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Trung Quốc đang đẩy ngày càng 
nhiều lao động nông thôn Tây 
Tạng ra khỏi đất nước và vào các 
trung tâm huấn luyện kiểu quân 
đội được xây dựng gần đây, nơi 
họ bị biến thành công nhân nhà 
máy, phỏng theo chương trình ở 

khu vực phía tây Tân Cương, mà 
các nhóm nhân quyền cho biết 
đó là lao động cưỡng bức.

Dựa trên hơn một trăm báo 
cáo truyền thông nhà nước, 
các văn bản chính sách từ các 
cơ quan chính phủ ở Tây Tạng 
và các yêu cầu mua sắm [thiết 
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Cố vấn gốc Hoa của Ngoại trưởng Mike Pompeo:
Trung Quốc không có đồng 
minh đích thực

Trung Quốc mở rộng chương trình lao động quy mô lớn ở Tây Tạng
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TT Donald Trump (trái) và ứng cử viên TT Đảng Dân Chủ Joe Biden tranh luận tại Đại học Case Western Reserve và Bệnh viện Cleveland, Ohio, ngày 29/9/2020.
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Tôi nói với ông này, 
Joe, ông hẳn không 
bao giờ có thể làm 
được công việc mà 
chúng tôi đã làm. Ông 
không có nó trong 
máu của mình.
Donald Trump
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TT Donald Trump tại Toà Bạch Ốc, 
Hoa Thịnh Đốn ngày 23/9/2020.
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Ông Tập Cận Bình kêu gọi 
‘chủ nghĩa đa phương’ tại 
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc
Cố vấn chính về chính sách 
Trung Quốc của Ngoại trưởng 
Hoa Kỳ Mike Pompeo, Tiến sĩ 
Miles Yu, xuất thân từ tỉnh An 
Huy, Trung Quốc, đã xuất hiện 
hiếm hoi trước công chúng vào 
ngày 22/9 để bác bỏ đề xướng tiếp 
cận với thế giới theo “chủ nghĩa 

đa phương” của nhà lãnh đạo 
Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại 
hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Ông Yu, người bị truyền thông 
nhà nước Trung Cộng dán nhãn 
kẻ phản bội số một đối với dân tộc 
Trung Hoa trong lịch sử hiện đại, 
nói rằng những bình luận của ông 
Tập xuất phát từ sự “thiếu nhận 
thức về bản thân Trung Quốc”.

Ông cho biết Trung Cộng đang 
“bị cô lập” và không có đồng minh 
Tiếp theo trang 7
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Tổng thống Donald Trump 
và cựu Phó Tổng thống 
Joe Biden đã tranh luận 
gay gắt về một loạt vấn 

đề, bao gồm đại dịch COVID-19, 
bạo loạn, thất nghiệp, Tòa án tối 
cao, và  bỏ phiếu qua thư.

Trong cuộc tranh luận, cả 2 
ứng cử viên đều công kích lẫn 
nhau, với việc ông Trump cố gắng 
trói buộc ông Biden với “phe cực tả 
cấp tiến” trong đảng của mình, và 
thường xuyên lưu ý rằng cựu phó 
tổng thống là một chính trị gia có 

thâm niên 47 năm trong nghề.
Nhưng, sự kiện đã bị ngắt 

quãng bởi sự ngắt lời nhau và 
tranh cãi qua lại. Ông Chris 
Wallace của Fox News, người điều 
hợp cuộc tranh luận, cũng thường 
xuyên đấu khẩu với tổng thống về 
những câu trả lời của ông.

“Ông có im mồm lại được 
không, ông bạn?” ông Biden 
đã nói với ông Trump tại một 
thời điểm, cho rằng ông Trump 
“không ứng xử như một tổng 
thống”. Sau đó, ông Biden lại ngắt 
lời ông Trump một lần nữa và nói, 
Tiếp theo trang 10

JAMES GORRIE 

Sau bốn thập kỷ 
Trung Cộng xâm 
nhập vào Hoa Kỳ, 
liệu còn có khả năng đảo ngược 
sự can thiệp sâu rộng của Trung 
Cộng vào chính trị, kinh tế, và 
văn hóa của Hoa Kỳ không?

Trung Cộng đã đạt được mức 
độ ảnh hưởng lớn chưa từng 
có trên rất nhiều khía cạnh đời 
sống khác nhau của người dân 
Hoa Kỳ. 

Chỉ nhìn lướt qua cũng có thể 
nhận thấy sự thâm nhập thâm 
sâu của Trung Cộng vào các thể 
chế chính trị, giáo dục và văn 
hóa của Hoa Kỳ. Ngay cả một số 
nhân viên thực thi pháp luật của 
Hoa Kỳ cũng đang nhận chỉ đạo 
từ Bắc Kinh.

Tiền có thể mua cả những 
chính trị gia giỏi nhất
Trên phương diện chính trị, ông 
Joe Biden, cựu Phó Tổng thống 
Hoa Kỳ và gia đình, là một ví 
Tiếp theo trang 12

Tiếp theo trang 23

ZACHARY STIEBER  |  THE EPOCH TIMES

Hôm 22/9, Tổng thống Donald 
Trump thông báo rằng ông sẽ ký 
một sắc lệnh yêu cầu cung cấp 
dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ sơ 
sinh còn sống sót sau khi phá thai.

Ông Trump nói trong một thông 
báo ghi âm sẵn, được trình chiếu tại 
sự kiện Bữa sáng Cầu nguyện Công 
giáo Quốc gia: “Chúng tôi tin vào 
niềm vui của gia đình, phước lành 
của tự do, và chân giá trị của công 
việc. Và có một sự thật vĩnh hằng 
Tiếp theo trang 5

Ngày 29/9, Tổng cục Thống kê họp 
báo công bố số liệu thống kê kinh 
tế - xã hội cho biết tổng sản phẩm 
trong nước GDP quý 3/2020 tăng 
2.62% và 9 tháng năm 2020 tăng 
trưởng 2.12%. Trước thông tin này, 
người thì vui mừng cho đó là thành 
công lớn, người thì lo ngại vì nếu 
chỉ chú ý phát triển kinh tế thì có 
thể phải đánh đổi nhiều thứ; người 
thì băn khoăn tại sao tăng trưởng 
liên tục mà Việt Nam vẫn nghèo?
Tiếp theo trang 28

Trump - Biden
Đối đầu về

Chính sách, Đại dịch, Kinh tế 
trong cuộc tranh luận
 tổng thống đầu tiên

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga 
Vladimir Putin tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, ngày 26/4/2019.
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Ngày 24/9, Tổng thống Donald 
Trump đã đưa ra tầm nhìn của mình 
về chăm sóc sức khỏe, trong đó tập 
trung vào việc cung cấp “dịch vụ 
chăm sóc tốt hơn, nhiều lựa chọn 
hơn, và chi phí thấp hơn”.

“Theo kế hoạch chăm sóc sức 
khỏe ‘America First’, chúng tôi sẽ 
bảo đảm tiêu chuẩn chăm sóc y tế 
cao nhất thế giới,” TT Trump cho 
biết trong bài diễn văn về các chính 
sách chăm sóc sức khỏe của mình ở 
Charlotte, North Carolina.

“Kế hoạch của tôi mở rộng các 
chương trình bảo hiểm giá cả phải 
chăng, giảm chi phí thuốc kê theo 
toa, chấm dứt các chi phí y tế bất ngờ, 
tăng cường tính công bằng thông 
qua sự minh bạch về giá cả, thu gọn 
bộ máy hành chính, tăng tốc đổi 
mới, bảo vệ chương trình Medicare, 
và luôn bảo vệ các bệnh nhân có các 
bệnh lý từ trước.”

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân 
sinh, ông Alex Azar, trước đó đã 
thông báo rằng TT Trump sẽ ký một 
số sắc lệnh hành pháp để giải quyết 
những lo ngại về tình trạng bệnh lý 
có từ trước và các chi phí y tế ngoài 
ý muốn.

“Tổng thống tuyên bố rằng chính 
sách đó của Hoa Kỳ là để cung cấp sự 
bảo vệ cho những người Hoa Kỳ có các 
bệnh lý từ trước, bất kể Đạo luật Chăm 
sóc Giá cả Phải chăng (Affordable 
Care Act – ACA) có vi hiến hay không 
và các biện pháp bảo vệ của đạo luật 
này đối với các bệnh lý có từ trước đã 
bị vô hiệu,” ông cho biết trong một 
cuộc họp báo hôm 24/9.

Ông Azar nói rằng ACA, còn được 
gọi là Obamacare và được cựu TT 
Barack Obama ký thành luật, đã thất 
bại trong việc phục vụ những bệnh 
nhân Hoa Kỳ có các bệnh lý từ trước.

“Họ có thể có khả năng mua một 
chương trình bảo hiểm, nhưng cũng 
có thể không đủ khả năng chi trả, vì 
phí bảo hiểm đã tăng hơn gấp đôi 
trong vòng 4 năm sau khi ACA được 
áp dụng,” ông cho biết.

“Nếu Tòa án Tối cao bãi bỏ toàn 
bộ hoặc phần lớn Obamacare, thì 
điều mà tổng thống chỉ rõ trong 
sắc lệnh hành pháp này là chính 
sách của Hoa Kỳ bảo đảm những 
người có các bệnh lý từ trước sẽ 
đ ược bảo vệ.” 

Trong sắc lệnh hành pháp, TT 
Trump cũng sẽ hành động để bảo vệ 
các bệnh nhân trước các chi phí y tế 
bất ngờ. Tổng thống sẽ chỉ đạo ông 
Azar làm việc với Quốc hội để dự 
luật về các chi phí y tế bất ngờ được 
thông qua.

Ông Azar cho biết, nếu Quốc hội 
Hoa Kỳ không thông qua dự luật này 
trước ngày 01/01/2021, thì chính phủ 
sẽ cân nhắc sử dụng quyền hành 
pháp để giải quyết vấn đề này.

“Những gì TT Trump đang đề cập 
là tất cả các bên có liên quan – bệnh 
viện, bác sĩ, công ty bảo hiểm – nên 

làm việc cùng nhau và yêu cầu Quốc 
hội thông qua luật này, nhằm bảo vệ 
các bệnh nhân trước các chi phí y tế 
bất ngờ đến từ bất kỳ bên nào, bệnh 
viện hay bác sĩ, bên nào cũng vậy,” 
ông cho biết.

Mùa hè năm nay TT Trump đã ký 
các sắc lệnh hành pháp nhằm giảm 
giá thuốc. Ông Azar cho biết, giá 
thuốc đã không tăng kể từ khi tổng 
thống đưa ra kế hoạch chi tiết của 
ông vào năm 2018.

Chính phủ TT Trump cũng đã 
yêu cầu các bệnh viện phải cung cấp 
cho bệnh nhân thông tin minh bạch 
về các phí khám chữa bệnh.

Ông Azar cho biết, “Bắt đầu từ 
tháng 1 năm 2021, bất kỳ người dân 
Hoa Kỳ nào cần điều trị ở bệnh viện 
đều có thể biết chi phí của họ trước 
khi nhập vịện.”

Theo bà Seema Verma, quản lý 
của các Trung tâm Dịch vụ Medicare 
và Medicaid, kế hoạch chăm sóc 
sức khỏe “Hoa Kỳ trên hết” của TT 
Trump sẽ trao quyền cho các bệnh 
nhân, thay vì trao quyền cho các 
quan chức, công ty dược, công ty bảo 
hiểm y tế, và các công ty độc quyền.

Bà cho biết trong cuộc phỏng 
vấn rằng, “Phí bảo hiểm y tế đối với 
người cao niên đã giảm 34% kể từ 
năm 2017, mức thấp nhất trong 14 
năm. Ở một số vùng, phí bảo hiểm 
đã giảm tới 50%. Phí bảo hiểm cho 
Medicare Part D (phúc lợi thuốc 
men theo toa của Medicare) đã giảm 
12% kể từ năm 2017.”

“Chưa từng có vị tổng thống nào 
đạt được mức giảm giá như thế này,” 
bà nói.

Các sắc lệnh hành pháp của TT 
Trump được đưa ra khi ông tiến 

Trung Tâm Nhãn Khoa

15622 Brookhurst St. Westminster, CA 92683 
(Góc Brookhurst/McFadden)

ĐÃ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG GẦN 30 NĂM QUA

Trung tâm danh 
tiếng lâu năm và 
rất lớn với mấy 
ngàn gọng kính 

hiệu và đủ các loại 
contact lenses.

NHẬN: CENTRAL HEALTH, WELLCARE, ONE CARE, CARE 1ST, BRAND 
NEW DAY, MEDI-CAL/MEDICARE: ĐẾN THẲNG 20/20 VISION, KHÔNG 
CẦN QUA BS GIA ĐÌNH GIỚI THIỆU.
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• Bác Sĩ tận tâm, khám mắt và đo độ kính 
chính xác - bảo đảm quý khách sẽ hài lòng.

• Truy tầm các chứng bệnh về mắt như mắt 
lòa, mắt cườm, áp suất cao, mắt đỏ v.v...

• Có hợp tác với Laser Center cho quý vị cần 
giải phẫu mắt để khỏi đeo kính / contact 
lenses.

• Văn phòng trang bị máy móc tối tân.
• Phương pháp Ortho-K để bớt cận thị.

TT Trump tiết lộ chương trình chăm sóc
sức khỏe ‘America First’ của mình

BRIAN BLANCO/GETTY IMAGES

Notre Dame vào năm 1997, hiện 
ở tuổi 48. Bà đã từng là luật sư 
phụ tá cho thẩm phán Laurence 
Silberman tại Tòa Thượng thẩm 
D.C. và cựu Thẩm phán Antonin 
Scalia tại Tòa án Tối cao.

Trong năm 2017, bà Barrett 
đã được Thượng viện phê 
chuẩn vào vị trí thẩm phán của 
Tòa án Thượng thẩm liên bang 
số 7 với tỷ lệ phiếu 55-43. Vào 
thời điểm đó, tất cả các thành 
viên chính thức của Trường 
luật Notre Dame đã ký vào thư 
ủng hộ việc đề cử bà. Các luật 
sư làm cùng năm với bà tại Tòa 
án Tối cao cũng đã ký vào thư 
ủng hộ tương tự.

‘Luật gia theo chủ nghĩa 
nguyên văn và nguyên bản’
Khi thẩm phán Anthony Ken-
nedy nghỉ hưu vào năm 2018, 
bà Barrett nằm trong số những 
ứng cử viên hàng đầu cho vị trí 
trống ở Tòa án tối cao, nhưng 
cuối cùng vị trí đó đã được trao 
cho thẩm phán Brett Kava-
naugh – người được đề cử thứ 
hai của tổng thống Trump.

Chồng của bà, Jesse Barrett, 
hiện đang làm ủy viên công tố 
của quận Northern, tiểu bang 
Indiana. Hai trong số những 
người con của họ được nhận 
nuôi từ Haiti.

“Bà ấy là một luật gia theo 
chủ nghĩa nguyên văn và 
nguyên bản,” Thượng nghị sĩ 
Mike Lee (Cộng Hòa–Utah) nói 
với chương trình “American 
Thought Leaders” của The 
Epoch Times.

“Bà ấy xem vai trò của mình 
trong cương vị một thẩm phán 
bao gồm việc diễn giải luật pháp 
dựa trên những gì được viết ra, 
những từ ngữ được sử dụng, và 
theo cách mà những từ đó được 
hiểu một cách rộng rãi tại thời 
điểm áp dụng, trong hiến pháp 
hoặc trong bất kỳ đạo luật nào 
được diễn giải. Đây đúng là kiểu 
mẫu thẩm phán mà tổng thống 
Trump mong muốn, cũng như 
đất nước hiện nay đang cần.”

TT Trump vào ngày 26/9 
cũng nói rằng bà Barrett “sẽ 
quyết định các vụ án dựa trên 
nguyên bản của Hiến pháp.” 

Trận chiến sắp diễn ra
Phe Cộng Hòa sẽ cố gắng đẩy 
nhanh tiến độ của việc đề cử, vì 
chỉ còn hơn một tháng là đến 
ngày bầu cử 03/11.

Lãnh đạo phe đa số ở 
Thượng viện, Thượng nghị sĩ 
Mitch McConnell (Cộng Hòa–
Kentucky) nói rằng ứng cử viên 
của Tổng thống Trump sẽ nhận 
được kết quả bầu chọn của 
Thượng viện vào năm nay, mặc 
dù ông cũng chưa cam kết là nó 
sẽ được tiến hành trước bầu cử.

Cả hai phe đều coi trọng cuộc 
chiến sắp tới vì ảnh hưởng của 
nó đối với cơ hội tái đắc cử. Phe 
Dân Chủ muốn tiếp tục kiểm 
soát Hạ Viện, lật lại tình hình ở 
Thượng Viện và hạ bệ tổng thống 
Trump. Còn phe Cộng Hòa lại 
muốn tiếp tục kiểm soát Thượng 
Viện, giữ được vị trí Tổng thống, 
và chiếm lại Hạ Viện.

Nhờ việc thẩm tra kỹ lưỡng 
lần trước đối với bà Barrett cho 
vị trí trong tòa thượng thẩm 

liên bang, phe Cộng Hòa đã có 
được đầy đủ các thông tin cần 
thiết để đẩy nhanh tiến độ cho 
lần đề cử này.

“Đã có khá đầy đủ các thẩm 
tra cơ sở đối với thẩm phán 
Barrett,” ông Lee nói; nhờ đó 
ông tin rằng tiến độ phê chuẩn 
sẽ được đẩy nhanh.

Trong phiên điều trần tư 
pháp cho vị trí tòa thượng 
thẩm trước đây, thượng nghị 
sĩ Dianne Feinstein (Dân chủ–
California), một thành viên 
của Ủy ban, cùng những nhà 
lập pháp khác đã tra khảo bà 
Barrett liệu tín ngưỡng của bà 
sẽ ảnh hưởng đến quyết định tại 
tòa như thế nào.

Tuy nhiên thượng nghị sĩ 
Chuck Grassley (Cộng Hòa–
Iowa) cũng muốn biết liệu tín 
ngưỡng của Barrett sẽ giúp bà 
trong cương vị một thẩm phán 
như thế nào. Ông đã chỉ đến 
một bài báo mà bà đã viết trước 
đây cho các thẩm phán Công 
giáo để giúp họ trong các bản án 
liên quan đến án tử hình.

Barrett nói rằng bà đã viết 
bài báo đó vào 20 năm trước, 
và thêm rằng: “Không bao giờ 
là hợp lý đối với một thẩm phán 
khi họ áp đặt các nhận thức 
cá nhân, dù xuất phát từ tín 
ngưỡng hay bất kỳ điều gì khác, 
lên trên luật pháp.”

Phe Dân chủ muốn trì hoãn 
và cản trở việc đề cử, nhưng lại 
thiếu sự ủng hộ của phe đối lập, 
trừ các thượng nghị sĩ Susan 
Collins (Cộng Hòa–Maine) 
và Lisa Murkowski (Cộng 
Hòa–Alaska). Nhưng sau đó 
Murkowski nói rằng bà không 
loại trừ khả năng sẽ bỏ phiếu 
cho ứng cử viên của TT Trump.

Phe Cộng hòa hiện đang 
chiếm đa số với tỷ lệ 53-47 ở 
Thượng viện. Phó Tổng thống 
Mike Pence có thể phá vỡ số 
phiếu hòa. Chỉ cần có đa số 
phiếu thuận thì ứng cử viên 
có thể được Ủy ban Tư pháp 
và sau đó là toàn Thượng Viện 
thông qua.

Chủ tịch Tư pháp Thượng 
viện Lindsey Graham (Cộng 
hòa–South Carolina) nói rằng 
Đảng Cộng Hòa có đủ số phiếu.

Lời trăn trối
Bà Ginsburg, người đã từng 
mong muốn đảng Cộng hòa 
thông qua ứng cử viên của cựu 
tổng thống Barack Obama vào 
năm 2016, được cho là đã trăn 
trối với một thành viên trong 
gia đình bên giường bệnh rằng 
bà muốn tổng thống kế nhiệm 
sẽ chọn người thay thế vị trí 
của bà. Có vẻ hiển nhiên là bà 
đang đề cập đến ứng cử viên Joe 
Biden của đảng Dân chủ.

“Đó là lời trăn trối của thẩm 
phán Ruth Bader Ginsburg, là 
nguyện vọng thiết tha của bà, 
rằng vị trí của bà sẽ không bị 
thay thế cho đến khi tổng thống 
mới được bầu,” ông Schumer 
phát biểu trước Thượng viện 
tuần trước, và kêu gọi phe Cộng 
Hòa tôn trọng nguyện vọng đó.

Họ cũng chỉ ra tiền lệ phê 
chuẩn các thẩm phán trong 
năm bầu cử và tầm quan trọng 
của việc có đủ 9 thẩm phán tại 
Tòa án Tối cao cho các quyết 
định trước dịp năm mới.

“Quý vị sẽ có 9 thẩm phán 
ở đó. Tôi cho rằng điều này sẽ 
rất quan trọng. Bởi vì họ đang 
thực hiện một trò bịp bợm, với 
các phiếu bầu,” TT Trump phát 
biểu vào ngày 22/9 bên ngoài 
Tòa Bạch Ốc.

“Họ đang gửi đi hàng chục 
triệu phiếu bầu, trái yêu cầu – 
không phải nơi được yêu cầu, 
mà là trái yêu cầu. Và đó là một 
trò bịp bợm, và quý vị sẽ cần có 
đủ 9 vị thẩm phán”.

Các nhóm bảo thủ và tự do 
đang chuẩn bị cho trận chiến 
tiếp theo, và có vẻ như họ sẽ 
nhắm vào những đứa con nuôi 
của bà Barrett.

 
Bản tin này có sự đóng góp 
của Matthew Vadum và Mimi 
Nguyen Ly.
Công Luận biên dịch

TT Trump đề cử bà Amy Coney 
Barrett vào Tòa án Tối cao

SARAH SILBIGER/GETTY IMAGES

TT Donald Trump công bố người được đề cử vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Thẩm phán Amy Coney Barrett (R), tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc ở Hoa 
Thịnh Đốn, vào ngày 26/9/2020. 
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Ngày 26/9, Tổng thống Donald 
Trump đã đề cử thẩm phán 
Amy Coney Barrett vào vị 
trí trước đây của thẩm phán 
Ruth Bader Ginsburg tại Tòa 
án Tối cao, mở đầu cho một 
cuộc chiến quyết liệt trong 
Quốc hội trước cuộc bầu cử 
vào tháng 11 này.

“Tôi đã xem xét và nghiên 
cứu, và bà ấy có đầy đủ năng 
lực cho công việc này,” ông 
Trump nói với bà Barrett tại 
Tòa Bạch Ốc, đồng thời mô tả 
bà là “một trong những thiên 
tài hàng đầu của quốc gia về 
luật pháp.”

Bí mật về ứng cử viên của 
TT Trump, vốn không được giữ 
quá kín này, được nhiều luật gia 
cũng như phóng viên biết đến 
gần 24 tiếng trước lễ công bố.

‘Người phụ nữ xuất sắc’
Bà Carrie Severino, chủ tịch 

của Mạng lưới Khủng hoảng 
Tư pháp, một tổ chức hoạt 
động bên ngoài chính phủ 
nhằm giúp chọn lựa những 
thẩm phán bảo thủ, nói với The 
Epoch Times rằng bà Barrett 
là “một người phụ nữ vô cùng 
xuất sắc” – người đã thể hiện 
“cam kết của mình cho Hiến 
pháp và pháp luật” trên cương 
vị học giả lẫn thẩm phán.

Biểu hiện dũng cảm của bà 
Barrett, khi phải đối mặt với sự 
công kích vào tín ngưỡng của 
bà trong phiên họp phê chuẩn 
vài năm trước đây, có thể làm 
an lòng những người luôn lo 
lắng việc các thẩm phán do 
phe Cộng hòa chỉ định sẽ xoay 
sang cánh tả, như Chánh án 
Tòa án Tối cao John Roberts, 
bà Severino bổ sung.

“Bà ấy là một người đã luôn 
thể hiện sự dũng cảm của mình 
cho đến hiện tại. Sự dũng cảm 
này sẽ giúp giảm bớt lo lắng 
của mọi người đối với việc đó,” 
Severino nói.

Thông báo của ông Trump 
được đưa ra khoảng hơn 
một tuần sau khi thẩm phán 
Ginsburg qua đời vì căn bệnh 
ung thư tụy ở tuổi 87.

Nếu được phê chuẩn, bà 
Barrett sẽ giúp củng cố thêm 
cán cân trong Tòa án Tối cao 
đang nghiêng về phía đảng bảo 
thủ, với tỉ lệ 6-3 trong tổng số 
9 thành viên. Việc phê chuẩn 
cũng có thể ảnh hưởng sâu 
rộng đến các vấn đề như phá 
thai, Obamacare, quyền kiểm 
soát vũ khí, và các thách thức 
cho cuộc bầu cử năm nay.

Bà Barrett, một tín đồ Công 
giáo và là mẹ của 7 người con, 
nhận được sự ủng hộ của nhiều 
nhóm theo phe bảo thủ, một 
phần nhờ thái độ phản đối của 
bà với quyết định Roe v. Wade, 
một phán quyết của Tòa án 
Tối cao vào năm 1973 đã công 
nhận việc phá thai là hợp pháp 
ở Hoa Kỳ.

Bà Barrett đã nhận bằng 
Tiến sĩ luật tại Trường Luật 
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hành đề cử người thay thế cố thẩm 
phán Tòa án Tối cao – bà Ruth Bader 
Ginsburg. Nếu đề cử của TT Trump 
được thông qua, thì sự tồn tại của 
ACA sẽ gặp rủi ro, vì điều luật này 
hoặc phần lớn các điều khoản của 
luật này có nhiều khả năng bị bãi bỏ.

Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi 
(Dân Chủ-California), cáo buộc TT 
Trump đã vội vàng lấp ghế trống ở 
Tòa án Tối cao để có thể đảo ngược 
Đạo luật Obamacare.

“Những gì họ đang nói là, chúng 
ta phải đặt một người vào đó – họ sẽ 

không bao giờ thay thế được thẩm 
phán Ginsburg – chúng ta phải lấp 
vị trí trống đó, để chúng ta có thể đảo 
ngược Obamacare,” bà Pelosi nói 
trong một cuộc họp báo hôm 24/9.

“Người dân cần phải biết tại sao 
điều này lại quan trọng đối với họ 
trong đời sống. Nếu quý vị có bệnh 
lý từ trước, trong đó có 150 triệu gia 
đình tại Hoa Kỳ thuộc diện này, thì 
hãy nói lời tạm biệt với lợi ích của 
ACA,” bà cho biết.

Thanh Tùng biên dịch

Tổng thống 
Donald Trump 
phát biểu về 
các chính sách 
chăm sóc sức 
khỏe của mình 
ở Charlotte, 
N.C., vào ngày 
24/9/2020.

Thẩm phán Tòa thượng thẩm liên bang số 7, 
Amy Coney Barrett, phát biểu sau khi được đề 
cử vào Tòa án Tối cao, tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa 
Thịnh Đốn vào ngày 26/9/2020.

OLIVIER DOULIERY/AFP VIA GETTY IMAGES
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Cơ quan Truyền thông Toàn cầu 
Hoa Kỳ (USAGM), là cơ quan 
giám sát các đài phát thanh và 
truyền hình của chính phủ Hoa 
Kỳ như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và 
Đài châu Á Tự do, đã mở lại Văn 
phòng Tự do Internet (OIF) vào 
tháng trước.

OIF, bắt đầu hoạt động vào 
năm 2016, đã bị đóng cửa trước 
khi có xác nhận ngày 4/6 của 
Giám đốc điều hành đương 
nhiệm USAGM Michael Pack.

Cơ quan cho biết trong một 
tuyên bố ngày 18/8 là “nhu cầu 
quan trọng cần hỗ trợ là các 
công nghệ để cho phép cá nhân 
truy cập và chia sẻ thông tin trực 
tuyến một cách an toàn.”

Sứ mệnh của OIF là hỗ trợ 
việc thử nghiệm, triển khai và 
quản lý các công nghệ nhằm 
phá vỡ các kỹ thuật chặn, lọc 
Internet và các kỹ thuật kiểm 
duyệt khác, chủ yếu được sử 
dụng bởi các chế độ áp bức như 
Trung Quốc và Iran. 

Ông Pack cho biết: “Không 
giống như ban lãnh đạo USAGM 
trước đây, những người đã 
cho OIF ra rìa, tôi coi việc tăng 
cường vượt tường lửa Internet 
là ưu tiên hàng đầu. Việc chặn 
truy cập thông tin là một điều 
kinh khủng. … Đó là lý do tại sao 
chúng tôi đang tài trợ cho một 
loạt các công cụ vượt tường lửa 
trên Internet.”

Với thông báo rằng OIF đã 
hoạt động trở lại, ông Pack 
đang chuyển sang thiết lập lại 
quyền kiểm soát đối với các nỗ 
lực vượt tường lửa của USAGM, 
vốn đã bị thách thức bởi nỗ lực 
trước đó nhằm thành lập một 
tổ chức có tên Quỹ Công nghệ 
Mở (OTF) độc lập với sự kiểm 
soát của USAGM.

Một vấn đề trọng tâm của 
cuộc xung đột nội bộ USAGM 
là cuộc tranh luận xem nên sử 
dụng công nghệ nguồn mở hay 
nguồn đóng. Khi ông Pack tìm 
cách giành lại quyền kiểm soát, 
USAGM và một nhân viên chủ 
chốt khác đã bị tấn công.

Phá vỡ sự kiểm duyệt
Các cơ chế kiểm duyệt Internet 
chủ yếu được sử dụng ở các 
quốc gia độc tài như Trung 
Quốc và Iran. Phá bỏ các cơ 
chế đó là mục tiêu chung của 
các cơ quan chính phủ và các 
tổ chức phi lợi nhuận cố gắng 
trao quyền cho công dân trong 
các chế độ áp bức bằng cách 
mở cửa truy cập Internet.

Một điểm gây tranh cãi 
chính là việc sử dụng phần 
mềm nguồn mở so với phần 
mềm nguồn đóng (thường được 
gọi là “bản quyền”).

OIF sẽ bắt đầu sự tồn tại mới 
của mình bằng cách tài trợ cho 
một phần mềm mỗi loại. Psiphon 

nguồn mở và ACI nguồn đóng 
bản quyền của Cisco là những 
người hưởng lợi đầu tiên từ việc 
OIF được hồi sinh.

Trong phát biểu dành 
riêng cho The Epoch Times, 
bà Katrina Lantos Swett, một 
chuyên gia nhân quyền nổi 
tiếng và là chủ tịch của Tổ chức 
Nhân quyền và Công lý Lantos, 
nói rằng “Quỹ Lantos ủng hộ 
và tài trợ tất cả các loại công cụ 
tự do Internet, bao gồm cả các 
công cụ vượt tường lửa.”

“Freegate và Ultrasurf đều 
là những công cụ vượt tường 
lửa quy mô lớn đã nhận được 
tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ 
trong quá khứ và chúng tôi rất 
vui khi thấy các khoản tài trợ 
trong tương lai sẽ được trao 
cho các công nghệ đã được thử 
nghiệm thực địa, và những 
công nghệ đã được qua quá 
trình kiểm tra bảo mật nghiêm 
ngặt,” bà nói.

USAGM cũng đặt dưới sự 
tài trợ và bảo trợ giám sát của 
mình một tổ chức được gọi là 
Quỹ Công nghệ Mở (OTF). Nó, 
giống như OIF, đã kinh doanh 
hỗ trợ các công cụ vượt tường 
lửa Internet.

Tuy nhiên, OTF luôn kiên 
định trong việc sử dụng các 
giải pháp nguồn mở bản quyền 
kể từ khi thành lập như một 
chương trình trong Đài Á châu 
Tự do (RFA).

Nổi loạn
Việc OTF kiên quyết loại trừ bất 
kỳ công cụ tự do Internet nào 
dùng phần mềm nguồn đóng 
có thể là một trong những lý 
do khiến việc lãnh đạo chương 
trình đã trở nên nổi loạn vào 
năm ngoái.

Vào tháng 9/2019, hồ sơ của 
Hoa Kỳ cho thấy Libby Liu, tại 
thời điểm đó là người đứng đầu 
RFA và chương trình OTF, đã 
thành lập Quỹ Công nghệ Mở 
với tư cách là một công ty bất 
vụ lợi trong nước dưới tên của 
chính cô ta.

Các quan chức cao cấp tại 
USAGM khẳng định rằng cô Liu 
không có ủy quyền từ bất kỳ cơ 
quan hoặc tổ chức chính phủ 
nào để chuyển OTF thành tổ 
chức riêng. OTF nhận toàn bộ 
ngân sách từ USAGM.

Khi ông Pack nhậm chức 
chỉ hơn 9 tháng sau đó, ông đã 
sa thải những người đứng đầu 
mạng USAGM và OTF, bao gồm 
cô Liu và một số thành viên hội 
đồng quản trị.

Giờ đây, đã xảy ra một vụ kiện 
nhằm vô hiệu hóa của những 
quyết định cho thôi việc đó và 
mở phong tỏa tiền tài trợ, theo 
như các quan chức bị sa thải nói 
rằng tiền đang bị giữ lại.

Các quan chức cao cấp tại 
USAGM bác bỏ các tuyên bố 
trong vụ kiện về việc ông Pack 

không có thẩm quyền sa thải các 
giám đốc của mạng lưới và Liu 
tại OTF. Ngoài ra, các quan chức 
cao cấp của USAGM nói rằng 
tiền cho OTF không bị giữ lại, mà 
rằng nó đang được thanh toán 
theo một lịch trình đã thay đổi.

Phần mềm nguồn mở so 
với phần mềm nguồn đóng
Một số chuyên gia có ý kiến khác 
với quyết định giáo điều của 
OTF về loại bỏ các công nghệ 
vượt tường lửa nguồn đóng.

CoreDNA, một công ty của 
Úc cung cấp nền tảng đám 
mây thống nhất cho các doanh 
nghiệp kỹ thuật số, trên trang 
web của họ, tuyên bố rằng “phần 
mềm nguồn mở có sẵn cho công 
chúng sử dụng và sửa đổi miễn 
phí từ thiết kế ban đầu của nó”.

“Điều đó có nghĩa là một 
phần mềm có thể được phát 
triển và thay đổi bởi các nhà 
phát triển khác tiếp tục ở mọi nơi 
trên thế giới.”

Do đó, blog của CoreDNA về 
chủ đề này nói tiếp rằng, phần 
mềm nguồn mở “cũng phải đi 
kèm với nhãn cảnh báo”.

“Trong khi một web mở và 
định hướng ngang hàng được 
hoan nghênh, các nhà phát triển 
có mục đích xấu, những người 
chọn đường phá hoại mọi thứ 
chỉ vì lợi ích của họ, có thể khiến 
chúng ta bị tổn hại. Do đó, cần 
phải có nhãn cảnh báo.”

Phần mềm nguồn đóng 
không cần nhãn cảnh báo đó.

Mã nguồn của phần mềm 
nguồn đóng “không được chia sẻ 
với công chúng để bất kỳ ai xem 
hoặc thay đổi,” công ty tuyên bố.

‘Biên giới tiếp theo của 
nhân quyền’
“Tự do Internet là biên giới tiếp 
theo của nhân quyền,” bà Lantos 
Swett cũng nói với The Epoch 
Times. Bà cũng từng là chủ tịch 
và phó chủ tịch của Ủy ban Tự 
do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ 
và giảng dạy về nhân quyền và 
chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ 
tại Đại học Tufts.

Bà nói rằng “một vài mục tiêu 
rõ ràng” mà quỹ viện trợ bà đang 
lãnh đạo sẽ cố gắng đạt được.

“Mở Internet cho những 
người trong xã hội khép kín. 
Cung cấp kinh phí và công cụ để 
trao quyền cho mọi người nhìn 
xa hơn những quan điểm ngoài 
kiểm duyệt của các chính phủ 
độc tài của chính họ. Hãy cho 
họ tự do học hỏi, tổ chức và phát 
triển giống như cách chúng ta 
làm trong các xã hội tự do.”

Tuy nhiên, không giống như 
OTF và những người ủng hộ 
nó, bà Lantos Swett nói rằng 
“chúng tôi là những người đề 
xuất tự do Internet dưới mọi 
hình thức của nó”.

“Điều này bao gồm cả công 
nghệ nguồn mở và nguồn đóng.”

Điều quan trọng là phải có 
“một bộ công cụ lớn và phương 
pháp tiếp cận rộng và linh hoạt” 
không chỉ bảo vệ quyền riêng 
tư của người dùng, bao gồm cả 
những người đang bị giám sát 
chặt chẽ, mà điểm trọng yếu là 
“phá vỡ tường lửa hiện tại cho 
hàng triệu người dùng trong 
các xã hội khép kín”.

Nguồn tài trợ cho những 
công cụ vượt tường lửa là vấn đề 
bà Lantos Swett quan tâm trong 
nhiều năm.

Bà nói: “Các công cụ vượt 
tường lửa cung cấp một trong 
những cách hiệu quả nhất để hạ 
gục tường lửa, chẳng hạn như Bức 
tường lửa lớn của Trung Quốc.”

“Cuối cùng thì,” bà Lantos 
Swett nói, những công cụ đó có 
thể “đục những lỗ hổng lớn” trên 
rào cản kỹ thuật số khét tiếng 
của Trung Quốc.

Bà Lantos Swett cũng cân 
nhắc về cuộc tranh cãi giữa 
USAGM và công ty con trước đây 
của nó, OTF.

Trên tờ The Hill vào tháng 
5, bà Lantos Swett đã viết, 
“Thật điên rồ khi nghĩ rằng 
việc tái lập OTF vào năm 2019 
với tư cách là một tổ chức phi 
lợi nhuận độc lập và là người 
nhận tài trợ duy nhất cho các 
quỹ tự do Internet của USAGM 
sẽ dẫn đến bất kỳ thay đổi có ý 
nghĩa nào.”

“Chúng tôi đã vận động từ 
năm 2009 để chuyển một phần 
quỹ tự do Internet của chính 
phủ Hoa Kỳ” sang USAGM.

Kể từ đó, bất chấp những 
đột phá tiềm năng, “chúng tôi 
thường xuyên thất vọng khi 
thấy sự lúng túng, định hướng 
sai và thậm chí đôi khi có sự 

phân biệt đối xử trắng trợn đối 
với các quyết định về tài trợ.”

Bất chấp “đối thoại thường 
xuyên” với ban lãnh đạo cũ của 
cả USAGM và OTF mà cô Liu 
đứng đầu, “nhìn chung chúng 
tôi đã chứng kiến   sự thiếu quyết 
tâm hỗ trợ đến cùng đối với một 
số công cụ vượt tường lửa hiệu 
quả nhất hiện có”.

