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Lần đầu kể từ năm 2017, 3 
nhóm tác chiến  hàng không 
mẫu hạm Hoa Kỳ đang cùng 
hoạt động tại vùng biển 

Philippines, tiếp giáp Biển Đông.
 Hai nhóm tác chiến tàu USS 

Theodore Roosevelt và USS Nimitz đã 
bắt đầu triển khai hoạt động chung tại 
Biển Philippines, theo Hải Quân  Hoa 
Kỳ thông báo ngày 21/6.

Hai nhóm hàng không mẫu hạm 
này có kế hoạch cùng diễn tập phòng 
không, giám sát, tiếp tế trên biển, 
huấn luyện tấn công tầm xa và các 
hoạt động khác nhằm phô diễn khả 
năng vận hành tàu chiến trong phạm 

vi gần của hải quân Hoa Kỳ.  Mỗi 
hàng không mẫu hạm chở theo hơn 
60 máy bay.

Chuẩn đô đốc, ông Doug Verissi-
mo- chỉ huy Nhóm tác chiến hàng 
không mẫu hạm 9, cho biết, "Đây là 
cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng 
nhau huấn luyện. Khi cùng làm việc 
trong môi trường này, chúng tôi sẽ 
cải thiện kỹ năng chiến thuật và sẵn 
sàng đối mặt với áp lực ngày càng 
tăng trong khu vực cũng như từ dịch 
cúm Vũ Hán".

Cùng ngày, Hạm đội Thái Bình 
Dương Hoa Kỳ đăng loạt ảnh hoạt 
động của nhóm tác chiến USS Ronald 
Reagan tại Biển Philippines. 
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ĐÔNG PHƯƠNG

Mưa lớn ở miền nam Trung Quốc, 
lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang 
cộng với những trận mưa không 
ngớt ở khu vực trung và hạ lưu 
sông Trường Giang vào tháng 
6 đang dồn sức ép lên đập Tam 
Hiệp. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp 
đe doạ 500 triệu người.

Mưa lớn kéo dài tạo sức ép 
lên đập Tam Hiệp
Theo Đài quan sát Khí tượng 
Trung ương Trung Quốc chiều 

ngày 21/6: từ Quý Châu đến trung 
và hạ lưu sông Dương Tử sẽ xảy 
ra trận mưa lớn nhất. Dự kiến   
đợt mưa này sẽ kéo dài trong 5 
ngày. Hơn 10 tỉnh bao gồm Quý 
Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ 
Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang 
Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, và 
Quảng Tây sẽ bị ảnh hưởng, xảy 
ra mưa vừa và mưa lớn. Có một 
số nơi có mưa bão rất lớn. Tỉnh 
Tứ Xuyên ngày 21/6, lượng mưa 
lớn liên tục tăng trong những 
ngày gần đây.
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EVA FU

Kể từ khi Anh trao trả Hồng 
Kông cho Trung Quốc vào năm 
1997, người Hồng Kông đã lo 
sợ rằng một ngày nào đó quyền 
tự do của họ sẽ bị tước đoạt.

Nỗi sợ hãi đó lên đến đỉnh 
điểm khi bộ phim ‘‘Thập Kỷ’’ 
được trình chiếu năm 2015. 
Bộ phim đã mô tả viễn cảnh về 
một tương lai nghiệt ngã của 
người Hồng Kông trong thập 
kỷ tới, với việc Trung Cộng sử 
dụng Hội Tam Hoàng để thực 
hiện một âm mưu ám sát gây 
hoang mang và lấy cớ để ban 
hành Luật an ninh quốc gia.

Bộ phim đã tiên đoán rằng 
một sự kiện như vậy sẽ xảy ra 
vào tháng 5 năm 2020.
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Ba hàng không mẫu hạm 
Hoa Kỳ xuất hiện ở

cửa ngõ Biển Đông khiến 
Trung Quốc lo lắng

Nguy cơ vỡ Đập Tam Hiệp, nửa 
tỷ dân Trung Quốc 'không có 
đường thoát'

Xả lũ đập Tam Hiệp.
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Hàng không mẫu 
hạm và phi đội tấn 
công là biểu tượng 
của sức mạnh Hải 
Quân Hoa Kỳ. Tôi 
rất vui mừng khi 
có cả ba tàu cùng 
hoạt động ở khu 
vực trong thời 
điểm này.
Doug Verissimo,
Chuẩn đô đốc

Khởi đầu ác 
mộng: Tương 
lai u ám của 
người Hồng 
Kông dưới 
Luật an ninh 
quốc gia

Nhiều công trình
cổ đại nổi tiếng
trên Trái Đất đều 

nằm trên một 
đường thẳng
Đọc tiếp trang  15

SỨC KHOẺ

Phòng dịch
COVID-19 bằng 
cách dưỡng

phổi
Đọc tiếp trang  13

Năng lượng từ
lời nói và bài học 

dạy con
Đọc tiếp trang  11

Hoa Kỳ lập quốc: 
Luật pháp, quyền 

bất khả xâm
phạm và luật của 

Thượng Đế
Đọc tiếp trang  8

Happy Father's Day:
Cảm ơn Cha

đã trao cho con
cả cuộc đời
Đọc tiếp trang  8
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Truyền thông VN liên tục đưa 
tin về việc người dân “than thấu 
trời” khi hóa đơn tiền điện tăng 
vọt. Công chúng không đồng tình 
trước lời giải thích của Tập đoàn 
điện lực Việt Nam (EVN).

Báo Lao động hôm 18/6 dẫn 
lời từ anh Lê Ph. ở Hà Nội cho 
biết, hoá đơn tiền điện tháng 6 
của gia đình tăng gấp 4,5 lần, dù 
vẫn đang trong thời gian được hỗ 
trợ 10% giá điện do ảnh hưởng từ 
dịch cúm Vũ Hán.
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Mùa nóng, 
giá điện cũng 
“nóng” theo. 
Nguyên nhân 
vì đâu?
NGỌC LONG

VIỆT NAM

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã 
đụng độ ở vùng biên giới Kashmir 
vào ngày 15/6, có hơn 60 sĩ quan và 
binh lính của hai nước bị thương 
và thiệt mạng.
Tiếp theo trang 6

Tiết lộ chi tiết cuộc 
hỗn chiến tại biên 
giới Trung - Ấn
ĐÔNG THI

SỰ KIỆN-BÌNH LUẬN

Tổng thống Trump cảnh báo sẽ sử 
dụng vũ lực nếu người biểu tình 
tìm cách thiết lập khu vực “tự trị” 
tại Hoa Thịnh Đốn.

 “Tôi đã ủy quyền cho chính 
phủ liên bang bắt giữ bất kỳ ai cố 
ý làm hư hại hoặc phá hỏng bất 
kỳ đài tưởng niệm, tượng hoặc 
tài sản liên bang nào tại Hoa Kỳ 
với mức án lên tới 10 năm tù”, TT 
Donald Trump viết trên mạng xã 
hội hôm 23/6.
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TT Trump:
Sẽ không bao giờ 
có khu tự trị ở 
Hoa Thịnh Đốn 
nếu tôi còn làm 
tổng thống
NGUYỄN SƠN
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Tổng thống Donald Trump.
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H àng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt. 
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Hoa Kỳ cần chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc

“Về cơ bản, rồi họ sẽ có khả 
năng [đe dọa] thế giới khi thế 
giới cần một thứ gì đó như dược 
phẩm, thứ mà chúng ta đang rất 
cần hiện nay”, bà Blackburn nói.

Thảm họa đại dịch viêm 
phổi Vũ Hán đã bộc lộ những 
lỗ hổng trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu, đặc biệt là đối với các 
mặt hàng như thiết bị y tế và 
dược phẩm.

Trung Quốc là nhà sản xuất 
nguyên liệu dùng để sản xuất 
dược phẩm lớn nhất thế giới. 
Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào 
các loại thuốc có nguồn gốc từ 
Trung Quốc, hoặc các loại thuốc 
làm từ các thành phần dược 
phẩm sản xuất tại Trung Quốc.

Hồi tháng Ba, bà Blackburn 
và Thượng nghị sĩ Bob Menen-
dez đã đệ trình  Đạo luật Nội 

các y tế SAM-C để thúc đẩy các 
chuỗi sản xuất tại nội địa Hoa 
Kỳ, nhằm giảm thiểu sự phụ 
thuộc của nước này đối với 
các thành phần dược phẩm từ 
Trung Quốc dùng trong quy 
trình sản xuất thuốc. Dự luật 
này sẽ ủy quyền phân bổ khoản 
ngân sách 100 triệu dollars cho 
việc  phát triển đổi mới và đào 
tạo nguồn nhân lực.

Thượng nghị sĩ Blackburn 
nói thêm rằng, biện pháp này 
có thể được sử dụng như một 
hình mẫu  áp dụng cho việc “hồi 
hương” các ngành công nghiệp 
quan trọng khác, như chất bán 
dẫn, pin và thiết bị viễn thông.

Bà nhấn mạnh: “Chúng ta 
cần lên kế hoạch tốt hơn cho 
những trường hợp bất lợi đối với 
những sự kiện có thể xảy ra”.

Bà Blackburn lên án gay gắt 
việc Trung Cộng che giấu sự 
bùng phát của virus Vũ Hán, 
dẫn đến sự lây lan của virus trên 
toàn cầu.

Văn phòng Ngân sách Quốc 
hội ước tính rằng nền kinh tế 
Hoa Kỳ có thể bị thụt giảm gần 
8 nghìn tỷ đô-la trong vòng 11 
năm tới do tác động từ cuộc suy 
thoái kinh tế sau đại dịch.

“Con cháu của chúng ta sẽ 
phải trả giá cho việc này”, bà 
Blackburn nói.

Thượng nghị sĩ Blackburn 
là một trong số rất nhiều người 
đã lên tiếng, cả trong và ngoài 
nước Mỹ, kêu gọi Bắc Kinh phải 
chịu trách nhiệm cho những sai 
phạm của chính quyền này khi 
xử lý vụ dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Tháng trước, bà đã đồng ủng hộ 
cho Đạo luật dừng COVID, cho 
phép người dân Hoa Kỳ kiện 
ĐCSTQ ra tòa, đòi bồi thường 
cho những tổn thất mà họ phải 
chịu do đại dịch gây ra. Điều 
luật này sẽ loại bỏ lợi thế tránh 
khỏi bị kiện tại tòa án ở Hoa 
Kỳ mà các quốc gia nước ngoài 
hiện đang được hưởng.

Bà Blackburn cũng kêu gọi 
người Mỹ suy nghĩ về “mối quan 
hệ của Hoa Kỳ  với Trung Quốc 
và cách họ nhồi nhét xúc tu của 
mình vào Hoa Kỳ”.

Bà đã nêu ra ví dụ về việc 
Trung Cộng tự mình xâm nhập 
vào hệ thống giáo dục Hoa Kỳ 
bằng cách mở các Viện Khổng 
Tử tại các trường đại học Hoa 
Kỳ và Lớp học Khổng Tử cho các 
trường học từ cấp mẫu giáo cho 
tới lớp 12. Mặc dù được coi là 
trung tâm văn hóa và ngôn ngữ 
Trung Quốc, các học viện do Bắc 
Kinh tài trợ này đã phải đối mặt 
với nhiều chỉ trích về vai trò của 
mình trong việc đàn áp tự do học 
thuật và đồng thời tuyên truyền 
cho ĐCSTQ. Có khoảng 80 Viện 
Khổng Tử và hơn 500 Lớp học 
Khổng Tử trên toàn Hoa Kỳ, theo 
nhóm vận động Hiệp hội Học giả 
Quốc gia.

“Nếu bạn có một đứa con 
đang trong độ tuổi từ mẫu giáo 
cho đến lớp 12 có tham gia Lớp 
học Khổng Tử... bạn cần hỏi sự 
tham gia của ĐCSTQ vào lớp 
học đó là gì. Bởi vì họ đã thừa 
nhận rằng những gì họ đang 
truyền tải [tại lớp học] là [những 
thông điệp] tuyên truyền”.
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Trong đó, một tiêm kích F/A-
18E Super Hornet chuẩn bị 
cất cánh hôm 18/6 góp phần 
"bảo vệ lợi ích hàng hải chung 
của các đồng minh và đối tác 
ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương", theo Japan Times.

“Hàng không mẫu hạm và 
phi đội tấn công là biểu tượng 
của sức mạnh Hải Quân Hoa 
Kỳ. Tôi rất vui mừng khi có cả ba 
tàu cùng hoạt động ở khu vực 
trong thời điểm này”, Chuẩn 
đô đốc Stephen Koehler, người 
điều hành các chiến dịch tại Bộ 
Tư lệnh Ấn - Thái Bình Dương 
ở Hawaii nói.

Biển Philippines nằm ở 
phía đông Philippines, là cửa 
ngõ vào Biển Đông thông 
qua eo biển Luzon nằm giữa 
Philippines và đảo Đài Loan.

Truyền thông Trung Quốc 
chỉ trích "Với việc tập trung 
các hàng không mẫu hạm 
này, Hoa Kỳ đang cố gắng 
chứng minh cho khu vực và 
cả thế giới rằng họ vẫn là lực 
lượng hùng mạnh nhất, khi 
có thể tiến vào Biển Đông 
và đe dọa quân đội Trung 
Quốc tại đây cũng như các 
tàu thuyền đi qua vùng biển 
gần đó", chuyên gia quân sự 
Li Jie tại Bắc Kinh viết trên 
Global Times.

Lie Jie cho rằng Trung Quốc 
có thể đáp trả hoạt động của 
Hoa Kỳ bằng cách tổ chức tập 
trận hải quân tại Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên kể từ 
2017 Hải Quân Hoa Kỳ điều 
ba tàu sân bay tới hoạt động 

gần Biển Đông. Giới chuyên 
gia nhận định hành động này 
phát đi thông điệp tới Trung 
Quốc rằng quân đội Hoa Kỳ 
sẽ tiếp tục hiện diện trong khu 
vực bất chấp dịch cúm Vũ Hán 
đang diễn ra.

"Các hoạt động của chúng 
tôi thể hiện tính kiên cường 
và sẵn sàng chiến đấu của lực 
lượng hải quân, là thông điệp 
mạnh mẽ về cam kết của chúng 
tôi với an ninh và ổn định trong 
khu vực khi bảo vệ các quyền 
lợi, tự do và sử dụng hợp pháp 
vùng biển này vì lợi ích của 

các quốc gia", Chuẩn đô đốc 
James Kirk, chỉ huy Nhóm tác 
chiến hàng không mẫu hạm 11, 
thông cáo.

Hoa Kỳ đang có 7 hàng 
không mẫu hạm ở Thái Bình 
Dương, gồm 4 chiếc đang neo 
ở cảng tại các nước để bảo trì, 
theo CNN.

Lần cuối Hoa Kỳ triển khai 
cùng lúc ba hàng không mẫu 
hạm tới tây Thái Bình Dương 
vào tháng 11/2017,  khi ba tàu 
Reagan, Roosevelt và Nimitz 
tới khu vực giữa lúc căng 
thẳng Mỹ - Triều leo thang.

XUÂN THÀNH

Đồng sáng lập Mạng lưới Toàn 
cầu Black Lives Matter (BLM), 
bà Patrisse Cullors hôm thứ 
Sáu (19/6) nói rằng Tổng thống 
Donald Trump không phù 
hợp tại nhiệm và tuyên bố 
“mục tiêu của chúng tôi là loại 
bỏ Trump”.

Bà Patrisse Cullors phát 
biểu trong chương trình “The 
Lead” của CNN rằng: “Ông 
Trump không chỉ là không cần 
thiết trong nhiệm sở vào tháng 
Mười Một, mà ông ta nên từ 
chức ngay bây giờ”.

“Ông Trump cần phải 
rời nhiệm sở. Ông ta không 
phù hợp trong vai trò đó”, bà 
Cullors khẳng định.

Phát biểu của nhà đồng 
sáng lập phong trào Black 
Lives Matter sau nhiều tuần 
Hoa Kỳ chìm trong các cuộc 
biểu tình phản đối bạo lực 
cảnh sát gây ra cái chết của 
George Floyd vào ngày 25/5.

Bốn cảnh sát liên quan 
tới cái chết của Floyd đã bị 
sa thải, bị bắt giữ và buộc tội 
hình sự. Một cảnh sát trong 
đó đã phải đối mặt với tội 
danh sát nhân.

Công lý đã được thực thi 
lập tức, nhưng điều này không 
làm giảm nhiệt các cuộc biểu 
tình trên khắp nước Mỹ. Một 
số cuộc biểu tình đã biến 

thành bạo loạn, đốt phá và 
cướp bóc.

Phản ứng với yêu cầu của 
người biểu tình, Tổng thống 
Donald Trump hôm thứ Ba 
(16/6) đã ký lệnh hành pháp cải 
cách lực lượng cảnh sát, trong 
đó bao gồm: tăng cường việc 
huấn luyện cho cảnh sát các 
kỹ năng làm dịu tình huống 
căng thẳng và áp đặt các hạn 
chế chặt chẽ trong việc sử dụng 
động tác  ghì cổ khi khống chế 
các nghi phạm không có khả 
năng kháng cự.

Trao đổi với hãng tin Sky 
News (Úc), ông Terry Turchie, 
cựu Giám đốc Chống khủng 
bố của Cục Điều tra Liên bang 
Mỹ (FBI) nói rằng phong trào 
Black Lives Matter hiện tại 
rất tương đồng với Black Pan-
ther Party trong những năm 
1960. Ông Terry Turchie gọi 
Black Panther Party là “tổ 

chức Marxist-Maoist-Lenin-
ist”; mục tiêu của tổ chức này 
là “chuyển đổi toàn diện chính 
phủ Mỹ và nước Mỹ”.

Trong một cuộc phỏng vấn 
trên truyền thông trước đó 
được chia sẻ rộng rãi trên mạng 
xã hội, bà Cullors đã nói về 
phong trào Black Lives Matter 
rằng “chúng tôi thực sự có một 
khung tư tưởng” và nói thêm 
rằng bà và những người khác 
là “những người Marxist được 
đào tạo”.

Ông Turchie nói rằng các 
cuộc biểu tình đã và đang 
nhấn chìm nhiều phần của 
Hoa Kỳ. “Ngày nay, chúng 
ta đang chứng kiến làn sóng 
cách mạng thứ ba. Họ đã cố 
thực hiện cuộc cách mạng thứ 
hai trong những năm 1960 
và 1970. Ngày nay, họ nghĩ họ 
có thể thực hiện cách mạng 
thành công”.

XUÂN THÀNH

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thứ Hai 
ngày 22/6 đã bổ sung thêm 
4 hãng tin nhà nước Trung 
Quốc là cơ quan tuyên truyền 
của Trung Cộng và họ phải 
chịu sự kiểm soát như với các 
đại sứ quán hoặc các phái 
đoàn ngoại giao.

Bốn hãng tin nhà nước 
Trung Quốc bị liệt vào danh 
sách gồm: China Central Tele-
vision, The China News Agen-
cy, People's Daily và Global 
time. 

Trong tuyên bố của phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ- Morgan Ortagus ngày  
22/6, cho hay: “Trong khi 
truyền thông phương Tây gắn 
liền với sự thật, thì truyền 
thông của Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (PRC) lại gắn liền 
với ĐCSTQ”.

Các hãng tin Trung Quốc 
sẽ phải đăng ký nhân viên và 
các tài sản tại Hoa Kỳ với Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ.

Trước đó, vào ngày 18/2, 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng 
đã liệt 5 cơ quan truyền thông 
Trung Quốc vào danh sách 
tăng cường kiểm soát: Xinhua 
News, China Global Televi-
sion Network, China Interna-

tional Radio, China Daily Dis-
tribution Corporation và Hai 
Tian Development USA.

