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CDC ủng hộ
việc mở cửa 
lại trường học
ISABEL VAN BRUGEN  |  THE EPOCH TIMES

HOA KỲ

Các cuộc tập trận 
của Hoa Kỳ ở Thái 
Bình Dương đang 
ở mức kỷ lục
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Trong chuyến công du 2 
ngày tới London, Ngoại 
trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo đã kêu gọi tất 

cả các nước dân chủ trên thế giới 
xây dựng một liên minh để đẩy lùi 
mối đe dọa từ Trung Cộng.

Ngoại trưởng Pompeo đã có 
cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh 
Boris Johnson và Ngoại trưởng 
Dominic Raab về một loạt các vấn 
đề liên quan đến Trung Quốc, bao 
gồm Luật An ninh Quốc gia Hồng 
Kông, công ty viễn thông khổng 
lồ Huawei của Trung Quốc và 

đại dịch toàn cầu do virus Trung 
Cộng gây ra.

Trong một cuộc họp báo chung 
với Ngoại trưởng Anh Raab, Ngoại 
trưởng Pompeo đã mở đầu bằng 
lời chia buồn tới người dân nước 
Anh vì những mất mát của họ 
trong đại dịch mà ông cho rằng “lẽ 
ra đã có thể phòng ngừa được”.

“Việc Bắc Kinh xuất khẩu thảm 
họa này ra thế giới vì lợi ích riêng 
là một hành động đáng hổ thẹn”, 
ông Pompeo nhận định. “Thay vì 
giúp đỡ thế giới, Tổng Bí thư Tập 
Cận Bình đã cho cả thế giới thấy rõ 
bộ mặt thật của Trung Cộng”.

Ngoại trưởng Pompeo cũng đã 

khen ngợi Anh Quốc vì “các phản 
ứng có nguyên tắc” của nước này 
đối với những thách thức của 
chính quyền Bắc Kinh như Luật 
An ninh Quốc gia Hồng Kông, 
đồng thời ca ngợi quyết định loại 
bỏ Huawei ra khỏi hệ thống mạng 
5G của họ.

Trước đó, hôm 14/7, Thủ tướng 
Boris Johnson đã thông báo rằng 
Vương quốc Anh sẽ cấm Huawei 
tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
viễn thông của nước này vào cuối 
năm 2020, và loại bỏ toàn bộ 
trang thiết bị hiện có của Huawei 
ra khỏi mạng 5G vào năm 2027.

Ngoại trưởng Pompeo
kêu gọi liên minh toàn cầu

đẩy lùi Trung Cộng

MỸ - TRUNG

HY VỌNG

Những sự việc được phơi bày 
công khai trên mặt báo về việc 
“làm nghèo đất nước”, quả thực 
mới chỉ là những việc như mua 
máy móc cũ của Trung Quốc, 
xây hàng chục tượng đài, đi xe 
sang, tiêu xài của công lãng phí, 
đi nước ngoài bằng tiền ngân 
sách…, nhưng việc làm thất thoát 
hàng nghìn tỷ đồng từ ngân hàng 
BIDV, là nguồn vốn để phát triển 
kinh tế, thì mới đích thực là việc 
“làm nghèo đất nước” rất đáng 
quan tâm.

Thời gian qua dư luận rất chú 
ý về việc Tòa án Hà Nội sẽ xét xử 
đại án tại Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây 
là một trong 10 đại án sẽ được xét 
xử trong năm 2020 này, với kỳ 
vọng bớt được việc làm nghèo 
đất nước. Tuy nhiên ngày 16/7 
Tòa án Hà Nội đã trả lại hồ sơ vụ 
án để điều tra bổ sung.

Án này có 12 bị cáo, đứng đầu 

Việt Nam:
Lại thêm một 
quy trình làm 
nghèo đất 
nước

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Lãnh đạo Trung Cộng rửa 
lượng tiền 10 nghìn tỷ USD ra 
nước ngoài như thế nào?

TRUNG QUỐC
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Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tại Tòa nhà Lancaster, London, ngày 21/7/2020.
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Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ 
Mark Esper cho biết Hải quân 
Hoa Kỳ "không tìm kiếm xung 
đột", vì họ chỉ tăng các hoạt động 
trong khuôn khổ "Tự do Hàng 
hải" ở Biển Đông; đồng thời ông 
hy vọng sẽ đến thăm người đồng 
cấp của mình ở Trung Quốc vào 
cuối năm nay.
Tiếp theo trang 19

LÝ TỊNH

Theo số liệu mà Global Finan-
cial Integrity, GFI đăng trên 
tạp chí kinh tế nổi tiếng nhất 
nước Anh, Economist, ngày 
27/10/2012, để suy luận rằng 
trong 20 năm vừa qua, ước 
chừng Trung Cộng đã chuyển 
một lượng tiền khổng lồ khoảng 
10 nghìn tỷ USD ra nước ngoài.

Phương pháp của tổ chức GFI 
dùng để điều tra số tiền được 
Trung Cộng rửa là so sánh tổng 

số lượng hàng hóa xuất nhập 
khẩu do Trung Quốc công bố với 
tổng số lượng hàng hóa xuất nhập 
khẩu với Trung Quốc do các 
nước khác công bố. Nếu mọi việc 
diễn ra đúng quy tắc, thì hai con 
số này phải tương đương,  nhưng 
họ đã phát hiện có sự chênh lệch 
khổng lồ.

Phương pháp rửa tiền này 
đ ược gọi là làm sai lệch giá hóa 
đơn. Ví dụ: tôi đã mua một thứ 
gì đó, phải trả 1,000 USD, khi 
Tiếp theo trang 17

Ngày 23/7, CDC đã phát hành một 
phiên bản mới hướng dẫn về virus 
Trung Cộng cho các trường học, 
nhằm ủng hộ mạnh mẽ việc quay 
trở lại lớp học vào mùa Thu này.

Các hướng dẫn cập nhật, được 
công bố vào hôm thứ Năm ngày 
23/7, lưu ý “tầm quan trọng của 
việc mở cửa lại trường học tại Hoa 
Kỳ vào mùa Thu năm nay”, và bao 
gồm danh sách rà soát các yêu 
cầu dành cho phụ huynh để giúp 
họ xác định có nên cho con đến 
Tiếp theo trang 3
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Ngày 22/7, Tòa Bạch Ốc đã 
thông qua dự luật bảo tồn các 
khu vực công cộng có tên “The 
Great American Outdoors 
Act”, với số phiếu 310-107, và 
Tổng thống Donald Trump đã 
cam kết sẽ ký đạo luật này.

Trong vòng 5 năm tới, sẽ 
cần tới hơn 9 tỷ USD cho khối 
lượng công việc khổng lồ tồn 
đọng của quốc gia trong việc 
bảo trì đường xá, cơ sở vật chất, 
v.v... The Great American Out-
doors Act sẽ tài trợ hoàn toàn 
và vĩnh viễn cho Quỹ bảo tồn 
Đất và Nước (Land and Water 
Conservation Fund).

Đạo luật này có sự ủng hộ 
của lưỡng đảng và được Quốc 
hội thông qua mà không gặp 
bất kỳ trở ngại nào. Tháng 
3 năm nay, Thượng nghị sĩ 
Cory Gardner (Cộng hòa-
Colorado), người bảo trợ cho 
dự luật, đã thương lượng để có 
được sự ủng hộ của TT Trump 
và Lãnh đạo đa số Thượng 
viện Mitch McConnell (Cộng 
hòa-Kentucky).

“Bằng việc sắp xếp và sửa 
chữa các khu đất công cộng và 
Công viên Quốc gia, chúng ta 
không chỉ có cơ hội cải thiện 
đường xá, đường mòn, khu 
cắm trại, và trung tâm du lịch 
dành cho các thế hệ sau, mà 
còn tạo ra hàng ngàn việc làm 
ở Colorado và trên toàn quốc 
tại thời điểm đất nước chúng 
ta cần nhất”, ông Gardner phát 
biểu trong một tuyên bố.

Hôm 22/7, Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi (Dân chủ-Cal-
ifornia) đã phát biểu trước 
Quốc hội để tôn vinh đạo luật 
này như một chiến thắng dành 
cho việc bảo tồn.

“Với tư cách là một công 
dân bang California, công dân 
Hoa Kỳ, và là Chủ tịch Hạ viện, 
tôi tự hào ủng hộ The Great 
American Outdoors Act; đây 
là một trong những dự luật bảo 
tồn đất công quan trọng nhất 
trong nhiều thập kỷ”.

“Bằng việc thông qua đạo 
luật này, Quốc hội bảo đảm 
rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện các 
cam kết bảo tồn bằng việc tài 
trợ vĩnh viễn cho Quỹ Bảo tồn 

Đất và Nước ở mức độ được 
hứa hẹn”, bà Nancy nói trong 
bài phát biểu.

“Sau hơn 55 năm, Quỹ Bảo 
tồn Đất và Nước đã cung cấp 
hơn 17 tỷ USD tài trợ cho hơn 
40,000 sáng kiến giải trí và bảo 
tồn ở từng quận hạt khắp cả 
nước, đang xây dựng và bảo vệ 
các cảnh quan mang tính biểu 
tượng của Hoa Kỳ như Grand 
Canyon, và các di tích lịch sử 
như Công viên Lịch sử Quốc 
gia Martin Luther King Jr.”, bà 
Pelosi nói thêm.

Nhiều nhóm bảo tồn và 
giải trí ngoài trời cũng hoan 
nghênh dự luật này.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn 
Thiên nhiên đã viết trên Twit-
ter , “Đây là một thắng lợi lớn! 
Quốc hội đã thông qua The 
Great American Outdoors Act. 
Dự luật này của lưỡng Đảng 
bảo đảm nguồn tài trợ dài hạn 
cho các công viên quốc gia và 
khu bảo tồn động vật hoang dã 
của chúng ta thông qua Quỹ 
Bảo tồn Đất và Nước. LWCF rất 
cần thiết trong việc bảo vệ các 
vùng đất công và khu giải trí 
ngoài trời”.

Thượng viện đã thông qua 
dự luật vào cuối tháng 6, và Tòa 
Bạch Ốc cũng ủng hộ mạnh mẽ 
dự luật này một tháng sau đó.

Ông Gardner nói, “Tôi hoan 
nghênh Hạ viện vì đã hành 
động nhanh chóng đối với 
việc lập pháp mang tính lịch 
sử này, và tôi mong chờ Tổng 
thống ký nó thành luật”.

Dự luật của ông Gardner có 
khả năng trở thành luật chính 
thức vì hồi tháng 3/2019, TT 
Trump đã hứa là sẽ ký.

TT Trump đã viết trên 
Twitter: “Tôi đang kêu gọi 
Quốc hội gửi cho tôi một Dự 
luật tài trợ hoàn toàn và vĩnh 
viễn cho LWCF, đồng thời 
khôi phục Công viên Quốc 
gia của chúng ta. Khi tôi ký 
nó thành luật, đây sẽ là một 
việc mang tính LỊCH SỬ cho 
những vùng đất tươi đẹp của 
chúng ta. Tất cả là nhờ TNS 
Cory Gardner và TNS Steve 
Daines, hai nhà Lãnh đạo Bảo 
thủ Vĩ đại”.

 
Hữu Xuân biên dịch

trường duy trì việc học trực tiếp 
trên lớp hay không.

Hướng dẫn này xuất hiện sau 
khi TT Donald Trump chỉ trích 
hướng dẫn trước đây của CDC 
quá cứng nhắc khi ông thúc đẩy 
việc mở cửa trường học trở lại. 
Tổng thống đã xem việc mở cửa 
trường học là ưu tiên chính khi 
ông tìm cách khởi động lại nền 
kinh tế.

Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rob-
ert R. Redfield, phát biểu trong 
một tuyên bố rằng, “Một điều 
rất quan trọng đối với sức khỏe 
cộng đồng của chúng ta là mở 
cửa trường học vào mùa Thu 
này. Các tài liệu CDC phát hành 
hôm nay sẽ giúp phụ huynh, 
giáo viên, và người quản lý đưa 
ra các quyết định thiết thực, tập 
trung vào sự an toàn khi năm 
học mới bắt đầu”.

“Việc đóng cửa trường học 
đã phá vỡ nếp sống bình thường 
của trẻ em và phụ huynh, đồng 
thời gây ra những hậu quả sức 
khỏe tiêu cực đối với giới trẻ của 
chúng ta”, ông nói thêm. “CDC 

được chuẩn bị để hợp tác với các 
trường từ mẫu giáo - lớp 12 nhằm 
mở cửa lại trường học một cách 
an toàn, trong khi bảo vệ những 
người dễ bị tổn thương nhất”.

CDC cho biết, dựa trên “bằng 
chứng tốt nhất hiện có”, virus 
Trung Cộng có nguy cơ tương 
đối thấp đối với trẻ em trong độ 
tuổi đến trường.

“Dường như trẻ em có nguy 
cơ nhiễm virus Trung Cộng 
thấp hơn so với người lớn”, 
hướng dẫn nêu rõ.

Trích dẫn số liệu thu thập 
được, cơ quan này cho biết kể 
từ ngày 17/7, trẻ em và thanh 
thiếu niên dưới 18 tuổi ở Hoa Kỳ 
chiếm dưới 7% các trường hợp 
nhiễm virus Trung Cộng, và ít 
hơn 0.1% ca tử vong liên quan 
đến virus này.

Hơn nữa, CDC cho biết, có 
rất ít báo cáo về việc trẻ em là 
“nguồn lây nhiễm chính” virus 
Trung Cộng ở trường học hoặc 
trong cộng đồng.

“Không có gì là tuyệt đối, 
nhưng các bằng chứng hiện có 
cho chúng ta lý do để tin rằng 
việc học trực tiếp trên lớp mang 

lại lợi ích tốt nhất cho học sinh, 
đặc biệt trong bối cảnh các biện 
pháp phòng ngừa tương tự như 
các biện pháp được áp dụng tại 
những nơi làm việc thiết yếu”, 
CDC cho biết.

Các hướng dẫn cập nhật 
nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc học trực tiếp trên lớp 
và những tác động bất lợi trong 
việc đóng cửa trường học đối 
với trẻ em.

Cơ quan này cho biết, “nó 
có thể dẫn đến việc thất học 
nghiêm trọng, và sự cần thiết 
của việc học trực tiếp trên lớp 
là đặc biệt quan trọng đối với 
những học sinh có hành vi 
xung động cao”.

CDC kêu gọi lãnh đạo các 
trường học làm việc với các 
quan chức địa phương để đưa 
ra quyết định về việc khai 
trường vào mùa Thu tới, dựa 
vào tỷ lệ lây nhiễm virus trong 
khu vực. CDC đặt ra một loạt 
các biện pháp tùy thuộc vào 
mức độ lây lan ở từng khu 
vực. Nếu có sự lây nhiễm tối 
thiểu hoặc vừa phải, thì CDC 
khuyến nghị thực hiện giãn 
cách xã hội, đeo khẩu trang, 
và tăng cường vệ sinh.

Tuy nhiên, ở những khu 
vực có sự lây nhiễm đáng kể và 
không kiểm soát được, thì việc 
đóng cửa trường học là một “sự 

cân nhắc quan trọng”.
“Cần phải có kế hoạch 

cho việc học trực tuyến trong 
trường hợp đóng cửa trường 
học”, theo CDC.

Một số quận hạt lớn nhất 
quốc gia đã từ chối việc mở cửa 
trường học trở lại. Các quận 
Los Angeles và San Diego có kế 
hoạch duy trì các lớp học trực 
tuyến vào mùa thu này, trong 
khi các trường học ở thành phố 
New York có kế hoạch kết hợp 
giữa giảng dạy trực tuyến và 
trực tiếp trên lớp.

CDC cho biết, “Bằng chứng 

tốt nhất hiện có từ các quốc gia 
đã mở cửa trường học cho thấy 
virus Trung Cộng có nguy cơ 
thấp đối với trẻ em trong độ tuổi 
đến trường. Việc mở cửa trường 
học trở lại tạo ra cơ hội đầu tư 
vào giáo dục, sự thịnh vượng và 
tương lai của một trong những 
tài sản lớn nhất của Hoa Kỳ, 
chính là con cái chúng ta, trong 
khi vẫn thực hiện mọi biện pháp 
phòng ngừa để bảo vệ học sinh, 
giáo viên, nhân viên và gia đình 
của họ”.

An Nam biên dịch

IVAN PENTCHOUKOV  |  THE EPOCH TIMES

Người đứng đầu cơ quan phản 
gián Hoa Kỳ, ông William 
Evanina, cho biết Trung Cộng, 
Nga, và Iran đang nỗ lực phá rối 
tiến trình bầu cử năm 2020 của 
Hoa Kỳ.

“Vào thời điểm này, chúng 
tôi chủ yếu quan tâm đến 
Trung Cộng, Nga, và Iran, mặc 
dù các quốc gia, cá nhân, hay 
tổ chức phi chính phủ khác 
cũng có thể gây tổn hại đến tiến 
trình bầu cử của chúng ta”, ông 
William Evanina, giám đốc 
Trung tâm Phản gián và An 
ninh quốc gia (NCSC) cho biết 
trong một tuyên bố gần đây.

NCSC dẫn đầu công tác 
phản gián của chính phủ Hoa 
Kỳ như là một phần của Văn 
phòng Giám đốc Tình báo 
Quốc gia.

Ông Evanina đặt Trung 
Cộng lên đầu danh sách các 
mối đe dọa, lưu ý rằng Bắc 
Kinh đang tăng cường các nỗ 
lực gây ảnh hưởng lên chính 
sách của Hoa Kỳ, gây áp lực lên 
các chính trị gia, và phản bác 
các chỉ trích về Trung Cộng.

“Bắc Kinh nhận thấy rằng 
những nỗ lực của họ có thể ảnh 
hưởng đến cuộc bầu cử tổng 
thống”, ông Evanina nói.

Theo nhận định của ông 
Evanina, Nga đang sử dụng các 
cạm bẫy Internet, và các cổng 
liên kết Proxy khác để truyền 
bá các thông tin sai lệch và làm 
suy giảm độ tin cậy trong cuộc 
bầu cử. Chiến lược này là một 
sự lặp lại của chiến dịch gây 
ảnh hưởng đến truyền thông 
xã hội được cho là do Mạc Tư 
Khoa chủ mưu trong cuộc bầu 

cử vào năm 2016.
“Mục tiêu dai dẳng của Nga 

là làm suy yếu nước Mỹ và hạ 
thấp vai trò toàn cầu của chúng 
ta", ông Evanina nói.

Iran cũng đang lan truyền 
thông tin sai lệch trên các 
phương tiện truyền thông xã 
hội; đồng thời quan tâm tới 
việc lặp lại các nội dung chống 
phá Hoa Kỳ.

Ông Evanina nói, “Công 
chúng Hoa Kỳ có vai trò trong 
việc bảo đảm an toàn cho cuộc 
bầu cử, đặc biệt trong việc duy 
trì sự cảnh giác đối với ảnh 
hưởng từ các thế lực nước 
ngoài. Ở mức độ cơ bản nhất, 
chúng tôi khuyến khích công 
dân Hoa Kỳ tiếp nhận thông 
tin một cách lý trí, kiểm tra 
kỹ nguồn tin trước khi đăng 
lại chúng hoặc lan truyền các 
thông điệp, thực hiện tốt việc 
làm sạch không gian mạng 
(cyber hygiene) và thông hiểu 
truyền thông (media literacy), 
báo cáo các hoạt động đáng 
ngờ liên quan đến cuộc bầu cử 
cho chính quyền”.

Các quan chức Hoa Kỳ 
thường xuyên lên tiếng rằng 
Trung Cộng, Nga, Iran, và Bắc 
Hàn là những căn nguyên 
chính gây rối cuộc bầu cử.

Ông Evanina đưa ra tuyên 
bố này khi chỉ còn hơn 3 tháng 
nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử 
năm 2020 tại Hoa Kỳ, dự kiến 
tổ chức vào ngày 3/11 sắp tới.

Hệ thống bầu cử ở Hoa Kỳ 
có khả năng đặc biệt chống 
lại sự can thiệp từ nước ngoài, 
một phần do các hệ thống đa 
dạng được sử dụng ở mỗi tiểu 
bang. Ông Evanina nói rằng 
việc kiểm tra và kiểm toán sau 

bầu cử ở cấp tiểu bang khiến 
cho các đối thủ nước ngoài 
gần như không thể phá vỡ tiến 
trình bầu cử trên diện rộng, 
hoặc thay đổi số phiếu bầu mà 
không bị phát hiện.

Trước cuộc bầu cử năm 
2018, TT Donald Trump đã 
ban hành lệnh điều hành chỉ 
đạo các cơ quan thực thi pháp 
luật và tình báo Hoa Kỳ tiến 
hành đánh giá sau bầu cử, để 
xác định xem các đối thủ nước 
ngoài có can thiệp hay cố gắng 
can thiệp vào cuộc bầu cử hay 
không. Các tổ chức nước ngoài 
bị phát hiện là cố gắng can 
thiệp hoặc đã can thiệp vào 
cuộc bầu cử sẽ bị trừng phạt.

Vào tháng 1/2017, ba cơ 
quan tình báo đã đánh giá rằng 
Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 
tổng thống năm 2016 với mục 
tiêu hạ bệ bà Hillary Clinton 
và giúp đỡ ông Donald Trump. 
Bản Đánh giá Cộng đồng Tình 
báo bao gồm một phụ lục được 
phân loại kèm một bản tóm tắt 
về tập hồ sơ Steele, vốn bị mang 
tiếng xấu và hiện đang bị mất uy 
tín. Steele là bộ tài liệu do một 
cựu sĩ quan tình báo Anh biên 
soạn, mà khách hàng sau cùng 
là chiến dịch tranh cử tổng 
thống của bà Hillary Clinton.

Hữu Xuân biên dịch

REUTERS

Ngày 24/7, Hoa Kỳ ghi nhận 
1,019 trường hợp tử vong do 
virus Vũ Hán đã được xác nhận 
trên toàn quốc, có 1,140 ca 
tử vong ngày 23/7, 1,135 ca tử 
vong ngày 22/7, và 1,141 ca tử 
vong ngày 21/7. 

Tổng số ca nhiễm mới trên 
khắp Hoa Kỳ đã tăng ít nhất 
68,800 ca vào thứ Sáu ngày 
24/7, nâng tổng số ca nhiễm 
virus Vũ Hán ở Hoa Kỳ lên hơn 
4 triệu.

Một cố vấn hàng đầu về đại 
dịch của Tòa Bạch Ốc nói rằng 
bà nhìn thấy điều tồi tệ nhất có 
thể đã qua đi, tại các bang miền 
Nam và miền Tây bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi dịch bệnh.

Những con số đáng lo ngại 
phần lớn là do sự gia tăng các 
bệnh truyền nhiễm ở Arizona, 
California, Florida, và Texas.

TT Donald Trump đã thúc 
đẩy các trường học mở cửa trở 
lại. Ông nói rằng điều đó rất 
quan trọng đối với sức khỏe 
tinh thần, tình cảm của trẻ em 
và khả năng làm việc của cha 
mẹ chúng.

Việc đóng cửa kinh doanh 
và yêu cầu “ở yên tại nhà” do 
các thống đốc và quan chức địa 
phương áp đặt đã gây thiệt hại 
nặng nề cho nền kinh tế quốc 
gia và khiến hàng triệu người 
Mỹ mất việc làm.

‘Lựa Chọn Tồi’
CDC đã đưa ra lời kêu gọi mở lại 
trường học trong một tuyên bố 
được đăng trên trang web của 
mình, trong đó liệt kê những 
lợi ích của việc đi học và cách 
giảm thiểu rủi ro về sức khỏe, 
mặc dù cơ quan này nói rằng sẽ 
có những ngoại lệ cần phải chú 
trọng tại các “điểm nóng” virus.

Hướng dẫn không kèm theo 
chế tài pháp luật và không rõ nó 
có ảnh hưởng quan trọng thế 
nào đối với các học khu. Hầu hết 
các hiệp hội giáo viên ở một vài 
tiểu bang và thành phố bị ảnh 
hưởng chính trị đặc biệt bởi 
Đảng Dân chủ đã chống đối việc 
mở cửa trường học trở lại.

Các hướng dẫn này “được đưa 
ra với mục đích giúp tạo điều 
kiện thuận lợi, như đã đề cập 

trước đó, về việc mở lại toàn bộ 
trường học để học tập trực tiếp 
trên lớp”, Tiến sĩ Robert Redfield, 
giám đốc CDC, cho biết.

Mặc dù nguy cơ nhiễm virus 
Vũ Hán được xem là tương đối 
thấp đối với trẻ em, tuy nhiên 
vẫn có lo ngại rằng virus này có 
thể lây nhiễm cho các giáo viên 
và nhân viên khác.

Các trường học trên toàn 
quốc đang mở cửa vào những 
ngày khác nhau, với các phương 
thức giảng dạy khác nhau như 
học trực tuyến, học trực tiếp 
trên lớp hoặc kết hợp cả hai, và 
có những dự kiến khác nhau về 
thời gian mỗi giai đoạn sẽ kéo 
dài bao lâu.

Thẩm phán quận Harris 
Lina Hidalgo cho biết các 
lớp học trực tiếp tại trường ở 
Houston, nơi bị virus Vũ Hán 
tấn công rất mạnh trong những 
tuần gần đây, đã bị trì hoãn ít 

nhất là tới ngày 8/9.
Hôm 24/7, bang New Jersey 

đã ban hành các hướng dẫn 
cho phép phụ huynh lựa chọn 
học tập trực tuyến toàn phần 
sau khi nhận được phản hồi từ 
những người “muốn có tiếng 
nói áp đảo hơn trong tiến trình 
ra quyết định”.

Cô Heather Mellet, 42 tuổi, 
có hai con học trong hệ thống 
trường công lập quận Cam ở 
bang Florida, nơi các lớp học sẽ 
bắt đầu vào ngày 24/8, nói rằng 
phụ huynh có thể chọn học trực 
tuyến, học trực tiếp hoặc kết 
hợp cả hai hình thức.

Cô Mellet đang giữ cả hai 
con ở nhà và chỉ chọn học 
trực tuyến.

“Chúng tôi đã chọn thứ tốt 
nhất trong những điều tồi tệ 
nhất”, cô nói.

An Nam biên dịch
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Hoa Kỳ: Tình hình dịch virus Vũ Hán 
trước thềm năm học mới

CDC ủng hộ việc mở cửa 
lại trường học

Trung Cộng, Nga, 
Iran với mục tiêu 
gây rối cuộc bầu cử 
2020 tại Hoa Kỳ

Dự luật bảo tồn khu vực công 
cộng đã sẵn sàng phê chuẩn

Tiếp theo từ trang 1

Một cậu bé đang làm bài tập về nhà. Ảnh chụp ngày 5/4/2020.

Tổng thống Donald Trump đứng cạnh bản đồ dịch bệnh virus Trung Cộng khi ông phát biểu về kế 
hoạch mở lại trường học tại Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 23/7/2020. 

REUTERS/LUCY NICHOLSON

Thung lũng 
Yosemite tọa lạc 
ở Công viên quốc 
gia Yosemite, 
California, vào 
ngày 30/3/2019.

Binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) diễu 
hành bên cạnh lối vào Tử Cấm Thành trong lễ khai mạc 

Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 
(CPPCC) tại Bắc Kinh vào ngày 21/5/2020.

Một gia đình đang khử trùng tay ở Sở thú Quốc gia vừa mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch COVID-19, tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 24/7/2020. 

KEVIN LAMARQUE/REUTERS

JONATHAN ERNST/REUTERS
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Thống đốc 
Newsom mua 
thêm 420 triệu 
khẩu trang từ 
công ty Trung 
Quốc

SIMON VEAZEY  |  THE EPOCH TIMES

PS là một hệ thống các vệ tinh được ví 
như đồng hồ nguyên tử. Cứ sau 11 giờ 
58 phút bay quanh một vòng địa cầu, 
GPS lại đồng bộ hóa các hệ thống điện 
tử của nhân loại, điều tiết việc bơm 
dầu vào các ống dẫn, lưu thông tiền tại 
các máy ATM, và tên lửa hành trình 
khóa mục tiêu.

Từ lâu đã được xem là nhược điểm 
chí mạng như gót chân Achille, hệ 
thống định vị vệ tinh ngày càng trở 
nên quan trọng trong bài toán chiến 
lược địa lý với Nga, và đối với Trung 
Quốc còn hơn thế nữa.

Trong nhiều thập kỷ, chỉ có hệ 
thống GPS của Hoa Kỳ và GNSS của 
Nga, vốn được phóng trong thời kỳ 
Chiến tranh Lạnh, là những hệ thống 
toàn cầu duy nhất.

Ngày 23/6, điều đó đã thay đổi 
khi vệ tinh cuối cùng trong hệ thống 
BeiDou (Bắc Đẩu) của Trung Quốc đi 
vào quỹ đạo. Châu Âu cũng dự kiến 
hoàn thành hệ thống cạnh tranh riêng 
mang tên Galileo trong năm nay.

BeiDou sẽ làm tăng ưu thế cơ sở 
hạ tầng của chính sách đối ngoại 
“Sáng kiến Vành đai và Con đường” 
của Trung Cộng. Giống như các hệ 
thống dẫn đường khác, BeiDou cung 
cấp la bàn và bản đồ kỹ thuật số cho 
hệ thống định vị mục tiêu quân sự 
của Quân đội Giải phóng Nhân dân 
(People's Liberation Army - PLA).

Trong khi đó, hệ thống GPS của 
Hoa Kỳ cần phải được nâng cấp do 
ngày càng nhiều tắc nghẽn gây nhiễu 
và tấn công phá hoại.

Chỉ một tuần sau khi BeiDou hoàn 
thành, Ủy ban Các Hoạt Động Vũ 
trang Thượng viện Hoa Kỳ đã đề nghị 
luật thay thế hệ thống GPS của Hoa Kỳ 
trong vòng ba năm tới. Đề xuất này lặp 
lại mối lo ngại trong cộng đồng quốc 
phòng rằng việc nâng cấp chống gây 
nhiễu theo lịch trình lên GPS-GPS III 
- sẽ không đủ sức bảo vệ hệ thống đối 
với các mối đe dọa ngày càng tăng.

Chỉ là vấn đề thời gian
"BeiDou đặt ra những thách thức cả 
về quân sự lẫn thương mại - chính 
trị cho Hoa Kỳ," ông Rick Fisher, một 
thành viên cao cấp tại Trung tâm 
Đánh giá và Chiến lược Quốc tế, nói 
với The Epoch Times qua email. “Hệ 
thống BeiDou vừa hoàn thành sẽ là 
một yếu tố chính trong dự báo toàn 
cầu của PLA trong tương lai, vì nó cũng 
sẽ cho phép định vị mục tiêu chính 
xác cho nhiều loại vũ khí hạt nhân và 
thông thường. Không giống như GPS, 
BeiDou có khả năng cung cấp liên lạc 
tin nhắn văn bản thứ cấp, hỗ trợ việc 
tổ chức các lực lượng PLA ở cự ly gần 
cũng như  xa Trung Quốc.”   

Tuy nhiên, ngoài việc xây dựng 
BeiDou, PLA đồng thời phát triển 
năng lực gây mù, gây nhiễu, và thậm 
chí phá hủy hệ thống GPS của Hoa Kỳ.

Ông Fisher nói, "PLA hiểu rằng hệ 
thống vệ tinh quân sự của Hoa Kỳ là 
một lực lượng quan trọng. Nếu tấn 
công các vệ tinh liên lạc và định vị 
sẽ làm suy giảm khả năng răn đe hạt 
nhân của Hoa Kỳ, và làm giảm đáng 
kể khả năng Hoa Kỳ triển khai lực 

lượng chống lại sự gây hấn của Trung 
Cộng, chẳng hạn gây hấn tấn công vào 
Đài Loan."

Dean Cheng, một nghiên cứu viên 
cao cấp tại Quỹ Di sản, nói rằng điều 
cần lưu ý là hệ thống GPS là một hệ 
thống thời gian; nói chuẩn xác hơn thì 
không phải là một hệ thống định vị.

“Chúng tôi muốn nói rằng nếu bạn 
có thể gây nhiễu GPS, thì tên lửa sẽ đi 
lạc, tàu chở dầu sẽ đâm vào Tượng Nữ 
thần Tự do, và máy bay chở khách sẽ 
rơi xuống đất. Tất cả đều có thể thành 
sự thật. Chức năng thời gian này 
quan trọng vì nó ảnh hưởng rất nhiều 
thứ so với chức năng định vị", ông 
Cheng nói với The Epoch Times.

“Rất nhiều thành phần của cơ sở hạ 
tầng như hệ thống phát điện, đường 
dây tải điện dài hàng ngàn dặm, trạm 
bơm...đều sử dụng tín hiệu thời gian 
này để bảo đảm mọi hoạt động được 
suôn sẻ.”

Ông Cheng nói, một ví dụ rõ ràng 
nhất là các đường ống nhiên liệu. 
Để tránh sóng áp suất, nhiều bơm 
chuyển tiếp trong đường ống cần phải 
hoạt động không đồng bộ. Họ làm 

điều này bằng cách sử dụng tín hiệu 
thời gian nhận được từ các vệ tinh 
GPS, cung cấp bởi đồng hồ nguyên tử 
trên vệ tinh.

Ngay cả các hệ thống giao dịch 
chứng khoán cũng sử dụng tín hiệu 
thời gian từ GPS.

Vũ khí laser và robot
Ông Cheng nói rằng PLA nhận thức 
rõ về sự phụ thuộc vào GPS. "Nếu tôi 
có thể can thiệp vào tín hiệu GPS 
của bạn, tôi không chỉ có thể chuyển 
hướng tên lửa của bạn, v.v... mà tôi 
còn có thể thực sự thực hiện các phá 
hoại quan trọng ở ngay trên đất nước 
của bạn mà không cần phóng tên lửa 
đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)."

Học thuyết quân sự của PLA bao 
gồm làm suy yếu và tấn công hệ thống 
GPS của Hoa Kỳ trong cả thời bình lẫn 
thời chiến, Tiến sĩ Robert J. Bunker, 
phó giáo sư nghiên cứu tại Viện 
Nghiên cứu Chiến lược Đại học Quân 
đội Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times 
qua email.

"Họ muốn thay thế hệ thống GPS 
bằng BeiDou (BDS) cho các quốc gia 
đang sử dụng hệ thống định vị vì lợi 
thế kinh tế và chính trị, tiến tới làm 
suy yếu hệ thống GPS của Hoa Kỳ vốn 
đã có trong thời chiến, và phát triển 
kịch bản tấn công phủ đầu tất cả các 
thiết bị của C4ISR ngoài không gian 
của Hoa Kỳ, gồm cả GPS."

C4ISR là viết tắt của Chỉ huy, Kiểm 
soát, Liên lạc, Máy tính, Tình báo, 
Giám sát và Trinh sát: tất cả mọi thứ từ 
vệ tinh tình báo đến chỉ huy quân sự.

Nói cách khác, kế hoạch của PLA 
là nhằm chuẩn bị cho chiến tranh phá 
huỷ cơ sở hạ tầng vệ tinh.