“Khi OTF được thành lập lại 
với tư cách là một tổ chức bất vụ 
lợi vào cuối năm 2019 dưới sự 
quản lý của cùng một lãnh đạo, 
chúng tôi không mấy tin tưởng 
rằng chúng tôi sẽ thấy sự thay đổi 
có ý nghĩa và nỗi lo ngại này đã 
tồn tại quá lâu.”

Tuy nhiên, bà Lantos Swett 
“lạc quan một cách thận trọng” 
rằng những thay đổi tại USAGM 
có thể dẫn đến “tăng cường tài 
trợ cho các công cụ vượt tường 
lửa, cùng với việc tiếp tục tài 
trợ cho các loại công cụ tự do 
Internet khác”.

“Chúng tôi hoan nghênh mọi 
chương trình hành động theo 
hướng này, nhưng với những gì 
chúng tôi đã chứng kiến   trong 
quá khứ, chúng tôi sẽ thận trọng 
trong nhận xét của mình cho 
đến khi chúng tôi thực sự thấy 
ban lãnh đạo tại USAGM hành 
động như thế nào.”

“Một lần nữa, mục tiêu của 
chúng tôi là mở tự do Internet 
trong các xã hội bị khép kín. 
Chúng tôi mong muốn được 
hợp tác với bất kỳ ai có chung 
mục tiêu này và chúng tôi ủng 
hộ việc theo đuổi đầy đủ các 
công cụ và phương pháp tiếp 
cận mang lại hứa hẹn cho việc 
đạt được mục tiêu đó,” bà nói.

Minh Khanh biên dịch
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Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ 
(FBI) và Cơ quan An ninh mạng 
và Cơ sở hạ tầng (CISA) cho hay 
rằng không có thông tin nào 
cho thấy có một cuộc tấn công 
mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng 
bầu cử của Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố hôm 
28/9, họ cho biết rằng đã có 
“những cảnh báo sai về thông 
tin cử tri bị tấn công” và mô tả 
đó là những “thông tin sai lệch”.

Theo lời tuyên bố, họ “đưa ra 
thông báo này nhằm nâng cao 
nhận thức về mối đe dọa tiềm 
ẩn do phát tán thông tin sai lệch 
liên quan đến các cuộc tấn công 
mạng vào cơ sở dữ liệu cử tri 
hoặc hệ thống bỏ phiếu của Hoa 
Kỳ.” Họ không cho biết thêm về 
bản chất của thông tin sai lệch.

Hai cơ quan thuộc Bộ An 
ninh Nội địa này cũng đưa ra lời 
cảnh báo rằng những kẻ xâm 
nhập nước ngoài và những tên 
tội phạm đã phát tán một lượng 
lớn thông tin sai lệch và trái 
chiều trong mùa bầu cử năm 
2020. Họ cho rằng những hành 
vi này nhằm “thao túng dư luận 
công chúng, làm mất uy tín của 
quy trình bầu cử và làm suy yếu 
niềm tin vào các thể chế dân 
chủ của Hoa Kỳ.”

Theo một tuyên bố chung, 
họ lưu ý rằng “những kẻ xấu này 
cũng có thể sử dụng các diễn 
đàn để lan truyền thông tin 
sai lệch rằng các hoạt động tấn 
công mạng đã làm tổn hại cơ 
sở hạ tầng bầu cử, tạo điều kiện 

cho việc ‘bẻ khóa’ và ‘rò rỉ’ dữ 
liệu danh sách cử tri Hoa Kỳ.”

Họ không cung cấp thông tin 
cụ thể về những kẻ đang phát 
tán thông tin sai lệch hoặc địa 
chỉ các trang web đó.

Cảnh báo được đưa ra sau 
khi Sở Ngoại giao Michigan 
cũng phủ nhận việc đã có một 
cuộc tấn công mạng vào hệ 
thống bầu cử của họ sau khi 
thông tin danh sách cử tri của 
Hoa Kỳ xuất hiện trên một diễn 
đàn bẻ khóa của Nga. Cơ quan 
này nói rằng thông tin cử tri là 
luôn có sẵn thông qua yêu cầu 
của Đạo luật Tự do Thông tin 
(FOIA).

Tuần trước, FBI và CISA 
cho biết họ sẽ “tiếp tục nhanh 
chóng phản ứng lại với các 
mối đe dọa tiềm ẩn, đưa ra các 
khuyến nghị để củng cố cơ sở 
hạ tầng bầu cử, thông báo cho 
các bên liên quan về các mối 
đe dọa và hoạt động xâm nhập, 
đồng thời áp đặt trừng phạt và 
hậu quả đối với những kẻ xâm 
nhập mạng đang tìm cách đe 
dọa bầu cử Hoa Kỳ.”

Họ kêu gọi người dân Hoa 
Kỳ tìm kiếm thông tin bầu cử 
từ “các nguồn đáng tin cậy” và 
cũng không nói rõ là những 
nguồn nào, đồng thời kêu gọi 
mọi người “xác minh nguồn gốc 

của những thông tin đó và xem 
xét mục đích của họ”.

Vào đầu tháng 9, Microsoft 
đã công bố một báo cáo cho 
thấy những người nước ngoài ở 
Trung Quốc, Nga và Iran đang 
nhắm mục tiêu vào các nhóm 
chính trị, bao gồm các chiến 
dịch tranh cử của TT Trump và 
của ứng cử viên Đảng Dân Chủ 
Joe Biden.

Trước đó, vào ngày 2/9, Tổng 
chưởng lý William Barr nói với 
CNN rằng, ông tin Trung Cộng 
là mối đe dọa nước ngoài lớn 
nhất đối với an ninh bầu cử, 
trái ngược với các tuyên bố của 
Đảng Dân Chủ cho rằng Điện 

Kremlin đang cố gắng can thiệp 
vào cuộc bầu cử để đảm bảo sự 
tái đắc cử của Trump.

Ông Barr nói, “Tôi tin đó là 
Trung Quốc. Trung Quốc hơn 
là Nga lúc này.” Tuy nhiên ông 
nhấn mạnh rằng sẽ không ngạc 
nhiên nếu Nga hoặc có một 
tổ chức nhà nước thuộc nước 
ngoài khác sẽ cố gắng can thiệp 
vào cuộc bầu cử giống như Nga 
và các đối thủ khác đã từng làm 
trong cuộc bầu cử vào năm 2016.

“Về cơ bản, có hai cách gây 
ảnh hưởng. Đó là bẻ khóa và 
phát tán. Quý vị truy cập vào hệ 
thống mail của ai đó và sau đó 
cố tiết lộ những thông tin làm 
họ ngượng ngùng. Tôi sẽ không 
ngạc nhiên nếu họ thử điều gì 
đó tương tự, hoặc bất kỳ quốc 
gia nào khác sẽ thử làm vậy. 
Một cách khác là sử dụng mạng 
xã hội và phát tán mọi thứ lên 
đó,” Barr nói.

Ông William Evanina, Giám 
đốc Trung tâm Phản gián và An 
ninh Quốc gia (NCSC), thuộc 
Văn phòng Giám đốc Tình báo 
Quốc gia, phát hiện rằng Trung 
Quốc, Nga và Iran đang tìm 
cách phá hoại cuộc bầu cử năm 
2020 của Hoa Kỳ. Ông Evanina 
cho biết Trung Cộng đang đứng 
đầu danh sách này, nói rằng Bắc 
Kinh đang tăng cường nỗ lực 
gây ảnh hưởng trong các hoạch 
định chính sách của Hoa Kỳ, 
gây áp lực với các chính trị gia 
và cố gắng giảm bớt những chỉ 
trích đối với Trung Cộng.

An Nam biên dịch
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Ngày 24/9, Tổng thống Donald 
Trump cho biết ông sẽ tôn trọng 
kết quả bầu cử tháng 11 nếu 
Tòa án Tối cao ra phán quyết 
rằng ông Joe Biden giành chiến 
thắng, tuyên bố diễn ra sau khi 
ông đưa ra bình luận với các 
phóng viên về quá trình chuyển 
giao quyền lực của tổng thống.

Khi được xướng ngôn viên 
Brian Kilmeade của đài Fox 
News hỏi về điều đó, TT Trump 
trả lời: “Tôi sẽ đồng ý với điều 
đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta 
còn một chặng đường dài trước 
khi đạt được điều đó. Bỏ phiếu 
là một màn trình diễn kinh dị. 
Hôm qua họ đã tìm thấy sáu lá 
phiếu trong thùng rác ở một 
văn phòng.”

Nhận xét của ông được đưa 
ra khi Lãnh đạo Đa số Thượng 
viện Mitch McConnell (Cộng 
Hòa-Kentucky) cho biết quá 
trình chuyển giao sau cuộc bầu 
cử tháng 11 sẽ theo trật tự và 
phù hợp với tiền lệ lịch sử của 
Hoa Kỳ.

“Người chiến thắng trong 
cuộc bầu cử ngày 03/11 sẽ được 
nhậm chức vào ngày 20/01. 
Sẽ có một sự chuyển đổi có 
trật tự giống như đã có 4 năm 
một lần kể từ năm 1792,” ông 
McConnell cho biết trong một 
tuyên bố vào ngày 24/9.

Ông Trump đã từ chối xác 
nhận việc chuyển giao quyền 
lực một cách hòa bình trong một 
dịp vào ngày 23/9. Tổng thống 
đã thường xuyên bày tỏ lo ngại 
về hành vi gian lận cử tri trong 
bối cảnh gia tăng bỏ phiếu qua 
thư cũng như bạo loạn và bất ổn 
trên toàn quốc.

Khi được hỏi về việc liệu ông 
ấy có “cam kết ở đây ngay hôm 
nay về việc chuyển giao quyền 
lực một cách hòa bình sau cuộc 
bầu cử tháng 11 hay không”, 
ông Trump cho biết không rõ 
điều gì sẽ xảy ra.

“Chúng ta sẽ phải xem điều gì 
sẽ xảy ra,” ông nói. “Quý vị biết 

rằng tôi đã phàn nàn rất nhiều 
về những lá phiếu, và những lá 
phiếu là một thảm họa.”

Sau đó, một phóng viên nói 
rằng “mọi người đang bạo loạn”, 
ông Trump trả lời: “Hãy loại bỏ 
chuyện các lá phiếu và quý vị sẽ 
có một cuộc sống rất yên bình — 
thật sự, sẽ không có sự chuyển 
giao. Sẽ có sự tiếp nối.”

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, 
ông Trump đã liên tục nâng cao 
nhận thức của mọi người về mối 
nguy hiểm của việc bỏ phiếu 
bằng thư, nói rằng nó có thể dẫn 
đến sự chậm trễ trên diện rộng 
hoặc gian lận bầu cử.

Đồng thời, Tổng thống 
cho biết cuộc bầu cử có thể 
sẽ được quyết định tại Tòa án 
Tối cao, nói rằng tòa án cần 9 
thẩm phán trên ghế để đưa ra 
quyết định thích hợp. Vào ngày 
18/9, thẩm phán Ruth Bader 
Ginsburg qua đời ở tuổi 87, tạo 
tiền đề cho một quy trình đề 
cử bấp bênh vào Thượng viện 

trong bối cảnh các đảng viên 
Dân Chủ đe dọa “sắp xếp các 
tòa án” và đề xuất các quy tắc 
để trì hoãn các phiên điều trần 
xác nhận [ứng viên trúng cử].

Một số thành viên Đảng 
Cộng Hòa trong Quốc hội, 
bao gồm Thượng nghị sĩ Mitt 
Romney (Cộng Hòa-Utah), đã cố 
gắng so sánh các bình luận của 
ông Trump về việc chuyển giao 
quyền lực với chế độ của nhà 
lãnh đạo lâu năm của Belarus là 
Alexander Lukashenko, người 
đã phải đối mặt với các cuộc 
phản đối lớn lịch sử trong những 
tháng gần đây về kết quả bầu cử.

“Cơ bản của dân chủ là quá 
trình chuyển đổi quyền lực một 
cách hòa bình;  Nếu không có 
điều đó, thì chỉ có Belarus,” ông 
Romney viết vào ngày 24/9.“ 
Bất kỳ gợi ý nào rằng một tổng 
thống có thể không tôn trọng 
đảm bảo của Hiến pháp này đều 
là điều không thể tưởng tượng 
và không thể chấp nhận được.”

Dân biểu Liz Cheney (Cộng 
Hòa-Wyoming), thành viên 
cao thứ ba trong ban lãnh 
đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ 
viện, viết trên Twitter: “Việc 
chuyển giao quyền lực một 
cách hòa bình được ghi trong 
Hiến pháp của chúng ta và là 
nền tảng cho sự tồn tại của nền 
Cộng hòa của chúng ta. Các 
nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có tuyên 
thệ với Hiến pháp. Chúng ta sẽ 
giữ vững lời thề đó.”

Chủ tịch Tư pháp Thượng 
viện Lindsey Graham (Cộng 
Hòa-South Carolina) nói với Fox 
News hôm 24/9 rằng Đảng Cộng 
Hòa sẽ tổ chức một cuộc chuyển 
giao quyền lực “hòa bình”, và 
nói thêm rằng nếu có nghi ngờ 
kết quả của cuộc bầu cử, Tòa án 
Tối cao “sẽ quyết định, và nếu 
phe Cộng Hòa thua, chúng tôi 
sẽ chấp nhận kết quả đó. Nhưng 
chúng tôi cần một tòa án đầy đủ.”

Minh Khanh biên dịch

Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa 
Kỳ mở lại Văn phòng Tự do Internet

TT Trump sẽ tôn trọng kết quả bầu cử nếu Tòa án 
Tối cao phán quyết Biden giành chiến thắng

JIM WATSON, SAUL LOEB/AFP VIA GETTY IMAGES
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Nhà bán
FOR SALE BY OWNER!

Hawaii: Nhà rất đẹp,
mới remodel; 3908 sqft,

lot size 15000 sqft, 7bed 4bath, cho 
3 gia đình ở, lối đi riêng.

Gần airport, high school, downtown, 
magic beach, view biển rất đẹp, nhiều 

chỗ đậu xe, cho mướn giá cao.
Giá bán: $1,100,000

L/L: Phi Yến 714-909-8461

CẦN RAO VẶT
Xin gọi: 714-356-8899

1 - 3 lần: $10/lần
4 - 7 lần: $8/lần
8 – 52 lần: $7/lần

Quảng cáo:
BUSINESS CARD
1 – 3 lần: $12/lần
4 – 7 lần: $10/lần
8 – 52 lần: $9/lần

Xin L/L: 714-356-8899

RAO VẶT

Michael Pack, Giám đốc điều hành USAGM.

Các phòng bỏ phiếu được đặt theo giãn cách xã hội tại địa điểm bỏ phiếu Chesterfield, N.H. trong cuộc bầu cử sơ bộ của bang New Hampshire, 
vào ngày 8/9/2020. 

TT Trump sẽ ký sắc lệnh bảo vệ trẻ sơ sinh sống sót sau phá thai

FBI cho biết không có dấu hiệu về tấn công mạng lên cơ sở hạ tầng bầu cử

rằng mọi đứa trẻ dù được sinh 
ra hay chưa sinh, đều được tạo 
ra theo hình hài thiêng liêng 
của Chúa.”

“Tôi sẽ luôn bảo vệ vai trò 
quan trọng của tôn giáo và sự 
cầu nguyện trong xã hội Hoa Kỳ, 
và tôi sẽ luôn bảo vệ quyền được 
sống thiêng liêng này.”

“Hôm nay, tôi thông báo 
rằng tôi sẽ ký Sắc lệnh Chào 
đời-Còn sống (Born-Alive) để 
đảm bảo rằng tất cả những 
đứa trẻ quý giá được sinh ra 
còn sống, dù trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, đều sẽ nhận được sự 
chăm sóc y tế xứng đáng! Đây 
là bổn phận đạo đức bất khả 
xâm phạm của chúng ta.”

Nội dung chi tiết của sắc lệnh 

này vẫn chưa được Tòa Bạch Ốc 
công bố.

Sau thông báo trên, The 
Susan B. Anthony List, một tổ 
chức bất vụ lợi hướng đến việc 
giảm thiểu phá thai ở Hoa Kỳ 
đã đăng trên Twitter: “Thật là 
trái ngược với ông Joe Biden, 
người đã chọn đồng sự tranh cử 
của mình là bà Kamala Harris. 
Bà đã bỏ phiếu KHÔNG đối với 
đạo luật #BornAlive vốn sẽ đảm 
bảo chăm sóc y tế bình đẳng 
cho tất cả trẻ sơ sinh còn sống.”

Chiến dịch tranh cử tổng 
thống của ông Biden không trả 
lời yêu cầu bình luận.

Các thành viên Đảng Cộng 
Hòa trong Quốc hội đã từng 
thất bại sau nhiều nỗ lực vận 
động thông qua Đạo luật Bảo 
vệ Trẻ sơ sinh sống sót sau phá 

thai. Đạo luật này yêu cầu các 
nhân viên y tế có mặt tại thời 
điểm chào đời của một đứa trẻ 
sống sót sau phá thai phải cung 
cấp mức độ chăm sóc y tế tương 
tự như họ dành cho những trẻ 
em được sinh ra bình thường.

Đạo luật này cũng yêu cầu 
các nhân viên y tế báo cáo các 
trường hợp vi phạm cho cơ 
quan thực thi pháp luật và quy 
định tội sát hại một đứa trẻ sinh 
ra còn sống sẽ bị phạt tiền hoặc 
lãnh án tù lên đến 5 năm.

Các bà mẹ của những đứa trẻ 
này sẽ được miễn trừ truy tố hay 
khiếu kiện dân sự.

Tại sự kiện Bữa sáng, TT 
Trump cũng cho biết chính phủ 
của ông đang tăng tài trợ liên 
bang cho nghiên cứu sơ sinh 
để đảm bảo mọi đứa trẻ “có điều 

kiện tốt nhất để phát triển và 
trưởng thành.”

Đồng thời, ông Trump cũng 
nói với những người tham dự 
sự kiện rằng Hoa Kỳ là một quốc 
gia mạnh mẽ nhờ có những tín 
đồ Công giáo và tất cả những 
người có đức tin.

Đầu tháng này, TT Donald 
Trump cho biết ông sẽ tiến 
hành cắt hoàn toàn ngân sách 
cho Tổ chức Kế hoạch hóa gia 
đình (Planned Parenthood) và 
các tổ chức cung cấp dịch vụ 
phá thai khác nếu ông đắc cử 
nhiệm kỳ thứ hai.

Ông tự nhận bản thân mình 
là “tổng thống ủng hộ bảo vệ sự 
sống nhiều nhất trong lịch sử đất 
nước chúng ta”.

Đáp lại, tổ chức Planned 
Parenthood Votes đã mô tả 

phong trào ủng hộ sự sống là 
“phong trào chống phá thai” và 
gọi lời hứa của TT Trump là một 
điều sẽ tấn công vào quyền tiếp 
cận phá thai.

Bà Jenny Lawson, giám đốc 
điều hành của Planned Par-
enthood Votes, tuyên bố: “Nếu 
trước đây mọi thứ chưa rõ 
ràng, thì bây giờ đã rất rõ rằng: 
Nhiệm kỳ thứ hai của ông 
Trump sẽ đồng nghĩa với việc 
thêm 4 năm cho các cuộc tấn 
công kịch liệt không ngừng 
đối với chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, bao gồm cả quyền 
tiếp cận phá thai an toàn và 
hợp pháp.”

Mimi Nguyen Ly đã đóng góp 
cho bản tin này.
Cẩm An biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

COURTESY USAGM

Tôi sẽ đồng ý với  
điều đó, nhưng tôi 

nghĩ chúng ta
còn một chặng 

đường dài trước 
khi đạt được điều 

đó. Bỏ phiếu là 
một màn trình 

diễn kinh dị. Hôm 
qua họ đã tìm 

thấy sáu lá phiếu 
trong thùng rác ở 

một văn phòng.

Donald  Trump

TT Donald Trump (trái) và
ứng cử viên tổng thống Đảng Dân 

Chủ -  cựu Phó Tổng thống Joe 
Biden, tại Đại học Case Western 
Reserve và Bệnh viện Cleveland, 

Ohio, ngày 29/9/2020.
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Hôm 25/9 Thượng nghị sĩ Kamala 
Harris (Dân Chủ-California) đã 
ca ngợi phong trào Black Lives 
Matter (Người da đen đáng sống 
- BLM).

 “Là một cựu công tố viên, 
tôi thực sự tin rằng, phong trào 
BLM là tác nhân quan trọng 
nhất cho sự thay đổi bên trong 
hệ thống tư pháp hình sự, bởi 
vì nó là một lực phản kháng với 
lực lượng trong hệ thống vốn đặt 
cơ sở trên hiện trạng và truyền 
thống của chính nó, mà rất 
nhiều trong số đó là gây hại và 
mang tính phân biệt theo cách 
chúng được thực thi,” bà Harris, 
ứng cử viên phó tổng thống của 
Đảng Dân Chủ, nói với khán giả 
trực tuyến tại hội nghị của Hiệp 
hội Quốc gia vì sự tiến bộ của 
người da màu.

Bà Harris cho biết những 
người đứng sau phong trào này 
rất xuất sắc và lịch sử sẽ thể hiện 
quan điểm này “như một điểm 
được phản ánh trong cuộc đấu 
tranh vì công lý đang diễn ra”.

“Tôi sẽ diễn giải những cuộc 
biểu tình này là một thành tố 
thiết yếu của sự tiến hóa ở đất 
nước chúng ta, là một thành tố 
thiết yếu, một đánh dấu của một 
nền dân chủ thực sự và [là thành 
tố] cần có, cần có,” bà nói thêm.

“Tiếng nói của mọi người 
cần được lắng nghe. Thường thì 
người dân phải lớn tiếng yêu cầu 
chính quyền của họ làm những 
việc lẽ ra cần làm, mà họ có 
thể không tự nhiên làm trừ khi 
người dân lớn tiếng, hiển nhiên 
là ôn hòa, nhưng lớn tiếng.”

Bà Harris đã bị một số người 
chỉ trích bởi các bình luận của 
bà, trong số đó có cả ông Steve 
Guest, một giám đốc phản ứng 
nhanh của Đảng Cộng Hòa.

Ông viết trên Twitter: “Sau 
nhiều tháng bạo lực của phe 
cánh tả, Thượng nghị sĩ Đảng 
Dân Chủ Kamala Harris nói rằng 
những cuộc biểu tình này là một 
phần thiết yếu trong quá trình 
‘tiến hóa’ của đất nước chúng ta.”

Lời khen ngợi của bà Harris 
về Phong trào BLM hoàn toàn 
trái ngược với Tổng thống 
Donald Trump và các đảng 
viên Cộng Hòa hàng đầu khác, 
những người đã nhiều lần chỉ 
trích phong trào, khi nêu ra 
thông điệp chống cảnh sát và 
các đợt bạo động.

Ông Trump cho biết trong 
một cuộc phỏng vấn rằng lần đầu 
tiên ông nghe về nhóm này là khi 

ông nghe thấy họ hô vang “đồ 
con lợn, thịt chúng đi”, ám chỉ 
việc sát hại các sĩ quan cảnh sát.

Ông nói: “Đó là lần đầu tiên 
tôi nghe nói về Phong trào BLM. 
Tôi đã nói, đó là một cái tên 
khủng khiếp. Thật là phân biệt 
đối xử, điều đó thật tồi tệ đối với 
người da đen, điều đó thật tồi tệ 
đối với tất cả mọi người.”

Tổng Chưởng lý William Barr 
hồi đầu tháng đã buộc tội Phong 
trào BLM đang thúc đẩy một 
chương trình nghị sự chính trị.

Ông nói: “Là một mệnh 
đề, ai có thể tranh cãi với một 
mệnh đề, ‘Người da đen đáng 
sống’? Nhưng họ không quan 
tâm đến cuộc sống của người 
da đen, họ quan tâm đến [thứ 
làm] bình phong.”

“Một số ít người da đen bị 
cảnh sát sát hại trong cuộc 
xung đột với cảnh sát, thường 
là khoảng tầm chục người mỗi 
năm, những người mà họ có thể 
sử dụng làm bình phong để đạt 
được một chương trình nghị sự 
chính trị rộng lớn hơn nhiều.”

Mạng lưới Phong trào BLM 
chưa phản hồi yêu cầu bình 
luận về những lời chỉ trích đối 
với phong trào.

Bà Patrisse Cullors, một 
trong những nhà sáng lập 
phong trào, người tự nhận mình 
là theo chủ nghĩa Marx, cho biết 
trong một tuyên bố gần đây rằng 

phong trào đang hoạt động “để 
kết nối những người da đen từ 
khắp nơi trên thế giới có chung 
nguyện vọng tìm kiếm công lý 
để cùng hành động trong cộng 
đồng của họ.”

Bà nói thêm: “Chúng tôi tin 
vào những người thuộc tất cả các 
quan điểm và nền tảng tôn giáo, 
hay vô tín ngưỡng; tất cả các 
giới tính đều bình đẳng; mạng 
sống của người da đen không 
bị xóa sổ bằng việc bị đè súng 
và đầu gối vào cổ; loại bỏ việc 
liên tục phản bội các cộng đồng 
nghèo và bị áp bức của chúng 
ta; và, chắc chắn, tiếp tục thúc 
đẩy một quốc gia thống nhất 
vận hành vì tất cả mọi người bất 
chấp nhận dạng khuynh hướng 

tình dục thực tế hoặc theo nhận 
thức, nhận dạng giới tính, biểu 
hiện giới tính, tình trạng kinh 
tế, tình trạng khuyết tật, tình 
trạng nhập cư hoặc lối sống giữa 
các thế hệ”

Nhóm của họ cho biết sứ 
mệnh của họ là “xóa bỏ chủ 
nghĩa da trắng thượng đẳng và 
xây dựng quyền lực địa phương 
để can thiệp vào các vụ bạo lực 
do tiểu bang và những ủy viên 
giám sát cộng đồng gây ra các 
cho cộng đồng da đen”. Họ liệt 
kê các mục tiêu khác, như phá 
vỡ cấu trúc gia đình, nhưng đã 
lặng lẽ xóa những mục tiêu đó 
khỏi trang web của mình.

 
Lan Châu biên dịch

FRANK FANG  |  THE EPOCH TIMES

Theo một báo cáo mới của Quốc 
hội Hoa Kỳ, Robert Hunter 
Biden, con trai của cựu Phó 
Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã 
thực hiện “các giao dịch đáng 
ngờ” trị giá hàng triệu US dollar 
với các doanh nhân Trung 
Quốc có liên quan đến chính 
quyền và quân đội Trung Cộng.

Ông Hunter Biden bắt đầu 
phát triển mối quan hệ với các 
doanh nhân Trung Quốc ít nhất 
từ năm 2009 – năm mà ông đồng 
sáng lập công ty tư vấn và đầu 
tư Hoa Kỳ Rosemont Seneca 
Partners. Theo bản báo cáo, 
những mối quan hệ tài chính 
này “đã tăng tốc trong thời gian 
cha ông làm phó tổng thống và 
vẫn tiếp tục sau khi cha ông đã 
rời nhiệm sở”.

Ông Joe Biden là phó Tổng 
thống trong chính phủ Obama 
từ 2009–2017. Ông hiện là ứng 
cử viên Đảng Dân Chủ cho 
cuộc bầu cử tổng thống sắp tới 
vào tháng 11.

Những người sáng lập khác 
của Rosemont Seneca Partners 
là ông Chris Heinz, con riêng của 
cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John 
Kerry, và ông Devon Archer, một 
trong những đối tác kinh doanh 
của ông Hunter Biden.

Báo cáo được công bố vào 
ngày 23/9 bởi hai ủy ban của 
Thượng viện Hoa Kỳ: An ninh 
Nội địa và Các vấn đề Chính phủ, 
và Bộ Tài chính.

Doanh nhân thân thiện 
với Bắc Kinh
Hai công dân Trung Quốc có vai 
trò nổi bật trong mạng lưới tài 
chính của ông Hunter Biden với 
Trung Quốc gồm: ông trùm dầu 
mỏ Trung Quốc bị thất sủng Ye 
Jianming và nhà tài chính gốc 
châu Á Dong Gongwen. Theo 
báo cáo, ông Dong là cộng sự 

kinh doanh của ông Ye và thực 
hiện các giao dịch cho các công 
ty của ông Ye.

Ông Hunter Biden đã kiếm 
được hàng triệu US dollar từ mối 
quan hệ với ông Ye và nhận được 
hàng triệu US dollar từ các công 
ty của ông Dong, báo cáo nêu rõ.

“Ông Ye và các cộng sự của 
ông ta có mối quan hệ bền chặt 
với các đơn vị quân đội Trung 
Cộng, một số trong đó đã tham 
gia vào các vấn đề trực tiếp 
chống lại các chính sách của 
Hoa Kỳ trong khu vực,” bản báo 
cáo của Thượng viện cho biết.

Ông Ye đã thành lập CEFC 
China Energy, một tập đoàn dầu 
mỏ kiếm được hàng tỷ US dollar 
ở Nga, Đông  u và một số khu vực 
ở châu Phi.

Tập đoàn này đã trở thành 
công ty dầu khí tư nhân lớn nhất 
Trung Quốc trước khi bị lọt  vào 
tầm ngắm của Bắc Kinh vào 
năm 2018. Ông Ye đã bị điều tra 
vào tháng 2/2018 vì “nghi ngờ tội 
phạm kinh tế” và sau đó bị bắt 
giam. Hiện vẫn chưa biết nơi ông 
ta bị giam giữ. Một doanh nghiệp 
nhà nước đã nắm quyền kiểm 
soát CEFC vào tháng 3/2018.

Ông Ye cũng từng là phó Tổng 
thư ký của Hiệp hội Hữu nghị 
Quốc tế Trung Quốc (CAIFC) từ 
năm 2003 đến 2005.

Hiệp hội này là một nhóm 
tiên phong của Tổng cục Chính 
trị (GPD) vốn trước đây là một tổ 
chức chính trị nằm dưới Quân 
ủy Trung ương (CMC) – một cơ 
quan kiểm soát quân đội của 
Trung Cộng, theo một báo cáo 
năm 2018 của Ủy ban Đánh giá 
An ninh và Kinh tế Hoa Kỳ–
Trung quốc (USCC). GPD đã 
được thay thế bởi một cơ quan 
mới có tên là Cục Công tác 
Chính trị vào năm 2016.

Theo USCC, Hiệp hội Hữu 
nghị Quốc tế Trung Quốc chịu 
trách nhiệm thu thập thông tin 

tình báo, thực hiện các chiến 
dịch tuyên truyền và định hướng 
dư luận.

Các giao dịch với Biden
Báo cáo mới của Thượng viện đã 
xác định một giao dịch là “hoạt 
động tội phạm tài chính tiềm 
ẩn” vào tháng 8/2017, khi CEFC 
Infrastructure Investment (US) 
LLC, một công ty con của CEFC 
China Energy, gửi khoản thanh 
toán 100,000 USD cho công ty 
luật Owasco của ông Hunter 
Biden có trụ sở tại Hoa Thịnh 
Đốn. Không rõ số tiền này được 
sử dụng để làm gì.

Một sự cố khác được Thượng 
viện nhận định là “hoạt động tội 
phạm tài chính tiềm ẩn” diễn ra 
vào tháng 9/2017, khi ông Hunter 
Biden và ông Dong mở hạn mức 
tín dụng tại một ngân hàng dưới 
tên doanh nghiệp Hudson West 
III LLC.

Tín dụng đã được cấp cho ông 
Hunter Biden, ông James Biden 
và bà Sara Biden, vợ của ông 
James Biden. Ông James Biden 
là anh trai của ông Joe Biden.

Báo cáo của Thượng viện nêu 
rõ, “Gia đình Bidens đã sử dụng 
các thẻ tín dụng mà họ mở để 
mua các mặt hàng xa xỉ trị giá 
101,291.46 USD, bao gồm các vé 
máy bay và nhiều mặt hàng tại 
các cửa hàng Apple Inc., hiệu 

thuốc, khách sạn và nhà hàng.”
Hàng triệu US dollar đã được 

chuyển từ CEFC Infrastructure 
Investment sang Hudson West 
III và sau đó là sang Owasco. 
Vào ngày 08/8/2017, CEFC 
Infrastructure Investment đã 
chuyển 5 triệu USD vào tài 
khoản ngân hàng của Hudson 
West III. Từ ngày 8/8/2017 đến 
ngày 25/9/2018, Hudson West 
III đã chuyển hơn 4.79 triệu USD 
cho Owasco dưới danh nghĩa 
các khoản phí tư vấn.

Hudson West III là 1 trong 
8 công ty được đánh số của 
Hudson West, và báo cáo của 
Thượng viện cho thấy ông Dong 
có liên hệ với 7 công ty trong số 
đó. Bản báo cáo không nêu chi 
tiết về các mối liên hệ, và không 
rõ liệu ông Hunter Biden có liên 
hệ với các công ty Hudson West 
khác hay không.

Ông Patrick Ho, một doanh 
nhân người Hồng Kông từng 
là tổng thư ký của một công 
ty con của CEFC, Ủy ban Quỹ 
Năng lượng Trung Quốc, cũng 
là khách hàng của ông Hunter 
Biden tại Owasco, theo báo cáo 
của Thượng viện.

Ông Ho cũng dính líu đến 
những việc sai trái của CEFC. 
Ông bị các công tố viên Hoa Kỳ 
buộc tội hối lộ các quan chức 
hàng đầu ở Chad và Uganda 

để đổi lấy cơ hội kinh doanh 
cho CEFC.

Báo cáo của Thượng viện 
cho biết, vào ngày 22/3/2018, 
vài tháng trước khi ông Ho bị 
đưa ra tòa, một khoản thanh 
toán 1 triệu USD đã được gửi từ 
Hudson West III đến Owasco 
để họ làm đại diện pháp lý cho 
ông ta.

Theo một thông cáo báo chí 
của Bộ Tư pháp, ông Ho đã bị 
kết án 3 năm tù giam vào tháng 
3/2019 cho một số tội danh bao 
gồm rửa tiền và vi phạm Đạo 
luật Chống Tham nhũng ở nước 
ngoài. Ông ta đã được trả tự do 
vào tháng 6 năm nay nhờ thẩm 
phán rút ngắn thời gian giam 
giữ sau khi ông cải tạo tốt trong 
thời gian ở tù.

Các ủy ban của Thượng viện 
cho biết mối quan hệ tài chính 
giữa ông Hunter Biden, gia đình 
ông và các doanh nhân Trung 
Quốc “không chỉ làm tăng các 
mối quan ngại về xung đột lợi 
ích, mà còn gây lo ngại về các 
vấn đề như tội phạm tài chính, 
phản gián và tống tiền”.

Chiến dịch tranh cử của ông 
Joe Biden đã không phản hồi 
ngay lập tức yêu cầu bình luận 
về các giao dịch với các công dân 
Trung Quốc.

Thanh Tâm biên dịch

Con trai ông Biden 
dính líu đến các giao 
dịch “đáng ngờ” với 
Trung Cộng

ERIN SCHAFF/POOL VIA REUTERS

JONATHAN ERNST / REUTERS

Kamala Harris ca ngợi phong trào “Black Lives Matter”

Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các con trai Hunter Biden tham dự trận đấu bóng rổ NCAA giữa Đại học Georgetown và Đại học Duke ở 
Hoa Thịnh Đốn, ngày 30/01/2010.

Một người đàn ông cầm 
tấm biển BLM khi một 

chiếc xe cảnh sát bốc cháy 
trước mặt anh trong cuộc 
biểu tình bên ngoài Trung 
tâm CNN ở Atlanta, Geor-
gia, vào ngày 29/5/2020.
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thực sự nào, ngoài Bắc Hàn và 
Nga, vốn cũng là “những người 
bạn khó chơi”.

Ông cũng bình luận về sự 
thiếu tin cậy đối với Trung Cộng 
thể hiện qua các hành động 
“tàn bạo và nửa phát xít” mà nó 
đã thực hiện ở Hồng Kông.

Ông Yu đã đưa ra các bình 
luận của mình trong một cuộc 
thảo luận trực tuyến về hậu 
quả của những hành động của 
Trung Cộng tại Hồng Kông do 
Viện nghiên cứu MacDonald-
Laurier, một tổ chức tư vấn của 
Canada chủ trì.

Ông tuyên bố: “Các giá trị 
chung mới là nền tảng của chủ 
nghĩa đa phương.”

“Chúng tôi (Hoa Kỳ) cũng 
như các quốc gia như Úc, Nhật 
Bản, Vương quốc Anh, Canada, 
EU, NATO và các quốc gia thuộc 
tổ chức ASEAN — tất cả chúng tôi 
đều chia sẻ những giá trị chung.”

Ông kêu gọi bạn bè và đồng 
minh trên toàn thế giới cùng 
chia sẻ các giá trị chung như Hoa 
Kỳ để “xây dựng một liên minh 
các nền dân chủ nhằm chống lại 
mối đe dọa từ Trung Quốc”.

“Mọi nền dân chủ tự do trên 
thế giới đều công nhận Trung 
Quốc là một mối đe dọa,” ông 
cho biết.

“Hãy luôn nhớ rằng Trung 
Quốc không đáng tin để có thể 
coi như một đồng minh thực 

sự. Vì vậy, thật nực cười khi 
nghe ông Tập Cận Bình, tại Liên 
Hiệp Quốc ngày hôm qua (21/9), 
tuyên bố rằng Trung Quốc đang 
dẫn đầu chủ nghĩa đa phương”.

Ông nói rằng Hoa Kỳ “đa 
phương hơn bất kỳ quốc gia nào 
khác trên thế giới khi đối mặt 
với thách thức từ Trung Quốc, 
và [hành động đa phương của 
Hoa Kỳ] mang tính toàn cầu và 
thực tiễn", nhưng ông lập luận 
rằng “chủ nghĩa đa phương” 
cần có mục tiêu riêng của nó”.

Ông Yu đồng thời trích dẫn 
thêm ví dụ là các cuộc đàm 
phán đa phương của các chính 
phủ Hoa Kỳ trước đây với năm 
nước khác đã không giúp cải 
thiện được vấn đề Bắc Hàn.

Ông nói rằng TT Trump đã 
chọn một cách tiếp cận khác 
đó là đối thoại trực tiếp với Kim 
Jong Un và đã “vô hiệu hóa ông 
ta trong ba năm rưỡi nay”.

Ông Yu còn cho biết rằng mục 
tiêu của Hoa Kỳ đối với Trung 
Quốc và khu vực là bảo vệ các giá 
trị như tự do và pháp quyền vốn 
đã bị dập tắt ở Hồng Kông.

Ông Miles Yu, tên tiếng Hoa 
là Yu Maochun, sinh ra ở Trung 
Quốc và đến Hoa Kỳ để học cao 
học năm 1985. Ông là giáo sư về 
lịch sử Đông Á, quân sự và hải 
quân tại Học viện Hải quân Hoa 
Kỳ (USNA), và là một thành viên 
chủ chốt trong đội ngũ nhân sự 
hoạch định chính sách của Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ, người được 

biết đến với tư cách là chuyên 
gia tư vấn nội bộ của Bộ.