Quyết định tăng cường 
kiểm soát truyền thông Trung 
Quốc của Hoa Kỳ thể hiện 
lập trường cứng rắn hơn của 
chính quyền TT Trump với 
Bắc Kinh, đặc biệt liên quan tới 
việc Trung Quốc che giấu virus 
Vũ Hán và chủ trương thắt chặt 
kiểm soát Hồng Kông.

Trong tháng qua, truyền 
thông nhà nước Trung Quốc 
đã đưa tin rầm rộ về bất ổn 
xảy ra trên khắp nước Mỹ sau 
cái chết của người đàn ông da 
màu George Floyd. Ngoại giới 
thấy rằng Trung Quốc đang 
nỗ lực tuyên truyền nhằm hạ 
uy tín của Hoa Kỳ và xói mòn 
tính ưu việt của hình thức 
quản trị quốc gia theo nguyên 
tắc dân chủ. Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ - Mike Pompeo cho biết 
những hành động nhắm vào 
các hãng truyền thông Trung 
Quốc là để thiết lập “một sân 
chơi bình đẳng lẽ ra đã phải có 
từ lâu” trong các mối quan hệ 
với Bắc Kinh.

VOA cho biết họ đã liên lạc 
với giới chức Trung Quốc để 
yêu cầu bình luận về động thái 
mới nhất của Mỹ, nhưng chưa 
nhận được phản hồi.

Ba hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ 
xuất hiện ở cửa ngõ Biển Đông khiến 
Trung Quốc lo lắng

TT Trump:
Sẽ không bao giờ 

có khu tự trị ở 
Hoa Thịnh Đốn 
nếu tôi còn làm 

tổng thống

Người đồng sáng lập phong 
trào BLM: ‘Mục tiêu của chúng 

tôi là loại bỏ Trump’

Hoa Kỳ thắt chặt kiểm 
soát thêm 4 hãng tin 
nhà nước Trung Quốc
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Các chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan.

Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư 
pháp Thượng viện tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, vào ngày 10/12/2019. 

Tổng thống Donald Trump đi dạo trên bãi cỏ phía nam của Toà Bạch Ốc vào ngày 14/6/2020.

“Chúng ta cần 
lên kế hoạch 
tốt hơn cho 
những trường 
hợp bất lợi 
đối với những 
sự kiện có thể 
xảy ra”.
Marsha Blackburn

Bà Patrisse 
Cullors tham 
dự một sự kiện 
ở West Holly-
wood, vào ngày 
13/2/2020.

Một người phụ nữ đi ngang qua khu phức hợp Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tại 
Bắc Kinh vào ngày 13/8/2010.
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Hoa Kỳ cần phải chuyển các 
chuỗi cung ứng quan trọng ra 
khỏi Trung Quốc để bảo đảm 
an ninh quốc gia, và tránh trở 
thành miếng mồi cho chính 
sách kinh tế “kền kền” của Bắc 
Kinh, Thượng nghị sĩ Marsha 
Blackburn cho biết.

Trong chương trình “Ameri-
can Thought Leaders” của The 
Epoch Times, Thượng nghị sỹ 
Hoa Kỳ, bà Blackburn cho biết, 
Trung Quốc đã phát triển thành 
một cường quốc trong những 
thập kỷ gần đây và được mệnh 
danh là “công xưởng của thế 
giới”, tất cả là nhờ vào một loạt 
các hoạt động kinh tế không 
công bằng được thúc đẩy liên 
tục, bao gồm cả một chiến dịch 
mạnh mẽ do chính phủ Trung 
Quốc tài trợ để đánh cắp sở hữu 
trí tuệ có giá trị.

Bà nhận định: “Trung Quốc 
sẽ nói dối bạn, họ sẽ ăn cắp của 
bạn. Và nếu bạn bắt được họ, họ 
sẽ cố gắng lừa bạn”.

Trong những năm gần đây, 
theo chính sách kinh tế có tên 
“Made in China 2025”, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
đã nhanh chóng thúc đẩy 
khả năng sản xuất nội địa của 
Trung Quốc đối với các ngành 
công nghệ cao và quan trọng, 
bao gồm robot, viễn thông 
và dược phẩm. Thượng nghị 
sĩ Blackburn cảnh báo rằng, 
những nỗ lực như vậy sẽ khiến 
Hoa Kỳ và các quốc gia khác 
phải đối mặt với rủi ro lớn.

Lực lượng Vệ binh
Quốc gia được 

triển khai gần Toà 
Bạch Ốc vào ngày 
6/6/2020, khi các 

cuộc biểu diễn 
ra nhằm phản 

đối cảnh sát sử 
dụng bạo lực dẫn 
đến cái chết của 

George Floyd.

Tôi đã ủy 
quyền cho 
chính phủ liên 
bang bắt giữ 
bất kỳ ai cố 
ý làm hư hại 
hoặc phá hỏng 
bất kỳ đài 
tưởng niệm, 
tượng hoặc tài 
sản liên bang 
nào tại Hoa Kỳ 
với mức án lên 
tới 10 năm tù.
Donald Trump
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“Sẽ không bao giờ có một “vùng 
tự trị” ở Hoa Thịnh Đốn  khi tôi 
còn là tổng thống. Nếu họ tìm 
cách làm như vậy, họ sẽ phải đối 
mặt với vũ lực nghiêm trọng”, 
TT Trump cảnh báo.

Trước đó hai tuần, người 
biểu tình tại thành phố 
Seattle, tiểu bang Washington 
đã thiết lập “vùng tự trị” giữa 
lúc làn sóng biểu tình lan rộng 
tại Hoa Kỳ.

Các cuộc biểu tình ôn hòa ở 
Hoa Kỳ đã biến thành vụ đụng 
độ với cảnh sát khi nhiều người 
biểu tình đốt phá, hôi của, phá 
hoại tài sản để phản đối "phân 
biệt chủng tộc" và "lực lượng 
cảnh sát".

Hôm qua 22/6, thị trưởng 
thành phố Seattle đã phải ra 
quyết định dẹp bỏ "khu tự trị" 
CHOP trước tình trạng "vô 
chính phủ", "vô pháp luật" và 
bạo lực gia tăng ở đây.

Tối 22/6, một nhóm người 
biểu tình đã tìm cách kéo đổ 
tượng của cựu Tổng thống 
Andrew Jackson, Tổng thống 
thứ 7 của Hoa Kỳ, tại công viên 
Lafayette, gần Tòa Bạch Ốc.  

Cảnh sát sau đó đã phải dùng 
hơi cay và vũ lực để giải tán 
hàng trăm người biểu tình ở 
khu vực công viên Lafayette.

Hôm Chủ nhật ngày 21/6, một 
thanh niên 17 tuổi đã bị bắn vào 
cánh tay ở gần khu vực CHOP. 

Trước đó  thứ Bảy 20/6, một 
thanh niên 19 tuổi bị chết và 
một người bị thương trong vụ 
nổ súng ở khu vực này. 

Sau vụ việc trên, TT Trump 
thông báo “rất nhiều người ở 
Washington đã bị bắt vì hành 
động phá hoại tượng”, đồng thời 
cho biết các đối tượng này có thể 
lĩnh án “10 năm tù”. Bức tượng 
Jackson là một trong những bức 
tượng ở Hoa Kỳ bị kéo đổ hoặc 
phá hủy gần đây trong các cuộc 
biểu tình sắc tộc.

Bộ trưởng Tư pháp William 
Barr nói, có bằng chứng cho 
thấy tổ chức Antifa và các 
nhóm tương tự khác đã khiến 
cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu 
“biến chất”. Các cuộc biểu tình 
ban đầu được tổ chức nhằm 
phản đối cảnh sát sử dụng 
bạo lực dẫn đến cái chết của 
George Floyd.

Ngày 23/6, TT Trump cho 
biết ông đang xem xét kéo dài 

thời gian bỏ tù các đối tượng 
phá hoại tượng đài liên bang.

“Họ không còn là người biểu 
tình nữa. Họ là những kẻ vô 
chính phủ”, TT Trump nói.

Chuyên gia nghiên cứu chủ 
nghĩa cộng sản và tác giả Trevor 
Loudon đã gọi việc phá hoại các 
bức tượng là “một chiến thuật 
theo chủ nghĩa Mao để xóa bỏ 
hình thức văn hóa”.

Trao đổi với The Epoch 
Times, ông Loudon cho biết: 

“Chủ nghĩa Mao nói về việc xây 
dựng con người mới, xã hội 
mới. Bạn phải tiêu diệt tất cả tàn 
dư của xã hội cũ. Bạn phải phá 
hủy các đài tưởng niệm và nền 
văn hóa cũ để có thể xây dựng 
một xã hội mới”.

Theo ông Loudon, các tổ 
chức theo chủ nghĩa Marx như 
Liberation Road và Đảng Công 
nhân Thế giới đều đã tham gia 
vào các cuộc bạo động leo thang 
gần đây.
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Truyền thông nhà nước Trung Quốc 
cho biết, Sở Tài nguyên Nước An 
Huy đã thông báo rằng Sở và Cục Khí 
tượng tỉnh An Huy đã đưa ra cảnh 
báo khí tượng (cảnh báo màu đỏ và 
cảnh báo màu cam) đối với thảm 
họa lũ xoáy. Tính đến 6g cùng ngày, 
tổng dung lượng lưu trữ của các hồ 
chứa lớn ở tỉnh An Huy là 5.306 tỷ 
mét khối, cao hơn 20% so với cùng 
kỳ năm trước. Tỉnh An Huy có 153 hồ 
chứa có mực nước vượt quá giới hạn 
lũ lụt, bao gồm 5 hồ chứa cỡ trung 
bình và 148 hồ chứa nhỏ.

Từ ngày 10/6 đến 21/6, lượng mưa 
trung bình tích lũy ở tỉnh An Huy 
là 182 mm. Cảnh báo sớm cho biết  
từ 20g ngày 20/6 đến 20g ngày 21/6, 
thảm họa lũ lụt có khả năng xảy ra 
ở huyện Hoắc Sơn, huyện Kim Trại, 
huyện Thư Thành, và Nhạc Tây của 
thành phố An Khánh. Quận Kim 
An, thành phố Lục An, quận Dự An, 
quận Tiềm Sơn, và quận Thái Hồ của 
Thành phố An Khánh có nhiều khả 
năng xảy ra thảm họa lũ xoáy.

Trước đó ngày 20/6, Bộ Thủy lợi 
của Trung Quốc, nói rằng tại thượng 
nguồn của sông Dương Tử là sông 
Ngô Giang và Tam Hiệp, hệ thống 
nước hồ Động Đình, hệ thống nước 
hồ Bà Dương, sông vùng trung - hạ 
lưu Trường Giang, sông Lạc An và 
sông Tu Thủy, Thái Hồ và các dòng 
sông ở khu vực xung quanh, sông 
Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang, khu 
vực núi Hoài Nam ở tỉnh An Huy, 
sông Liễu Giang, sông Quế Giang 
ở Quảng Tây, sông Nộ ở tỉnh Vân 
Nam và các dòng sông khác sẽ xuất 
hiện mực nước dâng cao. Trong số 
đó, Tương Giang, Tư Thủy, Nguyên 
Giang ở Hồ Nam, Nghi Giang ở 
Giang Tây, Liễu Giang và Quế Giang 

ở Quảng Tây...có thể xảy ra lũ; sông 
Nộ ở Vân Nam có thể xảy ra lũ lớn, 
một số sông nhỏ và vừa trong khu 
vực mưa bão cũng có thể gặp tạo ra 
lũ lụt lớn. 

Cũng trong ngày 20/6, sông Đại 
Độ đã hình thành trận lũ số 1 năm 
2020, và dòng chính thượng nguồn 
và một số nhánh sông xuất hiện mực 
nước vượt quá mức cảnh báo. Theo 
dự báo khí tượng, cao nguyên phía 
tây Tứ Xuyên vẫn có lượng mưa lớn 
và tình hình rất nghiêm trọng.

Kể từ đầu tháng 6 đến nay, miền 
nam Trung Quốc đã liên tiếp phải 
hứng chịu những trận mưa lớn, gây 
ra tai hoạ cho 8,52 triệu người dân 
của 24 tỉnh. Bộ Tài nguyên nước của 
Trung Quốc mới đây đã tổ chức một 
cuộc họp thông báo rằng năm nay 
họ sẽ tập trung vào "ba rủi ro lớn" 
là mực nước lũ vượt mức, sự cố hồ 
chứa và lũ quét.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ 
vỡ đập Tam Hiệp, 500 triệu 
người sẽ không có đường chạy
Vào sáng sớm ngày 17/6, trạm phát 
điện ở huyện Đan Ba, khu tự trị Cam 
Tư, tỉnh Tứ Xuyên nằm ở thượng du 
đập Tam Hiệp đã bị cuốn trôi và kéo 
theo sạt lở đất đá. Đoạn video cho 
thấy một dòng chảy khổng lồ đổ từ 
thượng nguồn đổ xuống. Các ngôi 
làng đều đã hoàn toàn biến mất và 

một trận sạt lở đất đá bất ngờ từ đỉnh 
núi đã nhấn chìm và chôn vùi nhiều 
ngôi làng.

Học giả kinh tế "caijinglengyan" 
đã đăng Twitter rằng: “Thượng lưu 
của Tam Hiệp - khu vực tỉnh Tứ 
Xuyên và thành phố Trùng Khánh 
ngập lụt nặng, các hồ chứa nhỏ bị 
vỡ và đập Tam Hiệp đang gặp nguy 
hiểm!”

Ông Hoàng Tiểu Khôn của Học 
viện nghiên cứu xây dựng Trung 
Quốc, cũng đưa ra cảnh báo với 
bạn bè của ông trên Wechat rằng 
"Tôi nói lần cuối cùng đấy, ai ở Nghi 
Xương và các khu vực phía dưới thì 
mau chạy đi".

Tiến sĩ Vương Duy Lạc, chuyên 
gia về đập Tam Hiệp hiện đang 
sống ở Đức, nói rằng nguy cơ vỡ 
đập Tam Hiệp vẫn luôn tồn tại. 
Những người sống ở khu vực từ 
thành phố Nghi Xương đến thành 
phố Thượng Hải phải chạy đi mau, 
nhưng họ biết đi đâu bây giờ? Ngay 
cả khi họ đã có visa nước ngoài, có 
hộ chiếu nước ngoài thì họ cũng 
không thể xuất ngoại được nữa vì 
đại dịch virus Vũ Hán

Ông Vương Duy Lạc nói: "Trung 
Quốc có khoảng 100 ngàn đập chứa 
nước, nhưng ít nhất hơn 40% trong 
số đó là không an toàn. Việc xả lũ sẽ 
gây hiệu ứng vỡ đập như Tam Hiệp".

Các quan chức Bộ Tài nguyên 
nước của Trung Quốc cũng thừa 
nhận tại một cuộc họp báo vào ngày 
11/6 rằng một trong số 98, 000 đập 
chứa nước của Trung Quốc đang 
gặp nguy hiểm ở các mức độ khác 
nhau. Tình hình lũ lụt năm nay rất 
phức tạp. 

Tiến sĩ Vương Duy Lạc nói, người 
dân Trung Quốc không an toàn chút 
nào, và chính phủ cũng sẽ không 
quan tâm đến sự an toàn của người 
dân, còn những dư luận viên “50 xu” 
và “20 xu” của ĐCSTQ sống từ khu 
vực Nghi Xương đổ xuống, liệu họ có 
tháo chạy không?

Ông Vương Duy Lạc bày tỏ: "Lúc 
trước những người đã ủng hộ nghị 
quyết của ĐCSTQ để xây dựng đập 
Tam Hiệp, vậy bây giờ các người phải 
chịu hậu quả. Trừ khi phá bỏ cái đập 
Tam Hiệp này đi. Các anh nói chính 
phủ có biện pháp sao, họ chẳng có 
biện pháp nào cả. Chạy đi đâu bây 
giờ, không còn đường nào để thoát?"

Ông cũng đề cập đến sự việc vào 
sáng sớm ngày 17/6, khu vực Mai 
Long Câu ở thị trấn Bán Phiến Môn 
, huyện Đan Ba , khu tự trị Cam Tư, 
tỉnh Tứ Xuyên thuộc thượng nguồn 
của đập Tam Hiệp, đã hình thành 
một hồ ngập úng do dòng chảy bùn 
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Bộ phim ‘‘Thập Kỷ’’ gồm 5 tập 
do năm đạo diễn đảm nhiệm, 
ngôn ngữ sử dụng là tiếng địa 
phương, bộ phim được ủy thác 
trình chiếu trong khu vực nói 
tiếng Quảng Đông. Nó đoán 
trước chính quyền Trung Cộng 
sẽ triển khai quân đội để dẹp 
tan các cuộc biểu tình đòi tự do 
dân chủ của giới trẻ Hồng Kông 
tương tự như Cách mạng Văn 
hóa, Hồng vệ binh sẽ  khủng 
bố các nhà tư tưởng bất đồng 
chính kiến.

Jevons Au- Đạo diễn kỹ thuật 
cho biết, những gì chúng tôi 
không muốn trong tương lai lại 
trở thành sự thật. 

Jevons Au nói rằng, việc đưa 
dự thảo về Luật an ninh quốc gia 
của Trung Quốc là sự khởi đầu 
của cơn ác mộng. Một khi luật 
này được thực thi đầy đủ thì tức 
là ‘trò chơi đã kết thúc’. Tôi có 
thể nói với bản thân mình rằng 
không sao, Hồng Kông vẫn là 
Hồng Kông, bạn vẫn có thể viết 
những gì bạn muốn, nhưng nó 
không còn là Hồng Kông nữa.

Không có lựa chọn
Năm năm sau khi bộ phim phát 
hành, Jevons Au cũng như nhiều 
người khác, đang cân nhắc rời 
khỏi quê hương.

Mặc dù anh ấy có thể không 
gặp rắc rối ngay lập tức, nhưng 
nỗi sợ bị trả thù đang hiện ra, 
anh nói. Mặc dù bộ phim đã 
giành được giải thưởng cao nhất 
tại giải thưởng điện ảnh thành 
phố năm 2016, nhưng nó đã bị 
cấm ở Trung Quốc đại lục và bị 
Thời báo hoàn cầu, tờ báo của 
Trung Cộng  gán nhãn ‘‘tư tưởng 
độc hại’’. 

Trong thành ngữ Trung Hoa 
gọi là ‘trả thù khi thời cơ chín 
mùi’. Sau khi mọi thứ đã xong, 
họ sẽ bắt bạn và bắt giữ bạn ngay 
cả khi việc bạn làm đã xảy ra từ 
trước đó, Au nói.

Anh đã nhận được những 
bình luận đe dọa trên trang 
Facebook của mình vì đã công 
khai ủng hộ phong trào dân chủ 
Hồng Kông. Gần đây, hai nhà 
đầu tư kinh doanh tại Trung 
Quốc đã rút khỏi dự án phim 
của anh vì vấn đề nhạy cảm. 
Luật pháp có thể đóng cánh cửa 
vốn đã hẹp dành cho tự do nghệ 
thuật, Au nói.

Khi Hồng Kông sáp nhập 
vào Trung Quốc đại lục, tôi 
không thể tồn tại dưới chế độ 
này, các diễn viên Trung Quốc 
đại lục phải tuyên thệ trung 
thành với Đảng để ở lại trong 
ngành. Tôi không có sự lựa 
chọn, Jevons Au nói. 

Một cuộc thăm dò được thực 
hiện bởi Đại học Hồng Kông 
Trung Quốc vào cuối tháng 5 cho 
thấy hơn 37% người Hồng Kông 
quan tâm đến việc ra nước ngoài 
nhập cư . Đài Loan đã hứa mở 
rộng vòng tay chào đón những 
người Hồng Kông. Vương quốc 
Anh mở rộng quyền thị thực cho 
gần 3 triệu người Hồng Kông với 
tư cách công dân.

