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Hiểu về văn hóa Trung 
Hoa thông qua luyện tập 
võ thuật cổ truyền

Đàn ông có thể       
mang thai?
Quan điểm của một bác sĩ
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ĐẶC SẮC

Có phải nhà thám hiểm 
Columbus đã đi quá xa?
Ngày Columbus là một dịp tuyệt vời để 
tưởng nhớ nhà thám hiểm vĩ đại
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ANDREW MORAN 

Cục Dự trữ Liên bang 
(Fed) đang thực hiện 
một chiến dịch ngăn 
chặn lạm phát. Trong 
cuộc họp tháng Chín của 
ủy ban hoạch định chính 
sách của Fed, Ủy ban Thị 
trường Mở Liên bang 
(FOMC), các thành viên 

của ủy ban này đã nâng 
lãi suất quỹ liên bang 
chuẩn thêm 75 điểm cơ 
bản lên mức mục tiêu 
3.0–3.25%, mức cao nhất 
kể từ năm 2008. 

Theo biểu đồ dấu 
chấm (the dot-plot) – 
cuộc khảo sát về các 
thành viên ủy ban đặt 

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

ĐỊA ỐC

Một thẩm định viên đánh giá một ngôi nhà ở Lauderhill, Florida, vào ngày 20/08/2019.

Các chuyên gia cảnh 
báo người mua nhà 
về những rủi ro ngoài 
việc lãi suất leo thang

Bác sĩ phản đối 
vaccine COVID-19 
công nghệ mRNA, 

kêu gọi tạm dừng sử 
dụng trên toàn cầu

VACCINES & AN TOÀN

ZACHARY STIEBER VÀ JAN JEKIELEK 
 

Một bác sĩ từng quảng bá các loại 
vaccine COVID-19 hiện đang kêu 
gọi các cơ quan y tế trên toàn thế 
giới tạm dừng việc sử dụng hai 
trong các loại vaccine COVID-19 
được sử dụng rộng rãi nhất. Ông 
nói rằng lợi ích từ các loại vaccine 
này có thể không nhiều hơn so với 
các yếu tố rủi ro.

Bác sĩ chuyên khoa tim mạch 
Aseem Malhotra, kiêm chuyên 
gia y học dựa trên bằng chứng, nói 
với The Epoch Times: “Có quá đủ 
bằng chứng – tôi có thể nói rằng 
bằng chứng là áp đảo – để tạm 
dừng việc khai triển vaccine này.”
Xem tiếp trang 5

MARY PRENON 

Trong hai năm qua, nhà 
đất trên toàn quốc tăng 
giá mạnh mẽ, với việc 
người bán thường nhận 

được hàng chục hoặc thậm chí 
hàng trăm ngàn USD cao hơn 
giá chào bán. Người mua thường 
bỏ qua việc kiểm tra nhà và chấp 
nhận một số chi phí của người bán 
với mong mỏi mãnh liệt là có được 
căn nhà biệt lập đáng mơ ước đó.

Trong khi bối cảnh hiện tại đã 
thay đổi do lãi suất cao hơn, nhiều 
vùng trong nước vẫn đang chứng 

kiến   các cuộc chiến đấu thầu, và 
giá nhà vẫn chưa giảm mạnh. Với 
lượng hàng tồn kho vẫn thấp hơn 
bình thường, nhiều người mua 
nhà vẫn khao khát có được một 
chút giấc mơ Mỹ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia 
đang cảnh báo những người mua 
nhà về việc vội vàng nhảy vào 
mua nhà mà không nghiên cứu 
trước. “Giá niêm yết vẫn còn cao, 
và kết hợp với lãi suất mua nhà 
cao hơn, mọi người sẽ phải trả 
quá nhiều tiền để sở hữu nhà,” 
ông Andre Stewart, giám đốc điều 
Xem tiếp trang 3

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES
KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Phong trào 
chống ESG đạt 
được động lực
EMEL AKAN 

Chỉ một vài năm sau khi tuyên 
bố rằng “rủi ro khí hậu là rủi ro 
đầu tư” và yêu cầu các tập đoàn 
phải hội đủ các tiêu chuẩn môi 
trường nhất định, ông Larry Fink 
– chủ tịch và giám đốc điều hành 
của BlackRock – đang phải đối 
mặt với sự phản kháng ngày càng 
tăng. Ngay cả những người ủng 

hộ nhiệt tình nhất cho đầu tư bền 
vững cũng đang tỉnh ngộ trước 
thực tế phũ phàng hiện nay.

Ông Fink – người lãnh đạo 
công ty quản lý tài sản lớn nhất 

thế giới – đã tuyên bố trong lá thư 
gửi khách hàng năm 2020 rằng 
ông sẽ đặt tính bền vững là trung 
tâm trong chiến lược đầu tư của 
Xem tiếp trang 11

Hơi nước bốc lên từ các tháp làm mát tại các nhà máy nhiệt điện than Neurath (trái và phải) và 
Niederaussem (phía sau), tại Neurath, Đức hôm 22/04/2022.

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

Từ cứu trợ đại dịch đến lạm phát nhất thời,
vì đâu nên nỗi?

Chủ tịch Cục Dự trữ 
Liên bang Jerome 
Powell ở Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 21/09/2022.

Xem tiếp trang 12

TRUNG QUỐC

Bắc Kinh bắt giữ 
1.43 triệu người 
trong chiến dịch 
an ninh trước 
Đại hội Đảng
MARY HONG 

 
Bắc Kinh đã bắt giữ 1.43 triệu 
người Trung Quốc trong một chiến 
dịch an ninh kéo dài ba tháng trước 
kỳ họp toàn quốc của Đảng. Tuy 
nhiên, không phải tất cả những 
người bị bắt đều là tội phạm.

Trong không khí Đại hội Đại 
biểu Toàn quốc lần thứ 20 của 
Trung Cộng được dự kiến tổ chức 
vào tháng Mười sắp đến gần, việc 
siết chặt an ninh cũng trở thành 
Xem tiếp trang 24

JOHN MAC GHLIONN

Nếu quý vị được yêu 
cầu so sánh một 
quốc gia Âu Châu 
với Trung Quốc, 

quý vị sẽ nêu danh 
quốc gia nào? Có lẽ 

Hy Lạp đang nhanh 
chóng trở thành Trung 
Quốc của Âu Châu

BÌNH LUẬN

Xem tiếp trang  28

THẾ GIỚI

Lời khuyên tốt nhất 
Hoa Thịnh Đốn từng 
có về quốc phòng Hoa 
Kỳ–Nhật Bản

GRANT NEWSHAM

Bình luận
Thật háo hức khi 
các nhà lãnh đạo 
Nhật Bản đang 

nói về việc chi tiêu 
nhiều hơn cho quốc 

phòng và cải thiện khả năng 
phòng thủ của quốc gia. Nhưng 
những kế hoạch đó còn thiếu các 
Xem tiếp trang 26
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một danh sách đầy đủ các hạng 
mục cần hoàn thành trước khi họ 
hoàn tất giao dịch mua căn nhà 
đó.” Ông nói thêm, ngay cả những 
ngôi nhà sang trọng cũng có thể ẩn 
chứa những vấn đề tiềm ẩn, chẳng 
hạn như nấm mốc.

Ông Mark Aakjar, chủ công ty 
Mark’s Inspections, đã phục vụ khu 
vực đô thị New York trong 14 năm 
qua. “Nấm mốc giờ giống như là 
amiăng cách đây 15 năm,” ông nói 
với The Epoch Times. “Nấm mốc 
có thể ở bất cứ đâu – vấn đề chỉ 
là loại nào và số lượng bao nhiêu. 
Một số người có thể không có bất 
kỳ phản ứng nào với nó, trong khi 
những người khác có thể bị dị ứng 
hoặc gặp các vấn đề nghiêm trọng 
về hô hấp.”

Ông Aakjar lưu ý rằng, trong 
một số trường hợp, nấm mốc 
không thể nhìn thấy được. “Nếu tôi 
đang kiểm tra một căn chung cư ở 
Manhattan trên đỉnh của một cao 
ốc 30 tầng, có thể tôi không thực 
sự thấy bằng chứng về nấm mốc, 
nhưng một cuộc kiểm tra không 
khí sẽ chỉ ra rằng có nấm mốc. Sau 
đó, chúng tôi sẽ phải bắt đầu tìm 
kiếm chỗ bị mốc.”

Liên quan đến việc xây dựng 
mới, ông Aakjar đã trích dẫn các 
vấn đề phổ biến khác, chẳng hạn 
như nồi hơi hoặc các máy điều hòa 
không khí không đủ công suất, cách 
nhiệt không phù hợp, cửa sổ chất 
lượng kém, và vết nứt nền móng.

Ông Michael Gifford là Giám 
đốc điều hành kiêm Đồng sáng lập 
công ty Splitero có trụ sở tại San 
Diego, cung cấp các lựa chọn cho 
chủ nhà đang ở để tiếp cận việc sở 
hữu nhà mà không cần phải trả nợ 
hoặc thanh toán thêm hàng tháng. 
Công ty cung cấp cho chủ nhà một 
khoản tiền mặt cố định cho mỗi căn 

để đổi lấy việc chia phần tăng giá 
ngôi nhà của chủ nhà.

Là một chuyên gia tài chính 
địa ốc, ông Gifford cũng cảnh báo 
những người mua nhà về việc thẩm 
định trước khi thực hiện giao dịch 
mua bán lớn nhất trong đời họ. “Tôi 
biết là mọi người vẫn cấp bách muốn 
tham gia thị trường, nhưng họ cần 
bảo đảm rằng họ đang đặt bản thân 
vào một vị trí thích hợp cho tương 
lai,” ông Gifford nói với The Epoch 
Times. “Và nếu họ quyết định tiến 
hành, thì họ luôn nên kiểm tra nhà 
để có thể hiểu chính xác tài sản họ 
đang mua là như thế nào.”

Ông Gifford lưu ý các chủ nhà 
tiềm năng – đặc biệt là những người 
mua nhà lần đầu tiên – nên tự tìm 
hiểu về hệ thống điện, hệ thống ống 
nước, hệ thống sưởi, và hệ thống 
điều hòa không khí của ngôi nhà, 
cũng như những thứ như độ tuổi 
của mái nhà, tình trạng của tầng 
hầm, giếng, hầm cầu (septic tank), 
và nền móng của ngôi nhà.

Trong khi lợp mái và giải quyết 
vấn đề nấm mốc có thể tốn kém, 
thì ông Aakjar lưu ý một hạng 
mục cũng tiêu tốn không ít nhưng 
thường bị bỏ qua – đó là các cửa 
sổ. “Đôi khi các nhà xây dựng sẽ 
lắp đặt các miếng đệm bằng cao su 
thay vì miếng đệm bằng kim loại, 
mà theo thời gian điều này có thể 
khiến các cửa sổ liên tục bị mờ,” 
ông giải thích. “Các cửa sổ là một 
món đồ thẩm mỹ, nhưng nếu quý vị 
có 25 cửa sổ cần được thay thế, thì 
quý vị đang phải gánh một khoản 
chi phí lớn.”

Các chủ nhà tiềm năng cũng 
nên biết về bất kỳ tấm lợp mái nào 
bị cong, hư hỏng, hoặc mất đi trên 
mái nhà, cũng như sự phát triển của 
nấm mốc hoặc rêu. Máng xối, cây 
cối, bể chứa dầu, và vị trí của ổ cắm 

điện có thể là những mối nguy hiểm 
tiềm ẩn, và các tầng hầm thường ẩn 
giấu các vấn đề tiềm ẩn. “Điều khó 
nhất là dự đoán việc tầng hầm có 
bị thấm nước hay không và nếu có 
thì có thường xuyên không,” ông 
nói thêm. “Dấu hiệu tiết lộ có thể là 
máy giặt hoặc máy sấy để cách sàn 
vài foot. Gần như mọi tầng hầm ở 
vùng Đông Bắc đều bị ẩm ướt, vì 
vậy nhiều ngôi nhà sẽ cần có một 
máy hút ẩm.”

Ông Aakjar khuyến cáo những 
người mua nhà nên tham dự buổi 
kiểm tra nhà. Ông cho biết, “Mua 
nhà là một khoản mua sắm rất lớn, 
và họ sẽ hiểu nhiều hơn khi họ kiểm 
tra hết mọi nơi và đặt các câu hỏi.”

Dựa trên những dấu hiệu rủi ro 
hiện tại trong nền kinh tế toàn cầu, 
ông Stewart tin rằng thị trường nhà 
ở có thể trải qua một giai đoạn ảm 
đạm trong tháng Một và tháng Hai 
năm 2023. Ông Gifford dự đoán 
mọi thứ có thể quay trở lại thành 
thị trường của người mua vào đầu 
năm tới. Ông lưu ý rằng, “Trong 
quá khứ, các quý thứ tư thường 
thấp hơn do rơi vào kỳ nghỉ lễ, vì 
vậy rất khó để dự đoán điều gì sẽ 
xảy ra trong năm tới.”

Về giá nhà và lãi suất, ông 
Gifford chỉ ra rằng những người 
bán nhà khó mà mua được một 
căn nhà tốt hơn hoặc có chất lượng 
tương đương với cùng số tiền bán 
được. Trong khi đó, ông nói, những 
người mua có thể mất động lực vì 
chi phí cao hơn do lãi suất tăng. 
“Lúc nào cũng phải xem cung và 
cầu,” ông nói. “Thật khó mà dự 
đoán mọi thứ sẽ diễn ra như thế 
nào trong năm mới và tình hình đó 
sẽ ảnh hưởng người mua và người 
bán ra sao.”

Vân Du biên dịch

hành (CEO) InvestFar, một công ty 
cơ sở dữ liệu và giao dịch địa ốc, nói 
với The Epoch Times. “Điều quan 
trọng là họ phải xem lại ngân sách 
của mình và bảo đảm rằng không 
bị vượt quá khả năng.”

Trong thị trường hiện tại, người 
mua nhà trung bình có thể dự kiến 
phải trả nhiều hơn 25% so với năm 
2021. “Nếu quý vị mua một ngôi 
nhà để sống trong một thời gian rất 
dài thì là một chuyện, nhưng hầu 
hết mọi người sống ở đó trong 5 đến 
10 năm, và sau đó lại bán đi,” ông 
Stewart nói. “Quý vị muốn chắc 
chắn là mình sẽ kiếm được tiền từ 
lần bán nhà đó.”

Ông Stewart, cũng chính là tác 
giả của cuốn sách “Đầu Tư Địa Ốc 
Lành Mạnh” (“The Real Estate 
Investing Diet”), khuyên những 
người mua tiềm năng về các “rủi 
ro” khác thường bị bỏ qua trong 
việc mua nhà. “Trong thời kỳ đại 
dịch, rất nhiều người mua các tài 
sản mà họ không thể tận mắt tham 
quan, và họ đã bỏ qua các cuộc 
kiểm tra nhà,” ông Stewart nhớ lại. 
“Việc kiểm tra nhà là vô cùng quan 
trọng – ngay cả với những dự án 
phát triển địa ốc hoàn toàn mới.”

Vì chi phí xây dựng mới đã 
tăng vọt, nên ông Stewart cảnh 
báo rằng một số công trình phát 
triển mới có thể không được hoàn 
thiện như mong đợi. “Đã có những 
trường hợp người mua nhà nghĩ 
rằng cửa nhà để xe sẽ được mang 
đến sau khi họ chuyển vào, nhưng 
cái cửa ấy đã chưa hề được hoàn 
thiện,” ông nói. “Việc kiểm tra nhà 
rất đáng tiền để chủ nhà có thể có 

Thẩm phán công bố đơn kiện từ ủy ban hành 
động chính trị của bà Stacey Abrams về 
cuộc bầu cử ở Georgia năm 2018
Một thẩm phán liên bang đã công bố một đơn kiện của bà Stacey 
Abrams thách thức hệ thống bầu cử của tiểu bang Georgia sau khi 
bà thua trong cuộc tranh cử chức thống đốc năm 2018 trước Thống 
đốc thuộc Đảng Cộng Hòa Brian Kemp.

Vụ kiện tìm cách thay đổi cách thức tiểu bang Georgia quản lý các 
cuộc bầu cử này đã được Fair Fight Georgia đệ trình. Fair Fight Georgia 
là ủy ban hành động chính trị do bà Abrams thành lập vào khoảng bốn 
năm trước sau khi bà thất bại trong cuộc bầu cử. Đầu năm nay, thẩm 
phán đã giảm nhẹ vụ kiện bằng cách bác bỏ nhiều khiếu nại ban đầu.

Bà Abrams bị cáo buộc có “hành vi sai trái, gian lận hoặc phạm 
quy” trong quy trình bỏ phiếu.

Chính phủ TT Biden âm thầm đảo ngược 
chương trình xóa nợ sinh viên
Chính phủ Tổng thống (TT) Biden đã lặng lẽ ban hành một bản 
cập nhật về kế hoạch xóa nợ của sinh viên, giảm đáng kể điều kiện 
được hưởng. Diễn biến này xảy ra vào cùng ngày sáu tiểu bang do 
Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã đệ đơn kiện TT Joe Biden, cho rằng 
kế hoạch xóa nợ sinh viên của ông là bất hợp pháp.

 Kể từ hôm 29/09, những người vay nợ nào có khoản vay sinh viên 
liên bang thuộc sở hữu của các tổ chức tư nhân mà không phải của 

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ sẽ không còn đủ 
điều kiện cho chương trình này. Trước 
đây, chính phủ cho biết những người đi 
vay có các khoản vay sinh viên thuộc 
sở hữu của các tổ chức tư nhân sẽ đủ 

điều kiện để được xóa khoản 
vay lên đến 10,000 USD 

hoặc 20,000 USD, miễn là 
người đi vay gom các 

khoản nợ của mình 
vào chương trình 

Khoản vay Trực 
tiếp của chính 

phủ liên bang.

California: Bác sĩ có thể bị kỷ luật nếu đưa 
‘thông tin sai lệch’ liên quan đến COVID-19
Thống đốc California Gavin Newsom đã ký một dự luật cho phép hội 
đồng y tế tiểu bang kỷ luật các bác sĩ nếu lan truyền “thông tin sai 
lệch” hoặc “tin giả” liên quan đến COVID-19. Theo luật, thông tin sai 

lệch có nghĩa là “thông tin không đúng sự 
thật trái với sự đồng thuận khoa học đương 
thời so với tiêu chuẩn chăm sóc,” trong 
khi tin giả là “thông tin sai lệch mà người 
được cấp phép cố tình phổ biến với mục 

đích xấu hoặc có chủ ý đánh lừa.” Ông 
Newsom nói rằng luật 

này chỉ áp dụng đối với 
lời nói của các bác sĩ 
với các bệnh nhân trong 

những cuộc thảo luận 
trực tiếp liên quan đến 
điều trị COVID-19.

FDA giữ lại kết quả khám nghiệm tử thi 
của những người tử vong sau khi chích 
vaccine COVID-19
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) từ 
chối công bố kết quả khám nghiệm tử thi được tiến hành đối với 
những người đã tử vong sau khi chích vaccine COVID-19.

Mặc dù FDA cho biết họ bị cấm tiết lộ các hồ sơ y tế, nhưng 
một người ủng hộ an toàn dược phẩm cho biết các cuộc khám 
nghiệm tử thi có thể được công bố với thông tin cá nhân được 
biên tập lại.

The Epoch Times đã đệ trình một yêu cầu theo Đạo luật Tự do 
Thông tin cho tất cả các báo cáo khám nghiệm tử thi do FDA thu 
thập được liên quan đến bất kỳ trường hợp tử vong nào được 
báo cáo cho Hệ thống Báo cáo Biến cố Bất lợi của Vaccine sau 
khi chích ngừa COVID-19, nhưng đã bị từ chối.

Thụy Điển ngừng khuyến nghị chích 
vaccine COVID-19 cho trẻ em
Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển sẽ ngừng khuyến nghị chích 
vaccine COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh trong độ tuổi từ 12 đến 17.

Cơ quan này đã viện dẫn “nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng và tử 
vong do COVID-19 rất thấp” ở trẻ em và thanh thiếu niên là lý do họ 
đưa ra sự thay đổi này. Sau ngày 31/10, việc chích ngừa sẽ chỉ được 
khuyến nghị cho một số trẻ em thuộc các nhóm dễ bị tổn thương.

Tổng thống Putin tuyên bố chính thức sáp 
nhập 4 lãnh thổ của Ukraine
Hôm 30/09, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh 
sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Liên bang Nga trong 
một hành động bị các cường quốc 
phương Tây lên án.

Lệnh này sẽ ảnh hưởng 
đến các khu vực tranh chấp 
Donetsk, Luhansk, Kherson, và 
Zaporizhzhia. Mặc dù cư dân 
của những khu vực đó đã 
đồng ý tham gia các 
cuộc trưng cầu dân ý, 
nhưng các quan chức 
Hoa Kỳ và Liên minh 
Âu Châu cho rằng đó 
là một trò giả mạo.

>> Chi tiết trang 25

Theo Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ, mức tăng giá cả 
thực phẩm tính theo năm 
12.4% ở Hồng Kông là 
mức tăng cao nhất kể từ 
tháng 02/1979.

Theo tờ Los Angeles Times, ba cơ 
quan về dịch vụ và nhà ở cho người vô 
gia cư chính ở Los Angeles đã không 
chi gần 150 triệu USD cho các khoản 
trợ cấp nhà ở của liên bang từ năm 
2015 đến 2020.

Viện Y tế Quốc gia đã cấp ba khoản tài 
trợ, với tổng trị giá 2.76 triệu USD, cho 
tổ chức bất vụ lợi EcoHealth có trụ sở 
tại New York, vốn đang nằm dưới sự 
giám sát chặt chẽ vì vai trò của tổ chức 
này trong việc chuyển ngân quỹ công 
cho một phòng thí nghiệm quan trọng 
ở Trung Quốc để nghiên cứu virus 
corona ở dơi mà nhiều người tin rằng 
có thể đã gây ra đại dịch COVID-19.

Bắc Kinh đã bắt giữ 1.43 
triệu người Trung Quốc 
trong một chiến dịch an 
ninh kéo dài ba tháng 
trước thềm Đại hội Đại 
biểu Toàn quốc của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. 
Tuy nhiên, chiến dịch này 
nhắm mục tiêu vào nhiều 
người dân vô tội, trong 
đó có cả những người 
dám lên tiếng và bảo vệ 
lợi ích của những công 
dân đang gặp khó khăn.

>> Chi tiết trang 24

Hindawi có trụ sở tại London, một 
trong những nhà xuất bản tập san 
truy cập mở lớn nhất thế giới, đang 
rút lại hơn 500 bài khảo cứu, dựa 
trên việc phát hiện các hành động 
vô đạo đức liên quan đến thao túng 
quy trình bình duyệt.

Một nghiên cứu của Microsoft đã xác định 
rằng 84% nhân viên Mỹ sẽ có động lực làm 
việc tại văn phòng do sự hứa hẹn giao lưu với 
đồng nghiệp, 85% được thúc đẩy bởi việc tái 
lập các mối quan hệ đội nhóm.

Một cuộc thăm dò của Axios-Ipsos cho thấy 
53% người Mỹ lo ngại rằng các cuộc bầu cử 
giữa kỳ có thể dẫn đến một chính phủ bị chia 
rẽ, khi một đảng kiểm soát Thượng viện còn 
một đảng kiểm soát Hạ viện, theo nhận định 
của Axios-Ipsos. 

Chỉ có 5% người Mỹ tham gia cuộc khảo sát 
của Tổ chức Gia đình Kaiser cho biết họ đã 
chích một mũi bổ sung và 27% nói rằng họ 
sẽ đi chích một mũi bổ sung càng sớm càng 
tốt. Phần còn lại (68%) cho biết họ sẽ chờ 
thêm, chỉ chích một mũi bổ sung nếu được 
yêu cầu, hoặc chắc chắn không chích mũi bổ 
sung nào, hoặc không thể chích mũi bổ sung 
vì chưa chích các mũi vaccine chính.
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Việc kiểm 
tra nhà là 
vô cùng 
quan trọng 

– ngay cả với 
những dự án 
phát triển 
địa ốc hoàn 
toàn mới.
Ông Andre 
Stewart, giám đốc 
điều hành (CEO) 
InvestFar

“[Đặc vụ Trung Quốc] thâm nhập vào đội ngũ các 
nhà nghiên cứu của chúng ta, và họ đưa cho 
những nhà nghiên cứu này rất nhiều tiền.”
Dân biểu Michael McCaul, nói về chương trình Ngàn Nhân tài
của nhà cầm quyền Trung Quốc

$54.20 ĐIỂM TIN

43 NĂM

TRIỆU USD

TRIỆU USD

TRIỆU

500 BÀI BÁO

PHẦN TRĂM

PHẦN TRĂM

PHẦN TRĂM

HƠN 1 TRIỆU CƠ HỘI VIỆC LÀM ĐÃ 
MẤT KHI THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM THẮT 
CHẶT, NỀN KINH TẾ SUY THOÁI

‘Hễ ai cướp bóc, chúng 
ta sẽ bắn.’… Chúng ta 
sẽ không cho phép tình 

trạng vô luật pháp lợi dụng 
hoàn cảnh này.
Tại một cuộc họp báo, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, 
cảnh báo những tên trộm không được nhắm vào người dân
hay lục soát nhà của người dân sau bão Ian.

Tôi thực sự nghĩ rằng 
lãi suất hợp lý sẽ là một 
điều lành mạnh hơn bởi vì 

chúng ta vừa phá hủy văn 
hóa tiết kiệm.
Ông Nigel Farage, nhà lãnh đạo chính trị của Vương quốc Anh, 
nói về việc cho vay lãi suất thấp dẫn đến làn sóng lạm
phát hiện nay trên khắp thế giới.

[TikTok] là con ngựa 
thành Troy. Ứng dụng này 
là nội gián. Đó là tất cả 

những thứ mà quý vị không 
muốn có trong một nền dân 
chủ hiện đại.

Ông Geoffrey Cain, ký giả điều tra kiêm tác giả, nói về
mối đe dọa an ninh của ứng dụng truyền thông xã hội do 
Trung Quốc sở hữu.

 ▶ 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 & 

Dụng Cụ Y TếFormerly MTM Pharmacy Santa Ana

7631 D Westminster Blvd, Westminster, CA 92683
Phone: (714) 893–2464
Fax: (714) 893–4255
Mon–Fri: 9AM–6PM | Sat: 9AM–2PM

2339 W First St, Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 278–4800
Fax: (714) 278–4769
Mon–Fri: 9AM–6PM | Sat: Closed

1002 N. Fairview St, Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 881–0012
Fax: (714) 881–4321
Mon–Fri: 8:30AM–6PM | Sat: 9AM–1PM

info@theprofessionalrx.net  |  professionalrxoc.netSức khỏe của quý vị là ưu tiên của chúng tôi

Các chuyên gia 
cảnh báo người 
mua nhà về những 
rủi ro ngoài việc lãi 
suất leo thang
Tiếp theo từ trang 1

Dữ liệu mới của chính phủ tiết 
lộ rằng số lượng cơ hội việc làm 
ở Hoa Kỳ đã giảm hơn 1 triệu từ 
tháng Bảy đến tháng Tám, đây 
là mức giảm mạnh hơn nhiều 
so với dự kiến của các nhà dự 
báo và là một dấu hiệu của sự 
rạn nứt trên thị trường việc làm.

Cục Thống kê Lao động 

(BLS) cho biết trong bản tin hôm 
04/10 rằng số lượng vị trí tuyển 
dụng vào ngày cuối cùng của 
tháng Tám chỉ là hơn 10 triệu.

Các nhà dự báo kỳ vọng có 
khoảng 10.5 triệu cơ hội việc làm 
trong tháng Tám, con số này sẽ 
khiêm tốn hơn so với mức 11.2 
triệu việc làm trong tháng Bảy.

Theo hồ sơ mới của SEC, ông Elon Musk đã xác nhận 
ý định mua Twitter, theo đề nghị ban đầu với giá 54.20 
USD/cổ phiếu, tương đương 44 tỷ USD.

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

CHRIS DELMAS/AFP VIA GETTY IMAGES

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

ĐỊA ỐC

Một ngôi nhà đang 
được xây dựng ở 
Los Angeles vào 
ngày 21/11/2020.

Trong thị trường hiện 
tại, người mua nhà 
trung bình có thể dự 
kiến phải trả nhiều hơn 
25% so với năm 2021.

25%
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JULIETTE FAIRLEY

Một dự luật hạn chế quyền 
của cha mẹ trong vấn đề 

chủng ngừa và sức khỏe sinh 
sản tính dục của con họ đang 
được Hạ viện tiểu bang New 
York xem xét.

Dự luật Hạ viện 9963 (AB 
9963) cho phép điều trị mà không 
cần cha mẹ biết hoặc đồng ý nếu 
một nhà cung cấp dịch vụ y tế tin 
rằng đứa trẻ hiểu được hậu quả.

Tuy nhiên, đề xướng này 
không cụ thể trong việc xác định 
khả năng hiểu biết của trẻ.

Cụ thể, dự luật sẽ cho phép 
một mình trẻ vị thành niên đồng 
ý với các dịch vụ y tế, nha khoa, 
sức khỏe, sức khỏe tâm thần, và 
dịch vụ bệnh viện.

Ông Orion Karagiannis, một 
luật sư cộng sự của công ty luật 
Pardalis và Nohavicka ở New 
York, cho biết: “Từ góc độ thực 

tế, những thay đổi này sẽ chỉ 
phát huy tác dụng khi và chỉ 
khi một bệnh nhân vị thành 
niên bất đồng ý kiến với cha mẹ 
mình về một quy trình y tế hoặc 
kế hoạch điều trị, hoặc trong 
trường hợp bệnh nhân vị thành 
niên này là một người bỏ nhà đi 
hoặc một thiếu niên vô gia cư.” 

Dự luật này cũng sẽ trao cho 
trẻ vị thành niên quyền lớn hơn 
trong các mối liên hệ giữa cha 
mẹ và con cái bằng cách yêu cầu 
các bậc cha mẹ muốn tìm hiểu và 
yêu cầu trẻ tiết lộ thông tin phải 
thông qua nhà cung cấp dịch vụ 
y tế hoặc công ty bảo hiểm.

“Trước sự phát triển ngày 
càng tăng của phong trào chống 
vaccine và những thách thức 
pháp lý gần đây xung quanh việc 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhiều 
người, công dân cũng như công 
chức, nghĩ rằng việc tăng cường 
bảo vệ bệnh nhân là có lợi,” ông 

Karagiannis nói với Epoch Times.
Một nhóm dân biểu Đảng 

Dân Chủ đã đề xướng dự luật kể 
trên vào thời điểm đang có cuộc 
tranh cãi toàn quốc về tính hợp 
pháp của việc chuyển đổi những 
thanh thiếu niên bị chứng phiền 
muộn giới tính từ nam sang nữ 
và ngược lại.

Mặc dù dự luật không nói cụ 
thể về các quy trình xác định lại 
giới tính, nhưng nó thường thảo 
luận về ba loại quy trình bao 
gồm điều trị nghiện hoặc sức 
khỏe tâm thần, chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, và chủng ngừa.

Những thanh thiếu niên vô 
gia cư và bỏ nhà đi được luật này 
đặc biệt cứu xét vì họ đã chủ động 
thoát khỏi sự giám hộ của cha mẹ 
do những hoàn cảnh đặc biệt mà 
những đứa trẻ vẫn đang được cha 
mẹ giám hộ không phải đối mặt.

Nếu được thông qua, dự luật 
này của New York có thể thúc 

đẩy các tiểu bang khác cuối cùng 
ban hành luật tương tự. Nhưng 
những thay đổi đối với việc bảo vệ 
bệnh nhân có thể gặp phải thách 
thức về Hiến Pháp trước tòa.

Ông Karagiannis nói thêm 
rằng, “Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ 
trước đây đã cho phép cha mẹ có 
quyền quyết định đối với trẻ vị 
thành niên, nhưng cũng có lần 

dường như Tối cao Pháp viện 
Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho các 
tiểu bang đưa ra quyết định của 
riêng mình về giới hạn quyền 
của cha mẹ.”

Dự luật AB 9963 hiện đang 
chờ được thông qua trong ủy ban 
y tế của Hạ viện tiểu bang.

Minh Ngọc biên dịch

Một bài khảo cứu của bác sĩ 
Malhotra nêu chi tiết bằng chứng 
này đã được công bố hôm 26/09.

Trong số các trích dẫn có một 
bản tái phân tích các thử nghiệm 
lâm sàng của các hãng dược phẩm 
Pfizer và Moderna gần đây đã kết 
luận rằng những người tham gia 
thử nghiệm vaccine này có nguy cơ 
bị tác phụ cao hơn. Ông gọi nghiên 
cứu này là một “bằng chứng không 
thể chối cãi”.

Ông Malhotra cũng chỉ ra tình 
trạng tử vong hoặc bệnh nặng 
không hề giảm trong các thử nghiệm 
được thực hiện hồi năm 2020.

Xét về tỷ lệ tử vong và các số 
liệu khác kể từ nghiên cứu đó, 
số người cần được chích ngừa để 
ngừa được một ca tử vong duy nhất 
do COVID-19 dao động từ 93,000 
người đối với những người từ 18–29 
tuổi, đến 230 người đối với những 
người từ 80 tuổi trở lên, theo một 
bản phân tích dữ liệu về tính an 
toàn và hiệu quả của Vương quốc 
Anh do Nhóm Cố vấn & Phục hồi 
Y tế thực hiện.

Tác giả cũng lưu ý rằng các tác 
dụng phụ nghiêm trọng đã được 
phát hiện sau các thử nghiệm lâm 
sàng, chẳng hạn như chứng viêm 
cơ tim, một dạng viêm tim.

Nói chung, nhìn vào những cái 
lợi và hại tuyệt đối của các vaccine 
này, ông Malhotra cho rằng đã đến 
lúc chúng ta phải ngừng sử dụng 
chúng và cho phép các cơ quan 

chức năng và các chuyên gia khác 
kiểm tra chặt chẽ dữ liệu để xem 
liệu những vaccine đó có nên được 
sử dụng nữa hay không.

Bài khảo cứu đã được xuất bản 
trên Tập san Insulin Resistance trong 
hai phần sau khi được bình duyệt.

Các hãng dược phẩm Pfizer và 
Moderna không phúc đáp yêu cầu 
bình luận.

 
Đổi ngược ý kiến 
Hồi tháng 01/2021, ông Malhotra 
đã chích một loạt liều vaccine ban 
đầu của hãng Pfizer. Ông trở thành 
một người quảng bá cho vaccine 
này, thậm chí còn xuất hiện trên 
chương trình truyền hình “Good 
Morning Britain” để khuyến nghị 
đạo diễn phim Ấn Độ Gurinder 
Chadha chích ngừa. Ông Chadha 
đã thực hiện ngay sau đó.

Ông Malhotra cho biết ông bắt 
đầu tìm hiểu dữ liệu vaccine sau 
khi cha ông, bác sĩ Kailash Chand, 
bị ngừng tim tại nhà khoảng sáu 
tháng sau khi chích vaccine của 
hãng Pfizer.

Khám nghiệm tử thi cho thấy 
hai động mạch chính của ông 
Chand bị tắc nghẽn nghiêm trọng, 
mặc dù ông Malhotra mô tả cha 
mình là một người khỏe mạnh và 
không có bất kỳ vấn đề nghiêm 
trọng nào về tim.

Ông Malhotra bắt đầu đọc về các 
biến cố hậu chích ngừa, trong đó có 
một bản tóm lược nghiên cứu đăng 
trên tập san Circulation xác định 
nguy cơ đau tim cao hơn sau khi 
chích vaccine Pfizer và Moderna và 
một nghiên cứu từ các nước Bắc Âu 
xác định nguy cơ viêm cơ tim cao hơn.

Mặc dù giới chức trách tuyên bố 
rằng viêm cơ tim sau khi bị nhiễm 
COVID-19 phổ biến hơn sau khi 
chích ngừa, nhiều nghiên cứu đã 
phát hiện ra điều ngược lại, ít nhất 
là đối với một số nhóm tuổi nhất 
định. Một số tài liệu cho thấy không 
có sự gia tăng tỷ lệ viêm tim đối với 
bệnh nhân COVID-19.

Ông Malhotra tin rằng trường 
hợp tử vong của cha ông có liên 
quan đến vaccine này.

“Tôi luôn tiếp cận y học và khoa 

học với những điều không chắc 
chắn bởi vì mọi thứ đều liên tục phát 
triển. Và thông tin tôi có vào thời 
điểm đó hoàn toàn khác với thông 
tin tôi có bây giờ,” ông Malhotra 
nói với The Epoch Times. “Và trên 
thực tế, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của tôi là khi thông tin này đã thay 
đổi thì phải hành động dựa theo đó. 
Và đó là những gì tôi đang làm.”

Phản ứng trước những lời
chỉ trích
Sau khi bài khảo cứu mới được phát 
hành, các nhà phê bình lưu ý rằng 
ông Malhotra là thành viên hội 
đồng quản trị của Tập san Insulin 
Resistance.

Ông thừa nhận ông đang giữ vị 
trí này, nhưng cho biết bài khảo cứu 
đã trải qua một quá trình bình duyệt 
độc lập và rằng ông không có liên 
kết tài chính nào với tập san này.

Vị bác sĩ này khuyến khích mọi 
người xem lịch sử xuất bản của ông, 
bao gồm các bài báo trên Tập san 
Y khoa Anh quốc (British Medical 
Journal) và Tập san Hiệp hội Y 
khoa Hoa Kỳ (American Medical 
Association.)

Ông cho biết ông đã chọn gửi 
bài khảo cứu cho Tập san Insulin 
Resistance vì một số lý do, trong 
đó có lý do là “một trong số ít tạp 
chí không nhận tiền từ ngành 
dược phẩm.”

“Tôi cho rằng không có ý nghĩa 
gì khi chất vấn về tính ngay chính 
của bài viết,” ông nói. “Mọi người 
có thể lập luận rằng tôi có một sự 
thiên vị về tri thức. Tất cả chúng ta 
đều có những sự thiên vị   về tri thức, 
nhưng đối với tôi, tôi chắc chắn 
không có sự thiên vị   về tài chính.”

 
Bài báo nhận được sự ủng hộ
Các nhà khoa học hàng đầu cho 
rằng bài khảo cứu mới này rất 
quan trọng.

Ông Sherif Sultan, chủ tịch của 
Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu 
Quốc tế, cho biết trong một tuyên 
bố rằng, “Chúng tôi hoàn toàn tin 
tưởng rằng các loại vaccine này 
là một trong những khám phá 
tuyệt vời trong y học đã giúp cải 

thiện tuổi thọ đáng kể; tuy nhiên, 
vaccine theo công nghệ di truyền 
mRNA thì lại khác, vì thiếu đánh 
giá an toàn lâu dài nhưng được bắt 
buộc sử dụng để bảo đảm an toàn 
cho cộng đồng.”

Ông Sultan cũng lưu ý rằng 
những phát hiện này “làm dấy 
lên những lo ngại về các tác dụng 
phụ liên quan đến bệnh tim mạch 
nghiêm trọng vốn không được phát 
hiện do vaccine gây ra, và nhấn 
mạnh mối quan hệ nguyên nhân– 
hậu quả giữa vaccine và chứng viêm 
cơ tim, một nguyên nhân thông 
thường gây ngừng tim đột ngột ở 
những người trẻ tuổi.”

Bác sĩ Jay Bhattacharya, một 
giáo sư y khoa và dịch tễ học 
thuộc Đại học Stanford, nói rằng 
ông Malhotra “lập luận đúng khi 
cho rằng các nhóm tuổi và các 
bệnh đi kèm không có sự đồng 
nhất đáng kể về lợi ích và các tác 
dụng phụ dự kiến của vaccine,” và 
“phát hiện rằng mặc dù có thể có 
trường hợp những người cao niên 
chích vaccine vì lý do lợi ích cao 
hơn nguy cơ, nhưng điều này chưa 
chắc đã đúng với những người trẻ 
tuổi hơn.”

Bác sĩ Campbell Murdoch, 
người cố vấn cho Đại học Bác sĩ 
Đa khoa Hoàng gia (Royal College 
of General Practitioners) cho biết 
nghiên cứu này “mô tả nhiều thất 
bại mang tính hệ thống trong việc 
cung cấp thuốc dựa trên bằng 
chứng an toàn và hiệu quả” và 
tình trạng này đã khiến “bệnh 
nhân và công chúng không thể 
đưa ra sự lựa chọn sáng suốt về 
những gì tốt nhất cho sức khỏe và 
cuộc sống của họ.”

Một số người khác chỉ trích 
bài khảo cứu, trong đó có Bác sĩ 
Victoria Male, một nhà miễn dịch 
học tại Đại học Hoàng gia London.

Bà Male viết trên Twitter rằng 
biểu đồ trong bài báo đưa ra số 
lượng người ở mỗi nhóm tuổi ước 
tính cần chích ngừa để ngăn ngừa 
tử vong do COVID-19 “lại thiên về 
chích ngừa.”

 
Khánh Ngọc biên dịch

Không còn 
đứa trẻ Hoa 
Kỳ nào được 
an toàn trước 
phẫu thuật 
cắt bỏ vú, triệt 
sản, hay gián 
đoạn phát 
triển nữa – tất 
cả đều bị che 
đậy dưới vỏ 
bọc của ‘chăm 
sóc cứu mạng’.
Cô Chloe Cole,
từng là một thiếu 
niên chuyển giới

Trên thực tế, 
nghĩa vụ và 
trách nhiệm 
của tôi là khi 
thông tin 
này đã thay 
đổi thì phải 
hành động 
dựa theo 
đó. Và đó là 
những gì tôi 
đang làm.
Tiến sĩ Aseem 
Malhotra

LUCKY STARS FINANCIAL
12666 Brookhurst St., #230 

Garden Grove, CA 92840

14361 Beach Blvd., #209
Westminster, CA 92683

(714) 699–9289

MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

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

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

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

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

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

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

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

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

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

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

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

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN

Dự luật New York ngăn cha mẹ biết về các quyết định sức khỏe của con mình

Bác sĩ phản đối
vaccine COVID-19 
công nghệ mRNA,
kêu gọi tạm 
dừng sử dụng 
trên toàn cầu
Tiếp theo từ trang 1

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 
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Thống đốc California Gavin 
Newsom đã ký luật “chăm 

sóc y tế khẳng định giới tính” đưa 
tiểu bang này trở thành nơi trú ẩn 
cho trẻ em chuyển giới và cha mẹ 
muốn trốn tránh luật lạm dụng 
trẻ em của các tiểu bang khác của 
những em này .

“Ở California, chúng tôi tin vào 
bình đẳng và sự chấp nhận. Chúng 
tôi tin rằng không ai nên bị truy tố 
hoặc bắt bớ vì nhận được dịch vụ 
chăm sóc mà họ cần – bao gồm 
cả dịch vụ chăm sóc khẳng định 
giới tính,” ông Newsom viết trong 
thông điệp ký ban hành luật hôm 
29/09. “Các bậc cha mẹ biết điều gì 
tốt nhất cho con em họ, và họ phải 
có thể đưa ra các quyết định về sức 
khỏe con em họ mà không lo sợ. 
Chúng ta phải ủng hộ sự lựa chọn 
của các bậc cha mẹ.” 

Ông Newsom cáo buộc các tiểu 
bang khác đã ban hành các luật 
“để ma quỷ hóa” cộng đồng người 
chuyển giới.

“Sự thù ghét được thể hiện qua 
những luật này là không thể hiểu 
được và đã góp phần làm tăng tỷ 
lệ tự tử,” ông nói. “Với việc ký ban 
hành dự luật này, California sẽ bảo 
đảm những đứa trẻ đó và gia đình 
của các em có thể tìm kiếm và nhận 
được chăm sóc y tế và tâm thần mà 
chúng cần.”

Luật gây tranh cãi này, Dự 
luật Thượng viện 107 (SB107) do 
Thượng nghị sĩ Scott Wiener (Dân 
Chủ–San Francisco) soạn thảo, đã 
vấp phải sự phản đối rộng rãi của 
các nhóm quyền làm cha mẹ vốn 
chống lại việc trẻ vị thành niên 
nhận được thuốc ức chế dậy thì, 
hormone chuyển giới, và phẫu 
thuật chuyển giới.

Cô gái 18 tuổi Chloe Cole, người 

đã làm chứng chống lại luật này, 
đã cắt bỏ cả hai bên ngực khỏe 
mạnh khi 15 tuổi, để rồi hiện giờ 
cô rất hối hận về quyết định đó. Cô 
nói với The Epoch Times rằng cô 
không lấy làm ngạc nhiên khi ông 
Newsom thông qua luật này nhưng 
cho biết bản thân “vô cùng thất 
vọng khi dự luật kinh khủng này 
đã được ký thành luật.”

Cô nói: “Điều này sẽ khiến hàng 
ngàn trẻ em sẽ phải chịu đựng 
những gì tôi đã phải chịu đựng. 
Không còn đứa trẻ Hoa Kỳ nào được 
an toàn trước phẫu thuật cắt bỏ vú, 
triệt sản, hay gián đoạn phát triển 
nữa – tất cả đều bị che đậy dưới 
vỏ bọc của ‘chăm sóc cứu mạng’.”

Bà Erin Friday, một người tự 
xưng là người ủng hộ Đảng Dân 
Chủ và cũng là mẹ của một thiếu 
niên từng bị chứng rối loạn định 
dạng giới, đã dẫn đầu và khởi 
xướng việc phản đối dự luật này với 
tư cách là lãnh đạo của tổ chức Our 
Duty tại California. Bà đã nói với 
với The Epoch Times rằng luật này 
sẽ đem đến hậu quả thảm khốc cho 
các gia đình trên khắp Hoa Kỳ. 