Ngoài sử dụng chất nổ, theo tiến sĩ 
Bunker, các vệ tinh có thể bị phá hủy 
bởi các chùm năng lượng như laser 
công suất lớn. Họ cũng có thể khiến 
các mạch điện tử bị phá hủy từ xung 
điện từ phát ra từ một thiết bị hạt 
nhân, hoặc từ một thiết bị phát sóng 
vi tần chính xác. Các cuộc tấn công 

cũng có thể đến từ “các vệ tinh giám sát 
quỹ đạo, với các cánh tay robot được sử 
dụng như vũ khí,” ông nói.

Trung Cộng được cho là đã thử 
nghiệm hệ thống đánh chặn từ mặt 
đất DN-2 chống vệ tinh quỹ đạo trung 
tầng năm 2012, theo ông Fisher, "vì 
vậy, có nhiều khả năng nó đã tấn công 
các vệ tinh GPS một cách tự động từ 
giữa thập kỷ trước."

"Khi Trung Cộng bắt đầu xây dựng 
Trạm vũ trụ đầu tiên năm 2021, họ sẽ 
sử dụng đơn vị cấu trúc tương tự như 
Trạm vũ trụ MIR của Liên Xô cũ. Điều 
này có nghĩa là khi muốn, Trung Cộng 
có thể áp dụng 'các đơn vị vũ trang', với 
khả năng tấn công GPS và hầu hết các 
vệ tinh khác."

Dấu mặt như một đội quân 
không phù hiệu 
Phá hủy hệ thống GPS từ mặt đất là 
không dễ, ông Cheng nói. Một số phương 
án dự phòng đã được thiết lập sẵn trong 
hệ thống, và hầu hết hơn 30 vệ tinh đều 
không bay qua Trung Quốc cùng lúc. Vì 
vậy việc bắn hạ các vệ tinh sẽ ít có tác 
động tức thời, nhưng tác động lâu dài 
theo thời gian có thể phá hủy hệ thống.

Một khả năng nữa là, nếu các hệ 
thống nâng cấp và bảo trì trên mặt đất 
bị phá hủy thì sẽ dẫn đến sự xuống cấp 
dần của hệ thống.

Ông Cheng nhấn mạnh các cuộc 
tấn công mạng là một khả năng này.

"Ví dụ, nếu tôi có thể đưa ra một cái 
gì đó sẽ khiến toàn bộ hệ thống mạng 
ngừng hoạt động, điều đó sẽ là hoàn 
hảo, phải không? Tôi không giết bất 
cứ thứ gì, tôi không làm hỏng bất cứ 
thứ gì, tôi chỉ cần tắt tất cả các vệ tinh. 
Hoặc tôi có thể lây nhiễm các vệ tinh 
bằng thứ gì đó khiến tín hiệu thời gian 
bị hỏng."

Một hình thức tấn công điện tử khác 
là gây nhiễu. "Tôi có thể gây nhiễu khu 
vực nhận tín hiệu, hoặc tôi có thể đưa 
thứ gì đó vào quỹ đạo và cố gắng làm 
nhiễu tín hiệu từ không gian.”

Tuy nhiên, gây nhiễu có thể được 
phát hiện và theo dõi thông qua các 
dấu vết sóng điện từ của nó.

Các phương pháp như gây nhiễu 
và tấn công mạng GPS cũng phù hợp 
với cách PLA thường sử dụng: gây 
chiến và hoạt động trong bóng tối thay 
vì chiến đấu trực diện.

Tương tự như khi ông Putin chiếm 
Crimea và một phần lãnh thổ Ukraine 
bằng nhóm gọi là "đội quân không phù 
hiệu" mà không gây ra phản ứng từ 
phương Tây. Trung Cộng đã dựa vào 
các phương thức chiến tranh bất chính 
để từng bước đạt được các mục đích 
của mình, như cách cho các tàu đánh 
cá đã quân sự hóa gây rối để chiếm ưu 
thế và xây dựng các đảo nhân tạo tại 
các vùng biển tranh chấp.

GPS sẽ trở thành một trong những 
đích nhắm của PLA để giành ưu thế 
trong các tình huống khác nhau trong 
xung đột, ông Cheng nói.

"Xem nào, nếu tôi đặt một thiết bị 
gây nhiễu ở Trường Sa, vậy tôi đã làm 
gì? Tôi đã gây trở ngại cho việc đưa 
JDAM hoặc một số vũ khí khác lên phi 
đạo ở  Trường Sa. Nhưng ai nói là tôi gây 
chiến chứ...? Tôi có làm gì đâu nào...? 
Cái thiết bị đó còn chẳng nguy hiểm gì 
đến giao thông dân sự nữa mà?"

"Nếu tôi gây nhiễu hầu hết Biển 
Đông thì sao? Chà, bây giờ thì nghiêm 
trọng hơn một chút. Nó đã nguy hiểm 
rồi. Nhưng này, điều này có được xem 
tương tự như việc phóng hỏa tiễn đến 
Manila? Dĩ nhiên là không. Trung 
Cộng có thể sẽ làm theo kiểu như thế? 
Rất có thể, bởi vì họ cũng đang nói về 
răn đe trong không gian, nghĩa là sử 
dụng các hành động trong không gian 
để ép buộc các đối thủ."

Bảo vệ Đảng bằng mọi giá
Trung Cộng có thể chối bay chối biến 
nếu họ dùng cách can thiệp trong 
không gian, ông Cheng nói.

"Không gian là một môi trường rất, 
rất nguy hiểm, với các loại bức xạ, biến 
thiên nhiệt độ lớn, hệ thống trục trặc 
do quá trình sử dụng lâu dài. Điều đó 
khiến người ta khó có thể biết được 
một vệ tinh đã bị hỏng vì ai đó tấn công 
nó, hay vì ai đó đã thực hiện một cuộc 
tấn công mạng, hoặc một tia vũ trụ 
đã đâm nhầm vào, hoặc có một thiên 
thạch nhỏ. Chỉ đơn giản là bạn không 
thể ra ngoài đó kiểm tra."

Tình thế đó có thể bị lợi dụng cho 
những lợi thế chiến lược của Trung 
Cộng, ông Cheng cho biết.

Tuy nhiên, ông nói rằng một cuộc 
tấn công GPS sẽ không xảy ra đơn lẻ, và 
nhiều khả năng sẽ xảy ra cùng với các 
hành động quân sự, kinh tế, và ngoại 
giao khác.

Ví dụ, ông nói một số vệ tinh có thể 
dừng hoạt động một cách bí ẩn khi 
Trung Cộng bắt giữ những người bất 
đồng chính kiến ở Hồng Kông và bắn 
tên lửa vào giữa khu vực Biển Đông.

Grey Autry, một chuyên gia vũ trụ 
và là đồng tác giả của cuốn sách "Chết 
dưới tay Trung Quốc", đã cảnh báo về 
mối đe dọa từ các chương trình không 
gian của Trung Cộng trong hai thập kỷ 
gần đây. Ông nói rằng trong hai hoặc 
ba năm qua, bên quốc phòng đã nhận 
thức rõ ràng hơn về mối đe dọa này.

"Họ phải đối phó với chủ nghĩa Hồi 
giáo cực đoan và các mối quan ngại 
khác ở châu Á và châu Úc và Trung 
Đông, đến nỗi họ không nhìn thấy 
những gì Trung Cộng đang làm," ông 
Autry nói với The Epoch Times. "Tuy 
nhiên, giờ đây không còn nghi ngờ gì 
nữa rằng đó là kẻ thù chung số một."

Giống như ông Cheng, ông Autry 
nói rằng mối đe dọa GPS không thể 
được xem xét một cách độc lập.

"Tất cả các phương thức đối phó với 
Trung Cộng cần phải được xem như là 
một bức tranh chiến lược rộng lớn và 
có hệ thống. Hoa Kỳ đã thường phản 
ứng bằng cách nhìn vấn đề một cách 
đơn lẻ, như việc hệ thống GPS bị tấn 
công và tìm cách khắc phục điều đó."

Ông Autry cảnh báo chống lại quan 
điểm rằng Trung Cộng hành xử như 
một quốc gia dân chủ.

"Thế giới nên dừng lại và nhìn nhận 
thực tế là Trung Cộng rõ ràng đang 
nhắm vào hệ thống định vị toàn cầu. 
Nó đang chuẩn bị làm điều đó," ông nói. 
“Vai trò của Trung Cộng không phải là 
bảo đảm sự thịnh vượng và hạnh phúc 
cho dân chúng, giống như  vai trò của 
chính phủ Hoa Kỳ. Vai trò của Trung 
Cộng là bảo đảm sự tồn tại của nó bằng 
mọi giá, còn người dân hay nền kinh tế 
chỉ là công cụ để nó đạt mục đích đó.”

"Vì vậy, nếu nó nghĩ rằng đây là sự 
lựa chọn tốt hơn, cho dù phải trả giá 
bằng những thiệt hại sinh mạng, mất 
việc làm hoặc giảm mức sống ở Trung 
Quốc, thì nó chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục 
làm điều đó. Chúng ta đã thấy việc này 
lặp đi lặp lại nhiều lần."

Tương lai hẹp
Ông Autry lưu ý là hệ thống GPS ban 
đầu được phát triển bởi quân đội Hoa 

Kỳ nhưng sau đó được điều chỉnh để 
có thể được sử dụng trên toàn cầu cho 
mục đích dân sự, cách mạng hóa việc 
định vị.

"Điều quan trọng cần nhớ là GPS 
thực sự là một món quà của Hoa Kỳ 
cho thế giới mà người cho đã không 
được ghi nhận một cách xứng đáng," 
ông nói. "Tuy nhiên, hệ thống này đã 
cũ. Vì vậy, có rất nhiều thứ chúng ta có 
thể làm để tăng khả năng hoạt động ổn 
định của hệ thống.”

Ông Autry nói ông tin rằng việc 
nâng cấp trong tương lai sẽ có giúp khả 
năng mã hóa mạnh hơn, khiến cho 
việc giả mạo trở nên khó khăn hơn. 
Giả mạo có nghĩa là bắt chước tín hiệu 
vệ tinh để gây nhầm lẫn cho các tính 
toán định vị.

"Khả năng xuyên qua các tòa nhà 
và vật cản tự nhiên cũng có thể được 
cải thiện."

Tuy nhiên, ông cho hay việc tăng số 
lượng vệ tinh trong hệ thống cũng là 
một giải pháp quan trọng.

Tiến sĩ Bunker và ông Fisher đều 
đồng ý.

Ông Bunker đề cập đến công nghệ 
cải tiến trên các vệ tinh cỡ nhỏ được 
gọi là vệ tinh lập phương, có đường 
kính chỉ 4 inches.

"Tôi muốn thấy một hệ thống GPS 
được cập nhật và mạnh mẽ hơn, phân 
tán hơn và kết nối mạng, dựa trên rất 
nhiều các vệ tinh nhỏ, cuối cùng là bao 
gồm hàng trăm vệ tinh lập phương 
chi phí thấp khi công nghệ trở nên 
sẵn sàng - nhằm mục đích nâng cao 
khả năng dự phòng, ổn định, và hoạt 
động," ông nói.

Ông Fisher cũng nói rằng việc thu 
nhỏ kích cỡ có thể là chìa khóa. "Quân 
đội Hoa Kỳ đã thực hiện rất nhiều thử 
nghiệm áp dụng công nghệ con quay 
hồi chuyển laser để thực hiện định vị 
trong môi trường không có GPS. Việc 
thu nhỏ công nghệ này vào các vi 
mạch điện tử sẽ tạo chi phí thấp để bù 
đắp cho việc không có GPS trên nhiều 
nền tảng kỹ thuật."

Trong khi đó, Trung Cộng sẽ triển 
khai cung cấp quyền truy cập vào hệ 
thống BeiDou như một phần của Sáng 
kiến Vành đai và Con đường, ông 
Cheng nói, ràng buộc các quốc gia khác 
vào quỹ đạo của Trung Cộng.

Bởi vì bất kỳ cơ sở hạ tầng nào dựa 
vào tín hiệu thời gian vệ tinh của chức 
năng định hướng sẽ được cài đặt thiết 
bị phụ thuộc vào BeiDou.

"Nếu tôi đang xây dựng đường ống 
như một phần của sáng kiến Vành 
đai và Con đường ở Kazakhstan, 
những trạm bơm đó sẽ được kết nối 
với BeiDou chứ không phải GPS," ông 
Cheng nói. "Sau đó, nếu Kazakhstan 
muốn nói lời tạm biệt với Trung Cộng, 
Trung Cộng có thể nói, ‘Được rồi, chúc 
may mắn. Tôi sẽ tắt thiết bị GPU và máy 
thu beta của bạn, và chúc may mắn tìm 
ra cách sử dụng chúng với tín hiệu khác 
vì bạn đã không trả tiền cho chúng tôi.'"

Ngoài ra, đối với bất kỳ quốc gia nào 
mua thiết bị quân sự  trong tương lai 
của Trung Cộng, như hỏa tiễn chẳng 
hạn, những thứ đó cũng sẽ được gắn 
chặt với hệ thống BeiDou của nó.

Thanh Tùng biên dịch
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Thống đốc California, ông Gavin New-
som, đã thông báo vào ngày 22/7 về việc 
mua 420 triệu khẩu trang bảo hộ mới như 
một phần của hành động quyết liệt nhằm 
ứng phó với các tình huống có thể xảy ra 
của dịch bệnh virus Trung Cộng vào mùa 
Thu tới.

Cả bang hiện đang tiêu thụ 46 triệu 
khẩu trang mỗi tháng, ông Newsom cho 
biết trong một cuộc họp báo. Để đáp ứng 
nhu cầu, ông đã công bố một hợp đồng 
mới với công ty BYD Auto để mua 120 
triệu khẩu trang phòng độc N95 và 300 
triệu khẩu trang phẫu thuật loại rộng hơn.

Trước đó vào tháng 4, ông Newsom đã 
ký một hợp đồng gây tranh cãi trị giá 1 
tỷ USD với BYD, một công ty có trụ sở tại 
Trung Quốc, bao gồm 300 triệu khẩu trang 
N95 với giá 3.30 USD mỗi cái. Theo hợp 
đồng mới vào ngày 17/7, chi phí đã giảm 
xuống còn 2.13 USD cho mỗi khẩu trang 
N95 và 20 xu cho mỗi khẩu trang phẫu 
thuật. Tổng giá trị hợp đồng lên đến hơn 
315 triệu USD.

Ông Newsom cũng đã chỉ đạo tiểu bang 
duy trì một kho dự trữ 100 triệu khẩu 
trang N95 và 200 triệu khẩu trang phẫu 
thuật, để đảm bảo các lĩnh vực quan trọng 
luôn sẵn sàng ứng phó với việc gia tăng 
các trường hợp nhiễm virus Trung Cộng.

Trong một thông cáo báo chí gần đây, 
ông Newsom cho biết, “Cung cấp cho các 
nhân viên tuyến đầu các thiết bị bảo vệ 
cần thiết là rất quan trọng trong phản ứng 
của tiểu bang đối với dịch bệnh viêm phổi 
Trung Cộng”.

“Việc bảo đảm một chuỗi cung ứng 
đáng tin cậy về PPE (Thiết bị bảo vệ cá 
nhân) cho phép chúng tôi phân phối 
hàng triệu khẩu trang bảo vệ cho lực 
lượng lao động thiết yếu của mình, trong 
khi lưu trữ thêm hàng triệu chiếc trong 
kho dự trữ của tiểu bang để sử dụng 
trong tương lai”.

Sau sự gia tăng đột biến gần đây của 
các trường hợp nhiễm virus Trung Cộng, 
California hiện đã vượt qua New York 
và dẫn đầu cả nước. Sở Y tế Công cộng 
California xác nhận có 12,040 ca nhiễm 
mới và 157 trường hợp tử vong mới vào 
ngày 23/7, nâng tổng số ca nhiễm mà tiểu 
bang xác nhận lên 425,616 ca với 8,027 
trường hợp tử vong.

Ông Newsom nhấn mạnh xu hướng 
gia tăng như “một lời nhắc nhở tỉnh táo về 
lý do vì sao chúng ta đang thực hiện các 
việc một cách nghiêm túc đến vậy”.

Các nhà lập pháp đã thanh tra đợt đặt 
hàng đầu tiên với BYD của ông Newsom 
khi ông chậm trễ công khai bản hợp đồng, 
và việc giao hàng bị trì hoãn 2 lần so với 
hạn định, vì không có được Giấy chứng 
nhận chất lượng cấp bởi Viện Quốc gia về 
An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ 
(NIOSH) theo yêu cầu, nhưng sau cùng 
cũng nhận được sự phê chuẩn.

Theo thông cáo báo chí, tiểu bang đã 
phân phát hơn 86 triệu khẩu trang N95 và 
gần 300 triệu khẩu trang phẫu thuật cho 
những nhân viên tuyến đầu, như nhân 
viên chăm sóc y tế và nhân viên điều 
dưỡng tại viện dưỡng lão.

Tiểu Hà biên dịch

GPS sẽ trở thành một 
trong những đích nhắm 
của PLA để giành ưu thế 

trong các tình huống khác 
nhau trong xung đột,

ông Cheng nói.

LOCAL

Thùng đựng mặt nạ N95 dùng cho nhân viên y tế tại một trung 
tâm chỉ huy sự cố hoạt động khẩn cấp của tiểu bang New York 
ở New Rochelle, N.Y vào ngày 13/3/2010.

GPS
 đối mặt với mối
 đe dọa ngày càng tăng    
 từ Trung Quốc

G

Ảnh chụp một hòn đảo không có người sinh sống thuộc quần đảo Trường Sa, khu vực đang tranh chấp tại Biển Đông 
ngày 21/4/2017.

Một hỏa tiễn Trường Chinh 5B rời bệ phóng tại điểm phóng Văn Xương ở 
phía nam đảo Hải Nam ngày 5/5/2020. 

Các đường ống tại cơ sở Kinder Morgan Trans Mountain ở Edmonton, Alberta, ngày 6/4/2017.

Tên lửa GPS Delta II cuối cùng cất cánh từ căn cứ không quân Cape Canaveral và trung tâm phóng SLC-17A tại Cape Canaveral, Florida, ngày 17/8/2009.

Một hỏa tiễn Delta 2 của Không quân Hoa Kỳ phóng từ 
Pad 17A tại Trạm Không quân Cape Canaveral ở Florida 
ngày 7/10/1999. Hỏa tiễn ba tầng Delta đã mang theo 
Vệ tinh Định vị Toàn cầu NAVSTAR thứ ba lên quỹ đạo 
để thay thế một vệ tinh già cỗi trong mạng lưới GPS của 
Không quân.

Hỏa tiễn Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh dẫn đường Beidou thứ 24 và 25 cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh 
ở Tây Xương, Trung Quốc, vào ngày 5/11/2017. Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh Beidou thế hệ thứ ba với mục đích 
tăng cường mạng lưới định vị toàn cầu của nó.

ERIK DE CASTRO/REUTERSSTR/AFP VIA GETTY IMAGES
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Ngoại trưởng Pompeo cũng chỉ 
trích Bắc Kinh vì hành vi đe dọa 
ở Biển Đông và biên giới Trung-
Ấn, cũng như sự xâm nhập của 
Trung Cộng vào các tổ chức 
quốc tế.

“Bắc Kinh không thể đưa ra 
các yêu sách đối với các khu vực 
hàng hải một cách phi pháp. 
Bắc Kinh không thể đe dọa và 
gây hấn với các quốc gia trên 
dãy Himalaya. Bắc Kinh cũng 
không thể tiếp tục các hoạt động 
bao che và lèo lái các tổ chức 
quốc tế như Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO)”, ông Pompeo nói.

Hoa Kỳ muốn thấy mọi quốc 
gia đều tôn trọng tự do và dân 
chủ, “hiểu được mối đe dọa mà 
Trung Cộng mang đến cho họ”, 
và “hãy cùng nhau hợp sức để 
đẩy lùi các âm mưu của Trung 
Cộng”, ông nói.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể 
xây dựng một liên minh có cùng 
nhận thức về mối đe dọa này và 
cùng hợp tác để khiến Trung 
Cộng thấy rằng họ không hề có 
lợi khi tiến hành các hành vi đó”.

Về phần mình, Ngoại trưởng 
Anh Dominic Raab nói rằng 
Vương quốc Anh muốn hợp tác 
với Hoa Kỳ và các đối tác quốc 

EVA FU  |  THE EPOCH TIMES

Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo 
Quốc tế Hoa Kỳ Gary Bauer nói 
với The Epoch Times rằng các 
công ty Hoa Kỳ cần biết những 
giá trị nào họ nên ủng hộ, đồng 
thời ngừng cung cấp công nghệ 
cho nhà cầm quyền Trung Cộng 
độc tài vốn đang ngày càng gia 
tăng việc giám sát nhằm đàn áp 
các tôn giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn, 
ông Bauer nói: “Các công ty 
công nghệ nên nhớ rằng họ là 
những công ty công nghệ Hoa 
Kỳ. Do đó, họ nên nhận thức 
rõ là mình đại diện cho những 
giá trị nào. Khi nhìn thấy một 
số công ty sẵn sàng hợp tác 
với Trung Cộng, thì đây là điều 
không thể chấp nhận được”.

Ngày 22/7, trong một phiên 
điều trần trực tuyến do Ủy ban 
Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ 
tổ chức, các chuyên gia đã mô tả 
về một Trung Quốc bị giám sát 
dưới sự cai trị của Trung Cộng. 
Tại đây, các chính quyền đã khai 
triển việc lắp các máy quay công 
nghệ cao, thiết bị nhận dạng 
khuôn mặt, ứng dụng điện thoại, 
theo dõi GPS và thu thập DNA 
để giám sát và đàn áp các cộng 
đồng tôn giáo.

Ở Bắc Kinh, một nhà thờ 
nổi tiếng đã bị buộc ngừng hoạt 
động vì từ chối lắp đặt camera 
an ninh bên trong nhà thờ. Ở 
Tây Tạng, người dân bị bắt giữ 
vì chia sẻ hình ảnh của nhà lãnh 
đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng 
Đạt-lai Lạt-ma trên mạng xã hội. 
Gần đây nhất, Trung Cộng đã 
áp đặt luật an ninh quốc gia lên 
Hồng Kông, cho phép giới chức 
kiểm duyệt nội dung trực tuyến 
và chặn thông tin liên lạc. Điều 
này khiến các nhóm tín ngưỡng 
ở Hồng Kông lo ngại rằng họ sẽ bị 
đàn áp giống như cách Bắc Kinh 
đã và đang áp dụng tại đại lục.

Tại phiên điều trần, ông 
Chris Meserole, đến từ Viện 
Brookings tại Hoa Thịnh Đốn, 
cho biết: “Chưa một nhà nước 
độc tài nào có thể tận dụng 
triệt để các công nghệ kỹ thuật 
số thành công như Trung Cộng 
hiện nay, và các nhóm tôn giáo 
lọt vào tầm ngắm của Trung 

Cộng đã phải lãnh hậu quả tàn 
khốc và bi thảm”.

Một số công ty Hoa Kỳ đã 
góp phần thúc đẩy ngành công 
nghiệp giám sát của Trung Cộng 
hoặc tuân thủ theo sự kiểm 
duyệt của chính quyền này.

Ông Lobsang Sither, một 
người Tây Tạng lưu vong đứng 
đầu chương trình an ninh kỹ 
thuật số tại Viện Hành động 
Tây Tạng - một nhóm vận động 
nhân quyền ở Mỹ -  nêu một ví 
dụ là hãng Apple. Theo lệnh 
của Trung Cộng, công ty công 
nghệ này đã gỡ bỏ hàng nghìn 
ứng dụng trên phiên bản App 
Store ở Trung Quốc, mặc dù 
gần đây họ khẳng định sẽ “tạo 
ra một thế giới công bằng cho 
tất cả mọi người”.

Tháng 11/2019, Ủy ban Chấp 
hành của Nghị viện Hoa Kỳ về 
Trung Quốc báo cáo, các hãng 
công nghệ lớn như Intel và 
Nvidia đã bán chip trí tuệ nhân 
tạo cho nhà sản xuất thiết bị 
giám sát Hikvision – một trong 
gần 50 công ty Trung Quốc nằm 
trong danh sách trừng phạt của 
Mỹ vì liên quan đến vi phạm 
nhân quyền tại khu tự trị Tân 
Cương, Trung Quốc. Giới chức 
Trung Cộng đã bắt giữ khoảng 1 
triệu người Duy Ngô Nhĩ và các 
nhóm thiểu số Hồi giáo khác, 
giam cầm họ trong các trại tập 
trung, lấy lý do ứng phó với “chủ 
nghĩa cực đoan tôn giáo”.

Tính đến ngày 30/6/2018, 
Hệ thống Hưu trí của Giáo viên 
bang California, quỹ hưu trí 
lớn thứ hai tại Hoa Kỳ, đã sở 
hữu khoảng 24.4 triệu USD trị 
giá cổ phiếu tại Hikvision. 

Tháng 5/2020, chính phủ Hoa 
Kỳ đã ngăn chặn các quỹ hưu trí 
liên bang Hoa Kỳ tiếp tục đầu 
tư vào cổ phiếu của các công ty, 
doanh nghiệp Trung Quốc, do 
quan ngại đến với lý do “tình 
hình an ninh quốc gia nhạy 
cảm hiện nay, cũng như các lo 
ngại về vấn đề nhân quyền”.

Ngày 16/7, trong một bài phát 
biểu nhấn mạnh về mối đe dọa 
từ Trung Cộng, Tổng chưởng lý 
Tư pháp William Barr đã nêu 
tên các công ty, doanh nghiệp 
Hoa Kỳ “khấu đầu" trước Bắc 
Kinh, khẳng định các tập đoàn 
công nghệ Hoa Kỳ và Holly-
wood đã quá mong ngóng được 
tiếp cận thị trường rộng lớn 
Trung Quốc; do đó “đã tự biến 
mình thành những quân cờ bị 
Trung Cộng chi phối”.

“Chỉ vì lợi nhuận trước mắt, 
các tập đoàn Hoa Kỳ đã chịu 
khuất phục trước sự ảnh hưởng 
của Trung Cộng, cho dù phải trả 
giá bằng sự tự do và cởi mở ở 
Hoa Kỳ”, ông Barr nói.

Ông Bauer nói rằng với các 
công ty đa quốc gia đang phải 
đối mặt với sự giám sát, đã đến 
lúc nên lùi lại và tái thẩm định 
quá trình đầu tư của họ tại 

Trung Quốc. 
Ông nói: “Nếu họ quan tâm 

đến thương hiệu của mình, họ 
cần phải hiểu rằng, rõ ràng nếu 
họ hợp tác với Trung Cộng để 
đàn áp nhân quyền, phân biệt 
đối xử với mọi người, thì điều đó 
sẽ làm tổn hại đến thương hiệu 
và lợi nhuận của họ nhiều hơn 
là việc họ chọc giận chế độ đó".

Giáo sư Sheena Greitens, 
một giáo sư giảng dạy chính 
sách cộng cộng tại Đại học Texas 
ở Austin, cho biết, sự phát triển 
công nghệ giám sát xâm nhập 
ở Trung Quốc đã được sử dụng 
tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. 
Công nghệ giám sát này đã trở 
nên thu hút đối với các quốc gia, 
trong bối cảnh đang diễn ra đại 
dịch virus Trung Cộng. Đây là 
một cơ hội tốt để Bắc Kinh xuất 
khẩu phần mềm “giám sát sức 
khỏe” trá hình dưới vỏ bọc theo 
dõi các bệnh nhân nhiễm virus. 

Giáo sư Greitens nói, có rất 
ít quy định quốc tế về việc sử 
dụng và xuất khẩu các thiết bị 
giám sát do Trung Quốc sản 
xuất; nếu có, thì chủ yếu là các 
công ty Trung Quốc tự đưa ra 
các quy tắc đó. Nếu việc xuất 
khẩu này không được kiểm 
soát, có thể sẽ dẫn đến một sự 
phụ thuộc toàn cầu vào công 
nghệ của Trung Quốc và dẫn 
đến việc bình thường hóa hoạt 
động giám sát bằng công nghệ 
cao trên diện rộng, đặc biệt là ở 
các quốc gia mà tự do của người 
dân có nguy cơ bị xâm phạm.

Ngày 21/7, Ủy ban Đối ngoại 
Thượng viện Hoa Kỳ ban hành 
một báo cáo phê phán chiến 
dịch của Bắc Kinh nhằm xuất 
khẩu “chủ nghĩa độc đoán thông 
qua kỹ thuật số” của họ, mà theo 
nhà nghiên cứu Xiao Qiang của 
trường Đại học California tại 
Berkeley thì điều này đã “tạo ra 
sự cạnh tranh có hệ thống với 
Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác”.

Trong một diễn đàn trực 
tuyến công bố báo cáo trên, 
nhà nghiên cứu Xiao Qiang cho 
biết: “Về bản chất, cuộc cạnh 
tranh này đã bỏ qua các giá trị 
tự do và phẩm giá cơ bản của 
con người”.

Tuyết Liên biên dịch

CATHY HE  |  MIMI NGUYEN LY

Ngày 24/7, các tình báo liên 
bang Hoa Kỳ và cơ quan thực 
thi pháp luật địa phương đã 
tiến vào tòa nhà lãnh sự quán 
Trung Quốc ở Houston thuộc 
bang Texas, ngay sau thời hạn 
mà chính phủ TT Trump đã 
ban hành để đóng cửa cơ quan 
này. Sáng sớm cùng ngày, Bắc 
Kinh cũng ra lệnh đóng cửa 
lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành 
Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung 
Quốc, như một hành động trả 
đũa rõ rệt.

Việc trục xuất diễn ra khi các 
quan chức chính phủ Hoa Kỳ nói 
với các phóng viên rằng quyết 
định ra lệnh đóng cửa cơ quan 
ngoại giao Trung Cộng ở Hou-
ston là “không phải ngẫu nhiên”.

Trước thời hạn trục xuất, 
cảnh sát Houston đã dựng rào 
chắn để đóng các con đường gần 
tòa nhà, tờ Chronicle cho hay.

The Associated Press đưa 
tin các nhân viên lãnh sự đã rời 
khỏi tòa nhà trong những chiếc 
xe van mang biển ngoại giao 
trước 4 giờ chiều. Ngay sau đó, 
các tình báo liên bang đã kiểm 
tra những cánh cửa bị khóa của 
lãnh sự quán, và một thợ khóa 
đã bắt tay vào việc phá khóa.

Trong khi đó, Reuters đưa tin 
một nhóm khoảng 100 người 
biểu tình phản đối Trung Cộng 
đã tập trung trên đường phố 
vào lúc diễn ra vụ trục xuất.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ, bà Morgan Orta-
gus, tuyên bố hôm 22/7 rằng 
lệnh đóng cửa lãnh sự quán 
là “để bảo vệ tài sản trí tuệ và 
thông tin cá nhân của người 
dân Hoa Kỳ”. Chủ tịch Ủy ban 
Tình báo Thượng viện Hoa 
Kỳ, TNS Marco Rubio, đã gọi 
cơ quan này là một “trung tâm 
gián điệp khổng lồ” của Trung 
Cộng, trong khi Ngoại trưởng 
Hoa Kỳ Mike Pompeo cáo buộc 
đây là “một trung tâm gián điệp 
và đánh cắp sở hữu trí tuệ”.

Lo ngại về an ninh quốc 
gia, vụ việc ở Houston 
“không phải là điều
ngẫu nhiên”
Một quan chức cao cấp của Bộ 
Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã trao 
đổi với các phóng viên trong 
một cuộc họp báo trực tuyến 
hôm 24/7 rằng lãnh sự quán 
Trung Quốc ở Houston có liên 
quan đến cuộc điều tra gian 
lận tại một tổ chức nghiên cứu 
ở Texas, và rằng quyết định 
của Hoa Kỳ “không phải là một 
sự lựa chọn ngẫu nhiên”, khi 
nhắm trực tiếp vào lãnh sự 
quán này.

Quan chức DOJ này cho hay, 
“Các quan chức lãnh sự quán … 
đã trao đổi trực tiếp với các nhà 
nghiên cứu và hướng dẫn họ 
những thông tin cần thu thập”, 
đồng thời nói thêm rằng lãnh sự 
quán Houston nằm trong các tổ 
chức hỗ trợ thành viên của “kế 
hoạch ngàn nhân tài" của Trung 
Cộng, nhằm thúc đẩy việc đánh 

cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng 

lãnh sự quán Trung Quốc ở 
Houston là nơi chứa chấp các 
gián điệp Trung Quốc đang cố 
gắng đánh cắp dữ liệu từ các cơ 
sở ở Texas, bao gồm hệ thống y 
tế Texas A&M và Trung tâm Ng-
hiên cứu Ung thư MD Anderson 
của Đại học Texas ở Houston.

Quan chức DOJ nói rằng việc 
đóng cửa một lãnh sự quán “mà 
không đóng cửa mọi cơ sở” có 
dụng ý “truyền tải thông điệp 
tới các quan chức Trung Cộng 
khác rằng họ nên dừng ngay các 
hành động đó lại”.

“Các hoạt động gián điệp và 
thao túng vượt khỏi phạm vi 
của một lãnh sự quán rốt cuộc 
có thể đe dọa đến an ninh quốc 
gia của chúng ta”, quan chức 
DOJ này phát biểu. Sau đó bổ 

sung rằng “đã có sự gia tăng các 
hoạt động chống phá, tình báo 
trong suốt thời gian dài, cho 
đến khi giọt nước tràn ly, cũng 
là lúc ta phải chỉ ra kẻ tội đồ” và 
“chắc chắn không ngẫu nhiên 
mà chúng tôi chọn lãnh sự quán 
Houston”.

Một quan chức tình báo 
cao cấp nói rằng hành vi đánh 
cắp tài sản trí tuệ và công nghệ 
đang là mối quan tâm trọng 
yếu hiện nay.

“Chúng tôi thấy loại hành 
vi này đang diễn ra khắp nơi. 
Tuy nhiên cụ thể ở Houston, các 
hành vi trộm cắp khoa học và 
công nghệ của họ là đặc biệt quá 
trớn và đặc biệt thành công. Tôi 
cho rằng đó cũng là lý do vì sao 
chúng tôi lại nhắm vào Hou-
ston”, quan chức tình báo này 
nói với các phóng viên.

Trước đó, ngày 23/7, DOJ đã 
cáo buộc bốn nhà nghiên cứu 
Trung Quốc về hành vi cố tình 
che giấu mối quan hệ của họ với 
quân đội Trung Cộng. 

Quan chức cao cấp DOJ 
nói rằng các cáo buộc trên 
chỉ ở mức “vi mô” so với một 
“mạng lưới rộng lớn các cá 
nhân đang hoạt động tại hơn 
25 thành phố”.

“Mạng lưới đó được hỗ trợ 
thông qua các lãnh sự quán tại 
đây. Các lãnh sự quán đã và 
đang chỉ đạo các thành viên 
trong mạng lưới cách trốn tránh 
và cản trở cuộc điều tra của 
chúng tôi”, vị quan chức nói.

Quan chức DOJ đã công bố 
vào ngày 21/7 rằng hai tin tặc 
Trung Quốc đã bị truy tố vì 
hành vi đánh cắp các bí mật 
thương mại trị giá hàng triệu 
USD, các thông tin nhạy cảm 
khác từ các doanh nghiệp và cơ 
quan chính phủ, và hành vi cố 
ý đánh cắp các nghiên cứu về 
COVID-19.

