thuế thông qua lạm 
phát giá cả mang tính hệ thống.

Trong khi một số quốc gia nghèo 
và đang phát triển đã chọn không trả 
nợ, thì lựa chọn này không hữu hiệu 
đối với một nền kinh tế lớn, tiên tiến, 
và đặc biệt là quốc gia phát hành đồng 
tiền dự trữ toàn cầu – như USD, được 
sử dụng trong khoảng 70% của tất cả 
các giao dịch tài chính trên toàn cầu.

Thuế cũng không thực sự hiệu 
quả, nhưng điều đó không ngăn cản 
các chính phủ thử biện pháp này. Áp 
đặt thuế quá nặng cuối cùng gây phản 
tác dụng. Mọi người ngừng trả tiền 
hoặc hoạt động lách luật, thất nghiệp 
gia tăng, các doanh nghiệp đóng cửa 
hoặc chuyển ra ngoại quốc, và hoạt 
động kinh tế đi vào bế tắc. Các chính 
phủ đánh thuế cao cuối cùng thường 
bị lật đổ.

Lựa chọn còn lại duy nhất của 
chính phủ Hoa Kỳ là cho phép lạm 
phát gia tăng và do đó áp loại thuế 
gián thu lên người Mỹ. Mặc dù có bằng 
chứng về việc tăng trưởng lạm phát 
giá đã chậm lại trong hai tháng qua, 
chúng ta có thể dự đoán xu hướng lạm 
phát sẽ tiếp tục trong dài hạn. Việc xóa 
nợ sinh viên sẽ chỉ làm cho lạm phát 
tồi tệ hơn.

Bản quyền của The Epoch Times © 
2022. Các quan điểm là của các tác 
giả. Những thông tin này chỉ nhằm 
mục đích cung cấp thông tin chung và 
không nên được hiểu hoặc hiểu như 
một khuyến nghị hoặc một lời mời chào. 
The Epoch Times không đưa ra lời 
khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, lập kế 
hoạch tài chính, lập kế hoạch bất động 
sản hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính 
cá nhân nào khác. The Epoch Times 
không chịu trách nhiệm về tính chính 
xác hoặc kịp thời của thông tin được 
cung cấp.

Nhật Thăng biên dịch

(Trái) Mực nước thấp của nhà máy thủy điện hồ chứa Lindoso, gần Lobios, tỉnh Ourense, tây bắc Tây Ban Nha ngày 22/11/2021. Hạn hán ảnh 
hưởng đến hồ chứa này tiếp tục diễn ra đến nay giống như các nơi khác ở Âu Châu; (Phải) Một lòng sông khô cạn lộ ra sau khi mực nước sông 
Dương Tử tại huyện Vân Dương ở thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, hạ xuống hôm 16/08/2022.

ZIMMYTWS/SHUTTERSTOCK

Một bức ảnh minh họa 
với nền đằng sau là cơ 
sở hạ tầng điện và màn 
hình một chiếc iPhone 
của Apple hiển thị một 
thông báo Cảnh báo 
Khẩn cấp từ CalOES kêu 
gọi người dân tiết kiệm 
điện để bảo vệ sức khỏe 
và an toàn khi lưới điện 
đang trong tình trạng 
căng thẳng giữa một 
đợt nắng nóng ở Los 
Angeles, California, hôm 
06/09/2022.

Một bác sĩ và y tá 
phòng cấp cứu 
chăm sóc cho một 
bệnh nhân tại Bệnh 
viện Cộng đồng 
Mission ở Thành 
phố Panorama, 
California, vào 
ngày 28/01/2009.

Tổng thống đương thời Donald Trump diễn 
thuyết trong cuộc họp thường nhật về virus 
Trung Cộng tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, 
vào ngày 23/04/2020.

DAVID MCNEW/GETTY IMAGES

JONATHAN ERNST/REUTERS
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OTB đã phải đệ trình các yêu cầu 
theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng 
California (CPRA) rất nhiều lần, 
nhưng tất cả đều đã bị hai Giám 
đốc Kiểm soát Tài chính Tiểu bang 
từ chối, bắt đầu từ năm 2015.

Tiếp đến, sau khi một thẩm phán 
California giữ nguyên tuyên bố của 
Giám đốc Kiểm soát Tài chính Tiểu 
bang đương nhiệm Betty Yee và 
người tiền nhiệm của bà, ông John 
Chiang, rằng việc tổng hợp dữ liệu 
trong “sổ chi phiếu” của tiểu bang 
sẽ là một “gánh nặng không đáng 
có” vì tiểu bang này thiếu cơ sở dữ 
liệu thanh toán trung tâm, OTB đã 
đệ trình các yêu cầu CPRA lên 461 
cơ quan của tiểu bang.

Tất cả các cơ quan này, ngoại trừ 
27 cơ quan, đều đã phản hồi, điều 
này cho phép tổ chức bất vụ lợi này 
công bố trên trang web của họ “sổ 
chi phiếu” của chính phủ tiểu bang 
thứ 50, cùng với hầu hết chi tiêu 
của liên bang kể từ năm 2001 và chi 
tiêu của hơn 15,000 chính quyền 
thành phố trên khắp đất nước.

Công ty thắng đậm nhất trong 
số 30 công ty nói trên là Anthem 
Blue Cross, đã đóng góp tổng cộng 
69,305 USD cho các chiến dịch 
tranh cử của ông Newsom cho chức 
thống đốc và nhận được khoản 
thanh toán gần 845 triệu USD từ 
tiểu bang này. Điều đó cho thấy 
với mỗi 1 USD đóng góp cho chiến 
dịch thì công ty này nhận được hơn 
12,000 USD tiền thanh toán từ tiểu 
bang. Anthem Blue Cross có trụ sở 
tại Indianapolis.

Đứng thứ hai trong danh sách 
này là một đại tập đoàn y tế khác, 

United Health Group, đã đóng góp 
120,900 USD cho chiến dịch tranh 
cử của ông Newsom và nhận được 
gần 545 triệu USD tiền thanh toán 
của tiểu bang này. United Health 
Group có trụ sở tại Minnetonka, 
Minnesota.

Đứng thứ ba, với 13,026 USD 
đóng góp cho ông Newsom, là Bank 
of America, là ngân hàng nhận gần 
509 triệu USD tiền thanh toán của 
tiểu bang. Văn phòng trung tâm của 
Bank of America nằm ở Charlotte, 
North Carolina.

Công ty đứng thứ tư trong số 
30 công ty hàng đầu là Granite 
Construction Co. ở Watsonville, có 
trụ sở tại California, đã gửi 15,000 
USD tiền đóng góp cho chiến dịch 
tranh cử của ông Newsom và nhận 
được hơn 393 triệu USD từ chính 
phủ tiểu bang California.

Đứng ở vị trí thứ năm là Pacific 
Gas & Electric, công ty tiện ích công 
cộng có trụ sở tại San Francisco, 
đã đóng góp gần 124,000 USD cho 
các chiến dịch tranh cử của ông 
Newsom và là công ty nhận gần 324 
triệu USD từ tiểu bang California 
hồi năm 2021.

Nhưng việc gửi các khoản đóng 
góp nhỏ hơn vào ngân quỹ chiến 
dịch tranh cử của ông Newsom 
cũng tạo ra lợi nhuận lớn cho 
nhiều công ty đang hoạt động 
kinh doanh với các cơ quan chính 
phủ của Tiểu bang Vàng (Golden 
State). Chẳng hạn như, Tập đoàn 
NWN ở Waltham, có trụ sở tại 
Massachusetts, một nhà cung cấp 
dịch vụ truyền thông, đã đóng góp 
5,000 USD cho ông Newsom và 

nhận được gần 150 triệu USD.
Ba công ty khác – Clark 

Construction có trụ sở tại Thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn; Pitney Bowes có 
trụ sở tại Stamford, Connecticut; 
và Kidango có trụ sở tại Fremont, 
California, một công ty dịch vụ 
giáo dục – mỗi công ty đã đóng 
góp 5,000 USD cho các chiến dịch 
tranh cử của ông Newsom. Công ty 
Clark đã nhận được 50.2 triệu USD, 
Pitney Bowes nhận được 40.5 triệu 
USD, và Kidango được trả gần 35.6 
triệu USD.

Tổng số tiền đóng góp cao nhất 
của một công ty cho chiến dịch 
tranh cử trong số 30 công ty hàng 
đầu nói trên là 242,550 USD đến từ 
công ty Centene và các mạng lưới 
bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe 
liên kết với họ. Centene, có trụ sở 
tại St. Louis, đã nhận được hơn 206 
triệu USD từ tiểu bang. Citigroup 
có trụ sở tại New York đã đóng góp 
171,250 USD cho các chiến dịch 
tranh cử của ông Newsom và nhận 
được 264.7 triệu USD từ California.

Trong một cuộc họp báo qua 
điện thoại, nhà sáng lập kiêm chủ 
tịch OTB, ông Adam Andrzejewski, 
nói với các phóng viên rằng dựa 
trên hồ sơ đóng góp của California, 
có “979 tổ chức đã nhận được 6.2 
tỷ USD hồi năm ngoái trong các 
khoản thanh toán của tiểu bang và 
họ đã trao cho thống đốc gần 10.6 
triệu USD trong các khoản đóng 
góp cho chiến dịch tranh cử.”

Ông cho biết ông Newsom cũng 
đã nhận được hàng triệu USD đóng 
góp từ những nhân vật chính trị và 
kinh doanh giàu nhất và nổi tiếng 
nhất của tiểu bang này.

“Quý vị có năm triều đại gia 
tộc – gia tộc Pritzker, gia tộc Getty, 
ba gia tộc khác, trong đó có gia tộc 
George Soros. Năm gia tộc này đã 
mang lại 1.353 triệu USD cho ông 
Newsom,” ông Andrzejewski nói.

“Ở cấp địa phương tại 
California, quý vị đã biết cái được 
gọi là một lệnh cấm ‘trả tiền được 
nhập cuộc chơi,’ nhưng lệnh này 
không áp dụng cho ông thống đốc. 
Nếu quý vị đang làm ăn với một 
chính quyền thành phố, thì quý vị 
không thể thất bại trong các cuộc 
đua địa phương được.”

Ông Andrzejewski cho biết OTB 
sẽ lại gửi một yêu cầu CPRA về tất 
cả dữ liệu chi tiêu của tiểu bang tới 
vị Giám đốc Kiểm soát Tài chính 
Tiểu bang mới, người sẽ được bầu 
vào tháng Mười Một sắp tới.

“Bất cứ ai được bầu, thì họ sẽ 
phải đưa ra quyết định,” ông nói.

“Chúng tôi đã làm những gì 
mà Thống đốc Newsom, Giám đốc 
Kiểm soát Tài chính Tiểu bang Yee, 
Tổng chưởng lý, một thẩm phán 
tòa án tối cao, và vô số quan chức 
đã từ chối làm. Các nhà lập pháp 
ở Sacramento có trách nhiệm bảo 
đảm rằng vấn đề này phải chấm 
dứt ngay.”

Phát ngôn viên của ông Newsom 
đã không phúc đáp yêu cầu bình 
luận của The Epoch Times.

Thanh Tâm biên dịch

SOPHIE LI

LOS ANGELES — Hôm 
30/08, các quan chức cho biết 

chương trình bảo đảm thu nhập 
căn bản của Quận Los Angeles 
đang được tiến hành, với 1,000 
cư dân nhận được 1,000 USD 
hàng tháng trong ba năm tới.

Những người nhận đều 
được chọn ngẫu nhiên từ hơn 
180,000 người đã ghi danh 
chương trình này.

“Với số lượng lớn cư dân 
Quận Los Angeles (LA) đã nộp 
đơn, rất rõ ràng rằng việc bảo 
đảm thu nhập căn bản là một 
ý tưởng đúng thời điểm,” Giám 
sát viên Sheila Kuehl cho biết. 
“Tôi tự tin rằng chúng ta sẽ thấy 
những gì các chương trình thí 
điểm khác đã thể hiện: một thu 
nhập căn bản được bảo đảm, 
bằng cách cho mọi người một 
chút an tâm tài chính, cho phép 
họ ổn định cuộc sống của mình 

và gia đình.
“Ba năm kể từ bây giờ, tôi 

cảm thấy tin tưởng rằng chương 
trình của Quận LA này sẽ được 
xem là một nền tảng dẫn đến các 
chương trình mở rộng đem lại 
cơ hội kinh tế và sự ổn định cho 
mọi gia đình Mỹ đủ điều kiện,” 
bà Kuehl tiếp tục.

Hội đồng Giám sát của quận 
đã bỏ phiếu để phát triển chương 
trình thí điểm này vào năm 
ngoái nhằm giải quyết tình trạng 
nghèo đói và bất ổn thu nhập.

Người tham gia phải từ 18 
tuổi trở lên, có thu nhập gia 
đình dưới 56,000 USD cho một 
người hoặc 96,000 USD cho một 
gia đình bốn người, và đã từng 
chịu các tác động tiêu cực do đại 
dịch COVID-19.

Những người tham gia ở 
Quận LA đã được chọn bởi 
Trung tâm Bảo đảm Thu nhập 
của Đại học Pennsylvania, nơi 
đang nghiên cứu các chương 

trình bảo đảm thu nhập trên 
toàn quốc.

Những người nhận sẽ nhận 
tiền qua thẻ debit. Họ có độ 
tuổi từ 18 đến 91 và sống trong 
các cộng đồng khắp quận, nói 
các ngôn ngữ bao gồm tiếng 
Armenia, tiếng Quảng Đông, 
tiếng Farsi, tiếng Hàn, tiếng 
Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha 
và tiếng Anh, theo các quan 
chức của Chương trình Bảo đảm 
Thu nhập Quận LA.

Người quản lý chương trình, 
Thay đổi Cộng đồng Dựa trên 
Sức mạnh (Strength Based 
Community Change), sẽ giữ liên 
lạc với những người tham gia 
được chọn và hỗ trợ họ trong 
suốt thời gian của chương trình 
để giúp họ đạt được các mục tiêu 
cá nhân và tài chính, các quan 
chức cho biết.

Chương trình thí điểm này 
dựa trên một chương trình 
tương tự ở Stockton, California, 

đã được ca ngợi vì sự thành công 
của nó. Thành phố Los Angeles 
cũng đã giới thiệu chương trình 
riêng của mình, được gọi là 
BIG:LEAP, vào năm 2021.

Hiện nay, ở California, 12 
thành phố đang thực hiện một 
chương trình thí điểm về bảo 
đảm thu nhập căn bản.

Thị trưởng Stockton Michael 
D. Tubbs đã thành lập Các 
Thị trưởng vì một Thu nhập 

được Bảo đảm (Mayors for a 
Guaranteed Income) hồi tháng 
06/2020. Tiếp nối theo ông, 
nhiều thị trưởng trên khắp đất 
nước đã tham gia chương trình 
này – trong đó có Thị trưởng 
Los Angeles, ông Eric Garcetti, 
Thị trưởng Sacramento, ông 
Darryl Steinberg, Thị trưởng 
Minneapolis, ông Jacob Frey, và 
cựu Thị trưởng Pittsburgh, ông 
William Peduto.

Trên toàn quốc, 82 thị trưởng 
của 29 tiểu bang đã gia nhập tổ 
chức này tính đến năm 2022, 
theo một báo cáo từ Các Thị 
trưởng vì một Thu nhập được 
Bảo đảm. Tổng cộng 200 triệu 
USD sẽ được phân phối trên 
toàn quốc cho những người 
nhận các chương trình này 
trong năm nay.

Bản tin có sự đóng góp của City 
News Service
Thanh Tâm biên dịch

Thống đốc California Gavin Newsom nói chuyện với các phóng viên tại Nhà máy xử lý nước Antioch ở 
Antioch, California, hôm 11/08/2022.

Trụ sở chính của Bảo hiểm Y tế Anthem ở Indianapolis, vào ngày 05/02/2015.

Một chi nhánh của Bank of America tại Oakland, California, vào ngày 15/01/2014.

RAO VẶT • Classifieds

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

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

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

CREDIT REPAIR
Dịch vụ sửa chữa tín dụng uy tín,

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

(657) 217-4877

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

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

SMOG CHECK
$38 OUT THE DOOR

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

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

GIÁ RAO VẶT
*Size thường: Rộng 1.6 inch X Cao 1 inch.

Mỗi tháng (4 tuần): $25. Cứ thêm 1 tuần lẻ thì tính: $7
*Double Size: Rộng 1.6 inch X Cao 2 inch.

Mỗi tháng (4 tuần): $40. Cứ thêm 1 tuần lẻ thì tính: $10

PRO: MUA BÁN NHÀ,
BUSINESS, COMMERCIAL

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

CẦN NGƯỜI
CHẠY BÀN, LÀM BẾP, PHỤ BẾP 

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

TÌM NGƯỜI CLEAN UP
(DỌN DẸP) PHÒNG

ở khu vực El Monte - Rosemead.
Liên lạc: (626) 456-1150

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

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.

LEXUS, Love LEXUS
Muốn mua xe LEXUS, New or used,  

không qua Salesman, bán đúng giá, nhanh 
gọn, buy or lease dễ dàng. Giúp đỡ đồng 
hương. Uy tín, chân thành. Hãy gọi cho 
chúng tôi khi bạn quyết định mua xe.

Tel: (714) 620-4486

KIM PHÚ – EXPRESS
Chuyển Tiền Nhanh

Về Việt Nam
(trong khu chợ ABC Bolsa)

Sữa Ensure, Entrust, Pediasure và 
Dầu xanh giao tận nhà.
Có bán pinless V247.

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

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

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)

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 TÁI CHẾ 
RÁC HỮU CƠ CỦA THÀNH 

PHỐ GARDEN GROVE
Từ đầu tháng 9 năm 2022, Thành phố 

Garden Grove hợp tác với nhà
thầu xử lý rác Republic Services, sẽ bắt 

đầu chương trình Tái Chế Rác Hữu
Cơ (Organics Recycling) để tái chế rác 
thực phẩm của cư dân địa phương và

cơ sở thương mại trong thành phố. 
Rác hữu cơ bao gồm rác thực phẩm và 
rác sân vườn, cho vào thùng rác màu 

nâu để Republic Services đến lấy theo 
lịch trình thường xuyên trong khu vực.
Cần thùng rác màu nâu? Xin gọi 

Republic Services (800) 700-8610 
ggcity.org/organics-recycling

GARDEN GROVE
MỜI CỘNG ĐỒNG GÓP

Ý KIẾN LIÊN QUAN
ĐẾN XÂY THÊM CÁC

CĂN NHÀ PHỤ (ADUs)
Bản khảo sát có sẵn trên mạng với 
nhiều ngôn ngữ, có thể được truy 
cập từ bây giờ cho đến Thứ Sáu, 
ngày 16 tháng Chín, 2022 tại
ggcity.org/planning/adu.

Cư dân Garden Grove hiện là chủ 
nhà và có nhà ở phụ (ADUs) hoặc 
những người đang cân nhắc xây 
thêm một căn nhà ở phụ được 

khuyến khích tham gia cuộc khảo 
sát trực tuyến này để chia sẻ kinh 

nghiệm và đóng góp ý kiến. 
Cư dân Garden Grove hoàn thành 
cuộc khảo sát sẽ có cơ hội giành 
được thẻ quà tặng hoặc giỏ quà

từ Thành phố.

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

ĐẤT BÁN
Bán 2 miếng đất ở Phelan.
Mỗi miếng giá $190,000.
Diện tích rộng 20 acres.
L/L: (714) 423 - 7277

NHÀ BÁN
Nhà ở Stanton, 3PN, 3 1/2 PT,
rộng 1800 sft, xây năm 2008.

Giá bán: $810,000.
L/L: (714) 423 – 7277

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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Anthem Blue Cross 
đã đóng góp tổng 
cộng 69,305 USD 
cho các chiến dịch 
tranh cử của ông 
Newsom cho chức 
thống đốc và nhận 
được khoản thanh 
toán gần 845 triệu 
USD từ tiểu bang này. 
Điều đó cho thấy 
với mỗi 1 USD đóng 
góp cho chiến dịch 
thì công ty này nhận 
được hơn 12,000 
USD tiền thanh toán 
từ tiểu bang.

12,000
USD

Chương trình Bảo đảm Thu nhập bắt đầu với 1,000 cư dân Quận Los Angeles

KATABELLA ROBERTS

Theo một đánh giá do nhóm 
vận động y khoa Do No 

Harm (Không Gây Tổn Hại Cho 
Người Bệnh) thực hiện, phần 
lớn các trường y khoa nằm trong 
danh sách đầu bảng của Hoa Kỳ 
đang đưa vấn đề chính trị chủng 
tộc vào quá trình tuyển sinh.

Đánh giá được công bố hồi 
tháng Tám này cho thấy, 72% 
trong số 50 trường đầu bảng và 
80% trong số 10 trường hàng 
đầu của đất nước này đặt câu hỏi 
thăm dò để xác định quan điểm 
của ứng viên về sự đa dạng, công 
bằng, và hòa nhập, kể cả quan 
điểm của họ về những thứ như 
công bằng xã hội và công bằng y tế.

“Các trường y khoa ưu tú 
đang quan tâm nhiều đến việc 
đào tạo những người ủng hộ 
cho ‘đa dạng, bình đẳng và hòa 
nhập’ hoặc DEI, khi họ đang 
đào tạo các bác sĩ,” báo cáo nêu 
rõ. “Như báo cáo này cho thấy, 
việc vận động DEI bắt đầu trong 
suốt quá trình tuyển sinh vào 
trường y, rất lâu trước khi một 
sinh viên đặt chân vào khuôn 
viên trường.”

Báo cáo tiếp tục: “Một đánh 

giá về quy trình tuyển sinh tại 
50 trường y xếp hạng hàng đầu 
cho thấy 36 trường đã hỏi quan 
điểm hoặc kinh nghiệm của các 
ứng viên về các nỗ lực của DEI. 
Nhiều trường đã công khai hỏi 
những ứng viên xem họ có đồng 
ý với những tuyên bố nhất định 
về nền chính trị chủng tộc và 
nguyên tắc của các kết quả y tế 
khác nhau hay không.” 

“Có vẻ như mục tiêu là biến 
sự ủng hộ tư tưởng đối với các 
sáng kiến công bằng y tế và công 
bằng xã hội thành một chứng chỉ 
giúp một ứng viên tăng cơ hội 
được tuyển, để sàng lọc những 
người bất đồng, và báo hiệu cho 
toàn bộ các ứng viên rằng họ 
được kỳ vọng sẽ ủng hộ nguyên 
tắc mới này.” 

Trong số các trường được nêu 
trong báo cáo có Trường Y thuộc 
Đại học Duke, được xếp hạng 
thứ sáu trong cả nước.

Trường này tuyên bố rằng đã 
được “công nhận trên toàn quốc 
về cam kết công bằng, đa dạng, 
và hòa nhập của họ.”

Theo báo cáo, Đại học Duke 
yêu cầu các sinh viên tương lai 
“tự mô tả chủng tộc và/hoặc dân 
tộc” của họ và trình bày “hiểu 

biết của họ về chủng tộc cũng 
như mối quan hệ giữa chủng 
tộc với sự bất công trong y tế và 
chăm sóc sức khỏe.”

 
Pfizer bị chỉ trích
Theo báo cáo này, Trường Y 
David Geffen tại UCLA, xếp 
hạng 19 toàn quốc, cũng hỏi các 
ứng viên xem họ có tự thấy bản 
thân mình bị “thiệt thòi” khi 
tiếp cận với giáo dục hoặc chăm 
sóc sức khỏe hay không.  

Theo báo cáo, khi trích 
dẫn các ví dụ về cộng đồng 
“LGBTQIA, người khuyết tật, bộ 
tộc được liên bang công nhận”, 
trường David Geffen hỏi các 
ứng viên “sự bất bình đẳng này 
đã ảnh hưởng như thế nào đến 
quý vị hoặc cộng đồng của quý 
vị, cũng như sự chênh lệch về 
giáo dục, sức khỏe và/hoặc bị gạt 

ra ngoài lề xã hội đã ảnh hưởng 
như thế nào đến quý vị và cộng 
đồng của quý vị.” 

Trường này tự tuyên bố rằng 
“các giá trị cốt lõi về công lý, 
công bằng, đa dạng, và hòa nhập 
không thể tách rời các mục tiêu 
tổ chức của chúng tôi về sự vượt 
trội trong tất cả các nguyên lý 
chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, 
giáo dục, và sự tham gia của 
cộng đồng.”

Những trường khác được 
liệt kê trong báo cáo này còn có 
Trường Y Đại học Pittsburgh, 
Trường Y Đại học Minnesota, 
Đại học California, Trường Y 
San Francisco, và Trường Y Tây 
Nam Đại học Texas.

The Epoch Times đã liên lạc 
với những trường học nói trên để 
đề nghị bình luận.

Báo cáo mới nhất này được 

đưa ra sau khi đại tập đoàn 
dược phẩm Pfizer bị chỉ trích vì 
Chương trình Học bổng Đột phá, 
mà các luật sư cho là phạm luật 
vì cấm người da trắng và người 
gốc Á nộp đơn.

Chương trình của Pfizer 
dành cho những người được xác 
định là “Người Mỹ gốc Phi Châu, 
La-tinh/Tây Ban Nha và người 
Mỹ bản địa,” và nằm trong mục 
tiêu của công ty nhằm “tăng 
cường sự đa dạng bằng cách 
thúc đẩy một môi trường làm 
việc hòa nhập hơn”. Các đơn xin 
học bổng không đề cập đến việc 
các ứng viên da trắng hoặc gốc Á 
đủ điều kiện tham gia.

Luật sư Adam Mortara cho 
rằng chương trình này “rõ ràng 
là bất hợp pháp”. Trong khi đó, 
bà Gail Heriot, một thành viên 
của Ủy ban Dân quyền Hoa Kỳ, 
nói với tạp chí The Washington 
Free Beacon: “Các tập đoàn lớn 
dường như đã quên rằng có một 
thứ gọi là luật pháp,” và “họ 
dường như nghĩ rằng miễn là họ 
‘thức tỉnh’, thì họ an toàn.” 

Pfizer đã không phúc đáp yêu 
cầu bình luận.

Thanh Nguyên biên dịch

MARK TAPSCOTT

Theo một cơ quan giám sát bất 
vụ lợi, 30 công ty có hoạt động 

kinh doanh với tiểu bang California 
đã đóng góp 1.6 triệu USD cho các 
chiến dịch vận động tranh cử chức 
thống đốc của Thống đốc Gavin 
Newsom, đồng thời nhận được hơn 
5 tỷ USD trong các hợp đồng với 
chính phủ tiểu bang này.

30 công ty nói trên – trong đó có 
những Đại công ty Công nghệ (Big 
Tech), một số ngân hàng nổi tiếng 
nhất ở Hoa Kỳ, một nhóm các công 
ty tiện ích công cộng được chọn, và 
năm công ty lớn về chăm sóc sức 
khỏe – là những người chiến thắng 
lớn nhất trong số hơn 201,000 nhà 
cung cấp mà trong năm 2021 đã 
nhận được tổng cộng 87.2 tỷ USD 
tiền thanh toán từ chính phủ tiểu 
bang do ông Newsom đứng đầu kể 
từ năm 2019.

Ông Newsom được nhìn thấy 
tại Tòa Bạch Ốc hôm 13/07, một sự 
xuất hiện đã làm dấy lên suy đoán 
trong giới quan sát chính trị rằng 
ông có thể đang chuẩn bị thách 
thức Tổng thống Joe Biden cho đề 
cử tổng thống năm 2024 của Đảng 
Dân Chủ. Thời điểm đó, ông Biden 
đang ở Israel.

Trong tháng Bảy, ông Newsom 
đã chạy một quảng cáo ở Florida 
chỉ trích Thống đốc Ron DeSantis, 
người được nhiều người cho là ứng 
cử viên tổng thống tiềm năng nhất 
của Đảng Cộng Hòa nếu cựu Tổng 
thống Donald Trump không phải 
là ứng cử viên.

Dữ liệu nói trên được 
OpenTheBooks.com (OTB) công 
khai hôm 31/08. OTB là một tổ 
chức phi lợi nhuận có trụ sở tại 
Illinois đã nộp hơn 47,000 yêu cầu 
Tự do Thông tin/công khai hồ sơ ở 
tất cả các cấp chính phủ trên toàn 
quốc trong năm 2021, có khả năng 
gây ra hàng núi câu hỏi về đạo đức 
chính trị và khả năng quản lý của 
ông Newsom.

Để có được dữ liệu chi tiêu của 
chính phủ tiểu bang California, 

Các công ty đóng 
góp 1.6 triệu USD 
cho ông Newsom, 
nhận được 5 tỷ USD 
trong các hợp đồng

72% trường y khoa đầu bảng đưa chính trị bản sắc và chủng tộc vào quá trình tuyển sinh
JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES
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Ở cấp địa 
phương tại 
California, 
quý vị đã biết 
cái được gọi 
là một lệnh 
cấm ‘trả tiền 
được nhập 
cuộc chơi,’ 
nhưng lệnh 
này không áp 
dụng cho ông 
thống đốc. 
Ông Adam 
Andrzejewski, 
người sáng lập và 
chủ tịch OTB

Các tờ tiền dollar Mỹ được chụp ở Buenos 
Aires, hôm 23/06/2022.
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Một quả thận được 
ghép cho bệnh nhân 
nhận hiến tặng trong 
ca phẫu thuật ghép 
thận tại Bệnh viện 
Johns Hopkins ở 
Baltimore vào ngày 
26/06/2012.

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/GETTYIMAGES



11EPOCH TIMESNGÀY 09 — 15/09/202210 HOA KỲ NGÀY 09 — 15/09/2022

người so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Theo các chuyên gia kinh tế, 

lượng người tìm việc tăng có thể 
giải tỏa áp lực cho các doanh nghiệp 
trong những tháng tới.

“Những người mới tham gia sẽ 
không gặp bất kỳ vấn đề nào trong 
việc tìm kiếm việc làm, và sự gia 
tăng người tìm việc có thể làm giảm 
áp lực tăng lương để thu hút người 
lao động của các nhà tuyển dụng,” 
nhà đầu tư kỳ cựu tại Wall Street 
Ed Yardeni cho biết.

Đồng thời, sự tăng vọt thấy rõ 
trong lượng tham gia lao động đã 
dẫn đến “lương trung bình hàng 
giờ thấp hơn các chỉ số đồng thuận 
một chút”, Theodore Littleton, nhà 
kinh tế cấp cao tại Refinitiv IFR 
Markets, cho biết.

“IFR tin rằng báo cáo việc làm 
tháng 8 của BLS xứng đáng 
ở mức B+, với số nhân viên 
trong sổ lương gần mục tiêu, 
nhưng tỷ lệ thất nghiệp 
lại tăng một cách ngạc 
nhiên do những lý do rất 
chính đáng,” ông nói thêm.

Các thị trường tài chính 
không giữ được đà tăng sau 
báo cáo. Các chỉ số chuẩn 
hàng đầu kết thúc phiên 
trong sắc đỏ cuối ngày 2 

tháng 9. Chỉ số Công nghiệp Dow 
Jones giảm hơn 1%, S&P 500 giảm 
1.07%, và Chỉ số tổng hợp Nasdaq 
sụt giảm 1.31% trước lễ Ngày Lao 
động Hoa Kỳ.

Ông Jan Szilagyi, Giám đốc 
điều hành kiêm người sáng lập của 
Toggle AI, một công ty nghiên cứu 
đầu tư, đã gọi đây là một báo cáo 
“vừa phải”, trong đó sự thiếu hụt của 
thị trường nhân công đang giảm bớt, 
còn nền kinh tế vẫn đang tịnh tiến.

Ông nói trong một ghi chú: “Tỷ lệ 
thất nghiệp tăng cho thấy sự chùng 
xuống của thị trường nhân công 
vốn đặc biệt eo hẹp, một tin tốt cho 
Fed. Tin đó cho Fed một chút thời 
gian nghỉ lấy hơi vì nền kinh tế có 
thể không còn nóng như thế nữa (vì 
vậy các đợt tăng lãi suất ít nhất cũng 
đã cho thấy một số hiệu ứng rồi).”

 
Dữ liệu lao động trong một tuần
Trước khi BLS công bố báo cáo việc 
làm tháng Tám, đã có những con 
số khác cung cấp một số thông tin 
chi tiết về tình trạng hiện tại của thị 

trường lao động Hoa Kỳ.
Theo Báo cáo Việc làm Quốc 

gia mới của Viện Nghiên cứu ADP 
được công bố hôm 31/08, các công 
ty tư nhân đã tuyển dụng 132,000 
người trong tháng Tám. Con số 
này giảm so với 268,000 việc làm 
trong tháng Bảy và là mức tăng 
nhỏ nhất kể từ đầu năm 2021.

Cô Nela Richardson, nhà kinh tế 
trưởng tại ADP, cho biết: “Dữ liệu 
của chúng tôi [cho thấy] sự 
thay đổi về tốc độ tuyển 
dụng thận trọng hơn, có 
thể là khi các công ty cố 
gắng giải mã các tín hiệu 
xung đột của nền kinh 
tế. Chúng ta có thể đang 
ở một thời điểm chuyển đổi, 
từ mức tăng việc làm quá 
cao trở thành một thứ gì đó 
bình thường hơn.”

Số người Hoa Kỳ nộp 
đơn khai thất nghiệp đã giảm 
xuống còn 232,000 trong tuần kết 
thúc hôm 27/08, thấp hơn mức ước 
tính của thị trường là 248,000. Con 
số này cũng giảm nhẹ so với con số 
237,000 của tuần trước. Các đơn xin 
quyền lợi thất nghiệp tiếp tục tăng 
lên 1.438 triệu, trong khi mức trung 
bình bốn tuần, loại bỏ sự biến động 
hàng tuần, giảm xuống 241,500.

Điều đáng ngạc nhiên nhất về 
số liệu cập nhật lao động trong tuần 
này là số lượng cơ hội việc làm. Theo 
BLS, cơ hội việc làm tăng 199,000 
lên 11.2 triệu, cao hơn dự tính của 
các nhà kinh tế là 10.45 triệu. Hơn 
nữa, số người Mỹ bỏ việc trong 
tháng Bảy là 4.179 triệu, giảm so 
với 4.253 triệu trong tháng Sáu.

Các công ty có trụ sở tại Hoa 
Kỳ đã công bố ý định cắt giảm 
20,485 việc làm trong tháng Tám, 
giảm so với mức 21% trong tháng 
Bảy, số liệu mới được xác nhận. 
Đây là số liệu thấp nhất kể từ 
tháng Hai, nhưng cũng tăng 30% 
so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Ông Andrew Challenger, Phó 
chủ tịch cao cấp của Công ty 
Challenger, Grey & Christmas, cho 
biết: “Dữ liệu việc làm tiếp tục cho 
thấy một thị trường lao động mạnh 
mẽ. Cơ hội việc làm cao, tỷ lệ sa 
thải thấp, và người lao động dường 
như đang giảm tốc độ nghỉ việc 
của họ. Nếu một cuộc suy thoái sắp 
xảy ra, thì điều đó vẫn chưa được 

phản ánh trong dữ liệu lao động.”
Tiền lương cũng vẫn ổn định. 

Dữ liệu tần suất cao mới nhất của 
Morning Consult cho thấy tỷ lệ 
người trưởng thành ở Hoa Kỳ báo 
cáo thu nhập hoặc lương bị giảm 
đã giảm xuống 10.5% trong tháng 
trước, giảm từ 11.7% trong tháng Bảy.

Ông John Leer, trưởng nhóm 
chuyên gia kinh tế của Morning 
Consult, cho biết: “Thị trường lao 
động cho đến nay đã phải chịu đựng 
những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ 
và những khó khăn ngày càng tăng 
của nền kinh tế. Số liệu báo cáo mức 
lương giảm đi thấp hơn trong tháng 
này là một tin tích cực đối với người 
lao động trong ngắn hạn, nhưng 
giải quyết lạm phát mà không thúc 
đẩy các đợt sa thải lớn sẽ vẫn là 
một vấn đề khó nhằn đối với Fed.”

 
Liệu thị trường lao động sẽ 
ổn định?
Bài diễn văn tại Hội nghị Chuyên 
đề Kinh tế Jackson Hole gần đây 
của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang 
Jerome Powell có ý nghĩa quan 
trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và 
thị trường tài chính. Chủ tịch ngân 

hàng trung ương đã từ bỏ 
đề xướng “hạ cánh mềm” 

của mình và ám chỉ về 
một “cuộc suy thoái 
tăng trưởng” – một cuộc 
suy thoái bao gồm tăng 

trưởng kinh tế ảm đạm và 
tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Các nhà kinh tế cho 
rằng thường mất từ   6 đến 
12 tháng để lãi suất cao hơn 
ngấm vào nền kinh tế và có 

tác động lớn hơn đến môi trường 
kinh tế. Đã sáu tháng kể từ khi Fed 
bắt đầu tiến hành các đợt tăng lãi 
suất. Vậy thì, có lẽ nào thị trường 
lao động đang lên như diều gặp gió 
chuẩn bị giảm đà? 

Một cuộc khảo sát mới của công 
ty tư vấn PricewaterhouseCoopers 
cho thấy một nửa số giám đốc điều 
hành và thành viên hội đồng quản 
trị được khảo sát đang sẵn sàng cắt 
giảm nhân sự. 52% đã bắt đầu đóng 
băng tuyển dụng, trong khi 46% các 
công ty đang chấm dứt hoặc giảm 
các khoản tiền thưởng khi đồng ý 
gia nhập công ty.