“Thống đốc Newsom vừa nói 
với mọi bậc cha mẹ Hoa Kỳ rằng 
các tòa án California có thể kiểm 
soát tính toàn vẹn cơ thể của con 
họ bằng cách thông qua SB107,” bà 
Friday cho biết. “Ông ấy vừa nói với 
mọi thẩm phán ở 49 tiểu bang khác 
rằng các thẩm phán California có 
tiếng nói quyết định trong mọi thỏa 
thuận về quyền giám hộ ở đất nước 
này. Ông Newsom vừa cho phép 
mọi bậc cha mẹ không có quyền 
giám hộ được trốn cùng con họ 
đến California để thực hiện những 
hành động tàn bạo không thể đảo 
ngược đối với đứa trẻ đó.”

Hội đồng Gia đình California 
(CFC) cũng phản đối dự luật này 
đồng thời cảnh báo về các vụ kiện 

tụng sắp tới.
Ông Jonathan Keller, chủ tịch 

CFC, cho biết trong một tuyên bố, 
“SB 107 gây nguy hiểm cho mọi 
thanh thiếu niên trên toàn quốc, 
những người đang bị rối loạn địng 
dạng giới. Qua việc ký ban hành 
dự luật cực đoan này, ông Gavin 
Newsom đang nói với tất cả các bậc 
cha mẹ trên toàn quốc rằng ông ấy 
biết điều gì tốt nhất cho con em họ.” 

Ông nói: “Các bậc làm cha làm 
mẹ ở mọi tiểu bang nên yêu cầu các 
đại diện được bầu của họ đẩy lùi 
cuộc tấn công vi hiến đối với quyền 
làm cha mẹ này. Các thống đốc 
và nhà lập pháp phải bảo vệ công 
dân của họ khỏi cái chính phủ mất 
kiểm soát ở Sacramento này.”

Hội đồng Gia đình California 
CFC đã cùng các nhóm bảo vệ 
quyền làm cha mẹ, trong đó có cả 
Moms For Liberty, yêu cầu ông 
Newsom phủ quyết dự luật.

Hôm 19/09, hơn 50 tổ chức đã 
gửi một lá thư từ tổ chức Lời hứa 
Liên minh Cha mẹ Hoa Kỳ (Promise 
to America’s Parents Coalition) đến 
ông Newsom để thúc giục ông phủ 
quyết SB 107 mà nhóm này gọi là 

“một dự luật nguy hiểm phớt lờ 
thẩm quyền được thiết lập của 49 
tiểu bang khác, và cũng vi phạm 
các quyền căn bản của các bậc cha 
mẹ, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn 
hại không thể đảo ngược được đối 
với trẻ em Hoa Kỳ.”

Theo CFC, luật mới này sẽ cho 
phép các tòa án tiểu bang California 
loại bỏ quyền giám hộ của các bậc 
cha mẹ đối với trẻ em vị thành niên 
sống ngoài tiểu bang này trong 
nhiều vụ án. 

CFC tuyên bố trong một Thông 
cáo báo chí hôm 30/09 rằng, “Ông 
Newsom, ông Wiener, và giới 
truyền thông thiên tả đang phớt lờ 
quy định trong luật này cho phép 
trẻ em bị bắt cóc và dụ dỗ đến tiểu 
bang này trái với mong muốn của 
cha mẹ cũng như chống lại quyết 
định giám hộ của tòa án và luật 
pháp của các tiểu bang khác.” 

Các Chi nhánh tại California 
của Tổ chức Planned Parenthood 
và tổ chức Equality  California nằm 
trong số các nhóm vận động LGBTQ 
khác đã ủng hộ cho dự luật này.

 
Thanh Nhã biên dịch

Thống đốc Newsom ký luật đưa California trở thành
tiểu bang trú ẩn cho người chuyển giới 

Thống đốc California 
Gavin Newsom nói 

chuyện trong chuyến 
thăm Trung tâm Khoa 

học & Không gian 
Chabot ở Oakland, 

California, hôm 
12/08/2022.

Tiến sĩ Aseem Malhotra. 

Một bác sĩ chuẩn bị vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech tại 
một trung tâm chích ngừa ở Halifax, Anh, vào ngày 31/07/2021.
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vì một vụ trộm cắp dưới 950 USD, 
thì cơ quan này sẽ không phản hồi, 
hoặc phản ứng nhiều nhất của họ 
thì cũng chỉ là đưa ra một giấy phạt 
(phải ra tòa).”

Ông còn nói thêm rằng hầu hết 
các nghi phạm trộm cắp đều không 
xuất hiện trước tòa án, bởi vì có rất 
ít hoặc không có hậu quả gì xảy ra.

Như vậy, ông nói, hầu hết các 
nhà bán lẻ ở California có chính 
sách ngăn cản nhân viên của họ 
báo cáo tội phạm tài sản cấp độ 
thấp. Đó là lý do vì sao số liệu về 
những vụ như vậy có thể không 
chính xác. Một số cửa hàng còn 
ngừng báo cáo hoàn toàn các vụ 
trộm cắp vặt vì cảnh sát “không thể 
làm được gì nhiều,” ông cho biết.

Hơn nữa, một cửa hàng có thể bị 
kiện bởi một kẻ tình nghi cố gắng 
ăn cướp, kẻ đã đối đầu trực tiếp với 
nhân viên của họ, theo ông Pierson.

Ông nói: “Ở California, chúng 
tôi là một xã hội rất hay kiện tụng, 
và các cửa hàng cũng như hãng bảo 
hiểm của họ thực sự sợ bị kiện vì 
cố gắng ngăn chặn một vụ phạm tội 
khi mà gây ra ít hoặc không gây ra 
hậu quả gì.”

Dự luật 57, được thông qua 
vào năm 2016, cho phép một số 
tội phạm được phân loại là “bất 
bạo động” được thả sớm. Nó cũng 
cấm các công tố viên buộc tội trẻ 
vị thành niên như người lớn mà 
không có sự chấp thuận của thẩm 
phán, và những người đã bị xét 
xử như là người trưởng thành vì 
những tội họ đã phạm khi còn là 
trẻ vị thành niên được phép kháng 
cáo các bản án của họ.

Ngoài ra, như một biện pháp 
khẩn cấp để giảm bớt số tù nhân 
trong đại dịch, Hội đồng Tư pháp 
California vào tháng 04/2020 đã 

loại bỏ tiền bảo lãnh tại ngoại cho 
một số bị cáo. Mặc dù lệnh không 
bảo lãnh tại ngoại trên toàn tiểu 
bang đã hết hạn hồi tháng Sáu, 
nhưng các tòa án vẫn phải xem xét 
khả năng chi trả của từng bị cáo 
trong khi ấn định số tiền bảo lãnh, 
sau phán quyết của Tòa án Tối 
cao California vào tháng 03/2021.

Viện Chính sách Công của 
California, một nhóm nghiên cứu 
phi đảng phái, đã báo cáo sự gia tăng 
về số lượng các vụ trộm cắp tài sản 
và tội phạm bạo lực trong năm ngoái 
tại bốn thành phố lớn nhất của 
tiểu bang – Los Angeles, Oakland, 
San Diego, và San Francisco.

Một phân tích của nhóm cũng 
tìm thấy “một số bằng chứng” cho 
thấy Dự luật 47 ảnh hưởng đến tội 
phạm tài sản, vì nạn trộm cắp tài 
sản cá nhân đã tăng 9% từ năm 
2014 đến năm 2016, trong đó trộm 
cắp xe hơi chiếm khoảng 3/4 mức 
tăng này.

Ông Pierson nói: “Chúng ta có 
tình trạng vô pháp luật ngày càng 
gia tăng xuất phát từ quan điểm 
‘Tôi có thể lấy tài sản của người 
khác vì sẽ chẳng có hậu quả gì xảy 
ra với tôi.’”

Ông lưu ý rằng dữ liệu của các 
công ty bảo hiểm xe hơi sẽ có thể 
cho thấy bức tranh chính xác hơn 
về tội ăn cắp tài sản trên toàn tiểu 
bang vì họ yêu cầu các nạn nhân 
phải nộp một báo cáo cho cảnh sát 
khi yêu cầu bồi thường.

“Những gì chúng ta đã thấy trong 
sáu hoặc bảy năm qua là… các vụ 
trộm cắp xe hơi đang gia tăng đáng 
kể,” ông nói. “Và đó là một bộ dữ 
liệu chân thực hơn về mức độ tội 
phạm thực sự ở California,” ông nói.

 
Thanh Tâm biên dịch

JAMIE JOSEPH VÀ SIYAMAK KHORRAMI
 

Một biện lý quận nói với chương 
trình “California Insider” 

của EpochTV rằng, tình trạng trộm 
cắp cửa hàng tại California đang 
vượt khỏi tầm kiểm soát do các luật 
cải cách tư pháp hình sự gần đây.

Biện lý quận El Dorado Vern 
Pierson cho biết mặc dù tội trộm 
cắp tài sản, bao gồm cả trộm cửa 
hàng, là bất hợp pháp, nhưng luật 
của tiểu bang như Dự luật 47 và 
57 vẫn cho phép nhiều hoạt động 
phạm tội diễn ra.

Được các cử tri thông qua vào 
năm 2014, Dự luật 47 đã hạ cấp một 
số tội trộm cắp và tội phạm ma túy 
từ trọng tội xuống tội nhẹ. Điều lệ 
nổi tiếng nhất của dự luật này đã 
nâng giá trị hàng hóa bị đánh cắp 
tối thiểu từ 400 USD lên 950 USD 
trong một vụ trộm cắp thì mới 
được phân loại là trọng tội. Các nhà 
phê bình xem đây là nguyên nhân 
chính gây nên tình trạng gia tăng 
trộm cắp vặt trên toàn tiểu bang. 

Dự luật đó cũng cho phép những 
kẻ phạm trọng tội hiện đang thụ 
án tù được quyền yêu cầu tuyên án 
lại theo cách phân loại mới. Những 
người đã thụ án xong cũng có thể 
được phân loại lại tiền án là tội nhẹ.

Ông Pierson cho biết, “Thực tế là 
hầu hết các cửa hàng bán lẻ đã biết 
nếu họ gọi cho cơ quan chấp pháp 

JACK PHILLIPS

Đã có các báo cáo về các hành 
động bạo lực chính trị gây chú 

ý nhằm vào Đảng Cộng Hòa và 
phái bảo tồn truyền thống sau bài 
diễn văn gây tranh cãi “thành viên 
đảng Cộng Hòa ủng hộ MAGA” 
của Tổng thống (TT) Joe Biden hồi 
tháng trước.

“Ông Donald Trump và Đảng 
Cộng Hòa ủng hộ MAGA đại diện 
cho một chủ nghĩa cực đoan đe dọa 
chính nền cộng hòa của chúng ta,” 
TT Biden nói trong bài diễn văn 
đầy tính chính trị hôm 01/09 tại 
Philadelphia.

Trong khi nói chuyện trước 
một phông nền với ánh đèn đỏ âm 
u và hai sĩ quan Thủy quân Lục 
chiến Hoa Kỳ đứng bên, TT Biden 
cáo buộc rằng “Đảng Cộng Hòa 
ủng hộ MAGA” cũng cổ súy cho 
“các nhà lãnh đạo độc tài” và “thổi 
bùng ngọn lửa bạo lực chính trị” để 
nhắm đến các quyền và “chính linh 
hồn đất nước này”.

Mặc dù không rõ liệu bài diễn 
văn của ông Biden có thúc đẩy các 
hành động phá hoại hay các cuộc 
tấn công được cho là có động cơ 
chính trị hay không, nhưng một 
số văn phòng của Đảng Cộng Hòa 
(GOP) trên khắp đất nước đã bị phá 
hoại kể từ sau bài diễn văn của ông 
Biden, trong đó có Đảng Cộng Hòa 
tại Quận Larimer ở Fort Collins, 
Colorado; Đảng Cộng Hòa Quận 
Ottawa ở Hudsonville, Michigan; 
và trụ sở Đảng Cộng Hòa Nebraska 
ở Lincoln, Nebraska.

Văn phòng GOP ở Quận 
Seminole, Florida, đã bị phá hoại 
sau khi ông Biden tuyên bố Đảng 
Cộng Hòa tham gia vào “chủ nghĩa 
bán phát xít” vài ngày trước bài 
diễn văn của ông tại Philadelphia.

Các quan chức “đi ra và phát 
hiện rằng tất cả các bảng hiệu đã 
bị phá thành nhiều mảnh, tòa nhà 
của chúng tôi đã bị phá hoại, bảng 
hiệu cố định của chúng tôi ở bên 
ngoài tòa nhà đã bị phá nát,” ông 
Keith den Hollander, chủ tịch và 
phó chủ tịch GOP ở quận Ottawa, 
nói với truyền thông địa phương 
vào tuần trước. “Thực sự thất vọng 
khi chứng kiến điều này.”

Một trung tâm phụ sản [ủng 
hộ sự sống] ở Quận Oakland, 
Michigan, cũng là mục tiêu của 
những kẻ phá hoại; họ đã vẽ những 
lời hăm dọa của nhóm ủng hộ 
phá thai ngay trước cửa của trung 
tâm. Đây là lần thứ hai cơ sở này 
bị nhắm mục tiêu trong năm qua, 
theo truyền thông địa phương.

Các công kích khác
Các quan chức cho biết cũng ở 
Michigan, một người cao tuổi đi vận 
động ủng hộ sự sống đã bị bắn ở Thị 
trấn Odessa. Một người đàn ông 74 
tuổi, ông Richard Harvey, đã bị buộc 
trọng tội hành hung và xả súng liều 
lĩnh, cảnh sát tiểu bang Michigan 
thông báo vào cuối tuần này.

Bà Joan Jacobson, 84 tuổi, nói 
với MLive rằng bà đang vận động 
cho Quyền Được Sống thì bị bắn 
vào vai sau khi đi từng nhà để đề 
nghị người dân bỏ phiếu phản đối 
Đề nghị 3, một biện pháp ủng hộ 
phá thai, trong cuộc bầu cử vào 
tháng 11 sắp tới. 

Ông Harvey đã bước ra hồi cuối 

tuần trước, nói với WOOD-TV rằng 
ông đã vô tình bắn bà Jacobson khi 
bà được cho là đang tranh cãi với 
vợ ông, người mà ông nói là ủng 
hộ việc phá thai. Ông Harvey nói 
rằng ông đã nhiều lần nói với bà 
Jacobson hãy rời khỏi nhà của họ.

Và trong tháng Chín, anh 
Cayler Ellison, 18 tuổi, đã bị sát hại 
khi một người đàn ông 41 tuổi bị 
cáo buộc dùng xe đụng vào người 
anh và sau đó nói với nhân viên 
điều phối 911 rằng ông ta nghĩ anh 
Ellison là một phần của một nhóm 
Đảng Cộng Hòa cực đoan, theo các 
bản tin. Nghi phạm, ông Shannon 
Brandt, bị buộc tội sát nhân gây ra 
sự thiệt mạng của thiếu niên này.

Một bản khai hữu thệ cho biết 
ông Brandt nói với đài phát thanh 
của những nhân viên cấp cứu của 
tiểu bang rằng ông ta đã đụng vào 
người đi bộ bằng xe hơi của mình vì 
“người đi bộ đó đang đe dọa ông”, 
ám chỉ anh Ellingson; ông Brant 
khẳng định anh là một phần của 
“nhóm Đảng Cộng Hòa cực đoan”.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm ông 
Brandt gọi 911 sau khi đụng vào 
anh Ellingson, “ông Brandt đã nói 
rằng việc đó là do cố ý chứ không 
phải tai nạn,” theo bản khai.

Khám nghiệm tử thi về thương 
tích của anh Ellingson cho thấy 
anh đã bị thương nằm trên mặt đất, 
và thương tích của anh không phải 
do bị xe của ông Brandt đụng mà 
là do bị cán qua. Chứng thực kết 
quả khám nghiệm tử thi, phần đầu 
xe của ông Brandt cũng có ít hoặc 
không có thiệt hại nào, theo Đặc 
vụ Jeramie Quam của Cục Điều tra 
Hình sự North Dakota.

Đại úy Đội Tuần tra Đường cao 
tốc North Dakota Bryan Niewind 
nói rằng các nhân chứng tại hiện 

trường nói với các nhà điều tra 
rằng không có bằng chứng nào cho 
thấy anh Ellingson có quan điểm 
cực đoan hoặc một cuộc tranh cãi 
chính trị đã diễn ra.

“Lời nói có thể gây ra hậu quả 
bạo lực,” TNS Rand Paul (Cộng 
Hòa–Kentucky), người bị hàng xóm 
của mình hành hung năm 2017 và 
bị những kẻ bạo loạn tấn công sau 
Đại hội Quốc gia Đảng Cộng Hòa 
năm 2020,  cho biết trong một tuyên 
bố. “TT Biden cần nhận ra rằng 
việc ông ấy bôi nhọ các đối thủ của 
mình đang khiến một số người ủng 
hộ ông trở nên bạo lực. Là nạn nhân 
của bạo lực chính trị, [tôi thấy] cả 
hai bên đều phải nhận ra hậu quả 
của những luận điệu đầy tức khí.”

Trong một bình luận gần đây về 
bạo lực chính trị, Phó Tham vụ Báo 
chí Tòa Bạch Ốc Andrew Bates đã 
nói với Fox News rằng ông Biden 
“lên án những cuộc tấn công này và 
rõ ràng rằng bạo lực, đe dọa bạo lực 
và phá hoại là hoàn toàn không thể 
chấp nhận được – bất kể ai đang 
thực hiện những hành vi như vậy 
hoặc bất cứ lý do nào.”

“Giống như ông ấy nói ở 
Philadelphia, ‘Không có chỗ cho 
bạo lực chính trị ở Mỹ.  Vậy đó. 
Không có chỗ cho bạo lực. Không 
bao giờ.’ Tổng thống tin rằng các 
nhà lãnh đạo ở cả hai Đảng nên 
tuân thủ nguyên tắc đó, bao gồm cả 
khi bạo lực và các mối đe dọa nhằm 
vào phụ nữ đang tìm kiếm dịch 
vụ chăm sóc y tế, các thành viên 
của cơ quan chấp pháp như Cảnh 
sát Capitol và FBI, hoặc Phó Tổng 
thống tiền nhiệm,” ông Bates nói.

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

 
Nguyễn Lê biên dịch

Một tên trộm lấy đồ 
ở cửa hàng Target ở 
Oakland, California, 
vào ngày 30/05/2020. 

Mọi người đi dạo qua 
các cửa hàng ở Santa 
Monica, California,
vào ngày 06/06/2020. 

TT Biden cần 
nhận ra rằng 
việc ông ấy 
bôi nhọ các 
đối thủ của 
mình đang 
khiến một số 
người ủng hộ 
ông trở nên 
bạo lực. 
TNS Rand Paul 
(Cộng Hòa–
Kentucky)

Đó là sự kết 
hợp của việc 
toàn xã hội 
mua nhiều 
súng hơn vì 
họ sợ hãi và 
họ muốn có 
thể tự vệ. Và 
thứ hai là, 
chúng tôi 
đang làm 
việc tốt hơn.
Ông Tim Schmidt, 
Giám đốc điều 
hành công ty Delta 
Defense và là chủ 
tịch kiêm đồng 
sáng lập công ty 
USCCA.

Mất kiểm soát về nạn trộm cắp cửa hàng ở tiểu bang California Những người bảo tồn truyền thống đối mặt với bạo lực 
chính trị sau bài diễn văn của Tổng thống Biden

◾	 Mua	bán,	thuê	mướn,	quản	trị.

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

◾	 Nhân	viên	địa	o� c	toàn	thời	gian,		 	
7	ngày/tua�n.
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Trong vài năm qua, các công ty 
cung cấp bảo hiểm mang súng 

giấu kín đã chứng kiến   sự bùng nổ 
trên khắp Hoa Kỳ.

Các công ty bảo hiểm đã nhận 
thấy số lượng đơn mua loại bảo 
hiểm này tăng trưởng chưa từng 
thấy. Bối cảnh tỷ lệ tội phạm gia 
tăng và việc ngăn chặn tội phạm 
thất bại kể từ khi xuất hiện phong 
trào “Cắt ngân sách Lực lượng 
Cảnh sát” năm 2020, đã khiến 
nhiều người Mỹ mua súng tự vệ.

Quyết định mới nhất của Tối 
cao Pháp viện (SCOTUS) đã buộc 
các tiểu bang màu xanh có các luật 
súng hà khắc phải nới lỏng các hạn 
chế nghiêm ngặt đối với những 
người có thể mang súng ở nơi công 
cộng, dẫn đến thị trường mở rộng ở 
các tiểu bang này.

Theo Fox News, ngay cả một tiểu 
bang cánh tả như Massachusetts, với 
tỷ lệ sở hữu vũ khí thấp trong lịch 
sử, cũng đã chứng kiến   doanh số 
bán súng tăng vọt kể từ năm 2020. 

Những người mang súng giấu 
kín phải có bảo hiểm, để phòng 
khi họ buộc phải sử dụng vũ khí 
của mình và cuối cùng phải đối 
mặt với chi phí pháp lý do bị buộc 
tội hình sự hoặc bị kiện dân sự.

Delta Defense, công ty bảo 
hiểm tự vệ, điều hành Hiệp hội 
Mang súng Giấu kín Hoa Kỳ 
(USCCA), nói với Fox News rằng 
số lượng thành viên của họ đã 
tăng hơn gấp đôi, từ 300,000 vào 
năm 2020 lên 700,000.

Công ty này cung cấp bảo hiểm 
trách nhiệm pháp lý đối với các 
hành động tự vệ như một phần 
của kế hoạch tư cách thành viên, 
cùng với giáo dục, đào tạo về an 
toàn súng.

Chỉ một thập niên trước, số 
thành viên của USCCA là 50,000.

Ông Tim Schmidt, Giám đốc 
điều hành công ty Delta Defense 
và là chủ tịch kiêm đồng sáng lập 
công ty USCCA, nói với Fox News 
rằng số lượng người nộp đơn tăng 
cao là do “về căn bản, hàng triệu 
người mới sở hữu súng từ sau tất 

cả các vụ bạo động đã xảy đầu 
năm 2020.” 

Ông Schmidt nói: “Rất nhiều 
người nhận ra rằng ‘Trời ơi, tôi cần 
có khả năng tự vệ, vì vậy tôi sẽ mua 
một khẩu súng.’” 

Trong số những người lần đầu 
tiên sở hữu súng này, nhiều người 
yêu cầu được đào tạo và giáo dục về 
súng, cùng với bảo hiểm.

Ông Schmidt nói thêm rằng có 
khoảng 22 triệu người Mỹ đã có 
giấy phép mang súng giấu kín, và 80 
triệu gia đình Hoa Kỳ sở hữu súng.

“Đó là sự kết hợp của việc toàn 
xã hội mua nhiều súng hơn vì họ sợ 
hãi và họ muốn có thể tự vệ,” ông 
nói. “Và thứ hai là, chúng tôi đang 
làm việc tốt hơn.” 

Đối thủ của ông, công ty 
LawShield, một nhà cung cấp dịch 
vụ bảo hiểm mang súng giấu kín và 
huấn luyện về an toàn súng, cũng 
đã báo cáo sự bùng nổ số lượng 
thành viên. 

Chủ tịch LawShield Kirk Evans 
nói với FOX Business, “Trong hai 
hoặc ba năm đại dịch COVID vừa 
qua, chúng ta đã có tình trạng bất 
ổn dân sự kết hợp với sự gia tăng 
đáng kể tội phạm trên toàn quốc 
– do đó chúng tôi đã chứng kiến 
công ty mình phát triển rất, rất 
[nhanh] với tốc độ chưa từng có.” 

Ông Evans nói rằng tổ chức 
của ông đã phát triển lên khoảng 
700,000 thành viên kể từ khi làn 
sóng tội phạm bắt đầu năm 2020 và 

cũng lưu ý rằng thị trường nổi lên 
nhanh nhất trong số những người 
sở hữu súng là phụ nữ và các nhóm 
thiểu số.

Ông nói: “Quý vị không thể 
trải qua một, hai tuần trong năm 
qua mà không thấy một bài báo về 
‘phụ nữ chiếm tỷ lệ cao nhất trong 
số những người có giấy phép mới’ 
hoặc ‘người Mỹ gốc Phi Châu có 
mức tăng cao nhất’, hoặc các nhóm 
thiểu số là nhóm người ghi danh 
tăng nhiều nhất, hoặc những người 
ở San Francisco hối hả đi mua một 
khẩu súng.”  

“Đây không còn là một nhóm 
bảo tồn truyền thống da trắng nữa.”

Các tiểu bang thiên tả phản 
đối phán quyết ủng hộ Tu 
chính án thứ Hai
Tối cao Pháp viện đã ra phán 
quyết trong vụ “Hiệp hội Súng 
trường & Súng lục New York kiện 
Bruen,” rằng các luật súng yêu 
cầu người nộp đơn chứng minh 
một nhu cầu cụ thể đề mang súng 
giấu kín là vô căn cứ. 

Phán quyết này giúp việc xin 
giấy phép để mang theo một khẩu 
súng ngắn giấu kín trở nên dễ 
dàng hơn ở một số tiểu bang trước 
đây cấm việc này, chẳng hạn như 
New York.

Theo ông Evans, các tiểu 
bang màu xanh, chẳng hạn như 
California và New Jersey với các 
luật mang súng giấu kín hạn chế, 
giờ đây sẽ phải nới lỏng chúng.

Ông Evans cho biết, do có phán 
quyết của SCOTUS, “những gì 
chúng tôi dự kiến sẽ chứng kiến là 
ba trong số các tiểu bang lớn nhất 
cả nước sẽ tăng trưởng vượt bậc.” 

Nhiều khách hàng “chưa hiểu 
hết ý tưởng muốn sở hữu một khẩu 
súng cho mục đích tự vệ, nhưng 
có điều gì đó đã đưa họ đến đây,” 
đồng chủ sở hữu của Cape Gun 
Works, ông Toby Leary nói với đài 
truyền hình địa phương WBUR.

“Họ cảm thấy như được thúc 
đẩy để làm điều đó dựa trên những 
gì họ chứng kiến, hoặc cảm xúc cá 
nhân của họ về thế giới.”

Trong khi đó, một số thống đốc 

và nhà lập pháp ở các tiểu bang 
màu xanh đã phản ứng ngay lập 
tức, bằng cách chỉ rõ nhiều nơi 
là khu vực nhạy cảm “cấm mang 
súng”; ngoài ra những người nộp 
đơn phải được kiểm tra sức khỏe 
tâm thần và mạng xã hội, và những 
người nộp đơn xin giấy phép mang 
súng giấu kín phải được đào tạo 
chuyên sâu về an toàn súng. 

Nhiều luật đang được các tiểu 
bang như New York và California 
thông qua – nhằm đối phó lại phán 
quyết của Tối cao Pháp viện – đang 
vấp phải các vụ kiện lớn của các 
nhóm ủng hộ Tu chính án thứ Hai, 
vì vi phạm các quyền hiến định của 
người dân các tiểu bang này. 

Mùa hè năm nay, ngay sau 
phán quyết nói trên, Thống đốc 
Kathy Hochul của tiểu bang New 
York đã thông qua một trong 
những luật chống mang súng 
khắc nghiệt nhất.

Thống đốc thuộc Đảng Dân 
Chủ Gavin Newsom của tiểu bang 
California đã ký ban hành Dự luật 
Thượng viện (SB) 1327, cho phép 
các công dân kiện các công ty sản 
xuất và phân phối các loại súng bị 
cấm ở California. Luật này phỏng 
theo một luật của Texas cho phép 
các cá nhân kiện các nhà cung cấp 
dịch vụ phá thai.

Theo The Los Angeles Times, 
những người ủng hộ quyền sử 
dụng súng đã đệ đơn kiện hồi tuần 
trước, mục tiêu là Mục 1021.11 của 
Bộ luật Tố tụng Dân sự, một phần 
của SB 1327, những điều luật này 
sẽ khiến các luật sư và nguyên 
đơn phản đối các luật hoặc hạn 
chế về súng của tiểu bang này “có 
trách nhiệm một cách liên đới 
và riêng biệt phải trả phí luật sư 
và chi phí của bên thắng kiện.” 

Trong đơn khiếu nại của họ, 
các nguyên đơn cáo buộc rằng quy 
định về phí pháp lý nói trên là vi 
phạm Tu chính án thứ Nhất của họ 
bằng cách loại bỏ “hoạt động được 
bảo vệ của những người ủng hộ 
súng và tìm cách ngăn cản quyền 
tiếp cận tòa án của họ.”

 
Thanh Nguyên biên dịch

Bùng nổ doanh số bảo hiểm mang súng giấu kín trên khắp Hoa Kỳ
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Dự luật 47 ảnh hưởng 
đến tội phạm tài sản, vì 
nạn trộm cắp tài sản 
cá nhân đã tăng 9% từ 
năm 2014 đến năm 
2016, trong đó trộm cắp 
xe hơi chiếm khoảng 
3/4 mức tăng này.

9%

Một người không rõ 
danh tính đang được 
lấy dấu vân tay như 
một phần của hạng 
giấy phép mang súng 
giấu kín ở Utah, vào 
ngày 09/01/2016.

 JIM WATSON/AFP VIA GETTY IMAGES

Tổng thống Joe 
Biden diễn thuyết 
bên ngoài Công viên 
Lịch sử Quốc gia Độc 
lập ở Philadelphia, 
Pennsylvania, hôm 
01/09/2022.

Anh Cayler 
Ellingson trong 
một bức ảnh 
tư liệu.

Home Health Services
                    (Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà)

•  Được giúp đỡ cung cấp dụng cụ Y tế như: Gậy( Cane), Xe đẩy(Walker), Xe
          lăn( Wheel Chair), Tã lót(Diappers),…
•  Được nhân viên Y tế chuyên nghiệp đến nhà giúp tắm rửa, giúp làm Vật Lý
          Trị Liệu tại nhà (nếu cần thiết).
• Đặc biệt còn được Y tá đến tận nhà kiểm tra, chăm sóc sức khỏe hàng tuần;
          tất cả hàng hóa, sữa Ensure sẽ được giao tận nhà hàng tháng.
***Văn Phòng hộ trợ MIỄN PHÍ xin tiền IHSS, Food Stamp, Máy trợ thính,…

Chương trình Home Health Support tại gia dành cho người Cao 
niên 65 tuổi trở lên và những người mắc bệnh nan y như: Stroke, 
Parkinson, Cancer, Thận, Gan, mất trí nhớ hay bệnh thần kinh 
được chính phủ Liên bang Tài Trợ Miễn Phí và không ảnh hưởng 

đến những chương trình phúc lợi khác.

Điều kiện được CHẤP NHẬN : Medicare Part A-B / Medical

(714) 274-3588 (TINA)
( OC, LA, RIVERSIDE, SAN BERNARDINO)

Để được giúp đỡ và biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi :
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HANNAH NG VÀ JAN JEKIELEK

Theo nhà kinh tế kiêm chuyên 
gia về Trung Quốc đồng thời 

là tác giả Clyde Prestowitz, Hoa 
Kỳ đã không để ý đến mối đe 
dọa tình báo ngày càng tăng của 
Trung Quốc.

“Một trong những điều khiến 
tôi khó chịu trong mối bang 
giao Hoa Kỳ–Trung Quốc là sự 
thiếu hiểu biết của phía Hoa Kỳ 
về… giới hạn mà Trung Quốc 
sẽ vượt qua để thu thập thông 
tin tình báo,” ông Prestowitz 
nói với chương trình “American 
Thought Leaders” (Các Nhà 

Lãnh Đạo Tư Tưởng Hoa Kỳ) 
của EpochTV hôm 20/09.

Ông cũng chỉ ra báo cáo gần 
đây về việc một tổ chức Trung 
Quốc mua đất nông nghiệp gần 
căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở 
North Dakota.

“Người Trung Quốc đã mua 
đất gần các khu căn cứ của Mỹ. 
Đất đó không được mua để trồng 
lúa mì. Họ đang theo dõi các khu 
căn cứ này,” ông lưu ý.

Trong khi đó, chính quyền 
Trung Quốc dồn nguồn lực khổng 
lồ cho các nỗ lực tình báo, theo 
ông Prestowitz – người từng là cố 
vấn cho Bộ trưởng Thương mại 

dưới thời chính phủ cựu Tổng 
thống Reagan và hiện là người 
đứng đầu Viện Chiến lược Kinh tế.

Ông nói: “Có một số liệu, 
một con số được đưa ra hồi tuần 
trước, rằng Trung Quốc chi cho 
an ninh nội địa nhiều tiền hơn 
cho quân đội, hải quân, và an 
ninh quân sự của họ. Chà, tất 
cả những nỗ lực được thực hiện 
đối với an ninh trong nước là thu 
thập thông tin tình báo.”

“Trung Quốc đã thu thập 
hàng triệu, có thể là hàng tỷ loại 
thông tin mật. Vì vậy, họ biết tên 
quý vị. Họ có số an sinh xã hội 
của quý vị.”

Các công ty Hoa Kỳ phụ 
thuộc vào Bắc Kinh
Trong cuốn sách của mình, có 
nhan đề “The World Turned 
Upside Down: America, China, 
and the Struggle for Global 
Leadership” (Thế Giới Đảo Lộn: 
Mỹ, Trung Quốc, và Cuộc Cạnh 

Tranh Giành Quyền Lãnh Đạo 
Toàn Cầu), ông Prestowitz đã 
đưa ra một thách thức khác mà 
Trung Quốc đặt ra: khiến các 
công ty Mỹ phụ thuộc vào Bắc 
Kinh. Ông đã lấy tập đoàn Apple 
làm ví dụ.

Vào cuối những năm 1990, 

CPI STUDIOS

COURTESY OF STEVE FRIEND

ALEX WONG/GETTY IMAGES

RAO VẶT • Classifieds

BS TÔN THẤT ANH KIỆT
Chuyên khoa: gia đình, 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

FOR SALE
Rental Property

3 units in LA, 2 buildings total 3,260sf. Rental space. 
Lot size 7,320 sf. The 2 front units 2 beds/1bath 

each and the back unit 3beds/2baths. No HOA. Long 
term tenants, gross income $46,000/year. Price 
$799,900. L/L: Liliane Tran (714) 588-9792

VIỆC LÀM
Tuyển 1 Dược sĩ part-time, Pharmacy 

technician full-time ở quận Cam.
Liên lạc:

Chị Kim (714) 360-8967 (Text)

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

FOR SALE
Nail Salon in Yorba Linda

Rộng 1,275sf. Trong khu shopping center,
a lot of parking spaces. 9 ghế spa, 3 tables,

1 facial room. Price $250,000.
L/L: Liliane Tran (714) 588-9792

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

NHÀ CHO THUÊ
Nhà ở El Monte (đường La 
Madera góc Lower Azusa), 
3 phòng ngủ, 2 phòng tắm,

nhiều chỗ đậu xe.
Giá $2,800/tháng.

L/L: 562-256-4939

MEETING 
VIETNAMESE 
AMERICAN 

CANDIDATES 
and support Taiwan 
Independence Day 

10/10
• Event: Sunday, 
October 9th, 2022.                     
Start at 4:00PM

• Location: Grand Century 
Mall parking lot

CẦN THỢ TÓC
Beauty Salon vùng 

RANCHO PENASQUITOS 
đông khách walk-in, cần 
thợ nữ Full time or Part 
time, bao lương $1,500+ 

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

MUA, BÁN NHÀ
1. Nhà 2 unit ở Santa Ana (Newhope & 
McFadden), mỗi unit 2 beds, 2 baths.
2 Car Garage; 2,032 sqft; lot 7,170 sqft.
Giá: $1,020,000.
2. Nhà Garden Grove (Bolsa & Ward)
4 beds, 2 baths, 2 Car Garage Attached; 
1,432 sqft. Lot 6,000 sqft. Giá: $975,000.
Lily Nguyen (949) 524 - 9290 (Realtor)
uyenrealty@gmail.com

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.comBẢO 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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Apple đã chuyển cơ sở sản xuất 
của mình từ California sang 
Trung Quốc để tận dụng nguồn 
lao động giá rẻ, ông Prestowitz 
cho biết. Điều này không có gì 
đáng ngạc nhiên, vì chế độ Trung 
Quốc “cung cấp đất miễn phí, 
không phải trả thuế trong 25 
năm, các tiện ích với giá chỉ bằng 
một nửa.”

Ông nói, kết quả là “Trung 
Quốc có thể buộc Apple làm bất 
cứ điều gì họ muốn. Và vì vậy, 
theo một cách nào đó, Apple đã 
bị Trung Quốc bắt giữ về mặt 
chính trị.”

Điều này làm hạn chế quyền 
lực của chính phủ Hoa Kỳ đối 
với Apple. “Khi Apple điều trần 
trước Quốc hội hoặc vận động 
hành lang các tổ chức chính phủ 
Hoa Kỳ, họ tự thể hiện mình là 

Chuyên gia: Hoa Kỳ không hiểu hết về 
mối đe dọa tình báo của Trung Quốc
‘Họ biết tên quý vị. Họ có số an sinh xã hội của quý vị’

ZACHARY STIEBER 

Một người tố cáo FBI đã bước 
ra, cho biết rằng FBI đang 

vi phạm các chính sách trong cuộc 
điều tra về vụ xâm nhập Điện 
Capitol ngày 06/01/2021.

Người tố cáo nêu lên lo ngại 
về cách FBI giải quyết cuộc điều 
tra biến cố ngày 06/01, đã tự nhận 
mình là đặc vụ Steve Friend.

Anh Friend, sống ở Florida kể 
từ tháng 06/2021, cho biết trong 
một bản tuyên bố được công khai 
hôm 26/09 rằng anh đã được thông 
báo rằng các cuộc điều tra tài liệu 
lạm dụng tình dục trẻ em “không 
còn là ưu tiên của FBI” và nên được 
chuyển đến cho các quan chức địa 
phương. Anh nói, anh cũng được 
yêu cầu tập trung vào các cuộc điều 
tra khủng bố nội địa.

Anh Friend nói rằng anh đã 
quan sát thấy các chính sách của 
FBI về các nhiệm vụ giải quyết vụ 
án đang bị vi phạm vì Văn phòng 
hiện trường Hoa Thịnh Đốn đã cho 
phép các văn phòng hiện trường 
trên khắp đất nước tiến hành các 
cuộc điều tra về các vụ phạm tội 
được cho là xảy ra ở Hoa Thịnh 
Đốn xung quanh ngày 06/01/2021, 
nhưng các quan chức ở Hoa Thịnh 
Đốn mới đang thực sự chỉ thị các 
cuộc điều tra này.

Theo bản tuyên bố, tình huống 
này đã dẫn đến các cuộc điều tra tội 
phạm tích cực, trong đó anh Friend 
được liệt kê là đặc vụ trong vụ án, 
nhưng không thực hiện công việc 
điều tra nào.

Anh Friend đã trình bày những 
lo ngại cho các giám sát viên, trong 
đó anh đã nói với đặc vụ đặc nhiệm 
Greg Federico rằng việc sử dụng các 
đội SWAT của FBI để bắt những 
kẻ tình nghi vốn chỉ phải đối mặt 
với tội nhẹ là không phù hợp. Ông 
Federico được cho là đã nói rằng 
lệnh khám xét đang được các đội 
tống đạt là hợp pháp và khuyên 
anh Friend nên nói chuyện với 
chương trình hỗ trợ nhân viên FBI 
để giải quyết tình trạng căng thẳng.

Ông Federico đã chuyển vấn 
đề này đến các giám sát viên, 
những người được anh 
Friend nhắc lại những 
lo ngại về các vi phạm 
chính sách. Anh đưa ra 
vụ án bắt cóc liên quan 
đến Thống đốc Michigan 
Gretchen Whitmer vốn 
đã kết thúc với một số bị 
cáo được tuyên trắng án 
bởi vì có sự dính líu sâu 
của các đặc vụ FBI và các 
nguồn tin mật. Một trong 
những giám sát viên đã 
nói sai sự thật rằng các sĩ 
quan cảnh sát đã bị sát hại vào ngày 
06/01, và đổ cho anh Friend là “một 
đồng đội tồi”, theo bản tuyên bố.

Anh Friend từ chối tham gia 
vào các hoạt động trong tương lai 
liên quan đến cuộc điều tra vụ xâm 
nhập ngày 06/01. Giấy phép tiếp 
cận tài liệu mật của anh đã bị đình 
chỉ trong khi chờ một cuộc điều 
tra, và anh đã bị tước giấy chứng 
nhận, vũ khí, và huy hiệu của mình.

Ông Daniel Meyer, một trong 
những luật sư của anh Friend, nói 
với The Epoch Times qua thư điện 
tử rằng, anh Friend vẫn được FBI 
tuyển dụng nhưng vẫn bị đình chỉ 
mà không được hưởng lương.

Các thượng nghị sĩ: Hãy giải 
thích chuyện gì đã xảy ra!
Các Thượng nghị sĩ Chuck Grassley 
(Cộng Hòa–Iowa) và Ron Johnson 
(Cộng Hòa–Wisconsin), những 
người đã công bố bản tuyên bố 

nói trên, nói với Giám đốc FBI 
Christopher Wray rằng có vẻ như 
FBI đã trả đũa anh Friend.

Trong một bức thư gửi cho ông 
Wray và cấp trên của ông này hôm 
26/09, các thượng nghị sĩ viết, “Rốt 
cuộc, thay vì tái phân công các 
nhiệm vụ khác cho Đặc vụ Đặc 
nhiệm Friend như anh ấy yêu cầu, 
ban lãnh đạo FBI rõ ràng đã chọn 
cách trả đũa và trừng phạt anh ấy 
để làm gương.” Ông Wray là người 
được Tổng thống Trump bổ nhiệm, 
và cấp trên của ông, Tổng chưởng 

lý Merrick Garland, được Tổng 
thống Biden bổ nhiệm.

“Các hành động bị 
cáo buộc của lãnh đạo 
cao cấp FBI là không thể 
chấp nhận được và phát đi 

thông điệp sai hoàn toàn,” 
các thượng nghị sĩ nói.

Họ kêu gọi các quan 
chức ngừng ngay việc kỷ 
luật anh Friend vì những 
gì được mô tả là hoạt 
động tố cáo được bảo vệ, 
vốn được luật liên bang 
bảo vệ. 

Các nhà lập pháp trên cho biết: 
“Những hành động không chính 
đáng này chỉ nhằm làm nhụt chí 
những nhân viên khác tố cáo hành 
vi sai trái, và chứng tỏ các nhà lãnh 
đạo cơ quan hoàn toàn không tuân 
thủ văn tự và ý nghĩa của luật bảo 
vệ người tố cáo liên bang.”

Họ yêu cầu phúc đáp về những 
gì đã xảy ra với anh Friend trước 
ngày 10/10.

Ông Grassley là thành viên 
Đảng Cộng Hòa hàng đầu trong 
Ủy ban Tư pháp Thượng viện và 
ông Johnson là thành viên Đảng 
Cộng Hòa hàng đầu trong Tiểu ban 
Thường trực về Điều tra.

FBI phúc đáp với The Epoch 
Times qua thư điện tử rằng họ đã 
nhận được bức thư.

Một phát ngôn viên cho biết, 
“Mặc dù chúng tôi không thể bình 
luận chi tiết cụ thể về các vấn đề 
nhân sự, nhưng tất cả nhân viên 

FBI đều hiểu rằng họ buộc phải 
tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất 
vì công việc của họ là rất quan 
trọng để hoàn thành sứ mệnh của 
chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ 
và tôn trọng Hiến Pháp của Hoa Kỳ. 
Những nhân viên nào không thực 
hiện trách nhiệm của mình phải 
chịu trách nhiệm thông qua một 
quy trình hành chính khách quan.”

“Các nhân viên FBI báo cáo 
bằng chứng về hành vi sai trái 
thông qua [chương trình] tiết lộ 
được bảo vệ thì sẽ được bảo vệ khỏi 
bị trả thù. Việc báo cáo như vậy hỗ 
trợ cho sứ mệnh của FBI và hoàn 
toàn phù hợp với các giá trị cốt lõi 
của chúng tôi.”

‘Một nhà ái quốc’
Ông Meyer, một đối tác quản lý 
thuộc công ty Tully Rinckey, nói 
rằng vụ việc này nằm ở vấn đề 
“quản trị tốt.” Ông nói thêm: “Hành 
vi sai trái trong điều tra phá hoại 
quá trình truy tố và xâm phạm 
quyền theo Hiến Pháp của những 
nhân viên Liên bang vô tội, trong 
đó có các Đặc vụ Đặc nhiệm như 
anh Stephen. Quá nhiều cuộc điều 
tra của Beltway đã được thực hiện 
gấp rút trong thập niên qua; hiện 
trạng này đang phá hoại các thể chế 
chính phủ của chúng ta.”

Ông Jason Foster, nhà sáng 
lập kiêm chủ tịch của tổ chức 
Empower Oversight, nói rằng anh 
Friend “là một nhà ái quốc, người 
đã làm điều đúng đắn và đang bị 
trừng phạt vì điều đó.”

“Đó là một điều đáng phẫn nộ 
khi lạm dụng quy trình hợp pháp 
của một cuộc điều tra Giấy phép 
tiếp cận tài liệu mật như một cái cớ 
bất hợp pháp để trả đũa một người 
vì đã thực hiện việc tố cáo vốn được 
bảo vệ. Việc tố cáo không phải là lý 
do hợp lệ để gán nhãn cho ai đó là 
một mối nguy an ninh,” ông Foster, 
người đang giúp đại diện cho anh 
Friend nói thêm.

Khánh Ngọc biên dịch

Người tố cáo 
FBI phơi bày các 
vi phạm chính 
sách của FBI 
trong cuộc điều 
tra vụ xâm nhập 
ngày 06/01

ANA REAL ESTATE
10900 Westminster Ave #10
Garden Grove, CA 92843
Broker An Nguyen, DRE #00847066
(714)636-2299/(714)260-5884

          NHÀ BÁN  
1. 4 units Stanton, $1,699,000. 4,360 
sf, 9 br, 8 ba. Xây 1975. Người thuê trả 
tiền đúng thời hạn. Cơ hội đầu tư tốt. 
Thu $93,600/năm. 