Khoảng 80% các vụ truy tố 
gián điệp kinh tế mà DOJ đưa 
ra đều là những hành vi phạm 
tội nhằm phục vụ lợi ích cho 
Trung Cộng. Theo DOJ, bằng 
cách này hay cách khác, Trung 
Cộng có liên quan đến khoảng 
60% tổng số các vụ trộm cắp bí 
mật thương mại.

Ivan Pentchoukov, Frank Fang 
và The Associated Press đã đóng 
góp cho bản tin này.
Tiểu Hà biên dịch

Hoa Kỳ tiếp nhận tòa nhà Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

ED JONES/GETTY IMAGES/AFP

Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi liên 
minh toàn cầu đẩy lùi Trung Cộng

Các công ty Hoa Kỳ không nên hỗ trợ Trung Cộng 
trong đàn áp tôn giáo

Ngoại trưởng 
Hoa Kỳ Mike 
Pompeo (Trái) gặp 
Thủ tướng Anh 
Boris Johnson tại 
Downing Street, 
London, vào ngày 
21/7/2020.

HANNAH MCKAY/WPA POOL/GETTY IMAGES DAVID J. PHILLIP/AP

Chúng tôi biết rằng 
hợp tác Hoa Kỳ-Anh 
Quốc hoàn toàn 
không thể thiếu đối 
với an ninh và ổn 
định toàn cầu. Rất 
vui mừng được gặp 
ông Dominic Raab 
một lần nữa - cuộc 
thảo luận năng động 
của chúng ta về các 
mối quan tâm an 
ninh chung và sự 
phối hợp liên tục của 
chúng ta trong G7 
đã củng cố mối quan 
hệ giữa Hoa Kỳ và 
Vương quốc Anh sâu 
sắc như thế nào.
Ông Mike Pompeo viết trên 
Twitter

Tiếp theo từ trang 1

Chỉ vì lợi nhuận 
trước mắt, các tập 

đoàn Hoa Kỳ đã chịu 
khuất phục trước 
sự ảnh hưởng của 

Trung Quốc, cho dù 
phải trả giá bằng 

sự tự do và cởi mở ở 
Hoa Kỳ.

William Barr

Ảnh chụp một người 
đàn ông đang kiểm 

tra camera tại Quảng 
trường Thiên An Môn 
ở Bắc Kinh vào ngày 

31/10/2013.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas, vào ngày 23/7/2020.

CATHY HE  |  MIMI NGUYEN LY

Một cựu quan chức ngoại giao 
Trung Quốc cho biết lãnh sự 
quán Trung Cộng tại Houston, bị 
buộc phải đóng cửa gần đây, rất 
có thể đã đốt hết các tài liệu chi 
tiết về các hoạt động gián điệp và 
mật lệnh từ Bắc Kinh.

Trong tuần vừa qua, với một 
hành động chưa từng có tiền lệ, 
chính phủ TT Trump đã ra lệnh 
đóng cửa lãnh sự quán Trung 
Quốc ở Houston, kèm cáo buộc 
đây là “một trung tâm gián điệp 
và đánh cắp sở hữu trí tuệ”.

Tối ngày 21/7, lính cứu hỏa 
địa phương đã nhận tin báo về 
một đám cháy tại lãnh sự quán 
Trung Quốc, mặc dù họ không 
được phép vào bên trong tòa 
nhà. Vào thời điểm xảy ra sự việc, 
trưởng phòng cứu hỏa thành phố 
Houston, ông Samuel Samuel 
Pena, nói với hãng thông tấn địa 
phương KTRK rằng: “Dường như 
họ đang đốt lửa trong một cái 
container đặt ở sân của tòa nhà 
lãnh sự quán Trung Quốc”.

Cựu quan chức ngoại giao 
cao cấp tại lãnh sự quán Trung 
Quốc ở Sydney (Úc), ông Trần 
Dụng Lâm (Chen Yonglin), nói 
với The Epoch Times rằng, các 
nhân viên của lãnh sự quán 
Trung Quốc rất có thể đã đốt hết 
các hồ sơ về những vấn đề nhạy 
cảm, từ hoạt động gián điệp đến 
chỉ thị từ trung ương. Ông Trần 
là người đã đào thoát khỏi Trung 
Quốc vào năm 2005.

Ông Trần cho biết, họ sẽ hủy 
các tài liệu được phân loại là “bí 
mật” và “bảo mật”. Chúng có thể 
là các báo cáo từ các điệp viên 

trong cộng đồng người Hoa, báo 
cáo tình báo về các cơ quan hải 
ngoại chỉ trích Bắc Kinh - bao 
gồm nhóm học viên Pháp Luân 
Công bị đàn áp, và các tài liệu 
về chính sách nội bộ từ chính 
quyền trung ương.

Đây là những dạng tài liệu 
mà Trung Cộng “thực sự không 
hề muốn” để lọt ra ngoài, ông 
Trần khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh thêm, 
Bắc Kinh có sự phân loại cao 
hơn về “bí mật hàng đầu”, 
nhưng việc lưu hành các tài liệu 
đó chỉ được giới hạn trong nội 
bộ các lãnh đạo hàng đầu của 
Trung Cộng. Vì vậy, những tài 
liệu đó khó có thể được lưu giữ 
tại lãnh sự quán.

Khi ông Trần đào thoát khỏi 
Trung Quốc hơn một thập kỷ 
trước, ông tiết lộ rằng Trung 
Cộng có khoảng 1,000 gián điệp 
ở Úc. Ông cho biết, các lãnh 
sự quán và đại sứ quán Trung 
Quốc được ủy nhiệm để gây ảnh 
hưởng đến các quan chức và giới 
chủ lưu ở nước sở tại. Họ cũng 
huy động các sinh viên Trung 
Quốc ở nước ngoài và các thành 
viên trong cộng đồng người Hoa 
để thúc đẩy chương trình hoạt 
động của Trung Cộng.

Sau khi chính phủ Hoa Kỳ ra 
đóng cửa, ông Trần đồng tình 
khi ông Rubio nhận xét bản chất 
của lãnh sự quán Trung Quốc tại 
Houston là “một trung tâm của 
một mạng lưới rộng lớn bao gồm 
các điệp viên và các hoạt động 
gây ảnh hưởng ở Hoa Kỳ của 
Trung Cộng”.

Ông Trần nhận định, tòa 
Lãnh sự quán tại Houston có 

tầm quan trọng chiến lược 
cao đối với chính quyền Bắc 
Kinh, vì các lĩnh vực công 
nghệ cao của Hoa Kỳ có trụ sở 
tại khu vực Houston, bao gồm 
các ngành công nghiệp hàng 
không, y sinh, và dầu khí. Ông 
mô tả Trung Cộng như một loài 
“ký sinh trùng”, và cho biết 
Trung Cộng dựa vào việc đánh 
cắp công nghệ của Mỹ trong 
các lĩnh vực tiên tiến này để 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
công nghệ.

Giám đốc FBI Christopher 
Wray gần đây cho biết cơ quan 
này có hơn 2,000 cuộc điều tra 
trên khắp Hoa Kỳ liên quan tới 
Trung Quốc. Ông Wray mô tả 
hành vi trộm cắp công nghệ và 
bí mật thương mại của Trung 
Cộng có “quy mô lớn đến mức nó 
đại diện cho một trong những vụ 
chuyển nhượng tài sản lớn nhất 
trong lịch sử loài người”.

Trong một cuộc họp ngắn 
hôm 24/7, một quan chức cao 
cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
cho biết, lãnh sự quán Trung 
Quốc tại Houston đã tham gia 
vào các nỗ lực đánh cắp nghiên 
cứu của Hoa Kỳ về vaccine 
chống COVID-19.

Một quan chức của Bộ Tư 
pháp Hoa Kỳ (DOJ) nói rằng, dù 
DOJ có chấp nhận rằng tất cả các 
cơ quan ngoại giao thực hiện một 
số hoạt động gián điệp ở một mức 
độ nhất định, thì các hoạt động 
của lãnh sự quán Trung Quốc ở 
Houston đã “vượt quá những gì 

chúng ta sẵn sàng chấp nhận”.
Theo tờ New York Times, 

người đứng đầu Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ tại khu vực Đông Á và 
Thái Bình Dương là ông David 
R. Stilwell cho biết, lãnh sự quán 
Trung Quốc tại Houston “có lịch 
sử tham gia vào các hành vi lật 
đổ”, và là “trung tâm” của những 
nỗ lực từ quân đội Trung Cộng 
nhằm đánh cắp các nghiên cứu 
của Hoa Kỳ.

Trích dẫn một tài liệu hành 
pháp, báo New York Times đưa 
tin rằng, các cuộc điều tra của 
FBI về lãnh sự quán Trung Quốc 
tại Houston có liên quan đến nỗ 
lực đánh cắp nghiên cứu y tế và 
thông tin nhạy cảm khác từ các 
tổ chức trong khu vực; nỗ lực 
thuyết phục hơn 50 nhà nghiên 
cứu và học giả để tham gia các 
chương trình tuyển dụng của 
Trung Cộng, vốn được thiết kế 
để tạo điều kiện chuyển giao 
nghiên cứu nhạy cảm cho các tổ 
chức Trung Quốc; và áp bức các 
công dân Trung Quốc bị Trung 
Cộng truy nã hiện đang cư trú 
tại Hoa Kỳ.

The New York Times đưa tin, 
theo lời ông Stilwell, lãnh sự 
quán Trung Quốc tại Houston 
và 2 nhà ngoại giao khác gần 
đây đã bị bắt gặp sử dụng giấy tờ 
tùy thân giả để hộ tống du khách 
Trung Quốc đến một chuyên cơ 
tại Sân bay Liên lục địa George 
Bush ở Houston, Texas.

Hướng Dương biên dịch

Lãnh Sự Quán 
Trung Cộng tại 
Houston có thể 
đã đốt các tài 
liệu mật

AP PHOTO/DAVID J. PHILLIP

Đây là những 
dạng tài liệu 

mà Trung Cộng 
“thực sự không 
hề muốn” để lọt 

ra ngoài, ông 
Trần khẳng 

định.

Một xe cứu hỏa đang 
ở ngoài Lãnh sự quán 

Trung Cộng tại Houston 
hôm 22/7/2020.

tế khác “để bảo vệ quyền tự do 
và lợi ích của chúng ta, như 
những gì mà chúng tôi đang thể 
hiện đối với vấn đề Hồng Kông, 
chúng ta đứng lên vì các giá trị 
của chúng ta”.

“Trong toàn bộ các thách 
thức trên trường quốc tế, rất 
nhiều thách thức, chúng ta 
nhận ra rằng chúng ta luôn 
trở mạnh mẽ hơn và đạt hiệu 
quả cao hơn rất nhiều khi 
làm việc cùng nhau. Và đó 
là những gì chúng ta sẽ tiếp 
tục làm trong những tuần và 
tháng tới”, ông nói.

Vương quốc Anh tuyên bố 
sẽ mở rộng quyền nhập cư cho 
khoảng 3 triệu cư dân Hồng 

Kông có hộ chiếu hải ngoại 
của Anh (BNO), sau khi chính 
quyền Trung Cộng áp đặt Luật 
An ninh Quốc gia hà khắc đối 
với Hồng Kông vào ngày 30/6.

Vương quốc Anh cho rằng 
đạo luật đó vi phạm rõ ràng và 
nghiêm trọng Tuyên bố chung 
Anh-Trung khi đạo luật hình 
sự hóa các cá nhân có bất kỳ 
hành vi lật đổ, ly khai và thông 
đồng với các lực lượng nước 
ngoài chống lại Trung Cộng, 
với hình phạt cao nhất là án tù 
chung thân.

Hôm 20/7, ông Raab cũng đã 
tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn 
độ với Hồng Kông, đồng thời 
cho biết sẽ mở rộng lệnh cấm 

vận vũ khí với Hồng Kông, mà 
Anh Quốc đã áp đặt lên Trung 
Quốc đại lục từ năm 1989.

Ông Pompeo cũng dự định 
sẽ gặp nhà hoạt động dân chủ 
Hồng Kông Nathan Law, người 
đã chạy sang London sau khi 
luật an ninh có hiệu lực và ông 
Chris Patten, người từng là 
thống đốc cuối cùng của Anh ở 
Hồng Kông.

Ông Pompeo sẽ thăm Đan 
Mạch vào ngày 22/7. Ông sẽ gặp 
Thủ tướng Đan Mạch Mette 
Frederiksen để thảo luận các 
vấn đề về đại dịch, Trung Quốc, 
và những vấn đề khác.

Hữu Xuân biên dịch
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CEO của 4 hãng công nghệ tham dự 
phiên điều trần về chống độc quyền

WIRE SERVICE  

Một công trình tượng 
đài tiền sử khổng lồ 
chưa từng được khám 
phá trước đây đã được 

tìm thấy gần Stonehenge.
Một nhóm các nhà khảo cổ đã 

tìm thấy dấu vết của ít nhất 20 trụ 
đá  thời tiền sử, đường kính hơn 
33 feet và sâu 16 feet, tại khu định 
cư cổ ở Durrington, tây nam Anh 
Quốc, gần di sản Stonehenge.

Các nhà khảo cổ thuộc trường 
Đại học St Andrew cho biết các trụ 
này được sắp xếp thành một vòng 
tròn có đường kính hơn 1.2 dặm.

Di chỉ khảo cổ này rất có thể 
thuộc về thời kỳ Đồ đá mới và 
được hình thành cách đây hơn 
4,500 năm trước. Giai đoạn đầu 
tiên của Stonehenge được xây 
dựng vào khoảng 3,000 năm trước 
Công nguyên.

“Những công trình phức tạp 
này chứng minh rằng con 
người thời đó hòa hợp 
với tự nhiên đến mức 
chúng ta khó mà hình 
dung được trong thế 
giới hiện đại ngày 
nay”, tiến sĩ Richard 
Bates thuộc Khoa 
Khoa học Môi trường 
và Trái đất, Đại học St 
Andrew, cho biết.

Nhóm nghiên cứu tin rằng các 
trụ này, nằm cách Stonehenge 
khoảng 2 dặm về phía đông bắc, 
được xây dựng như một ranh giới 
bao quanh khu vực linh thiêng 
hoặc một khu định cư có liên quan 
đến khu đền đá (henge). Thời kỳ Đồ 
đá mới, thời kỳ của những nông 
dân Anh Quốc đầu tiên, được biết 
đến bởi sự phát triển của các họa 
tiết, các kết cấu và vỏ bọc đậm tính 
nghi lễ, bao gồm vòng tròn đá nổi 
tiếng tại Stonehenge.

Thông cáo báo chí của trường 
đại học St Andrew cho biết, “Tuy 
nhiên, không có cấu trúc tiền sử 
nào ở Anh bao quanh một khu vực 
rộng lớn có thể so sánh như các trụ 
đá tại Durrington, và hiện tại thì 
đây là cấu trúc duy nhất”.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng nỗ lực đầu tư nghiên cứu tại 
địa điểm khảo cổ mới được phát 

hiện cho thấy mối liên hệ quan 
trọng về vũ trụ với các trụ đá ở 
Durrington và Stonehenge.

“Dựa trên các đặc điểm lớn của 
công trình, có lẽ đây là một đường 
dẫn nội bộ, dẫn các cư dân cổ đại 
tiếp cận đến các địa điểm thờ cúng 
tôn giáo nằm trong vòng tròn, 
hoặc có thể cảnh báo những người 
không được phép vượt qua ranh 
giới được đánh dấu bởi các trụ đá”, 
thông báo của trường đại học St 
Andrew nêu rõ.

Mặc dù mục đích của Stone-
henge vẫn còn là một ẩn số đối với 

các nhà khảo cổ học và sử 
học hiện đại, nhưng vị 

trí của những viên đá 
nổi tiếng ở khu vực 
này có mối tương 
quan đến hạ chí, 
đông chí, và sự dịch 

chuyển của mặt trời.
Năm nay, hạ chí rơi 

vào ngày thứ Bảy (20/6). 
Thông thường vào dịp này, 

khách du lịch sẽ đổ về Stonehenge 
để tổ chức lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, 
sự kiện năm nay đã bị hủy bỏ vì 
đại dịch virus Trung Cộng.

English Heritage, cơ quan quản 
lý di sản khảo cổ Stonehenge, cho 
biết, “Ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi là sức khỏe của tất cả du khách, 
tình nguyện viên và nhân viên, vì 
thế chúng tôi hy vọng quý vị hiểu 
cho lý do vì sao chúng tôi phải thực 
hiện quyết định chưa từng có này. 
Chúng tôi hiểu rằng đây là thời 
điểm quan trọng đối với các tu sĩ, 
người ngoại đạo, và những người 
tin tưởng vào tâm linh, và hy vọng 
quý vị vẫn có thể đón tiết Hạ chí 
theo cách đặc biệt của quý vị.” 

 
CNN Wire và Getty Images đóng 
góp vào bản tin này.

Ban Mai biên dịch

SOPHIA JIANG  |  THE EPOCH TIMES

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc 
Philip Lowe đã hoan nghênh việc mở 
rộng chương trình JobKeep (Duy trì 
việc làm) và JobSeeker (Tìm kiếm việc 
làm) trị giá 20.4 tỷ USD của chính phủ 
liên bang, xem đây là chìa khóa cho sự 
phục hồi kinh tế từ cuộc khủng hoảng 
do virus Trung Cộng gây ra.

Trong bài phát biểu thường niên 
của mình tại tổ chức Anika Founda-
tion vào ngày 21/7, ông Lowe ủng hộ 
quyết định của chính phủ tiếp tục vay 
tiền tương ứng với “thu nhập tương 
lai” để duy trì các biện pháp kích thích 
kinh tế.

Chi tiêu liên tục của chính phủ 
trong cuộc khủng hoảng và giai đoạn 
phục hồi là điều cần thiết để tạo thuận 
lợi và giảm thiểu những thiệt hại to 
lớn về tài chính mà các gia đình và 
doanh nghiệp đang phải gánh chịu 
do sự khốc liệt của cuộc suy thoái, ông 
Lowe cho biết.

“Tình trạng suy thoái sâu hơn và 
kéo dài hơn, thì các vết sẹo kinh tế càng 
nghiêm trọng hơn”, ông giải thích.

“Để làm dịu tình hình, chính phủ 
tiến hành hỗ trợ người dân ngay từ 
bây giờ và giảm thiểu được thiệt hại 
lâu dài đối với nền kinh tế”, ông nói.

Ông Lowe cho rằng các chương 
trình như JobKeeper, JobSeeker và 
đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng 
và sức khỏe công cộng là rất quan 
trọng để tạo ra sự phục hồi kinh tế:

“Chúng sẽ giúp các mô hình chi 
tiêu và tiêu dùng quay trở lại bình 
thường mà không cần đến việc kích 
thích tài chính liên tục”.

Chính phủ đang ở vị thế tích cực 
khi vay vốn hỗ trợ chi tiêu
Thừa nhận thâm hụt ngân sách cao, 
ông Lowe nói chính phủ đã ở một vị 
thế tuyệt vời khi tiếp tục vay vốn để hỗ 
trợ nền kinh tế phục hồi.

Hiện tại, Úc đang có một số yếu tố 
kinh tế thuận lợi như tỷ lệ vay thấp 
nhất kể từ năm 1901, nhu cầu tích 
cực đối với trái phiếu chính phủ Úc, 
và tổng số nợ so với tổng sản phẩm 
quốc nội GDP thấp hơn 50%, thấp 
hơn so với nhiều nước và “có thể sẽ 
giữ ở mức đó”.

“Đối với một quốc gia thường có 
mức thâm hụt ngân sách thấp và mức 
nợ của chính phủ thấp, thì đây đúng 

là một sự thay đổi”, ông Lowe nói khi 
đề cập đến nhu cầu vay của chính phủ 
để thực hiện các chương trình kích 
thích chưa từng có tiền lệ. “Nhưng đó 
là sự thay đổi hoàn toàn có thể quản lý 
và có thể chấp nhận được, đó là điều 
đúng đắn cần làm”.

Tuy nhiên, ông bác bỏ việc đề nghị 
ngân hàng trung ương nên tài trợ cho 
chi tiêu chính phủ bằng cách in tiền, 
và cho rằng nó chỉ phù hợp với tình 
hình nợ chính phủ cao, mà không áp 
dụng cho Úc.

“Tôi muốn làm rõ rằng vấn đề tiền 
bạc của chính sách tài khóa không phải 
là một lựa chọn để cân nhắc cho nước 
Úc, không cần thiết phải làm vậy”.

Hơn nữa, lựa chọn này sẽ dẫn đến 
chi phí cao. 

Ông nói, “Trên thực tế thì không 
có gì là miễn phí cả. Hóa đơn luôn cần 
được thanh toán, và khi thanh toán 
thì kèm theo các khoản thuế và thu 
nhập của chính phủ ở dạng này hay 
dạng khác”.

Tự tin là chìa khóa cho sự tăng 
trưởng kinh tế mạnh mẽ
Khi đề cập đến mối quan ngại về dao 
động thâm hụt ngân sách, ông Lowe 
nói giải pháp tối ưu đối với nợ của 
chính phủ là tăng trưởng kinh tế.

“Khi chúng ta vay tương ứng với 
thu nhập tương lai, chúng ta sẽ ở vào 
vị thế tốt hơn nếu thu nhập tương lai 
đó lớn”, ông nói.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của 
việc "Úc trở thành một nơi tuyệt vời 
cho các doanh nghiệp mở rộng sản 
xuất, đầu tư, đổi mới và thuê mướn 
nhân công”. 

Để đạt được điều này, ông Lowe 
nói mấu chốt là “khôi phục sự tự tin” 
về sức khỏe và an ninh tài chính. Ông 
cũng nói thêm rằng đây là điều kiện 
tiên quyết để người dân “tiếp tục sinh 
hoạt bình thường” và để doanh nghiệp 
“thuê mướn nhân công và đầu tư”.

“Một yếu tố khác là để người dân 
tự tin về tài chính và công việc của 
mình, và các doanh nghiệp tự tin về 
nhu cầu trong tương lai”.

Nhìn về tương lai, ông Lowe cảnh 
báo rằng sự hồi phục có thể sẽ “gập 
ghềnh” và “kéo dài” trong khi tỷ lệ thất 
nghiệp có thể tăng lên, trừ khi chúng 
ta có vaccine ngừa virus Trung Cộng.

Trí Huệ biên dịch

Ngân hàng Dự trữ Úc hoan nghênh việc mở rộng 
chương trình JobKeeper

VICTORIA KELLY-CLARK  |  THE EPOCH TIMES
 
Các nhà nghiên cứu tại Đại học New 
South Wales (UNSW) đã tìm được 
cách chuyển đổi khí thải (CO2) thành 
một nguồn tài nguyên có thể dùng để 
chế tạo các sản phẩm công nghiệp như 
nhiên liệu và nhựa.

Theo nghiên cứu được công bố hôm 
11/6, UNSW cho biết nếu công nghệ này 
được thực hiện trên quy mô lớn, thì họ 
tin rằng “quy trình này có thể đem lại 
bầu khí quyển trong lành cho thế giới 
khi nó chuyển sang nền kinh tế xanh.”

Các nhà nghiên cứu Rahman 
Daiyan và Emma Lovell thuộc Trường 
Kỹ thuật Hóa chất thuộc Đại học New 
South Wales đã công bố nghiên cứu 
của họ trên tạp chí Vật liệu Kỹ thuật 
Tiên tiến vào ngày 11/6/2020.

Tiến sĩ Lovell cho biết: “Chúng tôi 
đã sử dụng phương pháp nhiệt phân 
phun lửa ở nhiệt độ 2000 độ C, để tạo ra 
các hạt nano oxit kẽm. Sau đó, dưới tác 
dụng của dòng điện, các hạt này có thể 
chuyển hóa CO2 thành một hợp chất có 
tên Khí tổng hợp (syngas), gồm hydro và 
carbon oxide (CO) vốn được sử dụng để 
sản xuất các sản phẩm công nghiệp.

“Syngas thường được xem là một 
hợp chất hóa học có khái niệm tương 
tự như Lego, hai khối lắp ráp, gồm 
hydro và carbon oxide, có thể được 
sử dụng theo tỷ lệ khác nhau để tạo ra 
những thứ như dầu diesel tổng hợp, 
methanol, cồn hoặc nhựa”, bà Lovell 
nói thêm.

Bà Lovell giải thích rằng những vật 
liệu ban đầu này sau đó có thể được 
dùng để chế tạo “các hóa chất công 
nghiệp quan trọng”.

Các nhà nghiên cứu khẳng định 
phương pháp của họ “rẻ hơn và có thể 
nhân rộng hơn đối với yêu cầu của 
ngành công nghiệp nặng so với những 
công nghệ hiện có.”

Tiến sỹ Daiyan nói, “Hiện giờ, quý 
vị đang chế tạo syngas bằng cách sử 

dụng khí đốt thiên nhiên, lấy từ nhiên 
liệu hóa thạch".

“Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng khí 
thải CO2 và sau đó chuyển đổi nó 
thành syngas theo tỷ lệ phụ thuộc 
vào ngành công nghiệp nào mà quý vị 
muốn sử dụng”.

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều 
này nghĩa là họ có thể khép lại vòng 
tuần hoàn khí thải trong công nghiệp 
sản xuất, nhân tố tạo nên hiệu ứng nhà 
kính độc hại.

Bà Lovell nói, “Ý tưởng là chúng ta 
có thể lấy một nguồn CO2, chẳng hạn 
như nhà máy nhiệt điện than, nhà máy 
điện gas, hoặc thậm chí là một mỏ khí 
đốt tự nhiên, nơi giải phóng một lượng 
lớn khí CO2 nguyên chất và, về cơ bản, 
chúng ta có thể trang bị thêm công 
nghệ thu hồi ở khâu cuối cùng trong 
quy trình sản xuất tại các nhà máy này. 
Sau đó, quý vị có thể thu được lượng 
khí thải CO2 và chuyển đổi nó thành 
một thứ gì đó có giá trị lớn đối với 
ngành công nghiệp.”

“Khí thải CO2 từ một nhà máy điện 
hoặc nhà máy xi măng được truyền 
dẫn qua thiết bị điện phân này, và 
bên trong có vật liệu oxit kẽm phun 
lửa dưới dạng điện cực. Khi chúng ta 
đưa khí thải CO2 vào, nó sẽ được xử lý 
bằng điện và tạo ra hợp chất syngas, 
gồm hydro và carbon oxide (CO)”, ông 
Daiyan giải thích.

Theo ông Daiyan, phương pháp này 
còn có thêm một lợi ích khác, bằng 
cách thực hiện những bước điều chỉnh 
nhỏ trong quy trình đốt, họ có thể xác 
định được tỷ lệ các chất có trong hợp 
chất syngas.

“Ví dụ, tỷ lệ 1:1 giữa carbon oxide 
và hydro trong syngas có thể dùng 
làm nhiên liệu, trong khi, tỷ lệ 4:1 
giữa carbon oxide và hydro lại phù 
hợp với việc chế tạo nhựa”, ông 
Daiyan giải thích.

Hướng Dương biên dịch

Những trụ 
tròn khổng 
lồ gần 
Stonehenge

Úc: Phát triển công nghệ chuyển 
hóa CO2 thành vật liệu công nghiệp
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Một nhân viên bảo vệ đi tuần quanh khu vực Stonehenge bị đóng cửa vào ngày 20/3/2020, tại Amesbury, Anh Quốc.

Nhà máy đốt 
than Schereris 

đang hoạt động 
tại Juliette, Ga, 
ảnh chụp ngày 

10/7/2007. 
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Ngày 29/7, Giám đốc điều hành 
(CEO) của bốn hãng công nghệ lớn 
gồm Mark Zuckerberg của Face-
book, Jeff Bezos của Amazon, Sundar 
Pichai của Google, và Tim Cook của 
Apple sẽ phải trả lời trước Quốc hội 
Hoa Kỳ về các hoạt động của công ty 
họ, trong phiên điều trần do Tiểu ban 
Tư pháp Hạ viện về Chống độc quyền 
thực hiện.

Trong năm qua, Ban hội thẩm đã 
tiến hành một cuộc điều tra lưỡng 
đảng về sự thống trị thị trường của 
những đại công ty công nghệ và ảnh 
hưởng của họ đối với người tiêu dùng.

Đây là lần đánh giá đầu tiên của 
quốc hội về ngành công nghệ. Hành 

động này nhằm mục đích xác định 
liệu các chính sách cạnh tranh hiện 
hành và luật chống độc quyền cũ kỹ có 
đủ hay chưa, có cần ban hành thêm 
luật mới và thêm kinh phí để thực thi 
hay không.

Bốn CEO dự kiến sẽ điều trần 
trực tuyến.

Ban đầu, phiên điều trần được ấn 
định vào ngày 27/7, nhưng sau đó đã 
được dời lại để các nhà lập pháp thành 
viên ủy ban tham gia lễ tưởng niệm 
tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 27/7 
và 28/7. Đó là buổi lễ dành cho Dân 
biểu John Lewis, một biểu tượng dân 
quyền và là nghị sĩ lâu năm của bang 
Georgia, đã qua đời vào ngày 17/7.

Bùi Duy biên dịch

Ảnh tổng hợp bốn CEO công nghệ, từ trái qua phải, lần lượt là Jeff Bezos của Amazon, Tim Cook của Apple, Sundar 
Pichai của Google và Mark Zuckerberg của Facebook.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, Philip Lowe, phát biểu vào ngày 19/3/2020 tại Sydney, Úc.

Sản lượng xuất khẩu nông sản của 
Mỹ tăng vọt vì lũ lụt ở Trung Quốc
CHRISS STREET  |  THE EPOCH TIMES

Mặc dù xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ 
sang Trung Quốc giảm 1/3 hồi tháng 5 do 
việc trả đũa chiến tranh thương mại giữa 
2 nước, nhưng sản lượng xuất khẩu của 
Hoa Kỳ vẫn tăng vượt dự báo do lũ lụt tại 
433 con sông trên khắp Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, tổng 
sản lượng xuất khẩu thịt lợn, ngô, lúa mì, 
bông, gạo, lúa miến và đậu tương sang 
Trung Quốc từ ngày 10/7 đến 16/7 đang 
có xu hướng vượt trên con số cam kết 
hàng năm là 32.9 tỷ USD mà chính phủ 
TT Trump đề ra trong cuộc đàm phán về 
thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 với 
Trung Quốc hồi tháng Giêng năm nay.

Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ 
giảm thiểu thâm hụt thương mại hàng 
hóa trị giá 419.2 tỷ USD bằng cách sử 
dụng thuế quan để cắt giảm khối lượng 
hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang 
Mỹ trị giá 539.5 tỷ USD, và tăng tổng sản 
lượng hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang 
Trung Quốc thêm 120.3 tỷ USD. Vào thời 
điểm đó, mức thuế trung bình của Trung 
Quốc đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ là 
8%; trong khi mức thuế trung bình của 
Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là 3.1%.

Khi các bên kêu gọi thỏa thuận ngừng 
tranh chấp Giai đoạn 1 vào ngày 15/1, 
Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi thuế 
suất đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, lên đến 
20.9%. Tuy nhiên, phía Mỹ đã tăng thuế 
suất đối với hàng hóa Trung Quốc gấp 7 
lần, lên đến 21%. Bản thỏa thuận 2 năm 
yêu cầu Trung Quốc chi thêm 120 tỷ USD 
để mua các loại mặt hàng sản xuất, năng 
lượng và dịch vụ của Hoa Kỳ, nhưng cũng 
bắt buộc Trung Quốc phải tăng nhập khẩu 
nông sản hàng năm của Hoa Kỳ từ mức 
24 tỷ USD vào năm 2017, lên mức 32.9 tỷ 
USD vào năm 2020 và phải đạt mức 44.8 
tỷ USD vào năm 2021.

Tuy nhiên, lấy cớ do đại dịch virus 
Trung Cộng, tổng sản lượng nông sản 
Hoa Kỳ mà Trung Quốc nhập khẩu không 
tăng đáng kể, và dừng ở mức 12 tỷ USD 
hồi tháng Năm, bằng khoảng 1/3 mức 
thỏa thuận trong Giai đoạn 1.

Hầu hết các nhà phân tích dự đoán 
Trung Quốc sẽ tái khởi động chiến tranh 

thương mại, nhưng tới nay Trung Quốc 
đang phải đối phó với thảm họa lũ lụt tồi 
tệ nhất kể từ năm 1940. Sau 31 ngày mưa 
liên tục kéo dài, đến ngày 2/7, đập Tam 
Hiệp của Trung Quốc đã buộc phải mở tất 
cả các cửa xả lũ và thoát nước về phía khu 
dân cư ở hạ lưu sông Trường Giang với 
tốc độ 34,537.4 mét khối nước mỗi giây. 
Đây là đập thủy điện lớn nhất thế giới với 
hồ chứa có sức chứa lên đến 5 nghìn tỷ 
gallon nước.

Với ước tính rằng 45.2 triệu người 
Trung Quốc đã bị ảnh hưởng khi lũ lụt 
tàn phá 27 tỉnh dọc theo sông Trường 
Giang, sông Hoài và sông Hoàng Hà, Cục 
Khí tượng Trung Quốc đã ban hành một 
cảnh báo “Trận lũ số 1”, trong bối cảnh 
miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu trận 
mưa lớn kỷ lục, với mực nước lên cao tới 
42.67 cm vì mưa lớn kéo dài 30 giờ liên 
tiếp, bắt đầu từ ngày 4/7.

Mùa mưa năm nay tại Trung Quốc, tỷ 
lệ mưa cao hơn khoảng 46% so với mức 
trung bình và cao hơn 17% so với trận 
lụt tàn khốc năm 1998. Khoảng 20%   diện 
tích đất canh tác của Trung Quốc hiện đã 
bị nhấn chìm. Điều này có thể dẫn đến 
mất mùa lớn trong năm nay, với lúa, hạt 
cải dầu và bông bị ảnh hưởng nhiều nhất 
bởi các trận lũ, theo công ty phân tích thị 
trường Seeking Alpha. Hơn nữa, đại dịch 
tả lợn châu Phi đã khiến 180 triệu con lợn 
bị nhiễm bệnh hồi năm ngoái vừa quay 
trở lại khi lũ lụt xới tung những hố chôn 
thiêu hủy và mạch nước ngầm bị ô nhiễm.

Không có quốc gia nào khác đủ khả 
năng giải quyết khủng hoảng an ninh 
lương trong vòng năm nay, Bộ Nông ng-
hiệp Mỹ (USDA) cho biết, Trung Quốc đã 
mua 1.365 triệu tấn ngô Mỹ vào ngày 10/7, 
với kỷ lục sản lượng thu mua trong một 
ngày là 1.762 triệu tấn ngô.

USDA nói thêm rằng Trung Quốc đã 
âm thầm mua một lượng lớn thịt lợn, lúa 
miến, đậu nành và bông kể từ hồi tháng 5 
năm nay.

Dự báo thời tiết trong 14 ngày kế tiếp ở 
lưu vực sông Trường Giang dự đoán khả 
năng sẽ có mưa lớn và kéo dài nhiều ngày 
trong 2 tuần tới.

Hướng Dương biên dịch

Stonehenge trong ngày hạ chí năm 2019.

FINNBARR WEBSTER/GETTY IMAGES

Các công nhân đi 
ngang qua một 
khu vực nhập 
khẩu đậu nành 
tại một cảng 
ở Nam Thông, 
Giang Tô, Trung 
Quốc vào ngày 
4/4/2018. 