Làn sóng di cư của trí thức 
tài năng từ Hồng Kông
Các chuyên gia cho rằng,  Hồng 
Kông sẽ sớm chứng kiến   một 
cuộc di cư hàng loạt của giới tri 
thức tài năng khi Bắc Kinh siết 
chặt hơn nữa luật này và làm xói 
mòn các quyền tự do dân chủ 
vốn đã góp phần tạo nên vị thế 
quốc tế của Hồng Kông.

Nhiều cá nhân, tổ chức đã 
đầu tư hoặc đang hoạt động tại 
Hồng Kông hay đang xem xét lại 
việc đầu tư vào Hồng Kông một 
phần vì họ không cảm thấy được 
bảo vệ bởi luật pháp của Hồng 
Kông, đại diện của Liên đoàn Kế 
toán Hồng Kông cho biết.

Bằng cách bỏ qua Hội đồng 
Lập pháp để áp đặt luật pháp, 
chính quyền trung ương Trung 
Quốc đặt ra một tiền lệ rất xấu có 
thể làm giảm khả năng bảo vệ tài 
sản riêng của người Hồng Kông. 
Không khó để tưởng tượng được 
rằng Trung Cộng có thể  thông 
qua bất kỳ luật pháp nào trong 
lĩnh vực kinh doanh theo cách 
tương tự, tổ chức này nói thêm.

Bắc Kinh hiện đang phân 
loại tài khoản và hồ sơ tài chính 
của các công ty Trung Quốc là bí 
mật quốc gia, nên hiệp hội e ngại 
rằng trong tương lai, các kiểm 
toán viên ở Hồng Kông có thể 

phải đối mặt với sự lựa chọn giữa 
các hình phạt từ cơ quan quản lý 
nước ngoài và truy tố của chính 
phủ Trung Cộng khi họ áp dụng 
chế độ kế toán kiểm toán vốn 
phải công khai minh bạch .

Phòng Thương mại Hoa Kỳ 
tại Hồng Kông cảnh báo rằng 
luật này sẽ khiến việc giữ chân 
đội ngũ tài năng hàng đầu trong 
thành phố trở nên khó khăn 
hơn. Trong cuộc khảo sát với 180 
thành viên về thái độ của họ đối 
với luật an ninh, hơn một nửa 
bày tỏ sự bi quan về triển vọng 
của thành phố, bao gồm cả lòng 
tin của nhà đầu tư và sự ổn định 
của tiền tệ Hồng Kông.

Với sự không rõ ràng pháp lý, 
hiệp hội này ước tính rằng 40% 
các chuyên gia kế toán có thể đi 
định cư ở các quốc gia khác.

Tôi sẽ ở lại nếu như
tôi có thể
Mặc dù trở thành những người 
tị nạn chính trị có thể là một 
phương sách cuối cùng đối với 
một số người, nhưng không phải 
ai cũng sẵn sàng, hoặc có thể 
nhận được lời đề nghị.

Cyrus Lau là y tá và là thành 
viên của ủy ban bầu cử quan 
chức cấp cao của thành phố, cho 
biết anh có kế hoạch đóng các tài 
khoản trên các trang mạng xã 
hội của mình vì lo ngại bị kiểm 
duyệt khi luật an ninh quốc gia 
được thực thi.

Trong khi các đồng nghiệp 
của anh đã thảo luận về việc 
gia hạn hộ chiếu BNO của họ 
và nhập cư vào Úc hoặc New 
Zealand, thì người Hồng Kông 
được đào tạo ở Hàn Quốc nói 
rằng họ muốn sống ở Hồng 
Kông trong thời hạn lâu nhất 
có thể được.

Nhà hoạt động Ventus Lau, 
người đã tổ chức nhiều cuộc 
biểu tình rầm rộ trong năm qua, 
được tại ngoại sau khi bị buộc tội 
kích động một hội đồng bất hợp 
pháp vào tháng 7 năm ngoái. 
Lau, 26 tuổi, đã xuất hiện tại tòa 
vào tuần trước và bị đưa ra các 
cáo buộc bạo loạn mới.

Trong khi về mặt pháp lý, anh 
ấy đã thắng kiện và có thể rời 

khỏi Hồng Kông, thì Lau lại nói 
rằng sự lựa chọn tốt nhất hiện tại 
vẫn là ở lại.

Cuộc chiến sẽ tiếp tục
Steve, một người biểu tình cho 
biết ông thận trọng, lạc quan về 
tương lai của phong trào biểu 
tình và thấy những gì ông sẽ làm 
để đóng góp cho phong trào. Nếu 
mọi thứ trở nên tồi tệ, thì hộ chiếu 
nước ngoài của ông sẽ có ích, ông 
nói với The Epoch Times.

Đàn áp có thể leo thang, 
nhưng cuộc chiến sẽ tiếp tục và 
nó khích lệ người Hồng Kông 
giành được nhiều hơn, chúng 
tôi không đơn độc trong cuộc 
chiến chống lại chế độ cộng sản, 
cố gắng chống lại sự lây lan của 
chủ nghĩa độc tài này, ông nói.

Những gì Hồng Kông đã trải 
qua trong hai thập kỷ qua là một 
lời nhắc nhở đen tối cho cả thế 
giới rằng bạn không thể tin vào 
Trung Cộng. Họ có thể thực hiện 
tất cả các loại lời hứa lớn. Nhưng 
nó chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích 
cá nhân của chính họ mà thôi, 
Steve nói.

Trong khi đó Au kêu gọi sự 
đoàn kết và hỗ trợ từ tất cả người 
Trung Quốc, người Hồng Kông ở 
nước ngoài. Đặc biệt là các thế hệ 
lớn tuổi ở Hồng Kông, là người 
Trung Quốc đại lục chạy trốn 
khỏi sự cai trị của cộng sản. 

Chúng tôi đều là nạn nhân 
của Trung Cộng. Tôi mong rằng 
tất cả chúng ta có thể đứng 
cùng một phía. Hành trình vẫn 
còn là một chặng đường dài,, 
anh nói. 

MINH THANH 

Dịch bệnh bùng phát trở lại ở 
Bắc Kinh và thành phố này đã 
bị phong tỏa trong khi chính 
quyền có ý đồ che đậy tình hình 
dịch bệnh. Họ đang áp dụng 
phương pháp “hàn bít cửa” để 
phòng chống đại dịch Vũ Hán.

 Thông tin đăng tải trên 
Internet cho thấy tình hình 
dịch bệnh rất nghiêm trọng. Cư 
dân mạng cho rằng Bắc Kinh đã 
trở thành "Vũ Hán thứ 2". Theo 
tin tức mới nhất, cửa chính của 
một chung cư tại tiểu khu Tây 
Lý, đường Vĩnh Định quận Hải 
Điến đã bị hàn chết cứng. Cách 
làm này giống hệt như ở Vũ Hán 
thời đầu dịch bùng phát.

Ngày 23/6, một đoạn video 
được đăng trên Twitter tiếng 
Trung cho thấy tại  một tòa nhà 
chung cư, các công nhân đang 
sử dụng hàn điện để hàn bít cánh 
cửa và dưới sự giám sát của hai 

công nhân đứng bên cạnh. Phía 
trên lầu nhìn qua cửa sổ vẫn có 
người đi lại, còn thấy một chàng 
trai trẻ đeo ba lô bước vào cửa 
tòa nhà.

Người đăng tải video nói rằng 
sự việc xảy ra trong thành phố 
Bắc Kinh và thấy những thợ hàn 
đang hàn chặt một cánh cửa tòa 
nhà chung cư. Tuy nhiên, do 
hình ảnh video không rõ nên 
không thấy biển tên và địa chỉ 
tòa nhà.

Cùng ngày hôm đó, trên 
internet xuất hiện hình ảnh tấm 
biển tên màu xanh bên cạnh 
cửa tòa nhà có dòng chữ "Số 
70, đường Vĩnh Định, quận Hải 
Điến, Bắc Kinh", "Tòa nhà 520"...
So sánh vị trí quay của video và 
hình ảnh ở trên, rất có khả năng 
của cùng một tòa nhà. Hình 
ảnh cho thấy cánh cửa của tòa 
nhà đã bị hàn  cứng mặc dù bên 
trong tòa nhà vẫn thấy có người.

Thông tin công khai cho 

thấy số 70 đường Vĩnh Định là 
địa chỉ của tiểu khu Tây Lý, gần 
chợ Ngọc Tuyền Đông. Do dịch 
bùng phát, nên chợ đã đóng cửa 
sớm vào ngày 15/6 và 10 tiểu khu 
xung quanh cũng bị phong tỏa.

Ngay từ ngày 18/6, một người 
dân gần tiểu khu Tây Lý đã nói 
với các phóng viên NTDTV qua 
điện thoại rằng trong khu vực 
đang lan truyền tin rằng cửa 
tòa nhà đã bị hàn. Tuy nhiên, vì 
tiểu khu đã bị phong tỏa, người 
ngoài không thể biết được chi 
tiết bên trong.

Hiện nay, các video và hình 
ảnh về cổng của tòa nhà đã bị 
phơi bày, không rõ đây là sự việc 
xảy ra từ tuần trước hay có thêm 
cửa khác bị hàn tiếp.

Khi đoạn video bị lộ trên 
mạng xã hội, các cư dân không 
ngớt bức xúc: "Cả thế giới 
không sao chép cách làm của 
Vũ Hán, Bắc Kinh đã sao chép 
rồi!"; "Hôm qua Vũ Hán, hôm 

nay là Bắc Kinh, quá nhanh"; 
“Năng lực chống dịch của 
cường quốc! Nắm đấm sắt Xã 
hội Chủ nghĩa"; "Miễn là nó 
không gây thêm hỗn loạn cho 
đảng, việc người dân sống hay 
chết không thành vấn đề"; “Bài 
hát tận diệt, không được vào, 
không được ra, không trị bệnh, 
chết rồi thì vứt xuống dưới”.

Cách "chống dịch" bằng cách 
hàn cứng cửa của Trung Cộng 
bắt đầu áp dụng ở Vũ Hán và Hồ 
Bắc, và nó đã được các thành 
phố Hắc Long Giang và Cát Lâm 
"học tập" khi dịch bệnh lan 
rộng. Bây giờ, Bắc Kinh đã bắt 
đầu áp dụng. Các cư dân của tòa 
nhà bị hàn cửa chỉ có thể dựa 
vào sự trợ giúp bên ngoài chu 
cấp sinh hoạt. Nếu các thành 
viên gia đình của họ bị nhiễm 
bệnh, họ chỉ có thể tự sống tự 
chết. Nếu có người chết ở trong 
nhà, gia đình buộc phải ném 
xác xuống dưới lầu.

Nối tiếp dòng tin trên mạng 
về cánh cửa ở tiểu khu Tây Lý, 
một cư dân mạng khác đã tải lên 
thêm hai video về việc bít cửa, 
nhưng tạm thời không nêu rõ 
thời gian và địa điểm cụ thể.

Khởi đầu ác mộng: Tương lai u ám của người 
Hồng Kông dưới Luật an ninh quốc gia

Bắc Kinh: “Hàn bít cửa” để 
chống dịch virus corona Vũ Hán

Nguy cơ vỡ Đập Tam Hiệp, 
nửa tỷ dân Trung Quốc 
'không có đường thoát'

Lá cờ với thông 
điệp 'Giải phóng 
Hồng Kông, 
Cách mạng Thời 
đại' được người 
biểu tình dựng 
nên ở Công viên 
Victoria, Hồng 
Kông vào ngày 
4/6/2020. 

Các công nhân 
xem nước thoát 

ra từ đập Tam 
Hiệp, một dự 
án thủy điện 

khổng lồ trên 
sông Dương Tử 

ở Yichang, trung 
tâm tỉnh Hồ Bắc, 
Trung Quốc vào 
ngày 24/7/2012. 

STR/AFP/GETTYIMAGES

Trung Quốc có khoảng 
100 ngàn đập chứa 
nước, nhưng ít nhất 
hơn 40% trong số đó là 
không an toàn. Việc xả 
lũ sẽ gây hiệu ứng vỡ 
đập như Tam Hiệp.
Tiến sĩ Vương Duy Lạc,
chuyên gia về đập Tam Hiệp

Tôi nói lần cuối cùng 
đấy, ai ở Nghi Xương 
và các khu vực phía 
dưới thì mau chạy đi.
Ông Hoàng Tiểu Khôn của 
Học viện nghiên cứu xây dựng 
Trung Quốc,

Những gì Hồng Kông 
đã trải qua trong hai 
thập kỷ qua là một 
lời nhắc nhở đen tối 
cho cả thế giới rằng 
bạn không thể tin vào 
Trung Cộng. 

Hình ảnh
chụp từ vệ tinh 

so sánh đập
Tam Hiệp năm 
2009 và 2018.

Jevons Au, đạo diễn bộ phim "Thập Kỷ".

GUO WEILI / THE EPOCH TIMES

Ventus Lau, nhà hoạt động dân chủ, tại một 
studio ở Hồng Kông, vào ngày 18/12/2019.

GORDON YU / THE EPOCH TIMES

Ảnh chụp từ video trên Twitter cho thấy 
các công nhân đang hàn cửa chính của một 

chung cư tại tiểu khu Tây Lý, đường Vĩnh 
Định quận Hải Điến. 

GOOGLE EARTH / LENG SHAN

đá chặn đứng dòng sông Tiểu Kim 
Xuyên. Hồ ngập úng là do các tảng đá 
lớn và cát bùn lăn từ trên núi xuống, 
tạo thành một con đập tự nhiên ngăn 
dòng lũ trên sông. Đập chắn tích tụ 
càng cao sẽ bắt đầu bị rò rỉ, lượng 
rò rỉ lớn dần sẽ khiến cho con đập 
tự nhiên này bị cuốn trôi và sẽ hình 
thành lũ do vỡ đập. Sức tàn phá của 
lũ do vỡ đập mạnh gấp hàng chục lần 
lũ tự nhiên. Nó tiến về phía trước như 
một cơn sóng thần, vì vậy bất cứ nơi 
nào nó đi qua, những ngôi nhà hai 
bên bờ sông ngay lập tức bị đổ xuống 
và san phẳng. Hơn nữa, cây cầu mà 
Tứ Xuyên đang chi 140 triệu nhân 
dân tệ để xây dựng cũng đã bị cuốn 
trôi. Điều này hoàn toàn là do khi xây 
dựng cầu đã không áp dụng các biện 
pháp phòng chống lũ lụt đúng cách.

Ông Vương cũng nói rằng những 
nhà dân bị lũ cuốn trôi là những ngôi 
nhà được xây dựng trên bãi sông. 
Trong 70 năm kể từ khi Trung Cộng 
giành được chính quyền, họ muốn 
kiểm soát điều gì thì đều kiểm soát 
rất tàn bạo, nhưng duy chỉ có nước 
là không thể khống chế được, việc 
trị thuỷ của họ là một đống nát bét. 
Đây đều là do chính sách của họ gây 
nên. Thượng nguồn của đập Tam 
Hiệp nguy hiểm hơn khu vực hạ lưu. 
Trung Cộng tuyên bố rằng việc tái 
định cư của người dân vùng thượng 
nguồn đã hoàn thành, nhưng các 
thành phố mà chính phủ mới xây 
dựng đều nên xây dựng lại, vì tất cả 
đều không an toàn. Bởi trong trường 
hợp lũ lụt tới, tất cả các thành phố 
này sẽ bị đổ sập xuống sông.

Các thành phố tái định cư mới 
được xây dựng trên các vị trí dễ bị lở 
đất ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp, như 
huyện Vu Sơn, huyện Tỷ Quy, huyện 
Ba Đông, huyện Phụng Tiết, huyện 
Khai Châu và các khu vực thành thị 
khác có địa hình trũng thấp hơn mực 
trữ nước của đập Tam Hiệp, những 
nơi này cực kỳ nguy hiểm. 

Ông Vương Duy Lạc nhấn mạnh: 
"Đây không phải nói chuyện giật 
gân! Phải tìm giải pháp thay vì bỏ 
chạy. Chạy đi đâu được chứ? Hơn 
400 - 500 triệu người dân ở trung 
lưu và hạ lưu sông Trường Giang 
chạy đi đâu được? Không có nơi nào 
để trốn cả! So với việc bỏ chạy, chi 
bằng phá bỏ cái con đập ấy đi. Mỗi 
người dỡ một ít thì sẽ không còn con 
đập nữa, cũng sẽ không còn hoảng 
loạn và nguy hiểm nữa".

Ông Tiền Vĩ Trường giáo sư vật 
lý học của Trung Quốc đã xuất bản 
một bài báo từ những năm đầu khi 
xây đập, nguy cơ vỡ đập hồ chứa 
Tam Hiệp sẽ khiến sáu tỉnh và thành 
phố ở hạ lưu sông Trường Giang trở 
thành vùng ngập nước, hàng trăm 
triệu người sẽ rơi vào cảnh tuyệt 
vọng. Ông cũng cho rằng Đập Tam 
Hiệp sẽ là mục tiêu bị đe dọa bởi kẻ 
thù bên ngoài. Đối mặt với công nghệ 
tên lửa đạn đạo hiện nay, đập Tam 
Hiệp không có khả năng phòng thủ.

Khi bắt đầu xây dựng đập Tam 
Hiệp, ông Hoàng Vạn Lý- chuyên gia 
về công trình thuỷ lợi ở Trung Quốc 
- giáo sư tại Khoa Thuỷ lợi của Đại 
học Thanh Hoa, đã đưa ra cảnh báo 
về các mối nguy hiểm do công trình 
Tam Hiệp trên các phương diện địa 
chất, môi trường, sinh thái và quân 
sự, v.v.

Ông cũng cảnh báo về mức chi 
phí khổng lồ để xây dựng công 
trình; về việc sau khi hồ chứa Tam 
Hiệp bị vỡ, đá cuội sẽ làm tắc nghẽn 
dòng lũ ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên 
và cũng tiềm ẩn khủng hoảng di 
dân. Ông dự đoán rằng nếu Đập 
Tam Hiệp được xây dựng thì cuối 
cùng nó sẽ bị nổ tung.
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ĐÔNG PHƯƠNG 

Giấc mơ bá chủ toàn cầu 
và những thủ đoạn của 
Trung Cộng đang bị thế 
giới lật tẩy. Trung Quốc 
rơi vào thế cô lập, vị thế 
quyền lực của ông Tập 
đang bị đe doạ.

 
Trung Cộng muốn thay thế Hoa 
Kỳ dẫn đầu thế giới
Ngày 20/6, VOA đã viết một bài phân 
tích liệt kê những hành vi điên cuồng 
gần đây của Trung Cộng cũng như 
nguyên nhân đằng sau là dã tâm muốn 
thống trị thế giới của Trung Cộng.

Michael Auslin, nhà nghiên cứu 
của Đại học Stanford Hoa Kỳ nói rằng, 
Trung Cộng hiện là quốc gia hùng 
mạnh nhất châu Á nhưng họ đang phải 
đối mặt với các nước láng giềng và các 
đối thủ hùng mạnh, bao gồm cả Hoa 
Kỳ. Hơn nữa, nền kinh tế Trung Cộng 
sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn 
trong tương lai, nhưng bản thân Trung 
Cộng lại thiếu tính hợp pháp, v.v., cộng 
với tình hình dịch bệnh, vậy nên Trung 
Cộng cảm thấy rằng bây giờ là thời 
điểm tốt nhất để hành động.

H.R. McMaster, cựu Cố vấn An 
ninh Quốc gia tại Tòa bạch Ốc, đã bày 
tỏ quan điểm tương tự trong bài viết 
“How China Sees the World” được 
đăng trên The Atlantic hôm 19/5. Ông 
nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc 
tin rằng có một cơ hội chiến lược 
“chớp nhoáng” có thể củng 
cố sự cai trị của Trung 
Cộng và thay đổi trật 
tự thế giới theo hướng 
có lợi cho nó. Vậy nên, 
Trung Cộng đã xuất 
kích khắp nơi để chuyển 
hướng tập trung của thế 
giới khỏi mâu thuẫn 
trong nội bộ đảng.