2. Nhà Westminster, $1,175,000. 
1,210sf, 3br/2ba. Đất rộng 9,000sf. 
Garage 2 xe, nhiều chỗ đậu trên 
driveway. Trường học rất tốt. Gần chợ, 
siêu thị, freeway. 

3. Nhà Santa Ana, $630,000. 1,044 
SF/ 6,016 sf lot. 2 BR/ 1 BA. Garage 
1 xe và 6 chỗ đậu trên driveway. Trần 
nhà mới, nhà sơn mới. Cách Santa Ana 
College 5 phút, gần trung tâm mua sắm. 

4. Townhouse Mission Viejo, 
$580,000. 1,024 sf, 2 br/ 1.5 ba, 2 tầng. 
Khu an ninh, đủ tiện nghi. Gần siêu thị, 
trường học tốt. HOA $410. 
 
5. Condo Santa Ana, $599,000. 
1,250sf, 3br/2ba. Gần Little Saigon, chợ, 
freeways. Khu an ninh, đủ tiện nghi. 
Vườn có cây ăn trái. 

6. Tiệm cà phê Westminster trong 
khuôn viên trường đại học, bán rồi trở 
ra thị trường, 11 bàn, 44 chỗ ngồi. Tiền 
thuê $1,500/tháng. Giá $138,000. 

7. Tiệm Nails & Spa ở Pasadena, 
$89,000, đang có lời. 1,600 sf, 8 
bàn, 5 ghế, tiền thuê $3,300/tháng, 5 
thợ, mở 19 năm. Tiệm Nails Torrance, 
$150,000, 800 sf, 3 thợ full-time, 3 
thợ part-time, tiền thuê $2,600. Tiệm 
tóc và nails Westminster, $78,000, 
1000sf, 7 ghế, 4 thợ. 

8. 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.

một công ty của Mỹ, nhưng các 
quan chức phải lưu ý rằng theo 
một cách nào đó, họ khúm núm 
trước Bắc Kinh hơn [là trước Hoa 
Thịnh Đốn].”

Ông cũng cho rằng không chỉ 
Apple, mà các công ty khác – trong 
đó có General Electric, General 
Motors, Boeing, và các công ty sản 
xuất lớn khác – đều phụ thuộc rất 
nhiều vào Trung Quốc, và “tất cả 
đều phải chịu sự ép buộc của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc.”

Ông Prestowitz nói: “F-35 [của 
Lockheed Martin] có một bộ phận 
được sản xuất tại Trung Quốc. 
Điều đó cho quý vị biết được mức 
độ xâm nhập của các sản phẩm sản 
xuất tại Trung Quốc.”

“California và nhiều tiểu bang 
khác đang thúc đẩy mạnh mẽ sự 
phát triển của các tấm pin quang 

năng. Tất cả các tấm pin quang 
năng được sản xuất ở đâu? Chúng 
được sản xuất tại Trung Quốc,” ông 
cho biết thêm.

Thúc đẩy sản xuất của Hoa 
Kỳ, hạn chế phụ thuộc vào 
Trung Quốc
Để chống lại mối đe dọa từ nhà 
cầm quyền Trung Quốc, ông 
Prestowitz đã đề nghị một chính 
sách công nghiệp nhằm thúc đẩy 
sản xuất ở Hoa Kỳ, đồng thời hạn 
chế sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ông cho biết Đạo luật CHIPS 
và Khoa học được thông qua gần 
đây, vốn sẽ phân bổ 280 tỷ USD 
cho các khoản trợ cấp, giảm thuế, 
và tài trợ nghiên cứu để hỗ trợ 
ngành công nghiệp bán dẫn trong 
nước, có thể đóng vai trò này. Theo 
ông, dự luật này “sẽ rất nhanh 

chóng dẫn đến ít nhất là tăng gấp 
đôi – có thể là hơn gấp đôi – sản 
lượng chất bán dẫn ở Hoa Kỳ.”

Ông Prestowitz còn cho biết, 
một cách tiếp cận tương tự nên 
được áp dụng cho các công nghệ 
khác như viễn thông.

“Vốn đầu tư mạo hiểm của 
Hoa Kỳ đã hoạt động rất tích cực 
ở Trung Quốc. Nếu Trung Quốc 
đang cố gắng thâm nhập các ngành 
công nghệ cụ thể nào, thì họ sẽ 
hoan nghênh [và] cố gắng lôi kéo 
các nhà đầu tư mạo hiểm của Hoa 
Kỳ đầu tư vào các ngành công nghệ 
đó ở Trung Quốc.”

“Điều đó không tốt cho Hoa 
Kỳ,” ông nhấn mạnh. “Chúng ta 
muốn họ đầu tư vào công nghệ 
của Hoa Kỳ.”

Thanh Tâm biên dịch

Chuyên gia về Trung Quốc Clyde Prestowitz, tác giả cuốn sách “Thế Giới Đảo Lộn,” tại Thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 08/09/2021.

Đặc vụ FBI Steve Friend trong những bức ảnh tư liệu.

Trung Quốc 
đã thu thập 
hàng triệu, 
có thể là 
hàng tỷ loại 
thông tin 
mật. Vì vậy, 
họ biết tên 
quý vị. 

Ông Clyde 
Prestowitz, 
chuyên gia về
Trung Quốc

Giám đốc FBI 
Christopher Wray làm 
chứng trong phiên điều 
trần trước Ủy ban Tư 
pháp Thượng viện tại 
Tòa nhà Văn phòng 
Thượng viện Hart trên 
Capitol Hill ở Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 04/08/2022.

Thượng nghị sĩ Chuck 
Grassley (Cộng Hòa–Iowa) 

tại cuộc họp của Ủy ban 
Tư pháp Thượng viện tại 
Điện Capitol ở Hoa Thịnh 
Đốn, hôm 04/04/2022.

ANNA MONEYMAKER/
GETTY IMAGES

Các hành 
động bị cáo 
buộc của lãnh 
đạo cao cấp 
FBI là không 
thể chấp 
nhận được và 
phát đi thông 
điệp sai
hoàn toàn.
Theo bức thư của 
các Thượng nghị sĩ 
Đảng Cộng Hòa gửi 
tới  Giám đốc FBI 
Christopher Wray.
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Lạm phát thực phẩm ở Hoa 
Kỳ đã tăng lên mức cao 

nhất trong hơn bốn thập niên, 
gây thêm căng thẳng lên người 
tiêu dùng Mỹ, trong khi sản 
lượng nông nghiệp của nước này 
sụt giảm sau các đợt hạn hán.

“So với tháng này một năm 
trước, chỉ số giá PCE [Chỉ số 
Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân] 
cho tháng Tám đã tăng 6.2%. 
Giá hàng hóa tăng 8.6% và giá 
dịch vụ tăng 5.0%. Giá thực 
phẩm tăng 12.4% và giá năng 
lượng tăng 24.7%. Nếu không 
tính thực phẩm và năng lượng, 
chỉ số giá PCE đã tăng 4.9% so 
với một năm trước,” một thông 
cáo hôm 30/09 của Cục Phân 
tích Kinh tế (BEA) cho biết. 
Giá thực phẩm tăng 12.4% tính 
theo năm là mức tăng lớn nhất 
kể từ tháng 02/1979.

Tính theo tháng, giá thực 
phẩm tăng 0.8% và giá năng 
lượng giảm 5.5%. Chỉ số PCE 
không bao gồm thực phẩm và 
năng lượng đã tăng 0.6% trong 
tháng Tám.

Trước đó, dữ liệu từ Cục 
Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho 
thấy giá thực phẩm 12 tháng đã 
tăng 11.4% trong tháng Tám. 
Tháng 01/2021, khi Tổng thống 
Joe Biden lên nắm quyền, lạm 

phát thực phẩm hàng năm ở 
mức 3.8%.

Giá bánh mì trắng tại các 
thành phố của Mỹ đã tăng 
trung bình từ 1.467 USD/
pound hồi tháng 08/2021 lên 
1.756 USD/pound trong tháng 
08/2022, tăng 19.7%.

Trong thời gian này, giá 
thịt bò xay tăng 10.5% từ 4.468 
USD lên 4.937 USD/pound, giá 
gà tươi nguyên con tăng 27.6% 
từ 1.472 USD lên 1.879 USD/
pound và giá trứng tăng 82.3% từ 
1.709 USD lên 3.116 USD/chục.

Một cuộc khảo sát của Đại 
học Michigan cho thấy ¾ công 
dân Mỹ trong độ tuổi từ 50 đến 
80 đã chịu ảnh hưởng của giá 
thực phẩm tăng cao, trong đó 
⅓ số người được hỏi cho biết 
họ sẽ xoay sở bằng cách ăn 
uống ít dinh dưỡng hơn.

Một cuộc thăm dò của 
Rasmussen Reports được công 
bố tháng Tám cho thấy 63% 
người Mỹ đã thay đổi thói quen 
ăn uống do chi phí thực phẩm 
tăng cao. Trong số những người 
có thu nhập dưới 30,000 USD 
mỗi năm, con số này là 75%.

Tình cảnh của ngành 
nông nghiệp
Dự báo về vụ thu hoạch yếu 
kém của ngành nông nghiệp 
Mỹ khiến cuộc khủng hoảng 

giá thực phẩm tăng cao thêm 
phần nghiêm trọng. Đất nước 
phải đối mặt với tình trạng 
hạn hán dai dẳng trong suốt 
mùa hè, ảnh hưởng đến các 
tiểu bang trong Vành Đai Ngũ 
Cốc – nơi đã chứng kiến   sự sụt 
giảm đáng kể trong sản lượng 
thu hoạch do thiếu nước.

Hôm 12/09, Bộ Nông nghiệp 
Hoa Kỳ (USDA) đã hạ ước tính 
sản lượng bắp quốc gia xuống 
còn 13.9 tỷ giạ (1 giạ = 35 lít), 
thấp hơn 8% so với tổng sản 
lượng thu hoạch năm ngoái.

Trong một cuộc phỏng vấn 
với The Washington Post hồi 
đầu tháng Chín, nhà khí tượng 
học Brad Rippey của USDA nói 
rằng hạn hán đã bao trùm 40% 
diện tích của Hoa Kỳ trong 101 
tuần trước.

Ông Rippey cho biết: “Lúa 
mì mùa xuân, lúa mì cứng, lúa 
mạch [ở vùng Đông Bắc] – các 

loại lúa này bị ảnh hưởng nặng 
nề vào năm 2021. Đối với một 
số loại cây đó, năng suất thấp 
nhất mà chúng tôi từng thấy kể 
từ những năm 1980.”

“Những tác động lớn nhất 
trong năm nay là ở vùng 
trung tâm và phía nam Đại 
Bình Nguyên (Great Plains) 
– Nebraska về phía nam qua 
Texas – và hai loại cây trồng lớn 
bị ảnh hưởng trong năm nay là 
lúa miến [chủ yếu được sử dụng 
làm thức ăn gia súc] và bông.”

Việc trồng lúa mì vụ xuân 
đã bị ảnh hưởng do thời tiết khô 
hạn ở các vùng sản xuất. Trình 
bày với báo giới, phát ngôn viên 
Ủy ban Lúa California Katie 
Cahill cho biết sản lượng gạo 
của California chỉ vào khoảng 
50% sản lượng của một năm 
bình thường.

Minh Ngọc biên dịch

Dự luật cung cấp 
hơn 12.3 tỷ USD 
viện trợ liên quan 
đến Ukraine

JOSEPH LORD 

Hôm 30/09, Tổng thống (TT) 
Joe Biden đã ký thành 

luật một nghị quyết tiếp diễn 
(continuing resolution, CR), có 
khả năng ngăn quốc gia tránh 
được tình trạng chính phủ phải 
đóng cửa chỉ trong vài giờ nữa.

Hạ viện đã thông qua dự luật 
này bằng một cuộc bỏ phiếu 
chủ yếu mang tính đảng phái 
với tỷ lệ biểu quyết 226–200, 
nhưng với sự ủng hộ của 10 
thành viên Đảng Cộng Hòa. 
Tối hôm trước, Thượng viện đã 
thông qua ngân sách tạm thời 
bằng một cuộc bỏ phiếu lưỡng 
đảng với tỷ lệ biểu quyết 72–25.

CR này, duy trì mức chi tiêu 
hiện tại cho đến ngày 16/12, cũng 
cung cấp thêm hơn 15 tỷ USD 
viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine 
trong cuộc chiến chống Nga.

Dự luật tài trợ bổ sung thêm 
1 tỷ USD nữa cho Chương trình 
Hỗ trợ Năng lượng Gia đình 
Thu nhập Thấp và 2 tỷ USD 
hỗ trợ cứu trợ thảm họa khẩn 
cấp. Ngoài ra còn có các điều 
khoản quy định khoản bồi 
thường trị giá 2.5 tỷ USD cho 
các nạn nhân của trận cháy 
rừng thảm khốc ở New Mexico; 
20 triệu USD để giải quyết 
cuộc khủng hoảng hệ thống 
nước ở thành phố Jackson, tiểu 
bang Mississippi; và 112 triệu 
USD để tăng cường an ninh 
tại các pháp đình liên bang.

CR vừa được thông qua sẽ bổ 

sung 19 tỷ USD vào ngân quỹ của 
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên 
bang (FEMA) sau khi cơn bão 
Ian gây thiệt hại nghiêm trọng ở 
Puerto Rico và Florida. Cơn bão 
cũng được cho là sẽ gây thêm lũ 
lụt ở các tiểu bang Carolina và 
Virginia khi nó tiến vào Bờ biển 
Đại Tây Dương, sau khi đã quét 
qua Florida.

Vì CR này chỉ giữ cho chính 
phủ mở cửa đến ngày 16/12, nên 
Quốc hội hiện tại sẽ trở lại sau 
cuộc bầu cử ngày 08/11 cho một 
phiên họp “vịt què” (giai đoạn 
sắp kết thúc một nhiệm kỳ) sẽ bị 
chi phối bởi cuộc tranh luận về 
một dự luật chi tiêu gồm nhiều 
khoản mục để hoàn thành ngân 
sách liên bang năm 2023.

Dự luật gồm nhiều khoản 
mục chi tiêu này sẽ cung cấp cho 
Đảng Dân Chủ của Quốc hội thứ 
117 cơ hội cuối cùng để họ thiết 
lập mức chi tiêu liên bang cho 
năm 2023 và giai đoạn về sau. 
Quốc hội lần thứ 118 sẽ nhóm 

họp vào ngày 03/01/2023.

Vượt qua sự phản đối của 
Đảng Cộng Hòa
Dự luật này đã được thông qua 
ở Hạ viện trước sự phản đối 
mạnh mẽ từ phía Đảng Cộng 
Hòa (GOP).

Trong nhiều tuần, Dân biểu 
Chip Roy (Cộng Hòa–Texas) đã 
dẫn đầu một nỗ lực hậu trường 
để phản đối bất kỳ CR nào do 
Đảng Dân Chủ đưa ra mà sẽ hết 
hạn trước ngày 03/01. Đảng Cộng 
Hòa cảnh báo rằng một CR như 
vậy sẽ cho phép Đảng Dân Chủ 
tiếp tục tài trợ cho “nghị trình 
thất bại” của TT Joe Biden ngoài 
mong muốn của một nhóm đa số 
tiềm năng thuộc Đảng Cộng Hòa 
tại Hạ viện.

“Bất kỳ khoản chi tiêu nào 
hết hạn trước [ngày 03/01] sẽ 
cho phép Đảng Dân Chủ cản trở 
Đảng Cộng Hòa trong quốc hội 
nhiệm kỳ kế tiếp,” ông Roy giải 
thích trong một tuyên bố trên 

Twitter. “Các cử tri sẽ sa thải 
Chủ tịch Hạ viện Pelosi, nhưng 
bà ấy vẫn có thể quyết định tất 
cả các khoản tài trợ của chính 
phủ cho năm tài khóa 2023.”

Trong một bản ghi nhớ cho 
các thành viên Ủy ban Nghiên 
cứu Đảng Cộng Hòa, chủ 
tịch Jim Banks (Cộng Hòa–
Indiana) nhắc lại lời ông Roy, 
khi viết rằng chức vị Chủ tịch 
Hạ viện của bà Nancy Pelosi 
(Dân Chủ–California) “đang 
sắp kết thúc”.

Vào thời điểm đó, ông Banks 
cảnh báo rằng bà Pelosi đang 
hy vọng vào một “rào cản cuối 
cùng” bằng cách thông qua CR 
này với các điều khoản sẽ không 
được Đảng Cộng Hòa ủng hộ.

Vì CR này được thông qua 
với thời hạn là ngày 16/12, nên 
Đảng Dân Chủ thực sự sẽ có 
một cơ hội cuối cùng để thiết 
lập các mức ngân sách cho năm 
tới, tuy nhiên Đảng Cộng Hòa 
có khả năng sẽ phản đối bất kỳ 
các khoản phân bổ ngân sách 
tham vọng nào của Đảng Dân 
Chủ – đặc biệt là nếu đảng này 
nắm lại quyền kiểm soát Hạ 
viện vào tháng Mười Một sắp tới.

Do Đảng Cộng Hòa hiện 
đang chiếm thiểu số tại Hạ viện, 
nên họ không thể làm gì nhiều 
để chống lại một CR thực hiện 
các thay đổi sâu rộng đối với các 
mức chi tiêu hoặc kết thúc trước 
ngày 03/01/2022.

Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa 
tại Thượng viện có thể là một 
vấn đề hóc búa đối với Đảng Dân 
Chủ vào tháng Mười Hai tới.

Trong một bài bình luận viết 
cho Fox News, Chủ tịch Ủy ban 
Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại 
Thượng viện (Cộng Hòa–Florida), 
Thượng nghị sĩ (TNS) Ted Cruz 
(Cộng Hòa–Texas), và TNS Mike 

Lee (Cộng Hòa–Utah) yêu cầu 
một CR minh bạch mà không 
có các khoản chi phí phụ trội 
và kêu gọi Đảng Cộng Hòa kiên 
định chống lại bất kỳ nỗ lực nào 
nhằm đưa thêm vào các khoản 
chi tiêu mới trên diện rộng.

Họ viết: “Đã đến lúc Đảng 
Cộng Hòa hiệp lực và yêu cầu 
Quốc hội thông qua một nghị 
quyết tiếp diễn (CR) minh bạch 
mà chỉ đơn giản là duy trì mức 
chi tiêu liên bang hiện tại – và 
không phải tăng thêm một xu 
nào – cho đến khi Quốc hội 
nhiệm kỳ mới bắt đầu.”

CR được thông qua hôm 30/09 
đã có kết quả sau một số cuộc 
đàm phán giữa TNS Mike Braun 
(Cộng Hòa–Indiana) và Lãnh 
đạo Đa số Thượng viện Chuck 
Schumer (Dân Chủ–New York).

Ông Braun đã đưa ra một bản 
sửa đổi cung cấp một ngân sách 
cân đối như một phần của CR 
này. Sau đó, ông Braun đã để cuộc 
bỏ phiếu đó diễn ra tại Thượng 
viện sau khi ông Schumer 
cho ông 10 phút trình bày đề 
nghị này tại sàn Thượng viện.

Ông Braun nói với các phóng 
viên rằng Đảng Cộng Hòa “phải 
vì điều mà chúng tôi đại diện, và 
tất cả chúng tôi phải sẵn sàng 
trả giá cho điều đó mà không 
cần vay mượn từ các thế hệ 
tương lai; đó là điều mà chúng 
tôi hiện đang làm.”

Nhưng nếu Đảng Dân Chủ cố 
gắng đi quá xa trong CR tiếp theo, 
thì họ sẽ khó vượt qua sự phản 
đối của GOP ở Thượng viện hơn; 
điều này có thể làm ảnh hưởng 
đến bất kỳ nỗ lực nào mà Đảng 
Dân Chủ đưa ra.

Bản tin có sự đóng góp của
Mark Tapscott. 
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mình và giảm đầu tư vào nhiên 
liệu hóa thạch.

Tháng trước (09/2022), ông Fink 
đã nói về vai trò của công ty mình 
trong quá trình chuyển đổi năng 
lượng xanh tại một sự kiện của 
Clinton Global Initiative, và nhờ 
vậy đã nhận được những lời khen 
ngợi từ cựu Tổng thống Bill Clinton.

Ông Fink nói rằng “sự thay đổi 
kiến   tạo đang diễn ra… Chúng ta 
đang thấy bằng chứng hàng ngày 
rằng rủi ro khí hậu là rủi ro đầu 
tư. Và mọi người đang nhận ra 
điều đó.”

Nhưng không phải tất cả mọi 
người trong cộng đồng đầu tư đều 
đồng ý với ông Fink. Ví dụ, Strive 
Asset Management có trụ sở tại 
Ohio đã bắt đầu một cuộc thập tự 
chinh chống lại các nhà quản lý 
tài sản hàng đầu thế giới thúc đẩy 
đầu tư bền vững, thường được gọi 
là đầu tư vào môi trường, xã hội, 
và quản trị (ESG).

Do các ông Vivek Ramaswamy 
và Anson Frericks đồng sáng lập 
năm nay, công ty Strive Asset 
Management đã trở thành người 
ủng hộ nổi bật nhất phong trào 
chống ESG.

Hồi tháng Tám, Strive đã ra mắt 
quỹ chỉ số đầu tiên của mình, Quỹ 
ETF Năng lượng Hoa Kỳ (DRLL), 
đầu tư vào lĩnh vực năng lượng 
của Mỹ. Trong vài tuần giao dịch 
đầu tiên, quỹ đã thu hút được 
hơn 300 triệu USD, mà  Financial 
Times mô tả là “một thành công 
bắt mắt”. Tờ báo viết, cho đến nay, 
các quỹ ETF “chống phong trào 
thức tỉnh” khác đã phải chật vật để 
vượt qua mức tài sản 25 triệu USD.

Thành công ban đầu của quỹ 
ETF năng lượng của Strive đánh 
dấu một kỷ nguyên mới trong 
phong trào chống ESG.

Hôm 20/09, Strive đã công bố sự 
ra mắt của quỹ chỉ số thứ hai, Strive 
500 ETF (STRV), quỹ này đầu tư 
vào các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi rất vui mừng về sự 
nhiệt tình,” ông Frericks cho biết, 
đồng thời nói thêm rằng công ty 
khởi nghiệp này sẽ tiếp tục ra mắt 
thêm nhiều quỹ trong vài tháng tới.

Ông nói với The Epoch Times: 
“Chúng tôi đang đưa rất nhiều 
thiếu sót của phong trào ESG ra 
trước công chúng.”

Theo những người sáng lập 
Strive, Strive dự định tận dụng 
sức mạnh phiếu bầu của cổ đông 
để yêu cầu các tập đoàn ưu tiên lợi 
nhuận hơn các nghị trình chính 
trị. Họ đã chỉ trích ba nhà quản 
lý tài sản lớn nhất – BlackRock, 
Vanguard, và State Street – vì đã 
vi phạm trách nhiệm ủy thác của 
mình bằng cách nhấn mạnh quá 
nhiều vào biến đổi khí hậu và “chủ 
nghĩa tư bản các bên liên quan” 
thay vì lợi nhuận cao hơn.

Ba quỹ lớn quản lý số tài sản trị 
giá tổng cộng khoảng 20 ngàn tỷ 
USD và sử dụng “quyền lực ngầm” 
trong hội đồng quản trị của các 
công ty bằng quyền biểu quyết của 
họ. Ví dụ, họ sở hữu hơn 21% cổ 
phần của Exxon Mobil Corp. tính 
đến tháng Sáu năm nay.

Lập trường rộng rãi chống 
lại đầu tư ESG
Cộng đồng đầu tư chống ESG 
khẳng định rằng các tập đoàn 
năng lượng Hoa Kỳ đã được đầu 
tư quá ít để sản xuất dầu khí, một 
phần là do các quy tắc ESG do các 
nhà quản lý tài sản này áp đặt. Họ 
cho rằng việc đầu tư không đủ đã 
gây ra tình trạng thiếu hụt năng 
lượng và lạm phát trên toàn cầu 
trong năm nay.

Do đó, không chỉ các nhà đầu tư 
mà cả các nhà lập pháp, thống đốc, 
thống đốc ngân khố tiểu bang, và 
các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng có lập 
trường phản đối việc đầu tư vào ESG.

Ông Tariq Fancy, giám đốc 
đầu tư toàn cầu đầu tiên của 
BlackRock về đầu tư bền vững từ 
năm 2018 đến 2019, đã cảnh báo về 
phong trào ESG và gọi nó là “giả 

dược nguy hiểm gây hại cho lợi ích 
công cộng”.

Ông Jamie Dimon – giám đốc 
điều hành JP Morgan Chase và là 
người ủng hộ nổi bật của ESG – 
gần đây đã thừa nhận sự cần thiết 
của việc đầu tư vào ngành công 
nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Khi 
được Dân biểu Rashida Tlaib (Dân 
Chủ–Michigan) hỏi liệu ngân 
hàng của ông có ngừng tài trợ cho 
các dự án dầu khí mới trong phiên 
điều trần Quốc hội hôm 21/09 hay 
không, ông Dimon trả lời: “Hoàn 
toàn không, và đó sẽ là con đường 
dẫn đến địa ngục cho nước Mỹ.”

“Chúng ta đang không làm đúng 
về điều này. Thế giới cần 100 triệu 
thùng dầu và khí đốt thực tế mỗi 
ngày. Và chúng ta cần nó trong 10 
năm,” ông giải thích trong phiên 
điều trần, đồng thời nói thêm rằng 
cuộc khủng hoảng năng lượng hiện 
nay đã khiến lượng khí thải tăng 
lên do việc sử dụng than tăng lên.

Một báo cáo hồi tháng Ba của 
Tạp chí Kinh doanh Harvard đã 
tiết lộ “một sự thật phũ phàng” 
về các quỹ ESG. Báo cáo cho biết 
không chỉ các danh mục đầu tư 
của ESG có lợi nhuận tài chính 
kém mà còn có “lịch sử tuân thủ 
kém hơn đối với các quy tắc về lao 
động và môi trường”.

Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư bền 
vững đã phá hết kỷ lục này đến 
kỷ lục khác. Theo công ty cố vấn 
Deloitte, tài sản ESG trên toàn cầu 
ước tính đạt 55 ngàn tỷ USD vào 
năm 2022, chiếm một nửa tổng 
số tài sản được quản lý chuyên 
nghiệp trên toàn cầu vào năm 2024.

Vân Du biên dịch
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Không chỉ 
các nhà đầu 
tư mà cả các 
nhà lập pháp, 
thống đốc, 
thống đốc 
ngân khố 
tiểu bang, và 
các nhà lập 
pháp Hoa Kỳ 
cũng có lập 
trường phản 
đối việc đầu 
tư vào ESG.

TT Biden ký dự luật ngân sách tạm thời, ngăn chính phủ đóng cửa

Giá thực phẩm tăng lên mức cao nhất trong 43 năm

Phong trào chống ESG đạt được động lực

Hoa Kỳ cung cấp 
thêm 625 triệu 
USD hỗ trợ quân sự 
cho Ukraine
Chính phủ Tổng thống Biden 
đang cung cấp một gói viện 
trợ mới trị giá 625 triệu USD 
cho Ukraine để giúp nước này 
chống lại Nga.

Trang bị bao gồm 4 giàn 
phóng hỏa tiễn cơ động cao 
(HIMARS), đạn dược cho hệ 
thống này, mìn chống tăng, và 
các phương tiện được thiết kế 
để chống mìn.

Bà Laura Cooper, một phó 
thứ trưởng thuộc Bộ Quốc 
phòng Hoa Kỳ, nói với các 
phóng viên ở Hoa Thịnh Đốn 
hôm 04/10 rằng quân đội 
Ukraine, vốn đã sử dụng các 
gói viện trợ trước đây “rất 
hiệu quả trên chiến trường”, 
sẽ có thể “duy trì động lực” 
chống lại Nga với khoản   
viện trợ mới.

Sản xuất Hoa Kỳ
gần như đình trệ, 
áp lực giá cả giảm
Trong tháng Chín, hoạt động 
sản xuất của Hoa Kỳ tăng 
trưởng với tốc độ chậm nhất 
trong gần hai năm rưỡi qua khi 
các đơn đặt hàng mới giảm 
trong bối cảnh Cục Dự trữ 
Liên bang tăng lãi suất mạnh 
để hạ nhiệt nhu cầu và kiềm 
chế lạm phát.

Cuộc khảo sát của Viện 
Quản lý Cung ứng hôm 03/10 
cũng cho thấy, tháng trước, 
một thước đo về việc làm trong 
lĩnh vực sản xuất giảm lần thứ 
tư trong năm nay. Một thước 
đo lạm phát xuất xưởng đã 
giảm xuống trong tháng thứ 
sáu liên tiếp.

Nhân viên Sở Bưu 
điện Hoa Kỳ bị bắt 
vì mưu đồ gian lận 
và trộm cắp thẻ 
tín dụng trị giá 
hơn 1.3 triệu USD
Ba nhân viên của Sở Bưu điện 
Hoa Kỳ đã bị bắt giữ liên quan 
đến một âm mưu lừa đảo và 
trộm cắp danh tính trị giá 1.3 
triệu USD, trong đó họ bị cáo 
buộc đã sử dụng thẻ tín dụng 
đánh cắp được để mua các 
món hàng xa xỉ.

Theo một thông cáo từ 
Bộ Tư pháp, ba nhân viên 
bưu điện gồm cô Nathanael 
Foucault, ông Johnathan 
Persaud, và cô Fabiola 
Mompoint đã bị bắt hôm 
29/09 tại New York cùng 
với người thứ tư, ông Devon 
Richards, người này vốn 
không phải là nhân viên 
bưu điện.

NYC chuyển khu
lều trại dành cho 
người nhập cư đến 
Đảo Randall
Thành phố New York đang 
chuyển khu lều trại tập 
trung vốn là nơi ở tạm 
của khoảng 16,000 người 
nhập cư từ Bronx đến Đảo 
Randall khi viện dẫn các 
vấn đề về ngập lụt do trận 
bão hồi cuối tuần gây ra.

Thị trưởng Eric Adams, một 
thành viên Đảng Dân Chủ, đã 
công bố biện pháp này vào 
cuối ngày 03/10, nói rằng việc 
di dời Trung tâm Cứu trợ và 
Ứng cứu Khẩn cấp Nhân đạo 
trị giá 150 triệu USD này là 

“cách giải quyết hữu hiệu nhất”. 
Dự án này đã bắt đầu được 
thi công.

Kiểm soát viên thành phố 
cho biết thành phố New York 
có thể chi trong thời hạn ngắn 
từ 500 triệu đến 1 tỷ USD để 
cung cấp chỗ ở tạm thời cho 
những người nhập cư vừa 
được chính quyền liên bang 
cho vào Hoa Kỳ sau khi xin 
quy chế tị nạn.

Theo báo cáo của Henley & 
Partners Group, New York đã 
được vinh danh là thành phố 
giàu có nhất thế giới khi tính 
đến số lượng triệu phú.

345,600
 TRIỆU PHÚ
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• Có đầy đủ các loại thuốc.
• Bán thuốc theo toa (Prescription) và không 

theo toa (OTC).
• Có chích ngừa các loại vắc xin*(Xin liên hệ để biết 

thêm chi tiết)
• Giúp quý vị gọi Bác Sĩ và chuyển toa dễ dàng, 

nhanh chóng.
• Nhận hầu hết các loại bảo hiểm Medicare và 

Medi-Cal.
• Có giá đặc biệt cho quý khách không có bảo 

hiểm.
• Giao thuốc tận nhà, miễn phí. 
• Có quà tặng cho khách mới và đơn

TẬN TÂM UY TÍNCHẤT LƯỢNG

Giờ mở cửa:
     Thứ 2,3,5,6            : 10 AM – 6 PM
     Thứ 7 : 10 AM – 2 PM
     Chủ nhật & Thứ 4 :      Nghỉ

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH

thuốc mới.

Tiếp theo từ trang 1

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn hôm 01/08/2022.

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Ông Larry Fink,
chủ tịch và giám đốc điều 

hành của BlackRock.
SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Hơi nước bốc lên 
từ các tháp làm 

mát của nhà máy 
nhiệt điện than 

Niederaussem, gần 
Niederaussem, Đức 

hôm 02/08 /2022.

Một người 
đang mua 
sắm trong 
một cửa 
hàng thực 
phẩm.
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định lãi suất và dự báo kinh tế của 
họ – lãi suất dự kiến   sẽ tăng lên 
4.4% vào cuối năm nay và 4.6% vào 
năm 2023. 

Các quan chức Fed tin rằng việc 
tăng lãi suất sẽ hạn chế nhu cầu, 
liều thuốc chữa bách bệnh cho lạm 
phát giá tràn lan. Mặc dù có những 
lo ngại rằng việc tăng lãi suất có 
khả năng gây ra một cuộc suy thoái 
kinh tế mạnh, nhưng Chủ tịch Fed 
Jerome Powell và các đồng sự của 
ông tin rằng “sự đau đớn” này là 
cần thiết để thiết lập lại sự ổn định 
giá cả cho nền kinh tế Mỹ. 

Nhưng làm sao mà tình hình 
ở Hoa Kỳ lại ra nông nỗi này? Mọi 
chuyện bắt đầu khi tình trạng hỗn 
loạn thị trường hình thành trong 
làn sóng đầu tiên của đại dịch virus 
corona. 

Những ngày đầu đại dịch 
Trong năm 2019, Cục Dự trữ Liên 
bang đã cắt giảm lãi suất ba lần, 
tổng cộng là 75 điểm cơ bản, bất 
chấp nền kinh tế đang chững lại. 
Quốc gia đã có thêm 2.1 triệu việc 
làm mới, tỷ lệ thất nghiệp đã kết 
thúc năm 2019 ở mức 3.5%, mức 
thấp nhất trong vòng 50 năm, và 
nền kinh tế đã mở rộng với tốc độ 
mạnh mẽ là 2.3% hàng năm. Nhưng 
Fed vẫn can thiệp bằng cách cắt 
giảm lãi suất, hạ mức lãi suất chuẩn 
xuống khoảng 1.5–1.75%. 

Ông Raphael Bostic, chủ tịch 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu 
vực Atlanta, không quan tâm đến 
những ảnh hưởng mà COVID-19 
sẽ có đối với nền kinh tế Hoa Kỳ 
hồi đầu tháng 02/2020. Trong khi 
nói chuyện bên lề hội nghị Trung 
tâm Phụ thuộc Lẫn nhau Toàn cầu 
(GIC) ở San Diego, California, ông 
bác bỏ ý kiến   cho rằng virus corona 
sẽ hoành hành khắp nền kinh tế 
thế giới; do vậy, theo ông, yếu tố 
này “không thay đổi quan điểm của 
tôi hoặc kỳ vọng của tôi về lộ trình 
lãi suất của chúng tôi.”

Trong cuộc phỏng vấn với đài 
CNBC hôm 21/02/2020, ông James 
Bullard, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang khu vực St. Louis, đã bác 
bỏ ý tưởng cắt giảm lãi suất, giải 
thích rằng những kỳ vọng nới lỏng 
sẽ mất dần một khi nỗi sợ virus 
corona lắng xuống.  

“Khả năng cao là virus corona sẽ 
biến mất như các loại virus khác, chỉ 
là một sự xáo động tạm thời và mọi 
thứ sẽ quay lại [bình thường],” ông 

Bullard nói với đài CNBC vào thời điểm 
đó. “Nhưng có khả năng thấp rằng 
tình hình có thể trở nên tệ hơn nhiều.”

Phó Chủ tịch Fed đương thời 
Richard Clarida nói với Hiệp hội 
Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Hoa 
Kỳ (NABE) hôm 26/02/2020 rằng sẽ 
là “quá sớm để thậm chí suy đoán 
về quy mô hoặc sự tiếp tục tồn tại” 
của virus corona. Ông gợi ý rằng 
Hoa Kỳ có thể chịu được một số 
biến động bởi vì nền kinh tế đang ở 
“một vị thế tốt”. 

“Lạm phát của Hoa Kỳ vẫn 
thấp,” ông nói. “Và dự đoán lạm 
phát – được đo lường bằng các đợt 
khảo sát, giá thị trường, và các mô 
hình kinh tế lượng – nằm ở mức 
thấp nhất của phạm vi mà tôi cho là 
phù hợp với nhiệm vụ ổn định giá 
của chúng tôi.” 

Sau khi đạt mức cao nhất 29,398, 
Chỉ số Trung bình Công nghiệp 
Dow Jones đã sụp đổ, giảm hơn 
10,000 điểm trong khoảng một 
tháng. Trong đợt bán tháo dữ dội 
này, chỉ số S&P 500 đã giảm từ 
3,380 xuống mức chỉ trên 2,300. Chỉ 
số Nasdaq Composite thiên về công 
nghệ cũng giảm gần 3,000 điểm sau 
khi đạt mức cao kỷ lục gần 9,600. 

Và rồi mọi thứ đã thay đổi hôm 
15/03/2020. 

Trong một hành động khẩn cấp 
được công bố vào một ngày Chủ 
Nhật, Fed xác nhận sẽ cắt giảm 
lãi suất xuống 0% và khởi động 
một đợt nới lỏng định lượng mới. 
Chương trình này bao gồm các giao 
dịch mua tài sản trị giá 700 tỷ USD, 
trong đó có Công khố phiếu Hoa 
Kỳ và chứng khoán được bảo đảm 
bằng nợ nhà (MBS).   

Ông Powell nói trong một cuộc 
họp báo: “Chúng tôi sẽ duy trì lãi 
suất ở mức này cho đến khi chúng 
tôi tự tin rằng nền kinh tế đã vượt 
qua các sự kiện gần đây và đang đi 
đúng hướng để đạt được các mục 
tiêu ổn định giá cả và việc làm tối 
đa của chúng tôi.”

Một tuần sau, ngân hàng trung 
ương đã gây bất ngờ cho các thị 
trường tài chính khi công bố kế 
hoạch to lớn hơn tất cả mọi kế hoạch 
nới lỏng tiền tệ. Đầu tiên là sáng kiến   
mua lại một số lượng không giới hạn 
Công khố phiếu và MBS để hỗ trợ thị 
trường tài chính. Thứ hai là chương 
trình cho vay trị giá 300 tỷ USD để 
giúp các công ty buộc phải đóng cửa 
vì cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng 
đồng này. Đề nghị cuối cùng là mua 
trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ 
hoán đổi danh mục (ETF) là các quỹ 
nắm giữ các khoản đầu tư này, thực 
tế là làm theo cách của Ngân hàng 
Trung ương Nhật Bản. 

Các biện pháp bất thường của 
Fed, cũng như các nỗ lực kích thích 
tài chính và cứu trợ lớn từ các Tổng 
thống Donald Trump và Joe Biden, 
đã dẫn đến một trong những thị 
trường tăng giá lớn nhất trong lịch 
sử Hoa Kỳ, khi các chỉ số chuẩn 
hàng đầu, các loại hàng hóa, mã 
kim, và nhiều loại tài sản khác tăng 
vọt lên mức kỷ lục hoặc mức thách 
thức phá vỡ các mức đỉnh đã được 
lập ra trong nhiều năm. 

Lạm phát là ‘nhất thời’  
Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa 
Kỳ duy trì dưới mức mục tiêu 2% 
của ngân hàng trung ương trong 
suốt năm 2020. Mãi đến đầu năm 
2021, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) 
mới bắt đầu tăng tốc.

Bất chấp những cảnh báo từ các 
kinh tế gia và các nhà phân tích thị 
trường hàng đầu, lãnh đạo Cục Dự 
trữ Liên bang đã bác bỏ những lo 
ngại về lạm phát.   

Ví dụ, trong cuộc  họp báo hôm 
27/01/2021, ông Powell tỏ ra không 
quá lo lắng về lạm phát tràn lan, khi 
lưu ý rằng “chúng tôi có các công 
cụ” để chống lại các tỷ lệ lạm phát 
“khó chịu” và “kéo dài”. 

Ông nói: “Đối phó với lạm phát 
quá thấp thì khó hơn rất nhiều.”

Hai tháng sau, ông Powell cảnh 
báo rằng lạm phát có thể gia tăng, 
nhưng ông bảo đảm với Ủy ban 
Dịch vụ Tài chính Hạ viện rằng 
mức tăng này “sẽ không quá lớn và 
cũng không dai dẳng.” 

Sau vài tháng nữa, ông nhấn 
mạnh rằng lạm phát là “nhất thời” 
và cuối cùng sẽ suy yếu.   

Ông Powell nói với Tiểu ban Đặc 
biệt Hạ viện về Cuộc khủng hoảng 
Virus Corona: “Dữ liệu đang hình 
thành rất phù hợp với quan điểm rằng 
đây là những yếu tố sẽ suy yếu theo thời 
gian, và sau đó lạm phát sẽ giảm dần 
theo hướng mục tiêu của chúng tôi.” 

Không chỉ có mỗi ông Powell là 
người ôm giữ tâm lý này. Ông John 
Williams, chủ tịch Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang khu vực New York, 
dự báo rằng lạm phát sẽ trượt xuống 
2% vào năm 2022. Ông Bullard cũng  
lưu ý rằng một vài phần trong lạm 
phát chỉ là nhất thời. Ông Clarida 
tuyên bố rằng tăng trưởng giá cả 
vào năm 2021 sẽ “chỉ có tác động 
nhất thời lên lạm phát cơ bản.”

Khi lạm phát rõ ràng đang 
vượt khỏi tầm kiểm soát, dao động 
quanh mức 8% vào thời điểm đó, 
ông Powell đã chính thức rút lại lời 
nói trước Quốc hội hôm 30/11/2021. 

“Chúng tôi thường sử dụng từ 
tạm thời với ý là nó sẽ không để lại 
dấu ấn vĩnh viễn dưới dạng lạm phát 
cao hơn. Tôi nghĩ có lẽ đây là thời 
điểm thích hợp để rút lại từ đó và 
cố gắng giải thích rõ ràng hơn ý của 
chúng tôi,” ông nói với Ủy ban Các 
vấn đề Đô thị, Nhà ở, và Ngân hàng 
Thượng viện. “Quý vị đã thấy chính 

sách của chúng tôi thích ứng, và 
quý vị sẽ thấy nó tiếp tục thích ứng. 
Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ 
của mình để bảo đảm rằng lạm phát 
cao hơn không trở thành cố hữu.” 

Hãy để việc thắt chặt tiền tệ 
bắt đầu 
Lần đầu tiên kể từ năm 2018, Fed 
đã kích hoạt việc tăng lãi suất một 
phần tư điểm, nâng lãi suất quỹ 
của Fed lên phạm vi 0.25–0.5%. Hồi 
tháng Năm, FOMC đã nâng lãi suất 
thêm 50 điểm cơ bản và công bố 
kế hoạch thu hẹp bảng cân đối 8.9 
ngàn tỷ USD bắt đầu từ ngày 01/06. 

Tại cuộc họp của FOMC hồi 
tháng Sáu, ông Powell và các đồng 
sự của ông đã tăng lãi suất thêm 75 
điểm cơ bản, mức tăng lớn nhất kể 
từ năm 1994.

“Rõ ràng, mức tăng 75 điểm cơ 
bản ngày hôm nay là một mức lớn 
bất thường, và tôi không mong đợi 
những hành động ở quy mô này là 
phổ biến,” ông Powell nói, mặc dù 
Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm 
cơ bản tại mỗi cuộc họp trong hai 
cuộc họp kế tiếp.

Khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) 
tháng Tám tăng lên mức 8.3% nóng-
hơn-dự-kiến, đã có một số kỳ vọng 
rằng Fed sẽ chọn tiếp tục tăng 100 
điểm cơ bản. Tuy nhiên, Fed vẫn 
phù hợp với các ước tính của thị 
trường, và giờ đây dự kiến Fed   sẽ 
thông qua mức tăng 75 điểm cơ bản 
vào tháng 11 và tăng 50 điểm cơ bản 
vào tháng 12.

Trong những tuần gần đây, thông 
điệp trên toàn hệ thống Cục Dự 
trữ Liên bang là đồng nhất và đơn 
giản: lãi suất sẽ tăng, và chúng sẽ 
ở mức cao hơn trong thời gian dài. 

Theo một khảo sát Fed Survey 
của đài CNBC với các kinh tế gia, 
các nhà quản lý quỹ, và các chiến 
lược gia, lãi suất quỹ liên bang dự 
kiến   sẽ lên đến 3.9% vào tháng 12 
năm nay và sau đó tăng lên 4.3% vào 
tháng 03/2023. Sau đó, họ dự đoán 
lãi suất này sẽ giảm xuống 3.8% vào 
tháng 12/2023 và giảm xuống 3.2% 
một năm sau đó. 

Chủ tịch Fed đã quả quyết rằng 
mục tiêu quan trọng của ngân hàng 
trung ương là ổn định giá cả, ngay cả 
khi điều đó có nghĩa là “sự đau đớn” 
đối với các doanh nghiệp và gia đình. 

“Mặc dù lãi suất cao hơn, tăng 
trưởng chậm hơn, và điều kiện thị 
trường lao động yếu hơn sẽ làm 
giảm lạm phát, nhưng chúng cũng 
sẽ đem lại một vài sự đau đớn cho 
các gia đình và doanh nghiệp,” ông 
Powell nói trong bài diễn văn tại 
Hội nghị Kinh tế Jackson Hole hồi 
tháng Tám. “Đây là những chi phí 
đáng tiếc của việc giảm lạm phát. 
Nhưng thất bại trong việc khôi phục 
sự ổn định giá cả sẽ đồng nghĩa với 
nỗi đau lớn hơn nhiều.”