Các trụ này 
được sắp xếp 

thành một vòng tròn 
có đường kính hơn 

1.2 dặm.
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TRÚC LÂM

“Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"...

Trong trăm đức hạnh, chữ hiếu 
đứng đầu. Đạo hiếu đã trở 
thành phẩm hạnh cốt lõi làm 
người từ xưa tới nay. Người 

biết hiếu thuận ắt được người đời kính 
trọng, trời đất bảo hộ. Từ bậc quân 
vương quần thần đến nhân dân trăm 
họ, đã lưu truyền rất nhiều câu chuyện 
về lòng hiếu thảo, để ngày nay một lần 
nữa không chỉ con dân đất Việt, mà đối 
với thế hệ con cháu nơi nơi cũng cảm 
thấy tự hào; từ đó soi xét bản thân, tu 
dưỡng đạo đức, trở thành người có ích 
cho xã hội.

Hiếu thuận dưỡng thành
người tài đức
“Khí thiêng sông núi hun đúc người tài
Mẹ hiền nhân từ sinh con đức hạnh”.

'Đại Việt Sử Ký Toàn Thư' có chép 
câu chuyện vua Lê Thánh Tông hiếu 
thảo với đức Hoàng thái hậu Ngọc Dao 
nổi tiếng một thời. Tấm bia ở lăng 
Hoàng Thái Hậu đặt tại Lam Kinh, 
tỉnh Thanh Hoá có ghi rằng:

Hoàng thái hậu khi sinh ra đã là 
người đôn hậu, cần kiệm không xa 
hoa, việc nữ công không lúc nào rời, 
việc mắm muối nơi bếp núc lại càng 
quan tâm. Giản dị, trang nhã mà lễ độ, 
kính trọng tông miếu, phụng thờ Thần 
linh. Đặc biệt khác với người thường, 
bà tuổi cao mà tóc không bạc, răng 
không rụng, mắt không mờ, nhan sắc 
không giảm sút. Bà ở nơi giàu sang 
nhưng hay làm việc thiện, vậy nên tuổi 
tác tuy cao mà tinh thần lại sáng suốt. 
Khi ngọc thể bất an, nằm nơi giường 

bệnh hơn một tháng nhưng không 
một lời than.

Vua Lê Thánh Tông nhờ ơn bà 
sinh thành, dưỡng dục mà trở thành 
một vị vua lỗi lạc, đức hạnh, nắm giữ 
triều chính khi mới 19 tuổi. Suốt thời 
gian Hoàng thái hậu Ngọc Dao bị ốm, 
vua Lê Thánh Tông cùng Hoàng thái 
tử ngày đêm chăm sóc, không lúc nào 
rời bên. Khi dâng thuốc hay đồ ăn, vua 
nhất định tự mình thử trước; trong 
thì kêu với tổ tiên, ngoài thì cầu khẩn 
không thiếu nơi nào. Khi bà sắp ra đi, 
vua kêu gào tên mình mà gọi, Hoàng 
thái hậu nhếch mép một chút, muốn 
nói lời từ giã. Khi chịu tang bà, người 
trong cung bỏ trang sức, mặc đồ tang, 
ăn cơm rau, cài trâm gỗ... không khác 
gì thường dân.

Tấm lòng hiếu thảo của vua Lê 
Thánh Tông là tấm gương sáng cho 
con cháu đời sau noi theo.

Một câu chuyện khác về bậc quân 
vương cũng hết sức tận hiếu, nghe 
lời mẹ, đó là tích: "Tự Đức dâng roi", 
(câu chuyện sau này còn được hậu thế 
chuyển thành vở cải lương).

'Việt Nam Sử Lược' chép lại, vua 

Tự Đức sẵn sàng đưa roi lên cho mẹ 
để chịu đòn mỗi khi mắc lỗi. Lên ngôi 
năm 18 tuổi, trị vì đất nước 36 năm, 
vua Tự Đức rất coi trọng bổn phận 
làm con với mẹ là Thái hậu Từ Dũ. 
Những điều mẹ dạy, ông đều cẩn thận 
ghi lại vào “Từ Huấn Lục".

Trong bộ 'Đại Nam liệt truyện' viết: 
“Đức vua phụng sự mẹ chí hiếu lắm. 
Bà thường muốn nghe đọc sách sử, 
vua thuận theo ý bà. Chẳng có khi nào 
dám trái ngược, chừng nào mẹ hết 
muốn nghe, bảo thôi đọc thì nhà vua 
mới thôi. Chẳng những việc đọc sách 
sử mà bất cứ chuyện gì, nhà vua cũng 
nhất nhất nghe theo ý mẹ”. Trong Đại 
Nam liệt truyện có chép lại việc, vua 
Tự Đức một lần đi săn tại rừng Thuận 
Trực gặp phải lũ lụt không kịp về giỗ 
vua cha Thiệu Trị. Biết mình đã phải 
tội, về đến hoàng cung ông liền lên 
kiệu đến thẳng cung Diên Thọ nơi 
Hoàng thái hậu ở để xin chịu tội mặc 
dù trời đang đổ mưa. Ông dâng chiếc 
roi mây đặt trong mâm son, để trên 
ghế rồi nằm xuống chịu đòn. Đức Từ 
Dụ ngồi quay mặt vào màn một hồi 
lâu không nói lời nào, sau mới lấy tay 
hất chiếc roi đi. Tuy không phạt roi 
nhưng Hoàng thái hậu căn dặn nhà 
vua phải ban thưởng cho quan quân 
cực khổ đi hầu ngự, rồi sáng hôm sau 
vào hầu lạy. Lúc đó, vua Tự Đức mới 
đứng dậy, lạy tạ lui về.

Bà từng răn dạy vua Tự Đức: “Biết 
lỗi với ta chỉ là phụ, biết lỗi với dân 

mới là chính”. Nghe lời dạy bảo của bà, 
Tự Đức không chỉ là vị vua hiếu thảo 
mà còn là một vị vua anh minh. Trong 
hàng ngàn những câu chuyện về đạo 
hiếu trên đất Việt xưa, hai câu chuyện 
trên đã phần nào làm tăng thêm lòng 
tự hào của những người con đất Việt.

Con dâu hiếu thuận chăm sóc mẹ 
ốm, tránh được nạn hoả hoạn
Vào năm vua Càn Long triều Thanh, 
tại đường Trúc Gia ở Bắc Kinh xảy ra 
vụ hỏa hoạn, thiêu rụi hơn trăm nhà, 
số người chết đếm không xuể, khắp 
nơi là tiếng kêu khóc, tình cảnh thật 
thảm thương khốn khổ, tài sản mất 
nhiều không thể tính. Nhưng trong 
vụ đại hoả hoạn ấy phát hiện ra một 
kỳ tích, ngay trong đống đổ nát đó lại 
có một căn nhà bị vỡ đứng trơ trọc 
không bị lửa thiêu cháy. 

Tương truyền trong ngôi nhà đó chỉ 
có một bà cụ đã hơn 60 tuổi cùng con 
dâu góa phụ hơn 20 tuổi ở cùng nhau. 
Vì con trai bà chết sớm vài năm trước 
đó, nên nhiều người làng lân cận đã 
đến mai mối cho cô, khuyên người 
con dâu tái giá. Góa phụ này đều từ 
chối, vì mẹ chồng bệnh lâu không 
khỏi, chỉ nằm trên giường, cần cô 
ngày đêm chăm sóc thuốc thang, bởi 
thế cô nguyện ý thanh xuân cô độc, 
kiên quyết không muốn tái giá. Năm 
này qua năm khác, cô tận tâm nhẫn 
nại chăm sóc mẹ chồng không lời than 
phiền. Trong đợt đại hoả hoạn này, khi 
ngọn lửa hừng hực cháy tới những 
căn nhà gần họ, đột nhiên gió thổi 
chuyển hướng, vì vậy lửa không chạm 
tới nhà của hai mẹ con cô. Những 
người ở đó cho rằng là vì người con 
dâu hiếu thuận chăm sóc mẹ bệnh mà 
cảm động Bồ Tát, nên Bồ Tát đã bảo hộ 
hai mẹ con họ không bị lửa thiêu cháy.

(Trích từ: 'Loan dương tiêu hạ lục').

***
Hai câu chuyện trên cho ta thấy được 
lòng hiếu thảo có thể cảm động trời 
xanh, từ đó đắc phúc báo, không chỉ 
nơi tự thân, mà gia quyến cũng được 
hưởng lợi. Chữ “Hiếu” kỳ thực là sợi 
dây ràng buộc nơi con người. Cha mẹ 
nuôi dưỡng con cái vất vả; cha mẹ vì 
con mà hao tâm tổn sức cả đời. Con cái 
trưởng thành theo lẽ tự nhiên nên báo 
đáp ơn phụ dưỡng của cha mẹ. 

MINH BẢO

Với 9 đời Chúa và 13 đời 
Vua trải dài từ năm 1558 
đến 1945, có thể coi Nhà 
Nguyễn là một triều đại dài 

nhất trong lịch sử Việt Nam. Triều 
đại này nổi tiếng với công trạng mở 
rộng quốc gia và khai phá thành 
công miền Nam, cũng là triều đại có 
lãnh thổ rộng lớn nhất.

Trải qua gần 400 năm biến động 
thăng trầm, nhà Nguyễn đã để lại vô 
số những công tích lẫy lừng cho con 
cháu qua những giai thoại, sự nghiệp 
thể hiện tài năng, và đạo đức sáng 
ngời của một thời mở cõi oai hùng.

Nhân duyên tiền kiếp, Hộ Pháp 
Minh Vương
Minh Vương Nguyễn Phúc Chu nổi 
tiếng trong sử sách là Phật tử sùng 
đạo bậc nhất. Ông là người có công 
chấn hưng và phát triển Phật giáo 
miền Nam. Người đời gọi ông là chúa 
Minh Vương.

Bản thân ông đã hỏi câu này khi 
gặp thiền sư Thạch Liêm (Thích Đại 
Sán) năm 1694.

“Ngồi nói chuyện đến quá ngọ, 
muốn ở lại xem truyền giới, quốc cữu 
giục hai ba lần, mới đứng dậy bảo 
rằng: “Đệ tử từ bé nghe hai chữ Phật 
Pháp đã sinh lòng kính ngưỡng, mỗi 
lúc gặp tu sĩ áo lam, tức thì hoan hỷ. 
Chẳng biết kiếp trước là ai? Làm phúc 
nghiệp gì? Mà ngày nay sinh ra làm 
vua ở đây? Xin tôn sư chỉ điểm cho 
biết, hầu chẳng quên nghiệp trước, 

đội đức từ bi vô lượng”. Nói rồi từ giã 
ra về.” (trích “Hải ngoại kỷ sự”-Thích 
Đại Sán)

Thiền sư Thạch Liêm vốn là một 
cao tăng đắc Đạo đã nhận Ngài là đệ 
tử, ban cho Pháp danh là Hưng Long.

Cai trị theo Chính Pháp
Năm 1694, thiền sư Thạch Liêm nhận 
lời của Minh Vương đến Đàng 
Trong (từ Thuận Hóa trở 
vào - Thuận Hóa nay là 
Quảng Bình, Quảng Trị, 
Huế, Thừa Thiên) thuyết 
Pháp. Sau khi đến nơi, 
Hòa thượng đã tổ chức 
giới đàn để truyền giới 
Bồ tát cho Chúa và quyến 
thuộc, quan lại, và 1,400 tăng 
ni ở Phú Xuân. Đồng thời cũng 
trao cho Chúa một bản điều trần về 
việc dùng Chính Pháp cai trị quốc gia.

“Ngày sau cáo từ lui về, Vương lại 
cầu khẩn. Ta bèn đem những việc 
chính trị bàn luận mấy ngày nay, chép 
ra từng điều một, nhân điều trần “Lập 
quốc chánh ước” 18 điều, đều là những 
việc thương lính, yêu dân, thông 
thương, lợi quốc, kỷ cương pháp độ, 
chép từng chi tiết rõ ràng. Vương đọc 
xem rất mừng, bảo nội quan Chưởng 
sự rằng: “Nước ta pháp độ dân tình 
đều chưa được đúng đắn, nay nhờ lão 
hòa thượng đem lễ phép chỉ dạy, liệt 
trần 18 điều; nên khắc bảng yết lên 
cửa phủ, hiểu dụ văn võ quan dân 
đều biết, và khắc 24 thẻ bài, chia loại 
nêu rõ. Nếu ai trái điều lệ, phạm phép, 
cho kẻ bị thiệt hại, cầm thẻ bài đến 

kêu. Vô luận văn võ quân dân vương 
thân quốc thích đều cứ pháp luật trị 
tội. Vĩnh viễn lấy đó làm quốc chánh 
vậy”.” (trích “Hải ngoại kỷ sự”-Thích 
Đại Sán)

Đóng góp của thiền sư Thạch Liêm 
là vô cùng cần thiết trong quá trình 
phát triển đường lối trị quốc của chúa 
Nguyễn. Nên biết rằng Đàng Trong 
thời đó là nơi cư ngụ của rất nhiều 
dân tộc, nhiều tôn giáo, kết cấu xã 
hội phức tạp, và không có nền tảng 
trị quốc lâu năm như Đàng Ngoài (từ 
Thuận Hóa trở ra). Muốn quốc gia 
phát triển, ắt phải tìm ra một phương 
pháp trị quốc có thể quy kết lòng dân, 
giáo hóa văn minh, và cai trị hiệu 
quả. Đạo Phật có ảnh hưởng lớn ở 
Đàng Trong, tuy nhiên tầng lớp tăng 
chúng lại không đủ uyên thâm giáo 

lý Phật Pháp để có thể giúp vua 
trị quốc. Nho giáo thì dùng 

trị quốc rất tốt, nhưng lại 
chỉ phù hợp quan lại và 
trí thức. Nho giáo không 
thể quy kết lòng dân cả 
xã hội như Phật giáo. 
Trong giáo lý phổ truyền 

của Nho và Phật lại có chỗ 
mâu thuẫn với nhau, nếu 

không phải bậc chân tu hiểu 
đạo ắt không dễ mà kết hợp để trị 
quốc được.

Vì thế khi thiền sư Thạch Liêm 
đến Phú Xuân, cảm tấm lòng thành 
và nhân duyên đời trước của Minh 
Vương, ông đã truyền lại toàn bộ 
cho chúa Nguyễn. Sở đắc của thiền 
sư chính là dùng Phật Pháp để lý giải 
và dung hợp những chỗ mâu thuẫn, 
có thể dùng cả hai để cai trị thiên 
hạ theo Chính Pháp. Bởi vì thiền sư 
Thạch Liêm hiểu cốt tủy trị quốc nằm 
ở Đạo Đức của vua, và cả hai giáo lý 
đều nhắm vào việc tu thân dưỡng 
tính, thuận theo lòng Trời. Nay Minh 
Vương đã nhất tâm hướng Phật, thể 
hiện đạo đức cao vời thì việc dung 
hòa pháp độ Nho gia và Pháp lý nhà 
Phật sẽ vô cùng dễ dàng.

Lời kết:
Thời chúa Minh Vương là giai đoạn 
cực thịnh của vương quốc Đàng Trong 
với hàng loạt thành tựu to lớn từ văn 
hóa, kinh tế cho đến mở mang lãnh 
thổ; nước giàu quân mạnh, lân bang 
đều phục. Những thành tựu này có 
được đều nhờ vị Chúa tài ba, nhân từ, 
sùng Đạo, và cung cách sống đạo đức 
này tạo ra. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, 
ta có thể thấy các triều đại trước đó 
như nhà Lý và nhà Trần cũng có nhiều 
quân vương có tính cách tương đồng 
như chúa Minh Vương. Sự cai trị của 
họ là thành quả và sự kết hợp giữa 
một người lãnh đạo minh triết Nho 
giáo với nền tảng đạo đức cao thượng 
từ Phật Pháp. Những thời đại ấy có sự 
đề cao lễ nghĩa và lối sống coi trọng tu 
thân tích đức, từ vua đến dân. Thế mới 
nói đạo đức và tôn giáo truyền thống 
quả là giải pháp cốt lõi đem đến thịnh 
vượng bền vững cho mọi triều đại vậy. 
Còn như những nơi bất kính Thần 
Phật, tôn sùng vật chất, cổ xúy thuyết 
vô thần thì dẫu có thịnh vượng một 
thời nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng 
suy vong.

Người chính -
tâm chính, người 
thiện - tâm thiện, 

nhất định sẽ
có phúc báo

Đạo đức và tôn 
giáo truyền thống 

quả là giải pháp cốt lõi 
đem đến thịnh vượng 

bền vững cho mọi 
triều đại vậy. 
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Cổ phong 
mỹ đức:
ĐẠO HIẾU

Các danh nhân
miền Nam thời mở cõi

(Phần 1)

Tấm lòng hiếu thảo của 
vua Lê Thánh Tông là tấm 
gương sáng cho con cháu 
đời sau noi theo.

QUỲNH CHI 

Tục truyền, Hoàng đế Khang 
Hy triều Thanh có lần bị một 
căn bệnh kỳ quái. Ngự y trong 
cung đã dùng tất cả dược liệu 

quý báu chữa trị nhưng đành bó tay.
Đến một ngày, Hoàng đế Khang Hy 

một mình xuất cung, cải trang thành dân 
thường đi dạo trong đêm; ông đi vào một 
con phố, thấy một hiệu thuốc nhỏ. Bên 
trong hiệu thuốc đèn đuốc sáng trưng, 
còn có tiếng rì rầm đọc sách.

Khang Hy nghĩ thầm, lẽ nào đây là cao 
thủ chốn dân gian. Hoàng đế bèn gõ cửa. 
Sau khi vào nhà, nhìn thấy một vị hơn 
40 tuổi đang ngồi dưới ánh nến đọc sách, 
đoán chừng chính là lang trung - ông chủ 
của hiệu thuốc này.

Vị lang trung liền hỏi: "Các hạ đêm 
khuya đến thăm, có điều gì chỉ giáo?"

Khang Hy nói: "Đêm khuya đến 
nhà, có nhiều mạo muội. Tôi bị một căn 
bệnh, toàn thân ngứa ngáy, khắp người 
nổi mẩn đỏ, rất nhiều danh y đều không 
chữa khỏi. Tiên sinh có thể xem một 
chút không?"

Vị lang trung nói: "Được. Xin ngài cởi 
áo ra, để tôi nhìn một chút". 

Khang Hy cởi áo, vị lang trung nhìn 
thoáng qua liền nói: "Các hạ không cần 
phải lo lắng. Đây là do ngày thường ăn 
sơn trân hải vị nhiều, lại trường kỳ ăn 
nhân sâm, hỏa khí bốc lên, bởi vậy nổi 
mẩn đỏ, dẫn đến ngứa".

Khang Hy hỏi: "Bệnh này có thể trị tận 
gốc không?"

Lang trung nói: "Dùng chút thuốc liền 
sẽ khỏi". 

Nói xong, ông đưa tay với lấy một cái 
bình trên giá gỗ, trải rộng một cái túi vải, 
đổ hết thuốc trong bình ra, nặng chừng 
bảy, tám cân.

Khang Hy nói: "Tiên sinh, nhiều 
như vậy, mỗi lần dùng bao nhiêu mới 
hết được?"

Lang trung nói: "Đây là tám cân Đại 
Hoàng, ngài hãy đem về nhà, dùng đun 

với trăm cân nước, để vào trong vạc, chờ 
nhiệt độ nước còn vừa phải, liền ngâm 
mình vào vạc tắm rửa, ít thì ba lần, nhiều 
thì năm lần, liền có thể chữa trị".

Khang Hy nghĩ thầm: "Ngự y trong 
cung dùng nhiều kỳ phương diệu dược 
đều không khỏi, cái Đại Hoàng không 
đáng tiền này liệu có trị hết bệnh của ta?"

Lang trung nhìn thấy mặt vị khách 
có chút nghi ngờ, liền cười nói: "Xin các 
hạ yên tâm, tôi đây không lừa tiền, thuốc 
này ông cứ cầm về dùng, nếu trị không 
hết, một xu tôi cũng sẽ không lấy". 

Khang Hy nói: "Được. Nếu có thể chữa 
khỏi bệnh của tôi, nhất định có hậu tạ".

Khang Hy quay về trong cung, làm 
theo lời dặn của vị lang trung, đun nước 
tắm rửa. Khi ông vừa ngâm mình trong 
bồn tắm, liền lập tức cảm thấy toàn thân 
nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi tắm ba 
lần, toàn thân thật sự không còn ngứa, 
toàn bộ mẩn đỏ trên thân cũng biến mất.

Khang Hy hết sức cao hứng, lại cải 
trang đi vào hiệu thuốc nhỏ kia.

Lang trung gặp lại Khang Hy, quan sát 
sắc mặt liền biết bệnh tình đã khỏi, cố ý 
nói: "Các hạ hôm nay là đưa tiền đến?"

Khang Hy nói: "Đúng vậy! Tiên sinh 
nói xem muốn bao nhiêu tiền?"

Lang trung cười lớn: "Đêm hôm đó 
gặp ngài bán tín bán nghi, tôi mới cố ý 
nói trị không hết bệnh thì một xu cũng 
không lấy, bây giờ khỏi bệnh rồi thì vẫn là 
một xu cũng không thu vậy. Tôi gặp ngài 
cảm thấy khí phách phi phàm, chỉ muốn 
cùng ngài kết giao bằng hữu mà thôi. Xin 
hỏi, tôn tính đại danh của các hạ?"

Khang Hy mỉm cười nói: "Học sinh họ 
Hoàng, tự  Thiên Tinh, là một thư sinh".

Lang trung nghe xong cao hứng nói: 
"Tôi tên là Triệu Quế Đường, cũng là 
một thư sinh nghèo. Phụ thân mong tôi 
lập chí đề tên bảng vàng, làm rạng rỡ tổ 
tông, nhưng ai biết trời không toại lòng 
người, nhiều lần thi rớt. Bây giờ đành 
phải ở kinh thành mở một tiệm thuốc 
nhỏ, một mặt làm nghề y, một mặt ra sức 
học hành, hi vọng một ngày kia có thể cá 
vượt Long Môn".

Khang Hy nói: "Triệu huynh, có câu 
'bảng thượng vô danh, cước hạ hữu lộ'. 
Với y thuật cao siêu của ông, tôi có thể hết 
lòng giúp ông tiến cung đảm nhiệm ngự 
y, chẳng phải là cá vượt Long Môn sao?"

Triệu Quế Đường cười nói: "Người 
làm nghề y là nghĩ cho bách tính khắp 
thiên hạ, vì họ mà bài ưu giải nạn. 
Tiến cung làm ngự y, chỉ việc 
hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng 
không còn vì thiên hạ bách tính 
mà chữa bệnh nữa. Đây không 
phải là mong muốn của tôi, làm 
như vậy y đức có ích gì?".

Khang Hy nghe xong, cảm 
khái nói: "Tài đức của Triệu huynh 
thật làm tôi bội phục. Huynh nhiều 
lần thi không thành, sao không để 
tâm thể hiện tài năng trong ngành y?".

Triệu Quế Đường nói: "Tôi cũng là 
nghĩ như thế, nhưng âu cũng là tham 
vọng trên mây vậy, khó lòng thực hiện. 
Lão huynh nếu sau này phát đại tài, giúp 
tôi xây một tòa dược đường lớn, cũng coi 
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Đồng Nhân Đường
ở Bắc Kinh vẫn tồn tại

cho đến ngày nay.

Chân dung 
Hoàng đế 
Khang Hy.

Triệu Quế 
Đường lúc này 
mới như vừa 
tỉnh dậy sau 
giấc mộng: 
Hóa ra lơ đãng 
kết giao bằng 
hữu với Hoàng 
huynh, chính 
là đương kim 
hoàng thượng.

như tôi không uổng phí xem bệnh cho 
ông một lần". 

Khang Hy nghe xong không chút do 
dự nói: "Nếu xây dược đường, thì đặt tên 
là gì đây? Hãy gọi là "Đồng Nhân Đường" 
đi, ông xem cái tên này ra sao?"

Triệu Quế Đường nhìn thấy vị khách 
có vẻ nghiêm túc, liền cười nói: "Xây 
dược đường lớn cần một số tiền lớn, ai 
biết ông khi nào mới có thể phát đại tài? 
Tôi nói đùa vậy thôi, ông nghĩ là thật sao!"

Khang Hy bèn nói: "Không ngại, cứ 
thử một chút đi". Liền cầm bút từ trên 
mặt bàn, viết tờ giấy, lại đóng lên con dấu, 
rồi nói: "Triệu huynh, ngày mai ông đến 
nha môn trong phủ một chuyến. Chỗ ấy 
có một vị bằng hữu của tôi, không chừng 
có thể giúp một tay".

Ngày hôm sau, Triệu Quế Đường cảm 
thấy hiếu kỳ, bèn cầm tờ giấy tìm tới nha 
môn trong phủ, tấu lên tờ giấy. Chỉ chốc 
lát sau, một quan nhân đi ra, dẫn Triệu 
Quế Đường vào cửa bên trong, đi qua 
một vườn nhỏ, lại đi tới trước một cái 
phòng lớn. Quan nhân mở cửa phòng ra, 
từ bên trong có tiếng nói: "Triệu tiên sinh, 
chỗ này có đủ tiền thuốc của ông không?"

Triệu Quế Đường nhìn lên, chỉ thấy 
đầy phòng là bạc trắng, giật mình không 
hiểu chuyện gì.

Lúc này, vị quan nhân nói: "Triệu 
tiên sinh, vạn tuế gia có chỉ, ông xem 
bệnh cho Người, một xu cũng không lấy. 
Người muốn trả cho ông một tòa "Đồng 
Nhân Đường". Như vậy là ông được toại 
nguyện rồi!"

Triệu Quế Đường lúc này mới như vừa 
tỉnh dậy sau giấc mộng: Hóa ra lơ đãng 
kết giao bằng hữu với Hoàng huynh, 

chính là đương kim hoàng thượng.
Một thời gian sau, một tòa đại 

dược đường đã được xây lên, được 
đặt tên là "Đồng Nhân Đường". 

Trong ngày khánh thành 
"Đồng Nhân Đường", Hoàng đế 
Khang Hy đã đích thân đến chúc 
mừng, khiến Triệu Quế Đường 

lúng túng không biết xử trí như 
thế nào cho phải.

Khang Hy cười nói: "Chớ có bối 
rối. Tiền thuốc của ta nhà ngươi không 

nhận, nếu lần sau lại xem bệnh, ngươi 
vẫn không thu là được rồi". 

Kể từ đó, có một tòa dược đường lớn 
tên là "Đồng Nhân Đường" ở thành 
Bắc Kinh.

Chân dung Hoàng đế Khang Hy khi còn trẻ.

Bản đồ Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Tượng vua Lê Thánh Tông (minh hoạ từ public domain). Chân dung vua Tự Đức.
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của Thái Tử Shotoku, bên cạnh 
việc khuyến khích Phật Giáo, 
hiến pháp cũng khích lệ các giá 
trị của Nho Giáo, như sự hài hòa, 
trung thành, và phép tắc. Hầu hết 
những điều trong hiến pháp đều 
đưa ra các hướng dẫn về mặt đạo 
đức rõ ràng, đơn giản, và mạnh 
mẽ cho người dân: “Lấy hòa làm 
quý và tránh tranh đấu”, “nghiêm 
cẩn chấp hành lệnh bề trên”, và 
“không được tật đố!”

Theo hiến pháp, thiên hoàng 
tượng trưng cho chính phủ và 
nhà nước Nhật Bản, cũng giống 
như “Thiên thì cao hơn 
Địa”. Một chính phủ 
mạnh mẽ, dưới sự hỗ 
trợ của những người 
trung thành tuyệt 
đối, ngăn chặn 
ngoại xâm, và luật 
pháp bảo tồn, các 
kho tàng văn hóa 
luôn được duy trì và 
tôn trọng.

Hơn nữa, hiến pháp của 
Thái Tử Shotoku không chỉ là các 
điều lệ cho dân thường mà còn 
cho quan viên như, “Trừng phạt 
cái ác, khuyến khích cái thiện”, 
“quang minh chính đại mà phân 
xử đối với sự kiện tụng”, và “Các 
bá quan văn võ, từ quan lớn cho 
đến quan nhỏ phải lấy lễ làm gốc”. 
Đây sẽ là đất dụng võ cho những 
người công chính và trung thành, 
giúp bảo vệ chính phủ, các lãnh tụ 
tôn giáo, và các công trình trọng 
yếu trong các cuộc nổi dậy.

Hiến pháp của Thái Tử Sho-
toku cũng là mảnh đất màu mỡ 
cho sự phát triển văn hóa Nhật 
Bản trong giai đoạn lịch sử sau đó, 
thời Heian (794 - 1185 sau CN), 
được coi là thời kỳ hoàng kim của 

văn hóa Nhật Bản. Đây là thời kỳ 
mà triều đình và nhiều triều thần 
được phép phát triển một di sản 
phong phú gồm các nghi lễ đầy 
công phu, thập nhị y thanh lịch 
(mười hai lớp áo), những áng văn 
đẹp như Chẩm Thảo Tử của Sei 
Shonagon, và thể thơ mà sau này 
đã phát triển thành thơ Haiku. 
Những điều này đã trở thành một 
phần bản sắc dân tộc Nhật Bản; 
chính niềm tự hào khi người Nhật 
cảm nhận chúng và nét đạo đức 
tốt đẹp mà chúng đại diện đã giúp 
ổn định xã hội Nhật Bản.

Nhìn vào kho tàng văn 
hóa thời kỳ Heian và 

chùa Horyu-ji, chúng 
ta có thể thấy một kỳ 
quan tráng lệ và tôn 
nghiêm của thời cổ 
kính xa xưa, có thể 
vĩ đại hơn những 

điều mà lối tư duy 
hiện đại của chúng ta 

mong đợi. Lột đi lớp vỏ bề 
mặt, chúng ta thấy được dòng 

chảy bắt nguồn trực tiếp từ các giá 
trị vĩnh cửu và đạo đức cao đẹp thể 
hiện ở những nơi như hiến pháp 
của Thái Tử Shotoku.

Các điều khoản của hiến pháp 
có vẻ đơn giản, nhưng đó rất có thể 
là “phép thần thông” của họ. Đó 
là một tư duy đáng suy ngẫm. Liệu 
nền văn hóa mà chúng ta đang tạo 
ra ngày nay có đủ mạnh để có thể 
tồn tại sau 1,500 năm?

Tác giả Evan Mantyk là chủ tịch của 
Hiệp Hội Thi Sĩ Cổ Điển và là giáo 
viên dạy tiếng Anh tại Học Viện 
Nghệ Thuật Phi Thiên ở ngoại ô 
New York.

Hàn Mặc biên dịch

ERIC BESS

hùa Horyu-ji ở Nara-Nhật Bản 
là kiến trúc bằng gỗ lâu đời nhất 
còn tồn tại trên thế giới ngày nay. 
Horyu-ji là một công trình Phật 
giáo năm tầng có từ khoảng đầu 
những năm 600. Sau nhiều năm 
chiến tranh và phong hóa, những 
tưởng một cấu trúc bằng gỗ chỉ 
còn lại ở những công trình nhỏ và 
vuông vắn. Vậy bí mật đằng sau tòa 
tháp lâu đời này là gì?

Mọi chuyện bắt đầu từ Thái 
Tử Shotoku (574-622 sau Công 
Nguyên), người từng làm nhiếp 
chính cho Nữ Hoàng trẻ Nhật 
Bản Suiko. Ông đã phái các sứ giả 
vượt biển đến Trung Quốc để học 
hỏi nền văn minh giàu có và tiên 
tiến,  gắn liền với thời kỳ hoàng 
kim của lịch sử Trung Quốc, thời 
nhà Đường.

Hiến pháp của Thái Tử Shotoku 

cho phép phát triển văn hóa Nhật 
Bản. Việc gia nhập các tư tưởng 
Phật gia, nghệ thuật, và kiến   trúc 
Trung Quốc cổ đại, tất cả được thể 
hiện rõ nét và hoàn hảo trong kiến 
trúc ngôi chùa Horyu-ji. Chính 
hoàng tử Shotoku, với tư cách 
là người trị vì đầu tiên của Nhật 
Bản khuyến khích phát triển Phật 
giáo, đã đặt làm ngôi chùa, và 
được biết đến như cha đẻ của Phật 
giáo Nhật Bản.

Trong bản hiến pháp 17 điều 
nổi tiếng năm 604 sau CN, hoàng 
Tử Shotoku đã viết: “Dốc lòng 
tôn kính Tam Bảo, chính là 
Phật – Pháp – Tăng, vì đó là nơi 
nương náu cuối cùng của mọi 
sinh vật sống. Rất ít người xấu 
xa đến mức không thể dạy đ ược 
chân lý cho họ”.

Ở Nhật Bản, lòng kính Thần 
Phật vẫn còn lại trong khi mọi 
thứ khác dường như đã phong 
hóa theo thời gian. Thật vậy, 
người Nhật ngày nay theo Đạo 
Phật nhiều hơn bất kỳ tôn giáo 
nào khác.

Tại sao Ngôi chùa Horyu-ji vẫn 
còn tồn tại cho đến ngày nay?
Trên khắp thế giới, những tòa nhà 
gỗ cổ xưa gần như đã biến mất 
hoàn toàn, thường là do những đội 
quân viễn chinh phá hủy mọi thứ 
trên con đường chinh phạt, hoặc 
có lẽ là do thiếu bảo trì.

Một xã hội bền vững có thể tự 
bảo vệ khỏi quân xâm lược và tự tổ 
chức xã hội bằng cách bảo tồn các 
kho tàng văn hóa như chùa Ho-
ryu-ji. Người Nhật thời đó đã quản 
lý như thế nào?

Trong hiến pháp quan trọng 

Bí mật đằng sau
ngôi chùa gỗ lâu đời 
nhất thế giới 

SHUTTERSTOCK

Con có cha có 
mẹ là sự giáo dục 
trọn vẹn nhất 
trên đời này.
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Chùa Horyu-ji là ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ lâu đời nhất thế giới.

TRUNG DUNG

Theo trang Breaking Israel News, giáo sĩ Do 
Thái Matityahu Glazerson đã sử dụng phần 
mềm để tìm kiếm thông tin ẩn chứa trong 
văn bản Torah vài tháng trước cuộc bầu cử 
tổng thống năm 2016 tại Hoa Kỳ, và sau đó dự 
đoán chính xác rằng ông Trump sẽ được bầu 
làm Tổng thống.

Hiện nay, Glazerson lại tìm thấy thông 
tin về sự tái đắc cử của TT Trump theo cách 
tương tự, và nó đã được ghi lại rõ ràng ở 
kinh Torah.

Kinh Torah thường được gọi là Ngũ Kinh 
Mose, được bao gồm trong Thánh Kinh Do 
Thái Hebrew Bible.

Giải mã thông điệp ẩn trong 
Kinh Thánh Do Thái
Glazerson đã sử dụng phần mềm 
đặc biệt của mình để tìm kiếm các 
từ liên quan đến tình hình hiện 
tại. Ông phát hiện ra rằng các kết 
quả phù hợp được tập trung trong 
chương thứ tư của Dân số 
ký (Numbers) trong đó 
có từ "corona" (bệnh 
viêm phổi Trung 
Cộng). Dân số ký 
là quyển thứ tư của 
Ngũ Kinh Mose.