Nhiều người tin rằng ông Yu 
đóng vai trò trung tâm trong 
việc hoạch định chính sách 
liên quan đến Trung Quốc của 
chính phủ TT Trump. 

Lập trường cứng rắn của 
ông Yu chống lại Trung Cộng đã 
khiến Bắc Kinh tức giận.

Theo tờ The Epoch Times, 
gần đây Trung Cộng đã thực 
hiện một loạt các hành động trả 
đũa ông.

Vào tháng 7/2020, ngôi 
trường cũ của ông Yu, trường 
trung học cơ sở Vĩnh Xuyên ở 
Trùng Khánh, một thành phố lớn 
ở Tây Nam Trung Quốc, đã khắc 
tên ông lên bức tường danh dự. 
Ông Yu đã được vinh danh đỗ thủ 
khoa ngành khoa học nhân văn 
trong kỳ thi tuyển sinh đại học 
quốc gia Trung Quốc năm 1979.

Đầu tháng 9 năm nay, một 
nhóm những người đàn ông 
Trung Quốc lớn tuổi có cùng 
họ với ông Yu tuyên bố rằng 
ông là “kẻ phản bội đất nước 
Trung Quốc” và loại bỏ tên của 
ông ra khỏi bảng gia phả của 
“Gia tộc họ Yu”.

Ông Yu đã trả lời trên tài 
khoản mạng xã hội của mình 
rằng, “Thật kỳ lạ khi loại tên 
tôi ra khỏi bảng gia phả mà tôi 
chưa bao giờ nghe nói đến, và 
cũng chưa bao giờ quan tâm. 
Trò hề này chẳng bao lâu nữa sẽ 
bị phơi bày dưới ánh sáng”.

Một ‘thử nghiệm lớn’
Trong cuộc thảo luận trực tuyến 
hôm 22/9, ông Yu cũng mô tả 
rằng tình trạng của Hồng Kông kể 
từ năm 1997 chính là một “cuộc 
thử nghiệm lớn đã thất bại thảm 
hại”. Ông nói rằng Hồng Kông là 
một “cuộc thử nghiệm để kiểm 
tra thực tiễn mức độ đáng tin cậy 
của Trung Cộng”. Tuy nhiên, nó 
đã thất bại và qua đó bộc lộ rõ 
cho thế giới thấy rằng họ không 
thể tin tưởng Bắc Kinh.

Bắc Kinh hứa sẽ duy trì “một 
quốc gia, hai chế độ” trong 50 
năm khi Vương quốc Anh trao 
trả Hồng Kông cho Trung Quốc 
vào năm 1997. Tuy nhiên, Trung 
Cộng đã không giữ lời hứa của 
mình và còn cố gắng áp đặt chủ 
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa 
chuyên quyền lên người dân 
Hồng Kông. 

Ông Yu cho rằng “một quốc 
gia, hai chế độ” của Trung Cộng 
là một “ý tưởng bị phá sản” vì 

“mâu thuẫn nội hàm” trong 
chính cụm từ đó. Ông chỉ ra 
rằng “thống nhất quốc gia” đối 
với Trung Quốc sẽ là vô nghĩa 
nếu không có “tự do chính trị”. 
Ông cũng lấy ví dụ về sự thống 
nhất của Đông và Tây Đức, và cả 
Bán đảo Triều Tiên.

Ông nói, “Mọi người sẽ 
không thể đoàn kết với nhau 
dưới một chế độ toàn trị.”

Ông nói thêm, “Tôi nghĩ 
người dân Hồng Kông đã lựa 
chọn một chế độ tự do và pháp 
quyền, chứ không phải chính 
thể chuyên quyền cộng sản nhân 
danh thống nhất tự nhiên”.

Ông cho rằng sự đàn áp tàn 
bạo của Trung Cộng đối với nền 
dân chủ và áp đặt Luật An ninh 
Quốc gia ở Hồng Kông đã khiến 
mô hình “một quốc gia, hai chế 
độ” của nó hoàn toàn mất đi “tác 
dụng hình mẫu đối với Đài Loan”.

 
Nguyệt Minh biên dịch

Cố vấn gốc Hoa của Ngoại trưởng Mike Pompeo: 
Trung Quốc không có đồng minh đích thực

Tôi sẽ diễn giải 
những cuộc biểu 
tình này là một 

thành tố thiết yếu 
của sự tiến hóa ở 
đất nước chúng 
ta, là một thành 
tố thiết yếu, một 

đánh dấu của một 
nền dân chủ thực 
sự và [là thành tố] 

cần có, cần có.

Kamala Harris

Tiếp theo từ trang 1

JUNG YEON-JE/AFP VIA GETTY IMAGES

Người dân Hàn Quốc đang xem tin tức trên truyền hình về cuộc gặp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim 
Jong Un và ông Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng, ngày 20/6/2019.

JACK PHILLIPS  |  THE EPOCH TIMES

Hôm 23/9, Tổng thống Donald 
Trump đã công bố những hạn 
chế mới đối với các mặt hàng 
xuất cảng của Cuba và cấm 
người dân Hoa Kỳ lưu trú tại 
các bất động sản thuộc sở hữu 
của chính quyền Cuba nhằm 
thu hút khối cử tri Hoa Kỳ gốc 
Cuba ở Florida trước cuộc bầu 
cử tháng 11 năm nay.

TT Trump tuyên bố tại Tòa 
Bạch Ốc: “Hôm nay, là một phần 
trong cuộc chiến không ngừng 
nghỉ của chúng ta chống lại sự 
đàn áp của cộng sản, tôi thông 
báo rằng Bộ Tài chính sẽ cấm 
du khách Hoa Kỳ lưu trú tại 
các bất động sản thuộc sở hữu 
của chính quyền Cuba.” Ông 
nói thêm rằng, “Chúng tôi cũng 
đang hạn chế hơn nữa việc nhập 
cảng rượu và thuốc lá Cuba.”

Sự kiện này nhằm tôn vinh 
các cựu chiến binh trong sự 
kiện Vịnh Con Heo (Bay of Pigs) 
và kỷ niệm 40 năm cuộc di cư 
bằng thuyền Mariel năm 1980 
đã đưa 120,000 người Cuba đến 
Nam Florida.

TT Trump cũng nói thêm 
rằng “những hành động hôm 

23/9 sẽ bảo đảm nguồn tiền US 
dollar không tài trợ cho chính 
quyền Cuba.”

Cũng trong ngày 23/9, Văn 
phòng Kiểm soát Tài sản nước 
ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ 
đã sửa đổi Quy định Kiểm soát 
Tài sản Cuba để ngăn người dân 
Hoa Kỳ đến ở, thanh toán hoặc 
đặt phòng tại các bất động sản 
thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản 
Cuba hoặc của thân nhân gia 
đình của các quan chức đảng. Cơ 

quan này công bố 433 bất động 
sản được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
xác định là thuộc sở hữu của các 
quan chức Đảng Cộng sản Cuba.

Bộ Tài chính cũng áp đặt 
các hạn chế mới đối với việc 
nhập cảng rượu rum hoặc xì 
gà của Cuba.

Trong bài diễn văn của 
mình, TT Trump cho biết ông là 
người ủng hộ người dân chống 
lại các chế độ cộng sản hoặc 
xã hội chủ nghĩa tại các nước 

châu Mỹ Latin, bao gồm Cuba, 
Venezuela và Nicaragua. Ông 
cũng chỉ trích những nỗ lực 
nhằm bình thường hóa quan hệ 
với chính quyền cộng sản Cuba 
của chính phủ Obama.

Tổng thống nói, “Chính phủ 
Obama-Biden đã thực hiện một 
thỏa thuận hèn nhát, thảm hại, 
một chiều với chế độ độc tài 
Castro; điều này đã phản bội 
nhân dân Cuba và làm giàu 
cho chính quyền cộng sản. Tôi 
đã hủy bỏ thỏa thuận bán đứng 
người dân Cuba của Obama-
Biden cho chính quyền cộng 
sản Castro.”

“Chúng tôi sẽ không dỡ bỏ 
các lệnh trừng phạt cho đến 
khi tất cả các tù nhân chính trị 
được trả tự do, quyền tự do hội 
họp và biểu đạt ý kiến được tôn 
trọng, tất cả các đảng chính trị 
được hợp pháp hóa và các cuộc 
bầu cử tự do được tổ chức. Họ 
sẽ phải trải qua rất nhiều thay 
đổi chứ không phải như những 
gì đang diễn ra tại Cuba”, TT 
Trump nói thêm.

Trong khi đó, ông cho biết 
Đảng Dân Chủ đang cố gắng 
thúc đẩy chủ nghĩa xã hội 
hoặc chủ nghĩa cộng sản ở 

trong nước.
“Hôm nay, chúng tôi tuyên 

bố rằng Hoa Kỳ sẽ không bao 
giờ là một quốc gia xã hội 
chủ nghĩa hay cộng sản,” TT 
Trump nói.

Đầu năm nay, chính phủ TT 
Trump đã ra lệnh cho tập đoàn 
Marriott International dần đóng 
cửa các hoạt động kinh doanh 
khách sạn ở đất nước Cuba do 
chế độ cộng sản nắm quyền. 
Trong thời gian cựu Tổng thống 
Obama đang tìm cách bình 
thường hóa quan hệ với Cuba, 
Starwood Hotels, hiện thuộc 
sở hữu của Marriott, là công ty 
khách sạn đầu tiên của Hoa Kỳ 
ký thỏa thuận với Cuba kể từ 
cuộc cách mạng năm 1959.

Kể từ thời cố Tổng thống 
Calvin Coolidge năm 1924, 
không có thành viên Đảng 
Cộng Hòa nào giành được 
chức tổng thống mà không 
chiến thắng tại bang Florida, 
vì vậy TT Trump đã tổ chức 
một cuộc vận động tranh cử ở 
Jacksonville vào hôm 25/9.

Reuters đã đóng góp cho bản 
tin này.
Cẩm An biên dịch 

TT Trump tuyên bố những hạn chế mới đối với Cuba, bao gồm cả du lịch và xì gà

TT Donald Trump bước lên phi cơ Air Force One tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland vào 
ngày 22/9/2020.

MANDEL NGAN/AFP VIA GETTY IMAGES

Thượng nghị sĩ Kamala Harris 
(Dân Chủ-California) đến dự một 
buổi lễ trước khi Thẩm phán Ruth 
Bader Ginsburg được quàn tại hội 

trường Statuary ở điện Capitol 
của Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn,

vào ngày 25/9/2020.
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Hôm 23/9, Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ Mike Pompeo cho biết lãnh 
đạo Trung Quốc Tập Cận Bình 
tin rằng các quan chức cấp địa 
phương là một "mắt xích yếu" 
có thể lợi dụng được để thúc 
đẩy những lợi ích của Trung 
Cộng ở Hoa Kỳ.

Trong một bài phát biểu tại 
tòa nhà quốc hội bang Wiscon-
sin, ông Pompeo kêu gọi các 
chính trị gia Hoa Kỳ từ cấp tiểu 
bang đến cấp thành phố cảnh 
giác với “các hoạt động gián 
điệp và gây ảnh hưởng” của 
Trung Cộng.

“Nên nhớ rằng khi quý 
vị được một nhà ngoại giao 
Trung Quốc tiếp cận, điều đó 
có thể không dựa trên tinh thần 
hợp tác hoặc hữu nghị,” ông 
Pompeo nói.

Ngoại trưởng cũng cho biết 
rằng trong nhiều thập kỷ, Trung 
Cộng đã “áp dụng ngôn ngữ 
thân thiện trong khi đánh cắp 
từ các nhà sáng chế của chúng 
ta, xây dựng sức mạnh quân sự, 
và lợi dụng giới tinh hoa của 
chúng ta.”

Chẳng hạn như, ông đã đưa ra 
một “cách diễn giải” về phát biểu 
của ông Tập hồi tháng 8 dành 
cho một nhóm các nhà kinh tế 
học và xã hội học của chính phủ 
ở Bắc Kinh: “Chúng ta phải tích 
cực phát triển hợp tác với tất cả 
các quốc gia, các khu vực và các 
doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác 
với chúng ta, bao gồm các tiểu 
bang, địa phương, và các doanh 
nghiệp ở Hoa Kỳ.”

Ông Pompeo nói, “Ông Tập 
biết rằng chính phủ liên bang 
Hoa Kỳ đang đẩy lùi ảnh hưởng 
xấu của Trung Cộng,” vì vậy 
ông ta “nghĩ rằng quý vị là mắt 
xích yếu.”

Đối với ông Tập, “‘hợp tác’ và 
‘mở cửa’ có nghĩa là Trung Cộng 
muốn tạo ra các thỏa thuận chỉ 
có lợi cho họ,” Ngoại trưởng 
Pompeo nói thêm.

Ông cảnh báo rằng mục tiêu 
của Trung Cộng là “làm cho 
người dân Hoa Kỳ dễ tiếp nhận 
hình thức chủ nghĩa độc tài của 
Bắc Kinh”.

Sức ép của Trung Quốc
Ngoại trưởng cho biết trong 
những năm qua Trung Cộng đã 
tăng cường những nỗ lực nhằm 
làm lung lay các quan chức tiểu 
bang và địa phương.

Ông nêu ví dụ về một thượng 
nghị sĩ bang California vào năm 
2017 đã tìm cách đệ trình một 
nghị quyết lên án việc Trung 
Cộng đàn áp Pháp Luân Công, 
một môn tu luyện tinh thần bị 
Trung Cộng đàn áp từ năm 1999 
cho đến nay.

“Đây là những người đã 
phải chịu đựng rất khủng khiếp 
trong các cuộc đàn áp tự do 
tôn giáo của Trung Cộng,” ông 
Pompeo nói.

Theo ông Pompeo, lãnh sự 
quán Trung Quốc tại San Fran-
cisco đã viết thư cho cơ quan lập 
pháp California, nói rằng nghị 
quyết của thượng nghị sĩ đó có 
thể “gây tổn hại sâu sắc đến mối 
quan hệ hợp tác giữa tiểu bang 
California và Trung Quốc, đồng 
thời làm tổn thương nghiêm 
trọng tình cảm của người Trung 
Quốc và cộng đồng người Hoa 
rộng lớn ở California.”

Kết quả là, “Thượng viện 
Bang California đã nhượng bộ 
trước chiến dịch gây áp lực của 
Trung Cộng và gác lại dự luật 
được đề xuất,” ông nói.

Ngoại trưởng cũng đề cập đến 
việc hồi đầu năm nay một quan 
chức Trung Cộng đã cố gắng 
kêu gọi Chủ tịch Thượng viện 
Wisconsin, ông Roger Roth, ủng 

hộ một nghị quyết tán đồng các 
nỗ lực ngăn chặn virus Trung 
Cộng của Bắc Kinh. Bà Lãnh sự 
Wu Ting của Lãnh sự quán Trung 
Quốc ở Chicago đã gửi email cho 
ông Roth hai lần để tìm kiếm 
sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, 
những nỗ lực đó của bà Wu đã 
phản tác dụng, khiến ông Roth 
tức giận từ chối lời đề nghị này 
và thay vào đó đưa ra một nghị 
quyết lên án việc Trung Cộng che 
đậy sự bùng phát đại dịch.

“Thực tế là hầu hết các cơ 
quan lập pháp tiểu bang trong 
nước có lẽ đã nhận được một 
bức thư từ Trung Cộng giống 
như trường hợp của Thượng 
nghị sĩ Roth trong khuôn khổ 
chiến dịch tuyên truyền phối 
hợp [của Bắc Kinh],” Ngoại 
trưởng Pompeo cho biết.

Ông cũng nêu ra một ví dụ 
khác liên quan đến bà Wu, khi 
bà chuyển một bức thư từ chồng 
mình, Tổng Lãnh sự ở Chicago, 
cho giám đốc quận của nghị sĩ 
Wisconsin Mike Gallagher.

Bức thư “đầy rẫy những nội 
dung tuyên truyền và thông tin 
sai lệch của Trung Cộng về đại 
dịch,” ông Pompeo nói.

“Nhưng điều khiến tôi thực 
sự chú ý là tuyên bố của bà ấy 
rằng, ‘Chúng tôi kiên quyết phản 

đối sự phân biệt chủng tộc và bài 
ngoại đối với cộng đồng người 
Hoa tại địa phương, cũng như 
sự kỳ thị đối với Trung Quốc và 
người dân Trung Quốc vì virus.”

Ông chỉ trích tuyên bố của 
bà Wu là một nỗ lực của Trung 
Cộng trong việc “dùng những 
tiếng la lối về phân biệt chủng 
tộc để dập tắt các lời kêu gọi của 
người dân Hoa Kỳ đối với trách 
nhiệm giải trình [của Trung 
Cộng về đại dịch].”

“Sự tức giận chính đáng của 
Hoa Kỳ đối với Trung Cộng về 
việc giải quyết sự lây lan virus 
corona không liên quan gì đến 
vấn đề chủng tộc, mà liên quan 
đến những công dân đã tử vong, 
đến việc trẻ em không thể đến 
trường học, và tình trạng thất 
nghiệp,” Ngoại trưởng tuyên bố.

Ông Pompeo nói thêm rằng 
Trung Cộng muốn “kích động 
loại xung đột mà chúng ta đã 
chứng kiến ở Minneapolis, 
Portland và Kenosha”. Đây là 
những nơi mà các cuộc biểu 
tình liên quan đến chủng tộc và 
bạo động đã nổ ra trong những 
tháng vừa qua.

“Thật kinh khủng. Chúng ta 
không thể để điều đó xảy ra.”

Cẩm An biên dịch

TOM OZIMEK  |  THE EPOCH TIMES

Theo các nhà phân tích của 
JPMorgan Chase & Co., những 
người đã tạo ra Chỉ số Volfefe, 
những dòng tweet liên quan đến 
bầu cử của Tổng thống Donald 
Trump có thể có tác động đến 
biến động trên thị trường nguồn 
vốn Hoa Kỳ.

Được đặt tên theo những 
dòng tweet “covfefe” bí ẩn của 
TT Trump từ tháng 5/2017, chỉ số 
này tìm cách đánh giá tác động 
của các dòng tweet của tổng 
thống đối với thị trường nguồn 
vốn lớn nhất thế giới bằng cách 
theo dõi diễn biến trong giao 
dịch interest-rate options (là 
một sản phẩm tài chính trong 
đó người mua có thể hưởng lợi 
từ sự thay đổi của lãi suất).

Đài Fox News trích dẫn bài 
viết của hai nhà phân tích Henry 
St John và Joshua Younger của 
JPMorgan rằng, “Việc đăng 
tweet của tổng thống, về mặt 
thống kê, là một động lực đáng 
kể đối với sự biến động và giá cả 
của interest-rate options. Nếu 
chủ đề của những tuyên bố đó 
chuyển sang các vấn đề nhạy 
cảm với thị trường hơn – ví dụ 
như Covid-19, cuộc bầu cử và 
địa chính trị – thì nó có thể là 
một yếu tố làm thị trường tăng 
giá tới tận tháng 11.”

Các nhà phân tích tại 
JPMorgan đã lập ra thước đo 
này vào tháng 9/2019 – vào thời 
điểm đó Bloomberg nói rằng các 
nhà phân tích nhận thấy chỉ số 
Volfefe có thể đo được phần nào 
sự biến động của các sản phẩm 
tài chính liên quan đến lãi suất, 
có tên là swaptions – có tác động 
lớn đến trái phiếu công ngắn 

hạn như công khố phiếu kỳ hạn 
2 và 5 năm.

Các nhà phân tích khác 
cũng đã tìm cách đánh giá tác 
động của các dòng tweet của TT 
Trump đối với thị trường. Chiến 
lược gia về ngoại hối định lượng 
của Citigroup, Sukrita Chatterji, 
nói với Bloomberg ngay sau khi 
JPMorgan đưa ra Chỉ số Volfefe 
rằng, các nhà phân tích của Citi 
nhận thấy các thông điệp của 
tổng thống trên Twitter thường 
tạo ra biến động lớn hơn trên 
thị trường tiền tệ toàn cầu trong 
một thời gian.

Ông Noah Hamman, Giám 
đốc điều hành AdvisorShares, 
nói với Yahoo Finance trong 
một cuộc phỏng vấn ngày 25/9 
rằng những nhận xét gần đây 
của TT Trump về khả năng một 
cuộc bầu cử tổng thống nhiều 
tranh chấp cũng có thể đưa đến 
sự biến động của cổ phiếu.

“Nó sẽ làm gia tăng sự biến 
động,” ông Hamman nói và cho 
biết thêm rằng trong khi hy vọng 
kết quả của cuộc bầu cử sẽ “dứt 
khoát” và không cần Tòa án tối 
cao phân xử, thì “mọi người và 
các nhà đầu tư đang chuẩn bị 
cho sự biến động”.

Thước đo biến động VIX, 
thường được gọi là thước đo nỗi 
sợ hãi của Wall Street, theo dõi 
sự biến động gián tiếp qua chỉ 
số chứng khoán S&P 500, tăng 
khoảng 10% vào ngày 23/9, ngày 
mà TT Trump từ chối xác nhận 
một sự chuyển giao quyền lực có 
trật tự tại một cuộc họp báo.

Khi được hỏi về việc liệu ông 
có “cam kết, ở đây ngay hôm 
nay, cho việc chuyển giao quyền 
lực một cách hòa bình sau cuộc 
bầu cử tháng 11 hay không”, TT 

Trump cho biết phải xem điều gì 
xảy ra.

Ông nói, “Quý vị biết rằng tôi 
đã phàn nàn rất nhiều về những 
lá phiếu, và những lá phiếu là 
một thảm họa.”

Tổng thống thường bày tỏ lo 
ngại về gian lận phiếu bầu trong 
bối cảnh gia tăng việc bỏ phiếu 
qua bưu điện, cũng như bạo 
loạn và bất ổn trên toàn quốc.

Sau đó, vào ngày 24/9, TT 
Trump cho biết ông sẽ tôn trọng 
kết quả bầu cử tháng 11 nếu Tòa 
án Tối cao ra phán quyết rằng 
ông Joe Biden thắng.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí 
Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany 
đã làm rõ thêm vấn đề, nói trong 
một cuộc họp báo rằng ông 
Trump “sẽ chấp nhận kết quả 
của một cuộc bầu cử tự do và 
công bằng.”

Trong khi đó, một số chuyên 
gia cho rằng một số chứng 
khoán Hoa Kỳ có thể đối mặt với 
biến động mạnh hơn vào tuần 
tới, khi ông Trump và ông Biden 
đối đầu trong cuộc tranh luận 
đầu tiên của họ trước thềm bầu 
cử tháng 11.

Nếu ông Biden được xem là 
“chiến thắng” trong cuộc tranh 
luận ngày 29/9, cổ phiếu liên 
quan đến thương mại toàn cầu 
và năng lượng tái tạo sẽ tăng, 
trong khi nếu ông Trump được 
xem là “chiến thắng” thì các 
công ty quốc phòng và nhiên 
liệu hóa thạch sẽ có lợi.

Ông Jack Ablin, Giám đốc đầu 
tư tại Cresset Wealth Advisors, 
cho biết rằng nếu có một ứng cử 
viên nổi bật hơn vào ngày 29/9, 
thì “cuộc tranh luận có thể là trò 
chơi về cổ phiếu của các công ty 

riêng lẻ và của toàn ngành.”
Nhiều nhà đầu tư cho 

rằng ông Biden có nhiều khả 
năng sẽ tăng thuế hơn, và 
xem nhiệm kỳ thứ hai của TT 
Trump, người ủng hộ việc bãi 
bỏ quy định, sẽ tốt hơn cho 
thị trường chứng khoán nói 
chung. Đồng thời, chiến thắng 
của TT Trump có thể làm dấy 
lên lo ngại về căng thẳng leo 
thang giữa Hoa Thịnh Đốn và 
Bắc Kinh, vì tổng thống đã có 
hành động đối phó với Trung 
Cộng do một loạt các hành 
vi lạm dụng thương mại, bao 
gồm cả cưỡng bức chuyển 
giao công nghệ và đánh cắp 
tài sản trí tuệ.

Bản tin này có sự đóng góp của 
Reuters.
Bạch Vân biên dịch

TOM OZIMEK  |  THE EPOCH TIMES

Một cuộc thăm dò mới của The Epoch 
Times về các cử tri đã ghi danh ở Rust Belt 
(được hiểu là Vành đai rỉ, có công nghiệp 
cũ lạc hậu) cho thấy đến nay các vấn đề 
quan trọng nhất tại Iowa, Michigan, 
Minnesota, Ohio, Pennsylvania, và 
Wisconsin là tình trạng của nền kinh tế 
và việc làm.

Có 33.8% cử tri cho rằng “kinh tế và 
việc làm” là những vấn đề quan trọng 
nhất trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 
11; đánh bại “virus Trung Cộng” ở mức 
22.9%; “chăm sóc sức khỏe” ở mức 
19.2%; và “cảnh sát và tội phạm” ở mức 
8.5%. Gần 70% cử tri chọn kinh tế và việc 
làm là những vấn đề hàng đầu của họ, 
được xác định là những người ủng hộ 
Tổng thống Donald Trump.

Các cử tri của các bang Rust Belt cũng 
ủng hộ việc áp dụng thuế quan đối với 
các quốc gia khác (45% ủng hộ, trong 
khi 21.5% phản đối). TT Trump, người 
đặc biệt tự gọi mình là “Quan Thuế”, đã 
nhiều lần sử dụng công cụ chính sách 
này để gây áp lực lên các quốc gia mà ông 
tin rằng các chính phủ trước đây đã thiết 
lập các mối quan hệ thương mại bất bình 
đẳng, đi ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ.

“Tôi là Quan Thuế. Khi mọi người 
hoặc các quốc gia đến để cướp phá 
khối tài sản lớn của Quốc gia chúng ta, 
tôi muốn họ phải trả giá cho đặc quyền 
được làm như vậy. Đó sẽ luôn là cách tốt 
nhất để phát huy tối đa sức mạnh kinh 
tế của chúng ta. Hiện chúng ta đang thu 
về hàng tỷ US dollar từ Thuế. LÀM CHO 
HOA KỲ GIÀU CÓ TRỞ LẠI,” ông Trump 
viết trong một tweet năm 2018.

Giám đốc cuộc thăm dò dữ liệu lớn 
Rich Baris cho biết trong một tuyên bố: 
“Trong cuộc bầu cử lần này, tổng thống 

quan tâm về kinh tế và việc làm, trị an và 
tội phạm nhiều bao nhiêu, thì khả năng 
ông ấy được tái đắc cử cao bấy nhiêu. 
Còn nếu ông ấy càng quan tâm về virus 
Trung Cộng và chăm sóc sức khỏe nói 
chung, thì càng có nhiều khả năng ông 
Biden sẽ là tổng thống tiếp theo.” 

Hôm 18/9, ông Trump và ông Biden 
đã đưa chiến dịch vận động bầu cử của 
họ đến bang Minnesota, cả hai đều nêu 
bật tầm nhìn của họ về việc tạo việc làm 
nhưng đưa ra các cách tiếp cận khác 
nhau. Chiến dịch tranh cử của TT Trump 
đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại sân 
bay ở Bemidji, trong khi ông Biden gặp 
gỡ một số lãnh đạo lao động tại Trung 
tâm Đào tạo Thợ mộc Jerry Alander ở 
Hermantown.

Ông Trump, người mất sự ủng hộ 
của bang này một cách sát sao năm 
2016, nhấn mạnh chính sách bãi bỏ 
quy định và giảm can thiệp của chính 
phủ vào thị trường tự do. Ông Biden, 
trong bài diễn văn nhân ngày Lễ Lao 
động, hứa rằng sẽ trở thành “chủ tịch 
lao động mạnh nhất mà chúng ta từng 
có”, đã tham quan một trung tâm đào 
tạo của liên đoàn lao động – nơi ông 
nêu bật kế hoạch quảng bá hàng hóa do 

Hoa Kỳ sản xuất bằng cách sử dụng sâu 
rộng các quy định của chính phủ liên 
bang và sức mạnh chi tiêu.

Trong một bài diễn văn, ông Biden đã 
cố gắng thể hiện mình như đại diện cho 
tầng lớp lao động Hoa Kỳ, chọn chủ đề 
“Scranton vs. Park Avenue” mà ông đã 
nêu ra trong những ngày vận động tranh 
cử gần đây.

“Giống như rất nhiều người trong số 
quý vị, tôi đã có rất nhiều thời gian sống 
cuộc đời mình với những kẻ như Donald 
Trump, coi thường tôi; coi thường 
những người kiếm sống bằng đôi tay của 
họ, những người chăm sóc con cái của 
chúng ta hoặc dọn dẹp đường phố của 
chúng ta,” ông Biden nói. “Đó là những 
người luôn nghĩ rằng họ giỏi hơn tôi, giỏi 
hơn chúng ta, bởi vì họ có nhiều tiền.”

Ông chỉ trích việc ông Trump ca ngợi 
tăng trưởng của thị trường chứng khoán 
mà tổng thống đã liên tục nhắc đến như 
một phần trong thành tích của ông về 
nền kinh tế.

“Ông ta đang nói cái quái gì vậy?” ông 
Biden nói. “Những người mà tôi lớn lên 
cùng ở Scranton, Claymont, Delaware, 
Họ không có tiền mua cổ phiếu. Mỗi xu 
chúng tôi kiếm được là để trả các hóa 

đơn và chăm sóc gia đình, đủ mua quần 
áo để mặc và có được một mái nhà để ở.”

Trước khi phát biểu tại lễ vận động 
bầu cử ở Bemidji của mình, ông Trump 
đã đề cập đến khẩu hiệu “Scranton vs. 
Park Avenue” của ông Biden, người sẽ 
đặt lợi ích của các nước khác lên trên 
Hoa Kỳ.

“Joe Biden nói rằng đây là cuộc đua 
giữa Scranton và Park Avenue,” ông 
Trump viết trong một tweet. “Đây là 
cuộc đua giữa Scranton và Trung Quốc. 
Joe Biden đã phản bội Scranton, và phản 
bội Hoa Kỳ, ủng hộ Trung Quốc và các 
nước khác. Tôi sẽ luôn đặt Hoa Kỳ lên 
trên hết!”

Trong một dòng tweet tiếp theo, ông 
Trump viết: “Joe Biden trong bài phát 
biểu đã đề cao những dấu ấn với các 
thành viên công đoàn sau 47 năm hiến 
tặng công việc của họ cho Trung Quốc 
và nước ngoài để đổi lấy tiền tranh cử… 
Biden là một kẻ tham nhũng quốc tế có 
thể bán tất cả, người không bao giờ bỏ lỡ 
cơ hội đâm sau lưng người lao động Hoa 
Kỳ. Nếu Biden thắng, Trung Quốc thắng 
– đơn giản vậy thôi!”

Cuộc thăm dò tại Rust Belt của The 
Epoch Times còn cho thấy ông Biden 
đang dẫn đầu 6 điểm (46,7% so với 
40,7%) trong số các cử tri đã ghi danh 
ở Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio, 
Pennsylvania, và Wisconsin. Tuy nhiên, 
trong nhóm cử tri có khả năng đi bầu 
cao và đã có quyết định, cuộc đua giữa 
hai ứng cử viên khít khao đến mức gần 
ngang nhau (48,7% so với 48,6%), được 
tiếp sức bởi sự nhiệt tình cao hơn của 
các cử tri ủng hộ Trump.

Cuộc thăm dò của Epoch Times tại 
Rust Belt do Big Data Poll tiến hành từ 
ngày 11/9– 15/9/2020, phỏng vấn 2,191 
cử tri đã ghi danh và 1,440 cử tri có khả 
năng sẽ đi bầu ở Trung Tây thông qua 
hội đồng khảo sát trực tuyến, với mục 
tiêu là các cử tri tại Iowa (7%), Michigan 
(20%), Minnesota (12%), Ohio (23%), 
Pennsylvania (26%) và Wisconsin (12%). 
Sai số lấy mẫu là ± 2% đối với cử tri đã ghi 
danh và ± 2.6% đối với cử tri có khả năng 
sẽ đi bầu, với độ tin cậy khoảng 95%.

Bản tin này có sự đóng góp của Ivan 
Pentchoukov.
Minh Khanh biên dịch

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

JPMorgan: những dòng tweets về bầu cử có thể gây 
biến động thị trường nguồn vốn Hoa Kỳ 

Khảo sát: Việc 
làm và Kinh tế là 
quan trọng nhất 
trong đợt bầu cử ở 
các bang Rust Belt 

TT Hoa Kỳ 
Donald Trump 
phát biểu tại 
Sân bay Cecil 
ở Jackson-
ville, Florida, 
vào ngày 
24/9/2020. 

JOHN HART/WISCONSIN STATE JOURNAL VIA AP

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình.

CATHY HE  |  THE EPOCH TIMES

Ngoại trưởng Mike Pompeo 
cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
đang xem xét lại các hoạt động 
ở Hoa Kỳ của hai tổ chức được 
quản lý bởi Ban Công tác Mặt 
trận Thống nhất của Trung 
Cộng (UFWD) - một cơ quan 
quyền lực được giao nhiệm vụ 
giám sát các hoạt động gây ảnh 
hưởng đến nước ngoài của chế 
độ này.

Hai tổ chức đó là Hiệp hội 
Hữu nghị Hoa Kỳ-Trung Quốc 
và Hội đồng Thúc đẩy Tái thống 
nhất Hòa bình Trung Quốc.

Ông nói trong bài phát biểu 
trước các nhà lập pháp bang 
Wisconsin vào ngày 23/9, 
“Chúng tôi lo ngại về các nỗ lực 
rõ ràng của họ nhằm gây ảnh 
hưởng đối với các nhóm trên 
phạm vi công cộng, bao gồm 
các trường học, các hiệp hội 
doanh nghiệp, các chính trị gia 
địa phương, các cơ quan truyền 
thông và các nhóm cộng đồng 
người Hoa hải ngoại.” 

Cả hai tổ chức này đều thuộc 
UFWD. Theo các nhà phân 
tích, Trung Cộng điều phối 
hàng nghìn nhóm để thực hiện 
các hoạt động gây ảnh hưởng 
chính trị ở nước ngoài, trấn áp 
các phong trào bất đồng chính 
kiến, thu thập thông tin tình 
báo, và tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc chuyển giao công nghệ 
cho Trung Quốc.

Những bình luận được đưa 
ra khi Hoa Kỳ tăng cường các 
phản ứng của mình trước ảnh 
hưởng xấu của Trung Cộng trên 
đất Hoa Kỳ. Tháng trước, chính 
phủ TT Trump đã xác định 
Trung tâm Viện Khổng Tử Hoa 
Kỳ là một phái bộ nước ngoài, 
công nhận vai trò của nó trong 
việc thúc đẩy hoạt động tuyên 
truyền của Bắc Kinh trong các 
lớp học ở Hoa Kỳ và đã khuyến 
khích các trường đại học đóng 
cửa Viện Khổng Tử.

Một báo cáo gần đây của 
Trung tâm nghiên cứu Đánh 
giá Chiến lược và Ngân sách có 
trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn giải 

thích rằng để thúc đẩy những 
lợi ích của họ ở nước ngoài, Bắc 
Kinh sử dụng “các nhóm hữu 
nghị”, thường được ngụy trang 
thành những tổ chức “cây nhà 
lá vườn” do chính các công dân 
nước sở tại điều hành. Trên thực 
tế, họ là các nhóm bình phong 

cho chế độ này dưới bộ máy Mặt 
trận thống nhất, và “đóng vai trò 
là cơ quan ngôn luận và tổ chức 
trung gian để thúc đẩy các ưu 
tiên trong nước của Trung Quốc 
cũng như các mục tiêu chính 
sách đối ngoại của Trung Quốc”.

Trong khi đó, Hội đồng Thúc 

đẩy Tái Thống nhất Hòa bình 
Quốc gia Trung Quốc là một 
trong những cơ quan chính trực 
thuộc UFWD và có chi nhánh 
quốc gia trên khắp thế giới.

Đầu tuần này, anh Baimada-
jie Angwang, một sỹ quan cảnh 
sát Thành phố New York, đã bị 
bắt với cáo buộc cung cấp thông 
tin tình báo về cộng đồng người 
Tây Tạng trong thành phố cho 
các quan chức lãnh sự Trung 
Quốc. Theo các tài liệu của tòa 
án, người thuộc lãnh sự quán 
Trung Quốc điều khiển anh 
Angwang làm việc cho một bộ 
phận của UFWD có tên “Hiệp 
hội Trung Quốc về Bảo tồn và 
Phát triển Văn hóa Tây Tạng”.

Đơn kiện hình sự cho biết, 
anh Angwang thường gọi quan 
chức Trung Quốc có quan hệ 
với UFWD này là “Sếp”, hai 
người đã trao đổi tin nhắn và 
nói chuyện điện thoại ít nhất 
55 lượt trong khoảng từ tháng 
6/2018 đến tháng 3/2020.

Cẩm An biên dịch

Bộ Ngoại giao xem xét các hoạt động của 2 nhóm “bình phong” 
của Trung Cộng tại Hoa Kỳ

Ông Tập Cận Bình cho rằng các quan chức tiểu bang 
và địa phương Hoa Kỳ là ‘những mắt xích yếu’

NICOLAS ASFOURI/AFP VIA GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Hoa 
Thịnh Đốn, vào ngày 21/9/2020.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (phải), lắng nghe câu hỏi từ Chủ tịch Thượng viện Wisconsin, Roger Roth (Cộng Hòa-Appleton), trong các phiên hỏi đáp với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tiểu 
bang tại phòng Thượng viện của Tòa nhà Quốc hội bang Wisconsin ở Madison, Wisconsin, vào ngày 23/9/2020.

 PATRICK SEMANSKY/POOL VIA REUTERS

Ông Pompeo nói, 
“Ông Tập biết 
rằng chính phủ 

liên bang Hoa Kỳ 
đang đẩy lùi ảnh 

hưởng xấu của 
Trung Cộng,” vì 

vậy ông ta “nghĩ 
rằng quý vị là 
mắt xích yếu.”
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Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung 
Quốc Lâu Kế Vĩ (Lou Jiwei) 
cảnh báo trong một bài diễn 
văn gần đây rằng công nghệ 5G 
“chưa trưởng thành” của Trung 
Quốc có khả năng trở thành 
một khoản đầu tư thất bại.

Trong những tuần gần đây, 
lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình nhấn mạnh đến sự cần 
thiết phát triển một “hệ thống 
tuần hoàn nội bộ” cho nền kinh 
tế Trung Quốc – nói cách khác, 
các lĩnh vực ngành nghề nội địa 
sản xuất tất cả hàng hóa dành 
cho tiêu dùng tại Trung Quốc, 
từ nguyên liệu thô đến sản xuất.