Kỳ vọng ở Wall Street là Fed sẽ 
kích hoạt một cuộc suy giảm kinh tế 
mạnh, trong khi những người khác 
lo ngại rằng tổ chức này có thể đã 
quá thắt chặt chính sách tiền tệ. Và 
kỳ vọng này diễn ra khi nhiều giám 
đốc tài chính (CFO) tin rằng lạm 
phát vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. 

Một cuộc khảo sát Hội đồng 
Giám đốc tài chính gần đây của 
đài CNBC cho thấy 57% giám đốc 
điều hành nghĩ rằng “lạm phát sẽ 
ở đây lâu dài.” Gần một nửa (48%) 
số người được hỏi dự kiến một cuộc 
suy thoái kinh tế có thể xảy ra một 
lúc nào đó trong năm tới. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
cuối cùng của Cục Phân tích Kinh 
tế (BEA) cho thấy nền kinh tế Hoa 
Kỳ rơi vào một cuộc suy thoái kỹ 
thuật trong bối cảnh tốc độ tăng 
trưởng âm hai quý liên tiếp. 

Trong suốt cuộc họp báo sau khi 
diễn ra cuộc họp FOMC trong tháng 
này, ông Powell đã từ bỏ ý định hạ 
cánh nhẹ nhàng và ám chỉ về một 
cuộc suy thoái. 

“Cơ hội hạ cánh mềm có thể 
giảm đi,” ông nhận định. “Không 
ai biết liệu quá trình này có dẫn 
đến một cuộc suy thoái hay không, 
hoặc nếu có, thì cuộc suy thoái đó sẽ 
nghiêm trọng ra sao.” 

Nhật Thăng biên dịch

DINESH D’SOUZA

N
gày Columbus là một dịp 
tuyệt vời để tưởng nhớ 
đến nhà thám hiểm có lẽ 
là vĩ đại nhất mọi thời đại, 
Christopher Columbus.

Ông Columbus không chỉ khám phá 
ra một lục địa mới; mà còn mở đường 
cho quá trình Tây phương hóa cả vùng 
đất Bắc và Nam Mỹ, bảo đảm cho sự 
thống trị của nền văn minh Tây phương 
từ thế kỷ 16 cho đến hiện tại, ông đã mở 
ra một kỷ nguyên đem đến phúc lành 
của tự do và khai sáng cho con người 
trên thế giới mà tự họ không thể nào đạt 
được điều đó cho chính mình. Nói một 
cách ngắn gọn, ông Columbus là kiến 
trúc sư của thế giới hiện đại ngày nay.

Tôi nhận thấy những từ ngữ tranh 
đấu này là gì trong thời kỳ của chuẩn 
mực chính trị và nền chính trị bản sắc 
của ngày nay. Tôi hiểu rằng ngày nay 
ông Columbus bị xem là – ít nhất là trong 
những nơi được xem là thức tỉnh – là 
một người rất xấu, thậm chí có thể nói 
là một kẻ diệt chủng tàn bạo, người mà 
cùng với những kẻ kế nhiệm của mình 
đã xóa sổ phần lớn thổ dân bản địa Hoa 
Kỳ. Từ đất nước Venezuela cho đến Hoa 
Kỳ, những nhà hoạt động cánh tả hứng 
thú kéo đổ các bức tượng và đài tưởng 
niệm Columbus. Sự đồng thuận cấp tiến 
ngày nay dường như nhận định rằng ông 
Columbus đơn giản là đã đi quá xa, và 

sẽ tốt hơn nếu ông không bao giờ tới 
thăm lục địa này.

Tôi nghĩ rằng những cuộc thảo luận 
sôi nổi về ông Columbus, không chỉ 
là trong phạm vi học thuật, mà còn cả 
trong văn hóa đại chúng, cho chúng ta 
biết rõ hơn về chính bản thân mình hơn 
là về ông Columbus. Hãy suy nghĩ: Vào 
năm 1892, khi phần lớn thế giới đều 
chào mừng kỷ niệm 400 năm ngày 
Columbus đặt chân lên lục địa, 
nhà thám hiểm này được ca ngợi 
như một vị anh hùng. Một thế 
kỷ sau đó, vào dịp kỷ niệm 500 
năm, rất nhiều người xem ông như 
một nhân vật phản diện. Rõ ràng những 
phản ứng này mang tính đo lường đặc 
tính thịnh hành của mỗi thời đại hơn là 
một sự đánh giá khách quan về con người 
của ông Columbus.

Hiện nay, thật là khó để có thể đạt 
được sự đồng thuận rằng ông Columbus 
đã tìm ra Mỹ Châu. Vấn đề là với từ ngữ 
“tìm ra” này. Những con người theo 
trường phái cấp tiến bị ràng buộc học 
thuyết về bình đẳng văn hóa và miễn 
cưỡng thừa nhận rằng một nhà thám 
hiểm như ông Columbus có thể “tìm ra” 
những người mà vốn đã sinh sống tại nơi 
đó. Tại các cuộc hội nghị của những nhà 
sử học đương đại, họ thường buộc mình 
phải thảo luận về cách mà Columbus đã 
"gặp gỡ" Mỹ Châu như thế nào.

Xem tiếp trang 15

PUBLIC DOMAIN

Một bức tranh miêu tả Columbus tuyên bố chủ quyền Tân Thế Giới trong một bản in đá nhiều màu do Prang Education Company thực hiện 1893.

Tiếp theo từ trang 1

Có phải nhà thám hiểm 

Columbus
đã đi quá xa?

Từ cứu trợ đại dịch đến lạm phát nhất thời, vì đâu nên nỗi?

Bức tượng 
nhà thám hiểm  

Christopher Columbus 
tại Columbus Circle

ở thành phố
New York.

ANGELA WEISS/AFP VIA GETTY IMAGESSPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Các nhà giao dịch 
làm việc trên sàn của 
Sở giao dịch chứng 
khoán New York, hôm 
23/09/2022.

Mọi người mua sắm 
tại một cửa hàng thực 
phẩm ở New York,
hôm 31/05/2022.

SAMIRA BOUAOU/ THE EPOCH TIMES

SAMIRA BOUAOU/ THE EPOCH TIMES

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên 
bang Jerome Powell.

DREW ANGERER/ GETTY IMAGES

Thông điệp 
trên toàn hệ 
thống Cục 
Dự trữ Liên 
bang là đồng 
nhất và đơn 
giản: lãi suất 
sẽ tăng, và 
chúng sẽ ở 
mức cao hơn 
trong thời 
gian dài. 

Ủy ban Thị trường 
Mở Liên bang đã 
nâng lãi suất quỹ liên 
bang chuẩn thêm 75 
điểm cơ bản lên mức 
mục tiêu 3.0–3.25%, 
mức cao nhất kể 
từ năm 2008. 

75
ĐIỂM CƠ BẢN

Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Thịnh Đốn, 
vào ngày 12/12 /2018.
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truyền của Trung Hoa, bạn biết đấy, họ 
có một câu nói như thế này ‘sự mềm mại 
chiến thắng cả trái tim’, anh Chappell, 
người đạt giải Danh Dự chia sẻ với NTD.

“Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lần 
trong cuộc sống, chúng ta từng giận 
dữ hoặc thịnh nộ. Bạn biết đấy, tất cả 
những thứ đó, là một dạng sức mạnh 
mà chúng ta có thể sử dụng để vượt qua 
những thời khắc khó khăn. Tuy nhiên, 
nó là một loại cảm xúc rất nguy hiểm 
bởi vì có thể làm tổn thương cả những 
người thân thiết nhất của bạn như gia 
đình và bạn bè,” anh Chappell, cũng 
là người dẫn chương trình của kênh 
China Uncensored [Kênh Youtube 
Trung Quốc Không Kiểm Duyệt] nói: 
“Tuy nhiên đối với võ thuật cổ truyền 
Trung Hoa, bạn có thể học được rằng 
sức mạnh cũng có thể đến từ sự thanh 
tĩnh và bình hòa, và đó là một nguồn 
sức mạnh to lớn hơn và vĩ đại hơn.”

Trân Trọng
Hai mươi lăm võ sĩ đã đạt huy chương 
đồng và chín võ sĩ đã đạt huy chương 
bạc.  Ban giám khảo đã không trao giải 
huy chương vàng trong năm nay.

“Thật không may là không có bất kỳ 
võ sĩ nào đủ điều kiện cho huy chương 
vàng năm nay,” ông Lý Hữu Phủ (Li 
Youfu), trưởng ban giám khảo của cuộc 
thi cho biết trong một buổi hội thảo sau 
lễ trao giải.

Hội đồng giám khảo đang tìm kiếm 
những môn võ thuật đích thực, được 
gọi là “wushu [võ thuật]” trong tiếng 
Trung Quốc. Tuy nhiên hiện tại, theo 
ông Lý thì võ thuật chân chính đã bị mai 
một rất nhiều đặc tính nguyên bản sau 
nhiều thập niên bị đàn áp tư tưởng và bị 
thương mại hóa.

Trong giai đoạn diễn ra cuộc Cách 
Mạng Văn Hóa [tại Trung Quốc] từ 
những năm 1960 đến 1970, những vị sư 
phụ của các môn võ thuật truyền thống 
đã bị bắt và bị làm ô danh bởi Đảng Cộng 
Sản Trung Quốc – điều này khiến cho 
các môn võ thuật này thời nay đã bị mất 
đi sự kết nối với nguồn gốc bản nguyên 
của nó.

Việc luyện tập ‘wushu’ ngày nay đã 
bị suy thoái rất nhiều bởi vì những lợi 
ích thương mại đã len lỏi vào trong đó, 
khuyến khích tập trung vào những 
chuyển động hào nhoáng bên ngoài mà bỏ 
qua những giá trị tinh tế huyền ảo cổ xưa.

“Người ta hoàn toàn đã đánh mất ý 
nghĩa thật sự của Kung Fu khi chỉ quan 
tâm đến danh tiếng và lợi ích,” ông Lý 
Hữu Phủ nói với những võ sĩ tham gia 
cuộc thi.

Theo nhận định của vị sư phụ nổi 
tiếng đến từ Bắc Kinh này, các chiêu 
thức của wushu hiện đại đã bị pha trộn 
với các đòn thế của các môn võ thuật 
khác nhau và đánh mất đi võ đức – là 
những thuộc tính căn bản nhất của một 
nền văn hóa thần truyền.

Giữ vững tiêu chuẩn chọn lọc nghiêm 
khắc nhất và để trống vị trí quán quân 
của cuộc thi, ông Lý Hữu Phủ nói, là 
mục đích cổ vũ cho những người luyện 
võ cải thiện bản thân và thấu hiểu được 
bản chất chân chính của võ thuật truyền 
thống Trung Hoa trong quá trình kiên trì 
luyện tập của họ sau này.

Tuy nhiên, những thí sinh tham gia 
cuộc thi nói rằng thắng hay bại không phải 
là điều tối quan trọng so với những kinh 
nghiệm quý báu mà họ đã có được tại đây.

“Tình bằng hữu giữa các đấu thủ với 
nhau là rất quan trọng. Mặc dù chúng 
tôi đang thi đấu với nhau, nhưng lại thật 
sự hy vọng rằng tất cả đều sẽ là người 
chiến thắng,” anh Daniel Hernandez, 
người đạt được giải Danh Dự cho biết. 
“Đây là điều quan trọng nhất của sự 
kiện này, và có ý nghĩa to lớn đối với bản 
thân tôi.”

Anh Brandon Chin, lần đầu tham dự 
giải đấu chia sẻ “Những võ sĩ tham gia ở 
đây đều như người trong một gia đình. 
Chúng tôi cạnh tranh với nhau và cũng 
hợp tác cùng nhau. Từ đó tôi càng thêm 
trân trọng các môn võ thuật truyền thống 
nhiều hơn nữa.”

Shi Ping, Ye Zhen và Leo Timm đã đóng 
góp cho bài viết này.
Hoàng Long biên dịch

Chỉ rèn luyện kỹ 
thuật mà không thấu 
hiểu được những nội 
hàm văn hóa ẩn phía 
sau các động tác, thì 
tất cả những nỗ lực 
đó đều chỉ là vô ích.
Anh Vương Quốc Long, một võ 
sĩ tham dự Cuộc thi Võ Thuật 
Truyền Thống Trung Quốc lần 
thứ 7 của đài truyền hình Tân 
Đường Nhân (NTD) 2022.

VĂN HÓA

DOROTHY LI

Kiếm, thương, và côn. Những đấu thủ 
tham gia cuộc thi đã thể hiện những kỹ 
năng Kung Fu thông qua việc sử dụng 
nhiều loại binh khí và môn phái khác 
nhau trong một cuộc thi đấu võ thuật 
diễn ra ở thành phố New York.

Hơn 70 võ sĩ đến từ tận những nơi xa 
xôi như Đài Loan, đã tham gia Cuộc thi 
Võ thuật Truyền thống Trung Quốc lần 
thứ 7 của đài truyền hình Tân Đường 
Nhân (NTD), được tổ chức ở thành phố 
Middletown, tiểu bang New York hồi 
cuối tháng Tám vừa qua.

Anh Vương Quốc Long (Wang 
Guolong), biểu diễn kỹ năng sử dụng 
Đường Lang Song Thủ Kiếm trong cuộc 
thi, đã nói rằng anh hy vọng có thể nâng 
cao trình độ của mình bằng cách chia sẻ 
với các võ sĩ khác.

“Luyện tập kiếm thuật là một quá 
trình rèn luyện suốt đời,” người đạt huy 
chương đồng của cuộc thi cho biết.

Quan trọng hơn, trọng tâm duy nhất 
của cuộc thi là đức hạnh và truyền 
thống, đã thôi thúc anh tham gia lần này. 
Cuộc thi là một phần của chuỗi những 
sự kiện văn hóa và nghệ thuật quốc tế 
được Đài Truyền hình Tân Đường Nhân 
tổ chức, với mục đích hồi sinh võ thuật 
truyền thống Trung Hoa và hồng dương 
các giá trị chân chính này cho thế giới.

Võ Đức
Khi đến với võ thuật vào năm 1983, anh 
Vương Quốc Long cho biết trọng tâm của 
anh trong những năm đầu tiên là học tập 
các kỹ thuật và phát triển các kỹ năng.

“Kết quả là khi cơ thể của mình ngày 
càng mạnh mẽ thì tôi ngày càng kiêu 
ngạo,”  anh nói.

Sau đó, anh đã nhận được một cuộc 
gọi cảnh tỉnh từ sư phụ của mình.

“Luyện tập võ thuật, điều đầu tiên cần 
phải học chính là võ đức,” anh Vương 
hồi tưởng lại những lời dạy của sư phụ. 
“Chỉ rèn luyện kỹ thuật mà không thấu 
hiểu được những nội hàm văn hóa ẩn 
phía sau các động tác, thì tất cả những 

nỗ lực đó đều chỉ là vô ích.”
Võ thuật là một phần của nền văn hóa 

truyền thống 5,000 năm của đất nước 
Trung Hoa, vào lúc ban đầu có nguồn 
gốc từ Đạo gia, là một môn thực hành  
tâm linh liên quan mật thiết đến việc rèn 
dưỡng và hoàn thiện bản thân.

Từ đó, trọng tâm của võ thuật chính 
là tinh thần thượng võ, được gọi là “wu 
de” – [võ đức] trong tiếng Trung Quốc. 
Điều này đề cập đến khía cạnh tinh thần 
cốt lõi của võ thuật truyền thống, chỉ 
dùng võ để tự bảo vệ trước những sự bất 
công, chứ không phải để gây hấn.

Một đấu thủ người Trung Quốc nói 
rằng hiện tại anh thích mô tả bản thân 
mình như là một người luyện tập “võ 
đức”, thay vì là một võ sĩ.

“Bình hòa, một hình thái vĩ đại 
hơn của Sức mạnh”
Người đạt huy chương đồng của giải 
đấu, cô Megan Westerman chia sẻ rằng 
những động tác uyển chuyển của võ 
thuật cổ truyền Trung Quốc đem đến 
cho cô một tinh thần tập trung và một 
tâm trí thanh tĩnh.

“Võ thuật cũng giống như thiền định 
trong vận động, và bạn sẽ quên hết tất 
cả mọi thứ khác (trong suốt quá trình 
tập luyện),” cô nói. “Đôi khi chúng tôi sẽ 
phạm lỗi chỉ bởi vì có quá nhiều điều náo 
loạn trong tâm.”

Mặc dù chậm rãi, nhưng cô Waterman 
đã cảm nhận được những chiêu thức 
cổ xưa nhất tồn tại những nguồn năng 
lượng vĩ đại nhất trong suốt 15 năm 
luyện tập của cô.

“Điều làm nên sự khác biệt của võ 
thuật truyền thống chính là phía sau 
mỗi động tác đó đều có hàm nghĩa uyên 
thâm và đều chứa đựng nguồn năng 
lượng vô cùng mạnh mẽ,” cô nói sau khi 
hoàn thành xong phần biểu diễn.

Anh Chris Chappel, người đã tập 
luyện võ cổ truyền từ khi còn trẻ, nói 
rằng anh cũng cảm nhận được sức mạnh 
to lớn của sự thanh tĩnh.

“Tôi nghĩ rằng bài học lớn nhất mà 
tôi đã học được, đặc biệt là từ võ thuật cổ 

Hiểu về văn hóa Trung Hoa
thông qua luyện tập võ thuật cổ truyền

từ những người Caribs này.
Chúng ta có thể nhìn thấy sự bất công 

của việc sử dụng cụm từ “diệt chủng” 
bằng cách đặt câu hỏi về sự xuất hiện của 
virus COVID-19, liệu có phải là một trục 
trặc ngoài ý muốn tại một khu chợ hải sản 
của Trung Quốc hay là sơ suất của Phòng 
thí nghiệm Vũ Hán, tạo thành tội diệt 
chủng. Câu trả lời của tôi là Không – nếu 
đó không phải là một sự cố ý phát tán loại 
virus này như là một thứ vũ khí sinh học 
để xóa sổ một bộ phận lớn dân số của toàn 
thế giới.

Hơn nữa, một số căn bệnh mà người da 
trắng đã đem đến Mỹ Châu, thì lại có liên 
quan đến việc người dân Âu Châu đã bị 
nhiễm bệnh bởi đội quân xâm lược Mông 
Cổ đến từ Á Châu. Lại một lần nữa, những 
người Mông Cổ đã đem bệnh dịch đến 
nhưng không hề ý thức được điều đó. Kết 
cục đó cũng thảm khốc không kém. Cái 
được gọi là cái chết đen ở thế kỷ 14, theo 
một con số ước tính là đã xóa sổ một phần 
ba dân số của toàn Âu Châu. Và rồi không 
có ai gọi đó là cuộc diệt chủng cả – bởi vì đó 
không phải là sự thật.

Ngày nay, người ta cảm thấy thật là khó 
để trân trọng thành quả của ông Columbus 
là vì chúng ta không hình dung ra những 
điều kiện vô cùng hạn chế của những năm 
cuối thế kỷ 15: Tàu thì nhỏ và chật chội, 
thiếu thốn các thiết bị định hướng hiện đại, 
thủy thủ đoàn chủ yếu chỉ dựa vào bánh mì 
và nước; biển lớn và đầy sóng gió, bản đồ và 
biểu đồ thì không chính xác, nguy cơ binh 
biến, đói ăn, và đắm tàu có thể xảy ra, và 
cuối cùng là một điểm đến chỉ nằm trong 
tưởng tượng chứ chưa hề được biết đến là 
có tồn tại trước đó.

Tương phản với điều này, có thể nói là 
các chương trình không gian hiện đại ngày 
nay. Các phi hành gia không hề nghĩ ra ý 
tưởng đi lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa. Họ 
chỉ đơn thuần là được huấn luyện để vận 
hành chiếc tàu không gian, được hỗ trợ 
bởi hàng ngàn nhà khoa học, nhân viên 
kỹ thuật, những người giúp giải quyết trục 
trặc kỹ thuật, v.v., được trang bị kiến thức 
rất kỹ lưỡng cần thiết để có thể đến được 

những nơi đó, và quan trọng là hàng trăm 
triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD 
tài chính được đổ vào để làm cho chuyến 
hành trình trở nên khả thi. Còn với hành 
trình của ông Columbus thì sao, hoàn toàn 
trái ngược, nhận thức được sứ mệnh của 
mình, bảo đảm nguồn kinh phí ít ỏi, tự 
mình thực hiện, tìm đường đến Tân Thế 
Giới không chỉ một mà đến bốn lần.

Đối với những ai nói rằng người Mỹ bản 
địa đã từng có cuộc sống như trên thiên 
đường, thứ mà ông Columbus đã hủy hoại, 
tôi sẽ nói với họ như thế này. Nếu cuộc 
sống đó là quá tuyệt vời, tại sao bây giờ 
những người bản địa này không quay trở 
lại cuộc sống ấy? Chắc chắn rằng những 
người Mỹ bản địa, những người có thể tự 
kiểm soát vận mệnh của mình, có thể từ bỏ 
việc sử dụng điện năng, điện thoại di động, 
máy lạnh, sòng bạc, xe hơi, và món bánh 
mì kẹp phô mai. Họ có thể quay lại với lưng 
ngựa và tự mình đi săn tìm thức ăn, giống 
như những ngày xưa tốt đẹp.

Tôi cũng nhận thức rằng kịch bản mà 
tôi sáng tác ra là không hoàn hảo. Người 
Mỹ bản địa, những người thật sự mong 
muốn quay trở lại cuộc sống trước đây lại 
không thể leo lên lưng ngựa của họ, bởi 
vì họ hoàn toàn không có ngựa trước khi 
Columbus đến. (Ngựa được đưa đến Mỹ 
Châu bởi người Tây Ban Nha). Tuy nhiên 
theo quan điểm chung của tôi, và thực tế là 
không có nhóm người Mỹ bản địa nào thực 
hiện ý tưởng tiếp tục sống giống như tổ tiên 
của họ đã từng sống, và ít nhất đối với tôi 
thì những ngày xưa không quá tốt đẹp như 
vậy, và một khi những lợi thế của nền văn 
minh hiện đại đã được thiết lập thì rất khó 
có thể cưỡng lại.

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

Ông Dinesh D’Souza là một tác giả, 
nhà làm phim, và người dẫn chương 
trình hàng ngày của chương trình podcast 
Dinesh D’Souza.

Hoàng Long biên dịch

Có phải nhà thám hiểm

Columbus
đã đi quá xa?

Chân dung Christopher 
Columbus do Sebastiano del 
Piombo vẽ, 1519. (Bảo tàng 
Nghệ thuật Metropolitan).

Các võ sĩ đoạt giải trong cuộc 
thi Võ Thuật Truyền Thống 
Trung Quốc lần thứ 7 của đài 
truyền hình Tân Đường Nhân 
(NTD), hôm 28/08/2022.

Anh Vương Quốc Long biểu diễn kỹ năng sử dụng 
Đường Lang Song Thủ Kiếm tại Giải Thi Đấu Võ 
Thuật Truyền Thống Trung Quốc do NTD tổ chức 
vào ngày 28/08/2022.

Anh Lưu Đại Nhạn (Liu Ta-yen) biểu diễn Ngũ Thủ 
Quyền tại Giải Thi Đấu Võ Thuật Truyền Thống 
Trung Quốc do NTD tổ chức hôm 28/08/2022.

Anh Mạnh Uy Long biểu diễn kỹ năng sử dụng binh 
khí Hổ Vĩ Song Tiên của Hồng Gia Quyền tại Cuộc 
Thi Võ Thuật Truyền Thống lần thứ 7 do NTD tổ 
chức vào ngày 28/08/2022.

Đối với những ai 
nói rằng người 
Mỹ bản địa đã 
từng có cuộc sống 
như trên thiên 
đường, thứ mà 
ông Columbus đã 
hủy hoại, tôi sẽ nói 
với họ như thế này. 
Nếu cuộc sống đó 
là quá tuyệt vời, tại 
sao bây giờ những 
người bản địa·này 
không quay trở lại 
cuộc sống ấy? 

Nói rõ hơn, cụm từ “gặp gỡ” bao hàm 
sự bình đẳng về văn hóa hoặc văn minh 
giữa Âu Châu và thế giới mới, hay chính 
xác hơn là giữa văn hóa Âu Châu và văn 
hóa Mỹ bản địa. Tuy nhiên, thật khó để 
có bất cứ nghi ngờ gì về việc những chiếc 
tàu của người Âu Châu đã đến được lục 
địa Mỹ Châu, cũng như là những người 
Mỹ bản địa không có con tàu nào có khả 
năng đến Âu Châu.

Sự thật đơn giản này đã phản ảnh một 
thực tế to lớn hơn rằng Âu Châu về mọi 
khía cạnh – tri thức, công nghệ, kinh tế 
– đều phát triển vượt trội và tiến bộ hơn 
bất kỳ nền văn hóa nào của người Mỹ bản 
địa. Nếu không đúng như vậy, thì làm sao 
đội quân nhỏ bé của Hernán Cortés có thể 
tiêu diệt đội quân lớn hơn rất nhiều của đế 
chế Aztec, vốn đã sụp đổ trước cuộc xâm 
lược của Tây Ban Nha trong khi không hề 
phản kháng?

Cáo buộc diệt chủng chống lại 
Columbus không thể đứng vững trước sự 
đánh giá công bằng về những sự thật đã 
xảy ra. Phải thừa nhận rằng, một số lượng 
lớn thổ dân bản địa Mỹ đã bị bỏ mạng 
trong nhiều thập niên sau khi Columbus 
đặt chân lên vùng đất mới này, đã làm 
giảm dân số thổ dân xuống hơn một nửa, 
có lẽ đã giảm xuống đến hai phần ba ở 
một số khu vực. Tuy nhiên, kết quả này 
không phải xảy ra do chiến tranh, mà là 
do các căn bệnh mà những người Mỹ bản 
địa này mắc phải – như bệnh đậu mùa, 
bệnh sởi, và nhiều thứ khác nữa – được 
đem đến cùng với những người da trắng 
trong khi những người thổ dân này lại 
không có khả năng miễn dịch.

Đây là một bi kịch, rất rõ ràng, là một bi 
kịch trên quy mô quá rộng lớn, tuy nhiên 
lại không phải là diệt chủng, bởi vì diệt 
chủng có nghĩa là một sự cố ý tiêu diệt cả 
một quần thể. Bất kỳ ai đã từng đọc về 
những cuộc hành trình của ông Columbus 
đều có thể nhận thấy rằng ông đối xử rất 
tốt với những người Mỹ bản địa. Ông còn 
đặc biệt ca ngợi tính cách thân thiện của 
những người dân bản địa ông gặp gỡ trong 
chuyến đi đầu tiên của mình, mặc dù phải 
thừa nhận rằng ông đã có cái nhìn tương 
đối ít thân thiện với những người Caribs, 
những thổ dân nổi tiếng với việc truy bắt 
và ăn thịt kẻ thù của mình. Thuật ngữ 
cannibal (kẻ ăn thịt người) có nguồn gốc 

Tiếp theo từ trang 13

MANDEL NGAN/AFP VIA GETTY IMAGES

Một bức ảnh tượng của Christopher Columbus tại Columbus Circle trước ga Union ở Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 06/10/2007.

Ông Lý Hữu Phủ trưởng ban giám khảo của cuộc thi. Ông Lý đã bắt đầu học võ từ khi còn nhỏ. 

Một bức ảnh miêu tả 
Columbus trong chuyến 
đi đầu tiên, khởi hành 
đến Tân Thế Giới, 
ngày 03/08/1492.
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nhưng giá thiệp của chị có phần cao hơn 
và những người bán không chắc có thể 
bán được. Khác với những tấm thiệp 
thông thường, những tấm thiệp của họ 
không có in kèm thông điệp bên trong 
và người gửi sẽ tự viết. Người bán nói 
với chị rằng, “Tôi không thể bán những 
tấm thiệp trắng tinh như thế này.” Chị 
cố gắng thuyết phục họ rằng khi người 
nhận thiệp giấy cuộn này, họ sẽ nhận ra 
tấm lòng của người tạo nên tấm thiệp, 
vẻ đẹp của nghệ thuật và cẩn thận cất 
giữ. Sẽ có giá trị hơn khi những lời chúc 
được người gửi viết tay.

Chị Wolf và chồng bắt đầu kinh 
doanh với xưởng giấy cuộn mà toàn bộ 
ý tưởng đã được định hình trước khi họ 
mở doanh nghiệp ở Việt Nam. Với sự 
tăng trưởng thành công, hiện tại họ đã 
sở hữu năm nhà máy.

 
Một loại hình nghệ thuật tỉ mỉ
và phức tạp
Cuộn giấy là nghệ thuật của việc lăn, 
cuộn và định hình những mảnh giấy 
nhỏ để làm nên những thiết kế ba 
chiều. Theo truyền thống, một chiếc 
lông chim được sử dụng để cuộn giấy, 
nhưng ngày nay người ta dùng cây kim 
có đầu chẻ để luồn giấy vào. Một số 
dụng cụ cần thiết khác như nhíp, kéo 
và keo dán. Chị Wolf chia sẻ: “Tất cả 
những dụng cụ bạn cần có là vậy thôi!”  

Chị chia sẻ: “Làm giấy cuộn không 
khó. Những người chúng tôi tuyển 
dụng không biết gì về cách làm.” Vào 
ngày làm việc đầu tiên, những người 
học việc được yêu cầu đơn giản là làm 
quen với giấy, các thuộc tính của giấy 
và học thực hành với các dụng cụ.

Công ty mua những tấm giấy khổ 
lớn với trọng lượng khác nhau và cắt 
thành dải. Chị Wolf nói rằng: “Cắt giấy 
là công đoạn sử dụng máy duy nhất mà 
chúng tôi làm.”

Trong suốt tuần đầu tiên, những 
người mới học hỏi điều mà chị Wolf gọi 
là “bảng chữ cái” cuộn giấy. “Chúng tôi 
có khoảng 50 mẫu căn bản; họ phải tập 
xếp những mẫu này đến khi thành thục,” 
chị giải thích. “Rồi họ bắt đầu ghép các 
mẫu lại với nhau để tạo thành một thiết 
kế đơn giản.” Họ có được một tháng 
đào tạo và sau đó là hai tháng thử việc.

Chị Wolf nói rằng, “Nếu chúng tôi 
đào tạo 100 người và giữ lại 20 người 
đến giai đoạn thử việc thì đó là một 
thành công lớn. Tạo nên các mẫu hình 
rất thú vị nhưng khi bạn phải sắp đặt 

các mẫu với nhau, hoàn thiện và biến 
thành một thiết kế tỉ mỉ thì đòi hỏi sự 
kiên nhẫn và hầu hết mọi người bỏ 
cuộc ở giai đoạn này.”

Quilling Card trả tiền thuê nhân 
công từ ngày đầu tiên. Thông thường 
ở Việt Nam, “nếu bạn muốn học một 
nghề thủ công, bạn phải trả tiền học,” 
chị Wolf chia sẻ. “Chúng tôi thì ngược 
lại – tôi trả tiền để dạy họ.”

Họ cũng tận tâm chăm sóc nhân 
viên của mình. Chị Wolf quyết định 
nộp hồ sơ xin Chứng nhận Thương 
mại Công bằng cho các xưởng ở Việt 
Nam, với niềm tin rằng “đó là điều tốt 
nhất chúng tôi có thể làm cho văn hóa 
và giá trị của công ty chúng tôi.” Hầu 
hết những người nghệ nhân là phụ nữ, 
và chị cảm thấy may mắn vì có thể tạo 
công ăn việc làm cho những người phụ 
nữ trẻ không có chuyên môn cao ở quê 
hương mình.

Một trong những nhà bán lẻ lớn 
nhất của họ là Hallmark đã tài trợ cho 
Quilling Card về đề án HERproject 
– một chương trình dài 18 tháng giáo 
dục phụ nữ về các nội dung như lạm 
dụng, mang thai và sức khỏe hậu sinh 
sản... Chị Wolf chia sẻ “những chủ đề 
trên ít được đề cập ở Việt Nam, nhưng 
Hallmark tài trợ cho chúng tôi thực 
hiện khóa đào tạo này nhằm đem lại 
nhiều giá trị cho nhân viên chúng tôi ở 
Việt Nam.”

Một dự án đặc biệt
Chị Wolf chia sẻ, “Khi quan sát những 
khách hàng của mình, chúng tôi nhìn 
thấy họ không chỉ nhìn ngắm mà 
còn mân mê những tấm thiệp. Điều 
đó thuộc về xúc giác, đã đưa đến cho 
chúng tôi ý tưởng: “Tại sao chúng ta 
không làm thiệp cho người khiếm thị?” 
Quilling Card tuyển dụng rất nhiều 
phụ nữ khiếm thính ở Việt Nam, chị 
Wolf tự hỏi rằng, “Điều gì sẽ xảy ra 
nếu chúng ta thuê những người phụ nữ 
khiếm thính rất tài năng với đôi bàn tay 
của họ để làm thiệp cho người khiếm 
thị – những người có thể học bằng đôi 
tay của mình?”

Ngay khi quyết tâm thực hiện ý 
tưởng, chị Wolf và cộng sự của mình 
nhanh chóng khám phá rằng họ biết 
rất ít về ngành khoa học chữ nổi. Thế 
nên chị đã hợp tác với  trường dành 
cho người khiếm thị ở gần đó. Chị 
chia sẻ, “Chúng tôi đã mất khoảng hai 
năm để hoàn thiện những tấm thiệp 
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C
hị Huong Wolf, người 
đồng sáng lập công ty 
Quilling Card ở tiểu bang 
Massachusetts, chia sẻ: 
“Những dải giấy màu mỏng 

đến từng milimet được cuộn tròn, tạo 
hình và dán một cách tỉ mỉ bằng tay: Đây 
là dải giấy cuộn – một nghệ thuật đơn 
giản cổ xưa mà “ai cũng có thể học.”

Vào tháng 04/2022, Quilling Card 
đã giành được hai danh hiệu Kỷ lục 
Guinness thế giới: một danh hiệu dành 
cho giải có nhiều người nhất đồng thời 
cuộn giấy và một giải cho bức tranh 
bằng giấy cuộn lớn nhất thế giới. Đây là 
công ty đầu tiên kinh doanh loại thiệp 
chúc mừng bằng giấy cuộn. Hãng này 
có trụ sở ở tiểu bang Massachusetts 
và đặt  nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Chị Wolf chia sẻ, “Từ khi biết những 
tấm thiệp của chúng tôi được sản xuất 
tại Việt Nam, nhiều người cho rằng giấy 
cuộn là nghệ thuật của người Á Châu. 
Nhưng sự thật là hình thức này bắt nguồn 
từ những người Ai Cập cổ đại, họ đã sử 
dụng bút lông ngỗng để cuộn những dải 
vàng đồng cực kỳ mềm mại thành những 
hình trang trí phức tạp cho những vật 
phẩm tôn giáo.

Chị Wolf nói thêm: “Sau đó, ở Âu 
Châu vào thời kỳ Phục Hưng, người ta 

sử dụng giấy vì như vậy ít tốn kém hơn 
khi làm những vật phẩm cho các nhà thờ 
và tu viện.” Giấy cuộn trở nên lỗi thời 
nhưng không hoàn toàn biến mất; vào 
thế kỷ thứ 19 ở Âu Châu, phụ nữ quý tộc 
đã tiêu khiển bằng cách làm giấy cuộn 
thay cho thêu thùa, may vá.

Giờ đây, công ty Quilling Card gửi 
gắm tình yêu thương, nghệ thuật, kỷ niệm 
thông qua những bức thư trong tấm thiệp 
mừng bằng giấy cuộn mà người nhận có 
thể trân trọng trưng bày trong nhiều năm.

Chị Wolf nói rằng, “Kết nối mọi 
người là sứ mệnh của những tấm thiệp 
của tôi. Rất nhiều người sẽ thốt lên rằng, 
‘Ôi, tôi đã gửi tấm thiệp cho mẹ kế của 
tôi, chúng tôi chưa từng trò chuyện 
với nhau về bất kể việc gì trong 
gia đình, nhưng sau khi nhận 
thiệp thì bà ấy đã gọi điện 
cho tôi để nói lời cảm ơn vì 
tấm thiệp đẹp nhất này.’ 
Vậy là những tấm thiệp 
kia không chỉ kết nối tình 
cảm mà còn hàn gắn mối 
quan hệ của họ.”  

Niềm tin trong ý tưởng
Hãng Quilling Card ra 
đời hoàn toàn là ngẫu 
nhiên. Cách đây 10 năm, 
chị Wolf sống ở Việt Nam 
trong khi chồng sống ở tiểu bang 
Massachusetts. Một người bạn đã 
mời anh đến tham quan một xưởng giấy 
cuộn đang rao bán ở Việt Nam. Là người 
trong nghề may, chồng chị đã nghĩ rằng 
xưởng này chỉ dành cho dệt chăn bông. 
Khi đến xưởng, anh đã bị cuốn hút bởi 
nghệ thuật làm giấy cuộn phức tạp và 
anh đã thấy được tiềm năng của ngành 
kinh doanh mới mẻ này.

Sau khi nhận ra niềm đam mê của bản 
thân dành cho nghệ thuật cuộn giấy, chị 
Wolf và chồng muốn tìm cách để loại hình 
này thu hút nhiều người hơn nữa và nghĩ 
rằng những tấm thiệp chúc mừng là lựa 
chọn hoàn hảo để đưa nghệ thuật cuộn giấy 
vào để đưa nghệ thuật cuộn giấy vào từng 
gia đình. Ý tưởng thành lập công ty đã hình 
thành khi chị Wolf vẫn còn ở Việt Nam.

Trước đó, chị Wolf chưa từng thử tự 
mình làm giấy cuộn. Sau đó chị tự học 
cách làm qua các video trên Youtube sau 
nhiều lần thử và làm sai. Chị nói rồi cười 
vang, “Phải thú thật rằng tôi không phải 
là người khéo tay nhất nhà!”

Vào năm 2012, chị Wolf chuyển đến 
sống ở tiểu bang Massachusetts. Họ 

thành lập công ty ở Triển lãm Văn 
phòng Phẩm Quốc gia (National 

Stationery Show) ở New York 
và nhận được nhiều phản 
hồi tích cực một cách đáng 
ngạc nhiên.

Chị Wolf hồi tưởng 
“Ngay khi tôi trở về từ 
Triển lãm Văn phòng 
Phẩm, tôi đã gửi đơn xin 
nghỉ việc. Tôi vẫn nhớ 

như in phản ứng của sếp 
tôi. Ông ấy nói rằng ‘Cô 

nhìn đi, ngành công nghiệp 
văn phòng phẩm đang dần sụp 

đổ. Không còn ai viết thư tay nữa 
đâu. Cô vẫn khởi nghiệp một công ty 

làm thiệp chúc mừng ư?” Nhưng tôi và 
chồng tôi tin tưởng rằng mọi người sẽ 
nhìn thấy và trân trọng vẻ đẹp của nghệ 
thuật cuộn giấy; thế nên chúng tôi phải 
thử làm điều này.”

Ba năm đầu tiên thực sự rất khó khăn. 
Chị Wolf đã đến rất nhiều triển lãm và 
luôn nhận được những phản hồi tích cực, 

Mỗi tấm thiệp là một tác phẩm nghệ 
thuật gửi gắm lời yêu thương
Chị Huong Wolf và chồng 
khởi nghiệp với sản 
phẩm thiệp giấy cuộn để 
chia sẻ những điều tốt 
đẹp với thế giới

chữ nổi. Thị trường chữ nổi rất hạn 
hẹp nhưng điều đó không sao đối với 
chúng tôi. Chúng tôi làm điều này vì 
niềm đam mê.”

Một ngày nọ, chị Wolf đã chứng 
kiến một sự việc đáng nhớ: “Khi chúng 
tôi trình bày bốn hoặc năm vòng thiết 
kế của mình, một người phụ nữ đã 
bật khóc. Cô ấy nói, ‘Một con bướm 
màu xanh thật đẹp.’ Tôi nhìn vào mẫu 
thiết kế và buột miệng thốt lên rằng: 
‘Nhưng cô bị khiếm thị, sao cô biết 
là màu xanh vậy?’ Cô ấy trả lời, ‘Tôi 
không thấy màu sắc nhưng tôi cảm 
nhận được màu sắc. Màu sắc có năng 
lượng của nó.’ Tôi đã rất kinh ngạc. 
Thượng đế đã lấy đi một số giác quan 
nhưng lại trao tặng cho họ những giác 
quan tuyệt vời khác.”

Trong suốt sự nghiệp của mình, 
điều thúc đẩy cả hai vợ chồng trong 
công việc là mong muốn đưa vẻ đẹp 
và sự thiện lương đến cuộc sống của 
mỗi người.

Chị Wolf nói rằng: “Sự trân trọng 
của khách hàng là động lực của chúng 
tôi. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể 
bảo tồn vẻ đẹp nghệ thuật này, mà biết 
đâu được, có thể đến hàng trăm năm.”

 
Tác giả Hazel Atkins yêu thích giảng 
dạy văn học Anh cho sinh viên trường 
Đại học Ottawa trước khi trở thành 
người mẹ ở nhà chăm con, làm vườn 
và viết lách.

Minh Chi biên dịch

Mỗi tấm thiệp chúc mừng 
thủ công của công ty 

Quilling Card là một tác 
phẩm nghệ thuật.

ALL PHOTOS COURTESY OF QUILLING CARD

Chị Huong Wolf (trái) 
và chồng là anh 

Raphael, đã thành lập 
công ty Quilling Card 

vào năm 2012.

Chị Wolf tận tâm chăm sóc nhân viên của mình ở Việt Nam. 

Kết nối mọi 
người là sứ mệnh 
của những tấm 
thiệp của tôi.
Chị Huong Wolf,
người đồng sáng lập 
công ty Quilling Card

Tất cả tấm thiệp 
đều được các 

nghệ nhân làm 
hoàn toàn bằng tay 
trong các xưởng ở 

Việt Nam. 

Những dải giấy màu mỏng 
đến từng milimet được 

cuộn tròn, tạo hình và dán 
một cách tỉ mỉ bằng tay.

Một tấm thiệp với thiết kế chữ nổi đặc biệt từ Quilling Card. 
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ANNIE HOLMQUIST

“Tôi rất lo rằng con trai tôi sẽ không vượt 
qua được kỳ thi vào mẫu giáo,” một người 
bạn của tôi gần đây đã tâm sự với tôi như 
thế và nhấn mạnh rằng con anh ấy chưa đi 
học lớp mầm non (preschool).

“Thật là khó chịu!” một người bạn 
khác thốt lên khi nhắc đến trường mầm 
non. Cô ấy thấy rằng ngày nay, nhiều 
trường muốn các bé phải biết các chữ cái 
trước khi vào học mẫu giáo, thế nhưng 
chính những học sinh đó lại hầu như 
không thể đọc được khi các bé bước vào 
lớp một. Cô quan sát và thấy rằng đám trẻ 
gần như kiệt sức.

Ngược lại, cô đã tận mắt chứng kiến 
dù không theo học một trường mầm non 
“chuyên nghiệp” nào, nhưng cậu con trai 
của cô vẫn đọc khá tốt vào thời điểm kết 
thúc lớp mẫu giáo tại gia của họ.

Theo tờ Politico: Mặc dù không đem lại 
hiệu quả giáo dục, việc phổ cập giáo dục 
mầm non cuối cùng cũng vẫn trở thành 
hiện thực, ít nhất là ở các tiểu bang như 
California, Maryland, và Michigan. Tuy 
nhiên, giấc mơ trở thành hiện thực đó lại 
đang trở thành ác mộng vì những hậu quả 
không lường trước được.

Việc mở rộng các chương trình giáo dục 
mầm non công lập trùng hợp với việc giáo 
viên bỏ các lớp học trên khắp đất nước. 
Do đó, để tìm giáo viên cho các chương 
trình giáo dục mầm non mới và mở rộng 
này, phải đến các trung tâm giữ trẻ.  

Việc tuyển những cô giữ trẻ có thể gây 
ra một số vấn đề nghiêm trọng. Theo báo 
cáo của Politico, những cơ sở này không 
mấy mặn mà với việc mất thêm nhân viên 
vì từ đại dịch, họ đã có “ít hơn 11% nhân 
viên so với hồi tháng 02/2020,” 

Sự tình nhà trẻ mất nhân viên cũng 
gây căng thẳng cho các bậc phụ huynh 
đi làm đang cố gắng tìm nơi để gửi con 
ban ngày, đồng thời cũng gây căng thẳng 
cho các cô dạy nhà trẻ vì số cô bị giảm đi 
trong khi số lượng các cháu thì vẫn đông 
như thế. Nhiều cô đã chuyển trường, tìm 
những công việc có mức lương và quyền lợi 
cao hơn ở các trường mầm non công lập.

Nhưng việc chuyển đó lại làm nảy sinh 
một vấn đề khác. Để nhanh chóng lấp đủ 
nhu cầu về nhân lực, “Các tiểu bang đã xét 
đại đến việc hạ thấp tiêu chuẩn dạy các lớp 
dự bị mẫu giáo (pre-K),” theo Báo cáo của 
Politico. Hay nói cách khác là những lớp 
dự bị mẫu giáo này, mặc dù được trả bằng 
tiền nộp thuế của chúng ta, nhưng chủ yếu 
lại chỉ như nhà trẻ mà thôi. 

Sẽ không trở thành vấn đề cần quan 
tâm nếu như các chương trình dành cho 
lớp dự bị mẫu giáo này có thể giúp các em 
học sinh bổ sung được kiến thức mà hầu 

hết các em đang thiếu. Nhưng theo như 
quan sát của bạn tôi thì các trường mầm 
non (preschool) thực sự không giúp được 
gì nhiều cho các em. Trên thực tế thì có 
vẻ như là ngược lại. Một số nghiên cứu 
và các chuyên gia đã ủng hộ quan sát cá 
nhân này của cô ấy. Các nhà nghiên cứu 
của Trường Đại học Vanderbilt đã phát 
hiện ra rằng, đối với các em trước kia đi 
học tại các trường mầm non công lập thì 
đến năm lớp 6 có kết quả học tập kém hơn 
những bạn không học.  

