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Hạ viện và Thượng viện 
Hoa Kỳ trong hai ngày 
liên tiếp 1/7 và 2/7 đã 
lần lượt thông qua Đạo 

luật Tự trị Hồng Kông với sự nhất 
trí hoàn toàn. Luật này sẽ chế tài 
các cá nhân, công ty làm ăn kinh 
doanh với các quan chức Trung 
Quốc chịu trách nhiệm thực thi luật 
an ninh quốc gia mới mà chế độ Bắc 
Kinh vừa áp đặt lên Hồng Kông.

Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí hoàn 
toàn thông qua Đạo luật Tự trị 
Hồng Kông hôm 1/7. Chủ tịch 
Hạ viện Nancy Pelosi đã nói rằng 
luật này sẽ “giúp kết thúc chiến 
dịch tàn ác của Trung Quốc” 
chống lại hòn đảo từng là thuộc 
địa của Anh Quốc.

Sau đó một ngày, Thượng viện 

cũng tán thành 100% thông qua 
phiên bản Đạo luật Tự trị Hồng 
Kông của Hạ viện.

Những sự chuẩn thuận hoàn 
toàn của cả hai viện Quốc hội Hoa 
Kỳ nêu trên là biểu hiện đoàn kết 
hiếm thấy của hai Đảng Dân chủ và 
Cộng hòa. Các chính trị gia Hoa Kỳ 
đã tìm được tiếng nói chung trong 
thực trạng quyền tự trị của Hồng 
Kông bị xói mòn nghiêm trọng.

Dự luật này sẽ chuyển sang Tòa 
Bạch Ốc chờ TT Donald Trump ký 
thành luật. Khi được thông qua, 
luật này sẽ yêu cầu chính phủ Hoa 
Kỳ áp đặt các chế tài bắt buộc lên 
các cá nhân hoặc tổ chức đóng 
góp vào việc Trung Quốc không 
duy trì quyền tự trị của Hồng 
Kông. Luật cũng sẽ áp dụng thể 
chế tài chính làm ăn kinh doanh 
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Rò rỉ tài liệu nội bộ cho thấy các 
nhà chức trách Trung Cộng đang 
che đậy đợt tái bùng phát virus Vũ 
Hán ở Bắc Kinh và các tỉnh lân cận. 

Bắc Kinh tuyên bố rằng đợt 
bùng phát thứ hai đang được 
kiểm soát và đáp ứng đủ về y 
tế. Nhưng Epoch Times đã thu 
được các tài liệu của chính 
quyền thành phố cho thấy các cơ 
quan y tế đang yêu cầu các bệnh 
viện địa phương chuẩn bị thêm 
giường để dự đoán sự gia tăng 
của bệnh nhân cúm Vũ Hán.

Ngoài ra, chỉ thị từ một chính 
quyền địa phương trong tỉnh Hà 
Bắc, nơi dịch bệnh đã lan rộng, 
nhấn mạnh rằng thông tin về 
dịch bệnh địa phương nên được 
giữ bí mật.

Trong khi chính quyền Hà 
Bắc nói rằng không xác nhận 
bất kỳ ca nhiễm trùng mới nào, 
nhưng lại áp dụng các biện 
pháp phong tỏa đối với khoảng 
nửa triệu cư dân.

Mặt khác, nhà chức trách công 
bố thêm nhiều ca nhiễm virus 
Trung Cộng ở Bắc Kinh.
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Từ khi Bắc Kinh tái bùng phát 
dịch lần hai vào tháng Sáu, lãnh 
đạo cao cấp Trung Cộng hầu 
như không xuất hiện trước công 
chúng. Điều này cũng làm dấy 
lên đồn đoán về nơi ẩn náu trốn 
dịch của ông Tập và các quan 
chức khác.

Truyền thông Trung Cộng 
đưa tin, ngày 11/6, dịch bệnh 
tại Bắc Kinh tái bùng phát, số ca 
xác nhận lây nhiễm tăng nhanh. 
Nhưng tối ngày 22/6, Phó Chủ 
nhiệm Trung tâm phòng ngừa 
bệnh tật Phùng Tử Kiến đã trả lời 
phỏng vấn của CCTV rằng, đợt 
dịch mới bùng phát mới này đã 
đi đến giai đoạn cuối, dịch bệnh 
đã được khống chế. 
Tiếp theo trang 5
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Quốc hội thông qua dự luật 
Tự trị Hồng Kông, chờ TT 

Trump ký thành luật

Bắc Kinh tiếp tục che giấu tình 
hình dịch bệnh

Người dân Bắc Kinh chờ để được xét nghiệm COVID-19 ngày 16/6/2020.
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Điều 38 của luật an 
ninh mới cũng tuyên 
bố sẽ áp dụng đối với 
những hành vi phạm 
tội ở bên ngoài Hồng 
Kông và do những 
người không phải công 
dân Hồng Kông thực 
hiện, và điều này có thể 
bao gồm cả người Hoa 
Kỳ. Đây là thái quá và 
là một sự xúc phạm đối 
với tất cả các quốc gia.
Mike Pompeo

Tập Cận Bình 
và các quan 
chức Trung 
Cộng rời 
Bắc Kinh để 
tránh dịch 
bệnh

Nghiên cứu
khoa học về ‘Con 

mắt thứ ba’-Phần 1: 
Những con người

có năng lực
đặc biệt

Đọc tiếp trang  15

SỨC KHOẺ

Bí mật sức khoẻ 
và trường thọ

qua tần số
năng lượng
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Bài học đầu tiên 
của mỗi đứa trẻ
nên là học giao 

tiếp lễ phép
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Những nhân tài
lưu danh sử sách

đất Việt
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Câu chuyện
độc đáo về Bản 
giao hưởng số 9 
của Beethoven
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Báo chí và dư luận tại Việt Nam 
trong vài hôm nay lại xôn xao vì 
một người phụ nữ có ý định nhảy 
lầu tự tử tại tòa, sau khi TAND 
TP.HCM tuyên án liên quan đến 
vụ tranh chấp hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất.

Trong vụ án này, nguyên đơn 
là ông Phan Quý và vợ là bà Lê Thị 
Bích Thủy (cùng ngụ quận 12). Bị 
đơn là ông Lê Văn Dư, ông Lê Sỹ 
Thắng (cháu ông Dư) và ông Khâu 
Văn Sĩ (cùng ngụ quận Gò Vấp).
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Việt Nam: 
Dân lại định 
nhảy lầu tự 
tử sau phán 
quyết của 
tòa án
PHẠM TOÀN

VIỆT NAM

“Lưỡng hội” Trung Quốc vừa quyết 
định thông qua “Luật An ninh 
Quốc gia phiên bản Hồng Kông’’. 
Lần này, Trung Cộng muốn thực sự 
lấy lại Hồng Kông.

 Luật sư cao cấp kiêm Chủ tịch 
Đảng Dân sự Hồng Kông, ông 
Lương Gia Kiệt phân tích rằng khi 
nhận lại Hồng Kông từ Anh vào 
năm 1997, Trung Cộng đã cam 
kết tuân theo “Tuyên bố chung 
Trung-Anh” và “Luật Cơ bản”,
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Vì sao Bắc Kinh 
kiên quyết thông 
qua Luật An ninh 
Hồng Kông?
LÝ TÌNH

SỰ KIỆN-BÌNH LUẬN

Ủy ban Viễn Thông Liên Bang 
(Federal Communications Com-
mission -FCC) đã chính thức xác 
định công ty Huawei và ZTE của 
Trung Cộng là mối đe dọa an ninh 
quốc gia. Có nghĩa là các công ty 
trong lĩnh vực viễn thông  Hoa Kỳ 
sẽ không được sử dụng quỹ Liên 
bang trị giá 8,3 tỷ USD để mua 
thiết bị từ 2 công ty trên.
Tiếp theo trang 2

FCC chính thức 
tuyên bố Huawei, 
ZTE là mối đe dọa 
an ninh quốc gia
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Tổng thống Donald Trump.
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Trung tâm miễn dịch và bệnh 
hô hấp quốc gia NCIRD của 
CDC cho biết vào ngày 25/6 
rằng virus Trung Cộng, hay 
còn gọi là virus Vũ Hán, có 
thể lây lan qua thực phẩm và 
bao bì thực phẩm trong một 
số điều kiện nhất định ; tuy 
nhiên chưa có bằng chứng xác 
thực nào được đưa ra.

 Cơ quan liên bang cho 
biết một người có thể nhiễm 
virus Trung Cộng qua sự tiếp 
xúc với vật thể hoặc bề mặt 
(thực phẩm hoặc bao bì thực 
phẩm) có virus trên đó, và sau 
đó chạm vào miệng, mũi, hoặc 
mắt của họ. 

Nhóm công tác môi trường 
EWG đã tổng hợp các báo cáo 
về virus Trung Cộng lây lan 
trong các cơ sở chế biến thực 
phẩm và cho biết các ca dịch 
tại các cơ sở chế biến thực 
phẩm của Hoa Kỳ không lan 
rộng như tại các cơ sở đóng 
gói thịt. Tuy nhiên, nó đang 
gia tăng và khoảng 1,200 công 
nhân chế biến thực phẩm tại 
60 địa điểm đã bị nhiễm bệnh.

NCIRD cho biết, mặc dù 
một số người làm việc trong 
các cơ sở sản xuất và chế biến 
thực phẩm đã nhiễm bệnh, 
nhưng không có bằng chứng 
nào về việc virus lây lan sang 
người tiêu dùng thông qua 
thực phẩm hoặc bao bì mà 
công nhân tại các cơ sở này 
đã xử lý.

CDC đề xuất các phương 
thức đảm bảo an toàn thực 
phẩm trong bếp, để xử lý 
hàng ngày đối với các gói thực 
phẩm,  sản phẩm tươi sống 

như thịt, gia cầm và hải sản.
Cơ quan liên bang cho biết, 

virus Trung Cộng không thể 
phát triển trên thực phẩm vì 
nó cần người hoặc động vật 
làm vật chủ.

Hiện tại, không có bằng 
chứng nào cho thấy virus 
Trung Cộng lây lan sang người 
qua thực phẩm. Tuy nhiên, 
điều quan trọng là phải xử lý 
một cách an toàn và sử dụng đồ 
ăn đã được nấu chín để ngăn 
ngừa bệnh từ thực phẩm, đặc 
biệt vius này không thể truyền 
qua nước.

CDC cảnh báo rằng các 
quầy bếp nên thường xuyên 
được làm sạch và khử trùng 
bằng các sản phẩm khử trùng 
và nếu có ai đó bị nhiễm bệnh 
tại nhà, tất cả phải được khử 
trùng. Không sử dụng chất 
khử trùng như thuốc tẩy hoặc 
amoniac với thực phẩm được 
đóng gói bằng bìa cứng hoặc 
bọc nhựa, 

Tổ chức này khuyên rằng 
thịt, gia cầm, trứng, hải sản 
và các mặt hàng dễ hỏng khác 
nên được làm lạnh sau khi 
đóng gói. Mọi người nên rửa 
tay bằng xà phòng với nước 
trong ít nhất 20 giây sau khi 
mua sắm, trước khi nấu ăn 
hoặc dùng bữa. Trong điều 
kiện không có nước thì sử 
dụng dung dịch khử trùng 
(sanitizer) có chứa ít nhất 60% 
cồn, để khử trùng tay. Cố gắng 
tránh tiếp xúc tay trực tiếp 
lên đồ vật. NCIRD cho biết 
thêm,  đây là cách thức đơn 
giản  trong việc thực hành an 
toàn thực phẩm có thể giảm 
nguy cơ lây lan các mầm bệnh 
thông thường.

KIÊN ĐỊNH

Cảnh sát Seattle hôm thứ Tư 1/7 
đã tiến hành giải tán khu vực 
người biểu tình chiếm đóng, gọi 
là “Khu Tự trị Capitol Hill”. 

Cảnh sát được trang bị vũ 
trang và trang phục bảo hộ để 
vào “khu tự trị” lúc sáng sớm 
ngày 1/7. Họ đã dọn lều và rào 
chắn tại khu vực trong khu Cap-
itol Hill , bắt giữ ít nhất 32 người 
vì không chấp hành lệnh giải 
tán, tấn công cảnh sát và phạm 
các tội danh khác.

Cảnh sát đã thực hiện tiếp 
quản lại “khu tự trị” sau khi Thị 
trưởng Seattle Jenny Durkan 
tuyên bố rằng đây là “tụ tập đông 
người bất hợp pháp”.

Cảnh sát Trưởng Seattle, bà 
Carmen Best, nhấn mạnh đến 
việc gần đây khu vực này đã gia 
tăng các vụ xả súng và đã có hai 
thiếu niên bị thiệt mạng.

Bà Carmen Best tuyên bố 
hôm 1/7 bà ủng hộ các cuộc 
biểu tình ôn hòa và lời kêu gọi 
thay đổi sau cái chết của George 
Floyd, nhưng “Khu Tự trị Capi-
tol Hill” đã trở thành một khu 
vực “phi pháp và man rợ”.

“Bốn vụ xả súng trong đó có 2 
người chết, cướp phá, tấn công, 
bạo loạn và vô số vụ trộm cắp 
tài sản đã xảy ra trong khu vực 
này. Thế là đủ rồi”, bà Cảnh sát 
Trưởng  Best nói.

Theo thống kê của Sở Cảnh 
sát Seattle từ ngày 8/6 đến 30/6 
cảnh sát đã nhận được báo cáo 
về 65 vụ tội phạm hình sự. Con 

số này cao hơn 37 vụ của năm 
ngoái. Vào thời điểm diễn ra sự 
việc này, những người chiếm 
đóng “khu tự trị” đã ngăn chặn 
không cho cảnh sát vào thực 
hiện chấp pháp.

Tổng Chưởng lý William 
Barr hôm 1/7 đã đánh giá cao 
việc bà Best đã phân biệt rõ 
quyền biểu tình và tội phạm 
bạo lực, từ đó “khôi phục trật tự 
luật pháp”.

“Người dân Seattle nên biết 
ơn Cảnh sát Trưởng Best và Sở 

cảnh sát Seattle vì tinh thần 
chuyên nghiệp và quyết tâm 
bảo vệ trật tự pháp luật của họ. 
Thông điệp của hành động hôm 
nay là đơn giản nhưng có ý ng-
hĩa: Hiến pháp bảo vệ quyền 
được nói và tụ tập tự do, nhưng 
Hiến pháp không trao quyền 
thực hiện hành vi bạo lực hoặc 
chống đối luật pháp và những 
hành động như vậy không có 
chỗ đứng trong một xã hội tự 
do được điều hành bằng luật 
pháp”, ông Barr nhấn mạnh.

MAI HƯƠNG
 

Chính phủ Colombia và Hoa 
Kỳ đã tịch thu hơn 7,5 tấn co-
caine trị giá 286 triệu USD 
trong một hoạt động phối hợp. 
Ma túy được trộn lẫn với một 
sản phẩm xây dựng và đang 
trên đường vận chuyển từ cảng 
Cartagena của Colombia đến 
cảng Colon của Panama, chính 
phủ Colombia cho biết hôm 
thứ Tư ngày 1/7. 

 Đường dây buôn bán liên 
quan đến nhóm vũ trang có tổ 
chức tên Gulf Clan và được các 
nhóm tội phạm khác ở Trung 
Mỹ và Châu Âu tiếp nhận, chính 
phủ Columbia cho biết thêm.

Một tháng trước đó, Lực 
lượng cảnh sát quốc gia Co-
lombia đã đưa tin về việc bắt 
giữ 5 tấn cocaine tại cảng 

Buenaventura trên đường đến 
Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hai lô hàng 
ma túy lớn nhất bị thu giữ 
trong năm nay với tổng giá trị 
hơn nửa tỷ USD.

Colombia vẫn là một trong 
những  nơi sản xuất cocaine 
hàng đầu thế giới. Các phiến 
quân cánh tả, các băng đảng tội 
phạm, và các cựu quân nhân 
cánh hữu đều tham gia sản xuất 
và vận chuyển tới người tiêu 
dùng chủ yếu ở Bắc Mỹ và Châu   
Âu, theo các nguồn tin an ninh.

Hơn 90% các đồn điền trồng 
coca trên thế giới tập trung ở 
vùng được gọi là "Tam giác ma 
túy Andean", bao gồm Colom-
bia, Peru, và Bolivia. Coca còn 
được canh tác với số lượng nhỏ 
tại các trang trại ở Panama, Ec-
uador, vùng tây nam Venezue-
la và đông bắc Brazil.

CDC: Không có bằng chứng về bao bì thực 
phẩm và thực phẩm lây lan virus Vũ Hán

FCC chính thức 
tuyên bố Huawei, 
ZTE là mối đe dọa 
an ninh quốc gia

Cảnh sát Seattle giải tán ‘Khu 
Tự trị Capitol Hill’

Hơn 7,5 tấn cocaine bị tịch thu 
trong Chiến dịch phối hợp 
Columbia-Hoa Kỳ

SHUTTERSTOCK
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STRINGER / REUTERS

Một nhân viên 
chuẩn bị đơn 
đặt hàng tại 
một nhà hàng 
thức ăn nhanh.

Hiện tại, không có bằng chứng nào 
cho thấy virus Trung Cộng lây lan 

sang người qua thực phẩm.

Một gian hàng của Huawei tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế tại Bắc Kinh, ngày 2/8/2019.

Một sĩ quan cảnh sát sắp xếp các bánh cocaine bị tịch thu trong buổi thuyết trình của cảnh sát 
cho báo chí ở Bogota, Colombia, ngày 22/7/2015. Những người biểu phản đối Luật An ninh Quốc gia mới ở Hồng Kông, vào ngày 1/7/2020.
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Cảnh sát 
Seattle chặn 
một con phố 
bằng xe đạp 
của họ ở Đồi 
Capitol ở 
Seattle vào 
ngày 1/7/ 2020.

Cảnh sát và 
công nhân 
thành phố tháo 
dỡ khu vực bị 
chiếm đóng bởi 
những người 
biểu tình.

Quốc hội thông qua 
dự luật Tự trị Hồng 
Kông, chờ TT Trump 
ký thành luật

ANTHONY KWAN / GETTY IMAGES
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với các cá nhân và công ty nằm 
trong danh sách trừng phạt trên.

Thượng nghị sĩ Dân chủ 
Chris Van Hollen, người bảo trợ 
Đạo luật Tự trị Hồng Kông nói: 
“Đây là thời khắc cấp thiết. Thời 
gian của chúng ta có thể mang 
tính quyết định hơn bao giờ hết”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pat 
Toomey, cũng là người giới thiệu 
dự luật, cho hay: “Thông qua dự 
luật này, Thượng viện Hoa Kỳ 
xác định rõ chúng ta đứng về 
bên nào”.

Trước đó, hôm thứ Tư 1/7, 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo nói rằng luật an ninh 
quốc gia Hồng Kông mà Trung 
Quốc mới ban hành “là sự xúc 
phạm đối với tất cả các quốc 
gia”. Ông Pompeo cũng cho biết 
Washington đang thực hiện các 
bước để chấm dứt đặc quyền của 
Hồng Kông theo luật .

“Hoa Kỳ rất lo lắng về các điều 
khoản sâu rộng của luật an ninh 
mới và sự an toàn của mọi người 
dân sống ở Hồng Kông, kẻ cả 
người Hoa Kỳ”, ông Pompeo nói.

Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội Trung Quốc đã chính thức 
chuẩn thuận Luật An ninh Quốc 
gia Hồng Kông vào hôm thứ Ba 
ngày 30/6, một ngày trước thời 
điểm kỷ niệm 23 năm ngày Anh 
Quốc trao trả chủ quyền Hồng 
Kông về cho chế độ Trung Quốc.

Luật an ninh mới này quy 
định những án phạt hà khắc đối 
với các loại tội phạm được định 
nghĩa mơ hồ, chẳng hạn như 
“thông đồng với nước ngoài”. 
Các tội như phá hủy giao thông 
công cộng có thể cũng bị coi là 
hành vi khủng bố và khả năng bị 
phạt tù đến chung thân.

Các nhà phân tích luật cho 
rằng luật an ninh mới đã chấm 
dứt hoàn toàn các quyền tự do 
chính trị đã cho phép người dân 

Hồng Kông được bày tỏ các quan 
điểm chính trị của mình và đã 
giúp chuyển đổi lãnh thổ này trở 
thành trung tâm kinh doanh và 
tài chính quốc tế.

Ngoại trưởng Pompeo cho 
biết: “Điều 38 của luật an ninh 
mới cũng tuyên bố sẽ áp dụng 
đối với những hành vi phạm 
tội ở bên ngoài Hồng Kông và 
do những người không phải 
công dân Hồng Kông thực hiện, 
và điều này có thể bao gồm cả 
người Hoa Kỳ. Đây là thái quá và 
là một sự xúc phạm đối với tất cả 
các quốc gia”.

Phản ứng với việc Quốc hội 
Hoa Kỳ thông qua dự luật tự trị 
Hồng Kông, người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Trung Quốc Triệu 
Lập Kiên nói trong buổi họp 
báo tại Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ 
“phải dừng ngay việc thúc đẩy 
dự luật này, dừng việc ký hoặc 
thực hiện nó. Nếu không Trung 
Quốc sẽ phản kháng quyết liệt 
và mạnh mẽ”.

Chính phủ Hoa Kỳ chưa đưa 
ra phát ngôn chính thức về việc 
TT Trump có ký Đạo luật Tự trị 
Hồng Kông đã được lưỡng viện 
thông qua thành luật hay không.

Tuy nhiên, theo tờ CNBC, Phó 
Tổng thống Mike Pence cũng đã 
lên án luật an ninh Hồng Kông.

Ông Pence nói với CNBC: 
“Luật an ninh quốc gia mà 
Trung Quốc đã thông qua và bây 
giờ đang áp đặt lên Hồng Kông là 
một sự phản bội lại thỏa thuận 
quốc tế mà họ đã ký kết, và nó 
thực sự là không thể chấp nhận 
được đối với những người dân 
yêu tự do khắp thế giới”.

Từ trước khi Trung Quốc 
chính thức ban hành luật an 
ninh mới, Mỹ đã bắt đầu tiến 
trình xóa bỏ vị thế đặc biệt của 
Hồng Kông, dừng xuất khẩu 
hàng quốc phòng và hạn chế 
lãnh thổ này tiếp cận các sản 
phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ.

Logo của Tập 
đoàn ZTE của 
Trung Quốc được 
nhìn thấy trên một 
tòa nhà ở Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc vào 
ngày 19/4 2018. 