Ông nói rằng 
mọi người sẽ thấy 
ngày càng nhiều 
virus viêm phổi 
Trung Cộng, và 
ông cũng thấy từ 

"corona" này có liên quan đến "Hoa Kỳ".
Ông nói rằng cụm từ "ông sẽ cứu" xuất 

hiện hai lần trong biểu đồ, cho thấy Trump 
sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu 
người dân Hoa Kỳ khỏi virus viêm phổi 
Trung Cộng. Điều đáng chú ý là từ "bệnh 
dịch" tự nhiên xuất hiện trong biểu đồ ở 
dạng không được mã hóa.

Ông cho biết virus viêm phổi Trung Cộng 
là một dấu hiệu đến từ Thượng Đế: "Nếu bạn 
hiểu về lũ lụt trong thời kỳ con thuyền Noah, 
bạn sẽ hiểu lý do tại sao Ngài mang những 
thứ tàn phá kia đến thế giới này. TT Trump 
đang làm việc để ngăn chặn những điều 
khủng khiếp và hủy diệt này".

Ông chỉ ra rằng từ liên quan đến "corona" 
và "Hoa Kỳ" là "Trump", có nghĩa 

là vai trò của TT Trump là giải 
quyết những hiện tượng lệch 
khỏi quỹ đạo này.

Đáng ngạc nhiên là từ đi 
liền với tên “Trump” là từ "tự 
nhiên" và "tổng thống". Trong 

tiếng Do Thái, "tổng thống" 
thường được dịch là "thủ lĩnh" 

(chieftain).
Ngoài ra, từ "tổng 

thống" được bao 
quanh bởi "hai" 
(two), cho biết ông 
sẽ tái đắc cử, và từ 
này đi kề với từ 
có nghĩa là 5780. 
Trong lịch Do 
Thái, năm 5780 
chính là năm 
nay (2020).

Chuyên gia giải mã
Kinh Thánh: TT Trump 
sẽ tái đắc cử

Cha mẹ
CAO NGUYÊN

Một nhà văn đã từng diễn 
thuyết: “Là cha mẹ, thành 
tựu lớn nhất là nuôi dạy 
được những đứa trẻ hòa 

nhập vào thế giới”.
Một cuộc khảo sát đã được thực hiện 

trên Internet với câu hỏi như sau: Nếu 
ông bố nào không thể chăm sóc con nhỏ 
với thời gian 12 giờ trong một tuần thì sẽ 
bị tước danh hiệu làm cha, bạn có ủng hộ 
quan điểm này không?

Kết quả khảo sát cho thấy: Tỷ lệ ủng hộ 
đạt đến 79%, nhận được nhiều phiếu đồng 
ý vượt trên cả phiếu phản đối. Nhưng khi 
ban tổ chức chương trình phỏng vấn một 
số đứa trẻ, trong đó có câu trả lời của 3 em 
đã gây bất ngờ rằng: Không đồng ý, không 
ủng hộ. Và lý do là:

Bởi vì ông ấy là bố của cháu;
Bố cháu mãi mãi là người bố tốt nhất;
Bố cháu làm việc cả tuần vất vả, thật 
khó khăn.
Trước lời này của con trẻ, ông bố hạnh 

phúc ấy đã xúc động chia sẻ: nghĩ rằng tất 
cả các đứa trẻ đều sẽ nói đồng ý, nhưng 
không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng 
thắn đầy chân thành như thế này của con 
mình. Bản thân làm bố cũng không nghĩ 
tới điều này, vì bình thường có khá ít thời 
gian chăm con; vậy mà trong tâm con 
mình vẫn cảm kích và đưa ra nhận xét 
ấm áp như vậy.

Jenny Elim, tác giả chuyên về chăm 
sóc và giáo dục trẻ em Hoa Kỳ từng nói:

“Không sợ trẻ nhỏ có thiếu sót, mà 
điều đáng sợ nhất là sự thiếu đúng đắn 
trong phương pháp dạy dỗ và quan niệm 
giáo dục gia đình của các bậc cha mẹ. 

Với trẻ em chưa đủ trưởng thành, nên 
hầu như tất cả các phản ứng với thế giới 
bên ngoài đều dựa trên phản ứng tự  nhiên 
và bắt chước. Vì vậy cha mẹ cần kiên nhẫn 
dẫn dắt từng bước, đồng thời dạy con 
thế nào thì mình làm gương thế ấy. Đây 

Ở Nhật Bản, 
lòng kính Thần 

vẫn còn lại trong khi 
mọi thứ khác dường 
như đã phong hóa 

theo thời gian.

là người thầy đầu tiên 
trong cuộc đời con trẻ

chính là hành trang quý giá nhất trên con 
đường trưởng thành cho con trẻ”.

Đối với trẻ con thì nên nhẫn nại nhiều 
hơn và ít trách mắng hơn, thấu hiểu và 
lắng nghe, dẫn dắt và khích lệ nhiều hơn. 
Hãy để trẻ con có cơ hội cùng tham gia 
những hoạt động gia đình, bồi dưỡng tâm 
hồn trẻ để trẻ hiểu được thế nào là tấm 
lòng chân thành và một trái tim biết ơn.

Dĩ nhiên có đầy đủ điều kiện vật chất 
cũng rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng 
trẻ nhỏ, khi chúng ta rót vào tâm hồn trẻ 
sự chân thành và tình yêu thương, tương 
lai nhất định trẻ cũng hiểu được thế nào 
là trân quý bản thân và yêu cuộc sống, 
càng dễ dàng hiểu được sự tôn trọng, và 
cảm ơn sự phó xuất của người khác.

Nhưng, chúng ta cũng biết rằng, 
những kinh nghiệm do giáo dục không 
phù hợp thường lưu lại nhiều bài học đau 
đớn và sâu sắc.

Các chuyên gia chăm sóc và giáo dục 
trẻ em chia sẻ: Những năm đầu đời của 
trẻ nhỏ rất quan trọng, khi trẻ trước 6 

tuổi, chúng ta cần dạy chúng những phép 
tắc trong hành xử, để chúng hiểu được 
điều gì có thể làm và điều gì không được 
phép làm.

Từ nhỏ đã có nề nếp, trẻ tự nhiên sẽ biết 
trân trọng bản thân và trân trọng những 
thành viên khác trong gia đình, sẽ không 
tự dưng làm tổn hại bản thân cũng chính 
là không bao giờ làm tổn hại người khác, 
dìu dắt và giáo dục trẻ theo cách phù hợp 
hiệu quả hơn nhiều so với việc để chúng 
lớn lên không nghe lời rồi mới áp dụng kỷ 
luật và la mắng.

Giáo sư Stephen Baskerville của Đại 
học Howard cho biết: “Về cơ bản, mọi vấn 
đề xã hội quan trọng đều liên quan đến 
việc con cái thiếu cha. Bạo lực, tội phạm, 
nghiện ma túy, nghiện rượu, mang thai 
ở tuổi vị thành niên, tự tử, v.v. đều liên 
quan trực tiếp đến việc thiếu sự giáo dục 
từ người cha”.

Chúng ta đều biết rằng, không gì có 
thể thay thế được vai trò của người cha 
trong gia đình. Sức ảnh hưởng của người 
cha trong quá trình trưởng thành của trẻ 
thực sự quan trọng nhiều hơn bạn nghĩ. 
Trẻ có tự tin hay không, có mạnh mẽ 
hay không, có phát triển đúng đắn hay 
không, hoàn toàn không thể thiếu vắng 
bóng dáng người cha. Về phương diện 
này thì tôi có một trải nghiệm thực tế: 

Gia đình tôi khá đơn chiếc, vợ chồng 
sống riêng không có ông bà hay cô chú 
bác bên cạnh, công việc của chồng tôi lại 
thường đi công tác xa nhà. Khi ấy con trai 
tôi mới hơn 1 tuổi, chỉ mới chập chững 
biết đi. Dẫu tôi cố gắng hết sức dạy dỗ con 
từ cả hai vai trò cha và mẹ để bù đắp sự 
vắng nhà thường xuyên của cha, dẫu tôi 
muốn cậu bé mạnh mẽ thế nào thì kết quả 
dường như ngược lại. 

Rõ ràng là cậu bé mất tự tin và trở nên 
nhút nhát khi thiếu sự chăm sóc và dạy 
dỗ thường xuyên của cha. Thậm chí còn 
hình thành một “nỗi sợ vô hình”; điều 
này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính 
cách sau này của cậu, một trong những 
khiếm khuyết ấy là khả năng giao tiếp với 
người khác và cộng đồng. 

Chợt nghĩ, dù người mẹ có muốn thay 
thế vai trò người cha cũng không thể nào 
có thể thay thế được. Lúc này tôi mới 
hiểu, con có cha có mẹ là sự giáo dục trọn 
vẹn nhất trên đời này; thiếu một trong hai 
sẽ vĩnh viễn là sự mất mát không bao giờ 
bù đắp được. 

Đối với trẻ 
con thì nên nhẫn 
nại nhiều hơn và 

ít trách mắng 
hơn.

SCREENSHOT VIA YOUTUBE

CHARLOTTE CUTHBERTSON/THE EPOCH TIMES

Thái tử Shotoku 
(574 - 622 SCN), 

nhiếp chính vương 
thế kỷ thứ bảy và 
hai người con trai 
của ông. Bản sao 

mộc bản từ một 
bức tranh thế kỷ 

thứ tám. Tranh 
mực và màu trên 
giấy. Bộ Sưu Tập 

Hoàng Gia.
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PUBLIC DOMAIN

Đền Horyu-ji (trái) và chùa Horyu-ji (phải).
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THIÊN BÌNH

1 “Khi bạn ngồi với một cô 
gái xinh đẹp trong hai giờ, 

thời gian lướt qua tựa 1 
phút. Nhưng khi ngồi trên 

bếp nóng trong một phút, cảm 
giác giống như hai giờ. Đó là 

sự tương đối”.
Einstein nổi tiếng vớ i thuyết tươ ng 
đối. Điều này ảnh hưở ng tớ i cách 
ông nhìn nhận cuộc sống. Dù trong 
công việc hay tình yêu, ông vẫn 
luôn sử dụng “sự tươ ng đối”. Một 
ngườ i có thể chú ý đến cảm giác và 
trải nghiệm của bản thân khi đánh 
giá một vấn đề. Nếu làm nhữ ng 
việc bạn yêu thích vớ i nhữ ng con 
ngườ i bạn quan tâm, bạn sẽ cảm 
thấy việc mình làm thật thú vị và 
ý nghĩa. Dù bạn có bỏ ra bao nhiêu 
thờ i gian hay công sức, bạn vẫn 
thấy nó xứ ng đáng. 

Ngược lại, nếu bạn làm công việc 
bạn không yêu thích và với những 
người bạn không mấy thiện cảm 
bạn sẽ thấy thời gian trôi qua thật 
chậm, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt! 

Mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn xoay 
chuyển góc nhìn và thái độ. Nếu 
những người “ghét” trở thành những 
người “thương", thì công việc “dở" 
sẽ trở thành công việc “tốt”. Đây là 
một trong những bí quyết giúp bạn 
thành công trong cuộc sống. 

2 “Nếu có một tiếng đồng 
hồ để giải quyết một vấn 

đề, tôi sẽ bỏ ra 55 phút 
suy nghĩ về vấn đề và 5 

phút suy nghĩ về giải pháp”.
Nhiều người thường giữ quan niệm 
giải pháp sẽ là điều quan trọng hơn 
thực trạng, nguyên nhân, hậu quả.

Tuy nhiên, giải pháp sẽ khó có thể 
nghĩ ra nếu như bạn chưa nắm rõ 3 
điều trên. Đây là nguyên tắc phổ biến 

giúp dân công sở suy luận hợp lý và 
không bị bí ý tưởng trong phòng họp.

Chắc chắn, để giải quyết một vấn 
đề bạn phải hiểu thấu đáo vấn đề đó 
trước. Không ai có một cốc nước ép 
hoa quả ngon lành nếu không biết 
cách sử dụng máy ép và hiểu về nước 
ép. Một giải pháp chỉ là lời nói suông 
nếu nó không thiết thực và không 
chạm đúng vào vấn đề. 

Vì vậy, tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, đặt 
câu hỏi cho người khác và chính mình 
để có cái nhìn toàn diện. Sau cùng giải 
pháp sẽ tự xuất hiện dựa vào sự thấu 
hiểu bản chất.

3“Điều quan trọng là không 
ngừng đặt câu hỏi. Sự tò 

mò có lý do riêng của nó”.
Những nhà khoa học vĩ đại 

hay nhiều doanh nhân thành công, 
họ luôn luôn thắc mắc và đặt câu hỏi 
trong cuộc sống. Tại sao sản phẩm này 
bán chạy trên thị trường mà sản phẩm 
khác lại không? Tại sao khách hàng 
yêu thích mẫu mã này? v.v.

Nếu bạn chỉ luôn đánh giá vấn đề 
dựa trên biểu hiện bề mặt của nó mà 
không đào sâu nghiên cứu tìm hiểu 
bản chất, bạn sẽ mãi chỉ là một kẻ chạy 
theo xu hướng; bạn sẽ không bao giờ 
tạo ra được một thị trường cho riêng 
mình, và bản thân con người bạn cũng 
trở nên thiếu sâu sắc. 

Thực tế, đặt câu hỏi ở môi trường 
công sở mang nhiều mục đích khác 
nhau. Ví dụ chỉ bằng cách thắc mắc 
thì bạn mới nắm rõ được quyền lợi 
và nghĩa vụ của bản thân. Hay chỉ 
bằng cách đặt câu hỏi thì bạn mới biết 

mình đang làm tốt, thiếu sót ở điểm 
nào. Và nếu không đặt câu hỏi về việc 
mình đang làm, bạn sẽ không thể 
nhìn chúng dưới nhiều góc độ. Đừng 
ngại đặt câu hỏi nếu bạn muốn bản 
thân tốt hơn mỗi ngày.

4 “Nếu A là thành công 
trong cuộc sống thì A = X 

+ Y + Z. Cụ thể, X là làm 
việc, Y là chơi, và Z là giữ  

im lặng”.
Nhiều người đã phân tích câu nói 
thấm thía này của Albert Einstein. 
Điểm chung lớn nhất là trích dẫn 
trên đã định nghĩa “thành công” 
dựa trên 3 phương diện: làm việc, 
vui chơi, và cẩn trọng với phát ngôn 
của mình.

Làm việc - ai cũng biết đây là yếu 
tố quan trọng để thành công. Còn 
với vui chơi, ý nghĩa của nó thiên về 
trải nghiệm, là làm giàu về tinh thần 
cho bạn. 

Điều đó có nghĩa là bạn nên đi 
ra ngoài thế giới rộng lớn kia để học 
hỏi, giao lưu với con người, nền văn 
hoá, tri thức... để hiểu cuộc sống 
muôn màu. Trải nghiệm sống quý 
báu sẽ giúp chúng ta trưởng thành 
và ngày càng giỏi giang hơn.

Việc giữ im lặng nơi công sở là 
một kỹ năng cần thiết, nhất là khi 
bạn muốn người khác nể trọng. 
Ngoài ra, giữ im lặng cũng là một 
điều cần thiết cho các mối quan hệ 
trong cuộc sống. Không phải lúc nào 
cất tiếng nói cũng là điều tốt, nhất là 
khi đối phương cần sự lắng nghe và 
thấu hiểu. 

Hàm nghĩa của việc giữ im lặng 
là bạn hiểu các giá trị nội tâm của 
bản thân, một trạng thái giống như 
thiền định. Khi bạn có thể tĩnh lặng 
thấu hiểu sự vật, cũng là lúc bạn 
sáng suốt và ra quyết định chính 
xác nhất.

TỪ TỊNH

Freelancer là khái niệm không 
còn mới mẻ gì với chúng ta 
trong thời đại công nghệ hiện 
nay. Chỉ cần có Internet và 

các thiết bị hỗ trợ, những người làm 
freelancer không phải phụ thuộc vào 
địa điểm, thời gian, và môi trường 
làm việc. Dịch viêm phổi Trung Cộng 
kéo dài đã khiến những người làm 
công việc văn phòng dường như bị 
ảnh hưởng ít nhiều, và cụm từ “làm 
việc tại nhà” được nhắc đến thường 
xuyên hơn.

Lập trình viên
Đây là một công việc đ ứng đầu 
trong ngành công nghệ thông tin. 
Lập trình viên là người thiết kế, xây 
dựng, và bảo trì các chương trình 
phần mềm máy tính. 

Nghề lập trình đòi hỏi sự sáng tạo 
cùng với các kỹ năng như đánh giá, 
phân tích yêu cầu dự án, đưa ra các 
giải pháp thiết kế, hoặc cách tiếp cận 
công nghệ mới. Sản phẩm của họ là 
những dãy code, tạo ra vô vàn tiện ích 
cho con người, thì đó là kết quả cũng 
như động lực của bao say mê, tìm tòi 
và khám phá. Lập trình viên đã kết nối 
mọi người với nhau, giúp liên lạc mọi 
lúc mọi nơi thông qua các trang mạng 
xã hội (facebook, google plus,…), giúp 
con người cập nhật thông tin nhanh 
nhất qua những website, giúp ngành 
công nghiệp trở nên tự động hóa bằng 
những phần mềm ứng dụng, giúp con 
người giải trí, tận hưởng cuộc sống 

trên các thiết bị điện tử (smartphone, 
smart tivi,..). 

Công việc của một lập trình viên có 
thể được phân chia cụ thể thành:

• Lập trình web
• Lập trình hệ thống
• Lập trình database
• Lập trình game
• Lập trình mobile
Các nhiệm vụ chính của một lập 

trình viên đó là:
• Xây dựng mới một ứng dụng
• Nâng cấp và sửa chữa các ứng 

dụng có sẵn
• Xây dựng các chức năng giải 

quyết
• Nghiên cứu và phát triển công 

nghệ mới
Muốn theo đuổi nghề lập 

trình bạn cần có đam mê và 
tinh thần chinh phục thử 
thách. Nếu bạn đã có sẵn 
niềm đam mê, hãy bắt 
đầu bằng việc tự học 
qua sách vở, tài liệu, 
Internet và qua cả bạn 
bè nữa. Những khóa đào 
tạo căn bản online có thể 
giúp bạn bước vào một chân 
trời mới và tiếp cận với kho tàng 
tri thức khổng lồ.

Viết lách tự do
Trước đây khi nhắc tới nghề viết, mọi 
người thường nghĩ rằng công việc này 
không dành cho những tay ngang. 
Truyền thông và báo chí là lĩnh vực 
được coi là bất khả xâm phạm vì bản 

thân nghề này có một chỗ đứng rất đặc 
biệt, được ví như “quyền lực thứ 4” sau 
hành pháp, lập pháp, và tư pháp.

Nhưng hiện nay đã xuất hiện khái 
niệm “quyền lực thứ 5”; đây là mảnh đất 
rộng mở cho những người hoạt động 
trên các mạng xã hội như Facebook, 
Twitter, và Youtube. Công việc này 
không đòi hỏi bạn phải tốt nghiệp 
trường lớp nào và hoàn toàn phù hợp 
với làm việc tại nhà; tuy nhiên bạn cũng 
cần phải trau dồi học hỏi rất nhiều nếu 
muốn viết hay. Đọc thật nhiều và viết 
nhiều là hai yếu tố giúp bạn ngày càng 
hoàn thiện kỹ năng viết lách. Bên cạnh 
đó, việc cập nhật thông tin và cập nhật 
xu hướng sẽ giúp bạn chủ động hơn 
trong bất kỳ mảng đề tài nào. Ở thời đại 

mà nội dung là yếu tố tiên quyết, 
cơ hội không nhỏ đang mở ra 

cho những ai mong muốn 
thử sức ở lĩnh vực này. 

Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa là một 
chuyên ngành thuộc về 

mỹ thuật, là kiến tạo một 
hình ảnh, một tác phẩm 

lên một bề mặt chất liệu nào 
đó, mang ý nghĩa nghệ thuật 

nhằm mục đích trang trí, làm đẹp, 
hoặc phục vụ nhu cầu con người.

Đây là ngành nghề mà bạn sẽ cần 
có một chút năng khiếu hoặc yêu thích 
sáng tạo. Ưu thế của công việc này là 
có rất nhiều nhu cầu khác nhau của 
khách hàng, từ thiết kế logo, in ấn, 
thiết kế web, nhận diện thương hiệu, 

quảng cáo, poster phim… Ngày nay 
hầu như công ty nào cũng đều chú 
trọng đến hình ảnh, quảng bá hình 
ảnh đến khách hàng, đưa ra các chiến 
lược tiếp thị, ưu đãi, v.v.... Vì vậy, là một 
graphic designer giỏi, bạn không phải 
lo rằng không có đủ việc cho bạn làm.

Công việc này cũng đòi hỏi bạn 
làm việc chủ yếu trên máy tính. Bạn 
sẽ cần có một chiếc máy tính tạo hình 
tốt; thêm sự kiên nhẫn học hỏi từ các 
designer khác thì bạn sẽ có cơ hội việc 
làm từ bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ 
thông qua màn hình máy tính. 

Video editor
Công việc chính của một editor video 
là sử dụng các phần mềm máy tính 
hoặc các thiết bị công nghệ để cắt bỏ 
đi những đoạn phim không cần thiết, 
và ghép nối những đoạn phim lại với 
nhau thành một bộ phim hoàn chỉnh. 
Tất nhiên không chỉ đơn giản như vậy, 
đó chỉ là hai công việc chính. Để tạo ra 
được các sản phẩm tốt, hấp dẫn thì đòi 
hỏi editor phải hiểu được nguyên lý, 
các tiết tấu nhịp điệu để kết hợp nhuần 
nhuyễn hình ảnh với âm thanh, hiệu 
ứng đa dạng.

Do đó, một editor chuyên nghiệp 
không những thành thạo sử dụng 
phần mềm mà còn có kiến thức trong 
việc xây dựng hình ảnh và cảm thụ 
âm thanh.

Sức mạnh của “ngôn từ” được coi là 
trợ thủ đắc lực của người làm biên tập, 
giúp việc diễn đạt rõ ràng ý tưởng hoặc 
nội dung bài viết, và cũng là công cụ hỗ 
trợ rất nhiều trên con đường sự nghiệp 
của mình.

Editor thực sự là một công việc khá 
tự do vì người làm có thể lựa chọn làm 
việc theo kiểu freelancer (tại nhà) hoặc 
làm việc cho một công ty. Đa số các 
editor hiện nay đều làm việc freelance; 
họ có thể tự làm chủ, tự quản lý thời 
gian làm việc theo sở thích và điều 
kiện của bản thân.

Editor có tương lai xán lạn và phát 
triển mạnh mẽ vì bây giờ đang là thời 
đại công nghệ số 4.0. Gần như ở đâu, 
dự án nào cũng cần có editor, nên bạn 
thừa việc để làm nếu đủ kỹ năng. Hơn 
nữa sự phát triển của editor không 
dựa trên thời gian làm việc nhiều, chủ 
yếu dựa trên kinh nghiệm và sự nắm 
bắt thời thế. Quan trọng là hãy không 
ngừng học hỏi kinh nghiệm những 
người đi trước và tạo bản sắc riêng 
cho mình.

MY MY 

Hikikomori là một hiện tượng xã hội 
Nhật mà người mắc hội chứng này có 
xu hướng tự cách ly bản thân trong 
bốn bức tường qua nhiều ngày tháng. 
Nhiều thanh niên từ 20 đến 30 tuổi, họ 
sống cùng bố mẹ, không giao tiếp xã 
hội, không đi học hay đi làm, phần lớn 
chỉ giao tiếp qua mạng xã hội. Có tới 
nửa triệu hikikomori sống ở Nhật Bản, 
và đây là một vấn đề lớn trong đất nước 
có số dân già ngày càng tăng nhưng lao 
động trẻ lại ít dần.

Thời báo Nhật Bản cho biết hikiko-
mori lớn tuổi cũng rất đông. Giống như 
những người trẻ, nhiều người trong 
số họ bị trầm cảm, xấu hổ về địa vị xã 
hội, và sợ gặp gỡ những người quen 
thường hỏi tại sao họ thất nghiệp.

Hikikomori  không phải chỉ là 
một hiện tượng của Nhật Bản
Báo cáo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 
2017 cho thấy một thống kê đáng kinh 
ngạc liên quan đến những người trẻ 
tuổi và điều kiện sống của họ. Vào năm 
2015, một phần ba người trưởng thành 
trong độ tuổi 18-35 vẫn sống cùng cha 
mẹ và khoảng 2,2 triệu người trẻ tuổi từ  
25-34 không đi làm cũng không theo 
học trường nào. Năm 2016, con số này 
tiếp tục tăng.

Báo cáo này cho thấy những người 
trẻ tuổi đang mất nhiều thời gian hơn 
để trưởng thành so với thế hệ cha mẹ và 
ông bà của họ. Năm 2005, 35 tiểu bang 
Hoa Kỳ báo cáo rằng phần lớn thanh 
niên sống tự lập; 10 năm sau, chỉ còn 
sáu tiểu bang. 

Từ năm 1975 đến 2016, số phụ nữ 
trẻ được coi là nội trợ đã giảm từ 43% 
xuống 14%. Báo cáo này tiết lộ rằng 
nhiều người trẻ tuổi coi giáo dục và 
làm việc là dấu ấn quan trọng của 
tuổi trưởng thành. Đồng thời hơn 
một nửa tin rằng kết hôn và sinh con 
không liên quan gì đến việc trở thành 
người lớn.

Những người sống với cha mẹ 
nhưng không làm việc hay đi 
học thì sao?
Trong cuốn sách “Failure to Launch: 
Why Your Twenty Something Hasn’t 
Grown Up” (tạm dịch - Thất bại: Tuổi 
20 Sao Bạn Chưa Trưởng thành), nhà 
tâm lý học Mark McConville giới thiệu 
với chúng ta rất nhiều người trẻ đang 
loay hoay với quá trình chuyển tiếp từ 
thiếu niên sang trưởng thành.

McConville tin rằng những người 
trẻ tuổi này thất bại trong ba phương 
diện. Họ thiếu ý thức; họ thiếu kỹ 
năng tự quản lý để chịu trách nhiệm 
về cuộc sống; và họ thiếu các kỹ năng 
xã hội cần thiết để giao tiếp với người 
khác. McConville cũng cho độc giả 
những lời khuyên trong việc giúp 
thanh thiếu niên chuẩn bị cho giai 
đoạn trưởng thành.

Gần cuối sách, trong bức thư gửi 

trực tiếp đến người trẻ tuổi chứ không 
phải cha mẹ họ, McConville viết: “Trở 
thành người lớn khó hơn chúng ta 
tưởng tượng, và khó khăn hơn nhiều 
so với ai đó nói với bạn khi còn ở trung 
học. Bạn là một con người, và đây là 
con đường quanh co dẫn chúng ta đến 
tương lai kỳ lạ, dở dang, nhưng hài 
lòng của mình”.

Tất cả những người trẻ tuổi của 
chúng ta có thể thu được chút gì đó từ 
việc đọc những suy tư của McConville.

Đầu tiên là những người trẻ sống ở 
nhà nhưng không đi làm cũng không 
đi học. Giống như tình yêu, công việc 
(ngay cả công việc cực nhọc) cũng 
góp phần đem đến những điều tốt đẹp 
hơn và sẽ đem lại sự hài lòng cá nhân.  
Không làm việc, thậm chí cả những 
việc nhỏ, sẽ lấy đi cảm giác thấy bản 
thân hữu ích, có đóng góp, kết nối với 
một doanh nghiệp lớn hơn, thay vì chỉ 

có bản thân đơn độc. 
Trong bài đăng trên tờ Thời báo 

Nhật Bản, chúng tôi gặp một người 
đàn ông lớn tuổi sống ẩn dật với người 
mẹ già của mình. Một mình bà vật lộn 
làm tất cả công việc gia đình, người 
con trai không giúp mẹ một chút nào; 
mà dựa vào các nhân viên chính phủ 
đến nhà để làm các công việc nặng 
nhọc cho bà lão.

Khó khăn hơn nữa là giới trẻ thất 
bại trong việc gắn sự trưởng thành 
với hôn nhân và gia đình. Hầu hết, 
họ đều có lòng tự tôn quá lớn, mong 
muốn đạt được lợi ích cá nhân - một 
nền giáo dục vững chắc và công việc 
lương cao - nhưng không sẵn sàng mở 
rộng định nghĩa tuổi trưởng thành với 
trách nhiệm, gánh nặng, và niềm vui 
từ việc trở thành vợ/chồng và cha mẹ.

Sự coi nhẹ hôn nhân gia đình có 
nhiều nguyên nhân như sợ sự cam 
kết, không tìm được người bạn đời 
phù hợp, không có khả năng hỗ trợ 
gia đình, nhưng điều này để lại những 
hậu quả. Sinh suất ở đa số các quốc gia 
là 2,1. Trong khi đó tại Nhật Bản, tỷ 
lệ chỉ ở mức khoảng 1,44 trẻ/phụ nữ. 
Tình trạng này ám ảnh người Nhật vì 
nhóm dân số già sẽ nhận hỗ trợ ngày 
càng ít từ nhóm trẻ. Mặc dù tình hình 
ở Hoa Kỳ ít thảm khốc hơn, nhưng 
sinh xuất cũng đang sụt giảm nhiều 
năm qua. Trong năm 2016, mức sinh 
đã dao động trong khoảng 1,8 ca.

Hôn nhân và nuôi con là những 
dấu ấn chính của tuổi trưởng thành. 
Rất nhiều người trẻ tuổi trong chúng 
ta coi việc đó không quan trọng; điều 
đó nói lên nhiều khía cạnh về hôn 
nhân cũng như cuộc sống gia đình 
trong văn hóa của chúng ta.

Với tất cả hikikomori chúng ta, nếu 
bạn bị trầm cảm, hãy tìm tư vấn. Nếu 
bạn cảm thấy lạc lối, hãy nhờ giúp đỡ. 
Đặt các thiết bị điện tử xuống, hãy 
bước ra ngoài và gắn kết với thế giới.

Chúng tôi cần bạn. Đừng “chết" khi 
còn trẻ. 

QUỲNH CHI  

Người Nhật đặc biệt chú ý đến 
giáo dục mầm non
Nhiều bà mẹ Nhật Bản sau khi sinh 
con đã nghỉ việc ở nhà, dành toàn thời 
gian cho con cái. Bởi vì họ cho rằng 
một đứa trẻ trước ba tuổi là đang trong 
giai đoạn mầm non, là giai đoạn cực 
kỳ quan trọng. Người xưa có câu ngạn 
ngữ: "Tam tuế khán đại, thất tuế khán 
lão", ý rằng nhìn trẻ lúc lên 3 có thể biết 
tâm tính nó khi trưởng thành, nhìn trẻ 
lúc lên 7 sẽ biết cả đời của nó. Một khi 
đứa trẻ trưởng thành mà xảy ra vấn đề, 
thì đặc biệt khó sửa đổi.

Người Nhật tin rằng: Người đàn ông 
cần phải làm việc siêng năng hơn một 
chút, nhiều hơn một chút, thu nhập 
cao hơn một chút, để người phụ nữ có 
thể yên tâm ở nhà chăm sóc gia đình, 
đợi đứa trẻ hơn 3 tuổi rồi sẽ quay lại 
làm việc. Như vậy cũng sẽ không ảnh 
hưởng đến năng suất của xã hội, mà lại 
đặc biệt có lợi cho sự phát triển của cả 
thế hệ tương lai. 

Đối với người Nhật, nuôi dưỡng con 
trẻ có một nguyên tắc chính, đó là: “Bảy 
phần no bụng, bảy phần ấm”. Về cơ 
bản, họ không cho trẻ ăn quá nhiều và 
không sợ trẻ mặc quá ít. Vào mùa thu, 
trẻ mặc một chiếc áo mỏng để nghịch 
nước ở ngoài trời, họ cũng không lo sợ 
trẻ bị lạnh.

Các trường học Nhật Bản
đặc biệt chú ý đến đồng phục
học sinh
Đồng phục học sinh của Nhật cũng rất 
đẹp, có nhiều kiểu dáng và chất lượng 
tốt. Có người hỏi họ tại sao lại coi trọng 
đồng phục học sinh đến vậy?

Câu trả lời của họ khiến người nghe 

cảm giác rất mới mẻ: Một người mặc 
đồng phục là muốn nói cho bản thân 
mình biết: Vĩnh viễn không được quên 
danh tính của mình. Bất cứ người nào 
mặc đồng phục mà làm chuyện xấu, 
trong lòng của họ sẽ luôn cảm thấy bất 
an xấu hổ.

Mỗi gia đình có một cuốn sổ
gia đình
Ở Nhật, một bà nội trợ trong gia đình 
mà không ghi sổ là điều không tưởng 
tượng nổi. Khi mua sắm trong siêu thị, 
một câu hỏi mà thu ngân viên nhất 

định sẽ hỏi là: Có cần hóa đơn không? 
Bởi vì các bà nội trợ Nhật Bản khi mua 
sắm trong siêu thị sẽ cần hóa đơn để 
tiện việc sổ sách. Khái niệm quản lý tài 
chính gia đình của họ được ươm mầm 
từ khi còn nhỏ.  

Trường trung học Nhật Bản đặc 
biệt chú ý đến các kỹ năng thực tế
Nữ công gia chánh, may vá, karate, thể 
thao... tất cả các khóa học được quan 
tâm đều được giảng dạy. Giáo viên tư 
vấn tâm lý tiếp xúc và hướng dẫn hàng 
ngày cho học sinh. Người Nhật thấy 

rằng nhiều trẻ em có vấn đề tâm lý từ 
sớm, vậy nên mỗi trường đều có một 
giáo viên tư vấn tâm lý.

Trường trung học Nhật Bản
đặc biệt chú trọng các lớp học
võ sĩ đạo
Mỗi trường trung học của Nhật đều có 
một lớp học riêng dành cho võ sĩ đạo 
(Bushido), và các cuộc thi liên quan 
được thường xuyên tổ chức. Võ sĩ đạo 
là những quy tắc đạo đức mà các võ sĩ ở 
Nhật Bản thời trung cổ phải tuân theo. 
Họ cho rằng lớp Bushido có thể nuôi 
dưỡng tính cách kiên cường, rèn giũa 
tinh thần bất khuất cho trẻ em.

Cho dù có lý tưởng vĩ đại đến thế 
nào chăng nữa, đều cần một thân thể 
tráng kiện mới thành hiện thực;  chứ 
một thư sinh tay trói gà không chặt thì 
khó mà thành công. Vì vậy, trường học 
ở Nhật đặc biệt chú trọng đến lớp học 
võ sĩ đạo này.

Học sinh Nhật Bản được dạy dỗ 
tuân thủ quy tắc
Vì sao người Nhật có thể dạy dỗ học 
sinh coi sự cống hiến là thiên chức của 
mình? Làm sao mà người Nhật có tinh 
thần  phục tùng như vậy?

Chính là nhờ người Nhật giáo dục 
học sinh phải chính tâm, thành ý, tu 
thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ!