Nền kinh tế cần “tạo ra một 
mô hình phát triển mới, nơi mà 
các thị trường trong và ngoài 
nước có thể thúc đẩy lẫn nhau, 
với thị trường trong nước là trụ 
cột chính,” ông Tập nói.

Tuy nhiên, ông Lâu lưu ý 
rằng những cải tiến 5G của 
Trung Quốc – được Bắc Kinh 
trợ cấp phần lớn – có thể trở 
thành một “điểm tắc nghẽn” 
đối với “hệ thống tuần hoàn nội 
bộ” này, bởi không thể tìm thấy 
ứng dụng nào cho khoản đầu tư 
nhiều tiền này.

Ông Lâu đã chỉ ra vấn đề 
này trong Diễn đàn 50 nhà 
kinh tế Trung Quốc (Chinese 
Economists 50 Forum) tổ chức 
tại Bắc Kinh, theo bản tin 
ngày 28/9 của Thời báo Kinh 
tế Hồng Kông.

Cựu Bộ trưởng Tài chính 
phân tích rằng không thể thay 
đổi các chuỗi cung ứng để phù 
hợp với lý thuyết tuần hoàn của 
ông Tập, và rằng Trung Quốc 
khó có thể “thành công trong 
việc đạt được lợi thế công nghệ”.

Mạng 5G vẫn là một điểm 
nóng trong căng thẳng Hoa Kỳ–
Trung Quốc, khi Hoa Kỳ cấm đại 
công ty viễn thông Trung Quốc 
Huawei khai triển mạng 5G tại 
Hoa Kỳ và kêu gọi các quốc gia 
khác làm điều tương tự, viện 
dẫn các rủi ro an ninh quốc gia 
vì mối quan hệ của Huawei với 
quân đội Bắc Kinh.

Tính đến ngày 5/9, Trung 
Quốc đại lục đã xây dựng 
480,000 trạm phát sóng cho 
mạng 5G, với hơn 100 triệu kết 
nối đầu cuối trực tuyến, theo 
thống kê do Bộ Công nghiệp 
và Công nghệ Thông tin Trung 
Quốc (MIIT) công bố.

Ông Lâu Kế Vĩ từng là Bộ 
trưởng Tài chính Trung Cộng từ 
3/2013–2016. Ông là một trong 
những quan chức Trung Cộng 
ủng hộ cải cách kinh tế và nổi tiếng 
với tính cách thẳng thắn. Trong 
Diễn đàn 50 nhà kinh tế Trung 
Quốc diễn ra vào tháng 2/2019, 
ông Lâu đã chỉ trích những cải 
cách cơ cấu trong chuỗi cung 
ứng mà Bắc Kinh đang thúc đẩy, 
đồng thời lên án việc thành lập 
các tổ chức Đảng Cộng sản trong 
các doanh nghiệp tư nhân – điều 
mà ông cho là đã “làm giảm đáng 
kể sự tự tin của các công ty khi 
để Đảng can thiệp vào các chính 
sách của doanh nghiệp.”

Trong cuộc phỏng vấn trên 
tạp chí SCMP có trụ sở tại Hồng 
Kông ngày 7/3/2019, ông Lâu 
bày tỏ rằng, ngay từ đầu ông đã 
phản đối bản kế hoạch kinh tế 
chi tiết “Made in China 2025”. 
Theo quan điểm của ông, sáng 
kiến – tìm cách biến Trung 
Quốc thành cường quốc sản 
xuất công nghệ cao vào năm 
2025 – là một sự lãng phí tiền 
thuế của người dân.

“Tôi đã phản đối kế hoạch này 
ngay từ đầu, tôi không đồng ý lắm. 
Chính quyền muốn các ngành 
công nghiệp trở thành hàng đầu 
vào thời điểm đó, nhưng những 
ngành này không thể dự đoán 
được và chính quyền không nên 
nghĩ rằng họ có khả năng dự 
đoán những gì không thể lường 
trước được,” ông nói.

“Made in China 2025”, khởi 
phát từ tháng 5/2015, là kế 
hoạch thúc đẩy tăng trưởng của 
Bắc Kinh trong 10 lĩnh vực công 
nghệ cao, bao gồm robot, hàng 
không vũ trụ, năng lượng mới, 
chất bán dẫn và vật liệu mới. 
Chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ trích 
chiến lược này vì nó đã tạo điều 
kiện và bảo trợ cho việc đánh 
cắp tài sản trí tuệ từ các công ty 
và tổ chức của Hoa Kỳ.

Tuệ Kha biên dịch
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China Evergrande, nhà phát 
triển bất động sản lớn nhất 
Trung Quốc đại lục tính theo 
sản lượng tiêu thụ, gần đây đang 
phải chịu áp lực từ việc các nhà 
đầu tư bán phá giá cổ phiếu và 
trái phiếu của họ do lo ngại rằng 
công ty, vốn là một kim chỉ nam 
cho lĩnh vực bất động sản của 
Trung Quốc, đang gặp khó khăn 
về tài chính.

Rắc rối của Evergrande: giá cổ 
phiếu phổ thông giảm 9.5% và 
giá trái phiếu hải ngoại (offshore 
bond) với tổng trị giá 1.2 tỷ USD 
đến hạn vào ngày 28/6/2021 
giảm 4.1% xuống 87.51 USD vào 
ngày 25/9, do rò rỉ một tài liệu 
trên mạng xã hội Trung Quốc 
một ngày trước đó, được cho là 
của Tập đoàn Evergrande gửi 
đến chính quyền tỉnh Quảng 
Đông. Tài liệu cảnh báo rằng nhà 
phát triển bất động sản đang gặp 
khó khăn về tiền mặt, và có thể 
trở thành rủi ro cho hệ thống tài 
chính của Trung Quốc nếu chính 
phủ không ủng hộ việc tái cơ cấu 
công ty đã được đề xuất trước 
đó. Công ty đang nợ khoảng 130 
tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương 
đương 19 tỷ USD, từ các nhà đầu 
tư chiến lược khác nhau mà phải 
hoàn trả vào đầu năm 2021.

Cổ phiếu của các công ty 
con Evergrande là Evergrande 
New Energy Vehicle Group Ltd. 
và HengTen Networks Group 
Ltd. cũng giảm hơn hai con số. 
Hai trái phiếu trong nước do 
công ty con Evergrande Real 
Estate Group phát hành đã bị 
ngưng giao dịch tại Thượng 
Hải sau khi chúng giảm gần 
30% vào ngày 25/9.

Đáp lại, Evergrande đã gọi 
đây là một sự phỉ báng, theo bức 
thư riêng họ gửi tới Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hồng Kông – nơi 

giao dịch cổ phiếu của công ty.

Nợ khổng lồ được tích tụ 
thông qua mở rộng quy mô
Các nhà đầu tư nước ngoài đang 
theo dõi chặt chẽ diễn biến tình 
hình tài chính của Evergrande. 
Trái phiếu ở nước ngoài bằng US 
dollar, trả lãi hàng năm lên đến 
10%,  được nắm giữ rộng rãi bởi 
các nhà đầu tư tổ chức ở Hoa Kỳ, 
những bên đang rất khao khát 
các cơ hội đầu tư có lợi tức cao.

Luận điểm đầu tư vào Ev-
ergrande dựa vào tốc độ tăng 
trưởng kinh tế gần đây của Trung 
Quốc và mô hình di dân. Mỗi 
năm hơn 10 triệu người Trung 
Quốc di chuyển từ nông thôn ra 
thành thị, và đối với một người 
trẻ tuổi, sở hữu nhà thường là 
một “điều kiện cần thiết” để có 
một cuộc sống tốt đẹp.

“Người phương Tây khó mà 
hiểu rằng một người đàn ông 
Trung Quốc 26 tuổi phải sở hữu 
một chỗ ở nếu anh ta muốn lấy 
vợ,” bà Teresa Kong, giám đốc 
của quỹ Matthews Asia Credit 
Opportunities, nói với Barron's 
vào đầu năm nay. “Tiết kiệm của 
các hộ gia đình đã tạo ra một 
lượng lớn người mua có khả 

năng thanh toán trước từ 30–
40%. Hầu hết các căn hộ được 
bán một năm trước khi chúng 
được xây dựng, giảm rủi ro cho 
các nhà phát triển.”

Evergrande có thể là “quá lớn 
để có thể sụp đổ” nhưng khối nợ 
khổng lồ, nhưng những hành 
động gần đây cho thấy những 
cáo buộc trong bức thư bị rò rỉ 
có thể đúng.

Công ty đã chi tiêu mạnh 
trong nhiều năm, mua các tài sản 
khác nhau như câu lạc bộ bóng 
đá, đất đai và trang trại. Phạm vi 
hoạt động rộng khắp của nó đặt ra 
câu hỏi về mô hình và trọng tâm 
kinh doanh. Ví dụ, Evergrande 
gần đây đã thành lập Tập đoàn 
China Evergrande New Vehicle 
bằng cách đổi tên một công ty 
con của công ty chăm sóc sức 
khỏe hiện có để nhảy vào mảng 
xe điện đang bùng nổ.

Đầu tháng này, Evergrande 
đã khởi động chương trình 
khuyến mại giảm giá 30% cho 
tất cả các bất động sản trên toàn 
quốc, nhằm tăng doanh thu và 
huy động tiền mặt để đạt được 
mục tiêu cắt giảm nợ của mình.

Các cơ quan quản lý đã công 
bố chính sách “ba lằn ranh đỏ” 

đặt ra các giới hạn đối với các 
khoản vay ngân hàng của các 
nhà phát triển bất động sản: 
mức trần 70% đối với tỷ lệ nợ 
trên tài sản (không bao gồm bán 
trước), giới hạn 100% đối với tỷ 
lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu 
và tiền mặt nắm giữ không thấp 
hơn nợ ngắn hạn.

Các công ty vi phạm cả ba 
lằn ranh đỏ sẽ bị cấm phát hành 
thêm nợ. Và tính đến ngày 30/6, 
Evergrande đã vi phạm cả ba, 
theo dữ liệu được Bloomberg 
thu thập.

Evergrande có hơn 835 tỷ 
NDT (117 tỷ USD) nợ ngắn hạn 
và dài hạn trên bảng cân đối kế 
toán. Với chi phí lãi vay trung 
bình gần 9%, công ty phải trả 
khoảng 75 tỷ NDT lãi vay mỗi 
năm. Và những số liệu đó không 
bao gồm các khoản tài trợ ngoại 
bảng như chứng khoán được 
bảo đảm bằng tài sản.

Các công ty Trung Quốc 
đang mắc nợ
Nhìn chung, nợ doanh nghiệp 
của Trung Quốc đã tăng theo 
cấp số nhân trong những năm 
gần đây. Tính đến cuối năm 
2019, con số theo ước tính của 
Macquarie Group là 120% GDP, 
cao hơn gấp đôi so với mức của 
Hoa Kỳ. Do hệ quả của virus 
Trung Cộng gây ra, nên tăng 
trưởng nợ sẽ còn cao lên nữa.

Các khoản vỡ nợ doanh 
nghiệp đã tăng lên mức cao kỷ 
lục vào năm 2019, trước đại dịch. 
Hầu hết trong số đó là trái phiếu 
trong nước bằng đồng NDT. Các 
khoản vỡ nợ đối với trái phiếu 
bằng US dollar, cho đến năm 
ngoái là tương đối an toàn với 
sự bảo đảm ngầm của nhà nước, 
đạt 4 tỷ USD vào tháng 6, tăng 
150% so với năm ngoái theo dữ 
liệu từ Bloomberg.

Còn những nhà phát triển 

bất động sản khác thì sao? Cổ 
phiếu của Sunac Holdings giảm 
5.2% vào ngày 25/9, trong khi 
Country Garden Holdings giảm 
3.9%. Trái phiếu của họ cũng 
bị bán tháo. Sunac, giống như 
Evergrande, đã vi phạm “ba lằn 
ranh đỏ”.  Country Garden ít vay 
nợ hơn so với những công ty 
khác nhưng vẫn có chi phí chi 
trả nợ liên tục ở mức cao.

Macrolink Holding vào tháng 
3 năm nay đã trở thành nhà phát 
triển bất động sản Trung Quốc 
đầu tiên vỡ nợ trái phiếu do virus 
Trung Cộng gây ra.

Nợ tăng cao đòi hỏi doanh 
thu cao hơn để hỗ trợ và trong 
môi trường hậu virus Trung 
Cộng, doanh số bán bất động 
sản của Trung Quốc không đáp 
ứng kịp. Doanh số theo hợp 
đồng trong nửa đầu năm 2020 
giảm so với năm 2019 do đại 
dịch. Mặc dù giá nhà ở đã giữ 
ổn định ở các thành phố cấp 1 
và cấp 2 so với năm 2019, nhưng 
xu hướng đó khó có thể kéo dài.

Với giới hạn đòn bẩy mới 
được áp dụng, các công ty bất 
động sản sẽ tìm cách tăng chiết 
khấu để đẩy nhanh việc bán 
hàng thu tiền mặt về. Đánh đổi 
lợi nhuận để tăng doanh thu là 
một trò chơi nguy hiểm, nhưng 
các nhà phát triển bất động sản 
có ít lựa chọn thay thế.

Những ngôi nhà đã xây nhưng 
chưa bán đã tăng lên 480 triệu 
mét vuông (5.16 tỷ feet vuông) 
trên 100 thành phố đại lục vào 
cuối tháng 7, theo báo cáo ngày 
2/9 của South China Morning 
Post.  Đây là mức tồn kho nhà ở 
cao nhất kể từ tháng 11/2019.

Nếu những xu hướng này kéo 
dài đến cuối năm thì thị trường 
bất động sản Trung Quốc sẽ đến 
lúc phải trả giá.

Minh Trí và Bạch Vân biên dịchQuang cảnh bên ngoài của Trung tâm China Evergrande ở Hồng Kông, Trung Quốc ngày 26/3/2018.

Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 27/02/2020: Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc 
Lâu Kế Vĩ tổ chức họp báo sau các phiên họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và 

Thống đốc Ngân hàng Trung Ương G20 ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Một người đàn ông sử dụng điện thoại di động trước màn hình bên ngoài 
văn phòng viễn thông ở Bắc Kinh ngày 25/9/2019.

China Evergrande: Chim hoàng yến trong mỏ than?

REUTERS/BOBBY YIP

Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Cộng: Công nghệ 
5G của Trung Quốc không thể cứu vãn nền kinh tế
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“ông ấy có im lặng chỉ 1 phút 
được không nhỉ?”

Ông Biden tốt nghiệp “ở hạng 
thấp nhất hoặc gần như thấp 
nhất trong lớp của các vị,” ông 
Trump nhận xét sau khi ông 
Biden nói rằng tổng thống nên 
“thông minh” hơn với đại dịch 
virus Trung Cộng.

Ông Biden công kích cách 
ông Trump giải quyết đại dịch 
virus Trung Cộng, nói rằng Tổng 
thống chỉ “chờ đợi và chờ đợi” rồi 
mới hành động khi virus Trung 
Cộng đã lây lan ở Hoa Kỳ. Sau 
đó, ông Biden nói ông Trump 
nên “ra khỏi hố cát của ông và 
thoát ra khỏi cái bẫy cát”, và đi 
bằng xe golf của mình đến Oval 
Office, để đưa ra một kế hoạch 
lưỡng đảng cứu người dân.

“Tôi nói với ông này, Joe, ông 
hẳn không bao giờ có thể làm 
được công việc mà chúng tôi đã 
làm. Ông không có nó trong máu 
của mình,” ông Trump đáp lại.

Sau đó, ông Biden chỉ trích 

kết quả hoạt động của nền kinh tế 
dưới thời chính phủ TT Trump.

Ông Trump cũng chỉ trích 
việc ông Biden từ chối bình luận 
về việc liệu ông ấy có cố gắng 
mở rộng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ 
để có nhiều thẩm phán hơn nếu 
như bà Amy Coney Barrett được 
chuẩn thuận vào Tòa án Tối cao, 
thay thế cố thẩm phán Ruth 
Bader Ginsburg hay không.

Khi cuộc tranh luận chuyển 
sang các vấn đề sắc tộc, ông 
Biden cáo buộc rằng ông Trump 
đang cố gắng sử dụng “mọi thứ 
như còi hiệu, để cố gắng tạo ra 
hận thù phân biệt chủng tộc, 
phân hóa chủng tộc”.

Ông Trump sau đó khẳng 
định rằng đóng góp của ông 
Biden trong dự luật tội phạm 
liên bang năm 1994 đã đối xử với 
người da đen “tệ như bất kỳ ai 
ở đất nước này”. Và sau đó, ông 
Trump nói rằng các thành phố 
bị bạo loạn như Minneapolis đã 
được kiểm soát trở lại, nhưng ở 
những nơi khác như Portland, 
Đảng Dân Chủ không cho phép 

các nhân viên liên bang đến đó.
“Chúng tôi tin vào luật pháp 

và trật tự, còn ông thì không,” 
ông Trump nói rõ, đồng thời 
nói thêm rằng các thành phố do 
Đảng Dân Chủ lãnh đạo được 
điều hành bởi những người cánh 
tả cấp tiến, “họ có ảnh hưởng rất 
lớn và nắm ông trong tay, Joe ạ.”  

Sau đó, ông Trump chỉ ra 
các thành phố do Đảng Dân 
Chủ điều hành như New York 
và Chicago, đang chứng kiến sự 
gia tăng đột biến về tội phạm, 
giết người và xả súng; ông nói 
thêm rằng ông Biden sẽ phá 
hủy các vùng ngoại ô nếu ông 
được bầu làm tổng thống.

“Ông ấy không nhận ra 
vùng ngoại ô trừ khi ông ta 
quẹo nhầm đường,” ông Biden 
nói, đồng thời cáo buộc ông 
Trump sử dụng thuật ngữ phân 

biệt chủng tộc.
Ông Biden trả lời rằng hầu 

hết các nhân viên thực thi pháp 
luật là “người tốt”, nhưng có 
“những quả táo thối, và... phải 
được loại bỏ”.

Ông Hunter, con trai của ông 
Biden cũng trở thành chủ đề 
tranh luận.

“Trung Quốc khôn hơn ông 
đấy,” ông Trump chỉ rõ, nói thêm 
rằng con trai ông Biden có các 
hoạt động kinh doanh đáng ngờ ở 
Trung Quốc và Nga, trong thời kỳ 
ông Biden còn là phó tổng thống.

“Và không có gì ngạc nhiên 
khi con trai ông nhảy vào và ký 
kết hàng tỷ US dollar để quản lý, 
kiếm được hàng triệu US dollar– 
tại sao vợ của thị trưởng Moscow 
lại đưa cho con trai ông 3.5 triệu 
USD? Cậu ta đã làm gì để xứng 
đáng với món tiền đó? Cậu ta đã 

làm gì với công ty Burisma?” ông 
Trump chất vấn.

Một báo cáo từ Ủy ban An 
ninh Nội địa Thượng viện do 
Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã 
nêu chi tiết mối quan hệ kinh 
doanh của ông Hunter Biden ở 
Trung Quốc, và chức vụ  của ông 
Hunter khi ông tham gia trong 
hội đồng quản trị của công ty 
khí đốt Burisma Holdings của 
Ukraine – một công ty từ lâu đã 
bị cáo buộc tham nhũng.

Ông Biden nói với ông Trump 
rằng các tuyên bố này “hoàn 
toàn đáng ngờ”.

“Con trai tôi không làm gì sai 
với công ty Burisma,” ông Biden 
nói thêm, tuyên bố rằng “mọi 
người đều nghi ngờ” luận điểm 
của ông Trump.

Yến Nhi biên dịch

ZHONG YUAN 

Vào ngày 15/9, Ủy ban Trung ương Trung 
Cộng đã ban hành một bộ hướng dẫn 
“tăng cường Công tác Mặt trận Thống 
nhất trong khu vực kinh tế tư nhân”. 
Trung Cộng hiếm khi công bố tài liệu về 
Công tác Mặt trận Thống nhất liên quan 
đến các doanh nghiệp tư nhân ở Trung 
Quốc. Sự việc hiếm hoi này cho thấy 
tình hình thực tế mà các doanh nghiệp 
tư nhân phải đối mặt dưới sự cai trị của 
Trung Cộng.

Phòng Công tác Mặt trận Thống nhất 
(UFWD) trực tiếp báo cáo cho Ủy ban 
Trung ương của Trung Cộng. Nó thu 
thập thông tin tình báo, quản lý các mối 
quan hệ và cố gắng gây ảnh hưởng đến 
các cá nhân và tổ chức ưu tú trong và 
ngoài Trung Quốc. Trọng tâm là những 
cá nhân và tổ chức ngoài đảng và có ảnh 
hưởng lớn, đặc biệt là trong cộng đồng 
Hoa kiều. UFWD tìm cách bảo đảm 
rằng những cá nhân và nhóm này ủng 
hộ hoặc hữu ích cho Trung Cộng và chia 
rẽ những người có tiềm năng đối đầu.

 
Trung Cộng coi các công ty tư 
nhân là “rủi ro”
Tài liệu giải thích rằng “Tư duy mới” 
đã được đưa ra sau chỉ thị của lãnh 
đạo Trung Cộng Tập Cận Bình về Công 
tác Mặt trận Thống nhất liên quan 
đến khu vực doanh nghiệp tư nhân. 
Nói rằng, “Công tác Mặt trận thống 
nhất đang phải đối mặt với những tình 
huống mới và nhiệm vụ mới, do quy 
mô của khu vực tư nhân ngày càng 
mở rộng, rủi ro và thách thức gia tăng 
đáng kể, đồng thời các giá trị và lợi ích 
của kinh tế tư nhân cũng trở nên đa 
dạng hơn trong khi chủ nghĩa xã hội 
mang màu sắc Trung Quốc đã bước 
sang kỷ nguyên mới.”

Trung Cộng công khai coi các doanh 
nghiệp tư nhân là “rủi ro và thách thức”. 
Điều này có thể khiến nhiều người ngạc 
nhiên, nhưng thực sự đó là điều mà 
Trung Cộng rất quan tâm. Với sự gia 
tăng của các doanh nghiệp tư nhân và 
nền kinh tế được tư nhân hóa, Trung 
Cộng luôn cảnh giác, lo sợ rằng điều này 
cuối cùng có thể biến thành một cuộc 
cách mạng hòa bình.

Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 11/9, Thủ 
tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề 
cập “về các vấn đề bao gồm cải cách sâu 
rộng để hợp lý hóa việc phê chuẩn hành 
chính, giao quyền cho cấp dưới và cải 
thiện các quy định và dịch vụ”. Nhưng 
chỉ 4 ngày sau, Ủy ban Trung ương 
Trung Cộng đã “chỉnh sửa” các tuyên bố 
của ông Lý.

Các chủ công ty tư nhân chắc sẽ có 
cảm xúc lẫn lộn sau khi đọc hai bộ chỉ 

thị trái ngược nhau này. Vấn đề không 
chỉ là câu hỏi liệu doanh nghiệp của 
họ có thể hoạt động bình thường hay 
không, mà là liệu toàn bộ ngành kinh tế 
tư nhân có bị diệt vong hay không.

Tài liệu nêu rõ, “Tăng cường công 
tác Mặt trận thống nhất trong khu vực 
tư nhân là một biện pháp quan trọng để 
thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với kinh tế tư nhân và một khía cạnh 
quan trọng của việc phát triển và hoàn 
thiện hệ thống chủ nghĩa xã hội mang 
màu sắc Trung Quốc.”

Quyền sở hữu cuối cùng của các 
doanh nghiệp tư nhân đã rõ ràng. Cuối 
cùng, những nỗ lực và quy trình quản 
lý tỉ mỉ của một doanh nhân chỉ có thể 
tuân theo sự lãnh đạo của Trung Cộng. 
Doanh nghiệp đó là của ai? Và doanh 
nhân được quyền gì?

 
Doanh nhân tư nhân là “kẻ thù 
tiềm tàng”
Tài liệu cũng nêu rõ, “Các nhân viên 
thuộc nền kinh tế tư nhân, cũng như 
mỗi người của chính chúng ta, là một 
lực lượng quan trọng cần phải đoàn kết 
và dựa vào để quản lý lâu dài.”

Tài liệu định nghĩa “người của chúng 
ta” là những người “nuôi dưỡng niềm tin 
mạnh mẽ hơn vào con đường, lý thuyết, 
hệ thống và văn hóa của chủ nghĩa xã hội 
với màu sắc Trung Quốc [và] tuân thủ và 
ủng hộ sự lãnh đạo của Tập Cận Bình và 
sự lãnh đạo của Trung Cộng.”

Đã có rất nhiều tấm gương bi thảm 
về những doanh nhân tư nhân dù lớn 
hay nhỏ, những người đã không tuân 
theo sự lãnh đạo của Đảng.

Văn kiện nhấn mạnh nỗ lực “tăng 
cường hướng dẫn tư duy chính trị cho 
cán bộ khu vực tư nhân, đào tạo những 
nhân vật đại diện có năng lực trong 
ngành, duy trì sự nhất quán cao với Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng và luôn là 
người nhạy bén về chính trị”.

Điều này nghe có vẻ giống như học 
thuyết dành cho các quan chức Đảng 
về việc lựa chọn phe trong cuộc đấu đá 
nội bộ (trong Trung Cộng), nhưng nó 
hiện đang được áp dụng cho các doanh 
nhân của các doanh nghiệp tư nhân! 
Tất nhiên, hầu hết các doanh nhân tư 
nhân không thể trở thành “người của 
chúng ta” sẽ bị coi là mối đe dọa đối với 
quyền lực của Trung Cộng và họ cũng 
trở thành kẻ thù của Trung Cộng.

Sau Cách mạng Văn hóa, kiểu nói 
này được sử dụng nhiều hơn trong 
hàng ngũ Đảng và hiếm khi được áp 
dụng trực tiếp cho công chúng. Bây giờ, 
ở Trung Quốc có cảm giác về sự tái xuất 
của Cách mạng Văn hóa. Các nhà lãnh 
đạo hàng đầu của Trung Cộng có thực 
sự nghĩ rằng bằng cách nghiêng hết về 

bên cánh tả, họ có thể tiếp tục nắm giữ 
quyền lực của mình không?

 
Đường lối của Mặt trận thống nhất
UFWD của Trung Cộng có một mục tiêu 
tẩy não đầy tham vọng. Tài liệu nêu rõ 
rằng Công tác Mặt trận Thống nhất nên 
bao gồm “tất cả các doanh nghiệp tư 
nhân và nhân viên của nền kinh tế tư 
nhân”, bao gồm các nhà đầu tư, các cổ 
đông, người đứng đầu các ngành công 
nghiệp, thương mại và các tổ chức dịch 
vụ xã hội liên quan, các đối tác chính 
của các trung gian tư nhân, các nhà đầu 
tư từ Hồng Kông và Ma Cao, và đại diện 
các ngành.

Tài liệu cũng nói rằng Mặt trận 
Thống nhất sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và 
đội ngũ nhân tài của các đại diện doanh 
nghiệp tư nhân. Chắc chắn, những 
người là mục tiêu sẽ bị kiểm soát, từng 
người một. Đây là điều mà Trung Cộng 
giỏi nhất.

Chỉ khi gia nhập Đảng, các doanh 
nhân khu vực tư nhân mới có thể thực 
sự trở thành “người của chúng ta” đối 
với Trung Cộng, và các doanh nghiệp 
tư nhân sẽ trở thành doanh nghiệp của 
Trung Cộng.

Tuy nhiên, các thành viên của Trung 
Cộng sẽ sớm trở thành mục tiêu trừng 
phạt của Hoa Kỳ và các nước phương 
Tây khác. Đảng viên có thể không được 
cấp thị thực, du học hoặc di cư. Nhiều 
người Trung Quốc đang tự nguyện thoái 
Đảng và hy vọng có được giấy chứng 
nhận thoái Đảng và các tổ chức liên 
quan. Vì vậy, hầu hết các doanh nhân 
kinh doanh tư nhân có thể không sẵn 
sàng đưa mình vào tình trạng phiền hà 
của một Đảng viên.

 
Lộ rõ những người làm việc cho 
Mặt trận Thống nhất
Theo tài liệu, Liên đoàn Công nghiệp và 
Thương mại và các Phòng Thương mại 
trực thuộc (ở Trung Quốc) hỗ trợ quan 
trọng cho Mặt trận Thống nhất trong 
hoạt động với kinh tế khu vực tư nhân. 
Thúc giục “kiên trì thành lập các hiệp 
hội chính trị [và] hướng dẫn các doanh 

nghiệp tư nhân gia nhập Phòng Thương 
mại”. Tuy nhiên, “các tổ chức liên quan 
đến các doanh nhân doanh nghiệp tư 
nhân chưa được đăng ký là hiệp hội sẽ 
không được tham gia vào các hoạt động 
liên quan,” tài liệu ghi.

Thành thật mà nói, có một thực tế là 
các doanh nhân doanh nghiệp tư nhân 
chỉ có thể tham gia vào tổ chức Công tác 
Mặt trận Thống nhất của Trung Cộng 
và không thể tự mình thành lập Phòng 
Thương mại. Nhưng thông báo công 
khai của cơ quan truyền thông Trung 
Cộng thực sự khiến các nhân viên 
Mặt trận Thống nhất trong các Phòng 
Thương mại này xấu hổ.

Vậy, Trung Cộng kiểm soát những 
Phòng Thương mại này như thế nào?

Tài liệu nêu rõ, “Hỗ trợ và giúp đỡ 
Phòng Thương mại thông qua các cách 
như mua dịch vụ của chính phủ.”

Việc các phương tiện truyền thông 
của Trung Cộng công khai thảo luận về 
những “sự thật” lớn như vậy quả thực có 
chút ngạc nhiên. Có vẻ như những yếu tố 
đằng sau việc xuất bản tài liệu này không 
đơn giản. Điều này tương đương với việc 
phơi bày hoàn toàn đường lối chính của 
Công tác Mặt trận Thống nhất của Trung 
Cộng, đó là việc tại Trung Quốc đại lục, 
Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, cũng như 
ở các cộng đồng Hoa kiều.

Những người được gọi là “lãnh đạo 
cộng đồng” và “người tổ chức” được 
xác nhận là ăn lương của Mặt trận 
Thống nhất.

Cho dù đó là người Trung Quốc ở 
đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan 
hay ở nước ngoài, họ cần phải nhận ra 
rằng Trung Cộng đối xử với tất cả mọi 
người, trừ các đảng viên, là kẻ thù tiềm 
tàng. Do đó, Trung Cộng rất nhạy cảm 
với sự khác biệt giữa chế độ Trung Cộng 
và người dân Trung Quốc, và tại sao nó 
lại bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ như vậy 
đối với việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo phân biệt giữa Trung Cộng và 
người dân Trung Quốc. Đây chính xác 
là điểm mấu chốt thực sự của Trung 
Cộng. Nó cảm thấy bị bao vây bởi kẻ 
thù. Làm sao nó có thể không sợ?

 
Zhong Yuan là một nhà nghiên cứu tập 
trung vào hệ thống chính trị của Trung 
Quốc, quá trình dân chủ hóa của đất 
nước, tình hình nhân quyền và sinh kế 
của công dân Trung Quốc. Ông bắt đầu 
viết bình luận cho ấn bản tiếng Trung của 
The Epoch Times vào năm 2020.

 Quan điểm được trình bày trong bài 
viết này là ý kiến   của tác giả và không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của The 
Epoch Times.
 
Minh Khanh biên dịch

Trump - Biden đối đầu
về Chính sách, Đại dịch, 
Kinh tế trong cuộc tranh 
luận tổng thống đầu tiên

Chỉ thị của Trung Cộng về “Công tác Mặt trận Thống nhất 
mới” liệu có xóa sổ khu vực kinh tế tư nhân của Trung Quốc?

Người dân đi dạo gần các cao ốc tại khu tài chính Lujiazui 
ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 16/5/2019.

ALY SONG/REUTERS

Tiếp theo từ trang 1

 WIN MCNAMEE ; MORRY GASH-POOL/GETTY IMAGES

TT Donald Trump 
(trái) và ứng cử 
viên TT Đảng Dân 
Chủ Joe Biden 
tranh luận tại Đại 
học Case Western 
Reserve và Bệnh 
viện Cleveland, 
Ohio, ngày 
29/9/2020.
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JENNIFER LAHL   

Đối với một cô bé mà 
dường như đã có tất 
cả mọi thứ, Monroe 

Christine Lewis giờ 
đây đang là tâm điểm 

của một cuộc chiến ly thân 
và giành quyền nuôi con ồn ào tồi tệ, và 
cha cô, Jeff Lewis, đang thông báo rằng 
cô bé cần được tư vấn tâm lý.

Monroe sinh ngày 25/10/2016 và 
đã gần 4 tuổi. Cô bé là kết quả của một 
hợp đồng thương mại mang thai hộ 
gồm bốn bên.  

Đầu tiên là hai người cha, Jeff Lewis 
và bạn trai anh ta lúc đó, Gage Edward. 
Cả hai đều tham gia chương trình 
truyền hình “Flipping Out” của Bravo 
TV. Monroe là kết quả từ một “người 
hiến tặng” trứng, một người mẹ mang 
thai hộ, tinh trùng của Jeff, và Gage thì 
là một người cha “khác”. Sự sắp xếp thụ 
thai và mang thai hộ của bốn bên này 
đã dẫn đến sự ra đời của Monroe. Khá 
rắc rối phải không? Nó có thể khó hình 
dung. Nhưng đây là bức tranh của gia 
đình công nghệ cao thời đại mới này.

Kể từ khi Lewis và Edward chia tay 
vào năm 2019, họ đã đối đầu nhau trong 
một cuộc chiến giành quyền nuôi con 
chung. Hậu quả là Monroe luôn bị đưa 
qua đưa lại cả hai nhà khi họ muốn 
chia sẻ cô bé. Một phóng viên cho biết, 
“Sau một phiên tòa gian nan nữa mà 
Gage cố gắng nhận quyền nuôi con 
2-2-3 (hai đêm cho Gage, hai đêm cho 
Jeff, và ba đêm tiếp theo là thay phiên 
nhau)”, Lewis hiện tuyên bố anh đang 
nhận thấy một số thay đổi đáng lo ngại 
trong hành vi của con gái mình. Có lẽ 
một phần là do cô bé bị đẩy qua đẩy lại 

như một quả bóng bàn. Lewis cho biết 
Monroe trở nên quấn quýt với anh hơn 
trong khi trước đó cô bé khá độc lập. Cô 
bé cảm thấy bất an mỗi khi anh rời khỏi, 
không biết anh có trở lại không, và ai sẽ 
là người có mặt khi cô bé thức dậy?

Thành thật mà nói, cô gái nhỏ này 
đã được định sẵn là phải gặp khó khăn 
ngay từ trước khi ra đời. Bị chia cắt từ 
khi mới sinh với người mẹ duy nhất mà 
cô bé từng biết, người mẹ đẻ của mình, 
sẽ gây tổn thương trong cuộc sống của 
bất kỳ đứa trẻ nào. Mối liên kết giữa mẹ 
và con là có thật và đã được khoa học ghi 
nhận trong các nghiên cứu. 

Một nghiên cứu với tựa đề “Sự cách 
ly mẹ con dẫn tới tổn thương thần kinh 
sinh học khi trưởng thành như thế nào” 
cho rằng: “Kể từ thời điểm này, việc cách 
ly mẹ và con sớm có thể dẫn đến một loạt 
các phản ứng gây tổn thương cảm xúc, 
mà trong đó trẻ có một giai đoạn lo lắng, 
luôn có hành động kêu gọi và tìm kiếm, 
sau đó là giai đoạn suy giảm các hành 
động phản ứng”.

Việc Monroe không biết nguồn gốc 
di truyền của mình từ người mẹ ruột 
– người phụ nữ đã cung cấp trứng để 
tạo ra Monroe – có thể gây ra sự hoang 
mang về nguồn gốc. Sự hoang mang về 
nguồn gốc được mô tả là sự khao khát về 
danh tính, quan hệ họ hàng, chỗ đứng, 
nguồn gốc, và nhận thức bản thân, mà 
những người sinh ra từ việc hiến trứng 
hoặc tinh trùng vô danh thường cảm 
thấy. Triệu chứng này thường gặp ở 
những đứa trẻ được nhận làm con nuôi. 
Tuy nhiên, theo một bài báo trên tạp chí 
Facts, Views, and Vision của Trung tâm 
Công nghệ Sinh học Quốc gia, thì đây 
còn là “một thuật ngữ để chỉ tình trạng 
rối loạn và thiếu nhận thức về bản thân 

do không biết về người cha hoặc mẹ 
ruột của mình, và cũng xảy ra với các cá 
nhân sinh ra từ tinh trùng hoặc trứng 
của những người hiến tặng vô danh.”

Monroe đang phải đối mặt với sự tổn 
thương này, đồng thời thiếu những tình 
cảm của một người mẹ mà không một 
người cha nào có thể thay thế được, dù 
người cha hay những người cha đó có 
tốt đến đâu.

Vì hành vi sai lầm của cha mình, cô 
bé cũng đã bị đuổi học khi mới 2 tuổi. 
Và đến khi cô bé đủ lớn để biết tìm kiếm 
trên Google, cô bé sẽ biết rằng người mẹ 
mang thai hộ của mình đã kiện Lewis và 
Bravo TV vì đã quay phim quá trình sinh 
đẻ mà không được cho phép.

Bộ phim Hollywood năm 2010, 
“Những đứa trẻ đều ổn”, với sự tham gia 
của Annette Bening, Julianne Moore, 
và Mark Ruffalo, kể về câu chuyện của 
một thử nghiệm tương tự. Đây là một bộ 
phim đã đoạt giải thưởng tại Sundance 
và đã thu về hàng triệu đô la tiền vé. Nội 
dung phim kể về Bening và Moore là một 

cặp đôi đồng tính đã kết hôn và có con 
thông qua tinh trùng hiến tặng từ một 
người ẩn danh (do Ruffalo thủ vai).

Cậu con trai mới lớn của họ trở nên 
tò mò và muốn tìm hiểu xem cha ruột 
của mình là ai. Vì cậu chỉ được quyền 
biết thông tin này khi đủ 18 tuổi, cậu đã 
nhờ chị gái của mình (cũng là con của 
Ruffalo) giúp đi tìm cha. Cuối cùng họ 
cũng tìm thấy cha của mình. Tuy có một 
chút căng thẳng trong gia đình hiện đại 
mới này, nhưng bộ phim đã kết thúc với 
việc “những đứa trẻ đều ổn”, theo đúng 
phong cách Hollywood.

Trong đời thực, mọi thứ phức tạp và 
lộn xộn hơn. Rõ ràng là Monroe bây giờ 
đang không ổn, và có lẽ cũng sẽ không 
ổn cho đến tuổi thiếu niên và tuổi 
trưởng thành, nếu chúng ta nhìn vào 
các dữ liệu thực tế.