Brands, giáo sư về 
các vấn đề toàn cầu tại 
Đại học Johns Hopkins 
Hoa Kỳ, cho rằng Trung 
Cộng luôn muốn tạo 
ra một trật tự thế giới 
lấy Bắc Kinh làm trung 
tâm và phù hợp với thể 
chế độc tài của nó. Sau 
cùng, nó sẽ giành lấy vị 
trí lãnh đạo trật tự thế giới từ Hoa Kỳ và 
nắm quyền bá chủ toàn cầu.

Thế giới đã nhìn rõ bản chất của   
ĐCSTQ, Hoa Kỳ gọi ĐCSTQ là kẻ 
lưu manh và là kẻ thù chung của 
mọi quốc gia
Hôm 19/6, trong Hội nghị thượng 
đỉnh về Dân chủ Copenhagen được tổ 
chức qua video, Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Pompeo đã tuyên bố rằng:"Trung Cộng 
không những là một kẻ lưu manh trên 
chính đất nước họ, mà họ còn đang gây 
tác động đến tất cả chúng ta. Họ nói dối 
về vấn đề virus Vũ Hán, rồi sau đó để 
virus lây lan ra khắp thế giới, đồng thời 
còn gây áp lực lên WHO để che giấu 
dịch bệnh".

Ông Pompeo nhắc nhở, cả thế giới 
hiện đang lựa chọn giữa Hoa Kỳ và 
Trung Cộng chính là "lựa chọn giữa 
tự do và chuyên chế", là lựa chọn giữa 
chính nghĩa và tà ác.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ bày tỏ lập 
trường rõ ràng và công khai như vậy. 
Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một 
giai đoạn chống Trung Cộng. 

Một hình thức "Chiến tranh thế 
giới" khác đang bắt đầu.

Cả thế giới bao vây Trung Quốc, 
Tập Cận Bình như đang ngồi 
trên miệng núi lửa

Kể từ tháng 5 đến nay, hơn 100 
quốc gia là nạn nhân của việc Trung 
Cộng che giấu dịch bệnh đã liên kết lại 
để chuẩn bị truy tố Trung Cộng. Chính 

quyền Trung Cộng khó mà chịu 
đựng nổi áp lực này.

Trong ba thập kỷ qua, 
Trung Cộng công bố mức 
tăng trưởng GDP hơn 8% 
mỗi năm. Nhưng trong 
những năm gần đây tốc 
độ tăng trưởng GDP của 

Trung Cộng không ngừng 
giảm, ngay cả con số 
6% vẽ trên giấy cũng 
không duy trì được. 
Năm nay là lần đầu tiên 
tại “Lưỡng Hội” Quốc 
vụ viện Trung Cộng đã 
không đưa ra các chỉ 
số GDP. Các chuyên gia 
cho rằng do số liệu quá 
thấp nên họ không dám 
công bố. 

Nền kinh tế ở Trung 
Quốc đại lục đang trên bờ vực sụp đổ, 
số lượng người thất nghiệp ở Đại lục 
là 70 triệu người. Ông Lý Khắc Cường 
tiết lộ rằng 600 triệu người ở Trung 
Quốc có mức thu nhập hàng tháng là 
1,000 nhân dân tệ (khoảng 138 USD) 
và 200 triệu người làm việc trong các 
doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Một khi Trung Cộng trở thành kẻ thù 
của thế giới, 200 triệu người này cũng 
sẽ có nguy cơ thất nghiệp. Đến thời 
điểm đó, sẽ có những cuộc nổi dậy phản 
kháng dưới sự khích lệ của cuộc đấu 
tranh ở Hồng Kông, xã hội sẽ trở nên 
hỗn loạn.  Lúc đó, thể chế tập quyền của 
Trung Cộng chắc chắn sẽ sụp đổ.

Âm mưu của Trung Cộng bị lật tẩy, 
Hoa Kỳ khai hoả đầu tiên trong cuộc 
chiến chống Trung Cộng khi thực hiện 
hàng loạt  các lệnh trừng phạt như:  

1. Về thương mại, áp dụng thuế 
quan cao đối với các mặt hàng 
của Trung Quốc, cấm xuất 

khẩu một số sản phẩm Made in 
China;

2. Về mặt kinh tế, cắt đứt các 
khoản đầu tư và vay vốn ngân 
hàng của Trung Quốc;

3. Về mặt khoa học kỹ thuật, các 
lệnh cấm vận được áp dụng đối 
với nhiều sản phẩm công nghệ 
cao, từ chối du học sinh Trung 
Quốc học tập và nghiên cứu 
ngành công nghệ cao ở Hoa Kỳ, 
ngăn chặn ĐCSTQ giao lưu trao 
đổi khoa học và công nghệ với 
các nước khác;

4. Về mặt ngoại giao, cô lập 
ĐCSTQ, khiến các quốc gia 
xung quanh Trung Quốc phản 
đối ĐCSTQ trên vấn đề chính 
trị trong khu vực;

5. Về mặt tài chính, từ chối các 
giao dịch bằng đồng USD từ 
Trung Quốc và Hong Kong, nền 
kinh tế phụ thuộc vào ngoại 
thương của Trung Quốc sẽ sụp 
đổ ngay lập tức;

6. Về mặt nhân sự, ĐCSTQ sẽ không 
thể tiếp tục sử dụng hình thức 
“gián điệp toàn dân" để đánh cắp 
công nghệ của Mỹ và thâm nhập 
các tư tưởng chủ nghĩa xã hội vào 
mảnh đất Hoa Kỳ;

7. Về giá trị quan, Hoa Kỳ đã công 
khai chỉ trích sự tồn tại của 
ĐCSTQ là mối đe dọa đối với 
cuộc sống bình thường của 
nhân loại. 

8. Trong danh sách trừng phạt, 
Hoa Kỳ không những xử phạt 
các quan chức cấp cao của 
ĐCSTQ mà còn cấm các đảng 
viên ĐCSTQ có được thẻ xanh 
và quốc tịch Hoa Kỳ;

Sự bao vây của Hoa Kỳ đối với 
ĐCSTQ đã khiến ông Tập Cận Bình 
khó mà tiếp tục hình thức cai trị như 
bây giờ. Ông Tập như đang ngồi trên 
miệng núi lửa.

Những chuyển biến trên chính 
trường thế giới đang tương đồng 
với những tiên đoán của Ông Craig 
Hamilton-Parker, nhà tiên tri người 
Anh. Ông đã từng dự đoán chính xác 
các sự kiện như ông Trump sẽ trở 
thành Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, 
vụ cháy rừng ở Úc năm 2019, cuộc 
biểu tình chống Dự luật dẫn độ ở Hong 
Kong năm 2019 và ông Johnson nhận 
chức Thủ tướng Anh... 6 sự kiện lớn 
của năm 2020 mà ông dự đoán hầu 
như đã ứng nghiệm trong nửa đầu 
năm nay, bao gồm đại dịch virus Viêm 
phổi Vũ Hán, ván bài Trung - Mỹ và 
Hong Kong trở thành chiến trường 
chính của thế giới. Ông cũng dự đoán 
rằng người Hong Kong sẽ giành chiến 
thắng trong cuộc chiến này và còn 
giúp người dân Trung Quốc đại lục 
giành được tự do. Đối diện với tình 
cảnh ĐCSTQ bị lật đổ, ông Tập Cận 
Bình sẽ buộc phải đồng ý thực hiện 
những cải cách lớn. Về lâu dài, nền 
dân chủ chân chính sẽ được thiết lập 
dựa trên Chủ nghĩa Tam dân của Tôn 
Trung Sơn. Trong tương lai, Tây Tạng 
sẽ trở thành một quốc gia độc lập.

Giấc mơ bá quyền phá sản, 
ông Tập Cận Bình như ngồi 
trên miệng núi lửa

Tiết lộ chi 
tiết cuộc 
hỗn chiến 
tại biên giới 
Trung - Ấn
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YURI GRIPAS/REUTERS

Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận 
Bình và Thủ tướng 
Trung Quốc Lý 
Khắc Cường trong 
một phiên họp tại 
Đại lễ đường Nhân 
dân Bắc Kinh. 

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gần đây đã chạm trán 
với nhau ở biên giới Kashmir và xảy ra thương vong 
vào ngày 15/6.

Tiếp theo từ trang 1

Hãng Thông tấn Quốc tế Ấn Độ ANI 
cho biết, trong khi hai nước đang cố 
gắng xoa dịu căng thẳng xảy ra ở thung 
lũng Galwan thuộc vùng Ladakh, một 
cuộc xung đột bạo lực giữa quân đội 
Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra, gây 
nhiều thương vong.

Bài báo trích dẫn các nguồn tin của 
Quân đội Ấn Độ: Có một sĩ quan cao 
cấp và hai binh sĩ đã thiệt mạng; 17 sĩ 
quan và binh sĩ khác bị thương nặng 
trong cuộc đụng độ; Hơn 43 sĩ quan và 
binh sĩ của Trung Quốc đã thiệt mạng 
hoặc bị thương nặng.

Đây là cuộc xung đột nghiêm trọng 
nhất giữa hai nước trong 45 năm 
qua. Theo trang Associated Press và 
Reuters, phía Quân đội Ấn Độ cho biết 
binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đã sử 
dụng đá và gậy; cả hai bên không sử 
dụng súng hay các loại vũ khí khác. 
Binh lính Trung Quốc còn sử dụng gậy 
có gắn đinh. 

Vào ngày 16/6, Quân đội Ấn Độ 
đã đưa ra một thông cáo rằng, quân 
đội 2 nước đã rút khỏi khu vực xung 
đột, Quân đội Ấn Độ sẽ dốc sức để 
bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của mình.

Ladakh là một khu vực tranh chấp 
chủ quyền ở biên giới giữa Ấn Độ và 
Trung Quốc. Năm 2017, khi Trung 
Quốc xây dựng đường cao tốc xuyên 
biên giới gần biên giới Trung-Ấn, căng 
thẳng bắt đầu leo thang ở khu vực này.

Trước đó hồi tháng 5/2020, đã xảy 
ra cuộc xung đột biên giới Trung-Ấn 
kéo dài trong 5 tuần. Hai nước đã bổ 
sung quân đội vào khu vực tranh chấp 
này sau khi các cuộc đàm phán song 
phương thất bại. Trên các phương tiện 
truyền thông xã hội, có nhiều video 
về việc binh lính được điều động tăng 
cường tiến về Ladakh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ 
Rajnath Singh đã xác nhận rằng phía 
Trung Quốc đã đưa một lực lượng 
quân đội với quy mô đáng kể tiến vào 
khu vực tranh chấp. Các nguồn tin 
chính phủ Ấn Độ cũng tiết lộ, quân 
đội Ấn Độ đưa binh lính, xe cộ và pháo 
binh đến biên giới hai nước để củng cố 
lực lượng.

Truyền thông Anh BBC đưa tin, 
người phát ngôn của chính phủ Ấn Độ- 
ông Anurag Srivastava cho biết: Trung 
Quốc đi ngược lại với đồng thuận đã 
có trong cuộc họp ngày 6/6 trong khi 
2 nước muốn xoa dịu tình hình và hạ 
nhiệt các cuộc đối đầu ở biên giới.

Ông Srivastava cho biết thêm, vào 
tối ngày 15/6, những người lính Trung 
Quốc đã cố ý thay đổi Line of Actual 
Control dẫn đến xung đột bạo lực.

Đường biên giới tranh chấp giữa 
Trung-Ấn dài 3,488 km. Vào tháng 
10 năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ 
đã có cuộc nổ súng giao chiến ở biên 
giới. Trận chiến đã diễn ra trong một 
tháng và hai bên đã chịu tổn thất 
nặng nề. Kể từ đó, tranh chấp lãnh 
thổ ở biên giới Trung-Ấn vẫn tiếp tục 
cho đến ngày nay.

INDRANIL MUKHERJEE/AFP VIA GETTY IMAGES

JOHANNES EISELE / AFP / GETTY IMAGES

Trung Cộng không 
những là một kẻ lưu 
manh trên chính đất 
nước họ, mà họ còn 
đang gây tác động 
đến tất cả chúng ta. 

Mike Pompeo

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

NGUYỄN SƠN

Ngành y tế tỉnh Đăk Nông vừa 
phát hiện thêm ba ca bạch hầu, 
nâng số người bệnh lên 12 
trường hợp.

Sở Y tế tỉnh Đăk Nông cho 
biết, trong số bệnh nhân mới 
có Giàng A Ph. (13 tuổi) đang 
trong tình trạng nặng. Hai 
người còn lại là Giàng A P. (40 
tuổi) và Thào A T. (10 tuổi), sức 
khỏe đã ổn định, điều trị tại 
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây 
Nguyên và Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Đăk Nông.

Như vậy trong tháng 6, tỉnh 
Đăk Nông đã ghi nhận 12 ca 
dương tính với bệnh bạch hầu 
từ 3 ổ dịch.

Cơ quan y tế đang cách ly 
307 người tại xã Đăk R’măng 
và 355 người ở xã Quảng Hòa, 
cùng huyện Đăk Glong. Những 
người này không được rời khỏi 
địa phương, mọi giao dịch 
được thực hiện tại chốt cách 

ly. Đồng thời, hơn 1.200 người 
được điều trị dự phòng.

Trước đó, ngày 19/6, cháu 
Sùng Thị H. (9 tuổi, ngụ thôn 
6, xã Quảng Hòa, huyện Đắk 
G’long) phát bệnh bạch hầu. 
Bệnh nhân sau đó được chuyển 
đến Bệnh viện Nhiệt đới TP. 
HCM nhưng đến sáng 20/6, 
cháu H tử vong.

Đồng thời, tại xã Quảng Hòa 
phát hiện thêm 4 trường hợp 
mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 
cháu Ma Văn T. (9 tuổi, gần nhà 
cháu H). Hiện nay tình trạng 
của cháu T. cũng khá nặng.

 Sở Y tế Đắk Lắk cho biết 
bạch hầu là bệnh nguy hiểm, 
nguy cơ tử vong cao và lây lan 
rất nhanh.

Triệu chứng bệnh khá rõ 
ràng, bệnh nhân sẽ có các triệu 
chứng lạ như ho sốt, mất tiếng, 
khàn giọng, đau họng hay nổi 
hạch trắng trong cổ họng. Bệnh 
nhân có các triệu chứng trên 
phải đi kiểm tra, xét nghiệm để 

báo cơ quan chức năng, tránh 
lây lan trên diện rộng.

Người mắc bệnh bạch hầu 
thường có tình trạng nhiễm 
trùng, nhiễm độc nặng. Độc tố 
bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ 
tim, dẫn đến tử vong trong vòng 

sáu ngày. Tỉ lệ tử vong khoảng 
5-10%. Tỉ lệ tử vong có thể cao 
hơn với trẻ em dưới 15 tuổi.

Theo cơ quan y tế, cách 
phòng bệnh hiệu quả nhất là 
chích vaccine thuộc chương 
trình tiêm chủng mở rộng lúc 

bé 2, 3, 4 tháng tuổi. Thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng, 
che miệng khi ho hoặc hắt hơi, 
giữ vệ sinh thân thể, và mũi, 
họng. Khi có dấu hiệu bệnh 
hoặc nghi ngờ, phải cách ly, 
khám và điều trị kịp thời.

Thêm 3 ca bạch hầu ở Đăk Nông, hơn 1,200 người
phải điều trị dự phòng 

Cục trưởng Cục y 
tế Dự phòng Trần 
Đắc Phu thăm bệnh 
nhân dương tính 
bệnh bạch hầu đang 
điều trị cách ly tại 
Bệnh viện Đa khoa 
vùng Tây Nguyên. 
(Ảnh chụp màn hình 
daklak.gov.vn)

Mùa nóng,
giá điện cũng 
“nóng” theo. 
Nguyên nhân

vì đâu?

máy điều hòa”; do “mở cửa ra 
vào nhiều, đóng mở tủ lạnh 
nhiều”,… để giải thích nguyên 
nhân tiền điện tăng vọt.

Nguyên nhân vì đâu?
Báo Tuổi trẻ trong một bài viết 
mới đây khẳng định: “Phần lớn 
người dân không đồng tình với 
giải thích của EVN”. Một chuyên 
gia trong ngành điện cho hay  
hóa đơn tiền điện tăng vọt có 
nguyên nhân từ việc ngành 
điện đang áp dụng biểu giá bán 
lẻ điện sinh hoạt theo kiểu bậc 
thang. Theo đó mỗi “bậc thang” 
ấn định số kilowatt/h tiêu thụ 
có mức giá khác nhau. Chỉ cần 

ngày ghi đồng hồ điện sớm hay 
muộn một chút thì lượng điện 
của tháng trước (lẽ ra ở bậc 
thang thấp) sẽ bị tính vào tháng 
sau (ở bậc thang cao hơn), và dĩ 
nhiên sẽ phải chịu thêm mức 
tiền điện lũy tiến.

Báo cũng dẫn lời GS Trần 
Đình Long – phó chủ tịch Hội 
Điện lực Việt Nam cho rằng, 
cần phải sửa ngay biểu giá bán 
lẻ điện kiểu bậc thang vì biểu 
giá này rất phức tạp, bộc lộ quá 
nhiều bất cập. 

Ông Ngô Trí Long- nguyên 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
thị trường giá cả, cho rằng việc 
tính tiền điện theo lũy tiến bậc 

thang mới chính là nguyên 
nhân khiến giá tăng cao như 
vậy, theo tờ Tổ quốc, hôm 23/6.

Cũng theo tờ báo, Ông 
Nguyễn Đức Thành, nguyên 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
cho rằng, hoá đơn tiền điện tăng 
“sốc” trong thời gian qua cần 
phải làm rõ, cần có sự giám sát 
của Thanh tra Chính phủ. Còn 
ông Lê Đăng Doanh, chuyên gia 
kinh tế thì đề nghị nên có một 
đơn vị độc lập vào cuộc để rà 
soát, kiểm tra. Liệu rằng những 
cách đó có hiệu quả trước một 
tập đoàn độc quyền về điện trên 
toàn cõi Việt Nam như EVN?

Tiếp theo từ trang 1

“Nếu trong tháng 4 và tháng 5, 
số tiền tôi phải thanh toán là 
khoảng 1 triệu đồng, thì sang 
tới tháng 6, con số này vọt lên 
4,5 triệu đồng với 1,526kWh, 
trong khi mức sử dụng điện 
không tăng”.

Ông B.T.A ở Sài Gòn cho 
biết từ tháng 4/2019 đến tháng 
3/2020, trung bình mỗi tháng 
gia đình tiêu thụ trên dưới 400 
KWh điện. Bắt đầu từ tháng 
4/2020, mức tiền điện đột ngột 
tăng, trung bình mỗi tháng 720 
KWh dù mức dụng sử dụng điện 
trong gia đình không thay đổi so 
với các tháng trước.

“Việc tăng tiền điện xảy ra sau 
khi Công ty Điện lực Thủ Thiêm 
thay mới đồng hồ điện bằng 
công-tơ điện tử cho gia đình tôi 
từ ngày 11/3/2020. Tôi nhận thấy 
đây là nguyên nhân dẫn đến việc 
tăng mức tiêu thụ điện một cách 
bất thường”, ông T.A nói trên 
báo Người lao động, hôm 21/6.

Đặc biệt, báo chí trong nước 
còn đưa tin về hai trường hợp 
khách hàng tại Quảng Ninh và 
Quảng Bình đã “tá hỏa” khi phát 
hiện hóa đơn tiền điện tăng gấp 
chục lần.

EVN lại ra thông cáo báo chí
Trước bức xúc của người dân về 
việc tiền điện tăng bất thường, 
hôm 23/6, EVN đã đưa lên báo 
chí thông cáo, với lời lẽ “quen 
thuộc” như bao nhiêu năm nay, 
rằng: “Một số sai sót về việc ghi 
chỉ số tiêu thụ điện trong thời 
gian qua là những sai sót cá 
nhân, hệ thống phần mềm quản 
lý chỉ số điện năng của EVN hoạt 
động bình thường, hiệu quả, góp 
phần giảm thiểu sự sai sót và can 
thiệp của con người”.