Khảo sát cho biết: “Những người 
được hỏi cũng đang thực hiện các bước 
chủ động để sắp xếp hợp lý lực lượng 
lao động và thiết lập sự kết hợp phù 
hợp của các kỹ năng của nhân viên 
cho tương lai. Điều này không có gì là 
đáng ngạc nhiên. Sau đợt tuyển dụng 
náo nhiệt và thị trường lao động eo 
hẹp trong vài năm qua, các giám đốc 
điều hành nhận thấy sự khác biệt giữa 
việc ‘tuyển được người’ và việc ‘tuyển 
được người có chuyên môn phù hợp’.”

Năng suất lao động suy yếu 
đáng kể trong nửa đầu năm 2022. 
Chỉ số đo lường niềm tin của CEO 
trong quý thứ ba của Conference 
Board đã giảm trong quý thứ năm 
liên tiếp. Các tập đoàn, từ Snap đến 
T-Mobile, đang cắt giảm việc làm.
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Theo một luật sư của Liên 
minh Tự do Dân sự Mới 

(NCLA), các tài liệu vừa mới 
được tiết lộ cho thấy các đại 
công ty công nghệ liên tục 
hành động dưới áp lực của Tòa 
Bạch Ốc và các quan chức khác 
trong chính phủ Tổng thống 
(TT) Biden, chứng minh rằng 
chính phủ Hoa Kỳ thông đồng 
với các công ty này. 

Luật sư Jenin Younes nói 
với The Epoch Times rằng, 
“Rõ ràng là chính phủ đã yêu 
cầu Facebook, Twitter và các 
công ty truyền thông xã hội 
khác phải làm gì, và họ đang 
hưởng ứng cũng như họ đang 
làm điều đó, xóa tài khoản, gỡ 
bài đăng, v.v. , điều này thực sự 
chứng thực lý thuyết của chúng 
tôi là chính phủ đã hành động.” 

Các tài liệu đã được công 
khai trong tuần lễ 29/08–
04/09 nằm trong một vụ kiện 
đang diễn ra, do hai tổng 
chưởng lý tiểu bang đệ đơn 
kiện chính phủ vi phạm Tu 
chính án thứ Nhất. 

Tài liệu cho thấy rằng các 
quan chức Tòa Bạch Ốc, Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh (CDC), Bộ An ninh 
Nội địa và các cơ quan khác đã 
liên lạc với Facebook, Twitter, 
Google cùng các công ty khác 
về việc kiểm duyệt nội dung, 
liên tục thúc giục các công ty 
này trừng phạt những người 
dùng đang quảng bá thông 
tin được cho là sai lệch về 
COVID-19.

Ví dụ, một thư điện tử cho 
thấy quan chức Tòa Bạch Ốc 
Rob Flaherty đã gây áp lực 
buộc Facebook phải có hành 
động chống lại “thông tin sai 
lệch bất kể ý định và thông tin 
sai lệch có chủ đích” cũng như 
“nội dung gây ra sự do dự”. 

Sau khi các quan chức của 
Facebook và Tòa Bạch Ốc gặp 
nhau, một giám đốc điều hành 
Facebook đã yêu cầu Tòa Bạch 
Ốc “hợp tác” về kế hoạch giải 
quyết “các khiếu nại về thông 
tin sai lệch mới” sau việc cho 
phép loại vaccine COVID-19 
dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Sau đó ông Flaherty ra hiệu 
rằng ông không hài lòng; ông 
chia sẻ một liên kết đến một 
câu chuyện trên Facebook được 
cho là về thông tin sai lệch và 
viết, “thậm chí không chắc 
phải nói gì vào thời điểm này.”

Một quan chức chính phủ 
khác, mà danh tính đã được 
bôi đen, đã liên hệ với Twitter 
để giới thiệu một chuyên gia 
báo cáo tóm tắt cho Twitter về 
những người “trích dẫn không 
chính xác dữ liệu VAERS của 
CDC,” mà họ cho rằng “là một 
nguồn thông tin sai lệch lớn.”

VAERS, hay còn gọi là Hệ 
thống Báo cáo Trường hợp 
Phản ứng Bất lợi của Vaccine, 
là một hệ thống mà mọi người 
có thể báo cáo các trường hợp 
có hại sau khi chích ngừa.

Twitter đã chấp nhận lời đề 
nghị này.

 
Các cuộc họp
Các tài liệu cho thấy, kể từ 
đầu năm 2021, các quan chức 
chính phủ đã tổ chức ít nhất 45 
cuộc họp về thông tin sai lệch 
hoặc các chủ đề liên quan với 
các đại công ty công nghệ.

Những cuộc họp này bao 
gồm các cuộc họp giữa Văn 
phòng Tổng cục Phẫu thuật 
và Google, các cuộc họp giữa 
CDC và Twitter, và các cuộc 
họp giữa Bộ Y tế và Dịch vụ 
Nhân sinh (HHS) và Facebook.

Theo tài liệu nói trên và 
các tài liệu đã được công bố 
trước đó, CDC đã nhiều lần tổ 
chức “các cuộc họp Luôn Cảnh 

Giác”, trong đó CDC đưa ra các 
ví dụ cụ thể về những gì các 
quan chức xem là thông tin sai 
lệch. Bộ An ninh Nội địa đã 
gặp gỡ Microsoft để thảo luận 
về thông tin sai lệch, còn Tòa 
Bạch Ốc thì đã gặp Facebook 
nhiều lần.

Sau một trong các cuộc họp, 
Facebook nói với các quan chức 
HHS rằng họ đang thực hiện 
“các hành động mang tính 
lịch sử” trong bốn lĩnh vực mà 
Tòa Bạch Ốc đưa ra trong các 
khuyến nghị dành cho các nền 
tảng truyền thông xã hội hồi 
tháng Bảy, gồm cả hành động 
đối với thông tin sai lệch.

Ông John Vecchione, luật 
sư tranh tụng cao cấp của 
NCLA trong vụ kiện này, nói 
với The Epoch Times rằng, 
“Những liên lạc này không 
phải là thỉnh thoảng mới diễn 
ra theo bất kỳ cách nào. Nếu 
quý vị xem xét mọi thứ, [thì sẽ 
thấy] chúng diễn ra hầu như 
hàng ngày.”

 
Vi phạm Tu chính án
thứ Nhất 
Đơn kiện ban đầu đã chỉ ra 
rằng các quan chức chính phủ 
TT Biden công khai kêu gọi các 
công ty truyền thông xã hội 
trấn áp – nói rằng các công ty 
hành động theo những lời kêu 
gọi đó đã vi phạm Tu chính án 
thứ Nhất.

Đơn kiện nêu rõ, trích dẫn 
một phán quyết trước đó của 

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, 
“Một tổ chức tư nhân vi phạm 
Tu chính án thứ Nhất ‘nếu 
chính phủ ép buộc hoặc xui 
khiến họ thực hiện hành động 
mà bản thân chính phủ không 
được phép làm, chẳng hạn như 
kiểm duyệt sự biểu đạt một 
quan điểm hợp pháp.” 

Đơn kiện này nói thêm: 
“Đây chính xác là những gì 
đã xảy ra trong vài năm qua, 
bắt đầu bằng những lời đe 
dọa rõ ràng và ám chỉ từ các 
quan chức chính phủ, và đỉnh 
điểm là các chương trình kiểm 
duyệt công khai và rõ ràng của 
Chính phủ TT Biden. Sau khi 
đã đe dọa và dụ dỗ các nền 
tảng truyền thông xã hội trong 
nhiều năm để kiểm duyệt các 
quan điểm và người phát ngôn 
mà phe Cánh tả không ưa, các 
quan chức chính phủ cao cấp 
thuộc Nhánh hành pháp đã 
chuyển sang giai đoạn thông 
đồng công khai với các công ty 
truyền thông xã hội để trấn áp 
những người phát ngôn, quan 
điểm, và nội dung vốn không 
được ưa chuộng trên các nền 
tảng mạng xã hội dưới vỏ bọc 
theo kiểu Orwell nhằm ngăn 
chặn cái gọi là ‘thông tin sai 
lệch có chủ đích’, ‘thông tin sai 
lệch bất kể ý định’, và ‘thông 
tin độc hại’.”

Luật sư Vecchione cho biết, 
ngay cả các tổng chưởng lý tiểu 
bang và các luật sư khác có liên 
quan đến vụ án này cũng đã 
choáng váng khi đợt phát hiện 
đầu tiên – các tài liệu được 
công khai trong tuần này – 
được đưa ra.

Các luật sư này “kinh 
hoàng trước lượng áp lực nội 
địa và thông tin qua lại giữa 
các tổ chức được cho là của tư 
nhân và chính phủ liên bang 
về những gì quý vị có thể nói 
và không thể nói ở Hoa Kỳ.

Bên nguyên đơn đã yêu cầu 
thẩm phán buộc chính phủ 
phải trình ra thêm tài liệu.
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Trong đơn đệ trình vào đêm 
muộn hôm 30/08 để đáp 

lại đề nghị của cựu Tổng thống 
(TT) Donald Trump về việc bổ 
nhiệm một bên độc lập xem xét 
kỹ lưỡng các tài liệu tịch thu từ 
dinh thự Mar-a-Lago của ông, 
Bộ Tư pháp (DOJ) đã thúc giục 
một thẩm phán không ủng hộ 
kiến   nghị đó.

Nhiều sự chú ý đã tập trung 
vào một bức ảnh đính kèm 
trong hồ sơ của DOJ. Bức ảnh 
cho thấy một số tài liệu được 
đánh dấu “Tối Mật” được đặt 
trên một tấm thảm ở Mar-a-
Lago. Hồ sơ đi kèm của DOJ 
tuyên bố rằng các vật phẩm 
trong bức ảnh đã được thu hồi 
từ “Văn phòng 45”, nơi được 
định nghĩa là “không gian văn 
phòng của cựu Tổng thống tại 
Dinh thự này”.

Cựu TT Trump và nhóm 
pháp lý của ông đã khẳng định 
rằng ông đã giải mật những tài 
liệu thuộc quyền sở hữu của 
mình và do đó, việc đánh dấu 
trên giấy tờ là gì thì không quan 
trọng. Dường như DOJ đã có 
sự chuẩn bị cho lập luận đó.

Dù bức ảnh này có khả 
năng được đưa vào hồ sơ vì giá 
trị PR (truyền thông cho công 
chúng) – bằng chứng là bức 
ảnh này hiện đang ở trang nhất 
của mọi tờ báo – nhưng trọng 
tâm thực sự của DOJ dường 
như nằm ở chỗ khác, cụ thể là 
trong một trát hầu tòa của đại 
bồi thẩm đoàn đánh dấu ngày 
11/05 và một giấy chứng nhận 

do một luật sư của ông Trump 
ký vào ngày 03/06. Cả hai tài 
liệu này đều được đưa vào hồ 
sơ mới nói trên.

Trát đòi hầu tòa này yêu cầu 
“ông Donald J. Trump và/hoặc 
Văn phòng Donald J. Trump” 
giao nộp “bất kỳ và tất cả các 
tài liệu… mang dấu bảo mật, 
bao gồm nhưng không giới hạn 
ở những điều sau đây.”

Trát đòi hầu tòa tiếp tục 
nêu rõ các dấu bảo mật khác 
nhau được chính phủ Hoa Kỳ 
sử dụng.

Khi ông Trump nhận được 
trát đòi hầu tòa hồi tháng Năm, 
ông có hai lựa chọn. Tuân thủ 
hoặc thách thức pháp lý trát đòi 
hầu tòa này. Ông ấy đã chọn 
tuân thủ. Một trong những luật 
sư của ông Trump, người đã 
được xóa tên trong hồ sơ mới, 
đã chứng nhận hồi tháng Sáu 
rằng “bất kỳ và tất cả các tài 
liệu đáp ứng” đã được chuyển 
giao và không có tài liệu nào 
được giữ lại.

Bây giờ có vẻ như tuyên bố 
là không đúng sự thật, vì nhiều 
tài liệu được đánh dấu là mật 
vẫn còn ở Mar-a-Lago.

Cần nhắc lại rằng DOJ 
không yêu cầu các tài liệu mật 
mà là các tài liệu có đánh dấu 
bảo mật. Vì vậy, tình trạng 
thực tế của các tài liệu là chủ 
đề tranh luận.

Mặt khác, giấy chứng nhận 
của luật sư của ông Trump 
cũng có vẻ như có vấn đề. Trong 
khi trát đòi hầu tòa đề cập đến 
các tài liệu do ông Trump và 
văn phòng của ông giữ, nhưng 

giấy chứng nhận chỉ đề cập 
đến văn phòng của ông Trump. 
Chứng nhận này dường như 
cũng cố gắng thu hẹp phạm vi 
của những gì cần được chuyển 
giao bằng cách sử dụng trò chơi 
chữ, ví dụ bằng cách đề cập các 
tài liệu trong “hộp” chứ không 
phải các tài liệu nói chung. Vấn 
đề đối với các luật sư của ông 
Trump là tất cả những nỗ lực 
cố gắng tạo ra phạm vi đàm 
phán đều bị vô hiệu bởi tuyên 
bố nói rằng tất cả “các tài liệu 
hồi đáp” đều đã được bàn giao.

Một vấn đề lớn hơn nhiều 
là việc sử dụng biệt ngữ hoặc 
trò chơi chữ của luật sư – ví dụ, 
bỏ qua chính ông Trump và 
chỉ đề cập đến văn phòng của 
ông – có thể đã ngay lập tức 
báo hiệu một rắc rối tiềm ẩn 
tại DOJ, thực tế là khẩn nài sự 
việc được điều tra thêm.

Không có lợi ích gì từ việc 
chơi trò chơi chữ. Điều này chỉ 
mời chào sự chú ý hơn. Nếu 
ông Trump không sẵn lòng 
hoặc không thể giao tất cả các 
tài liệu, thì đội ngũ pháp lý của 
ông ấy lẽ ra phải thách thức 
trát đòi hầu tòa đó.

Thay vào đó, họ khẳng định 
rằng tất cả các tài liệu được 
đánh dấu là mật đã được trả lại, 
khi điều đó dường như không 
phải như vậy. Mặc dù bức ảnh 
DOJ có vẻ như cho thấy các 
bản gốc, nhưng một số người 
đã lập luận rằng những tài liệu 

được giữ lại chỉ là bản sao và 
tất cả các tài liệu gốc đã được 
trả lại. Vấn đề với lập luận đó 
là luật sư của ông Trump cũng 
chứng thực rằng không có bản 
sao nào còn lại ở Mar-a-Lago.

Rất có thể chứng nhận của 
vị luật sư này là kết quả của 
sự thiếu trình độ, một trường 
hợp thực hành luật kém cỏi, 
và lúng túng. Nhưng đối với 
một DOJ, cơ quan đã cho thấy 
rằng họ quyết tâm kết tội ông 
Trump thì những lập luận này 
sẽ không ảnh hưởng.

Có khả năng DOJ hiện sẽ 
nhắm mục tiêu đến luật sư của 
ông Trump để tìm hiểu chi tiết 
đằng sau giấy chứng nhận đó. 
Ai đã ủy quyền cho vị luật sư 
này ký giấy chứng nhận? Ai 
bảo luật sư nói rằng mọi thứ đã 
giao hết? Có ai yêu cầu vị luật 
sư này nói dối không?

Điểm mấu chốt là một luật 
sư cho ông Trump có thể đã sa 
vào bẫy khai man khi chứng 
thực điều gì đó không đúng 
sự thật. Trước tiên, đây là một 
vấn đề đối với vị luật sư này. 
Nhưng nó có thể trở thành 
vấn đề của ông Trump nếu vị 
luật sư này kéo ông ấy vào vụ 
việc, dù trung thực hay không, 
như chúng ta đã từng chứng 
kiến xảy ra trong vụ của ông 
Michael Cohen, cựu luật sư 
của ông Trump.

An Nhiên biên dịch
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Thị trường lao động Hoa Kỳ có 
thể đang cho thấy những dấu 

hiệu chậm lại sau khi nền kinh 
tế có thêm 315,000 việc làm mới 
trong tháng Tám, giảm so với số 
việc làm đã chỉnh sửa hồi tháng 
Bảy là 526,000.

Theo Sở Thống kê Lao động 
(BLS), tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 
3.7%, từ mức 3.5%. Có thêm 786.000 
người tham gia lực lượng lao động, 
tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tham gia 
lực lượng lao động đều tăng trong 
tháng Tám.

Các nhà kinh tế đã dự báo mức 
tăng thêm 300,000 việc làm mới và 
tỷ lệ thất nghiệp là 3.5%.

BLS cũng đã chỉnh sửa tổng số 
việc làm trong bảng lương phi nông 
nghiệp trong tháng Sáu, từ 398,000 
xuống 293,000, tương đương với 
giảm bớt 105,000 việc làm. Báo cáo 
tháng Bảy cũng được chỉnh sửa 
2,000 việc làm thành 526,000.

Dữ liệu BLS cho thấy các 
việc làm được tạo ra trong 
tháng Tám bao quát nhiều 
lĩnh vực, trong đó dẫn đầu 
là dịch vụ kinh doanh và 
chuyên môn (68,000 việc 
làm), chăm sóc sức khỏe 
(48,000 việc làm) và bán 
lẻ (44,000 việc làm). Việc 
làm trong lĩnh vực sản xuất 
tăng 22,000 vị trí, trong 
khi việc làm trong lĩnh 
vực khai thác tăng 6,000 vị trí. 
Các vị trí công việc trong lĩnh vực 
hoạt động tài chính tăng 17,000.

Một số ngành có mức độ việc 
làm ít thay đổi, bao gồm xây dựng, 
vận tải và kho bãi, thông tin, và 
chính phủ.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động – số người trong lực lượng 
lao động (đang làm việc hoặc tìm 
kiếm việc làm) tính theo phần trăm 
dân số – đã tăng lên 62.4%, tăng từ 
62.1% vào tháng Bảy. Điều này là do 
nhiều người quay trở lại lực lượng 
lao động đa phần vì tiền tiết kiệm 
giảm và lo ngại suy thoái gia tăng.

Giờ làm việc trung bình hàng 
tuần giảm từ 34.6 xuống 34.5. Thu 
nhập trung bình hàng giờ không 
đổi ở mức 5.2% so với cùng thời kỳ 
năm 2021. Trên cơ sở hàng tháng, 
thu nhập trung bình hàng giờ đã 
tăng 0.3%, tương đương 10 cent, 
lên 32.36 USD hồi tháng trước. 

Tổng số người Hoa Kỳ hiện đang 
làm từ hai công việc trở lên là 7.485 
triệu người, tăng từ 6.783 triệu 

Luật sư của cựu Tổng thống 
Trump có thể đã sa bẫy 
khai man của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thêm 

315,000 việc làm 
mới; tỷ lệ thất 
nghiệp tăng

Luật sư: Các tài liệu mới cho thấy rõ chính phủ và các 
đại công ty công nghệ thông đồng với nhau

KINH TẾ - TÀI CHÍNHNguồn tin cho hồ sơ 
Steele đề nghị tòa án 
xóa bỏ các tội danh
Một nguồn tin quan trọng cho 
hồ sơ chống ông Trump do 
chiến dịch tranh cử của bà 
Hillary Clinton chi trả đã yêu 
cầu một thẩm phán liên bang 
đưa ra các cáo buộc chống lại 
ông sau khi ông bị cáo buộc 
khai man với các đặc vụ liên 
bang về nơi ông lấy thông tin 
mà ông đã cung cấp cho tác giả 
của hồ sơ này.

Ông Igor Danchenko, quốc 
tịch Nga, nói rằng năm cáo buộc 
khai man đã được đệ trình không 
chính đáng vì ông đã đưa ra 
những tuyên bố “rất đúng”.

Các cáo buộc bắt nguồn từ 
các cuộc phỏng vấn vào năm 
2017 khi ông Danchenko trả lời 
những nghi vấn của các đặc vụ 
FBI liên quan đến hồ sơ nói trên.

Giám đốc tài chính 
công ty Bed Bath & 
Beyond vướng vào vụ 
kiện trị giá 1.2 tỷ USD 
trước khi tự tử
Ông Gustavo Arnal, giám đốc 
tài chính công ty Bed Bath & 
Beyond – người đã qua đời trong 
một vụ tự tử khi ông được biết là 
nhảy xuống từ một tòa cao ốc ở 
New York hôm 02/09 – đã phải 
đối mặt với vụ kiện về cổ phiếu trị 
giá 1.2 tỷ USD từ cuối tháng Tám 
với cáo buộc thổi phồng giá trị cổ 
phiếu của công ty.

Văn phòng giám định y khoa 
của thành phố New York cho biết 
giám đốc tài chính của công ty đã 
tử vong vì đa chấn thương và ông 
đã tự kết liễu sinh mệnh.

Trước khi ông Arnal tự sát, 
ông và cổ đông lớn Ryan Cohen, 
một nhà đầu tư tỷ phú kiêm 
chủ tịch của Game-Stop, đã bị 
một nhóm cổ đông kiện vì cáo 
buộc thổi giá cổ phiếu của công 
ty trong một kế hoạch gian lận 
cổ phiếu “bơm và bán phá giá”. 
Nhóm các nhà đầu tư cho rằng 
họ đã mất khoảng 1.2 tỷ USD vì 
chiêu thổi giá này.

Thi thể được tìm thấy 
ở Tennessee được 
xác nhận là người 
thừa kế mất tích    
Eliza Fletcher
Cảnh sát Memphis xác nhận 
rằng họ đã tìm thấy thi thể của 
giáo viên Eliza “Liza” Fletcher, 
người được cho là đã bị bắt cóc 
hồi tuần trước (29/08-04/09).

Hôm 06/09, Sở cảnh sát đã 
viết trên Twitter rằng “nạn nhân 
tử vong hôm qua tại khu 1600 
trên đường Victor đã được xác 
định là cô Eliza Fletcher, 34 tuổi,” 
một giáo viên và cũng là người 
thừa kế tài sản của công ty 
cương liệu Orgill Inc.

Tình tiết này xảy ra sau khi 
ông Cleotha Abston, một người 
đàn ông 38 tuổi, bị buộc tội 
liên quan đến vụ bắt cóc cô 
Fletcher và che giấu chứng cứ. 
Cảnh sát cho biết DNA của ông 
này được tìm thấy trên một đôi 
dép gần nơi cô được nhìn thấy 
lần cuối cùng.

California: Bay Area 
chứng kiến mất 
điện rộng rãi sau khi 
thống đốc ban bố 
tình trạng khẩn cấp
Theo cơ quan điện nước lớn nhất 
của tiểu bang, tình trạng mất 
điện nhiều nơi đã được đưa tin 
hôm 06/09 trên toàn khu vực 
Bay Area của California, trong 
bối cảnh nhiệt độ cao và có các 

“Cảnh báo Tiết kiệm Năng lượng” 
trên toàn tiểu bang.

Công ty Pacific Gas & Electric 
cho biết hơn 20,000 khách hàng 
ở North Bay, South Bay và East 
Bay đã bị mất điện hôm 05/09.

CVS Health đã đồng ý mua 
lại công ty cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tại 
nhà Signify Health với giá 
khoảng 8 tỷ USD tiền mặt.

8
TỶ USD

Các nhân viên an 
ninh tại lối vào 
Trụ sở & Tòa án 
Liên bang Paul 
G. Rogers ở West 
Palm Beach, Fla., 
hôm 18/08/2022.

Một tấm biển “Hiện đang tuyển dụng” trước cửa hàng ở Arlington, Va., vào ngày 13/01/2022.

Tổng Y sĩ, Tiến sĩ Vivek H. Murthy nói 
trong cuộc họp báo tại Phòng họp báo 
Brady của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn 
hôm 15/07/2021.

CHANDAN KHANNA/AFP/GETTY IMAGES

SAUL LOEB/AFP/GETTY IMAGES

Tổng số người Hoa 
Kỳ hiện đang làm từ 
hai công việc trở lên 
là 7.485 triệu người, 
tăng từ 6.783 triệu 
người so với cùng 
thời kỳ năm ngoái.

7.485
TRIỆU NGƯỜI

Theo các 
chuyên gia 
kinh tế, lượng 
người tìm 
việc tăng có 
thể giải tỏa 
áp lực cho 
các doanh 
nghiệp trong 
những
tháng tới.

 Chủ tịch Cục Dự 
trữ Liên bang 

Jerome Powell.
GETTY IMAGES

Các công nhân đang 
nạp kim loại tấm 

vào một chiếc máy 
ở Payson, Utah, vào 
ngày 22/03/2022.

WIN MCNAMEE/ GETTY IMAGES

OLIVIER DOULIERY/AFP VIA GETTY IMAGES
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Bà Andrea Crouch, chủ tịch 
của Phoenix Realtors và chủ sở 
hữu của The Crouch Group, ví dụ 
như EXP Realty, cho biết khu vực 
Phoenix chắc chắn vẫn là một thị 
trường “nóng”, ngay cả khi danh 
sách đăng bán và số ngày niêm 
yết trên thị trường gần đây có 
sự chậm lại. Với giá nhà biệt lập 
trung bình là 450,000 USD, thì giá 
đã bắt đầu giảm một chút, nhưng 
chỉ khoảng 5%.

Bà nói với The Epoch Times: 
“Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bắt 
đầu thấy một thị trường cân bằng 
hơn ở đây, và chúng tôi không xem 
đó là điều tiêu cực. Thị trường đã 
hoàn toàn hỗn loạn trong một 
thời gian, và bây giờ người mua 
thực sự có thể có hơn 5 phút để 
suy nghĩ."

Tương tự như phần còn lại của 
quốc gia, lãi suất đang tăng đã đóng 
một vai trò trong việc bình thường 
hóa thị trường Phoenix. Bà nói: 
“Giờ đây, chúng tôi nói với người 
mua rằng tài sản mua của họ có thể 
là ngôi nhà vĩnh viễn, chứ không 
phải là khoản vay mãi mãi của họ. 
Họ luôn có thể tái tài trợ khi lãi 
suất giảm.”

Trong khi Phoenix được liệt kê 
là một trong những khu vực xây 
dựng nhà ở mới hàng đầu trong 
cả nước, bà Crouch lưu ý rằng khu 
vực này [thị trường cũng] đã chậm 
lại so với những năm trước, với 
lượng những ngôi nhà “đã hoàn 
chỉnh” ít hơn nhiều. Bà nói thêm, 
“Họ đang xây dựng, nhưng họ 
đang đợi cho đến khi người mua 
sẵn sàng mua.”

Phần lớn dòng người đến khu 
vực này là những người di cư từ 
tiểu bang California, Montana, và 
Washington. Nhiều người là người 
làm việc từ xa với khả năng linh hoạt 
để sống và làm việc ở nơi họ muốn.

Nhìn về thị trường mùa thu, bà 
Crouch mong đợi một mùa “bình 
thường”. Bà nói: “Quý vị phải biết 
là khoảng 70% các nhà môi giới 
hiện tại đã không được thấy một 
thị trường “bình thường” trong 
một thời gian dài rồi.”

Bà Antje Gehrken, chủ tịch 
Hiệp hội môi giới Chicago và là 
chủ tịch/nhà môi giới quản lý của 
A.R.E Partners, thừa nhận rằng 
thị trường nhà ở đã nguội hơn một 
chút, nhưng đó chỉ là so với hai năm 
qua. Bà nói với The Epoch Times: 
“Thị trường trong thời kỳ đại dịch 
là một sự bất thường, vì vậy chúng 
ta phải nhìn về năm 2019 trong 
thời kỳ trước đại dịch để so sánh. 
Chúng ta phải so sánh trong cùng 
điều kiện.”

Hàng tồn kho vẫn thấp hơn 
bình thường ở khu vực Chicago, 
và trong khi giá một số căn đang 
giảm, bà Gehrken vẫn lưu ý rằng 
nếu một căn nhà được định giá 
chính xác, thì căn nhà ấy vẫn có 
thể có nhiều đề nghị mua và bán 
được với giá cao hơn giá chào bán. 
Bà giải thích: “Tôi nghĩ mọi người 
đã hơi ngần ngại khi bán trong 
vài năm qua vì lo lắng rằng họ sẽ 
không thể tìm được một nơi ở mới.”

Với giá bán trung bình hiện 
tại là 344,500 USD cho một căn 
nhà biệt lập ở khu vực Chicago 
mở rộng và 355,000 USD cho căn 
condo cao cấp, các chuyên gia địa 
ốc địa phương đang hy vọng một 
thị trường mùa thu triển vọng. Bà 
nói thêm, “hàng tồn kho đã đang 
có sự gia tăng nhẹ, có thể là do theo 
mùa, và vào mùa đông, chúng ta 
luôn thấy ít hoạt động hơn.”

Một xu hướng mà bà Gehrken 
đã nhận thấy gần đây là sự di cư 
của người mua nhà đến gần tiểu 
bang Indiana, nơi có một tuyến 
đường dễ dàng đến Chicago, và có 
giá nhà hợp lý hơn. Giống như đối 
tác Bờ Tây của mình, bà Gehrken 
không nhận thấy một cuộc suy 
thoái địa ốc sẽ xảy ra trong tương 
lai gần. Bà nói, “Thị trường chắc 
chắn đang ổn định, và với tư cách 
là những nhà môi giới, chúng tôi 
đã quen với điều đó, và chúng tôi 
phải lên kế hoạch cho điều đó.”

Vân Du biên dịch

DAKSHA DEVNANI

Cần mẫn với từng khối gỗ có sắc màu, đặc 
tính và hình dáng độc đáo, một nghệ sĩ  điêu 
khắc người Đài Loan đã sáng tác hàng trăm 
tác phẩm ẩn chứa những câu chuyện kể thú vị.

Ông Sái Minh Phong, 49 tuổi, đã dày 
công tạo ra những tác phẩm điêu khắc gỗ 
đặc sắc trong suốt 30 năm qua. Ông đã đục 
đẽo một cách cẩn trọng để cố gắng biểu 
hiện những nguyên lý chân chính của chân, 
thiện, nhẫn trong mỗi tác phẩm của mình.

Ông Sái tin rằng nghệ thuật tác động 
mạnh mẽ đến con người, và để làm được 
như vậy, nghệ thuật phải biểu đạt bản thân 
và kết nối với mọi người theo cách thuần 
khiết. Người nghệ sĩ lưu ý rằng nhiều loại 
hình nghệ thuật hiện đại đã mất đi bản 
chất truyền thống vốn có và thay vào đó, 

dường như đã nhuộm màu tiêu cực.
Ông chia sẻ với The Epoch Times rằng, 

“Nghệ thuật không có nghĩa phải là khó 
hiểu, và nghệ thuật thì không cần phải giải 
thích. Tìm thấy tác phẩm nghệ thuật tuyệt 
vời giống như tình cờ gặp một người bạn 
tâm giao, và tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến 
người già sẽ cảm thấy thấu hiểu, cảm động 
hoặc hạnh phúc khi được thưởng lãm.” 
Ông Minh Phong đã vinh dự nhận một số 
giải thưởng trong lĩnh vực này, ông cho biết 
rằng đức tin của mình đã dẫn lối ông trong 
mỗi tác phẩm điêu khắc.

Niềm tin truyền cảm hứng sáng tạo
Trong quá trình trưởng thành, ông Minh 
Phong từng là người nóng nảy, có ý kiến về 

MARY PRENON

Suy thoái đã trở thành từ thông 
dụng trong ngành địa ốc kể 

từ khi lãi suất nợ nhà bắt đầu leo 
lên 6%.

Báo cáo mới nhất từ   Hiệp hội 
Môi giới Địa ốc Quốc gia (NAR) chỉ 
ra rằng doanh số của những căn 
nhà do chủ rao bán trên khắp Hoa 
Kỳ đã giảm trong sáu tháng qua. 
Doanh số bán nhà đã giảm 26%, từ 
6.5 triệu căn nhà trong tháng Một 
xuống 4.8 triệu căn trong tháng 
Bảy. Đây là tốc độ bán nhà thấp 
nhất kể từ năm 2015, không tính 
những tháng trong thời gian phong 
tỏa vì đại dịch.

Bản báo cáo trích dẫn quan 
điểm của Kinh tế trưởng Lawrence 
Yun của NAR rằng chúng ta đang 
chứng kiến   một cuộc suy thoái 
nhà ở “thể hiện ở tình trạng giảm 
doanh số bán nhà và xây dựng nhà.”

“Tuy nhiên, đó không phải là 
suy thoái về giá nhà,” ông nói thêm, 
vì hàng tồn kho vẫn ở mức thấp và 
chi phí tiếp tục tăng, với gần 40% số 
nhà vẫn bán được theo nguyên giá 
niêm yết.

Theo NAR, giá nhà đã-có-chủ 
trung bình cho tất cả các loại nhà ở 
hồi tháng Bảy ở mức 403,800 USD, 
tăng 10.8% so với tháng 07/2021. 
Báo cáo này cũng lưu ý rằng con 
số này đánh dấu 125 tháng liên 
tiếp có giá tăng so với cùng thời kỳ 
năm trước, thời gian tăng dài nhất 
theo hồ sơ dữ liệu.

Bà Jessica Lautz, phó chủ tịch 
nhân khẩu học và nghiên cứu 
hành vi tại NAR, nói với The Epoch 
Times rằng tuy doanh số bán nhà 
giảm nhưng vẫn là thị trường của 
người bán và nền kinh tế địa ốc 
không có dấu hiệu suy thoái như 
hồi năm 2008. 

“Trước hết,” bà Lautz nói, 
“điều kiện cho vay hiện giờ gắt 
gao hơn – chúng tôi không thấy 
các nợ bong bóng hoặc cho vay 
dưới tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có 
tình trạng ‘không xây dựng’ nhà 
ở Hoa Kỳ trong 15 năm qua, và 
chúng ta thiếu khoảng 5.5 triệu 
căn nhà. Thêm vào đó, chúng ta 
phải xem xét làn sóng mới của 
thế hệ Y (millennials) và những 
người trẻ tuổi khác hiện đang lập 
gia đình.”

Vậy người mua và người bán 
tiềm năng có nên lo lắng về những 
gì sắp xảy đến không? Bà Lautz nói 
rằng hãy thận trọng, nhưng cũng 
hãy lạc quan. “Chúng ta đã đang 
thấy lãi suất nợ vay mua nhà tăng, 
nhưng vẫn có chút cạnh tranh trên 
thị trường. Mọi thứ đang bắt đầu 
ổn định. Trung bình, chúng tôi 
thấy giảm từ năm đề nghị mua nhà 
xuống còn ba.”

Tuy nhiên, thị trường cho những 
người mua nhà lần đầu có thể tiếp 
tục là thị trường bị ảnh hưởng 
nhiều nhất.

Bà Lautz nói: “Giá cả hiện nay tại 
các trạm xăng, cửa hàng thực phẩm, 
và các mặt hàng bị lạm phát khác 
chắc chắn sẽ tác động đến những 
người mua nhà lần đầu, khiến họ 
khó tiết kiệm được tiền cho khoản 
trả trước (down payment) hơn.”

Doanh số bán hàng cho loại 
nhà biệt lập (single-family house) 
giảm xuống mức hàng năm sau 
điều chỉnh theo mùa là 4.31 triệu 
căn vào tháng Bảy, giảm 25% so 
với cùng thời kỳ năm ngoái. Bất 
chấp tình trạng sụt giảm doanh 
số bán loại nhà biệt lập trên toàn 
quốc, tất cả các vùng trên toàn 
quốc vẫn có mức tăng tính theo 
giá trung bình. Phía Tây dẫn đầu 
các vùng với mức 614,900 USD, 
và vùng Trung tây có mức phải 
chăng nhất ở mức 293,300 USD.

Bà Lautz lưu ý rằng, trên toàn 
quốc, tồn kho nhà ở đang ở mức 
thấp nhất kể từ năm 1999. Một 
phần của vấn đề này có thể là do 
việc xây dựng nhà biệt lập giảm 
mạnh. Hiệp hội các Công ty xây 
dựng Nhà ở Quốc gia (NAHB) 
báo cáo rằng tổng số căn nhà 
bắt đầu [xây dựng] giảm 9.6%, 
xuống mức 1.45 triệu căn trong 
tháng Bảy.

Suy thoái trong lĩnh vực
xây dựng nhà
Kinh tế trưởng của NAHB Robert 
Dietz lặp lại quan điểm của bà 
Lautz về một cuộc suy thoái nhà ở 
toàn diện có thể xảy ra.

Ông nói với The Epoch Times: 
“Trong khi chúng ta đang chứng 
kiến   sự suy thoái trong xây dựng 
nhà mới – vốn đã giảm trong 5 tháng 
qua – chúng ta không thấy   cuộc 
khủng hoảng nhà ở trong đợt Đại 
Suy thoái hồi năm 2008. Hồi đó, giá 
nhà đã giảm đáng kể và hàng triệu 
nhà bị tịch thu.  Hiện nay chúng ta 
hoàn toàn không thấy điều đó.”

Tình trạng lãi suất cao hơn và 
chi phí gỗ và vật liệu xây dựng  leo 
thang đang được cho là một phần 
nguyên nhân khiến việc xây dựng 
chậm lại trong lĩnh vực nhà biệt 
lập. Ông nói thêm: “Đó là một triệu 
chứng của vấn đề lạm phát rộng 
hơn, cộng với sự gián đoạn chuỗi 
cung ứng do COVID.” 