Tương tự như nghiên cứu trên, nhà 
giáo dục mầm non Erika Christakis nhận 
xét rằng các em học ở trường mầm non “ít 
tò mò hơn và ít tham gia vào các hoạt động 
hơn”: trẻ em ít trò chuyện hơn – đặc biệt là 
trò chuyện với người lớn – trong khi đây lại 
là điều rất cần thiết cho các em.

Có lẽ đây là lý do giải thích vì sao các 
nhà nghiên cứu phát hiện ra mô hình “lấy 
gia đình làm trọng tâm” của các trường 
mầm non lại đạt hiệu quả và vì sao bạn 
tôi đã phát hiện ra rằng con trai cô ấy học 
chương trình mẫu giáo tại nhà lại đọc 
thông thạo vào cuối lớp mẫu giáo – trong 
khi những người bạn của cậu học ở các 
trường mầm non lại đang phải vật lộn với 
chữ nghĩa. 

“Gia đình là động lực của giáo dục,” 
John Taylor Gatto, cựu “Thầy Giáo của 
Năm” ở New York, từng nói.

“Nếu chúng ta sử dụng việc giáo dục 
trẻ em để tách chúng ra khỏi cha mẹ – và 
không sai chút nào cả, đó là chức năng 
chính của các trường học kể từ khi John 
Cotton tuyên bố đó là mục đích của các 
trường thuộc Bay Colony năm 1650 và 
Horace Mann tuyên bố đó là mục đích của 
trường học tiểu bang Massachusetts năm 
1850 – thì chúng ta sẽ tiếp tục có những kết 
quả thảm hại như hiện nay.”

“Bối cảnh gia đình là nền tảng của một 
cuộc sống tốt đẹp; chúng ta đã từ bỏ bối 
cảnh đó, và hiện tại là lúc chúng ta nên quay 
trở lại. Cách đúng đắn trong giáo dục là để 
các trường học của chúng ta đi đầu buông 
bỏ sự kiểm soát của các thể chế lên cuộc 
sống gia đình, khuyến khích sự gắn kết 
giữa cha mẹ và các con trong thời gian học 
– để thắt chặt mối quan hệ gia đình hơn.” 

Bối cảnh gia 
đình là nền tảng 
của một cuộc 
sống tốt đẹp; 
chúng ta đã từ 
bỏ bối cảnh đó, 
và hiện tại là lúc 
chúng ta nên 
quay trở lại.
John Taylor Gatto,
cựu “Thầy Giáo của 
Năm” ở New York

Nhà giáo dục mầm non 
Erika Christakis nói 
rằng trẻ nhỏ cần được 
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Vậy sự hợp tác giữa trẻ em và cha mẹ 
trong giáo dục được thể hiện như thế nào? 
Tại sao hàng ngày các trường không dành 
ra một khoảng thời gian nhất định để mời 
phụ huynh đến trường và cùng tập đọc với 
các em? Hoặc cùng ngồi ăn trưa với các con? 
Hoặc tốt hơn nữa là đón các con về nhà, 
cùng nhau quây quần bên bàn ăn và cùng 
nhau học – tuy nhiên, hình như chúng ta đã 
có điều gì đó tương tự như thế này rồi. 

Điều đó được gọi là giáo dục tại nhà và 
hàng triệu học sinh đang tận mắt trải nghiệm 
những lợi ích của loại hình giáo dục này.

Khi đề cập đến trẻ em và việc học hành, 
chúng ta sẽ luôn có những chủ đề mới mẻ, 
xán lạn, rực rỡ ở tận chân trời, và được cho 
là sẽ sửa chữa tất cả những rắc rối trong học 
thuật. Nhưng trong quá trình tìm kiếm loại 
thuốc chữa bách bệnh đó, có lẽ chúng ta 
đã bỏ qua công cụ giáo dục tốt nhất: Đó là 
những gia đình lành mạnh, những người đã 
yêu thương, để đào tạo và dạy dỗ những đứa 
trẻ tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ trường học 
nào mong mỏi làm được.  

 
Cô Annie Holmquist là biên tập viên 
của trang Intellectual Takeout, Tạp 
chí Chronicles và hai dự án của Viện 
Charlemagne Institute. 

Khánh Nam biên dịch

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

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

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

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

Cô June thân mến,
Tôi sống ở bờ Tây, còn anh trai, chị 
gái, và một số họ hàng khác sống ở 
bờ Đông. Cha mẹ và ông bà tôi đã 
qua đời. Gần đây, cô con gái duy nhất 
của tôi kết hôn. Và tất nhiên, chúng 
tôi đã mời tất cả gia đình mình ở bờ 
Đông tham dự. Ngay sau khi tin tức 
về lễ đính hôn được thông báo, rất 
nhiều người trong gia đình đã nhắn 
tin, gọi điện họ sẽ tới dự đám cưới. 
Khi ngày cưới càng tới gần và tất 
cả thiệp mời đã được gửi, tôi nhận 
ra những tin nhắn và cú điện thoại 
dừng hẳn. Chồng tôi đã gọi một vài 
cuộc điện thoại để khích lệ các gia 
đình tham dự đám cưới và sự hiện 
diện của họ quan trọng như thế nào 
với chúng tôi.

Không một ai trong họ hàng 
bên nhà tôi tham dự đám cưới của 
cháu. Tôi nghĩ không phải là do vấn 
đề tài chính, vì họ có công việc rất 
tốt. Tôi đã thật sự bị tổn thương và 
con gái tôi cũng vậy. Nhưng dù sao, 
không quá tệ với cháu, vì tất cả họ 
hàng bên gia đình chồng tôi đều có 
mặt. Con gái tôi đã có cả người thân 
và cha mẹ bên cạnh. Trong suốt 15 
năm qua, vợ chồng tôi đã chi tiêu rất 
nhiều, dành cả thời gian, và công 
sức để thăm hỏi họ hàng. Thật sự rất 
không công bằng khi họ không đến 
với gia đình tôi.

Khi tôi kể điều này với mọi 
người, họ rất ngạc nhiên và không 
hiểu sao gia đình bên tôi lại làm 
vậy. Tôi muốn tìm lời giải đáp. Sau 
chuyện này, vợ chồng tôi đã đồng ý 
sẽ không đi thăm hỏi họ hàng bên 
tôi hàng năm nữa. Dẫu như vậy, nói 
chung là tôi không biết mình sẽ đối 
đãi với họ thế nào. Có vẻ như tôi 
và gia đình cũng không có ý nghĩa 
gì đối với họ. Họ hàng bên tôi có 
gửi thư chúc mừng, thiệp, và tiền 
mừng cưới cho con gái của chúng 
tôi, nhưng tất cả những gì chúng 
tôi thật lòng mong muốn là sự hiện 
diện của họ tại lễ cưới. 

 
Người mẹ đau buồn của cô dâu. 

Chào người mẹ đang đau buồn 
của cô dâu, 
Xin gửi lời chúc mừng tới con gái và 
con rể của bà! Nhưng thật buồn khi 
nhiều họ hàng của bà lại không đến 
dự buổi tiệc một cách khá kỳ lạ.

Thật không đúng nếu họ nói rằng 
sẽ đến và rồi thất hứa mà không một 
lời giải thích, nhưng cũng có nhiều 
khía cạnh khác của câu chuyện mà có 
thể chúng ta chưa biết. Tôi có một số 
suy nghĩ và gợi ý, bà có thể tham khảo 
xem có ý tưởng nào phù hợp không.

Một điều có thể suy xét, có lẽ đối 
với họ, gửi quà và tiền mừng cưới là 
một cách để thể hiện sự yêu thương 
từ đáy lòng của họ. Trước đây, tôi đã 
từng viết về năm ngôn ngữ của sự yêu 
thương được khám phá bởi ông Gary 
Chapman – một mục sư và là người 
cố vấn về những mối quan hệ. Ông đã 
nhận ra rằng rất nhiều cặp vợ chồng 
khách hàng đã cố gắng hết sức mình 
thể hiện tình yêu dành cho nửa kia 
của họ, nhưng người còn lại thì không 
cảm nhận được. Năm cách diễn đạt 
của tình yêu đó chính là những lời 
khẳng định, sự chăm sóc, những món 
quà tặng, dành thời gian bên nhau và 
những cử chỉ. 

Mỗi người trong chúng ta đều có 
loại ngôn ngữ [cách] diễn đạt riêng 
khiến mình cảm thấy được yêu thương 
nhất. Vì vậy, ví dụ như, nếu cách diễn 
đạt sự yêu thương của người chồng 
là dành thời gian bên nhau, thì người 
chồng sẽ muốn vợ dành thời gian buổi 
tối bên anh ấy. Nhưng nếu ngôn ngữ 
thể hiện tình yêu thương của người 
vợ là sự chăm sóc, thì người vợ sẽ chú 
tâm vào việc làm mọi thứ vì nửa kia 

của mình, và không nhận ra những gì 
người chồng thực sự muốn là sự hiện 
diện của người vợ. Bà có thể làm thử 
một bài trắc nghiệm trực tuyến để tìm 
ngôn ngữ diễn đạt thể hiện tình yêu 
thương căn bản của mình nếu bà chưa 
nhận ra được điều đó.

Về tình huống của gia đình bà, 
tôi tự hỏi rằng liệu có phải dành thời 
gian cho mọi người là sự diễn đạt thể 
hiện tình yêu thương của bà và con 
gái trong khi mọi người khác trong gia 
đình lại chọn quà tặng. Họ đã dành 
rất nhiều tình yêu thương và sự quan 
tâm vào món quà to lớn đó, mà không 
nhận ra bà muốn họ có mặt trong tiệc 
cưới của con gái mình như thế nào. 
Điều này có lẽ không giải đáp cho mọi 
sự vắng mặt của những thành viên 
trong gia đình bà, nhưng sẽ là lời giải 
đáp cho một số trường hợp. 

Còn một số điều khác cần được 
suy nghĩ thêm, có thể do một số lý 
do nào đó; họ không cảm thấy thoải 
mái với việc đến dự lễ cưới. Một ví 
dụ theo tôi là việc chích ngừa vaccine 
COVID-19. Đó có phải là một lý do 
khác khiến họ hàng bà không dự đám 
cưới. Nếu thật sự là vậy, thì họ có lẽ 
cố gắng khéo léo không nói với bà để 
không làm ảnh hưởng tới đám cưới 
của con gái bà. 

Có thể còn một số yếu tố nhạy cảm 
về tính chính trị và xã hội làm nhiều 
gia đình bị chia rẽ. Bà có nghĩ một 
trong số đó là lý do khiến họ hàng bà 
không tham gia không? Một điều mà 
tất cả gia đình phải xem xét là cách 
đối xử với các thành viên có các quan 
điểm sống khác nhau. Cho dù chắc 
chắn là tốt khi thảo luận hoặc bàn 
cãi về tính chính trị trong một số tình 
huống, nhưng sẽ là rất phức tạp để nói 
về những chủ đề nhạy cảm này mà 
tránh làm cảm xúc leo thang dẫn đến 
sự thất vọng và đối nghịch.

Lý tưởng là, các gia đình có thể gác 
lại những khác biệt để cùng nhau ăn 
mừng, hay chia buồn, và hỗ trợ lẫn 
nhau, nhưng không phải luôn được 
như vậy trong mọi trường hợp. Quy ước 
xã giao định ra rằng các vấn đề nhạy 
cảm không được bàn luận trong đám 
cưới, nhưng ngày nay, tôi không chắc 
tất cả đều có cung cách ứng xử tốt.

Bà có bao giờ lo rằng bị trở thành 
chủ đề đàm tiếu do quan điểm khác 
biệt sẽ khiến những thành viên trong 
gia đình trở nên cách xa? Cũng nên 
xem xét về những ảnh hưởng của vợ 
hoặc chồng họ. Nhiều khi, trong gia 
đình bà rất đầm ấm, cởi mở và không 
bao giờ nói chuyện về những vấn đề 
nhạy cảm, nhưng khi một trong hai 
người [vợ hoặc chồng] họ có quan 
điểm khác, họ dường như sẽ cố gắng 
hạn chế việc gia đình họ tiếp xúc với 
nhà bà vì họ không chấp nhận những 
giá trị của bà. Đó là một sự thật đáng 
buồn; giờ đây, nhiều người không 
muốn gặp mặt gia đình hoặc bạn bè 
mà có những quan điểm khác nhau về 
những vấn đề nào đó. Tôi mong rằng 
trường hợp này sẽ không diễn ra trong 
gia đình bà, nhưng điều này cũng 
đáng để xem xét.

Đối với một số thành viên trong gia 
đình, có thể có những vấn đề không 
thể tiết lộ khiến họ né tránh gặp mặt 
bà không?

Uống rượu là một trong những 
khả năng. Trong đại dịch, lạm dụng 
chất kích thích trở nên phổ biến hơn; 
có ai trong số các thành viên trong 
gia đình của bà đang gặp phải vấn 
đề này không? Nếu đúng là vậy, thì 
có thể họ xấu hổ khi nói điều đó 
và sợ rằng họ sẽ cư xử không đúng 
mực trong tiệc cưới. Hoặc họ không 
muốn tham gia một sự kiện với sự 
cám dỗ như vậy.

Ngoài ra, có thể sự ngại ngùng 
về việc tăng cân hoặc các vấn đề sức 
khỏe tinh thần là lý do vì sao một 
số thành viên trong gia đình quyết 

định không đến mà không có lời giải 
thích? Hoặc có lẽ một số người đang 
gặp phải những vấn đề mà họ không 
muốn nói ra.

Cũng có thể là một số người trong 
gia đình bà chỉ đơn giản là ích kỷ 
hơn bà nghĩ trước đây. Họ đơn giản 
chỉ suy nghĩ cho cuộc sống và những 
kế hoạch của riêng họ hơn là việc ăn 
mừng cho một sự kiện đáng nhớ của 
gia đình. Tôi thật sự mong rằng tình 
huống của bà không phải do trường 
hợp này, nhưng đó cũng có thể là một 
khả năng mà bà nên xem xét.

Tất nhiên, cách duy nhất để biết 
chắc chắn đó là hỏi thăm. Nếu một 
thời gian sau, bà có thể tìm ra lý do 
vì sao từng thành viên trong gia đình 
lại lựa chọn vắng mặt, thì điều đó sẽ 
chữa lành và khép lại nỗi buồn này. 
Lời khuyên của tôi là hãy chờ đợi để 
nói chuyện với họ khi bà bình tĩnh lại. 

Và điều cuối cùng bà có thể suy 
nghĩ: Tôi đã được dạy bảo từ rất lâu 
rằng mâu thuẫn giữa người này và 
người khác có thể hoặc khiến mọi 
người xa nhau hơn hoặc là cơ hội để 
xích lại gần nhau hơn. Đối với tôi, 
dường như bà quan tâm rất nhiều về 
gia đình họ hàng; có thể đây là cơ hội 
để hiểu rõ hơn về họ. Nếu những vấn 
đề nhạy cảm là điều khiến họ xa cách 
và không muốn liên lạc ngay bây giờ, 
bà hãy cứ giữ trong lòng.

Tôi hiểu rằng năng lượng tiêu cực 
đang chi phối những vấn đề này để 
gây chia rẽ giữa những người tốt. Nếu 
bà muốn biết thêm về điều này, hãy 
đọc loạt bài của tờ báo The Epoch 
Times về “Cách Bóng ma Chủ nghĩa 
Cộng sản đang Thống trị Thế giới của 
Chúng ta.”

Nếu một số người không đến vì họ 
đang khó khăn, thì họ cần được trợ 
giúp thêm. Nếu họ không đến vì sự 
ích kỷ của họ, thì bà có cơ hội để nhìn 
thấy con người thật của những thành 
viên trong gia đình mình, và bà có thể 
đặt kỳ vọng của mình cho họ ở mức 
phù hợp hơn. Tuy nhiên, song song 
đó, chúng ta đừng đổ lỗi quá nhiều 
cho họ vì sự ích kỷ, vì tất cả chúng ta 
đều có thể như vậy. Hơn nữa, phụ nữ 
thường nhạy cảm hơn về cảm xúc, vì 
vậy khi nói đến những điều như thế 
này, những người anh em trai của bà 
có thể sẽ không hiểu được. Họ có thể 
nghĩ rằng họ đang giúp đỡ bà bằng 
cách chỉ gửi một khoản tiền mừng và 
không cần bà phải trả bất kỳ khoản 
nào để đón tiếp họ.

Trong trường hợp này, tôi nghĩ là 
bà hãy ghi nhận thiện ý của họ, và 

mong bà hiểu cho rằng trong một số 
chuyện, đàn ông và phụ nữ chỉ đơn 
giản là đặt giá trị vào những thứ rất 
khác nhau, và chúng ta cần sự tôn 
trọng cách suy nghĩ khác nhau vì 
giới tính.

Và thật sự, dù lý do họ không đến 
là gì, và dù cho bà có tìm ra được lý do 
hay không, thì điều quan trọng nhất 
là hãy tôn trọng họ, hiểu họ, vì điều đó 
sẽ đem đến cho bà sự bình yên. 

Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều 
làm những điều tốt nhất trong khả 
năng của họ. Chúng ta không thể hiểu 
hết tất cả những vấn đề ảnh hưởng lên 
họ, định hình họ, và không phải tất cả 
chúng ta đều có khả năng định hình 
bản thân như nhau. Vì vậy trong một 
số trường hợp, điều tuyệt vời nhất mà 
chúng ta có thể làm là chúc họ điều tốt 
lành và sự soi sáng, mong rằng điều 
đó có thể giúp họ trở nên tốt đẹp và 
mạnh mẽ hơn.

Nếu bà nghiêng về góc độ tâm 
linh, có lẽ việc họ không đến chính 
là tiếng kêu cứu, cho bà biết họ 
đang bế tắc – ngay cả khi họ không 
nhận thức được điều đó – và cần bà 
yêu thương và giúp đỡ hơn bao giờ 
hết. Hoặc có lẽ đó là một bài kiểm 
tra tâm linh cho bà. Bà có thể tận 
dụng cơ hội này để xây dựng tình 
yêu mạnh mẽ hơn không?

Đối với tôi, dường như sự quan 
tâm đến gia đình họ hàng của bà nặng 
hơn bình thường; đó là một điều tốt 
đẹp. Sự gắn kết gia đình của bà sẽ 
thay đổi trong tương lai. Nhưng nếu 
bà có thể tiếp tục thân thiết như xưa, 
thì bà thực sự là một phước lành cho 
gia đình của mình, cho dù họ có trân 
trọng hay không.

 
Trân trọng, 

June

Nếu bạn có câu hỏi 
về gia đình hoặc về 
các mối quan hệ 
trong chuyên mục 
‘June thân mến’, 
hãy gửi câu hỏi 
đến DearJune@

EpochTimes.com hoặc Dear June, The 
Epoch Times, 5 Penn Plaza, August Fl. 
New York, NY, 10001
 
June Kellum là một bà mẹ đã kết hôn có 
ba con, và là nhà báo lâu năm của Epoch 
Times, chuyên viết về các chủ đề gia 
đình, các mối quan hệ và sức khỏe.

Linh Đan biên dịch

Người mẹ đau buồn vì họ hàng không đến 
dự đám cưới của của con gái mình

DEAR JUNE     Gia đình, các mối quan hệ và sức khỏe 

BIBA KAYEWICH

Gia đình 
chính là yếu 
tố then chốt 
cho một nền 
giáo dục tốt 

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Tốt hơn nữa là đón các con về nhà, cùng nhau quây quần bên bàn ăn và cùng nhau học
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ANNE JOHNSON 

Bạn sắp mua hàng trực tuyến. Tại 
giỏ hàng ảo, bạn sẽ thấy phương 
thức thanh toán PayPal hoặc thẻ 
tín dụng. Bạn sẽ chọn dùng cách 

nào? Cả hai đều có vẻ là những lựa chọn 
tốt. Sự khác biệt là gì? Và liệu lựa chọn này 
có an toàn hơn lựa chọn kia không?

Khái niệm căn bản về PayPal
PayPal là một hệ thống thanh toán trực 
tuyến cho phép người dùng thực hiện các 
giao dịch tài chính mà không cần thanh 
toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng hoặc 
thẻ tín dụng. Đó là một trung gian tài chính.

Hầu hết người dùng PayPal liên kết thẻ 
tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng với 
tài khoản PayPal của họ. Khi bạn thanh 
toán bằng PayPal, bạn chọn cách bạn 
muốn nạp tiền cho khoản chi của mình. 
PayPal sau đó trả tiền cho nhà bán lẻ bằng 
cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, 
thẻ tín dụng, hoặc số dư PayPal của bạn.

PayPal bổ sung một lớp bảo mật bằng 
cách không chia sẻ đầy đủ thông tin tài 
chính của bạn với người bán.

Không giống như các giao dịch được 
thanh toán trực tiếp, nếu bạn thực hiện 
mua hàng qua PayPal bằng thẻ debit (thẻ 
tài khoản ngân hàng) của mình, thì người 
nhận thanh toán sẽ xuất hiện trên bản liệt 
kê chi tiêu ngân hàng (bank statement) của 
bạn là “PayPal”. Bản liệt kê này có thể có 
hoặc không bao gồm thông tin danh tính 
người nhận tiền (người bán).

Nếu bạn thực hiện giao dịch PayPal 
bằng thẻ tín dụng của mình, người nhận 
thanh toán cũng sẽ xuất hiện là “PayPal” 
trên bản liệt kê chi tiêu thẻ tín dụng của 
bạn, thường kèm theo một số thông tin về 
danh tính người bán.

Khái niệm căn bản về thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng cung cấp cho bạn một hạn 

mức tín dụng để mua hàng, ứng trước tiền 
mặt, hoặc chuyển số dư. Khi sử dụng trực 
tuyến, bạn nhập trực tiếp số thẻ tín dụng 
của mình khi trả tiền.

Thẻ tín dụng giống như một khoản vay, 
và bạn phải trả hàng tháng số tiền tối thiểu 
cho khoản vay đó. Nếu bạn không thanh 
toán hết số dư thẻ tín dụng hàng tháng của 
mình, lãi suất sẽ được tính vào số dư còn lại.

Tại sao dùng PayPal?
Chi trả dễ dàng
Điểm hấp dẫn của PayPal là giúp thanh toán 
trực tuyến dễ dàng. Nếu bạn không muốn 
dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ tài khoản [ngân 
hàng] của mình mỗi khi mua thứ gì đó trực 
tuyến, thì PayPal có thể là một lựa chọn tốt.

Các lựa chọn chi trả
PayPal cung cấp cho bạn một số cách 
để tài trợ cho các giao dịch vượt quá số 
dư PayPal của bạn. Bạn có thể liên kết 

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

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

NIH phê chuẩn hàng triệu 
dollar tài trợ mới cho cho 
một tổ chức đã từngtài trợ 
phòng thí nghiệm Vũ Hán

MỸ - TRUNG

tài khoản ngân hàng của mình với 
PayPal. Hoặc bạn có thể liên kết một 
thẻ tín dụng (hoặc nhiều thẻ tín dụng) 
với tài khoản PayPal của mình.

PayPal cũng cung cấp Thẻ PayPal Tiền 
mặt. Thẻ PayPal Tiền mặt là thẻ debit (có 
sẵn tiền) được MasterCard hỗ trợ. Nó có 
thể được sử dụng trực tuyến, hoặc để 
thanh toán cho các giao dịch mua trực 
tiếp bằng tiền mặt kỹ thuật số của bạn.

Dùng mã kim (cryptocurrency) cũng 
là một cách để mua hàng trên eBay.

Kiểm soát ngân sách
Một lợi thế khác khi sử dụng PayPal 
với tài khoản ngân hàng là kiểm soát 
ngân sách. Bằng cách liên kết tài khoản 
ngân hàng của bạn với PayPal và sử 
dụng tùy chọn rót tiền vào [Paypal], 
bạn sẽ giới hạn được số tiền mình chi 
tiêu trực tuyến. Nếu bạn không có 
tiền mặt, bạn sẽ không mua nó. Cách 
tiếp cận có kỷ luật này sẽ giúp bạn 
tránh được việc mắc nợ thẻ tín dụng.

Bảo vệ giao dịch mua hàng
PayPal có tính năng bảo vệ việc mua 
hàng trong nhiều trường hợp khác 
nhau. Nếu bạn nhận được một mặt 
hàng khác với những gì bạn đã đặt 
hàng, thì trường hợp này sẽ được 
hưởng tính năng bảo vệ. Bạn cũng sẽ 
gặp trường hợp nếu bạn đặt mua một 
sản phẩm chính hãng và thấy rằng bạn 
đã nhận được hàng nhái. Và, tất nhiên, 
nếu bạn không nhận được mặt hàng 
bạn đã mua, giao dịch mua của bạn sẽ 
được bảo vệ. Hãy kiểm tra với PayPal để 
biết danh sách những gì được và không 
được bảo vệ.

Để tận dụng tính năng bảo vệ khi 
mua hàng qua PayPal, bạn phải yêu cầu 
bồi thường trong vòng 180 ngày kể từ 
ngày mua hàng hoặc chi trả.

Nhược điểm của PayPal
Nếu tài khoản ngân hàng của bạn 
được liên kết với PayPal, ai đó có thể 
rút tiền tài khoản ngân hàng của bạn 
bằng cách sử dụng tính năng rút tiền 
tự động của PayPal, giả sử họ có quyền 
truy cập vào thông tin PayPal của bạn 
bằng cách nào đó. Mặc dù PayPal có 
chính sách hoàn lại tiền nếu điều tương 
tự xảy ra, nhưng tình huống này vẫn 
là một sự bất tiện – trên thực tế, đó có 
thể là một sự bất tiện lớn nếu bạn chưa 
được hoàn lại tiền trong một thời gian 
dài, như Android Authority cho biết.

Một nhược điểm khác của PayPal là, 
không phải tất cả các nhà bán lẻ trực 
tuyến đều chấp nhận PayPal.

PayPal an toàn đến mức nào?
Theo Android Authority, mặc dù có một 
số rủi ro, PayPal là “một trong những 
nền tảng an toàn nhất hiện có” để trả 
tiền mua hàng hóa và dịch vụ.

PayPal có mã hóa đầu cuối được thiết 
kế để ngăn tin tặc truy cập thông tin của 
bạn khi thông tin chuyển từ bạn sang 
người bán. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu thẻ 
tín dụng của bạn được liên kết với PayPal, 
người bán sẽ không bao giờ nhìn thấy 
số thẻ khi bạn thực hiện giao dịch. Điều 
này bảo vệ thông tin có giá trị của bạn.

PayPal giám sát bảo mật bằng cách 
sử dụng các “tin tặc có đạo đức (chuyên 
gia đánh giá an ninh)” để cố gắng thâm 
nhập hệ thống của mình. Một tin tặc 

có đạo đức là một tin tặc hợp pháp, là 
người kiểm tra các lỗ hổng trong hệ 
thống máy tính và phần mềm.

Tại sao chọn chi trả bằng thẻ
tín dụng?
Thẻ tín dụng cho phép bạn thực hiện các 
giao dịch mua lớn đó ngay cả khi bạn 
đang thiếu tiền mặt. bạn không cần phải 
tiết kiệm để mua cái máy tính ấy. Thẻ 
tín dụng cho phép bạn mua máy tính 
và trả số tiền này [từ từ] theo thời gian.

Thẻ tín dụng cũng cung cấp sự bảo 
vệ chống gian lận và mua hàng. Quả 
thực, luật liên bang chỉ cho phép bạn 
chịu trách nhiệm cho 50 USD đầu tiên 
của các cáo buộc gian lận. Hầu hết các 
công ty thẻ tín dụng thậm chí còn đi xa 
hơn thế này. Ví dụ: Visa, MasterCard, 
và Discover cung cấp sự bảo vệ “không 
chịu trách nhiệm pháp lý”. Có nghĩa 
là, bạn thậm chí không phải chịu trách 
nhiệm cho 50 USD đầu tiên.

Nhiều thẻ tín dụng có các chương 
trình phần thưởng cho phép bạn kiếm 
lại tiền mặt hoặc để dành điểm cho 
du lịch. Việc sử dụng thẻ tín dụng có 
phần thưởng được liên kết với PayPal 
có thể vẫn cho phần thưởng, nhưng 
việc sử dụng thẻ trực tiếp đảm bảo 
rằng bạn nhận được phần thưởng bất 
cứ lúc nào bạn dùng.

Mặt khác, một số công ty thẻ tín dụng 
thực hiện các chương trình khuyến mãi 
đặc biệt cung cấp thêm điểm khi mua 
sắm bằng thẻ thông qua PayPal.

Nhược điểm của thẻ tín dụng
Khi sử dụng thẻ tín dụng để mua 
hàng trực tuyến, bạn đang chuyển 
giao thông tin của mình cho nhà bán 
lẻ. Thật không may, có một thị trường 
chợ đen lớn cho dữ liệu thẻ tín dụng. 
Khi bạn cung cấp thông tin của mình, 
bạn có nguy cơ bị một nhà bán lẻ vô 
đạo đức hoặc tin tặc đánh cắp thông 
tin đó. Những người này có thể sử dụng 
thông tin này để mua hàng trực tuyến 
và ngoại tuyến. Và điều gì tiếp theo, đó 
là có một hóa đơn kếch xù trong thùng 
thư của bạn.

Một bất lợi khác là nợ. Thật dễ 
dàng để nợ thẻ tín dụng tích tụ dần. 
Bên cạnh việc trả lại khoản vay, bạn 
có thể phải trả lãi suất với hai con số. 
Mức lãi suất này có thể thổi bay ngân 
quỹ rất nhanh.

Rõ ràng, nhược điểm này cũng áp 
dụng cho PayPal, nếu như bạn liên kết 
thẻ tín dụng của mình với PayPal để 
mua hàng.

Sử dụng PayPal hoặc thẻ tín 
dụng trên Amazon
Amazon và eBay là hai ông lớn trong 
lĩnh vực bán lẻ trực tuyến.

Mặc dù PayPal không còn là tùy 
chọn mặc định cho eBay, PayPal vẫn là 
một hình thức thanh toán phổ biến cho 
các giao dịch mua hàng trên eBay.

Thật không may, Amazon không 
trực tiếp chấp nhận PayPal. Nhưng có 
nhiều cách để giải quyết vấn đề này. 
Amazon chấp nhận Thẻ PayPal Tiền 
mặt – trên Amazon, bạn có thể sử dụng 
Thẻ PayPal Tiền mặt theo cách bạn sử 
dụng bất kỳ thẻ debit nào. Hoặc, bạn có 
thể mua thẻ quà tặng Amazon thông 
qua nhà bán lẻ chấp nhận PayPal, sau 
đó sử dụng những thẻ này để mua hàng 
từ Amazon.

Tuy nhiên, Amazon chấp nhận hầu 
hết các thẻ tín dụng, cũng như cung 
cấp thẻ tín dụng có phần thưởng riêng 
của mình.

Về sự tiện lợi
Khi bạn chi tiêu, đó là tiền của bạn, và 
bạn nên làm những gì bạn cảm thấy 
thoải mái. PayPal rất dễ sử dụng và an 
toàn. Nhưng với nhiều thẻ tín dụng 
cung cấp khả năng bảo vệ trách nhiệm 
tuyệt vời, chúng cũng là một lựa chọn 
an toàn. Cuối cùng, phương thức thanh 
toán bạn chọn có thể chỉ đơn giản là 
vấn đề về sự thuận tiện.
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Các quan điểm chỉ 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 
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hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp.
 
Nhật Thăng biên dịch

EVA FU

Hàng triệu dollar liên bang đã tiếp 
tục chảy vào EcoHealth Alliance 

(Liên minh Sức khỏe Sinh thái) – tổ 
chức bất vụ lợi có trụ sở tại New York 
đang là tâm điểm chú ý vì đóng vai trò 
chuyển tiền công tới một phòng thí 
nghiệm quan trọng ở Trung Quốc để 
nghiên cứu virus corona. Nhiều người 
tin rằng phòng thí nghiệm này là nơi có 
thể đã gây ra đại dịch COVID-19.

Hồ sơ chính phủ cho thấy, hôm 
21/09, Viện Y tế Quốc gia (NIH) đã cấp 
ba khoản tiền cho EcoHealth để tài trợ 
cho nghiên cứu tại Á Châu về các loại 
virus có khả năng lây nhiễm sang người 
và làm bùng phát dịch bệnh. Với tổng 
trị giá 2.76 triệu USD, khoản tài trợ này 
đánh dấu mức tăng 700,000 USD so với 
khoản tiền được trao hồi năm 2021, và là 
khoản tài trợ lớn nhất mà tổ chức này đã 
nhận được từ NIH trong vòng một năm.

Các khoản tài trợ này – hai trong số 
đó đã nhận được tiền của NIH trong 
ba năm liên tiếp – diễn ra trong bối 
cảnh Quốc hội đang giám sát chặt chẽ 
hơn mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa 
EcoHealth với phòng thí nghiệm Vũ 
Hán, nơi là tâm điểm của giả thuyết rò 
rỉ phòng thí nghiệm là nguồn gốc của 
đại dịch COVID.

Ông Peter Daszak, chủ tịch của tổ chức 
này, đã nhiều lần bác bỏ giả thuyết rò rỉ 
phòng thí nghiệm và gọi giả thuyết đó là 
một thuyết âm mưu. Ông là người đứng 
đầu dự án của hai khoản tài trợ kể trên. 

Một số nhà phê bình lập luận rằng 
EcoHealth đã tài trợ cho nghiên cứu 
đầy rủi ro của Viện Virus học Vũ Hán 
(WIV), có nghĩa là các nhà chức trách 
Hoa Kỳ nên ngừng tài trợ hoàn toàn 
cho tổ chức này.

Thượng nghị sĩ (TNS) Joni Ernst 
(Cộng Hòa–Iowa) nói với The Epoch 
Times trong một thư điện tử rằng, “Trao 
tiền của người đóng thuế cho EcoHealth 
để nghiên cứu phòng chống đại dịch 
chẳng khác nào trả tiền cho một người 
bị tình nghi phóng hỏa đốt nhà để tiến 
hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa 
cháy. Quý vị còn tưởng rằng chúng ta 
đã học được một bài học trong lần đầu 
tiên, nhưng một lần nữa chúng ta lại đi 
đến nước này, với cùng một cốt truyện 
nhưng kinh phí nhiều hơn!”

 
Tài trợ gây tranh cãi cho phòng 
thí nghiệm Vũ Hán
Hồi tháng 07/2020, NIH đã đình chỉ 
một khoản tài trợ kéo dài nhiều năm 
trị giá 3.7 triệu USD cho EcoHealth 
để phối hợp với WIV nghiên cứu về 
virus corona trên dơi ở Trung Quốc, 
do lo ngại rằng những người nhận tài 
trợ không tuân thủ các điều khoản 
tài trợ. Trước đây, các chuyên gia đã 
nói với The Epoch Times rằng các thí 
nghiệm được tiến hành trong khoản 
tài trợ này đã hội đủ định nghĩa về 
nghiên cứu tăng chức năng – nghiên 
cứu làm tăng khả năng lây truyền 
hoặc khả năng gây bệnh của virus.

NIH đã phủ nhận mô tả đó.
Trong một cuộc đánh giá về mối lo 

ngại này, NIH nhận thấy rằng EcoHealth 
đã không báo cáo về thí nghiệm khiến 
virus corona trên dơi trở nên nguy 
hiểm hơn ở WIV. NIH đã nói với Ủy 
ban Giám sát và Cải tổ trong một lá thư 

cùng ngày rằng, hồi tháng 11/2021, và 
một lần nữa hồi tháng 01/2022, NIH 
đã yêu cầu EcoHealth cung cấp bản 
sao của các mục nhập sổ ghi chép trong 
phòng thí nghiệm và các tệp điện tử gốc 
từ nghiên cứu được thực hiện tại cơ sở 
Vũ Hán, nhưng không thành công, 
khiến NIH cuối cùng phải chấm dứt 
tài trợ gián tiếp cho WIV hôm 19/08.

Cơ quan này cho biết trong một bức 
thư khác hôm 19/08 rằng mặc dù đã 
chấm dứt [việc tài trợ cho WIV], nhưng 
NIH cho phép EcoHealth giữ lại khoản 
tài trợ này với điều kiện là trong vòng 
30 ngày, EcoHealth có thể đưa ra một 
kế hoạch thay thế để hoàn thành các 
mục tiêu của dự án ban đầu mà không 
có sự tham gia của WIV.

Theo bức thư đầu tiên, khoản tài 
trợ sửa đổi này sẽ được sàng lọc để bảo 
đảm nó phù hợp với khuôn khổ năm 
2017 quy định việc đánh giá nghiên 
cứu tăng chức năng được đề nghị. Nếu 
khoản tài trợ sửa đổi này được chấp 
thuận, nó cũng sẽ chịu sự giám sát bổ 
sung của NIH, bao gồm kiểm tra tại chỗ 
các phòng thí nghiệm của bên nhận tài 
trợ gián tiếp sáu tháng một lần để xem 
xét họ tuân thủ như thế nào. 

 
Nghi vấn về các lợi ích của
tài trợ mới 
NIH đã nhiều lần không phúc đáp các 
câu hỏi được The Epoch Times đặt ra 
để làm rõ những điều khoản của các 
khoản tài trợ hồi tháng Chín. Tuy 
nhiên khoản tài trợ mới này, có số hiệu 
dự án là 1R01AI163118-01A1, dường 
như là khoản tài trợ đã được sửa đổi để 
loại trừ sự tham gia của WIV.

Theo một bản tóm tắt dự án được 
công bố trên trang web của NIH, 
có nhan đề “Phân tích Tiềm năng 
Xuất hiện Virus Corona Trong tương 
lai ở Myanmar, Lào, và Việt Nam” 
(“Analyzing the Potential for Future 
Bat Coronavirus Emergence in 
Myanmar, Laos, and Vietnam”), dự án 
năm năm do ông Daszak đứng đầu này 
sẽ tập trung vào ba quốc gia Đông Nam 
Á liền kề Trung Quốc, với mục tiêu 
“phân tích các yếu tố rủi ro về hành 
vi và môi trường đối với sự lan truyền 
của các loại CoV [virus corona] mới, 
xác định các sự kiện lây truyền từ động 
vật hoang dã sang con người, đánh 
giá nguy cơ và các động lực của việc 
lây truyền và lây lan trong cộng đồng, 
đồng thời thử nghiệm các biện pháp 
can thiệp y tế công cộng tiềm năng để 
ngăn chặn sự lan truyền và lây lan.”

Khoản tài trợ năm 2022 trị giá 
653,392 USD từ NIH này cũng tương 
đương với khoản tài trợ đã chấm dứt 
nói trên, vốn đã nhận được tổng cộng 
khoảng 3.75 triệu USD từ năm 2014 đến 
năm 2019.

Ông Richard Ebright, một nhà sinh 
học phân tử tại Đại học Rutgers, người 
đã nêu lên những lo ngại về cách tiếp 
cận của chính phủ trong việc tài trợ cho 
nghiên cứu rủi ro, đã xem xét bản tóm tắt 
dự án này và kết luận rằng nghiên cứu này 
không có các thí nghiệm tăng chức năng. 
Thế nhưng, ông lưu ý rằng khi phân tích 
rủi ro–lợi ích đối với dự án nhằm tìm 
cách phát hiện ra các loại virus mới trên 
dơi này, kết quả dường như “rất có hại”. 

Ông Ebright nói với The Epoch 
Times trong một thư điện tử: “Xét về 
lợi ích, nghiên cứu này không-có-một 
ứng dụng nào vào dân sự,” và nói thêm 
rằng “ứng dụng thực tế duy nhất của 
nghiên cứu này là ứng dụng về phòng 
vệ sinh học (tỷ như, phát hiện và đánh 
giá mối đe dọa của các tác nhân vũ khí 
sinh học mới).”

Mặt khác, ông cho biết, “do thu thập 
các mầm bệnh đại dịch tiềm ẩn mới ở 
các địa điểm xa xôi rồi vận chuyển chúng 
đến các phòng thí nghiệm ở các trung 
tâm dân cư, nên nghiên cứu này đặt ra 
nguy cơ cao gây ra các đại dịch mới.” 

Ông nói: “Xét đến lịch sử đã ghi 
nhận của EcoHealth về các biện pháp 
phòng ngừa an toàn sinh học không 

Khi mua hàng trực tuyến, trả bằng
PayPal hay thẻ tín dụng?
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Mua sắm trực tuyến bao gồm các lựa chọn về phương thức thanh toán.

Ông Peter Daszak, một thành viên của nhóm Tổ 
chức Y tế Thế giới điều tra nguồn gốc COVID-19, 
nói chuyện với truyền thông khi đến Viện Virus học 
Vũ Hán ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung 
Quốc hôm 03/02/2021.

Phòng thí nghiệm P4 tại Viện Virus Vũ Hán ở Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, vào ngày 17/04/2020.

thỏa đáng, kèm theo đó là các quy trình 
thiếu thận trọng để thu thập thực địa và 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thì 
những rủi ro không chỉ là cao mà còn 
vô cùng cao.” 

Video quay từ cơ sở Vũ Hán này cho 
thấy một quá trình lâu dài xem nhẹ các 
tiêu chuẩn an toàn. Video quảng cáo 
năm 2017 của cơ sở này có các hình 
ảnh một nhà nghiên cứu đang cho 
những con dơi còn sống ăn trong khi 
chỉ đeo găng tay phẫu thuật, cũng như 
hình ảnh một số nhân viên WIV thu 
thập những mẫu vật dơi tại hiện trường 
trong khi chỉ đeo khẩu trang phẫu 
thuật thông thường. Một nhà nghiên 
cứu từ phòng thí nghiệm này cũng nói 
với truyền thông Trung Quốc rằng ông 
đã bị dơi cắn khi thu thập mẫu.

 
Phản đối mạnh mẽ
Theo TNS Roger Marshall (Cộng Hòa–
Kansas), việc NIH quyết định tiếp tục 
tài trợ cho EcoHealth là không thể bào 
chữa được.

Thượng nghị sĩ này, người hồi 
tháng trước đã tìm cách cắt khoản tài 
trợ hàng triệu dollar từ một cơ quan 
khác của Hoa Kỳ cho EcoHealth, nói 
với The Epoch Times trong một thư 
điện tử, “Không thể tin được rằng NIH 
đang quyết định cố tình bỏ qua việc 
EcoHealth Alliance không tuân thủ các 
luật liên bang và các yêu cầu về chính 
sách tài trợ của NIH.” 

“EcoHealth và NIH đang hoạt động 
tiếp ứng cho nhau để tăng thêm số 
lượng nghiên cứu rủi ro với các mầm 
bệnh chết người nằm ngoài tầm giám 
sát của Hoa Kỳ. Không thể bào chữa 
được khi NIH chọn cách mở rộng 
quyền lực chưa từng có và tài trợ cho 
tổ chức không tuân thủ của ông Peter 
Daszak và làm ngơ chính sách của họ 
về việc buộc điều tra viên chính phải 
chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của 
bên nhận tài trợ gián tiếp – Viện Virus 
học Vũ Hán,” ông Marshall nói.

“Tiếp tục đầu tư công quỹ vào một 
công ty mờ ám như EcoHealth là nguy 
hiểm và vô trách nhiệm.”

Kể từ năm 2002, EcoHealth là bên 
nhận hàng chục khoản tài trợ liên 
bang. Cơ sở dữ liệu về tài trợ của Hoa 

Kỳ cho thấy, trong số này có 13 khoản 
tài trợ vẫn đang hoạt động. Khoản tài 
trợ lớn nhất [cho EcoHealth] đến từ 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) trị giá 4.7 triệu USD, đây là 
một khoản tài trợ năm năm đã được 
trao năm 2021. Ngoài NIH, các nhà 
tài trợ khác là Cơ quan Giảm thiểu Đe 
dọa Quốc phòng của Bộ Quốc phòng 
và Quỹ Khoa học Quốc gia. 

Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại 
Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ 
viện, những người đang điều tra các 
hoạt động của EcoHealth, cũng bày tỏ sự 
phẫn nộ trước việc tiếp tục tài trợ này. 

Ông Jack Heretik, phát ngôn viên 
của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban 
Năng lượng và Thương mại, nói với 
The Epoch Times trong một thư điện 
tử, “EcoHealth Alliance và ông Peter 
Daszak không nên được nhận một xu 
tiền thuế nào cho đến khi họ hoàn toàn 
công khai minh bạch trước Ủy ban 
Năng lượng và Thương mại cũng như 
người dân Mỹ.”

Việc chi tiêu tiền thuế của người 
dân như vậy là đi ngược lại lý lẽ thông 
thường, ông Justin Goodman – phó chủ 
tịch cao cấp về vận động và chính sách 
công tại nhóm giám sát White Coat Waste 
Project, tổ chức đang điều tra nghiên 
cứu của EcoHealth và WIV – cho biết.

Ông nói với The Epoch Times trong 
một thư điện tử: “Các thí nghiệm trên 
động vật của EcoHealth Alliance nên 
bị hủy tài trợ, chứ không phải được tái 
tài trợ.”

“Nhóm mờ ám này đã chuyển tiền 
thuế của Hoa Kỳ cho Viện Virus học Vũ 
Hán để thực hiện các thí nghiệm nguy 
hiểm trên động vật có khả năng gây ra 
đại dịch, vi phạm lệnh cấm liên bang 
đối với nghiên cứu tăng chức năng, liên 
tục vi phạm luật minh bạch, và cản trở 
các cuộc điều tra về nguồn gốc COVID. 
Người nộp thuế không nên bị buộc phải 
tài trợ cho nhà thầu phòng thí nghiệm 
bất hảo liều lĩnh này thêm nữa.”