Ngoài ra, EVN cũng không 
quên “lặp lại” những câu nói 
như: do “nắng nóng”; do “gia 
đình có sử dụng máy lạnh/

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Việc tính tiền 
điện theo lũy 
tiến bậc thang 
mới chính là 
nguyên nhân 
khiến giá
tăng cao?

Một hoá đơn tiền điện
của khách hàng cho

thấy tiền điện tháng 5 đã
tăng gấp đôi so với tháng

4. (Ảnh chụp màn hình
báo Người Lao động)

Một nhân viên của công 
ty điện lực Việt Nam 
(EVN) đang kiểm tra 
đường dây điện và đồng 
hồ tại một khu dân cư 
tại TP. Hồ Chí Minh.
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gười Việt có câu “nhập gia tùy tục”, 
đây cũng được xem là câu nằm lòng 
cho những ai muốn trở thành nhà 
ngoại giao xuất chúng. Trong sử Việt 
từng xuất hiện một bậc kỳ tài về ngoại 
giao nhờ thực hiện tốt việc này là Trần 
Nhật Duật.

Chiêu Văn đồng tử
Trần Nhật Duật
Trần Nhật Duật là hoàng tử thứ 6 của 
vua Trần Thái Tông. Tương truyền 
lúc mới sinh, trên tay ông có bốn chữ 
“Chiêu Văn đồng tử” (昭文童子), nên 
vua Thái Tông phong cho ông là Chiêu 
Văn Vương.

Trần Nhật Duật nổi tiếng là người 
hiểu biết rộng, rất tôn sùng và am hiểu 
Đạo gia. Ông tìm hiểu và thông thạo 
ngoại ngữ cùng phong cách sống của 
các dân tộc và các nước láng giềng, sử 
dụng thành thạo tiếng Hán và tiếng 
Chăm. Ông hay thăm hỏi các dân tộc 
khác, cũng như đến ngao du nước 
Tống và Chiêm Thành để hiểu thêm 
văn hóa của họ.

Am hiểu văn hóa, thu phục 
lòng người
Năm 1280, tù trưởng vùng Đà Giang 
(Tây Bắc ngày nay) là Trịnh Giác Mật 
nổi lên chống triều đình, cùng lúc 
nhà Nguyên đang chuẩn bị quân tấn 
công Đại Việt. Triều đình nhận thấy 
cần dẹp yên cuộc nổi loạn này, thì dân 
chúng mới đoàn kết, tạo cơ sở vững 
chắc để chuẩn bị đánh quân Nguyên 
đang chuẩn bị tiến sang.

Trần Nhật Duật được trao nhiệm 
vụ này, dẫn quân đến Đà Giang. Giác 
Mật được tin, muốn ám hại ông nên 
đưa thư dụ rằng: “Giác Mật không 
dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chủ 
một mình một ngựa đến, Giác Mật xin 
ra hàng ngay.”

Các tướng nghi ngờ đây là kế của 
Giác Mật nên can ngăn, Trần Nhật 
Duật khẳng khái trả lời nếu quả như 
vậy triều đình sẽ cử một vương khác 
tới làm tướng. Rồi ông cưỡi ngựa mang 
theo vài tiểu đồng đến gặp Giác Mật.”

Tại doanh trại Giác Mật, quân 
lính gươm giáo tua tủa vây quanh 
Trần Nhật Duật nhiều lớp nhằm thị 
uy vị hoàng tử trẻ. Đi qua đám quân 
lính không sợ hãi, ông gặp Giác Mật, 
nói đúng theo phong tục người dân 
xứ Đà Giang: “Lũ tiểu đồng của ta đi 
đường thì nóng tai trái, đến đây thì 
nóng tai phải.”

Giác Mật cùng các đầu mục đều 
ngạc nhiên vì điều này. Rồi Giác Mật 
sai mang mâm rượu đến. Trần Nhật 
Duật không chút ngần ngại, rất tự 
nhiên cầm tay bốc thịt ăn, rồi cầm 
gáo rượu bầu dốc vào mũi, uống rượu 
bằng mũi, đây đều là phong cách tập 
quán của người địa phương.

Trịnh Giác Mật phải kinh ngạc thốt 
lên: “Chiêu Văn Vương là anh em với 
ta rồi!” Trần Nhật Duật đáp lại rằng: 
“Chúng ta xưa nay vẫn là anh em.”

Giác Mật liền quên mất ý định ám 
hại Trần Nhật Duật lúc ban đầu, mà 
cùng các đầu lĩnh nói chuyện rôm rả 
thân mật với ông như anh em trong 
nhà. Ông gọi tiểu đồng đến, tự tay 
mở tráp, lấy những vòng bạc lấp lánh 
tặng cho các đầu mục. Giác Mật được 
một chiếc vòng lớn có lồng thêm một 
chiếc vuốt cọp.

Sau chuyến đi này Trịnh Giác Mật 
đem cả gia quyến đến doanh trại xin 
hàng, ai cũng đều vui vẻ.

 
Bang giao với phương Bắc
Trần Nhật Duật không cần đánh mà 
thu phục được cả vùng Đà Giang, 
giúp biên giới phía Tây Bắc được yên 
ổn, hậu thuẫn nhà Trần tập trung lo 
chuẩn bị đối phó với quân Nguyên 
cũng đang chuẩn bị binh lực tiến sang.

Có lần nhà Nguyên cử sứ giả đến, 
Trần Nhật Duật tiếp sứ thần nhà 
Nguyên bằng tiếng Hán rất vui vẻ và 
tự nhiên suốt cả ngày. Sau đó sứ nhà 
Nguyên cứ khăng khăng cho rằng ông 
là người Hán ở Chân Định (gần Bắc 
Kinh) sang làm quan bên Đại Việt.

Khi đại quân Mông Cổ đánh bại 
nhà Tống, nhiều tôn thất của nhà 
Tống chạy sang Đại Việt, xin được 
gia nhập vào quân Việt để chống lại 
Mông Cổ với hy vọng sau này trở lại 

Trần Nhật Duật không cần đánh mà 
thu phục được cả vùng Đà Giang, 
khiến biên giới phía Tây Bắc được 
yên ổn. (Tranh minh hoạ)

Tài ngoại giao của Trần Nhật Duật:
Không tốn một mũi tên

khôi phục nhà Tống.
Trần Nhật Duật tiếp đón các binh 

tướng nhà Tống. Nhờ thành thạo ngôn 
ngữ và phong tục, ông rất được các 
tướng lĩnh nhà Tống mến mộ. Nhà 
vua cũng giao luôn các tướng lĩnh nhà 
Tống cho ông tiếp quản. Sau này ông 
lập nên một đội binh mã nhà Tống, 
lập được nhiều chiến công trong cuộc 
chiến chống quân Nguyên.

HUE MINH/EPOCH TIMES

AN HÒA

Tài sản thực sự của một người không 
phải là vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không 
phải là tiền bạc của cải mà là nhân 
phẩm. Trong xã hội hiện đại, nhân 
phẩm là chỗ nương tựa cuối cùng của 
tâm linh con người.

Cựu TT Abraham Lincoln cũng 
từng nói, phẩm chất của con người 
giống như cây, thanh danh của con 
người giống như bóng của cây, chúng 
ta thường thường suy xét đến bóng 
của cây mà lại không biết cây mới là 
cái gốc.

Cổ nhân giảng: “Làm người trước, 
làm việc sau”. Nhân phẩm tốt là tài 
phú lớn nhất của một người. Nó hình 
thành nên địa vị và thân phận của 
con người. Nó cũng là bằng cấp cao 
nhất của mỗi người, là báu vật của 
đời người.

Nhân phẩm là bằng cấp
cao nhất
Cổ nhân cho rằng, người không có 
nhân phẩm tốt, không có đức thì 
không thể làm nên việc gì, bởi vì đức 
chính là điều quan trọng nhất trong 
việc tu thân. Cổ nhân cũng giảng 
rằng: “Người thực sự có tài và đức mới 
là nhân tài thực sự”. Người xưa rất coi 
trọng vị trí và tác dụng chủ đạo của 
đức đối với tài, đặt đức lên trên cùng 
nhất. Họ cho rằng, có tài chỉ là phụ, 
có đức mới là quan trọng, người có tài 
năng mà không có nhân phẩm tốt thì 
rất nguy hiểm, không nên chọn dùng.

Trong một công ty, cho dù là có 
cách quản lý chặt chẽ đến đâu đi 
nữa, một khi giao phó chức vụ lớn 
cho người có nhân phẩm không tốt 
thì cũng giống như công ty ấy đang 
ẩn chứa một mối nguy hại. Nếu như 
một tổ chức có người mỗi ngày đều 
nghĩ cách chiếm lợi riêng cho mình 
thì người ấy đáng trọng dụng sao? 
Một người có năng lực lớn nhưng 
lại có nhân phẩm không tốt thì năng 
lực càng lớn càng phản tác dụng. 
Cho nên nhân phẩm là vô cùng 
quan trọng.

Đời người có thể không có học 
vị nhưng không thể không có nhân 
phẩm. Người có tài đức song toàn 

mới thực sự là người trí tuệ, là nhân 
tài chân chính.
Nhân phẩm là tài phú
quý giá nhất
Trong “Tả truyện” có ghi chép rằng: 
“Thái Thượng hữu lập đức, kỳ thứ 
hữu lập công, kỳ thứ hữu lập ngôn, 
truyện chi cửu viễn, thử chi vị bất 
hủ”, ý nói trước hết là thành tựu đạo 
đức, sau là làm nên công trạng, sau 
nữa là để lại lời hay được truyền tụng. 

Nhân phẩm là cây, thanh danh là bóng

“Làm người trước, làm 
việc sau” đây là đạo lý 
ngàn đời không thay đổi 
mà người xưa để lại. 

Tranh vẽ Khổng Tử - người khai 
sáng Nho giáo. Ông là người rất 
coi trọng nhân phẩm con người.

TRUNG DU

Trên thế giới này, người gánh vác nặng 
nhất cho con chính là cha. Trên thế giới 
này, người cô độc nhất cũng là cha. Trải 
qua nhiều phong ba nhất là cha. Được ca 
tụng ít nhất cũng là cha...

Nhân ngày lễ Thân Phụ
(Father’s Day)....

Kính chúc cha có niềm vui của bài 
ca mùa xuân, ấm áp của trái tim mùa 
hè, sâu sắc của ý tưởng mùa thu, chân 
thành của tình cảm mùa đông. Trên con 
đường đời tương lai, chúc cha mỗi ngày 
đều hạnh phúc mỹ mãn.

Tình yêu của cha nghiêm khắc, 
cương nghị, rộng lớn, sâu sắc;  tình yêu 
của cha khoan dung, thiện lương; tình 
yêu của cha nuôi dưỡng con trưởng 
thành. Con muốn dùng niềm vui để 
báo đáp cha, để cha phơi phới gió xuân. 
Con muốn dùng hạnh phúc để báo đáp 
cha, để cha hưởng phúc trường thọ. Con 
muốn dùng cát tường để báo đáp cha, để 
cha thuận lợi vô tư.

Có một người đàn ông, bạn sợ uy 
nghiêm nhưng lại học sự trầm tĩnh chắc 
chắn của ông; khi bạn làm những điều 
dại dột vô lý thì tình yêu của ông với 
bạn vẫn không hề thay đổi - đó chính là 
người cha.

Một chút chân thành hơn cả ngàn 
lượng vàng. Một chút ấm áp có thể chống 
chọi đông hàn để mùa xuân trở lại. Một 
lời hỏi han đem đến tình cảm ấm áp 
ngọt ngào. Một mẩu tin nhắn mang theo 
ngàn vạn chân tình. Cha hạnh phúc vui 
vẻ là tâm nguyện lớn nhất của con.

Cây cỏ cúi đầu mỉm cười tạ ơn cha 
tưới tắm. Hoa lá hân hoan cảm ta cha 
vun xới. Cây cối nghiêng mình cảm ơn 
cha trồng trọt. Con cúi mình cảm ơn cha 
dưỡng dục.

Một nụ cười ưu sầu tan biến, hai nụ 
cười phiền não tiêu tan, ba nụ cười tâm 
tình vui sướng, bốn nụ cười trẻ mãi 
không già, năm nụ cười hứng thú tràn 
đầy, sáu nụ cười hạnh phúc vây quanh, 
bẩy nụ cười niềm vui tìm đến, tám nụ 
cười sự nghiệp hanh thông, chín nụ cười 
tiền đồ rộng mở, mười nụ cười thập toàn 
thập mỹ, tiêu diêu tự tại.

Nhớ tới hình bóng cha, con cảm 
nhận được sự bền bỉ, cầm hai bàn tay 
cha, con thấy được sự gian lao, bất tri 
bất giác chòm râu cha đã bạc, khóe mắt 
nhiều nếp nhăn. 

Hãy để ánh nắng xua tan nỗi ưu sầu, 
hãy để nước mưa gội đi những mệt mỏi, 
hãy để gió cuốn đi bao phiền não, hãy 
để ánh trăng đem lời chúc phúc của con 
đến với cha.

Niềm vui chính là sức khỏe. Nếu 
lời chúc phúc của con có thể là suối 
nguồn đem sức khỏe đến cho cha thì 
con nguyện ngày đêm cầu nguyện 
cho người.

Cảm ơn Cha
đã trao cho con 
cả cuộc đời

HAPPY
FATHER'S DAY!

“Lập đức” ở đây là chỉ việc làm người 
có phẩm chất đạo đức tốt.

Nhân phẩm tốt chính là vòng 
nguyệt quế và vinh quang của đời 
người. Nó là tài phú quý giá nhất của 
bất kỳ ai. Nó cấu thành tạo nên thân 
phận và địa vị của của một người. Nó 
là toàn bộ tài sản thuộc về danh dự 
của một người.

“Làm người trước, làm việc sau” 
đây là đạo lý ngàn đời không thay đổi 
mà người xưa để lại. Một người cho 
dù có thông minh đến mức nào, có 
tài năng lớn đến đâu, hoàn cảnh gia 
đình có tốt đến mấy mà không hiểu 
được rằng phải học làm người trước, 
nhân phẩm rất kém, thì sự nghiệp và 
các mối quan hệ của người ấy cũng 
sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, 
người ấy sẽ không thể xây dựng được 
sự nghiệp trong cuộc đời mình. Chỉ 
có người hiểu rằng “làm người trước, 
làm việc sau” mới làm thành được 
việc lớn.

Khổng Tử từng giảng: “Đức nhược 
thủy chi nguyên, tài nhược thủy chi ba, 
đức nhược mộc chi căn, tài nhược mộc 
chi chi”, ý nói đức hạnh là nguồn nước, 
tài năng chỉ như sóng nước, đức là cái 
gốc của cây còn tài chỉ như cành cây 
mà thôi. Bởi vậy mà trong làm người 
hay làm việc, Khổng Tử đều nhấn 
mạnh rằng: “Dĩ đức vi thủ”, tức là lấy 
đức làm đầu.

Một người có nhân phẩm tốt thì 
người ấy tự đã mang theo hào quang. 
Người ấy đi tới bất kỳ nơi đâu thì đều 
tỏa sáng rực rỡ.

Nhân phẩm tốt
chính là vòng
nguyệt quế và

vinh quang của
đời người.

THIÊN CẦM

Nguyên tắc lập quốc của 
Hoa Kỳ dựa trên những 
quyền bất khả xâm phạm 
của con người, vậy trước 
đó điều gì quy định 

những quyền này không thể bị tước 
đoạt? Đó chính là Đấng Tạo Hóa, là 
luật của Thượng Đế.

Trong lịch sử nhân loại, những 
điều luật đầu tiên có thể giúp con 
người phân định rõ ràng giữa tốt và 
xấu, đúng và sai, chính nghĩa và tà ác, 
mang đến quy tắc vĩnh hằng bất biến, 
chính là những luật của tín ngưỡng. Ví 
dụ trong “Mười điều răn của Chúa” có 
rất nhiều chuẩn tắc đạo đức như: hiếu 
kính cha mẹ, không được giết người, 
không phóng túng tình dục, không 
được trộm cắp, không lừa dối...

Khi phân tích những lời răn này, 
bạn sẽ thấy rằng chúng chứa đựng 
những quyền bất khả xâm 
phạm của con người. Khi một 
người không sát sinh, không 
phóng túng tình dục, không 
trộm cắp, không lừa dối… điều 
đó có nghĩa là mọi người đều 
được đảm bảo quyền tự nhiên 
không bị giết, không bị xâm hại, 
không bị trộm cắp, và không bị 
lừa dối…

Tuân thủ luật pháp là trách 
nhiệm của con người. Ông 
Thomas Jefferson, một trong 
những nhà lập quốc Hoa Kỳ, đã nói: 
“Nếu luật pháp là bất công, thì con 
người không chỉ có quyền không tuân 
thủ, mà còn có trách nhiệm phải làm 
theo công lý .” Tức là luật pháp không 
thể xung đột với quyền bất khả xâm 
phạm, là luật của Tạo Hoá.

Ông William Blackstone- thẩm 
phán người Anh được các vị cha lập 
quốc Hoa Kỳ tôn trọng, cho rằng con 
người có hai loại trách nhiệm : một là 
trách nhiệm cộng đồng, hai là trách 
nhiệm cá nhân. Trách nhiệm cộng 
đồng ảnh hưởng đến công chúng và 
những người khác. Nếu bạn vi phạm 

những trách nhiệm đó, sẽ có những 
luật trừng phạt bạn. Nhưng với những 
trách nhiệm cá nhân, chẳng hạn như 
làm những điều vô đạo đức, có thể 
luật pháp xã hội không thể hoàn toàn 
kiểm soát bạn, nhưng bạn lại vi phạm 
những lời răn dạy của Thượng Đế.

Điều đó có nghĩa là, bạn làm điều 
xấu, rất có thể không vi phạm pháp 
luật, nhưng lại vi phạm lời răn của 
Thượng Đế, bởi đây là nền tảng lớn 
hơn, toàn diện hơn. Chỉ có luật của 
Thượng Đế mới đảm bảo được quyền 
bất khả xâm phạm của con người, bởi 
chỉ có tuân theo luật này thì con người 
mới bảo đảm quyền của người khác.

Nếu một người phạm tội, làm thế 
nào để tìm lại công lý? Trong các tôn 
giáo nói chung cũng đều chỉ 
ra rất rõ ràng: Những 

người làm tổn thương tới người khác 
sẽ phải bồi thường tương ứng cho 
những tổn hại mà họ đã gây ra.

Vào thời cổ đại, luật pháp đã định 
ra như vậy, trong đó bao gồm việc 
kẻ giết người phải đền mạng và bồi 
thường thiệt hại tài sản với mức tương 
đương. Do đó, khi thẩm phán phán 
quyết, nạn nhân phải được mời đến 
để cùng đàm phán về bồi thường. Nếu 
người phạm tội không thể bồi thường 
vì bất kỳ lý do gì, họ cũng sẽ bị kết án 
tù giam.

Trong xã hội Israel và Anglo-Saxon 
cổ đại, mọi người kính ngưỡng lời răn 
của Thiên Chúa như một mệnh lệnh 
thiêng liêng, và họ không bao giờ dám 
vi phạm điều đó. Người Anglo-Saxon 
tin rằng luật của con người đến từ lời 
răn của Thượng Đế. Pháp luật được 
ban hành có nguồn gốc từ những lời 
răn này và được truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Do đó, vai trò của 
quốc hội không phải là tạo ra luật mới, 
mà là lưu giữ truyền thống cổ xưa.