NAHB ước tính Hoa Kỳ đang 
thiếu hụt hơn 1 triệu căn nhà, bao 
gồm loại nhà biệt lập, condo cao cấp, 
và chung cư. Từ đầu năm đến tháng 
Sáu, giấy phép [xây dựng] nhà biệt 
lập đã giảm ở cả bốn vùng, trong đó 
vùng Đông Bắc báo cáo mức giảm 
mạnh nhất là 11.5%. Miền Nam có 
mức giảm thấp chỉ 0.8%. Trong năm 
qua, chỉ có 11 tiểu bang đã có sự tăng 
trưởng về số lượng giấy phép [xây 
dựng]  được cấp cho nhà biệt lập, 
trong đó New Mexico ghi nhận tốc 
độ tăng trưởng cao nhất ở mức 39%.

Về điểm sáng, những thị trường 
dẫn đầu việc xây loại nhà biệt lập 
bao gồm các thành phố Houston, 
Dallas, và Austin của Texas; 
Phoenix, Arizona; và Atlanta, 
Georgia. Ông Dietz giải thích: 
“Những khu vực này có lượng dân 
cư chuyển đến lớn hơn, với rất 
nhiều người mua nhà trẻ tuổi đang 
tìm kiếm các lựa chọn hợp lý hơn.

Ông cũng lưu ý rằng việc xây 
dựng loại nhà cho nhiều gia đình 
vẫn còn mạnh mẽ, do nhu cầu về 
nhà ở cho thuê vẫn ở mức cao. Hiện 
tại, số lượng căn nhà loại cho nhiều 
gia đình đang được xây dựng tăng 
gần 25% so với năm ngoái. Khu 
vực New York/New Jersey vẫn là 
thị trường xây dựng chung cư hàng 
đầu, theo sau là Dallas, Austin, 
Houston và Seattle, Washington. 
Ngoài ra, việc xây dựng nhà “xây 
cho thuê” loại dành cho một gia 
đình đã tăng mạnh trong quý 
2/2022, do khả năng chi trả nhà ở 
giảm do lãi suất thế chấp cao hơn.

Nhìn về phía trước đến năm 
2023, ông Dietz tin rằng chúng ta 
có thể thấy ổn định hơn trong nửa 
cuối năm tới. Ông nói thêm, “Hy 
vọng rằng chúng ta sẽ trở lại xu 

hướng tăng trưởng vào năm 2024. 
Quý vị phải nhớ rằng nhà ở thường 
là lĩnh vực đầu tiên giảm giá, nhưng 
lại là lĩnh vực đầu tiên phục hồi.”

Thị trường nhà đất “đã
trong suy thoái”
Một báo cáo gần đây từ ông Scott 
Anderson, kinh tế trưởng tại Bank 
of the West, chỉ ra rằng thị trường 
nhà ở đã bước vào một đợt suy thoái 
trong bối cảnh nhu cầu vay nợ mua 
nhà giảm, giá địa ốc tăng trưởng 
không bền vững, và khả năng chi 
trả suy giảm.

Dẫn chứng doanh số bán nhà đã 
xây lâu nay đang giảm mạnh, ông 
Anderson tin rằng “triển vọng thị 
trường nhà ở tiếp tục u ám.”

Ông Anderson cho biết trong 
báo cáo: “Chúng tôi dự báo doanh 
số bán nhà đã-có-chủ sẽ giảm lần 
lượt 15.8% và 14.9% vào năm 2022 
và 2023 – mức sụt giảm doanh số 
bán nhà lớn nhất kể từ năm 2007. 
Nguyên nhân chính của sự sụt 
giảm mạnh là khả năng đóng tiền 
nhà ở kém nhất kể từ năm 2006. 
Cũng góp phần vào tình trạng suy 
giảm mạnh này là sự không chắc 
chắn bao trùm triển vọng kinh tế.”

Ngoài ra, báo cáo của ông 
Anderson nhận xét rằng tình 
trạng thiếu hụt hàng tồn kho nhà 
ở không còn là vấn đề và tồn kho 
nhà mới đã tăng lên mức [dùng] 
cho 10.9 tháng hiện tại, từ mức 
chỉ cho 6 tháng hồi tháng Hai.

Ông kỳ vọng doanh số bán nhà 
giảm mạnh trong hai năm tới sẽ 
đẩy giá nhà xuống. Ông dự đoán, 
Nhiều thị trường ở khu vực đô thị 
sẽ chứng kiến   giá nhà giảm 5–10% 
vào năm 2024, và một số thị trường 
có thể giảm 10–15%.

Một số nhà môi giới vẫn
lạc quan
Bất chấp những dự báo ảm đạm từ 
các nhà kinh tế, một số nhà môi 
giới địa phương tại các thị trường 
phổ biến nhất của quốc gia lại nhìn 
nhận sự việc theo hướng khác.
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COURTESY OF THE CROUCH GROUP, EXP REALTY, PHOENIX

Nghệ sĩ điêu khắc gỗ Đài Loan Sái Minh Phong đang làm việc trong studio của mình.

NHỮNG BẬC THẦY LỖI LẠC — SỬ VIỆT
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Một cuộc suy thoái địa ốc sắp xảy ra?

Nghệ sĩ điêu khắc gỗ Đài Loan: Nghệ thuật thể hiện sự thiện lương

MINH BẢO 

N
am Bộ, vùng đất trù phú 
với những con người phóng 
khoáng, hiền hậu suốt 300 
năm qua đã ghi lại biết bao 
câu chuyện đẹp về đạo đức và 

văn hóa. Đất Nam Bộ sản sinh cho lịch sử 
nước Việt rất nhiều danh nhân nổi tiếng; 
một trong số đó là tiên sinh Võ Trường 

Toản, một kẻ sĩ chân chính, người thầy 
của giới sĩ phu Nam Bộ. 

Lương sư hưng quốc – Người kế 
tục xuất sắc của Khổng Nho
Thân thế và sự nghiệp của Võ Trường 
Toản đã được đại thần Phan Thanh 
Giản tóm tắt trong một bài văn bia 
bằng chữ Hán soạn năm Đinh 
Mão (1867), tạm dịch ra như sau:

“Tiên sinh họ Võ, húy Trường 
Toản. Đời trước hoặc nói là người 
Thanh Kệ (Quảng Đức), hoặc nói 
người Bình Dương (Gia Định), 
trước thọ nghiệp cùng ai chưa 
biết rõ. Chỉ biết sở học của tiên 
sinh đã tới bậc dày dặn, đầy đủ, 

chất thật có thuật nghiệp thâm 
uyên thông đạt. Hồi loạn Tây Sơn, 

tiên sinh ở ẩn mở trường dạy học, 
thường học trò đến mấy trăm.
Ông Ngô Tùng Châu là môn sinh cao 

đệ nhất. Thứ đến là các ông Trịnh Hoài 
Đức, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Quang Định, Lê 
Bá Phẩm, Ngô Nhơn Tịnh. Bậc danh sĩ là 
ông Chiêu, ông Trúc đều ẩn dật. Ngoài ra 
không kể hết được… Các ông ấy đều gặp 
hồi phong vận, thời trung hưng triều Gia 
Long đức bậc tôi hiền, có người hoặc sát 

thân để làm nên điều nhân, hoặc quên 
mình để trọng tiết nghĩa, thảy đều nên 

công nghiệp lớn…
Lúc ngự vào Gia Định, đức Thế 

Tổ Cao Hoàng đế hằng triệu tiên 
sinh tới đối ứng… Tiên sinh không 
hứng ra làm quan, nên đại khái 
không thấy được sự nghiệp. Từ 
thuở tiên sinh lấy lối học nghĩa lý 
để giáo hóa, chẳng những đương 
thời đào tạo được nhiều bậc 
nhân tài, mà còn truyền thuật, 
giảng luận, trau dồi về sau.”

Vùng đất Nam Bộ mới chỉ 
được nhập vào lãnh thổ Việt 

Nam kể từ thời chúa Nguyễn hồi thế kỷ 
18 sau cuộc kinh lược của Lễ Thành Hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh và chiến lược “Tàm 
Thực” (tằm ăn dâu) của Nguyễn Cư Trinh. 
Đó là một vùng đất mới, thành phần cư dân 
pha trộn, bao gồm lưu dân người Việt, Hoa, 
dân Chân Lạp bản địa và cả người Chăm Pa. 

Vì thế nhu cầu tạo ra những người trí 
thức đủ trình độ để làm quan và quản trị 
xã hội cũng như định hình văn hóa, hướng 
lòng dân về một mối là rất cấp thiết. Nếu 
không thực hiện được điều này thì rất khó 
giữ được mảnh đất này lâu dài. 

Nho giáo với thực tiễn hiệu quả về quản 
trị đất nước, cũng như quy chuẩn đạo đức 
để ước thúc con người chính là lựa chọn 
tốt nhất vào thời bấy giờ. Đó là lúc mà tiên 
sinh Võ Trường Toản đến định cư ở đất Gia 
Định, cũng là lúc nhà Tây Sơn khởi binh. 
Đây đúng là một thử thách nghiệt ngã của 
thời thế cho các thế lực cai trị và cả giới sĩ 
phu trí thức nhưng cũng là lúc các hào kiệt 
thi nhau xuất hiện. 

Trong cảnh binh đao khói lửa khi mạng 
sống còn khó giữ và đạo đức không còn ước 
thúc, Võ Trường Toản vẫn thầm lặng mở 
trường, đào tạo nhân tài. Cụ Phan Thanh 
Giản đề văn bia trên mộ cụ Võ Trường Toản 
như sau: “Tiên sinh học sâu, biết rộng, gặp 
đời loạn Tây Sơn, ở ẩn, dạy học trò hàng 
mấy trăm người”. Đức Khổng Tử khi xưa 
làm trong thời loạn lạc vẫn chu du khắp nơi, 
truyền bá đạo học chân chính của mình. 

“Lúc ngự vào Gia Định, Đức Thế Tổ 
Cao Hoàng Đế thường triệu tiên sinh đến 
ứng đối. Lại nghe tiên sinh học rộng hết 
các kinh, sở trường nhất một bộ Tứ Thư… 
từng thấy tiên sinh đề trong sách vở lời này: 
Sách Đại Học một nghìn bảy trăm chữ tan 
ra thành vô số sự vật, tóm lại còn hai trăm 
chữ, lại tóm nữa thì một chữ cũng không” 
(trích văn bia của Phan Thanh Giản)

Võ tiên sinh sở học đầy đủ, Đại Học và 
Tứ Thư vốn nghìn vạn chữ, bao nhiêu tinh 
hoa đã hòa tan vào trí huệ của tiên sinh, 
chẳng phải tiên sinh chính là bậc chân 
nhân đắc đạo nơi Khổng môn đó sao?

Cũng không lạ khi Võ tiên sinh có thể 
đào tạo ra nhiều nhân tài đến thế. Đạo học 
của tiên sinh đã gây ảnh hưởng đến cả một 
thời đại, tạo ra một phong khí Nho học cho 
cả miền Nam Bộ. 
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Võ Trường Toản
Vị thầy của các danh Nho miền Nam

NGHỆ THUẬT

Tượng tiên sinh 
Võ Trường Toản ở 
trong đình Chí Hòa, 

Sài Gòn.

CC BY-SA 3.0

Tấm biển “Nhà bán” treo trước một ngôi nhà ở Miami, Florida, hôm 21/06/2022.

Tóm lược báo cáo Thống kê Doanh số Bán nhà đã-có-chủ trong tháng 07/2022 của Hiệp hội các nhà Môi giới Quốc gia.

Mái tòa nhà đã được lợp 
xong trong một công trình 
ở Sacramento, California, 
hôm 03/03/2022.

Một căn nhà loại biệt lập ở Phoenix, Arizona, được niêm yết ở mức 770,000 USD 
và được bán với giá 765,000 USD.

RICH PEDRONCELLI/AP

26
PHẦN TRĂM

Doanh số bán nhà đã 
giảm 26%, từ 6.5 triệu 
căn nhà trong tháng 
Một xuống 4.8 triệu 
căn trong tháng Bảy. 
Đây là tốc độ bán nhà 
thấp nhất kể từ năm 
2015, không tính những 
tháng trong thời gian 
phong tỏa vì đại dịch.

Quý vị 
phải biết là 
khoảng 70% 
các nhà môi 
giới hiện tại 
đã không 
được thấy một 
thị trường 

“bình thường” 
trong một 
thời gian
dài rồi.
Bà Andrea Crouch, 
chủ tịch của 
Phoenix Realtors
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Đài Loan rất yêu thích những bức tượng 
chạm khắc gỗ hình chú heo vì chúng 
tượng trưng cho sự may mắn.

Ông Sái tin rằng là một nghệ nhân, 
ông cần có trách nhiệm đóng góp tích 
cực cho xã hội và hiểu rằng các tác phẩm 
nghệ thuật phải mang lại ảnh hưởng 
chân chính với mọi người. Ông cảm 
thấy mình không nên mất kiên nhẫn khi 
thực hiện các tác phẩm điêu khắc bởi vì 
những cảm xúc tiêu cực của người nghệ 
sĩ có thể “gây ra tác dụng phản diện và 
phá hủy năng lượng hòa ái.”

“Tôi dùng trí huệ để tạo ra sự ảnh 
hưởng chân chính,” ông nói.

“Khi một người nghệ sĩ càng chú ý 
đến danh tiếng và sự giàu có, thì biểu 
hiện nghệ thuật của họ càng suy giảm. 
Đạo đức của thời đại này đang xuống 
cấp nhanh chóng, và các tác phẩm 
nghệ thuật đang trở nên ngày càng tối 
tăm hơn. Nghệ thuật nên là tươi sáng 
để đánh thức sự thiện lương của mọi 
người. Tôi hy vọng rằng nghệ thuật của 
mình có thể biểu đạt sự tử tế, bởi vì tử tế 
có thể thay đổi tâm trí của mọi người.” 

Năm 2021, ông Minh Phong và người 
thầy hướng dẫn Hoàng Hoằng Ngạn đã 
tham gia một cuộc triển lãm giữa thầy và 
trò của Sở Văn hóa Đào Viên. 

“Cá nhân tôi tin rằng việc thầy và trò 
trưng bày tác phẩm cùng nhau là một 
điều vô cùng ý nghĩa,” ông nói. “Điều này 
không chỉ đại diện cho sự kế thừa mà còn 
thể hiện sự tôn kính của học trò dành cho 
thầy. Thành công lớn nhất của một đời 
người không phải là công danh và của 
cải, mà là sự trân trọng và yêu thương.”

Cái ác không thể chiến thắng
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Sái 
đã tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc minh 
họa cuộc đàn áp mà các học viên Pháp 
Luân Công đang phải đối mặt ở Trung 
Quốc. Những tác phẩm được trưng bày 
với các chủ đề khác nhau như như “tự 
do”, “khát vọng” và “cái ác không thể 
chiến thắng”.

Lần đầu tiên Pháp Luân Công được ra 
mắt công chúng Trung Quốc là vào năm 

1992, và đến cuối những 90, ước tính có 
70 triệu đến 100 triệu người Trung Quốc 
đang tập luyện Pháp Luân Công. Tuy 
nhiên, vào tháng 07/1999, Giang Trạch 
Dân là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lúc bấy giờ, đã phát động một 
chiến dịch tuyên truyền và đàn áp môn 
tu luyện tinh thần trên toàn quốc. Trong 
suốt gần 23 năm bị bức hại, vô số học 
viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm, 
bỏ tù, tra tấn, và thậm chí bị sát hại để 
lấy nội tạng. 

Ông Sái giãi bày rằng khi chứng kiến 
tội ác chống lại loài người như vậy, trái 
tim của ông vô cùng đau đớn.

“Người dân Trung Quốc phải gánh 
chịu hậu quả trực tiếp nhất của cuộc 
đàn áp đức tin và vi phạm nhân quyền 
của Trung Cộng.” Ông nói, “Những con 
người thiện lương tay không tấc sắt đã bị 
bức hại đến mất đi tính mạng, điều này 
khiến tim tôi đau nhói.”

Nghệ sĩ Minh Phong nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc đứng về phía thiện 
lương và công lý, cái ác không thể chiến 
thắng chính nghĩa.

Ông nói rằng ông muốn nâng cao kỹ 
năng của mình bằng cách vận dụng trí 
huệ mà ông đạt được từ việc tuân theo 
các nguyên lý chân, thiện và nhẫn. “Nếu 
cuộc sống là một tác phẩm nghệ thuật, 
thì tu dưỡng bản thân là yếu tố quan 
trọng nhất,” ông cho biết. “Tu luyện bản 
thân tương tự như đục từng nhát búa 
vào khúc gỗ trước khi có được hình dạng 
cuối cùng như mong muốn. Nếu không 
tu luyện, cuộc sống của chúng ta sẽ thiếu 
đi ý nghĩa và chúng ta sẽ không bao giờ 
có thể thành tựu được mục đích thật sự 
của mình.”

Jocelyn Neo và Arshdeep Sarao đã đóng 
góp vào bài viết này.

Tác giả Daksha Devnani viết những 
câu chuyện về cuộc sống, truyền thống 
và những người với lòng dũng cảm kiên 
cường, truyền cảm hứng về niềm hy vọng 
và lòng tốt của nhân loại.

Thanh Ân biên dịch

Nghệ thuật nên 
là tươi sáng để 
đánh thức sự 
thiện lương của 
mọi người. Tôi 
hy vọng rằng 
nghệ thuật của 
mình có thể biểu 
đạt sự tử tế, bởi 
vì tử tế có thể 
thay đổi tâm trí 
của mọi người.
Ông Sái Minh Phong, 
nghệ sĩ điêu khắc gỗ 
Đài Loan

Ông Sái Minh Phong làm việc tại studio của mình.Ông Sái Minh Phong đang tập luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

Đình Chí Hòa, nơi mà năm xưa tiên sinh Võ Trường Toản từng ngồi dạy học.

Võ tiên sinh 
để lại cho đời 
không phải bạc 
vàng dinh thự 
mà là chữ Nhân, 
chữ Nghĩa cho 
con dân và sĩ 
phu miền Nam.

Học trò là trụ cột của quốc gia 
Học trò chính là phản ánh thành tựu 
một đời của người thầy. Tuy không có 
những học trò trở thành Hoàng đế như 
cụ Trương Văn Hiến, nhưng Võ Trường 
Toản tiên sinh vẫn là người thầy muôn 
đời đáng kính của vùng đất Nam Bộ. Nói 
không ngoa là tất cả những văn tài kiệt 
xuất nhất đất Nam Bộ thế kỷ 18 đều xuất 
thân là học trò của ông hoặc chịu ảnh 
hưởng của ông rất lớn.

Có thể điểm ra nơi đây một số nhân 
vật như sau:

Ngô Tùng Châu là công thần thờ vua 
Gia Long thuở còn là chúa, là thầy dạy 
Đông Cung Cảnh, là môn đệ giỏi nhất 
của Võ Trường Toản tiên sinh. Ông đã 
tuẫn tiết khi tử thủ thành Bình Định, cầm 
chân quân Tây Sơn cho chúa Nguyễn đánh 
chiếm thành công Phú Xuân.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu 
viết về Ngô Tùng Châu như sau:

“Sự thực, Ngô Tùng Châu cũng là tay 
văn học kiệt xuất, tiếc rằng chết sớm, nên 
đời sau ít nói tới. Là học trò đầu hạng của 
Võ Trường Toản, ông rất được Nguyễn 
Phúc Ánh phục tài và tin dùng. Bởi vậy, 
sau khi được thăng chức Tham tri bộ Lễ, 
ông còn được cử làm phụ đạo dạy Đông 
cung Cảnh (Nguyễn Phúc Cảnh) mà lâu 
nay do thầy Bá Đa Lộc kèm dạy, Ngô 
Tùng Châu đã nhận lấy và làm tròn một 
việc khó khăn tế nhị. Ngô Tùng Châu 
học hành thuần chánh, “hết lòng can 
răn, Đông cung lễ trọng lắm.”

Ngoài ra, học trò xuất sắc của Võ tiên 
sinh còn có Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân 
Tịnh, Lê Bá Phẩm, Lê Quang Định… 
Trong đó 3 ông Trịnh Hoài Đức, Ngô 
Nhân Tịnh và Lê Quang Định còn được 
gọi là “Gia Định tam gia”, cũng chính là 
ba quan văn đại thần hết sức đắc lực của 
vua Gia Long.

NHỮNG BẬC THẦY LỖI LẠC — SỬ VIỆT

Võ Trường Toản: Vị thầy của 
các danh Nho miền Nam
Tiếp theo từ trang 13

Bên cạnh việc tạo ra bước đột phá cho 
sự nghiệp chạm khắc của mình, Pháp 
Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho 
ông. Điều đó đã giúp ông nâng cao kỹ 
thuật chạm khắc gỗ của mình. Ông tin 
rằng cách mà những nghệ sĩ hành xử 
trong cuộc sống hàng ngày có ảnh hưởng 
đến những tác phẩm của họ. “Khi tâm 
tính của tôi được đề cao lên, kỹ năng điêu 
khắc gỗ của tôi cũng tốt lên theo,” ông 
cho biết.

Ví dụ, lúc ông đang chạm khắc hình 
dáng của Tướng quân Quan Vũ, ông đã bị 
bế tắc và không thể tìm ra cách khắc họa 
đôi mắt biểu đạt công lý và uy vũ. Tương 
tự, khi đang sáng tạo một tác phẩm có 
ba chú heo, ông cảm thấy khá thách thức 
làm sao để khắc ra cho được những nét 
đáng yêu trên khuôn mặt chúng. Ông 
Minh Phong nói rằng chính vào lúc thiền 
định, ông đã có cảm hứng cho những ý 
tưởng điêu khắc của mình.

‘Dùng trí tuệ để tạo ra ảnh
hưởng chân chính’
Người nghệ sĩ tài năng này đặc 
biệt vượt trội trong 
lĩnh vực chạm 
khắc về động vật. 
Ông nói rằng người 

mọi thứ. Ông muốn trở nên khác biệt với 
mọi người chung quanh và trở thành kẻ 
cô độc. Ông đã rời quê nhà ở Sanchong 
năm 15 tuổi để học nghề điêu khắc gỗ 
trong một nhà máy ở thành phố Tân 
Trúc, nơi ông cũng tham gia các buổi 
học ban đêm tại một trường nghệ thuật 
địa phương.

Khoảng một năm sau, ông đã bỏ giữa 
chừng vì không học được nhiều phương 
pháp chạm khắc. Gần hai năm sau, ông 
Minh Phong đã gặp ông Hoàng Hoằng 
Ngạn, một nghệ nhân điêu khắc gỗ nổi 
tiếng ở địa phương, và nhanh chóng trở 
thành một trong những học trò ưu tú 
của ông ta.

Theo ông, mỗi tác phẩm nghệ thuật 
là sự sáng tạo mới mẻ. Ông không muốn 
sáng tác những thứ giống nhau hết lần 
này đến lần khác, và chính thử thách 
này đã khiến công việc của ông trở nên 
khó khăn hơn.

Chia sẻ bí quyết tạo nên nguồn cảm 
hứng vô tận của mình, ông Minh Phong 
cho biết phần lớn kỹ năng chạm khắc 
và ý tưởng sáng tạo mới mẻ của ông đều 
đến từ môn tự tu luyện Pháp Luân Công, 
hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Một 
môn khí công gồm năm bài tập nhẹ 
nhàng và các bài giảng nâng cao đạo 
đức, tập trung vào các nguyên lý chân, 
thiện, nhẫn.

“Tôi đã có nhiều ý tưởng mới trong 
khi thiền định,” ông chia sẻ với The 
Epoch Times.

Vào mùa mưa năm 2004, ông Minh 
Phong lúc đó ngoài 30 tuổi, đã xem một 
đoạn quảng cáo trên truyền hình về một 
liệu pháp giúp cho cả thân và tâm khỏe 
mạnh. Sau khi nhận ra rằng Pháp Luân 
Công đã được hàng triệu người tại 
hơn 100 quốc gia trên thế giới 
tập luyện, ông đã quyết định 
học môn khí công này. Sau khi 
đọc những bài giảng, ông nhận 
ra rằng đó chính xác là những 
gì ông mà đã tìm kiếm trong 
suốt cuộc đời mình.

“Sau khi tu dưỡng nội tâm và sống 
theo các nguyên lý đạo đức của Pháp 
Luân Đại Pháp, thế giới quan của tôi 
về mọi việc đã hoàn toàn thay đổi,” ông 
nói. “Tôi không còn giận dữ, không còn 
tham lam, ganh đua hay toan tính nữa; 
những thay đổi tích cực trong tôi cũng 
khiến mọi người xung quanh cảm thấy 
vui vẻ thoải mái.”

Phong thái điềm tĩnh và bình hòa 
của ông Minh Phong là điểm cải thiện 
rõ ràng nhất trong tính cách của ông. 
Trước đây, ông hay cãi nhau với người 
khác vì tính cách hiếu thắng của mình. 
Ngoài việc nuôi dưỡng một tâm hồn 
thiện lương, ông còn thấy mình ít quan 
tâm đến tư lợi hơn và ngày càng trở nên 
khiêm tốn. Ông bộc bạch rằng vì việc 
này, ông đã không còn mải mê theo đuổi 
những tham vọng hão huyền trong cuộc 
sống nữa.

Ông giãi bày, “Gánh nặng mà tôi từng 
đeo dẳng giờ đã biến mất, và tôi cảm 
nhận một cảm giác thăng hoa yên bình, 
cả về tinh thần và thể chất.”

Tài năng khởi nguồn từ đạo đức
Thuận theo những thay đổi trong tính 
tình của mình, ông đã có bước đột phá 
trong sự nghiệp điêu khắc gỗ. 

Năm 2013, Minh Phong thành lập 
một nhà máy tại thành phố Tân Đài Bắc. 
Với công ty của riêng mình, ông có thể 
dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng 
tác nghệ thuật. 

Ông Sái không chỉ chế tác từ những 
tấm gỗ mà còn từ cả rễ cây. Ông nói rằng 
việc chạm khắc trên rễ cây đem lại cho 
ông sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc 
sống. Rễ cây hình thành nền tảng của 
cây, rễ khỏe mạnh sẽ giúp cây phát triển 

tốt hơn. Ông chia sẻ rằng 
ai cũng không bao giờ 
được lãng quên cội 
nguồn của mình, và 

làm việc cần mẫn 
là một phần tất 
yếu để thành 
tựu trong cuộc 
sống.

Nghệ sĩ điêu khắc gỗ Đài Loan:

Nghệ thuật
thể hiện

sự thiện lương

Học giả Vương Hồng Sển viết: “Trong 
nhóm người Minh Hương, có ba ông: 
Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh và Lê 
Quang Định đều là những bực công thần 
có công xây dựng cõi Nam, đua nhau 
nâng cao nền văn hiến Việt và tận tâm 
giúp chúa Nguyễn thâu lại cơ nghiệp tổ 
tiên thống nhất giang san.” 

Dân Lục tỉnh thấm nhuần văn 
đạo, vì nghĩa lớn quên mình
“Từ khi tiên sinh đem cái học nghĩa lý 

ra dạy người, chẳng những đương 
thời nung đúc được nhiều nhân tài 
mà do sự truyền thuật giảng dụ mài 
dũa, đến giờ dân lục tỉnh trung nghĩa 
cảm phát, liều chẳng tiếc mình. Tuy 
vì thâm nhận hậu trạch của triều 
đình cố kết lòng người, nhưng cũng 
há chẳng do công khai đạo của tiên 
sinh từ xưa để lại mới được như thế 
này ư” (Trích văn bia do Phan Thanh 
Giản viết trên mộ Võ tiên sinh). 

Lục tỉnh Nam Kỳ chính là vùng 
đất khẩn hoang của lưu dân tứ xứ 
vào lập nghiệp. Cái ăn cái mặc luôn 
là mối bận tâm hàng đầu của dân 
chúng thì quả thật nói chuyện Nhân, 
Lễ, Nghĩa là việc khó vậy. Ấy vậy mà 
chỉ trong một thời gian không dài, 
Võ tiên sinh cùng những học trò của 
mình, bằng đức độ và tài năng lại 
có thể khai thông đạo học, giáo hóa 
dân chúng, chấn hưng văn khí, làm 
cho miền Nam gắn kết với quốc gia, 
trung nghĩa khi nước mất nhà tan.

Họ chính là những nông dân chân 
lấm tay bùn:

“Nhớ linh xưa: Côi cút làm ăn; 
toan lo nghèo khó. Chưa quen cung 
ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết 
ruộng trâu, ở trong làng bộ. Việc 
cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay 
vốn quen làm; tập khiên, tập súng, 

tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó. 
Tiếng phong hạc phập phồng hơn 
mươi tháng, trông tin quan như trời 
hạn trông mưa; mùi tinh chiên vấy 
vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà 
nông ghét cỏ.” (Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu). 

Người ta nói nước loạn biết tôi 
trung, nhà khó biết con hiếu. Một 
miền đất non trẻ vỏn vẹn chỉ có vài 
trăm năm lịch sử mà người dân cũng 
biết sống theo đạo lý Trung Nghĩa, 
còn nghĩa khí hơn vạn lần những 
quan binh chịu đầu hàng giặc kia. 
Thế mới biết giáo hóa dân chúng là 
khó đến nhường nào mà cũng biết là 
công cuộc khai đạo mà Võ tiên sinh 
làm vất vả, vĩ đại bao nhiêu. 

Văn đạo sáng ngời dẫu nước 
mất nhà tan
Nho giáo sau thời Võ tiên sinh cũng 
đã bước sang giai đoạn suy tàn, dẫu 
có hồi quang phản chiếu được một 
chốc trong thời Minh Mạng. Đất 
nước bị xâm lăng cũng là một giai 
đoạn thử lửa cho Nam Bộ, là lúc để 
các sĩ phu chứng tỏ tài năng và đạo 
đức của mình. Những nhà Nho chân 
chính vốn chịu ảnh hưởng của tiên 
sinh đã không làm hổ thẹn danh 
tiếng sĩ phu Nam Bộ. 

Họ chính là Nguyễn Đình Chiểu 
không hàng giặc, chính là Phan 
Thanh Giản tự tận cho vẹn lòng 
trung, chính là Phan Văn Trị  dùng 
thơ văn mà thể hiện khí tiết bản 
thân… Họ chính là những ngọn lửa 
phản ánh sự ảnh hưởng to lớn của 
tinh thần của Võ Trường Toản đến 
hậu thế. 

Người đời ai mà không chết, 
một tấm lòng son sáng sử xanh
Ý nghĩa của đời người là gì? Là quan 
cao lộc hậu, tiền hô hậu ủng lúc sinh 
tiền hay uy chấn tứ hải bình định 
thiên hạ? Trong quan niệm của các 
nhà Nho chân chính, chắc chắn câu 
trả lời không phải như trên. Thay cho 
lời kết, chúng ta hãy cùng đọc lại 2 
câu đối điếu mà đích thân vua nhà 
Nguyễn đề ban cho Võ tiên sinh:

“Triều hữu huân danh, bán thuộc 
Hà phần cựu học

Đẩu Nam Phong giáo, tề khâm 
Nhạc Lộc dư uy.”

Dịch nghĩa:
Công nghiệp trong triều, nửa 

thuộc Hà Phần cựu học
Phương Nam giáo hóa, sánh bằng 

Nhạc Lộc danh thơm.
(*Hà Phần là nơi dạy học của Đại 

Nho Vương Thông đời Tùy. Nhạc Lộc 
là nơi dạy học của Đại Nho Chu Hy 
đời Tống. Nhà Vua dùng điển tích 
hai nơi này để ví von công nghiệp Võ 
Trường Toản có công giáo dục, đào tạo 
anh tài như Vương Thông và Chu Hy, 
những đại danh nho trong lịch sử).

Trên mộ của cụ, học trò cũng đề 
đôi câu đối này:

“Sinh tiền giáo huấn đắc nhân, vô 
tử như hữu tử

Một hậu thinh danh tại thế, tuy 
vong giả bất vong”

Dịch nghĩa:
Sinh thời giáo dục nên người tốt, 

không con mà đâu cũng như con hết
Khuất rồi mà danh vẫn còn đó, 

chết mà như không chết.

Võ tiên sinh để lại cho đời không 
phải bạc vàng dinh thự mà là chữ 
Nhân, chữ Nghĩa cho con dân và sĩ 
phu miền Nam. Tiên sinh đã dùng 
cuộc đời của mình để trả lời cho câu 
hỏi về ý nghĩa của cuộc sống theo 
cách tốt nhất mà một môn đệ Khổng 
Nho có thể thực hiện được.

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

Tiếp theo từ trang 13
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Geocaching giúp trẻ 
em yêu thích các hoạt 
động ngoài trời
JANICE ABERNETHY

C
ó đứa trẻ hay người lớn nào 
lại không thích tham gia vào 
một cuộc săn tìm kho báu? 
Bạn có biết rằng có những 
cuộc săn tìm kho báu trong 

đời thực mà bạn và gia đình có thể 
cùng tham gia cho dù bạn đang đi du 
lịch hay đang sống ở đâu không? Đúng 
vậy, đó chính là hoạt động geocaching! 
Geocaching (Truy tìm kho báu bằng 
hệ thống định vị toàn cầu GPS) là hoạt 
động vui chơi và học tập ngoài trời tuyệt 
vời, đem lại niềm vui cho mọi lứa tuổi. 

Có hàng triệu “kho báu” hoặc 
“geocache” được giấu khắp nơi trên thế 
giới. Vâng, tôi đang nói đến “trên khắp thế 
giới”! Có những kho báu chính thức được 
gọi là geocache và được đăng trên trang 
web Geocaching.com. Để đi tìm những 
kho báu này, bạn phải trở thành thành 
viên và tải xuống ứng dụng geocache. 
Ứng dụng có giá khoảng 10 USD và 
mọi thứ khác liên quan đến geocaching 
đều hoàn toàn miễn phí. Sau khi tạo tài 
khoản, bạn có thể chọn tìm “geocache 
gần tôi” hoặc chọn một khu vực nếu đang 
đi du lịch. Sau khi sử dụng các bộ lọc 
như “trong vòng 5 dặm”, “dễ dàng” hoặc 
“người khuyết tật có thể tham gia”, bạn 
sẽ thấy một danh sách các geocache mà 
mình tìm kiếm. Hãy chọn một cái và bắt 
đầu tìm kiếm kho báu đầu tiên của mình!

Nếu bạn là giáo viên hoặc cha mẹ, 
bạn có thể sử dụng geocaching như một 
hoạt động giáo dục, nhưng quan trọng 
nhất đó là một hoạt động gia đình vui 
vẻ dành cho mọi lứa tuổi. Dưới đây là 
cách tôi sử dụng geocaching để dạy các 
em học sinh lớp năm. Bạn có thể ứng 
dụng hoạt động này theo cách của tôi 
hoặc điều chỉnh cho phù hợp với hoàn 
cảnh của bạn.

Vĩ độ và Kinh độ
Một buổi tối, tôi chuẩn bị bài học địa 
lý về vĩ độ và kinh độ. Là giáo viên yêu 
nghề, tôi muốn bắt đầu bài học bằng 
việc đề cập đến điều gì đó liên quan. 
Tôi đã tra cứu vĩ độ và kinh độ của ngôi 
trường nơi mình giảng dạy.

“Quả là thú vị,” tôi nghĩ. “Đó là 
những con số giống với hầu hết các tọa 
độ GPS khi tôi tìm kiếm geocache trong 
khu vực cùng bạn bè sau giờ dạy học.” 
Tâm trí tôi chợt bừng sáng, sau khoảng 
40 năm, tôi đột nhiên hiểu được ý 
nghĩa thực sự của những “đường tưởng 
tượng” mà tôi đã được học hồi lớp năm! 
Tôi cũng hiểu được ý nghĩa của các tọa 
độ GPS. Chúng thật ra là cùng một thứ! 
Thật xấu hổ, nhưng dù sao tôi cũng 
muốn kể điều này cho các bạn. Từ trải 
nghiệm này giờ đây tôi đã 
biết nên dạy vĩ độ và kinh 
độ cho học sinh như thế 
nào. Tôi sẽ dạy các em về 
geocaching.

Đầu tiên, tôi cần tạo một 
geocache, nhưng chính 
xác thì đó là gì? Geocache 
là một hộp chứa có kích 
thước bất kỳ, từ siêu nhỏ 
đến lớn. Một geocache siêu 
nhỏ chỉ đủ lớn để chèn một 
mảnh giấy cuộn làm sổ ký nhận. Tất cả 
các geocache đều phải có sổ ký nhận 
để người tìm [kho báu] ký tên vào khi 
tìm thấy geocache. Hộp đựng lớn hơn 
có thể chứa bất kỳ thứ gì, từ một vài đến 
nhiều đồ vật (kho báu) và một cuốn sổ 
ký nhận. Người tìm có thể lấy một món 
từ hộp chứa nhưng phải thay vào một 
đồ vật khác của mình. Thật rất thú vị 
khi bạn chơi geocaching cùng trẻ nhỏ. 
Trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu, 
bạn hãy cho bọn trẻ lướt qua các món 
đồ chơi của chúng, tìm một vài món mà 
lũ trẻ sẵn sàng từ bỏ để trao đổi với đồ 
vật trong hộp kho báu. Sau khi ký vào 
sổ ký nhận và hoán đổi đồ vật trong hộp 
kho báu, bạn phải đặt geocache trở lại 
đúng vị trí nơi bạn tìm thấy.