Chúng tôi 
không thể và 
cũng không 
cho phép Đảng 
Cộng Sản 
Trung Quốc 
khai thác các 
lỗ hổng mạng 
và gây hại cho 
cơ sở hạ tầng 
truyền thông 
quan trọng của 
chúng tôi.
Ajit Pai,
Chủ tịch của FCC 
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Biện pháp này theo sau một quyết 
định được đưa ra khi cơ quan quản 
lý đồng thuận bỏ phiếu vào tháng 
11, 2019. Đồng thời yêu cầu các nhà 
mạng ở khu vực nông thôn loại bỏ 
và thay thế các thiết bị của hai công 
ty Huawei và ZTE ra khỏi mạng 
hiện nay của họ.

“Chúng tôi không thể và cũng 
không cho phép Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc khai thác các lỗ hổng 
mạng và gây hại cho cơ sở hạ tầng 
truyền thông quan trọng của chúng 
tôi”, Chủ tịch của FCC, Ajit Pai nói 
trong một tuyên bố.

Cả hai công ty này đều có mối 
quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng 
và bộ máy quân sự của Cộng sản. 
Họ đều phải tuân theo luật pháp 
Trung Quốc bắt buộc họ phải hợp 
tác với nhiệm vụ tình báo.

Tuyên bố này được xây dựng 
dựa trên hành động cứng rắn của 
chính quyền TT Trump đối với 
Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn 
thông lớn nhất thế giới và các công 
ty công nghệ khác của Trung Cộng. 
Ngũ Giác Đài tuần trước đã đưa 
Huawei vào danh sách 20 công ty  

thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của 
quân đội Trung Cộng, thúc đẩy kêu 
gọi trừng phạt kinh tế.

Huawei và ZTE vẫn chưa đưa ra 
bình luận nào trước quyết định trên.

Vào tháng Tư FCC đã bắt đầu 
ngăn chặn 3 công ty viễn thông 
do Trung Cộng kiểm soát là China 
Telecom America, China Unicom 
Americas, Pacific Networks Corp 
và công ty con ComNet (USA) LLC 
hoạt động tại Hoa Kỳ, với lý do quan 
ngại về an ninh trước những công 
ty chịu ảnh hưởng từ Trung Cộng.

FCC cũng đã bỏ phiếu từ chối 
một công ty quốc doanh khác 
của Trung Cộng là China Mobile, 
quyền cung cấp dịch vụ viễn thông 
cho Hoa Kỳ, với lý do Trung Cộng 
có thể sử dụng họ làm gián điệp.

Hồi tháng 5-2019, TT Donald 
Trump ký một lệnh hành pháp 
tuyên bố tình trạng khẩn cấp 
quốc gia và cấm các công ty Hoa 
Kỳ sử dụng các thiết bị viễn thông 
của các công ty Trung Cộng mà 
Washington cho rằng gây nguy cơ 
đối với an ninh quốc gia.

TT Trump cũng đã đưa Công 
ty Huawei vào "danh sách đen" 
thương mại hồi năm ngoái.



4 5TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC NGÀY 3-9 THÁNG 7, 2020NGÀY 3-9 THÁNG 7, 2020

TRÍ NGUYỄN

Hôm 30/6 Luật An ninh Quốc gia 
tại Hồng Kông chính thức thông 
qua trước sự kịch liệt lên án từ 
quốc tế. Trong đó, Điều 38 của 
luật này được cho là cho phép 
Trung Cộng mở rộng quyền lực 
đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. 
Sự việc đã gây phản ứng mạnh 
mẽ từ chính giới quốc tế.

Điều 38 của cái gọi là “Luật 
An ninh Quốc gia” tại Hồng 
Kông quy định rằng: “Những 
người không có tư cách thường 
trú tại Đặc khu hành chính 
Hồng Kông cũng sẽ chịu chế tài 
của Luật này nếu họ vi phạm 
Luật này ngoài Đặc khu hành 
chính Hồng Kông.”

Như vậy Luật An ninh Quốc 
gia của Trung Cộng mở rộng 
quyền tài phán ngoài lãnh thổ 
đối với mọi người trên thế giới, 
không chỉ giới hạn thường trú 
nhân hoặc người Hồng Kông 
ở Hồng Kông, mà còn mở rộng 
ra cả cư dân ở nước ngoài và 
không thuộc Hồng Kông. Bất 
cứ khi nào Trung Cộng thấy bất 
hợp pháp theo chủ kiến của họ 
là có thể kết tội, điều này đang 
đe dọa người dân toàn thế giới.

Giáo sư Andrew Nathan về 
chính trị tại Đại học Columbia 
cho biết, những người nước 
ngoài ủng hộ dân chủ ở Hồng 
Kông có thể cần cảnh giác khi 
đi du lịch quốc tế, tránh những 
nước mà có hiệp ước dẫn độ với 
Trung Cộng.

Tại Hoa Kỳ, trong họp báo 
thường kỳ vào thứ Tư ngày 1/7 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo 
nói rằng Điều 38 của Luật An 
ninh Quốc gia tại Hồng Kông 
“rất có thể” được Trung Cộng 
áp dụng cho công dân Hoa Kỳ, 
luật này khiến toàn thế giới cảm 
thấy bị xúc phạm.

Ông Pompeo, hôm 30/6, chỉ 
rõ rằng, Trung Cộng đã vi phạm 
hiệp ước họ đăng ký với Liên 
Hợp Quốc, vi phạm lời hứa với 
người dân Hồng Kông và Anh, 
và vi phạm nhân quyền và 
quyền tự do cơ bản của người 
dân Hồng Kông. Ông Pompeo 
cho biết “Các lực lượng an 
ninh Trung Cộng đã vây bắt 
những người Hồng Kông dám 
lên tiếng và có tư tưởng tự do. 
Luật pháp đã bị hủy hoại.” Ông 
nói, “Như trong quá khứ, Trung 
Cộng sợ người dân của họ hơn 
bất kỳ ai khác.”
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Để ngăn chặn sự lây lan của 
virus Trung Cộng, chính quyền 
thành phố đã đưa ra một loạt các 
quy tắc nghiêm ngặt.

Ủy ban y tế thành phố Bắc 
Kinh nêu trong một tài liệu nội 
bộ ngày 24/6: Tất cả các phòng 
bệnh nhân [tại bệnh viện] phải 
bị khóa 24 giờ một ngày. Bệnh 
nhân không được phép rời 
khỏi khu vực phòng bệnh, cũng 
không ai được phép thăm hoặc 
gặp bệnh nhân tại bệnh viện vào 
lúc này.

Trung tâm y tế khẩn cấp Bắc 
Kinh, đã nêu trong một tài liệu 
nội bộ ngày 22/6 rằng nhân viên 
y tế Bắc Kinh đã đến Hồ Bắc để 
hỗ trợ y tế trong đợt bùng phát 
sẽ không được phép quay lại Bắc 
Kinh trong thời gian này. Ngoài 
ra, học sinh phải kiểm tra nhiệt 
độ cơ thể vào mỗi buổi sáng, trưa 
và chiều.

Những con số thật phía 
sau báo cáo
Xu Hejian, phát ngôn viên của 
chính quyền thành phố Bắc 
Kinh nói trong cuộc họp báo 
vào ngày 30/6, rằng tổng số ca 
nhiễm trong đợt bùng phát 
đợt hai này đã lên tới 325 bệnh 
nhân được chẩn đoán và 27 
người mang mầm bệnh không 
triệu chứng.  Đợt tái phát này 
bắt đầu vào giữa tháng 6, các 
nhà chức trách cho biết.

Nhưng Ma Yanfang, giám 
đốc phòng y tế - Bệnh viện Ditan 
ở Bắc Kinh thừa nhận trong một 
cuộc phỏng vấn với tờ Health 
News rằng 300 giường dành cho 
bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán 
là không đủ.

Báo The Epoch Times  thu 
thập được các nhật ký tóm tắt từ 
nội bộ Bệnh viện Ditan về kết quả 
một đợt xét nghiệm axit nucleic 

trong tháng Sáu. Ví dụ, vào ngày 
19/6, bệnh viện đã kiểm tra 773 
người và có tới 246 người dương 
tính. Báo cáo lưu ý rằng tất cả 
246 bệnh nhân này đang được 
điều trị tại bệnh viện.

 Theo một báo cáo nội bộ 
khác, vào ngày 17/6, Bệnh 
viện Ditan đã ghi nhận rằng 
khoa ngoại trú đã kiểm tra 288 
người, 26 người trong số họ 
đã thử nghiệm dương tính với 
virus Vũ Hán. 3 người khác 
mang mầm bệnh không triệu 
chứng; Trung Cộng thống kê 
những ca này riêng.

Tại khoa điều trị nội trú, 
bệnh viện đã chẩn đoán 83 
bệnh nhân dương tính với 
virus Trung Cộng vào ngày 17/ 
6, bệnh viện đã chẩn đoán tổng 
cộng 109 ca dương tính trong 
ngày hôm đó. Tuy nhiên, thành 
phố công bố chỉ có 21 bệnh 
nhân mới được chẩn đoán vào 
ngày 17/6.

Các báo cáo khác The Epoch 
Times  thu được chỉ hiển thị 
dữ liệu cho khoa nội trú, với 15 
bệnh nhân dương tính vào ngày 
13/ 6; 27 ca dương tính vào ngày 
14/6; 27 ca dương tính vào ngày 
15/ 6; và tám ca dương tính vào 
ngày 18/6.

Nhà chức trách đã công bố 
toàn thành phố có tổng cộng 36 
ca được xác nhận dương tính 
vào ngày 13/6; 36 ca vào ngày 
14/6; 27 ca vào ngày 15/6; và 25 
ca vào ngày 18/6. Có khả năng 
nhiều người nhiễm virus Vũ 
Hán hơn từ khoa ngoại trú của 
bệnh viên Ditan mà thành phố 
có thể không báo cáo dữ liệu cho 
những ngày đó.

Kiểm tra quy mô lớn
Thành phố bắt đầu yêu cầu một 
số cư dân phải thực hiện các xét 
nghiệm axit nucleic, bao gồm 
cả những người gần đây đã ghé 

thăm chợ thực phẩm Xinfadi, 
nơi được cho là nguồn dịch bùng 
phát mới hoặc những người 
sống trong các khu phố gần chợ.

Một công nhân nhập cư ở 
Bắc Kinh đã lên kế hoạch trở về 
quê nhà. Anh  đã thực hiện một 
bài kiểm tra vào ngày 24/6 theo 
yêu cầu của nhà chức trách: 
không cho phép người dân rời 
khỏi Bắc Kinh trừ khi họ có kết 
quả xét nghiệm axit nucleic âm 
tính được thực hiện trong vòng 
bảy ngày . 

Nhưng anh nói với The 
Epoch Times  tiếng Trung trong 
một cuộc phỏng vấn qua điện 
thoại rằng anh ta chưa nhận 
được kết quả kiểm tra vào ngày 
27/6. Anh đã phải ngủ trong 
nhà ga xe lửa trong khi chờ đợi. 
Người công nhân nói rằng anh 
lo lắng rằng bệnh viện sẽ không 
gửi kết quả trong vòng bảy ngày, 
sau đó kết quả xét nghiệm sẽ bị 
hết hạn. 

Wang Tianhe, cư dân Bắc 
Kinh cho biết ông đã làm kiểm 
tra vào ngày 22/6 nhưng không 
nhận được kết quả sau 1 tuần 
trong khi Wang cần kết quả kiểm 
tra để tiếp tục làm việc. Vì các 
nhà chức trách đã yêu cầu công 
nhân trong một số ngành nghề 
như nhà hàng và dịch vụ chuyển 
phát nhanh, phải trình kết quả 
xét nghiệm axit nucleic âm tính 
trước khi họ đi làm.

Lệnh  phong tỏa
Hà Bắc là tỉnh bao quanh Bắc 
Kinh. Sau đợt tái phát của virus 
vào tháng 6, Hà Bắc đã thông 
báo chỉ có 12 bệnh nhân được 
chẩn đoán trong toàn tỉnh. 

Vào ngày 27/6, chính quyền 
tỉnh không báo cáo bất kỳ ca 
nhiễm trùng mới nào, nhưng đã 
phong tỏa quận Anxin để ngăn 
chặn virus lây lan.

Tân Hoa Xã đưa tin rằng tất 
cả cư dân ở Anxin, ngoại trừ 
những người bệnh nặng cần 
được điều trị tại bệnh viện hoặc 
nhân viên làm việc thực thi lệnh 
phong toả, còn lại đều phải ở 
nhà. Chỉ một người trong mỗi 
hộ gia đình được phép ra ngoài 
mua sắm những nhu yếu phẩm 
một lần mỗi ngày.

Theo thống kê chính thức của 
Hà Bắc, Anxin có khoảng 458,000 
cư dân tính đến năm 2018.

Chính quyền địa phương đã 
giữ im lặng về việc này, bất chấp 
các biện pháp nghiêm ngặt.

The Epoch Times  công bố 
tài liệu nội bộ do chính quyền 

quận Anxin ban hành vào ngày 
13/ 6, trong đó ra ra lệnh cho 
tất cả các quan chức kiểm soát 
chặt chẽ dư luận và không tiết 
lộ thông tin liên quan đến dịch 
bệnh. Chỉ chính quyền tỉnh 
mới được công bố thông tin.

Một tài liệu nội bộ khác mà 
The Epoch Times  thu được cho 
thấy tỉnh Hà Bắc cũng đã ra lệnh 
thử nghiệm quy mô lớn đối với 
cư dân.

Trong một thông báo vào 
ngày 24/6, chính quyền tỉnh 
đã yêu cầu các nhóm ‘‘nhạy 
cảm’’quan trọng phải được 
kiểm tra hai lần trong vòng ba 
ngày. Những nhóm này bao 
gồm giáo viên, học sinh, bệnh 
nhân mới tại 

MINH HẢI

Trung Quốc đã dành bốn năm 
đấu tranh để được công nhận 
là nền kinh tế thị trường, một 
vị thế sẽ giúp họ mạnh mẽ hơn 
với các đối tác thương mại, đồng 
thời hạn chế khả năng thua cuộc 
trong các tranh chấp thương 
mại. Thế nhưng họ đã thua...

Ngày 15 tháng 6 Bắc Kinh 
đã lặng lẽ từ bỏ vụ kiện yêu cầu 
WTO buộc EU phải công nhận 
tình trạng kinh tế thị trường 
của mình. Cùng ngày, Liên 
minh châu Âu,  lần đầu tiên ra 
quyết định áp thuế đối với các 
công ty Trung Cộng hoạt động 
ở nước ngoài để ngăn chặn việc 
Bắc Kinh chống lưng cho các 
nhà xuất khẩu. Khối 27 quốc 
gia cũng sẽ tiết lộ một đề xuất 
trong tuần này để bảo vệ các 
công ty châu Âu khỏi sự thao 
túng của Trung Cộng.

Hành động này là một trở 

ngại lớn đối với Trung Cộng 
khi EU tăng cường nỗ lực 
nhằm hạn chế các hoạt động 
bành trướng của Trung Cộng 
vào khối này. 

Theo EU, Trung Cộng tài 
trợ cho các ngành công nghiệp 
của mình ở một mức độ lớn, 
đặc biệt là thép và nhôm khiến 
giá bán trên thị trường quốc tế 
được hạ thấp, không đảm bảo 
tính cạnh tranh công bằng.

Cả Hoa Kỳ và EU không tin 
tưởng vào cách tính giá của 
mặt hàng từ Trung Quốc trong 
nhiều thập kỷ. Các quốc gia 
này đã tính thuế chống phá giá 
bổ sung cho hàng nhập khẩu 
của Trung Quốc để giúp cho 
các nhà sản xuất trong nước có 
khả năng cạnh tranh.

Trong bối cảnh căng thẳng 
leo thang giữa Trung Quốc và 
Ấn Độ, Ấn Độ đã áp thuế chống 
phá giá nhiều lần đối với một 
số mặt hàng của Trung Quốc 
và có thể áp dụng mức thuế cao 
hơn đối với các sản phẩm được 
nhập khẩu từ Trung Quốc.

EU, Trung Quốc, và Hoa Kỳ 
tại WTO đã không đưa ra bình 
luận thêm cho việc này. 

Tiếp theo từ trang 1

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 21/6, 
khu vực có nguy cơ lây nhiễm 
cao được điều chỉnh lên 4 khu, 
khu vực có nguy cơ lây nhiễm 
trung bình tăng thêm 5, nâng 
tổng số 37 khu vực.

Trước khi dịch bệnh bùng 
phát tại Bắc Kinh, ngày 8 – 10/6, 
ông Tập đến Ninh Hạ khảo sát. 
Từ ngày 11/6 đến nay, ông chỉ 
tham gia 2 lần hội nghị qua 
truyền hình. Ngày 17/6, ông Tập 
dùng hình thức hội nghị truyền 
hình để tham gia cuộc họp cấp 
cao giữa Trung Quốc và châu 
Phi về phòng chống dịch bệnh. 
Tối ngày 22/6, ông đã có cuộc 
hội kiến với Chủ tịch Hội đồng 
Châu  u Charles Michel và Chủ 
tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von 
der Leyen. Truyền thông nhà 
nước Trung Quốc cho biết trong 
cả 2 cuộc họp, ông đều tham gia 
trực tuyến từ Bắc Kinh.

Sau khi Bắc Kinh tuyên bố 
dịch bệnh vào ngày 11/6, sự xuất 
hiện công khai của các quan 
chức cao cấp Trung Cộng trên 
truyền thông đảng giảm đáng 
kể. Nhân dân Nhật báo, kênh 
truyền thông của đảng, che đậy 
tình hình bằng cách đăng tải 
các cuộc họp trực tuyến, tài liệu 
và các bài phát biểu trước đó.

Ông Lý Khắc Cường tham 

gia lễ khai mạc hội chợ bằng 
hình thức trực tuyến tại Bắc 
Kinh ngày 15/6, còn các hội 
nghị trực tuyến khác đều không 
xuất hiện.

Ông Lật Chiến Thư và ông 
Uông Dương đeo khẩu trang 
tham dự các cuộc họp của 
Đại hội Đại biểu Nhân dân 
toàn quốc và Hội nghị Hiệp 
thương Chính trị Nhân dân 
Trung Quốc.

Ông Vương Hỗ Ninh cũng 
chỉ tham dự hai hội nghị trực 
tuyến, không hề xuất hiện 
công khai.

Ngày 12/6, ông Hàn Chính 
chủ trì công việc lãnh đạo hội 
nghị Thế vận hội mùa đông, 
sau đó thì không thấy xuất hiện 
trong sự kiện nào nữa.

Ông Triệu Lạc Tế thì hoàn 
toàn không có mặt tại sự kiện 
nào trong tháng Sáu.

Kể từ tháng Sáu, truyền 
thông đảng đã không công bố 
báo cáo họp của Ủy ban Thường 
vụ Bộ Chính trị, điều này rất bất 
thường. Hiện tại, trong bối cảnh 
phải đối mặt với một loạt các 
vấn đề nội bộ và bên ngoài, cần 
7 Ủy viên Thường vụ cấp bách 
họp thảo luận về các biện pháp 
đối phó, thậm chí là cần cả 25 
thành viên Bộ Chính trị góp sức 
vào nhưng các cuộc họp đều là 
trực tuyến. Nếu các cuộc họp 
trực tuyến này đều được báo 
cáo trên truyền thông, thì phơi 
bày thực tế là các Đảng Viên 
Trung Cộng đã “đào thoát” khỏi 
Bắc Kinh. 

Điều 38 Luật An ninh Quốc 
gia tại Hồng Kông gây kinh 
động thế giới

Trung Cộng
thua kiện EU 

Tập Cận Bình và các quan chức Trung 
Cộng rời  Bắc Kinh để tránh dịch bệnh

Cuộc tấn công của Bắc Kinh vào 
các quyền tự do của Hồng Kông 
đã đe dọa toàn cầu

Bắc Kinh tiếp 
tục che giấu tình 
hình dịch bệnh

Một tài liệu nội bộ nêu chi tiết về thử nghiệm 
bắt buộc đối với các nhóm quan trọng của Hồi 
giáo tại tỉnh Hà Bắc. (Cung cấp cho Thời báo 
Đại Kỷ Nguyên)

Tài liệu nội bộ do 
chính quyền quận 
Anxin ban hành vào 
ngày 13/ 6, trong đó 
ra ra lệnh cho tất cả 
các quan chức kiểm 
soát chặt chẽ dư 
luận và không tiết lộ 
thông tin liên quan 
đến dịch bệnh. 

Một nhân viên 
y tế đang tiến 
hành lấy mẫu 
xét nghiệm 
cho một cư 
dân tại trạm 
thử nghiệm 
COVID-19 ở Bắc 
Kinh vào ngày 
30/6/2020.
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Trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO), Geneva, Thụy Sĩ.
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Chiều ngày 28/6 có cư dân mạng đã phát động “diễu hành im lặng” .

Tư  ̀khi Bắc Kinh tái bùng phát dịch lần hai vào tháng Sáu, bảy vị lãnh đạo cao cấp Trung Cộng 
hầu như không xuất hiện trước công chúng. 

Cảnh sát Hồng Kông 
bắn đạn hơi cay để 
giải tán người biểu 
tình phản đối Luật an 
ninh Quốc gia ngày 
1/7/2020. Đây cũng 
là ngày kỷ niệm 23 
năm Anh bàn giao 
Hồng Kông cho 
Trung Quốc.

PHÚC LỢI 

Ủy ban Thường vụ Đại 
biểu Nhân dân Trung 
Quốc hôm 30/6 đã thông 

qua Luật An ninh Quốc gia, có 
hiệu lực thực thi vào 11 giờ tối 
cùng ngày. 30/6  là ngày kỷ niệm 
23 năm Anh trao trả Hồng Kông 
về cho Trung Quốc, nay đồng thời 
cũng là ngày Luật An ninh Quốc 
gia được thực thi. 

Mặt trận Nhân dân về Nhân 
quyền Hồng Kông dự định tổ 
chức cuộc diễn hành ngày 1/7, 
nhưng đã bị cảnh sát giải tán, và 
kháng nghị cũng bị bác bỏ. Tổ 
chức Liên minh Xã hội dân chủ 
có hơn 10 thành viên tuần hành 
kháng nghị. Cảnh sát Hồng Kông 
đã tiến hành lục soát cá nhân đối 
với những thành viên tham gia 
tuần hành. 

Trước đó, tối 30/6, Mặt trận 
Nhân dân về Nhân quyền Hồng 
Kông cho biết, “phòng chống 
dịch chỉ là cái cớ ngăn cuộc diễn 
hành, thực tế là để thông qua Luật 
An ninh Quốc gia khu vực Hồng 
Kông.” Trung Cộng muốn thu hồi 
lại một cách toàn diện tự do công 
dân của người Hồng Kông. 