Có lẽ Monroe không thực sự cần tới 
sự tư vấn. Có thể cô bé chỉ cần cha và 
mẹ của mình. Nhưng giữa những rối 
rắm này, khi những điều tốt nhất cho 
trẻ không được xem trọng bằng những 
mong muốn và truy cầu của người lớn, 
thậm chí chúng ta còn có thể biết được 
mẹ của cô bé là ai không?

Jennifer Lahl là Nhà sáng lập và Chủ 
tịch của Trung tâm Văn hóa và Đạo đức 
Sinh học, đồng thời là nhà sản xuất của 
các bộ phim tài liệu “Eggsploitation”, 
“Anonymous Father’s Day”, “Breeders: 
A Subclass of Women?” và “Maggie’s 
Story”. Vào năm 2018, cô đã phát hành 
“#BigFertility”, một bộ phim được chính 
thức lựa chọn trong Liên hoan phim 
Quốc tế Thung lũng Silicon.

Quan điểm được trình bày trong bài 
viết này là ý kiến của tác giả và không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của The 
Epoch Times.
 
Hạo Nhiên biên dịch

Nhân vật truyền hình Jeff Lewis ở Los Angeles vào 
ngày 3/12/2016. Lewis đang tham gia vào một cuộc 
chiến khó khăn với người chồng cũ đồng giới của anh để 
giành quyền chăm sóc cô con gái bốn tuổi.

Làm thế nào để thoát khỏi
sự ràng buộc của vận mệnh?

Bọn trẻ có ổn không?

dụ điển hình. Quỹ đầu tư của con trai 
ông, Hunter Biden, đã nhận một lượng 
lớn vốn đầu tư từ Trung Quốc, ước tính 
khoảng một tỷ US dollar, hoặc còn có thể 
lớn hơn nữa. Các chi tiết của giao dịch 
không được tiết lộ đầy đủ.

Với việc các thành viên trong gia đình 
ông nhận số tiền lớn từ các chính phủ đối 
nghịch, như Bắc Kinh, những ảnh hưởng 
nào họ có thể có với ứng viên tổng thống 
Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden?

Những ảnh hưởng kiểu nào mà 
tiền có thể mua được?
Câu hỏi quan trọng hơn là, một chính trị 
gia có còn đủ tư cách nắm giữ chức vụ 
khi nhận một số tiền lớn từ nước ngoài 
trong khi tại chức?

Không chỉ vậy, ảnh hưởng của Trung 
Cộng thực tế còn nhiều hơn việc trả tiền 
cho các thành viên gia đình ông Joe 
Biden và các chính trị gia khác.

Trên thực tế, ông Biden không phải là 
người đầu tiên nhận tiền từ Trung Cộng. 
Ông Bill Clinton đã từng nhận tiền tài 
trợ từ Trung Cộng cho chiến dịch tái 
tranh cử năm 1996 của mình.

Điều đó đã đặt ra câu hỏi, “Có bao 
nhiêu chính trị gia Hoa Kỳ chịu ảnh 
hưởng bởi tiền của Trung Cộng?”

Can thiệp cuộc Bầu cử Tổng thống 
Hoa Kỳ
Câu trả lời là, “Rất nhiều.” Từ cựu Chủ 
tịch Hạ viện đến các chuyên viên ngoại 
giao, danh sách các viên chức chính phủ 
Hoa Kỳ nhận tiền từ Trung Cộng là dài 
đến khó tin, ở cả hai đảng.

Điều đáng lo ngại nữa là mức độ ảnh 
hưởng của Trung Cộng đối với các cuộc 
bầu cử của chúng ta. Như đã đề cập 
vào đầu năm nay trong một bài báo, 
“Hãy xem ai can thiệp vào bầu cử năm 
2020”, cuộc bầu cử này tất nhiên không 
phải là ngoại lệ.

Trên thực tế, đó là một yếu tố then 
chốt, và là lý do tại sao Trung Cộng 
đang làm mọi cách để ngăn Tổng thống 
Trump được bầu thêm nhiệm kỳ thứ hai.

Điều đó có nghĩa là nó sẽ sử dụng tất 
cả các biện pháp, dùng những người có 
ảnh hưởng xã hội Hoa Kỳ mà nó có, bao 
gồm những người trong giới học thuật 
và Hollywood.

Định hình lại văn hóa Hoa Kỳ
Trung Cộng cũng hiểu rằng để kiểm soát 

một quốc gia, nó cần kiểm soát những 
gì người dân quốc gia đó suy nghĩ và tin 
theo. Đây là một phần quan trọng trong 
nỗ lực của Trung Cộng nhằm thay đổi 
nhận thức văn hóa của người dân Hoa Kỳ.

Một trong những lực lượng có ảnh 
hưởng lớn nhất đến văn hóa Hoa Kỳ là 
ngành công nghiệp giải trí, và cụ thể là 
ngành điện ảnh Hollywood. Đáng buồn 
thay, Trung Cộng đã nắm phần lớn trong 
tay. Đạo diễn Judd Apatow đã nói như 
sau: Trung Cộng sẽ bảo Hollywood nên 
làm loại phim nào cho cả khán giả Trung 
Quốc và Hoa Kỳ, và Hollywood sẵn lòng 
tuân theo.

Nhưng họ không phải là những người 
duy nhất phục tùng Trung Cộng. HIệp 
hội bóng rổ NBA cũng như vậy.

Thay vì đứng lên chống lại cuộc đàn 
áp hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ của 
Trung Cộng, hay như người dân Hồng 
Kông đấu tranh cho các quyền của họ, 
NBA đã quỳ phục trước Bắc Kinh.

Những ngôi sao bóng rổ này được 
hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ dõi theo – việc 
họ đầu hàng chế độ độc ác nhất thế giới 
đã nói lên điều gì?

Kiểm duyệt công nghệ
Phạm vi ảnh hưởng của Trung Cộng 

cũng sâu rộng trong khắp cộng đồng 
doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là lĩnh 
vực công nghệ và truyền thông mạng 
xã hội. Twitter, Facebook, Apple, Goog-
le, và nhiều công ty khác; tất cả đều quỳ 
phục trước Bắc Kinh, và kiểm duyệt 
những chỉ trích đối với Trung Cộng 
và giới lãnh đạo của nó, ở cả trong và 
ngoài Trung Quốc.

Và họ đều thấy không có vấn đề gì với 
điều đó.

Đã đến lúc kiểm soát Trung Quốc
Hoa Kỳ có nên cho Trung Quốc tiếp cận 
nhiều hơn với nền kinh tế của mình, 
bao gồm thị trường vốn, và quyền kinh 
doanh ở đây không?

Còn nhiều ví dụ khác về những ảnh 
hưởng không hề che đậy của Trung Cộng 
đối với xã hội Hoa Kỳ, cũng như các thể 
chế và kênh văn hóa quan trọng nhất 
của Hoa Kỳ, nhưng các ví dụ ở đây đã đủ 
để bạn hình dung về sức nặng và ảnh 
hưởng của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ.

Chúng ta sẽ cho phép Trung Cộng 
quy định những gì được phép dạy trong 
trường học của chúng ta bao lâu nữa? 
Và liệu chúng ta có cho phép Trung 
Cộng kiểm duyệt phim của chúng ta, và 
định hình văn hóa, luật pháp và chính 

trị, của chúng ta? Đây là một phần rất 
quan trọng trong cuộc bầu cử tổng 
thống sắp tới.

Hoa Kỳ có nên áp đặt các hạn chế 
rộng và chi tiết hơn đối với các doanh 
nghiệp Trung Quốc sở hữu, công dân và 
sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ?

Chắc chắn rồi!
Có nên ban hành một sắc lệnh hành 

pháp để không cho phép Trung Cộng 
kiểm duyệt mạng xã hội?

Không cần bàn cãi!
Hoa Kỳ có nên tiếp tục “thoát Trung” 

nhiều và nhanh nhất có thể? 
Chắc chắn rồi! Tình trạng hiện nay đã 

cho thấy một mối đe dọa ngay trước mắt, 
và đang lan rộng khắp Hoa Kỳ.

Ông James R. Gorrie là tác giả của 
quyển sách “The China Crisis” (tạm 
dịch: “Cuộc khủng hoảng Trung Quốc”) 
(Wiley, 2013), và viết trên trang blog của 
ông, TheBananaRepublican.com. Ông 
hiện ở phía Nam California.

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

Mộc Thanh biên dịch

Liệu Hoa Kỳ có nên thực sự cắt đứt với Trung Quốc?
ANDREA VERDELLI/GETTY IMAGES

RANDY SHROPSHIRE/GETTY IMAGES FOR LOVE IS LOUDER

“Phụ thân Viên Thiều là viên 
quan lại nhỏ trong quận, hai vợ 
chồng đều đã gần 50 tuổi mà vẫn 
chưa có con trai. Người vợ đưa 
tiền cho chồng để đến Lâm An 
nạp thiếp. Khi cha Viên Thiều 
đưa người thiếp về nhà thì thấy 
cô nàng nét mặt u uất và dùng 
dây đay để buộc tóc, bên ngoài 
dùng dây màu trang sức, ông 
bèn hỏi nguyên do. Người thiếp 

khóc nói: ‘Thiếp là con gái của 
Triệu tri phủ đã mất, nhà ở 

Tứ Xuyên. Sau khi phụ thân 
mất thì nhà rất nghèo khó. 
Người nhà vì muốn đưa thi 
thể phụ thân về quê an táng 

nên bán thiếp’.
Phụ thân Viên Thiều lập 

tức đưa cô gái trở về quê cũ. Mẫu 
thân cô gái khóc nói: ‘Tiền sính 
lễ (bán con) vẫn chưa đủ lộ phí về 
quê, hơn nữa đã tiêu hết rồi, lấy gì 
trả lại cho ông đây?’

Phụ thân Viên Thiều nói: ‘Tiểu 
lại không dám làm vấy bẩn nương 
tử, tiền sính lễ xin tặng phu nhân.’

Không chỉ có vậy, ông còn dốc 
hết tiền trong túi ra trợ giúp. 

Sau đó phụ thân Viên Thiều 
về nhà, người vợ nghênh đón hỏi 
tình hình. Ông kể lại đầu đuôi ngọn 
ngành, rồi nói: ‘Tôi nghĩ rồi, mệnh 

tôi không có con trai, tôi 
và bà kết hôn đã lâu thế 
này rồi. Còn nếu mệnh tôi 
có con trai thì sao mình lại 
không tự sinh mà phải đợi 
đến có thiếp mới sinh?’

Người vợ vui mừng 
nói: ‘Phu quân có thiện 
tâm như thế này thì sẽ 
có con trai thôi.”

Quả nhiên không lâu 
sau người vợ có mang 
rồi sinh ra Viên Thiều, 
sau làm quan đến chức 
Tham tri chính sự.

3. Làm thế nào để thoát khỏi 
sự ràng buộc của vận mệnh?
Quyển trung trong sách “Lý Hư 
Trung mệnh thư” đã chỉ ra rằng: 
Người ra ngoài ngũ hành thì sống 
chết là ở mình. Căn cứ lý luận của 
mệnh lý học, con người sống chết 

giàu nghèo là do phối hợp và bố cục 
của âm dương ngũ hành trong giờ 
sinh bát tự quyết định. Vì vậy nếu 
con người có thể ra ngoài ngũ hành, 
thì thoát khỏi sự ràng buộc của âm 
dương ngũ hành; như vậy chính là 
đã thoát khỏi sự ràng buộc của vận 
mệnh rồi. 

Việc này duy nhất chỉ có một 
con đường – chính là tu luyện, chân 
chính tu luyện trong Đại Pháp. 
Trong quá trình tu luyện, thuận 
theo việc tâm tính được đề cao, 
thân thể thuận theo đó cũng có sự 
biến hóa, dùng vật chất cao năng 
lượng ở các không gian khác dần 
dần thay thế các tế bào của nhục 
thân. Như thế thì không chịu sự 
chế ước của thời không tại không 
gian này nữa; tức là có thể thoát 
khỏi sự ràng buộc của âm dương 
ngũ hành, cũng đã thoát khỏi sự 
ràng buộc của vận mệnh.

Lời kết
Trở về với văn hóa truyền thống, đề 
cao các giá trị đạo đức chân chính 
mới là sự bảo đảm để con người có 
thể bước qua đại kiếp nạn tử sinh. 
Ngày nay các quan niệm biến dị đã 
tàn phá thuần phong mỹ tục, phá 
hủy các giá trị truyền thống chân 
chính, ngụy tạo và thay thế vào đó 
những cái gọi là “truyền thống” 
méo mó, giả tạo đầy tính dị đoan, 
khiến cho bao người không lý trí 
mê muội trở thành nạn nhân của 
ngụy thiện lợi dụng tôn giáo tín 
ngưỡng và văn hóa truyền thống 
để kiếm tiền, trục lợi, cầu danh... 
Điều này cũng khiến những người 
có chút lý trí nhưng do thiếu hiểu 
biết về văn hóa truyền thống lại 
lầm tưởng văn hóa truyền thống 
là những điều méo mó dị đoan 
như thế; từ đó có tâm lý bài xích, 
thù ghét truyền thống. Bởi vậy 
chỉ có người lý trí và bình tâm 
thanh tỉnh, biết nghiêm túc xem 
xét nghiên cứu các giá trị đạo đức 
truyền thống chân chính và văn 
hóa tu luyện chân chính thì mới 
có tư tưởng đúng đắn để lựa chọn 
hướng đi cho mình, cũng chính là 
lựa chọn tương lai sinh mệnh của 
bản thân.

TƯỜNG HÒA

1. Mọi việc thuận theo tự 
nhiên là cách làm tiếp cận 
với chân lý
Cổ nhân thường nói thuận theo tự 
nhiên. Đời một con người từ khi 
sinh ra đã có định số. Nếu người 
ấy vì muốn đạt được một điều gì đó 
mà tìm mọi cách để có được, không 
từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được 
mục đích mà mình mong muốn; 
như thế sẽ làm tổn hại âm đức. 
Trong mệnh của cá nhân đó vốn có 
gì, thì sẽ có như thế thôi.

Một số người thường nói: “Tuân 
theo mệnh Trời”. Rất nhiều người 
cho rằng đó là một loại nhân sinh 
quan tiêu cực, bất lực. Thực ra đây 
là một cách tiếp cận gần nhất với tự 
nhiên, tiếp cận gần nhất với chân lý. 
Đó chính là con đường nhân sinh ưu 
việt, ít đi đường vòng, trực tiếp đạt 
đến mục tiêu đáng có mà không gây 
tổn hại tới vận mệnh của bản thân.

Vận mệnh tuy đã đ ược đ ịnh 
trước, nhưng nếu một người làm 
những việc tổn đức tổn phúc thì 
cũng có thể khiến vận mệnh của 
họ bị thay đổi, khiến cho phúc lộc 
vốn đáng được hưởng bị cắt giảm 
hoặc xóa bỏ. 

Trong “Bắc Đông viên bút lục” có 
ghi chép một trường hợp như sau: 

“Thời nhà Thanh có người Nam 
Xương họ La, tinh thông mệnh lý. 
Vào những năm Càn Long, ông 
đoán mệnh cho người, đại đa phần 
đều ứng nghiệm kỳ lạ. Ông tự toán 
mệnh cho mình rằng, trong mệnh 
không có phúc lộc lớn, chỉ có năm 
Canh Tý thi cử đỗ. Ông cũng toán 
mệnh giúp bạn học họ Vương, nói 
rằng cả đời không đỗ đạt. 

Mùa đông năm Kỷ Hợi, bên cạnh 
trường học của họ có một quả phụ 
cư trú, tuổi trẻ xinh đẹp lại không 
giữ gìn. Ban đầu cô ta trêu đùa họ 
Vương, anh ta cực lực cự tuyệt. Sau 
này cô ta lại đùa bỡn với họ La, anh 
này vui mừng cho rằng mình số 
đào hoa, thế là liên tục qua lại với 
cô ta. Đến khoa thi mùa thu năm 
Canh Tý, kết quả họ Vương đỗ, còn 
họ La trượt. Họ La nghi là mệnh 
lý không chính xác, nhưng nào có 

hay rằng vận mệnh đã âm thầm 
chuyển dịch. Họ Vương cực lực cự 
tuyệt nữ sắc nên đắc phúc báo, còn 
họ La tham sắc thất đức, kết quả bị 
mất công danh. Kiên định thiện 
niệm, kiên trì giữ quy phạm đạo 
đức thì có thể tránh không bị thất 
đức, mất phúc”.

2. Vận mệnh đã định sẵn từ 
trước, nhưng hành thiện tích 
đức có thể thay đổi được
Trong “Bác Đông viên bút lục” 
có một trường hợp ghi rằng:

“Thời nhà Thanh ở Hàng 
Châu có một vị cống sinh, 
thường ngày thích uống 
rượu, say rượu thì hay chửi 
người, đã thành thói quen. 
Mồng một Tết năm nọ, vị cống 
sinh này ra khỏi nhà liền gặp một 
người phụ nữ ăn mày xin tiền, 
trông bộ dạng thê thảm khổ sở. 
Người ta trông thấy bộ dạng như 
thế này thì lãnh đạm chẳng để ý, 
nhưng vị cống sinh này bỗng nhiên 
phát thiện tâm, cho bà ăn xin một 
đồng xu rồi ra đi.

Sau này vị cống sinh mắc bệnh 
nặng, mơ mơ màng màng đến 
âm phủ, gặp Diêm Vương. Diêm 
Vương sai phán quan tra sổ thiện 
ác của cống sinh, thấy việc ác rất 
nhiều, nhưng việc thiện 
chỉ có một. Thế là Diêm 
Vương sai đem cân thì 
thấy thiện ác cân bằng. 
Diêm Vương bèn lệnh 
phán quan tra rõ xem 
việc thiện là việc gì. Thì 
ra cống sinh đã cho bà 
ăn mày một đồng xu, mà 
bà ăn mày này lại là hóa 
thân của Quán Thế Âm 
Bồ Tát. Khi mọi người 
đều ngoảnh mặt chẳng 
để ý thì duy có vị cống 
sinh này đã cho một xu; 
do đó Diêm Vương phê 
chuẩn cho cống sinh hoàn dương. 
Sau khi vị cống sinh này sống lại, 
anh bỏ rượu hành thiện, sống rất 
nhiều năm sau mới qua đời”.

Phần “Viên Thiều truyện” trong 
“Tống sử” cũng có chép một trường 
hợp cải biến vận mệnh như sau: 

Việc này 
duy nhất chỉ 
có một con 

đường – chính 
là tu luyện.

SHUTTERSTOCK/ILLUSTRATION BY EPOCH TIM
ES

Tiếp theo từ trang 1

Thuyết định mệnh (Kỳ cuối):

Có thể thoát 
khỏi sự ràng buộc 
của âm dương ngũ 
hành, cũng đã thoát 
khỏi sự ràng buộc 

của vận mệnh.

Binh sĩ Quân 
đội Trung Cộng 
ngăn phóng 
viên chụp ảnh 
tại Đại lễ đường 
Nhân dân, ở 
Quảng trường 
Thiên An Môn, 
Bắc Kinh, Trung 
Quốc, ngày 
25/5/2020.
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THUỶ NGUYỆT 

Bức tranh mùa Thu mộc mạc của 
vùng quê Việt Nam
Trong bộ ba bài thơ nổi tiếng về mùa 
thu: Thu Vịnh (làm thơ về mùa thu), 
Thu Điếu (câu cá mùa thu), Thu Ẩm 
(uống rượu mùa thu) của Nguyễn 
Khuyến, ẩn hiện trong từng câu thơ là 
hình ảnh làng quê yên bình. Đặc biệt 
trong bài Thu Vịnh, cảnh vật mùa thu 
được phác họa đầy thanh tao, trong 
trẻo và nhẹ nhàng. Bức tranh Thu xứ 
Bắc với bầu trời cao vút trong xanh 
được điểm thêm cảnh cần trúc mềm 
mại, khung cảnh hài hòa tôn lên vẻ 
thơ mộng:

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu
Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào...
(Thu Vịnh)
Trong bài Thu Vịnh, không khí làng 

quê mùa thu im ắng và phảng phất 
nỗi u hoài. Không gian và thời gian 
trở nên mông lung, thấp thoáng trong 
vần thơ là tâm trạng phảng phất suy tư 
của thi nhân. Sự khéo léo tài tình của 
Nguyễn Khuyến là cách ông sử dụng 
cách tô điểm từ cảnh vật như thay 
thế hình ảnh liễu rủ bằng ‘‘cần trúc 
lơ phơ gió hắt hiu’. Không gian mở ra 
thăm thẳm “mấy từng cao”, một cần 
trúc  vươn lên trên nền trời thu “xanh 

ngắt”. Nét cong mềm của “cần trúc” 
vươn lên một cách thanh cao, không 
uỷ mị như rặng liễu đìu hiu buông 
xuống. Thu Vịnh mang theo tâm tư 
của tác giả nhưng vẫn thể hiện sự 
khẳng khái của một bậc quân tử.  

Nghệ thuật sử dụng âm thanh của 
Nguyễn Khuyến làm nổi bật lên bức 
tranh thu nhẹ nhàng, tưởng chừng như 
tĩnh lặng. Thi nhân mô tả tinh tế từng 
chuyển động âm thanh nhỏ làm sống 
động hơn cảnh thu của làng quê Việt 
Nam, tuy mang vẻ đượm buồn nhưng 
không u uất. Làn sóng biếc chỉ “gợn tí”. 
Lá vàng cũng “khẽ đưa vèo’’.

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
(Thu Điếu) 
Chỉ ở mùa thu mới có “Tầng mây lơ 

lửng trời xanh ngắt”. Trong ý  thơ mùa 
thu này, hình ảnh bầu trời xanh ngắt ấy 
đều được tái hiện ba lần. 

Trong bài Thu Ẩm, mùa thu được 
cảm nhận bằng tâm trạng của một 
người ngồi uống rượu. Nghệ thuật reo 
vần ‘eo’ khiến bức tranh Thu hiện lên 
như sự hoà hợp của nhiều khung cảnh 
với nhiều biên độ sắc màu. Cảnh sắc 
quen thuộc của làng quê Việt Nam đầy 
bình dị: 

Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe
Cảnh đêm trăng in hình xuống mặt 

ao lóng lánh, ánh trăng thu dường như 

trở lên thi vị hơn bao giờ hết: 
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt
Làn áo lóng lánh, bóng trăng loe
Trong lời thơ, thời gian tưởng chừng 

như ngưng đọng, nhưng cũng gợi rất sâu 
vào không gian tĩnh mịch, trong lành và 
thân thuộc của vùng quê Việt Nam.

Tình yêu quê hương đất nước của 
Nguyễn Khuyến thể hiện ý tứ trong từng 
vần thơ như những nét vẽ tô điểm lên vẻ 
đẹp yên bình, thanh cao và hồn hậu.

Trầm tư mảnh tình quê của thi nhân
Ngất ngây trước cảnh đẹp mùa thu 
của quê hương nhưng tâm tư về phận 
nước nhà lại khiến thi nhân như 
ngượng ngùng:  

Nhân hứng cũng vừa toan cất bút
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào
(Thu Vịnh)
Nguyễn Khuyến cảm thấy “thẹn với 

ông Đào” tức là Đào Tiềm (Đào Uyên 
Minh), một nhà thơ nổi tiếng ở Trung 

Quốc thời Lục Triều. Ông đỗ tiến sĩ, 
ra làm quan, rồi chán ghét cảnh quan 
trường tranh đấu, ông đã treo ấn từ 
quan, lui về ẩn dật:

Cất nhà trong cảnh nhân gian
Ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây
Hỏi ông sao được như vầy?
Tâm hồn cao viễn, đất này hẹp thôi
Rào đông hái cúc chiều nay
Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà
Đẹp thay sắc núi chiều tà
Đàn chim về tổ la đà cánh bay
Bao chân ý - cảnh sắc này
Muốn tìm ngôn ngữ giãi bày, lại quên
(Ẩm tiểu kỳ 5 - Đào Tiềm)
Cái ‘thẹn’ ở đây là về khí tiết. Có lẽ 

Nguyễn Khuyến cho rằng, mình thiếu 
cái dũng khí của ông Đào, đã không từ 
quan sớm để về tự tại thong dong với 
cuộc đời thanh đạm.

Trong bài thơ “Thu Ẩm”, hình ảnh 
trung tâm của bài thơ là “Mắt lão 
không vầy cũng đỏ hoe”.

Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt,
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy
Độ năm ba chén đã say nhè.
Nguyễn Khuyến chỉ có “năm ba 

chén” đã đủ say. Ông say bởi cảnh đẹp 
của sắc Thu quê hương hay say để quên 
đi nỗi buồn thế sự? 

Trong sáu câu thơ đầu của bài Thu 
Ẩm, thì đã có đến năm câu đều có màu 

TRẦN HƯNG 

Thời nhà Nguyễn vào thế kỷ 19, lãnh 
thổ Việt Nam hết sức rộng lớn. Đỉnh 
điểm vào thời vua Minh Mạng, lãnh 
thổ Việt Nam rộng 575,000 km2, gấp 
1.7 lần so với diện tích ngày nay. 

Sau khi vua Gia Long lên ngôi, 
nhà Nguyễn được xây dựng rất mạnh 
mẽ, khiến các nước lân bang ở phía 
tây là Ai Lao và Campuchia đều phải 
thần phục, mong nhận được sự bảo 
hộ từ Việt Nam.

Ai Lao thần phục
Thời kỳ này Việt Nam và Xiêm La 
(tức Thái Lan ngày nay) đều đặt 
ảnh hưởng lên Ai Lao, khiến quốc 
vương Ai Lao phải xin thần phục 

cả hai nước. Nhiều xứ ở Ai Lao xin 
được đặt dưới quyền bảo hộ của 
Việt Nam, các vùng ngày nay gọi 
là Sầm Nứa, Trấn Ninh, Cam Môn 
và Savannakhet giáp với Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị 
đều xin trở thành nội thuộc. Nhà 
Nguyễn cho sáp nhập các vùng này 
vào lãnh thổ, phân thành các châu, 
phủ thuộc Việt Nam.

Campuchia mong được bảo hộ
Thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 được xem 
là thời kỳ tăm tối của đất nước 
Campuchia khi mà sức mạnh của đế 
quốc Khmer không còn. Vào thế kỷ 
15 Xiêm La chiếm được kinh thành 
Angkor, cuối thế kỷ 16 thì chiếm được 
kinh thành mới ở Lovek. Đến thế kỷ 
17, các đời chúa Nguyễn ở phương 
Nam trợ giúp người Khmer nổi dậy 
chống lại sự chiếm đóng của Xiêm La, 
nhờ đó người Khmer liên tục giành 
được chiến thắng. Cuối thế kỷ 17 nhà 
Nguyễn lập ra phủ Gia Định kiểm 
soát cả vùng Đông Nam Bộ.

Năm 1771, Xiêm La cho quân tiến 
đánh Campuchia, đường thủy tiến 
đánh Hà Tiên. Chúa Nguyễn phải cho 
quân sang cứu Campuchia và đánh 
quân Xiêm La ở Hà Tiên. Cuộc chiến 
kết thúc bằng việc Xiêm La và Việt 
Nam cùng rút khỏi Campuchia. Xiêm 
La giữ quyền chi phối Campuchia, 

còn Việt Nam giữ được vùng Hà Tiên.
Năm 1833 diễn ra cuộc nổi dậy 

của Lê Văn Khôi ở thành Gia Định, 
vua Minh Mạng cử Trương Minh 
Giảng đến dẹp loạn, Lê Văn Khôi 
thua chạy đến cầu xin Xiêm La trợ 
giúp. Quân Xiêm La nhân cơ hội này 
tiến đánh Việt Nam, thế nhưng bị 
quân của nhà Nguyễn đánh bại.

Không chỉ thế, nhà Nguyễn còn 
cho quân sang đánh Xiêm La ở 
Campuchia, chiếm giữ và bảo hộ hầu 
hết đất nước này, loại bỏ ảnh hưởng 
của Xiêm La, chỉ còn vùng đất nhỏ là 
Nam Bàn là thuộc về người Khmer. 
Nhà Nguyễn sáp nhập các vùng đất 
Campuchia vào lãnh thổ, đặt tên 
là Trấn Tây Thành, chia ra thành 
nhiều phủ, huyện, sắp đặt các quan 
lại người Việt đến cai trị.

Năm 1835, diện tích Việt Nam 
gồm vùng đất Ai Lao (tức Lào 
ngày nay), hầu hết phần đất của 
Campuchia, diện tích rộng 575,000 
km2, gấp 1.7 lần so với Việt Nam 
bây giờ (diện tích Việt Nam hiện là 
331,698 km2, theo cổng thông tin 
điện tử chính phủ năm 2009).

Trước sự lớn mạnh của mình, 
năm 1839 vua Minh Mạng cho đổi tên 
nước từ Việt Nam thành Đại Nam, 
tức quốc gia rộng lớn hùng mạnh 
phương Nam. Đây chính là nguyên 
nhân và ý nghĩa của quốc hiệu này.

CAO NGUYÊN

Áo bông lau của Mẫn Tử Khiên
Có một câu chuyện như sau, vào thời 
Xuân Thu có một người tên là Mẫn Tổn, tự 
Tử Khiên, là học trò của Khổng Tử. Mẹ đẻ 
của Mẫn Tử Khiên đã qua đời khi ông còn 
rất nhỏ; cha ông đã lấy một người mẹ kế 
tên Lý Thị. Lý Thị lại sinh được hai người 
con trai; bà đối với hai người con đẻ của 
mình rất tốt nhưng lại đối xử rất tệ với Mẫn 
Tử Khiên. Mùa đông, Lý Thị cho hai con 
đẻ của mình mặc quần áo có đệm bông, 
nhưng lại để cho Mẫn Tử Khiên mặc quần 
áo đệm bằng bông lau. Ai cũng biết rằng 
áo bông mới giữ được ấm còn áo bông lau 
thì không thể.

Một hôm, cha của Mẫ n Tử Khiên 
đi làm ăn xa về, dự định cưỡi xe ngựa đi 
thăm người thân và bạn bè, nên muốn 
Mẫn Tử Khiên chuẩn bị cỗ xe. Khi ấy 
ngoài trời đang ào ào gió bấc, tuyết rơi 
trắng xóa khắp trời, Mẫn Tử Khiên mặc 
áo rét làm bằng bông lau mỏng manh 
nên bị cóng đến nỗi toàn thân run rẩy, 
tay cứng cả lại, không cầm nổi sợi dây 
thừng khiến sợi dây rơi xuống đất. Khi 
ấy người cha cho rằng Mẫn Tử Khiên 
lười biếng nên đánh đòn. Khi cây roi vừa 
hạ xuống, những đường may và sợi vải 
trên tấm áo bông lau nhẹ mỏng ấy liền 
rách toạc ra. Người cha trông thấy mới 
chợt hiểu ra mình đã trách lầm con trai, 
cũng hiểu ra Lý Thị bấy lâu bạc đãi con 
mình ra sao. Điều này khiến người cha 
giận dữ, trở về nhà muốn đuổi người mẹ 
kế ấy đi ngay lập tức. Mẫn Tử Khiên vừa 
nghe vội quỳ khóc nói rằng: “Mẹ ở thì 

một đứa con lạnh, nhưng 
mẹ đi thì ba đứa con lạnh.” 
Ý ông muốn nói là: Mẹ kế ở lại, 
chỉ có một mình con chịu lạnh, 
nhưng nếu cha đuổi mẹ đi thì đến ba đứa 
con phải chịu lạnh. 

Lý Thị nghe xong thì cảm thấy vô 
cùng xấu hổ. Bà không ngờ rằng bản 
thân mình đối xử tệ với con trai chồng 
như vậy nhưng đến thời khắc then chốt, 
Mẫn Tử Khiên lại thiện đãi với bà như 
thế. Tấm lòng hiếu thảo ấy đã chạm đến 
nhân tâm và thay đổi bà. Kể từ đó bà xem 
Mẫn Tử Khiên như con đẻ của mình, và 
đối đãi với Mẫn Tử Khiên cùng hai con 
trai tốt như nhau.

Qua đó thấy rằng, trong cuộc sống, 
khi người khác đối với chúng ta không 
tốt, chúng ta cũng dễ đối xử lại với họ 
không tốt. Nhưng cách hành xử của 
Mẫn Tử Khiên, cách ông đối diện với 
những bất công và oan trái trong cuộc 
sống với mẹ kế, dẫu khi ấy ông chỉ là một 
đứa trẻ, đã thể hiện khí chất phi thường. 
Trong mọi chuyện, ông nghĩ cho người 
khác thay vì nghĩ cho bản thân mình; 
ông đặt lợi ích bản thân mình thấp hơn 
lợi ích của người khác; ông nghĩ cho cả 
gia đình, nghĩ đến hai em trai bé nhỏ; 
vì thế mà ông luôn âm thầm nhẫn chịu. 
Tấm lòng hiếu thảo và bao dung ấy cuối 
cùng đã làm cảm động mẹ kế, giống như 
câu nói trong “Đệ tử quy”:

Thân ái ngã
Hiếu hà nan,
Thân tăng ngã
Hiếu phương hiền.

Tạm dịch:
Cha mẹ yêu
Hiếu đâu khó,
Cha mẹ ghét
Hiếu mới hay.
 
Ý nghĩa là, khi cha mẹ yêu thương 

chúng ta và chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, 
thì cũng thuận với tự nhiên, cũng không có 
gì là khó khăn cả. Nhưng dẫu khi cha mẹ 
không yêu thương mà chúng ta vẫn hiếu 
kính trước sau như một, đó mới là thể hiện 
phẩm hạnh của bậc hiền lương.

Vua Thuấn hiếu thảo cảm động 
Trời (đứng đầu Nhị thập tứ hiếu)
Vua Thuấn là người rất có đức hạnh, vì 
vậy mà vua Nghiêu đã gả hai người con 
gái cho Thuấn, đồng thời truyền ngôi 
thiên tử cho ông. Nhưng thuở thiếu thời, 
Thuấn chỉ là một cậu bé đáng thương và 
bị ngược đãi. 

Mẹ ông mất sớm nên mẹ kế chỉ cho 
ăn cơm hẩm, mặc áo rách tệ bạc; cha thì 
không mảy may quan tâm còn nhẫn tâm 

đổ tội và làm khó ông trong mọi hoàn 
cảnh. Vì mẹ kế sinh được một 

người con trai nên bà rất cao 
ngạo và trong tâm luôn có suy 
nghĩ độc ác, luôn nghĩ cách 
giết Thuấn để khỏi phải phân 
chia tài sản cho Thuấn. Dù bị 
đối xử không tốt, Thuấn vẫn 

một mực hiếu thuận, luôn giữ 
đúng đạo làm con.

Khi Thuấn gần đến tuổi trưởng 
thành, mẹ kế đuổi ông ra khỏi nhà, và 
khiến ông phải tự thân kiếm sống. Do 
sự thương xót của mọi người và tài năng 
lãnh đạo xuất chúng, Thuấn hễ đi đến 
đâu cũng đều thu phục được người. Khi 
ông đến một xưởng gốm, ông chỉ dạy họ 
và xưởng gốm làm ăn ngày càng phát 
đạt. Khi ông đi qua một làng nghề chài 
lưới, ngôi làng đã có thể có phương thức 
đánh bắt cá hiệu quả và dần trở nên 
sung túc.

Khi ấy, mẹ kế và em kế (tên Tượng) của 
Thuấn rất ganh ghét và muốn tìm cách 
hại Thuấn. Một lần, Tượng đốt kho thóc 
và lừa Thuấn lên nóc nhà để dập lửa, sau 
Tượng lấy cái thang đi và để Thuấn mắc 
kẹt trong đám cháy. Thế nhưng Thuấn 
dễ dàng thoát ra được. Một lần khác, hai 
mẹ con Tượng âm mưu chuốc rượu say 
rồi ném Thuấn xuống giếng, sau đó họ sẽ 

lấp đất đá. Em gái của Tượng, vốn không 
hề ưng việc làm của mẹ và anh, đã nói 
với hai người vợ của Thuấn; vì thế Thuấn 
đã có chuẩn bị trước. 

Dẫu vậy, chưa một lần nào Thuấn tố 
cáo hai mẹ con họ cả. Về sau, Thuấn còn 
giúp Tượng có một chức quan trong triều 
đình. Thuấn rất có trí huệ, ông đã an bài 
một số người có năng lực chung quanh 
Tượng, để em trai ông không quản tiền 
cũng chẳng quản quân, chẳng quản ai 
thì cũng chẳng thể hại ai. Hơn nữa, mỗi 
năm Thuấn đều có thể gặp em trai mấy 
lần; cuối cùng em trai và cha mẹ đều cảm 
động trước tấm chân tình cũng như đức 
hạnh của Thuấn, đều được cảm hóa; gia 
đình trở nên hòa thuận vui vẻ với nhau.

Mạnh Tử nói rằng Thuấn có thể làm 
hài lòng cha mình và khiến cho bàn 
dân thiên hạ đều đi thuận trên một quỹ 
đạo, văn hóa truyền thống có câu: 

“Nhất gia nhân, nhất quốc hưng 
nhân, nhất gia nhượng, nhất quốc hưng 
nhượng” (một nhà nhân đức thì cả nước 
nhân đức theo, một nhà nhường nhịn 
thì cả nước nhường nhịn theo)

Ý nghĩa là, nếu một quân vương có 
thể thể hiện tấm lòng nhân từ trong 
chính gia đình hay gia tộc của mình, thì 
quốc gia đó sẽ có xu hướng lấy nhân từ 
làm gốc. Nếu một gia đình có thể thực 
hành lễ nghi và nhường nhịn thì người 
dân trong quốc gia ấy cũng sẽ theo xu 
hướng đối đãi khiêm nhường với nhau.

Sự thực là chúng ta không thể chọn 
cha mẹ, cũng không thể chọn được anh 
chị em, đời này kiếp này là người một 
nhà; đó chính là định mệnh và duyên 
phận. Người xưa nói rằng, “học vấn tại 
nội bất tại ngoại”, không phải vì anh 
tốt với tôi mà tôi mới tốt với anh, càng 
không phải nói rằng tôi tốt với anh để mà 
anh sẽ tốt với tôi. Mà hàm ý rằng, tôi đối 
tốt với anh, chính vì tôi đang đi trên con 
đường đúng đắn của mình, đức hạnh 
trong lòng tôi tỏa sáng; điều ấy khiến tôi 
trở thành người sống có trách nhiệm 
hơn, biết những gì mình nên làm.

Qua câu chuyện cảm động của Thuấn 
và Mẫn Tử Khiên, chúng ta thấy rất rõ ràng 
rằng, hai bậc hiền tài này đều có thể lấy đức 
giải oán, lấy thiện đãi người, cuối cùng đã 
cảm hóa được nhân tâm, ân ân oán oán 
bao đời bỗng chốc hóa duyên lành.