Quay trở lại với việc dạy học sinh lớp 

năm của mình, tôi đã đặt một số nhãn 
dán, cục tẩy và nhiều “kho báu” khác 
nhau vào một hộp đựng. Tôi cũng đặt 
vào hộp một cuốn sổ nhỏ để làm sổ ký 
nhận. Sau đó, tôi giấu chiếc hộp trong 
khu vực sân trường. Sau khi xác định 
và viết ra tọa độ GPS, tôi đã sẵn sàng 
dạy các học sinh của mình về vĩ độ, 
kinh độ, GPS và geocaching.

Bài học thú vị
Mỗi học sinh có một máy tính xách tay 
đã cài đặt ứng dụng Google Earth. Các 
em đánh địa chỉ nhà vào và nhìn thấy 
nhà của mình. Sau đó, tôi yêu cầu các 
học sinh để ý tọa độ GPS ở cuối màn 
hình. Các em đi quanh lớp học và so 
sánh tọa độ nhà mình với nhau, thảo 
luận về ý nghĩa của các con số, và rất 

nhanh tôi đã nghe thấy 
những cụm từ như “phía 
tây nhà em” hoặc “phía 
bắc nhà em”. Tôi rất hào 
hứng! Các em bắt đầu hiểu 
ý nghĩa của các con số và 
sự tăng hay giảm của con 
số có tương quan với hướng 
đi. Tiếp theo, tôi cho các 
học sinh mở bản đồ phẳng, 
và giới thiệu lại vĩ độ và 
kinh độ cho các em. Cũng 

giống như khi đầu óc tôi được khai 
mở, tôi nhìn quanh phòng học và thấy 
khuôn mặt bọn trẻ bừng sáng khi các em 
liên kết được GPS với vĩ độ và kinh độ.

Cuối cùng, tôi đề nghị các em lấy 
điện thoại di động ra nếu có hoặc đến 
bên một người bạn có điện thoại. Tôi 
viết tọa độ của geocache mà tôi đã cất 
giấu và yêu cầu bọn trẻ ghi nó vào một 
mảnh giấy, đem theo mảnh giấy đó cùng 
điện thoại của các em ra sân trường. Sử 
dụng ứng dụng “la bàn”, tôi yêu cầu các 
học sinh tìm tọa độ mà các em đã ghi 
trên mảnh giấy. Khi tìm thấy geocache, 
bọn trẻ đã reo hò đầy phấn khích, 
còn tôi giải thích rằng các em sẽ được 
học về geocaching vào ngày hôm sau.

Để các em học thêm về kinh độ và 
vĩ độ, bất cứ khi nào có vài phút rảnh, 

tôi sẽ chỉ vào một thành phố hoặc địa 
danh trên bản đồ hoặc quả địa cầu. Các 
học sinh sẽ sử dụng bảng trắng để viết 
dự đoán về vĩ độ/kinh độ cho vị trí đó. 
Bằng việc sử dụng tọa độ của thị trấn 
chúng tôi làm cơ sở, các em đã đưa ra 
các dự đoán hợp lý. Một số học sinh rất 
xuất sắc!

Geocaching
Ngày hôm sau, tôi dạy các học sinh về 
geocaching. Chúng tôi đã vào trang web 
geocaching, xem tất cả các video và thảo 
luận về thời điểm và cách thức mà các 
em có thể tổ chức hoạt động tuyệt vời 
này cùng với gia đình. Khu trường học 
của chúng tôi nằm trong một thị trấn 
nhỏ với dân số khoảng 6,000 người. Thị 
trấn nằm ở vùng thôn quê Pennsylvania 
và cách một thành phố lớn 80 dặm. 
Tôi hỏi các học sinh rằng các em nghĩ 
có bao nhiêu geocache có thể được 
giấu trong bán kính 10 dặm quanh thị 
trấn nhỏ này. Các em đã đưa ra một số 
phỏng đoán, nhưng không có phỏng 
đoán nào gần con số được liệt kê 347 
geocache sau khi bọn trẻ tìm hiểu! Tôi 
cho phép các em lọc lại danh sách đó, và 
một học sinh thấy rằng có 27 geocache 
trong vòng một dặm tính từ trung tâm 
Greenville! Đây đúng là trò chơi truy 
tìm kho báu bọn trẻ có thể chơi mà 
không cần rời khỏi thị trấn của mình!

Tuy nhiên, ưu điểm của việc chơi 
geocaching là  ở chỗ bạn có thể rời khỏi 
thị trấn của mình. Bạn có thể rời khỏi 
tiểu bang và thậm chí đất nước mình. 
Geocache có ở khắp mọi nơi, và những 
người truy tìm geocache cũng vậy! Tuy 
nhiên, hãy cẩn thận với “muggle”! Bạn 
có thể hỏi muggle là ai? Họ là những 
người gây phiền phức không hiểu về 
geocaching. Họ nghi ngờ và tự hỏi 
bạn đang làm gì, hoặc họ tìm thấy các 
geocache và không biết chúng là gì, vì 
vậy họ ném chúng vào thùng rác. Thật 
may mắn cho bạn – bạn không còn là 
một muggle nữa!

Viên An biên dịch 

‘Truy tìm kho báu bằng GPS’
Trò chơi truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và địa lý cho trẻ em

Phần thưởng cho những 
cống hiến của ông là 
việc lưu danh trên Đại 
sảnh Danh vọng của 
môn bóng chày
RACHEL PFEIFFER

Vận động viên bóng chày Ted Williams 
từng nói “Tất cả những gì tôi muốn trong 
cuộc đời là khi tôi bước xuống phố, mọi 
người sẽ nói ‘Đã từng có một vận động 
viên vĩ đại nhất sống ở nơi đây.’” Những 
cuộc tranh luận về vận động viên bóng 
chày vĩ đại nhất mọi thời đại này sẽ 
không bao giờ kết thúc. Với sự nghiệp 
tuyệt vời của mình trong đội Red Sox, ông 
Williams sẽ luôn luôn là một phần trong 
các cuộc trò chuyện của mọi người. Ông 
đã chơi trong 19 mùa giải và đã phục vụ 
cho hai cuộc chiến. Mặc dù bị gián đoạn 
năm năm trong thời kỳ sự nghiệp vàng 
son để tham gia quân đội, nhưng ông vẫn 
đạt được những dấu ấn mà các cầu thủ 
khác chỉ có thể thấy trong mơ.

Ngày 28/09/1960, Ted Williams – 41 
tuổi đã chơi trận cuối cùng của giải đấu 
lớn nhất đời mình sau mùa giải tệ nhất 
năm 1959. Bản thân mùa giải đã là một 
điều kỳ diệu với thành tích vượt qua mốc 
500 điểm “home run” và một lần nữa giữ 
được điểm đánh banh trung bình trên 
.300 [batting average: số lần đánh trúng 
banh và chạy đến một trong ba cột gôn 
chia cho tổng số lần vung gậy đánh banh].

Vào ngày mùa thu đặc biệt này, người 
hâm mộ hy vọng thấy được một phép màu vĩ 
đại cuối cùng – đó là nhìn thấy đường vòng 
cung của quả banh bay trong sân thi đấu.

Trong hiệp đầu tiên, Williams đi bộ, bị 
loại trong hiệp thứ ba và lại bị loại tiếp 
ở hiệp thứ năm. Ở hiệp thứ tám ông đã 
quay trở lại với vị trí cầu thủ tấn công 
(hitter) và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình 
của người hâm mộ. Họ thành tâm cổ vũ 
để Splendid Splinter kết thúc sự nghiệp 
của ông trong bầu không khí sôi động với 
những cú đánh banh chuyển-bại-thành-
thắng như những gì họ đã được thưởng 
thức từ ngày ông mới vào nghề, cùng 
những cú xoay bóng tuyệt vời ông sáng 
tạo ra khi còn là một cậu bé ở California.

Các giải đấu lớn
Cuộc đời và sự nghiệp phi thường của 
Williams bắt đầu ở San Diego. Mặc dù 
sống trong một gia đình không hạnh 
phúc nhưng ông vẫn luôn kết bạn và tìm 
các cố vấn chuyên môn cho mình. Bóng 
chày đã nhanh chóng trở thành một phần 
cuộc sống của ông.

Ông nói: “Hàng trăm đứa trẻ có năng 
khiếu bẩm sinh để trở thành những tay 
chơi bóng cừ khôi, nhưng chỉ có luyện 
tập, luyện tập, luyện tập thì mới phát huy 
được khả năng đó.” 

Williams vung gậy bất cứ khi nào ông 
có cơ hội. Lần đầu tiên trở thành ngôi sao 
là khi ông còn đang đi học và chơi cho đội 
Hoover High của trường; sau đó ông ký 
hợp đồng và chơi cho San Diego Padres. 
Padres chưa phải là thành viên của các 
giải đấu lớn, nhưng lối chơi của Williams 
đã thu hút sự chú ý của Boston Red Sox.

Năm 1938, Williams tham gia khóa 
huấn luyện mùa xuân với Red Sox nhưng 
không được lọt vào danh sách. Trong một 
năm đó, ông đã chơi cho các giải đấu nhỏ 
ở tiểu bang Minnesota. Đến năm 1939, ông 
đã lọt vào danh sách của Boston Red Sox 
ở độ tuổi 20. Chỉ với một năm tân binh, 
Williams đã nhanh chóng gặt hái thành 
công trong sự nghiệp của mình với 145 
lần chạy [run: đánh trúng banh và chạy 
đến một trong ba cột gôn] và đạt được 
điểm đánh trung bình .344 trong mùa giải 
thứ hai. Tuy nhiên, những thành công 
trong mùa giải này chỉ là phần mở đầu 
cho thành tích rực rỡ năm 1941 của ông.

Rất nhiều người còn nhớ đến mùa giải 
năm 1941 như mùa của Joe DiMaggio với 
kỷ lục 56 trận liên tiếp có được cú hit. Trong 
khi DiMaggio đạt hết hit này đến hit khác 
thì Williams cũng đạt được như vậy. Nhưng 
thay vì nỗ lực để đạt được thành công trong 
từng trận một, ông đã đặt mục tiêu đạt 
được [số gậy trúng trung bình] ở mức .400.

Khoảng một thập kỷ trước đó, Bill 
Terry đã đạt được điểm trung bình là 
.401, và Williams tin chắc rằng ông ấy sẽ 

là người tiếp theo. Ít nhất thì những pha 
ném bóng của đội phòng thủ cũng không 
hăm dọa được ông nữa.

“Làm sao mà họ có thể cản khi tôi 
đánh banh được? Năm đầu tiên vào nghề, 
họ đã không thể cản được tôi thì năm thứ 
hai, năm thứ ba lại càng không thể cản tôi 
được” Williams nói.

Ông đã đúng – những người ném bóng 
(pitcher) không thể cản được ông.

Người quản lý Joe Cronin cho biết: 
“Một trong những điều làm nên thành 
công vĩ đại của Ted trong vị trí đánh 
banh (hitter) là cách ông ấy nghiên cứu về 
những người ném bóng (pitcher); sau đó 
ông ấy thậm chí còn biết nhiều về người 
ném bóng hơn là chính người ném bóng 
biết về bản thân họ.”

Từ việc ghi điểm home-run trong hiệp 
thứ 9 và giành chiến thắng trong trận All-
Star đến sự thi đua của ông với DiMaggio, 
mùa giải năm 1941 của Williams thực sự 
là một mùa giải kỳ diệu. Williams bước 
vào loạt trận cuối cùng của mùa giải với 
iđểm đánh trung bình là .400. Sau trận 

đấu đầu tiên trong mùa đó, điểm đánh 
trung bình của ông chỉ là .39955.

Hai trận cuối cùng của mùa giải là hai 
bàn thắng. Williams đã ghi được 4 điểm 
home-run cho 5 cú đánh bóng trong trận 
đầu tiên, nâng điểm đánh trung bình của 
ông lên .404. Ông đã ghi được 2 điểm 
home-run cho 3 cú đánh bóng trong trận 
cuối cùng và nâng điểm đánh trung bình 
của mình lên .406. Không có bất kỳ cầu 
thủ nổi tiếng nào của giải có thể đạt hơn 
.400 kể từ đó.

Phi công
Trận đánh bom Trân Châu Cảng vào tháng 
12/1941 đã đẩy Hoa Kỳ vào Đệ nhị thế 
chiến, và hơn 500 cầu thủ của các liên đoàn 
lớn đã gia nhập quân đội. Williams đã chơi 
cho mùa giải năm 1942, đồng thời nhập ngũ 
và tham gia khóa huấn luyện phi công V-5.

Trải qua các lớp học và các khóa huấn 
luyện, Williams được phép bay vào ngày 
02/05/1944. Sau đó vào ngày 18/08/1945, 
ông được lệnh bay đến Trân Châu Cảng. 
Tuy nhiên, ông đã không phải phục vụ 

trong Thủy quân lục chiến lâu vì được 
giải ngũ ngày 12/01/1946.

Những năm tiếp theo trong suốt sự 
nghiệp của mình, Williams chỉ chơi ở giải 
World Series, thất bại trước Cardinals. 
ông tiếp tục có những cú đánh hit [đánh 
trúng banh và chạy được đến ít nhất cột 
gôn 1] và home-run [cú đánh banh mạnh 
ra ngoài sân, ghi điểm trực tiếp, được chạy 
quanh sân không bị cản] nhưng đáng tiếc 
là đội Red Sox mà ông thi đấu không bao 
giờ có cơ hội đoạt danh hiệu nữa.

Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu năm 
1950, và đến năm 1952, Williams được 
biết ông phải tái nhập ngũ. Lực lượng 
Thủy quân lục chiến đang rất cần phi 
công. Cũng  như đa số các cựu chiến binh 
từ Đệ nhị Thế chiến, Williams cảm thấy 
mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tuy 
nhiên, ông thề sẽ làm những gì tốt nhất có 
thể cho đất nước của mình một lần nữa.

Tháng 02/1953, Williams đến Nam 
Hàn. Lần này ông đã đúng khi đứng ở 
giữa hai chiến tuyến. Chuyến bay chiến 
đấu đầu tiên đã suýt khiến ông mất mạng.

Sau khi thả bom, ông bay trở về vùng 
lãnh thổ bạn. Tuy nhiên, trục trặc cơ khí 
đã cảnh báo máy bay bị trúng đạn. Theo 
quy trình thì ông nên cố gắng bay khỏi 
vùng biển Hoàng Hải (Yellow Sea) và chờ 
cứu ứng, nhưng ông Williams tự biết mình 
không sống sót nổi trong thời gian chờ giải 
cứu ra khỏi vùng nước đóng băng. Ông cũng 
biết rằng với ngoại hình to lớn với chiều 
cao 1m9 có thể khiến ông bị thương nặng 
do ghế phóng không được an toàn. Thật 
may mắn, một phi công trẻ đã đến cứu ông.

Phi công Larry Hawkins nhận ra phi 
cơ của ông Williams bị trúng đạn và rò 
rỉ nhiên liệu. Nếu phi cơ bị rơi thì điều 
kinh khủng sẽ xảy ra. Hawkins ra hiệu 
cho Williams bay theo anh ấy và cả hai 
bay nhanh hơn và cao hơn lên bầu trời, 
cố gắng giữ cho nhiên liệu không bị tích 
tụ trong động cơ. Khi họ bay về gần đến 
nơi có thể hạ cánh, ông Williams hạ càng 
đáp xuống để chuẩn bị. Phi cơ bùng cháy, 
và ông đã cùng chiếc phi cơ đang bốc cháy 
lao xuống mặt đất.

Ông đã bay tiếp đất với tốc độ hơn 
200 dặm/giờ. Phi cơ trượt dài trên đường 
băng, các mảnh vỡ của nó văng ra tung 
tóe. Khi phi cơ dừng lại, ông Williams đã 
nhảy ra ngoài mà không hề bị thương gì 
cả. Tay vung gậy đánh bóng của Red Sox 
đã sống sót sau nhiệm vụ chiến đấu đầu 
tiên của mình.

Sau 39 chuyến bay chiến đấu, ông 
nhận được lệnh giải ngũ vì các vấn đề liên 
quan đến bệnh hô hấp trường kỳ. Ngay 
sau đó, ông đã quay trở lại sân đấu.

Cuối cùng, trong suốt sự nghiệp bóng 
chày của mình, ông thật sự tự hào vì có 
điểm đánh bóng trung bình là .344 (điểm 
đánh cao nhất của ông là .482) với 2,654 
cú hit đánh và 521 lần home run. Trong 
đó, lần home run đáng nhớ nhất của ông 
rất có thể là ở trận đấu cuối cùng.  

Ngày cuối cùng
Những người hâm mộ đã hình dung ra 
cảnh Ted Williams bước vào trận chung 
kết bóng chày, gặt hái vinh quang tại trận 
đấu vào một ngày tháng Chín năm 1960. 
Ted bước vào ô đứng [1m2 x 1m8] của 
người đánh banh, giống như ông từng 
làm rất nhiều lần trước đó. Ông không 
đánh trả trái banh đầu. Ở cú ném tiếp 
theo, ông xoay người và bị hụt. Đám đông 
nín thở. Tiếp theo là một quả bóng thẳng 
được ném với tốc độ cao và Williams đã 
sẵn sàng. Ông đánh tung quả bóng lên 
tít không trung. Khi rơi trở lại, nó bay 
liệng một đường thật đẹp mắt – cú đánh 
của ông đã trở thành câu chuyện được kể 
trong các bữa tối, trở thành một phần của 
lịch sử Red Sox, trở thành một phần của 
truyền thuyết bóng chày. Khoảnh khắc 
kỳ diệu cuối cùng mà một trong những 
người đánh banh lẫy lừng nhất có thể 
thực hiện được với bóng chày.

Nhiều năm sau, khi phát biểu tại buổi 
lễ mà ông được đưa vào Đại sảnh Danh 
vọng, ông Williams đã tóm tắt cảm xúc 
của mình về các trận đấu ông từng tham 
dự và đất nước ông phục vụ:

“Tôi rất biết ơn và biết mình đã may 
mắn như thế nào khi là một người Mỹ và 
có cơ hội chơi môn thể thao mà tôi yêu 
thích là bóng chày, môn thể thao tuyệt 
nhất trong tất cả các môn thể thao.”

Khánh Nam biên dịch

Ted Williams: Cuộc đời phi thường của 
vận động viên bóng chày vĩ đại nhất

HOMANA FOR AMERICAN ESSENCE

Truy tìm kho báu bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS là hoạt động vui chơi và học tập ngoài trời tuyệt vời, đem lại niềm vui cho mọi lứa tuổi. 
Vận động viên Ted Williams vào năm 1939.

Tấm bảng danh vọng của ông Ted Williams tại Đại sảnh 
Danh vọng Boston Red Sox ở Fenway Park.

(Ảnh trái) Ted Williams tuyên thệ nhập ngũ vào ngày 22/05/1942; (Ảnh phải) Vào tháng 06/1953, trong khi đi tìm các nhân 
vật để chụp ảnh ở một làng chài hẻo lánh của Nam Hàn, Ted Williams đã dừng lại ăn một con ngao sống do một người 
phụ nữ người bản địa bắt từ dưới biển lên mời. Những đứa trẻ Nam Hàn xúm xít xung quanh để xem phản ứng của ông.

Hình ảnh của Ted Williams trên thẻ bóng chày Leaf vào 
năm 1948.
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Thiên hạ đệ nhất kiếm – Hội tụ 
tinh hoa của Trời và Đất
Biểu hiện xuất sắc của thanh kiếm được 
tôn là “thiên hạ đệ nhất kiếm” trên đây 
đã đạt tới trình độ khiến hậu nhân 2,500 
năm sau phải sửng sốt. Trong “Ngô Việt 
Xuân Thu” còn ghi chép lại, chúng ta có 
thể tìm được một số tư liệu về sự kỳ diệu 
huyền bí của Thần Kiếm. Tuy nhiên, 
thời nay rất ít người đi tìm tòi nghiên 
cứu, có lẽ là do lòng người thay đổi, trời 
đất cũng thay đổi, cho nên nghiên cứu 
tìm tòi cũng không thể tìm ra được nữa.

“Ngô Việt Xuân Thu” viết, Khu Dã 
Tử (còn gọi là Âu Dã Tử) đã tạo nên 
những thanh kiếm nổi tiếng trong thiên 
hạ, chính là vì ông biết lợi dụng “tinh 
hoa của Trời Đất”. Ông đã thu nhặt 
thiếc ở núi Xích Cận, đồng ở suối Gia. 
Những thành phần được tìm thấy bằng 
phương pháp phân tích trắc định hiện 
đại, ăn khớp với những ghi chép về lịch 
sử cổ đại.  Thiếc ở núi Xích Cận, đồng 
ở suối Gia trong cổ sử ghi chép là thuộc 
về đồ quý báu hiếm thấy khó gặp, chắc 
chắn nguyên liệu ở chỗ này chứa thành 
phần kim loại tốt và bí ẩn. Hơn nữa, 
khoáng vật quý hiếm dường như chỉ vì 
danh tiếng của người thợ mà được khai 
mở ra. Sau khi Âu Dã Tử chết, miệng 
mỏ thiếc núi Xích Cận khép kín lại, 
nước suối Gia lại dâng cao, mỏ đồng 
cũng không khai thác được nữa.

Kỳ thực, sự huyền bí của Thần Kiếm 
cổ đại không chỉ dừng ở vật liệu, trên 
thân thanh kiếm hội tụ “tinh hoa của 
Trời Đất”, đó là điều mấu chốt. “Tinh 
hoa của Trời Đất” lại chỉ điều gì? Đây 
chính là chỗ mà khoa học phương Đông 
và khoa học thực chứng của phương Tây 
có sự khác biệt, khiến hậu thế chúng ta 
phải tiếp tục tìm tòi.

Sự kỳ diệu của văn hóa
Thần truyền
Văn hóa Trung Quốc coi trọng Thiên 
nhân hợp nhất. “Thiên” không chỉ là 
Trời của vật chất và tự nhiên, mà còn 
là Thần ở cảnh giới cao, là Chủ tạo ra 
vạn vật. Văn hóa Trung Hoa là văn hóa 
Thần truyền, Thần truyền cho người 
Thần Châu Trung Quốc đủ loại thần 
vật, hun đúc ra được văn hóa ưu việt 
bất hủ. “Ngô Việt Xuân Thu” ghi chép, 
sau khi luyện được các nguyên liệu như 
đồng và thiếc để đúc kiếm, nhất định 
phải “chọn ngày tốt giờ lành” [3], từ trên 
Thiên thượng có Vũ Sư tưới nước, Lôi 
Công đánh trống, Giao Long bưng lò, 
Thiên Đế thêm than, đồng thời Thần 
Thái Nhất hạ phàm giám sát trông coi, 
kiếm Thần mới được tạo ra.

Lịch sử đã đi đến thời hiện đại 
ngày nay, đạo đức của con người đa số 
là đang trượt dốc, người bất kính với 
Thần càng ngày càng nhiều, thậm chí 

chống lại Thần. Vậy nên, họ không 
còn nhận được ân điển của Thần, từ 
lâu rồi không còn được Thần chỉ dẫn, 
Thần tích cũng không xuất hiện nữa. 
Rất nhiều người hoặc xem Thần tích 
là những chuyện vô căn cứ.Tuy nhiên, 
đối diện với kiếm Thần cổ đại được 
khai quật, người hiện đại không cách 
nào lý giải được sự ảo diệu tinh vi ở 
trong đó. Chúng ta nếu như không từ 
gốc rễ của văn hóa mà đi tìm về nguồn 
gốc chính thống, thì sẽ vĩnh viễn 
không thể lý giải được

Văn hóa phương Đông và văn hóa 
phương Tây phát triển theo hai con đường 
khác nhau, là hai bộ hệ thống khác biệt. 
Khoa học Trung Quốc cổ đại thì đặt 
cuộc sống của con người và vũ trụ trong 
một hệ thống tương ứng, và đi thẳng vào 
những bí ẩn của vũ trụ để khám phá con 
đường của sinh mệnh; bởi vậy, có nhiều 
biểu hiện kết nối với thế giới thần linh. 
Điều này được thể hiện trong tín ngưỡng 
tâm linh, biểu hiện trong tu dưỡng đạo 
đức, và cũng triển hiện ở sự phát triển 
và thành tựu của nền văn minh vật 
chất. Thanh kiếm thiên hạ đệ nhất này, 
cũng là một minh chứng trong số đó.

Nghề đúc kiếm thủ công trong văn 
hóa Trung Hoa đã đánh dấu vị thế thành 
tựu khoa học kỹ thuật cổ đại trong vũ 
trụ. Vị thế này đã phản ánh mức độ 
tương thông giữa con người và Thiên đạo.

Chú thích:
[1] Vào tháng 12/1977, Phòng thí nghiệm 
Máy gia tốc tĩnh điện của Đại học Phúc Đán 
ở Thượng Hải, Tổ nghiên cứu hoạt hóa của 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân Thượng Hải, Viện 
Khoa học Trung Quốc, và nhóm viết cuốn 
“Lịch sử Luyện kim ở Trung Quốc” thuộc 
Học viện gang thép Bắc Kinh, đã cùng nhau 
nghiên cứu, áp dụng phương pháp phân 
tích trắc định huỳnh quang tia X phi chân 
không đối với thanh kiếm Việt Vương Câu 
Tiễn, để kiểm tra một cách khoa học thành 
phần không bị phá hủy của thanh kiếm, và 
thu được kết quả số liệu về tỷ lệ hợp kim đồng 
thau trên từng bộ phận của thanh kiếm.

[2] Luận văn: Surface chromium on 
Terracotta Army bronze weapons is neither 
an ancient anti-rust treatment nor the reason 
for their good preservation. Trang web: 
https://www.nature.com/articles/s41598-
019-40613-7

[3] Hầu tước Nam Triều, thi nhân Tiêu Tử 
Phạm đã nói trong bài thơ “Thất Dụ” rằng 
giờ lành ngày tốt để đúc kiếm cũng gọi “Thiên 
trung”. “Thiên trung” cũng gọi là “Thiên 
trung tiết”, chính là ngày 5/5 Hoàng lịch, lợi 
dụng “Dương cực thủy” của ngày 5/5 để tạo 
kiếm, loại kiếm này đặc biệt rất sắc bén và rất 
bền qua năm tháng.

Vương Du Duyệt biên tập
Sương Sương biên dịch

ngày nay). Thần kiếm một lần nữa lại 
được nhìn thấy ánh mặt trời. 

Điều gây chấn động là khi được đào 
lên, thanh kiếm không hề bị hoen gỉ, 
ánh sáng sắc lạnh chiếu ra bốn phía, 
nước thép như mới, vô cùng sắc bén, 
lớp giấy hơn 20 tờ vạch một đường là 
rách. Hóa ra kỹ thuật cổ đại tuyệt vời 
đến mức hậu nhân không theo kịp. 

“Kiếm Việt Vương Câu Tiễn” dài 
55.7 cm; rộng 4.6 cm; chuôi kiếm dài 
8.4 cm; nặng 875 gram. Mặt chính 
của kiếm cách (phần ngăn giữa chuôi 
kiếm và lưỡi sắc của kiếm để bảo vệ 
tay) cẩn viên lưu ly màu lam; mặt sau 
khảm thạch màu xanh ngọc. Chỗ thân 
kiếm gần kiếm cách, có khắc 8 chữ 
dạng điểu trùng thư rất bay bướm và 
trang nhã “Việt Vương Cưu Thiển tự 
sạ dụng kiếm”. Điểu trùng thư là một 
loại văn tự rất thịnh hành ở nước Việt 
vào thời kỳ giữa Xuân Thu đến thời 
Chiến quốc. Trong tiếng Quảng Đông, 
âm điệu của hai từ “Cưu thiển” (鸠浅) 
và “Câu Tiễn” (句践) giống nhau như 
đúc. Sau khi nghiên cứu khảo chứng, 
giới học giả kết luận hàng chữ trên 
kiếm này viết “Việt Vương Câu Tiễn tự 
tác dụng kiếm”. 

Hai điểm đặc sắc của “Kiếm Việt 
Vương Câu Tiễn”
“Kiếm Việt Vương Câu Tiễn” thể hiện 
thành tựu về hai phương diện: Kỹ thuật 
đúc kiếm tinh xảo huyền bí và kỹ thuật 
trang trí tinh tế đẹp đẽ sống động. 
Thanh kiếm có 5 điểm nổi bật thách 
thức trình độ khoa học kỹ thuật đương 
đại của chúng ta.

1. Sự kết hợp của hợp kim và kim loại – 
tỷ lệ hợp kim khác nhau được đúc trên 
cùng một thanh kiếm như thế nào?
Các chuyên gia đã sử dụng phương 
pháp phân tích phi chân không huỳnh 
quang tia X để trắc định [1], phát hiện 
thành phần chính của thanh kiếm này 
là đồng, ngoài ra còn có các thành phần 
như thiếc, chì, sắt, lưu huỳnh v.v., và tỷ 
lệ hợp kim của các bộ phận khác nhau 
của thanh kiếm cũng khác nhau. Ví 
dụ như sống lưng của thanh kiếm có 
hàm lượng đồng lên tới hơn 80%; phần 
lưỡi kiếm có hàm lượng thiếc cao. Hàm 
lượng đồng ở thân kiếm nhiều, có thể 
khiến thanh kiếm có tính bền dẻo tốt, 
không dễ bị gãy. Phần lưỡi kiếm có 

lượng thiếc cao khiến nó sắc bén hơn. 
Đây là kỹ thuật tổng hợp kim loại mà 
thời đại hiện nay cũng khó đạt được; 
vậy mà nó đã được sử dụng trên thanh 
kiếm cổ hơn 2,500 năm trước. Vậy loại 
công cụ và quy trình nào đã được sử 
dụng vào thời điểm đó?

2. Thanh kiếm cổ trong quan tài chôn 
sâu dưới lòng đất ngủ say 2,500 năm, 
vì sao không bị gỉ, không bị ăn mòn, 
vẫn sắc bén như mới?
Kiếm Câu Tiễn không bị gỉ, không bị ăn 
mòn. Đây là điều khiến cho hậu nhân 
kinh ngạc thán phục và khó hiểu nhất; 
loại hiện tượng này về sau cũng xuất 
hiện rất nhiều trên khí cụ bằng đồng 
thau khai quật được. Vậy người Trung 
Quốc cổ đại rốt cuộc đã dùng công 
nghệ khoa học kỹ thuật nào để chống 
gỉ? Cho đến nay, giới khoa học kỹ thuật 
phương Tây vẫn phải tìm tòi khám phá.

Thành phần chủ yếu của kiếm là 
đồng và thiếc. Độ dẻo của thiếc rất tốt, 
không dễ bị oxy hóa; nếu như toàn bộ 
mặt ngoài của thanh kiếm đồng được 
tráng một lớp màng mỏng bằng thiếc, 
có thể sinh ra hiệu quả chống gỉ, chống 
mục rất tốt; nếu như chế tác tốt, hiệu 
quả có thể đạt đến trên 2,000 năm.

Một phương pháp chống gỉ khác là 
tráng một lớp chrome. Năm 1970, khi 
hầm mộ chôn Tượng Binh Mã (chiến 
binh đất nung) thời Tần Thủy Hoàng 
được phát hiện, có rất nhiều kiếm đồng 
và kiếm vẫn sáng bóng như mới, giống 
như Kiếm Câu Tiễn vậy. Các khoa học 
gia Trung Quốc đã xác định được một 
lớp chrome trên một số ít binh khí bằng 
đồng. Vào thời điểm đó, giới học thuật 
trên toàn thế giới đều chấp nhận rằng 
công nghệ chống gỉ bằng cách ngâm 
trong dung dịch chrome oxide là cách 
bảo quản vũ khí bằng đồng hoàn hảo 
cách đây hơn 2,000 năm.

Một bài báo được xuất bản trên 
Tập san Scientific Reports xuất bản 
vào tháng 4/2019 [2] đã đưa ra những 
kiến giải mới, chỉ ra rằng trạng thái 
bảo quản tốt nhất của đồ đồng có thể 
là do trên bề mặt có hàm lượng thiếc 
cao, dẫn đến một lớp thiếc dày có tác 
dụng chống ăn mòn. Đồng thời, bài 
báo này cũng phủ nhận lập luận được 
chấp nhận trong nửa thế kỷ qua vốn 
cho rằng ngâm trong dung dịch chrome 
oxit có thể chống gỉ, và chỉ ra nguồn 

DOÃN GIA HUY

Nền khoa học kỹ thuật đặc biệt 
của Trung Quốc cổ đại đã 
bị lãng quên sau năm tháng 
dài đằng đẵng của lịch sử 

mấy ngàn năm. Tuy nhiên, những kỳ 
quan đã được khai quật khiến người ta 
không khỏi kinh ngạc tán thán. Thần 
kiếm chính là một trong số đó. Thần 
kiếm chôn ở ngôi mộ cổ hơn 2,000 
năm, ánh quang từng chói lọi thuở xưa 
vẫn lấp lánh cho đến ngày nay, vượt 
trên nhận thức của con người hiện đại 
về khoa học kỹ thuật của Trung Hoa 
thời cổ xưa.

Tuyệt kiếm của Việt Vương
Câu Tiễn ngủ say 2,500 năm thấy 
lại ánh mặt trời  
Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn 
vào cuối thời Xuân Thu (năm 465 TCN) 
đã ngủ say dưới lòng đất 2,500 năm, mãi 
đến năm 1965 mới được khai quật từ một 
ngôi mộ cổ có niên đại thời nước Sở, tại 
số 1 Vọng Sơn thuộc huyện Giang Lăng 
tỉnh Hồ Bắc (tức thành phố Kinh Châu 
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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
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Tuyệt thế ‘Thần kiếm’ ngủ say 
dưới lòng đất 2,500 năm

gốc của nguyên tố chrome đo được trên 
thanh kiếm trong các nghiên cứu trước 
đó thực ra là từ sơn sống. Có nghĩa là, 
công đoạn quét lên một lớp sơn sống là 
kỹ thuật quan trọng để chống gỉ.

Cho đến nay, tất cả nghiên cứu đều 
chưa thể hoàn toàn giải khai được bí ẩn 
trong kỹ thuật chống gỉ thời ấy, trái lại, 
chỉ càng làm nổi bật hơn trình độ tiên 
tiến trong kỹ thuật chống gỉ trên kiếm 
đồng và các đồ đồng thau của người 
Trung Quốc cổ đại.

3. Ô hoa văn hình thoi với các đường song 
song đã được làm ra như thế nào?
Toàn bộ kiếm được trang trí bằng hoa 
văn hình thoi; hơn nữa tại chỗ đường 
hoa văn giao nhau còn tạo ra hoa văn 
đám mây hình tia chớp, nhìn bề mặt 
đều đặn như một thể thống nhất. Nhìn 
những ô hoa văn có quy luật được trang 
trí giống như được khắc vào, giới kỹ 
thuật hiện đại không thể hiểu được kỹ 
thuật khắc trang trí trên kiếm đã được 
thực hiện như thế nào. 

Dùng phương pháp phân tích huỳnh 
quang tia X phi chân không để trắc 
đinh, thì phát hiện thấy ở chỗ ô hoa 
văn có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn 
những bộ phận khác. Lưu hóa (luyện 
với lưu huỳnh) có thể giữ cho hoa văn 
sáng và bền, đồng thời sulphur đồng 
cũng có tác dụng chống gỉ. 

4. Chữ trên thân kiếm được khắc
như thế nào?
Trên thân kiếm có khắc tám chữ dạng 
điểu trùng thư “Việt Vương Cưu Thiển 
tự sạ dụng kiếm” vẫn hoàn hảo như 
mới. Rốt cuộc nó đã được khắc lên đó 
như thế nào?  

Người thời nay bắt chước tạo ra 
thanh kiếm giống kiếm cổ bằng cách 
sử dụng một trong những phương pháp 
đúc đồng thời cổ – là đúc mẫu chảy để 
làm ra thanh kiếm mẫu, sau đó lại dùng 
phương pháp thủ công khảm sợi tơ 
vàng vào để hoàn thành chữ khắc. Tiếp 
theo đó, lại dùng sơn trắng quét lên, mô 
phỏng theo kỹ thuật công nghệ mỹ thuật 
của 2,500 năm trước. Tuy nhiên, đây 
không nhất định là cách mà người xưa 
đã dùng để tạo ra thanh kiếm.

5. Đế chuôi kiếm có 11 hình tròn đồng 
tâm nằm sát cạnh nhau, đã được chế 
tạo như thế nào?
Mặt đế chuôi kiếm hình tròn, trên mặt 
hình tròn có 11 vòng tròn đồng tâm, 
khoảng cách giữa mỗi vòng tròn chỉ có 
0.2 mm. Chi tiết này ngay cả kỹ thuật và 
máy tiện hiện đại ngày nay cũng khó có 
thể thực hiện được. Qua đó có thể thấy 
rằng, sự tinh tế và trình độ kỹ thuật thủ 
công của người xưa quả là vượt trên trình 
độ máy móc ngày nay.

Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384

Năm 1965 tại tỉnh Hồ Bắc, 
khai quật được “Việt Vương 
Câu Tiễn kiếm”, kỹ thuật cao 

siêu và sự tinh xảo của nó 
khiến nhiều người thán phục.

Trên thân kiếm khắc chữ “Việt 
Vương Cưu Thiển tự sạ dụng 
kiếm” (cách đọc từ phía trên 
bên phải qua phía dưới bên 
trái), ý là “Việt Vương Câu Tiễn 
tự tác dụng kiếm”.

Một bức vẽ chân dung Việt 
Vương Câu Tiễn.

Kiếm Việt Vương Câu Tiễn làm chấn động giới khoa học kỹ thuật hiện đại.

Trên thân kiếm có khắc hàng 
chữ “Việt Vương Cưu Thiển tự 
sạ dụng kiếm”, ý là “Kiếm do Việt 
Vương Câu Tiễn tự chế dùng”.

Nghề đúc kiếm 
thủ công trong 
văn hóa Trung 
Hoa đã đánh 
dấu vị thế thành 
tựu khoa học 
kỹ thuật cổ đại 
trong vũ trụ. 
Vị thế này đã 
phản ánh mức 
độ tương thông 
giữa con người 
và Thiên đạo.
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Theo ông Triệu Vũ Không (Mike 
Zhao), tác giả kiêm chủ tịch 

của Liên minh Giáo dục Người Mỹ 
gốc Á (Asian-American Coalition 
for Education), Hoa Kỳ đang tiến 
rất gần đến việc lặp lại cuộc Cách 
mạng Văn hóa của Trung Cộng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần 
đây với NTD News, hãng truyền 
thông cùng hệ thống với The 
Epoch Times, ông Triệu nói, “Thật 
không may, sách lược cộng sản này 
đã được họ sử dụng để hủy hoại 
Trung Quốc trong cuộc Cách mạng 
Văn hóa… cách đây 50 năm về 
trước. Ngày nay, cánh tả cực đoan 
lại đang sử dụng sách lược tương tự 
để phá hủy nước Mỹ.”

Những điểm tương đồng
Là nhân chứng sống trong cuộc 
Cách mạng Văn hóa của Trung 
Quốc Cộng sản, ông Triệu đã cho 
thấy những điểm tương đồng giữa 
các chiến thuật được sử dụng trong 
xã hội Mỹ ngày nay với các chiến 
thuật được sử dụng ở Trung Quốc 
thời đó, vốn đều được trình bày 
trong cuốn sách của ông có nhan 
đề “Thuyết Chủng Tộc Trọng Yếu 
Và Văn Hóa Thức Tỉnh: Sự Lặp Lại 
Nguy Hiểm Của Mỹ Về Cách Mạng 
Văn Hóa Của Trung Quốc.”

Ông nói: “Cả phe cánh tả cấp 
tiến lẫn Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đều sử dụng hoa ngôn xảo ngữ của 
chủ nghĩa Marx để thiết lập thẩm 
quyền đạo đức.”

Tác giả này tiếp tục cho thấy sự 

khai triển các hệ tư tưởng gây chia 
rẽ của chủ nghĩa Marx, trong đó 
người dân được phân chia thành 
nhóm áp bức và nhóm bị áp bức.

Ông cho biết còn có một điểm 
chung khác là sự kiểm duyệt 
nghiêm ngặt và một “nền văn hóa 
xóa sổ” để trấn áp những tiếng nói 
đối lập.

Các chiến thuật này cũng bao 
gồm “thay đổi các giá trị văn hóa, 
viết lại lịch sử, và nhồi sọ người 
dân,” ông Triệu cho biết.

Ông nói thêm rằng cả bất ổn xã 
hội lẫn việc chuyển đổi chính phủ 
cũng đang từng bước phát triển.

Cách mạng Văn hóa Trung Quốc 
diễn ra từ năm 1966 đến năm 1976, 
khi ông Mao Trạch Đông phát động 
phong trào đấu tranh tranh giai 
cấp, khiến đất nước rơi vào cảnh 
hỗn loạn và bạo lực. Trong khoảng 
thời gian 10 năm đó, các trường học 
thì bị đóng cửa, các di tích lịch sử 
và hiện vật thì bị phá hủy, các địa 
điểm văn hóa và tôn giáo đều bị lục 
tung. Nền kinh tế đình trệ, hàng 
triệu người bị đàn áp vì niềm tin 
chính trị của họ, và ước tính khoảng 

1.5 triệu người đã thiệt mạng.

Biện pháp đối phó
Để ngăn chặn lịch sử đó lặp lại một 
lần nữa, ông Triệu nói rằng nước 
Mỹ cần phải tuân theo các nguyên 
tắc sáng lập của mình, như bảo vệ 
quyền tự do ngôn luận.

Vị chuyên gia này cũng kêu gọi 
bảo vệ cơ hội bình đẳng, chứ không 
phải bình đẳng chủng tộc, khi “có 
một cuộc chiến chống lại cái gọi là 
hội đồng thông tin sai lệch hoặc bất 
kỳ sự kiểm duyệt nào.”

“Chúng ta nên đoàn kết tất cả 
người Mỹ lại, và… không chia rẽ 
công dân của chúng ta. Chúng ta 
nên đối xử với mọi cá nhân… một 
cách bình đẳng, và điều này sẽ đem 
lại sự bảo vệ về pháp luật ngang 
bằng nhau,” ông Triệu nói.

Ông Triệu đã kêu gọi người Mỹ 
đọc cuốn sách mà ông mới viết, vì 
ông cho rằng cuốn sách này có thể 
làm thay đổi con đường nguy hiểm 
mà Mỹ đang tiến gần đến việc lặp 
lại cuộc Đại Cách mạng Văn hóa 
của Trung Quốc.

Ông Triệu nói: “Bằng cách tìm 
hiểu lịch sử, chúng ta có thể ngăn 
chặn sự lặp lại thực sự nguy hiểm 
của lịch sử thảm khốc cách đây 50 
năm,” mà kết quả là đã phá hủy 
nền kinh tế Trung Quốc, phá hoại 
di sản văn hóa, và gây ra hàng triệu 
thương vong nhân mạng.”

Ông Triệu cho biết: “Chúng 
ta không nên để điều đó xảy ra ở 
nước Mỹ.”

Thanh Tâm biên dịch

PETR SVAB 

Theo dữ liệu từ Cục Hải quan và 
Biên phòng, thuế quan mà Tổng 

thống (TT) Donald Trump áp dụng 
trên hàng hóa nhập cảng từ Trung 
Quốc đã thu về hơn 150 tỷ USD 
trong 50 tháng qua.

Ông Trump đã áp đặt thuế quan 
vào năm 2018 và 2019 lên hàng 
nhập cảng trị giá 350 tỷ USD, để trả 
đũa các hành vi lạm dụng thương 
mại của Trung Quốc, bao gồm việc 
hạn chế quyền tiếp cận thị trường 
Trung Quốc của các công ty Mỹ, 
buộc chuyển giao công nghệ, đánh 
cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ và 
thao túng tiền tệ.

Thuế quan này phần nào làm 
giảm nhu cầu hàng Trung Quốc 
do làm cho chúng trở nên đắt hơn. 
Người bán cũng gánh chịu một 
phần vì buộc phải giảm giá.

Trung Quốc đã đáp trả bằng 
cách áp thuế lên hàng hóa Hoa Kỳ; 
điều này dường như làm giảm kim 
ngạch xuất cảng của Hoa Kỳ–Trung 
Quốc vào năm 2019. Xuất cảng tăng 
trở lại vào năm 2020 và tăng thêm 
20% vào năm ngoái.

Ngoài những loại thuế đặc biệt 
nhằm vào Trung Quốc, ông Trump 
cũng áp đặt thuế quan đối với hàng 
nhập cảng tấm pin mặt trời, máy 
giặt, thép và nhôm. Cho đến nay, 
những khoản đó đã đem về hơn 17 
tỷ USD.

Chính phủ Tổng thống Biden 
đã tiếp tục áp dụng thuế quan này, 
mặc dù Bộ trưởng Ngân khố Janet 
Yellen đã đề nghị dỡ bỏ chúng để 
giảm lạm phát giá cả. Lạm phát đã 
ở mức cao nhất trong gần 4 thập 
niên sau khi chính phủ chi tiêu ở 
mức chưa từng có trong đại dịch 
COVID-19. Việc tăng giá chủ yếu do 
năng lượng và thực phẩm – những 
mặt hàng không bị ảnh hưởng đặc 
biệt bởi thuế quan.

Các nguồn tin ẩn danh nói 
với Reuters rằng kế hoạch dỡ bỏ 

thuế quan đã bị chính phủ gạt 
sang một bên sau khi Trung Cộng 
leo thang lập trường gây hấn Đài 
Loan khi Chủ tịch Hạ viện Nancy 
Pelosi đến thăm quốc đảo này hồi 
đầu tháng Tám.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc 
Saloni Sharma nói rằng “không có 
gì bị đình chỉ hoặc trì hoãn.”

Bà nói: “Tổng thống đã không 
đưa ra quyết định trước các sự kiện 
ở eo biển Đài Loan và vẫn chưa đưa 
ra quyết định; Chấm hết.”

Bộ trưởng Thương mại Gina 
Raimondo nói với Bloomberg TV 
rằng “sau chuyến thăm Đài Loan 
của Chủ tịch Pelosi, việc đưa ra 
quyết định đặc biệt phức tạp.”

Bà nói: “Tổng thống đang suy 
xét các lựa chọn của mình. Ông ấy 
rất thận trọng. Ông ấy muốn bảo 
đảm rằng chúng tôi không làm bất 
cứ điều gì có thể gây tổn hại đến lao 

động Mỹ và người đi làm tại Mỹ.”
Ông Trump đã sử dụng thuế 

quan làm đòn bẩy để thúc đẩy một 
thỏa thuận thương mại với Trung 
Quốc và đã đạt bước tiến xa nhất 
là ký kết giai đoạn một của thỏa 
thuận này vào tháng 01/2020. Tuy 
nhiên, cuối năm đó, ông đã gác lại 
các cuộc đàm phán sau khi Trung 
Cộng che đậy vụ bùng phát ban đầu 
của đại dịch COVID-19 ở thành phố 
Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, 
vốn đã góp phần khiến dịch bệnh 
nhanh chóng lây lan khắp thế giới.

Theo một bài báo hồi tháng Bảy 
của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, 
phía Trung Quốc đã không thực 
hiện phần của mình trong thỏa 
thuận trên. Trung Cộng đã đổ lỗi 
cho đại dịch.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters.
Nhật Thăng biên dịch

ANNE JOHNSON

Dù có ghi danh để lĩnh lương 
hưu ở tuổi 65 hay chưa, quý 
vị vẫn đủ điều kiện nhận 
Medicare, chỉ cần quý vị 

là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú 
nhân hợp pháp. Medicare là bảo hiểm 
y tế của liên bang dành cho những 
người từ 65 tuổi trở lên và cho một số 
người trẻ hơn bị khuyết tật. Hầu hết 
những người thụ hưởng Medicare đã 
đóng góp cho Medicare qua nhiều năm 
thông qua việc đóng các loại thuế lương.

Tính đến tháng 10/2021, hơn 63 
triệu người Mỹ đã ghi danh vào chương 
trình này. Medicare có tính lệ phí bảo 
hiểm đối với những người Mỹ này 
không? Và liệu Medicare có đài thọ tất 
cả các chi phí chăm sóc sức khỏe cho 
họ không?

1. Quý vị cần đóng tiền để có 
Medicare
Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, còn 
thì Medicare không miễn phí. Ngay 
cả khi đã trả tiền vào chương trình 
này trong suốt thời gian làm việc của 
mình, quý vị vẫn sẽ phải đóng một 
khoản lệ phí bảo hiểm hàng tháng. 
Nếu quý vị đang hưởng Tiền Hưu trí, 
thì số tiền đó sẽ được khấu trừ tự động 
hàng tháng vào chi phiếu của quý vị.

Theo Elder Law Answers, mức lệ 
phí bảo hiểm Medicare tăng hàng năm. 
Đối với năm 2022, mức phí này đã tăng 
15.5%. Lệ phí bảo hiểm Phần B tăng 
lên đến 170.10 USD mỗi tháng. Nếu 
xét việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt 
của An sinh Xã hội cho năm 2022 chỉ 
là 5.9%, thì hầu hết những người nhận 
Medicare và cũng đang lĩnh Tiền Hưu 
trí đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, với lạm 
phát ở mức 8.6% vào tháng 05/2022, 
những người có thu nhập cố định đang 
cảm thấy áp lực tài chính.

2. Medicare không đài thọ
mọi thứ
Medicare được chia thành Phần A và 
Phần B. Theo trang web Medicare của 
chính phủ liên bang, Phần A giúp trả chi 
phí cho chăm sóc bệnh nhân điều trị tại 
bệnh viện, chăm sóc sức khỏe tại nhà, 
chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng chuyên 
môn, và chăm sóc an dưỡng cuối đời.

Lưu ý rằng từ quan trọng trong định 
nghĩa này là “giúp”. Medicare không 
thanh toán toàn bộ chi phí. Chương 
trình này chi trả 80% cho hầu hết các 
dịch vụ và chăm sóc ngoại trú. Quý 
vị sẽ phải tự trả các khoản khấu trừ 
(deductibles), các khoản đồng chi trả 
(copayments), và đồng bảo hiểm (co-
insurance). Nếu quý vị bị bệnh nặng, 
tất cả các khoản chi phí này có thể tăng 
lên nhanh chóng.

Trang web của Medicare giải thích 
rằng Phần B giúp chi trả các dịch vụ từ 
các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ y 
tế khác, chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, 

thiết bị y tế lâu bền, và các dịch vụ phòng 
ngừa như khám sức khỏe. Một lần nữa, 
từ nổi bật là “giúp”. Medicare cũng bao 
gồm các khoản đồng chi trả và đồng 
bảo hiểm (20%) mà quý vị phải tự trả.

Medicare không bao gồm bảo hiểm 
nhãn khoa hoặc nha khoa.

3. Bảo hiểm thuốc theo toa là bổ sung
Nếu quý vị cần thuốc theo toa, quý vị sẽ 
cần thêm một chương trình bảo hiểm 
khác gọi là Phần D, bảo hiểm thuốc 
Medicare. Quý vị có thể ghi danh Phần 
D khi quý vị ghi danh Medicare lần 
đầu tiên.

4. Có một lựa chọn cho người 
tiêu dùng khỏe mạnh
Khi bước sang tuổi 65, quý vị sẽ có 
quyền lựa chọn chương trình Original 
Medicare (Medicare Nguyên thủy) hoặc 
chương trình Medicare Advantage. 
Medicare Advantage không giống như 
bảo hiểm Medicare bổ sung (Medigap/
Medicare Supplement).

Các chương trình Medicare 
Advantage có cùng phạm vi bảo hiểm 
như Medicare Nguyên thủy, nhưng có 
thể cung cấp thêm các quyền lợi khác 
như thuốc theo toa, thị lực, và nha khoa.

Nếu quý vị chọn chương trình 
này, thì thay vì chi trả trực tiếp cho 
Medicare, quý vị sẽ trả cho chương trình 
Medicare Advantage mà quý vị chọn.

Giống như chương trình Original 
Medicare, quý vị sẽ phải tự trả các 
khoản đồng bảo hiểm và các khoản 
khấu trừ. Nhưng không giống như 
Original Medicare, quý vị sẽ bị giới 
hạn về bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ y 
tế hoặc các cơ sở điều trị. Mỗi chương 
trình Medicare Advantage đều có mạng 
lưới các nhà cung cấp dịch vụ riêng.

Không dành cho người bệnh
Mặc dù phí bảo hiểm của Medicare 
Advantage có vẻ hấp dẫn, và mức bảo 
hiểm có thể giống hoặc tốt hơn, nhưng 
chương trình này có thể đi kèm với 
các khoản chi phí tự trả nặng nề. Có 
các khoản đồng chi trả riêng cho các 
xét nghiệm, chụp X-quang, phẫu thuật 
ngoại trú, phòng cấp cứu, và hơn thế 
nữa. Những chi phí này có thể tăng lên 
nhanh chóng.

Mặc dù các Chương trình Medicare 
Advantage không thể chọn khách hàng 
của họ, nhưng cách mà chương trình 
này được thiết kế có thể làm nản lòng 
người có bệnh. Các khoản đồng chi trả, 
các khoản khấu trừ, chi phí ngoài dự 
tính, và việc từ chối các dịch vụ được 
cho là không cần thiết về mặt y tế có thể 
gây ra phiền toái cho các thành viên là 
người có bệnh. Medicare Advantage là 
tốt nhất cho những người khỏe mạnh.

5. Bảo hiểm bổ sung lấp đầy 
khoảng trống bảo hiểm Medicare
Được thiết kế để lấp đầy khoảng trống 
trong bảo hiểm Medicare, Medigap 

BẢO HIỂM

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

6 điều quý vị
có thể không biết 
về Medicare

Chủ tịch Liên minh Giáo dục: Hoa Kỳ đang tiến gần 
đến Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc

MỸ - TRUNG

Chính sách thuế quan áp dụng cho Trung Quốc 
của cựu TT Trump đem lại 150 tỷ USD

Vận chuyển container tại Cảng Oakland ở Oakland, California, hôm 21/07/2022.
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JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

Thật không may, 
Medicare thường 

không đài thọ tất cả 
các nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe
của quý vị.

(còn gọi là Medicare Supplement) 
được các công ty tư nhân bán. Bảo 
hiểm Medigap có thể giúp chi các 
khoản đồng chi trả, đồng bảo hiểm, 
và các khoản khấu trừ.

Không giống như các chương 
trình Medicare Advantage, các 
chương trình Medigap không có 
mạng lưới. Họ cho phép quý vị chọn 
bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe nào, miễn là ở đó chấp 
nhận Medicare Nguyên thủy. Và 
quý vị sẽ không cần phải có giấy 
giới thiệu từ bác sĩ chính của mình.

Chương trình Medigap hoạt động 
hiệu quả cho những người bị bệnh 
hoặc có nhu cầu sức khỏe khác. 
Chúng linh hoạt và giảm chi phí tự 
trả (out-of-pocket).

Giới hạn của Medigap
Rất tiếc, quý vị không thể mua cả 
chương trình bảo hiểm Medigap và 
chương trình Medicare Advantage 
cùng một lúc. Quý vị sẽ cần chọn một 
trong hai.

Các chương trình Medigap mới 
không được phép bao gồm bảo hiểm 
thuốc theo toa. Nếu quý vị muốn bảo 
hiểm thuốc theo toa, quý vị sẽ cần 
mua chương trình Medicare Phần D 
hoặc nhận bảo hiểm thuốc theo toa 
ở nơi khác.

Hầu hết các chương trình Medigap 
không bao gồm bảo hiểm nhãn khoa 
hoặc nha khoa.

Một số chương trình Medigap 
cũng cung cấp bảo hiểm cho dịch 
vụ chăm sóc khẩn cấp khi du lịch 
ở ngoại quốc. Nhưng có một số hạn 
chế. Các chương trình Medigap 
thanh toán 80% chi phí khẩn cấp 
nhất định sau khi trừ 250 USD 
khoản phí khấu trừ – hạn mức trọn 
đời là 50,000 USD.

6. Hình phạt
Nếu quý vị không ghi danh 
Medicare Phần A, B, và D khi quý 
vị đủ điều kiện lần đầu tiên, quý vị 
có thể hối tiếc.

Phần A: Lệ phí bảo hiểm của quý 
vị có thể tăng 10%. Quý vị có thể trả 
lệ phí bảo hiểm cao hơn trong gấp đôi 
số năm quý vị không ghi danh.

Phần B: Quý vị sẽ bị tính thêm 
10% cho mỗi 12 tháng mà quý vị lẽ ra 
đã có thể tham gia Phần B, nhưng đã 
không tham gia. Mức phạt đó sẽ được 
cộng vào lệ phí bảo hiểm của quý vị, 
cho đến hết cuộc đời của quý vị.

Phần D: Sau thời gian ghi danh 
đầu tiên của quý vị, nếu quý vị trễ 
hơn 63 ngày mà không mua Phần D 
hoặc có một bảo hiểm khác chi trả 
cho thuốc men, quý vị có thể bị phạt. 
Mức phạt đó dựa trên bảng “lệ phí bảo 
hiểm của người thụ hưởng toàn quốc” 
nhân với số tháng mà quý vị không 
tham gia Phần D. Quý vị sẽ nợ mức 
phạt đó trong thời gian mà quý vị có 
bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare.

Tổng kết
Mặc dù đã có các khoản khấu trừ 
tiền lương của quý vị trong nhiều 
năm, quý vị vẫn phải trả lệ phí bảo 
hiểm hàng tháng cho Medicare. Thật 
không may, Medicare thường không 
đài thọ tất cả các nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe của quý vị.

Các chương trình Medicare 
Advantage hoặc Medigap có thể cung 
cấp thêm các quyền lợi dịch vụ hoặc 
chi phí mà Medicare nguyên thủy 
không chi trả. Mỗi chương trình đều 
có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nếu 
quý vị tương đối khỏe mạnh, chương 
trình Medicare Advantage có thể đủ 
và có thể giúp quý vị tiết kiệm chi phí. 
Nếu quý vị có vấn đề về sức khỏe, thì 
việc kết hợp Original Medicare với 
một chương trình Medigap có thể là 
một lựa chọn thiết thực hơn.

Bản quyền của The Epoch Times © 
2022. Các quan điểm là của các tác 
giả. Những thông tin này chỉ nhằm 
mục đích cung cấp thông tin chung và 
không nên được hiểu hoặc hiểu như 
một khuyến nghị hoặc một lời mời 
chào. The Epoch Times không đưa ra 
lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, lập 
kế hoạch tài chính, lập kế hoạch bất 
động sản hoặc bất kỳ lời khuyên tài 
chính cá nhân nào khác. The Epoch 
Times không chịu trách nhiệm về tính 
chính xác hoặc kịp thời của thông tin 
được cung cấp.
 
Nhật Thăng biên dịch

Ảnh tư liệu hiển thị dòng chữ ‘văn hóa xóa sổ’ 
được soạn thảo trên một máy đánh chữ.

MARKUS WINKLER/UNSPLASH
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PETR SVAB 
 

Nhà quản lý quỹ phòng hộ 
Kyle Bass cảnh báo rằng bất 

kỳ ai đang nắm giữ một khoản 
đầu tư ở Trung Quốc nên rút nó 
ra, bằng không sẽ phải đối mặt 
với nguy cơ mất trắng.

Ông Bass, nhà sáng lập 
kiêm giám đốc đầu tư của quỹ 
Hayman Capital Management, 
cho biết, không chỉ nền kinh tế 
Trung Quốc đang ở trong tình 
trạng bấp bênh, mà nếu lập 
trường ngày càng hung hăng 
của Trung Quốc đối với Đài 
Loan dẫn đến một cuộc xung đột 
quân sự, thì đất nước này có thể 
nhanh chóng bị loại khỏi các thị 
trường tài chính do đồng dollar 
thống trị và các khoản đầu tư 
của ngoại quốc sẽ mất trắng.

 
Sự bùng nổ của thị trường 
địa ốc
Trong một cuộc phỏng vấn gần 
đây với Wealthion, ông nói, vấn 
đề trước mắt nhất là nguy cơ vỡ 
[bong bóng] sắp xảy ra của thị 
trường địa ốc Trung Quốc.

Trong nhiều thập niên qua, 
chính quyền cộng sản cầm 
quyền này đã lợi dụng ngành 
xây dựng địa ốc để nâng cao số 
liệu GDP, khuyến khích người 
dân bỏ tiền tiết kiệm vào nhà ở. 
Tình trạng đầu cơ tràn lan vào 
thị trường này khiến giá cả địa 
ốc tăng vọt nhanh chóng.

Ông Bass cho biết, năm 2021, 
thị trường này dường như đã 
đạt đến điểm tới hạn chịu đựng 
– với giá nhà trung bình ở các 
thành phố hạng nhất cao gấp 36 
lần thu nhập trung bình của cả 
nước. Ông lưu ý rằng trước khi 

thị trường nhà sụp đổ hồi năm 
2007, giá nhà ở Mỹ gấp 6 lần thu 
nhập trung bình.

Cuộc khủng hoảng khả năng 
chi trả sau đó đã làm trầm trọng 
thêm tình trạng bế tắc về nhân 
khẩu Trung Quốc. Sau khi 
“chính sách một con” tàn bạo 
của chính quyền dẫn đến hàng 
triệu người buộc phải phá thai 
và triệt sản, dân số trong độ tuổi 
lao động giảm đã buộc nhà nước 
này phải thay đổi chính sách để 
tránh thảm họa kinh tế. Và thế 
là, cuộc khủng hoảng khả năng 
chi trả nhà xảy ra.

“Điều đã xảy ra là những 
thanh niên Trung Quốc tốt 
nghiệp đại học và họ trở về sống 
dựa vào cha mẹ, và do đó, họ 
không hẹn hò, không kết hôn, và 
không sinh con,” ông Bass nói.

Giải pháp mà lãnh đạo Trung 
Cộng Tập Cận Bình đưa ra là 
chính quyền buộc phải hạ giá 
nhà bằng cách kiềm chế đầu cơ 
địa ốc. Nhưng những ngôi nhà 
có giá cả phải chăng hơn đồng 
nghĩa với việc các nhà phát triển 
xây nhà vốn đang lún sâu trong 
nợ nần lại kiếm được ít tiền hơn. 
Ông Bass cảnh báo khi khoản 
nợ này thành [nợ] xấu, những 
người đầu tư vào đó sẽ mất tiền.

Ông nói: “Chín hoặc mười 
nhà phát triển dự án nhà Trung 
Quốc ngày nay đang trong giai 
đoạn vỡ nợ; họ sắp sửa vỡ nợ và 
nếu quý vị là một trái chủ Tây 
phương, những gì quý vị sẽ được 
nhận lại, đồng nghĩa với zero.”

“Quý vị sẽ không được trả bất 
cứ thứ gì và đó là những gì quý vị 
đáng nhận được khi đầu tư vào 
một chính quyền như vậy với tư 
cách là một người Tây phương.”

Bắc Kinh đã tìm cách kích 
cầu bằng cách cắt giảm lãi suất 
nhưng không hiệu quả.

Ông Bass nói: “Họ đã cắt giảm 
lãi suất và không nhận được 
phản ứng nào từ người tiêu dùng, 
và điều đó thực sự gây khó khăn 
cho các nhà hoạch định trung 
ương – từ những gì mà các đầu 
mối liên lạc của tôi ở đó cho biết.” 

Ông lưu ý rằng giá nhà giảm 
cũng sẽ khiến “chi tiêu của 
người tiêu dùng giảm” bởi vì 
các gia đình Trung Quốc để quá 
nhiều tài sản của họ vào lĩnh 
vực địa ốc.

Rốt cuộc, chính quyền có thể 
cứu lấy thị trường bằng cách in 
thêm tiền nhân dân tệ, nhưng 
điều đó sẽ chỉ có hiệu quả trong 
nước. Các nhà đầu tư ngoại 
quốc mong chờ được trả bằng 
USD. Trung Quốc tuyên bố họ 
có khoảng 3 ngàn tỷ USD dự trữ 
ngoại tệ, nhưng ông Bass không 
tin số tiền này có sẵn trên thực tế.

‘Đang ở tình thế nguy 
hiểm’ về vấn đề Đài Loan
Ông Bass nói: “Câu hỏi đặt ra 
là nếu thị trường nội địa của họ 
đang diễn tiến xấu như vậy thì 
làm sao họ có thể hoạt động đối 
ngoại và đặc biệt là với sự hiếu 

chiến quân phiệt kiểu mới của 
họ đối với Đài Loan.”

“Nếu họ quyết định hành 
động đối với Đài Loan thì nền 
kinh tế của họ sẽ, tôi nghĩ, sẽ sụp 
đổ ngay.”

Gần đây, Trung Cộng đã có 
lập trường hung hăng hơn đối với 
Đài Loan, bắn hỏa tiễn gần vùng 
biển Đài Loan. Nguyên nhân 
trực tiếp là chuyến thăm của 
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi 
tới Đài Loan, mặc dù Bắc Kinh 
đã leo thang kêu gọi tiếp quản 
Đài Loan trong nhiều năm qua.

Ông Bass ước tính hơn 50% 
khả năng Trung Quốc sẽ hành 
động đối với Đài Loan trong 
vòng 24 tháng.

“Tôi nghĩ rằng không thể 
tránh khỏi việc họ có hành động 
đối với Đài Loan, và điều đó thay 
đổi toàn bộ cuộc chơi cho những 
ai đầu tư tiền vào các công ty 
Trung Quốc. Họ cần rút tiền ra 
ngay bây giờ.”

Nếu Trung Quốc xâm lược 
Đài Loan, Hoa Kỳ có thể loại 
nước này ra khỏi hệ thống ngân 
hàng SWIFT.

Ông Bass nói, “Chúng tôi 
không xã hội hóa khái niệm đó 
nhưng tôi có thể nói với quý vị, 
đằng sau hậu trường, ngay lúc 

này, chúng tôi đang thảo luận về 
điều đó.” 

Một hành động như vậy 
sẽ làm tê liệt hoạt động ngoại 
thương của Trung Quốc bởi vì 
khoảng 85% các giao dịch xuyên 
biên giới của nước này được tính 
bằng đồng USD.

Đầu tư ngoại quốc vào 
Trung Quốc đang gặp rủi ro
Mới đây, Bắc Kinh còn ban hành 
một luật là tài sản do người ngoại 
quốc sở hữu có thể bị tịch thu 
trong trường hợp xảy ra chiến 
tranh. Đó chính xác là những gì 
đã xảy ra với những người ngoại 
quốc đầu tư vào Nga sau khi 
quốc gia này xâm lược Ukraine 
hồi đầu năm nay.

Ông Bass nói: “Ngày ông 
Putin xâm lược Ukraine, bất kỳ 
ai đầu tư vào Nga đều mất tất cả.”

“Hàng trăm triệu USD đã 
được viết xuống bằng 0 vào ngày 
hôm đó. Sự khác biệt là ở Trung 
Quốc, con số này sẽ lên tới hàng 
chục tỷ USD. Họ có thể che đậy 
tổn thất ở Nga nhưng quý vị sẽ 
không thể che đậy tổn thất ở 
Trung Quốc. Vì vậy, việc đầu tư 
vào một nhà nước hoàn toàn trái 
ngược với hệ thống giá trị mà tất 
cả chúng ta đang sống sẽ gây tổn 
thất nặng nề cho các nhà đầu tư.”

Ông Bass chỉ ra, vấn đề đối 
với Hoa Kỳ là quốc gia này đã 
tự bước vào vòng lệ thuộc hàng 
nhập cảng của Trung Quốc trong 
các lĩnh vực quan trọng, chẳng 
hạn như thuốc kháng sinh và 
các loại thuốc quan trọng khác.

“Chúng ta đã để cho điều đó 
nghiêm trọng dần lên theo thời 
gian và họ sẽ lợi dụng điều đó 
để chống lại chúng ta, và vì vậy, 
mặc dù chúng ta nắm giữ ‘nút 
ấn hạt nhân’ đối với nền kinh tế 
của họ nhưng họ đã hoàn toàn 
kiểm soát chúng ta trong một số 
tình huống.”

 
Nhật Thăng biên dịch

TERENCE TANG 
 

Động Đôn Hoàng (敦煌) là 
một thắng tích lịch sử nổi 

tiếng thế giới với những bức 
tượng Phật cũng như các bức 
bích họa về sử tích Phật giáo. 
Ốc đảo này cũng là cửa ngõ giao 
thoa có vị trí quan trọng bậc 
nhất nằm trên Con đường Tơ 
lụa cổ đại.

Còn được biết đến với tên 
gọi là Hang Mạc Cao, thắng tích 
Phật giáo này đã được UNESCO 
công nhận là Di sản Văn hóa 
Thế giới. Nơi đây lưu giữ những 
kho tàng đồ sộ nhất về các tài 
liệu lịch sử và công trình nghệ 
thuật của Phật giáo dọc theo 
Con đường Tơ lụa. Nhiều hang 
động được chạm khắc và trang 
trí công phu, tinh xảo có niên 
đại từ thời nhà Đường (618–907), 
được xem là thời kỳ cực thịnh 
của nền văn minh Trung Hoa. 

Dàn nhạc Giao hưởng Shen 
Yun cũng có một tuyệt phẩm 
mang tên Đôn Hoàng – dành 
riêng cho di chỉ Hang Mạc Cao, 
còn được gọi là Thiên Phật động 
(hay Động ngàn Phật), nơi chứa 
một trong những kho tàng bích 
họa và tượng Phật có một không 
hai trên thế giới. 

Nền Văn hóa Trung Hoa cổ 
đại thù thắng và huyền diệu đã 
tồn tại từ rất lâu trước khi Trung 
Cộng lên nắm quyền.

Bản sao của một số tác phẩm 
nghệ thuật trong động Đôn 
Hoàng hiện đang được trưng bày 
ở Hồng Kông lần thứ ba, nhưng 
lần triển lãm này lại mang một 
diện mạo hoàn toàn mới. Đây 
là lần đầu tiên bản sao Hang 25 
của Động Du Lâm được trưng 
bày tại Hồng Kông.

Sau hai lần triển lãm vào 
năm 2014 và 2018, Bảo tàng 
Di sản Hồng Kông lại một lần 
nữa phối hợp với Học viện 
Đôn Hoàng đưa triển lãm Đôn 
Hoàng đến Hồng Kông lần thứ 
ba. Nhưng triển lãm lần này 
được tổ chức công phu hơn, sử 
dụng nghệ thuật, công nghệ, và 
âm nhạc đưa du khách vào một 
không gian trải nghiệm hoàn 
toàn mới, nơi họ có thể cảm thụ 
được rõ nét và chân thực hơn 
văn hóa “Tôn Thiên - Kính Địa 
- Ái Nhân” trong thế giới Phật 
quốc mỹ diệu và tráng lệ. Di sản 
Đôn Hoàng cổ đại nguyên bản 
đem đến cho người thưởng lãm 
rất nhiều cảm xúc và dư âm 
phong phú.

Triển lãm Hồng Kông trưng 

bày 50 tuyệt phẩm, bao gồm một 
số bản sao tranh lụa và tượng 
đồng. Trong số đó, đầu tượng 
Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ 
vàng, một bức tượng bằng đồng 
được chạm khắc tinh tế vào thời 
hậu Thổ Phồn (Tây Tạng ngày 
nay), thu hút nhiều sự chú ý.

Một nội dung quan trọng 
không thể không đề cập trong 
triển lãm này là chủ đề:  “Cái 
Tình Trói Buộc Chúng Sinh: Ba 
Cõi Phóng Chiếu”, được chia làm 
ba phần: “Thế giới Vạn Tượng”, 
“Câu chuyện về Đức Phật”, và 
“Công đức Vô lượng”. Những câu 
chuyện này ở dạng đường hầm 
thời gian kỹ thuật số; đem đến 
cho khán giả bên trong đường 
hầm cơ hội thưởng lãm sự xuất 
hiện ngoạn mục của nhiều hang 
động cùng một lúc.

Bản sao Hang 25 của Động 
Du Lâm cũng xuất hiện trong 
triển lãm này. Đây là lần đầu tiên 
tác phẩm này được trưng bày tại 
Hồng Kông.

Triển lãm này cũng tái hiện 
các bức bích họa khác nhau 
trong các hang động và chú ý 
nhiều đến việc phân tích những 
cảnh sơn thủy kinh điển được 
thể hiện trong các bức bích họa 
từ góc độ thẩm mỹ, cũng như 

mạo hiểm khám phá mối quan 
hệ nội tại giữa con người và 
thiên nhiên trong nghệ thuật 
Đôn Hoàng thời cổ đại.

Xét về quy mô, Động Du Lâm 
chỉ đứng sau Hang Mạc Cao. 
Các bức bích họa trong các hang 
động rất tráng lệ về bố cục và 
thâm nhập sâu vào các yếu tố 
của nền văn hóa Thổ Phồn. Các 
bức tranh trong động được vẽ 
rất tinh tế và đầy màu sắc, mô tả 
từng chi tiết trong cuộc sống của 
triều đại nhà Đường vào thời kỳ 
hưng thịnh nhất.

Cô Vương Gia Mẫn Biểu Kỳ 
(Carmen Wong Ka-man), Giám 
tuyển của Bảo tàng Văn hóa 
Hồng Kông (gọi tắt là Bảo tàng 
Văn hóa) cho biết, bản sao hang 
động được chế tác với kích thước 
giống với nguyên bản bằng công 

nghệ in độ nét cao. Do đó, nó 
có thể bảo lưu đầy đủ diện mạo 
nguyên gốc và chân thực của 
hang động.

Để làm cho chuyến tham 
quan trở nên thú vị hơn, các nhà 
thiết kế triển lãm đã nâng cao 
trải nghiệm thưởng lãm thông 
qua ánh sáng và nhạc nền. Cô 
cũng cho biết trong quá trình 
giám tuyển, cô đã lắng nghe và 
tiếp thu ý kiến   chuyên gia đến 
từ Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng 
để bảo đảm tính chân thực và 
nguyên vẹn của các tác phẩm.

Triển lãm này sẽ mở cửa từ 
ngày 24/08 đến ngày 21/11 tại 
Hong Kong Heritage Museum, 
Sha Tin (Bảo tàng Văn hóa Hồng 
Kông, Sa Điền). 