“Hành động này sẽ khiến thế 
giới đoàn kết trong việc đối đầu với 
chế độ độc tài”, các nhà hoạt động 
Hồng Kông nói với các quan chức 
Mỹ trong phiên điều trần quốc hội 
ngày 1/7. Họ cảnh báo rằng nếu 
không có biện pháp ngăn chặn, 
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Cảnh sát bắt giữ
một người đàn ông 
và dẫn anh ta đến 
một chiếc xe buýt 
gần đó trong cuộc 
biểu tình phản đối 
Luật an ninh Quốc 
gia theo kế hoạch 
của Trung Cộng tại 
Hồng Kông, ngày 

28/6/ 2020.

Trung Cộng sẽ có hành động 
hung hăng, táo bạo hơn nữa để 
đàn áp người biểu tình. 

Nhà hoạt động dân chủ 
Nathan Law nói tại cuộc họp 
của Ủy ban đối ngoại Hạ viện 
vào ngày 1/ 7, “Khi bị cảnh sát 
Hồng Kông bắt giữ, những người 
biểu tình bảo nhau rằng, chúng 
ta nên nắm tay nhau và đứng 
lên đấu tranh chống lại sự bành 
trướng của chế độ độc tài này. 
Cuộc đấu tranh cho dân chủ của 
Hồng Kông sẽ giúp thế giới nhìn 
rõ hơn về việc cần phải bảo vệ 
nền dân chủ và gìn giữ giá trị của 
nó trong tương lai.” 

Nathan Law cho biết thêm 
Trung Cộng đã vươn những vòi 
bạch tuộc để gây ảnh hưởng của 
mình tới Hoa Kỳ bằng cách gài 
gián điệp, ép buộc và đe doạ.

Ứng dụng họp trực tuyến 
Zoom có máy chủ đặt tại Trung 
Quốc và sử dụng hàng trăm 
nhân viên R & D gần đây đã 
đình chỉ ba tài khoản của các 
nhà hoạt động ở Hoa Kỳ và Hồng 
Kông vì tổ chức sự kiện kỷ niệm 
31 năm vụ thảm sát Thiên An 
Môn vào năm 1989. Trong đó có 
Lee Cheuk-yan, một nhà lãnh 
đạo công đoàn Hồng Kông, và 
một nhà hoạt động xã hội đã làm 
chứng tại phiên điều trần.

Zoom thừa nhận rằng họ làm 
theo hướng dẫn của Trung Cộng 
vì họ phải tuân thủ các yêu cầu 
của chính quyền địa phương.

Cuộc đấu 
tranh cho 

dân chủ của 
Hồng Kông 
sẽ giúp thế 

giới nhìn rõ 
hơn về việc 

cần phải bảo 
vệ nền dân 
chủ và gìn 
giữ giá trị 

của nó trong 
tương lai.
Nathan Law,

Nhà hoạt động
dân chủ
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VỆ ÚT 

Làn  sóng tẩy chay Trung 
Cộng tại Ấn Độ đã bùng 
phát từ khi đại dịch virus 

CCP (Chinese Communist Par-
ty) hoành hành. Làn sóng này 
tiếp tục dâng cao sau khi 20 lính 
Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng 
độ với lính Trung Cộng tại cao 
nguyên Ladakh.

Thiếu tướng Rumel Dahiya, 
từng làm việc tại bộ tổng tham 
mưu quân đội Ấn Độ, nói với 
báo The Epoch Times: “Với Ấn 
Độ, Trung Cộng đã trở thành kẻ 
thù vĩnh viễn. Ít nhất phải 2 thế 
hệ nữa Trung Cộng mới có thể 
được đón nhận một cách thân 
thiện từ chúng tôi”.

Ông Dahiya cho rằng Trung 
Cộng có lẽ đã quên tất cả sự ủng 
hộ của Ấn Độ tại các diễn đàn 
quốc tế đặc biệt là tại “các diễn 
đàn nhân quyền”. Ông nói rằng 
Ấn Độ sẽ thay đổi chính sách 
nhập khẩu và sẽ thực hiện từng 
bước để kiểm soát đầu tư từ 
Trung Cộng vào các công ty khởi 
nghiệp tại Ấn Độ, hay việc Trung 
Cộng mua bất động sản tại Ấn 
Độ hoặc các công ty Trung Cộng 
mua cổ phiếu trên thị trường 

chứng khoán Ấn Độ.
Ông Dahiya nhận định: “Một 

số ngành nhất định sẽ đóng 
cửa với Trung Cộng vì lý do an 
ninh… Sẽ cần nỗ lực đa dạng hóa 
nhập khẩu và giảm một cách 
có hệ thống việc nhập khẩu từ 
Trung Cộng”.

Bất bình với việc các công ty 
Trung Cộng trong đó có Ngân 
hàng Trung ương Trung Quốc 
mua cổ phiếu trong thị trường 
chứng khoán Ấn Độ vào thời 
điểm virus Vũ Hán bắt đầu lây 
lan mạnh, chính phủ Ấn Độ hồi 
tháng Tư đã bãi bỏ chính sách 
phê duyệt tự động đối với nguồn 
vốn FDI từ Trung Cộng.

Một ngày sau vụ đụng độ 
Trung - Ấn dẫn đến cái chết 
của 20 binh lính Ấn Độ trên 
cao nguyên Ladakh, Bộ Viễn 
thông Ấn Độ đã yêu cầu công ty 
viễn thông nhà nước BSNL phải 
làm việc lại về mạng di động 4G 
nhằm loại bỏ sự tham gia của 
các công ty Trung Cộng. Bộ Viễn 
thông cũng khuyến cáo các công 
ty viễn thông tư nhân Ấn Độ 
không nên mua thiết bị của các 
công ty Trung Cộng.

Ông Dahiya cho biết Ấn Độ 
phần lớn nhập khẩu lốp xe từ 

Thái Lan và Trung Quốc. Mặt 
hàng này đã được cấp phép 
nhưng mọi thứ bây giờ sẽ thay 
đổi. “Lốp xe của Thái Lan sẽ được 
cấp phép nhưng sẽ không cấp 
phép cho lốp xe từ Trung Quốc”.

Tẩy chay sản phẩm
Trung Quốc
Tại Ấn Độ có nhiều lời kêu gọi 
tẩy chay sản phẩm Trung Cộng 
đã gia tăng mạnh mẽ sau khi 20 
lính Ấn Độ thiệt mạng.

Làn sóng tẩy chay bắt đầu khi 
nhà cải cách giáo dục Ấn Độ nổi 
tiếng Sonam Wangchuk đã kêu 
gọi “Tẩy chay Trung Cộng”, “Tẩy 
chay Sản xuất tại Trung Cộng”,  
dùng hàng “Bất cứ nơi đâu trừ 
Trung Cộng”. 

Lấy động lực từ lời kêu gọi của 
ông Wangchuk, cậu bé Chirag 

Bhansali 16 tuổi đã lập trình 
một ứng dụng trực tuyến và cho 
ra mắt vào ngày 12/6. Ứng dụng 
này giúp người dân Ấn Độ có 
thể lựa chọn thay thế nhiều ứng 
dụng và sản phẩm Trung Cộng 
bằng sản phẩm nội địa.

“Tôi muốn ủng hộ chủ nghĩa 

dân tộc”, các ứng dụng Trung 
Cộng có vấn đề về an ninh và cậu 
bé cũng muốn hưởng ứng lời kêu 
gọi của ông Wangchuk. Bhansali 
nói với The Epoch Times. 

Kiến trúc sư Prasanth A.K, 55 
tuổi, sống tại thành phố Calicut, 
miền nam Ấn Độ nói với The 
Epoch Times rằng làn sóng 
chống Trung Cộng đang trỗi 
dậy mãnh liệt trong cộng đồng 
doanh nghiệp khắp Ấn Độ, ông 
đang cố gắng tìm cách thức thúc 
đẩy sản xuất địa phương, bởi vì 
đó là cách duy nhất để duy trì 
phong trào tẩy chay này.

Ông Prasanth cho biết người 
dân Ấn Độ bây giờ đã thay đổi 
“quan điểm về giá trị” và họ 
đang dần dần thoát ra khỏi sự 
hấp dẫn của các “sản phẩm 
Trung Cộng giá rẻ”.

Ấn Độ với thể chế
Trung Cộng
Ông Dahiya nói rằng chính phủ 
Ấn Độ đã nhận thức được rằng 
những gì xảy ra trên cao điểm 
Galwan có thể đã không xảy 
ra nếu không có sự đồng ý của 
Trung Cộng, và sự việc này phơi 
bày cho công chúng Ấn Độ biết 
về bản chất thực của Trung Cộng.

Ông Dahiya nói thêm, chính 
quyền Ấn Độ biết rằng “Đảng 
Trung Cộng là nguy hiểm… 
thậm chí từ những năm 1950, 
1960 và 1970, chúng tôi đã biết 
thể chế Trung Cộng là rất khác 
biệt, và chế độ Trung Cộng là 
không tốt”.

Vì sao Bắc Kinh kiên quyết thông qua 
Luật An ninh Hồng Kông?

Làn sóng tẩy chay 
Trung Cộng tại Ấn Độ

nhiên, khi mà bất kỳ thủ đoạn 
lừa dối nào cũng không còn 
giá trị nữa, thì Trung Cộng bắt 
đầu phản công.

Đối ngoại họ giả tạo tuyên 
dương Bắc Kinh chống dịch 
thành công, phủ nhận dịch 
bệnh bắt nguồn từ Đại Lục. 
Đối nội, họ mập mờ rao giảng 
chủ nghĩa yêu nước, kích động 
tình thần dân tộc, tình cảm yêu 
nước với khẩu hiệu “Tinh thần 
chống đế quốc Mỹ sẽ không bao 
giờ tắt”.

4. Bắc Kinh tự bắt người 
của mình làm con tin đòi 
tiền chuộc từ quốc tế
Ông Lương Gia Kiệt tin rằng việc 
Bắc Kinh đưa ra “Luật An ninh 
Quốc gia phiên bản Hồng Kông” 
trong thời điểm này chẳng khác 
gì đang đùa với lửa, tức là đã 
đến bước “ngọc đá cùng nát” 
để phản công. Trung Cộng giờ 
đã hết đường, không còn lối để 
đi, vậy nên thà hy sinh ý nghĩa 
và vai trò của Hồng Kông về mặt 
chính trị.

Ông nói “Điều lo lắng nhất 
mà tôi đã nói đến vài năm trước 
là Hồng Kông có thể sẽ bị chọn 
làm chiến trường giữa mô hình 

Trung Cộng và dân chủ tự do 
trong hệ tư tưởng chính trị quốc 
tế, giờ đây đã xảy ra.”

Ông nói rằng Hồng Kông 
từng nắm giữ một bộ các giá trị 
cốt lõi như của xã hội phương 
Tây, thông qua các hoạt động 
giao thương, thông qua thân 
phận là thuộc địa của Anh 
trong 100 năm qua: tự do, nhân 
quyền, pháp quyền, tam quyền 
phân lập, tư pháp độc lập.

Ông Lương tin rằng khi Bắc 
Kinh nhận ra thế giới không 
còn tin tưởng họ, họ sẽ cảm thấy 
việc tuân thủ những cam kết với 
Hồng Kông 23 năm trước cũng 
chẳng còn tác dụng gì nữa.

Ở lại hay đào thoát? 
Người Hồng Kông nên 
quyết định ra sao?
Đối mặt với “Luật An ninh 
Quốc gia” khốc liệt, nhiều 
người dân Hồng Kông muốn bỏ 
trốn, hoặc lên kế hoạch đi nước 
ngoài định cư. Ông Lương Gia 
Kiệt đã lấy ví dụ về lịch sử sụp 
đổ của khối Liên Xô cũ, cộng 
sản Đông  u, cộng sản Czech 
để khuyến khích người dân 
Hồng Kông chiêm nghiệm về 
cuộc sống ổn định trong những 
năm qua. Bây giờ là lúc h phải 
đối mặt với thời đại khó khăn. 
Muốn sống một cuộc sống chân 
chính, hãy làm một người dám 
nói lời chân thật.

Ông Lương mượn cuộc sống 
của người dân Czech dưới ách 
thống trị của chính quyền cộng 
sản lạm dụng quyền lực trong 
lịch sử để khuyến khích tất cả 
mọi người dân Hồng Kông đều 
kiên trì dũng khí chỉ ra “tên hề” 
trong “bộ đồ mới của Hoàng đế”. 
Đây chính là điều Bắc Kinh sợ 
hãi nhất.

Ông nói “Tôi tin rằng một 
chế độ toàn trị, lập thân dựa 
trên sự lừa dối và dối trá là hoàn 
toàn không thể tồn tại. Dối trá 
có thể lừa dối người ta trong 
một thời gian ngắn, có thể lừa 
dối nhiều người trong một thời 
gian ngắn, nhưng về lâu dài 
hoàn toàn không thể lừa dối tất 
cả mọi người.”

Tiếp theo từ trang 1

cam kết rằng người Hồng Kông 
sẽ có quyền bỏ phiếu phổ thông. 
Bắc Kinh cũng đã giữ một hồ sơ 
lịch sử về các cam kết của họ tại 
thời điểm đó. Lần này, việc thúc 
đẩy “Luật An ninh Quốc gia 
phiên bản Hồng Kông” rõ ràng 
là họ muốn xé bỏ cam kết 23 
năm trước của mình.

1. Sẽ khó kiểm soát Hồng 
Kông nếu tiếp tục phải 
giữ lời hứa
Ông Lương cho biết, năm 2014 
sách Trắng do Hội đồng Trung 
Cộng tuyên bố Bắc Kinh có 
toàn quyền cai trị Hồng Kông. 
Hoặc như Nghị quyết của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội 831, 
đã đánh bại hoàn toàn bầu cử 
phổ thông đầu phiếu mà Bắc 
Kinh đã hứa với người dân 
Hồng Kông dẫn đến cuộc biểu 
tình “Chiếm Trung Hoàn” kéo 
dài liên tiếp trong 79 ngày của 
người dân Hồng Kông sau đó.

Phong trào yêu cầu bầu 
cử phổ thông không những 
không bị dập tắt, mà người 
dân Hồng Kông còn yêu cầu về 
tự do ngôn luận, nhân quyền, 
luật pháp và hệ thống xã hội 
phải được duy trì. 

Bắc Kinh luôn cảm thấy 
Hồng Kông là thứ khó nuốt 
trôi,  Ông Lương Gia Kiệt nói: 
“Lý do quan trọng nhất là 
chính quyền Đảng Trung Cộng 
từ chối thực hiện cam kết  ‘một 
quốc gia hai chế độ, mức độ tự 
trị cao, người Hồng Kông quản 
người Hồng Kông’. Tất nhiên 
Bắc Kinh sẽ không thừa nhận 
điều này.”

2. 120 quốc gia yêu cầu 
điều tra nguồn gốc dịch 
bệnh, Hoa Kỳ tỏ rõ thái độ 
đối với Trung Cộng
Dịch bệnh lan rộng toàn cầu 
khiến cả triệu người nhiễm 
bệnh, hàng trăm ngàn người 
tử vong ở Hoa Kỳ và Châu Âu. 
WHO gồm hơn 120 quốc gia, 
bao gồm cả Putin đều ủng hộ 
mạnh mẽ đề xuất của châu  u về 

truy tìm nguồn gốc dịch bệnh. 
Bắc Kinh buộc phải đối mặt với 
truy cứu trách nhiệm và bồi 
thường quốc tế.  

Cùng lúc, Hoa Kỳ đang trong 
thời gian tranh cử Tổng thống, 
giữa Trump và Biden diễn ra 
một cuộc chiến quyết liệt xem ai 
mới là người thật sự có thái độ 
kiên quyết đối với Trung Cộng. 
Gần đây trên Twitter, TT Trump 
tuyên bố cáo buộc ông Biden 
trong mấy chục năm đã dung 
túng Bắc Kinh, hậu quả cho đến 
nay vẫn chưa thể vãn hồi. 

3. Vô vọng trong cuộc 
đàm phán về chiến tranh 
thương mại Mỹ – Trung, 
Trung Cộng phản công
Ông Lương chỉ ra rằng bế tắc 
trước chiến tranh thương 
mại Mỹ – Trung, Bắc Kinh 
muốn ông Trump khởi động 
lại cơ chế đàm phán, hoặc là 
hy vọng nhận được một chút 
nhân nhượng từ các bên về 
tình hình dịch bệnh, nhưng 
kết quả thật đáng thất vọng. 
Khi ông Tập không còn chỗ 
thương lượng cho cuộc chiến 
thương mại Bắc Kinh lại tiếp 
tục các mánh khóe lừa gạt. Tuy 
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Lý do quan trọng 
nhất là chính 
quyền Đảng 
Trung Cộng

từ chối thực hiện 
cam kết  ‘một quốc 

gia hai chế độ, 
mức độ tự trị cao, 
người Hồng Kông 

quản người
Hồng Kông’.
Lương Gia Kiệt,
Luật sư cao cấp

kiêm Chủ tịch Đảng
Dân sự Hồng Kông

“Lưỡng hội” Trung Quốc vừa quyết định thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, đồng nghĩa với khai tử “một quốc gia, 
hai chế độ” ở đặc khu này. 

NGUYỄN SƠN

Hội đồng Châu Âu ngày 30/6 
ra thông báo mở cửa biên 
giới khu vực cho công dân 
của 15 nước kể từ ngày 1/7. 
Việt Nam không có tên trong 
danh sách này.

Theo thông cáo của Hội 
đồng Châu Âu ngày 30/6 cho 
biết đã thông qua đề xuất dần 
dần dỡ bỏ các hạn chế đi lại 
vào EU.

Theo đó, công dân từ 15 
nước được EU dỡ bỏ các hạn 
chế tạm thời đối với việc đi 
lại vào khu vực EU, kể từ ngày 
1/7, gồm: Algeria, Australia, 
Canada, Georgia, Nhật Bản, 
Montenegro, Morocco, New 
Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn 
Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, 
Tunisia, Uruguay.

Riêng Trung Quốc kèm theo 
một số điều kiện nhất định, 
trong đó có việc mở cửa biên 
giới cho công dân EU.

Theo Hội đồng Châu Âu, 
danh sách này sẽ được xem 
xét theo từng trường hợp, có 
thể được cập nhật hai tuần 
một lần.

EU cho biết tiêu chí để xác 

định dựa trên số ca nhiễm 
COVID-19 mới/100,000 dân 
trong 14 ngày qua, tương đương 
hoặc dưới mức 16 ca ở EU tính 
từ ngày 15/6; xu hướng ổn định 
hoặc giảm của các trường hợp 
mới trong giai đoạn này so với 
14 ngày trước đó.  

Danh sách cuối cùng không 
bao gồm Brazil, Mỹ và Nga. 
Theo thông báo công bố ngày 
30/6, EU quyết định kéo dài 
lệnh cấm đi lại đối với công dân 
Mỹ thêm ít nhất 2 tuần nữa, 
phụ thuộc vào tình hình dịch 
bệnh tại nước này.

Kể từ ngày 1/7 công dân 
EU, công dân đến từ 15 quốc 
gia trên đang cư trú ở EU hoặc 
ở ngoài EU có thể đi lại ra vào 
khu vực EU.

Việt Nam không nằm 
trong danh sách 15 nước 
được EU mở cửa biên giới

Việt Nam: Dân lại định nhảy lầu tự tử sau 
phán quyết của tòa án

Hành khách trong một sân bay tại Châu Âu.

Một nhân viên y tế đang xét nghiệm COVID-19. 

‘Mua máy xét nghiệm có sai, nên 
phê bình ở mức vừa phải’
HOÀNG MINH

Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí 
Thành khẳng định cán bộ, công 
chức có sai sót trong việc mua 
máy xét nghiệm virus Vũ Hán 
giá 7,23 tỷ đồng nhưng cũng lại 
rất có công, hậu quả chưa xảy ra, 
cũng nên “phê bình ở mức độ 
vừa phải”.

Truyền thông trong nước cho 
biết thanh tra tỉnh Quảng Nam 
vừa công bố kết luận thanh tra 
liên quan đến gói thầu mua máy 
xét nghiệm Real-time PCR tự 
động với giá 7,2 tỷ đồng.

Buổi công bố này báo chí 
không được tham dự.

Theo tờ Tuổi trẻ hôm 24/6, 
đoàn thanh tra khẳng định có 
sai phạm trong quá trình xây 
dựng giá, thẩm định giá gói thầu 
tại Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh 
Quảng Nam.

Trong báo cáo được Thanh 
tra tỉnh Quảng Nam công bố, 
2/3 bảng báo giá của ba công ty 
để Sở Y tế đề xuất và Sở Tài chính 
thẩm định làm căn cứ xác định 
dự toán giá gói thầu là không 

đúng quy định, vi phạm khoản 4 
điều 89 và khoản 4 điều 17 Luật 
đấu thầu năm 2013.

Kết luận thanh tra cho hay 
do hệ thống máy đang trong quá 
trình vận hành thử nghiệm, chưa 
nghiệm thu thanh toán nên chưa 
thể xác định thiệt hại xảy ra.

Thanh tra tỉnh đề nghị 
tỉnh hủy thầu đối với gói thầu 
trên; kiểm điểm cán bộ, công 
chức đối với Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc và Phó giám đốc Sở 
Tài chính cùng các cá nhân có 
liên quan.

Trước đề nghị trên, hôm 
26/6, tờ Đại đoàn kết dẫn lời chủ 
tịch Quảng Nam Lê Trí Thành 
nói rằng: “Anh em có sai sót 
trong việc mua Hệ thống máy 
xét nghiệm Realtime PCR tự 
động nhưng cũng rất có công, 
hậu quả chưa xảy ra nên cũng 
phê bình ở mức độ vừa phải, lấy 
đại cục trên hết”.

Việc thanh tra máy xét 
nghiệm COVID-19 tại Quảng 
Nam diễn ra sau khi cả nước 
xôn xao vụ PGS.TS Nguyễn Nhật 
Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội 

cùng 6 người khác nâng khống 
giá máy xét nghiệm.

Máy có giá 2 tỷ đồng nhưng 
kê tới 6 – 7 tỷ đồng, tức “tham 
nhũng” từ 4 – 5 tỷ đồng, khiến 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị 
Kim Ngân đã phải thốt lên rằng 
“cán bộ ăn quá dày”.

Trước đó, hôm 29/4, Quảng 
Nam cũng đã tổ chức họp báo 
về việc này. Trước khi vào nội 
dung chính buổi họp, ông Lê Trí 
Thanh đã “đổ thừa” ngay cho Sở 
Y tế rằng tỉnh chỉ đồng ý về mặt 
chủ trương, chứ tỉnh không nói 
mua như thế nào, mua của ai, giá 
bao nhiêu.

Đáng chú ý, tại buổi họp, 
Công ty Giải pháp Việt (công 
ty bán máy cho Quảng Nam, 
được chỉ định thầu) đã đồng ý 
giảm giá máy từ 7,23 tỷ xuống 
còn 4,8 tỷ đồng (tức là giảm tới 
2,43 tỷ đồng), với lý do là do dịch 
COVID-19.