Xoay trở lại với con người ngày nay, 
cho dù thế giới bên ngoài có đối xử với 
chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta 
nên có thể làm được không oán không 
hận trong tâm, có thể lùi một bước biển 
rộng trời cao, đặt mình vào vị trí người 
khác, suy nghĩ cho người khác trước, 
xem việc này đối với họ có phương hại 
gì không, có chịu đựng được không. Nếu 
làm được như thế, quả thực sẽ chẳng có 
mâu thuẫn và oán hận nào có thể tồn 
tại hay phát sinh; bởi vì khi ta thay đổi 
thì đất trời cảm ứng, hoàn cảnh thay 
đổi, lòng người cũng thuận theo đó mà 
chuyển theo. Trăm vạn sự lành lại mỉm 
cười với chúng ta.

Thanh hương nhã cú (P5):
Khi bị cha mẹ ghét,
con nên làm thế nào?
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Nhân gian lâm kiếp nạn, ông 
Trời ắt có sắp đặt
Trong văn hoá truyền thống của 
người Á Đông, truyền thuyết về 
Hằng Nga bay lên cung trăng đã 
được lưu truyền trong lịch sử. Trong 
hành trình dài đằng đẵng ấy, con 
người thế gian cũng đã thêm vào đó 
rất nhiều tình tiết. Nhưng ý nghĩa về 
câu chuyện vẫn là thông điệp bỏ ngỏ 
để hậu nhân còn mãi luận giải.

Câu chuyện “Hằng Nga bôn 
nguyệt” được biểu diễn bằng một 
điệu múa trong tiết mục của Đoàn 
Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun 
(Thần Vận). Mở đầu điệu múa, Tây 
Vương hậu ban tiên dược cho vợ 
chồng Hậu Nghệ-Hằng Nga. Hai 
người vui mừng khôn xiết khi 
tự nhiên có trong tay loại thuốc 
trường sinh bất lão.

Mười mặt trời xuất hiện cùng 
lúc trên bầu trời. Thảm họa đã thật 
sự đến, trời đất biến sắc vì điều này, 
cây cối bị thiêu đốt khô héo, sinh 
linh lầm than, con người chịu đựng 
trong cái nóng gay gắt. Đứng trước 
thảm họa, Hằng Nga đã uống hết 
một nửa viên thuốc trường sinh, khi 
đưa nửa viên thuốc trường sinh còn 
lại cho Hậu Nghệ, Hậu Nghệ trượt 
tay đánh rơi mất. Cả hai vô cùng 
sợ hãi, họ biết rằng thuốc tiên rơi 
xuống có nghĩa là vợ chồng chia lìa, 
cũng có nghĩa Hậu Nghệ sẽ mãi ở lại 
thế gian và chịu luân hồi đầu thai.

Trước khi Hậu Nghệ trượt tay 
đánh vỡ lọ đựng viên thuốc quý 
báu, ông đã thực hiện một tâm 
nguyện lớn là bắn hạ “Mặt trời 
độc” cho thiên hạ. Vì thế Hậu Nghệ 
không tiếc nuối nửa viên thuốc 
tiên đã mất có thể giúp ông bay đến 
cung trăng, mà ông lao đi khắp núi 
sông rừng già, tìm kiếm Thần kỹ có 
thể bắn hạ “Mặt trời độc”.

Hậu Nghệ có được cung Thần 
tiễn Thần, và ông triển hiện Thần 
uy, một lần bắn hạ chín mặt trời 
cùng lúc. Khi sắp bắn hạ mặt trời 
cuối cùng, Hằng Nga đã   can ngăn, 
và Hậu Nghệ lưu lại mặt trời này 
chiếu sáng khắp mặt đất đại địa để 
vạn vật nhận được ánh nắng mà 
phát triển, sinh thành.

Người thế gian đã được cứu, 
tâm nguyện của Hậu Nghệ đã hoàn 

thành. Lúc này, Hằng Nga, người đã 
uống thuốc tiên, không thể ở lại trần 
gian được nữa. Vào một đêm yên 
tĩnh, Hằng Nga bay đến cung trăng 
một mình cô đơn với đầy nỗi buồn.

Còn lại một mình, Hậu Nghệ rất 
buồn. Ông thực sự không muốn rời 
xa ái thê của mình. Khi thấy Hằng 
Nga bay ngày càng xa mình, lòng 
tràn đầy u uất, trước thống khổ đó, 
ông đã ngã xuống đất, và chỉ tay về 
phía Hằng Nga đang đi xa, như để 
bày tỏ ông đã chịu đựng nỗi đau 
sinh ly tử biệt.

Điệu múa “Hằng Nga bôn 
nguyệt” đã để lại trong lòng khán 

Ý nghĩa sâu sắc của điệu múa

“Hằng Nga bôn nguyệt”

giả nhiều lắng đọng. Có những anh 
hùng cứu dân ra khỏi nước sôi lửa 
bỏng, có tình nghĩa sâu sắc giữa vợ 
chồng, có lòng biết ơn và những khó 
khăn của con người thế gian, có sự 
bảo hộ và ban ân của Thần Tiên, 
có nỗi khổ sở phu thê ly biệt. Tuy 
nhiên, nội hàm của truyền thuyết 
này không chỉ giới hạn ở đó.

Trước khi Tây Vương Mẫu ban 
cho thuốc tiên, sau khi Hậu Nghệ 
lỡ tay làm đổ thuốc tiên, Tây Vương 
Mẫu biết người thế gian sẽ đối mặt 
với kiếp nạn, người bà cứu là những 
người của bà. Có lẽ, bởi vì mối quan 
hệ duyên phận là điều Tây Vương 
Mẫu nhìn thấy được.

Thiên tai trên thế gian là có định 
số. Trong đại nạn đó sẽ có những vị 
Thần, Phật giáng hạ mang theo thân 
người để cứu rỗi con người. Những 
vị Thần, Phật đó đến thế giới này để 
thành tựu quả vị tối cao và  đặt định 
lên nền tảng văn hóa cần thiết cho 
nhân loại. Giống như việc Hậu Nghệ 
bắn hạ mặt trời, đây là điều không 
phải ai muốn làm là có thể làm 
được, cũng chính là nói Hậu Nghệ 
bắn mặt trời là một sứ mệnh được 
Thần giao cho ông, đó cũng là lời 
hứa của ông với chư Thần trước 
khi đến nhân gian. Ông không chỉ 
bắn mặt trời, mà còn chịu đựng nỗi 
đau sinh ly tử biệt với vợ mình. Nếu 
không, Hằng Nga sẽ không có nỗi 
buồn và sự cô đơn ở cung trăng. Nếu 
không có sự lạnh lẽo và hiu quạnh 

của Cung Quảng Hằng, cũng sẽ 
không còn nội hàm thâm sâu của 
các văn nhân thi sĩ sau này khi làm 
thơ ngắm trăng. Cũng chính là nói, 
cuộc hôn nhân và sự chia ly của vợ 
chồng họ là đã được chú định trong 
vận mệnh của họ rồi.

Vậy sự việc quan trọng to lớn 
nhất đối với chúng ta ngày hôm 
nay là gì?
Khi toàn bộ nhân loại rơi vào thời 
kỳ mạt kiếp, cũng chính là tình 
huống không còn lối thoát cho sự 
phát triển của toàn xã hội, cả nhân 
loại tất nhiên đang lâm vào tình 
cảnh tuyệt vọng, lúc này nhất định 
phải có một đại cứu thế xuất hiện 
để cứu nhân loại. Mục đích họ đến 
thế gian là để cứu toàn bộ nhân loại 
trong mạt kiếp cuối cùng. Từ quan 
điểm này mà nhìn, ý nghĩa những 
việc mà họ đã làm hiện nay chính 
là tương tự như kỳ tích của Hậu Nghệ 
trong việc giải cứu người thế gian 
khỏi nước sôi lửa bỏng.

Đương nhiên, họ đã áp dụng 
nhiều phương pháp khác nhau, 
bao gồm cả việc thể hiện ý nghĩa 
chân thực của câu chuyện "Hằng 
Nga bôn nguyệt”, dùng tinh túy của 
văn hóa Thần truyền chân chính 
để đánh thức bản tính con người 
thế gian. Đây mới là sự thật chân 
chính của câu chuyện thần thoại 
“Hằng Nga bôn nguyệt” và các tiết 
mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật 
Shen Yun triển hiện cho con người 
thế gian.

Những gì triển hiện trong các 
buổi diễn xuất của Đoàn Nghệ 
thuật Shen Yun chính là thể hiện 
chân chính của nền văn hóa Thần 
truyền Trung Hoa. Có rất nhiều 
người sau khi xem xong diễn xuất 
của Shen Yun liền trở nên thanh 
tỉnh. Sự thanh tỉnh của họ mang ý 
nghĩa rằng họ đã được đắc cứu! Khi 
họ thực sự hiểu được hàm nghĩa 
của câu chuyện thần thoại “Hằng 
Nga bôn nguyệt”, cũng chính là họ 
đã hiểu được chân tướng của sinh 
mệnh. Ngay cả khi họ nhất thời 
không thể nói rõ ràng, nhưng tại sâu 
thẳm trong nội tâm của họ đã thực 
sự hiểu được Thần đang cứu rỗi con 
người thế gian.

Hân Bình biên dịch

Nguyễn Khuyến: Sắc Thu quê hương, hồn dân tộc

SHEN YUN
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Câu chuyện 
"Hằng Nga 
bôn nguyệt" 

được thể hiện 
qua tiết mục 
múa "Hằng 
Nga" (Lady 

of the Moon) 
của Đoàn 

Nghệ thuật 
Biểu diễn 
Shen Yun.

Tranh vẽ cảnh 
Hậu Nghệ 
bất lực nhìn 
người vợ của 
mình, Hằng 
Nga bay lên 
cung trăng.

Bản đồ Việt Nam năm 1835 sau khi sáp nhập các 
vùng đất của Lào và Campuchia.

Tranh vẽ Mẫn Tử Khiên đang kéo xe cho cha.

PUBLIC DOMAIN

Tranh vẽ vua Thuấn.

PUBLIC DOMAIN

Thời vua Minh 
Mạng, lãnh thổ 
Việt Nam rộng 
hơn gấp rưỡi 
hiện nay

Xem tiếp trang sau

PUBLIC DOMAIN

Tranh vẽ vua Minh Mạng trong sách của 
John Crawford.

Hai bậc hiền 
tài này đều có thể 

lấy đức giải oán, lấy 
thiện đãi người, cuối 

cùng đã cảm hóa 
được nhân tâm.

SHUTTERSTOCK
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Nhạc Phi là vị đại thần danh tướng, nhưng 
cuộc sống của ông vẫn luôn giản dị tiết 
kiệm; đồng thời ông cũng yêu cầu con 
trai mình chỉ mặc áo vải bố, không mặc 

áo lụa, mỗi bữa cơm nhiều nhất chỉ có một món 
thịt, ngày thường không được uống rượu. Ngoài 
lúc đọc sách luyện võ, còn phải làm ruộng canh tác, 
trồng lương thực, hái rau, tưới nước, v.v.

Nhạc Vân từ nhỏ đi theo cha Nhạc Phi lên chiến 
trường vào sinh ra tử, Nhạc Phi yêu cầu đối với 
con mình vô cùng nghiêm khắc. Có một lần trong 
khi huấn luyện quân sự, Nhạc Vân cưỡi ngựa lao 
xuống dốc, không cẩn thận bị trượt ngã, ngã xuống 
từ trên yên ngựa. Nhạc Phi trách mắng: “Nếu như 
có quân địch đuổi theo phía sau, thì như vậy sao 
được!” đồng thời chiểu theo quân pháp mà phạt 
Nhạc Vân một trận. Chúng binh sĩ nhìn thấy việc 
này, nhận được bài giáo huấn sâu sắc. Từ đó về 
sau, mọi người đều luyện tập nghiêm túc hơn. 

Mỗi khi đối đầu với quân địch, Nhạc Phi luôn 
mệnh lệnh cho Nhạc Vân đi đánh trận đầu. Sự 
huấn luyện nghiêm khắc của cha cùng với ma 
luyện trên chiến trận, đã tạo cho Nhạc Vân bản 
lĩnh vững chắc. Tay Nhạc Vân cầm một chiếc búa 
sắt lớn nặng 40 cân, xông pha chiến trường không 
gì cản nổi, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại.

Trong trận Tô Châu năm 1134 SCN, Nhạc Vân 
mười sáu tuổi, phi nhanh như mũi tên đầu tiên 
nhắm bắn vào kẻ địch, trảm tướng đoạt ải, lập 
chiến công chém đầu tướng quân địch. Xét thấy 
công lao trước đó, các tướng sĩ liên tục cầu xin 
công lao cho Nhạc Vân; hoàng đế Cao Tông cũng 
muốn ghi nhớ công lao của Nhạc Vân. Đây là lần 
đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Nhạc Phi vì con trai 
mà báo cáo công lao lên trên.

Sau chiến thắng trong trận Yển Thành năm 
1140, Nhạc Vân vâng lệnh cha, dẫn theo 800 khinh 
kỵ binh phi nhanh đến Dĩnh Xương, tiêu diệt đội 
quân đang vây hãm thành của Kim Ngột Thuật. 

Nhạc Vân vung búa múa kiếm đoạt mệnh mấy 
tướng trong quân địch, bản thân bị thương hơn 
trăm chỗ.

Nhạc Vân liên tiếp giành được những chiến 
thắng vang dội, với công lao thành tích nổi bật. Tuy 
nhiên, Nhạc Phi kiên quyết không cho Nhạc Vân 
thỉnh công thăng quan. Còn các tướng lĩnh khác 
đều nhận được phong thưởng. Khi triều đình muốn 
thăng chức cho Nhạc Vân, Nhạc Phi kiên quyết 
từ chối và nói: “Phục vụ cho đất nước, là phận sự 
của cha con chúng tôi. Nếu như nhận lệnh phong 
thưởng như vậy, Nhạc Vân có thể vì lập được chiến 
công mà dương dương tự đắc, đắc chí tự mãn, thì 
ta cũng sẽ khó mà dẫn dắt quân sĩ lãnh đạo tướng 
lĩnh; điều này thực sự là có hại cho đất nước”. Văn 
võ khắp triều biết được việc này, đều vô cùng cảm 
động trước gia giáo nghiêm khắc có trách nhiệm 
với con cái của Nhạc Phi.

Nhạc Phi và Nhạc Vân, cha con hai đời anh 
hùng. Đáng buồn là khi đó triều đại Nam Tống đã 
đến ngày vì tư lợi mà suy bại, nên chí hướng của 
tráng sĩ cũng khó mà được đền đáp. Vào năm 1142, 
hai cha con đều bị gian thần Tần Cối giết hại trong 
ngục tại đình Phong Ba, khi đó Nhạc Phi ba mươi 
chín tuổi, và Nhạc Vân hai mươi hai tuổi.

sắc thể hiện sự cô đơn khi ngồi uống 
rượu một mình. Có màu đen của đêm 
sâu “ngõ tối”. Có ánh sáng “lập loè” 
của bầy đom đóm. Có sắc trắng nhờ 
của “màu khói nhạt” nhẹ bay “phất 
phơ” trên lưng giậu cúc tần trước sân 
của năm gian nhà cỏ bình dị. Có màu 
vàng của bóng trăng loe tan ra “lóng 
lánh” trên làn ao “sóng biếc theo làn 
hơi gợn tí” trong veo. Có da trời màu 
“xanh ngắt” rất đẹp. Và sắc “đỏ hoe” 
của đôi mắt ông lão, của thi nhân đang 
uống rượu âm thầm.

Cảnh vật có đường nét cao, thấp, 
xa, gần, mỏng và nhẹ. Độ “thấp le te” 
của ngôi nhà cỏ năm gian. Độ sâu của 
đêm khuya và “ngõ tối” nơi làng quê 
vùng đồng chiêm trũng. Độ nhẹ vờn 
bay “phất phơ” của màu khói nhạt. 
Chiều đo “thấp” của “lưng giậu”, nét 

gợi của “làn ao”, vòng tròn của “bóng 
trăng loe” trên mặt “ao thu lạnh lẽo”, 
độ xa, cao, rộng của bầu trời, chân trời 
và đôi mắt “đỏ hoe” đã “say nhè”. 

Phải chăng thi nhân rơi lệ? Tới đây, 
người đọc thấm đượm được nỗi buồn 
mênh mông của Nguyễn Khuyến. 
Tình yêu quê hương trong ông lớn bao 
nhiêu, ông say đắm trước vẻ đẹp của 
đất nước bao nhiêu, thì ông lại trĩu 
nặng tâm tư bấy nhiêu. 

Nguyễn Khuyến đứng đầu trong ba 
cuộc thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình 
nên được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ, là 
người tài năng xuất thế bậc nhất thời 
bấy giờ. Ông là người có phẩm chất 
trong sạch, mặc dù ra làm quan nhưng 
nổi tiếng thanh liêm, chính trực. Ông 
nguyện đem tài đức của mình cống 
hiến cho quê hương nước nhà. Thế 
nhưng, ông ra làm quan giữa lúc nước 
mất nhà tan, cơ đồ nhà Nguyễn như sụp 

đổ hoàn toàn nên giấc mơ trị quốc bình 
thiên hạ của ông không thực hiện được.

Nguyễn Khuyến bất lực vì không 
làm được gì để thay đổi thời cuộc nên 
ông xin cáo quan về ở ẩn. Nguyện vì 
nước non của Nguyễn Khuyến không 
thành, nên thơ ông cũng một cách 

tinh tế thể hiện nỗi ưu tư. 
Có thể nói, chí lớn nghiệp lớn của 

bậc quân tử tan như mây khói, để rồi 
phải ngồi đây bó gối ôm cần câu. Ông 
là người thấu hiểu lời dạy của Mạnh 
Tử: “Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt 
tắc kiêm tể thiên hạ’’, tức có tài đức thì 
đem năng lực thực hiện đạo của người 
quân tử: “bình thiên hạ’’ tạo phúc cho 
thế nhân. Mệnh trời không trọn thì giữ 
mình trong sạch, tu dưỡng đạo đức, 
thanh đạm cuộc đời. Bởi vậy mà ngẫm 
nhìn thế sự, nâng chén rượu trong sắc 
mùa thu mà mắt “đỏ hoe”.

Các bài thơ Thu của Nguyễn 
Khuyến đầy thi vị, vẻ đẹp của bức 
tranh thu thể hiện nguồn cảm hứng 
của nhà thơ với mùa thu, với quê 
hương. Nguyễn Khuyến mãi nức 
danh trong văn học Việt Nam về thơ 
Nôm với bộ ba bài thơ Thu Điếu, 
Thu Ẩm, Thu Vịnh.

buồn bực khi thấy con mình không 
tiến bộ một thời gian. Cứ tiếp tục kiên 
trì dạy bảo, và cuối cùng thì bọn trẻ sẽ 
thấm nhuần. 

Còn bạn, bí quyết gì đã giúp bạn 
thành công trong việc dạy con trẻ hành 
xử đúng mực?

Emma Freire là một nhà văn sinh sống 
ở Sao Paulo. Bà cũng đã được xuất bản 
trong The Federalist và The American 
Conservative. Bài báo này được xuất bản 
gốc trên Intellectual Takeout.

Anh Đặng biên dịch

TRÍ HUỆ CỔ NHÂN
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4 bí quyết 
dạy con 
cách cư xử

Nhạc Phi dạy con 
tận trung báo quốc, 
chối từ vinh hoa 

EMMA FREIRE  

H ầu hết các bậc cha mẹ đều đồng 
ý rằng việc dạy con trẻ biết cách 
cư xử là một phần thiết yếu 
trong giáo dục gia đình. Công 
chúa Hy Lạp Marie-Chantal 

đã viết trong cuốn sách “Cung cách ứng xử 
bắt đầu từ buổi điểm tâm: Phép xã giao hiện 
đại cho các gia đình” như sau: “Chúng ta đều 
muốn con cái của mình biết cách quan tâm 
tới người khác khi bước ra thế giới bên ngoài 
– để lớn lên có thể trở thành những cá nhân 
được tôn trọng”.

Mỗi bậc cha mẹ đều có các tiêu chuẩn khác 
nhau: một số thì tập trung vào dạy trẻ nói “vui 
lòng" và “cảm ơn"; một số khác thì nhấn mạnh 
việc chào hỏi những người lạ một cách lịch sự; 
còn một số khác thì xem cách thể hiện thái độ 
trên bàn ăn là điều cần thiết. Nhưng dù có 
định nghĩa “lễ phép lịch sự” thế nào đi nữa, 
thì các bậc cha mẹ luôn xem việc dạy con cái 
hành xử đúng mực là ưu tiên hàng đầu. 

Sau đây là bốn bí quyết đã đem lại kết quả 
tốt cho gia đình của tôi: 

1. Chuẩn bị trước cho trẻ
Trẻ em có thể thực hành ứng xử tốt hơn nếu 
chúng biết bạn mong đợi điều gì ở chúng. Lấy 
ví dụ, nếu chúng tôi chuẩn bị gặp bà Smith, tôi 
sẽ ngồi xuống trước với các con rằng, “Chúng 
ta sắp tới nhà của bà Smith. Khi tới nơi, các 
con nên bắt tay bà và nói: ‘Xin chào bà Smith. 
Tên con là David’”. Thậm chí tôi có thể thực 
hành trước với chúng.

Nếu không thì khi chúng tôi tới nơi, chúng 
có thể bắt đầu ngượng ngùng và không giới 
thiệu bản thân.

2. Hãy làm tấm gương sáng cho con 
mọi lúc
Mỗi phụ huynh đều biết rằng họ cần làm 
gương cho con mình, cũng có nghĩa là các 
cách cư xử này phải được lặp lại mọi nơi mọi 
lúc. Nếu tôi đã dặn con tôi phải hành xử theo 
cách nào đó, thì chính tôi cũng phải luôn nhắc 
nhở mình cư xử theo cách đó. 

Sinh hoạt trong gia đình thường rất thoải 
mái, không quy cách. Tôi có thể nhờ chồng 
mình làm điều gì mà không cần nói “vui 
lòng”, và anh ấy cũng sẽ không cảm thấy điều 
ấy là bất lịch sự. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức 
để trở nên lịch sự và cư xử tốt trong nhà. Bọn 
trẻ luôn quan sát điều đó.

3. Đưa ra nhận xét khích lệ
Đưa ra những lời khích lệ cổ vũ luôn là một 
phương pháp nuôi dạy trẻ tuyệt vời, đặc biệt 
là khi dạy cách cư xử. Tôi cố gắng hết sức để 
nhận biết khi nào con tôi đang cư xử lịch sự 
lễ phép, và sau đó tôi khen ngợi chúng. Điều 
đó sẽ khuyến khích chúng tiếp tục xây dựng 
thói quen tốt đó.

Khi chúng hành xử không đúng mực, tôi sẽ 
thường chỉ ra ngắn gọn hoặc là cho qua, tùy 
trường hợp.

4. Tương phản lại hình mẫu lý tưởng 
của chúng
Lấy các hình tượng bên ngoài cũng là một 
cách tốt để dạy dỗ cách hành xử, vì họ có 
thể tạo ra nhiều ấn tượng cho trẻ con hơn 
những lời nhắc nhở liên tục của bố mẹ. Con 
gái 5 tuổi của tôi yêu thích những nàng công 
chúa. Nếu con gái tôi nói “gớm quá” về thức 
ăn trên bàn, tôi sẽ kể về một nàng công chúa 
xinh đẹp sống trong cung điện. Nàng công 
chúa ấy không bao giờ nói “gớm quá" về bữa 
ăn của nàng ấy.

Dạy dỗ uốn nắn thái độ cư xử cho con cái 
là một cuộc đua đường dài chứ không phải là 
một cuộc chạy nước rút, và nó kéo dài trong 
suốt thời thơ ấu. Các bậc cha mẹ không nên 

THANH PHONG 

Lịch sử phát triển của
nghề sơn mài
Năm 1925, trong một buổi làm việc 
tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, họa sĩ 
Joseph Inguimberty đã sửng sốt trước 
các hoành phi câu đối sơn son thếp 
vàng lâu đời. Ông đề nghị với thầy 
Victor Tardieu, Hiệu trưởng trường 
Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương nay 
là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 
đưa sơn ta (được trích từ nhựa cây 
Sơn của Việt Nam) vào chương trình 
nghiên cứu và thực tập. Từ đó, chất 
liệu sơn mài liên tục được sáng tạo 
từ hai màu truyền thống là cánh gián 
đỏ và đen; sau này có thêm các vật 
liệu màu như vàng, bạc, son, then, vỏ 
trứng, vỏ trai…

Sơn ta trước đây chỉ sử dụng trong 
trang trí, sau đó đã trở thành một 
chất liệu hội họa. Bức tranh sơn mài 
đầu tiên được nhắc đến là của Trần 
Quang Chân trên bình phong có tên 
“Cành tre bóng nước” năm 1934. 
Nhưng phải kể đến họa sĩ Nguyễn 
Gia Trí, người dẫn đầu thời kỳ cực 
thịnh của tranh sơn mài (1938-1944) 
với những tác phẩm tiêu biểu như 
“Cảnh nông thôn, (1939)”, “Thiếu 
nữ bên cây phù dung, (1944)”. Ông 
cùng một số họa sĩ khác như Nguyễn 
Sáng, Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế An, 
Nguyễn Tư Nghiêm, Lê Quốc Lộc đã 
phát triển tranh sơn mài nhưng mới 
chỉ thuần gam màu nóng.

Tranh sơn mài sử dụng các vật liệu 
màu truyền thống của nghề sơn như 

sơn then, sơn cánh gián làm chất kết 
dính, cùng các loại son, bạc thếp, vàng 
thếp, vỏ trai, v.v. vẽ trên nền màu đen. 
Những họa sĩ Việt Nam đầu tiên học tại 
trường Mỹ thuật Đông Dương đã tìm tòi 
phát hiện thêm các vật liệu màu khác 
như vỏ trứng, ốc, cật tre, v.v. và đặc biệt 
đưa vào kỹ thuật mài, tạo nên kỹ thuật 
sơn mài độc đáo. Thuật ngữ sơn mài 
và tranh sơn mài cũng xuất hiện từ đó. 
Tranh có thể được vẽ rồi mài nhiều lần 
tới khi đạt hiệu quả mà họa sĩ mong 
muốn. Sau cùng là đánh bóng tranh.

Sơn mài có những điểm “ngược 
đời”: muốn lớp sơn vừa vẽ khô, tranh 
phải ủ trong tủ ủ kín gió và có độ ẩm 
cao; muốn nhìn thấy tranh lại phải 
mài mòn đi mới thấy hình.

Hầu hết họa sĩ đồng ý rằng kỹ thuật 
vẽ sơn mài khó và có tính ngẫu nhiên, 
nên nhiều khi các họa sĩ dày dặn kinh 
nghiệm cũng bất ngờ trước hiệu quả 
sau khi mài tranh.

Nghề làm tranh sơn mài phát triển 
ở các làng quê như làng Thái Hạ, 
Thanh Trì, Hà Nội, Làng Tương Bình 
Hiệp ở Chánh Nghĩa, Phú Cường, 
Tương Bình Hiệp, Tân An, Định Hòa, 
Bình Dương, Tiên Sơn – Bắc Ninh…

Các công đoạn chính của
sơn mài
Có thể nói công nghệ sơn mài chỉ có 
một nguyên lý chung, nhưng từng 
cá nhân, từng gia đình lại tạo ra nét 
độc đáo riêng do sự khác biệt trong 
kinh nghiệm, kỹ thuật, và óc sáng tạo. 
Ngoài tranh ra còn có các tác phẩm 
sơn mài đa dạng hơn như tượng, hộp 
đựng trang sức, bình hoa, vật dụng 
trang trí, sơn phủ hoàng kim… Sơn 
mài có một số công đoạn chính như 
sau: bó hom vóc, trang trí, mài, và 
đánh bóng.

Bó hom vóc (khâu chuẩn bị phần 
nền cho tác phẩm): ngày xưa thường 
sử dụng giấy bả, loại giấy chế từ gỗ dó 
nên rất dai, có độ bền vững hơn vải. 
Cách bó hom vóc được tiến hành như 
sau: dùng đất phù sa – ngày nay người 
thợ có thể dùng bột đá trộn sơn – giã 
nhuyễn cùng giấy bản rồi hom, chít 
các vết rạn nứt của tấm gỗ. Mỗi lớp 
sơn lại lót một lớp giấy hoặc vải màn. 
Sau đó phải đục mộng mang cá để cài 

và gắn sơn cho các nẹp gỗ ngang ở sau 
tấm vóc (ván gỗ) để chống vết rạn xé 
dọc tấm vải. Sau đó để gỗ khô kiệt mới 
hom sơn kín cả mặt trước, mặt sau. 
Công đoạn này nhằm bảo vệ tấm vóc 
không thấm nước, không bị mối mọt, 
không phụ thuộc môi trường làm gỗ co 
lại hoặc vênh. Xử lý tấm vóc càng kỹ, 
càng kéo dài tuổi thọ cho đồ vật cần 
sơn; mỗi tác phẩm sơn mài có thể có 
tuổi thọ 400–500 năm.

Trang trí: Khi có được tấm vóc 
nói trên hoặc các mô hình chạm khắc 
bình hoa, hay các bộ đồ khác, các 
nghệ nhân phải làm các công đoạn 
gắn, dán các chất liệu tạo màu cho tác 
phẩm trước tiên như: vỏ trứng, mảnh 
xà cừ, vàng, bạc… Sau đó phủ sơn rồi 
lại mài phẳng, tiếp đến dùng màu. Với 
kỹ thuật sơn phủ tượng và đồ nội thất 
như hương án, hoành phi, câu đối… 
người thợ phải làm trong phòng kín 
và quây màn xung quanh để tránh gió 
thổi các nguyên liệu như quỳ vàng, 
quỳ bạc; đồng thời tránh bụi bám vào 
nước sơn còn ướt.

Mài và đánh bóng: Vì dầu bóng 
đã pha màu để vẽ nên độ bóng chìm 
trong cốt màu tạo thành độ sâu thẳm 
của tranh; do đó sau mỗi lần vẽ phải 
mài. Người xưa sử dụng lá chuối khô 
làm giấy nháp.

Đến nay, nguyên tắc đánh bóng 
tranh lần cuối chưa có cách nào thay 
thế phương pháp thủ công, vì loại tranh 
này không được phép phủ dầu bóng. 
Đó chính là điểm độc đáo của tranh sơn 
mài. Sự thành công của một bức tranh 
sơn mài phụ thuộc rất nhiều vào công 
đoạn sau cùng. Có một số thứ dùng để 
mài và đánh bóng như: than củi xoan 
nghiền nhỏ, tóc rối, đá gan gà v.v.

Sáng tạo hay rời xa truyền thống?
Công chúng yêu hội họa ai cũng mừng 
khi thấy dòng tranh sơn mài truyền 
thống của dân tộc đầy hứa hẹn với 
sáng tạo không ngừng của lớp họa 
sĩ trẻ, nhưng không ít người trong số 
đó nhanh chóng cảm thấy ái ngại khi 
biết có họa sĩ đã sáng tác vài chục bức 
sơn mài chỉ trong vòng 2–3 năm. Theo 
cách làm sơn mài truyền thống, thì 
người họa sĩ phải mất đến hàng tháng, 
thậm chí hàng năm mới có thể hoàn 
thành một bức tranh.

Để chạy theo số lượng, nhiều họa 
sĩ đã sử dụng các hóa chất như sơn 
điều, sơn Nhật Bản để vẽ; các công 
đoạn khác cũng áp dụng máy móc 
công nghiệp chứ không hoàn toàn là 
thủ công như trước. Người làm tranh 
sơn mài truyền thống đích thực phải là 
người tuân thủ và phát huy những nét 
truyền thống của nghệ thuật dân tộc: 
chỉ dùng sơn ta chứ không dùng sơn 
công nghiệp để vẽ.

Lại có những họa sĩ đương đại vẽ 
tranh sơn mài nhưng lại bỏ qua khâu 
mài, và thay vì làm nhẵn thì họ lại làm 
sần sùi đi hoặc dùng thêm các chất liệu 
khác để phủ, đắp, gắn lên tranh sơn mài. 
Cách làm đó tuy có nghệ thuật, có thẩm 
mỹ và tương đối mới lạ, song đã đi khá 
xa so với nghệ thuật truyền thống. Theo 
ông Lê Huy Tiếp – Chủ tịch Hội đồng 
Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam – 
thì thế giới vẫn gọi chung “sơn mài” là 
“lacquer” (vẽ bằng chất liệu sơn) tức là 
có mài hay không cũng không quá quan 
trọng; còn ở Việt Nam, sơn mài có nghĩa 
là sơn và mài. Như vậy nếu chỉ còn phần 
sơn mà bỏ đi phần mài, thì không thể gọi 
là sơn mài được.

Nhiều người không phản đối việc 
dùng các chất liệu sơn khác nhau trong 
dòng tranh sơn mài kể cả việc không 
mài trong tranh. Thậm chí họ còn 
cho rằng đó là những cách để thổi hơi 
hướng hiện đại vào nghệ thuật truyền 
thống; đó mới là sự sáng tạo thực thụ 
của người nghệ sĩ đương đại…

Nhưng có một điều cần phải nhắc 
lại là: công chúng yêu tranh sơn mài 
thế giới quan tâm đến hội họa Việt 
Nam chính bởi Việt Nam có dòng 
tranh với chất liệu và kỹ thuật độc đáo. 
Những họa sĩ sáng tác tranh sơn mài 
được thế giới thừa nhận cho đến nay 
vẫn chỉ là những người trung thành 
với kỹ thuật truyền thống. Công việc 
của người nghệ sĩ là nghiên cứu và 
sáng tạo để tranh sơn mài Việt Nam 
trở nên hoàn mỹ hơn là điều đáng 
hoan nghênh nhưng tranh sơn mài 
của Việt Nam chỉ thực sự có giá trị độc 
đáo khi tác phẩm vẫn dựa trên chất 
liệu truyền thống và quy trình sáng tác 
hoàn toàn thủ công.

TRANH SƠN MÀI
Dấu ấn hội họa truyền thống

Tiếp theo từ trang 15

Bức "Bình phong", 1944, kích thước 128 x 37 x 44 cm, Sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội.

Một bức tranh vẽ hoa loa kèn bằng sơn mài. Có thể nhìn rõ việc 
sử dụng chất liệu vỏ trứng kết hợp với vàng trong bức tranh.

Chân dung thi hào Nguyễn Khuyến trên một con tem 
của Việt Nam, phát hành vào năm 2000, nhân dịp kỷ 

niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Tranh sơn mài trang trí trên đĩa gốm.

Bức "Hanoi girl", 1997 - Tranh sơn mài 
của hoạ sĩ đương đại Công Quốc Hà.
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PUBLIC DOMAIN

Trẻ con thích 
bắt chước cha mẹ 
của chúng, càng
là lý do để người
lớn thể hiện cách 

cư xử tốt.

PUBLIC DOMAIN

Tranh vẽ danh tướng Nhạc Phi.
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Trong văn hóa của người Á 
Đông cổ đại, mặt trời là lửa, 
năng lượng “dương” đối lập 
với nó là “âm”. Theo thuật 

giả kim, mặt trời là biểu tượng của trí 
tuệ. Trong chiêm tinh học, mặt trời 
tượng trưng cho cái tôi thể hiện ra 
bên ngoài với người khác.

Mặt trời nào trong tám bức tranh 
này hấp dẫn bạn nhất? Để bạn dễ 
chọn nhất, hãy dành một chút thời 
gian để nhắm mắt, thư giãn đầu óc, 
sau đó để ánh nhìn của bạn lướt qua 
bức tranh và chọn mặt trời nào đúng 
với bạn nhất.

Lựa chọn của bạn tiết lộ điều gì về 
con người thật bên trong của bạn?

1. Mặt trời “Tích cực”
Bạn đang nhìn vào mặt tươi sáng 
của cuộc sống. Bạn trải nghiệm cuộc 
sống với đôi mắt mở to và luôn tìm 
kiếm những cách thức mới để cải 
thiện cách nhìn và kinh nghiệm sống 
của bạn.

Bạn hiểu rõ về bản thân cũng như 
luôn nói với sự tự tin và thuyết phục. 
Có một ý thức mạnh mẽ về bản thân 
khiến bạn cũng có khuynh hướng 
tích cực tuyệt vời trong việc giúp 
người khác tìm ra con đường của họ. 
Bạn có một vài người bạn thực sự tốt 
và bạn thật lòng yêu quý họ.

2.  Mặt trời “Khép kín”
Bạn là người sống nội tâm. Bạn duy 
trì một khoảng cách tôn trọng với 
người lạ, bạn mới và người quen, và 
mong đợi sự đối xử tương tự từ những 
người khác.

Mặc dù có thể mất nhiều thời gian 
để người khác biết bạn, nhưng một 
khi họ làm vậy, bạn chứng tỏ mình là 
một người bạn tốt bụng, đáng tin cậy 
và chân thành. Sự khép kín của bạn 
có ích cho việc phát hiện ra bất kỳ ai 
có động cơ thầm kín; luôn tin tưởng 
vào trực giác của bạn.

3. Mặt trời “Can đảm”
Nếu mặt trời số ba nổi trội đối với 
bạn, có khả năng bạn là người táo 
bạo, thông minh và không sợ hãi. Bạn 
là người nói “có”, luôn mở ra những 
cuộc phiêu lưu và cơ hội mới. Là một 
nhà lãnh đạo bẩm sinh, bạn thường 
có thể dẫn đầu chuyến du ngoạn.

Bạn có ý thức sâu sắc về giá trị đạo 
đức, bạn bè và đồng nghiệp của bạn 
có thể tìm đến bạn để được hướng dẫn 
trong những thời điểm khó khăn. Có 
thể là bạn làm công việc quản lý, lãnh 
đạo dự án, hoặc là giảng dạy.

4. Mặt trời “Tràn đầy Năng lượng”
Bạn chắc chắn nằm ở phía hướng 
ngoại trong thang đo tính cách. 
Năng lượng vô biên của bạn là một 
nam châm thu hút người khác và 
có khả năng bạn thường thấy xung 
quanh mình là bạn bè và những 

người ngưỡng mộ. Bạn có thể đưa 
ra giải pháp cho tất cả các hoạt động 
xã hội khi chúng được giao cho bạn; 
hãy nhớ rằng thỉnh thoảng bạn nói 
“không” cũng được nhé.

Bạn là người luôn có ước vọng 
khát khao mạnh mẽ trong cuộc sống. 
Thử thách sẽ luôn tạo cho bạn khả 
năng chinh phục và truyền năng 
lượng để bạn có thể đạt được mục 
đích tốt đẹp của mình. Tin tốt là bạn 
có tiềm năng đạt được thỏa thuận 
tuyệt vời.