EcoHealth và NIH đã không phúc 
đáp các câu hỏi từ The Epoch Times 
về những lời chỉ trích nhắm vào các 
khoản tài trợ mới nói trên.

Thanh Nhã biên dịch

HECTOR RETAMAL/AFP/GETTY IMAGES
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Trung Cộng đang bán lại nguồn 
cung cấp năng lượng từ Nga 

cho Âu Châu với ý định làm 
tăng sức ảnh hưởng của mình.

Kể từ khi lãnh đạo Trung 
Quốc và Nga gặp nhau tại hội nghị 
thượng đỉnh của Tổ chức Hợp 
tác Thượng Hải hồi đầu tháng 
Chín, một loạt hành động cho 
thấy Bắc Kinh và Moscow đang 
gia tăng hợp tác về năng lượng.

Hôm 15/09, Bộ trưởng Năng 
lượng Nga Alexander Novak đã 
xác nhận với đài truyền hình 
Nga RossiyA-1 rằng đường ống 
dẫn khí đốt Force Siberia 2 đến 
Trung Quốc sẽ thay thế đường 
ống Nord Stream 2 đến Âu Châu, 
vốn đã bị ngừng hoạt động trong 
chiến tranh Nga–Ukraine, và sẽ 
cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt 
mỗi năm đến Trung Quốc. Con 
số này gần bằng 55 tỷ mét khối 
công suất hàng năm của Nord 
Stream 2 và Nord Stream 1. Việc 
xây dựng đường ống mới này sẽ 
bắt đầu vào năm 2024.

Công suất hàng năm của 
đường ống Force Siberia 1 từ 
vùng Viễn Đông Nga đến Trung 
Quốc, được mở vào cuối năm 
2019, cũng sẽ được tăng lên 20 tỷ 
mét khối trong năm nay và lên 
61 tỷ mét khối vào năm 2025.

Đến lúc đó, tổng công suất 
hàng năm của hai đường ống 
tới Trung Quốc – 111 tỷ mét 
khối – sẽ tương đương với tổng 
công suất của hai đường ống tới 
Âu Châu – 110 tỷ mét khối – và 
đường ống mới đến Trung Quốc 
sẽ được tích hợp vào mạng lưới 
khí đốt nội địa của Nga, cho 
phép nguồn khí đốt vốn ban 
đầu được định sẵn là dành cho 
Âu Châu sẽ được chuyển hướng 
sang Trung Quốc.

Tuyến đường ống này, cùng 
với đường ống Nord Stream 
hiện có, sẽ tăng gấp đôi công 
suất xuất cảng hàng năm lên 
110 tỷ mét khối, chiếm khoảng 
một nửa tổng lượng khí đốt xuất 
cảng hàng năm của Nga sang Âu 
Châu.

Chỉ hai tuần trước đó, hôm 
02/09, Nga đã đình chỉ vô thời 
hạn đường ống Nord Stream 1 ở 

Âu Châu. Hôm 22/02, hai ngày 
trước khi Nga xâm lược Ukraine, 
Đức đã đình chỉ quy trình phê 
chuẩn đường ống Nord Stream 2 
do căng thẳng với Nga.

Ngoài ra, hai công ty quốc 
doanh, Tập đoàn Dầu khí Quốc 
gia Trung Quốc (CNPC) và 
Gazprom, đã thông báo hôm 
07/09 rằng nguồn cung cấp khí 
đốt của Nga đến Trung Quốc sẽ 
được thanh toán bằng nhân dân 
tệ và rúp theo tỉ lệ 50–50.

Hành động này đang né tránh 
việc sử dụng đồng dollar và đồng 
euro, do đó có thể làm nhẹ bớt 
các biện pháp trừng phạt tài 
chính của phương Tây chống lại 
Nga, đồng thời cho phép Trung 
Cộng tránh được các biện pháp 
trừng phạt thứ cấp.

Trung Cộng bán lại khí đốt 
nhằm gia tăng ảnh hưởng 
của mình ở Âu Châu
Doanh số bán khí đốt của Nga 
qua đường ống dẫn dầu cho 
Trung Quốc đã tăng gần 65% 
trong nửa đầu năm 2022 so với 
năm 2021. Kể từ khi Nga xâm 
lược Ukraine, chi tiêu của Trung 
Quốc cho việc nhập cảng năng 
lượng từ Nga đã tăng lên 35 tỷ 
USD kể từ mức 20 tỷ USD vào 
một năm trước, theo Bloomberg.

Trong khi đó, trong tám tháng 
đầu năm 2022, xuất cảng khí đốt 
tự nhiên hóa lỏng (LNG) của 
Trung Quốc cũng đạt mức kỷ 
lục, trong đó các công ty Trung 
Quốc đã bán 4 triệu tấn LNG 
trên thị trường quốc tế, tương 
đương với khoảng 7% lượng tiêu 
thụ khí đốt của Âu Châu trong 
nửa đầu năm 2022.

Jovo, một công ty kinh doanh 
LNG của Trung Quốc, cho biết 
họ đã bán lại một hợp đồng LNG 
cho một người mua Âu Châu. 
Nikkei đã dẫn lời một nhà giao 
dịch kỳ hạn ở Thượng Hải cho 
biết lợi nhuận từ giao dịch như 
vậy có thể lên tới 100 triệu USD.

Sinopec, công ty năng lượng 
quốc doanh của Trung Quốc, 
cũng cho biết họ đã gửi LNG 
“thặng dư” ra thị trường quốc 
tế. Công ty này đã bán 45 chuyến 
hàng LNG, tương đương khoảng 
3.15 triệu tấn.

Trong tám tháng đầu năm 
2022, Trung Quốc đã xuất cảng 
164 triệu USD LNG sang Âu 
Châu và 284 triệu USD sang các 
nước như Nhật Bản và Nam Hàn 
đang tham gia lệnh cấm vận 
năng lượng chống lại Nga. Năm 
2021, Trung Quốc chỉ xuất cảng 
LNG khoảng 7 triệu USD. Ngay 
cả khi giả sử giá tăng gấp 10 lần, 
thì sự gia tăng trong kim ngạch 
xuất cảng khí đốt của Trung 
Quốc vẫn rất lớn.

Theo ông Vương Vĩnh Trung 
(Wang Yongzhong), Giám đốc 
Nghiên cứu hàng hóa quốc tế tại 
Viện Kinh tế và Chính trị Thế 
giới thuộc Học viện Khoa học 
Xã hội Trung Quốc, cho biết do 
những hạn chế về giao thông và 
cơ sở hạ tầng như đường ống và 
trạm tiếp nhận, rất khó để Âu 
Châu nhập cảng một lượng lớn 
LNG từ Hoa Kỳ, Úc, và Qatar 
trong thời gian ngắn hạn.

Hôm 02/09, truyền thông 
Trung Quốc cho biết rằng các 
tàu chở LNG đã trở thành một 
“nút thắt cổ chai” trong việc giải 
quyết cuộc khủng hoảng năng 
lượng của Âu Châu và rằng 
Trung Quốc có khoảng 100 tàu 
chở LNG sẵn sàng phục vụ hoạt 
động xuất cảng.

Dòng khí đốt của Nga qua 
các đường ống đến Âu Châu đã 
giảm xuống dưới 20% và tiếp tục 
giảm. Đến tháng 01/2023, việc 
cung cấp này có thể dừng lại 
hoàn toàn.

Theo nền tảng thông tin năng 
lượng của Liên minh Âu Châu, 
AGSI, Âu Châu có hơn 91% trữ 
lượng khí đốt tự nhiên tính đến 
hôm 24/09. Con số này [xảy ra] 
sớm hơn mức 80% được dự kiến   
vào tháng Mười Một, và phụ 
thuộc một phần vào việc xuất 
cảng LNG của Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối mặt với một 
mùa đông lạnh giá phía trước, 
Âu Châu vẫn cần mua LNG trên 
thị trường giao ngay để cắt bỏ 
khí đốt của Nga, ngay cả khi họ 
phải trả thêm tiền.

Ông Tạ Điền (Frank Tian 
Xie), giáo sư marketing tại 
Trường Kinh doanh Aiken 
thuộc Đại học South Carolina, 
cho biết Âu Châu nếu muốn tách 

khỏi Nga về năng lượng thì rất 
có thể sẽ trở nên phụ thuộc vào 
Trung Cộng.

“Điều đó đột nhiên mang lại 
cho Trung Cộng đòn bẩy mới,” 
ông nói với The Epoch Times. 
“Trung Cộng hiện có năng lực, 
và khả năng, cắt nguồn cung cấp 
khí đốt cho Âu Châu thể theo lời 
yêu cầu của Nga.”

Lịch sử tám năm của hợp 
tác năng lượng Trung-Nga
Nga đã hứng chịu các lệnh trừng 
phạt của phương Tây vì chiếm 
Crimea vào tháng 05/2014. Sau 
đó, CNPC và Gazprom đã ký 
một thỏa thuận kéo dài 30 năm 
trị giá 400 tỷ USD, bao gồm 
cả việc xây dựng đường ống 
Siberian Force 1. Được hoàn 
thành vào năm 2019, đường ống 
này sẽ nâng công suất lên 20 tỷ 
mét khối vào năm 2022.

Theo truyền thông Trung 
Quốc, các công ty năng lượng 
Trung Quốc đã kiếm được khoản 
chênh lệch bằng cách bán lại 
LNG “dư thừa” trên thị trường 
quốc tế. Trong nửa đầu năm 
2022, việc nhập cảng khí đốt tự 
nhiên qua đường ống từ Nga đã 
tăng 63.4% so với một năm trước 
đó, dẫn đến tình trạng dư thừa 
khí đốt hóa lỏng.

Ông Tạ cho biết nền kinh tế 
trì trệ của Trung Quốc và mức 
tiêu thụ năng lượng thấp hơn 
đã tạo điều kiện cho các công ty 
năng lượng Trung Quốc bán lại 
khí đốt giá rẻ nhập cảng từ Nga.

Dầu là một nguồn năng 
lượng đang bị thiếu hụt nhiều 
hơn ở Trung Quốc. Trung Quốc 
đã nhập cảng một lượng dầu kỷ 
lục từ Nga trong ba tháng liên 
tiếp kể từ tháng Sáu, bao gồm 
8.475 triệu tấn trong tháng Tám, 
tăng 28% so với cùng thời kỳ 
năm ngoái.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 
Chín, Ursa Space Systems, một 
công ty dữ liệu vệ tinh, đã phát 
hiện ra rằng tồn kho dầu thô ở 
Trung Quốc đã giảm thêm 7.5 
triệu thùng so với tuần trước 
đó, đợt giảm lần thứ tư chỉ trong 
năm tuần. Trong khi đó, các nhà 
máy lọc dầu và thương nhân 
Trung Quốc đã xin hạn ngạch 
xuất cảng thêm 15 triệu tấn 
(tương đương 16.53 triệu tấn).

Trung Quốc cũng tăng 
mạnh nhập cảng than từ Nga. 
Việc nhập cảng than của Nga 
từ Trung Quốc đã tăng lên 8.54 
triệu tấn trong tháng trước, tăng 
57% so với một năm trước đó.

Ông Lý Ngạn Minh (Li 
Yanming), một chuyên gia về 
Trung Quốc tại Hoa Kỳ, tin rằng 
Âu Châu càng mong muốn có 
nguồn cung cấp năng lượng bao 
nhiêu, thì Trung Cộng càng có 
khả năng gây ảnh hưởng đến Âu 
Châu bấy nhiêu.

“Rõ ràng là Trung Cộng là 
bên được hưởng lợi nhiều nhất. 
Ngoài việc tận dụng lợi thế của 
việc Nga đang tìm kiếm thị 
trường mới một cách tuyệt vọng 
để giành được lượng lớn năng 
lượng giá rẻ và bảo đảm vị thế 
của mình trong cuộc khủng 
hoảng năng lượng toàn cầu, 
nước này còn có thể tránh được 
các lệnh trừng phạt thứ cấp do 
vi phạm các lệnh trừng phạt của 
phương Tây đối với Nga.”

“Họ cũng có thể kiếm lợi 
nhuận từ việc bán lại, khiến 
Âu Châu – nơi đang trong cuộc 
khủng hoảng năng lượng do các 
lệnh trừng phạt chống lại Nga 
– phụ thuộc vào họ; do đó, việc 
này đang gia cường cho đòn bẩy 
chiến lược của họ chống lại Hoa 
Kỳ và Âu Châu.”

Thanh Tâm biên dịch

ALEX WU 

Những người ủng hộ đạo đức y 
tế đã hoan nghênh hành động 

của một hiệp hội cấy ghép phi lợi 
nhuận cấm các tài liệu nghiên cứu 
từ Trung Quốc về cấy ghép nội 
tạng, vì lo ngại về việc Bắc Kinh 
cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ 
những người hiến tạng không 
đồng ý.

Lệnh cấm – đầu tiên thuộc loại 
này trong những năm gần đây do 
một tổ chức y tế tuyên bố – đến từ 
Hiệp hội Cấy ghép Tim và Phổi 
Quốc tế (ISHLT), là tổ chức lớn 
nhất thế giới chuyên nghiên cứu 
bệnh tim và phổi giai đoạn cuối.

“Với cơ sở bằng chứng cho thấy 
chính phủ Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa đứng một mình trong 
việc tiếp tục hỗ trợ một cách có hệ 
thống việc mua nội tạng hoặc mô 
từ các tù nhân bị tử hình, các bản 
đệ trình liên quan đến cấy ghép và 
liên quan đến nội tạng hoặc mô từ 
người hiến tặng ở Cộng hòa Nhân 
dân Trung Quốc sẽ không được 
ISHLT chấp nhận,” tổ chức này cho 
biết trong một tuyên bố được công 
bố vào cuối tháng Sáu.

“Chính sách này – bao gồm việc 
dù các quốc gia khác có tham gia 
một cách có hệ thống vào việc sử 
dụng nội tạng hoặc mô từ những 
người hiến tạng không đồng ý hay 
không, và phải tuân theo hạn chế 
này – sẽ được xem xét hàng năm cho 
đến khi có bằng chứng độc lập rằng 
các hoạt động này đã bị dừng lại.”

Giáo sư Jacob Lavee, một thành 
viên trong ủy ban đạo đức của 
ISHLT đồng thời là một chuyên 
gia y tế người Israel, nói với The 
Epoch Times hôm 18/09 rằng, 
“Chính sách mới này, trên thực 
tế, là một cuộc tẩy chay học thuật 
hoàn toàn đối với bất kỳ nghiên 
cứu lâm sàng nào liên quan đến cấy 
ghép từ Trung Quốc: Các sản phẩm 
của nghiên cứu như vậy từ Trung 
Quốc có thể không được gửi đăng 

trên Tập san Cấy ghép Tim Phổi 
có uy tín của Hiệp hội và không 
được thuyết trình trong các cuộc 
họp thường niên của Hiệp hội.”

Lavee cho biết chính sách này 
phản ánh "mong muốn của hiệp hội 
trong việc tách biệt bản thân và các 
thành viên ra khỏi hành vi cấy ghép 
tàn bạo này."

Thu hoạch nội tạng sống 
cưỡng bức
Trong những năm gần đây, các 
báo cáo thường niên về nhân 
quyền của các tổ chức quốc tế và 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định 
rằng chế độ Trung Cộng đã tiến 
hành cưỡng bức mổ cướp nội tạng 
sống một cách có hệ thống đối với 
các học viên Pháp Luân Công bị 
giam giữ, người dân tộc thiểu số, 
và các tù nhân lương tâm khác.

Trong nhiều năm, các tổ chức 
nhân quyền quốc tế và các báo cáo 
thường niên của Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ về nhân quyền đã xác định 
rằng chế độ cộng sản Trung Quốc 
đã tiến hành thu hoạch nội tạng 
sống cưỡng bức đối với các học 
viên Pháp Luân Công bị giam giữ, 
người dân tộc thiểu số, và các tù 
nhân lương tâm khác.

Pháp Luân Công – một môn tu 
luyện tinh thần truyền thống dựa trên 
các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn 
– đã bị Trung Cộng bức hại từ năm 
1999 và nhiều học viên đã biến mất 
trong nhiều năm. Một cách tương 
ứng, năm 2000 đã chứng kiến   sự phát 
triển bùng nổ trong ngành cấy ghép 
nội tạng của Trung Quốc, ngành này 
vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Bắt đầu từ năm 2006, luật sư 
nhân quyền người Canada David 
Matas và cố Quốc vụ khanh 
Canada David Kilgour – thành 

viên lâu năm của Quốc hội, đồng 
thời là người bảo vệ nhân quyền 
nổi tiếng – đã thu thập hơn 40 
bằng chứng và lời khai về tội ác thu 
hoạch nội tạng sống cưỡng bức của 
chính quyền Trung Quốc nhắm 
vào các học viên Pháp Luân Công 
bị chế độ này giam giữ bất hợp 
pháp. Họ đã xuất bản báo cáo điều 
tra năm 2006–2007 của họ trong 
quyển “Thu Hoạch Đẫm Máu: Sát 
Hại Học Viên Pháp Luân Công Để 
Lấy Nội Tạng” (2009). 

‘Giấy phép sát nhân’
Trước những cáo buộc và áp lực 
gia tăng từ cộng đồng quốc tế, vào 
năm 2015, chính quyền Trung 
Quốc tuyên bố rằng họ đã cải tổ hệ 
thống cấy ghép nội tạng và áp dụng 
phương thức hiến tạng tự nguyện.

ISHLT là tổ chức cấy ghép đầu 
tiên thực hiện lệnh cấm xuất bản 
các nghiên cứu của Trung Quốc kể 
từ lời tuyên bố đó.

Ông Ethan Gutmann, tác giả 
cuốn “The Slaughter: Mass Killings, 
Organ Harvesting, and China’s 
Secret Solution to Its Dissident 
Problem” (2014) (Đại Thảm Sát: 
Sát nhân hàng loạt, Thu hoạch 
Nội tạng, và Giải pháp Bí mật của 
Trung Quốc đối với Vấn đề Bất 
đồng Chính kiến), đồng thời là 
thành viên Nghiên cứu Trung Quốc 
tại Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân 
Cộng sản, nói với The Epoch Times 
hôm 19/09: “Cho đến nay, tuyên bố 
của Bắc Kinh về cải tổ cấy ghép đã 
được các quan chức y tế trong Hiệp 
hội Cấy ghép, Tổ chức Y tế Thế giới, 
và Học viện Khoa học Giáo hoàng ở 
thành phố Vatican ủng hộ. 

Lập trường mang tính tổ chức 
này không chỉ ngăn cản hành động 
chính trị của Hoa Kỳ chống lại 

hoạt động thu hoạch nội tạng của 
Trung Quốc. Đối với Trung Cộng, 
đó là một giấy phép để sát nhân… 
Tuy nhiên, Hiệp hội Cấy ghép Tim 
Phổi Quốc tế vừa nổ một phát súng 
và chắc chắn toàn thế giới sẽ nghe 
thấy tiếng súng đó.”

Ông Matas nói với The Epoch 
Times hôm 19/09: “Tuy nhiên, một 
điểm quan trọng khác trong tuyên 
bố là đó là sự bác bỏ tuyên truyền 
của Trung Cộng về hệ thống cấy 
ghép của họ, về nguồn cung cấp nội 
tạng, rằng tất cả nội tạng đều đến từ 
hiến tặng, và về số ca cấy ghép – số 
ca cấy ghép đó chỉ là một phần rất 
nhỏ so với số lượng thực tế của họ.”

Phán quyết
Trong phán quyết năm 2020, Tòa 
án Luận tội Độc lập về Thu hoạch 
Nội tạng Cưỡng bức từ Các Tù 
nhân Lương tâm ở Trung Quốc 
(Tòa án Luận tội Trung Quốc), do 
Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ 
tọa, viết rằng: “Các thành viên 
của Tòa án nhất loạt tán đồng và 
không nghi ngờ gì nữa, đã kết luận 
rằng ở Trung Quốc hoạt động thu 
hoạch nội tạng cưỡng bức từ các 
tù nhân lương tâm đã được thực 
hành trong một khoảng thời gian 
đáng kể liên quan đến một số lượng 
rất lớn nạn nhân. Mặc dù CHND 
Trung Hoa đã thay đổi luận điệu 
của mình về nguồn tạng để cấy 
ghép, những Tòa án nhận thấy 
rằng tuyên bố của họ là không thể 
tin được và số liệu thống kê chính 
thức đã bị ngụy tạo.”

Hồi tháng 04/2022, Tập san Cấy 
ghép Hoa Kỳ đã công bố kết quả của 
một dự án nghiên cứu chung của 
ông Jacob Lavee, người từng là chủ 
tịch của Hiệp hội Cấy ghép Israel, 
và ông Matthew P. Robertson, một 
nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học 
Quốc gia Úc và là một nhà nghiên 
cứu về Trung Quốc tại Tổ chức 
Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng 
sản. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong 
vài thập niên qua, tại các bệnh viện 
quân đội và địa phương của Trung 
Quốc, người hiến tạng vẫn còn sống 
khi bị lấy tim; nói cách khác, chính 
cuộc giải phẫu lấy tim là nguyên 
nhân tử vong.

Ông Matas nói, “Tuyên bố của 
Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế 
cung cấp đòn bẩy để chấm dứt nạn 
lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc.

Ông cho biết thêm, “Có rất nhiều 
hiệp hội và tập san cấy ghép trong 
nước và quốc tế. Tất cả đều cần áp 
dụng các chính sách tương tự như thế.”

Bản tin có sự đóng góp của Lý Thần
Ngọc Mai biên dịch

Chính sách 
mới này, trên 
thực tế, là một 
cuộc tẩy chay 
học thuật hoàn 
toàn đối với 
bất kỳ nghiên 
cứu lâm sàng 
nào liên quan 
đến cấy ghép 
từ Trung Quốc.
Giáo sư Jacob Lavee, 
một thành viên 
trong ủy ban đạo 
đức của ISHLT

Bộ trưởng Không quân 
Hoa Kỳ Frank Kendall 
trình bày tại Câu lạc 
bộ Báo chí Quốc gia ở 
Hoa Thịnh Đốn hôm 
19/04/2022.

Người phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ Mihrigul Tursun làm chứng trước Tòa án độc lập về cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân 
lương tâm ở Trung Quốc, được tổ chức tại London, vào ngày 07/04/2019.

Học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễn hành đánh dấu 23 năm diễn ra cuộc 
đàn áp môn tu luyện tinh thần này ở Trung Quốc, tại New York hôm 10/07/2022.

Biểu tượng của Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) được trưng 
bày tại một cuộc họp báo về kết quả giữa kỳ của công ty ở Hồng Kông, Trung Quốc, 
vào ngày 23/03/2017. 

TRUNG QUỐC

Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế
cấm các tài liệu nghiên cứu từ Trung Quốc

Trung Cộng bán lại
khí đốt của Nga biến Âu Châu 
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Trung Quốc đầu tư vào quân lực nhằm lật đổ nền quốc phòng Hoa Kỳ 
ANDREW THORNEBROOKE 

 

Theo một quan chức cao cấp 
của Ngũ Giác Đài, nhà cầm 

quyền cộng sản Trung Quốc là 
mối đe dọa hàng đầu đối với Hoa 
Kỳ và đang hoạt động với mưu 
toan thế chỗ Hoa Kỳ trở thành một 
siêu cường toàn cầu.

“Lý do tôi trở lại chính phủ, hơn 
bất kỳ lý do nào khác cho đến nay, 
là mối quan tâm của tôi về chương 
trình hiện đại hóa quân đội của 
Trung Quốc,” Bộ trưởng Không 
quân Frank Kendall cho biết trong 
buổi luận đàm hôm 29/09 tại Trung 
tâm nghiên cứu vì Sự Tiến bộ của 
nước Mỹ, một tổ chức tư vấn chính 
sách tiến bộ.

“Khi mọi người hỏi tôi ưu tiên của 
tôi là gì, tôi thường hay nói ‘Trung 
Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc’.”

Ông Kendall nói rằng Trung 
Cộng đang đầu tư một cách có 
hệ thống vào các khả năng nhằm 
chống lại và phá hủy khả năng 
khuếch trương sức mạnh của Hoa 
Kỳ trên toàn cầu.

Ông Kendall nói, những nỗ lực 
này bao gồm phát triển vũ khí có 
thể chống lại hoặc phá hủy các vệ 

tinh, hàng không mẫu hạm, phi 
trường, cũng như các trạm liên lạc 
và hậu cần của Mỹ.

Ông nói: “Quốc gia-nhà nước 
duy nhất có năng lực, nguồn lực, và 
ý định chiến lược để thực sự đe dọa 
Hoa Kỳ với tư cách là một nhà lãnh 
đạo trên thế giới… là Trung Quốc.”

Ông Kendall nói thêm rằng, 
bằng cách chống lại khả năng khai 
triển sức mạnh của Hoa Kỳ, Trung 
Cộng đang tạo cơ sở cho việc gây 
hấn hơn nữa chống lại Đài Loan, 
cũng như gây hấn trên quy mô rộng 
hơn trong khu vực Biển Đông và 
Biển Hoa Đông.

Ông Kendall cho biết, có lẽ 
thách thức rõ ràng nhất của Trung 
Quốc đối với sự thống trị của Hoa 
Kỳ là việc mở rộng và hiện đại hóa 
nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân 
của nước này.

“Một trong những thay đổi 
quan trọng nhất là sự đột phá về 
hạt nhân của Trung Quốc,” ông 
Kendall nói. “Giờ đây, chúng ta sẽ ở 
trong một thế giới mà Trung Quốc 
có một kho vũ khí hạt nhân sánh 
ngang với cả Nga và Hoa Kỳ.”

Ngũ Giác Đài dự kiến Trung 
Cộng sẽ sở hữu ít nhất 1,000 vũ 
khí hạt nhân vào năm 2030. Ông 
Kendall nói rằng “thế giới tam cực” 
mới này của các cường quốc hạt 
nhân sẽ thách thức quyết tâm và 
chiến lược của Hoa Kỳ.

Bà Patty-Jane Geller, một nhà 
phân tích chính sách cao cấp tại 
Quỹ Di sản, trước đây nói với The 
Epoch Times rằng sự đa cực hạt 
nhân này là một vấn đề to lớn đối 
với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, 
vì kho vũ khí hạt nhân hiện tại của 
Hoa Kỳ chỉ nhằm mục đích cạnh 
tranh với Nga, chứ không phải với 
Trung Quốc, càng quá ít so với cả 
hai nước đó cộng lại.

Bà Geller nói: “Thế trận hạt nhân 
của Hoa Kỳ hiện có quy mô chỉ để 
đối mặt với một mối đe dọa hạt 
nhân ngang hàng (Nga), vì nó được 
thiết kế cách đây khoảng một thập 
niên dựa trên các giả định về một 
môi trường đe dọa [hạt nhân] lành 
tính hơn so với những gì mà chúng 
ta đang phải đối mặt ngày nay.”

“Khi Trung Quốc trỗi dậy trở 
thành một quốc gia hạt nhân đồng 
đẳng thứ hai, thì Hoa Kỳ cần một 
chiến lược mới có thể răn đe cả 
hai quốc gia cùng một lúc. Nhưng 
điều đó sẽ không thấm thía vào 
đâu trong tương lai nếu như Hoa 
Kỳ vẫn giữ chiến lược và thế lực 
như hiện tại.”

Cuối cùng, ông Kendall nói, 
tình hình hiện tại là kết quả của 
một chuỗi những thất bại, hay 
đúng hơn là sự ngây thơ về phía Mỹ 
đối với tương lai phát triển của vũ 
khí hạt nhân sau khi Chiến tranh 
Lạnh kết thúc.

“Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ 
thay đổi vĩnh viễn khi Chiến tranh 
Lạnh kết thúc,” ông Kendall nói.

“Nhưng họ không nghĩ thế.”
 

Hồng Ân biên dịch

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

BOBBY YIP/REUTERS

LARRY DYE/THE EPOCH TIMES
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Luhansk là các quốc gia độc lập, 
và cáo buộc chính phủ Ukraine đã 
không thực hiện các thỏa thuận 
trước đó – thỏa thuận mà sẽ đem 
lại cho những khu vực này tư cách 
đặc biệt sau các cuộc biểu tình lan 
rộng ở Kyiv năm 2014. Vài ngày 
sau, hôm 24/02, ông Putin tuyên bố 
cuộc xâm lược Ukraine, mô tả đây 
là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

“Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ 
những người hùng của Mùa 
xuân Nga”, ông Putin nói khi 
nhắc đến các vụ việc xảy ra 
năm 2014, trong đó có các cuộc 
biểu tình phản đối chính phủ 
Ukraine ở Donbass và Crimea – 
nơi Nga cuối cùng đã thôn tính.

Và ông Putin nói rằng ông sẽ 
tưởng nhớ “những người đã mất đi 
sinh mệnh vì quyền nói tiếng mẹ 
đẻ của mình, để bảo tồn văn hóa, 
truyền thống và đức tin của họ. Vì 
quyền được sống của họ,” báo chí 
nhà nước Nga đưa tin.

Ông đã hối thúc Ukraine ngừng 
hành động quân sự và quay trở lại 
bàn đàm phán. Kyiv đã tuyên bố 
sẽ chiếm lại tất cả các vùng đất bị 
Nga chiếm giữ và nói rằng quyết 
định sáp nhập các vùng lãnh thổ 
của Nga đã phá hủy bất kỳ triển 
vọng đàm phán nào.

Diễn biến này đến trong bối 
cảnh quân đội Nga đã phải đối 

mặt với những thất bại trên chiến 
trường. Các quan chức thân Nga 
thừa nhận rằng quân đội Nga 
đang trong tình trạng bị bao vây ở 
Lyman, nơi đồn trú chính của họ ở 
phía bắc tỉnh Donetsk.

Một thất bại ở đó có thể mở ra con 
đường cho Ukraine tái chiếm các 
vùng lãnh thổ mà ông Putin hiện 
đã tuyên bố là một phần của Nga.

 
Sự chỉ trích
Các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý 
đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ 
ở phương Tây, nơi cáo buộc Nga 
đang duy trì một trò giả mạo.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã 
viết trên Twitter hôm 29/09 rằng 
ông đã bảo đảm với TT Ukraine 
Volodymyr Zelensky rằng Đức sẽ 
không bao giờ công nhận “cái gọi 
là kết quả đó”.

“Đây là nỗ lực nhằm đánh cắp 
lãnh thổ của một quốc gia khác,” 
ông Zelensky nói trong một bài 
diễn văn từ xa trước Hội đồng Bảo 
an Liên Hiệp Quốc hôm 27/09. 
“Đây là một nỗ lực hết sức bất 
chấp đạo lý nhằm buộc các công 
dân nam trên lãnh thổ bị chiếm 
đóng của Ukraine bị điều động 
vào quân đội Nga để Nga gửi họ 
đến chiến đấu chống lại chính quê 
hương của họ.”

“Điều lệ của Liên Hiệp Quốc 
rất rõ ràng,” Tổng thư ký Liên Hiệp 
Quốc Antonio Guterres nói với các 
phóng viên hôm 29/09. “Bất kỳ sự 
thôn tính lãnh thổ của một quốc 
gia bởi một quốc gia khác bằng 
cách đe dọa hoặc sử dụng vũ lực 
đều là vi phạm các nguyên tắc của 
Hiến chương Liên Hiệp Quốc và 
luật pháp quốc tế.”

Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc 
Karine Jean-Pierre cho biết Hoa 
Kỳ có thể sẽ áp đặt các trừng phạt 
bổ sung lên Nga. Hoa Kỳ đã đưa ra 
các hình phạt đối với các nhà lãnh 
đạo hàng đầu của Điện Kremlin 
và các thành viên gia đình của họ 
trong khi cấm tất cả các hoạt động 
nhập cảng dầu của Nga.

Bà nói với các phóng viên hôm 
29/09: “Để đáp trả, chúng tôi sẽ 
làm việc với các đồng minh và đối 
tác của mình để áp đặt thêm chi 
phí kinh tế đối với Nga và các cá 
nhân và tổ chức bên trong và bên 
ngoài Nga ủng hộ hành động này.”

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
An Nhiên biên dịch

động ở Nga tính đến hôm 20/04, 
chỉ có 470 phi cơ được sản xuất 
trong nước.

Phương án cơ sở của bộ này 
ước tính tổng phi đội ở Nga sẽ 
giảm xuống còn 999 phi cơ vào 
năm 2025, bao gồm 427 phi cơ do 
ngoại quốc sản xuất. Đến năm 
2030, số lượng phi đội dự kiến   
sẽ tăng lên 1,602 phi cơ, trong đó 
có 208 phi cơ ngoại quốc, do sản 
lượng trong nước tăng dần.

Từ năm 2022 đến 2030, Nga 
cho biết họ có kế hoạch cung cấp 
1,036 phi cơ chở khách.

Ông Richard Aboulafia, giám 
đốc điều hành của AeroDynamic 
Advisory có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói 
với Reuters rằng kế hoạch chế tạo 
1,036 phi cơ hàng không của Nga 
trong vòng bảy năm “về căn bản là 
không thể.”

Ông chỉ ra rằng cả Nga và Liên 
Xô cũ mới chỉ chế tạo được khoảng 
2,000 phi cơ thương mại cỡ lớn.

Ông Aboulafia nói: “Ngay cả 

khi có thể mua chất bán dẫn và 
các thành phần quan trọng khác từ 
phương Tây, họ đã gặp khó khăn khi 
chỉ sản xuất một số ít phản lực cơ.”

Sử dụng phụ tùng phi cơ khác
Hồi tháng Sáu, chính phủ Nga 
đã khuyến cáo các công ty hàng 
không nên sử dụng các phụ tùng 
từ một số phi cơ của họ để bảo đảm 
các phi cơ còn lại có thể tiếp tục 
hoạt động ít nhất là đến năm 2025.

Hiện tại, không có quy định 
quốc gia nào về việc các hãng 
hàng không có thể sử dụng các 
phụ tùng hiện có để sửa chữa phi 
đội của họ. Ngành hàng không đã 
yêu cầu chính phủ hệ thống hóa 
các quy tắc về hoạt động này. Quy 
định mới dự kiến   sẽ có hiệu lực 
vào đầu năm 2023.

Ngay cả khi Nga tìm cách có 
được các phụ tùng phi cơ thông 
qua các quốc gia khác đang không 
phải đối mặt với bất kỳ lệnh trừng 
phạt nào từ phương Tây, thì các 
công ty ở những quốc gia này vẫn 
không có khả năng làm ăn với Nga 
do lo ngại bị trả đũa.

Moscow dự báo lưu lượng 
hành khách sẽ không thay đổi ở 
mức 100 triệu người trong năm 
nay. Tuy nhiên, lưu lượng dự 
kiến   sẽ giảm xuống mức 76.3 
triệu hành khách vào năm 2025 
theo phương án cơ sở, mặc dù 
một phương án thận trọng cho 
thấy lưu lượng sẽ giảm xuống 
mức 58.2 triệu hành khách vào 
năm 2025.

Thanh Tâm biên dịch

JACK PHILLIPS

Hôm 30/09, Tổng thống (TT) 
Nga Vladimir Putin đã ký 

một sắc lệnh sáp nhập 4 vùng lãnh 
thổ của Ukraine vào Liên bang 
Nga trong một hành động bị các 
cường quốc phương Tây lên án.

Lệnh này sẽ ảnh hưởng 
đến các khu vực tranh chấp 
Donetsk, Luhansk, Kherson, và 
Zaporizhzhia. Bắt đầu từ khoảng 
một tuần trước, cư dân của những 
khu vực đó đã tham gia các cuộc 
trưng cầu dân ý, mặc dù các quan 
chức Hoa Kỳ và Liên minh Âu 
Châu cho rằng đó là một trò giả tạo.

“Quý vị biết rằng các cuộc 
trưng cầu dân ý đã diễn ra,” ông 
Putin nói hôm 30/09 tại một buổi 
lễ ở Điện Kremlin, theo truyền 
thông nhà nước. “Kết quả đã được 
kiểm đếm. Hiện đã biết kết quả. 
Mọi người đã đưa ra lựa chọn của 
họ, một sự lựa chọn dứt khoát.”

Mô tả cuộc bỏ phiếu là sự thể 
hiện “ý chí của hàng triệu người”, 
ông Putin nói rằng những người 
“sống ở Luhansk, Donetsk, vùng 
Kherson, và vùng Zaporizhzhia sẽ 
trở thành đồng hương của chúng 
ta mãi mãi.”

Hồi tháng Hai, Điện Kremlin 
đã công nhận khu vực Donbass 
đang tranh chấp ở Donetsk và 

NAVEEN ATHRAPPULLY

Ngành công nghiệp hàng 
không Nga đang chuẩn bị 

từ bỏ các nhà sản xuất lớn như 
Boeing và Airbus SE, nhằm tập 
trung vào sản xuất các phi cơ 
trong nước.

Sau khi Nga xâm lược 
Ukraine, các nước phương Tây 
đã áp đặt các biện pháp trừng 
phạt lên Moscow, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến lĩnh 
vực hàng không của nước này. 
Do các lệnh trừng phạt hiện 
hành, Nga không thể bảo đảm 
các phụ tùng thay thế cần thiết 
để bảo trì phi cơ do ngoại quốc 
sản xuất. Rostec, một tập đoàn 
quốc phòng thuộc sở hữu nhà 
nước, đang xem tình hình này 
như một cơ hội để thúc đẩy sản 
xuất phi cơ địa phương.

“Phi cơ ngoại quốc sẽ rời khỏi 
phi đội,” Rostec nói với Reuters. 
“Chúng tôi tin rằng quá trình này 
là không thể đảo ngược, và các phi 
cơ Boeing và Airbus sẽ không bao 
giờ được chuyển giao cho Nga… 
Chúng tôi không mong đợi các 
biện pháp trừng phạt sẽ được nới 
lỏng, và chúng tôi đang xây dựng 
các kế hoạch dựa trên tình huống 
khó khăn hiện có.”

Phi cơ do các nhà sản xuất 
ngoại quốc như Airbus và 
Boeing chế tạo được sử dụng 
cho 95% lưu lượng hành khách 
của Nga. Hãng thông tấn 
Interfax trích dẫn dữ liệu của Bộ 
Giao thông Vận tải Nga cho biết, 
trong số 1,287 phi cơ đang hoạt 

Đây là nỗ lực 
nhằm đánh 
cắp lãnh thổ 
của một quốc 
gia khác.
Tổng thống  Ukraine 
Volodymyr Zelensky

THẾ GIỚI

Đảng của Thủ tướng 
Latvia giành chiến 
thắng trong cuộc bầu 
cử trên toàn quốc
Theo kết quả được công bố hôm 
02/10, Đảng cầm quyền của Latvia 
đã giành được nhiều phiếu bầu 
nhất trong cuộc tổng tuyển cử của 
đất nước.

Đảng Tân Thống Nhất của 
Thủ tướng Krisjanis Karins đã 
giành được 18.97% số phiếu ủng 
hộ, trong khi Liên minh Xanh và 
Nông Dân đối lập đứng thứ hai với 
12.44% và liên minh bầu cử mới 
United List – được thành lập gồm 
một số đảng trong khu vực – đứng 
thứ ba với 11.01%.

Ông Karins, 57 tuổi, sinh ra ở 
Wilmington, tiểu bang Delaware, 
trong một gia đình người Mỹ gốc 
Latvia, nói với các hãng thông tấn 
trước đó rằng, nếu đảng của ông 
giành chiến thắng, thì việc tiếp 
tục với cùng một chính phủ liên 
minh sẽ là điều dễ dàng nhất.

Bắc Hàn tiến hành 
phóng thử hỏa tiễn 
tầm xa nhất bay qua 
Nhật Bản
Hôm 04/10, Bắc Hàn, một quốc 
gia được trang bị vũ khí hạt nhân, 
đã phóng thử một hỏa tiễn đạn 
đạo bay xa hơn bao giờ hết. Hỏa 
tiễn này đã bay qua Nhật Bản 
lần đầu tiên sau 5 năm, và người 
dân Nhật Bản được cảnh báo cần 
phải trú ẩn.

Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng 
thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ 
tướng Nhật Bản Fumio Kishida 
đã có cuộc điện đàm và lên án 
vụ thử hỏa tiễn này bằng “những 
ngôn từ mạnh mẽ nhất” – khi gọi 
đây là một mối nguy hiểm đối 
với người dân Nhật Bản, và ông 
Biden đã thể hiện cam kết “sắt 
đá” của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ 
Nhật Bản.

Quần đảo Solomon 
cùng 13 quốc đảo 
Thái Bình Dương gia 
nhập thỏa thuận đối 
tác với Hoa Kỳ
Quần đảo Solomon cùng với 
13 quốc gia Thái Bình Dương 
khác ký kết một tuyên bố gồm 
11 điểm về Quan hệ Đối tác với 
Hoa Kỳ, mặc dù ban đầu từ chối 
và yêu cầu có thêm thời gian để 
xem xét lại.

Thỏa thuận này bao gồm hợp 
tác của các bên trong việc giải 
quyết biến đổi khí hậu, thúc đẩy 
phát triển kinh tế và phát triển 
bền vững, ứng phó với thiên tai và 
COVID-19, cũng như duy trì an ninh 
của khu vực Thái Bình Dương.

Tháng Tư vừa qua, Quần đảo 
Solomon đã ký một thỏa thuận an 
ninh với Bắc Kinh, mà các quốc 
gia khác lo ngại sẽ cho phép Trung 
Quốc thiết lập căn cứ quân sự 
cách bờ biển Úc 1,700 km và gây 
mất ổn định khu vực Ấn Độ Dương–
Thái Bình Dương.

Cuộc bầu cử tại Brazil 
chứng kiến sự đối đầu 
giữa hai ông Bolsonaro 
và Lula trong một 
cuộc đua sít sao 
Cuộc bầu cử tổng thống của Brazil 
đang bước vào vòng bỏ phiếu bổ 
sung vào cuối tháng này sau khi cả 
hai ứng cử viên hàng đầu của quốc 
gia này đều chưa có đủ số phiếu 
ủng hộ để tuyên bố chiến thắng 
hoàn toàn.

Hôm 02/10, cơ quan bầu cử của 
Brazil đã thông báo rằng vòng bỏ 
phiếu thứ hai là một sự chắc chắn 
về mặt toán học.

Trong khi cựu Tổng thống thuộc 
phe cánh tả Luiz Inácio Lula da 
Silva đã giành được nhiều phiếu 
nhất trong cuộc bầu cử hôm 02/10, 
thì theo các quan chức, ông vẫn 
thiếu hơn 50% số phiếu hợp lệ cần 
thiết để ngăn một cuộc bầu cử bổ 
sung đối đầu với tổng thống đương 
nhiệm theo phái bảo tồn truyền 
thống Jair Bolsonaro.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc 
tế, mức tiêu thụ khí đốt của Âu 
Châu đã giảm 10% trong tám 
tháng đầu năm nay.
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Tổng thống Putin tuyên bố sáp 
nhập 4 lãnh thổ của Ukraine

điều kiện tiên quyết. Nhà cầm 
quyền đã phát động “Chiến dịch 
Trăm ngày” bắt đầu vào ngày 25/06.

Trong cuộc họp báo hôm 27/09, 
Bộ Công an đã phô trương những 
thắng lợi của chiến dịch: Tính đến 
nay, chiến dịch đã giải quyết hơn 
640,000 vụ án hình sự và bắt giữ 
hơn 1.43 triệu người.

Tuy nhiên, nhiều người được 
gọi là nghi phạm chỉ đơn giản là 
những công dân Trung Quốc bình 
thường, đơn cử như các nhà bất 
đồng chính kiến, nhà hoạt động, 
người kiến nghị, tín đồ Cơ Đốc 
Giáo, và học viên Pháp Luân Công.

 
Kẻ thù của nhân dân
Nhà cầm quyền tuyên bố chiến 
dịch này là “nắm đấm sắt” cần 
thiết để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn 
thương, chẳng hạn như phụ nữ, trẻ 
vị thành niên, người cao niên, và 
người tàn tật.

Ấn bản Hoa ngữ của The Epoch 
Times biết được tin rằng lực lượng 
công an đã nhắm mục tiêu vào 
nhiều người dân vô tội, bao gồm cả 
những người dám lên tiếng và bảo 
vệ lợi ích của những công dân đang 
gặp khó khăn.

Ví dụ, luật sư Trần Gia Hồng 
(Chen Jiahong) đã bặt vô âm tín kể 
từ ngày 24/09 khi công an đến nhà 
ông ở tỉnh Quảng Tây, miền nam 
Trung Quốc.

Trước đó ông Trần đã bị bắt 
giam với tội danh “kích động lật 
đổ quyền lực nhà nước” vì đã lên 
tiếng ủng hộ các nạn nhân của “Vụ 
đàn áp 709” – vụ bắt giữ hàng loạt 
luật sư dân quyền và nhà hoạt động 
nhân quyền năm 2015.

Anh Hạng Cẩm Phong (Xiang 
Jinfeng), một nhà hoạt động nhân 
quyền thẳng thắn đến từ tỉnh Phúc 
Kiến vùng duyên hải đông nam 
của Trung Quốc, đã bị công an địa 
phương ở thành phố Long Nham 
bắt giữ hôm 01/09 với cáo buộc 
không rõ ràng. Anh trai của nhà 
hoạt động này nói với The Epoch 
Times rằng gia đình chỉ được 
thông báo anh Phong sẽ bị giam giữ 
khoảng một tháng.

Người kiến nghị: Trung 
Cộng sợ xã hội hỗn loạn
Việc kiến nghị lên chính quyền 
ở Bắc Kinh đã trở thành thông lệ 
đối với nhiều người Trung Quốc, 

những người tin rằng tiếng nói 
của họ cần được chính quyền lắng 
nghe. Tuy nhiên, những người này 
cũng đã trở thành mục tiêu trong 
chiến dịch an ninh gần đây nhất.