Nếu không có báo chí và dư 
luận lên tiếng, liệu Quảng Nam 
có cho thanh tra lại việc mua 
máy xét nghiệm, và số tiền 2,43 
tỷ đồng sẽ đi về đâu?

Tiếp theo từ trang 1

Báo Tuổi trẻ dẫn lại hồ sơ vụ 
việc, năm 1999, ông Huỳnh Hữu 
Lợi chuyển nhượng bằng hình 
thức viết giấy tay cho vợ chồng 
ông Phan Quý và bà Lê Thị Bích 
Thủy 3.500m² đất thuộc thửa 
504, tờ bản đồ số 40, phường 15, 
quận Gò Vấp.

Ngày 3/2/2002, vợ chồng ông 
Quý bán lại cho ông Khâu Văn Sĩ 
diện tích 500m² đất bằng giấy tay.

Ngày 18/4/2009, vợ chồng 
ông Quý tiếp tục chuyển nhượng 
bằng giấy tay cho ông Lê Văn Dư 
và ông Lê Sỹ Thắng mỗi người 
87m² đất với lời hứa sẽ thực hiện 
việc tách thửa và đăng bộ phần 
diện tích đã bán.

Sau khi mua đất, gia đình 3 
ông Dư, Thắng, Sĩ đã chuyển về 
đây sinh sống ổn định, không 
tranh chấp với ai, tiến hành kê 
khai tạm trú tạm vắng và được 
chính quyền địa phương cấp số 
nhà để quản lý.

Đến tháng 6/2017, ông Phan 
Quý lại khởi kiện ông Dư, ông 
Thắng, ông Sĩ ra TAND quận Gò 
Vấp, yêu cầu tòa tuyên hợp đồng 
chuyển nhượng đất giữa ông 
Quý với các ông Dư, Thắng, Sĩ 
trước đây là vô hiệu.

Tại phiên sơ thẩm, tòa Gò Vấp 
đã tuyên chấp nhận một phần 
yêu cầu của ông Quý, tuyên hủy 

hợp đồng chuyển nhượng đất 
giữa ông Quý với ông Sĩ.

Tòa sơ thẩm cũng chấp nhận 
một phần yêu cầu phản tố của 
ông Dư, công nhận 2 hợp đồng 
chuyển nhượng đất giữa nguyên 
đơn với ông Dư.

Tại phiên phúc thẩm chiều 
hôm 1/7, tòa TP.HCM đã tuyên 
cả 3 hợp đồng chuyển nhượng 
đất giữa ông Quý và 3 ông Dư, 
Thắng, Sĩ là vô hiệu.

Quá bức xúc với tuyên án từ 
phía tòa, bà Trần Thị Mỹ Hiệp 
(vợ bị đơn Lê Văn Dư) nhảy 
lầu tự tử nhưng đã được nhiều 
người ngăn lại.

Báo Dân trí dẫn lời từ lãnh 
đạo TAND TP.HCM nói, trong 
các vụ án dân sự, hành chính…, 
việc đương sự tỏ ra bức xúc, 
không hài lòng và có thái độ tiêu 
cực không phải là hiếm!

Bị đơn nói chủ tọa phiên 
phúc thẩm và ông Quý là 
bạn thân, dân sao được 
công bằng
Trong một bài phỏng vấn từ báo 
Pháp luật TP.HCM, ông Lê Văn 
Dư cho biết chủ tọa phiên phúc 
thẩm và ông Phan Quý là bạn 
thân, nên gia đình muốn thay 
chủ tọa phiên phúc thẩm, nhưng 
yêu cầu này không được đáp ứng.

Ông Dư còn tiết lộ rằng bản 
thân ông Phan Quý là cựu cán 

bộ ngành kiểm sát, còn con ông 
Quý lại là kiểm sát viên thuộc 
VKSND TP.HCM, “nên làm sao 
người dân như tôi có thể được 
xét xử công bằng”. Vợ ông Dư, bà 
Trần Thị Mỹ Hiệp nói: “Đất đó là 
nhà tôi vay tiền để mua, đã trả đầy 
đủ, có giấy tờ đàng hoàng nhưng 
sao lại nỡ cướp trắng trợn như 
vậy. Chồng tôi ngày xưa cũng đã 
đi ở đợ cho nhà ông Quý mà, sao 
lại đối xử như vậy. Tôi cám ơn cậu 
nhà báo đã ngăn tôi tự tử, nhưng 
giá mà tôi chết thì tốt hơn”.

Ông Phan Quý nói gì?
Báo Pháp luật TP.HCM dẫn 
lời ông Phan Quý cho biết do 
tuổi già sức yếu nên ông có 
nhờ người đại diện mình tham 
gia quá trình tố tụng. Vụ án có 
nhiều vấn đề mà khi bị đơn đưa 
ra tại tòa, người đại diện của ông 
không thể am hiểu hết nên ông 
mới đến toà.

Trong quá trình tham gia tố 
tụng, gia đình ông cũng rất mệt 
mỏi với các yêu cầu về tố tụng 
của phía bị đơn đưa ra.

Ông Quý đưa ra dẫn chứng, 
tháng 3/2019, tòa TP.HCM từng 
có văn bản không chấp nhận 
việc bị đơn đề nghị lên TAND 
TP.HCM để giải quyết.

Tháng 9/2019, luật sư của bị 
đơn cho rằng thẩm phán của 
TAND quận Gò Vấp được phân 

công giải quyết vụ án không 
khách quan. Tuy nhiên, tòa 
TP.HCM đã bác và không đồng ý 
lấy hồ sơ để giải quyết.

Dư luận lên tiếng
Trên trang Facebook cá nhân, 
nhà báo Hàn Ni viết:

“ĐỨNG SAU VỤ KIỆN 
KHIẾN DÂN ĐỊNH NHẢY LẦU 
TỰ VẪN LÀ AI?

1. Nói về cái sai đầu tiên của 
tòa án: Tòa thụ lý vụ án năm 
6/2017 nhưng 7/2019 mới ra 
quyết định xét xử sơ thẩm, vi 
phạm thời hạn.

2. Về tố tụng: Hợp đồng mua 
bán năm 2002 và 2009, nhưng 
đến 2017 mới khởi kiện là hết 
thời hiệu (vì thời hiệu tranh 
chấp hợp đồng là 2 năm).

3. Về nội dung bản án: Lý do 
tòa tuyên hợp đồng vô hiệu là do 
không công chứng, chứng thực, 
đất nông nghiệp dưới hạn mức 
không được chuyển nhượng. 
Trong khi các vấn đề này luật 
quy định rõ:

– Hình thức hợp đồng được 
quy định tại Điều 129 Bộ Luật 
dân sự 2015 “Giao dịch được 
xác lập bằng văn bản nhưng vi 
phạm quy định bắt buộc về công 
chứng, chứng thực mà một bên 
hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 
2/3 nghĩa vụ trong giao dịch thì 
theo yêu cầu của một bên hoặc 

các bên, Tòa án ra quyết định 
công nhận hiệu lực của giao 
dịch đó. Trong trường hợp này, 
các bên không phải thực hiện 
việc công chứng, chứng thực” 
(luật cũ thì cho các bên thời gian 
để xác lập lại đúng hình thức). 
Như vậy, ở giao dịch này, các nên 
đã hoàn thành 100% nghĩa vụ 
thanh toán, nhận đất xong. Có 
nghĩa là hợp đồng này phải được 
tòa công nhận.

– Còn việc sang nhượng dưới 
hạn mức đất nông nghiệp thì 
không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, vì nếu dưới hạn mức 
tách thửa, các bên có thể đứng 
tên chung đồng sở hữu trong 
một sổ đỏ.

Đó là lý do khi tòa tuyên hủy 
hợp đồng, khiến dư luận phẫn 
nộ, đương sự bức xúc định nhảy 
lầu tự vẫn.

Phúc Nguyễn viết: “Mở mắt 
ra là thấy tai nạn, oan trái, ung 
thư, bênh dịch, lở đất, hạn hán, 
tai nạn, ngập lụt. Vì sao nên nỗi 
non nước ơi!”.

Kim Tran: “Cứ đọc là thấy 
cán bộ nhà nước có sai phạm. 
Sao vậy nhỉ? Trình độ, chạy chức 
chạy quyền. Hay từ trên xuống 
dưới bao che cho nhau”.

Trước đó, việc ông Lương 
Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại tòa 
Bình Phước cũng đã gây chấn 
động mạnh mẽ trong dư luận.

Những người biểu tình chống Trung Quốc trưng bày những tấm bảng kêu gọi mọi người tẩy chay 
hàng hóa Trung Quốc trong một cuộc biểu tình ở New Delhi vào ngày 18/6/2020. 

PRAKASH SINGH / AFP / GETTY IMAGES

Với Ấn Độ, Trung Cộng 
đã trở thành kẻ thù 

vĩnh viễn. Ít nhất phải 2 
thế hệ nữa Trung Cộng 

mới có thể được đón 
nhận một cách thân 

thiện từ chúng tôi.
Thiếu tướng Rumel Dahiya

GETTY IMAGES

BERTRAND GUAY / AFP VIA GETTY IMAGES
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lớn, nhưng hiền triết bốn phương 
đều tụ hợp tại đó, lập nên thế nước 
trăm năm không suy yếu, âu cũng 
là hưởng lợi nhờ việc giữ tín trọng 
nghĩa của Ngụy Văn Hầu. Lịch sử 
chép lại, có một lần Ngụy Văn Hầu 
cùng các quần thần uống rượu, đúng 
lúc tiệc vui thì trời đổ cơn mưa. Ông 
bỏ chai rượu xuống, rời khỏi bữa 
tiệc và quay về sơn trại. Mọi người 
đều khuyên ông: “đúng lúc rượu vào 
cao hứng, trời lại đổ cơn mưa, ngài 
muốn về sơn trại để làm gì vậy?” 
Ngụy Văn Hầu nói: “Tôi đã có hẹn đi 
săn với những người trên núi, không 
thể thất hứa với họ được”. Ngụy Văn 
Hầu đối với những chuyện nhỏ trong 

cuộc sống thường ngày đều có thể 
giữ trọn chữ tín như vậy, bảo sao 

hiền sỹ tứ phương đều nguyện 
dâng cả tính mạng theo ông. 

Thời nhà Thanh, có một 
thương nhân tên Thái Lâm 

ở huyện Ngô thuộc vùng Tô 
Châu, ông được biết đến vì rất 

trọng lời hứa và giữ chữ tín. Có 
một người bạn đem cả nghìn vàng 
để tại nhà ông mà không cần đến 
bất kỳ chứng nhận nào. Không lâu 
sau người bạn lâm bệnh, Thái Lâm 
liền gọi con trai của bạn đến, đưa lại 
toàn bộ số tiền vàng. Con trai người 
bạn đó không muốn nhận số tiền mà 
không có lý do, anh nói: “Làm sao có 
chuyện này được, nhiều tiền bạc như 
vật lẽ nào không có lấy một chứng 
nhận gì sao? Hơn nữa, cha tôi trước 

giờ đều không nhắc tới chuyện này.” 
Thái Lâm nghe xong, vừa cười 

vừa nói: “Biên lai nằm trong tâm ta, 
không có nằm trên giấy, đó là vì cha 
của con hiểu được ta, vì vậy ông ấy 
mới không nói cho con.” 

Kinh Thánh của Tây phương 
cũng đã viết: “Thành tín giá trị lớn 
hơn tiền bạc phú quý.”

Thời nay, chữ tín còn cần thiết 
hay không?
Ngẫm chuyện xưa mà nghĩ chuyện 
nay, trong trào lưu văn hóa “hiện 
đại” này, người ta nói dối một câu 
cũng không hề gì, thất hứa một lần 
cũng không sao. Đơn cử từ một việc 
nhỏ, khi chúng ta có hẹn với bạn 
mình, ta đến muộn một phút, ta 
cho rằng không hề gì, hai phút cũng 
không hề gì, lâu dần năm phút nửa 
tiếng cũng hoàn toàn không thấy hổ 
thẹn nữa... chính là vì ta vẫn nghĩ 
rằng “không hề gì", kỳ thực chính là 
không trọng lời nói, vừa đánh mất 
chữ tín, vừa không nghĩ đến cảm 
nhận của đối phương. 

Thành tín không chỉ là cần giữ lời 
hứa, mà còn cần có niềm tin vững 
chắc. Trên thực tế dẫu có nói thuyết 
nghìn lời mà không thực hiện thì vô 
ích. Nếu như chính phủ một quốc gia 
hay ngay cả người lớn trong gia đình 
thường tuỳ tiện phát ngôn, ắt hẳn 
"thượng bất chính, hạ tắc loạn", các 
vấn đề xã hội sẽ liên tiếp xuất hiện, 
trong xã hội sẽ hình thành một hoàn 
cảnh lừa dối lẫn nhau, hại người hại 
mình. Giáo dục là tự thân thực hiện 
chứ không phải chỉ là nói suông trên 
miệng. Làm một chính nhân quân 
tử, lời nói ra ắt phải làm được, lời đã 
hứa ắt phải thực hiện. Người có chữ 
tín trong xã hội, sẽ xây dựng được 
danh tiếng và uy đức cho bản thân, 
được người đời kính trọng.

EPOCH TIMES/SHUTTERSTOCK
HIỂU VĂN

Người có chữ tín thì lời nói ra ắt 
phải làm được, lời đã hứa ắt 
phải thực hiện. Người đó sẽ xây 

dựng được danh tiếng và uy đức cho 
bản thân, được người đời kính trọng.

 
Người mà không có chữ tín thì 
làm sao có chỗ đứng ở thế gian?
Các bậc chính nhân quân tử từ xưa 
đến nay đều rất coi trọng người biết 
giữ chữ tín. Thời cổ đại, thành tín đã 
trở thành bảo bối cho nhiều người 
tu dưỡng bản thân, nhiều bậc chính 
nhân quân tử vì một chữ “tín" mà 
không màng sống chết. Các thành 
ngữ như: “Nhất nặc thiên kim" (một 
lời hứa đáng giá ngàn vàng); “quân tử 
nhất ngôn, tứ mã nan truy" (lời người 
quân tử nói ra, bốn ngựa khó theo, ý 
rằng người quân tử nói một lời khó 
mà thay đổi được, cần phải thực hiện 
được lời nói đó) và “nhất ngôn cửu 
đỉnh" (một lời nói nặng tựa cửu đỉnh, 
ý rằng rất trọng lời nói)... đã phản ánh 
được tầm quan trọng của việc giữ chữ 
tín và việc thực hiện nó. 

Trong con mắt người xưa, thành 
tín là vô giá. Phàm là bậc chính nhân 
quân tử cần phải biết giữ chữ tín, 
giữ lời hứa, ngôn nhi vô tín (nói mà 
không giữ chữ tín) ắt là hành vi của 
kẻ tiểu nhân. Quan Vũ tuy là bậc võ 
tướng nhưng không phải vì võ nghệ 
cao cường mà được lưu danh thiên 
cổ, được hậu nhân tôn sùng bất chấp 
thời gian… mà vì ông là một bậc 
chính nhân quân tử biết giữ chữ tín, 
trọng lời hứa.

Nói về thành tín, các nhà hiền 
triết phương đông hình như đều suy 
nghĩ giống nhau. Khổng Tử nói: “Tự 
cổ giai hữu tử, dân vô tín bất lập" 
(Xưa nay không ai tránh khỏi cái 
chết, dân không tin thì người cầm 
quyền không thể đứng vững). Mạnh 
Tử nói: “Thành giả, thiên chi đạo dã; 
tư thành giả, nhân chi đạo dã.” (Chân 
thực thành tín là Đạo của Trời. Suy 
nghĩ và thực hiện được chân thực 
thành tín là Đạo của con người). 

Từ xưa đến nay, kiên trì thành 
tín trở thành thông lệ trong việc đối 
nhân xử thế, trong chính trị và kinh 
doanh. Hình tượng về việc kiên 
trì giữ gìn thành tín như vậy đã trở 
thành hình mẫu cho con người. 

Lý Bạch cũng viết trong thơ “Hiệp 
Khách Hành" của ông: 

Tam bôi thổ nhiên nặc, 
Ngũ nhạc đảo vi khinh.
Tạm dịch:
Ba chén rượu hứa một lời 
Ngũ Nhạc - năm núi chuyển dời 
nhẹ tênh.
Trong bài thơ “Trường Can Hành" 

của đại thi hào gia nhà Đường Lý 
Bạch, có câu thơ như sau: 

Thường tồn bão trụ tín
Khải thượng vọng phu đài.
Tạm dịch (theo Hà Huyên):
Giữ niềm son sắt về sau
Há lên đài vọng phu sầu hay sao?
Hai câu thơ bao hàm hai điển cố 

mang ý nghĩa cao đẹp. “Bão trụ tín" 
nói về câu chuyện đôi trai gái 
hẹn gặp nhau dưới cầu. Đến 
hẹn, người con gái vẫn chưa 
tới, nước sông liền dần dâng 
lên. Người con trai vì không 
muốn mất đi chữ tín nên kiên 
trì chờ đợi, bám trụ lấy cây cầu, 
đợi cho đến khi chết đuối. 

“Vọng phu đài" là nói về một người 
phụ nữ có chồng đi làm phương xa có 
hẹn ngày về. Nhưng đến ngày hẹn mà 
anh chưa về, nên người vợ vẫn mãi 
đứng trên đài cao, ánh mắt dõi nhìn 
về phương xa ấy, đợi người chồng trở 
về, cuối cùng hoá thành một tảng đá, 
vĩnh viễn đứng tại nơi đó.

Thời Xuân thu Chiến quốc, nước 
Ngụy nằm tại vùng trung tâm, tuy 
không phải là một nước chư hầu 

Người giữ chữ tín
tất được người đời kính trọng

TRUNG HÒA

Cây có cội nước có nguồn, 
con người ta có tổ tiên. 
Đất Việt là nơi địa linh 
nhân kiệt, nơi xuất sinh 
những nhân vật tạo nên 

nền văn minh các thời đại. Họ là người 
kế thừa và lưu truyền nền văn hóa dân 
tộc mấy nghìn năm qua.

1. Sĩ Nhiếp
Sĩ Nhiếp, còn gọi là Sĩ Tiếp 
sinh ra ở Giao Chỉ vào thế 
kỷ thứ II, làm Thái thú 
Giao Chỉ. Ông được các 
nhà sử học đời sau tôn 
xưng là Nam Giao học tổ, 
Sĩ Vương... Sĩ Nhiếp có 
công lao lớn trong việc 
dạy chữ, phát triển kinh tế, 
văn hóa, đào tạo nhân tài, và giữ được 
thế cuộc bình yên giữa thời chiến loạn 
Tam Quốc ở phương Bắc. Sử gia Lê Văn 
Hưu thời nhà Trần nhận xét: "Sĩ Vương 
biết lấy khoan hậu khiêm tốn để kính 
trọng kẻ sĩ, được người dân yêu mến 
mà đạt đến quý thịnh một thời".

Sách dạy chữ Hán cho trẻ em Việt 
Nam xưa là "Tứ tự kinh" có viết: "Thời 
nước Ngô - Tam Quốc, Sĩ Vương cai 
quản. Ông dạy Ngũ kinh Tứ thư, gây 
dựng thuần phong mỹ tục". 

2. Khương Tăng Hội
Ông là tăng nhân sinh vào khoảng 
thế kỷ thứ III ở Giao Chỉ. Khương 
Tăng Hội cũng là thiền sư Việt Nam 
đầu tiên. Hiện nay nhiều người đang 
đề nghị công nhận ông 
là ông tổ Thiền tông Việt 
Nam. Thiền sư Khương 
Tăng Hội là một trong 
những người đứng đầu 
trung tâm Phật giáo Luy 
Lâu (Bắc Ninh ngày nay) - 
là một trong những trung 
tâm Phật giáo lớn trên thế 
giới đương thời. Ông cũng 
là một trong những người 
có công truyền Phật giáo 
vào Trung Quốc sớm nhất. 

Thành Luy Lâu lại do đích thân Sĩ 
Nhiếp cho xây dựng lại và đặt làm trung 
tâm chính trị văn hóa của Giao Châu. 
Luy Lâu là trung tâm giao lưu kinh tế 
văn hóa hội tụ và kết tinh văn hoá Việt 
Nam với văn hoá Phật - Ấn, Nam Á và 
Trung Á, văn hoá Nho Lão để rồi sinh 
thành bản sắc văn hoá Kinh Việt. Các 
tăng nhân Ấn Độ theo các tăng đoàn 
đến Giao Châu, dần dần hình thành 
nên trung tâm Phật giáo lớn đương 
thời, sớm hơn cả hai trung 
tâm Phật giáo ở đất nhà 
Hán thời đó là Lạc Dương 
và Bành Thành.

3. Khuông Việt và 
Pháp Thuận: Hai thiền 
sư trợ giúp hai triều 
đại Đinh - Tiền Lê
Hai triều đại mở ra nền 
độc lập cho nước Việt là 

nhà Đinh và Tiền Lê, được hai thiền 
sư là Khuông Việt (Đinh Tiên Hoàng 
phong làm quốc sư), và Pháp Thuận 
trợ giúp đắc lực. Cả hai ông có công 
lớn giúp vua về cả chính trị, ngoại 
giao, phát triển văn hoá giáo dục và 
Phật giáo.

Khi phái bộ sứ đoàn nhà Tống sang 
nước ta, vua Lê Đại Hành cử hai đại sư 

là Khuông Việt và Pháp 
Thuận đón tiếp. Sự kiện 
này đã để lại những giai 
thoại ngoại giao đặc sắc, 
trí tuệ, khiến sứ thần 
phương Bắc khâm phục.

Trước khi sứ thần 
phương Bắc là Lý Giác về 
nước, vua Lê Đại Hành 
lệnh cho thiền sư Khuông 
Việt viết một khúc nhạc 
tiễn đưa. Từ khúc "Ngọc 

lang quy" này còn được lưu truyền 
ở các thư tịch cổ của cả Việt Nam và 
Trung Quốc:

Trời quang, gió thuận, cánh buồm 
giương
Dõi theo sứ thần về cố hương
Ngàn trùng non nước vượt đại dương
Xa xôi hút dặm trường
Tình thắm thiết, xin nâng chén rượu 
lên đường
Cầm tay nhau, lòng vấn vương...
Nhờ đem ý nguyện người biên cương
Bày tỏ với thượng hoàng
Khi Lý Giác dẫn đầu đoàn sứ thần 

sang, vua sai thiền sư Pháp Thuận 
đóng giả anh lái đò nghênh đón. Nhìn 
cảnh sông nước mênh mông, đôi ngỗng 
trắng thong dong bơi lội, Lý Giác cảm 

hứng làm thơ rằng:
Song song ngỗng một đôi
Ngửa mặt ngó ven trời

Anh lái đò vẫn không 
dừng tay chèo ngâm nga 
tiếp lời:
Lông trắng phơi dòng biếc
Sóng xanh chân hồng bơi

Lý Giác vốn là Bác sĩ 
(tức bác học đại sĩ) Quốc 
Tử Giám của triều Tống, 
một học sĩ tài năng của 

nước lớn, nên có ý coi thường nước Đại 
Cồ Việt non trẻ, nhưng thấy anh lái đò 
xuất khẩu thành thơ, niêm luật chặt 
chẽ, lại rất hình tượng như bức họa, 
có đủ màu sắc trắng xanh biếc hồng, ý 
cảnh lại hay và thoát tục hơn hai câu 
của mình.Điều này đã khiến ông ta vô 
cùng bất ngờ và khâm phục, cũng từ 
đó không dám coi thường người nước 
Nam nữa.