Quá trình thành lập Hiến pháp 
Anh không được coi là một sự đổi 
mới, mà là quá trình khôi phục 
lại những lời dạy xưa. Con tàu 
Mayflower chở những giáo dân từ 
Anh đến, mang theo hy vọng xây 
dựng một miền đất thịnh vượng dưới 
sự bảo hộ của Chúa. Khi quan điểm 
Kitô giáo ở châu  u đã mất đi sự thuần 
khiết, họ mang theo Kinh Thánh, lần 
lượt đặt chân tới New England, và 
lập quốc Hoa Kỳ dựa trên nền tảng là 
những lời răn của Thượng Đế.

Ngày nay, quốc hội Hoa Kỳ thường 
đặt ra các luật mới theo nhu cầu của 
thời đại mới. Tuy nhiên, hầu hết đã 
quên mất rằng luật của Đấng Tạo Hoá 
là thiêng liêng và không thể thay đổi, 
và bất kỳ luật mới nào cũng không thể 
xung đột với luật của Thượng Đế.

Nhà triết học người Anh John 
Locke từng nói: “Luật tự nhiên vượt 
trên tất cả mọi người, bao gồm cả các 
nhà lập pháp và hết thảy những người 

khác, và luật pháp tại nhân gian phải 
tuân theo luật của Chúa.” 

PUBLIC DOM
AIN

LẬP QUỐC HOA KỲ:
Luật pháp, quyền bất khả xâm 
phạm và luật của Thượng Đế

Bức tranh "Tuyên ngôn độc lập" nổi tiếng của John Trumbull: 5 thành viên của Uỷ ban ban soạn thảo Tuyên ngôn đang trình bày công việc của mình trước Quốc hội. Có thể thấy 
bức tranh này trên tờ 2$ tiền Mỹ.

SHUTTERSTOCK
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Thần chết đã ghé đầu vào qua 
cánh cửa. Hãy để ý đến sự ngạc 
nhiên của kẻ bủn xỉn – Thần chết 
đến thật bất ngờ. Trận chiến cuối 
cùng của kẻ bủn xỉn sắp diễn 
ra mà ông ta lại đang trần trụi, 
không áo giáp, không vũ khí. 
Ma quỷ đang chế nhạo ông, một 
con đưa vàng dụ dỗ ông, con còn 
lại thò đầu xuống với vẻ mong 
ngóng và thích thú.

Tuy nhiên, câu chuyện được 
kể trong bức tranh vẫn chưa hề 
ngã ngũ. Vị Thiên thần với vẻ mặt 
lo lắng vô cùng đang hướng kẻ 
bủn xỉn tới cây thánh giá. Chúa 
Trời vẫn chưa bỏ rơi ông, bởi vì 
một tia sáng mờ ảo, một tia hy 
vọng duy nhất đang chiếu rọi từ 
cửa sổ về phía kẻ bủn xỉn mong 
cứu rỗi ông ta, nếu ông ta có thể 
buông bỏ bọc tiền và nắm lấy cơ 
hội mà Chúa Trời  ban tặng.

Sự lựa chọn của kẻ bủn xỉn 
cũng chính là điều mà Bosch 
muốn gieo vào lòng người xem: 
Khi tất cả sắp sửa chỉ còn là hư 
vô, khi cận kề với cái chết, liệu 
con người ta có thể buông bỏ 
được những tâm địa xấu xa vốn 
đeo bám họ suốt cả một đời?

Ngụ ngôn đạo đức trong bức họa

“Thần chết và kẻ bủn xỉn”
của Hieronymus Bosch

QUANG MINH

Tác phẩm là một câu 
chuyện ngụ ngôn được 
kể trên tranh vẽ, miêu tả 

lại cuộc đời của một kẻ bủn xỉn 
cho đến lúc cái chết cận kề. Tác 
giả là Hieronymus Bosch (1450 – 
1516), một họa sĩ người Hà Lan 
thuộc Bắc phái trong thời kỳ 
tiền Phục Hưng.

Phong cách vẽ tranh bi quan, 
châm biếm của Bosch có ảnh 
hưởng lớn tới nền hội họa Bắc 
phái vào thế kỷ 16. Những bức 
tranh của ông luôn rất khó hiểu, 
và thường phơi bày những dục 
vọng hay nỗi sợ hãi sâu kín nhất 
của con người, cũng từ đó cảnh 
tỉnh con người trước sự trượt 
dốc về đạo đức. 

Bức “Thần chết và kẻ bủn 
xỉn”, có lẽ ý nghĩ đầu tiên nảy ra 
trong tâm người xem là: Ai rồi 
cũng sẽ phải chết. Người đàn ông 
yếu ớt nằm trên giường (kẻ bủn 
xỉn), khăng khăng nắm giữ lấy sự 
xuẩn ngốc của mình, kể cả khi 
đã cận kề với cái chết. Trong khi 
đó, Thần chết đã xuất hiện, đang 
bước vào phòng ngủ. Một Thiên 
thần đang tìm cách thu hút sự 
chú ý của ông vào cây thánh giá 
trên cửa sổ, nhưng tay kẻ bủn xỉn 
vẫn cố vươn ra để nắm lấy túi 
vàng mà con quỷ mang tới.

Ở chân giường, Bosch miêu 
tả kẻ bủn xỉn vẫn còn tương đối 
khỏe, mặc dù tay đã chống gậy. 
Ở thời điểm sức vóc không còn, 
ông ta vẫn có vẻ rất thỏa mãn 
khi cho thêm một đồng vàng 
khác vào nơi cất giấu tài sản của 
mình. Ma quỷ lẩn trốn khắp nơi 
trong và ngoài chiếc hòm đựng 
tiền, ý chỉ rằng tài sản mà kẻ bủn 
xỉn tích cóp được không phải là 
từ làm ăn chân chính.

Nhìn xuống phía dưới nữa, 
chúng ta có thể thấy được cuộc 
đời trai trẻ của kẻ bủn xỉn. Bộ 
áo giáp, thanh kiếm và chiếc 
khiên có thể là biểu tượng cho 
quyền lực. Chúng cũng có thể 
là thứ mà cả đời ông ta đã khoác 
lên mình, giúp ông ta đạt được 
tiền bạc và địa vị. Tuy nhiên đến 
cuối đời, kẻ bủn xỉn lại phải trần 
truồng ngồi trên giường đối mặt 
với Thần chết. Bên trên bục là 
quần áo và vải vóc đẹp, mang 
hàm nghĩa của cuộc sống vinh 
hoa phú quý. Quyền lực, tiền 
bạc, danh vọng đều được xem là 
sinh ra chẳng mang tới, chết đi 
cũng chẳng thể đem theo.

NGHỆ THUẬT 

Tác phẩm “Death and the Miser”
(Tạm dịch: Thần chết và kẻ bủn xỉn) 

của hoạ sỹ Hieronymus Bosch.

Chân dung hoạ sỹ
Hieronymus Bosch (1450 – 1516), 

được cho là của Jacques Le Boucq, 
khoảng năm 1550.

ALL PHOTOS FROM PUBLIC DOMAIN

HOÀ AN

Mặc dù ngôn ngữ 
nhìn không thấy, sờ 
không được, nhưng 
bản thân nó là có 
năng lượng rất lớn. 

Có một thí nghiệm kỳ lạ đã chứng 
minh cho điều đó, khiến các bậc làm 
cha mẹ phải giật mình!

Thí nghiệm kỳ lạ
Gần đây, hãng IKEA đã tiến hành một 
thí nghiệm tại một trường học ở Ả 
Rập (UAE). Thí nghiệm này ban đầu 
không gây nhiều chú ý, nhưng kết quả 
của nó đã gây chấn động thế giới.

Tại khuôn viên một trường học 
này, IKEA đã mang tới hai chậu 
cây xanh.

Cả hai chậu cây đều được đặt trong 
lồng kính, được chăm sóc giống nhau 
với cùng lượng nước, phân bón và 
ánh sáng mặt trời.

Họ kêu gọi học sinh, sinh viên của 
ngôi trường này tới dọa nạt, mắng 
chửi, chê bai một chậu cây...

… trong khi dành những lời khen 
ngợi, thể hiện tình yêu thương với 

chậu cây còn lại.
Mọi người được khuyến khích 

nói chuyện với hai chậu cây trong 
vòng 30 ngày.

 Sau 30 ngày, sự sống của hai chậu 
cây là khác biệt rõ rệt. Kết quả đem lại 
sự bất ngờ.

Chậu cây bị dọa nạt trở nên héo úa, 
còn chậu cây được yêu thương phát 
triển xanh tươi.

Lời nói tiêu cực có thể làm tổn 
thương tâm hồn con trẻ 
Theo thống kê: mỗi năm có khoảng 
246 triệu trẻ em và thanh thiếu niên 
bị bạo lực ngôn ngữ và bắt nạt. Nhưng 
bạo lực ngôn ngữ và bắt nạt không 
chỉ trong khuôn viên trường, nó 
có thể xảy ra mọi nơi ở xung quanh 
chúng ta.

Đôi khi, để đánh bại một người, 
chỉ cần nói một câu. Và nếu ngôn ngữ 
có thể đả thương, thì lời được nói từ 
miệng của người thân yêu nhất, sẽ có 
sức bị tàn phá lớn nhất.

"Đồ vô dụng", "đồ vô tích sự", "đồ 
ngốc"… Dưới sự tấn công bạo lực của 
những ngôn từ này, nhiều trẻ em đã 
chọn cách tự làm hại mình và tìm 
đến cái chết.

Theo một cuộc khảo sát, hơn 60% 
phạm tội vị thành niên đã bị bạo lực 
ngôn ngữ từ cha mẹ của họ.

Một bộ phim ngắn về giáo dục có 
tiêu đề "Bạo lực ngôn ngữ có hại như 
thế nào" đã khiến mọi người phải 
kinh hãi.

Sáu phạm nhân trẻ trong trại 
giam đã kể câu chuyện của họ:

“Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 12 tuổi, 
mẹ tôi mắng tôi mỗi ngày và thường 
chửi tôi ‘đi chết đi’. Bố mẹ nói rằng tôi 
vô dụng và là đồ bỏ đi.

Cho đến bây giờ, họ chưa bao giờ 
khen tôi, lời mắng tôi nhiều nhất là 
‘óc lợn, óc lợn, óc lợn’.

Cuối cùng, họ đã biến những ngôn 
ngữ này thành vũ khí của một tên tội 
phạm: búa, dao...”

Lạm dụng tinh thần ở trẻ em là 
một nguyên nhân quan trọng cho 

những tội ác vị thành niên này.
Những đứa trẻ liên tục bị sỉ nhục, 

bị từ chối, châm biếm, mỉa mai và 
khinh miệt, tất cả đều có một lỗ hổng 
lớn trong trái tim, chứa đầy những 
linh hồn đổ nát, buộc chúng phải 
trút bỏ sự tổn thương và tủi nhục một 
cách cực đoan.

Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ 
Martin Teicher thuộc Đại học Y khoa 
Harvard cho thấy, bạo lực ngôn ngữ 
ảnh hưởng đến các vùng não của con 
người, bao gồm khu Corpus callosum, 
khu Hippocampus - một bộ phận của 
não trước, nằm bên trong thùy thái 
dương và thùy trước trán.

Ba khu vực này chịu trách nhiệm 
về nhận thức, quản lý cảm xúc, suy 
nghĩ và ra quyết định. Do vậy, với 
những trẻ chịu bạo lực ngôn ngữ 
trong một thời gian dài, bộ não của 
chúng sẽ bị ảnh hưởng. Để thích nghi 
với môi trường thực tế, não sẽ phát 
triển thành cấu trúc "chế độ sinh tồn" 
(Surviving Mode), từ đó hình thành 
tính cách hèn nhát, kém cỏi. Những 
trẻ như vậy học hành chậm chạp, vận 
động tư duy kém trong cuộc sống, 
khiến cha mẹ càng ngày càng không 

Năng lượng từ lời nói và 
bài học dạy con

GIÁO DỤC

hài lòng, càng chửi mắng nhiều, đó 
là cái vòng luẩn quẩn.

Tác động của những cảm xúc và 
ký ức tiêu cực đó là vô cùng 

lớn, khó mà tưởng tượng 
được. Nhưng có không ít 
cha mẹ, vì họ không thể 
kiểm soát được cảm xúc 
của mình, thường khiển 
trách và lăng mạ con cái, 

lại bao biện hộ rằng ‘đó là 
vì tôi yêu chúng’.
Có một câu mà các bậc 

phụ huynh hay nói, đó là: “Đánh là 
thương, chửi là yêu”. Tuy nhiên, bạn 
nghĩ sao khi miệng nói rằng “yêu”, 
nhưng mặt mày thì dữ tợn đáng sợ?

Cha mẹ - hãy học cách nói lời 
yêu thương!
Người xưa từng nói: “Thiện ý một câu 
ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu 
tháng ròng”. 

Ngôn ngữ có một sự rung động 
mạnh mẽ. Đặc biệt là khi chúng ta 
nói lời tức giận hay oán giận, sẽ sinh 
ra các rung động tiêu cực, và hậu quả 
đem lại thật khó lường.

Tôn Tử cũng từng nói: “Tặng người 
lời nói, quý như châu báu, hại người 
bằng lời, hơn cả kiếm đao”.

Lời nói giống như những viên đạn 
nhỏ bé, vô hình bắn vào cõi sống. 
Mặc dù mắt thường chúng ta không 
thể nhìn thấy từ ngữ, nhưng chúng 
đã trở thành một năng lượng lấp đầy 
căn phòng, ngôi nhà, môi trường 
và… lấp cả trái tim của chúng ta.

Nó cho thấy rằng ngôn ngữ đang 
sống, và có khả năng phá hủy.

Nhiều bậc cha mẹ sẽ truyền cảm 
xúc tiêu cực của họ cho con cái và 
khiến con trở thành nô lệ và nạn nhân 
của cảm xúc.

Nhiều cặp vợ chồng cũng biến cảm 
xúc tiêu cực thành lời nói để tấn công 
lẫn nhau, và theo thời gian, cả mối 
quan hệ gia đình rơi vào tình trạng 
hỗn độn.

Vì vậy, tất cả những gì chúng ta 
cần làm bây giờ là thay đổi suy nghĩ 
và cuộc sống bằng cách thay đổi 
ngôn ngữ.

Thay vì nói những lời tiêu cực, độc 
đoán, thu hút năng lượng xấu, tại sao 
chúng ta không nói những lời yêu 
thương tốt đẹp để hấp dẫn năng lượng 
tích cực?  

Nhà thơ người Anh Milton có một 
câu nói nổi tiếng trong cuốn “Thiên 
đường đã mất” (Paradise Lost) rằng:

“Trái tim ở đúng vị trí của nó, chỉ 
trong một suy nghĩ, thiên đường trở 
thành địa ngục, địa ngục biến thành 
thiên đường”.

Đừng đánh giá thấp một suy 
nghĩ nhỏ bởi nó có thể thay đổi cả 
thế giới.

Vì vậy, để những đứa trẻ của 
mình ngày càng trở nên lương thiện 
và xuất sắc, cha mẹ hãy học cách nói 
lời yêu thương. Cha mẹ muốn khích 
lệ, đồng cảm và đồng hành cùng 
con, hãy kiên nhẫn và bắt đầu từ 
ngôn ngữ!

Thí nghiệm kỳ lạ cho thấy sự tác động của ngôn ngữ 
lên hai cái cây. (Ảnh chụp màn hình từ clip thí nghiệm 
của hãng IKEA) SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Với những trẻ
chịu bạo lực ngôn 
ngữ trong một thời 

gian dài, bộ não 
của chúng sẽ bị 

ảnh hưởng.

Cha mẹ muốn 
khích lệ, đồng 
cảm và đồng 

hành cùng con, 
hãy kiên nhẫn 
và bắt đầu từ 

ngôn ngữ!
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Tinh thần lạc quan sẽ hoá dữ 
thành lành

Nhiều nghiên cứu 
chỉ ra rằng, người 
có óc hài hước là 
những người thông 
minh, tự tin và 
thành công trong 
cuộc sống. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Franklin D. Roosevelt. Ronald Reagan. Winston Churchill.

PUBLIC DOMAIN PAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES PUBLIC DOMAIN

Thiên tài phim câm 
Charlie Chaplin (Vua hề 
Sác-lô) trong một cảnh 
phim của mình.

Nhà văn nổi tiếng của 
Mỹ Mark Twain có một 
lần do không đồng tình 
với phương án nào đó 
được Quốc hội thông 
qua nên đã đăng một 
bài viết trên báo rằng: 
“Nhân viên quốc hội có 
một nửa là đồ khốn”. Sau 
khi tờ báo được bán ra, rất nhiều 
cuộc điện thoại phản đối gọi đến, các 
nhân viên Quốc hội cho rằng những lời 
này là không đúng, họ liên tục yêu cầu 
ông Mark Twain đính chính.

Thế nên Mark Twain lại đăng một 
bài đính chính như sau: “Tôi sai rồi, 
các nhân viên Quốc hội có một nửa 
không phải là đồ khốn”.

Những người có óc khôi hài có 
suy nghĩ lành mạnh, giữ thái độ 
tích cực, khi gặp phải khó khăn 
cũng dễ hóa dữ thành lành
Thiên tài phim câm Charlie Chaplin 
(Vua hề Sác-lô) từng đụng độ một tên 
cướp có súng. Chaplin biết mình ở thế 
yếu nên không hề chống cự vô ích mà 
ngoan ngoãn giao nộp ví tiền.

Thế nhưng ông đề nghị với tên 
cướp rằng: “Số tiền này không phải là 
của tôi mà là của ông chủ tôi, bây giờ 
bị anh lấy đi rồi, ông chủ nhất định sẽ 
cho rằng tôi ăn chặn tiền công. Anh 
này, tôi và anh thương lượng thế này 
đi, nhờ anh bắn 2 phát lên nón của tôi 
để chứng minh là tôi bị cướp”.

Tên cướp đã nổ súng bắn hai phát 
lên trên nón của Chaplin. Chaplin lại 
xin hắn ta: “Anh gì ơi, anh có thể bắn 
thêm 2 viên đạn lên áo và quần được 
không để ông chủ tôi tin tôi hơn”.

Tên cướp suy nghĩ đơn 
giản cứ thế làm theo và 

bắn hết cả 6 viên đạn. 
Lúc này, Chaplin đấm 
hắn ta ngất đi, nhanh 
chóng lấy lại ví tiền, 

cười haha rồi bỏ đi.

Học cách hài hước 
thì mới có thể “lạc quan 

với mọi việc, mỉm cười nhìn 
cuộc đời”
Bậc thầy hài hước Lâm Ngữ Đường 
từng dạy tiếng Anh tại một trường đại 
học. Ngày đầu tiên lên lớp, ông xách 
một chiếc cặp da lớn đi vào lớp, học 
sinh đều nghĩ là sách. Khi ông mở ra 
thì chỉ toàn là hạt đậu phộng (hạt lạc), 
rồi ông dạy cách ăn đậu phộng bằng 
tiếng Anh.

Ông nói: “Ăn đậu phộng phải ăn 
loại có vỏ, tất cả mùi vị đều nằm ở 
việc bóc vỏ, vỏ càng khó bóc thì càng 
ngon”. Ông nói thêm: “Đậu phộng còn 
có tên là quả trường sinh, ngày đầu 
lên lớp tôi mời các vị ăn quả trường 
sinh, chúc các vị trường sinh bất lão, 
sau này tôi không điểm danh, nhưng 
mong mọi người ăn quả trường sinh 
rồi thì sẽ mạng sống cũng kéo dài hơn, 
đừng trốn học”.

Ông nói xong, cả phòng bật cười. 
Từ đó mỗi khi ông giảng bài, giảng 
đường luôn kín chỗ ngồi.

Hài hước hoàn toàn không phải là 
giỏi ăn nói, mà là có thái độ sống vui 
vẻ, tinh thần lạc quan, trưởng thành, 
hiểu rõ được điều này giúp chúng ta 
luôn có cái nhìn tích cực trong cuộc 
sống để từ đó tìm được cội nguồn của 
niềm hạnh phúc.