Tại Nhật Bản, hầu hết người dân đều 
vui vẻ cúi đầu chào người khác. Theo 
thống kê, một người chào đón ở lối cửa 
vào của một cửa hàng bách hóa Nhật 
Bản phải cúi chào 2,500 lần mỗi ngày. 
Họ vui vẻ làm như vậy trong suốt nhiều 
năm bởi vì họ coi sự cống hiến này là 
nghĩa vụ của họ. Đây là kết quả được 
dưỡng thành từ giáo dục gia đình khi 
họ còn nhỏ.

Nét độc đáo trong giáo dục của người Nhật

Một kiểu 'tự cách ly xã hội'
ngay cả không trong
dịch bệnh

4
nghề 'làm 
việc từ xa' 
trong thời 
dịch bệnh

Nhà vật lý học Albert Einstein.

Bí quyết của thiên tài Einstein:
Thành công = Làm việc + Chơi + Giữ im lặngSHUTTERSTOCK

KEYSTONE/GETTY IMAGES

Chỉ cần có 
Internet và các thiết 

bị hỗ trợ những người 
làm freelancer họ không 

phải phụ thuộc vào địa 
điểm, thời gian, môi 

trường làm việc.

SHUTTERSTOCK

Người 
Nhật cho rằng 

lớp Bushido có thể 
nuôi dưỡng tính cách 
kiên cường, rèn giũa 
tinh thần bất khuất 

cho trẻ em.

SHUTTERSTOCK
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tiếng cho toàn bộ nhân viên 
nghỉ phép không lãnh lương, 
khuyến khích nghỉ việc, có 
thể đóng cửa bất kỳ lúc nào. 
Số lượng các doanh nghiệp 
ngoại thương cỡ vừa và nhỏ 
khác đóng cửa phải nói là “đếm 
không hết”.

Năm nay thu nhập tài chính 
của chính quyền các cấp giảm 
mạnh. Chỉ riêng căn cứ vào các 
số liệu do Trung Cộng cung cấp 
cũng đủ cho thấy, nửa đầu năm 
nay quỹ thu của trung ương 
đã giảm 14% so với cùng thời 
kỳ năm ngoái, quỹ thu của địa 
phương giảm 7.9% so với cùng 
thời kỳ năm ngoái; tiền thu thuế 
giảm 11.3%, những khoản thu 
khác giảm 8%.

Trong các tỉnh và khu vực 

khác, thì tỉnh Hồ Bắc có quỹ tài 
chính giảm 38.44%, tỉnh du lịch 
Hải Nam và tỉnh nông nghiệp 
Hắc Long Giang, quỹ tài chính 
nửa đầu năm đều giảm 20%.

Tỉnh Hải Nam thâm hụt tài 
chính nửa đầu năm là 375.37 tỷ 
nhân dân tệ; 5 tỉnh Vân Nam, 
Hồ Bắc, Hà Bắc, An Huy, Quảng 
Tây bị thâm hụt kim ngạch đều 
hơn 200 tỷ nhân dân tệ.

Cho dù có hô lớn “sống những 
ngày tiết kiệm” nhưng Trung 
Cộng vẫn chi một khoản kinh phí 
lớn vào việc trấn áp dân chúng.

Những ngày gần đây, chúng 
tôi có được tài liệu độc quyền 
về văn kiện nội bộ chính phủ 
thành phố Bảo Định gửi tới 
các quận vào ngày 20/5, trong 
đó có nhắc đến việc phải “bảo 

đảm đầy đủ kinh phí cho các cơ 
quan công an”, “ưu tiên cấp đầy 
đủ kinh phí cho các đồn công 
an và các cơ quan công an cấp 
huyện”, năm 2020 những địa 
phương cấp 1 mỗi người 5 vạn, 
địa phương cấp 2 mỗi người 
4 vạn, địa phương cấp 3 mỗi 
người 3 vạn”.

Nội dung văn kiện còn có 
đoạn: “Năm 2020, lực lượng 
công an cấp huyện phải vượt 
qua 140%, tỷ lệ tổng lực lượng 
công an các xã so với tổng lực 
lượng công an phường phải 
vượt qua 140%”. Có nghĩa rằng, 
dù Trung Cộng khó khăn kinh tế 
đến đâu thì cũng vẫn duy trì một 
lực lượng công an nhiều nhất để 
dễ dàng đàn áp ngay khi có bất 
kể “bạo loạn” nào nổ ra.

viết hóa đơn cho tôi, bạn chỉ 
viết hóa đơn 800 USD, 200 
USD còn lại, bạn có thể thay 
tôi gử i trực tiếp vào ngân 
hàng nước ngoài.

Chỉ riêng năm 2011, chỉ 
riêng số lượng tiền rửa theo 
cách này đã lên đến 430 tỷ USD. 
Năm 2011, tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu mà Trung Cộng 
công bố là 3.6 nghìn tỷ USD. 
Nếu tính như vậy, thì tổng số 
tiền rửa so với tổng số tiền xuất 
nhập khẩu công bố chính thức 
chiếm 12%.

Tổ chức này phát hiện ra 
rằng từ năm 2000 đến năm 
2011, Trung Cộng đã rửa được 
3.2 nghìn tỷ USD ra hải ngoại. 
Nhưng đây không chỉ là cách 
rửa tiền duy nhất, GFI ước tính 
trong 11 năm này, tổng số tiền 
mà Trung Cộng rửa được lên 
đến 3.79 nghìn tỷ USD.

Từ sau năm 2012, tổng 
ngạch xuất nhập khẩu của 
Trung Cộng bình quân mỗi 
năm tăng 6%, chúng ta tạm 
thời giả định rằng tỷ lệ rửa tiền 
cũng sẽ không thay đổi.

Vậy thì đây chính là công 
thức tính tổng số của dãy số 
tăng theo cấp số nhân, từ năm 
2012 đến năm 2019, tổng cộng 

8 năm, ước chừng đã rửa thêm 
được 4.255 nghìn tỷ USD. ($430 
t ỷ*[1-1.06^8]/[1-1.06]=4.255 
nghìn tỷ)

Do vậy trong 20 năm Trung 
Cộng đã rửa được ước chừng 
7.5  nghìn tỷ USD. Ngoài ra 
cùng với những cách rửa tiền 
khác, Trung Cộng đã rửa:  [3.2 
+ 4.255] * 3.79/3.2 = 8.83 nghìn 
tỷ USD theo GFI báo cáo.

Nếu như tính thêm các 
phương án chuyển nhượng 
vốn khác như kế hoạch Một 
Vành Đai, Một Con Đường, các 
dự án nước ngoài đầu tư trực 
tiếp..., ước tính tổng số tiền mà 
Trung Cộng chuyển ra nước 
ngoài có thể lên đến 10 nghìn 
tỷ USD.

Nếu Hoa Kỳ cấm các thành 
viên Trung Cộng và gia đình 
của họ đến Hoa Kỳ, thì việc rửa 
tiền ở nước ngoài về cơ bản sẽ 
vô ích.

Nếu như Hoa Kỳ thuyết 
phục Liên minh Châu Âu, 
Australia, New Zealand, 
Canada, Anh, Nhật... để cùng 
tịch thu tài sản của Trung Cộng 
ở nước ngoài thì Trung Cộng 
sẽ phải đối mặt với việc người 
dân oán thán ở trong nước, 
còn trên trường quốc tế thì bị 
bao vây tứ bề, lâm vào tuyệt lộ, 
không cách nào chạy thoát. 

 TRƯƠNG NGỌC KHIẾT 

Tính đến ngày 26/7, theo 
công bố quỹ tài chính của 31 
tỉnh thì có 26 tỉnh bị thâm 
hụt tài chính vào 6 tháng đầu 
đầu năm.

Trong đó, ba tỉnh Quảng 
Đông, Giang Tô, Chiết Giang 
được chú ý. Theo con số của 
chính quyền công bố, ba tỉnh 
này có quỹ tài chính của nửa 
đầu năm giảm lần lượt 5.8%, 
2.8%, và 2.6%. Kinh tế của 
những tỉnh này chủ yếu dựa 
vào ngoại thương. Các phân 
tích cho rằng trên thực tế quỹ 
tài chính của họ giảm nhiều 
hơn so với con số công bố.

Vào ngày 26/7, chủ một 
công ty đã hoạt động hơn 10 
năm ở Quảng Đông chia sẻ, 
“vì dịch bệnh mà mất nhiều 
đơn đặt hàng, trong đó có 
một đơn đặt hàng có thể kiếm 
được bằng doanh số bán hàng 
của cả năm ngoái! Chúng 
tôi không có cách nào khác, 
phải bán đi một bộ phận dây 
chuyền sản xuất, đóng cửa 
một phần nhà xưởng.”

Trước đó, ngày 23/7 Thủ 
tướng Trung Cộng - Lý Khắc 
Cường - lại đề cập đến việc 
các cấp chính phủ phải “kiên 
quyết thực hiện việc tiết 
kiệm”. Tin này một lần nữa 
cho thấy Trung Cộng thực 
sự gặp phải khó khăn về tài 
chính và kinh tế.

Trong báo cáo công tác của 
chính phủ vào tháng 5/2020, 
ông Lý Khắc Cường đã đề 
cập tới cách nói “sống những 
ngày tiết kiệm” và “Chính 
phủ trung ương Trung Quốc 
phải giảm ít nhất 50% chi tiêu 
không cần thiết, chính quyền 
địa phương cũng phải giảm 
chi tiêu”.

Đồng thời họ cũng thừa 
nhận “kinh tế và tài chính 
đang khó khăn”; ngoài ra 
còn yêu cầu quan chức các 
cấp: “cần cù tiết kiệm phải 
trở thành thói quen hành vi 
hàng ngày”.

Cách nói “sống những 
ngày tiết kiệm” gần đây xuất 
hiện rất nhiều lần trong các 
bài diễn văn của quan chức 
Trung Cộng và trên các kênh 
truyền thông. Trung tuần 
tháng Bảy, Tân Hoa Xã của 
Trung Cộng dùng các cách 
nói như “phải niệm tốt chữ 
‘khu’ (keo kiệt)’, ‘rán sành ra 
mỡ’, ‘không để mất dù một 
sợi lông’, ‘bàn tính sắt’” để 
hình dung cách “sống những 
ngày tiết kiệm”.

Như thế cho thấy kinh tế 
và tài chính của Trung Cộng 
đang gặp phải khốn khó thực 
sự. Khi ông Lý Khắc Cường thị 
sát ở Quý Châu có nhắc đến 
việc “nhìn thấy rất nhiều nhà 
máy bỏ không” v.v. Trước đó 
còn có Công ty Đồ chơi Phiếm 
Đạt Đông Quản phải đóng cửa 
sau 28 năm hoạt động; Nhà 
máy Đồng hồ Chính xác nổi 

Lãnh đạo Trung Cộng rửa 
lượng tiền 10 nghìn tỷ USD ra 
nước ngoài như thế nào?

Ngân sách Trung Quốc bước vào thời kỳ 
‘‘thắt lưng buộc bụng’’

GREG BAKER / AFP / GETTY IM
AGES
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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức Trung Cộng tại một hội nghị ở Bắc Kinh.
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Ngày 26/6, cô Tang Juan, một 
nhà nghiên cứu người Trung 
Quốc tại Đại học UC Davis 
thuộc California, đã bị buộc 
tội khai man trong đơn xin thị 
thực vào Hoa Kỳ và che giấu 
thân phận là một thành viên 
của quân đội Trung Cộng.

Những thông tin này được 
đưa ra sau khi Hoa Kỳ ra 
lệnh cho lãnh sự quán Trung 
Quốc tại Houston đóng cửa 
vào chiều thứ Sáu ngày 24/7. 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo cáo buộc lãnh sự này 
là một trung tâm gián điệp và 
trộm cắp tài sản trí tuệ của 
Hoa Kỳ. Cùng ngày, Trung 
Cộng đã đáp trả bằng cách ra 
lệnh đóng cửa lãnh sự quán 
Hoa Kỳ tại thành phố Thành 
Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phía 
tây nam Trung Quốc.

Hồ sơ tù nhân cho thấy US 
Marshals Service, cơ quan 
thực thi pháp luật trực thuộc 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã bắt giữ 
cô Tang vào ngày 23/7 và giam 
cô qua đêm tại nhà tù chính 
của quận Sacramento. Theo 
luật định, giới chức Hoa Kỳ 
không được tự do ra vào các cơ 
quan ngoại giao nước ngoài mà 
không được cấp phép. Không 
rõ liệu có phải cô Tang đã tự ra 
đầu thú với cảnh sát liên bang 

hay không. Bộ Tư pháp và FBI 
chưa cung cấp thông tin về sự 
việc này.

Tài liệu của tòa án cho biết 
cô Tang đã bị FBI thẩm vấn 
tại nơi cư trú của cô ở Davis, 
California vào ngày 20/6. Tại 
đây, cô ta phủ nhận việc cô từng 
phục vụ trong quân đội Trung 
Quốc. Cô nói với các thẩm vấn 
viên rằng cô đã mặc quân phục 
của quân đội vì đó là một yêu 
cầu khi tham gia vào Đại học 
Quân y Không quân (FMMU).

Ngay sau khi bị thẩm vấn, 
cô Tang đã đến lãnh sự quán 
Trung Quốc tại San Francisco 
trú ẩn cho đến ngày bị bắt.

Các công tố viên nói rằng, 
các tình báo FBI đã tìm thấy 
một bức ảnh khác của Tang 
trong một bộ quân phục khác 
của quân đội PLA, và các tài 
liệu công việc của cô Tang 

chứng tỏ cô là một nghiên cứu 
viên tại FMMU.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho 
biết cô Tang là một trong 4 nhà 
nghiên cứu Trung Quốc gần 
đây bị buộc tội che giấu mối 
quan hệ của họ với quân đội 
Trung Cộng (có tên gọi chính 
thức là Quân đội Giải phóng 
Nhân dân, PLA).

Các công tố viên của tòa án 
liên bang cho biết, “Trường 
hợp của bà Tang cho thấy, 
Lãnh sự quán Trung Quốc tại 
San Francisco đã cung cấp một 
nơi có thể ẩn náu an toàn cho 
sĩ quan PLA có ý định tránh bị 
truy tố tại Hoa Kỳ”.

Nếu bị kết tội, cô Tang có 
thể phải đối mặt với hình phạt 
10 năm tù giam và khoản tiền 
phạt là 250,000 USD.

Nhật Hạ biên dịch

COURT DOCUMENT

Nhà nghiên cứu Trung Quốc trốn tại 
LSQ San Francisco đã bị bắt

Nhà khoa học Trung Quốc Tang Juan.

Lý Khắc Cường 
nhắc đến “sống 
những ngày tiết 
kiệm”, lại một lần 
nữa cho thấy kinh 
tế và tài chính của 
Trung Cộng đang 
gặp phải khốn 
khó thực sự. 

Cho dù có hô
lớn “sống những 
ngày tiết kiệm”  
nhưng Trung 
Cộng vẫn chi một 
khoản kinh phí 
lớn vào việc trấn 
áp dân chúng.
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Đỉnh lũ thứ 3 đổ ập lên 
khu vực thượng nguồn 
Trường Giang
Theo Bộ Tài Nguyên Nước của 
Trung Quốc (MWR), đến tối 
27/7 đỉnh lũ thứ ba trong năm sẽ 
đến đập Tam Hiệp, con đập lớn 
nhất Trung Quốc.

MWR cho biết thêm, do mực 
nước dâng cao, các khu vực dọc 
theo Trường Giang, con sông 
dài nhất Trung Quốc, và các 
nhánh Chu và Jing cũng như 
các khu vực xung quanh hai hồ 
lớn nhất của Trung Quốc là Bà 
Dương và Động Đình có nguy 
cơ bị lũ lụt hoặc nhấn chìm.

Sông Hoài, chảy qua miền 
trung Trung Quốc, cũng đang 
phải đối mặt với nhiều trận lũ lụt.

Ủy ban MWR của sông Hoài 
đã công bố vào Chủ nhật ngày 
26/7 rằng mực nước của sông 
Hoài, dài 620 dặm, đã vượt quá 
mức báo động.

Cùng ngày, chính quyền 
Trung Quốc đã thông báo rằng 
đỉnh lũ thứ ba của mùa lũ năm 
nay đã ập vào khu vực thượng 
nguồn sông Trường Giang, 
trong khi đỉnh thứ hai đã kéo 
đến khu vực trung du.

Trước đó ngày 20/7, chính 
quyền địa phương đã mở đập 

Vương Gia để xả lũ từ sông Hoài 
trong suốt hơn 76 giờ, nhấn 
chìm khu vực Mạnh Oa ở tỉnh 
An Huy, nơi sinh sống của 
195,000 dân.

Hai ngày sau, nhà chức 
trách lại xả nước sông Hoài đến 
khu vực Hồ Kinh Sơn, nơi sinh 
sống của 855 cư dân. Đây là 
khu vực thứ tám dọc sông Hoài 
bị nhấn chìm.

Theo truyền thông Trung 
Cộng, tỉnh An Huy do mưa lớn, 
chính quyền đã chỉ định 28 địa 
điểm dọc theo sông Hoài xả 
nước. Có 2,287 trong tổng diện 
tích 3,903 dặm vuông, là đất 
nông nghiệp.

Nhà chức trách cũng đã xả 
nước từ Trường Giang đến các 
vùng nông thôn, nhưng không 
tiết lộ chi tiết.

Theo Bộ Tài nguyên Nước 
của Trung Quốc (MWR), tính 
đến cuối năm 2017, có khoảng 
459 triệu người sống trên lưu 
vực Trường Giang, 51% trong số 
họ sống ở vùng nông thôn. 

Kể từ đầu tháng 6, mưa lớn 
đã tấn công lưu vực sông và 
những vùng rộng lớn ở miền 
nam và miền trung của Trung 
Quốc. Theo báo cáo, lũ lụt và lở 
đất đã xuất hiện tại hơn 27 tỉnh 
và khu vực.

Để bảo vệ các thành phố, 

chính quyền Trung Quốc đã mở 
cửa đê và đập để xả lượng nước 
mưa đầy tràn vào các vùng 
nông thôn, khiến hàng chục 
triệu người mất nhà cửa.

Lở đất khu vực
thượng nguồn 
Chủ nhật ngày 26/7, thành phố 
Nghi Tân ở phía tây nam tỉnh 
Tứ Xuyên đã báo cáo một trận 
lở đất, khiến ít nhất hai người 
thiệt mạng. Các nhà máy và nhà 
dân bị chôn vùi. 

Cùng ngày một trận lở đất đã 
làm nghẽn một dòng sông địa 
phương và đe dọa sự an toàn của 
hơn 520 cư dân ở khu vực hạ lưu. 

Nghi Tân và Trùng Khánh 
đều là thượng nguồn của sông 
Trường Giang.

Trước đó ngày 25/7, quận 
Mao cách thành phố Nghi Tân 
khoảng 400 dặm về phía Bắc, đã 
đưa tin về hai trận lở đất, làm 
hư hại nhà cửa, trạm xăng, và 
đường giao thông.

Kể từ 22/7, thành phố Trùng 
Khánh đã đưa tin về các trận 
lở đất tại quận Vũ Long. Mặc 
dù truyền thông quốc doanh 
và chính quyền đã giữ im lặng 
về tin tức lũ lụt kể từ đầu tháng 
6, nhưng cư dân mạng trên 
khắp Trung Quốc đã chia sẻ 
những đoạn video lũ lụt, cho 
thấy mức độ nghiêm trọng của 
thảm họa.

Trong khi lũ lụt tràn ngập 
thành phố Nam Kinh ở phía 
đông tỉnh Giang Tô của Trung 
Quốc, chính quyền địa phương 

gần đây đã thừa nhận rằng một 
công ty xây dựng quốc doanh, 
Jiangning Urban Construction 
(Công ty Xây dựng Đô thị Giang 
Ninh), đã đào vào một con đập 
trên sông Tần Hoài, một nhánh 
của Trường Giang, để xây dựng 
khoảng mười nhà hàng và quán 
bar. Công trình xây dựng này 
chiếm tới một nửa chiều cao 
con đập và đã làm hỏng cấu trúc 
con đập, do vậy có thể gây ra vỡ 
đê nếu đập bị vỡ.

Nam Kinh, khu vực hạ lưu 
Trường Giang, là nơi có khoảng 
10.31 triệu người dân cư trú. Kể 
từ đầu tháng 7, một phần của 
thành phố đã bị nước lũ nhấn 
chìm. Vào hôm 18/7, thành phố 
đã đưa tin độ cao của lũ lụt ở 
mức kỷ lục kể từ năm 1954.

Sông Trường Giang 
gồng mình trước lũ 
lụt và sạt lở

GETTY IMAGES

Cảnh chụp từ trên không: Quan Âm Các giữa dòng lũ của sông Trường Giang ở khu vực Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc vào 24/7/2020.
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Ngày 28/7/2020, khi đỉnh lũ 
thứ 3 của sông Dương Tử đang 
hoành hành, tại Thượng Hải, 
vùng hạ du của dòng sông này 
cũng gặp phải hiện tượng thời 
tiết khắc nghiệt. Buổi trưa, tại 
đây đã xuất hiện những cơn 
cuồng phong bão táp, sấm 
chớp vang dội, với tần suất 
23 lần 1 phút. Âm thanh lớn 
đến nỗi người dân thành phố 
hoảng sợ vì tưởng nhầm là xảy 
ra vụ nổ hay động đất. 

Sáng hôm đó, bầu trời xuất 
hiện những ánh nắng ấm, nhiệt 
độ hơn 33 độ C, nhưng gần 
trưa đột nhiên xuất hiện cuồng 
phong kèm theo sấm chớp. 

Theo dữ liệu giám sát của 
mạng lưới quan trắc sấm chớp 
Thượng Hải, từ 11h đến 2h 
chiều, số lần sấm sét ở Thượng 
Hải thời gian đó rất cao, đạt tới 
4,207 lần, bình quân 23 tiếng 
sấm 1 phút.

Ngoài ra, theo dự báo thời 
tiết của Thượng Hải, tính đến 
3h chiều, 10% đường phố và 
thị trấn có lượng mưa vượt 
quá 50mm, tuy nhiên cũng 
có nhiều nơi “không có một 
giọt mưa” hoặc “chỉ có sấm sét 
không có mưa”.

Một người dân Thượng Hải 
khi đó nói: “Khoảng 12h15 trưa 
hôm nay, khi có sấm sét toàn 
bộ tòa nhà bị mất điện, đến bây 
giờ vẫn chưa sửa xong…”.

Một người dân sống ở Mẫn 
Hàng chia sẻ, ở đây bầu trời 
trong xanh; còn một người dân 
sống ở Nam Hối huyện ngoại 
thành Thượng Hải chia sẻ, ở 
đây trời nắng, có vài giọt mưa.

Một người dân khác sống ở 
khu vực Phổ Đông cho hay, ở 
đó không mưa nhiều, nhưng 
sấm sét rất to. 

Lại có người dân thành phố 
khác chia sẻ, họ vốn không sợ 
sấm sét, nhưng đột nhiên có 
tiếng nổ to quá, giống như một 
vụ nổ vậy. 

Một người dân khác nói, tôi 
nghĩ rằng có một vụ nổ xuất 
hiện và đã phá hủy các nhà bên 
cạnh nhà tôi, nó thực sự làm 
tôi chấn động và nghĩ rằng đó 
là một trận động đất”.

Người dân ở Thượng Hải, 
quận Hồng Khẩu cho biết: 
“Tiếng sét và sấm sét này giống 
như một vụ nổ, lại cũng như 
một trận động đất. Năm nay 
quả là một năm bất thường”!

Một số người dân khác bày 
tỏ, sấm sét làm họ run sợ, trong 
nhà có sự cố và đột nhiên mất 
điện… Hiện tại mưa đã tạnh lâu 
rồi, nhưng ko có điện trở lại. Tôi 
không dám bật công tắc điện 
ở cửa, quạt và máy điều hòa 
không khí, tôi sợ nó phát nổ”.

Thậm chí một số người dân 
còn phàn nàn, buổi trưa khi tôi 
đi tới đường phía Nam Tương 
Dương ở Thượng Hải trời mưa 
to lại có sấm sét, tôi chưa kịp 
mang ô theo nên đi mua. Khi 
mua được ô thì mưa đã tạnh, 5 
phút sau không có mưa nữa. 

Không những vậy, tài khoản 
Weibo chính thức của Nhà xuất 
bản Phổ Đông cũng đăng một 

đoạn video tuyết rơi với tiêu đề: 
“Phổ Đông vừa có tuyết rơi rồi, 
chỗ bạn thì sao?” Đoạn video 
bày tỏ, trưa nay Đài quan sát 
Khí tượng khu vực Phổ Đông 
mới đã phát tín hiệu cảnh báo 
mưa đá màu cam: Dự kiến 
trong 2h tới, khả năng xuất 
hiện mưa đá ở khu vực này là 
rất cao. Không ngờ một người 
bạn ở tuyến đầu đã gửi một 
video, Phổ Đông ‘Tuyết rơi” rồi, 
thời tiết thật là bất thường…

Weibo chính thức của văn 
phòng thông tin chính quyền 
thành phố Thượng Hải cũng 
giới thiệu, Đài quan sát khí 
tượng trung tâm Thượng Hải 
vào 12h39 phút đã cập nhật tín 
hiệu cảnh báo mưa bão, từ màu 
xanh ban đầu chuyển thành 
màu vàng. Các khu vực trung 
tâm thành phố, Phổ Đông, Sùng 
Minh, Phùng Hiền, Tùng Giang, 
Thanh Phố, Mẫn Hành, Gia 
Định, cục bộ khu vực Bảo Sơn 
đều bị ảnh hưởng. Và dự kiến   
nhiệt độ cao nhất cực đại sẽ đạt 
tới 37 độ C trong vài ngày tới.

Thanh Mai biên dịch

Thượng Hải: sét đánh 23 lần trong 1 phút, 
hơn 4,207 sấm chớp trong 3 giờ

Các nhân viên đang ăn 
cơm trong giờ nghỉ trưa tại 
một nhà máy tự động của 
Dongfeng Honda ở Vũ Hán, 
trung tâm tỉnh Hồ Bắc của 

Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc
Lý Khắc Cường  phát biểu 
trong phiên khai mạc Đại 
hội nhân dân toàn quốc 
tại Bắc Kinh, vào ngày 

5/3/2019.

GETTY IMAGES

Thượng Hải mỗi phút sét đánh 23 lần, trong 3h xuất hiện tổng cộng 4207 lần sấm chớp.
(Ảnh chụp màn hình video)
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Trong bài phát biểu hôm 22/7, 
ông Esper đã phác thảo tầm 
nhìn của Hoa Kỳ về an ninh ở 
khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương.

Ông nói rằng nhu cầu hợp 
tác đa phương trong khu vực 
tăng lên kể từ khi xảy ra đại 
dịch và sau những gây hấn ngày 
càng tăng của Trung Cộng trong 
khu vực.

Theo ông Esper, một trong 
ba mục tiêu chiến lược chính 
của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương là 
tăng cường các mối quan hệ 
hợp tác trong khu vực. Hai mục 
tiêu còn lại là, đẩy lùi tình trạng 
Trung Cộng bắt nạt các quốc gia 
nhỏ hơn, và bảo đảm tàu biển và 
máy bay được tự do hoạt động 
theo luật pháp quốc tế và quy tắc 
của khu vực, nơi mà 80% giá trị 

thương mại toàn cầu vận chuyển 
qua lại mỗi năm.

Ông Esper cho biết quân đội 
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì tần 
suất tập trận cao ở Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Esper nhấn 
mạnh rằng các hành động của 
Hoa Kỳ trong khu vực chỉ nhằm 
mục đích ràng buộc Trung Cộng 
tuân thủ các quy tắc luật pháp 
quốc tế.

Trong bài phát biểu tại hội 
nghị do Viện Nghiên cứu Chiến 
lược Quốc tế (IISS) tổ chức, ông 
Esper nói, “Hãy để tôi nói rõ điểm 
này: Trung Quốc là một đất nước 
có lịch sử lâu đời, một nền văn 
hóa phong phú, và là một dân 
tộc tuyệt vời. Chúng tôi không 
tìm kiếm xung đột. Chúng tôi 
cam kết hướng tới một mối quan 
hệ chú trọng tới kết quả và mang 
tính xây dựng với Trung Quốc, 
còn trong quan hệ quốc phòng, 
chúng tôi sẵn sàng thiết lập các 

phương thức liên lạc để giảm 
thiểu rủi ro."

"Tôi đã trực tiếp nói chuyện 
với người đồng cấp của chính 
quyền Bắc Kinh nhiều lần và 
trước khi năm 2020 qua đi, tôi 
hy vọng sẽ đến thăm Bắc Kinh 
lần đầu tiên với tư cách là Bộ 
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ để 
tăng cường hợp tác trong các 
lĩnh vực có cùng mối quan tâm, 
thiết lập các hệ thống cần thiết 
cho việc xử lý khủng hoảng, và 
củng cố quan điểm của chúng 
tôi là cạnh tranh công bằng 
trong khuôn khổ hệ thống luật 
pháp quốc tế."

Ông Esper nhấn mạnh tầm 
quan trọng của một tuyên bố 
được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
công bố tuần trước, lần đầu tiên 
chính thức bác bỏ các yêu sách 
của Bắc Kinh về lãnh hải trên 
Biển Đông.

Ông Esper nói rằng tuyên 

bố này "nêu rõ Bắc Kinh không 
có quyền biến vùng biển quốc 
tế thành một khu vực cấm địa 
hoặc lãnh hải của riêng mình”.

Các hành động của quân đội 
Hoa Kỳ là để hỗ trợ các chính 
sách nói trên, ông Esper cho 
biết: "Năm 2019, chúng tôi đã 
tiến hành các hoạt động tự do 
hàng hải (FONOPs) ở Biển Đông 
với tần suất nhiều nhất trong 
lịch sử 40 năm của chương trình 
FONOPs, và chúng tôi sẽ theo 
kịp tốc độ này trong năm nay”.

"Ngoài ra, hai nhóm hàng 
không mẫu hạm đã cùng tiến 
hành tập trận ở Biển Đông hai 
lần hồi đầu tháng này. Đây là lần 
đầu tiên diễn ra sự kiện này kể 
từ năm 2012, một tín hiệu mạnh 
mẽ và rõ ràng rằng chúng ta sẽ 
di chuyển trên không, trên biển, 
và hoạt động ở bất cứ nơi nào 
luật pháp quốc tế cho phép”.

Ông Esper nói rằng Bắc Kinh 
gây hấn trong khu vực đã tăng 
lên kể từ khi xảy ra đại dịch. Tuy 
nhiên, ông cho biết việc bắt nạt 
và ép buộc các quốc gia khác đã 
diễn ra trong nhiều năm qua. 
"Dường như quốc gia càng nhỏ 
thì càng bị bắt nạt nhiều hơn”.

Ngày 13/7, Hoa Kỳ đã chính 
thức bác bỏ hầu hết các yêu 
sách về lãnh hải của Bắc Kinh 
tại Biển Đông, trong bối cảnh 
chính phủ TT Trump nâng mức 
phản ứng trước các mối đe dọa 
của Trung Cộng.

Trong một tuyên bố gần đây, 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo cho biết, "Các yêu sách 
của Bắc Kinh đối với các nguồn 

tài nguyên ngoài khơi tại hầu 
hết Biển Đông, cũng như chiến 
dịch bắt nạt để kiểm soát các 
nguồn tài nguyên đó, là hoàn 
toàn bất hợp pháp”.

Trong khi trước đây các 
quan chức Hoa Kỳ đã mô tả hoạt 
động của Trung Cộng trong khu 
vực là "bất hợp pháp”, thì nhận 
xét của ông Pompeo đại diện 
cho quan điểm chính thức của 
chính phủ Hoa Kỳ về việc phủ 
nhận các đòi hỏi cụ thể của Bắc 
Kinh. Philippines đã thách thức 
các yêu sách của Trung Cộng 
trên biển và đưa việc tranh chấp 
ra tòa án quốc tế.

Phán quyết có tính pháp lý 
đó đã bác bỏ các yêu sách về 
lãnh hải của Trung Cộng liên 
quan đến quần đảo Trường Sa, 
các rặng san hô và bãi cạn lân 
cận. Tuy nhiên, Trung Cộng đã 
phủ nhận phán quyết này.

"Trung Cộng không có căn 
cứ pháp lý để đơn phương áp 
đặt ý muốn của mình đối với 
khu vực”, ông Pompeo nói.

Trung Quốc, Philippines, 
Việt Nam, Malaysia, Brunei, và 
Đài Loan đang có tranh chấp 
về chủ quyền ở Biển Đông. Yêu 
sách chủ quyền của Bắc Kinh là 
lớn nhất, bao gồm hầu hết các 
tuyến hàng hải trên Biển Đông. 
Ngoài việc là nơi có ngư trường 
phong phú và nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, Biển 
Đông còn là một trong những 
tuyến vận chuyển hàng hải lớn 
nhất thế giới.

Thanh Tùng biên dịch

MIMI NGUYEN LY  |  THE EPOCH TIMES

Vừa qua, chính phủ Úc chính 
thức tuyên bố các yêu sách 
hàng hải của Trung Quốc tại 
Biển Đông là “không có cơ sở 
pháp lý” và không hợp lệ.

Tuyên bố này được đưa ra sau 
khi Hoa Kỳ chính thức bác bỏ 
các yêu sách của Bắc Kinh đối 
với Biển Đông hồi đầu tháng này.

Trong một tuyên bố đệ trình 
tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New 
York vào ngày 23/7, chính phủ 
Úc bác bỏ tất cả yêu sách của 
chính quyền Trung Cộng đối 
với các khu vực quan trọng ở 
Biển Đông vốn không phù hợp 
với Công ước LHQ về Luật Biển 
1982 (UNCLOS).

Trung Cộng đã đưa ra yêu 
sách đối với hầu hết các khu vực 
thuộc Biển Đông, gọi khu vực 
đó là “đường chín đoạn”. Đó là 
một đường phân định hình chữ 
U mơ hồ, đi sâu vào các khu vực 
lãnh hải nơi họ tuyên bố “quyền 
lịch sử” đối với các tài nguyên 
biển ở đây.

Trong tuyên bố chính thức, 
Đại sứ Úc tại LHQ khẳng định 
nước này “phủ nhận các yêu 
sách của Trung Quốc về ‘quyền 
lịch sử’, hay ‘quyền và lợi ích 
hàng hải’ được thiết lập trong 
‘quá trình dài của lịch sử thực 
tiễn’ ở Biển Đông”.

Tương tự như Hoa Kỳ, Úc 
đã viện dẫn phán quyết năm 
2016 của tòa trọng tài ở The 
Hague cho thấy, các tuyên bố 
của Trung Cộng về các quyền 
sở hữu đối với tài nguyên ở Biển 

Đông trong vùng biển có tranh 
chấp với Philippines là “không 
có cơ sở pháp lý”. Vào thời điểm 
đó, Bộ Ngoại giao Trung Cộng 
đã không thừa nhận quyết định 
của tòa án, nói rằng điều đó là 
“vô nghĩa và không có giá trị”.

Tuyên bố của Úc cho biết: 
“Không có cơ sở pháp lý nào 
để Trung Quốc vẽ đường phân 
định nối các điểm ngoài cùng 
của các khu vực lãnh hải hoặc 
quần đảo ở Biển Đông, bao 
gồm cả Trường Sa, Hoàng Sa, 
Đông Sa (Pratas Islands),  và bãi 
Macclesfield hoặc 'lục địa' hoặc 
các quần đảo 'xa xôi hẻo lánh'”.