Khi vua Lê Đại Hành mới lên 
ngôi, một số cựu thần và dòng tộc 

triều Đinh không phục 
tìm cách chống lại. Giữa 
lúc đó nước Tống đang 
chuẩn bị đem quân sang 
xâm chiếm, thù trong 
giặc ngoài, lòng dân hỗn 
loạn bất an. Vua hỏi kế 
sách quản lý quốc gia, 
an bang tế thế, thiền sư 
Pháp Thuận trả lời bằng 
một bài thơ mang đậm 

chất trí tuệ Phật giáo, lại thể hiện tâm 
thái tích cực nhập thế cứu đời rằng:

Vận nước như mây cuốn
Trời Nam mở thái bình
Vô vi trên điện các
Xứ xứ hết đao binh
Vô vi được giải thích trong Lục Độ 

Tập Kinh rằng: “Cẩn thận, không kiêu 
ngạo, là hạnh của học sĩ, bỏ lòng dơ ân 
ái, không lấm bụi bặm của sáu tình, 
không để các ái nhỏ như tóc tơ che 
giấu trong lòng mình thì các niệm lắng 
diệt, đó là vô vi”.

Thiền sư Pháp Thuận đã thấy rõ thế 
cuộc nước Nam chìm trong binh đao 
loạn lạc, từ đô hộ ngoại bang đến loạn 
12 sứ quân, rồi nhà Đinh nội loạn, dân 
tình rối ren, ngoại bang nhòm ngó. Bởi 
vậy người trên ngôi cao trong điện các 
cần đoàn kết quân thần đồng tâm, trên 
dưới một lòng, đồng thời phải khắc 
kỷ tu đức, bá quan bách tính mới noi 
theo. Tư tưởng trị quốc này cũng hoàn 
toàn giống với luận thuyết của Nho gia 
rằng: "Quản lý triều chính chính sự cần 
tu đức, giống như sao Bắc Đẩu, ở vị trí 
của nó mà muôn sao chầu về". (Nguyên 
văn: Vi chính dĩ đức, thí như bắc thần, 
cư kì sở nhi chúng tinh củng chi).

4. Vạn Hạnh: Quân sư của vua 
Lê, thầy của vua Lý
Thiền sư Vạn Hạnh được vua Lê Đại 
Hành rất tín nhiệm, vua đã nhiều lần 
nghe theo lời khuyên của ông hòa Tống 
bình Chiêm giúp triều Tiền Lê được 
hưởng thái bình. Sư Vạn Hạnh có tài 
tiên tri, ông có nhiều lời sấm ký, trong 
đó nổi tiếng nhất là tiên đoán việc nhà 
Lý thay nhà Lê vào 6, 7 
năm sau, khi đó thiên hạ 
thái bình. Ông là người 
tinh thông Tam giáo: Nho 
- Phật - Đạo, và là người 
thầy đã đào tạo ra vị vua 
anh minh Lý Công Uẩn, 
người sáng lập nên triều 
Lý và chính là người có 
quyết sách sáng suốt khi 
rời kinh đô từ Hoa Lư về 
Đại La, tức kinh thành 
Thăng Long - Hà Nội sau này, khởi đầu 
một trang sử mới vẻ vang và hào hùng 
của dân tộc. 

5. Trần Nhân Tông: Trẻ vinh 
quang, già viên mãn
Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh 
minh tài năng, hai lần đánh thắng quân 
Nguyên Mông (trong tổng số 3 lần đại 
thắng của nhà Trần). Ông còn là người 
tu hành đắc Đạo, là ông tổ của thiền phái 
Trúc Lâm của Việt Nam, hiện vẫn còn 
lưu truyền đến ngày nay. 
Trần Nhân Tông đạt được 
trình độ cao về các lĩnh vực 
như quân sự, âm nhạc, lịch 
số học và thiên văn học. 
Ông cũng tinh thông về 
tam giáo Phật-Lão-Nho và 
am hiểu tường tận giáo lý 
nhà Phật. 

Khi còn làm Thái 
tử, Trần Nhân Tông đã 

nhiều lần muốn nhường ngôi cho em 
trai nhưng không được vua cha chấp 
nhận. Khi đã lên ngôi vua, Trần Nhân 
Tông vẫn ăn chay trường, sống thanh 
tịnh theo Phật giáo. Khi rảnh việc 
triều chính, ông thường tham thiền, 
bái thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ làm 
thầy, và đạt được độ thâm sâu tinh túy 
của thiền.

Sau lần thua Đại Việt lần thứ nhất 
năm 1258, hoàng đế nhà Nguyên là 
Hốt Tất Liệt đã sai con trai là Thoát 
Hoan, dẫn theo các tướng lĩnh lừng 
danh của Mông Cổ và của các nước sau 
khi đã bị nhà Nguyên chinh phục như 
Tây Hạ, Uzbeck… để phục thù. Nhà 
Nguyên dùng số quân lớn nhất trong 
các cuộc chiến là 50 vạn quân đánh 
xuống từ phía Bắc, đồng thời cử đội 
quân Toa Đô khoảng 20 vạn quân từ 
Chiêm Thành đánh lên từ phía Nam.

Trước thế mạnh và lực lượng "đông 
như quân Nguyên" này, rất nhiều vương 
tôn, quan tướng hoàng gia dao động, đề 
nghị xin hòa. Vua Trần Nhân Tông nói: 
"Bọn giặc nhiều năm phải đi xa, lương 
thảo chuyên chở hàng vạn dặm, thế tất 
mỏi mệt. Lấy nhàn chống mệt, trước hết 
hãy làm chúng nhụt chí, thì ắt là đánh 
bại được chúng". Cuối cùng quả đúng 
như dự liệu, quân Đại Việt đã làm nên 
lịch sử và chiến thắng vẻ vang.

Sau khi thua trận lần thứ 2, Hốt Tất 
Liệt lập tức chuẩn bị lực lượng đánh 
Đại Việt lần thứ 3. Quân Nguyên huy 
động tất cả quân tướng đã tham gia 
đánh Đại Việt lần 2 trước đó và bổ sung 
thêm nhiều viên mãnh tướng dày dạn 
kinh nghiệm, cùng 10 vạn quân người 

Mông Cổ thiện chiến, 9 
vạn quân người dân tộc 
thiểu số Choang, chia làm 
3 đường thủy bộ tấn công 
Đại Việt. Nhà Trần thực 
hiện kế sách vườn không 
nhà trống, rút lui khỏi 
Thăng Long. Sau đó mới 
dồn lực phản công, liên 
tiếp giành chiến thắng ở 
các trận Vạn Kiếp, Thăng 
Long, Vân Đồn, và cuối 

cùng là Chiến thắng Bạch Đằng bất hủ.
Trần Nhân Tông đã làm tròn chữ 

hiếu của kẻ làm con, làm trọn đạo 
nhân nghĩa của bậc quân vương, 
lấy sinh mệnh đền ơn tiên tổ, trọn 
trách nhiệm của bậc trượng phu với 
sơn hà xã tắc, trọn nghĩa vụ của bậc 
thiên tử chăm lo cuộc sống bách tính 
lê dân, an cư lạc nghiệp sau những 
năm chiến tranh tàn phá, trọn trách 
nhiệm của bậc làm cha, dạy dỗ chỉ 
bảo cho hoàng tử khôn lớn, đủ tài đức 

gánh vác non sông.
Năm 1299, Trần Nhân 

Tông lên Yên Tử xuất gia 
tu luyện. Sau khi khổ tu, 
khai ngộ, đắc Đạo, ngài lại 
thuận theo cái duyên của 
bậc Giác Ngộ, giáo hóa 
văn minh cho bách tính 
lê dân, hoằng dương Phật 
Pháp khắp xa gần, trong 
và ngoài bờ cõi.
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Sự hưng suy của đất nước phụ thuộc 
rất nhiều vào tài đức của bậc quân chủ. 
Người ấy phải xuất chúng hơn người và 
phải đề cao việc tu dưỡng đạo đức. Muốn 
gánh vác được trọng trách vừa lợi cho 
dân, vừa tránh được tai họa cho mình 
cần phải hiểu được bốn đạo lý sau.

 
1. Tự khắc chế bản thân
Chương 37 sách “Đạo Đức Kinh” viết: 
“Bất dục dĩ tĩnh, thiên hạ tự chính”, ý nói 
không có tham vọng thì sẽ dễ yên tĩnh, 
do đó thiên hạ tự sẽ chính. Bậc quân chủ 
mà có thể kìm chế được lợi ích cá nhân 
thì xã hội tự nhiên sẽ tốt đẹp.

Khổng Tử cũng có tư tưởng tương 
đồng, ông giảng rằng: “Người ở trên phải 
chính, lấy chính dẫn dắt người thì thiên 
hạ ai không chính?”

Chính hay không là ở người nắm 
quyền, một người nhân đức, một nước 
nhân đức, một người không tranh, cả 
nước không tranh, một kẻ tham lam tàn 
bạo, một nước rối loạn. Đây gọi là một 
người mà định quốc.

Những minh quân thời xưa đều 
biết rõ đại nghĩa trị quốc này nên đều 
tu dưỡng thiện tính thiên phú của bản 
thân, tu thành quân tử đại đức xứng 
với Thiên Địa. Đây được coi là nhiệm vụ 

chính yếu của bậc quân chủ, không dám 
có chút bê trễ.

2. Không tham tích trữ cho mình
Chương 19 sách “Đạo Đức Kinh” viết 
rằng: “Kiến tố bão phác, thiểu tư quả 
dục”, tức là thấy nguyên sơ, giữ mộc mạc, 
giảm suy nghĩ, bớt dục vọng. Đây là yêu 
cầu nhân cách lý tưởng đối với bậc quân 
chủ tài đức hay các danh sĩ có nhân cách 
cao thượng.

Lão Tử còn cho rằng ham hưởng 
thụ vật chất trong thế giới muôn màu 
muôn vẻ sẽ khiến người ta mù mắt, 
những loại âm nhạc phóng túng mê 
hoặc khiến người ta tê liệt cảm xúc, 
phóng ngựa săn thú hành lạc khiến 
tính cách người ta phát cuồng, những 
bảo vật trân quý sẽ khiến người ta vì 
muốn có được mà làm ra những việc 
trái lương tâm.

Chương 81 sách “Đạo Đức Kinh” 
viết: “Thánh nhân không tích trữ. Càng 
vì người, mình càng có. Càng cho người 
mình càng thêm nhiều. Đạo trời lợi mà 
không hại. Đạo thánh nhân làm mà 
không tranh”. Cho nên bậc quân chủ 
không tích trữ nhiều, tài phú của bản 
thân nên để cứu trợ mọi người, hoàn 
toàn một lòng vì dân chúng, cho người 
khác càng nhiều thì bản thân sẽ càng 
cảm thấy mình sung túc.

Đạo Đức Kinh: Đạo trị quốc của
bậc quân chủ tài đức vẹn toàn

Tranh vẽ Lão Tử, tác giả của cuốn sách
 "Đạo Đức Kinh" lưu danh thiên cổ.

PUBLIC DOMAIN

3. Tư dục là nguồn gốc của tội ác
Chương 46 sách “Đạo Đức Kinh” viết: 
“Không họa nào lớn bằng không biết 
đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn 
có được, cho nên biết cho mình là có đủ 
thì sẽ luôn luôn đủ”. Có câu rằng: “Cao 
ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không 
quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày 
ăn cũng không quá ba bữa”. Vậy hà cớ gì 
người ta không biết đủ, mà phải lao tâm 
khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế?

Lão Tử không cho rằng con người 
phải tuyệt dục, nhưng đối với những 
dục vọng về tiền tài của cải, danh vọng 
thì cần phải biết tiết chế, biết đủ biết 
dừng, phải giảm bớt đi. Từ xưa đến nay 
biết bao nhiêu người vì tư dục, vì tham 
lam danh vọng của cải, không biết đủ 
mà chìm vào vũng bùn tội lỗi để người 
đời chê cười. Các gian thần, các vị vua 
mất nước, phần nhiều đều như vậy.

4. Gánh vác trách nhiệm khi đất 
nước gặp tai ương
Chương 78 sách “Đạo Đức Kinh” viết: “Ai 
dám nhận lấy dơ bẩn của quốc gia mới có 
thể làm chủ xã tắc, ai dám gánh chịu tai 
họa của quốc gia mới có thể làm vua thiên 
hạ”. Người thượng thiện phải giống như 
nước, vĩnh viễn ở chỗ thấp, có thể đi đến 
chỗ dơ bẩn mà mọi người chán ghét nhất.

Bậc quân chủ tài đức cũng nên là như 
vậy, có thể gánh vác trách nhiệm khi đất 
nước gặp khuất nhục và tai ương. Đó mới 
thực sự là chủ nhân của xã tắc, là quân 
vương của đất nước. Quân vương sẽ 
không trốn tránh khi đất nước nguy nan, 
lại không tranh giành địa vị quyền lực 
khi đất nước hưng thịnh.

Ai dám nhận lấy dơ 
bẩn của quốc gia 

mới có thể làm chủ 
xã tắc, ai dám gánh 

chịu tai họa của 
quốc gia mới có thể 

làm vua thiên hạ. 
Đạo Đức Kinh

Tượng Sĩ Nhiếp.

Tranh vẽ Khương Tăng Hội.

Tranh vẽ Khuông Việt. Tượng vua Trần Nhân Tông.

Tượng thiền sư Vạn Hạnh

Làm một 
chính nhân 

quân tử,
lời nói ra ắt 

phải làm được,
lời đã hứa

ắt phải thực 
hiện.
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THANH HƯƠNG

Bản giao hưởng số 9 được gọi 
là “Choral”, là bản giao hưởng 
trọn vẹn cuối cùng của Ludwig 

van Beethoven. Được hoàn thành vào 
năm 1824. Là một kiệt tác vô cùng nổi 
tiếng trong dòng âm nhạc cổ 
điển. Hầu hết các nhà phê 
bình âm nhạc đều nhìn 
nhận rằng đây là một 
trong những tác phẩm vĩ 
đại nhất của Beethoven, 
và nhiều người coi nó là 
một trong những sáng tác 
vĩ đại nhất của nền âm nhạc 
Tây phương.

Trong bản giao hưởng số 9, lần đầu 
tiên Beethoven thử nghiệm sử dụng 
giọng hát con người trong một bản 
giao hưởng, vậy nên nó còn được gọi 
là một bản giao hưởng hợp xướng. 
Những lời ca được hát trong đoạn cuối 
cùng được trình diễn bởi bốn nghệ sĩ 
đơn ca và một dàn hợp xướng. Những 
lời ca này được lấy từ “Ode to Joy”, một 
bài thơ được viết bởi Friedrich Schiller 
vào năm 1785 và được Beethoven bổ 
sung vào năm 1803. Trong những năm 
2010, bản giao hưởng số 9 là một trong 
những bản giao hưởng được trình 
diễn nhiều nhất trên thế giới.

“Bất cứ ai có trái tim biết 
rung cảm với sự vĩ đại và cái 
đẹp chắc chắn sẽ có mặt”, 
đó là lời ngợi ca của báo giới 
nước Áo dành cho buổi hòa 
nhạc của Beethoven. Vào ngày 

7/5/1824, bản giao hưởng số 9 
của Beethoven được trình 

diễn lần đầu tiên. Bản 
giao hưởng đã gây được 
ấn tượng sâu sắc cho 
khán giả bởi nhiều lý 
do. Nó dài hơn và phức 
tạp hơn bất kỳ một bản 

giao hưởng nào từ xưa 
đến nay và cũng yêu cầu 

một dàn nhạc lớn hơn. Nhưng 
điểm độc đáo nhất của nó chính là việc 
Beethoven đã thêm đồng ca và đơn 
ca vào chương cuối cùng. Ông là nhà 
soạn nhạc đầu tiên làm như vậy trong 
một bản giao hưởng.

Beethoven bắt đầu suy nghĩ về việc 
thêm bài thơ “Ode to Joy” của Friedrich 
Schiller vào sáng tác của mình từ đầu 
năm 1793, khi ông 22 tuổi. 

Phần hợp xướng cuối cùng
Vào năm 1817, Hội yêu nhạc London ủy 
thác cho Beethoven viết một bản giao 
hưởng. Đến năm 1822 ba chương đầu 
tiên của bản giao hưởng số 9 được dành 
riêng cho dàn nhạc, nhưng Beethoven 
biết ông cần phải kết thúc tác phẩm 
bằng một dấu ấn thật đặc biệt. Đó là 
lúc ông chợt nhớ tới “Ode to Joy”. Một 
chương dựa trên bài thơ nổi tiếng này 
chính xác là cái kết mà bản giao hưởng 
của Beethoven cần có.

Mặc dù bản giao hưởng này được ủy 
thác bởi Hội yêu nhạc London, những 
người có ảnh hưởng ở Vienna đã 
thuyết phục Beethoven trình diễn bản 
giao hưởng lần đầu tiên ở thành phố 
này. Dàn nhạc của nhà hát Kärnnertor 
được bổ sung thêm một số nhạc công 
khác, và một dàn hợp xướng gồm 90 
thành viên đã được thành lập để cân 
bằng với dàn giao hưởng.

Nhảy nhót như một kẻ điên
Năm 1824, Beethoven đã gần như điếc 

hoàn toàn, nhưng ông vẫn muốn tiếp 
tục được trình diễn và chỉ huy dàn 
nhạc trên sân khấu. Beethoven cũng 
muốn giúp các nghệ sĩ hiểu phong 
cách và động lực mà ông mong muốn 
họ thể hiện.

Động tác của nhà soạn nhạc vĩ đại 
trong buổi hòa nhạc đó thật sự rất khác 
lạ, một nhạc sĩ kể lại: “Ông đứng trước 
vị trí của người chỉ huy và cúi người 
về trước. Có lúc ông căng hết người ra, 
rồi ngay sau đó lại gần như cúi mình 
chạm sàn nhà. Ông vung vẩy tay và 
chân của mình như thể muốn một 
mình chơi tất cả các nhạc cụ và hát tất 
cả các phần hợp xướng.” Đó là lý do vì 
sao mà người chỉ huy dàn nhạc đã âm 
thầm yêu cầu các nhạc sĩ không được 
để ý đến Beethoven.

Không thể nghe được những 
tràng vỗ tay
Việc mất khả năng nghe của Beethoven 

đã tạo nên một trong những câu 
chuyện cảm động nhất trong giới 

âm nhạc. Khi bản giao hưởng kết 
thúc, ông vẫn tiếp tục hướng 

mặt về phía dàn nhạc thực hiện 
động tác chỉ huy. Ca sĩ giọng nữ 
trầm Caroline Unger đã phải 
bước đến gần và quay người 
Beethoven lại để ông có thể 
đón nhận những tràng vỗ 
tay và sự cổ vũ của khán giả.

Theo một người chứng 
kiến thì “công chúng đón 
nhận người nhạc sĩ với sự 
tôn trọng và lòng đồng cảm 
cao nhất, lắng nghe các sáng 

tác tuyệt vời và vĩ đại của ông 
một cách say mê chăm chú, và 

rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay đầy 
hân hoan, thường thường là giữa 

các phần, và rồi lại lặp lại như thế 
vào cuối bản giao hưởng.” Khán giả 

hoan hô ông với những tràng vỗ tay; 
khăn tay, mũ và những cánh tay giơ lên 
không trung, để cho Beethoven, người 
không thể nghe được tiếng vỗ tay, ít 
nhất vẫn có thể nhìn thấy được sự cổ 
vũ của công chúng. Rất nhiều người 
tham dự đã xúc động tới rơi nước mắt 
khi họ nhận ra Beethoven không thể 
nghe thấy gì.

Điều kì diệu
Không giống như Hamlet của Shake-
speare, kiệt tác giao hưởng số 9 của 
Beethoven mang ý nghĩa khác biệt đối 
với từng người nghe, nhưng nó vẫn 
luôn là những gì tuyệt vời nhất, mạnh 
mẽ nhất và cao quý nhất về nhân loại. 
Như Wilhelm Furtwängler – một trong 
những chỉ huy dàn nhạc giao hưởng 
xuất sắc nhất – đã từng nói, cố gắng 
khám phá một cách chính xác ý tưởng 
của Beethoven với bản giao hưởng số 
9 cũng tương tự như việc tìm chỗ để 
ghim một con bướm chính xác lên bộ 
sưu tập của một nhà côn trùng học.

Harvey Sachs, một nhà nghiên cứu 
âm nhạc nổi tiếng, cũng thừa nhận 
điều này trong sự khâm phục khi phân 
tích bản giao hưởng số 9: “Có một sự 
thật không thể nghi ngờ, đó là bản giao 
hưởng của riêng từng người, nếu bạn 
thật sự nghiêm túc lắng nghe.”

Lời ca của “Ode to Joy” có đoạn viết:
“Bạn có cúi đầu trước Ngài, hàng 

triệu người ngoài kia?
Bạn có cảm nhận được Sáng Thế 

Chủ, hỡi thế gian?” 
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có 

thể thống nhất rằng bản giao hưởng 
này nói về điều gì, và tất cả những gì 
chúng ta có thể làm là tiếp cận nó 
với sự thận trọng, khiêm tốn và lòng 
ngưỡng mộ những điều kì diệu.

cho tới trọn đời. Cả hai người đều 
có hào quang trên đầu, tượng 
trưng cho địa vị cao quý của họ.

Ở phía bên trái của Đức Mẹ 
là những người phụ nữ có ánh 
mắt dịu dàng, với trang phục 
khá lộng lẫy, và có vẻ như là thân 
nhân của Đức Mẹ.

Ở phái bên phải của Thánh 
Joseph là một nhóm đàn ông, 
hầu hết đều có vẻ mặt chán nản 
thất vọng. Một người còn hậm 
hực dùng đầu gối bẻ gãy cây đũa 
của mình.

Duy chỉ có cây đũa của Thánh 
Joseph là nở hoa.

Phía sau hôn lễ, một quảng 
trường rộng lớn lát đá cẩm 
thạch, trải dài tới các bậc thang, 
rồi đến một ngôi đền lớn. Chúng 
ta có thể thấy rằng ngôi đền này 
có 16 cạnh. Sự chi tiết của ngôi 
đền cho thấy rằng ở thời điểm 
này, chàng trai trẻ Raphael đã rất 
hứng thú với kiến trúc.