THANH VÂN

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, 
người có óc hài hước là những 
người thông minh, tự tin và 

thành công trong cuộc sống. Họ giữ 
một thái độ tích cực, khi gặp phải khó 
khăn cũng dễ hóa dữ thành lành.

Những câu chuyện ý nghĩa dưới 
đây là minh chứng cho điều đó:

Một lời nói hài hước có thể khiến 
ổn định tình hình đất nước
Khi vừa nhậm chức không lâu, cựu 
Tổng thống Ronald Reagan có một lần 
bị trúng đạn trong một cuộc mưu sát, 
viên đạn xuyên vào ngực ông. Trong 
lúc nước sôi lửa bỏng, ông lại nói với 
người vợ vừa chạy vội đến bên mình 
rằng: “Em yêu à, anh quên mất phải 
tránh đi”.

Khi người dân biết tin tổng thống 
bị thương nặng, họ đều hy vọng vào 
ngày ông khỏe mạnh. Sự hài hước 
của tổng thống thể hiện tinh thần lạc 
quan ngay cả khi trong tình huống 
nguy hiểm đã ngăn chặn nguy cơ bất 
ổn định chính trị xã hội.  

Sự việc xảy ra tốt hay xấu đều do 
bạn nhìn từ góc độ nào
Trong một buổi diễn thuyết của cựu Thủ 
tướng Anh Harold Wilson, giữa chừng 
đột nhiên có một người gây rối lớn tiếng 
ngắt lời ông: “Rác rưởi!”. Tuy bị ngắt lời, 
nhưng ông Wilson lại nhanh trí bình 
tĩnh nói: “Anh gì đó, mong anh kiên 
nhẫn cho, tôi sắp nói đến vấn đề bảo vệ 
môi trường mà anh đề ra rồi” khiến cả 
hội trường đều vỗ tay khen ngợi phản 
ứng nhanh nhạy của ông.

Hiểu rõ cảm xúc của bản thân mới 
có thể nắm bắt được tương lai
Trong một buổi diễn thuyết công khai 
của cựu Thủ tướng Anh Winston 
Churchill, bên dưới khán đài có 
người ném một tờ giấy có viết hai chữ 
“Ngu ngốc!” lên. Ông Churchill biết 
rằng bên dưới có người phản đối ông 
đang đợi nhìn thấy ông bị bối rối, ông 
bèn ung dung nói với mọi người rằng: 
“Vừa rồi tôi nhận được một lá thư, tiếc 
là người viết chỉ nhớ ký tên mà quên 
viết nội dung”.

Ông Churchill không chỉ không bị 
ảnh hưởng với tâm trạng không vui 
mà ngược lại còn dùng sự hài hước 
để đáp trả đối phương, quả thật là một 
“chiêu” rất hay.

Hài hước thay đổi hoàn cảnh
Trong một lần tướng Dwight D. Eisen-
hower (một vị tướng 5 sao trong Lục 
quân Hoa Kỳ, đồng thời cựu Tổng thống 
Hoa Kỳ thứ 34) tham dự một buổi tiệc 
có sắp xếp phần diễn thuyết, tổng cộng 
mời 5 vị khách quý đến góp lời, ông Ei-
senhower là vị cuối cùng lên sân khấu. 
Bốn vị trước đó mỗi người nói rất nhiều, 
đến lượt ông thì đã gần 10 giờ rồi.

Bên dưới khán đài đã không còn 
hứng thú nữa. Khi lên sân khấu, ông 
Eisenhower bèn nói: “Bất cứ một 
buổi diễn thuyết nào cũng đều có 
câu kết thúc, tối nay để tôi làm câu 
kết thúc của buổi diễn thuyết này là 
được” rồi cúi chào lui xuống. Bên 
dưới khán giả cười.

 Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn rất thoải 
mái, tự do tự tại, hài hước thú vị 
khi giao tiếp với mọi người. Có một 
phóng viên hỏi ngài rằng: “Phật giáo 
có cách nói không ăn quá giờ Ngọ 
đúng không?”

Ngài nói: “Đúng vậy!” Phóng viên 
lại hỏi: “Vậy đói bụng thì phải làm thế 
nào ạ?”. Ngài trả lời: “Thì xuống bếp 
ăn vụng thôi!”.

Có một lần, nhà soạn kịch người 
Anh gốc Ireland (người đã đạt giải 
Nobel Văn học năm 1925) – ông George 
Bernard Shaw đang đi dạo trên phố bị 
một chiếc xe đụng phải ngã xuống đất, 
may là không có gì đáng ngại. Người 
gây tai nạn vội vàng đỡ ông dậy và liên 
tục xin lỗi. Ông phủi phủi bụi và hài 
hước nói: “Anh bạn không may rồi, nếu 
anh đụng chết tôi thì có thể nổi tiếng 
khắp thế giới rồi đấy”.
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Học cách
hài hước thì mới có 

thể “lạc quan với mọi 
việc, mỉm cười nhìn 

cuộc đời”

THANH XUÂN

Virus corona tấn công 
vào phổi, và nó đang 
tạo ra một đại dịch 
toàn cầu với hàng triệu 
người bị lây nhiễm. Để 

tăng sức đề kháng cho cơ thể, việc 
dưỡng phổi là rất quan trọng. 

Đông y cho rằng phổi là cơ 
quan “mỏng manh” làm chủ về khí 
của cơ thể. Lượng máu toàn cơ thể 
chảy qua phổi và được loại bỏ độc 
tố; phổi cũng đóng vai trò điều tiết 
nước của cơ thể… Vì vậy, để phổi 
bị tổn hại sẽ khiến sức khỏe bị ảnh 
hưởng không nhỏ.

Biến đổi khí hậu dễ làm tổn 
thương phổi
Phổi có năm nỗi sợ: lạnh, nóng, 
ẩm ướt, khô, bụi bẩn. Khi sống 
tại nơi có điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt hoặc chất lượng không khí 
kém, người ta có thể dễ dàng  bị 
tổn thương phổi, đặc biệt đối với 
những người hay hút thuốc.

Trong những điều kiện bất lợi, 
người ta dễ bị các triệu chứng như 
khô họng, ho, cổ họng sinh đờm. 
Nếu tình trạng kéo dài, phổi sẽ dần 
suy yếu, không chỉ gây khó thở mà 
còn sụt giảm khả năng chống lại sự 
xâm nhập của các thứ có hại như vi 
khuẩn, virus, mạt bụi… Từ đó dẫn 
đến việc dễ bị các bệnh về đường 
hô hấp như viêm mũi, thở khò khè, 
phổi khí thũng, thậm chí các bệnh 
nhiễm trùng như viêm phổi và lao, 
làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Tổn thương phổi liên quan 
đến toàn bộ cơ thể
Từ góc nhìn của Đông y thì phế 
không chỉ có phổi mà là một hệ 
thống hô hấp. Trong đó, phổi có 
liên quan mật thiết đến các cơ 
quan nội tạng khác. Một khi phổi 
thương tổn có thể gây ảnh hưởng 
xấu đến nhiều bộ phận khác nhau 
của cơ thể như:

• Ảnh hưởng diện mạo bên 
ngoài: có thể khiến da sần 
sùi và nứt nẻ, tóc xỉn màu, 
mẩn ngứa, nổi mề đay…

• Ảnh hưởng đến dạ dày và 
đường ruột: gây các triệu 
chứng như trướng bụng, 

kém ăn, táo bón, tiêu chảy.
• Ảnh hưởng đến thận: có thể 

gây suy thận, đau thắt lưng, 
mỏi gối, phù mặt.

• Liên quan đến tim: ảnh 
hưởng đến việc cung cấp 
máu, gây ra suy tim, nhồi 
máu não, xuất huyết não và 
nhồi máu cơ tim.

Ba nhóm người cần dưỡng 
phổi
Những triệu chứng như ho, đặc 
biệt là ho khan, thở dốc, hoặc cổ 
họng có đờm, cho thấy nhiều khả 
năng có vấn đề về phổi.

1. Nhóm người mà khi thời tiết 
trở lạnh thấy khô miệng, viêm 
mũi, dị ứng, thở khò khè.

2. Nhóm người đã có triệu 
chứng ho, đặc biệt là ho 
khan, khó thở, cổ họng có 
đờm, khàn giọng.

3. Nhóm người hút thuốc hoặc 
bị phơi nhiễm khói thuốc 
thì các chất độc hại từ thuốc 
có nhiều khả năng đã tồn 
đọng trong cơ thể. Hãy thử 
hít một hơi thật sâu và nín 
thở; nếu khả năng nín thở 
không chịu được 30 giây 
nghĩa là chức năng tim phổi 
đã suy giảm. Hãy sớm cai 
thuốc lá và dưỡng phổi.

Những thực phẩm bổ 
dưỡng nhất cho phổi
Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe 
của phổi? Thực phẩm không thể 
làm sạch phổi nhưng có thể dưỡng 
phổi. Nói nôm na, dưỡng phổi là 
tăng cường sức đề kháng của phổi, 
giúp phổi khỏe mạnh.

1. Củ cải trắng chứa chất gây 
cảm ứng interferon, có thể 
giúp cơ thể chống lại sự phá 
hủy của virus. Củ cải trắng 
và bạc hà rất hữu dụng giúp 
phổi khỏe mạnh. Trong bạc 
hà giàu chất beta-carotene, 
có thể thúc đẩy tính toàn 
vẹn của niêm mạc phổi, 
cũng có tác dụng hỗ trợ 
thông thoáng cổ họng.

2. Quả lê chứa nhiều nước, có 
ví von là “tổ các loại quả”, có 
vai trò giải nhiệt, giảm đờm 
và giảm ho.

3. Trứng gà rất tốt cho phổi. 
Lòng trắng trứng gà rất giàu 
protein chất lượng cao giúp 
cải thiện sức đề kháng của 
cơ thể, còn lòng đỏ trứng 
giàu vitamin A giúp bảo vệ 
niêm mạc phổi.

4. Sơn trà có chức năng làm 
ẩm phổi, làm dịu cơn khát 
và hạ khí, dịu tâm trạng. 
Ăn một vài quả sơn trà 
có thể điều trị chứng đau 
ở phổi, nôn mửa ra máu 
và chứng khát nước, háo 
nước. Lá sơn trà thường 
được sử dụng làm nguyên 
liệu trong các bài thuốc 
từ dược liệu của các thầy 
thuốc Đông y Trung Quốc. 
Ăn một ít sơn trà hàng 
ngày có tác dụng hỗ trợ tốt 
trong việc chăm sóc phổi, 
thanh lọc cơ thể.

KIỆN KHANH

Người phụ nữ có 
tầm ảnh hưởng 
lớn đối với Trung 
Quốc thời cận 
đại, phu nhân 
Tưởng Giới 
Thạch đã sống thọ 
đến 106 tuổi dù bị 
ung thư vào năm 40 
tuổi. Việc sử dụng 2 loại 
rau trong phương pháp 
dưỡng sinh của bà được 
rất nhiều người quan tâm.

CÔNG DỤNG DƯỠNG SINH TỪ 
RAU CẦN TÂY 
Rau cần tây giàu protein, carotene, 
carbohydrate, vitamin B v.v… có tác 
dụng bình gan thanh nhiệt, nhuận phổi 
trị ho, giảm huyết áp, giải độc phổi, kiện 
vị lợi huyết… Thường xuyên ăn rau cần 
tây, đặc biệt là lá cần tây rất có lợi trong 
việc ngăn ngừa cao huyết áp, xơ vữa 
động mạch, bệnh tim mạch, suy nhược 
thần kinh v.v…

1. Bình gan, giảm huyết áp
Cần tây là loại rau giúp hạ huyết áp 
được nhiều người biết đến, thành phần 
có tính axit trong cần tây có thể chống 
lại phản ứng tăng huyết áp gây ra bởi 
nicotine và lobeline hydrochloride, có 
hiệu quả đối với chứng tăng huyết áp
Tiếp theo trang 14

Thuật
dưỡng sinh 
góp phần kéo 
dài tuổi thọ 
của bà Tống 
Mỹ Linh

Bà Tống Mỹ 
Linh, thọ đến 

106 tuổi.
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Một khi phổi 
thương tổn có thể 

gây ảnh hưởng 
xấu đến nhiều bộ 
phận khác nhau 

của cơ thể.
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Cách nấu những món ăn 
đầy hương vị mà không 
cần dùng muối
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nguyên phát, cao huyết áp thai kỳ và cao 
huyết áp mãn kinh. Rau cần tây còn giúp 
giảm đường và mỡ trong cơ thể.

2. An thần
Cần tây có thể phân tách ra một loại thành 
phần có tính kiềm, có tác dụng trấn tĩnh 
cũng như giúp an thần, có lợi cho việc ổn 
định cảm xúc, loại bỏ cảm giác buồn bực.

3. Lợi tiểu, tiêu sưng
Rau cần tây có chứa thành phần lợi tiểu, 
có thể loại bỏ natri và tình trạng bí tiểu 
của cơ thể, tiêu sưng. Nước cần tây có thể 
điều trị bệnh tiểu ra dưỡng chấp.

CÔNG DỤNG DƯỠNG SINH TỪ 
RAU BINA 
Rau bina (cải bó xôi) chứa nhiều protein, 
vitamin B2, sắt, phốt pho…, lượng canxi 
cao hơn phốt pho có thể bù cho một số thực 
phẩm có chứa nhiều phốt pho hơn canxi, 
ví dụ như cá, trứng gà, các loại đậu v.v… Rau 
bina chứa hàm lượng chất chống oxy hóa 
cao, có tác dụng rất tốt trong việc chống lão 
hóa.

Cải bó xôi chứa hàm lượng chất dinh 
dưỡng vô cùng phong phú, đặc biệt phù 
hợp với trẻ em và người bệnh mãn tính. 
Enzym có trong cải bó xôi đóng vai trò 
rất tốt trong chức năng bài tiết của dạ dày 
và tuyến tụy. Thường xuyên ăn cải bó xôi 
còn giúp bảo vệ thị lực, bởi vì một số loại 
carotene có trong bó xôi có thể chuyển 
hóa thành vitamin A trong cơ thể người, 
hỗ trợ thị lực.

1. Nhuận tràng, chữa bệnh trĩ
Cải bó xôi có chứa nhiều chất xơ thực vật, 
giúp thúc đẩy nhu động ruột, có lợi việc 
đại tiện, thúc đẩy sự bài tiết của tuyến 
tụy và hỗ trợ tiêu hóa. Rau bina có tác 
dụng điều trị mụn trứng cá, táo bón, nứt 
hậu môn, viêm tụy mãn tính và các bệnh 
khác.

2. Thúc đẩy cơ thể phát triển, tăng 
cường khả năng miễn dịch
Cải bó xôi rất giàu carotene, có thể chuyển 
hóa thành vitamin A trong cơ thể người, 
giúp duy trì thị lực bình thường và sức 
khỏe tế bào biểu mô, tăng khả năng ngăn 
ngừa các bệnh truyền nhiễm, thúc đẩy sự 
tăng trưởng và phát triển của trẻ em.

3. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, 
làm chậm quá trình lão hóa
Fluorine-natri phenol, 6-hydroxymethyl 
squalane và các nguyên tố vi lượng có 
trong cải bó xôi  có thể thúc đẩy quá trình 
trao đổi chất trong cơ thể và cải thiện sức 
khỏe.

4. Làm sạch da, chống lão hóa
Cải bó xôi có thể xay lấy nước, rửa mặt 
nhiều lần trong tuần, sử dụng liên tục để 
làm sạch lỗ chân lông, giảm nếp nhăn 
và các đốm sắc tố, và giữ cho làn da mịn 
màng.

5. Bổ máu
Cải bó xôi rất giàu carotenoids và axit 
ascorbic, cả hai đều có tác dụng quan 
trọng đối với sức khỏe và giúp bổ máu.

TỊNH NHI 

Dùng muối lâu ngày có thể khiến 
bạn nghiện, làm hỏng vị giác và 
làm tổn hại sức khỏe cho cơ thể. 

Bạn hoàn toàn có thể thay thế muối với 
rất nhiều thảo mộc tự nhiên, vừa đảm 
bảo ngon miệng mà lại giúp cơ thể khoẻ 
mạnh hơn.

Một nghiên cứu được công bố trực 
tuyến trên Tạp chí Y học New England 
cho thấy việc cắt giảm lượng muối chỉ 
bằng nửa muỗng cà phê mỗi ngày có 
thể ngăn chặn 92.000 ca tử vong và gần 
100,00 cơn đau tim ở Hoa Kỳ mỗi năm. 
Là một quốc gia nghiện thực phẩm chế 
biến sẵn, không có gì đáng ngạc nhiên 
khi lượng muối tiêu thụ đã tăng 50% kể 
từ những năm 1970. Thật trùng hợp, tỷ 
lệ béo phì, đau tim, huyết áp cao, đột quỵ 
và bệnh thận cũng tăng lên.

Một lượng natri vừa đủ là cần thiết 
cho sức khỏe tốt. Natri giúp mang chất 
dinh dưỡng vào các tế bào, phân phối 
nước khắp cơ thể, duy trì mức huyết áp 
khỏe mạnh và kích thích tuyến thượng 
thận. Nó cũng đóng một vai trò liên lạc 
giữa thần kinh và co cơ, bao gồm cả cơ 
tim. Cơ thể cần axit clohydric trong tiêu 
hóa thức ăn, và nó phụ thuộc vào lượng 
natri có sẵn để sản xuất.

Thận của chúng ta giúp điều chỉnh 
lượng natri trong cơ thể. Khi lượng natri 
thấp, thận giữ nó lại. Khi nồng độ cao, 
natri dư thừa sẽ được bài tiết qua nước 
tiểu. Nếu thận của chúng ta không thể 
loại bỏ hết lượng natri dư thừa, nó sẽ bắt 
đầu tích tụ trong máu. Và điều đó có thể 
gây ra vấn đề vì natri hút và giữ nước. 
Nhiều natri làm tăng thể tích máu, do đó 
khiến cho tim phải vất vả hơn để chuyển 
máu khắp cơ thể.

Thông thường, chế độ ăn của người 
Mỹ có ba nguồn natri chính: thực phẩm 
đã qua chế biến; gia vị chứa natri; và 
nguồn natri tự nhiên có trong rau, thịt và 
các sản phẩm từ sữa. Hiệp hội Tim mạch 
Hoa Kỳ khuyên bạn nên chọn và chế 
biến các loại thực phẩm có ít hoặc không 
thêm muối để giảm nguy cơ mắc bệnh 
tim mạch. Mục tiêu là ăn ít hơn 1,500 mg 
muối mỗi ngày, tương đương với khoảng 
3/4 muỗng cà phê. Tuy nhiên, người Mỹ 
trung bình tiêu thụ gấp đôi số đó, khoảng 
3,463 mg natri mỗi ngày.

Natri không chỉ được tìm thấy trong 
muối. Nó cũng có mặt trong các thực 
phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh mà 
bạn tiêu thụ.

Hầu hết các loại thực phẩm ở trạng 
thái tự nhiên có chứa một lượng natri. 
Nhưng chúng ta đã quên mất hương vị 
thực phẩm tự nhiên thơm ngon như thế 
nào vì nỗi ám ảnh từ muối hoặc gia vị có 
chứa muối. Thiên nhiên đã cung cấp cho 
chúng ta một loạt các hương vị từ ngọt 
trong trái cây, đến mặn trong các loại rau 
như cần tây hoặc tảo bẹ. Một cách tuyệt 
vời để tăng hương vị mà không cần thêm 
muối là sử dụng các loại thảo mộc và gia 
vị tự nhiên. Các loại thảo mộc và gia vị 
có thể biến một món ăn đơn giản thành 
một trải nghiệm ăn uống thích thú với 
hương vị sống động và tươi ngon.

Dưới đây là cách dùng một số loại 
thảo mộc và gia vị phổ biến giúp bạn tạo 
ra những bữa ăn đầy hương vị mà không 
cần thêm muối.