“Nước Úc bác bỏ mọi yêu 
sách của Trung Cộng đối với 
vùng biển nội địa, lãnh hải, 
vùng đặc quyền kinh tế, và thềm 
lục địa dựa trên các đường phân 
định này”.

Chính phủ Úc cũng phủ nhận 
các yêu sách chủ quyền của 
Trung Cộng đối với quần đảo 
Trường Sa và Hoàng Sa mà chính 
quyền này tự nhận là “được cộng 
đồng quốc tế công nhận rộng 
rãi”. Đại sứ Úc tại LHQ trích dẫn 
các cuộc biểu tình gần đây của 
Việt Nam và Philippines phản 
đối các tuyên bố của Trung Cộng 
tại khu vực này.

Trong những năm gần đây, 
Trung Cộng đã xây dựng các 
đảo nhân tạo được trang bị 
thành các căn cứ hải quân 
và không quân ở các khu vực 
xung quanh quần đảo Trường 
Sa và Hoàng Sa, nhằm khẳng 
định yêu sách của mình đối 
với các khu vực, bên cạnh việc 

tăng cường hiện diện quân sự ở 
khu vực Biển Đông.

Các quốc gia khác ra tuyên 
bố chủ quyền lãnh hải chồng lấn 
tại khu vực Biển Đông giàu tài 
nguyên bao gồm Philippines, 
Việt Nam, Malaysia, Brunei, và 
Đài Loan.

 “Chính phủ Úc khuyến khích 
tất cả các nước tuyên bố chủ 

quyền ở Biển Đông, bao gồm cả 
Trung Quốc, làm rõ các ranh giới 
lãnh hải của họ, và giải quyết các 
mâu thuẫn một cách hòa bình, 
tuân theo luật pháp quốc tế, đặc 
biệt là bộ luật UNCLOS”, trích 
tuyên bố của Úc.

Bản tuyên bố này được đưa 
ra trước cuộc hội đàm cấp cao 
“AUSMIN” giữa Úc và Hoa Kỳ 

tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 
28/7, trong đó Bộ trưởng Quốc 
phòng Linda Reynolds và Ngoại 
trưởng Marise Payne của Úc sẽ 
gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo 
và Bộ trưởng Quốc phòng Mark 
Esper của Hoa Kỳ.

“Úc và Hoa Kỳ có chung một 
quyết tâm kiên định để giữ cho 
vùng biển Ấn Độ - Thái Bình 
Dương an toàn, cởi mở, thịnh 
vượng, bao quát, và dựa trên 
các quy tắc chung. Chưa bao giờ 
điều này lại quan trọng như vậy 
khi chúng ta, với tư cách là đồng 
minh, cần tìm mọi cách có thể 
để thúc đẩy lợi ích chung”, ông 
Payne và bà Reynolds đã viết 
trong một tuyên bố khen ngợi 
mối quan hệ của Úc và Hoa Kỳ 
trước cuộc đàm phán.

Họ nhấn mạnh rằng đã có 
những “hành động cưỡng chế 
ở Biển Đông”, điều này “tiếp tục 
tạo ra những căng thẳng gây bất 
ổn cho khu vực”.

Tuy không công khai đề cập 
tới Trung Cộng, ông Payne và bà 
Reynolds cũng nhấn mạnh các 
vấn đề an ninh quan trọng khác 
ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình 
Dương như: luật an ninh mới áp 
đặt tại Hong Kong gần đây, các 
cuộc tấn công mạng gia tăng, và 
“hành vi bóp méo thông tin từ 
các tác nhân vụ lợi ... những kẻ 
đã lợi dụng cuộc khủng hoảng 
đại dịch COVID-19 để phá hoại 
hệ thống dân chủ và gây ra sự 
phân cực xã hội”.

 
Frank Fang đóng góp cho bản tin.
Ngọc Bích biên dịch

Các cuộc tập trận của Hoa Kỳ 
ở Thái Bình Dương đang ở 
mức kỷ lục

Úc bác bỏ các yêu sách của Bắc Kinh về Biển Đông

Ảnh do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp, một máy bay Super Hornet F/A-18F được phóng từ hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN 71) ở phía 
tây Bắc Thái Bình Dương vào ngày 18/3/2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phát biểu trong cuộc họp giao ban tại Ngũ Giác Đài ở Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 2/3/2020.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoàng gia Úc HMAS Parramatta (trái) đang đi cùng 
với tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoa Kỳ USS America, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp 
Ticonderoga USS Bunker Hill và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke trên Biển Đông 
vào ngày 18/4/2020.

Tiếp theo từ trang 1
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Cuộc chiến bí mật
chống Hoa Kỳ của Trung Cộng

Phương pháp đánh 
ngầm và không hạn 
chế bất kỳ chiêu 
thuật nào để phá 
hoại Hoa Kỳ

Trung Cộng đang sử dụng 
một loạt các chiến thuật bất 
chính để đạt mục tiêu gây hấn 
với Hoa Kỳ, mà không cần sử 

dụng đến quân đội. Nhiều chiến thuật 
đã được trình bày chi tiết trong cuốn 
sách quân sự Trung Quốc “Cuộc Chiến 
Không Giới Hạn” (năm 1999), được rút 
ra từ các chiêu thuật dối trá của Liên 
Xô cũ. Mục tiêu chính chỉ là thắng mà 
không cần phải chiến đấu công khai, 

giành quyền kiểm soát xã hội dần dần, 
đánh cắp bí mật kinh tế, và sử dụng các 
phương pháp lừa bịp dư luận khiến 
cho công chúng bị phân tâm và không 
nhận thức được tình hình chính trị và 
xã hội.

Trong số các chiến lược bao 
quát có cả phương pháp phá hoại. Liên 
Xô đã sử dụng phương pháp phá hoại 
để truyền bá “cuộc cách mạng cộng 
sản” của họ, và Trung Cộng đã áp dụng 

nhiều chiến lược tương tự để xuất 
khẩu “mô hình Trung Quốc”. Phương 
pháp phá hoại là một quá trình giành 
quyền kiểm soát một quốc gia bằng 
cách phá hủy tôn giáo, đạo đức, truyền 
thống, và tất cả mọi thứ giúp cho đất 
nước đó vận hành. Mục tiêu cuối cùng 
là đưa đất nước đó vào tình trạng hỗn 
loạn, để công chúng sẽ hỗ trợ sự can 
thiệp từ bên ngoài, đưa đến việc thiết 
lập một hình thức chính phủ mới.

CHIẾN TRANH TUYÊN TRUYỀN

Các hoạt động của Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu 
Trung Quốc và tờ Nhật Báo Trung Quốc tại Hoa Kỳ do 
Trung Cộng vận hành, đã đăng tải những thông tin tuyên 
truyền của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ. Nhật Báo Trung Quốc 
cũng mua quảng cáo trên các tờ báo phương Tây, như 
Thời báo New York và Tạp chí Phố Wall, để đưa các quan 
điểm của Bắc Kinh đến với đối tượng khán giả chủ lưu.

CHIẾN TRANH VĂN HÓA

Bắc Kinh đã mở rộng ảnh hưởng của mình ở Hollywood 
bằng cách tài trợ cho các bộ phim bom tấn và dùng thị 
trường rộng lớn của Trung Quốc như một điều kiện để 
đổi chác. Điều này cho phép nó kiểm duyệt các chủ đề 
phim và thúc đẩy tuyên truyền trong các bộ phim của 
Hoa Kỳ.

KIỂM SOÁT Ở HẢI NGOẠI

Trung Cộng duy trì sự kiểm soát đối với các cộng đồng 
người Hoa ở nước ngoài thông qua Văn phòng Các Vấn 
Đề Hoa Kiều và các cơ quan khác.

CHIẾN TRANH GIÁO DỤC

Có khoảng 80 Học viện Khổng Tử do Bắc Kinh tài 
trợ hoạt động trong các đại học ở Hoa Kỳ và hơn 
500 Lớp học Khổng Tử trong các trường học từ lớp 
vỡ lòng đến trung học. Các cơ sở này tuyên truyền 
cho Trung Cộng và kiểm duyệt các cuộc thảo luận 
về những vấn đề mà Bắc Kinh cho là nhạy cảm.

CHIẾN TRANH TÀI CHÍNH

Thao túng thị trường tiền tệ, chi phối ngân hàng để 
tạo ra các bong bóng hoặc khủng hoảng tài chính, 
và in ngoại tệ giả đều là những chiến thuật phổ 
biến. Trung Cộng điều chỉnh tỷ giá nhân dân tệ giảm 
xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ vào 
tháng 8/2019, sau khi chính quyền TT Trump tuyên 
bố sẽ áp dụng thuế quan bổ sung đối với hàng hoá 
nhập khẩu trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc.

CHIẾN TRANH MÔI TRƯỜNG

Chiến thuật này sử dụng các vấn đề môi trường 
để thao túng hoặc ngăn chặn việc cung cấp tài 
nguyên. Mặc dù đã ký hiệp định khí hậu Paris, 
nhưng Trung Quốc lại là quốc gia phát thải carbon 
lớn nhất thế giới, tiếp tục gia tăng sản lượng nhiệt 
điện than của nó, đồng thời xây dựng và tài trợ vay 
vốn cho hàng trăm nhà máy nhiệt điện than ở các 
nước đang phát triển.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁ HOẠI

Kiểm soát hoặc tạo ra các phong trào xã hội để phát động 
các cuộc biểu tình hoặc tấn công chống lại một nhóm 
người hoặc vấn đề cụ thể nào đó. Các nhóm người Hoa 
ở nước ngoài thường được các lãnh sự quán Trung Quốc 
huy động để tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ Bắc Kinh và 
quấy rối những người biểu tình thuộc các nhóm bất đồng 
chính kiến.

MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG

Giới thiệu và truyền bá những tư tưởng vào một cộng 
đồng mà Trung Cộng đã nhắm đến để tạo thành các ý 
thức hệ mới và cuối cùng là gây ảnh hưởng đến văn hóa.

CHIẾN TRANH BUÔN LẬU

Trung Cộng chính là đầu sỏ mafia sử dụng các 
mạng lưới tội phạm có tổ chức hoặc núp bóng các 
tổ chức viện trợ để thiết lập các đường dây buôn 
lậu vào quốc gia khác, sau đó phát triển chúng 
thành công cụ phá hoại.

BẪY MẬT NGỌT VÀ TỐNG TIỀN

Sau khi dụ dỗ những người có ảnh hưởng như các 
chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp khiến họ 
bị rơi vào các tình huống ảnh hưởng đến uy tín và 
sự nghiệp, Trung Cộng có thể sẽ khống chế và sai 
khiến họ.

CHIẾN TRANH TÀI NGUYÊN

Sử dụng chiến thuật này, Trung Cộng chiếm quyền 
kiểm soát, hoặc lên kế hoạch tấn công các nguồn 
tài nguyên khoáng sản hoặc nhân lực của quốc gia 
khác. Ví dụ, Trung Quốc kiểm soát việc khai thác 
đất hiếm toàn cầu, là thành phần chính trong việc 
sản xuất các thiết bị điện tử.

CHIẾN TRANH VIỄN THÔNG

Thông qua gã khổng lồ viễn thông Huawei, Bắc 
Kinh tìm cách kiểm soát mạng lưới 5G toàn cầu. 
Thiết bị Huawei có thể được sử dụng cho các 
hoạt động gián điệp hoặc phá hoại các mạng viễn 
thông. 

CHIẾN TRANH TRUYỀN THÔNG

Trung Cộng sử dụng các nền tảng thông tin phổ thông để 
đánh lạc hướng, lừa dối, hoặc làm thay đổi nhận thức. 
Chẳng hạn, trên Twitter và Facebook, Trung Cộng đã khai 
triển các mạng bot rộng lớn để khuếch đại tuyên truyền 
và đưa thông tin sai lệch về các cuộc biểu tình ở Hồng 
Kông năm 2019 và về đại dịch.

CHIẾN TRANH MA TUÝ

Trung Quốc là nguồn cung cấp fentanyl lớn nhất 
thế giới, một hợp chất opioid tổng hợp và tương 
tự fentanyl, vào Hoa Kỳ. Trung Cộng đã làm ngơ 
để ngăn chặn dòng chảy ma túy này, mặc dù luôn 
miệng hứa hẹn sẽ kiểm soát chặt chẽ. Hợp chất 
opioids tổng hợp là nguyên nhân của hơn 32,000 
ca tử vong ở Hoa Kỳ năm 2018.

CHIẾN TRANH NGOẠI GIAO

Ngoại giao được sử dụng để làm trầm trọng vấn đề, chỉ 
trích các hoạt động, hoặc điều hành hoạt động tình báo. 
Gần đây, các quan chức Trung Cộng bắt đầu sử dụng 
chiến thuật ngoại giao “lang sói" để tấn công những 
người chỉ trích Bắc Kinh vì những sai lầm trong việc kiểm 
soát đại dịch.

CHIẾN TRANH KINH TẾ

Sử dụng chiến lược "lấy trộm, sao chép, và thay thế," 
Trung Cộng đặt mục tiêu đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ 
(IP) từ các công ty Hoa Kỳ, sao chép công nghệ, và cuối 
cùng thay thế các công ty công nghiệp của Hoa Kỳ trên 
thị trường toàn cầu.

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI

Bắc Kinh đã phá hoại tự do và công bằng thương 
mại toàn cầu thông qua các hoạt động thương 
mại lấn áp và các chính sách bảo hộ thị trường nội 
địa, như hàng rào thuế quan và hạn chế tiếp cận 
thị trường đối với các quốc gia không phục tùng 
những ý định của Bắc Kinh.

CHIẾN TRANH SINH HỌC
Triển khai vũ khí hóa học và các tác nhân 
sinh học để tạo ra bệnh tật và sự hỗn loạn, 
hoặc quét sạch các cộng đồng dân cư.

CHIẾN TRANH GIÁN TIẾP

Thao túng và cung cấp lính đánh thuê 
cho ngoại quốc để tham gia vào chiến 
cuộc giữa các nước khác một cách 
không công khai.

CHIẾN TRANH MẠNG

Các tin tặc Trung Quốc liên kết với các cơ sở tình 
báo và quân đội để thực hiện những cuộc tấn công 
mạng quy mô lớn nhắm đến các công ty và cơ quan 
chính phủ Hoa Kỳ, đánh cắp bí mật thương mại và 
thông tin bảo mật cá nhân.

CHIẾN TRANH TÌNH BÁO

Bắc Kinh duy trì mạng lưới tình báo rộng lớn để 
nghiên cứu phương thức hoạt động của một đối 
tượng hay mục tiêu.

CHIẾN TRANH HẠT NHÂN

Phát động một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, 
từ container hàng hoá hoặc bom giấu trong hành 
lý, hoặc từ một quốc gia khác, để tiêu diệt các 
mục tiêu chiến lược.

CHIẾN TRANH KHỦNG BỐ

Sử dụng các cuộc tấn công 
khủng bố vào dân thường 
để dẫn dắt dư luận.

CHIẾN TRANH TÂM LÝ

Chiến thuật này tập trung vào việc thay đổi cách diễn giải 
thông tin, hoặc kích động tâm lý xung quanh một số vấn 
đề. Trung Cộng đã đầu độc người dân Trung Quốc với 
nhận thức rằng những chỉ trích về Trung Cộng là chỉ trích 
hướng tới đất nước và người dân Trung Quốc, từ đó gây 
ra phản ứng yêu nước của người dân.

CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TUYẾN ĐẦU

Ban Mặt trận Thống nhất của Trung Cộng chỉ đạo một 
mạng lưới các tập đoàn kinh doanh và văn hóa Trung 
Quốc ở nước ngoài, các tổ chức sinh viên và cơ quan 
truyền thông để thúc đẩy kế hoạch của Bắc Kinh và ép 
buộc những người khác làm theo.

CHIẾN THUẬT BẠO LỰC VÀ ĐE DỌA

Trung Cộng sử dụng các băng đảng đường phố 
hoặc các tổ chức tội phạm để đe dọa hoặc giết 
những người bất đồng chính kiến và các nhà phê 
bình có ảnh hưởng trong xã hội.

CHIẾN TRANH CÔNG NGHỆ

Trung Cộng tìm kiếm sự vượt trội về công nghệ, với hy 
vọng sẽ khiến các quốc gia khác tụt hậu về kinh tế và 
quốc phòng. Bên cạnh chiến dịch đánh cắp tài sản sở hữu 
trí tuệ, nó đang rót hàng tỷ USD vào nghiên cứu về trí tuệ 
nhân tạo, điện toán lượng tử, và mạng không dây thế hệ 
tiếp theo.

CHIẾN TRANH HÀNG GIẢ

Trung Quốc là nguồn xuất khẩu hàng giả lớn nhất 
sang Hoa Kỳ. Năm 2019, hải quan Hoa Kỳ đã thu 
giữ số lượng hàng giả trị giá hơn 1 tỷ USD từ Trung 
Quốc, chiếm gần phân nửa tổng số vụ bắt giữ.

CHIẾN TRANH ĐẦU ĐỘC

Sử dụng chất độc để sát 
hại hoặc làm suy yếu các 
quần thể dân cư. Đây là 
một chiến thuật của cộng 
sản trong thời kỳ Xô Viết, 
khi Liên Xô ban hành các 
chỉ thị về việc đầu độc các 
nguồn cung cấp nước trong 
trường hợp xảy ra chiến 
tranh với Hoa Kỳ.

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI LẬP

Tạo ra các nhóm hoặc phong trào hỗ trợ lợi ích 
của đối thủ và sử dụng chúng để kiểm soát cả hai 
mặt của xung đột.

CHIẾN TRANH CẤM VẬN

Bắc Kinh sử dụng các biện pháp trừng phạt như để 
ngăn chặn các hoạt động có thể ảnh hưởng đến 
lợi ích của họ hoặc dùng làm vũ khí tấn công các 
ngành công nghiệp chủ chốt của quốc gia khác.

XUNG ĐIỆN TỪ

Sử dụng xung điện từ được 
tạo ra từ vũ khí hạt nhân để 
phá hủy lưới điện và hầu hết 
các thiết bị điện tử.

XÂM NHẬP CHÍNH TRỊ

Trung Cộng xâm nhập vào giới chính trị hoặc các tổ chức 
có ảnh hưởng chính trị, như các tập đoàn kinh doanh và 
chuyên gia cố vấn. Nó sử dụng ảnh hưởng kinh tế đối với 
các công ty Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. 
Các tập đoàn này tiếp tục gây ảnh hưởng đến các ứng cử 
viên chính trị hoặc can thiệp vào việc lựa chọn các ứng cử 
viên trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

CHIẾN TRANH CÔNG NGHIỆP

Trung Cộng đã hỗ trợ các công ty Trung Quốc trở thành 
các nhà sản xuất hàng đầu trong những ngành công 
nghiệp quan trọng, bao gồm dược phẩm, nhôm, và thép, 
bằng cách cung cấp trợ cấp, bán phá giá hàng hóa ở thị 
trường nước ngoài, và thực hiện các hoạt động thương 
mại bất công khác. Giờ đây, Trung Cộng đặt mục tiêu trở 
thành một cường quốc công nghiệp công nghệ cao, theo 
kế hoạch "Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025."

CHIẾN TRANH CƠ SỞ HẠ TẦNG

Thông qua chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng mang 
tên Sáng kiến Vành đai và Con đường, Bắc Kinh tìm 
cách nâng cao ảnh hưởng chính trị và kinh tế của nó 
bằng cách tài trợ cho những dự án cảng, đường sắt, 
đường bộ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở các nước 
đối tác trên khắp châu Âu, châu Phi và châu Á. 

CHIẾN TRANH PHÁP LÝ

Bằng chiến thuật này, Trung Cộng thao túng các 
hệ thống pháp lý quốc tế để ngăn chặn hoặc đình 
trệ các hoạt động bất lợi, hoặc thông qua phương 
pháp hợp pháp hóa các hoạt động bất hợp pháp, 
hoặc đẩy ra ngoài vòng pháp luật các hoạt động 
chính đáng.

ĐIỆP VIÊN NẰM VÙNG

Kích hoạt các mạng lưới gián điệp chìm 
để tiến hành các hoạt động khủng bố 
hoặc bí mật.

CHIẾN TRANH DU KÍCH

Sử dụng các nhóm quân sự nhỏ, chuyên 
dùng để phá hoại đối phương. Các hoạt động 
này bao gồm tấn công vào chuỗi cung ứng, 
phá hủy các nguồn tài nguyên, và ám sát.

CHIẾN TRANH DO THÁM

Bắc Kinh sử dụng các điệp viên để thực hiện những 
hoạt động phá hoại chính trị, thu thập thông tin tình 
báo, trộm cắp kinh tế và các hoạt động gây ảnh 
hưởng khác.

CHIẾN TRANH KHÔNG GIAN

Phá hủy các vệ tinh chiến lược để vô 
hiệu hóa các hệ thống quan trọng mà 
quốc gia đối thủ và quân đội của quốc 
gia đó dựa vào.

CHIẾN TRANH ĐIỆN TỬ

Tấn công phổ điện từ để chiếm quyền điều khiển 
các mạng truyền thông và phá vỡ các hệ thống chỉ 
huy và kiểm soát.

THÔNG TIN GIẢ

Trung Cộng đã dàn dựng ra các sự kiện 
hoặc báo cáo giả dối, sau đó biến hóa 
chúng thành “sự thật” bằng cách thông qua 
các hãng tin tức có uy tín của nước ngoài. 
Chẳng hạn, nhiều phương tiện truyền thông 
phương Tây khi đưa tin vẫn tiếp tục sử dụng 
số liệu virus Trung Cộng từ nguồn tin chính 
thức của Đảng CS, mặc dù có rất nhiều 
bằng chứng cho thấy con số đó ít hơn so 
với thực tế.

THÔNG TIN SAI LỆCH

Thông tin sai lệch được lan truyền hoàn 
toàn với mục đích tạo ra sự mập mờ và 
rối ren trong các cuộc tranh luận và phân 
tích. Các nhà ngoại giao Trung Cộng đã 
truyền bá các thuyết âm mưu vô căn cứ, 
rằng virus Trung Cộng được Quân đội 
Hoa Kỳ đưa vào Trung Quốc, để làm lệch 
hướng chú ý của dư luận quốc tế hòng 
thoát khỏi trách nhiệm trong việc để xảy 
ra đại dịch.

XUNG ĐỘT

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4 CAN THIỆP
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Thanh Tùng biên dịch từ 
The Epoch Times
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UNCLOS AND THE CIA

Một bản đồ cho 
thấy vùng biển 
mà Trung Quốc 
tuyên bố chủ 
quyền ở Biển 
Đông.
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KHÔI NGUYÊN

Viện Vật lý Địa cầu cho biết, từ 
trưa ngày 27/7 đến trưa ngày 
28/7, tại huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La đã xảy ra 12 trận động đất 
liên tiếp có cường độ từ 2,6 đến 
5,3 độ Richter và có thể còn xuất 
hiện tiếp.

Các trận động đất này xảy ra 
tại khu vực huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La. Viện Vật lý địa cầu  
cho hay, với cường độ 3.1 độ 
Richter, người dân không nên 
hoang mang vì các trận động đất 
có cường độ dưới 6.0 là mức độ 
bình thường.

6 trận động đất còn lại xảy ra 
trong ngày 28/7 có cường độ từ 
2,7- 4,8 độ Richter, độ sâu chấn 
tiêu 8-12 km xảy ra trên địa bàn 
huyện. Trong đó, có một trận xảy 
ra vào 8g26 cùng ngày với cường 
độ 4,0 độ Richter, độ sâu chấn 
tiêu khoảng 12,1 km. Do cường 
độ không mạnh, người dân các 
tỉnh thành xung quanh không 
cảm nhận được.

Trước đó ngày 27/7, tại địa 
bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
la xảy ra 5 trận động đất liên tiếp. 
Trận động đất đầu tiên là vào lúc 
12g14 cùng ngày cũng là trận có 
cường độ lớn nhất 5,3 độ Richter, 
cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Theo báo cáo nhanh của 
Ban chỉ huy phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Sơn La, trận động đất này gây 
dư chấn khiến các tòa nhà ở Hà 
Nội rung lắc trong thời gian gần 
10 giây.

Viện trưởng Viện Vật lý địa 
cầu cho biết, tâm chấn ở xã 
Đông Sang, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu 
khoảng 14 km.

Trận động đất có cường độ 
5,3 độ Richter đã làm trụ sở của 
UBND xã Nà Mường, UBND xã 
Tà Lại, xã Lóng Sập bị lún, nứt 
tường, rơi vỡ mảng trần, cháy 
nổ một số hệ thống điện.

Hai nhà văn hóa ở xã Tân 
Hợp và xã Tà Lài, hai trạm y 
tế xã Tà Lài, xã Quý Hướng và 
trường mầm non bản Tầm Phế 
(xã Tân Hợp) bị sập trần nhựa, 
lún, nứt tường.

Có 127 nhà dân bị lún, nứt 
tường, vỡ ngói, sập trần nhựa, 

và đá rơi bẹp đầu một xe tải  
đậu ven đường.

PGS.TS Cao Đình Triều, 
Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng 
dụng cho biết, các trận động đất 
xảy ra trong 2 ngày qua nằm 
trên vết đứt gãy sông Đà. Khu 
vực này được dự báo là vùng có 
nguy cơ xảy ra động đất, và có 
thể xảy ra động đất với cường độ 
6,3 - 6,4 độ Richter.

Ông Triều cho biết, thông 
thường một đợt động đất gồm 
một trận mạnh nhất là chủ chấn; 
sau đó sẽ có những trận dư chấn 
với cường độ suy yếu dần.

ANH ĐƯƠNG

Cứ tưởng chỉ có ở Ả Rập mới có 
chuyện nghìn lẻ một đêm, hoặc ở 
Thổ Nhĩ Kỳ mới có chuyện cười 
của Azit Nexin. Nào ngờ ở Việt 
Nam còn có chuyện hay hơn 
thế. Mấy ngày qua các báo ở Việt 
Nam đều đưa tin: Xây chuồng 
bò “hạng sang” ở Nghệ An; “biệt 
thự” 236 triệu của bò ở Nghệ An; 
xây “biệt thự” cho bò ở bên cạnh 
căn nhà dột nát của chủ bò...

Chuyện là ở tỉnh Nghệ An 
đã chi 560,000 USD để xây 67 
chuồng bò “hạng sang” nuôi 
280 con bò. Bình quân gần 
10,000 USD cho 1 chuồng bò. 
Đề án này được thủ tướng phê 
duyệt năm 2016. Mục tiêu là xóa 
đói giảm nghèo, cải thiện nâng 
cao đời sống cho hơn 200 người 
dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An.

Năm 2019, hạng mục xây nhà 
ở cho bò đã được nghiệm thu, 
thanh toán và giao cho người 
dân để nuôi bò. Điều đáng nói 
là, mãi đến bây giờ, báo chí mới 

phanh phui ra việc “xây biệt 
thự cho bò” này, bởi giá thành 
xây dựng chuồng bò cao bất 
thường. Giá trung bình 10,000 
USD cho một chuồng nuôi 4 con 
bò. Nhiều độc giả đã chia sẻ trên 
báo, ví dụ như trên Vietnamnet.
vn bạn Toàn Văn Hùng viết “có 
ai tin không khi huyện Tương 
Dương, Nghệ An xây chuồng bò 
cho dân lên đến 236 triệu đồng 
một chuồng. Trong khi xây nhà 
tình nghĩa cho dân chỉ vài chục 
đến 100 triệu đồng mỗi căn nhà? 
Hoặc bạn TV chia sẻ: “Biệt thự 
cho bò và lều cho người! Thật 
cay mắt”. Bạn Hữu Diên: “Trời 
ơi!! làm một cái chuồng bò mà 
236 triệu, còn nhà tình nghĩa chỉ 
40-50 triệu đồng – bò này hẳn là 
“bò vàng”?

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa 
bây giờ mới phát hiện ra, là 
231 người được hưởng dự án 
“biệt thự cho bò” ở Bản Đửa, 
xã Lương Minh, Huyện Tương 
Dương, Nghệ An không có 
người dân tộc Ơ Đu nào!!!

THANH LONG 

Sáng ngày 29/7, báo Công an 
nhân dân TP.HCM đưa tin rằng 
hiện nay ở bệnh viện Quốc Tế 
City đang điều trị cho 2 bệnh 
nhân, 1 người Hoa Kỳ, 1 người 
Việt Nam, có nhiều triệu chứng 
nghi nhiễm virus Trung Cộng.

Điều đáng lưu ý là 2 bệnh 
nhân này đã từng nằm điều trị 
ở phòng bình thường tại bệnh 
viện Đà Nẵng. Đây cũng là nơi 
2 bệnh nhân 416 và 418 hiện đã 
ở, trong khu vực phòng cách ly, 
trong thời gian điều trị. Sau đó 2 

bệnh nhân này thuê xe vào bệnh 
viện Chợ Rẫy điều trị, rồi chuyển 
qua bệnh viện Quốc Tế City.

Lịch trình cụ thể của 2 bệnh 
nhân như sau:

Bệnh nhân là một người 
đàn ông tên R.M Garcia Jr, 57 
tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, tạm trú 
tại đường Âu Cơ, phường Hòa 
Khánh Bắc (Liên Chiểu, tp Đà 
Nẵng). Bệnh nhân nhập viện vào 
bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ 
ngày 27/6 đến 6/7/2020 với triệu 
chứng viêm phổi nặng, tràn dịch 
màng phổi. 

Từ 18 giờ ngày 6/7 đến 18 

giờ ngày 20/7, bệnh nhân tiếp 
tục khám và điều trị tại 5 khoa 
của bệnh viện Đà Nẵng: khoa 
Cấp cứu, Ngoại lồng ngực, 
khoa Hồi sức Tích cực chống 
độc, Nội hô hấp.

Từ 18 giờ ngày 20/7, bệnh 
nhân cùng vợ thuê xe cấp cứu 
của Trung tâm cấp cứu 115 từ 
bệnh viện Đà Nẵng vào bệnh 
viện Chợ rẫy tp Hồ Chí Minh; 
sau đó chuyển bệnh viện quốc 
tế City (Sài Gòn). Bệnh viện đã 
lấy mẫu xét nghiệm PCR phết 
mũi họng. Nguồn tin cho biết, 
bệnh nhân có rất nhiều dấu hiệu 

nhiễm virus Trung Cộng.
Quá trình khám và điều trị, vợ 

của bệnh nhân này là bà N.T.T.T 
(46 tuổi, trú P4, Q6, tpHCM) chăm 
sóc chồng tại bệnh viện Đà Nẵng. 
Ngày 25/7, bà T. sốt nhẹ, mệt mỏi, 
đau các cơ bắp  và đến ngày 27/7 
thì nhập viện tại bệnh viện Quốc 
tế City. Bệnh nhân cũng được xét 
nghiệm PCR phết mũi họng. Theo 
nguồn tin, có rất nhiều dấu hiệu bà 
T. cũng nhiễm virus Trung Cộng.

Nếu bệnh nhân người Hoa Kỳ 
này dương tính với virus Trung 
Cộng, nguy cơ lây lan là rất cao 
vì ông đã từng điều trị ở nhiều 

khoa của bệnh viện Chợ Rẫy, nơi 
có nhiều bệnh nhân đến từ khắp 
miền đất nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh 
virus Trung Cộng có nguy cơ 
bùng phát lần 2 ở Việt Nam hiện 
nay, bệnh nhân này là người 
sớm nhất phát bệnh viêm đường 
hô hấp và đã từng điều trị ở bệnh 
viện Đà nẵng.

Hôm nay, bệnh viện Quốc Tế 
City đã ra thông báo ngừng tiếp 
nhận bệnh nhân trong 3 ngày, từ 
29 đến 31/7, để ứng phó với tình 
hình dịch bệnh viêm phổi Trung 
Cộng đang phức tạp.

Thêm ca nhiễm virus Trung Cộng tại Việt Nam

Tỉnh Sơn La xảy ra 12 trận động đất 
liên tiếp trong hơn 24 giờ

Chuyện thật như đùa:
Xây biệt thự cho bò!

là Trần Bắc Hà (đã tử vong trong 
nhà tù ở Sơn Tây tháng 7 năm 
2019), nguyên là Chủ tịch HĐQT 
của BIDV, cùng với 3 lãnh đạo 
nguyên là phó tổng giám đốc kỳ 
cựu của BIDV và các lãnh đạo 
khác của BIDV, Công ty Bình 
Hà, Công ty Trung Dũng. 

Theo cáo trạng, trong thời 
gian 2011-2016 BIDV đã cho Công 
ty Bình Hà, Công ty Trung Dũng 
vay trái quy định, gây thất thoát 
cho BIDV 72 triệu USD. Tóm tắt 
việc cho vay này như sau:

Bóp méo quy trình thẩm 
định vốn vay trong vụ 
Công ty Bình Hà
Công ty Bình Hà, là công ty của 
gia đình Trần Bắc Hà. Theo cáo 
trạng, ngày 15/4/2015, UBND 
tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản cấp 
2,163.5 hecta đất, đã được giải 
phóng đền bù mặt bằng đầy đủ, 
thời hạn 50 năm, tại hai huyện 
Kỳ Anh và Huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh cho Công ty Bình 
Hà để thực hiện dự án nuôi bò. 
Quy mô dự án 250,000 con bò 
một năm, với vốn đầu tư hơn 
200 triệu USD.

Công ty Bình Hà vừa mới 
thành lập, không đủ điều kiện có 
3 năm kinh doanh để xếp hạng 
tín dụng doanh nghiệp, vốn tự 
có rất ít, không đủ tài sản để bảo 
đảm, việc chứng minh hiệu quả 
kinh tế của dự án không thuyết 
phục; đơn giản là lấy cỏ tươi ở 
đâu để hàng trăm nghìn con bò 
ăn hàng ngày cũng đã không 
chứng minh được. Vì thế, Công 
ty Bình Hà không đủ điều kiện 
để vay vốn của BIDV.

Nhưng một số lãnh đạo của 
BIDV và BIDV Chi nhánh Hà 
Tĩnh đã nhiều lần sửa đổi các 
điều kiện cho vay nhằm bỏ qua 
hoặc nới lỏng các quy định 
trong quy trình cho vay. Từ đó 
BIDV và BIDV Chi nhánh Hà 
Tĩnh đã chuyển ngân hàng trăm 
triệu USD cho Công ty Bình Hà 
mà không theo dõi tiền ấy đi 
đâu. Cơ quan công an cũng đã 
xác định, Trần Duy Tùng con 
trai Trần Bắc Hà đã gửi hơn 10 
triệu USD (khoảng 8% số tiền 
vay) ở ngân hàng Lào, rồi thông 
qua Công ty cổ phần Tập đoàn 
An Phú của Tùng để góp vốn 
10% vào LaoVietBank.