Điểm đặc biệt của kỹ thuật vẽ 
tranh là ở chỗ, thay vì sử dụng 
một điểm phối cảnh hay điểm 
vô cực, nơi các đường song song 
như gặp nhau trên một bức họa 
nằm tại phía xa tới vô cùng, 
khiến tầm mắt bị hút vào nó; thì 
Raphael lại sử dụng trung tâm 
của ngôi đền, nằm ở sau cánh 
cửa ngôi đền, khiến cho không 
gian của toàn bộ bức tranh có vẻ 
như mở rộng ra. Và chính điều 
đó đã làm toát lên vẻ nghiêm 
trang và thánh thiện trong “Hôn 
lễ của Đức Đồng Trinh”. 

ĐÀO NGUYÊN

Bức “The Marriage of the Virgin” 
là một tác phẩm của danh họa 
Phục Hưng Raphael (1483 – 1520), 
được hoàn thành vào năm 1504 
dành cho nhà thờ San Francesco, 
Ý. Kiệt tác đang được lưu giữ tại 
nhà trưng bày Pinacoteca di 
Brera nổi tiếng của nước Ý.

Bức tranh sơn dầu này là 
minh chứng cho sự trưởng 
thành và tự tin của Raphael. 
Những năm đầu của thế kỷ 15, 
khách hàng tại Città di Castello 
đã gửi thư tới thầy giáo của 
Raphael là Pietro Perugino, ủy 
thác cho ông thực hiện 3 bức 
họa. Tuy nhiên, do Perugino 
vắng mặt, Raphael đã hoàn 
thành cả 3 tác phẩm này, và bức 
“Hôn lễ của Đức Đồng Trinh” là 
bức họa cuối cùng trong số đó.

Tâm điểm của bức tranh là 
một giáo sĩ chủ hôn, đang cầm 
tay Đức Mẹ đồng trinh Maria và 
Thánh Joseph. Thánh Joseph 

đang chuẩn bị đeo nhẫn vào ngón 
tay của Đức Mẹ. Đức Mẹ Maria 
mặc trên người chiếc áo đỏ, quấn 
áo choàng xanh, tóc được giữ 
bằng voan mỏng. Thánh Joseph 
thì quấn áo choàng vàng, để râu 
quai nón, trong khi những người 
đàn ông khác trong tranh, ngoại 
trừ chủ hôn, đều không làm vậy. 
Điều này có hàm ý rằng Thánh 
Joseph sẽ trở thành cha nuôi 
của một người đặc biệt, chính là 
Chúa Jesus.

Mặc dù địa vị của Thánh 
Joseph là một vấn đề gây tranh 
cãi trong Kitô giáo, vì ông không 
được đề cập tới nhiều trong 
Kinh Thánh, và mỗi kinh sách 
lại có một lý giải khác nhau. 
Nhưng trong Phúc âm Matthew 
có đề cập tới việc Thánh Joseph 
tuân theo chỉ dẫn của một Thiên 
Thần và cử hành hôn lễ với Đức 
mẹ Maria. Tất nhiên, đây là một 
cuộc hôn nhân đặc biệt, vì Đức 
mẹ Maria đồng trinh mà thụ thai 
Chúa Jesus, và bà đã đồng trinh 

Tranh Raphael: 
“Hôn lễ của

Đức Đồng Trinh” 

Câu chuyện độc đáo về
BẢN GIAO HƯỞNG SỐ 
9 CỦA BEETHOVEN

NGHỆ THUẬT PHỤC HƯNG

ÂM NHẠC

AN HÒA

Cha ông ta thường dạy: 
“Học ăn, học nói, học 
gói, học mở”. Việc ăn 
nói tưởng là đơn giản 
nhưng ăn nói như 

thế nào cho phải phép lại đòi hỏi 
sự tu dưỡng. Giao tiếp là một loại 
văn hóa ứng xử quan trọng nhất, 
thông dụng nhất, nhưng cũng lại 
dễ phạm sai lầm nhất.

Có một số người ngày nay cho 
rằng chỉ cần con cái có thành tích 
học tập tốt thì cha mẹ cũng không 
cần phải quản chuyện khác. 
Nhưng kỳ thực đối với bất kỳ ai, 
đặc biệt là trẻ nhỏ, thì thói quen rất 
quan trọng trong việc hình thành 
nên tính cách.

Từ thực tế mà xét, không ai yêu 
thích một đứa trẻ vô lễ cả, bởi vì 
tình yêu thương đều không phải 
là vô duyên vô cớ. Văn hóa người 
Phương Đông nói chung thường 
không muốn thổ lộ hết những gì 
mình nghĩ, thấy trẻ không lễ phép 
nhưng cũng nói giảm nói tránh 
đi. Dần dần do không chú trọng lễ 
nghi phép tắc, cũng không được ai 
nhắc nhở nên trẻ càng ngày càng 
trở nên yếu kém trong giao tiếp. 

Nhưng xét cho cùng, dù là thời 
xưa hay thời nay thì việc giáo dục 
con trở thành người lễ phép là một 
việc rất quan trọng. Một đứa trẻ 
thiếu lễ phép thì cánh cửa cơ hội 
sẽ đóng lại trước mặt chúng. Cho 
dù sau này khi lớn lên, trẻ có một 
tấm bằng tốt và một thân 
thể khỏe mạnh, nhưng 
bởi vì không biết lễ 
phép, trẻ cũng sẽ khó 
mà tiến lên được.

Trước đây tôi có 
một người bạn là 
giáo viên âm nhạc 
được nhận vào một 
trường tư nhân lớn nổi 

tiếng. Đợt ấy có bốn người cùng 
thi tuyển,nhưng trường chỉ nhận 
ba người. Kỹ thuật đàn, hát của 
cô ấy là tốt nhất trong ba người, 
nhưng ba tháng sau cô lại là người 
duy nhất bị cho nghỉ việc. Cô cảm 
thấy vô cùng oan uổng, bất bình.

Sau này người quản lý nhân sự 
của trường trong lúc uống cà phê 
nói chuyện đã thổ lộ: “Trường học 
không nhận cô, không phải vì cô 
không xuất sắc mà là vì cô không 
biết lễ phép!”

Cô ấy hiện giờ đã lập ra một cơ 
sở giáo dục, nhưng cô luôn kể với 
chúng tôi câu chuyện cũ ấy. Cô 
nói rằng: “Khi ấy tôi còn trẻ, hết 
sức ngông cuồng và cũng không 
chào hỏi một ai. Cả ngày, tôi đều là 
ngẩng đầu đi đường, vùi đầu làm 
việc. Tôi luôn nghĩ: Mình là một 
người có tài, đâu cần phải để ý ai! 
Đến giờ tôi mới hiểu được rằng, 
bạn không để ý đến thế giới thì thế 
giới cũng sẽ không để ý đến bạn.”

Tôi từng dạy văn cho một em 
học sinh. Bởi vì cả cô và trò đều 
sống ở căn hộ chung cư nên chúng 
tôi thường xuyên gặp nhau trong 
thang máy. Em chưa bao giờ chủ 
động chào và hỏi chuyện tôi. Tôi 
nghĩ rằng cô bé thẹn thùng, ngại 
ngần nên không chủ động. Vì thế, 
tôi luôn chủ động: “Cô chào con!”, 
“Con ăn cơm chưa?”, “Đi chơi vui 
vẻ nha…” 

Có một lần mới thi xong, tôi 
lại gặp cả gia đình em học sinh đi 
bộ dưới sân. Mẹ của em vừa nhìn 

thấy tôi liền chạy đến kéo 
tôi lại và hỏi han chuyện 

thi cử. Còn hai cha 
con vẫn coi như 
không nhìn thấy tôi, 
mải mê nói chuyện 
phiếm. Kỳ thực, 

so với một đứa trẻ 
không lễ phép thì việc 

cha mẹ “quá hồn nhiên” 

Bài học
đầu tiên của 
mỗi đứa trẻ 

nên là học giao 
tiếp lễ phép

SHUTTERSTOCK

Chân dung nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven,
vẽ bởi hoạ sỹ Joseph Karl Stieler, 1820.

QUỲNH CHI 

Cha mẹ luôn mong muốn dành cho 
con nền giáo dục tốt nhất. Nhưng 
đâu mới là gốc rễ của giáo dục. Câu 
chuyện về hai gia tộc ở Hoa Kỳ là 
minh chứng cho lựa chọn phương 
pháp giáo dục thành công. 

Sự khác biệt của hai gia tộc 
sau gần 200 năm 
Đó là gia tộc của hai người Mỹ sinh 
sống cùng thời là ông Jonathan 
Edwards và ông Max Jukes. Gia tộc 
Edwards tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, 
còn gia tộc Marc Jukes nổi danh là 
vô thần. Marc Jukes từng nói với 
Jonathan Edwards rằng: “Ông tin 
Chúa Jesus, còn tôi thì vĩnh viễn 
không tin!”.

Jonathan Edwards (1703 – 1758) 
là một vị mục sư, học giả tinh thông 
cả khoa học, triết học lẫn thần học, 
và có một đời sống tâm linh đạo 
hạnh rất sâu xa vững chắc. Ông 
được giới trí thức đương thời ở Hoa 
Kỳ vào nửa đầu của thế kỷ XVIII rất 
kính trọng. 

Cha của ông là Timothy 
Edwards cũng là một vị mục sư ở 
Connecticut, còn mẹ của ông là 
Esther Stoddard cũng là con gái 
của vị mục sư Solomon Stoddard ở 

Massachusetts.
Vợ của ông là Sarah Pierpont, 

là con gái của ông James Pierpont 
- người sáng lập Đại học Yale. Bà 
Sarah nổi tiếng là một người đạo 
đức lành thánh. 

Ông bà Edwards có tất cả 11 
người con. Điều đặc biệt là gia 
tộc Edwards có đức tin vào Thiên 
Chúa, đã để lại cho xã hội Hoa Kỳ 
một lớp hậu duệ gồm nhiều người 
vừa có tài năng nổi trội, vừa có 
đức hạnh đáng quý. 

Vào năm 1900, tức là sau gần 150 
năm kể từ ngày ông Edwards qua đời, 

Xem tiếp trang sau

Bài học giáo dục
giúp trẻ thành công 
từ 2 gia tộc

còn đáng sợ hơn! Tôi nghĩ lời chào 
hỏi nhau phải quan trọng gấp hàng 
trăm vạn lần chuyện thi cử chứ? 
Mặc dù một đứa trẻ có điểm số cao, 
đạt tiêu chuẩn đi nữa, nhưng nếu 
không biết lễ phép thì cuộc đời 
cũng khó thành công được.

Có một lần nhà trường thông 
báo ngày mai có bão, thì một em 
học sinh gửi cho tôi tin nhắn gọn 
lỏn: “Ngày mai không học?” Tôi 
gửi tin trả lời nhưng cảm giác 
trong cổ họng như có gì đó nghẹn 
lại. Một lần tôi đang giảng bài thì 
nhận được một tin nhắn: “Còn 

chưa tan học sao?” của một phụ 
huynh. Cho dù người gửi tin nhắn 
là một em học sinh ngây thơ hay là 
cha mẹ trưởng thành thì nói thêm 
một từ cho có chủ ngữ khó khăn 
đến vậy sao?

Ăn nói lễ phép lịch sự là một thói 
quen cần thiết trong đời người. Trẻ 
em có thể dạy được nhưng nếu là 
cha mẹ thì phải làm sao đây? Người 
ta nói rằng, đằng sau mỗi đứa trẻ 
ưu tú đều có bóng dáng của cha mẹ 
biết chăm chút dạy dỗ. Vì thế, cha 
mẹ nhất định phải là tấm gương 
sáng cho con học tập, noi theo.

Từ thực tế
mà xét, không ai

yêu thích một đứa trẻ 
vô lễ cả, bởi vì tình yêu 

thương đều không
phải là vô duyên

vô cớ.

SHUTTERSTOCK

PUBLIC DOMAIN

Một đứa 
trẻ thiếu 
lễ phép thì 
cánh cửa cơ 
hội sẽ đóng 
lại trước 
mặt chúng.

Bức hoạ “The Marriage of the Virgin”, 1504 của danh họa Raphael.

PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN

Một bức 
tranh khắc 
(thế kỷ 19) 
mô tả buổi 

biểu diễn 
đầu tiên của 

Bản giao 
hưởng số 9. 

Beethoven là 
người đứng 
ở giữa dàn 

nhạc.

Một trang bản thảo của Bản giao hưởng số 9 của 
Beethoven.

PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN

Bản giao hưởng
số 9 được sáng tác 
trong giai đoạn mà 
tai của Beethoven

gần như điếc
hoàn toàn.

Tranh vẽ Jonathan Edwards (1703 – 1758).
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THIÊN AN

Ngày 7/6, Đức Tổng 
Giám Mục Carlo Maria 
Viganò đã gửi một bức 

thư cho TT Trump cảnh báo 
rằng: Cuộc khủng hoảng hiện 
tại do dịch viêm phổi Vũ Hán 
và vụ bạo loạn sau cái chết 
của George Floyd là một phần 
trong cuộc chiến tâm linh dai 
dẳng giữa các thế lực Thiện và 
Ác. Ông khuyến khích vị tổng 
thống này nên tiếp tục chiến 
đấu dưới danh nghĩa “những 
đứa con của ánh sáng”. 

Ngày 7/6/2020
Ngài Tổng thống kính mến, 
Trong những tháng gần đây, chúng 

ta được chứng kiến sự hình thành của 
2 phe đối lập mà tôi mô tả như trong 
Kinh thánh: Những đứa trẻ của ánh 
sáng và những đứa trẻ của bóng tối. 
Những đứa trẻ của ánh sáng là thành 
phần dễ thấy nhất của loài người, 
trong khi những đứa trẻ của bóng 
tối đại diện cho một nhóm thiểu số 
chuyên chế. Tuy nhiên, nhóm trước 
là đối tượng của sự phân biệt đối xử 
khiến họ trở thành thiểu số về mặt đạo 
đức so với kẻ thù của họ là thành phần 
thường giữ các vị trí chiến lược trong 
chính phủ, chính trị, kinh tế và truyền 
thông. Theo một cách không thể giải 
thích được, người tốt lại trở thành con 
tin của kẻ xấu, và bởi những người 
giúp đỡ họ vì lợi ích hoặc vì sự sợ hãi. 

Hai mặt đối lập này, có bản 
chất như đã đề cập trong Kinh 
thánh, là kết quả của sự 
tách biệt rõ ràng giữa con 
cháu của Người phụ nữ 
và con cháu của Con 
Rắn. Một mặt, có những 
người mặc dù họ có 
hàng ngàn những khuyết 
điểm và sai sót, nhưng 
họ lại có động lực hướng 
thiện, muốn trở nên 
thành thật, xây dựng 
gia đình, làm việc và 
mang đến sự thịnh 
vượng cho vùng đất 
họ sống, muốn giúp 
đỡ người khốn khổ và 
tuân theo những yêu 
cầu của Thượng đế, để 
hướng đến xứ sở thiên 
đường. Mặt khác, 
có những người chỉ 
biết bản thân mình, 
không có tiêu chuẩn 
hay ước thúc đạo đức, 
những người phá huỷ 
gia đình và quốc gia, 
bóc lột công nhân và 
khiến họ trở nên giàu 
sụ, xúi giục sự chia cắt 
nội bộ và chiến tranh, và tích luỹ quyền 
lực hay tiền bạc: đối với những người 
này, ảo tưởng về loại hạnh phúc tạm 
bợ trên sẽ khiến họ một ngày nào đó - 
nếu không hối cải - đối mặt với kết cục 
khủng khiếp đang chờ đợi họ, những kẻ 
xa rời Chúa, và phải chịu sự nguyền rủa 
đời đời. 

Trong xã hội, thưa ngài Tổng thống, 
hai hiện thực đối lập này cùng tồn tại 
như những kẻ thù truyền kiếp, giống 
như Chúa và Satan là kẻ thù muôn đời. 
Và những đứa trẻ của bóng tối - mà 
chúng ta dễ dàng xác định như là deep 
state (nhà nước ngầm) mà Ngài đã rất 
khôn ngoan chống trả và họ đã phát 
động cuộc chiến khốc liệt nhắm vào 
Ngài những ngày gần đây - đã quyết 
định lộ bộ mặt thật của họ và cả kế 
hoạch của mình. Họ dường như rất 
chắc chắn rằng mọi chuyện đang nằm 
trong tầm kiểm soát; và giờ đây họ đã 
gạt sang một bên sự thận trọng và bộc 
lộ phần nào ý định thật sự của mình. 

Các cuộc điều tra đang thực hiện sẽ bóc 
trần trách nhiệm thực sự của những 
người điều hành tình trạng khẩn cấp 
do Covid-19, không chỉ trong lĩnh vực 
y tế mà còn trong chính trị, kinh tế 
và truyền thông. Trong các hoạt động 
xã hội bằng kỹ thuật khổng lồ này, 
chúng ta sẽ thấy được những kẻ nắm 
số phận của nhân loại, họ tự kiêu hãnh 
về quyền năng chống lại ý nguyện của 
người dân và quyền hành của họ trong 
chính quyền tại các quốc gia. 

Chúng ta cũng sẽ phát hiện ra 
những kẻ bạo loạn trong những ngày 
gần đây do ai xúi giục, họ thấy rằng 
virus chắc chắn sẽ mờ nhạt và những 
cảnh báo xã hội về đại dịch sẽ lắng 
xuống, vì vậy cần phải có một sự kiện 
nào đó để làm xáo trộn dân chúng, 
bởi vì thế lực này biết sẽ bị theo dõi, 
sẽ bị lên án vì đã tấn công vào dân 

chúng cách phi lý. Những chuyện 
tương tự đang xảy ra ở châu  u, 

với nhịp điệu hoàn hảo. Rõ 
ràng là, sử dụng biểu tình 

là công cụ phục vụ mục 
đích cho những ai muốn 
người của họ được bầu 
cử trong nhiệm kỳ tổng 

thống sắp tới, người mà là 
hiện thân của các mục tiêu 

của thế lực ngầm và người sẽ 
thực thi những mục 
tiêu này với sự trung 
thành và tin tưởng. Sẽ 
không có gì đáng ngạc 
nhiên nếu trong một 
vài tháng tới, chúng 
ta thấy ẩn sau những 
hành động phá hoại và 
bạo lực này, có những 
người sẽ thu lợi từ việc 
phá nát trật tự xã hội 
để dựng ra một thế giới 
không có tự do: Solve et 
Coagula, như câu ngạn 
ngữ Masonic dạy.

Mặc dù điều này 
nghe có vẻ khó hiểu, 
sự đối nghịch tôi vừa 
mô tả cũng có thể tìm 
thấy trong tôn giáo. Có 

những chức sắc trung thành chăm sóc 
đàn chiên của Chúa, nhưng cũng có 
những kẻ phản đạo tìm cách phân tán 
đàn chiên và trao cho lũ sói hung ác 
nuốt chửng. Không khó để nhận ra lính 
đánh thuê này là đồng minh của những 
đứa trẻ của bóng tối và ghét những đứa 
trẻ của ánh sáng: có các thế lực ngầm, 
và có những nhà thờ ngầm phản bội 
nghĩa vụ và lời thề với Chúa. Vì vậy, 
những kẻ thù vô hình ẩn dưới những 
người điều hành giỏi, cũng bị những 
vị chức sắc tốt trong giáo hội chống lại. 
Đó là một trận chiến tâm linh, mà tôi 
đã nói gần đây trong Kháng Thư được 
công bố vào ngày 8 tháng Năm (2020). 

Lần đầu tiên, Hoa Kỳ có Ngài làm 
tổng thống, người can đảm chiến 
đấu cho một cuộc sống tốt đẹp, người 
không ngại ngần phản đối cuộc đàn 
áp Cơ Đốc giáo khắp thế giới, người 
phát ngôn cho Chúa Jesus và quyền 
lợi của những công dân được tự do 
tín ngưỡng. Sự tham gia của Ngài vào 

“Diễn hành Cho Sự sống” và gần đây 
là công bố Tháng Tư là “Tháng chống 
Lạm dụng Trẻ em Quốc gia”, là những 
hành động xác nhận Ngài chiến đấu 
về phe nào. Và tôi dám tin rằng cả hai 
chúng ta đều cùng một hướng trong 
trận chiến này, mặc dù có nhiều vũ khí 
khác nhau.

Vì lý do này, tôi tin rằng vụ tấn công 
mà Ngài phải gánh chịu sau chuyến 
thăm Nhà Thờ Quốc gia Saint John 
Paul II là một phần của câu chuyện 
được truyền thông dàn dựng. Mục đích 
của họ không phải nhằm để chống 
phân biệt chủng tộc và mang lại trật tự 
xã hội, mà là để bày binh bố trận; không 
phải để mang lại công lý, mà là để gia 
tăng bạo lực và tội ác; không phải để 
phục vụ sự thật, mà là để phục vụ lợi ích 
cho một phe nhóm chính trị. Và điều 
đáng lo ngại là có những Giám mục 
- chẳng hạn như những người mà tôi 
mới tố cáo - bằng lời nói của họ, chứng 
minh rằng họ đứng ở phe đối lập. Họ 
sống theo thế lực ngầm, theo chủ nghĩa 
toàn cầu, theo những tư tưởng liên kết, 
theo Trật tự thế giới mới mà họ nhân 
danh “tình huynh đệ phổ quát”, vốn 
không có trong Cơ đốc giáo; những 
hành động này gợi lên ý tưởng Masonic 
của những kẻ muốn thống trị thế giới 
bằng cách đuổi Chúa ra khỏi tòa án, 
ra khỏi trường học, ra khỏi gia đình và 
thậm chí ra khỏi nhà thờ.

Người Mỹ đủ trưởng thành để hiểu 
truyền thông dòng chính không muốn 
truyền tải sự thật mà chỉ im lặng và 
bóp méo chúng, họ đăng tải sự dối 
trá có lợi cho mục đích của “ông chủ" 
của họ. Tuy nhiên, những người tốt 
- chiếm đa số - đã thức tỉnh sau giấc 
ngủ dài và không chấp nhận bị lừa bịp 
bởi một số ít kẻ giả dối với mục tiêu 
không thể chấp nhận được. Chúng ta 
rất cần những người tốt, những đứa trẻ 
của ánh sáng cùng nhau cất lên tiếng 
nói. Cách nào hiệu quả hơn để làm 
điều này? Thưa Tổng thống, đó là cầu 
nguyện, cầu xin Chúa bảo vệ Ngài, Hoa 
Kỳ và toàn thể nhân loại thoát khỏi 
cuộc tấn công dữ dội này của Kẻ thù . 
Trước sức mạnh của lời cầu nguyện, sự 
dối trá của những đứa trẻ trong bóng 
tối sẽ sụp đổ, âm mưu của chúng sẽ bị 
bại lộ, sự phản bội của chúng sẽ được 
phơi bày, quyền lực gây sợ hãi của 
chúng sẽ chấm dứt, sự lừa đảo khủng 
khiếp sẽ được đưa ra ánh sáng sự thật.