Đơn cử như trường hợp của 
anh Hồ Kiến Quốc (Hu Jianguo), 
một nhà hoạt động ở Thượng Hải, 
người đã từng nói, “Bằng cách bảo 
vệ quyền lợi của mình, chúng ta 
đang đấu tranh cho nền dân chủ 
và quyền tự do, vốn là hy vọng lớn 
nhất trong cuộc đời của chúng ta.”

Anh tiết lộ với The Epoch 
Times hôm 28/09 rằng công an đã 
túc trực trong nhà để xe của anh, 
theo dõi anh cả ngày lẫn đêm, 
trong hai tuần, chỉ để ngăn không 
cho anh đến Bắc Kinh kiến nghị 
lên chính phủ.

Theo anh Hồ, một số người kiến 
nghị khác ở Thượng Hải như cô 
Dương Vĩnh Lan (Yang Yonglan), 
anh Cố Quốc Bình (Gu Guoping), bà 
Bành Diệu Lâm (Peng Miaolin) và 
con gái bà là Bành Tuấn (Peng Jun), 
cũng đang bị cảnh sát giám sát 24/24.

Ông nói: “Tôi đã nói với những 
người cộng sản đó rằng họ đều là 
những kẻ tham quan ô lại và trộm 
cắp, những người cất giữ tiền của 
ở hải ngoại, và ức hiếp người dân. 
Thế là, họ đã cử thêm một vài người 
nữa [đến nhà tôi], thậm chí có một 
chiếc xe tải van đậu ngay bên ngoài 
theo dõi chúng tôi.”

Kể từ năm 2005, số lượng đơn 
khiếu nại hàng năm ở Trung Quốc 
vẫn ở mức cao là 10 triệu, theo một 

cuốn sách năm 2013 có nhan đề 
“Chủ đề Trung Quốc: Kiến nghị, Dân 
chủ, và Pháp quyền” của Nhà xuất 
bản Đại học thành phố Hồng Kông.

Trên thực tế, tổng số đơn khiếu 
nại về cách điều hành của nhà cầm 
quyền lên tới 10.24 triệu lá đơn trên 
toàn quốc vào năm 2000, theo một 
bài nghiên cứu năm 2005 của ông 
Hùng Dịch Hàn (Xiong Yihan), 
một nhà nghiên cứu tại Khoa học 

Chính trị, Đại học Phúc Đán.

Không COVID hay không 
khiếu nại?
Chỉ riêng trong năm 2021, đã có 
hơn 3.8 triệu đơn khiếu nại được 
gửi đến các văn phòng chống tham 
nhũng của nhà nước, Ủy ban Kiểm 
tra Kỷ luật Trung ương, và Ủy ban 
Giám sát Quốc gia.

Nhà cầm quyền cho rằng các 
quan chức tham nhũng ở cấp cơ sở là 
nguyên nhân chính gây ra việc khiếu 
nại trong đông đảo quần chúng.

Để trấn áp nạn tham nhũng, 
các quan chức địa phương đã khởi 
xướng chiến dịch “không có người 
khiếu nại” (zero-petitioners).

Ví dụ, tỉnh Sơn Tây đã thông 
qua sáng kiến   không có người 
khiếu nại vào năm 2020 như một 
trong những nhiệm vụ chính của 
ban thường vụ tỉnh ủy.

Năm nay, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thành phố Tế Nguyên, 
tỉnh Hà Nam, cũng thúc đẩy sáng 
kiến   không khiếu nại này để bảo 
đảm thực hiện đúng chính sách 
zero COVID.

Ông Ngô Thiệu Bình (Wu 
Shaoping), một luật sư nhân 
quyền tại Hoa Kỳ, nói rằng các 
biện pháp kiểm soát hà khắc của 
Trung Cộng đã khiến toàn bộ xã 
hội rơi vào tình trạng căng thẳng 
và lo lắng. Đại dịch chỉ là cái cớ để 
kiểm soát người dân.

Ông cho là Trung Cộng hoàn 
toàn nhận thức được rằng “sự bất 
mãn [tức giận] và phản đối của 
người dân có thể dẫn đến sự sụp đổ 
của chế độ,” ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn 
năm 2009 với Đài Tiếng nói Hoa 
Kỳ, luật sư nhân quyền Giang 
Thiên Dũng (Jiang Tianyong) nói 
rằng sau mấy chục năm kiến nghị, 
cuối cùng nhiều người khiếu nại 
cũng đã “bừng tỉnh”.

Ông nói: “Họ nhận ra không chỉ 
các quan chức cấp cơ sở mới tham 
nhũng, mà họ càng tiếp tục khiếu 
nại lên cấp cao hơn, thì mọi chuyện 
càng trở nên mờ ám hơn.”

Ông Giang, cũng là một nạn 
nhân của Cuộc đàn áp 709, đã bị 
quản thúc tại gia và bị công an theo 
dõi 24/24 kể từ khi ông được trả tự do 
vào năm 2019 sau hai năm ngồi tù.

 
Bản tin có sự đóng góp của Ninh 
Hải Chung và Thường Xuân
Hồng Ân biên dịch

Bắc Kinh bắt giữ 1.43 triệu người trong chiến dịch 
an ninh trước Đại hội Đảng
Tiếp theo từ trang 1

lo ngại sâu sắc.”
Trong tuyên bố của mình, khối 

gồm 27 quốc gia này không nêu rõ 
ai có thể là thủ phạm đứng sau vụ rò 
rỉ. Liên minh Âu Châu cũng không 
nêu danh bất kỳ quốc gia nào.

Một số quan chức chính phủ 
phương Tây cho rằng Nga đứng sau 
vụ việc. Tuy nhiên, Moscow đã phủ 
nhận một cách dứt khoát những 
cáo buộc đó và nói rằng việc phá 
hoại cơ sở hạ tầng của chính mình 
và mất đi một lượng lớn khí đốt tự 
nhiên là vô lý.

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng 
lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera 

đã nói với các phóng viên hôm 29/09 
như sau: “Đó là một hành động có 
chủ đích và theo tôi, nó rất có thể 
liên quan đến các hành động khiêu 
khích liên tục của Điện Kremlin.” 
Bà không cung cấp bằng chứng cho 
tuyên bố của mình.

‘Hành động khủng bố’
Kể từ khi được đưa tin hôm đầu 
tuần 26/09, các vụ rò rỉ từ hai đường 
ống dưới biển đã dẫn đến việc hàng 
triệu tấn khí methane thoát ra. Các 
đường ống hiện không được vận 
hành nhưng vẫn chứa một lượng 
lớn khí methane.

Trước đó, hôm 29/09, phát ngôn 
viên Điện Kremlin Dmitry Peskov 
nói rằng chủ nghĩa khủng bố do 
nhà nước bảo trợ đứng sau các vụ 
phá hoại đường ống.

“Đây trông giống như một loại 
hành động khủng bố nào đó, có thể 
ở cấp nhà nước,” ông Peskov nói với 
các phóng viên, theo hãng thông 
tấn TASS. “Đây là một tình huống 
vô cùng nguy hiểm cần được điều 
tra khẩn cấp.”

Khi được hỏi hôm 28/09 về việc 

liệu Nga có đứng sau các vụ rò rỉ hay 
không, ông Peksov mô tả những cáo 
buộc như vậy là “ngu ngốc một cách 
có thể lường trước được.”

Cảnh báo của NATO được đưa 
ra khi lực lượng tuần duyên Thụy 
Điển xác nhận có vụ rò rỉ thứ tư 
trên các đường ống ngoài khơi miền 
nam Thụy Điển, quốc gia đang trong 
quá trình gia nhập NATO. Các vụ 
rò rỉ đầu tiên trong đường ống dẫn 
từ Nga đến Đức này đã được đưa tin 
hôm 27/09, khiến các công ty năng 
lượng và các chính phủ Âu Châu 
phải tăng cường an ninh.

Nỗi lo về cơ sở hạ tầng năng lượng 
của Âu Châu bị thiệt hại thêm đã 
tăng áp lực lên giá khí đốt tự nhiên 
vốn đã cao ngất ngưởng. Là nhà 
cung cấp chính cho Âu Châu, Nga 
đã ngừng giao hàng hồi đầu năm nay 
để trả đũa các lệnh trừng phạt được 
áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine. 
Hành động đó đã gây ra nỗi đau kinh 
tế lan rộng trên khắp lục địa này.

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

JACK PHILLIPS

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) đã chính thức 

gọi việc gây thiệt hại đến các đường 
ống Nord Stream 1 và 2 là “các 
hành động phá hoại”.

“Tất cả các thông tin hiện có 
đều chỉ ra rằng đây là hậu quả của 
các hành động phá hoại có chủ 
đích, liều lĩnh, và vô trách nhiệm,” 
NATO cho biết trong một tuyên 
bố hôm 29/09. “Những vụ rò rỉ 
này đang gây rủi ro cho việc vận 
chuyển và hủy hoại môi trường rất 
nhiều. Chúng tôi ủng hộ các cuộc 
điều tra đang được tiến hành để xác 
định nguồn gốc.”

Các nhà địa chấn học và các 
quan chức khác cho rằng, các vụ 
nổ có thể là nguyên nhân gây hư 
hại đường ống dẫn khí đốt tự nhiên 
của Nga đến Đức.

“NATO cam kết ngăn chặn và 
chống lại các cuộc tấn công hỗn 
hợp,” Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg viết trên Twitter, đồng 
thời cho biết thêm rằng “vụ phá 
hoại đường ống Nord Stream là mối 

TÂY DƯƠNG

NATO cảnh báo về các vụ ‘phá hoại’ đường ống Nord Stream
SWEDISH COAST GUARD VIA AP

Rò rỉ khí đốt ở Biển 
Baltic từ Nord Stream 
được chụp từ phi cơ 
của Lực lượng Tuần 
duyên Thụy Điển hôm 
27/09/2022.
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Một phụ nữ bỏ lá phiếu 
của mình cho một cuộc 
trưng cầu dân ý tại một 
điểm bỏ phiếu ở Mariupol 
hôm 27/09/2022. 

Công an và nhân viên an ninh kiểm soát đám đông sau lễ thượng cờ mừng Quốc khánh bên cạnh Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm 
Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 01/10/2021.

(Trên) Một người khiếu 
kiện bị công an tại Bắc 
Kinh bắt giữ trong một 
bức ảnh tư liệu.

(Dưới) Xét nghiệm 
COVID-19 tại một điểm 
xét nghiệm  ở Bắc Kinh, 
hôm  04/05/2022.

Tổng thống Nga 
Vladimir Putin đọc diễn 
văn trong buổi lễ chính 
thức sáp nhập 4 khu vực 
của Ukraine mà Quân 
đội Nga chiếm đóng tại 
Điện Kremlin ở Moscow 
hôm 30/09/2022.

Phi cơ Boeing 737 MAX 
đậu tại các cơ sở của 
Boeing tại Phi trường 
Quốc tế Quận Grant ở 
hồ Moses, tiểu bang 
Washington, vào ngày 
17/11/2020.

95 
PHẦN TRĂM

Phi cơ do các nhà sản 
xuất ngoại quốc như 
Airbus và Boeing chế tạo 
được sử dụng cho 95% 
lưu lượng hành khách 
của Nga. 



27NGÀY 07 — 13/10/202226 THẾ GIỚI NGÀY 07 — 13/10/2022

REUTERS
 

TAIPEI — Hôm 29/09, chính 
phủ Đài Loan cho biết họ sẽ 

dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc 
do COVID-19 đối với người nhập 
cảnh từ ngày 13/10 và chào đón 
du khách trở lại, hoàn thành 
một bước quan trọng trong kế 
hoạch mở cửa trở lại với thế giới.

Đài Loan vẫn giữ nguyên một 
số quy định về nhập cảnh và 
cách ly khi đa phần Á Châu đã 
nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn, 
mặc dù hồi tháng Sáu, hòn đảo 
này đã cắt giảm số ngày cần thiết 
phải cách ly đối với du khách từ 
7 ngày xuống còn 3 ngày.

Đài Loan đã ghi nhận 6.3 

triệu ca nhiễm trong nước kể từ 
đầu năm do biến thể Omicron dễ 
lây nhiễm hơn. Đối với hơn 99% 
những người không có hoặc chỉ 
có các triệu chứng nhẹ, chính 
phủ đã nới lỏng các hạn chế theo 
“mô hình Đài Loan mới”.

Phát ngôn viên nội các La Bỉnh 
Thành (Lo Ping-cheng) nói với 
các phóng viên rằng khi toàn dân 
đã được chích ngừa đầy đủ và đại 
dịch đang được kiểm soát, đó là lúc 
biên giới cần được mở cửa trở lại.

Ông cho biết thêm rằng những 
người nhập cảnh vẫn phải theo 
dõi sức khỏe của họ trong khoảng 
thời gian bảy ngày và làm các xét 
nghiệm nhanh, nhưng khách du 
lịch sẽ được phép quay trở lại.

Trước đó, chính phủ cho biết 
họ dự kiến mở cửa trở lại vào 
ngày 13/10.

Một loạt các quy định khác 
đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
29/09, chẳng hạn như dỡ bỏ 
xét nghiệm PCR đối với những 
người nhập cảnh và tiếp tục 
nhập cảnh miễn thị thực cho 
công dân của tất cả các quốc gia 
từng có quy chế đó trước đây.

Trong suốt thời kỳ đại dịch, 
công dân Đài Loan và cư dân 
ngoại quốc không bị cấm xuất 
cảnh và tái nhập cảnh, nhưng 
đã phải cách ly tại nhà hoặc tại 
khách sạn trong tối đa hai tuần.

An Nhiên biên dịch

NEWT GINGRICH
 
Một số cuộc thăm dò 
dư luận mới cho thấy 
Tổng thống (TT) Biden 
và Đảng Dân Chủ 

đang gặp khó khăn – 
và chiến lược của họ cho 

mùa thu này sẽ hoàn toàn vô hiệu.
Các nhà thăm dò dư luận của Đảng 

Cộng Hòa như ông Robert Cahaly, 
ông John McLaughlin, và ông Matt 
Towery đã cảnh báo trong nhiều tháng 
rằng, các cuộc thăm dò chính thức 
trong mùa hè này chỉ đơn giản là sai 
lệch. Các cuộc thăm dò này là sự tiếp 
nối cho một mô hình lâu dài của các 
phương tiện truyền thông tuyên truyền 
ủng hộ cho Đảng Dân Chủ.

Năm 1990, chỉ ba ngày trước cuộc 
bầu cử, một tờ báo thiên tả ở Detroit 
nói rằng ông John Engler kém 19 điểm 
so với thống đốc đương nhiệm của 
Đảng Dân Chủ. Kết quả là ông Engler 
đã giành chiến thắng.

Năm 1994, Tạp chí Time đưa tin 
rằng Đảng Dân Chủ đang đánh bại 
Đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng tuyển 
cử với tỷ lệ 40% so với 35% chỉ một 
tuần trước cuộc bầu cử. Sau đó, Đảng 
Cộng Hòa tại Hạ viện đã giành được 
54 ghế bằng “Hợp Đồng với Hoa Kỳ” 
(“Contract with America”, bản nghị 
trình lập pháp do Đảng Cộng Hòa đưa 
ra trong chiến dịch bầu cử Quốc hội 
năm 1994), và lần đầu tiên họ giành 
được đa số ghế sau 40 năm.

Một phần của sự thay đổi đó đến 
từ việc vận động tranh cử hiệu quả. 
Đầu tháng 09/1978, tôi đứng sau ứng 
viên Đảng Dân Chủ với tỷ lệ 51% so với 
37% (tôi đã vận động tranh cử trong 
năm năm và trước đó đã thất bại hai 
lần). Bảy tuần sau, tôi đã giành được 
tỷ lệ là 54% so với 46%. Thậm chí còn 
có một cú lội ngược dòng lớn hơn xảy 
ra vào năm 1988, khi Phó Tổng thống 
George H.W. Bush kém Thống đốc 
Đảng Dân Chủ Mike Dukakis 19 điểm 
trong tháng Năm. Sau một chiến dịch 
truyền thông vận động tranh cử mạnh 
mẽ nói về việc ông Dukakis thiên tả 
ra sao, người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho 
ông Bush với tỷ lệ 54% so với 46%. Một 
phần tư người Mỹ đã chuyển từ việc 
ủng hộ Đảng Dân Chủ sang ủng hộ 
Đảng Cộng Hòa trong chiến dịch vận 
động tranh cử này.

Quy mô và phạm vi cũng là điều 
khá quan trọng. Các cuộc thăm dò 
quốc gia có thể không đại diện chuẩn 

xác cho đại cử tri đoàn, và các cuộc 
thăm dò trên toàn tiểu bang có thể 
không thể hiện rõ kết quả ở các địa 
hạt bầu cử Quốc hội. Đầu tháng 
10/2016, bà Hillary Clinton chỉ dẫn 
trước 3 điểm trên toàn quốc – và bà 
đang giành được tỷ lệ ủng hộ rất lớn ở 
California và New York (hai trong bốn 
tiểu bang đông dân nhất của chúng ta). 
Giới truyền thông tin rằng bà sẽ trở 
thành tổng thống kế nhiệm. Nhưng 
bà lại không có lợi thế ở các tiểu bang 
cạnh tranh gay gắt (có nghĩa là bà đã 
không thắng được đại cử tri đoàn).

Tuy nhiên, guồng quay tuyên 
truyền của các kênh truyền thông cũng 
có thể gây hiểu lầm. Tháng 10/1994, 
tôi đã tham gia một buổi phỏng vấn 
trên đài phát thanh ở Boise, tiểu bang 
Idaho. Trên đường đi vào, tôi liếc thấy 
dòng nhan đề của một tờ báo viết rằng 
“Đảng Dân Chủ đang giành chiến 
thắng trong cuộc bầu cử”. Tôi đã dành 
cả giờ đồng hồ trên đài phát thanh để 
thắc mắc làm thế nào điều đó có thể 
xảy ra. Tất cả số liệu của chúng tôi cho 
thấy chúng tôi đang giành lợi thế. Cố 
vấn lâu năm Joe Gaylord của tôi đã 
nói với chúng tôi hồi tháng Chín rằng, 
Đảng Cộng Hòa sẽ giành được tối 
thiểu 53 ghế. Dòng nhan đề đó chỉ đơn 
giản là không thể hiểu nổi.

Thật vậy, khi buổi phỏng vấn kết 
thúc, tôi đã cầm tờ báo lên. Hóa ra 
Đảng Dân Chủ đã giành được lợi thế 
trong số những người có thể không bỏ 
phiếu. Đảng Cộng Hòa đang mở rộng 
vị thế dẫn đầu của họ trong số những 
người có khả năng sẽ bỏ phiếu.

Vào mỗi tháng Tám trước khi diễn 

ra các cuộc bầu cử, giới truyền thông 
tuyên truyền thiên tả cố gắng tạo ra 
khung cảnh Đảng Cộng Hòa trông như 
vô vọng. Họ muốn làm mất tinh thần 
của các nhà tài trợ, các tình nguyện 
viên, và thậm chí là cả các ứng cử viên. 
Họ tiến hành các cuộc thăm dò với tất 
cả người Mỹ (hoặc với các cử tri đã ghi 
danh nhưng ít có khả năng trở thành 
cử tri). Những cuộc thăm dò kiểu đó 
vốn dĩ luôn đề cao Đảng Dân Chủ và 
hạ thấp Đảng Cộng Hòa.

Như ký giả Rowan Scarborough của 
The Washington Times đã viết hôm 
26/09, các cuộc thăm dò trong năm 
2020 tệ đến mức thậm chí Trung tâm 
Nghiên cứu Pew còn phải lên tiếng chỉ 
trích các cuộc thăm dò này. Theo Pew: 
“Rõ ràng là các ước tính trên toàn quốc 
và ở nhiều tiểu bang không chỉ sai 
lệch, mà còn đi theo cùng một hướng: 
Những ước tính này ủng hộ ứng cử 
viên Đảng Dân Chủ.”

Lịch sử thiên vị   này đã khiến ký giả 
Elizabeth Stauffer viết trên Tập san 
Phương Tây (The Western Journal) 
hôm 26/09 rằng: “Những Người 
Thăm Dò Ý Kiến Đang Sợ Rằng Họ Sẽ 
Choáng trước Các Cuộc Bầu Cử Giữa 
Kỳ và Đem Lại Cho Đảng Dân Chủ Hy 
Vọng Hão Huyền”. Cô tiếp tục đưa tin 
rằng, “có lý do để tin là những người 
thăm dò lại một lần nữa đánh giá cao 
cơ hội của Đảng Dân Chủ và đánh giá 
thấp cơ hội của Đảng Cộng Hòa. Và 
điều đó khiến một số thành viên của 
Đảng Dân Chủ lo ngại rằng họ có thể 
chứng kiến sự tái diễn của các cuộc 
thăm dò thất bại mà chúng ta đã thấy 
trong những năm 2016 và 2020.”

Viện dẫn các cuộc thăm dò dư luận 
trước bầu cử thất bại cho các Thượng 
nghị sĩ Susan Collins, Lindsey Graham, 
Joni Ernst, Thom Tillis, và Steve 
Daines, cô Stauffer đã chỉ ra một phân 
tích của tờ New York Times cho thấy 
(một cách không có gì đáng ngạc nhiên) 
rằng, “Các ứng cử viên của Đảng Dân 
Chủ tại Thượng viện đang vượt xa kỳ 
vọng tại các địa điểm mà các cuộc thăm 
dò đã đánh giá quá cao ông Biden năm 
2020 và bà Clinton năm 2016.” Tờ New 
York Times cũng tìm thấy “một ‘mối 
liên hệ đồng nhất giữa sức mạnh của 
Đảng Dân Chủ hiện nay và sai sót trong 
thăm dò hai năm về trước.’”

Sau đó, cô Stauffer trích dẫn bài 
viết “Trận chiến cho Thượng viện 
– Dự đoán của RCP” (Battle for the 
Senate – RCP Projection) trên trang 
RealClearPolitics (RCP), mô tả các sai 
lệch trong thăm dò cho các cuộc bầu 
cử trước đó. Khi quý vị kết hợp thêm 
sự thiên vị của giới truyền thông thiên 
tả chống lại Đảng Cộng Hòa, thì Đảng 
Cộng Hòa đang trông khá mạnh.

Những nhà thăm dò chính thống 
thông minh hơn sẽ bắt đầu nhận ra 
rằng họ đang ở trong một tình thế khó 
khăn – và bắt đầu thắt chặt các cuộc 
thăm dò của mình. Việc đó đã xảy ra 
đối với một vài tổ chức.

Sự khác biệt giữa các cử tri đã ghi 
danh và những người có khả năng trở 
thành cử tri đã được ghi nhận trong 
cuộc thăm dò mới nhất của các hãng 
thông tấn Washington Post/ABC. Điều 
này cho thấy tỷ lệ dẫn đầu chung cuộc 
của Đảng Cộng Hòa là chỉ 1% trong số 
các cử tri đã ghi danh (nhưng lại đến 
5% trong những người có khả năng trở 
thành cử tri).

Khi nghĩ về quy mô lợi thế của 
Đảng Dân Chủ ở California, tiểu bang 
đông dân nhất của chúng ta, quý vị có 
thể thấy rằng 5 điểm dẫn trước của 
Đảng Cộng Hòa trên toàn quốc đã trở 
thành một lợi thế lớn đến mức nào tại 
các địa hạt chiến địa. 

Dưới đây là một số ví dụ khác: 
Một cuộc thăm dò gần đây của CBS/

YouGov cũng cho thấy Đảng Cộng Hòa 
đang dẫn trước Đảng Dân Chủ. Nhưng 
cuộc thăm dò này cũng liệt kê rằng nền 
kinh tế là vấn đề lớn nhất đối với các 
cử tri (82%), tiếp đến là lạm phát (76%). 
Trong khi có 59% cử tri cho rằng vấn 
đề phá thai là “rất hệ trọng”.

Cuộc thăm dò của WaPo/ABC cho 
thấy 84% người Mỹ nói rằng nền kinh 
tế là mối quan tâm hàng đầu (76% 
quan tâm đến lạm phát). Hơn nữa, 74% 
số người được hỏi cho biết nền kinh 
tế đang tệ hại dưới thời Tổng thống 
Biden. Chỉ có 24% cho rằng nền kinh 
tế là khả quan.

Cuối cùng, cử tri cũng tin tưởng 
rằng Đảng Cộng Hòa giải quyết các 
vấn đề trọng yếu tốt hơn Đảng Dân 
Chủ – Đảng Cộng Hòa hơn 16 điểm 
trong vấn đề về kinh tế, Đảng Cộng 
Hòa hơn 19 điểm trong vấn đề về lạm 
phát, và Đảng Cộng Hòa hơn 14 điểm 
trong vấn đề giải quyết Tội phạm.

Tất cả những điều này làm tăng 
thêm lợi thế của Đảng Cộng Hòa ở 
các địa hạt mà trang thăm dò dư luận 
FiveThirtyEight xem là cạnh tranh 
nhất. Trên thực tế, lợi thế trong số cử 
tri đã ghi danh ở các địa hạt đó có tỷ lệ 
là 55% thuộc về Đảng Cộng Hòa so với 
34% thuộc về Đảng Dân Chủ. Nếu quý 
vị bỏ ra những người có khả năng trở 
thành cử tri trong các khu vực đó, có 
lẽ thậm chí những nơi ấy còn ủng hộ 
Đảng Cộng Hòa nhiều hơn nữa.

Vì vậy, tôi không có bất kỳ câu hỏi 
nào về việc ai có khả năng giành chiến 
thắng vào tháng 11 sắp tới. Nhưng tôi 
thắc mắc việc các nhà thăm dò ý kiến 
thuộc giới truyền thông chính thống sẽ 
sẵn lòng sai đến mức độ nào.
 
Từ Gingrich360.com

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

Ông Newt Gingrich, một thành viên 
Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện từ 
năm 1995 đến năm 1999 và đã ra tranh 
cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống 
vào năm 2012.

Doanh Doanh biên dịch

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 
điều gì về các cuộc bầu cử giữa kỳ

thông tin cụ thể, và với việc Trung Quốc 
cộng sản đang cố ý bắt đầu một cuộc 
chiến, thật nguy hiểm nếu hy vọng Nhật 
Bản giải quyết mọi thứ theo tốc độ của 
riêng mình.

Người Mỹ, những người gánh vác 
trọng trách lớn nhất trong việc bảo 
vệ khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình 
Dương, cần người Nhật làm những việc 
nhất định trên mặt trận quốc phòng và 
an ninh.

Hoa Thịnh Đốn cần gì?
Nói một cách đơn giản, Hoa Kỳ cần một 
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) có 
thể cùng sát cánh chiến đấu và liên kết 
với quân đội Hoa Kỳ.

Việc này đòi hỏi bốn điều chính (đối 
với sự khởi đầu):

• Một JSDF được tài trợ đầy đủ, được 
trang bị, có đầy đủ binh lính, và có thể 
chiến đấu.

• Một JSDF có thể hoạt động chung – 
hay nói cách khác, các lực lượng trên 
không, trên biển, và trên bộ của Nhật 
Bản có thể hoạt động cùng nhau.

• Khả năng liên minh với các lực lượng Hoa 
Kỳ mạnh hơn, bao gồm một trụ sở hoạt 
động chung giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ tại 
Nhật Bản – thay vì mong đợi sẽ “hỗ trợ 
nước này” khi có điều gì đó xảy ra.

• Khả năng huấn luyện các lực lượng 
Hoa Kỳ tại Nhật Bản (để bảo vệ Nhật 
Bản) mà không bị hạn chế quá mức.

Quân đội Hoa Kỳ và Nhật Bản, chủ yếu 
là theo sáng kiến của chính các nhà lãnh 
đạo cao cấp của họ, đã đạt được một số tiến 
bộ trong vài năm qua – thực hiện nhiều 
cuộc huấn luyện chung hơn theo kiểu thực 
tế hơn, và phần lớn diễn ra ở miền nam, 
nơi có khả năng xảy ra chiến tranh.

Nhưng cần nhiều hơn thế, điều này 
đòi hỏi chính phủ Nhật Bản và những 
người dân kiểm soát JSDF phải chỉ thị và 
đạt được những cải tiến cần thiết.

Cố Thủ tướng Shinzo Abe xứng đáng 
nhận được nhiều công lao vì đã hoàn tất 
việc sửa đổi các hướng dẫn hợp tác quốc 
phòng Mỹ–Nhật và diễn giải lại “hoạt 
động tự vệ tập thể”. Những điều này cho 
phép Nhật Bản đóng một vai trò lớn hơn 
trong nền quốc phòng của mình và trở 
thành một đồng minh hữu ích hơn đối 
với các lực lượng Hoa Kỳ – nếu họ muốn.

Nhưng về những cải tiến cụ thể đối 
với cả năng lực của JSDF lẫn khả năng 
hoạt động của Nhật Bản–Hoa Kỳ, thì ông 
Abe đã chưa hoàn tất. Những người kế 
nhiệm ông đã nói rất nhiều điều đúng 
đắn – nhưng hiện vẫn chưa thấy “kết 
quả cụ thể”.

Dường như không có bất kỳ sự vội 
vã nào – bất chấp mối đe dọa từ chính 
quyền Trung Quốc hiện đã được công 
nhận rộng rãi. Hãy nhớ rằng cái gọi là 
khả năng tấn công, hiện đang là một chủ 
đề nóng ở Nhật Bản, đã được thảo luận 
trong ít nhất 15 năm qua. Và việc xây 
dựng một trạm thay thế cho Trạm Không 
quân Futenma của Thủy quân Lục chiến 
Hoa Kỳ trên Okinawa đã được hứa hẹn 
lần đầu tiên vào năm 1998. Gần 25 năm 

sau mà công trình này vẫn còn rất lâu 
nữa mới hoàn thành.

Người ta không thể đổ lỗi hoàn toàn 
cho người Nhật vì đã không gấp rút. Các 
nhà quản lý liên minh của Hoa Kỳ – dân 
sự và quân sự – chưa bao giờ thực sự thúc 
đẩy mọi thứ và thường nghĩ quá nhiều về 
các lý do vì sao điều gì đó hoặc điều khác 
lại “quá khó” đối với người Nhật.

Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ có 
nhiều ảnh hưởng đến các chính sách 
quốc phòng của Nhật Bản hơn là những 
gì mà các nhà quản lý liên minh có vẻ 
vẫn nghĩ.

Họ có thể nhớ lại lời khuyên mà các 
nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra cho các 
quan chức Mỹ vào khoảng năm 1970, khi 
người Mỹ muốn đặt vĩnh viễn một hàng 
không mẫu hạm tại Căn cứ Hải quân 
Yokosuka ở Nhật Bản.

Thật vậy, đây có lẽ là lời khuyên tốt 
nhất mà Hoa Kỳ từng nhận được về việc 
phối hợp với Nhật Bản trong các vấn đề 
quốc phòng. Một trong những người Mỹ 
có liên quan đã giải thích cho người viết 
chuyện gì đã xảy ra. Ông mô tả nó là một 
quá trình gồm ba bước:

Bước 1: Hội đồng An ninh Quốc gia 
Hoa Kỳ đã quyết định chọn một bến 
cảng nội địa làm nơi đặt hàng không 
mẫu hạm tại Nhật Bản. Nhưng Đại sứ 
quán Tokyo đã do dự và đưa ra lý do: 
“chưa từng được thực hiện ở ngoại quốc 
trước đây,” “Đảng Dân Chủ Tự do (LDP) 
không có toàn quyền quyết định,” “cần 
phải đợi thời điểm thích hợp,” v.v.

Tuy nhiên, một thiếu tá Hải quân 

Hoa Kỳ được bổ nhiệm đến Bộ tư lệnh 
Hải quân tại Yokosuka, Nhật Bản đã đưa 
sếp lớn của mình đến Tokyo trong trang 
phục dân sự để gặp một thành viên LDP 
cao cấp của Quốc hội, người cũng từng là 
một cựu quan chức quốc phòng cao cấp. 
Nhà lập pháp này đã đặt một số câu hỏi.

Sau đó, ông nói: “Chúng tôi hy vọng 
chúng tôi đúng khi cho rằng Hoa Kỳ 
muốn và cần Hiệp ước An ninh Tương 
hỗ Hoa Kỳ–Nhật Bản, nhưng nhu cầu 
của Nhật Bản là hoàn toàn trọng yếu đối 
với an ninh của chúng tôi. Vì vậy, khi quý 
vị thực sự muốn điều gì đó quan trọng, 
đừng hỏi ý kiến   của chúng tôi. Hãy nói 
cho chúng tôi biết những gì quý vị cần 
một cách quả quyết và đừng lùi bước.”

Bước 2: Ông Kakuei Tanaka đã kế 
nhiệm ông Eisaku Sato với cương vị 
thủ tướng. Vào một buổi tối, tại bữa tiệc 
chiêu đãi cộng đồng ngoại giao tại dinh 
thự chính thức của chủ tịch, thành viên 
Quốc hội này đã đề nghị đại sứ Hoa Kỳ 
và phó trưởng phái đoàn tới gặp ông tại 
một căn phòng bên cạnh.

Thành viên Quốc hội đó nói rằng Thủ 
tướng Tanaka là một người tốt, có thể 
quyết đoán, nhưng ông ấy không có kiến   
thức nền tảng tốt về các vấn đề an ninh. 
Thành viên Quốc hội cho biết ông đã 
dạy ông Tanaka về tầm quan trọng của 
liên minh đối với an ninh của Nhật Bản 
và nói với ông ấy rằng Hoa Kỳ có thể có 
mong muốn đặt một hàng không mẫu 
hạm ở Yokosuka.

Thành viên Quốc hội đó còn nói với 
hai người Mỹ này rằng, trước đó cùng 
ngày, thủ tướng đã nói với ông rằng Hải 
quân Hoa Kỳ không cần xin phép Nhật 
Bản để đặt một hàng không mẫu hạm ở 
Yokosuka – nhưng nếu Hoa Kỳ muốn xin 
phép Nhật Bản để làm như vậy, thì Nhật 
Bản sẽ nói “đồng ý”.

Bước 3: Mãi về sau, khi mọi việc 
suôn sẻ, kể cả việc hàng không mẫu hạm 
USS Midway đến Yokosuka hồi tháng 
10/1973, đại sứ quán này mới bắt đầu ghi 
nhận thành tích “của mình” trong việc 
thuyết phục Nhật Bản.

Những “nhà quản lý liên minh” của 
Mỹ ngày nay có thể học hỏi từ điều này, 
mặc dù họ cũng nên nhớ rằng người 

Nhật không phải là những người có thể 
đọc được tâm trí người khác.

Nếu Hoa Kỳ cần một thứ gì đó từ 
Nhật Bản, thì nên nhớ rằng lời khuyên 
hữu ích từ 50 năm trước bao gồm: “Hãy 
nói cho chúng tôi biết quý vị cần gì một 
cách quả quyết và đừng lùi bước.”

Hoa Kỳ có thể nói chuyện trực tiếp 
với Nhật Bản như vậy không?
Tại sao không? Khi triển vọng xung 
đột khu vực đang ở mức nguy hiểm, và 
Hoa Thịnh Đốn đang để các nam và nữ 
quân nhân của mình hy sinh thay cho 
Nhật Bản, tốt hơn là họ nên hỏi trực 
tiếp những gì họ cần từ Nhật Bản để 
ngăn chặn một cuộc chiến tranh hoặc để 
giành được chiến thắng.

Tất nhiên, hãy nói chuyện một cách 
lịch sự như cách quý vị nói với một người 
bạn và làm điều đó một cách lặng lẽ. 
Nhưng phải rất rõ ràng về những gì là 
cần thiết và khi nào. Tất cả chỉ vì sự bảo 
toàn cho cả hai quốc gia. Và chúng ta sắp 
hết thời gian.

Để cho rõ ràng: Thiếu tá Hải quân 
Hoa Kỳ đó, người đã tiến hành công việc 
này, là ông James Auer, một cựu thuyền 
trưởng tàu quét mìn. Sau đó, ông giữ 
chức vụ Giám đốc về các vấn đề Nhật 
Bản thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và 
là giáo sư tại Đại học Vanderbilt trong 
nhiều năm. Ông vẫn là một trong những 
người được kính trọng nhất liên quan 
đến các vấn đề Hoa Kỳ–Nhật Bản.

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

Ông Grant Newsham là sĩ quan Thủy 
quân Lục chiến Hoa Kỳ đã về hưu, một 
cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ, ông đã 
sống và làm việc nhiều năm tại khu vực 
Á Châu/Thái Bình Dương. Ông từng là 
trưởng ban tình báo dự bị của Lực lượng 
Thủy quân Lục chiến Thái Bình Dương, 
và là tùy viên Thủy quân Lục chiến Hoa 
Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo trong 
hai nhiệm kỳ. Ông là thành viên cao cấp 
của Trung tâm Chính sách An ninh.

Thanh Tâm biên dịch

Lời khuyên tốt nhất Hoa Thịnh Đốn từng có về 
quốc phòng Hoa Kỳ–Nhật Bản
Tiếp theo từ trang 1

DREW ANGERER / GETTY IMAGES

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Ohio tại một địa điểm bỏ phiếu ở Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Noor ở Dublin, Ohio,  hôm 03/05/2022.

Hình minh họa biểu tượng của hai đảng chính trị lớn nhất tại Mỹ là Đảng Cộng Hoà (trái) và Đảng Dân Chủ).

Một người được xét nghiệm virus corona (COVID-19) ở Đài Bắc, Đài Loan, hôm 24/05/2022.

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản 
tham gia cuộc tập trận chung mang tên Northern Viper 
17 cùng với Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại khu vực tập 
trận Hokudaien ở Eniwa, trên đảo Hokkaido, Nhật Bản, 
vào ngày 16/08/2017.

CHRIS DORNEY/SHUTTERSTOCK
ANN WANG/REUTERS

Bộ trưởng Quốc 
phòng Nhật Bản 
Nobuo Kishi và Bộ 
trưởng Quốc phòng 
Hoa Kỳ Lloyd 
Austin lắng nghe 
bài quốc ca Nhật 
Bản trong buổi lễ 
tiếp đón long trọng 
tại Ngũ Giác Đài 
ở Hoa Thịnh Đốn 
hôm 04/05/2022.

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/GETTY IMAGES

ĐÀI LOAN

NHẬT BẢN

Đài Loan dỡ bỏ cách ly COVID đối với người nhập cảnh, chào đón du khách trở lại

REUTERS/TORU HANAI
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Ý kiến Độc giả Nếu quý vị muốn gửi một bức thư đến tòa soạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
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The Epoch Times 229 W. 28th St., Fl. 7, New York, NY 10001

Khủng hoảng Fentanyl
Bài báo “Thuốc Chứa Fentanyl Đang 
Lấy Đi Sinh Mạng Thanh Thiếu Niên 
Mỹ,” được phát hành trong ấn bản 
ngày 14–20/09, là một tiết lộ gây sửng 
sốt. Điều này không chỉ đáng buồn mà 
còn rất đáng lo ngại; 100,000 người tử 
vong trong một năm! Chúng tôi không 
xem bất kỳ tin tức từ hãng thông tấn 
lớn nào, nhưng tôi hiểu cuộc khủng 
hoảng này sẽ không được công chúng 
biết đến. Hãng thông tấn One America 
News (OAN), vốn không có nhiều 
người xem, thường xuyên đề cập đến 
vấn đề này.

Tôi thấy rằng giờ đây cô Babcock 
(có con trai Austen đã tử vong vì 
fentanyl) muốn có một cuộc biểu tình 
trước Tòa Bạch Ốc.

Giờ đây, trong năm 2020, các mạng 
tin tức lớn đã có một bản tin đồ họa 
trên truyền hình, cho thấy số ca nhiễm 
và tử vong liên quan đến COVID-19. 
Tại sao các hãng thông tấn đó lại không 
làm như vậy với cuộc khủng hoảng 
fentanyl này?

Hãy để tôi gợi ý lý do tại sao: Nếu họ 
làm vậy, người ta sẽ bắt đầu chất vấn, 
“Điều này đến từ đâu?”

“Từ Mexico qua Trung Quốc 
chăng?” hoặc “Tại sao ông Biden và 
chính phủ của chúng ta không ngăn 

chặn điều này?” hoặc “Ý quý vị là 
chúng ta đang có một biên giới phía 
nam rộng mở ở nhiều nơi?” hoặc “Chà, 
hơn 4 triệu người nhập cư bất hợp 
pháp đã xâm lược chúng ta trong hai 
năm qua?”

Đây chính là những lý do khiến 
chính phủ Tổng thống Biden không 
muốn xem cuộc khủng hoảng này 
giống như cuộc khủng hoảng COVID; 
điều này sẽ phơi bày luận điệu/
chính sách “biên giới rộng mở” của 
ông Biden, vốn không được các hãng 
thông tấn lớn đưa tin nhiều. Tôi chắc 
rằng nhiều người không biết điều gì 
đang thực sự diễn ra và nên ý thức về 
cuộc khủng hoảng này. Đáng buồn 
thay, “nguồn tin tức” không còn như 
vậy nữa (trừ hãng OAN); họ là cơ 
quan ngôn luận cho các luận điệu của 
Đảng Dân Chủ.

Độc giả RICHARD SCHURK
TIỂU BANG WASHINGTON

(Ghi chú: Bài viết “Thuốc Chứa Fentanyl 
Đang Lấy Đi Sinh Mạng Thanh Thiếu Niên 
Mỹ” được đăng trên Epoch Times Tiếng 
Việt số 118.)

Khoản nợ của sinh viên
Bài báo của tác giả Roger L. Simon 
có nhan đề “Việc Xóa Nợ Sinh Viên 
Của Ông Biden Nằm Trong Số Những 
Vụ Gian Lận Mang Tính Đảng Phái 
Lớn Nhất Mọi Thời Đại,” (tựa đề Anh 
ngữ: Biden’s Student Loan Forgiveness 
Among the Greatest Partisan Rip-Offs 
of All Time) thực sự đã khiến tôi chấn 
động. Gia đình tôi thuộc tầng lớp lao 
động. Chúng tôi sống ở một khu phố 
nhỏ thuộc thành phố Los Angeles, 
không xa hoa nhưng cũng chẳng khi 
nào thiếu thốn thực phẩm. Tôi thấy 
mình có một cuộc sống gia đình hạnh 
phúc và mỹ mãn.

Ở trường trung học, điểm số của 
tôi khá tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp, 
tôi chọn theo học trường Cao đẳng 
Thành phố Los Angeles. Đây là một 
trường cao đẳng cộng đồng ở địa 
phương chúng tôi, với học phí chỉ bằng 
một phần nhỏ so với trường Cao đẳng 
Tiểu bang California hoặc Đại học 
California.

Tôi cũng luôn làm việc bán thời 
gian trong khi học cao đẳng. Sau khi 
học xong hai năm tại trường cao đẳng 
cộng đồng, tôi đã nộp đơn ghi danh 
trở thành một sinh viên năm thứ ba 
của trường đại học thuộc hệ thống 
California State thay vì University 

of California, vì học phí tại trường 
California State cũng thấp hơn nhiều. 
Bốn năm sau khi tốt nghiệp trung 
học, tôi lấy bằng cử nhân của trường 
California State College. Những người 
bạn của tôi, đã theo học Đại học 
California hoặc bất kỳ trường đại học 
Ivy League nào ngay sau khi tốt nghiệp 
trung học, cũng đã lấy được bằng cử 
nhân vào cùng thời điểm với tôi – tất 
cả các bằng cấp của chúng tôi đều được 
công nhận như nhau. Sự khác biệt 
duy nhất là tôi trả học phí ít hơn nhiều 
so với họ, và với công việc bán thời 
gian của mình, tôi có thể hoàn thành 
chương trình học đại học mà không 
phải mắc nợ.

Tôi không muốn thấy tiền thuế của 
mình được dùng để chi trả cho các 
khoản nợ của bất kỳ “những kẻ lười 
biếng” nào. Ở Los Angeles, chúng tôi 
không sống ở khu Beverly Hills vì nó 
vượt quá ngân sách của gia đình chúng 
tôi. Chúng tôi không đòi hỏi phải sống 
ở Beverly Hills và để người nộp thuế 
phải trả tiền thuê nhà cho chúng tôi.

Tôi thấy việc xóa nợ vay sinh viên 
cũng đáng lo ngại không kém.

Độc giả PAUL MALEVITZ
TIỂU BANG FLORIDA

Chỉ khi chúng ta thay 
đổi định nghĩa về ‘Đàn 
ông’ và thực hiện một số 
phẫu thuật đầy tranh cãi
PETER WEISS

 

Gần đây, một người bạn tốt 
của tôi và là người phụ trách 
một chuyên mục nổi tiếng, 
được kính trọng của quốc 

gia, đã yêu cầu tôi giải thích điều gì 
sẽ xảy ra nếu đàn ông thực sự có thể 
mang thai. Anh muốn một lời giải 
thích y học thực sự. Khi tôi bắt đầu 
suy nghĩ về điều này nhiều hơn, tôi 
nhớ đến bộ phim năm 1994 của tài 
tử Arnold Schwarzenegger và Danny 
DeVito có nhan đề là “Junior”.

Trong bộ phim này, diễn viên 
Arnold vào vai một nhà khoa học 
người Mỹ gốc Áo, người đã phát minh 
ra một loại thuốc hỗ trợ sinh sản mới 
“Expectane”. Trong bộ phim, loại thuốc 
này không được FDA chấp thuận, 
nhưng Arnold đã quyết định thử 
nghiệm trên chính thân thể của mình. 
Anh ta được cấy trứng do một nhà khoa 
học khác (Emma Thompson) hiến tặng. 
Bác sĩ Danny Devito đóng vai một bác 
sĩ sản khoa, đã mổ lấy thai “Junior”. Vì 
vậy, chúng ta có bằng chứng rằng một 
người đàn ông thực sự có thể mang thai 
và sinh con, ít nhất là ở Hollywood. 