5. Mặt trời “Vị tha”
Bạn là người cho đi, người đưa ra lời 
khuyên và người đồng cảm. Bạn luôn 
mong muốn giúp đỡ người khác và 
sẵn lòng cống hiến tâm huyết của 
mình cho một tổ chức từ thiện hoặc 
phi lợi nhuận.

Nếu mặt trời thứ năm hấp dẫn bạn 
nhất, thì bạn thích truyền cảm hứng 
cho người khác và cũng được truyền 
cảm hứng từ họ. Bạn là người sâu sắc 
và đôi khi hay trầm ngâm, và sẽ không 
có gì lạ nếu bạn đang tập trung cao độ 
vào một cuốn sách.

6. Mặt trời “Dịu dàng”
Những người chọn mặt trời thứ sáu 
thường là những người ngọt ngào, vui 
vẻ, nhẹ nhàng và luôn quan tâm đến 
cuộc sống và mọi thứ trong đó. Bạn có 
khả năng cuốn hút như một đứa trẻ; 
Bạn luôn học hỏi những điều mới mẻ 
từ mọi thứ xung quanh. Bạn luôn tạo 
ra sự hài hước vui vẻ.

Như vậy, bạn coi nhẹ những lời 
chỉ trích và luôn tỏ ra thân thiện, 
lịch sự với người khác. Tính cách 
nhẹ nhàng, tỏa nắng của bạn khiến 
bạn trở thành một người bạn, đối tác 
và đồng nghiệp tuyệt vời.

7. Mặt trời “Tham vọng”
Bạn có khả năng trở thành người 
thực hiện nhiều dự án cùng một 
lúc với cùng một niềm say mê. Nếu 
có thể, bạn sẽ muốn sống 100 kiếp 
để đạt được nhiều tham vọng của 
mình. Bạn có khả năng xác định 
mục tiêu trong danh sách liệt kê 
những công việc cần làm, và bạn 
sẽ tập trung vào mục tiêu mà bạn 
cho rằng nó là quan trọng nhất. Tuy 
nhiên, hãy nhớ rằng, một nghề được 
bạn làm thật tốt còn hơn hàng tá 
nghề mà bạn thực hiện nửa vời. 

Một số người có thể mô tả bạn là 
một người nghiện công việc, nhưng 
rất có thể thái độ chăm chỉ của bạn đã 
truyền cảm hứng cho những người 
khác theo đuổi ước mơ của chính họ. 
Bạn thậm chí có thể biến tham vọng 
của mình thành việc huấn luyện, 
dạy kèm hoặc hướng dẫn cho những 
người khác kém tập trung hơn bạn.

8. Mặt trời “Kiên nhẫn”
Nếu bạn bị thu hút bởi mặt trời thứ 
tám, thì chắc chắn là bạn rất kiên 
nhẫn. Do đó, bạn dành thời gian 
để suy nghĩ về các tương tác và tình 
huống khó khăn. Kết quả là bạn là một 
người ôn hòa và rất dễ tha thứ.

Những người khác sẽ nhìn vào bạn 
vì sự ổn định của bạn và được truyền 
cảm hứng từ cách bạn tương tác với 
thế giới. Bạn có xu hướng thích lý trí 
hơn cảm tính và muốn những người 
thông minh vây quanh mình.

Bạn có khám phá ra điều gì đó đúng 
về bản thân từ mặt trời bạn chọn không?

Hân Hữu biên dịch
(Hình minh họa từ Shutterstock)

Các chuyên gia gợi ý
8 cách giúp con
trẻ tự học tại nhà 

JASMINE  |  CHINESE EPOCH TIMES

1. Không gian học tập: chọn không 
gian học có sự tập trung
“Nhà” là một môi trường thoải mái và 
thư giãn cho trẻ em. Đồ chơi, truyện 
tranh, máy chơi game, tivi, máy tính 
và những cám dỗ khác làm trẻ mất tập 
trung. Cha mẹ có thể thiết lập một không 
gian yên tĩnh cho việc học tập của trẻ. 
Có thể là một bàn học hoặc một góc cố 
định nào đó được dọn dẹp gọn gàng, loại 
bỏ các vật dụng giải trí; tạo môi trường 
giống như trong lớp học, ví dụ như trẻ 
nhỏ có thể tiếp cận các dụng cụ học tập 
(như tài liệu tham khảo, sách, vở, bút, 
v.v. cũng có thể chuẩn bị cùng với một 
ly nước). Việc học ở nhà hàng ngày cần 
một không gian học tập cố định để hình 
thành thói quen “ngồi đây là học”. Bằng 
cách này, trẻ sẽ có tâm thái học tập trong 
một thời gian ngắn mà không bị phân 
tâm bởi những thứ khác. 

2. Thói quen hàng ngày: thiết lập 
một lịch trình hàng ngày
Sinh hoạt có quy tắc và ổn định sẽ mang 
lại sự an tâm và thoải mái cho trẻ nhỏ. 
Cha mẹ có thể lên kế hoạch đầy đủ về 
thời gian biểu và thời gian học tập cố 
định cho con cái. Điều này sẽ giúp trẻ 
tìm thấy trật tự trong cuộc sống bận 
rộn. Việc lập thời gian biểu là để trau 
dồi khả năng kỷ luật của trẻ; nếu trẻ có 
bất kỳ phản kháng nào thì cha mẹ nên 
thảo luận và điều chỉnh để phù hợp với 
không gian của trẻ; không hoàn toàn 
cứng nhắc tuân theo theo thời gian 
biểu; sự linh hoạt phù hợp có thể làm 
cha mẹ và trẻ thấy hài lòng.

Đề xuất lịch làm việc:

• Đặt mục tiêu chính
Trong trường học thường tổ chức các kỳ 
thi hay báo cáo nhằm kiểm tra hiệu quả 
và mục tiêu học tập của học sinh. Năm 
1954, Ông Peter Drucker, bậc thầy về 
quản lý đã đề nghị phương cách đặt ra 
các mục tiêu (SMART) như sau:

– Specific: Rõ ràng
– Measurable: Có thể đo lường và định 
lượng được
– Attainable: Có thể đạt được
– Relevant: Thích hợp
– Time-based: Có thời gian rõ ràng
Điều quan trọng là không nên đặt mục 

tiêu quá lớn. Các mục tiêu ngắn hạn và sự 
tiến bộ từng bước có thể khuyến khích trẻ 
em học tập, và giúp trẻ có động lực để tiến 
lên từ cảm giác hoàn thành.

• Để trẻ lên kế hoạch về trình tự
Với trẻ em, việc học cách chịu trách 
nhiệm có ý nghĩa hơn học cách vâng 
lời. Sự ép buộc sẽ chỉ mang lại áp lực; vì 
vậy khi cùng con lên kế hoạch thời gian 
biểu, hãy để trẻ tự quyết định thứ tự học 
tập, khiến trẻ có ý thức hơn về nhiệm 
vụ hoàn thành việc học của mình. Phụ 
huynh chỉ cần nhắc nhở, gợi ý rằng các 

Nếu trẻ nhỏ không 
học cách tôn trọng 
người khác ở tuổi vị 
thành niên, thì khi 
lớn sẽ càng khó hơn 
nhiều để học lại các 
bài học này.

môn học đòi hỏi tư duy linh hoạt, tự 
lập nên học vào buổi sáng lúc đầu óc 
tỉnh táo; buổi chiều nên học các môn 
tương tác như năng khiếu, hoặc liên 
hệ với giáo viên và bạn học để trả lời 
câu hỏi học buổi sáng.

• Nghỉ ngơi để đi con đường 
dài hơn

Bác sĩ tâm thần người Hoa Kỳ - Puri, 
đề cập một bài báo do Tiến sĩ Colette 
A. Poole-Boykin đăng trên phương tiện 
truyền thông trực tuyến GMA vào tháng 
5 đã chỉ ra rằng lấy số tuổi của một đứa 
trẻ nhân với 2 đến 5 phút là thời gian 
đứa trẻ có thể liên tục tập trung. Theo 
tuyên bố này, trẻ 10 tuổi có thể tập trung 
liên tục trong khoảng 20–50 phút. Cần 
có kế hoạch nghỉ ngơi phù hợp; học 
trong tình trạng không được nghỉ ngơi 
đầy đủ chỉ đem lại một nửa kết quả, hao 
tổn sức lực mà còn khiến trẻ chống đối 
việc học.

Nếu trẻ biết chính xác khi nào mình 
có thể nghỉ ngơi, chúng sẽ có động lực 
hơn để ngồi vào bàn và hoàn thành việc 
chúng nên hoàn thành. Do đó, thay vì 
nói với trẻ “đi học đi”, tốt hơn là bạn nên 
nói với trẻ theo cách khác, “Con có thể 
nghỉ 10 phút nếu con làm toán 40 phút.”

3. Tập thể dục liên tục: duy trì
sức khỏe cũng có thể tăng hiệu 
quả học tập
Nhiều nghiên cứu của Hoa Kỳ đã chỉ 
ra rằng tập thể dục tạo ra ba chất dẫn 
truyền thần kinh: dopamine (chất tạo 
tâm trạng tích cực), serotonin (cải thiện 
trí nhớ) và norepinephrine (cải thiện sự 
tập trung), giúp ích rất nhiều cho hiệu 
quả học tập. Đặc biệt, cha mẹ có thể lên 
kế hoạch tập thể dục trong thời gian 
biểu, hoặc khuyến khích con cái đi dạo, 
chạy bộ, hoặc thậm chí chơi bóng với 
con trong thời gian nghỉ ngơi. Nếu thời 
gian eo hẹp, bạn có thể đạt được hiệu 
quả tương tự bằng cách chơi bật nhảy 
hoặc nhảy dây tại nhà cùng con.

4. Liên hệ thực tế: thoát khỏi sách 
giáo khoa
Việc học đôi khi có vẻ nhàm chán trên 
lý thuyết, nhưng nếu biết kết hợp và 
áp dụng vào thực tế cuộc sống, thì nó 
không chỉ giúp trẻ tăng hứng thú học 
tập mà còn giúp trẻ đào sâu và mở rộng 
trí nhớ và hiểu biết. Đối với các môn 
học như lịch sử, địa lý, phụ huynh có 
thể đưa con đi tham quan thực tế các 
danh lam thắng cảnh hoặc xem các 
kênh địa lý thế giới; các môn học liên 
quan đến khoa học thường có thể được 
chứng minh trong cuộc sống như phản 
ứng điện từ, quy luật thay đổi của mặt 
trăng; Môn học ngữ văn có thể thay 
sách giáo khoa bằng tiểu thuyết kinh 
điển, thơ và văn xuôi, hoặc xem phim 
tài liệu của các danh nhân văn học, v.v. 
Hãy để việc học trở thành một phần 
của cuộc sống hàng ngày, và nó cũng 
có thể trở thành niềm vui cho cả cha 
mẹ lẫn con cái.

5. Hệ thống khen thưởng:
xây dựng lòng tự tin và cảm giác 
hoàn thành
Nhiều giáo viên sẽ thực hiện một 
hệ thống khen thưởng trong lớp, và 
phụ huynh cũng có thể làm như vậy; 
chẳng hạn như làm bài tập, làm việc 
nhà, hạnh kiểm tốt trong ngày, v.v. có 
thể được một điểm, và mười điểm có 

thể đổi lấy phần thưởng. Điều quan 
trọng nhất là phải biết trẻ muốn phần 
thưởng gì và món quà gì sẽ thúc đẩy 
trẻ. Những đứa trẻ khác nhau có sở 
thích khác nhau, vì vậy bạn có thể để 
chúng quyết định loại phần thưởng 
nào chúng muốn; chẳng hạn như xem 
một bộ phim sau bữa ăn, đến cửa hàng 
tạp hóa để mua một túi bánh quy, v.v. 
Cố gắng không thưởng cho trẻ bằng 
những thứ hữu hình mua được và 
đừng để trẻ quen với việc thỏa mãn 
bản thân bằng những thứ vật chất.

6. Việc sử dụng các sản phẩm 3C: 
vừa phải nhưng cân bằng
- 3C (máy vi tính, phương tiện liên lạc, 
và sản phẩm điện tử gia dụng)

Sống trong thế hệ 3C, giải trí hàng 
ngày của trẻ em hầu như đều có được 
từ điện thoại di động, máy tính bảng, 
máy vi tính. Học viện Nhi khoa Hoa 
Kỳ (AAP) khuyến cáo các bậc cha mẹ 
nên chủ động chọn các trò chơi di động 
hoặc các ứng dụng khác có chất lượng 
cao và an toàn cho con em mình, tránh 
để trẻ tìm kiếm hoặc tải game từ các 
trang web không rõ nguồn gốc. Ngoài 
ra, bạn cũng có thể cùng con sử dụng 
các sản phẩm của 3C như xem album 
cùng nhau, một mặt giúp cha mẹ và 
con cái vui chơi, mặt khác giúp trẻ rèn 
luyện khả năng phân biệt ưu nhược 
điểm của thông tin Internet. Ngày nay, 
khi dịch bệnh nghiêm trọng, trẻ em có 
thể giao tiếp với các bạn cùng lớp và 
giáo viên trong trường thông qua phần 
mềm xã hội; điều này có thể giảm bớt 
sự cô đơn và cũng là một trong những 
cách quan trọng để trẻ em duy trì sức 
khỏe thể chất và tinh thần.

 7. Giữ liên lạc với giáo viên
Mặc dù con học trực tuyến ở nhà nhưng 
không phải phụ huynh hoàn toàn đơn 
độc mà có thể liên hệ với giáo viên 
nhiều hơn, tìm hiểu tình hình học của 
con ở trường thông qua giáo viên để 
điều chỉnh thời gian biểu ở nhà. Và nếu 
gặp bất cứ vướng mắc nào trong quá 
trình giảng dạy, bạn cũng nên liên hệ 
với giáo viên bất cứ lúc nào để đạt kết 
quả tốt nhất khi học tại nhà.

8. Cảm xúc và thái độ của cha mẹ
Trẻ có thể không hiểu được lời nói 
hoặc ý kiến, nhưng cảm nhận được 
cảm xúc là một khả năng bẩm sinh. 
Thái độ của cha mẹ rất quan trọng đối 
với trẻ. Những lời động viên đơn giản 
có thể khiến trẻ cảm thấy vui; ngược 
lại, cau mày, những tiếng thở dài ngắt 
quãng, hoặc thiếu kiên nhẫn sẽ khiến 
trẻ cảm thấy tồi tệ. Do dịch bệnh, các 
thành viên trong gia đ ình dành thời 
gian cho nhau lâu hơn trước đây, vai 
trò “giám sát” cũng sẽ tạo ra sự đối lập 
vô hình giữa cha mẹ và con cái. Cha 
mẹ nên làm chủ cảm xúc của mình 
cẩn thận hơn, dành vài chục giây, hít 
thở sâu khi nhận ra rằng mình sắp nổi 
giận, và nghĩ về mục đích mà mình 
muốn đạt được. Nếu trẻ chống lại việc 
học, hãy bình tĩnh và trao đổi với trẻ 
để hiểu tại sao trẻ chống lại; hoặc để 
trẻ làm việc khác trước và đối xử với 
trẻ một cách kiên nhẫn. Chỉ cần cha 
mẹ làm chủ được cảm xúc của mình 
thì nhất định sẽ tạo ra được kết quả 
đôi bên cùng có lợi.

Thủy Châu biên dịch
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Biểu tượng
mặt trời bạn chọn
có thể tiết lộ tính 
cách của bạn

Trẻ em học tập chăm chỉ, phần thưởng có thể 
tạo sự tự tin và cảm giác được tôn vinh.

Cha mẹ cần học hỏi cách ứng phó với những 
vấn đề sức khỏe tâm lý của con trẻ, để kịp 
dạy con trẻ cách ứng phó với áp lực học tập 
cực đoan.

Nếu trẻ biết chính xác khi nào mình có thể nghỉ ngơi, chúng sẽ có động lực hơn để ngồi vào bàn và hoàn thành việc chúng 
nên hoàn thành. 

Không gian học 
tập cố định, dù 
là bàn học, thì 

khi ngồi xuống 
cần chuẩn bị tâm 

lý để đọc sách.
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Ngày 27/9, có ít nhất 16 quân 
nhân và một số thường dân đã 
thiệt mạng trong các cuộc đụng 
độ dữ dội nhất giữa Armenia và 
Azerbaijan kể từ năm 2016, làm 
dấy lên lo ngại về sự ổn định 
ở Nam Caucasus – một hành 
lang dành cho các đường ống 
dẫn dầu và khí đốt đến các thị 
trường trên thế giới.

Từng xảy ra chiến tranh 
vào những năm 1990, các cuộc 
đụng độ giữa hai nước cộng hòa 
thuộc Liên Xô cũ là đợt bùng 
phát mới nhất của cuộc xung 
đột kéo dài về khu vực tranh 
chấp Nagorno–Karabakh, nằm 
trong Azerbaijan nhưng do 
người Armenia kiểm soát.

Chính quyền vùng Nagorno–
Karabakh cho biết 16 quân 
nhân của họ đã thiệt mạng và 
hơn 100 người bị thương sau 
khi Azerbaijan tiến hành một 
cuộc tấn công bằng không quân 
và pháo binh vào sáng sớm 
ngày 27/9. Armenia và vùng 
Nagorno–Karabakh đã tuyên 
bố thiết quân luật và huy động 
nam giới nhập ngũ.

Azerbaijan cũng tuyên bố 
thiết quân luật, còn cho biết lực 
lượng của họ đã đáp trả các cuộc 
pháo kích của Armenia và đã 
giành quyền kiểm soát 7 ngôi 
làng, nhưng vùng Nagorno–
Karabakh đã bác bỏ điều này. Văn 
phòng công tố của Azerbaijan 
thông báo rằng pháo kích của 
Armenia đã khiến 5 thành viên 
trong một gia đình thiệt mạng.

Các cuộc đụng độ đã thúc 
đẩy một làn sóng ngoại giao 
nhằm ngăn chặn sự bùng phát 
mới của cuộc xung đột kéo dài 
hàng thập kỷ – giữa Armenia 
với đa số dân theo Cơ Đốc giáo 
và Azerbaijan với người dân chủ 
yếu theo đạo Hồi. Trong khi đó, 
Nga kêu gọi ngừng bắn ngay lập 
tức, còn một cường quốc khác 
trong khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ thì 
tuyên bố sẽ ủng hộ Azerbaijan.

Các đường ống vận chuyển 
dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng 
Caspian từ Azerbaijan đến các 
nước khác trên thế giới, sẽ đi 

qua khu vực gần vùng Nagorno–
Karabakh. Trước đó, vào tháng 
7/2020, Armenia cũng cảnh báo 
về những rủi ro an ninh ở Nam 
Caucasus, sau khi Azerbaijan 
đe dọa tấn công nhà máy điện 
hạt nhân của Armenia, như một 
đòn trả đũa có thể xảy ra.

Vùng Nagorno–Karabakh 
đã tách khỏi Azerbaijan sau 
khi nổ ra một cuộc xung đột, 
vào thời điểm Liên Xô sụp đổ 
vào năm 1991.

Sau khi hàng nghìn người 
thiệt mạng và nhiều người khác 
phải di dời, một lệnh ngừng bắn 
đã được thỏa thuận vào năm 
1994. Tuy nhiên, Azerbaijan 
và Armenia thường xuyên 
cáo buộc lẫn nhau về các cuộc 
tấn công xung quanh vùng 
Nagorno–Karabakh và dọc biên 
giới Azerbaijan và Armenia.

Ngoại giao quốc tế
Armenia cho biết các lực 
lượng của Azerbaijan đã tấn 
công các mục tiêu dân sự bao 
gồm Stepanakert, thủ phủ của 

Nagorno–Karabakh, và thề sẽ 
có “phản ứng tương xứng”.

Ông Nikol Pashinyan, Thủ 
tướng của Armenia, đã viết 
trên Twitter, “Chúng tôi sẽ luôn 

mạnh mẽ bên cạnh quân đội 
của mình, để bảo vệ đất mẹ của 
chúng tôi trước cuộc xâm lược 
của Azerbaijan.”

Về phía Azerbaijan, nước 
này đã bác bỏ tuyên bố của 
Bộ Quốc phòng Armenia nói 
rằng máy bay trực thăng và xe 
thiết giáp của Azerbaijan đã bị 
phá hủy, đồng thời cáo buộc 
các lực lượng Armenia tiến 
hành các cuộc tấn công “cố ý 
và nhắm mục tiêu” dọc theo 
chiến tuyến.

Trong một bài phát biểu 
trước quốc gia, ông Ilham Aliyev, 
Tổng thống của Azerbaijan 
tuyên bố, “Chúng tôi sẽ bảo vệ 
lãnh thổ của mình, mục đích của 
chúng tôi là đúng đắn!”

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang 
bàn thảo với các thành viên của 
nhóm Minsk, nhóm hòa giải 
giữa Armenia và Azerbaijan. 
Nga, Pháp, và Hoa Kỳ là đồng 
chủ tịch.

Tổng thống Nga Vladimir 
Putin đã nói chuyện qua điện 
thoại với ông Pashinyan, Thủ 
tướng Armenia, nhưng không 
có thông tin chi tiết về cuộc trò 
chuyện. Còn ông Tayyip Erdo-
gan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã 
nói chuyện với ông Aliyev, Tổng 
thống của Azerbaijan.

Ông Erdogan đã hứa hẹn sẽ 
ủng hộ đồng minh truyền thống 
Azerbaijan và nói Armenia là 
“mối đe dọa lớn nhất đối với 
hòa bình trong khu vực”, đồng 
thời kêu gọi “toàn thế giới hãy 
sát cánh cùng Azerbaijan trong 
cuộc chiến chống lại sự xâm 
lược và sự tàn ác này”.

Đáp trả, ông Pashinyan kêu 
gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo 
Thổ Nhĩ Kỳ không can dự vào 
cuộc xung đột.

Pháp cũng kêu gọi các bên 
chấm dứt các hành vi thù địch, 
và Giáo hoàng Francis kêu gọi 2 
nước giải quyết những bất đồng 
thông qua các cuộc đàm phán.

Liên minh châu Âu cùng Tổ 
chức An ninh và Hợp tác châu  
Âu (OSCE) cũng đã thúc giục cả 2 
bên ngừng các hành động quân 
sự và quay trở lại đàm phán.

Có ít nhất 200 người đã thiệt 
mạng trong cuộc xung đột giữa 
Armenia và Azerbaijan trong 
tháng 4/2016, và ít nhất 16 người 
đã thiệt mạng trong các cuộc 
đụng độ trong tháng 7/2020.

 
Từ Huệ biên dịch

màu da của người dùng. Phần 
chi này tạo cảm giác như da, các 
ngón tay có thể co lại như bàn tay 
của con người. Nó thậm chí còn 
có các đường gân, nếp nhăn, và 
móng tay có thể được sơn.

Một trong những khía cạnh nổi 
bật của TrueLimb là người mua 
có thể đặt hàng mà không cần gặp 
trực tiếp để đo kích cỡ. Unlimited 
Tomorrow sẽ gửi cho khách hàng 
một máy quét 3D dùng để đo tay 
chân của họ. Chỉ trong vài tuần, 
họ sẽ nhận được một số bộ phận 
đúng số đo để thử nghiệm trước 
khi đặt sản phẩm cuối.

Đối với những người dùng như 
Natasha Castrejon, ước mơ đã trở 
thành sự thật. Câu chuyện của một 
cô bé 9 tuổi đã nổi bật trên website 
của Unlimited Tomorrow, kể rằng 
cô bé tìm đến TrueLimb để giúp 
cô theo đuổi niềm đam mê với vio-
lin và thể dục dụng cụ theo phong 
cách Chiến binh Ninja.

“Thật khó tìm được từ ngữ có 
thể diễn tả được cảm xúc này” 

- LaChappelle nói. “Tôi đã vô 
cùng xúc động chứng kiến ai đó 
lần đầu tiên sử dụng thiết bị của 
mình. Phản ứng của cha mẹ họ 
cũng làm tôi rất bất ngờ, và chính 
điều đó đã cho tôi động lực mạnh 
mẽ để tiếp tục công việc. Bây giờ, 
tôi đã chứng kiến khoảnh khắc 
đó rất, rất nhiều lần, và tôi vẫn 
không thể ngừng xúc động”.

LaChappelle cho biết, nhiều 
người mất tay hoặc chân không 
dùng chi giả vì các tiện ích mang 
lại còn hạn chế và giá thành cao. 
Do đó điều rất quan trọng đối với 
anh là việc tạo ra chi giả có tính 
năng cao và giá thành hợp lý. 

Giá thành của TrueLimb là 
8,000 USD, chỉ là một phần nhỏ 
so với giá của đa số các sản phẩm 
chi giả khác. Ngoài ra TrueLimb 
còn có chương trình giảm nửa 
giá cho một TrueLimb mới khi 
chi cũ không còn vừa vặn nữa (trẻ 
em lớn lên).

Anh Đặng biên dịch

WIRE SERVICE  

Mười năm trước, khi 
còn ở độ tuổi thiếu 
niên, Easton LaChap-
pelle đã xem những 

video trên YouTube về cách lắp ráp 
cánh tay robot bằng LEGO trong 
phòng của mình ở Colorado.

Hiện giờ, LaChappelle 24 tuổi, 
là nhà sáng lập của Unlimited 
Tomorrow, một công ty thiết kế 
các tay giả giá rẻ tạo mẫu bằng 
công nghệ 3D, có thể điều khiển 
bằng ý niệm.

LaChappelle nói rằng một 
cuộc gặp gỡ tình cờ năm lớp 8 đã 
đưa anh đến với con đường khởi 
nghiệp. Tại một hội chợ khoa học, 
anh gặp một cô bé 7 tuổi, người 
mang cánh tay giả trị giá 80,000 
USD mà như anh miêu tả là “cổ 
xưa” và giúp ích cho cô bé rất ít.

LaChappelle kể lại với CNN: 
“Tôi đã sững sờ khi biết giá tiền, 
đặc biệt khi nhận ra rằng trong 
thời gian rất ngắn, cánh tay giả đó 
sẽ không còn vừa với cô nữa, vì cô 
bé đang lớn”.

“Tôi không thể tin rằng đó là sản 
phẩm tốt nhất cô bé có thể có, và 
khi đó tôi quyết định tìm cách tạo ra 
một sản phẩm có thể đem lại sự tiện 
lợi cho các hoạt động cần thiết”.

Anh cho biết, “Một cánh tay giả 
phải có khả năng giúp một người 
hoàn thành các công việc hàng 
ngày, như ăn uống bằng muỗng 
nĩa hay thắt dây giày". Anh nói 
thêm rằng nó còn phải đem đến 
“giá trị tinh thần” nữa, ý nói đến 
tầm quan trọng về mặt thẩm mỹ 
của thiết bị.

Không lâu sau đó, sự quan 
tâm của LaChappelle dành cho 
robot và chân tay giả chuyển từ 
sở thích thành đam mê, và cuối 
cùng là sứ mệnh.

Trong thời trung học, anh tìm 
tòi học hỏi tất cả những gì có thể 
về công nghệ, và anh đã thiết kế 
một cánh tay robot giả ở tuổi 17. 

Sản phẩm này đã đưa anh đến Hội 
chợ khoa học của Tòa Bạch Ốc. 

Unlimited Tomorrow
Sau khi tốt nghiệp trung học, 
LaChappelle quá bận rộn với sứ 
mệnh của mình nên không ghi 
danh vào đại học. Thay vào đó, anh 
cho ra mắt Unlimited Tomorrow –  
nơi anh phát triển sản phẩm chủ 
lực là TrueLimb (Tứ chi thật). 

Một cánh tay giả, trông và sờ y 
như thật, sử dụng cảm biến để đọc 
các cơ ở độ phân giải cao và có thể 
điều khiển được bằng ý niệm.

“Thiết bị của chúng tôi được 
điều khiển bằng cách sử dụng các 
cơ của các tay chân còn lại. Một số 
bộ phận của chúng tôi có thể có 
hơn 20 cảm biến cơ bên trong. Hệ 
điều khiển được xây dựng quanh 
bộ não là bộ xử lý chính thay vì 
cố gắng mô phỏng và tạo các giả 
định” -  LaChappelle cho biết. 

“Sau khi luyện tập đầy đủ, bạn 
bắt đầu tập trung vào chuyển 
động của cánh tay thay vì chuyển 
động của các cơ… chúng tôi giải 
mã ý định của người dùng và 
chuyển các mã đó thành sự vận 
động của bàn tay”.

Tứ chi robot được thiết kế phù 
hợp với hình dáng, kích thước hay 

WIRE SERVICE

Các giáo viên trên khắp Hoa Kỳ 
đang chuẩn bị chào đón học 
sinh trở lại lớp học. Tuy nhiên 
trong tình hình các ca nhiễm 

virus Trung Cộng gia tăng, nhiều người 
lo lắng rằng sự phấn khởi của trẻ nhỏ sẽ 
nhanh chóng chuyển thành sợ hãi.

Đó là lý do tại sao hai giáo viên lớp 
một ở DeLand, Florida quyết định biến 
bàn học của họ thành những chiếc xe 
Jeep nhỏ với mong muốn giúp việc giãn 
cách xã hội trở nên ít đáng sợ hơn cho 
các học sinh.

“Trường học của chúng tôi đã cung 
cấp những tấm chắn cho 3 mặt bằng 
kính, mà chúng tôi cảm thấy có thể 
gây căng thẳng cho những đứa trẻ. Vì 
vậy, chúng tôi đã thiết kế và biến thành 
những chiếc xe Jeep nhỏ” - Martin nói 
với CNN.

“Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt 
ngắn và đã đưa ‘chìa khóa xe’ cho từng 
cháu. Sau đó nói với các cháu rằng giống 
như trong xe hơi, các cháu phải luôn ở 
trong xe, và đeo khẩu trang khi ra ngoài 
để phòng khi gặp môi trường có hại. 
Chúng tôi đang dùng khái niệm này để 
biến việc giãn cách xã hội trở nên vui và 
thân thiện với trẻ em hơn” - cô nói thêm.

Ý tưởng này được truyền cảm hứng 
từ một giáo viên mẫu giáo ở Texas 
– người đã đăng một bức ảnh lên 
Instagram cho thấy các bàn học trong 
lớp cô đều được biến thành xe Jeep. 
Các giáo viên cho biết, nhiều học sinh 
nói rằng các cháu rất nóng lòng chờ đợi 
được lấy bàn để lái thử.

Sự hợp tác của Dovi và Martin đến 

một cách tự nhiên; không chỉ lớp học 
của họ ở kế nhau, mà họ còn thường 
dùng chung giáo án và vật liệu học tập.

“Trường St. Barnabas Episcopal 
thật may mắn khi có những giáo viên 
phối hợp với nhau và những giáo viên 
có óc sáng tạo như vậy” - hiệu trưởng 
Paul Garcia nói với CNN. “Tôi thực 
sự rất vui khi nghe về ý tưởng trang 
trí bàn học của học sinh lớp 1 thành 
xe Jeep. Đây là một trong rất nhiều ví 
dụ mà đội ngũ giáo viên chúng tôi tìm 

kiếm, và chúng tôi luôn tìm cách tạo 
cho học sinh môi trường học tập vui vẻ 
và hòa nhập, đặc biệt trong giai đoạn 
khó khăn này.”

Nhà trường đã trả tiền cho các tấm 
chắn kính nhưng cũng sẽ hoàn lại cho 
giáo viên 200 USD cho các chi phí khác 
trong việc biến bàn học thành xe Jeep.

Mặc dù đại dịch đã làm cho việc dạy 
và học trở nên khác biệt – không còn các 
dự án theo nhóm, xếp hàng vòng tròn 
trên sân, hay chơi gần nhau nữa. Các 

giáo viên cho biết họ sẵn sàng đón chờ 
bất cứ điều gì xảy ra.

“Tất cả chúng tôi đều có một chút 
hồi hộp khi trở lại trường học. Đúng 
là khác biệt 100% so với những gì đã 
xảy ra trong suốt 20 năm giảng dạy của 
tôi” - Martin nói. “Nhưng mục tiêu của 
chúng tôi là làm cho các học sinh vui 
vẻ. Điều đó sẽ giúp các cháu thích nghi 
với điều kiện mới.”

Tran Vo biên dịch

Sáng kiến biến bàn học sinh thành ‘xe Jeep’
để giảm bớt nỗi sợ giãn cách xã hội 

Một cánh tay 
giả, trông và sờ 
y như thật, sử 
dụng cảm biến 
để đọc các cơ 
ở độ phân giải 
cao và có thể 
điều khiển được 
bằng ý niệm.

Doanh nhân trẻ sáng tạo
tay chân giả điều khiển bằng trí não

COURTESY OF UNLIMITED TOMORROW

COURTESY OF PATRICIA DOVI

COURTESY OF UNLIMITED TOMORROW

Natasha Castrejon, 9 tuổi, 
sử dụng TrueLimb để giúp 
cô trong các hoạt động.

Patricia Dovi, 
35 tuổi và 
Kim Martin, 
51 tuổi, của  
St. Barnabas 
đã dành một 
tuần để thiết 
kế lại bàn 
làm việc, có 
lốp xe bằng 
giấy xây dựng, 
đèn pha và 
biển số xe.

Easton LaChappelle 
là nhà sáng lập của 
Unlimited Tomorrow, 
một công ty thiết kế 
các chi giả đo 3D chi 
phí thấp, có thể hoạt 
động bằng ý niệm. 

LILY ZHOU  |  THE EPOCH TIMES 

Hôm 25/9, Anh Quốc đã chỉ 
trích Trung Cộng lạm dụng 
nhân quyền và tự do ở Hồng 
Kông và Tân Cương, đồng thời 
gây áp lực buộc chế độ này phải 
cho phép Liên Hiệp Quốc được 
tự do tiếp cận Tân Cương.

Ông Tariq Ahmad, Bộ 
trưởng Anh Quốc về Liên Hiệp 
Quốc và Nhân Quyền, đã có bài 
phát biểu trước Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 
25/9, trong đó nhấn mạnh tới 
“tình hình nghiêm trọng ở 
Trung Quốc”.

Ông kêu gọi Trung Cộng 
“tuân thủ các quyền và tự do 
trong Tuyên bố chung Trung–
Anh, tôn trọng sự độc lập của cơ 
quan tư pháp Hồng Kông, cho 
phép tự do tiếp cận Tân Cương 
và thả tất cả những người bị 
giam giữ tùy tiện”.

Hồng Kông
Ông Ahmad nói với Hội đồng 
rằng Luật An ninh Quốc gia áp 
đặt lên Hồng Kông là “vi phạm 
nghiêm trọng Tuyên bố chung 
Trung–Anh được ràng buộc về 
mặt pháp lý”, vi phạm quyền tự 
trị của Hồng Kông và đe dọa các 
quyền và tự do. Luật An ninh 
này “đang được thực thi với 
mục đích rõ ràng để loại bỏ bất 
đồng chính kiến”.

Ông Ahmad cho biết, “Luật 

này cho phép truy tố một số vụ 
án nhất định ở Trung Quốc đại 
lục, một cơ quan tài phán nơi 
các bị cáo thường bị giam giữ 
trong thời gian dài mà không 
buộc tội hoặc không được tiếp 
cận với luật sư, và nơi chúng tôi 
có nhiều mối lo ngại về độc lập 
tư pháp, thủ tục tố tụng và có 
các báo cáo về tra tấn.”

Luật An ninh Quốc gia, có 
hiệu lực từ ngày 1/7, cho phép 
Trung Cộng toàn quyền nhắm 
tới các cá nhân có bất kỳ hành 
động ly khai, lật đổ, khủng bố 
hoặc cấu kết với các thế lực 
nước ngoài. Các hành vi phạm 
tội có thể chịu hình phạt tối đa 
là tù chung thân.

Trong số những người bị bắt 
giữ theo luật hà khắc này có Chu 
Đình (Agnes Chow), nhà hoạt 
động ủng hộ dân chủ nổi tiếng; 
Jimmy Lai, ông trùm truyền 
thông ở Hồng Kông; Wilson Li, 
nhà báo tự do làm việc cho ITV 
News của Anh; và Samuel Chu, 
nhà hoạt động ủng hộ dân chủ 
mang quốc tịch Hoa Kỳ.

Công dân nước ngoài gặp 
rủi ro theo Luật an ninh 
quốc gia
Vào ngày 30/6, các công dân 
Đức ở Hồng Kông đã nhận được 
cảnh báo từ Văn phòng Đối 
ngoại Liên bang rằng họ nên 
thận trọng khi đưa ra các tuyên 
bố chính trị, vì “không thể loại 

trừ hoàn toàn” khả năng công 
dân Đức ở Hồng Kông sẽ không 
bị áp dụng các biện pháp trừng 
phạt theo luật mới.

Ngoài ra, Văn phòng cho 
biết “những hành vi do người 
nước ngoài thực hiện bên 
ngoài lãnh thổ Hồng Kông 
cũng nằm trong phạm vi của 
luật này”. Điều này có nghĩa là, 
chẳng hạn một người chỉ trích 
công khai cách hành xử của 
Trung Cộng ở Đức có thể dẫn 
đến hậu quả pháp lý sau này 
nếu người đó tới Hồng Kông. 

Văn phòng cũng cảnh báo: 
“Hãy đặc biệt thận trọng và lưu 
ý rằng các tuyên bố chính trị, 
bao gồm cả những tuyên bố 
trên mạng xã hội, có thể bị coi là 
có liên quan.” 

Một nhân chứng chuyên gia, 
vào ngày 17/8, đã nói với Ủy ban 
Canada–Trung Quốc của Quốc 
hội Canada rằng tất cả người 
dân Canada đều gặp rủi ro 
trước luật mở rộng này.

Ông nói với ủy ban: “Các 
công dân Canada có quan hệ 
với Hồng Kông phải xem liệu 
những gì họ nói ở Canada có 
được sử dụng để chống lại họ 
trong trường hợp họ đặt chân 
lên một máy bay có đăng bạ ở 
Hồng Kông hay không.”

Vào ngày 15/9, Hoa Kỳ đã đưa 
ra một cảnh báo khuyên người 
dân không nên đến Trung Quốc 
và Hồng Kông, với lý do có nguy 

cơ “bị giam giữ tùy tiện” và “thi 
hành luật pháp địa phương một 
cách tùy tiện”.

Tân Cương
Ông Ahmad cũng nhấn mạnh 
tại cuộc họp của Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hiệp Quốc về “các vi 
phạm nhân quyền có hệ thống” 
ở Tân Cương.

Ông nói, “Văn hóa và tôn 
giáo bị hạn chế nghiêm trọng, 
và đã có các báo cáo đáng tin 
cậy về lao động cưỡng bức và 
kiểm soát sinh sản cưỡng bức. 
Thật đáng kinh ngạc, có tới 1.8 
triệu người đã bị giam giữ mà 
không cần xét xử.”