Thưa ngài Tổng thống, lời cầu 
nguyện liên tục của tôi được gửi đến 
nước Mỹ yêu dấu, nơi tôi có đặc ân 
và vinh dự được Đức Giáo hoàng 
Benedict XVI gửi đến với tư cách là Sứ 
thần Tòa Thánh. Trong giờ phút đầy 
thảm kịch và quyết đoán này cho toàn 
nhân loại, tôi cầu nguyện cho Ngài và 
cho tất cả những người ở bên cạnh 
Ngài trong chính phủ Hoa Kỳ. Tôi tin 
tưởng rằng người dân Mỹ cùng hiệp 
thông với tôi và Ngài khi cầu nguyện 
với Thiên Chúa toàn năng.

Đoàn kết chống lại kẻ thù vô hình 
của toàn nhân loại, tôi chúc lành cho 
Ngài và Đệ nhất phu nhân, đất nước 
Hoa Kỳ yêu dấu, và tất cả công dân 
nam nữ có thiện chí.

TRỌNG NGUYÊN 

Rượu bia được coi là chất kích 
thích gây nghiện. Với đầu não 
còn non nớt, trẻ vị thành niên dễ 

bị cám dỗ và phải trả giá đắt cho hành vi 
uống rượu bia của mình.

Dưới triều nhà Trần, vua Anh Tông 
từng suýt bị phế truất do say rượu. Dưới 
thời Nguyễn, các học giả phương Tây 
tiếp xúc với vua Gia Long cũng khẳng 
định ông ghét uống rượu. Theo bộ sử 
của triều Nguyễn Đại Nam thực lục, nhà 
vua còn ban lệnh cấm rượu trong quân 
xử trảm nếu vi phạm, cả quan lẫn lính 
cũng đều bị phạt nặng nếu uống rượu. 

Luật ngày nay cũng cấm người chưa 
đủ 21 tuổi uống rượu bia và nghiêm cấm 
bán, cung cấp, khuyến mại rượu bia 
cho người chưa đủ 21 tuổi. 

Hành động thử uống rượu khiến trẻ 
vị thành niên dễ bị sa đà vào rượu bia

Xem tiếp trang sau

Bức thư đặc biệt gửi TT Trump: 
Những gì Ngài đang đối mặt là một 
phần cuộc chiến giữa Thiện và Ác

KIÊN THÀNH

Theo nhà nghiên cứu tâm 
thần David Hawkins, 
thế giới tinh thần của 
mỗi người có một tần số 
rung động khác nhau. 

Sự đau khổ, tuyệt vọng và oán thán 
có tần số thấp, khiến người ta mang 
bệnh. Hòa ái, bao dung có tần số cao 
mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho 
con người.

Cảm xúc khác nhau, năng 
lượng khác nhau
Ông David R.Hawkins đã chứng 
minh được mối liên hệ mật thiết 
giữa bệnh tật của con người và 
những suy giảm năng lượng trong 
cơ thể, đến từ những tư tưởng tiêu 
cực. Kết quả nghiên cứu được ông 
trình bày trong cuốn sách nổi tiếng 
– “Power vs Force.”

Theo đó, mỗi người có một tần 
số rung động hay mức năng lượng 
khác nhau tùy theo thế giới tinh 
thần của họ, nằm trong khoảng từ 1 
đến 1000. Ví dụ như:

• Vui vẻ, thanh tĩnh: 540
• Lý tính, thấu hiểu: 400
• Khoan dung độ lượng: 350
• Hy vọng lạc quan: 310
• Tự cao, khinh thường: 175
• Căm ghét, thù hận: 150
• Dục vọng, khao khát: 125
• Sợ hãi, lo lắng: 100
• Đau buồn, tiếc nuối: 75
• Thờ ơ, tuyệt vọng: 50
• Nhục nhã, hổ thẹn: 20

Ông cho biết, những người 
không được thương yêu hay có tư 
tưởng tiêu cực, oán giận, chỉ trích, 
hận thù người khác hoặc sống ích 
kỷ đều có tần số rung động thấp. 
Quá trình trách móc, hận thù người 
khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng 
lượng và tạo ra nhiều áp lực trên cơ 
thể của họ, vì thế tần số rung động sẽ 
giảm và những người này có nguy 
cơ bị vướng rất nhiều loại bệnh. Tần 
số rung động chính là từ trường mà 

mọi người thường hay nói đến.

Từ bi, giác ngộ là cảnh giới cao
Theo ông Hawkins, tần số rung động 
cao nhất mà ông đã quan sát được 
là 700 ; tần số trên 700 chỉ xuất hiện 
nơi  những người đã tu hành đắc đạo, 
tràn đầy từ bi. Năng lượng của họ rất 
phong phú đầy đủ, khi họ xuất hiện có 
thể ảnh hưởng tới từ trường của vùng 
xung quanh.

Tiến sĩ Hawkins lấy ví dụ về nữ 
tu sĩ Thiên Chúa giáo Teresa. Khi 
bà xuất hiện trong buổi lễ trao giải 
Nobel Hòa Bình 1979, bầu không 
khí trong toàn hội trường rất hòa 
ái ấm cúng, tần số rung động cũng 
rất cao. Tần số rung động của bà 
đã làm cho tất cả mọi người trong 
hội trường cảm nhận được nguồn 
năng lượng đó và cảm thấy mọi thứ 
xung quanh dường như trở nên tốt 
đẹp hơn. Khi trong tâm một người 
xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, 
họ không những làm tổn hại tới 
bản thân, mà còn làm cho toàn bộ 
trường năng lượng quanh đó biến 
đổi theo hướng xấu.

Tần số năng lượng là chìa 
khóa cho sức khỏe, hạnh phúc
Bác sĩ David Hawkins đã điều trị rất 
nhiều bệnh nhân đến từ khắp nơi 
trên thế giới. Trong nhiều trường 
hợp, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân, 
ông đã biết người đó tại sao mắc 
bệnh, vì ông không thể tìm thấy bất 
kể ‘yêu thương’ nào toát ra từ người 
đó, chỉ là đau khổ và tuyệt vọng bao 
trùm khắp thân.

Trải qua một loạt các trường hợp 
thực chứng, tiến sĩ Hawkins đúc kết 
ra rằng: những người bị mắc bệnh vì 
trong nội tâm họ có suy nghĩ tiêu cực.

Nếu tần số rung động của một 
người từ 200 trở lên thì người đó 
không mắc bệnh. Những người hay 
bệnh tật thường có tần số rung động 
thấp hơn 200. Vậy những ý niệm tiêu 
cực này là gì? Đó chính là những suy 
nghĩ thích chỉ trích người khác. Khi  
chỉ trích người khác, họ sẽ 
tiêu hao lượng lớn năng 

lượng của tự thân; do vậy tần số rung 
động của họ sụt xuống dưới mức 200. 
Những người này rất dễ mắc bệnh, 
và mỗi người có thể mắc một loại 
bệnh khác nhau.

Tần số rung động trong xã hội 
hiện đại
Ông Hawkins cũng cung cấp những 
thực tế thú vị ít người biết về tần số 
rung động dưới đây:

• 85% dân số trên toàn thế giới 
có tần số rung động ở mức 
dưới 200.

• Hầu hết phim ảnh làm suy 
yếu khán giả bằng cách đưa 
tần số rung động của họ 
xuống mức dưới 200.

• Những cuốn sách triết học 
thường mang tần số rung động 
cao như Kinh Vệ Đà (910 TCN), 
sử thi Ramayana (810 TCN), 
giáo lý Thiền (795 SCN), sử thi 
Mahabharata (780 TCN), Tâm 
Kinh và Kinh Pháp Hoa (cùng 
780 SCN), Kinh Koran và Kinh 
Kim Cương (cùng 700 SCN)…

Đứng từ góc độ một bác sĩ tâm lý, 
tiến sĩ Hawkins khuyên mọi người 
nên có suy nghĩ chính trực và tinh 
thần lạc quan… Điều này rất quan 
trọng vì có thể đem đến cho bạn 
những lợi ích đáng kinh ngạc.

Nhiều chuyên gia có cùng quan 
điểm với tiến sĩ Hawkins là chế 
độ ăn kiêng và tập thể dục không 
phải là yếu tố quan trọng nhất để 
kéo dài tuổi thọ. Tiến sĩ Elizabeth 
Blackburn, người đoạt giải Nobel 
năm 2009 về sinh lý học, đã tổng kết 
các yếu tố sống thọ như sau: “Nếu 
bạn muốn sống hơn 100 năm, chế độ 
ăn uống hợp lý chiếm 25%, các yếu 
tố khác 25%, trong khi cân bằng tâm 
lý chiếm 50%.”

Như vậy, nếu bạn muốn sống 
khỏe mạnh và trường 
thọ hơn nữa, nhất định 

cần xem xét đến những 
điểm sau:

1. Tâm trạng tốt 
Nếu bạn bồn chồn cả 

ngày và tâm trí của bạn 
tràn ngập sự tức giận, 

căng thẳng, tham lam hoặc 
những suy nghĩ xấu, cơ thể bạn 
sẽ tạo ra các hóc-môn căng thẳng 
làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

2. Mục tiêu lành mạnh giúp tăng 
trưởng năng lượng
Khi một người sống không có mục 
đích, cái chết thường trở thành mục 
tiêu cuối cùng của họ; do đó sức khỏe 
tinh thần của họ bị ảnh hưởng. Hãy 
duy trì một thái độ tích cực, một tinh 
thần lạc quan, và làm việc để đạt một 
mục tiêu nho nhỏ nào đó. Bạn có thể 
ngăn ngừa chứng lão hóa sớm vì tế 
bào não được rèn luyện mỗi ngày. 

Bí mật
sức khoẻ và
trường thọ

QUA TẦN SỐ
NĂNG LƯỢNG

Tác hại
của rượu bia 
đối với thanh 

thiếu niên

ALL PHOTOS FROM SHUTTERSTOCK

Những người 
bị mắc bệnh vì 
trong nội tâm 
họ có suy nghĩ 

tiêu cực.
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một tác giả tên là Albert E Winship 
đã xuất bản cuốn sách có nhan 
đề Jukes-Edwards: A Study in 
Education and Heredity (Tạm dịch: 
Jukes-Edwards: Một nghiên cứu về 
giáo dục và di truyền).

Tác giả đã truy tìm sự phát triển 
của hai gia tộc suốt gần 200 năm và 
tổng hợp đầy đủ trong cuốn sách. 

Kết quả có thể tóm lược như sau:

Gia tộc Edwards
Trong cuốn sách này, tác giả cho 
biết đã tra cứu tìm hiểu đến 1,400 
hậu duệ của ông bà Edwards. Trong 
đó có: 100 giáo sư đại học, 14 hiệu 
trưởng trường đại học, 70 luật sư, 
30 quan toà, 60 bác sĩ, 60 nhà văn, 
300 mục sư, nhà thần học, 3 nhà lập 
pháp, 1 phó tổng thống.

Xin kê khai một vài danh tính: 
Cháu ngoại Aaron Burr là vị Phó 
Tổng Thống thứ ba của Hoa Kỳ 
phụ tá cho Tổng thống Thomas 
Jefferson, các nhà văn O.Henry và 
Robert Lowell, Đệ nhất Phu nhân 
Edith Roosevelt của Tổng thống Ted 
Roosevelt, các Viện trưởng Đại học 
Timothy Dwight, Jonathan Edwards 
Jr, và Merrill Edwards Gates, v.v..

Gia tộc Mark Jukes
Tác giả cũng tìm hiểu 1,200 hậu duệ 
của một “nhân vật phản diện” là 
người cùng thời với ông Jonathan 
Edwards, đó là ông Max Jukes người 
gốc Hà Lan ở New York. Trong đó 
có: 310 kẻ lưu manh, 130 người ngồi 
tù 13 năm trở lên, 7 người phạm tội 
giết người, 100 người nghiện rượu, 
60 kẻ trộm, 190 kỹ nữ, 20 thương 
nhân, trong đó có 10 người học 
kinh doanh trong tù.

Tại sao kết quả lại khác biệt lớn 
như thế giữa hai gia tộc? Mấu chốt 
quan trọng nằm ở gia tộc Edwards, 
gia tộc có được sức mạnh của tín 
ngưỡng. Họ đã ươm trồng nên hai 
hạt giống quan trọng và được truyền 
thừa qua nhiều thế hệ.

• Hạt giống thứ nhất: Hạt 
giống hướng thiện và yêu 
thương. Vì vậy gia tộc họ 
đã sản sinh ra nhiều bác 
sĩ, giáo sư và hiệu trưởng 
trường đại học.

• Hạt giống thứ hai: Hạt 
giống kính sợ. Những đứa 
trẻ chào đời trong gia tộc 
Edwards vĩnh viễn đều ghi 
nhớ ‘trên đầu ba thước có 
Thần linh’. Vì vậy, họ không 
dám làm những việc xấu 
xa tổn hại đến đạo đức như 
trộm cắp, lưu manh...

Trong khi đó gia tộc Jukes tập 
trung nhiều lưu manh, kẻ trộm và kỹ 
nữ. Bởi họ tin vào thuyết vô Thần, vậy 
nên trong việc giáo dục của gia đình 
họ cũng không tồn tại tín ngưỡng và 
tất nhiên thiếu đi sự kính sợ.

Một khi không có lòng kính sợ, 
không biết về “nhân quả”, con người 
ta có thể không việc ác nào mà không 
dám làm. Không được giáo dục lòng 
kính sợ, từ trong nội tâm của họ sẽ tự 
nhủ rằng: Ông trời là thứ gì, ta mới là 
to nhất, làm việc xấu nào có ai trừng 
phạt, có tiền là được rồi…

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP VIA GETTY IMAGES
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Tổng thống Donald 
Trump cầm trên tay 
cuốn Kinh Thánh 
khi đến thăm Nhà 
thờ St. John, đối 
diện Nhà Trắng ở 
Washington D.C. 
vào ngày 1/6/2020.

Hậu duệ của gia tộc Edwards: Đệ nhất Phu nhân 
Edith Roosevelt của Tổng thống Ted Roosevelt.
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Lần đầu tiên, nước Mỹ 
có Ngài làm tổng thống, 
người can đảm chiến 

đấu cho một cuộc sống 
tốt đẹp, người không 
ngại ngần phản đối 
cuộc đàn áp Cơ Đốc 
giáo khắp thế giới, 

người phát ngôn cho 
Chúa Jesus và quyền lợi 

của những công dân 
được tự do tín ngưỡng.

Đức Tổng Giám Mục
Carlo Maria Viganò

3. Nuôi dưỡng tình yêu thương và 
làm các việc thiện
Các chuyên gia về tâm thần học cho 
rằng những nghĩa cử thiện lương 
làm cho trái tim bạn tràn ngập niềm 
vui, triệt tiêu các hóc-môn gây căng 
thẳng, và tăng sản xuất các hóc-
môn có lợi.

4. Gia đình hòa ái
Một mối quan hệ hài hòa với những 
thành viên trong gia đình có khả 
năng giúp ngăn ngừa sự sản sinh 
hóc-môn căng thẳng. Đồng thời, khi 
nhu cầu tình cảm của bạn được đáp 
ứng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc 
bình yên.

SHUTTERSTOCK
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THANH XUÂN

Sử dụng máy tính, điện thoại 
hoặc những thiết bị thông 
minh đều phát ra bức xạ có 

hại cho cơ thể. Để chống lại bức xạ, 
chúng ta điều chỉnh chế độ ăn bằng 
thực phẩm để điều hòa cơ thể, hạn 
chế những ảnh hưởng không tốt 
cho cơ thể. 

1. Hạt mè đen
Tăng cường miễn dịch tế bào, chống 
bức xạ. Mè đen có tác dụng bổ thận, 
“Thận chủ xương tủy thông với não”, 
mối nguy hiểm từ các loại bức xạ 
khác nhau chủ yếu ảnh hưởng đến 
não và xương tủy, làm hệ miễn dịch 
bị tổn thương. Ăn nhiều thực phẩm 
bổ thận có thể tăng cường khả năng 
miễn dịch của tế bào cơ thể, có hiệu 
quả bảo vệ sức khoẻ.  

2. Tảo tía
Chống bức xạ đặc biệt tốt. Tảo tía 
giúp chống bức xạ, chống đột biến, 
chống oxy hóa nhờ chất selenium. 
Selenium là một nguyên tố vi lượng 
quan trọng, có thể tăng cường chức 
năng miễn dịch của cơ thể, bảo vệ 
sức khỏe. Ăn nhiều tảo tía giúp 
nâng cao khả năng chống bức xạ 
của cơ thể.

3. Ớt
Bảo vệ DNA của tế bào khỏi tác hại 
của bức xạ. Thức ăn cay như ớt là 

gia vị thường dùng, nhưng cũng là 
thực phẩm tự nhiên chống bức xạ. 
Ăn cay không chỉ giúp kích thích 
hệ miễn dịch cơ thể vận động, các 
gia vị như hạt tiêu, cà ri, gừng đều 
có thể bảo vệ DNA của tế bào, giúp 
tránh bị tổn thương vì bức xạ. Vì 
vậy, ăn cay thường xuyên giúp cơ 
thể khỏe mạnh hơn.

 
4. Rong biển
Có công dụng chống bức xạ. 
Nghiên cứu gần đây cho thấy, 
chiết xuất polysaccharide từ rong 
biển không chỉ tăng cường miễn 
dịch tế bào mà còn có tác dụng 
chống bức xạ.

5. Tỏi
Giảm tổn thương do bức xạ. Tỏi là 
một gia vị chúng ta thường dùng 
trong bữa ăn. Tỏi có nhiều selen, 
chất chống oxy hóa của tỏi tốt hơn 
cả nhân sâm. Vì vậy, ăn tỏi với mức 
độ vừa phải sẽ giúp giảm sự tác hại 
của bức xạ.

6. Đậu xanh
Giúp bài tiết chất độc trong cơ 
thể. Dân gian có câu “đậu xanh 
giải trăm độc”. Nghiên cứ u y học 
hiện đại cho thấy, đậu xanh giúp 
cơ thể bài tiết chất độc, đẩy 
nhanh sự trao đổi chất, có 
hiệu quả chống các loại 
ô nhiễm, bao gồm ô 
nhiễm điện từ.

7. Mộc nhĩ đen
Làm sạch dạ dày, ruột, chống bức 
xạ. Chất keo (colloid) trong mộc nhĩ 
đen có thể làm sạch bụi bẩn, các tạp 
chất và các chất phóng xạ mà cơ thể 
hấp thụ vào trong hệ tiêu hóa, gom 
chúng lại với nhau và thải ra ngoài, 
do đó có hiệu quả làm sạch dạ dày, 
ruột, chống bức xạ.

 
8. Cà chua
Giảm tổn thương bức xạ. Khảo sát 
khoa học phát hiện, người thường 
xuyên dùng cà chua và các chế 
phẩm từ cà chua giúp giảm tổn 
thương do bức xạ, do đó tỷ lệ tử 
vong vì bức xạ cũng thấp hơn. Thực 
nghiệm cho thấy, hàm lượng chất 
lycopene của cà chua giảm 31% đến 
46% sau thí nghiệm bức xạ, còn 
hàm lượng thành phần khác hầu 
như không thay đổi. Lycopene xâm 
nhập vào các gốc tự do trong cơ thể, 
tạo thành một màng chắn trên bề 
mặt da, có hiệu quả ngăn chặn bức 
xạ tia cực tím gây tổn thương da.

 
PHƯƠNG PHÁP NGĂN 
NGỪA BỨC XẠ MÁY TÍNH

1. Sử dụng máy tính hợp lý
Thiết bị hiển thị màn hình là phần 
chính gây bức xạ máy tính. Bức xạ 
mạnh nhất ở mặt sau, tiếp theo là 
hai bên trái và phải của màn hình, 
còn màn huỳnh quang bức xạ yếu 
nhất, vì vậy không tiếp giáp mặt sau 
của màn hình, chú ý đặt máy hợp lý 
trong môi trường văn phòng.

Sử dụng máy tính, tốt nhất nên 
bố trí tấm chắn vì những tụ điện rất 
dễ gây thương tổn thị lực.

Khi sử dụng máy tính chú ý điều 
chỉnh độ sáng màn hình vì độ sáng 
màn hình quá lớn thì bức xạ điện từ 
càng mạnh. Tuy nhiên cũng không 
nên quá tối làm mỏi mắt. Duy trì 
một khoảng cách thích hợp với màn 
hình. Khoảng cách tốt nhất là cách 
màn hình từ 1.5ft  trở lên. 

2. Chú ý đến môi trường
Trong phòng không để bừa bãi vật 
bằng kim loại, để tránh phản xạ của 
sóng điện từ máy tính, kết quả là gây 
bức xạ hai lần. Có thể đặt phía trước 
bàn máy tính một số cây trồng. Dù 
ít dù nhiều, cây xanh có chức năng 
hấp thụ chất phóng xạ, trong đó cây 
xương rồng có khả năng hấp thụ bức 
xạ máy tính mạnh.

Chú ý đến thông gió trong 
phòng. Màn hình máy tính có thể 
sinh ra chất gây ung thư được gọi 
là polybrominated diphenyl ethers 
và furan. Vì vậy, tốt nhất là đặt máy 
tính trong phòng có quạt thông 

gió, nếu không thì cần chú ý 
thường xuyên mở cửa sổ 

thông gió.

3. Bảo vệ mặt
Sau khi dùng máy 
tính hãy nhanh chóng 
rửa mặt bằng nước 

mát. Bởi vì mặt sẽ hấp 
thụ rất nhiều bức xạ hạt 

điện từ và bụi. Có thể sử dụng 
kem thoa hợp lý tùy theo da mặt 
của từng người.

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc 
da bổ sung cho sự thiếu chất của da. 
Sau khi chăm sóc da, có thể sử dụng 
thêm kem chống oxy hóa và kem 
chống nắng. Trong chừng mực nhất 
định cũng làm giảm bức xạ máy 
tính gây hại da mặt.

4. Chế độ ăn uống
Đối với người cuộc sống căng 
thẳng và bận rộn, cách đơn giản 
nhất là mỗi buổi sáng uống 2-3 
tách trà xanh, ăn một quả cam.

Vitamin C, vitamin E chứa 
trong trà xanh, đặc biệt là 
polyphenol trong trà có hoạt tính 
chống oxy hóa mạnh, có thể loại 
bỏ gốc tự do trong cơ thể, ngăn 
ngừa và điều trị bức xạ, tăng cường 
vai trò của hệ miễn dịch. Nếu bạn 
không quen uống trà xanh, trà cúc 
cũng có tác dụng tương tự.