 
Hồng Ân biên dịch

TRUNG QUỐC

Triển lãm Đôn Hoàng ở Hồng Kông: Khám phá
nền văn hóa Trung Hoa trước thời cộng sản

MARY HONG
 

Bộ phim tài liệu hoạt hình 
Canada “Trường Xuân” 

(Eternal Spring), do nghệ sĩ 
hoạt hình Đại Hùng chịu trách 
nhiệm vẽ và thiết kế, mới được 
Canada chọn tranh giải Oscar 
ở hạng mục Phim Quốc tế Xuất 
sắc nhất, nhưng chính quyền 
Trung Cộng đã cấm toàn bộ sách 
truyện do họa sĩ này sáng tác.

“Trường Xuân”, một bộ phim 
tài liệu hoạt hình, khắc họa câu 
chuyện về những học viên Pháp 
Luân Công Trung Quốc đã dũng 
cảm chèn sóng truyền hình nhà 
nước vào năm 2002 trong một nỗ 
lực nâng cao nhận thức về hoàn 
cảnh của họ dưới sự cai trị của 
nhà cầm quyền Trung Quốc.

Sau đó, các cuộc đột kích 
của cảnh sát đã càn quét khắp 
thành phố Trường Xuân, địa 
danh được lấy làm nhan đề của 
bộ phim, và ông Đại Hùng, một 
họa sĩ truyện tranh từng đoạt giải 
thưởng và là một học viên Pháp 
Luân Công, đã bị buộc phải đào 
thoát sang Bắc Mỹ vào năm 2008.

Họa sĩ Đại Hùng đã xuất 
bản hơn 100 cuốn sách trước 
khi ông rời Trung Quốc, một 
số trong đó mô tả những người 
Trung Quốc thoái đảng cộng 
sản này hoặc minh họa các sự 
kiện năm 2002 mà ông đã tận 
mắt chứng kiến. Ông đã nhiều 
lần bị chính quyền Trung Quốc 
bắt giữ và sách nhiễu.

“Trường Xuân”, bộ phim tài 
liệu dựa trên những trải nghiệm 
của họa sĩ Đại Hùng, đã được 
Canada chọn làm đại diện để 
tranh giải hạng mục Phim Quốc 
tế Xuất sắc nhất tại Lễ trao giải 
Oscar lần thứ 95.

Nhưng đề cử này đã thúc 
đẩy sở giáo dục Trung Quốc ban 
hành lệnh cấm toàn bộ các tác 
phẩm truyện tranh của họa sĩ 
Đại Hùng.

Lệnh cấm sách
Hôm 25/08, sở giáo dục thành 
phố Vũ Hán đã ban hành một 
danh sách các sách truyện bị 
cấm đối với các trường mẫu giáo, 
tiểu học, và trung học cơ sở.

Sách của họa sĩ Đại Hùng 
cũng nằm trong danh sách này.

Lý do được đưa ra là những cuốn 
sách này là “tác phẩm” của một học 
viên Pháp Luân Công “cốt cán” 
đã “đào thoát sang Hoa Kỳ”, giới 
quan chức Trung Quốc tuyên bố.

Pháp Luân Công (còn gọi 
là Pháp Luân Đại Pháp) bắt 
nguồn từ nền văn hóa Trung 
Hoa cổ xưa, và các học viên 
của môn tập này đều hành xử 
chiểu theo các nguyên lý phổ 
quát là chân, thiện, và nhẫn. 
Pháp môn này là mục tiêu bức 
hại của chính quyền Trung 
Quốc kể từ năm 1999.

Hôm 29/08, cả hai kênh 
truyền thông của Trung Quốc 
là NetEase và Đài Á Châu Tự do 
đều đưa tin rằng nhiều trường 
học đã nhận được thông báo 
về danh sách các sách cấm này 
trước khi bắt đầu năm học mới.

Bên cạnh những cuốn sách 
của họa sĩ Đại Hùng trong danh 
sách trên, còn có những cuốn 
sách của nhà sử học Dịch Trung 
Thiên (Yi Zhongtian) như cuốn 
“Tuyển tập Truyện Kinh điển 
Trung Quốc” và tác giả nổi tiếng 
người Đài Loan Long Ưng Di 
(Lung Ying-tai).

Bản thông báo cho biết 
những cuốn sách đó “không còn 
phù hợp để cho học sinh đọc”, 
theo “thông báo từ các cơ quan 
cấp cao hơn”.

Bà Long Ưng Di đã phản hồi 
trên tài khoản Facebook của 
mình, “Tôi rất lấy làm vinh hạnh 
khi bị các vị (Trung Cộng) cấm.”

 
Mục tiêu thực sự
“Lệnh cấm này không ảnh 
hưởng đến tôi, mà ảnh hưởng 

đến các nhà xuất bản,” ông Đại 
Hùng nói với The Epoch Times, 
ấn bản Hoa ngữ.

Trước khi rời Trung Quốc, 
ông Đại Hùng đã xuất bản hơn 
100 cuốn truyện tranh về văn 
hóa truyền thống Trung Quốc và 
những nhà hiền triết thời Bách 
gia chư tử như Lão Tử, Trang Tử, 
Khổng Tử, và Mạnh Tử. Ngoài ra, 
các trường đại học lớn ở Trung 
Quốc đã sử dụng sách của ông 
để dạy kỹ thuật vẽ cho sinh viên.

“Điều mà Đảng Cộng sản 
Trung Quốc [Trung Cộng] cấm 
không phải là những cuốn sách đó, 
mà là cấm cá nhân tôi,” ông nói.

“Pháp Luân Công là chủ đề 
nhạy cảm nhất đối với Trung 
Cộng. Trung Cộng không bao 
giờ dám công khai thừa nhận 
cuộc bức hại Pháp Luân Công 
của họ,” ngay cả những người 
chống đối Trung Cộng cũng 
không dám bàn luận về Pháp 
Luân Công ở nơi công cộng, ông 
Đại Hùng phân trần.

Đối với việc được gán nhãn 
là một thành viên “cốt cán” 
của Pháp Luân Công, ông Đại 
Hùng nói: “Tôi là một vô danh 
tiểu tốt. Tôi chỉ là một người có 
ý chí tự do, và tôi tu luyện Pháp 
Luân Công.”

Dũng khí lựa chọn
Đạo diễn phim Jason Loftus trước 
đây đã nói với The Epoch Times 
rằng “Trường Xuân” là “một minh 
chứng cho dũng khí dám lên tiếng 
của những người có liên quan 
khi đối mặt với sự bất công, vô 
luận cái giá phải trả là gì đi nữa.”

Bộ phim tài liệu do Canada 
sản xuất, kết hợp cảnh quay trực 
tiếp và hoạt hình 3D lấy cảm hứng 
từ sáng tác nghệ thuật của họa sĩ 
Đại Hùng, đã đoạt được nhiều 
giải thưởng trên khắp thế giới.

Hiện tại, ông Loftus và bộ 
phim này đã đoạt được những 
giải thưởng danh giá sau đây:

• Giải thưởng Khán giả Fischer 
(ở hạng mục Phim Quốc tế 
Xuất sắc nhất) và Giải Giá trị 
Con người tại Liên hoan Phim 
tài liệu Thessaloniki ở Hy Lạp,

• Phim tài liệu Xuất sắc nhất 
của Canada tại Liên hoan 
phim Hotdocs, 

• Giải thưởng của ban giám khảo 
và khán giả dành cho phim 
tài liệu hay nhất tại Liên hoan 
phim Quốc tế Lighthouse trên 
Đảo Long Beach, 

• Giải thưởng Cao nhất tại 
Liên hoan Phim Tài liệu 
Melbourne.
 
Ông Loftus thừa nhận rằng 

việc đưa ra ánh sáng những 
hành vi sai trái ở Trung Quốc 
có thể gây rủi ro cho một nhà 
làm phim. Tờ Canada Press đưa 
tin, nhà cầm quyền Trung Quốc 
là một thế lực thô bạo, và ông 
Loftus cho biết có một số liên 
hoan phim đã không dám chiếu 
phim “Trường Xuân” cũng vì 
điều đó.

Họa sĩ Đại Hùng nói rằng 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã 
buộc nhiều người Trung Quốc 
tài năng phải từ bỏ sự nghiệp của 
họ, và sống trong cảnh bôn tẩu 
khắp nơi. Còn ông, chặng đường 
đến Bắc Mỹ không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, ông nói, là một 
người tu luyện, “điều quan trọng 
là phải làm những gì nên làm, và 
chọn những điều đúng đắn.”

“Những giải thưởng này không 
chỉ đại diện cho sự đánh giá của 
ngành điện ảnh về bộ phim, hay 
về cá nhân tôi nói riêng,” ông 
Đại Hùng nói, “mà là một bài 
kiểm tra đối với ban giám khảo.”

Ông giải thích rằng các chiến 
dịch bức hại ở Trung Quốc đã 
kéo dài suốt 23 năm nay, đây là 
cơ hội để xem “họ đánh giá thế 
nào về các vấn đề liên quan đến 
Pháp Luân Công, họ nghĩ gì về 
những gì đang xảy ra bên trong 
Trung Quốc; đây là những bài 
kiểm tra dành cho họ.”

 
Bản tin có sự đóng góp của Mu Qing
Hồng Ân biên dịch

Trung Quốc cấm toàn bộ truyện tranh do họa sĩ Đại Hùng vẽ

Ông Kyle Bass: Hãy rút 
tiền ra khỏi Trung Quốc

tương đương với tra tấn và/hoặc các 
hình thức đối xử tệ bạc khác,” cả ở 
trong VETC hay ở “trong quá trình 
chuyển đến các cơ sở VETC”.

‘Tra tấn hoặc đối xử tệ bạc’ 
tại ‘trung tâm huấn nghệ’
Những người bị giam giữ trong 
VETC đã ghi lại cách họ bị đối 
xử bao gồm “tra tấn hoặc đối xử 
tệ bạc, trong đó có điều trị y tế bắt 
buộc và bị giam giữ trong những 
điều kiện bất lợi”, cũng như “các 
cáo buộc về các vụ xâm hại cá 
nhân như bạo lực tình dục và bạo 
lực giới tính”, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cũng cáo buộc Trung 
Quốc sử dụng “hệ thống luật chống 
khủng bố” bao gồm luật chống 
khủng bố và luật an ninh quốc gia 
mơ hồ vốn phân biệt đối xử với 
người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc 
thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi khác, 
dẫn đến “những hành vi vi phạm 
nhân quyền nghiêm trọng”.

Báo cáo nêu rõ, “Mức độ giam 
giữ tùy tiện và phân biệt đối xử 
đối với người Duy Ngô Nhĩ và các 
nhóm người đa phần theo Hồi giáo 
khác, theo luật và chính sách, xét 
đến những hạn chế và việc tước bỏ 
các quyền căn bản cá nhân hay tập 
thể, có thể cấu thành tội quốc tế, 
đặc biệt là tội ác phản nhân loại.”

Liên Hiệp Quốc đề nghị chính 
quyền Trung Quốc cần lập tức đưa 
ra các biện pháp và hành động để 
trả tự do cho “tất cả những người bị 
tước quyền tự do một cách tùy tiện”, 
và thông báo hành tung những 
người mất tích ở Tân Cương cho 

người nhà họ để họ có thể tạo ra 
“các kênh liên lạc và đi lại an toàn 
giúp cho các gia đình được đoàn tụ.”

Cơ quan này cũng đề nghị rằng 
Trung Cộng nên “tiến hành một 
cuộc thẩm định toàn diện theo 
khuôn khổ pháp lý về quản lý an 
ninh quốc gia, chống khủng bố, và 
quyền của người thiểu số” ở Tân 
Cương để “bảo đảm họ tuân thủ 
luật nhân quyền quốc tế bắt buộc, 
cũng như mau chóng bãi bỏ tất 
cả các luật, chính sách phân biệt 
đối xử, và các hoạt động chống lại 
người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm 
dân tộc thiểu số mà người Hồi giáo 
chiếm đa số khác.”

Báo cáo này là một ‘yếu tố 
thay đổi cuộc chơi’
Báo cáo ngày 31/08, được thực hiện 
trong ba năm, ngay lập tức bị chính 
quyền Trung Quốc bác bỏ và cho 
đó là một chiến dịch bôi nhọ, theo 
đó nhà cầm quyền đã phủ nhận tất 
cả các cáo buộc lạm dụng và khẳng 
định rằng các trại tập trung này 

được sử dụng với mục đích chống 
khủng bố.

“Cái gọi là ‘bản đánh giá’ này 
là một tài liệu được chính trị hóa, 
vốn bỏ qua sự thật, và để lộ rõ ràng 
ý đồ sử dụng nhân quyền như một 
công cụ chính trị của Hoa Kỳ, các 
nước phương Tây cũng như các lực 
lượng chống Trung Quốc,” Trung 
Quốc cho biết trong một tuyên bố 
dông dài, đồng thời nói thêm rằng 
“tất cả các nhóm dân tộc, trong 
đó có người Duy Ngô Nhĩ, đều là 
thành viên bình đẳng của dân tộc 
Trung Hoa.”

Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, 
một nhóm bảo trợ đại diện cho 
khoảng 60 tổ chức, đã hoan nghênh 
báo cáo này, đồng thời kêu gọi một 
“phản ứng cấp bách để chấm dứt 
các hành động tàn bạo đối với người 
Duy Ngô Nhĩ."

“Đây là một phản ứng mang 
tính thay đổi cuộc chơi của quốc 
tế đối với cuộc khủng hoảng người 
Duy Ngô Nhĩ,” Giám đốc Điều 
hành Dự án Nhân quyền Duy Ngô 
Nhĩ Omer Kanat cho biết. “Dù 
chính phủ Trung Quốc đã rất cố 
gắng để phủ nhận, nhưng Liên 
Hiệp Quốc hiện đã chính thức 
công nhận rằng những tội ác kinh 
hoàng đang xảy ra.”

Bà Sophie Richardson, Giám 
đốc Trung Quốc tại Tổ chức Theo 
dõi Nhân quyền (Human Rights 
Watch), nói với The Associated 
Press rằng những phát hiện của báo 
cáo cho thấy “lý do vì sao chính phủ 
Trung Quốc lại kịch liệt phản đối 
việc công bố” báo cáo này như vậy.

Bà nói: “Hội đồng Nhân quyền 
Liên Hiệp Quốc nên sử dụng báo 
cáo này để bắt đầu một cuộc điều 
tra toàn diện về tội ác phản nhân 
loại của chính phủ Trung Quốc 
nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và 
những người khác – đồng thời buộc 
những người thực hiện phải chịu 
trách nhiệm.

Có khoảng 10 triệu người Hồi 
giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực phía 
tây Tân Cương, và các tổ chức 
nhân quyền ước tính rằng hơn một 
triệu người đang bị giam giữ tại các 
trại tập trung trong khu vực. Hoa 
Kỳ đã cáo buộc Trung Cộng phạm 
tội diệt chủng.

 
Hồng Ân biên dịch

Dù chính phủ 
Trung Quốc 
đã rất cố 
gắng để phủ 
nhận, nhưng 
Liên Hiệp 
Quốc hiện đã 
chính thức 
công nhận 
rằng những 
tội ác kinh 
hoàng đang 
xảy ra.
Ông Omer Kanat, 
Giám đốc Điều 
hành Dự án Nhân 
quyền Duy Ngô Nhĩ 

Một trại cải tạo nơi hầu hết là người dân tộc thiểu 
số Hồi giáo bị giam giữ, ở phía bắc Kashgar, tỉnh 
Tân Cương, Trung Quốc, vào ngày 02/06/2019.

Bà Michelle Bachelet rời đi 
sau khi tổ chức cuộc họp 
báo cuối cùng trong nhiệm 
kỳ của mình với tư cách là 
cao ủy Liên Hiệp Quốc nhân 
quyền tại các văn phòng 
của Liên Hiệp Quốc ở 
Geneva, hôm 25/08/2022.

trích vì lập trường “mềm mỏng” 
đối với Trung Quốc và không xem 
trọng các hành vi vi phạm nhân 
quyền của Trung Cộng.

Trung Quốc đã phản đối việc 
công bố báo cáo – là kết quả của 
một cuộc điều tra của Ủy ban này, 
trong đó phát hiện ra bằng chứng 
cho thấy phần lớn các nhóm dân 
tộc thiểu số Hồi giáo đã bị giam 
giữ trong các trại tập trung, lao 
động cưỡng bức, bị lạm dụng tình 
dục, bị tách ly gia đình, và bị tra 
tấn. Báo cáo cũng cáo buộc Trung 
Quốc sử dụng luật an ninh quốc 
gia không rõ ràng để trấn áp quyền 
lợi của người thiểu số, đồng thời 
thiết lập “các hệ thống giam giữ 
tùy tiện”.

Các cáo buộc về hành vi xâm 
phạm nhân quyền nghiêm trọng 
của Bắc Kinh đối với người Duy 
Ngô Nhĩ – và các nhóm thiểu số 
đa phần theo Hồi giáo – lần đầu 
tiên được Liên Hiệp Quốc chú ý 
năm 2017. Theo báo cáo, những 
cáo buộc đó chủ yếu nằm trong bối 
cảnh chính quyền Trung Quốc “áp 
dụng các chiến lược chống khủng 
bố và chiến lược chống ‘chủ nghĩa 
cực đoan’”.

Các nhà điều tra tại Liên Hiệp 
Quốc đã xem xét các tài liệu liên 
quan đến các cáo buộc nói trên, 
đặc biệt chú ý đến luật pháp, chính 
sách, dữ liệu và tuyên bố của chính 
quyền Trung Quốc. Theo báo cáo, 
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền 
cũng “yêu cầu cung cấp thông tin, 
đồng thời tham gia vào các cuộc 
đối thoại và trao đổi kỹ thuật với 
Trung Quốc trong suốt quá trình 
[điều tra].”

Họ đã phát hiện ra “bằng chứng 
đáng tin cậy” về hành vi tra tấn tại 
nơi gọi là Trung tâm Giáo dục và 
Huấn Nghệ (VETC) ở Trung Quốc 
từ năm 2017 đến 2019, vốn có thể 
tương đương với “tội ác phản nhân 
loại”. Bắc Kinh đã bảo vệ các trung 
tâm này, nói rằng những người ở 
bên trong các cơ sở đó đang được 
học ngoại ngữ và kỹ năng nghề.

Theo báo cáo của Liên Hiệp 
Quốc, “2/3 trong số 26 người từng 
bị giam giữ” được các điều tra viên 
của Liên Hiệp Quốc “phỏng vấn 
cho biết đã bị đối xử ở một mức độ 

Liên Hiệp Quốc: Cách đối xử của Trung Cộng với người 
Duy Ngô Nhĩ có thể xem là tội ác phản nhân loại
Tiếp theo từ trang 1
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Những người Duy Ngô Nhĩ của Phong trào Thức tỉnh Quốc gia Đông Turkistan tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ kêu gọi Tổng thống Joe Biden gia tăng áp lực lên Trung Cộng, tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 05/02/2021.

Một cư dân đi qua một khu chung cư do Evergrande xây dựng, ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc, vào ngày 24/09/2021.

Một bức ảnh tĩnh từ bộ phim “Trường Xuân”, kể về câu chuyện của một nhóm nhỏ các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp đã phát sóng thông tin nhằm chống lại những tuyên truyền vu khống của nhà 
cầm quyền cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần này bằng cách chèn sóng kênh 
truyền hình cáp do nhà nước kiểm soát của thành phố Trường Xuân. 

Đầu tượng Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ vàng, hôm 23/08/2022. 

Họa sĩ Đại Hùng trong một bức ảnh tĩnh của 
bộ phim tài liệu “Trường Xuân”.

ALL PHOTOS COURTESY OF LOFTY SKY PICTURES
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Chúng ta hãy xem xét chủ đề này chi 
tiết hơn.

Như Fox News đưa tin, sau đây là 
những con số viện trợ cho Ukraine từ 
năm 2001 đến năm 2016:

• 2001–2008 (Nhiệm kỳ Tổng thống 
George W. Bush): 1.1 tỷ USD

• 2009–2016 (Nhiệm kỳ Tổng thống 
Barack Obama): 2.1 tỷ USD

Tất cả những số đó là viện trợ phi sát 
thương, trong đó cựu TT Obama gia tăng 
viện trợ sau cuộc bầu cử Ukraine năm 
2010 và cuộc xâm lược thôn tính miền 
đông Ukraine và bán đảo Crimea của 
Nga năm 2014. Khoản tiền 320 triệu USD 
viện trợ hồi năm 2014 được trình bày chi 
tiết trong bảng dữ liệu của Tòa Bạch Ốc 
nhiệm kỳ Obama thuộc các nhóm sau: 
ổn định, cải cách, và tăng trưởng kinh tế; 
nâng cao năng lực và cải cách lĩnh vực 
an ninh; đoàn kết dân tộc, dân chủ, nhân 
quyền, và truyền thông; sáng kiến   chống 
tham nhũng; an ninh năng lượng; hỗ trợ 
nhân đạo và khôi phục sớm; đa dạng hóa 
và xúc tiến thương mại.

Cựu TT Donald Trump đã cung cấp 
viện trợ sát thương đầu tiên từ Hoa Kỳ. 
Theo một báo cáo của Hội đồng Quan 
hệ Đối ngoại, “Hồi tháng 03/2018, Bộ 
Ngoại giao đã phê chuẩn việc bán khí 
tài chống tăng [hỏa tiễn Javelin] cho 
Ukraine, thương vụ bán khí tài sát 
thương đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột 
bắt đầu [hồi năm 2014].”

Việc này được thực hiện theo thẩm 
quyền hiện có như một phần ngân sách 
của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, bao gồm các 
quỹ dành cho “Hoạt động Dự phòng ở 
hải ngoại (OCO)”, được viện trợ lên tới 
khoảng 65 tỷ USD mỗi năm. Một phần 
viện trợ đặc biệt của OCO, được gọi là 
Sáng kiến   Phòng thủ Âu Châu (EDI), tập 
trung vào việc tăng sức mạnh cho các 
đồng minh Âu Châu và ngăn chặn sự 
xâm lược của Nga.

Bao gồm trong EDI này là 250 triệu 
USD mà Quốc hội đã ủy quyền cho 

Sáng kiến   Hỗ trợ An ninh Ukraine, 
có thể được sử dụng để thay thế bất 
kỳ “vũ khí hoặc vật phẩm phòng thủ” 
nào do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine. 
(Lưu ý: Những suy tính thận trọng của 
ông Trump trong việc cung cấp những 
khoản tiền này cho Ukraine cuối cùng 
đã bị đưa vào các điều khoản luận 
tội của Đảng Dân chủ trong vụ dựng 
chuyện về Ukraine hồi năm 2019).

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi 
tháng Hai, chính phủ TT Biden đã gia 
tăng đáng kể viện trợ cho quốc gia này – 
không có bất cứ điều kiện nào kèm theo. 
Hồi tháng Năm, Quốc hội đã thông qua 
một gói viện trợ cho Ukraine với số tiền 
40 tỷ USD. Tuy nhiên, Thượng viện đã 
từ chối đưa vào điều khoản do Thượng 
nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa–Kentucky) 
đề xướng yêu cầu bổ nhiệm một tổng 
thanh tra đặc biệt để giám sát việc phân 
bổ tiền để bảo đảm trách nhiệm giải 
trình với những người nộp thuế tại Hoa 
Kỳ. Đây là một vấn đề nan giải vì tham 
nhũng ở Ukraine là đặc hữu, theo tóm 
lược của Dự án Borgen.

Tính đến ngày 02/08, Bộ phận Theo 
dõi Hỗ trợ Ukraine ước tính viện trợ 
của Hoa Kỳ cho Ukraine đã đạt 44.38 tỷ 
USD (44.5 tỷ Euro: 25.0 tỷ Euro viện trợ 
quân sự, 9.2 tỷ Euro viện trợ nhân đạo, 
10.3 tỷ Euro viện trợ tài chính). Nhà tài 
trợ lớn thứ hai được liệt kê là “các tổ 
chức EU” với 16 tỷ euro đã được cam 
kết. Trong số này, Anh Quốc là nhà tài 
trợ lớn thứ hai sau chính phủ Hoa Kỳ, 
đã cam kết 6.5 tỷ euro.

Tổng hỗ trợ mà các chính phủ phương 
Tây cam kết (bao gồm cả “các tổ chức 
EU”) đạt gần 84 tỷ euro. Trong số viện 
trợ quân sự, Hoa Kỳ đã cung cấp khoảng 
2.06 tỷ USD, và 8.63 tỷ USD còn lại đã 
được cam kết. Viện trợ bổ sung gần đây 
đã được Quốc hội thông qua, nâng tổng 
viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trong 
năm 2022 lên khoảng 54 tỷ USD. (Khoản 
viện trợ bổ sung hơn 40 tỷ USD cho 
Ukraine được Quốc hội thông qua hôm 
19/05 nâng tổng cam kết của Hoa Kỳ 
trong cuộc xâm lược của Nga lên khoảng 
54 tỷ USD, khi kết hợp với gói viện trợ 

được thông qua hồi tháng 03).
Theo Bộ Quốc phòng, cho đến nay 

viện trợ quân sự của Hoa Kỳ bao gồm 
đạn cối, radar phản pháo, hệ thống phi 
cơ không người lái và thiết bị hỗ trợ, hệ 
thống hỏa tiễn dẫn đường bằng laser, 
cũng như tài trợ cho đào tạo, bảo trì và 
duy trì lâu dài. Khoảng 40% khoản viện 
trợ này được dành cho việc chuyển giao 
số khí tài này, hỗ trợ y tế và tình báo cho 
các đồng minh Âu Châu, và việc điều 
động thêm quân đội Hoa Kỳ tới Âu Châu.

Giả sử lãi suất hàng năm là 3% cộng 
lại hàng năm trong vòng 30 năm, thì 
cam kết 84 tỷ euro sẽ khiến các quốc gia 
phương Tây phải trả hơn 200 tỷ euro. 
Chỉ riêng cam kết của Hoa Kỳ (54 tỷ 
USD) sẽ khiến người nộp thuế Hoa Kỳ 
thiệt hại hơn 130 tỷ USD trong cùng 
khoảng thời gian.

Để so sánh, trước chiến tranh, hàng 
năm Ukraine đã chi khoảng 5.9 tỷ USD 
cho quân đội. Cam kết viện trợ tài chính 
từ các quốc gia phương Tây (84 tỷ euro) 
cho Ukraine gấp hơn 14 lần toàn bộ ngân 
sách quân sự hàng năm của Ukraine. 
Chi phí cho các quốc gia phương Tây 
(200 tỷ euro) sẽ nhiều hơn toàn bộ GDP 
của Ukraine (155 tỷ euro).

Hãy lưu ý rằng Âu Châu đang phải 
đối mặt với các vấn đề năng lượng 
nghiêm trọng do nguồn cung cấp khí đốt 
và dầu của Nga đang bị Moscow thao 
túng. Ví dụ, như Bloomberg News đã 
đưa tin, “Trung tâm công nghiệp của Âu 
Châu phải đối mặt với cuộc di cư tiềm 

năng khi các nhà sản xuất phụ tùng xe 
hơi, hóa chất và thép của Đức phải vật 
lộn để chịu giá điện tăng lên mức cao 
mới gần như mỗi ngày.”

Chưa nói tới ảnh hưởng đối với từng 
công dân, những người đang phải đối 
mặt với việc cắt giảm 20% đến 30% 
nguồn cung cấp khí đốt trong mùa 
đông tới. Vẫn chưa hết, các quốc gia Tây 
phương còn đang cam kết viện trợ 200 tỷ 
euro cho Ukraine trong vài năm tới!

Đối với Hoa Kỳ, 130 tỷ USD đã cam 
kết vượt khoảng 5 tỷ USD cần thiết để 
hoàn thành việc xây dựng bức tường 
Hoa Kỳ–Mexico nhằm ngăn chặn dòng 
người nhập cư bất hợp pháp đang đổ vào 
Hoa Kỳ (gần 5 triệu người kể từ tháng 
01/2021). Chưa kể đến chi phí gây ra cho 
các thành phố và tiểu bang trong việc 
cung cấp dịch vụ cho tất cả những người 
bất hợp pháp, chẳng hạn như giáo dục 
trường công lập, trợ cấp nhà ở, chăm sóc 
sức khỏe, cũng như các khoản đầu tư an 
ninh và an toàn cần thiết để chống lại 
tội phạm gia tăng. Liên đoàn Cải cách 
Nhập cư Hoa Kỳ (FAIR) ước tính các chi 
phí này hàng năm là 116 tỷ USD hồi năm 
2017, và đó là trước khi chính phủ TT 
Biden cho phép 5 triệu người vượt biên 
trong hai năm qua!

Điểm mấu chốt: Đây là đợt chuyển 
giao tài sản lớn nhất kể từ COVID-19 
bùng phát, dẫn đến gần 4 ngàn tỷ USD 
chuyển từ tầng lớp trung lưu sang tầng 
lớp cầm quyền chỉ riêng trong năm 2020. 
Hãy để tầng lớp chính trị Hoa Kỳ đầu 
tư cá nhân vào Ukraine nếu họ muốn 
thế, nhưng hãy để những người nộp 
thuế Hoa Kỳ đứng ngoài cuộc, vì chúng 
ta có những ưu tiên khác – chẳng hạn 
như trang trải các chi phí lạm phát phát 
choáng hiện nay.

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

Ông Stu Cvrk là một thuyền trưởng 
về hưu sau 30 năm phục vụ trong Hải 
quân Hoa Kỳ. Ông đã giữ nhiều chức vụ 
khác nhau, với kinh nghiệm hoạt động 
đáng kể ở vùng Trung Đông và Tây Thái 
Bình Dương. Thông qua học vấn và kinh 
nghiệm khi làm nhà phân tích hệ thống 
kiêm nhà hải dương học, ông Cvrk tốt 
nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi 
ông tiếp nhận nền giáo dục cổ điển và tự 
do, đóng vai trò là nền tảng quan trọng 
cho bài bình luận chính trị của ông.
 
Tịnh Nhi biên dịch

DANIEL Y. TENG

Một nhóm liên kết với các 
trường đại học ước tính 

chính phủ Úc sẽ cần đầu tư hơn 
100 tỷ AUD (68 tỷ USD) mỗi năm 
để đạt được mục tiêu net-zero (phát 
thải ròng bằng không), trong đó chi 
phí sẽ tịnh tiến đáng kể từ năm này 
qua năm khác cho đến khi đạt được 
mục tiêu dự kiến   vào năm 2050.

Nhóm này cũng đã ước tính rằng 
các chính phủ sẽ cần tìm hơn một 
triệu nhân công lành nghề để giúp 
giảm lượng phát thải khí carbon.

Net Zero Australia là một sự hợp 
tác giữa Đại học Melbourne, Đại 
học Queensland, Đại học Princeton, 
và công ty tư vấn toàn cầu Nous 
Group.

Nhóm này đã tiết lộ trong báo 
cáo tạm thời được công bố hôm 
25/08, về năm kịch bản để đất nước 
này giảm lượng khí thải và những 
hậu quả dự kiến   của tiến trình này.

Một biểu đồ cho thấy rằng các 
khoản đầu tư hiện tại cần được tăng 
lên đáng kể, từ dưới 100 tỷ USD một 
năm lên hơn 150 tỷ USD, mới đạt 
được mục tiêu net-zero nhằm tạo 
điều kiện cho việc loại bỏ dần các 
máy phát điện sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch để chuyển sang sử dụng 
các nguồn năng lượng tái tạo như 
tấm quang năng và các trang trại 
turbine gió, cũng như các hệ thống 
truyền tải mới.

Nghiên cứu này cũng ghi nhận 
sự gia tăng đáng kể trong việc lưu 
trữ pin và các nhà máy điện chạy 
bằng khí đốt để cung cấp nguồn 
điện ổn định và sản xuất điện dự 
phòng khi không có phong năng và 
quang năng.

Tuy nhiên, một yếu tố có thể 
khiến ước tính chi phí hiện tại tăng 
vọt là nhu cầu ngày càng tăng trên 

toàn cầu đối với thiết bị và sản 
xuất năng lượng tái tạo khi các 
chính phủ trên toàn cầu thúc đẩy 
nền kinh tế của họ giảm phát thải. 
Một ví dụ đáng chú ý là sự tăng 
giá nhanh chóng của lithium vào 
đầu năm 2022, một thành phần 
quan trọng của các loại pin sạc.

Trong khi đó, Úc cũng sẽ cần 
tìm từ 1 đến 1.3 triệu lao động mới 
có trình độ kỹ thuật thích hợp 
trên toàn miền bắc đất nước. Lực 
lượng lao động hiện tại của Úc là 
13,558,400.

Nghiên cứu cũng đánh giá cao 
việc Úc trở thành nhà xuất cảng 
năng lượng sạch lớn sang các 
nước khác, hứa hẹn sẽ có “doanh 
thu xuất cảng lớn và một triệu 
việc làm mới ở Úc.”

Ông Robin Batterham, Chủ 
tịch Ủy ban Điều hành Net Zero 
Australia, cho biết nhóm hy vọng 
sẽ đưa ra chi tiết về cách nước này 
có thể giảm phát thải khí carbon.

Ông cho biết trong một tuyên 
bố, “Những phát hiện của chúng 
tôi cho thấy không có cách thứ 
hai để giải quyết vấn đề này – tức 
là để đạt được mục tiêu net-zero 
vào năm 2050, Úc chỉ còn cách 
chuyển đổi. Đầu tư lớn và dài hạn 
là cần thiết trong sản xuất tái tạo 
mới, truyền tải điện, chuỗi cung 
ứng hydro, v.v. Cần có các kỹ 
năng mới cũng như đào tạo để 
tận dụng tiềm năng năng lượng 
sạch của Úc.”

Chính phủ liên bang,         
tiểu bang ủng hộ mục tiêu 
Net-Zero
Các chính phủ liên bang và tiểu 
bang đã dùng ảnh hưởng của họ 
để hậu thuẫn tiến trình giảm 
phát thải carbon nhanh chóng 
trong lưới điện của đất nước. 
Chính phủ Đảng Lao Động liên 
bang – cùng với Đảng Xanh 
cánh tả – đã tìm cách xây dựng 
luật cho một mục tiêu net-zero 
trung hạn mới và cao hơn của 
đất nước, giảm 43% lượng khí 
thải vào năm 2030.

Đảng Lao Động cũng được 
thiết lập để đại tu lưới điện, cụ 
thể là lưới điện quốc gia sẽ được 
cung cấp 82% bằng năng lượng 
tái tạo. Hiện tại, sản xuất nhiệt 
điện than cung cấp khoảng 64% 
điện năng của Úc.

Chính phủ cũng đang chú tâm 
đến các biện pháp giải quyết các 
tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu để 
khuyến khích các nhà sản xuất 
bán nhiều xe điện (EV) tại địa 
phương hơn. Họ đã công bố một 
loạt các ưu đãi thuế mới để giảm 
chi phí mua một chiếc EV.

Các sáng kiến   này cũng đã 
được các chính phủ cấp tiểu bang 
phối hợp, trong đó các nhà lãnh 
đạo đang tung ra một loạt ưu đãi 
để khuyến khích người dân mua 
xe điện.

Thanh Tâm biên dịch
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Theo hãng thông tấn nhà nước 
Nga Tass, hôm 01/09, Phó 

Thủ tướng Nga Alexander Novak 
đã đưa ra nhận xét với các phóng 
viên tại Moscow, trong bối cảnh 
các cường quốc phương Tây áp đặt 
mức giá trần đối với dầu của Nga.

“Chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ 
không cung cấp dầu và các sản 
phẩm dầu mỏ cho các công ty 
hoặc các quốc gia nào áp đặt các 
hạn chế, vì chúng tôi sẽ không 
kinh doanh khi không thể cạnh 
tranh,” ông Novak nói, đồng thời 
chỉ trích hành động áp giá trần 
này là “hoàn toàn vô lý”.

“Điều đó sẽ phá hủy hoàn 
toàn thị trường này,” ông Novak 
tiếp tục, đồng thời cho rằng sự 
can thiệp vào cơ chế thị trường 
đối với một mặt hàng quan trọng 
như dầu mỏ sẽ gây mất ổn định 
cho an ninh năng lượng ở các 
quốc gia trên thế giới.

Mục đích của việc áp giá trần
Mặc dù các cường quốc phương 

Tây đã áp đặt các biện pháp 
trừng phạt lên hàng xuất cảng 
năng lượng của Nga, nhưng 
Moscow vẫn tiếp tục thu về hàng 
tỷ USD doanh thu hàng tháng 
nhờ chuyển hướng xuất khẩu 
dầu sang các thị trường Á Châu.

Để cắt đứt những dòng tiền 
chảy vào Moscow, có thể được sử 
dụng để thúc đẩy cuộc chiến của 
Nga ở Ukraine – và để hạ nhiệt 
giá năng lượng cao trong bối 
cảnh lạm phát tăng vọt – chính 
phủ ông Biden đã kêu gọi các 
đồng minh của mình áp đặt mức 
giá trần lên dầu Nga.

“Mức giá trần này sẽ thúc đẩy 
hai mục tiêu chính của chúng 
ta,” Bộ trưởng Ngân khố Janet 
Yellen cho biết trong cuộc họp 
hôm 01/09 với Bộ trưởng Tài 
chính Anh Nadhim Zahawi tại 
Hoa Thịnh Đốn.