Vay được lượng tiền khổng 
lồ thế, nhưng Công ty Bình Hà 
không đầu tư vào nuôi bò thật, 
chỉ làm vài dãy chuồng lợp tôn 
tạm bợ, mua bò về nuôi nhốt 
rồi thuê người trồng chuối, 
trồng cỏ. Nông dân ở đây còn 
biết là thời tiết của Hà Tĩnh 
vừa nắng, vừa gió Lào, nhiệt 
độ trung bình rất cao, không 
thuận lợi cho chăn nuôi bò quy 
mô lớn, vậy mà Công ty Bình 

Hà vẫn cứ làm. Kết quả là chỉ 
hơn một năm sau, giữa 2016 
thì Bình Hà đã trong tình trạng 
“chết dở”, không còn một con 
bò nào, chuồng trại bỏ hoang 
tàn, người làm công nghỉ việc 
không được trả lương, thua lỗ 
trầm trọng.

Đến thời điểm khởi tố 
11/2018, số dư nợ cả ngắn hạn 
và dài hạn của Bình Hà tại 
BIDV là 60 triệu USD, kinh 
doanh lỗ 40 triệu USD, tài sản 
còn lại 24 triệu USD. Hiện nay, 
BIDV đang đàm phán với Công 
Ty Hoàng Anh Gia Lai (và một 
số đối tác khác) để đáo nợ. Theo 
cơ quan công an thì Hoàng 
Anh Gia Lai đã có “cam kết” 
hợp tác kinh doanh nhận tài 
sản  24 triệu USD, chủ yếu là 
hơn 1,000 hecta đất (trong số 
2.163, 5 ha được giao) để trồng 
trái cây xuất khẩu và hứa sẽ trả 
nợ gốc 54 triệu USD cho BIDV 
trong vòng 9 năm, mỗi năm trả 
6 triệu USD. Sau khi cân đối 
trên giấy như thế, cáo trạng chỉ 
ra số nợ không thu hồi được chỉ 
còn là 34 triệu USD.

Ở đây có ý kiến cho rằng chỉ 
riêng việc Hoàng Anh Gia Lai 
cam kết trả nợ thay 6 triệu USD 
một năm là khó thực hiện. Giả 
sử Hoàng Anh Gia Lai trồng cây  
xuất khẩu có lợi nhuận 5% một 
năm là tốt rồi, nhưng muốn có 
6 triệu USD tiền lãi thì phải có 
vốn đầu tư là 120 triệu USD. 
Đây là điều khó thành hiện 
thực khi Hoàng Anh Gia Lai 
cũng đang rất khó khăn về tài 
chính, lấy đâu ra lượng vốn rất 
lớn ấy. Hơn nữa nếu có lượng 
vốn ấy thì công ty này trồng cây 
ở Tây Nguyên sẽ hiệu quả hơn ở 
Hà Tĩnh rất nhiều.

Có hay không việc mất 
kiểm soát tín dụng trong 
vụ Công ty Trung Dũng
Công ty Trung Dũng tuy không 
phải là của Trần Bắc Hà, nhưng 
lại được ông chỉ đạo BIDV Chi 
nhánh Hà Thành ưu ái cho vay 
gấp mấy lần vốn điều lệ.

Trong quá trình xét duyệt 
cho vay, Công ty Trung Dũng 
cũng không đạt yêu cầu theo quy 
định, nhưng BIDV chi nhánh Hà 
Thành vẫn cho vay dẫn đến gây 
mất vốn 37 triệu USD, sau khi 
giải quyết thu nợ, đến nay còn 
11 triệu USD không có khả năng 
hoàn trả.

Cũng theo kết luận của công 
an, có một điểm lưu ý là Công ty 
Trung Dũng cùng lúc còn vay ở 
Vietinbank Chi nhánh Hà nội, 
tính đến hết 2018 còn 9,5 triệu 
USD nợ không có khả năng hoàn 
trả, và vay ở MBBank tổng số dư 
nợ đến 4/4/2019 là 20 triệu USD 
không còn khả năng hoàn trả.

Trong khi Công ty Trung 
Dũng có báo cáo tài chính rất 

Tiếp theo từ trang 1
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Việt Nam: Lại thêm một
quy trình làm nghèo đất nước

khó khăn, cùng lúc đang vay ở 
hai ngân hàng khác hàng mấy 
chục triệu USD như thế, chắc 
chắn là BIDV Chi nhánh Hà 
Thành hoàn toàn biết các thông 
tin này, vì trong hệ thống ngân 
hàng có nguồn cung cấp thông 
tin để phòng ngừa rủi ro tín 
dụng, nhưng BIDV Chi nhánh 
Hà Thành vẫn cố tình cho vay 
sai quy định. Tổng cộng Công ty 
Trung Dũng đang nợ các ngân 
hàng là 41 triệu USD,  không 
còn khả năng hoàn trả.

Đâu là hy vọng về tương 
lai tốt đẹp của Việt Nam?
Hoạt động ngân hàng luôn phải 
chịu rất nhiều quy chế để phòng 
tránh rủi ro, gồm các quy định 
của Ngân hàng Nhà nước, của 
cơ quan quản lý vốn nhà nước, 
cơ quan thanh tra nhà nước, 
cơ quan thanh tra ngân hàng, 
cơ quan thuế, kiểm toán nhà 
nước, kiểm toán nội bộ…

Có chuyên gia tài chính cho 
rằng, cứ nhìn qua các con số 
đưa ra như nêu trong cáo trạng 
thì đây là các con số tự ‘‘chế 
biến’’. Có ai đó coi đây như là 
tiền không phải của nhân dân 
nên thích đưa ra con số nào 
cũng được. 

BIDV là ngân hàng cổ phần, 
nhưng nhà nước chiếm cổ phần 
chi phối, tiền này là tiền của 
nhân dân gửi vào, nguồn tiền 
này cũng chính là nguồn lực 
tài chính quan trọng để đầu tư 
phát triển kinh tế đất nước. Thế 
nên nếu mất đi nguồn lực kinh 
tế này thì chính là làm nghèo 
đất nước. Công luận cho rằng 
cần có một quy trình đánh giá 
nợ tổn thất thật khách quan, 
chứ không thể cứ giữ cách làm 
là ngân hàng cứ lỗ thì đưa vào 
xử lý nợ, rồi báo lãi ít đi, làm 
cho ngân sách nhà nước thất 
thu. Quả thực là có thể vẫn còn 
có ai đó đang biến ngân hàng 
này thành sở hữu tư nhân nên 
mới tính toán như vậy.

Mặt khác Hội đồng quản trị 
của BIDV có các thành viên đại 
diện sở hữu vốn nhà nước, có 
các thành viên độc lập, tại sao 
cấu trúc hội đồng quản trị mà 
chủ tịch lại có toàn quyền như 
vậy? Đây chính là vấn đề khó 
kiểm soát khi trao rất nhiều 
quyền lực vào tay một người. 
Thường thì chủ tịch kiêm bí thư 
đảng ủy là người tối cao của một 
tập đoàn quốc doanh, người ấy 
có quyền quyết định mọi vấn đề 
mà không ai có thể phản đối, vì 
thế mới có việc cả 3 phó tổng 
giám đốc kỳ cựu của BIDV phải 
nghe theo chỉ đạo làm sai dẫn 
đến thất thoát quá lớn nguồn 
lực đầu tư của đất nước. Đây 
chính là nhược điểm của cơ chế 
độc quyền, không thể bào chữa.

Giá như ‘mẹ ngân sách’ 
không bị rút ruột từ những tổn 
thất hàng trăm triệu USD từ 
các đại dự án, thì việc doanh 
nghiệp tư nhân “đói vốn” cũng 
đỡ đi phần nào. Giá như không 
mất đi mấy trăm triệu USD này 
thì có thể làm được mấy trăm 
cây cầu cho miền núi xa xôi, 
giúp các học sinh không phải lội 
sông để đi học trong nguy hiểm. 

Dư luận kỳ vọng vào việc 
xét xử nghiêm minh làm bài 
học giáo huấn cho những người 
đang giữ trong tay trọng trách, 
đừng tiếp tục làm nghèo đất 
nước, với hy vọng một tương lai 
tốt đẹp hơn cho Việt Nam quê 
hương tôi.

Ngân hàng BIDV đã cho 
Công ty Bình Hà vay trái 

quy định trong dự án chăn 
nuôi bò tại Hà Tĩnh, gây 

thất hàng chục triệu USD 
tiền ngân sách.

Người dân đi qua một 
bảng thông báo lãi 
xuất của ngân hàng 

BIDV tại Hà Nội.

Ông Trần Bắc Hà, 
người đứng đầu 
trong đại án BIDV  
(đã tử vong trong 
nhà tù ở Sơn Tây 
tháng 7/ 2019), 
nguyên là Chủ tịch 
HĐQT của BIDV. 
(Ảnh chụp từ trang 
VnExpress)

Nhân viên từ Trung 
tâm kiểm soát dịch 
bệnh của Việt Nam 
hỗ trợ hành khách 
đeo khẩu trang khi 
họ xếp hàng để 
kiểm tra nhiệt độ 
tại tại sân bay quốc 
tế Đà Nẵng vào 
ngày 27/7/2020.

Đến thời điểm khởi 
tố 11/2018, dư nợ cả 
ngắn và dài hạn của 
Bình Hà tại BIDV là 
60 triệu USD, kinh 
doanh lỗ 40 triệu 
USD, tài sản còn lại 
24 triệu USD. 

Giá như không mất 
đi mấy trăm triệu 
USD này thì có thể 
làm được mấy trăm 
cây cầu cho miền 
núi xa xôi, giúp các 
học sinh không phải 
lội sông để đi học 
trong nguy hiểm. 

HOANG DINH NAM/AFP VIA GETTY IMAGES

Một số ngôi nhà đã bị hư hại sau các trận động đất ở Sơn La. (Ảnh chụp từ màn hình video)

Truyền thông trong nước đưa tin về dự án "Biệt thự cho bò". (Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Vị trí xảy ra trận 
động đất 5,3 độ 
Richter trưa ngày 
27/7 ở Sơn La. 
(Ảnh: Viện Vật lý 
địa cầu)

HOANG KHANH/AFP VIA GETTY IMAGES
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7 cách để ‘Tăng Nhiệt’ cho cơ thể

1. Uống nước thường xuyên, nhưng không 
quá nhiều một lúc.

2. Giảm thực phẩm đông lạnh, vì 
những thứ này làm giảm năng 
lượng âm dương mà cơ thể cần 
để có được trong mùa Thu và 
mùa Đông tới.

3. Điều chỉnh lượng thực phẩm 
tiêu thụ; quá nhiều, hoặc quá ít, 
có thể gây gánh nặng cho cơ thể.

4. Cà phê, thuốc lợi tiểu, có thể giúp 
xả nhiệt và lượng nước thừa.

5. Massage chân hoặc thiền định có 
thể giúp điều chỉnh và cân bằng lại 
cơ thể.

6. Đối với những người thường bị lạnh tay 

vào mùa đông, hãy cho một ít gừng organic 
vào trà, hoặc dùng gừng với thức ăn.

7. Không nên ở trong phòng máy lạnh nhiều. 
Đổ mồ hôi sẽ làm sạch cơ thể và lỗ chân 
lông của bạn, giảm nhiệt từ trong ra ngoài 

một cách tự nhiên. Quá mạnh hoặc quá 
đột ngột thay đổi nhiệt độ sẽ làm lỗ chân 

lông đóng lại cũng như ảnh hưởng đến 
độ ấm bên trong các nội tạng và kinh 
mạch của bạn. Trong Y học cổ truyền 
Trung Quốc đây là một trong những 
lý do chính gây bệnh.

Vào thời điểm này, các thực phẩm 
có lợi bao gồm dưa chuột, bí xanh, dưa 

hấu, dưa lưới, dưa mật, dưa gang, mướp 
đắng, bí đao, mận, anh đào, đậu xanh, trà 

xanh, bạc hà, hạt sen, đậu hũ, kim ngân hoa và 
trà hoa cúc.

VŨ PHONG

Sau đợt phong tỏa tại Pháp, những dấu 
vết của virus Trung Cộng đã biến mất tại 
Paris, nhưng theo kết quả xét nghiệm 
mẫu nước từ hệ thống thoát nước của thủ 
đô nước này, vết tích của đại dịch đã xuất 
hiện trở lại từ cuối tháng Sáu.

Tỷ lệ lây nhiễm virus Trung Cộng tại 
Pháp đang giảm dần, nhưng sau một loạt 
bùng phát tại địa phương trong tuần qua, 
các quan chức đã ra lệnh bắt buộc đeo 
khẩu trang nơi công cộng. Tính đến nay, 
Pháp đã báo cáo hơn 30,000 ca tử vong do 
nhiễm virus này .

Không chỉ tại Pháp, các nghiên cứu 
tại Hà Lan, Úc, và một số khu vực khác 
cũng đã đề nghị lấy mẫu nước thải để tìm 
dấu hiệu của virus Trung Cộng, qua đó 
ước tính số ca nhiễm trong một vùng mà 
không cần phải xét nghiệm từng người.

Theo lời nhắc nhở của Laurent Moulin 
- người đứng đầu phòng lab của Công 
ty nước Eau de Paris thuộc chính phủ, 
những phát hiện từ kết quả xét nghiệm 
mẫu nước không có nghĩa rằng sự hồi sinh 
của virus Trung Cộng là do Pháp nới lỏng 
việc phong tỏa.

Nhưng Moulin cho biết, khi kết hợp 
với các dữ liệu khác, kết quả này có thể 
cảnh báo sớm về sự lây lan của virus, 
trước khi mọi người cảm thấy triệu 

chứng và tìm kiếm điều trị.
Ông nói: "Khi chúng ta thực hiện lệnh 

phong tỏa để làm giảm số ca bệnh, thì 
nồng độ virus Trung Cộng cũng giảm 
trong nước thải".

"Thế chúng ta thấy gì từ cuối tháng 
Sáu? Chúng ta thấy một số địa điểm 
trước đó âm tính (khi lần theo dấu của 
virus) nhưng đã dương tính trở lại." - 
ông nói thêm.

Công nhân nhà máy xử lý nước thải ở 
Noisy-le-Grand (một thị xã phía đông Paris) 
phải lấy những chai nhựa nước thải, bỏ vào 
hộp lạnh, sau đó đưa chúng đến phòng thí 
nghiệm ở ngoại ô phía nam của thành phố. 
Tại đây, các nhà nghiên cứu trong bộ đồ 
phòng hộ sẽ thực hiện việc phân tích.

Từ mẫu nước thải này có thể phát hiện 
bộ gen của virus Vũ Hán các mảnh vật liệu 
di truyền của chúng - những thứ không 
lây nhiễm và cũng có thể được phát hiện ở 
những người không biểu hiện triệu chứng.

Theo Moulin, bằng chứng mà nhóm 
anh thu được từ hệ thống thoát nước sẽ 
được đưa vào các mô hình phân tích sự 
tiến triển của virus.

Các nhà nghiên cứu tại Paris cũng cho 
biết, một số kết quả nghiên cứu truyền 
nhiễm hồi tháng Tư từ hệ thống nước 
thải của thành phố cũng tương ứng với 
biểu đồ tình hình virus Trung Cộng sau 
một tháng theo dõi.

KIM ANH

Trong đại dịch, thói quen 
ăn uống của chúng ta ít 
nhiều đều bị thay đổi. Kể 
cả những nếp sinh hoạt 

hay vận động cũng bị xáo trộn, gây 
tác động mạnh mẽ đến sức khỏe, 
cả thể chất và tinh thần.

Tăng cân còn được gọi là 
"COVID-15", nó đến từ việc bị 
cách ly trong đại dịch virus Vũ 
Hán, gây ra nhiều hệ lụy về sức 
khỏe. Ăn quá nhiều và ít vận 
động gắn liền với những bệnh 
mãn tính như huyết áp cao, bệnh 
tim, đường huyết cao, và viêm 
cấp thấp.

Để ý và sớm điều chỉnh chế độ 
ăn uống, sinh hoạt, và vận 
động là cách tốt nhất 
để bảo vệ bạn trước 
những rủi ro sức 
khỏe của COVID-15. 

Để thay đổi, bạn 
có thể học nấu ăn để 

nấu cho gia đình. Tất nhiên là với 
công thức mới, những công thức 
lành mạnh và ít béo. Việc kết hợp 
thêm nhiều loại gia vị và nguyên 
liệu cũng giúp cho bữa ăn ngon 
miệng hơn, lành mạnh hơn - một 
cách hiệu quả để tận dụng thời 
gian. Thực phẩm tươi và lành 
mạnh thực sự đáng mua hơn 
những món chế biến sẵn hoặc 
đóng gói.

Vận động sẽ giúp giảm cân, 
cải thiện quá trình trao đổi chất, 
giảm huyết áp và đường huyết, 
tăng cường miễn dịch; nói tóm lại 
có thể bảo vệ bạn trước mọi nguy 
cơ mắc bệnh.

Nếu COVID-15 xuất hiện sau 3 
tháng, thì cần thời lượng tương 

đương mới có thể giảm 
chừng đó cân nặng. Vì 

vậy, hãy tránh ăn vặt. 
Khi nói đến giảm cân 
hiệu quả, thì việc 
kiên trì và ổn định 

luôn cần thiết.

trong thời gian 
cách ly virus
Vũ Hán

THIỆN ĐỨC 

900 năm không có bệnh ung thư, 
80 tuổi vẫn còn là “trung niên”, 60 
tuổi vẫn có thể sinh con, sở hữu 
sắc đẹp vượt thời gian... những 
điều này luôn được đề cập khi 
nhắc đến tộc người Hunza...

Trong nhiều thế kỷ con người 
luôn tìm kiếm một thiên đường 
nơi hạ giới, Shangri-La - vùng 
đất xinh đẹp, hạnh phúc, nơi 
mà bệnh tật, tuổi già không làm 
chúng ta phiền muộn.

Thung lũng Hunza là một 
nơi giống như vậy với cảnh vật 
hùng vĩ, tráng lệ ở độ cao 10,000 
feet, nằm gọn trong lòng dãy 
Himalaya, không khí trong lành, 
gần như tách biệt khỏi thế giới 
con người. Điều đặc biệt nhất 
là cư dân của thung lũng này vô 
cùng vui vẻ, không bị âu sầu bởi 
tuổi già và bệnh tật. 

Thần chết dường như quên 
vùng đất Hunza
“Bạn muốn sống ở một nơi không 
biết ung thư là gì? Một vùng đất 
làm kinh ngạc các bác sĩ nhãn 
khoa khi biết mọi người đều có 
thị lực hoàn hảo 20-20? Nơi mà 
bác sĩ tim mạch không quá lo lắng 
vì không có ai mắc bệnh mạch 
vành? Nơi mà bệnh mãn tính 
không xuất hiện? Nơi cha và con 

vui chơi thỏa thích mặc dù tuổi 
đã ngoài 80? Nơi mà cả đàn ông 
và phụ nữ tận hưởng cuộc sống và 
làm tất cả những điều mình thích 
ở tuổi 100 hay 120?” 

Đó là những lời giới thiệu về 
vùng đất Hunza huyền bí của 
Jane Kinderlehrer, biên tập viên 
của chuyên mục thực phẩm 
“Smart Food” thuộc New York 
Times. Lời của Kinderlehrer có 
vẻ khó tin và đôi khi còn quá 
huyền hoặc, nhưng đó là những 
lời dựa trên các chứng cứ khoa 
học và đã được xác nhận trong 
cuốn sách “Education of Cancer 
Healing Vol.8”.

Trong tạp chí American Heart 
Journal vào tháng 12/1964, Paul 
D. White và Edward G. Toomey, 
hai bác sĩ chuyên gia tim mạch đã 
tiến hành đo điện tâm đồ và xét 
nghiệm trên 25 đàn ông Hunza 
độ tuổi 90 đến 110 tuổi. Kết quả 
cho thấy không ai có dấu hiệu 
của bệnh mạch vành, cao huyết 
áp, hoặc tăng cholesterol.

Allen E. Banik, bác sĩ nhãn 
khoa, cũng tiến hành kiểm tra 
thị lực của người Hunza, và ông 
chọn những người già nhất trong 
bộ tộc này. Kết quả đã làm ông vô 
cùng ngạc nhiên: đôi mắt của họ 
thật hoàn hảo. Điều này đã được 
ông đăng trong cuốn Hunza Land 
(Nhà xuất bản Whitehorn, 1960).

MOREEN LIAO  |  THE EPOCH TIMES

Vào mùa hè chúng ta chỉ 
có thể thưởng thức sự 
mát mẻ vào buổi tối và 
buổi sáng. Sau đợt “tăng 

nhiệt” nhẹ từ 6 tháng 7 đến 21 
tháng 7 vừa qua, ngay cả một làn 
gió cũng nhắc ta nhớ là đã vào hè.

Vì thời tiết thường nóng trong 
thời gian này, hầu hết mọi người 
sẽ nghỉ làm để đi nghỉ, dưỡng sức 
và hồi phục.

Theo y học cổ truyền Trung 
Quốc, để thanh lọc các bệnh mùa 
Đông khỏi cơ thể, khoảng thời gian 
lý tưởng cho việc này là từ ngày 
16/7 đến ngày 15/8. Đây cũng là 
thời điểm mà cơ thể bắt đầu bồi bổ 
sức khỏe để chuẩn bị cho những 
tháng lạnh hơn sắp đến.

Có năm mùa được gắn với Ngũ 
hành vốn được công nhận trong y 
học cổ truyền Trung Quốc, và mỗi 
mùa có một yếu tố tương ứng. Mùa 
Xuân gắn liền với Mộc, mùa Hè với 
Hỏa, cuối Hè với Thổ, mùa Thu với 
Kim, và mùa Đông với Thủy.

Trong Ngũ hành thì Mộc sinh 
Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, 
Kim sinh Thủy, Thủy dưỡng Mộc.

Sự chuyển tiếp giữa các mùa, từ 
mùa Xuân sang Mộc, và từ mùa Hè 
sang Hỏa, đều vận hành theo quy 
luật tự nhiên; nhưng quá trình 
chuyển đổi từ Hỏa của mùa Hè 
sang Kim của mùa Thu là không 
tự nhiên, vì lửa tạo kim loại bằng 
cách nung chảy và rèn nó.

Sự chuyển đổi không tự nhiên 
này giống như việc áp dụng đúng 
cách ngọn lửa có thể rèn kim loại 
và làm cho nó mạnh hơn. Nếu 
chúng ta biết cách chăm sóc sức 
khỏe và tập những thói quen đúng 
vào những ngày nắng nóng này, 
cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn 
vào mùa Đông.

Hunza:
bộ tộc nắm giữ

bí quyết trường thọ 
và sắc đẹp

Thời tiết nóng có thể điều trị bệnh mùa Đông

Những người 
già có thể dễ 
dàng tham 
gia có các trò 
chơi vận động 
mạnh như bóng 
chuyền, polo. 
Họ dường như 
lúc nào cũng 
vui vẻ, hay cười 
và luôn sẵn 
sàng giúp đỡ 
người khác. 

Nhiều phụ nữ Hunza 60 
tuổi, nhưng nhìn thì chỉ 

giống như 40 tuổi...

Ngoài việc không bị bệnh tật 
giày vò, nhiều người trong chúng 
ta có thể kinh ngạc với hoạt động 
thường ngày của họ. Theo lời 
kể của những người từng viếng 
thung lũng Hunza, người dân 
có thể bơi lội dưới băng vào mùa 
đông như một cách tập thể dục, 
chỉnh trang lại khu vườn, nâng 
những tảng đá mặc dù ở tuổi 80, 
90 hoặc 100. Thậm chí, những 
người già có thể dễ dàng tham 
gia có các môn vận động mạnh 
như bóng chuyền, polo. Họ 
dường như lúc nào cũng vui vẻ, 
hay cười, và luôn sẵn lòng giúp 
đỡ người khác. 

Không chỉ có sức khỏe
Nếu đặt chân đến thung lũng 
Hunza, chúng ta sẽ trầm trồ trước 
vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện 
của phụ nữ bộ tộc này. Họ cũng 
được cho là dân tộc có nhiều phụ 
nữ đẹp nhất thế giới. 

Họ toát lên vẻ đẹp tự nhiên, 
thanh thoát dù ở bất kỳ độ tuổi 
nào mà không cần đến trang 
điểm hay phục sức cầu kỳ. Làn 

da của họ sáng, đẹp hơn nhiều so 
với các phụ nữ dân tộc khác. Đặc 
biệt họ trông có vẻ trẻ hơn tuổi; 
nhiều phụ nữ 60 tuổi nhìn chỉ 
giống như 40. Ở độ tuổi này, một 
số người vẫn có thể có con. 

Điều gì khiến họ trường 
thọ và xinh đẹp
Bí quyết của họ thật đơn giản: 
tín Thần, và hòa mình cùng 
thiên nhiên. Đó cũng là chân lý 
có trong truyền thống phương 
Đông từ ngàn xưa: thiên nhân 
hợp nhất, tức là con người và trời 
đất hòa làm một. Con người nên 
thuận theo tự nhiên, như Lão Tử, 
ông tổ của Đạo giáo từng giảng 
"người thuận theo đất, đất thuận 
theo trời, trời thuận theo Đạo, 
Đạo thuận theo tự nhiên". 

Điều này đang hiện hữu ở 
vùng đất Hunza, nơi con người 
sống, sinh hoạt, và trải nghiệm 
hoàn toàn dựa vào tự nhiên, coi 
tự nhiên là một phần của cuộc 
sống. Có lẽ đây chính là bí quyết 
trường thọ và sắc đẹp mà con 
người đang tìm kiếm.

Hệ thống thoát nước tại 
Paris cho thấy bong bóng 
chứa COVID-19
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Nhà máy xử lý 
nước thải Marne 
Aval, được điều 
hành bởi Tổ chức 
vệ sinh liên ngành 
cho khu vực đô 
thị lớn hơn Paris 
(SIAAP), tại Noisy-
le-Grand, gần 
Paris, Pháp, vào 
ngày 22 tháng 7 
năm 2020.

Vận động 
sẽ giúp giảm 
cân một cách 

hiệu quả.

TĂNG CÂN
BENOIT TESSIER / REUTERS

Điều 
chỉnh sự  ăn 

uống; quá nhiều, 
hoặc quá ít, có thể 

gây gánh nặng 
cho cơ thể.

SHUTTERSTOCK
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Tổng Chưởng lý 
Tư pháp Hoa Kỳ 
lên án các cuộc 
biểu tình bạo loạn

Tổng Chưởng lý Hoa 
Kỳ William Barr hôm 
28/7 tuyên bố, các cuộc 
biểu tình hợp pháp ở 
Hoa Kỳ đã bị các nhóm 
cánh tả cực đoan như 

Black Lives Matter và Antifa cùng các 
nhóm cực đoan khác lợi dụng nhằm kích 
động bạo lực.

Trước đó, vào tối hôm 25/7, tại 
Portland, hàng nghìn người tập trung 
để phản đối bạo lực cảnh sát và sự hiện 
diện của các cảnh sát liên bang do TT 
Donald Trump triển khai đến thành phố 
gần đây. Người biểu tình đã phá vỡ hàng 
rào bao quanh tòa án liên bang của 
thành phố, nơi có các cảnh sát liên bang 
đang trú đóng.

Hoa Kỳ - Úc cam kết tăng cường liên 
minh chống lại Trung Quốc

Sau khi Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Úc-Hoa Kỳ lần 
thứ 30 (AUSMIN 2020) diễn ra hôm 28/7 ở Hoa Thịnh 
Đốn, Hoa Kỳ và Australia tuyên bố sẽ tăng cường hợp 
tác quân sự để chống lại các mối đe dọa từ Trung Cộng.

 Các nhà phân tích nhận định nước Úc đang ở thế giằng co 
khi phải cân bằng giữa một bên là đồng minh quan trọng nhất 

– Hoa Kỳ, và một bên là đối tác thương mại lớn nhất – Trung 
Quốc. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán gần đây đã khiến Canberra 
nhận biết mối đe dọa nghiêm trọng mà chính quyền Trung 
Quốc đang đặt ra, không chỉ đối với Úc, mà còn đối với toàn 
thế giới. Vì vậy chính phủ của Thủ tướng Morrison đã thể hiện 
một lập trường mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh.

Cũng trong ngày qua, Hoa Kỳ và Úc đã ra tuyên bố, rằng hai 
nước luôn “ủng hộ người dân Hồng Kông chọn người đại diện 
cho mình ở Hội đồng lập pháp thông qua một cuộc bầu cử tự 
do, công bằng, tin cậy và hòa bình vào ngày 6/9”.

Nga dự tính sản xuất 
vaccine ở Trung Quốc
Ngày 27/7, Giám đốc điều hành Tập 
đoàn công nghệ sinh học Biocad, 
ông Dmitry Morozov cho biết, công 
ty này đang thảo luận việc sản xuất 
một loại vaccine phòng virus COV-
ID-19 tại Trung Quốc.

Reuter dẫn lời ông Morozov cho 
hay, loại vaccine tiềm năng này dự 

kiến được đưa vào thử nghiệm giữa tháng 8. Đây là 1 trong 6 mẫu 
vaccine mà Viện virus học nhà nước Vector của Nga đang phát 
triển căn cứ theo danh sách của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trung Quốc: Ổ viêm phổi 
Vũ Hán mới lan khắp 5 vùng
Giới chức y tế Trung Quốc hôm 
28/7 cho biết, ổ dịch viêm phổi 
Trung Cộng mới bùng phát từ một 
nhà máy chế biến hải sản ở Đại 
Liên đã lan tới 9 thành phố thuộc 5 
địa phương, bao gồm cả tỉnh Phúc 
Kiến ven biển phía đông nam.

Chính quyền Phúc Kiến cùng 
ngày tuyên bố thủ phủ Phúc Châu sẽ bước vào "chế độ thời 
chiến", đồng nghĩa với tăng cường giám sát những người đến 
từ các điểm nóng virus Vũ Hán trên toàn quốc, sau khi phát 
hiện một ca nhiễm không có triệu chứng tới từ Đại Liên, 
cách đó 1,500 km.

Giới chức Trung Quốc hôm 28/7 ghi nhận thêm gần 70 ca 
viêm phổi Vũ Hán, mức tăng cao trong ngày thứ hai liên tiếp, 
chủ yếu do các cụm dịch ở Tân Cương và Liêu Ninh. 

Canada cấp giấy phép 
cho thuốc điều trị virus 
COVID-19 Remdesivir

Cơ quan y tế Canada lần đầu tiên 
cấp giấy phép sử dụng thuốc Rem-
desivir trong điều trị bệnh nhân 
nhiễm virus Trung Cộng, còn Nga 
đang tính toán việc sản xuất vac-
cine tiềm năng ở Trung Quốc. 

Theo CTVNews, thuốc Remde-
sivir sẽ được bán với tên thương 
hiệu là Veklury, sử dụng trong 
điều trị virus Trung Cộng cho 
người lớn và thanh thiếu niên 
trên 12 tuổi có  triệu chứng nặng 
như viêm phổi, hoặc những người 
cần thêm oxy để thở.

Cơ quan Y tế Canada khẳng 
định sẽ tiếp tục giám sát độ an toàn 
của thuốc Remdesivir và sẽ hành 
động nếu có vấn đề về an toàn. 

Tuy nhiên, Tiến sĩ Theresa Tam, 
Giám đốc Y tế công cộng Canada 
cảnh báo, nguồn cung cấp cho 
toàn cầu có thể vô cùng hạn chế.

Twitter xóa video Tổng 
thống Hoa Kỳ chia sẻ 
về thuốc trị Covid-19
Twitter vừa xóa một video 
được chia sẻ trên tài khoản 
của TT Trump vào đêm 27/7, 

về việc sử dụng thuốc chống 
sốt rét hydroxychloroquine 

để điều trị virus CCP. 
Theo NBCNews, đại diện Twitter 

cho rằng quyết định xóa video này 
"hoàn toàn phù hợp" với chính sách 
không truyền bá thông tin sai lệch về 
virus CCP của họ.

Cuộc tranh luận về việc sử dụng 
thuốc chống sốt rét để điều trị virus Vũ 
Hán đã kéo dài nhiều tuần qua ở Hoa 
Kỳ, và nhiều người cáo buộc TT Trump 
khuyến khích phương pháp chưa được 
kiểm chứng. Ngược lại, những người 
ủng hộ ông Trump thì lại cáo buộc các 
công ty quản lý mạng xã hội cố tình xóa 
đi những cái họ xem là quan điểm về 
đại dịch.

Quan chức cao cấp Hồng Kông bị 
Ngân hàng Hoa Kỳ ‘đóng tài khoản’ 
Theo SCMP, Cố vấn trưởng trong Hội 

đồng Hành pháp Hồng Kông, và cũng là 
đại biểu quốc hội Trung Quốc, ông 

Bernard Chan hôm 28/7,  xác 
nhận tài khoản của ông tại 
một ngân hàng Hoa Kỳ đã bị 
vô hiệu hóa.

Ông Bernard Chan cho 
rằng, phía ngân hàng Hoa 

Kỳ đóng nó, bởi cho rằng tôi 
là một người có ảnh hưởng 

chính trị. Một số tài khoản ngân 
hàng khác ở Hoa Kỳ của ông vẫn hoạt 

động bình thường. Chan nói thêm rằng 
ngân hàng Hoa Kỳ đóng tài khoản của 
ông cũng có chi nhánh ở Hồng Kông và 
ông được hoàn tiền hồi tháng 4, nhưng 
không tiết lộ tên ngân hàng.

Đài Loan nghi tái xuất hiện 
ca nhiễm virus Trung Cộng 
trong cộng đồng
Trung tâm Chỉ huy Chống dịch Đài 
Loan hôm 28/7 cho biết, đang truy 
vết một người lao động nhập cư từ 
Thái Lan. Người này đến Đài Loan 
từ tháng 1 và phát hiện dương tính 
virus Trung Cộng hôm 25/7, ngay 
sau khi trở về từ Thái Lan.

Có hơn 190 người ở Đài Loan 
từng tiếp xúc gần với công dân 
Thái Lan này đang được giám sát y 
tế và xét nghiệm. 

Hiện quốc đảo này ghi nhận 
tổng số 467 ca nhiễm, trong đó có 
7 ca tử vong.

CÁC BỨC ẢNH TỪ: GETTY IMAGES/REUTERS

ĐIỂM TIN

Thưa Quý vị Độc giả,

Chúng tôi hy vọng Quý vị yêu thích tờ báo Epoch Times Tiếng Việt. 

Chúng tôi muốn đem đến cho Quý vị những tin tức độc lập và trung 
thực. Là tuần báo được phát hành vào ngày thứ sáu, mỗi tờ báo sẽ 
giúp Quý vị thấu hiểu các vấn đề thời sự và cuộc sống qua tin Hoa 
Kỳ và thế giới, tin địa phương, hoặc các chuyên mục nghệ thuật, 
văn hóa, đời sống, khoa học, giáo dục, sức khỏe…  

Với Epoch Times, chúng tôi tin rằng truyền thông cần có trách 
nhiệm duy trì đạo đức xã hội.

Là một cơ quan truyền thông bất vụ lợi và độc lập, sự ủng hộ của 
Quý vị sẽ giúp chúng tôi gia tăng lượng ấn bản và phát triển thêm 
nhiều chuyên mục hay. Xin Quý vị đặt mua báo để giúp đưa truyền 
thông báo chí trở về vị trí đáng trân trọng như xưa: trung thực và 
truyền thống.

Xin đặt mua báo dài hạn hôm nay. Epoch Times Tiếng Việt sẽ được 
giao tận nhà mỗi tuần!
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