Húng quế
Húng quế ngọt là tươi có vị cay nồng. Lá 
có màu xanh, tròn và nhọn.

Sử dụng trong pesto, salads, nước sốt, 
thịt, cá và súp. Kết hợp rất tốt với cà rốt, 
cà tím, khoai tây, bí, rau bina và cà chua.

Bạch đậu khấu
Hương vị giống như gừng. Sử dụng trong 
bột cà ri, làm tăng hương vị của bí ngô, 
bí, khoai tây và bánh ngọt.  Bạch đậu 
khấu thường được kết hợp với hạt thì là 
và rau mùi.

Ớt Cayenne
Vị cay. Được sử dụng thường xuyên trong 
Cajun, Creole, Tây Ban Nha, Mexico, Tứ 
Xuyên, Thái Lan và Đông Ấn Độ.

Quế
Một trong những loại gia vị lâu đời nhất 
được biết đến, quế có nguồn gốc từ vỏ 
của cây thường có nguồn gốc từ Sri 
Lanka, tây nam Ấn Độ và châu Á. Ngọt 
và thơm, quế có sẵn nguyên miếng hoặc 
dưới dạng bột nghiền.

Quế thuộc loại gia vị đa năng bổ sung 
cho nhiều loại thực phẩm và các loại gia 
vị khác. Sử dụng tốt với các món từ gia 
cầm, cà ri và trái cây, đặc biệt là táo và lê. 
Thêm vào món thịt hầm hoặc cà tím, bí, 
và các món cà rốt.

Gừng
Thơm, hăng, và nóng. Nó có thể được sử 
dụng tươi, khô, hoặc ở dạng bột.

Sử dụng trong các món cà ri, món 
hầm và món xào. Thường được dùng cho 
thịt gia cầm.

Lá kinh giới
Thuộc dòng họ bạc hà. Tương tự như 
oregano nhưng ít hăng. Được sử dụng 
trong các món ăn mặn.

Dùng trong món salad, cá, rau, thịt, 
thịt gia cầm và các món trứng.

Cây bạc hà
Với hơn 25 loại, hương vị khác nhau, từ 
mát, ngọt và hơi bạc hà.

Sử dụng tươi trong salad, rau ướp, các 
loại đậu, hoặc súp hoặc món hầm dựa 
trên cà chua. Dùng tốt trong đồ chấm, 
nước sốt, sữa chua, hoặc thịt cừu.

Mùi tây
Các loại phổ biến nhất là xoăn hoặc lá 
phẳng Ý. Hương thơm tươi nhẹ.

Sử dụng trong súp, sa lát, nước sốt và 
thịt hầm. Sử dụng với bất kỳ món rau, 
khoai tây, hoặc ngũ cốc.

Ngoài ra bạn có thể trải nghiệm 
cùng nhiều loại cây gia vị khác như: 
cây hương thảo, cây xô thơm, cây ngải 
giấm, cây húng tây, ngò hoặc hạt ngò, 
thì là, hạt nhục đậu khấu… Chúng 
không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc 
quý cho sức khoẻ vì có chứa rất nhiều 
hoạt chất sinh học.

SHUTTERSTOCK/PIXABAY

ĐẢO PHỤC SINH
CHILE

KIM TỰ THÁP
AI CẬP

CAO NGUYÊN NAZCA
PERU

ANGKOR WAT
CAMPUCHIA

THANH HẢI

Đảo Phục Sinh, các kim tự 
tháp Ai Cập, các hình vẽ 
trên cao nguyên Nazca 
ở Peru, quần thể đền đài 

Ăng-co-vát (Angkor Wat)… Hãy 
tưởng tượng một đường thẳng 
địa lý kỳ bí kết nối nhiều địa danh 
trọng yếu của thế giới cổ đại. Trên 
thực tế, khi các địa danh chủ chốt 
được đánh dấu trên quả địa cầu, 
một vòng tròn gần như hoàn hảo sẽ 
xuất hiện, cho thấy một bí ẩn vẫn 
chưa có lời giải thông qua khám 
phá khảo cổ.

Một danh sách đáng kinh 
ngạc các di chỉ văn hóa quý báu 
của Trái Đất có thể được tìm thấy 
trên vòng tròn bí ẩn này khi nó 
đi qua các hòn đảo nhỏ, một số 
lục địa, và ngay cả các vị trí tiềm 
năng của những địa danh trong 
huyền thoại.

Ở châu Phi, vòng tròn này đi 
qua cao nguyên Tassili trên sa mạc 
Sahara, các kim tự tháp Ai Cập, và 
lên phía trên qua các địa danh chủ 
chốt dọc theo các con sông Tigris, 
Euphrates và Nin—ba dòng sông có 
ảnh hưởng lớn nhất thời cổ đại. Khi 
tiếp tục lần theo đường vòng cung 
này, bạn sẽ đến kinh đô Persepolis 
của Đế quốc Ba Tư cổ đại, thành 
phố cổ Mohenjo-Daro, đền thờ thần 
Ammon trên ốc đảo Siwa, và thành 
phố bị thất lạc Petra—một trong bảy 
kỳ quan mới của thế giới cổ đại.

Tiếp tục đi dọc theo con đường 
này bạn sẽ đến thành phố Ur của 

nền văn minh Sumer cổ đại, quần 
thể đền đài Ăng-co-vát (Angkor 
Wat) ở Campuchia và Thái Lan, 
vùng Biển Chết ở gần Địa Trung 
Hải, dãy núi Himalaya, sông Tiền 
Đường ở tỉnh Chiết Giang – Trung 
Quốc, và khu di tích được một 
số người nhìn nhận là lục địa 
Atlantis trong huyền thoại. Điều 
đáng kinh ngạc là đường tròn bí 
ẩn này đã liên kết các địa danh này 
trong một khoảng sai số không 
vượt quá 1/10 của một độ vĩ độ, 
với tâm vòng tròn đặt ở miền đông 
nam bang Alaska, Mỹ.

Trong bài viết “Trật tự sắp xếp 
của các kỳ quan thế giới thời tiền 
sử”(“The Prehistoric Alignment of 
World Wonders”), tác giả Jim Alison 
đã mô tả rất chi tiết nhiều cách 
hoán vị toán học được tìm thấy 
bên trong vòng tròn lớn này và các 
địa danh liên kết với nhau trong 
đó. Ông viết: “Có thể dễ dàng quan 
sát trật tự sắp xếp của các địa danh 
này trên một quả địa cầu mô phỏng 
Trái Đất thông qua một đường tròn 
chân trời. Kết nối hai địa danh bất 
kỳ trên đường tròn chân trời, ta 
sẽ đồng thời kết nối tất cả các địa 
danh này trên đường tròn đó. Có 
thể sử dụng các chương trình phần 
mềm vẽ bản đồ thế giới 3D để vẽ 
minh họa vòng tròn lớn này quanh 
Trái Đất”.

Vậy vòng tròn này biểu thị 
điều gì?
Nhiều người nói rằng những kết 
nối này cho thấy người cổ đại đã sở 

hữu một lượng tri thức 
rộng lớn hơn nhiều so 
với hiểu biết hiện nay 
của chúng ta. Những 
người khác lại cho 
rằng vì tâm vòng 
tròn đặt ở Alaska 
(trên Canada, gần 
Bắc cực), nên trật tự 
sắp xếp của nó có thể đã 
miêu tả vị trí các cực của Trái 
Đất trước khi chúng được dịch 
chuyển đến vị trí hiện tại.

Ngoài các giả thuyết và phỏng 
đoán, một điểm chung giữa các địa 
danh này là tại mỗi khu vực đều 
tọa lạc các công trình kiến trúc rất 
tinh xảo. Một số địa danh trên vòng 
tròn này biểu thị một trình độ công 
nghệ vượt bậc mà cho đến nay các 
nhà nghiên cứu hiện đại vẫn chưa 
thể giải thích.

Các kim tự tháp Ai Cập, 
thành phố Petra, pháo đài 
Ollantaytambo, và những nơi 
khác trên vòng tròn này thể hiện 
những kỹ nghệ điêu luyện tiếp 
tục làm chấn động và truyền cảm 
hứng cho nhân loại ngày nay. Hiệu 
ứng tương tự cũng có thể được 
tìm thấy trên cao nguyên Nazca, 
Peru. Ngôi làng cổ đại này vẫn tiếp 
tục làm chấn động các nhà nghiên 
cứu trước cách thức và nguyên 
nhân những thổ dân thời kỳ tiền 
Colombo tạo ra hơn 300 hình vẽ 
khổng lồ trên vùng đất Peru. Cũng 
giống như chính vòng tròn liên kết 
khổng lồ, các hình vẽ biểu thị các 
loài khỉ, chim, nhện, và các loài 

động vật khác được phát 
hiện trên cao nguyên 

Nazca nổi tiếng chỉ 
có thể được quan 
sát rõ ràng tại một 
độ cao đáng kể so 
với mặt đất. Trong 

hoàn cảnh không có 
những cỗ máy bay hiện 

đại, làm thế nào và vì lý 
do gì những con người cổ đại 

này đã tạo nên những mẫu hình to 
lớn đến như thế?

Và những đường thẳng 
khác…
Vào những năm 1920, nhà sưu 
tầm đồ cổ nghiệp dư Alfred 
Watkins đã quan sát thấy các 
địa danh linh thiêng ở Anh nằm 
đúng trên một chuỗi các đường 
thẳng liên kết với nhau, mà ông 
gọi là “các đường Ley” (“ley 
lines”). Khi được vẽ trên một 
tấm bản đồ, các vòng tròn đá, đài 
tưởng niệm, và các khu vực định 
cư cổ đại được xếp ngay ngắn 
thành hàng dọc khắp đất nước. 
Kết quả quan sát đã khiến một 
số người tin rằng những đường 
thẳng này tượng trưng cho một 
hệ thống phong thủy được con 
người cổ đại sử dụng để xác định 
vị trí xây dựng các công trình 
kiến trúc khác nhau.

Rất giống với các đường kinh 
mạch trong cơ thể, những người 
nghiên cứu các đường Ley này đã 
nhấn mạnh rằng Trái Đất cũng có hệ 
thống kinh mạch của riêng mình.

Nếu những con người cổ đại đã 
thực sự sử dụng một hệ thống như 
vậy để thiết lập vị trí xây dựng, thì 
bằng cách nào họ xác định được vị 
trí đặt các đường thẳng? Hơn nữa, 
phải chăng vị trí của các địa danh 
được tìm thấy trên vòng tròn lớn 
này cũng chịu nhận ảnh hưởng 
của các nguyên lý phong thủy kỳ 
bí, nhưng trên một phạm vi rộng 
lớn hơn? Bởi vì các địa danh trên 
có liên quan đến một số nền văn 
hóa vốn không đươc biết có bất kỳ 
mối liên hệ nào với nhau, chúng 
ta sẽ phải xem xét đến khả năng 
chúng chỉ đơn thuần phản ứng 
trước một hệ thống vượt quá sự 
hiểu biết hiện tại.

Nhiều người
nói rằng những kết 

nối này cho thấy người 
cổ đại đã sở hữu một 

lượng tri thức rộng lớn 
hơn nhiều so với hiểu 

biết hiện nay của
chúng ta.

Thành phố bị thất lạc Petra. Những hình vẽ trên cao nguyên Tassili, ở khu vực trung tâm sa mạc Sahara. 

Nhiều công trình cổ đại nổi tiếng trên Trái Đất
đều nằm trên một đường thẳng

KHÁM PHÁ KHOA HỌC

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK
SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Rau cần tây.

Rau bina (cải bó xôi).

 Một cách
tuyệt vời để tăng 

hương vị bằng cách 
sử dụng các loại 

thảo mộc và gia vị
tự nhiên.



16 EPOCH TIMES NGÀY 26/6 - 2/7, 2020

Hoa Kỳ xác định 20 công ty được 
quân đội Trung Cộng hậu thuẫn
Theo Reuters hôm 23/6, có 20 công ty đang hoạt động tại Hoa 
Kỳ được phát hiện là có sự hậu thuẫn của Quân đội Trung 
Cộng, bao gồm Huawei, China Mobile, China Telecom, AVIC...

Việc thiết lập danh sách do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thực 
hiện theo luật năm 1999, nhắm tới những công ty cung cấp 
các dịch vụ thương mại, sản xuất hay xuất khẩu, do quân đội 
Trung Cộng "sở hữu hoặc kiểm soát". Theo luật, Tổng thống 
có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt phong tỏa tất cả tài sản 
của họ.

Theo thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Marco Rubio, cho rằng 
danh sách trên chỉ là một bước khởi đầu, vẫn chưa đầy đủ..

Đại sứ quán Anh tại TQ bác 
bỏ thông tin sai lệch của 
Trung Cộng về Hồng Kông
Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc 
hôm 23/6 đã đưa ra một danh sách 
các bài viết của truyền thông Trung 
Cộng và giải thích mỗi bài viết đều 
đang tuyên truyền sai sự thật.

Một bài viết do trang tin China 
News đăng tải hôm 13/6, quảng bá 
rằng tất cả người dân Hồng Kông 
đều hoan nghênh luật an ninh 
quốc gia do Bắc Kinh đề xuất. Đại 
sứ quán Anh phản bác rằng mặc 
dù có một số người ủng hộ dự luật 
này, nhưng nếu nói “tất cả người 
dân Hồng Kông đều tán thành” là 
không đúng.

Đại sứ quán Anh cũng đưa ra 
một khảo sát do tờ Minh Báo thực 
hiện vào đầu tháng Sáu, trong đó 
chỉ ra rằng 64% người dân phản đối 
Bắc Kinh bỏ qua cơ quan lập pháp 
Hồng Kông để tự ý đề xuất luật an 
ninh quốc gia áp đặt lên thành phố 
bán tự trị này.

Ngoài ra, Đại sứ quán Anh cũng 
bác bỏ một tuyên bố do Beijing 
News đăng tải hôm 28/5, trong 
đó hãng tin này nói rằng Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội Trung Quốc 
đang làm việc dựa theo cả luật 
Hồng Kông và luật Trung Quốc để 
đề xuất luật an ninh quốc gia..

Nghị sĩ Canada 
kêu gọi Đạo luật 
Magnitsky đối với 
các quan chức 
Trung Cộng
Ngày 23/6, hơn mười 
thượng nghị sĩ đã kêu gọi 
chính phủ liên bang áp 
đặt các biện pháp trừng 
phạt đối với các quan 
chức Trung Cộng vì "vi 

phạm thô bạo nhân quyền và các quyền tự do cơ bản". Các 
nghị sĩ cho rằng Canada nên có lập trường chống lại Trung 
Cộng. Cách tốt nhất để Canada phản ứng với "hành vi bạo 
ngược" của các quan chức hàng đầu Trung Cộng là sử dụng 
Luật Sergei Magnitsky.

Hoa Kỳ bán chiến đấu cơ 
cho Đài Loan, Trung Cộng 
nổi giận
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo 
hôm 23/6 tiết lộ rằng ông đã thảo 
luận nhiều vấn đề quân sự với giám 
đốc Ủy ban Đối ngoại Trung ương 
Trung Cộng, ông Dương Khiết Trì 
hôm 17/6 tại Hawaii.

Ông Dương nhấn mạnh sự 
bất mãn của Trung Cộng đối với 
việc Hoa Kỳ bán vũ khí, đặc biệt là 
chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan. 
Tuy nhiên, ông Pompeo nhấn 
mạnh, việc bán vũ khí cho Đài 
Loan là hoàn toàn phù hợp với 
thông lệ của Hoa Kỳ.

Hồi tháng 8 năm 2019, Hoa Kỳ 
đã đồng ý bán cho Đài Loan 66 
chiếc F-16V, và dự kiến   sẽ hoàn 
thành vào cuối năm 2028.

Trung Cộng đổ lỗi cho Ấn Độ 
trong vụ ẩu đả biên giới 

Bộ Quốc phòng Trung Cộng 
hôm 24/6 cho rằng Ấn Độ 

"đơn phương khiêu khích" 
trong tuyên bố đầu tiên về 

vụ ẩu đả ở biên giới cách đây 
10 ngày. 

Ông Ngô Quân, phát ngôn viên 
Bộ Quốc phòng Trung Cộng nói 

thêm rằng Ấn Độ nên gặp Trung Cộng 
để giảm căng thẳng vì hành động của Ấn 
Độ đã vi phạm thỏa thuận giữa hai nước.

TT Trump thúc đẩy sản xuất 
vũ khí siêu thanh 
Tòa Bạch Ốc công bố hôm 24/6, TT 
Trump kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc 
phòng năm 1950 để thúc đẩy sản xuất 
linh kiện cho vũ khí siêu thanh và hệ 
thống hỏa tiễn đẩy.

TT cho rằng ngành công nghiệp Mỹ 
không thể sản xuất số lượng lớn linh kiện 
cho hỏa tiễn siêu thanh trong thời gian 
thích hợp nếu thiếu các biện pháp thúc 
đẩy được quy định theo điều 303 của Đạo 
luật Sản xuất Quốc phòng năm 1950.

400 Vệ binh Quốc gia được huy 
động để bảo vệ các di tích của 
Washington D.C.

Chris Mitchell - Phát ngôn viên của 
Ngũ Giác Đài cho biết hôm 24/6, 
400 thành viên của Lực lượng Vệ 
binh Quốc gia đang túc trực tại 
Washington D.C. để bảo vệ các di 
tích mà người biểu tình nhắm làm 
mục tiêu. 

Việc huy động diễn ra khi một 
số người biểu tình đã cố gắng loại 
bỏ các bức tượng liên quan đến 
Liên Minh và các bức tượng khác, 
trong đó có cả bức tượng gần Tòa 
Bạch Ốc.

Việt Nam tạm dừng 
việc quy hoạch Bắc 
Vân Phong-Khánh 
Hoà thành đặc khu
Thủ tướng VN Nguyễn 
Xuân Phúc hôm 24/6 đã 
có công văn đồng ý tạm 
dừng lập quy hoạch đặc 
khu kinh tế Bắc Vân Phong 
đến khi Luật Đặc khu được 
Quốc hội thông qua.

Thổ Nhĩ Kỳ tố hồi 
ký ông Bolton viết 
‘sai lệch’
Chính quyền Ankara 
ngày 24/6 cáo buộc, hồi ký 
của cựu Cố vấn An ninh 
Hoa Kỳ- John Bolton viết 
về những cuộc hội đàm 
của Tổng thống Erdogan 
và TT Donald Trump là 
‘một chiều’.

Giám đốc truyền thông Văn phòng 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Altun 
hôm 23/6 cho hay, cuốn hồi ký chứa những 
thông tin sai lệch và mang tính thao túng 
về các cuộc đối thoại giữa TT Erdogan và 
TT Donald Trump.

Trước đó phía Đại Hàn cũng đưa ra cáo 
buộc tương tự với cuốn hồi ký gây tranh 
cãi của ông Bolton.

Căng thẳng với Nhật, Trung Cộng 
đặt tên mới cho 50 loài thực thể 
để trả đũa 

Theo SCMP ngày 24/6, Trung Cộng vừa 
công bố tên mới cho 50 loài thực thể ở biển 
Hoa Đông trong bối cảnh gia tăng căng 
thẳng với Nhật Bản liên quan vấn đề chủ 
quyền với các hòn đảo trong khu vực này.

Nhiều thực thể được đặt tên nằm gần 
với quần đảo Senkaku (Trung Cộng gọi 
là Điếu Ngư), khu vực đang tranh chấp 
chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Cộng. 
Trong số 50 cái tên mới, có 3 cái tên chứa 
chữ "Điếu Ngư".

Hành động của Trung Cộng diễn ra 
sau khi Bắc Kinh cảnh báo trả đũa vụ một 
thành phố của Nhật Bản đã thông qua 
quyết định đổi tên đơn vị hành chính 
quản lý quần đảo Senkaku.
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