Bên cạnh đó, người thường sử 
dụng máy tính có thể ăn một số 
thực phẩm có lợi cho mắt, như 
trứng gà, cá các loại, dầu gan cá, 
cà rốt, spinach, gan; trái cây và 
rau quả tươi giàu vitamin; nấm, 
mật ong, mộc nhĩ, rong biển, cam 
quýt, táo tàu… tăng sức đề kháng 
cho cơ thể.

Thực phẩm
chống bức xạ 
và phương pháp 
ngừa bức xạ
máy tính
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mà không lường hết được hậu họa. 
Rượu bia dẫn lối đến những tệ nạn 
xã hội khác, thân thể dần dần trở nên 
tàn tạ.

Người ta thấy rằng não bộ người 
vẫn đang phát triển cho đến cả 
những năm 20 tuổi. Nhiều nghiên 
cứu chỉ ra giai đoạn thanh thiếu 
niên cũng là lúc não bộ non yếu và 
dễ chịu tổn thương. Uống rượu ở độ 
tuổi này sẽ tác động đến sự phát triển 
của não bộ, ảnh hưởng đến cả cấu 
trúc cũng như chức năng não. 

Đối với sinh viên, nghiên cứu 
cho thấy 25% sinh viên Hoa Kỳ có 
báo cáo bỏ tiết học, tụt lại sau, kết 
quả kém, điểm thấp. Người ta cũng 
nhận thấy thanh thiếu niên uống 
rượu có nguy cơ teo một số bộ phận 
nhất định của não.

Thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy 
uống rượu bia là một yếu tố liên 
quan trong cái chết của 4,358 thanh 
thiếu niên dưới 21 tuổi, trong đó có 
hơn 1,500 người chết do tai nạn giao 
thông, hơn 1,200 người bị giết, 245 
người do ngộ độc rượu, ngã, chết 
cháy, chết đuối, còn lại là do tự tử.

Theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ, 
nếu bắt đầu uống rượu bia từ trước 
tuổi 15, thì về sau một người có thể 
phát sinh các vấn đề về sức khỏe cao 
gấp 5 lần những người đợi đến 21 
tuổi mới uống. Những hậu quả đó là: 
khả năng nghiện rượu cao gấp 4 lần, 
nguy cơ có hành vi bạo lực cao gấp 6 
lần, nguy cơ gây tai nạn giao thông 
cao gấp hơn 6 lần, gây chấn thương 
cao gấp gần 5 lần.

Rượu nhìn chung gây hại ở mọi 
lứa tuổi. Rượu làm tăng nguy cơ dẫn 
đến bảy loại ung thư: ung thư đường 
tiêu hóa, ung thư vú, ung thư thanh 
quản, ung thư vòm họng, ung thư 
miệng, ung thư gan, ung thư thực 
quản. Rượu gây nên các bệnh mãn 
tính như tăng huyết áp, bệnh tim, đột 
quỵ, xơ gan, các vấn đề về tiêu hóa.

Tại Việt Nam, thống kê về thực 
trạng uống rượu ở thanh thiếu niên 
cho thấy những con số đáng báo 
động. Một nghiên cứu năm 2013 
đối với riêng nhóm tuổi 13-17, là 
lứa tuổi đang đi học, cho thấy có tới 
33% học sinh nam và 18% học sinh 
nữ đã từng uống ít nhất một đơn vị 
cồn (unit of alcohol) trong 30 ngày. 
Trong số đó có 49% học sinh nam 
và 38% nữ uống ly đầu tiên khi chưa 
đến 14 tuổi, 31% học sinh nam và 
15% học sinh nữ đã từng uống đến 
mức say ít nhất một lần. 

Các con số thống kê đang khiến 
người ta phải giật mình. Luật định 
đã được ban hành, nhưng yếu tố 
quan trọng hơn cả vẫn là ở bản thân 
thanh thiếu niên và đặc biệt là các 
bậc phụ huynh. Trong khi vô vàn 
cám dỗ đang rình rập trẻ em thì vai 
trò của các bậc phụ huynh càng trở 
nên quan trọng.

Sự nghiêm khắc và tự lấy mình 
làm gương sẽ có ảnh hưởng rất lớn 
đến nhận thức của trẻ. Chỉ một chút 
sai lệch trong quan điểm như cho trẻ 
uống thử ngụm bia, chén rượu cũng 
có thể dẫn chủ nhân tương lai của 
đất nước đi lệch hướng.
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Tôn giáo và tín ngưỡng 
cho rằng trong mỗi 
người đều có con mắt 
thứ ba, nó chính là cửa 

sổ giao tiếp giữa con người với 
thế giới khác. Tuy vậy, những 
người khác vẫn luôn nghi ngờ sự 
tồn tại của con mắt thứ ba.

1. Người phụ nữ có khả 
năng nhìn khi bị bịt mắt ở 
Việt Nam
Chị Hoàng Thị Thiêm, sinh năm 
1970, sống tại Lương Sơn, Hòa 
Bình có thể nhắm mắt mà đọc rõ 
sách báo, bịt mắt mà đi lại như 
người bình thường, thậm chí 
chị có thể bịt mắt mà vẫn đi xe 
máy, không gặp bất cứ vấn đề gì.

Năm 2007, Trung tâm nghiên 
cứu tiềm năng con người đã tiến 
hành kiểm tra khả năng của chị 
trong nhiều tháng. Họ kết luận, 

khi bị bịt kín mắt, chị thực sự có 
khả năng nhìn mọi vật qua một 
điểm giao giữa hai lông mày mà 
trong nhân thể học người ta vẫn 
gọi là ấn đường. Không chỉ nhìn 
được các vật thể đặt phía trước 
mặt, chị còn có thể nhìn được 
các vật thể từ hai bên thái dương 
của mình.

Tháng 5/2015, một nhóm các 
nhà khoa học tại Viện Vật lý – 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam đã phối hợp cùng 
với Trung tâm nghiên cứu tiềm 
năng con người một lần nữa tiến 
hành kiểm tra với chị. 

Các nhà khoa học ở các nước 
như Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc 
đã mời chị sang để kiểm tra về 
“con mắt thứ ba” của chị. Khả 
năng của chị đều đã khiến họ 
kinh ngạc. Họ đều công nhận, sự 
tồn tại của con mắt thứ ba.

2. Cô gái có đôi mắt như 
máy chụp X-quang
Natasha Demkina sinh năm 
1987, là cô gái sống ở thành phố 
Saransk- Nga. Cô bé có thể mô tả 
các bộ phận trong cơ thể người 
và chỉ ra vị trí chính xác của 
từng bộ phận cho đến những vết 
thương của bất kỳ ai. Natasha có 
thể “siêu âm” từng nội tạng, xác 
định tình trạng bệnh tật cũng 
như nhận diện tế bào, vi khuẩn 
hoặc virus trong cơ thể.

Qua nhiều lần thử nghiệm 
và kiểm tra, các bác sĩ cho biết, 
những chẩn đoán của cô nhiều 
lúc còn chính xác hơn bác sĩ có 
trang thiết bị y tế tiên tiến hỗ trợ. 
Mặc dù cô bé có thể thấy được 
nội tạng của người khác nhưng 
Natasha lại không thể “siêu âm” 
cho chính mình.

Trong truyền thuyết, các vị 
danh y của Trung Hoa cổ đại đều 
có những khả năng siêu thường. 
Họ có thể nhìn thấu cơ thể người 
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Tháng 6/2002, trên một tảng đá 
lớn bị nứt vỡ ra tại Quý Châu, 
Trung Quốc, người ta kinh ngạc 
khi phát hiện ra 6 chữ “Trung 
Quốc Cộng sản đảng vong”. Điều 
làm các nhà nghiên cứu đau đầu 
là tảng đá và 6 chữ này có cùng 
niên đại vào 270 triệu năm trước.

Ngày 13/9, chương trình 
khám phá các hiện tượng siêu 

tự nhiên Disclose.tv của Đức 
đưa tin, tháng 6/2002, ở huyện 
Bình Đường tỉnh Quý Châu, 
phát hiện một tảng đá lớn lộ ra 
do một vụ sạt lở từ 500 trước. 
Điều kinh ngạc là trên đó có 6 
chữ lớn được viết ngay ngắn 
từ trái sang phải “Trung Quốc 
Cộng Sản Đảng Vong”. (Tiếng 
Trung: 中國共產党亡).

Viện khoa học Trung Quốc, 
Đại học Địa chất Trung Quốc, 

cũng như các học giả địa chất và 
học giả cổ sinh vật học của Khoa 
nghiên cứu Đại học Quốc gia 
Trung Quốc, sau khi giám định 
đều cho rằng “tàng tự thạch” 
này hoàn toàn không phải được 
khắc hay gia công bởi con người.

Các chuyên gia khẳng định, 
tảng đá màu xám này có niên đại 
270 triệu năm, 6 chữ trên tảng 
đá “Trung Quốc Cộng Sản Đảng 
Vong” cũng có cùng niên đại.

Disclose.tv cho biết: “Mỗi 
chữ lớn khoảng 1 mét vuông. 
Nếu theo cách viết của Trung 
Quốc cổ đại là từ phải sang 
trái, thì tảng đá này thật là 
khó tin”. Ngoài ra, 6 chữ này 
“Trung Quốc Cộng Sản Đảng 
Vong” được viết ngay ngắn 
bằng cả giản thể và phồn thể, 
chữ “Đảng” được viết hoàn 
toàn bằng giản thể, những chữ 
còn lại thì viết bằng phồn thể. 

Trong lịch sử, chữ giản thể chỉ 
xuất hiện ở Trung Quốc sau khi 
Đảng Cộng sản nắm quyền.

Các phương tiện truyền 
thông Trung Quốc đều tường 
thuật tin này, nhưng họ giấu chữ 
“vong” đi và chỉ đề cập rằng trên 
đó viết “Trung Quốc Cộng sản 
Đảng”. Tuy nhiên chữ “vong” 
có thể thấy rõ ràng trên ảnh của 
tờ Nhân dân Nhật báo và mạng 
Tân Hoa Xã.

Sáu chữ “Trung 
Quốc Cộng sản 
Đảng vong” in 
trên vé vào cửa 
công viên quốc 
gia tại Quý Châu.

Chị Hoàng Thị Thiêm trong khi bịt mắt vẫn có 
thể đọc được sách báo bình thường. (Ảnh chụp 
từ video phóng sự trong chương trình "Những 
chuyện lạ Việt Nam" của Đài truyền hình Việt 
Nam (VTV))

Cô gái Natasha Demkina (áo đỏ) trong một thí 
nghiệm về khả năng nhìn xuyên thấu cơ thể 
người. (Ảnh chụp màn hình từ youtube)

Nghiên cứu khoa học về ‘Con mắt thứ ba’-Phần 1:
Những con người có

năng lực đặc biệt

Tảng đá mang thông 
điệp bí ẩn có từ 270 
triệu năm trước

KHOA HỌC HUYỀN BÍ

KHÁM PHÁ KHOA HỌC

bằng thiên mục hay con mắt 
thứ ba. Ví dụ, Hoa Đà nhìn thấy 
một khối u trong não Tào Tháo 
và khuyên Tào Tháo mổ não để 
loại bỏ khối u. Nhưng Tào Tháo 
lại nghĩ rằng Hoa Đà muốn giết 
mình nên đã giam Hoa Đà trong 
ngục tới chết. Sau đó, Tào Tháo 
đã thực sự phát bệnh đau đầu 
mà chết. Theo các kinh sách cổ 
xưa, con mắt thứ ba nằm ở trước 
trán, hơi dịch lên trên và ở giữa 
hai hàng lông mày, nó có thể 
được mở ra thông qua việc thực 
hành các môn tu luyện.

3. Những người có khả năng 
nhìn xa hàng nghìn dặm
Năm 1995, CIA giải mật và chấp 
thuận công bố một số tài liệu tiết lộ 
về việc tham gia một chương trình 
bí mật có tên Stargate kéo dài 25 
năm. Ingo Swann, một người 
tham gia chương trình này có thể 
nhìn thấy được các vòng tròn đặc 
trưng bao quanh sao Mộc trước 
khi NASA chụp ảnh nó bằng tàu 
không gian Pioneer 10. Một số 
cá nhân cũng có thể nhìn được 
vật thể và con người ở các phòng 
riêng biệt và hoàn toàn bị ngăn 
cách  từ vị trí người quan sát.

Vào năm 2003, báo Washing-
ton Post có đưa tin, từ năm 1979 
đến năm 1989, trong cuộc chiến 
với các tổ chức khủng bố hoặc 
các chế độ bất đồng chính kiến, 
bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã sử 
dụng các nhà ngoại cảm có năng 
lực đặc biệt của con mắt thứ ba 
như Joe MacNonigle trong việc 
xác định nơi các con tin người 
Mỹ bị giam giữ, kho vũ khí hay 
bản doanh của thủ lĩnh của các 
tổ chức này. Các tài liệu do Wash-
ington Post thu được cho biết kết 
quả làm việc của các nhà ngoại 
cảm đều mang lại thành công 
cho các chiến dịch quân sự.

Không chỉ các trường hợp 
được đề cập bên trên, đã có hàng 
nghìn báo cáo và ghi nhận về 
các hiện tượng khác nhau của 
con mắt thứ ba khác  ở khắp nơi 
trên thế giới và thu hút được sự 
quan tâm lớn của mọi người.

Mặc dù hiểu biết của con 
người về con mắt thứ ba vẫn còn 
rất hạn chế, nhưng trước những 
hiện tượng và các thử nghiệm 
hết sức thực tại và rõ ràng như 
bên trên, chúng ta không thể 
phủ nhận sự tồn tại hết sức thực 
tế của chúng. Ngày nay, khoa 
học hiện đại đã công nhận rằng, 
phía trước tuyến tùng quả trong 
bộ não cũng có một cấu trúc 
giống y hệt con mắt người.

Trong số báo tới, chúng ta sẽ 
tìm hiểu kỹ hơn về tuyến tùng 
quả này.

MINGHUI.ORG

Hệ thần kinh của người 
chưa trưởng thành có đặc 
điểm là còn non yếu, dễ mất 
kiếm soát. Hệ quả là thanh 
thiếu niên khi say rượu rất 
dễ bị tai nạn giao thông, 
chết đuối, ngã, hay các 
hành vi bạo lực.

SHUTTERSTOCK

 Điều chỉnh
chế độ ăn có thể 
chống lại nguy cơ 

bức xạ từ việc
sử dụng máy

vi tính.
SHUTTERSTOCK
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370 người bị bắt 
trong ngày đầu 
áp dụng luật an 
ninh Hồng Kông
Tính đến 23 giờ đêm 1/7, 
cảnh sát cho biết đã bắt 
giữ khoảng 370 người, 
bao gồm 10 người nghi 
ngờ vi phạm luật an 
ninh vừa có hiệu lực.

Nhiều người xuống 
đường ở Hồng Kông ngày 1/7 để phản 
đối luật an ninh mới ban hành. Cảnh sát 
dùng hơi cay để giải tán biểu tình. Ngoài 
ra, một số nhà báo đã bị trúng vòi rồng và 
hơi cay trong lúc tác nghiệp. 

Bạch Ốc: Báo New York Times nên trả 
lại giải Pulitzer vì đưa quá nhiều tin giả
Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc - bà Kayleigh McEnany hôm 
30/6, kêu gọi New York Times nên trả lại giải thưởng danh 
giá Pulitzer mà họ được trao năm 2018 vì đưa quá nhiều fake 
news về TT Trump.

Mới đây, NYT đưa tin: TT Trump đã được cơ quan tình báo 
thông báo rằng, Nga đã trả tiền thưởng cho Taliban để giết 
binh lính Hoa Kỳ đồn trú tại Afghanistan. Tuy nhiên sau đó 
TT Trump đã phủ nhận việc này.

Chú rể lây virus Vũ Hán cho 
hơn 100 khách mời đám cưới
Chú rể là nam kỹ sư phần mềm 30 
tuổi có biểu hiện tiêu chảy và sốt cao 
ngay trước đám cưới tại thành phố 
Paliganj, bang Bihar, đông bắc Ấn 
Độ hồi trung tuần tháng 6. Gia đình 
sau khi cho anh uống thuốc giảm 
đau nhưng vẫn quyết tổ chức lễ cưới 
cùng hơn 360 khách mời.

Hai ngày sau lễ cưới, tình trạng 
của chú rể trở nên nghiêm trọng 
hơn và anh tử vong trên đường 
tới bệnh viện. Thi thể anh nhanh 
chóng được hỏa táng mà không xét 
nghiệm Covid-19.

Sau đó, những người có quan hệ 
gần gũi với chú rể đều được làm xét 
nghiệm hôm 19/6, kết quả có hơn 
100 người đã dương tính với virus 
corona, rất may cô dâu không nằm 
trong số những ca nhiễm này.

Úc sẽ tăng 186 tỷ
USD ngân sách cho 
quốc phòng
Trong 10 năm tới, Úc sẽ tăng 
186 tỷ USD cho quốc phòng, 
tăng 40% so với năm 2016, 
khi căng thẳng leo thang ở 
châu Á - Thái Bình Dương.

Phần lớn nguồn tiền sẽ 
dành cho không quân và 
hải quân, cũng như tăng 

cường số lượng vũ khí và dự trữ nhiên liệu. Khoảng 800 triệu 
USD sẽ được dùng để mua hỏa tiễn chống hạm tầm xa với tầm 
bắn 370 km.

Thủ tướng Morrison hôm 1/7 cho rằng Úc đang đối mặt với 
tình hình thế giới khó khăn nhất kể từ giai đoạn trước Thế 
chiến II. Ông không nhắc trực tiếp tới mối đe dọa từ Trung 
Cộng, nhưng chỉ ra nhiều khu vực đang xảy ra tranh chấp như 
dãy núi Himalaya, Biển Đông và biển Hoa Đông.

Canada cảnh báo công 
dân ở Hồng Kông
Canada hôm 1/7 cảnh báo công 
dân ở Hồng Kông rằng họ phải đối 
mặt nguy cơ "bị giam tùy tiện"  “có 
thể bị dẫn độ về đại lục" sau khi 
Trung Quốc thông qua luật an ninh 
với đặc khu.

Thông báo được chính phủ 
Canada đưa ra sau khi Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội Trung Quốc 
hôm qua thông qua luật an ninh 
Hồng Kông. Một ngày trước, Đài 
Loan cũng cảnh báo công dân của 
mình về “khả năng rủi ro” khi họ 
tới thăm Hồng Kông khi luật an 
ninh được áp dụng.

Trung Quốc siết chặt 4 
cơ quan truyền thông 
Mỹ để trả đũa Hoa Kỳ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Trung Cộng Triệu Lập 

Kiên hôm 1/7 cho biết 4 
hãng tin của Hoa Kỳ bao gồm 

AP, UPI, CBS và NPR phải báo 
cáo thông tin và kê khai tường 

tận bất cứ bất động sản nào họ đang sở 
hữu ở Trung Quốc trong vòng 7 ngày.

Ông Triệu cho biết hành động của 
Bắc Kinh là các biện pháp đối phó cần 
thiết chống lại sự ‘‘áp bức vô lý’’ với các 
tổ chức truyền thông Trung Quốc tại 
Hoa Kỳ.

Pakistan theo hùa với Trung 
Cộng, điều 20,000 binh đến 
biên giới gây áp lực cho Ấn Độ 
Tờ IndiaToday đưa tin, Pakistan gần đây 
đã điều động thêm 20,000 binh lính đến 
khu vực phía bắc Ladakh để liên minh 
với Trung Cộng trong xung đột biên giới 
với Ấn Độ.

Các nguồn tin cho biết Pakistan đang 
xem xét cơ hội hợp tác với Trung Cộng 
tạo thế gọng kìm gây áp lực cho Ấn Độ từ 
hai mặt trận đông và tây, mặt trận Paki-
stan ở vùng Kashmir và mặt trận Trung 
Quốc ở vùng Aksai Chin. 

TT Trump chỉ trích
New York sơn 'biểu tượng 
thù ghét' lên đại lộ
TT Trump hôm 1/7 gọi việc thành 
phố New York sơn dòng chữ 

"Người da đen đáng sống" (BLM) 
lên Đại lộ Số Năm ở New York là 

"biểu tượng của sự thù ghét".
Đại lộ Số 5 có các cửa hàng có 

uy tín và luôn được xếp vào một 
trong các đường phố mua sắm đắt 
nhất trên thế giới và là một trong 
những biểu tượng về sự giàu có 
của New York.

Ông Trump đăng Twitter: 
"Thành phố New York đã cắt giảm 
ngân sách của cảnh sát, nhưng 
thị trưởng New York đang lên kế 
hoạch sơn dòng chữ lớn, đắt tiền, 
màu vàng 'Người da đen đáng 
sống' lên Đại lộ thứ Năm, bôi xấu 
đại lộ sang trọng này".

Thị trưởng Washington ông 
Muriel Bowser tháng trước cũng 
đã ra lệnh sơn dòng chữ này chạy 
dọc theo đường 16 gần Tòa Bạch 
Ốc, và đổi tên một con phố gần đó 
thành "Black Lives Matter Plaza" 
để gửi thông điệp tới Tổng Thống. 
Nhiều nhà hoạt động chỉ trích 
động thái này, mô tả đó là biểu 
hiện vô nghĩa, không thực tế.

Anh 'mở cửa' đón 
hàng triệu người 
Hồng Kông

Thủ tướng Boris John-
son hôm 1/7 cho biết, 
Anh cho phép ba triệu 
người Hồng Kông, 
cùng thành viên gia 
đình của họ, đủ điều 
kiện nhận hộ chiếu hải 
ngoại Anh, định cư ở 

nước này và có cơ hội nhập tịch. Những 
người này sẽ được học tập và làm việc ở 
Anh trong 5 năm và có thể xin nhập tịch 
vào Anh nhưng sẽ không được bầu cử hay 
được hưởng trợ cấp xã hội.

Hàn Quốc kêu gọi Trump - Kim 
gặp mặt trước bầu cử ở Hoa Kỳ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 
30/6 kêu gọi TT Trump và Chủ tịch Triều 
Tiên Kim Jong-un nên gặp lại nhau 
trước cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào tháng 11.

“Các vấn đề về chương trình hạt nhân 
và lệnh trừng phạt sẽ phải được giải 
quyết qua đối thoại Hoa Kỳ-Triều", quan 
chức Hàn Quốc dẫn lại lời Tổng thống 
Moon Jae-in, thêm rằng Seoul đã truyền 
đạt lại quan điểm tới Washington và các 
quan chức đang nỗ lực thúc đẩy.

CÁC BỨC ẢNH TỪ  GETTY IMAGES; REUTERS; AP; THE EPOCH TIMES
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