Bà Yellen cũng cho biết thêm, 
“Tất nhiên, điều đầu tiên là giảm 
doanh thu mà ông Putin cần để 
tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược 
của mình. Và thứ hai là duy trì 
một nguồn cung dầu đáng tin cậy 

cho thị trường toàn cầu, đồng thời 
làm giảm áp lực lên giá năng lượng 
cho người dân ở Hoa Kỳ, ở Vương 
quốc Anh, và trên toàn thế giới.”

Các bộ trưởng tài chính từ 
Nhóm Bảy đại cường quốc có 
nền kinh tế công nghiệp phát 
triển (G-7) họp vào ngày 02/09 để 
thảo luận về mức giá trần, trong 
đó các phương tiện truyền thông 
suy đoán rằng một quyết định về 
giới hạn này có thể sẽ được đưa 
ra và sau đó một tuyên bố chung 
sẽ được công bố cùng ngày nêu 
chi tiết về biện pháp, kể cả thời 
điểm giá trần có hiệu lực.

Nhắc lại nhận xét của ông 
Novak về lệnh cấm xuất cảng dầu 
của Nga cho các quốc gia đồng ý 
mức giá trần này, phát ngôn viên 
Điện Kremlin Dmitry Peskov nói 
với các phóng viên trong hội nghị 
hôm 02/09 rằng “các công ty áp 
giá trần sẽ không nằm trong số 
những nước nhận dầu của Nga.”

 
Áp giá trần lên khí đốt của Nga?
Đầu năm nay, Liên minh Âu 
Châu đã áp đặt lệnh cấm một 

phần đối với việc mua dầu của 
Nga, dự kiến   sẽ cắt giảm 90% 
lượng dầu nhập khẩu từ Nga 
sang khối 27 thành viên khi lệnh 
này chính thức có hiệu lực.

Bà Ursula von der Leyen, chủ 
tịch Ủy ban Âu Châu, nói với các 
phóng viên ở Murnau, Đức hôm 
02/09 rằng cũng nên áp giá trần 
đối với khí đốt của Nga.

Bà nói: “Tôi tin chắc rằng đã 
đến lúc áp giá trần lên đường 
ống dẫn khí đốt của Nga sang  
Âu Châu.”

Giá khí đốt của Âu Châu tăng 
cao kỷ lục sau nhiều đợt hạn chế 
nhập cảng năng lượng của Nga 
trong bối cảnh Moscow xâm lược 

Ukraine, mặc dù giá đã giảm 
mạnh trong những ngày gần đây 
do có các dấu hiệu cho thấy Âu 
Châu đang tìm cách can thiệp 
trực tiếp vào các thị trường.

Trong khi đó, Trung Quốc 
đã âm thầm bán lại lượng khí 
đốt nhập cảng thặng dư của Nga 
cho Âu Châu. Mặc dù hành động 
này đã giúp giải tỏa cuộc khủng 
hoảng năng lượng của Âu Châu, 
nhưng nó cũng khiến châu lục 
này phụ thuộc nhiều hơn vào 
Bắc Kinh về nhu cầu năng lượng 
và làm tăng sức ảnh hưởng của 
Trung Quốc đối với khu vực này.

 
Thanh Tâm biên dịch

Moscow sẽ ngừng bán dầu cho các nước
áp mức giá trần lên dầu của Nga

THẾ GIỚI

nay Nữ hoàng đã tiếp Nghị sĩ 
Elizabeth Truss Danh dự Cánh 
hữu và đề nghị bà thành lập một 
tân chính phủ. Bà Truss đã chấp 
nhận lời đề nghị của Nữ hoàng 
và hôn tay Nữ hoàng khi được bổ 
nhiệm làm Thủ tướng kiêm Bộ 
trưởng Bộ Ngân khố (First Lord of 
the Treasury).”

Trước đó, cựu Thủ tướng Boris 
Johnson cũng đã có buổi yết kiến 
quốc vương để đệ trình đơn từ chức.

Không theo truyền thống, 
ông Johnson và bà Truss đã phải 
đến Balmoral thay vì Cung điện 
Buckingham ở London để yết kiến 
hoàng gia, bởi vì Nữ hoàng gặp khó 
khăn khi phải di chuyển liên tục.

Bà Liz Truss chính 
thức trở thành tân 
Thủ tướng Vương 
quốc Anh

Úc cần 100 tỷ USD mỗi năm và 1 triệu nhân công 
để đạt được mục tiêu phát thải bằng không

Cuộc chuyển giao tài sản cho Ukraine 
Viện trợ cho Ukraine tăng chóng mặt không thấy hồi kết

Người dân Chile bỏ 
phiếu chống lại bản 
Hiến Pháp mới được 
cho là nghiêng về 
Cánh tả
Đa số người dân Chile đã bỏ phiếu 
hôm 04/09 để bác bỏ một bản 
hiến pháp mới được đề xướng mà 
những người phản đối cho rằng sẽ 
khiến đất nước dịch chuyển quá xa 
sang phía cánh tả.

Hơn 13 triệu cư dân Chile đã 
bỏ phiếu trong một cuộc trưng 
cầu dân ý ủng hộ hoặc phản đối 
những thay đổi được đề xướng 
đối với Hiến Pháp của quốc gia 
Nam Mỹ này.

Theo Cơ quan Dịch vụ Bầu cử 
Chile, với gần như tất cả số phiếu 
đã được kiểm đếm, có 62% số 
người bỏ phiếu bác bỏ trong khi 
38% số người bỏ phiếu tán thành.

Việc tham gia trưng cầu dân ý là 
điều bắt buộc.

Các đề xướng thất bại sẽ khiến 
Hiến Pháp hiện hành nghiêng về 
phía cánh tả, với nội dung tập trung 
vào các quyền xã hội, chủ nghĩa môi 
trường, bình đẳng giới, và quyền 
bản địa.

CERN có thể ngừng 
hoạt động máy gia tốc 
hạt lớn do khủng hoảng 
năng lượng Âu Châu
Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Âu 
Châu (CERN) đang có kế hoạch 
dừng hoạt động một số máy gia 
tốc hạt của họ, trong đó có máy 
gia tốc hạt lớn nhất thế giới - Máy 
Gia tốc hạt Lớn (Large Hadron 
Collider, LHC) – trong bối cảnh 
đang diễn ra một cuộc khủng 
hoảng năng lượng ở Pháp.

CERN, nằm gần biên giới 
Pháp–Thụy Sĩ, tiêu thụ khoảng 200 
megawatt điện trong thời gian hoạt 
động cao điểm. Lượng điện tiêu thụ 
này tương đương gần một phần ba 
lượng điện tiêu thụ ở Geneva, thành 
phố đông dân thứ hai ở Thụy Sĩ.

CERN có tám máy gia tốc hạt trong 
khu phức hợp của tổ chức này và hai 
máy giảm tốc hạt. Việc ngừng hoạt 
động các máy gia tốc của CERN có 
thể làm giảm mức tiêu thụ năng lượng 
của cơ sở này lên tới 25%

ISIS nhận trách 
nhiệm vụ đánh bom 
sát hại nhân viên đại 
sứ quán Nga
Nhóm khủng bố ISIS tuyên bố nhận 
trách nhiệm một vụ tấn công bằng 
bom tự sát gây thương vong gần lối 
vào Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul 
của Afghanistan hôm 05/09.

Trong một tuyên bố trên kênh 
Telegram của nhóm cực đoan này, 
ISIS cho biết một trong những chiến 
binh của tổ chức này “đã kích nổ đai 
bom tự sát trong một cuộc tụ tập có 
các nhân viên Nga tham gia” gần đại 
sứ quán.

Hôm 05/09, Bộ Ngoại giao Nga đã 
xác nhận rằng hai nhân viên của Đại 
sứ quán Nga ở Kabul đã thiệt mạng 
trong vụ nổ. Ngoài ra, gần một chục 
người khác cũng đã bị thương.

Tiếp theo từ trang 1
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Thách thức ngày càng gia tăng
Hôm 05/09, bà Truss, từng là 
ngoại trưởng trong chính phủ 
của ông Boris Johnson, trở thành 
lãnh đạo của Đảng Bảo Thủ, sau 
khi đánh bại đối thủ của bà, cựu 
Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, 
trong một chiến dịch tranh cử 
lãnh đạo gay gắt.

Sau khi chính thức được bổ 
nhiệm làm thủ tướng, bà sẽ quay trở 
lại London và có bài diễn văn trước 
toàn quốc từ Downing Street vào 
buổi chiều.

Tân Thủ tướng đang phải đối 
mặt với những thách thức ngày 
càng gia tăng, với các hóa đơn 
năng lượng tăng cao, các cuộc 
đình công trong ngành tàu hỏa, 
và cả cuộc khủng hoảng mùa 
đông tại các bệnh viện và suy 
thoái kinh tế đang rình rập, chưa 
kể đến cuộc xung đột đang diễn 
ra ở Ukraine.

Ưu tiên cho đại chính sách đầu 
tiên của bà sẽ là cung cấp một gói 
trợ giúp cho các gia đình đang gặp 
khó khăn trong việc thanh toán các 
hóa đơn năng lượng – vốn sẽ còn 
tăng cao hơn vào tháng tới.

‘Hỗ trợ nhiệt thành nhất’
Trước đó, cựu Thủ tướng Johnson 
đã sử dụng bài diễn văn từ nhiệm 
của mình ở Downing Street để kêu 
gọi Đảng Bảo Thủ đoàn kết ủng hộ 
người kế nhiệm của ông.

Ông Johnson cho biết ông sẽ 
mang đến cho chính phủ của bà 
Truss “không có gì khác ngoài sự 
hỗ trợ nhiệt thành nhất.”

Ông nói: “Những gì tôi muốn nói 
với các đồng sự của Đảng Bảo Thủ 
– đã đến lúc chính trị kết thúc, hỡi 
quý vị. Đã đến lúc tất cả chúng ta 
phải ủng hộ bà Liz Truss và nhóm 
của bà ấy cũng như chương trình 
của bà ấy và phục vụ người dân của 

đất nước này.”
Ông nói thêm rằng nếu con chó 

Dilyn của gia đình ông và con mèo 
Larry ở Downing Street “có thể bỏ 
qua những hiềm khích, thì Đảng 
Bảo Thủ cũng có thể làm được.”

Ông Johnson bày tỏ sự tin tưởng 
vào khả năng của tân chính phủ 
trong việc đối phó với những thách 
thức, đặc biệt là cuộc khủng hoảng 
chi phí sinh hoạt, khi nói rằng 
Vương quốc Anh có “sức mạnh 
kinh tế để cung cấp cho người dân 
số tiền mà họ cần.”

Ông nói: “Tôi biết rằng bà Liz 
Truss và chính phủ Bảo thủ giàu 
lòng nhân ái này sẽ làm mọi cách có 
thể để đưa mọi người vượt qua cuộc 
khủng hoảng, và quốc gia này sẽ 
chống chọi với cuộc khủng hoảng 
và chúng ta sẽ chiến thắng.”

Bản tin có sự đóng góp của PA Media.
Khánh Ngọc biên dịch

20,000
PHIẾU BẦU

Bà Liz Truss đã giành 
được 81,326 phiếu bầu, 
so với 60.399 phiếu bầu 
của ông Rishi Sunak. 
Sự chênh lệch khoảng 
20,000 phiếu bầu đã đưa 
bà Truss trở thành thủ 
tướng chính thức của 
Vương quốc Anh.

LEON NEAL/GETTY IMAGES

ADRIAN DENNIS/AFP VIA GETTY IMAGES

Ứng viên thủ tướng Rishi Sunak tại London, hôm 05 /09/2022.

Những chiếc xe hơi 
Model Y trong lễ khai 
trương Tesla Gigafactory 
mới dành cho xe hơi 
điện ở Gruenheide, Đức, 
hôm 22/03/2022.

Cừu gặm cỏ trước các 
tuabin gió trên Hồ George 
vào ngày 01/09/2020 ở 
ngoại ô Canberra, Úc.

Một nhân viên được nhìn thấy tại một giàn khoan dầu do công ty Lukoil điều hành tại mỏ dầu 
Kravtsovskoye ở Biển Baltic, Nga, ngày 16/09/2021.

Quân đội Ukraine vận chuyển tên lửa FIM-92 Stinger do 
Mỹ sản xuất và các hỗ trợ quân sự khác ở Kyiv, Ukraine, 
hôm 13/02/2022.

Tân Thủ tướng đắc cử của Vương quốc Anh Liz Truss nói trong sự kiện công bố người chiến thắng của Đảng Bảo thủ ở London, hôm 05/09/2022.

SERGEI SUPINSKY/AFP VIA GETTY IMAGES

VITALY NEVAR/REUTERS

43 
PHẦN TRĂM

Chính phủ Đảng Lao Động 
liên bang – cùng với Đảng 
Xanh cánh tả – đã tìm cách 
xây dựng luật cho một mục 
tiêu net-zero trung hạn mới 
và cao hơn của đất nước, 
giảm 43% lượng khí thải 
vào năm 2030.
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Một người phụ nữ đi bộ bên ngoài trụ sở của FBI ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 15/08/2022.

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.

theo cách từ từ. Mọi người đều từng nhìn 
lại một trải nghiệm khó khăn và nghĩ 
rằng điều đó là không thể chịu đựng nổi 
nếu cá nhân ấy biết tình huống sẽ trở nên 
khó chịu như thế nào. Dẫu có quen thuộc 
với sự khủng khiếp của chế độ Đức Quốc 
Xã đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng 
ta vẫn không thể tưởng tượng được rằng 
nền văn hóa của Beethoven và Goethe lại 
có thể gây ra những tội ác như vậy.

Hoa Kỳ hiện đã tiến đến mức độ mà 
một loạt các biện pháp thái quá và vi 
hiến đã xảy ra trong sáu năm qua có thể 
là điều không tưởng sáu năm về trước.

Không thể tưởng tượng được rằng 
bất kỳ ai từng được một đảng chính trị 
nghiêm túc của Hoa Kỳ đề cử làm tổng 
thống lại có thể trở thành điệp viên tình 
báo cho một thế lực ngoại bang. Giờ 
đây, chúng ta biết rằng chưa bao giờ có 
lấy mảy may một bằng chứng nào gợi 
ý dù chỉ ở mức độ thấp nhất rằng ông 
Donald Trump đã phạm bất kỳ tội nào 
như vậy, hoặc rằng ông có bất kỳ mối 
quan hệ không thích hợp nào hoặc thậm 
chí là sự ưu ái nào với chính phủ Nga. 
Tuy nhiên, trong hơn hai năm, người ta 
không ngừng đồn đoán rằng ông Trump 
đã bị các đặc vụ Nga “dụ dỗ” như Ứng 
cử viên Mãn Châu để đánh mất phẩm 
giá của chức vụ tổng thống Hoa Kỳ cho 
việc phục tùng lợi ích quốc gia của Nga. 
Các cựu giám đốc của các Cơ quan Tình 
báo Trung ương và Quốc gia, ông James 
Clapper và ông John Brennan, đã trịnh 
trọng nói với khán giả toàn quốc rằng 
ông Trump là một điệp viên tình báo Nga 
và đã phạm tội phản quốc để đem lại lợi 
thế cho người Nga.

Cả hai quan chức cao cấp này được 
cho là đã nói dối Quốc hội vài lần nhưng 
chưa bao giờ bị truy tố. Cựu Giám đốc 
FBI James Comey – người đã lấy tài 
sản của chính phủ ra khỏi văn phòng 
của mình một cách phi pháp, làm rò 
rỉ thông tin mật cho giới truyền thông 
trái với quy định, được cho là đã quyết 
định một cách không chính đáng rằng 
bà Hillary Clinton không nên bị truy 
tố vì đã hủy 33,000 thư điện tử bị Quốc 
hội ra trát lệnh yêu cầu – đã ký một bản 
khai hữu thệ gian dối làm cơ sở cho một 
lệnh FISA để lén nghe điện thoại bất 
hợp pháp trong chiến dịch tranh cử của 
ông Trump, và ủng hộ màn kịch hồ sơ 
Steele khét tiếng – mà ông ta biết là một 
sản phẩm ngụy tạo đầy rẫy gian dối và 
phỉ báng – là thông tin tình báo xác thực 
việc ông Trump có tội thông đồng với 
chính phủ Nga. Thành viên Đảng Dân 

Chủ hàng đầu trong ủy ban tình báo 
Hạ viện, Dân biểu Adam Schiff (Dân 
Chủ–California), và các thành viên Đảng 
Dân Chủ khác đã nhắc đi nhắc lại đến 
nỗi phát ngán rằng họ có bằng chứng kết 
luận về tội của ông Trump. Họ đã nói 
dối. Tổng thanh tra Bộ Tư pháp đã ghi 
nhận 17 trường hợp riêng biệt về hành 
vi không thỏa đáng của các viên chức. 
Không có vụ truy tố nào phát sinh từ bất 
cứ vụ nào.

Trong tất cả các thời kỳ lịch sử Mỹ 
trước thời ông Trump, đã có hai phiên 
tòa đàn hặc các tổng thống – phiên tòa 
của ông Andrew Johnson vào năm 1868 
và phiên tòa của ông Bill Clinton vào 
năm 1998. Lẽ ra cả hai phiên tòa này 
đều không nên xảy ra và cả hai đều đã 
thất bại, nhưng trong bốn năm qua, ông 
Trump đã bị đàn hặc hai lần, một lần 
vì một cuộc điện đàm với tổng thống 
Ukraine, trong đó ông hỏi liệu gia đình 
ông Biden và đặc biệt là con trai tổng 
thống đương nhiệm Hunter Biden có 
phạm pháp ở Ukraine hay không. Ông 
không thúc đẩy việc đưa ra kết luận; ông 
không yêu cầu bất kỳ lời buộc tội nào 
đối với cha con ông Biden. Đây là một lý 
do hoàn toàn không thỏa đáng để đàn 
hặc một tổng thống nhưng ông ấy vẫn bị 
đàn hặc, và bị đàn hặc trong một cuộc 
bỏ phiếu mà 49 thượng nghị sĩ, gồm cả 
một cựu ứng viên tổng thống của Đảng 
Cộng Hòa là ông Mitt Romney, đã bỏ 
phiếu cho rằng ông Trump có tội, mặc 
dù tất nhiên là ông ấy được tuyên trắng 
án. Và vào cuối nhiệm kỳ của mình, ông 
lại bị đàn hặc lần nữa vì bị cho là đã kích 
động một cuộc nổi dậy mặc dù giám 
đốc FBI đã đứng ra làm chứng rằng 
không có bằng chứng nào cho thấy ông 
Trump hoặc tổ chức chiến dịch tranh 
cử của ông hoặc chính phủ của ông có 
liên quan dưới bất kỳ hình thức nào 
đến vụ xâm phạm và hành vi phá hoại 
xảy ra tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 
06/01/2021, và ông Trump đã yêu cầu 
cũng như đề nghị tăng cường an ninh, 
nhưng điều này đã bị Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi và thị trưởng Hoa Thịnh 
Đốn Muriel Bowser từ chối.

Nhiều bằng chứng toàn diện khác 
nhau được tích lũy về hành vi của ông 
Hunter Biden thúc đẩy suy luận mạnh 
mẽ rằng ông đã thực hiện một số hành 
vi bất hợp pháp và tổng thống đã nhiều 
lần nói dối công chúng về mối liên hệ của 
chính ông với các hoạt động của con trai 
mình. Xét đến các khoản hối lộ được trả 
cho gia đình ông Biden, không có bằng 
chứng cho thấy cách hành xử chính 
thức của Hoa Kỳ đã bị thay đổi đối với 

Ukraine, Trung Quốc, hoặc các quốc gia 
khác. Nhưng có vẻ như không còn nghi 
ngờ gì nữa rằng tổng thống đương nhiệm 
và gia đình ông đã tham gia vào một 
hoạt động không chính đáng – không 
chỉ liên quan đến hành vi vi phạm pháp 
luật đáng kể của các thành viên trong gia 
đình, mà còn có vẻ như điều này đã bị 
che giấu thay vì được FBI điều tra. Tuyên 
bố về việc FBI dường như đã gợi ý cho 
Facebook rằng những cáo buộc chống 
lại ông Hunter Biden có thể là thông tin 
sai lệch của Nga và yêu cầu công ty này 
không công khai chúng là điều không 
tưởng sáu năm về trước. Nhưng dường 
như nó đã được giới chính trị Hoa Kỳ 
đón nhận như một hành động hoàn toàn 
bình thường và có thể chấp nhận được.

Có vẻ như trong cuộc bầu cử tổng 
thống năm 2020 – khi mà ông Trump 
có thể giành ưu thế trong Đại Cử Tri 
Đoàn nếu 50,000 phiếu bầu đảo ngược 
ở Pennsylvania và ở bất kỳ cặp tiểu 
bang nào trong các tiểu bang Arizona, 
Georgia, và Wisconsin –  rõ ràng là 
hàng triệu lá phiếu có khả năng đã được 
chuyển qua tay của những người không 
thể xác định được. Tất cả những điều 
này xảy ra ở các tiểu bang chiến địa nơi 
các quy tắc được thay đổi với lý do bề 
ngoài là nhằm tạo điều kiện cho việc 
bỏ phiếu trong thời kỳ đại dịch. Nhưng 
trong trường hợp của một số tiểu bang, 
trái với Hiến Pháp, những thay đổi này 
không được định ra bởi các cơ quan lập 
pháp tiểu bang mà bởi các cơ quan hành 
pháp hoặc cơ quan tư pháp tiểu bang. 
Ở mỗi một vụ trong số 19 vụ kiện được 
đưa ra để tấn công những thay đổi đáng 
ngờ đối với các quy tắc bỏ phiếu và kiểm 
phiếu này, cơ quan tư pháp – kể cả trong 
vụ kiện tổng chưởng lý Texas chống lại 
các tiểu bang chiến địa được hỗ trợ bởi 
18 tổng chưởng lý tiểu bang khác – Tối 
cao Pháp viện Hoa Kỳ, đã từ chối xét xử 
bất kỳ vụ kiện nào trong số này dựa trên 
tính đúng sai của chúng; các vụ kiện đã 
bị bác bỏ vì những lý do kỹ thuật, một số 
trong số đó khá là giả tạo.

Giờ thì chúng ta đã có, theo khiếu nại 
của các nhân viên Cục Quản lý Hồ sơ 
và Lưu trữ liên bang, cuộc đột nhập và 
chiếm giữ nhà của cựu tổng thống trong 
chín tiếng theo một lệnh khám xét được 
cho là chỉ vì tin rằng có hành vi phạm tội 
đã được thực hiện liên quan đến việc di 
dời và lưu trữ thông tin mật không đúng 
cách. Ông Trump đã luôn hợp tác với các 
nhân viên cục lưu trữ, có toàn quyền xử 
trí các tài liệu mật khi ông còn là tổng 
thống, và dù sao thì đây cũng không 
phải là một vụ án về tài liệu mật. Ông đã 

không tự mình đóng thùng bất kỳ thứ gì 
trong số này khi rời Tòa Bạch Ốc, không 
đánh dấu hoặc sử dụng sai bất kỳ tài liệu 
nào trong số này, và đã 19 tháng trôi qua 
kể từ khi ông rời nhiệm sở. Đó là một vụ 
án về việc giải quyết tài liệu. Không có 
lời biện minh nào có thể hình dung được 
cho một cuộc đột nhập giật gân như vậy 
khi không có bất kỳ tuyên bố chính đáng 
nào về hành vi sai trái nghiêm trọng – 
ngoại trừ lý giải rằng hành động đó là 
một hành động chính trị nhằm bêu xấu 
cựu tổng thống, và Đạo luật Hồ sơ Tổng 
thống không phải là một đạo luật hình 
sự. Đây chỉ là việc Đảng Dân Chủ biến 
lời phàn nàn của một thủ thư khó tính 
thành những lời ám chỉ cựu tổng thống 
đã phạm những tội ác không thể tha thứ.

Tổng thống Joe Biden đã mô tả một 
cuộc đào thoát thảm hại và đáng hổ 
thẹn khỏi Afghanistan là “một thành 
công mỹ mãn”. Tiến sĩ Anthony Fauci 
được về hưu với phẩm giá sau khi gây 
ra thiệt hại khủng khiếp cho đất nước 
với những điều vô nghĩa của ông ta – về 
việc đóng cửa các trường học, “các giọt 
bắn”, những thăng trầm của việc đeo 
khẩu trang, việc “xóa bỏ những cái bắt 
tay” – hầu hết tất cả những điều này giờ 
đây đã hoàn toàn được chứng minh là 
sai sự thật.

Sáu năm trước, không ai có thể ngờ 
rằng những những điều quá quắt này 
sẽ xảy ra, chứ chưa nói đến việc những 
thứ này sẽ được chấp nhận bởi một Hoa 
Kỳ già nua, suy thoái, mất tinh thần, 
với chính phủ liên bang nằm trong tay 
của những-kẻ-ngụy-tạo-chuyện-hoang-
đường không tôn trọng pháp luật và 
độc tài, được hoan nghênh bởi các hãng 
truyền thông chính trị đồng lõa. Đây có 
thể nào là Mỹ quốc?

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

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

Minh Ngọc biên dịch

Chuyện này có thể nào lại xảy ra ở Hoa Kỳ?

Cứu linh hồn
dân tộc trong khi nền
kinh tế lao xuống hố

THOMAS MCARDLE
 
Tối ngày 01/09, Tổng 
thống Joe Biden đã lên 
cơn thịnh nộ đầy tính 
mị dân và đảng phái cực 

độ khi đứng trước một 
Hội trường Độc lập rực ánh 

đèn đỏ kỳ quái ở Philadelphia, với các sĩ 
quan Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đứng 
nghiêm trang được tận dụng làm đạo cụ 
chính trị.

Bài diễn văn của tổng thống, công 
kích ông Donald Trump và “Đảng Cộng 
Hòa ủng hộ MAGA” là mối đe dọa đối 
với “chính các giá trị nền tảng của nền 
cộng hòa của chúng ta”, đã được Tòa 
Bạch Ốc tâng bốc trước đó như một sự 
phản ánh đúng mực về linh hồn nước 
Mỹ. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử Hoa 
Kỳ, linh hồn của đất nước này đều liên 
quan đến ngành công nghiệp tư nhân – 
còn bài diễn văn này lại tìm cách khiến 
sự chú ý của công chúng chệch ra khỏi 
tình hình kinh tế ảm đạm trong nhiệm 
kỳ tổng thống của ông Biden và đảng của 
ông – vốn chiếm đa số ghế với tỷ lệ sát 
sao tại lưỡng viện Quốc hội.

Ông Alexis de Tocqueville, phái viên 
chính phủ Pháp, người có chuyến công 
du nổi tiếng đến một Hoa Kỳ non trẻ 
trong nửa đầu thế kỷ 19, đã nhấn mạnh 
tầm quan trọng cá nhân của chủ nghĩa 
tư bản đối với dân chúng Mỹ.

“Tôi thực sự không biết đất nước nào 
mà lòng ham mê tiền bạc lại chiếm giữ 
một vị thế mạnh mẽ hơn trong tình cảm 
con người, và là nơi thể hiện sự khinh 
miệt sâu sắc hơn đối với thuyết về tài sản 
bình quân vĩnh viễn,” ông viết vào năm 
1835. Theo đuổi lợi ích kinh tế tư nhân 
đã khiến người Mỹ trở thành “vô số công 
dân có kỷ luật, ôn hòa, chừng mực, thận 
trọng, và tự chủ”. Và “Thay vì tuân theo 
những dục vọng hừng hực trước mắt 
của mình một cách mù quáng,” ông lập 
luận rằng người Mỹ điển hình “đã học 
được nghệ thuật chống lại dục vọng và 
đã quen với việc dễ dàng hy sinh niềm 
vui nhất thời cho những lợi ích vĩnh cửu 
của cả cuộc đời mình.” Hơn nữa, đất 
nước này là “dân tộc tự do nhất và văn 
minh nhất” thế giới, và hơn thế nữa đây 
là quốc gia mà “ảnh hưởng của tôn giáo 
là lớn nhất.”

Với lạm phát duy trì ở mức cao nhất 

trong gần 40 năm và suy thoái chỉ mới 
bắt đầu tấn công, tổng thống nói với 
chúng ta rằng điều hủy diệt linh hồn 
nước Mỹ không phải là nền kinh tế tồi 
tệ như vậy; không phải là tỷ lệ tội phạm 
cao chót vót, lại càng không phải là một 
biên giới mở toang cửa. Mà đó là hơn 74 
triệu cử tri của ông Trump, những người 
đã cố gắng “quay lùi lại với một nước Mỹ 
mà không có quyền lựa chọn, không có 
quyền riêng tư, không có quyền tránh 
thai, không có quyền kết hôn với người 
mình yêu.”

Nói cách khác, linh hồn của nước Mỹ 
hoàn toàn là về việc hợp pháp hóa phá 
thai trong suốt chín tháng thai kỳ, như 
được mô tả trong vụ kiện đồng hành 
với vụ Roe năm 1973, là vụ Doe kiện 
Bolton: “Việc đánh giá y tế có thể được 
thực hiện dựa trên tất cả các yếu tố thể 
chất, tình cảm, tâm lý, gia đình, và tuổi 
của người phụ nữ… Điều này cho phép 
bác sĩ chăm sóc có quyền hạn mà anh ta 
cần để đưa ra đánh giá y tế tốt nhất của 
mình. Và quyền hạn đó là vì lợi ích, chứ 
không phải vì điều bất lợi cho thai phụ.” 
Nói cách khác, đứa trẻ chưa sinh ra đời 
sẽ bị trừng phạt. Phán quyết hồi tháng 
Sáu của vụ Dobbs [kiện Jackson] đã lật 
ngược điểm tối hậu này của chủ nghĩa 
đế quốc tư pháp, vốn là một trong những 
chế độ pháp lý về phá thai cực đoan nhất 
thế giới.

Rõ ràng là linh hồn chung của nước 
Mỹ đòi hỏi phải chấp nhận rằng sự bảo 
vệ của Tu chính án thứ 14 trước một nhà 
nước tước đoạt “cuộc sống, quyền tự do, 
hoặc tài sản của bất kỳ người nào, mà 
không có thủ tục pháp lý chính đáng” 
bằng cách nào đó mở rộng thành “những 
lựa chọn riêng tư cho thấy niềm tin và 
bản sắc riêng” và rằng, điều này, đến 
lượt nó, “buộc đưa ra kết luận rằng các 
cặp đồng tính có thể thực hiện quyền kết 
hôn,” như phán quyết của vụ Obergefell 
[kiện Hodges]. Và tất cả đều bắt nguồn 
từ lập luận kỳ quặc “tập hợp các quyền 
phái sinh từ các quyền khác” vốn là nền 
tảng của phán quyết Griswald năm 1965 
phát hiện ra một quyền tránh thai theo 
Hiến Pháp ẩn chứa trong câu chữ.

Một ngày đẹp trời nào đấy liệu Tối cao 
Pháp viện – chín nhà thông thái tài trí 
siêu việt không được bầu chọn mà chúng 
ta đã trao quyền lực trọn đời cho họ để 
giải quyết những vấn đề khó khăn nhất 

của chúng ta – sẽ phán rằng “quyền kết 
hôn với người mình yêu” của người Mỹ 
được áp dụng nếu quý vị yêu hai người, 
bất luận họ cùng hay khác giới? Quay trở 
lại những năm 70, có một bản hit số một 
nói về tình huống khó xử đó: “Có một 
người đàn ông khác mà em cần và em 
yêu,” theo lời bài hát này, “nhưng điều đó 
không có nghĩa là em yêu anh ít hơn… 
chỉ là có một khoảng trống trong em mà 
chỉ có anh ấy mới có thể lấp đầy.” (Hoặc 
chỉ có quy trình tố tụng thích đáng mới 
có thể lấp đầy.)

Liệu họ có phán quyết “quyền được 
kết hôn với người mình yêu” dành cho 
cả  những người đàn ông độ tuổi 50 
“yêu” thanh thiếu niên hoặc tuổi vị 
thành niên không? Nghe có vẻ như một 
câu hỏi lố bịch, nhưng hôn nhân đồng 
giới cũng như vậy trước khi người Hà 
Lan hợp pháp hóa nó hồi năm 2001. Và 
nếu xét đến hồ sơ của vị Thẩm phán Tối 
cao Pháp viện mới nhất Ketanji Brown 
Jackson, có lẽ chính bà ấy sẽ là người viết 
ý kiến này.

Ông Joe Biden đã sử dụng từ “dân 
chủ” 31 lần trong một bài diễn văn dài 
dưới 25 phút. Nhưng dân chủ chính 
là điều mà “Đảng Cộng Hòa ủng hộ 
MAGA” – mà ông tuyên bố là đang dí 
“một con dao găm vào cổ họng nền dân 
chủ của chúng ta”– bảo vệ: cho phép các 
dân biểu có trách nhiệm và được người 
dân bầu ra quyết định những vấn đề khó 
khăn mà chỉ mới trở thành vấn đề trong 
vài thập niên qua.

Người dân Mỹ có toàn quyền sửa đổi 
Hiến Pháp của chúng ta để biến việc 
phá thai, ngừa thai nhân tạo, hôn nhân 
đồng giới, và bất cứ điều gì khác trở 
thành một quyền theo luật liên bang. 
Và nếu quy trình sửa đổi này – đòi hỏi 
cần có 3/4 thành viên trong cơ quan lập 
pháp của các tiểu bang ủng hộ – là quá 
khó, thì họ có thể sửa đổi Hiến Pháp 
để làm cho quy trình này dễ dàng hơn. 
Đảng Dân Chủ lẽ ra đã có thể làm điều 
dân chủ này và dành ba thập niên qua 
để kêu gọi cho mỗi điều đó thôi, và họ có 
thể sẽ thành công. Nhưng thay vào đó, 
họ lại tập trung vào việc loại bỏ những 
nhân vật được đề cử vào Tối cao Pháp 
viện của Đảng Cộng Hòa như các thẩm 
phán Robert Bork, Clarence Thomas, và 

Brett Kavanaugh.
Năm 1920, Hiến Pháp được sửa đổi 

để cấp cho phụ nữ quyền bỏ phiếu. Kể 
từ đó, không có sửa đổi nào giải quyết 
những thay đổi xã hội, bất chấp những 
cuộc cách mạng về giới tính và công 
nghệ trong vài thập niên qua. Các chính 
trị gia Đảng Dân Chủ mong việc này 
diễn tiến theo cách đó vì để Tối cao 
Pháp viện thực hiện những gì họ yêu 
cầu đồng nghĩa với việc sẽ có những 
thay đổi rốt ráo hơn trong luật, và 
không phải bảo vệ quyền bỏ phiếu theo 
cách này hoặc quyền bỏ phiếu của các 
cử tri của họ.

Theo ông Biden, “lịch sử cho chúng 
ta biết rằng lòng trung thành mù quáng 
với một nhà lãnh đạo duy nhất và sự 
sẵn sàng tham gia vào bạo lực chính trị 
là thứ kết liễu nền dân chủ này.” Nhưng 
Đảng Dân Chủ đã biến nhà hoạt động tư 
pháp trở thành lãnh đạo duy nhất của 
họ, và hồi tháng Bảy, một người đàn ông 
26 tuổi đã đi 3,000 dặm từ California với 
ý định ám sát một Thẩm phán của Tối 
cao Pháp viện không đủ năng động theo 
ý muốn của anh ta.

Như ông Tocqueville đã công nhận 
gần hai thế kỷ trước, tự do kinh tế là 
những gì quý vị tìm thấy khi nhìn vào 
linh hồn nước Mỹ. Vào một thời điểm 
kinh tế khó khăn chưa từng thấy kể từ 
sau vụ lộn xộn do cựu Tổng thống Jimmy 
Carter để lại, thì cả người tuyển dụng lao 
động và người lao động sẽ được phục vụ 
tốt hơn nếu Hiến Pháp của chúng ta hoạt 
động như các nhà kiến tạo hiến pháp dự 
định – và nếu tổng thống hiện tại không 
phỉ báng hàng chục triệu người Mỹ đã bỏ 
phiếu chống lại ông để đánh lạc hướng 
công chúng ra khỏi các khoản chi tiêu 
phóng túng dẫn đến lạm phát của ông, 
chỉ bởi họ không cùng quan điểm phi 
dân chủ của Đảng Dân Chủ.

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

Ông Thomas McArdle từng là người 
soạn diễn văn tại Tòa Bạch Ốc cho Tổng 
thống George W. Bush. Ông viết cho 
IssuesInsights.com.
 
An Nhiên biên dịch

Tiếp theo từ trang 1
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Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden diễn thuyết bên ngoài Công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập ở Philadelphia, Pennsylvania, 
hôm 01/09/2022.

Các nhà hoạt động 
biểu tình bên ngoài 
thượng viện ở Trụ 
sở lập pháp Tiểu 
bang Indiana trong 
một phiên họp đặc 
biệt tranh luận về 
việc cấm phá thai ở 
Indianapolis, Indiana, 
hôm 25/07/2022.

CHENEY ORR/REUTERS
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ROGER L. SIMON 
 
Ai đó có thể trợ giúp một 

văn sĩ trinh thám đã về 
hưu non không? Tôi 
đã viết tám cuốn tiểu 

thuyết trinh thám nhưng 
không thể xác định chính 

xác ai là người đã viết bài diễn văn đêm 
01/09/2022 của Tổng thống Joe Biden.