Người bạn của tôi không phải là 
người đầu tiên đặt ra câu hỏi này, và 
Hollywood cũng không phải là nơi đầu 
tiên đưa ra một câu trả lời khó hiểu.

Bà Aimee Arrambide, giám đốc điều 
hành của AVOW (một nhóm phá thai ở 
Texas cho rằng “chế độ phụ hệ và quyền 
thượng đẳng của người da trắng” đứng 
đằng sau các chính sách ủng hộ sự 
sống) gần đây đã làm chứng trước quốc 
hội. Một nghị sĩ hỏi rằng: “Bạn có tin 
rằng đàn ông có thể mang thai và phá 
thai không?” và bà đã trả lời “Có.”

Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình 
luận chính trị nào. Mặc dù, điều này 
đầy cám dỗ, nhưng vai trò của tôi là 

một bác sĩ và tôi sẽ cố gắng giữ vững 
lập trường trong suốt bài viết này.

Chúng ta hãy cùng đi sâu vào 
vấn đề này. Câu trả lời rất đơn giản 
là không một nam giới nào có thể tự 
mình mang thai về mặt sinh học. Đó 
là điều bất khả thi về mặt khoa học. 
Cũng như không một phụ nữ sinh học 
nào có thể tự mình thụ thai một cách 
tự nhiên.

Vậy có thể cấy phôi vào cơ thể nam 
giới được không. Về mặt kỹ thuật, câu 
trả lời là có, nhưng đó sẽ là một thảm 
họa cho cả người nam đó và phôi thai.

Thụ thai thông thường là gì?
Tiến trình mang thai bình thường bắt 
đầu bằng từ sự thụ tinh khi tinh trùng 
gặp trứng trong ống dẫn trứng. Ống 
dẫn trứng là một bộ phận của người 
phụ nữ, giữ vai trò gắn kết tử cung (dạ 
con) với vùng bên ngoài xung quanh 
buồng trứng.

Đầu loa ra cuối ống dẫn trứng phủ 
quanh buồng trứng. Khi người phụ nữ 
rụng trứng, noãn (trứng) sẽ rơi vào vòi 
loa và đi xuống theo ống dẫn trứng. Khi 
đến giữa đường, trứng sẽ gặp tinh trùng 
(theo đường âm đạo để đi qua tử cung) 
và được thụ tinh. Sau khi thụ tinh, “hợp 
tử” mới sẽ di chuyển xuống sâu hơn 
trong ống dẫn trứng và trở lại tử cung 
để làm tổ và phát triển thành thai nhi.

Đó là tiến trình sinh lý bình thường 
ở người.

Khi hợp tử làm tổ và phát triển 
ở các bộ phận khác, chẳng hạn như 
trong buồng trứng, ống dẫn trứng, 
hoặc thậm chí là ruột, hiện tượng này 
được gọi là thai ngoài tử cung (vị trí 
bất thường).

Mang thai ngoài tử cung là trường 
hợp cấp cứu và có thể đe dọa tính 
mạng nếu không được nhận biết và 
điều trị. Phôi thai sống sẽ phát triển và 
lớn lên gấp nhiều lần tại vị trí làm tổ 
bất thường và gây chảy nhiều máu, do 
đó cần phải cấp cứu y tế. Tôi đã chứng 
kiến một ca chửa ngoài tử cung vỡ 
với hơn một lít máu (một người bình 
thường có tổng cộng gần sáu lít máu) 
trong bụng.

Đây là vấn đề lớn nhất và rõ ràng 
nhất đối với một “người đàn ông” 
mang thai. Đàn ông không có tử cung 
nên không có cách nào để họ mang 
thai một cách an toàn, bất kỳ vị trí nào 
khác đều sẽ là một thảm họa.

Điều đó có thể khắc phục được 
không, và giải pháp đưa ra là một can 
thiệp y tế hiệu quả hay chỉ là một sản 
phẩm của khoa học? Một việc nào đó 
không nhất thiết phải được thực hiện 
chỉ vì chúng ta có khả năng làm như 
vậy. Liệu rằng điều này có đúng với 
câu “trên tất cả, lương y như từ mẫu”?

Cấy ghép tử cung đã được thực hiện 
ở những phụ nữ AUFI (vô sinh tuyệt 
đối do yếu tố tử cung). Người ta cũng 
có thể đặt ra câu hỏi liệu đây có phải 
là phương pháp điều trị y học tốt hay 
không, vì hiện nay đã có thụ tinh trong 
ống nghiệm, vốn có thể khắc phục các 
yếu tố thụ tinh và thậm chí liên quan 
đến người mang thai hộ. 

Đã có những ca sinh thành công 
do cấy ghép tử cung thành công. Theo 
một đánh giá trên Tập san Current 
Opinion in Organ Transplantation 
năm 2018, hơn 42 ca cấy ghép tử cung 
đã được thực hiện trên toàn thế giới, 
với mười hai ca sinh thành công. 
Chúng tôi chỉ nói về những phụ nữ [có 
cấu tạo sinh học tự nhiên] trong những 
trường hợp này.

Tử cung có thể cấy ghép vào cơ thể 
nam giới, hoặc người chuyển giới từ 
nam sang nữ hay không? Về mặt kỹ 
thuật là có, nhưng một lần nữa tôi cần 
nhắc lại rằng chỉ vì bạn có thể làm 
điều gì đó, không có nghĩa đó là một ý 
tưởng hay. Liệu tôi có đang [giữ vững 
lập trường] của mình không?

Khung chậu của nam giới rất khác 
so với của nữ giới; điều này có thể dễ 
dàng phân biệt khi khám nghiệm tử 
thi. Ngoài sự khác biệt về mạch máu, 
[để đàn ông mang thai], cần cấy ghép 
âm đạo hoàn chỉnh cho người nhận là 
“nam giới mới sinh” để nối với tử cung 
và cổ tử cung mới, cũng như cắt bỏ 
toàn bộ cơ quan sinh dục nam.

“Sự gắn kết” mới này là không 
“bình thường”. Âm đạo sinh học của 
phụ nữ mang một biểu mô da hoàn 
toàn khác mà cấy ghép âm đạo không 
thể bắt chước, vì vậy có thể dẫn đến 
nhiều vấn đề.

Giải pháp duy nhất sẽ là cấy ghép 
âm đạo sinh học của phụ nữ cùng lúc 
với cấy ghép tử cung. Tôi thậm chí còn 
chưa đề cập đến các loại thuốc thải 
ghép cần dùng suốt đời cũng như các 
cấu trúc hỗ trợ cần thiết cho tử cung 
mới, thứ mà một nam giới sinh học 
không có.

Trong một bài nghiên cứu trên Tập 
san Sản phụ khoa Vương quốc Anh, 
một tập hợp các học giả, nhà nghiên 
cứu, và bác sĩ phụ khoa đã lập luận 
ủng hộ việc cấy ghép tử cung cho phụ 
nữ chuyển giới, ngay cả khi biết tất cả 
các rủi ro liên quan. 

Đây là nơi mà chính trị đi trước 
những lợi ích y học, hoặc thậm chí rủi 
ro trong y học. Quay trở lại với câu hỏi 
được đưa ra trong tiêu đề của bài viết 
này, cách duy nhất để một người đàn 
ông có thể mang thai tự nhiên là thay 
đổi định nghĩa về đàn ông. Và đó là 
những gì đang được thực hiện.

Tôi đối xử với tất cả bệnh nhân đều 
như nhau, gồm cả dị tính, đồng tính 
nam, chuyển giới, đồng tính nữ, tôn 
giáo, vô thần, tự do, bảo thủ. Là một 
bác sĩ, tôi không có vấn đề gì với niềm 
tin của bất kỳ ai, miễn là tôi không bị 
yêu cầu làm tổn hại bệnh nhân.

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

Thiên Vân biên dịch

Quan điểm của một bác sĩ:
Đàn ông có thể mang thai?

SHUTTERSTOCK

Chúng ta có 
bằng chứng rằng một 
người đàn ông thực sự 
có thể mang thai và 
sinh con, ít nhất là ở 

Hollywood.

là Belarus. Rốt cuộc, đất nước không giáp 
biển ở Đông Âu này được cai trị bởi ông 
Alexander Lukashenko, một nhà độc tài 
là bằng hữu thân thiết với một nhà độc tài 
khác tên là Tập Cận Bình.

Còn Hy Lạp thì sao? Vâng, Hy Lạp, 
cái nôi của nền văn minh phương Tây. 
Một bài viết gần đây của Politico đã vẽ 
nên một bức tranh khá ảm đạm về đất 
nước được biết đến với những bãi biển 
tuyệt đẹp và những bữa tiệc bất tận này. 
Hy Lạp đang nhanh chóng trở thành 
một quốc gia đồng nghĩa với sự cai quản 
quá mức của chính phủ toàn trị. Nếu 
nghi ngờ, quý vị chỉ việc hỏi bất kỳ ký 
giả nào đang cố gắng đưa những câu 
chuyện trung thực, khách quan về đất 
nước này.

Việc đàn áp các ký giả bắt đầu từ hơn 
một thập niên trước, khi Hy Lạp bị suy 
sụp kinh tế nghiêm trọng. Sự thiếu trách 
nhiệm của những người được ủy quyền 
đã dẫn đến sự sụp đổ của Hy Lạp, và các 
lãnh đạo đã lúng túng. Điều cuối cùng 
họ muốn nhận chịu là bị xát thêm muối 
vào vết thương chưa lành của mình, vì 
vậy giới tinh hoa đã cố gắng ngăn các ký 
giả Hy Lạp đưa tin về một trong những 
câu chuyện quan trọng nhất vào cuối 
những năm 2000. Gần đây hơn, khi đất 
nước này bị tàn phá bởi những tác động 
của đại dịch COVID-19, một lần nữa các 
ký giả phải đối mặt với những lời đe dọa 
từ các vị lãnh đạo ấy.

Theo chỉ số tự do báo chí quốc tế gần 
đây nhất của Tổ chức Phóng viên Không 
Biên giới (RSF), Hy Lạp là quốc gia đứng 
thứ 108 trên thế giới đối với nghề ký giả. 
Đó là vị trí thấp nhất của bất kỳ quốc 
gia thành viên Liên minh Âu Châu nào. 
Hai năm trước, Hy Lạp được xếp hạng 
cao hơn 38 bậc. (Trong trường hợp quý 
vị đang thắc mắc, Na Uy đã chiếm vị trí 
hàng đầu trong báo cáo RSF; trong khi 
đó, Hoa Kỳ được xếp ở vị trí thứ 42).

Khá kỳ lạ là, thứ hạng kém cỏi của 
Hy Lạp đã không ngăn được việc chính 
phủ Hy Lạp đưa ra một đạo luật nhằm 
mục đích hạn chế thông tin sai lệch. Tuy 
nhiên, trên thực tế, luật mới này ít giải 
quyết vấn đề thông tin sai lệch và lại chú 
ý nhiều hơn vào việc cưỡng chế và kiểm 
soát. Các ký giả và đài truyền hình bị 
xác định là những người tuyên truyền 
“tin tức giả mạo” giờ đây thấy mình bị đe 
dọa, bị tấn công, và bị điều tra. Thậm chí 
một số người còn bị đẩy vào chốn lao tù.

Quý vị có thể nghĩ tới bất kỳ quốc gia 
nào khác săn đuổi các ký giả của mình 
theo cách tương tự không? Tất nhiên là 
quý vị có thể.

Ở Trung Quốc – một quốc gia đứng ở 

vị trí thứ 175 trong báo cáo RSF – các ký 
giả thường bị vây bắt và “biến mất”. Nếu 
bản báo cáo này là một ví dụ để có thể 
từ đó mà suy luận, thì phương pháp bắt 
bớ và truy tố các ký giả như của Trung 
Quốc tăng khí thế. Điều này đưa chúng 
ta trở lại với Hy Lạp. Thật trớ trêu khi 
nơi khai sinh ra nền dân chủ giờ đây lại 
là một trong những đồng minh thân cận 
nhất của Trung Quốc cộng sản.

Hồi tháng 10 năm ngoái, khi một 
số quốc gia Âu Châu chỉ trích cách đối 
xử của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô 
Nhĩ ở Tân Cương, chính phủ Hy Lạp 
đã chọn im lặng. Sự im lặng đó nói lên 
rất nhiều điều. Trên thực tế, mối quan 
hệ của Trung Quốc và Hy Lạp đã có từ 
nhiều năm trước. Trung Quốc đã đầu tư 
rất nhiều vào cơ sở hạ tầng của Hy Lạp. 

Về căn bản, Trung Quốc kiểm soát cảng 
Piraeus, cảng biển chính của Athens 
nằm ở vị trí chiến lược giữa Á Châu và  
Âu Châu.

Như hãng thông tấn Thời báo Hoàn 
Cầu (Global Times) của nhà nước Trung 
Quốc đã háo hức nhắc nhở chúng ta, 
năm 2022 là một năm đặc biệt đối với 
mối bang giao Trung Quốc–Hy Lạp. Đến 
nay đã tròn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập 
bang giao giữa Trung Quốc và Hy Lạp. 
Theo bản tin này, kể từ năm 1972, “hai 
nước đã xây dựng một tình bằng hữu và 
hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, 
trong đó có đầu tư, thương mại, du lịch, 
và văn hóa.”

Năm 2006, hai nước đã ký Hiệp định 
Đối tác Chiến lược Tích hợp. Sau đó, 
vào năm 2018, Hy Lạp đã trở thành một 

thành viên của Sáng kiến   Vành đai và 
Con đường của Trung Quốc (hay còn 
gọi là “Một Vành đai, Một Con đường”). 
Được biết, Hy Lạp có nguyện vọng trở 
thành trung tâm chính giữa Á Châu và 
Trung Âu.

Như tờ Trung Quốc Nhật Báo (China 
Daily), một hãng thông tấn khác do 
ĐCSTQ hậu thuẫn, gần đây đã lưu ý, 
Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều vào 
ADMIE (còn được gọi là Nhà vận hành 
Truyền tải Điện Độc lập, hay IPTO) – 
một công ty chủ yếu là vận hành, kiểm 
soát, và duy trì lưới điện của Hy Lạp. 
State Grid Corp. của Trung Quốc, một 
công ty tiện ích quốc doanh kinh doanh 
điện, đang sở hữu một tỷ lệ cổ phần lớn 
trong ADMIE.

Ngân hàng dường như là một lĩnh vực 
khác mà Trung Quốc quan tâm. Năm 
2019, Ngân hàng Trung Quốc (Bank 
of China), một ngân hàng quốc doanh 
có trụ sở chính ở trung tâm thủ đô Bắc 
Kinh, đã thành lập cơ sở tại Athens. 
Điều thú vị là ngân hàng này cũng hoạt 
động ở các quốc gia bao gồm Úc, New 
Zealand, Đức, Vương quốc Anh, Pháp, 
Canada, và thậm chí là cả Hoa Kỳ.

Hồi tháng Tư, khi được hỏi liệu ông 
có lo ngại về sự quan tâm ngày càng tăng 
của Trung Quốc đối với đất nước mình 
hay không, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos 
Dendias tỏ thái độ hoàn toàn trái ngược 
với sự lo ngại. Ông nhấn mạnh, tất cả 
các khoản đầu tư của Trung Quốc đều 
tuân thủ các quy tắc của EU. Nhưng 
tuân thủ các quy tắc [hay không] không 
phải là vấn đề, thưa ông Dendias.

Mọi công dân Hy Lạp đều nên lo 
ngại về thực tế rằng Hy Lạp đang nhanh 
chóng trở thành con rối do Bắc Kinh 
điều khiển. Trên thực tế, mọi công dân 
Âu Châu nên lo ngại về việc này. Hy Lạp 
là một cửa ngõ vào Âu Châu. Sự xâm 
nhập của Trung Quốc bắt đầu từ Hy Lạp, 
nhưng sự xâm nhập này sẽ kết thúc ở 
đâu? Chẳng có nơi nào tốt lành cả. Tôi 
hình dung vây.

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

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

Vân Du biên dịch

Hy Lạp đang nhanh chóng trở thành Trung Quốc của Âu Châu
Tiếp theo từ trang 1

ORESTIS PANAGIOTOU/AFP/GETTY IMAGES

Quang cảnh các nhà kho cũ ở cảng Piraeus của Hy Lạp, nơi sẽ được chuyển thành khách sạn 5 sao, vào ngày 
18/10/2018. Đại công ty vận tải Cosco của Trung Quốc đã biến cảng này thành một trung tâm giao thông nhộn nhịp.

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thăm khu vực ga container của công ty 
Trung Quốc Cosco ở cảng Piraeus, Hy Lạp, vào ngày 11/11/2019.

LOUISA GOULIAMAKI/AFP/GETTY IMAGES
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Bạn không bao giờ 
được duỗi thẳng đầu 
gối khi thực hiện bất kỳ 
môn tập luyện nào.

Đau bên trong hoặc bên ngoài 
đầu gối của bạn thường là do 
bàn chân của bạn xoay vào 
trong hoặc ra ngoài.

Nếu một hoặc cả 
hai đầu gối bị đau 
khi bạn đạp xe, 
hãy tiếp tục đặt 
câu hỏi cho đến 
khi bạn tìm được 
giải pháp. 

GABE MIRKIN

Có thời điểm cứ ba người đi xe đạp thì có 
một người bị đau đầu gối nghiêm trọng 
(theo Am J Sports Med, 2010 Dec; 38 (12): 
2494-501). Triệu chứng này thường xảy 
ra khi bạn làm quen với một chiếc xe đạp 
mới, khi bạn quay lại đạp xe sau một thời 
gian dài gián đoạn, hoặc khi bạn đang 
cố gắng tăng cường độ hoặc đoạn đường 
đạp xe. Nếu đầu gối bắt đầu đau khi bạn 
đang đạp xe, hãy ngừng lại và cố gắng 
tìm ra nguyên nhân.

Nguyên nhân phổ biến nhất khiến 
người đi xe đạp đau đầu gối là do yên xe 
cao quá nên bạn phải duỗi thẳng đầu gối 
khi bàn đạp xuống mức thấp nhất. Bạn 
không bao giờ được phép duỗi thẳng 
hoàn toàn đầu gối khi thực hiện bất kỳ 
môn tập luyện nào, đặc biệt là đi xe đạp 
hoặc chạy. Nếu đặt yên xe quá thấp, bạn 
sẽ gập đầu gối quá mức và có nguy cơ cao 
bị đau mặt sau đầu gối. 

Các nguyên nhân phổ biến khác của 
chứng đau đầu gối là do luyện tập quá 
sức, đặt yên xe quá xa về phía trước 
hoặc phía sau, không gắn đinh giày vào 
đế giày đúng cách [để bám vào bàn đạp 
đúng chỗ], hoặc chiều dài cán gắn vào ổ 
dĩa xe dài hoặc ngắn quá.

Độ cao yên xe
Đặt yên xe sao cho đầu gối của bạn co một 
góc khoảng 20 đến 30 độ khi bàn đạp ở 
mức thấp nhất và không quá 70 đến 80 độ 
khi bàn đạp ở mức cao nhất. Vùng ‘ball of 
the foot’ [nơi hay có cục chai tròn dưới bàn 
chân, có 5 ball tương ứng 5 ngón chân và 
cách ngón chân khoảng 3-5 cm] của bàn 
chân phải đặt lên trục giữa của bàn đạp.

• Khi yên đặt quá cao: bạn có thể cảm 
thấy đau bên trong đầu gối, ở bên đầu 
gối (dải chậu chày), lưng giữa của đầu 
gối (gân pes anserinus) hoặc lưng bên 
(cơ nhị đầu đùi) của đầu gối.

• Khi đặt yên quá thấp: đầu gối gập quá 
mức khiến xương bánh chè cọ xát vào 
xương đùi – xương dài nhất của cẳng 
chân của bạn.

Khoảng cách từ yên xe đến tay lái 
Khi ngồi trên yên xe, bạn có thể chạm 
vào thắng tay với cùi chỏ hơi cong và thả 
lỏng. Bạn có thể hơi nghiêng người về 
phía trước, nhưng bạn không cần phải 
dịch người về phía trước hoặc lùi lại trên 
yên. Di chuyển yên của bạn ra phía sau 

Đau đầu gối 
khi đạp xe: 
Nguyên nhân 
và cách
khắc phục 

Cuốn sách quý truyền cảm hứng cho toàn thế giới

Chứng trầm cảm của tôi đã cải thiện đáng kể nhờ tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Tysan Dolnyckyj
HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ HÌNH

Điều khiến Pháp Luân Công khác biệt so với 
các môn khí công và thiền định khác là một hệ thống 
nguyên lý đạo đức – chân, thiện, và nhẫn – rõ ràng là 
có nguồn gốc từ nhà Phật.
Ông Arthur Waldron
GIÁO SƯ VIỆN LAUDER, ĐẠI HỌC PENNSYLVANIA

Pháp Luân Công đã dạy tôi biết quan tâm đến 
người khác và cải thiện các mối quan hệ của tôi qua 
việc giải quyết mâu thuẫn một cách xây dựng. [...] 
Pháp môn này đã đem lại cho tôi một trạng thái an 
nhiên tự tại, tinh thần minh mẫn đáng kinh ngạc, và 
không còn căng thẳng.
Cô Shlyu Zhou
TIẾN SĨ, HOA KỲ

Là một nhạc công, môi trường xung quanh tôi 
không phải là môi trường lành mạnh. Nhưng từ khi 
tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chỉ trong một 
tháng, tôi đã từ bỏ hết những cám dỗ xung quanh, 
rượu bia và ma túy.
Ông Sterling Campbell
NGHỆ SĨ TRỐNG, HOA KỲ

Quả thực tôi đã đích thân trải 
nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu. Bất kể 
kinh nghiệm của quý vị là gì, quý vị có 
xuất thân thế nào, hay quý vị sinh ra 
ở quốc gia nào, thì quý vị cũng sẽ đều 
được thọ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Martin Rubenis
VẬN ĐỘNG VIÊN OLYMPIC

huyển Pháp Luân là cuốn sách chính của 
Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại 
Pháp). Cuốn sách đưa ra lý giải sâu sắc về 

những nguyên lý thâm sâu là Chân, Thiện, và Nhẫn. 
Cuốn sách đề cập đến một khái niệm từ lâu đã bị 
lãng quên, “tu luyện”; nguyên nhân căn bản của 
bệnh tật, nghiệp lực; cũng như tầm quan trọng của 
việc đề cao tâm tính trên con đường tu luyện hướng 
đến viên mãn và hơn thế nữa.

Cuốn Chuyển Pháp Luân là một trong những 
quyển sách bán chạy nhất ở Trung Quốc vào 
những năm 1990, và đã được chuyển ngữ sang hơn 
40 thứ tiếng. Mời quý vị tìm hiểu lý do quyển sách 
này nhận được sự mến mộ của hàng chục triệu 
người tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới!

C

MUA NGAY   tại FaYuanBooks.com

hoặc về phía trước để khi bạn ngồi trên 
đó, mỏm củ xương chày của bạn (chỗ 
phồng của cẳng chân ngay dưới đầu gối) 
thẳng hàng với ‘ball of the foot’ khi bàn 
đạp ở vị trí thuận lợi nhất.

• Khi yên đặt quá xa về phía sau: bạn có 
thể cảm thấy đau ở phía bên của đầu 
gối (dải chậu chày) hoặc phía sau đầu 
gối (gân hamstring).

• Khi yên đặt quá xa về phía trước: bạn 
có thể cảm thấy đau ở chỏm đầu gối 
phía trước (khớp xương bánh chè), 
gân ngay trên chỏm đầu gối (cơ tứ 
đầu) hoặc gân ngay dưới chỏm đầu gối 
(xương bánh chè).

Vị trí bàn đạp 
Đau bên trong hoặc bên ngoài đầu gối 
của bạn thường là do bàn chân của bạn 
xoay vào trong hoặc ra ngoài.

• Xoay quá sâu vào trong có thể gây đau 
ở bên ngoài chân ở đầu gối.

• Xoay ghế quá xa ra ngoài có thể gây 
đau và căng bên trong đầu gối.

Tra dầu vào ổ đinh (cleat bolts) và gắn 
đinh (cleats) vào giày xe đạp. Hãy bảo đảm 
rằng phần giữa phía trước của đinh được 
đặt chính giữa phần đế đinh. Đặt vị trí 
xoay trước–sau của bộ đinh bám bàn đạp 
sao cho khi chân bạn đặt vào bàn đạp, trục 
chính của bàn đạp sẽ ở ngay phía sau quả 
ball của ngón chân cái và ngay phía trước 
quả ball của ngón chân út của bạn. Siết 
chặt các ốc đinh. Kẹp vào và đạp xe xung 
quanh sao cho đôi chân của bạn cảm thấy 
thoải mái trên bàn đạp. Nếu bạn không 
cảm thấy thoải mái, hãy yêu cầu sự giúp 
đỡ từ cửa hàng xe đạp của bạn hoặc những 
người đi xe đạp có kinh nghiệm khác.

Chiều dài giò dĩa xe đạp 
Giò dĩa xe quá dài khiến đầu gối bạn gập 

quá mức khi bàn đạp ở trên và duỗi thẳng 
quá mức khi bàn đạp ở phía dưới. Bạn có 
thể cảm thấy đau ngay tại khớp gối.

Tìm nguyên nhân gây đau đầu gối
Bạn hoàn toàn có thể tự làm việc này 
nhưng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có 
bạn bè giúp đỡ. Có thể mất vài ngày vì với 
mỗi lần thay đổi, bạn sẽ cần phải đạp xe 
một lúc để xem đầu gối của mình có hết 
đau hay không. 

Đầu tiên, điều chỉnh độ cao yên xe của 
bạn: Ngồi trên yên trong đôi giày đạp xe 
của bạn với gót chân của bạn trên bàn đạp. 
Đạp từ từ về phía sau. Chiều cao ghế vừa 
phải khi đầu gối của bạn duỗi thẳng ở dưới 
cùng của vòng tròn bàn đạp mà không 
cần phải đung đưa trên ghế để giữ cho 
gót chân của bạn tiếp xúc. Khi bạn ở độ 
cao này, bạn sẽ phải gập đầu gối từ 20 đến 
30 độ khi bàn đạp ở dưới thấp. Di chuyển 
yên lên hoặc xuống cho đến khi bạn đạt 
được điều này. 1/4 inch (6.5mm) đã có thể 
tạo ra sự khác biệt cho đầu gối của bạn.

Nếu thay đổi chiều cao ghế không làm 
giảm cơn đau, hãy thử các thay đổi khác 
được liệt kê ở trên. Bạn có thể “tiếp tục 
ngồi” trên cái yên xe không thoải mái, 
nhưng cố gắng “kiên trì đạp xe với” đầu gối 
bị đau sẽ chỉ dẫn đến chấn thương đầu gối 
nghiêm trọng hơn. Nếu một hoặc cả hai đầu 
gối bị đau khi bạn đạp xe, hãy tiếp tục đặt 
câu hỏi cho đến khi bạn tìm được giải pháp. 

Hãy tìm trợ giúp từ những tay đua có 
kinh nghiệm hơn, cửa hàng xe đạp tại 
địa phương của bạn hoặc thợ sửa xe đạp 
chuyên nghiệp. Một bộ trang bị cho xe 
đạp có thể khiến bạn mất vài trăm đô la, 
nhưng rất xứng đáng cho những người đi 
xe đạp nghiêm túc, đặc biệt nếu bạn đang 
mua một chiếc xe đạp mới.

Bài báo này được xuất bản lại từ 
DrMirkin.com
Thu Anh biên dịch

DARCY LAWREY/PEXELS

SHUTTERSTOCK

ALL PHOTOS BY SHUTTERSTOCK

Quít nói chung ngọt 
hơn các loại trái cây họ 
cam quít khác, với một 
lớp vỏ màu cam tươi 
sáng, dễ lột. 

Quít có chứa một 
hợp chất không 
chỉ giúp ngăn 
ngừa béo phì mà 
còn bảo vệ cơ thể 
không bị bệnh 
tiểu đường loại 2. 

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

CHAUSON PHARMACY

9029 McFadden Ave, Westminster, CA 92683
(657) 334 – 7087

• Thứ 2 đến thứ 6 : 10 AM – 6 PM
• Thứ 7 : 10 AM – 2 PM
• Chủ nhật : Nghỉ

• Bán thuốc theo toa (Prescription) và không theo toa (OTC).
• Có đầy đủ các loại thuốc.
• Giúp quý vị gọi Bác Sĩ và chuyển toa dễ dàng, nhanh chóng.
• Nhận hầu hết các loại bảo hiểm Medicare và Medi-Cal.
• Có giá đặc biệt cho quý khách không có bảo hiểm.
• Giao thuốc tận nhà, miễn phí.
• Có quà tặng cho khách mới và đơn thuốc mới.
• Có Thử Covid-19 nhanh (Antigen) và PCR

Kính mời Quý Khách

Dược sĩ có nhiều kinh nghiệm và sẽ tận tâm giúp đỡ, trả lời 
những thắc mắc về sức khoẻ và thuốc cho quý vị.

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

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

tăng cân bình thường. Ngoài ra, những 
con chuột này nhạy cảm hơn với insulin 
[khả năng các tế bào của cơ thể sử dụng 
glucose trong máu hiệu quả hơn, làm 
giảm lượng đường trong máu].

Theo các nhà nghiên cứu, nobiletin 
đã được chứng minh là có khả năng ngăn 
chặn sự tích tụ chất béo trong gan bằng 
cách kích thích các gene liên quan đốt 
cháy chất béo dư thừa và ức chế các gene 
chịu trách nhiệm sản xuất chất béo.

Các tác giả tuyên bố những con 
chuột về căn bản đã được bảo vệ không 
bị chứng béo phì. Trong các nghiên cứu 
dài hạn, nobiletin cũng giúp cho động vật 
không bị chứng xơ vữa động mạch. Họ 
mong muốn có thêm nhiều nghiên cứu 
trong tương lai để xem liệu nobiletin có 
thể cung cấp một phương pháp điều trị 
thích hợp cho hội chứng chuyển hóa và 
các vấn đề liên quan ở người hay không.

Các nghiên cứu trước đây của cùng 
nhóm tác giả đã thu hút sự chú ý của 
cộng đồng quốc tế với việc phát hiện ra 
naringenin (một chất flavonoid trong 
bưởi). Naringenin cung cấp khả năng bảo 
vệ chống lại bệnh béo phì tương tự và các 
dấu hiệu khác của hội chứng chuyển hóa. 
Nhưng theo các nhà nghiên cứu, nobiletin 
mạnh gấp 10 lần naringenin và có thêm tác 
dụng chống lại chứng xơ vữa động mạch.

“Tangerine” (quít) là một thuật ngữ thị 
trường của loại Citrus reticulate Blanco. 
Các giống quít khác gồm có Satsuma, 
Clementine, và Dancey. Quả quít có 
nguồn gốc từ Đông Nam Á và được gọi 
là Tangerine vì chúng được vận chuyển 
đến Mỹ Châu từ cảng Tangiers ở Bắc Phi.

Quít cũng chứa một hợp chất flavonoid 
là tangeretin. Nghiên cứu đã chứng minh 
tangeretin có khả năng ức chế sự phát 
triển của bệnh bạch cầu (leukemia).

Cả tangeretin và nobiletin đã được 
phát hiện là có khả năng chống lại các tế 
bào ung thư vú.

Quít nói chung ngọt hơn các loại trái 
cây họ cam quít khác, với một lớp vỏ màu 
cam tươi sáng, dễ lột. Một số giống có hạt 
nhưng một số khác thì không.

Bây giờ, chắc hẳn bạn sẽ muốn thêm 
nobiletin và tangeretin trong thực đơn 
của mình? Hãy ăn những trái quít thơm 
ngon nhưng đừng bỏ vỏ. Các hợp chất 
tốt nhất trong trái cây họ cam quít nằm 
ở phần cùi trắng và vỏ. Bạn có thể chế 
biến bằng cách thêm cùi hoặc vỏ băm 
nhuyễn vào nước sốt, salad hoặc các 
món tráng miệng.

Bài báo này ban đầu được xuất bản trên 
www.GreenMedInfo.com
Thiên Vân biên dịch

MARGIE KING

Tất cả các loại trái cây màu cam đều có 
những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. 
Trong đó, quít được tiêu thụ khá phổ biến 
và là một món ăn trong tầm tay. Nghiên 
cứu cho thấy quít cũng có thể đem lại 
nhiều lợi ích sức khỏe cho một loạt các 
bệnh kinh niên từ béo phì đến ung thư.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học 
Western Ontario, quít có chứa một hợp 
chất không chỉ giúp ngăn ngừa béo phì 
mà còn bảo vệ cơ thể không bị bệnh tiểu 
đường loại 2. Hợp chất này thậm chí 
còn chống lại chứng xơ vữa động mạch 
– nguyên nhân căn bản của hầu hết các 
cơn nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nghiên cứu trên, được công bố trên 
Tập san Diabetes, phát hiện ra rằng 
quít có chứa một loại flavonoid 
mạnh mẽ được gọi là nobiletin.

Để hiểu tác động của 
nobiletin đối với hội chứng 
chuyển hóa ở người, các 
nhà nghiên cứu đã cho 
những con chuột ăn theo 
kiểu Tây phương với nhiều 
chất béo xấu và đường đơn 
giản (glucose, fructose và 
galactose). Một nhóm chuột đã 
trở nên béo phì, và có tất cả các 
biểu hiện liên quan đến hội chứng 
chuyển hóa. Những con chuột này có 
mức cholesterol và chất béo xấu tăng dần, 
lượng insulin và glucose cao trong máu, 
cũng như tình trạng gan nhiễm mỡ. Hội 
chứng chuyển hóa làm tăng đáng kể nguy 
cơ bị bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2.

Nhóm chuột thứ hai cũng ăn theo 
kiểu như trên nhưng các nhà nghiên 
cứu bổ sung thêm nobiletin. Kết quả, 
nhóm này không tăng mức cholesterol, 
triglyceride, insulin hoặc glucose, và 

Trái quít
giúp chống lại các bệnh 
kinh niên
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Đức tin chính là khả 
năng tin cậy vào điều 

chưa thấy, và bằng 
cách luôn giữ cho đôi 
mắt thiêng liêng được 
mở, tôi đã có thể nhìn 

thấy công việc của 
Ngài hiển hiện trong 

cuộc đời tôi.
Cô Dominique Sachse

YELLOWKNIFE TOURS LTD YELLOWKNIFE TOURS LTD 

Di động：867-446-0879   867-444-8179    Công ty： 867-873-4600   
Trang web：www.yellowknifetours.com    Email：aurora@yellowknifetours.com

YELLOWKNIFE YELLOWKNIFE 
Nơi yêu chuộng nhất ngấm cảnh 

Cực Quang (Aurora)
Nơi yêu chuộng nhất ngấm cảnh 

Cực Quang (Aurora)

Giành được nhiều giải thưởng 
du lịch trong những năm qua 
Giành được nhiều giải thưởng 
du lịch trong những năm qua 

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
Nhóm Gold Hotel từ 615/người
Nhóm Diamond Hotel từ 928/người

Giá năm 2022 (Đô la Canada)Giá năm 2022 (Đô la Canada)

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

CRISTINA GREANEY

Liệu chúng ta có thể khiến lão hóa 
trở thành một khía cạnh rực rỡ 
nhất trong cuộc sống của mình 
được không? Với cô Dominique 

Sachse – tác giả và là người có ảnh hưởng 
đến xu hướng làm đẹp – chấp nhận già 
đi một cách duyên dáng và xinh đẹp là 
sự kết hợp của việc sử dụng những sản 
phẩm làm đẹp đúng cách, có lối sống 
lành mạnh, và có đức tin.

Với hơn 1.7 triệu lượt người theo dõi 
trên kênh Youtube, cô Sachse là người 
truyền cảm hứng và trao tặng vô số lời 
khuyên về lối sống và cách làm đẹp, từ 
kinh nghiệm làm xướng ngôn viên tin tức 
cho KPRC ở thành phố Houston của cô.

Trong một cuộc phỏng vấn với The 
Epoch Times, cô Sachse đã chia sẻ những bí 
quyết giúp phụ nữ ở lứa tuổi thành đạt cảm 
thấy tự tin và thoải mái từ trong nội tâm và 
cách lấy lại vẻ đẹp tươi sáng tự nhiên đó.

The Epoch Times: Mong cô cho biết 
những thói quen chăm sóc da vào buổi 
sáng và buổi tối của mình là như thế nào?

Cô Sachse: Đó là kết hợp làm sạch và 
tẩy tế bào chết bằng cách sử dụng acid và 
dẫn xuất vitamin A. Tôi không rửa mặt 
vào buổi sáng. Thay vào đó, tôi chọn ngay 
sản phẩm Niacinamide 20% của hãng 
Paula’s Choice giúp làm se lỗ chân lông 
và cải thiện độ đàn hồi cho làn da. Sau 
đó, tôi sẽ thoa kem dưỡng ẩm. Tôi thích 
loại kem dưỡng ẩm chống oxy hóa hàng 
ngày của MDSolarSciences với SPF 30.

Vào ban đêm, tôi rửa mặt với La 
Roche-Posay Lipikar AP+ và sau đó thoa 
retinoid (tretinoin) do bác sĩ chuyên về da 
kê đơn, cùng với dầu dưỡng da mặt như 
của Sunday Riley Luna.

The Epoch Times: Một trong những 
video của cô trên Youtube đã đề cập rằng, 
“Trang điểm có thể tạo ra hiệu quả và 
thay đổi một cách kinh ngạc hình dạng 
của một người.” Vậy theo cô thì những 
lỗi trang điểm hay gặp nhất của phụ nữ 
trên 40 tuổi là gì, và cách giúp họ điều 
chỉnh chuyện này?

Cô Sachse: Thật vui vì quý báo hỏi 
câu này; Tôi đã làm một video nói về 
những lỗi trang điểm phổ biến nhất của 
phụ nữ và cách khắc phục. Sai lầm lớn 
nhất của họ là sử dụng phấn nền quá 
nhạt và nhiều phấn, và không dùng loại 
phù hợp cho nhu cầu của da bạn; thứ hai 
là họ dùng bút kẻ mắt vẽ lên hàng mi 
dưới cùng với mascara; kế là đánh má 
hồng quá thấp với màu đậm; và kẻ viền 
môi bằng bút chì màu đậm hơn màu son. 
Cuối cùng là chúng ta đừng quên lỗi vẽ 
lông mày quá đậm và tầm quan trọng của 
việc làm lông mày tự nhiên qua cách chải 
cho màu dịu đi và hình dáng của chúng.

The Epoch Times: Theo cô yếu tố 
nào là quan trọng nhất trong phong cách 
của cô sau tuổi 40?

Cô Sache: Với tôi, đó là tính cổ điển 
nhưng có điểm nhấn riêng. Tôi thật sự 
thích pha trộn nhiều kiểu cách, nhưng 
nhìn chung vẫn làm toát lên vẻ tinh tế. 
Tôi cảm thấy có vài món đồ chưa bao 
giờ lỗi thời với mình, chẳng hạn như bộ 

vest với quần tây ôm dáng người, quần 
palazzo (quần ống rộng xòe), áo lụa kiểu 
cách, hoặc váy suông dài, và đôi giày bít 
mũi cao gót màu đen hoặc màu da.

Tuy nhiên, từ khi không còn làm việc 
trong ngành thông tấn, tôi thấy vẻ ngoài 
tổng thể của mình trông bình dị hơn. Tôi 
tận hưởng nhiều phong cách khác biệt 
như quần jean, giày boot, hoặc boot cổ 
ngắn phối hợp với những áo khoác rộng, 
và áo thun có họa tiết.

Tôi tin rằng đó chính là cách tôn vinh 
lên con người bạn và vị trí của bạn trong 
cuộc sống. Ngay bây giờ, với tôi, nét bình 
dị đem lại nhiều niềm vui hơn. Luôn 
có thời gian và địa điểm cho mọi phong 
cách, nhưng tôi luôn muốn thể hiện sự 
tôn trọng dành cho bản thân trong mọi 
lựa chọn thời trang của mình.

The Epoch Times: Cô đã nói rằng 
“90% của những gì bạn ăn vào ảnh hưởng 
vẻ ngoài của bạn.” Cách ăn uống của cô 
như thế nào mà vẫn tràn đầy sức sống 
mặc dù đang bước vào tuổi trung niên?

Cô Sachse: Đó chính là sự kết hợp 
giữa “cái gì” và “khi nào”. Tôi đã thực 
hành nhịn ăn gián đoạn; vì thế nếu tôi ăn 
tối lúc 7 giờ, tôi sẽ không ăn vào ngày tiếp 
theo cho tới ít nhất sau 12 giờ trưa – vậy 
là tôi nhịn ăn được 16 tiếng. Tôi tin rằng 
điều này giúp ích cho quá trình trao đổi 
chất và cho phép cơ thể mình đốt cháy 
chất béo thừa.

Tôi cũng ăn những khẩu phần ít hơn 
trước đây, cùng với sự cân bằng giữa 
protein có ít chất béo và những chất béo 
lành mạnh. Tôi thích rau củ, trái cây và 
các loại hạt, và lẽ dĩ nhiên, cả ly rượu 
vang, nhưng tôi tìm kiếm loại hữu cơ và 
cố gắng hết sức để tìm loại thực phẩm 
chất lượng nếu có thể.

The Epoch Times: Những việc cô 
làm hàng ngày là gì để có một cuộc sống 
cân bằng và hài hòa hơn? Những nghi 
thức hoặc thói quen không thể thiếu 
trong cuộc sống của cô là gì?

Cô Sachse: Đó chính là cuộc đối 
thoại và buổi cầu nguyện của tôi với 
Chúa hàng ngày. Mỗi ngày của tôi đều 
bắt đầu và kết thúc với lòng biết ơn, dù 
cho cuộc sống có đưa đẩy tôi ra sao. Tôi 
luôn thấy biết ơn vì một điều gì đó, và tôi 
chọn cách bày tỏ điều ấy với Ngài thay 
vì chú tâm vào những vấn đề của mình.

Tôi cũng tập yoga, và đây là môn 
thể dục đã thực sự thay đổi cuộc sống 
của tôi. Tôi đã tập gym từ năm 30 tuổi, 
nhưng cách đây vài năm, tôi bắt đầu bị 
cổ và vai kinh niên. Tôi quyết định nghỉ 
một tháng, và một người bạn khuyên 
tôi tham dự lớp yoga Vinyasa. Môn tập 
này không chỉ làm giảm bớt căng thẳng 
và đau đớn trong cơ thể tôi, mà còn làm 
tâm trí sảng khoái với phần thiền định 
ở cuối bài, vì thế tôi cảm thấy điều tốt 
nhất của môn tập này là có hai phần 
khác nhau như thế. Cả hai cách luyện 
tập đều giúp tôi cân bằng tinh thần, thể 
chất và trí óc.

The Epoch Times: Đức tin đóng vai 
trò gì trong cuộc sống của cô?

Cô Sachse: Như những gì tôi đã viết 
trong cuốn sách “Life Makeover” của 
mình, tôi đã trải qua cuộc sống không có 

Rạng rỡ sau tuổi 40
Biết cách làm đẹp, có đức tin, và già đi một cách an vui

Chúa và cuộc sống với Chúa, và tôi biết 
bản thân cần gì hơn. Con đường đến với 
Ngài trong muộn màng, nhưng tôi đã 
nhận ra rằng Chúa gặp chúng ta ngay tại 
nơi chúng ta đang ở, một cách tự nguyện 
và tràn đầy tình yêu thương. Đức tin 
chính là khả năng tin cậy vào điều chưa 
thấy, và bằng cách luôn giữ cho đôi mắt 
thiêng liêng được mở, tôi đã có thể nhìn 
thấy công việc của Ngài hiển hiện trong 
cuộc đời tôi. Điều đó không có nghĩa là 
tôi ngồi một chỗ và bỏ mặc, vì tôi tin rằng 
chúng ta có ước mơ và cần theo đuổi, làm 
tốt phần việc của mình hết sức có thể, 
còn lại thì hãy tin tưởng vào Ngài.

The Epoch Times: Điều gì đã truyền 
cảm hứng cho cô viết nên tác phẩm “Life 
Makeover”, và cuốn sách đó giúp ích như 
thế nào cho những người phụ nữ?

Cô Sachse: Những khán giả của tôi 
mong muốn tôi viết một quyển sách. Tôi 
thường nghe lại những video hỏi và đáp. 
Những video này đề cập đến một loạt các 
chủ đề rộng, từ sắc đẹp đến sức khỏe ở 
tuổi trung niên, nội tiết tố, kiểm soát cân 
nặng, những mối quan hệ, nuôi dạy con 
cái… Sau khi nghe xong, tôi viết ra những 
ý tưởng và khai triển thêm. Cho đến một 
ngày Chủ nhật trong nhà thờ, khi một 
người phụ nữ từ phía sau chồm tới, nắm 
lấy vai tôi và thì thầm vào tai tôi rằng “Cô 
nên viết một quyển sách,” tôi cảm thấy 
đây là nhiệm vụ mà Chúa đã nói với tôi. 

The Epoch Times: Vẻ đẹp có ý nghĩa 
gì đối với cô?

Cô Sachse: Đó là khi một người phụ 
nữ cảm thấy hài lòng trong nội tâm của 
chính mình, vì cô ấy biết tự trân trọng 
và biết cách chăm sóc bản thân, để lan 
tỏa năng lượng và vẻ rạng ngời mà không 
cách trang điểm nào có thể đem lại – kỹ 
năng đó cũng chỉ như lớp kem phủ ngoài 
một chiếc bánh.

Nam Anh biên dịch

COURTESY OF DOMINIQUE SACHSE

SCREENSHOT AMAZON

Cô Dominique Sachse – tác giả và là người có ảnh hưởng đến xu hướng làm đẹp.