Đó có phải là sử gia từng đoạt giải 
Pulitzer John Meacham không? Hay là 
Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Ron 
Klain? Hay ai đó đang làm việc bí mật 
cho Thánh chiến Hồi giáo nóng lòng 
tạo ra một cuộc xung đột lớn ở đất 
nước của chúng ta chăng?

Chuyện này nghe có vẻ điên rồ, 
nhưng theo những lời diễn văn đó, thì 
giả thuyết sau cùng dường như không 
phải là không khả dĩ.

Lịch sử cần biết ai đã viết bài hùng 
biện đầy cảm động và “đoàn kết” như 
“Đảng Cộng Hòa ủng hộ MAGA (Make 
America Great Again : Khôi phục nước 
Mỹ) đã đưa ra lựa chọn của họ. Họ nuôi 
dưỡng phẫn nộ. Họ vươn lên nhờ hỗn 
loạn. Họ sống không phải dưới ánh 
quang huy của sự thật mà là trong bóng 
đêm của sự dối trá.”

Và “Donald Trump cũng như Đảng 
Cộng Hòa ủng hộ MAGA đại diện cho 
một chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa 
chính các giá trị nền tảng của nền cộng 
hòa của chúng ta.”

Ai đó cần phải ngả mũ chào đi 
nào. Rốt cuộc, ai cũng biết rằng ông 
Peter Robinson đã từng viết, “Ông 
Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường đó 
đi.” Ông ta đã nhận được công trạng 
rất xứng đáng cho điều đó. Còn ai đứng 
đằng sau những tuyên bố đầy tính khai 
sáng và hướng tới tương lai này của 
ông Biden vậy?

Chúng ta biết, rõ ràng đó không 
phải là bản thân tổng thống vì ông 
ấy rất vui khi “mượn” lời của những 
người khác từ thời ở trường luật xa 
xưa và vẫn tiếp tục theo truyền thống 
đó – sau khi hứa hẹn với khoa trưởng 
của mình là ông sẽ không bao giờ gian 
dối nữa – bằng cách đánh cắp các bài 
diễn văn của ông Neil Kinnock và ông 
Robert F. Kennedy, trong số những 
người khác.

Giờ đây, trong tình trạng lẩm cẩm 
quá mức, ông Biden gần như không thể 
tự viết cho mình những bài diễn văn. 
Vậy ai đã viết bài diễn văn đó?

Và khi chúng ta nói về ông ấy, ai 
đã thiết kế bối cảnh kỳ quái, tối tăm 
phía sau ông ấy từ một bộ phim kinh 
dị B-Roger Corman những năm 60 
nào đó với hai sĩ quan Thủy quân Lục 
chiến đứng hai bên một cách nghiêm 
trọng như vậy?

Mục đích của cả bài diễn văn lẫn 
bối cảnh này rõ ràng là để kích động, 
để đẩy các đối thủ của ông ta ra đường, 
và gây rắc rối, từ đó thu hút sự ủng hộ 

cho phía “cao quý hơn” của ông ta và 
dẫn đến sự tuyệt chủng của cái gọi là 
“những kẻ sa đọa”, tất cả hàng chục 
triệu người. 

Sự tương đồng giữa sự kiện này và 
các sự kiện ngày 06/01 không thể hiển 
nhiên hơn.

May mắn thay, không có nhiều 
người theo dõi bài diễn văn này. Ngay 
cả các kênh tin tức, vốn chỉ chạy theo 
lợi nhuận và giả đò tuân theo các quy 
định về “thời lượng bình đẳng,” vẫn 
duy trì chương trình bình thường của 
họ. Ngoài ra, hôm đó là đêm bóng đá 
của các trường đại học cộng với Giải 
quần vợt Mỹ Mở rộng, mà tôi đã xem, 
bất chấp (theo quan điểm của tôi) rất 
nhiều lời tán dương dành cho Serena 
Williams và sự vắng mặt của siêu sao 
quần vợt Novak Djokovic (do Biden và 
cộng sự áp đặt).  

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải 
biết ai đang mớm lời cho các nhà lãnh 
đạo của chúng ta. Điều này đặc biệt 
đúng bởi vì hiện nay chúng ta đang 
ở trong một thời đại được mô tả là 
“Brezhnev quá cố” với một vị tổng 
thống có năng lực trí tuệ giống như 
tổng bí thư Liên bang Xô viết Leonid 
Brezhnev lẩm cẩm.

Đây có thể là chủ đề của một tấn hài 
kịch đen tuyệt vời nào đó. Chủ đề này 
vốn dĩ dành cho người Anh, bắt chước 
người Nga. Tôi thực sự giới thiệu vở 
kịch Cái chết của Stalin (The Death of 

Stalin), nếu quý vị chưa xem, với những 
câu dí dỏm như, “Tôi không thể nhớ 
nổi ai còn sống và ai đã mất.”

Nhưng đối với người dân Mỹ chúng 
ta, đó không còn là chuyện đùa nữa. Tôi 
vẫn muốn biết ai đã mớm những lời lẽ 
ác độc, đầy kích động đó cho cái miệng 
quá ư là dễ dãi của ông Biden.

Đó có phải là người đồng sự John 
Meacham đến từ Nashville của chúng 
ta, như ông Michael Patrick Leahy đã 
khẳng định, trên chương trình radio 
địa phương mà tôi xuất hiện hàng 
tuần không? Cho đến nay ông ta là 
nghi phạm số một bởi vì trước đó ông 
ấy đã từng soạn các bài diễn văn cho 
ông Biden.

Nhưng cho đến giờ, chúng ta không 
có bằng chứng chắc chắn rằng chính 
ông ấy đã viết bài diễn văn này và, như 
trong chương trình truyền hình trước 
đó, người đích thực soạn bài diễn văn 
đó cũng chưa bước ra. 

Tôi viết bài này với tư cách là một 
người không quá xa lạ với ngành viết 
diễn văn chính trị. Tôi đã viết một vài 
lần cho các chính trị gia quốc gia mà 
tôi thực sự đồng thuận. Lúc đầu việc 
này rất thú vị, nhưng tôi sẽ không 
khuyến khích việc này. Mớm những 
lời lẽ mất uy tín vào miệng những 
người khác không hẳn là cách tốt nhất 
–  hoặc trung thực nhất – để quý vị 
phải tốn thời gian.

Và chẳng phải tất cả chúng ta đều 
muốn các chính trị gia chịu khó và tự 
viết các bài diễn văn của họ? Tôi biết 
điều đó rất khó và tốn thời gian, nhưng 
như thế thì nhiều khả năng là chúng 
ta sẽ biết họ thực sự nghĩ gì, chứ không 
phải những người chấp bút cho họ nghĩ 
họ nên nghĩ gì. Và ai biết được – bằng 
cách đó, chúng ta có thể có được nhiều 
vị Thủ tướng Churchill và nhiều vị 
Tổng thống Lincoln, một sự cải thiện 
đáng kể so với đội ngũ hiện tại.

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

Ông Roger L. Simon là một tiểu 
thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà 
biên kịch được đề cử giải Oscar, người 
đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên 
tập viên chính cho The Epoch Times. 
Những cuốn sách gần đây nhất của 
ông là tiểu thuyết viễn tưởng “The 
GOAT” (Con DÊ) và sách phi hư cấu 
“I Know Best: How Moral Narcissism 
Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t 
Already” (Tôi Biết Rõ Nhất: Sự Ích Kỷ 
về Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền Cộng 
Hòa của Chúng Ta Như Thế Nào, Nếu 
Điều Đó còn Chưa Xảy Ra). Quý vị có 
thể tìm thấy ông trên GETTR và Parler 
tại @rogerlsimon.
 
Khánh Ngọc biên dịch
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Truyện trinh thám hiện đại: Ai đã chấp bút bài diễn 
văn thời Brezhnev cho Tổng thống Biden vậy?

Suy tim là
tình trạng tim mất 

khả năng co bóp và 
không thể thực hiện 

được chức năng 
bơm máu. 

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

HEALTH 1+1 

T
heo báo cáo năm 2020 của 
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, 
từ năm 2009 đến năm 2012, 
ước tính có khoảng 5.7 triệu 
người Mỹ trên 20 tuổi bị bệnh 

suy tim, và con số này đã tăng lên 6.2 
triệu từ năm 2013 đến năm 2016. Đây 
là một sự gia tăng đáng kể về số lượng 
bệnh nhân suy tim.

Suy tim có thể ảnh hưởng đến mọi 
lứa tuổi từ già đến trẻ với tỷ lệ tử vong 
cao hơn nhiều loại ung thư cộng 
lại. Có một số triệu chứng 
điển hình của suy tim, và 
khi bệnh nhân xuất hiện 
cùng lúc ba trong số các 
triệu chứng đó thì tình 
trạng suy tim đã đến mức 
báo động. 

Tim là cơ quan chịu trách 
nhiệm bơm máu chứa oxy và 
chất dinh dưỡng đi khắp cơ 
thể. Suy tim là tình trạng tim 
mất khả năng co bóp và không 
thể thực hiện được chức năng 
bơm máu. 

Theo Tiến sĩ Lưu Trung 
Bình, là bác sĩ tim mạch kiêm 
giám đốc phòng khám Vũ Bình tại Đài 
Loan, có 3 nguyên nhân chính làm giảm 
khả năng co bóp cơ tim.

3 nguyên nhân chính của bệnh 
suy tim 
1. Cao huyết áp: Đây là nguyên nhân 
phổ biến nhất của bệnh suy tim. Cao 
huyết áp trong thời gian dài khiến tim 
kém linh hoạt, dẫn đến chức năng tâm 
trương suy giảm và các triệu chứng suy 
tim xuất hiện.

2. Các bệnh động mạch vành: Bao gồm 
nhồi máu cơ tim và cơn đau thắt ngực do 
thiếu máu cơ tim. Khi các động mạch vành 
cung cấp máu nuôi dưỡng tim bị hẹp hoặc 
tắc nghẽn, sức co bóp của tim sẽ giảm.

3. Bệnh van tim: Các van tim không 
hoạt động tốt cũng làm giảm sức co bóp 

của tim.
Các nguyên nhân khác bao gồm bệnh 

tiểu đường và uống quá nhiều rượu.
Theo Tiến sĩ Lưu, bệnh suy tim 

không giới hạn lứa tuổi. Đối với bệnh 
nhân ở độ tuổi 20 và 30, bệnh van tim 
hoặc viêm cơ tim thường là nguyên 
nhân; đối với bệnh nhân ở độ tuổi 40 
và 50, các vấn đề về động mạch vành là 
nguyên nhân phổ biến; và sau 60 tuổi, 
thoái hóa do tuổi tác và vôi hóa van tim 
là nguyên nhân chính.

Bệnh nhân cao huyết áp và/hoặc 
bệnh tim (bao gồm cả lão hóa 

tim), người già, người béo phì 
và bệnh nhân tiểu đường là 
những nhóm có nguy cơ 
cao bị bệnh suy tim. Ngày 
nay, hầu hết mọi người 
có lối sống không điều 

độ, thường ăn nhiều thực 
phẩm qua chế biến với nhiều 

dầu, nhiều đường và muối, 
thiếu tập thể dục nói chung. 
Vì vậy, bệnh nhân cao huyết 
áp và/hoặc lão hóa tim ngày 
càng trẻ tuổi hơn, và béo phì 
và tiểu đường càng ngày càng 
phổ biến. 

Suy tim cấp tính và suy tim
kinh niên
Bệnh nhân suy tim cấp tính có thể khỏe 
mạnh vào một ngày nào đó, nhưng lại 
đột ngột khó thở vào ngày hôm sau và 
rơi vào trạng thái hôn mê huyết áp thấp. 
Họ cần nhập viện vào phòng săn sóc đặc 
biệt ngay lập tức. Nguyên nhân thường 
do nhồi máu cơ tim hoặc viêm nội tâm 
mạc nhiễm khuẩn.

Trong trường hợp suy tim kinh 
niên, người bệnh từ từ cảm thấy sự khó 
thở và mệt mỏi tăng dần. Ví dụ, nếu 
bệnh nhân cao huyết áp thường xuyên 
không kiểm soát tốt huyết áp, các chức 
năng tim của sẽ dần kém đi.

Theo Tiến sĩ Lưu, bất kể tình huống 
nào, chỉ cần bệnh nhân cảm thấy thở 
khò khè, phù nề, mệt mỏi ngày càng 

42.3 
PHẦN TRĂM
Theo một bài báo năm 
2017 trên tập san y khoa 
Circulation, tỷ lệ tử vong ở 
bệnh nhân suy tim sau 30 
ngày nhập viện là 10.4%, sau 
một năm là 22%, và sau 
năm năm là 42.3%.

tăng thì nên đi khám ngay, vì các triệu 
chứng này là do các vấn đề về tim ở 1/3 
số trường hợp. 

Đối với những người trên 60 tuổi, chỉ 
cần họ thường xuyên cảm thấy khó thở 
kéo dài hơn một tháng thì nên [đi khám 
để] đánh giá chức năng tim.

Những người ở độ tuổi 70 và 80 đi bộ 
chậm hơn trước và cảm thấy khó thở sau 
khi đi bộ ngắn cũng có thể bị suy giảm 
chức năng tim. Những người này nên 
đi khám tim mạch càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, sự lão hóa của tim cũng có 
thể gây suy tim. Hiện nay, số tuổi của 
bệnh nhân bị lão hóa tim ngày càng trẻ 

Suy tim
Nguyên nhân, triệu chứng sớm và cách phòng ngừa

Xem tiếp trang 30

Các triệu chứng suy tim thường gặp 
Khi tim bị suy, máu chứa oxy không được cung cấp đầy đủ cho các cơ quan, 
dẫn đến tình trạng thiếu oxy mô, từ đó có thể gây ra các triệu chứng sau:

• Chóng mặt do thiếu oxy.
• Phù phổi do giảm trao đổi khí hoặc phổi không có khả năng đưa máu 

dồi dào oxy đến tim một cách thích hợp, từ đó khiến người bệnh cảm 
thấy khó thở.

• Chân tay lạnh, tê và yếu.
• Hấp thu kém tại dạ dày và ruột.
• Thận cần một phần năm lưu lượng máu của toàn bộ cơ thể để lọc các 

chất độc. Khi lượng máu cung cấp cho thận không đầy đủ, lượng nước 
tiểu sẽ ít hơn, các chức năng của thận cũng trở nên kém đi.

• Suy tim nặng có thể khiến gan lưu thông [máu] kém, dẫn đến gan to và 
ảnh hưởng đến các chức năng của gan.

• Mặc dù suy tim khiến các triệu chứng xuất hiện khắp cơ thể, nhưng có 
3 triệu chứng điển hình là thở khò khè, phù nề (sưng tấy) và mệt mỏi.

Bệnh nhân cao huyết áp 
và/hoặc bệnh tim (bao 

gồm cả lão hóa tim), người 
già, người béo phì và bệnh 
nhân tiểu đường là những 
nhóm có nguy cơ cao bị 

bệnh suy tim.
JCOMP VIA FREEPIK.COM
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Tổng thống Joe Biden diễn thuyết bên ngoài Công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm 01/09/2022.
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Mật ong giúp vết thương mau lành 
Tất nhiên, mật ong Manuka có thể 
được sử dụng nhiều hơn là chữa lành 
vết thương. Trung tâm Y tế Đại học 
Maryland báo cáo rằng mật ong có thể 
được dùng để làm giảm viêm thanh 
quản, đau họng, viêm họng và ho. Mật 

ong cũng đã được sử dụng trong 
y học dân gian và y học 

Ayurveda để trợ giúp tiêu 
hóa, giảm táo bón, và làm 
dịu chứng trào ngược 
acid dạ dày thực quản. 

Đương nhiên, bạn 
không nên sử dụng 

mật ong để điều trị bệnh 
khi chưa có sự hướng dẫn 

của chuyên gia y tế đáng tin 
cậy. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì 
nữa, mật ong nguyên chất có hiệu quả 
cao trong việc đem lại sức khỏe tối ưu.

Với tất cả các nhãn hiệu và chủng 
loại khác nhau, làm cách nào để 
biết nên chọn loại mật ong nào?
Các chuyên gia về sức khỏe tự nhiên 
dường như đều đồng ý: tốt nhất nên 
chọn mật ong hữu cơ thô, chưa lọc, có 

sẵn trong các cửa hàng thực phẩm tốt 
cho sức khỏe và cửa hàng trực tuyến. 
Tất nhiên, mật ong Manuka được xem 
là nữ hoàng của các loại mật ong tốt cho 
sức khỏe và rất đáng để chi thêm. Tuy 
nhiên mật ong thô tại địa phương có 
thể hiệu quả trong nhiều trường hợp.

Hãy tránh sử dụng mật ong "siêu 
thị" tinh chế; nhiều loại chứa kháng 
sinh và (ngạc nhiên!) là xi-rô bắp chứa 
lượng fructose cao. Ngoài ra, phấn ong 
đã được loại bỏ. Ngược lại, mật ong 
nguyên chất hữu cơ vẫn giữ được tất 
cả các vitamin, chất dinh dưỡng, chất 
chống oxy hóa và phấn hoa.

Ngoài các đặc tính kháng khuẩn 
mạnh mẽ và được xem là một phương 
pháp điều trị tại nhà an toàn và đáng 
tin cậy cho các bệnh nhẹ, mật ong 
nguyên chất là một sự thay thế tuyệt 
vời cho đường trắng tinh luyện. Vì 
vậy, điểm mấu chốt, hãy luôn tìm mật 
ong nguyên chất – và mua loại ở địa 
phương khi có thể được.

Bài viết trên được xuất bản lại từ 
NaturalHealth365
Thu Anh biên dịch

KAREN SANDERS 

Vấn đề mầm bệnh kháng kháng sinh 
đã trở thành mối lo lắng cho cộng đồng 
y khoa, khiến các nhà nghiên cứu phải 
làm việc cật lực hơn nữa để tìm ra giải 
pháp. Nhưng một số nghiên cứu làm 
dấy lên hy vọng rằng mật ong Manuka 
có thể là chìa khóa để chống lại tụ cầu 
vàng kháng methicillin (methicillin-
resistant Staphylococcus aureus) 
và các chủng kháng thuốc khác.

Trong một nghiên cứu được thực 
hiện tại Đại học Cardiff Metropolitan 
và được công bố vào năm 2012 trên tập 
san Microbiology, các nhà nghiên cứu 
đã tiến gần hơn đến việc tìm hiểu cơ 
chế mà mật ong ức chế sự hình thành 
màng sinh học của nhóm vi khuẩn 
khó điều trị – và giúp làm sạch các vết 
thương kinh niên.

Mật ong Manuka nhanh chóng 
tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 
mật ong Manuka được sản xuất ở New 
Zealand và Úc Châu có khả năng tấn 
công một loại vi khuẩn phổ biến là 
Streptococcus pyogenes. Loại vi khuẩn 
này thường gây ra các bệnh nhiễm 
trùng kinh niên cũng như phá hủy các 
mảnh da cấy ghép. Trên thực tế, chỉ 
cần mật ong nồng độ vừa phải cũng đã 
có thể để tiêu diệt 85% màng sinh học 
trong đĩa Petri trong vòng hai giờ.

Và Streptococcus pyogenes không 
phải là mầm bệnh duy nhất nhạy cảm 
với mật ong. Nhiều nghiên cứu đã 
chứng minh rằng mật ong Manuka có 
khả năng kháng virus, kháng nấm và 
80 loài vi khuẩn khác nhau – bao gồm 
E. coli, trực khuẩn mủ xanh và tụ cầu 
vàng kháng methicillin. Nhóm nghiên 

cứu lưu ý rằng không có trường hợp 
nào về bất kỳ loại vi khuẩn kháng mật 
ong nào được ghi nhận.

Các tác giả nhận thấy rằng mật ong 
vừa rẻ hơn vừa an toàn hơn các loại 
thuốc thông thường. Họ đã kêu gọi sử 
dụng mật ong như một liệu pháp bổ 
sung kết hợp với thuốc kháng sinh.

Mật ong Manuka không chỉ 
điều trị nhiễm trùng do vi 
khuẩn, mà còn có thể ngăn 
ngừa nhiễm khuẩn ngay từ đầu
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 
mật ong phá vỡ sự tương tác giữa S. 
pyogenes và một loại protein gọi là 
fibronectin, tồn tại trên bề mặt của 
các tế bào bị tổn thương. Fibronectin 
hoạt động như một chất cố định hoặc 
keo, cho phép vi khuẩn dính vào vết 
thương. Mật ong phá vỡ liên kết của hai 
loại fibronectin khác nhau, Sof và Sfbl.

Nhưng mật ong không phải chỉ có 
thể chống nhiễm trùng và chữa lành 
vết thương lâu năm. Theo nghiên cứu 
được trình bày năm 2014 tại cuộc họp 
lần thứ 247 của Hiệp hội Hóa học Hoa 
Kỳ, mật ong cũng sử dụng hydrogen 
peroxide, tính axit, chất chống oxy hóa 
flavonoid và polyphenol – chẳng hạn 
như axit caffeic, axit p-coumaric và 
axit ellagic – để ức chế vi khuẩn.

Ngoài ra, mật ong còn có hiệu ứng 
thẩm thấu, trong đó tỷ lệ đường cao 
hút nước từ các tế bào vi khuẩn, làm 
mất nước và sau đó tiêu diệt chúng. 
Để hình thành màng sinh học, vi 
khuẩn sử dụng một hệ thống liên lạc 
được gọi là cảm biến đại biểu. Mật ong 
hoạt động như một chất gây nhiễu tín 
hiệu, làm gián đoạn hệ thống này, từ 
đó ngăn không cho màng sinh học 
phát triển.

JCOMP VIA FREEPIK.COM
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Mật ong 
Manuka có 
tác dụng 
kháng virus, 
kháng nấm 
và 80 loài vi 
khuẩn khác 
nhau. 

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

Hiện nay, số tuổi 
của bệnh nhân bị 
lão hóa tim ngày 

càng trẻ hơn. Vì vậy, 
người trung niên 

cũng nên chú ý đến 
tim của mình.

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

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

Mật ong Manuka:
Không chỉ đánh bại vi 
khuẩn kháng thuốc

Suy tim: Nguyên nhân, triệu chứng sớm và cách phòng ngừa

hơn. Vì vậy, người trung niên cũng nên 
chú ý đến tim của mình, nếu họ dễ bị hụt 
hơi sau khi đi bộ hoặc sau một số hoạt 
động nhẹ, kéo dài hơn một tháng.

Những cách dự phòng suy tim
Suy tim là căn bệnh có tỷ lệ tử vong 
cao. Theo một bài báo năm 2017 trên 
tập san y khoa Circulation, tỷ lệ tử 
vong ở bệnh nhân suy tim sau 30 ngày 
nhập viện là 10.4%, sau một năm là 
22%, và sau năm năm là 42.3%.

Tỷ lệ tử vong này cao hơn so với 
nhiều loại ung thư như ung thư vú, đại 
trực tràng, ung thư da và tuyến tiền liệt.

Vì vậy, người bệnh suy tim phải 
chú ý chăm sóc sức khỏe tim mạch để 
tránh tái phát khiến tình trạng bệnh 
trở nên trầm trọng hơn. 

Gần một phần ba lượng máu của cơ 
thể tập trung ở hông, đùi và bắp chân 
nên những người bị suy tim có xu hướng 
bị phù chi dưới và tuần hoàn kém, thậm 
chí có thể có huyết khối tĩnh mạch. 
Các bài tập chân có thể làm tăng lưu 
thông [máu] ở phần dưới cơ thể, từ đó 
kích thích sự lưu thông [máu] của toàn 
bộ cơ thể, và do vậy cũng có thể ngăn 
ngừa huyết khối tĩnh mạch và phù nề.

Tiến sĩ Lưu nhấn mạnh rằng, chức 
năng quan trọng của tim là giữ cho 
tuần hoàn của cơ thể liên tục. Vì vậy, 
bệnh nhân suy tim cần phải tuân theo 
phác đồ điều trị của bác sĩ thật nghiêm 
túc để dự phòng bệnh suy tim tái phát. 

Financing Your World with Esteem Mortgage

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

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

ESTEEM MORTGAGE | PURCHASE & REFINANCE
CHO VAY TIỀN MUA NHÀ

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

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

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

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

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

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

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

Tiếp theo từ trang 29

Your Ad Here
Contact:

(626) 618-6168
(714) 356-8899

Bệnh nhân suy tim cần lưu ý
• Uống thuốc đều đặn: Những bệnh nhân 

này nên được điều trị một cách thường 
xuyên. “Đây là điều quan trọng nhất, vì 
một số bệnh nhân thực sự không uống 
thuốc đúng giờ,” Tiến sĩ Lưu cho hay.

• Kiểm tra cân nặng mỗi ngày: Họ nên duy 
trì cân nặng bình thường, vì cân nặng 
tăng hoặc giảm nhiều trong một thời 
gian ngắn không phải là dấu hiệu tốt.

• Gặp bác sĩ ngay khi bị cảm lạnh: Gần 
một nửa số ca suy tim tái phát là do 
cảm lạnh. Vì vậy, người bệnh nếu có 
biểu hiện cảm thì nên đi khám càng 
sớm càng tốt để tránh suy tim tái phát.

• Hạn chế nước và muối: Bệnh nhân suy 
tim dễ bị phù nề do thải nước kém. Vì 
vậy, họ nên tiêu thụ ít nước và muối 
hơn thông thường, và tránh ăn quá 
nhiều thực phẩm kích thích hoặc thực 
phẩm đông lạnh. Nên tránh uống quá 
nhiều nước cùng một lúc. Thay vào đó, 
nên nhấp một ngụm và giữ trong tám 
giây, sau đó hẵng nuốt. Nếu không 
cảm thấy khát sau một vài ngụm, bạn 
nên ngừng uống.

• Thực hiện các bài tập aerobic thích 
hợp như đi bộ và đạp xe, miễn là 
không quá sức. 

Health 1+1 là nền tảng thông 
tin y tế và sức khỏe Trung Quốc 
có uy tín nhất ở hải ngoại. Thứ 
Ba đến thứ Bảy hàng tuần, từ 9 
đến 10 giờ sáng theo giờ chuẩn 
miền Đông trên truyền hình và 
trực tuyến, chương trình gồm 
có những thông tin mới nhất về 
virus corona, phòng ngừa, điều 
trị, nghiên cứu khoa học và chính 
sách, cũng như bệnh ung thư, 
bệnh kinh niên, sức khỏe tình 
cảm và tinh thần, miễn dịch, bảo 
hiểm y tế, và các khía cạnh khác 
để cung cấp cho quý vị sự chăm 
sóc, trợ giúp đáng tin cậy và chu 
đáo. Online: EpochTimes.com/
Health TV: NTDTV.com/live

Thu Anh biên dịch

Có thể thực 
hiện các bài tập 

aerobic thích hợp 
như đi bộ và đạp xe, 

miễn là không 
quá sức. 
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cơ cốt lõi vùng thân (bao gồm cả những 
cơ ở bụng và lưng) nhiều hơn so với đi bộ 
thông thường.

Sự tham gia nhiều hơn của các cơ 
cốt lõi vùng thân (core muscle) sẽ giúp 
tăng sức mạnh tại vùng này, từ đó giúp 
cải thiện tư thế. Cơ cốt lõi vùng thân 
chắc khỏe hơn cũng có thể cải thiện khả 
năng thăng bằng cũng như khả năng di 
chuyển của bạn.

 
5. Giảm nguy cơ té ngã
Thật không may, theo thời gian, chúng ta 
có nhiều khả năng bị vấp ngã hơn khi đi 
bộ. Điều này chủ yếu là do bị giảm sức 
mạnh cơ bắp, các vấn đề về thăng bằng, 
và cách chúng ta đi bộ.

Lợi ích của việc đi bộ kiểu Bắc Âu 
là bạn chống những chiếc gậy xuống 
đất cùng lúc với việc sử dụng đôi chân 
của mình. Điều này giúp cải thiện khả 
năng giữ thăng bằng và giúp bạn ít bị 
ngã hơn.

Trên thực tế, một nghiên cứu thậm 
chí còn phát hiện ra rằng những người 
theo chương trình luyện tập đi bộ kiểu 
Bắc Âu trong ba tuần đã cải thiện khả 
năng giữ thăng bằng, ngay cả khi đi 
bộ không cần gậy. Không có gì ngạc 
nhiên khi Tổ chức Y tế Công cộng 
Vương quốc Anh lại khuyến nghị đi bộ 
kiểu Bắc Âu cho người cao tuổi để cải 
thiện khả năng giữ thăng bằng của họ.

 
6. Cải thiện sức khỏe tim mạch
Nghiên cứu cho thấy đi bộ kiểu Bắc Âu 
có thể cải thiện sức khỏe tim mạch trong 
vòng 4 tuần.

Một nghiên cứu khác trên phụ nữ béo 
phì cũng cho thấy đi bộ kiểu Bắc Âu có 
thể cải thiện huyết áp, mặc dù chỉ với 
mức độ tương tự như đi bộ thông thường. 
Ngoài ra, đi bộ kiểu Bắc Âu đã được 
chứng minh ở phụ nữ sau mãn kinh là 
giúp cải thiện lượng đường trong máu 
khi nghỉ ngơi. Điều này rất quan trọng 
trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường và 
cải thiện mức cholesterol trong máu.

 
7. Tăng tốc độ đi bộ
Đi bộ kiểu Bắc Âu có thể giúp tăng tốc độ 
đi nhanh hơn so với đi bộ thông thường. 
Trên thực tế, một bản đánh giá cho thấy 
đi bộ kiểu Bắc Âu đã nâng tốc độ đi bộ 
trung bình lên nhanh hơn 25% so với đi 
bộ thông thường. Kết quả là bạn sẽ đốt 
cháy được nhiều calo hơn. Vì vậy, nếu 
bạn đã đi bộ 30 phút kiểu Bắc Âu, bạn 
có thể đã đi bộ xa hơn và đốt cháy nhiều 
calorie hơn so với đi bộ thông thường.

Dường như có những lợi thế rõ ràng 
đối với kiểu đi bộ Bắc Âu. Loại hình 
này có thể đặc biệt tốt cho những người 
không thích các loại hình tập thể dục 
khác (chẳng hạn như chạy) nhưng vẫn 
muốn tập luyện cường độ cao hơn là đi 
bộ nhanh.

 
Lindsay Bottoms là một độc giả về thể 
dục và sinh lý sức khỏe tại Đại học 
Hertfordshire ở Anh. Bài viết này được 
đăng lại từ The Conversation.
 
Tú Liên biên dịch

LINDSAY BOTTOMS 
 

Bạn đã bao giờ nhận thấy mọi 
người đi bộ ngoài trời với những 
chiếc gậy , ngay cả trên bề mặt 
phẳng và tự hỏi tại sao họ lại 

làm điều đó? Đây được gọi là đi bộ kiểu 
Bắc Âu, hơi giống như trượt tuyết băng 
đồng nhưng không có tuyết.

Đi bộ với gậy được phát triển lần đầu 
tiên ở Scandinavia và lan rộng đến trung 
tâm Âu Châu khoảng 20 năm trước. Vì 
một số lý do, loại hình này đã không trở 
nên đặc biệt phổ biến, mặc dù có nhiều 
lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là một số lý do chính đáng 
để bạn nên thử đi bộ kiểu Bắc Âu.

 
1. Đốt cháy nhiều calo hơn
Từ năm 1995, các nhà nghiên cứu đã 
nhận thấy rằng đi bộ kiểu Bắc Âu đốt 
cháy nhiều calo hơn so với đi bộ thông 
thường, trên thực tế, nhiều hơn đến 18%.

Nhiều nghiên cứu đã xác nhận những 
phát hiện này. Đó là lý do vì sao người 
ta cho rằng đi bộ kiểu Bắc Âu có thể là 
một hình thức tập thể dục tuyệt vời cho 
những người muốn giảm cân. Một nghiên 
cứu từ Ý Đại Lợi thậm chí còn phát hiện 
ra rằng những người thừa cân giảm cân 
nhanh hơn khi đi bộ kiểu Bắc Âu so với 
đi bộ thông thường.

Mặc dù đi bộ kiểu Bắc Âu không đốt 
cháy nhiều calo hơn các hình thức tập 
thể dục cường độ cao khác như chạy bộ, 
nhưng đây có thể là một lựa chọn tập 
luyện nhẹ nhàng tuyệt vời hoặc một cách 
để nâng cao lợi ích của việc đi bộ hàng 
ngày thường xuyên.

 
2. Có thể giảm đau tay chân
Sử dụng gậy trong khi đi bộ có thể phân 

tán trọng lượng qua cánh tay và thân, từ 
đó giảm áp lực cho vùng lưng, đầu gối và 
hông của bạn. Về lý thuyết, điều này có 
khả năng cải thiện tình trạng đau lưng 
khi đi bộ.

Tuy nhiên, các nghiên cứu không có 
sự nhất quán. Một số nghiên cứu cho 
thấy đi bộ kiểu Bắc Âu có thể giảm đau 
vùng lưng dưới và tác động lên đầu gối, 
trong khi những nghiên cứu khác cho 
thấy loại hình này không hữu ích hơn đi 
bộ thông thường.

Nếu bạn là người bị đau lưng dưới, 
hông hoặc đau đầu gối, thì đi bộ kiểu Bắc 
Âu có thể hữu ích thông qua việc phân bổ 
lại phần nào trọng lượng cơ thể. Nhưng 
bạn nên thảo luận với bác sĩ trước khi thử 
thực hành và dừng lại nếu cơn đau vẫn 
kéo dài ngay cả khi sử dụng gậy đi bộ.

 
3. Cải thiện sức mạnh phần trên 
của cơ thể
Đi bộ kiểu Bắc Âu tập trung vào cánh tay 
và vai nhiều hơn so với đi bộ thông thường, 
và điều đó có thể cải thiện sức mạnh [phần 
trên cơ thể] của bạn. Nghiên cứu đã chứng 
minh rằng đi bộ kiểu Bắc Âu không chỉ 
giúp tăng sức mạnh cầm nắm của tay 
mà còn tăng hoạt động của cơ bắp ở vai.

Sức mạnh phần trên của cơ thể, bao 
gồm khả năng cầm nắm là rất quan 
trọng đối với nhiều việc chúng ta làm 
hàng ngày, từ xách túi thực phẩm đến 
đổ đầy ấm đun nước. Tăng sức mạnh cơ 
bắp cũng rất quan trọng trong việc ngăn 
ngừa chấn thương, vì cơ bắp chắc khỏe 
sẽ giúp ổn định và bảo vệ các khớp khi 
di chuyển dưới áp lực, chẳng hạn như 
khi mang theo túi hàng nặng.

 
4. Tăng sức mạnh vùng thân
Đi bộ kiểu Bắc Âu cũng tập trung vào các 

Mặc dù có thể 
không phổ biến 
ở Bắc Mỹ, nhưng 
đi bộ kiểu Bắc 
Âu là một cách 
tuyệt vời để bạn 
hưởng nhiều 
lợi ích hơn khi 
đi bộ.

Đi bộ kiểu Bắc Âu tập trung 
vào cánh tay và vai nhiều hơn 
so với đi bộ thông thường.

Tại sao bạn nên thử đi bộ với gậy? 
Dưới đây là 7 lý do vì sao đi bộ kiểu Bắc Âu tốt hơn những kiểu bình thường khác 
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Giành được nhiều giải thưởng 
du lịch trong những năm qua 
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Có chuyên viên sắp xếp hành trình để đảm bảo chất lượng cho bạn, 
chỗ có hạn, hãy đăng ký sớm!

Nhóm Gold Hotel từ $615/người
Nhóm Diamond Hotel từ $928/người
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Nhóm Diamond Hotel từ $928/người

Giá năm 2022Giá năm 2022

Ngắm cực quang, tham quan thành phố, khách sạn (bao bữa 
ăn cho nhóm Diamond)
Mùa thu giữa tháng 8 - cuối tháng 9: Đi bộ trên Thác Cameron, du 
thuyền trên Hồ Great Slave
Mùa đông cuối tháng 11 - giữa tháng 4: chó kéo xe trượt tuyết, câu 
cá trên hồ băng, xe motor trượt tuyết

Ở Trout Rock Lodge
3 đêm nghỉ tại Trout Rock
Lodge, khứ hồi bằng thủy phi cơ

2 đêm nghỉ tại Trout Rock Lodge
1 đêm ở khách sạn Explorer hoặc tương đương.

Giá mùa Thu $2775/người

Giá múa Đông $2315/người
khứ hồi trên xe tăng lội nước của quân đội Thụy Điển

Giá trên chưa bao gồm thuế, thuê áo ấm, vé máy bay đi Yellowknife, giấy phép câu 
cá, tiền boa chú tài và hướng dẫn viên.

Tham 
vấn

Chụp 
ảnh 

miễn phí

SEVENTYFOUR/SHUTTERSTOCK

GYORGY BARNA/SHUTTERSTOCK
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Từ năm 1995, các nhà 
nghiên cứu đã nhận 
thấy rằng đi bộ kiểu 
Bắc Âu đốt cháy nhiều 
calo hơn so với đi bộ 
thông thường, trên thực 
tế, nhiều hơn đến 18%.