Các quan chức Trung Cộng 
đã nhiều lần bác bỏ các cáo 
buộc diệt chủng, cưỡng bức 

triệt sản, và giam giữ hàng loạt 
gần 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ 
ở Tân Cương, cho rằng các cáo 
buộc này là bịa đặt bởi các lực 
lượng chống Trung Quốc.

Một báo cáo gần đây chỉ ra 
các trung tâm huấn luyện kiểu 
quân đội hiện được xây dựng ở 
Tây Tạng, gợi nhớ đến hệ thống 
đã được sử dụng ở Tân Cương.

Ông Ahmad cho biết Anh 
Quốc vẫn “lo ngại sâu sắc” về 
áp lực đối với tự do báo chí trên 
khắp Trung Quốc.

Bài báo này có sự đóng góp của 
Bowen Xiao, The Associated 
Press, và Reinhard Werner từ The 
Epoch Times ấn bản tiếng Đức.

Chân Như biên dịch

Đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan,
ít nhất 16 người thiệt mạng

Anh Quốc chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông và Tân Cương
ANDREW KELLY/REUTERS

DEFENSE MINISTRY OF ARMENIA/HANDOUT VIA REUTERS

Ảnh từ một video do Bộ Quốc phòng Armenia công bố hôm 27/9/2020 cho thấy những gì được cho là những xe bọc thép của Azerbaijan; một trong 
số đó đã bị phá hủy bởi lực lượng vũ trang Armenia ở khu vực tranh chấp Nagorno–Karabakh.

Các thanh niên tham dự cuộc tuyển quân tình nguyện ở Yerevan, Armenia, vào ngày 27/9/2020, sau khi chính quyền Armenia tuyên bố thiết quân 
luật và huy động nam giới nhập ngũ, do cuộc đụng độ với Azerbaijan trong khu vực tranh chấp Nagorno– Karabakh.

Một thành viên quân chủng Azerbaijan lái một chiếc xe thiết giáp và vẫy chào những người tụ tập 
bên đường ở Baku, Azerbaijan, vào ngày 27/9/2020.

AZIZ KARIMOV/REUTERS

MELIK BAGHDASARYAN/PHOTOLURE VIA REUTERS

Ông Tariq Mahmood Ahmad, Quốc vụ khanh phụ trách Khối thịnh vượng chung và Liên Hiệp Quốc 
của Văn phòng Đối ngoại và Khối thịnh vượng chung trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp 
Quốc, tại  New York, vào ngày 29/8/2018.
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Một tổ chức nghiên cứu của Úc 
đã phát hiện rằng Trung Quốc 
dường như đang mở rộng mạng 
lưới các trung tâm giam giữ bí 
mật tại Tân Cương với nhiều cơ 
sở giống như nhà tù. Tân Cương 
là nơi tập trung phần lớn dân 
tộc thiểu số Hồi giáo bị nhắm 
tới trong một chiến dịch cưỡng 
bức đồng hóa [của Trung Cộng]. 

Căn cứ vào các hình ảnh vệ 
tinh và các hồ sơ thầu xây dựng 
chính thức, Viện Chính sách 
Chiến lược Úc đã lập dựng sơ 
đồ của hơn 380 cơ sở giam giữ 
bị nghi ngờ ở khu vực vùng Tây 
Bắc hẻo lánh của Trung Quốc, 
trong đó đáng chú ý là hình ảnh 
các trại giam, trại tạm giam và 
nhà tù được xây mới hoặc mở 
rộng kể từ năm 2017.

Bản báo cáo được xây dựng 
dựa trên bằng chứng cho thấy 
Trung Quốc đã thay đổi chính 
sách từ giam giữ người Duy 
Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số 
theo đạo Hồi khác trong các tòa 
nhà công cộng tạm bợ sang xây 
dựng các cơ sở giam giữ hàng 
loạt lâu dài.

Điều này xảy ra bất chấp việc 
hãng thông tấn nhà nước Trung 
Cộng Tân Hoa Xã đưa tin vào 
cuối năm ngoái rằng “các học 
viên” đã tham gia “các trung 
tâm giáo dục và đào tạo nghề” 
để xóa bỏ sự mông muội và “tất 
cả bọn họ đều tốt nghiệp”.

Ông Shohrat Zakir, người 

đứng đầu chính quyền địa 
phương nói rằng báo chí nước 
ngoài đưa tin về 1 triệu hoặc 
2 triệu người theo học tại các 
trung tâm này là bịa đặt, mặc 
dù ông ấy không cung cấp bất 
kỳ số liệu nào để chứng minh.

Hôm 25/9, phát ngôn viên 
Bộ Ngoại giao Trung Cộng, ông 
Uông Văn Bân, đã bác bỏ báo 
cáo của Úc, và nói rằng viện 
nghiên cứu của Úc “không có 
uy tín về học thuật”.

Trích dẫn từ các bản tin của 
các hãng truyền thông và các 
cuộc điều tra của người dùng 
internet, ông Uông cho biết một 
trong những địa điểm trong báo 
cáo đã được xác định là một khu 
sản xuất điện tử và một địa điểm 
khác là một khu dân cư phức 
hợp năm sao.

“Vì vậy, chúng tôi cũng hy 
vọng rằng tất cả các tổ chức có 
thể phân biệt sự thật từ những 
lời giả dối và cùng nhau chống 
lại những khẳng định vô lý như 
vậy do các tổ chức chống Trung 
Quốc tạo ra,” ông Uông nói.

Phần lớn người thiểu số Hồi 
giáo ở khu vực Tân Cương đã 
bị nhốt trong các trại như một 
phần của chiến dịch đồng hóa 
của Trung Cộng. Chiến dịch này 
được phát động nhằm trừng phạt 
một số cuộc đấu tranh bạo lực của 
người dân địa phương chống lại 
sự cai trị của Trung Quốc trong 
vài thập kỷ vừa qua. Mặc dù các 
quan chức mô tả các trại này 
là các cơ sở “giống như trường 

nội trú” nhằm cung cấp đào tạo 
nghề miễn phí, nhưng những 
người từng bị giam giữ trước đây 
cho biết họ là nạn nhân của sự 
ngược đãi, giáo huấn chính trị, 
đánh đập, và đôi khi bị tra tấn về 
tâm lý lẫn thể chất.

Theo một cuộc điều tra của 
Associated Press (AP), Bắc 
Kinh đã buộc người Duy Ngô 
Nhĩ phải triệt sản và phá thai 
theo hướng đồng hóa, và trong 
những tháng gần đây, họ đã ra 
lệnh cho người dân uống các 
loại thuốc Trung Y để phòng 
ngừa virus Trung Cộng.

Nhà nghiên cứu của Viện 
Chính sách Chiến lược Úc, ông 
Nathan Ruser, đã viết trong 
báo cáo được công bố vào cuối 
ngày 24/9 rằng, “Bằng chứng 
có sẵn cho thấy nhiều người bị 
giam giữ trái phép trong mạng 
lưới “cải tạo” rộng lớn của Tân 
Cương hiện đang bị buộc tội 
chính thức và bị nhốt trong các 
cơ sở có mức độ an ninh cao 
hơn, bao gồm cả các nhà tù mới 
xây dựng hoặc được mở rộng, 
hoặc bị đưa đến các khu nhà 
máy có tường bao quanh để 
cưỡng chế lao động.”

Báo cáo cho biết, có ít nhất 
61 khu giam giữ đã được xây 
mới và mở rộng trong năm nay 
tính đến tháng 7/2020. Trong số 
này có ít nhất 14 cơ sở vẫn đang 
được xây dựng.

“Trong số này, khoảng 50% là 
các cơ sở có mức độ an ninh cao 
hơn, để sau đó có thể chuyển đổi 

mục đích sử dụng: từ các ‘trung 
tâm cải tạo’ có mức độ an ninh 
thấp hơn thành các cơ sở kiểu 
nhà tù với mức độ an ninh cao 
hơn,” ông Ruser viết.

Báo cáo cho biết ít nhất 70 cơ 
sở dường như có an ninh kém 
hơn do bị dỡ bỏ hàng rào nội bộ 
hoặc các bức tường bao quanh.

Trong số này có 8 trại có dấu 
hiệu ngừng hoạt động và có thể 
đã bị đóng cửa. Trong số các trại 

bị dỡ bỏ cơ sở hạ tầng an ninh, 
90% là các cơ sở có mức độ an 
ninh thấp hơn, báo cáo cho biết.

Phát hiện của Viện nghiên 
cứu Úc phù hợp với các cuộc 
phỏng vấn của hãng thông tấn 
AP với hàng chục người từng bị 
giam giữ và người thân của họ 
tiết lộ rằng nhiều người trong 
trại đã bị kết án trong các phiên 
tòa bí mật, những phiên xử phi 
pháp, và bị chuyển đến các nhà 
tù có mức độ an ninh cao vì 
những lý do như tiếp xúc với 
người nước ngoài, có quá nhiều 
con, và theo đạo Hồi. Những 
người khác được coi là ít rủi ro 
hơn, như phụ nữ hoặc người già, 
đã bị chuyển sang hình thức 
quản thúc tại gia hoặc lao động 
cưỡng bức trong các nhà máy.

  
Chân Như biên dịch

TÔN VÂN  |  CHINESE EPOCH TIMES 

Sau Nội Mông, vài ngày trước 
dịch hạch cũng đã xuất hiện ở 
tỉnh Vân Nam. Một đứa trẻ 3 
tuổi bị chẩn đoán là có thể đã 
mắc bệnh này. Theo tin tức, địa 
phương đã khởi động Cơ chế 
Ứng biến Cấp 4 đối với các sự 
kiện khẩn cấp về sức khỏe cộng 
đồng, và đã kiểm tra toàn diện 
các bệnh nhân bị sốt.

Theo thông báo ngày 25/9 
của Cục Phòng chống Dịch hạch 
tại huyện Mãnh Hải, tỉnh Vân 
Nam, người ta tìm thấy những 
con chuột chết không rõ nguyên 
nhân tại một thôn trại hẻo lánh 
xã Tây Định, huyện Mãnh Hải. 
Sau khi kiểm nghiệm, ngày 21/9 
Trung tâm Khống chế dịch bệnh 
của châu Tây Song Bản Nạp và 
Cục phòng chống bệnh của tỉnh 
xác định dịch hạch đã xuất hiện 
tại xã Tây Định. Sau đó không 
lâu, một em bé 3 tuổi bị chẩn 
đoán có thể đã mắc bệnh này.

Thông báo cho biết, địa 
phương đã khởi động Cơ chế 
Ứng biến Khẩn cấp cấp độ 4, 
đồng thời bắt đầu tiến hành 
điều tra toàn diện các bệnh 
nhân bị sốt, và thực hiện cách ly 
nếu có nghi ngờ lây nhiễm. 

Tháng trước, Nội Mông Cổ 
cũng liên tiếp xuất hiện những 
ca tử vong do dịch hạch. Ngày 
6/8, một bệnh nhân ở Đạt Mậu 
Kỳ, thành phố Bao Đầu tử vong 
do dịch hạch. Chỉ hai ngày sau, 
ở Ô Lạp Đặc Tiền Kỳ, thành phố 
Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông 
Cổ, lại có một người tử vong vì 
dịch hạch.

Trên thực tế, nhiều nguồn 
thông tin khác nhau cho thấy 
từ cuối năm ngoái, dịch hạch đã 
liên tục bùng phát ở một số tỉnh, 
thành phố ở Trung Quốc đại lục, 
nhưng có rất ít thông báo chính 
thức, thông báo cũng chỉ nói 
qua loa, sơ sài. Do đó, ngoại giới 
nghi ngờ lãnh đạo Trung Cộng 
đang che đậy dịch bệnh này.

Ví dụ, thông báo chính thức 

vào tháng 11/2019 cho biết Bắc 
Kinh và Nội Mông xác nhận 
một số trường hợp mắc dịch 
hạch. Tuy nhiên, có tin tức vào 
thời điểm đó cho thấy phạm vi 
lây lan thực sự của dịch bệnh 
còn vượt xa hơn thế rất nhiều. 
Một ví dụ khác là 300 ngôi làng 
ở các tỉnh phía bắc như Nội 
Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Tân 
Cương, Liêu Ninh và Cát Lâm 
đã bị phong tỏa hoàn toàn để 
ngăn chặn sự lây lan của bệnh 
dịch hạch. Thông tin liên lạc 
trong làng bị cắt đứt và cảnh 
sát vũ trang được cắt cử đóng 
giữ tại đây.

Theo “Thông báo dịch bệnh” 
ngày 13/4/2020 từ Trung tâm 
phòng ngừa và kiểm soát dịch 
toàn diện Khu tự trị Nội Mông 
mà The Epoch Times có được, 
đã phát hiện được 21 điểm dịch 
tại 10 huyện kỳ (kỳ là cấp hành 
chính ngang huyện) và 4 minh 
thị (minh là cấp hành chính 
trực thuộc tỉnh). Nói cách khác, 
trong số 12 địa phương cấp 
minh thị, đã có 1/3 nơi xuất 
hiện dịch bệnh này.

Bệnh dịch hạch hay còn gọi là 
Cái chết đen có đặc điểm là khởi 
phát nhanh, tử vong cao, lây lan 
nhanh, các triệu chứng chính là 
sốt cao, ớn lạnh, đau đầu dữ dội, 
v.v. Các trường hợp nặng trong 
giai đoạn đầu có thể xuất hiện 
các triệu chứng như tụt huyết áp 
và ý thức không tỉnh táo...

Thanh Mai biên dịch

NICOLE HAO  |  THE EPOCH TIMES 

Một tòa nhà trong khu thí 
nghiệm của Huawei ở thành 
phố Đông Quản, miền nam 
Trung Quốc, đã bốc cháy vào 
chiều ngày 25/9, khiến ít nhất 
3 người thiệt mạng. Chính 
quyền thành phố tuyên bố 
rằng tòa nhà không liên quan 
với các phòng thí nghiệm. Tuy 
nhiên, truyền thông Trung 
Quốc lại dẫn lời các nhân viên 
Huawei cho biết cơ sở này có 
các phòng thí nghiệm 5G.

Huawei là nhà sản xuất 
thiết bị viễn thông lớn nhất 
Trung Quốc. Mặc dù vậy, công 
ty này đã bị cấm khai triển 
hệ thống mạng 5G tại một số 
quốc gia do lo ngại rằng các 
sản phẩm của nó có thể bị Bắc 
Kinh lợi dụng để thực hiện 
các hoạt động gián điệp.

Hãng thông tấn đại lục 21st 
Century Business Herald dẫn 
lời một nhân viên Huawei cho 
biết ngọn lửa khởi phát từ một 
phòng cách âm dùng để hấp 
thụ sóng điện từ đang trong quá 
trình xây dựng và do vật liệu 
hấp thụ sóng đã vô tình bắt lửa.

Tuy nhiên bản tin này đã 
sớm bị xóa khỏi internet.

Một hãng thông tấn địa 
phương khác, The Paper, dẫn 
lời công ty quản lý khu thí 
nghiệm cho biết tòa nhà bốc 
cháy là tòa nhà G2 nằm trong 

khu thí nghiệm Tuanbowa 
của Huawei thuộc Khu phát 
triển công nghiệp công nghệ 
cao Hồ Tùng Sơn, thành phố 
Đông Quản.

Tờ The Paper cũng báo cáo 
rằng tòa nhà bị cháy có các 
phòng thí nghiệm 5G.

Báo cáo của The Paper cũng 
cho biết từ năm 2018, Huawei 
đã di dời trung tâm nghiên cứu 
và thiết kế, Đại học Huawei, 
và trung tâm sản xuất ở quy 
mô thử nghiệm của mình đến 
quận Hồ Tùng Sơn. Theo The 
Paper, khu thí nghiệm này thuê 
khoảng 30,000 nhà lập trình để 
tham gia vào việc nghiên cứu 
và chế tạo điện thoại thông 
minh cao cấp, hệ điều hành 
Harmony, và các sản phẩm cao 
cấp khác của Huawei.
Ba người thiệt mạng
Sau 3 giờ chiều ngày 25/9, các 
nhân chứng đã quay video từ 
khu thí nghiệm Tuanbowa.

Trong video mà cư dân 
mạng Trung Quốc đăng tải, 
có thể thấy khói dày đặc bốc 
ra từ tòa nhà cách đó ít nhất 
một dặm.

Một số đoạn video cho thấy 
ba tầng trên cùng của tòa nhà 
đã bị khói bao phủ. Bức tường 
bị cháy đen.

Các video khác được quay 
từ bên trong khu Tuanbowa 
cho thấy nhiều nhân viên 
Huawei đang chạy ra khỏi khu 

vực của tòa nhà, một số trong 
đó vẫn mặc áo khoác trắng 
trong phòng thí nghiệm.

Đội cứu hỏa Đông Quản 
thông báo rằng đám cháy đã 
được dập tắt vào khoảng 16 giờ 
50 phút. Họ đã phát hiện ít nhất 
ba thi thể người, được xác định 
là nhân viên hành chính trong 
khu thí nghiệm.

Trước khi đám cháy được 
dập tắt, chính quyền thành 
phố Đông Quản đã thông báo 
rằng không có thương vong.

Đến thời điểm này, đội cứu 
hỏa vẫn chưa xác định được 
nguyên nhân vụ cháy, nhưng 
xác nhận rằng tất cả nhân viên 
Huawei đã phải sơ tán khỏi khu 
thí nghiệm.

An Nam biên dịch

Tổ chức nghiên cứu của Úc đã phát hiện 380 trại 
tập trung ở Tân Cương

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 
xuất hiện dịch hạch

Tòa nhà Huawei ở Trung Quốc bốc 
cháy khiến ba người tử vong

Hình ảnh một 
tòa nhà trong 
khu thí nghiệm 
của Huawei ở 
Tp. Đông Quản, 
miền Nam 
Trung Quốc bốc 
cháy vào chiều 
25/9/2020 (ảnh 
cắt từ video).

Sau Nội Mông, mấy ngày gần đây cũng có 
thông tin dịch hạch xuất hiện tại tỉnh Vân Nam. 
Một bé 3 tuổi bị chẩn đoán có thể đã mắc bệnh.

AFP

Viện Chính sách 
Chiến lược Úc đã lập 
dựng sơ đồ của hơn 
380 cơ sở giam giữ bị 
nghi ngờ ở khu vực 
vùng Tây Bắc hẻo lánh 
của Trung Quốc...

Một tháp canh với hàng rào dây thép gai được nhìn thấy xung quanh một cơ sở trong Khu công 
nghiệp Côn Sơn ở Artux, vùng Tân Cương phía tây Trung Quốc, vào ngày 3/12/2018.

NG HAN GUAN/AP PHOTO

DAMIR SAGOLJ/FILE PHOTO/REUTERS

bị] được đưa ra từ năm 2016-2020 và 
được kiểm tra bởi Reuters, Bắc Kinh 
đã đặt ra chỉ tiêu cho việc di chuyển 
hàng loạt lao động nông thôn trong 
khu vực Tây Tạng và tới các vùng 
khác của Trung Quốc. Nỗ lực cho chỉ 
tiêu này đánh dấu sự bành trướng 
một cách nhanh chóng của một sáng 
kiến để cung cấp những người lao 
động trung thành cho ngành công 
nghiệp Trung Quốc.

Một thông báo đăng trên trang web 
của chính quyền khu vực Tây Tạng 
vào tháng trước cho biết hơn nửa triệu 
người đã được đào tạo như một phần 
của dự án trong 7 tháng đầu năm 2020 
— chiếm khoảng 15% dân số của khu 
vực. Trong tổng số này, gần 50,000 
người đã được chuyển sang làm việc ở 
Tây Tạng, và vài nghìn người đã được 
gửi đến các vùng khác của Trung Quốc. 
Nhiều người cuối cùng phải làm công 
việc lương thấp, bao gồm sản xuất dệt 
may, xây dựng và nông nghiệp.

Ông Adrian Zenz, một nhà nghiên 
cứu độc lập về Tây Tạng và Tân Cương, 
người tổng hợp những tìm tòi cốt lõi 
về chương trình này, cho biết: “Theo 
ý kiến của tôi, đây là cuộc tấn công 
mạnh nhất, rõ ràng nhất và có mục 
tiêu vào sinh kế truyền thống của 
người Tây Tạng mà chúng ta từng thấy 
kể từ sau cuộc Cách mạng Văn hóa” từ 
năm 1966 đến 1976. Những điều này 
được trình bày chi tiết trong một báo 
cáo được phát hành trong tuần này bởi 
tổ chức Jamestown, một viện có trụ sở 
tại Washington D.C., tập trung vào các 
vấn đề chính sách có tầm quan trọng 
chiến lược đối với Hoa Kỳ. “Đó là một 
sự thay đổi lối sống cưỡng bức từ du 
mục và làm nông sang lao động làm 
công ăn lương.”

Hãng thông tấn Reuters đã chứng 
thực những phát hiện của ông Zenz 
và tìm các tài liệu chính sách bổ sung, 
báo cáo công ty, hồ sơ mua sắm và báo 
cáo truyền thông nhà nước mô tả về 
chương trình này.

Trung Quốc giành quyền kiểm 
soát Tây Tạng sau khi quân đội Trung 
Quốc tiến vào khu vực này vào năm 
1950, theo cách mà Bắc Kinh gọi là 
“giải phóng hòa bình”. Kể từ đó Tây 
Tạng đã trở thành một trong những 
khu vực bị hạn chế và nhạy cảm nhất 
trong cả nước.

Vào tháng 8 năm nay, Chủ tịch 
Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc 
sẽ một lần nữa tăng cường các nỗ 
lực chống lại chủ nghĩa ly khai ở Tây 
Tạng, nơi người dân tộc Tây Tạng 
chiếm khoảng 90% dân số. Các nhà 
phê bình, dẫn đầu bởi nhà lãnh đạo 
tôn giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma, cáo buộc chính quyền Trung 
Quốc thực hiện “cuộc diệt chủng văn 

hóa” trong khu vực. Người đoạt giải 
Nobel 85 tuổi đã sống ở Dharamsala, 
Ấn Độ, từ khi ông rời Trung Quốc vào 
năm 1959 sau một cuộc nổi dậy thất 
bại chống lại Trung Cộng.

Loại bỏ ‘Kẻ lười biếng’
Một yếu tố chính, được mô tả trong 
nhiều văn bản chính sách vùng, bao 
gồm việc cử cán bộ đến các làng và 
thị trấn để thu thập dữ liệu về lao 
động nông thôn và tiến hành các 
hoạt động giáo dục, nhằm xây dựng 
lòng trung thành.

Truyền thông Trung Cộng đã mô tả 
một hoạt động như vậy ở những ngôi 
làng gần thủ đô Lhasa của Tây Tạng. 
Các quan chức đã thực hiện hơn một 
nghìn buổi giáo dục chống chủ nghĩa 
ly khai, theo báo cáo của phương tiện 
truyền thông Trung Cộng, “cho phép 
người dân của tất cả các nhóm dân tộc 
cảm nhận được sự quan tâm và chăm 
sóc của Ủy ban Trung ương Đảng”, khi 
đề cập đến Đảng Cộng sản cầm quyền 
ở Trung Quốc.

Báo cáo cho biết các buổi học bao 
gồm các bài hát, điệu múa và bản 
phác thảo bằng “ngôn ngữ dễ hiểu”. 
Công việc “giáo dục” như vậy đã diễn 
ra trước khi triển khai các đợt thuyên 
chuyển nhân công rộng rãi hơn trong 
năm nay.

Mô hình này tương tự như ở Tân 
Cương, và các nhà nghiên cứu cho biết 
mối liên hệ chính giữa hai bên là cựu 
Bí thư Đảng Cộng sản Tây Tạng Chen 
Quanguo, người đã đảm nhiệm chức 
vụ tương tự ở Tân Cương vào năm 2016 
và dẫn đầu sự phát triển của hệ thống 
trại ở Tân Cương. 

Các tài liệu của chính phủ, được 
Reuters kiểm tra, đều nhấn mạnh vào 
việc giáo dục tư tưởng để điều chỉnh 
“khái niệm tư duy” của người lao động. 
Ông Zenz, nhà nghiên cứu Tây Tạng-
Tân Cương hoạt động tại Minnesota, 
cho biết: “Người ta cứ quả quyết rằng 
dân tộc thiểu số có tính kỷ luật thấp, 
rằng quan niệm của họ cần phải được 
thay đổi, rằng họ phải được thuyết 
phục để tham gia.”

Một tài liệu chính sách, được đăng 
trên trang web của chính quyền Thành 
phố Nagqu ở phía đông Tây Tạng vào 
tháng 12/2018, tiết lộ các mục tiêu ban 
đầu cho kế hoạch và giải thích phương 
thức tiếp cận. Nó mô tả cách các quan 
chức đến thăm các ngôi làng để thu 
thập dữ liệu về 57,800 lao động. Mục 
đích của họ là giải quyết các thái độ 
“không thể làm, không muốn làm và 
không dám làm” đối với công việc, tài 
liệu này cho hay. Nó kêu gọi các biện 
pháp không cụ thể để “loại bỏ hiệu quả 
‘những người lười biếng’”.

Diễn tập và đồng phục quân sự
Những người lao động nông thôn 
được chuyển đến các trung tâm đào 
tạo nghề sẽ được giáo dục tư tưởng 
— cái mà Trung Quốc gọi là đào tạo 
“kiểu quân đội” - theo nhiều tài liệu 
chính sách cấp khu vực và cấp quận 
huyện của Tây Tạng mô tả về chương 
trình vào cuối năm 2019 và năm 2020. 
Việc đào tạo nhấn mạnh vào kỷ luật 
nghiêm ngặt và những người tham gia 
được yêu cầu thực hiện các cuộc diễn 
tập quân sự và mặc đồng phục.

Các phiên bản quy mô nhỏ của các 
sáng kiến huấn luyện kiểu quân sự đã 
tồn tại trong khu vực trong hơn một 
thập kỷ, nhưng việc xây dựng các cơ 
sở mới đã tăng mạnh vào năm 2016, và 
các văn bản chính sách gần đây kêu gọi 
đầu tư nhiều hơn vào các địa điểm như 
vậy. Hình ảnh vệ tinh và tài liệu liên 
quan đến hơn cả tá cơ sở ở các quận 
khác nhau ở Tây Tạng cho thấy một số 
cơ sở được xây dựng ở gần hoặc ngay 
trong các trung tâm dạy nghề hiện có.

Các văn bản chính sách mô tả 
một chương trình giảng dạy kết hợp 
giáo dục kỹ năng, giáo dục pháp luật 
và “giáo dục lòng biết ơn”, đ ược thiết 
kế để tăng cường lòng trung thành 
với Đảng.

Ông James Leibold, giáo sư tại Đại 
học La Trobe của Úc, chuyên về Tây 
Tạng và Tân Cương, cho biết “Người 
Tây Tạng bị coi là lười biếng, lạc hậu, 
chậm chạp hoặc bẩn thỉu, và vì vậy 
điều chính quyền muốn làm là khiến 
họ tuân theo số đông… Đó là một 
phần quan trọng của cách giáo dục 
kiểu quân đội này.”

Tại quận Chamdo phía đông Tây 
Tạng, nơi xuất hiện một số chương 
trình huấn luyện kiểu quân sự sớm 
nhất, những hình ảnh trên truyền 
thông nhà nước từ năm 2016 cho thấy 
những người lao động dàn hàng diễn 
tập trong các cuộc tập trận quân sự. 
Những hình ảnh đăng tải hồi tháng 7 
năm nay cho thấy các nữ bồi bàn trong 
trang phục quân đội đang được đào tạo 
tại một cơ sở dạy nghề ở cùng quận. 
Các hình ảnh được đăng trang web 
“Trường dạy nghề Chamdo Golden 
Sunshine” cho thấy các dãy nhà trọ 

cơ bản giống nhà kho màu trắng với 
mái nhà màu xanh lam. Trong một 
tấm ảnh, các biểu ngữ treo trên tường 
phía sau một dãy sinh viên tốt nghiệp 
viết rằng dự án chuyển giao lao động 
được giám sát bởi Phòng Nhân sự và 
An sinh Xã hội địa phương.

Chuỗi cung ứng
Công nhân được chuyển đến theo các 
chương trình có thể khó theo dõi, đặc 
biệt là những người được đưa đến các 
vùng khác của Trung Quốc. Theo một 
báo cáo của Viện Chính sách Chiến 
lược Úc (ASPI), trong các đợt di chuyển 
hàng loạt tương tự người Duy Ngô Nhĩ 
từ Tân Cương, những công nhân này 
cuối cùng phục vụ trong chuỗi cung 
ứng của hơn 83 thương hiệu toàn cầu.

Các báo cáo của truyền thông nhà 
nước Tây Tạng hồi tháng 7 nói rằng, 
vào năm 2020, một số công nhân được 
chuyển ra ngoài Tây Tạng đã được gửi 
đến các dự án xây dựng ở Thanh Hải 
và Tứ Xuyên. Những người khác được 
di chuyển nội trong Tây Tạng được đào 
tạo về dệt may, an ninh và sản xuất 
nông nghiệp.

Các thông báo về chính sách khu 
vực của chính phủ Tây Tạng và kế 
hoạch đường lối của tỉnh đề ra cho các 
văn phòng chính quyền địa phương 
chỉ tiêu cho năm 2020, bao gồm cả 
đối với lao động Tây Tạng được gửi 
đến các vùng khác của Trung Quốc. 
Các quận lớn hơn dự kiến sẽ cung cấp 
nhiều lao động hơn cho các khu vực 
khác của đất nước — 1,000 lao động 
từ thủ đô Lhasa của Tây Tạng, 1,400 từ 
Xigaze và 800 từ Shannan.

Reuters đã xem xét các thông báo 
chính sách đề ra bởi Tây Tạng và hàng 
chục tỉnh khác mà đã chấp nhận lao 
động Tây Tạng. Các tài liệu này tiết lộ 
rằng người lao động thường được di 
chuyển theo nhóm và ở trong các nhà 
trọ tập thể.

Các tài liệu của chính quyền địa 
phương trong Tây Tạng và ở ba tỉnh 
khác cho biết các công nhân vẫn ở 
trong các nơi ở tập trung sau khi họ 
được chuyển đi, tách khỏi các công 
nhân khác và phải chịu sự giám sát.

Hồi tháng 7, Sở Nhân sự và An sinh 
Xã hội Tây Tạng đã lưu ý rằng mọi 
người được nhóm thành các nhóm 
từ 10 đến 30. Họ đi cùng các trưởng 
nhóm và được quản lý bởi “các dịch 
vụ môi giới việc làm”. Sở cho biết các 
nhóm được quản lý chặt chẽ, đặc biệt 
là khi di chuyển ra ngoài Tây Tạng, nơi 
các sĩ quan liên lạc chịu trách nhiệm 
thực hiện “các hoạt động giáo dục bổ 
sung và giúp giảm bớt nỗi nhớ nhà”. 
Họ cho biết chính phủ có trách nhiệm 
chăm sóc “phụ nữ, trẻ em và người già 
bị bỏ lại phía sau”.

Hạ Thu biên dịch

Trung Quốc mở rộng chương trình 
lao động quy mô lớn ở Tây Tạng

Một cảnh sát 
bán quân sự 

đứng gác trước 
Cung điện Potala 

ở Lhasa, Tây 
Tạng, vào ngày 

17/11/2015.

Tiếp theo từ trang 1

Theo ý kiến của tôi, đây 
là cuộc tấn công mạnh 
nhất, rõ ràng nhất và 
có mục tiêu vào sinh kế 
truyền thống của người 
Tây Tạng mà chúng ta 
từng thấy kể từ sau cuộc 
Cách mạng Văn hóa.
Adrian Zenz
Nhà nghiên cứu độc lập về Tây Tạng 
và Tân Cương
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Gần đây, ông Sử Hữu Tài (Shi 
Youcai), là một quan chức cao 
cấp lâu năm của Baidu, và cũng 
là cố vấn đặc biệt của nhóm Dự 
án Sinh thái Di động của tập 
đoàn này, đã bị bắt tại phi trường 
Hàng Châu. Nguyên nhân của 
vụ bắt giữ có khả năng là do liên 
quan tới việc phát triển website 
đánh bạc phi pháp.

Theo bài viết đăng tải trên tờ 
The Paper hôm 27/9, tin ông Sử 
Hữu Tài bị bắt giữ đã bắt đầu lan 
truyền từ ngày 24/9. Một người 
biết rõ sự tình cho hay, cố vấn Sử 
Hữu Tài đã bị bắt tại phi trường 
Hàng Châu vào ngày 15/9 vì mở 
rộng và phát triển website đánh 
bạc bất hợp pháp. Một số đại lý 
và khách hàng liên quan cũng 
bị bắt giữ.

Nguồn tin cho hay, việc ông 
Sử bị bắt cũng có thể do “bị 
nghi ngờ có dính líu trực tiếp 
đến việc tham nhũng của kênh 
phân phối”, tầng lớp lãnh đạo 
cao cấp Baidu đều biết việc này.

Ông Sử Hữu Tài gia nhập 
Baidu vào năm 2001 và là thành 
viên đội ngũ sáng lập Baidu. 
Ông Sử chịu trách nhiệm xây 
dựng hệ thống bán hàng và lần 
lượt giữ những chức vụ quan 
trọng của tập đoàn, như giám 
đốc bán hàng, giám đốc cao cấp 
của bộ phận phân phối, phó chủ 
tịch Baidu. Năm 2011, Baidu đã 
gửi một email nội bộ thông báo 
rằng ông Sử đã từ chức. Tháng 

6/2019, ông Sử Hữu Tài quay trở 
lại Baidu. Trước đó một tháng, 
phó chủ tịch cao cấp của Baidu 
là ông Hướng Hải Long (Xiang 
Hailong) đã rời cương vị.

Lần này, chỉ 1 năm 3 tháng 
sau khi quay trở lại Baidu, ông 
Sử Hữu Tài đã bị bắt.

Ngoài vai trò là cố vấn đặc 
biệt của Baidu, ông Sử cũng 
là người đồng sáng lập kiêm 
giám đốc tài chính của Công ty 
TNHH Kỹ thuật mạng Hải Chí 
(Haizhi Network Technology 
- Bắc Kinh). Được biết, công ty 
này thành lập vào năm 2013 với 
tổng vốn đầu tư 45 triệu USD, và 
phạm vi kinh doanh bao gồm 
đào tạo, tư vấn, dịch vụ, chuyển 
giao, phát triển kỹ thuật phần 
mềm và phần cứng máy tính.

Công ty này được thành 
lập bởi một số cựu thành viên 
của Baidu. Ngoài ông Sử Hữu 
Tài, nhà đồng sáng lập kiêm 
phụ trách nhóm các nhà khoa 
học là ông Hồ Tung (Hu Song), 
cũng đã từng nhiều năm làm 
việc cho Baidu.

Chủ tịch của công ty là 
ông Nhậm Húc Dương (Ren 
Xuyang), trước đây từng đảm 
nhiệm chức vụ Phó chủ tịch phụ 
trách Phát triển Kinh doanh 
và Thị trường của Baidu, cũng 
tham gia thành lập iQIYI và ứng 
dụng Yidianzixun.

Về việc ông Sử Hữu Tài tham 
gia mở rộng và phát triển trang 
web đánh bạc bất hợp pháp 
nói trên, một báo cáo năm 

2019 cho thấy, trên trang Baidu 
Tieba có rất nhiều thông tin 
liên quan đến việc tuyển dụng 
cho sòng bạc “Cambodia Bar”. 
Thời điểm đó, Baidu đã thừa 
nhận rằng có tồn tại những vấn 
đề như vậy.

Có người đăng quảng cáo 
tự nhận là đang làm việc cho 
một công ty đánh bạc của 
Cambodia, người này nói rằng 
những nhân viên tiếp thị mà họ 
tuyển dụng dùng phương thức 
nói ‘chat’ qua mạng, lấy danh 
nghĩa nói chuyện bạn trai bạn 

gái, lừa phỉnh dân chúng Trung 
Quốc đại lục tham gia đánh 
bạc trực tuyến. Có người đăng 
bài còn nói rằng một số công ty 
đăng tin tuyển dụng nhân viên ở 
các vị trí lễ tân, chăm sóc khách 
hàng trực tuyến,… nhưng thực 
chất là đang tuyển nhân viên 
tiếp thị, rồi thông qua họ thu 
hút mọi người tham gia đánh 
bạc, và người chơi thua càng 
nhiều, thì tiền thưởng của nhân 
viên tiếp thị càng cao.

Minh Phúc biên dịch

ALEX WU  |  THE EPOCH TIMES

Một cuốn sách giáo khoa đạo 
đức của Trung Quốc đã thay đổi 
một câu chuyện từ Kinh Thánh, 
xuyên tạc đoạn kết thành Chúa 
Giê-su ném đá một người phụ 
nữ đến chết trong khi tuyên bố 
rằng ngài là một “tội nhân”.

Sự xuyên tạc, biện pháp mới 
nhất trong một chuỗi các biện 
pháp của Trung Cộng nhằm 
kiểm soát và đàn áp tôn giáo 
trong nước, đã gây ra sự phẫn 
nộ trong các tín đồ Cơ Đốc 
Giáo, nhiều người còn kêu gọi 
Vatican xem xét lại quan hệ đối 
tác với Bắc Kinh.

Cuốn sách được đề cập đến 
có tựa đề “Đạo đức Nghề nghiệp 
và Pháp luật” và đang được sử 
dụng trong các trường đào tạo 
nghề trên khắp Trung Quốc. 
Theo ChinaAid, một nhóm ủng 
hộ những người Cơ Đốc Giáo có 
trụ sở tại Hoa Kỳ, nó được phê 
chuẩn vào năm 2018 bởi ủy ban 
đánh giá biên tập thuộc Bộ Giáo 
dục của Trung Cộng.

Nó trích dẫn một câu chuyện 
nổi tiếng trong Tân Ước, “Chúa 
Giê-su và thiếu phụ bị bắt quả 
tang ngoại tình”, nhưng thay 
vì trích dẫn nó một cách trung 
thực, sách giáo khoa lại lật 
ngược kết cục câu chuyện, cho 
Chúa Giê-su trở thành một kẻ 
sát nhân.

Trong phân đoạn gốc trong 
Phúc âm Thánh Gioăng, một 
nhóm đàn ông làm gián đoạn 
buổi giảng của Chúa Giê-su khi 
đưa vào một phụ nữ bị buộc tội 
ngoại tình. Họ hỏi Chúa Giê-
su rằng liệu có nên ném đá 
đến chết người này theo quy 
định của Luật pháp Mosaic 
hay không. Trước tiên, Chúa 
Giê-su bỏ qua việc họ gây gián 
đoạn, rồi nói rằng ai là người 
vô tội thì nên ném viên đá đầu 
tiên. Những người tố cáo sau đó 
rời đi, nhận ra rằng không ai là 
không có tội. Sau đó, Chúa Giê-
su quay sang người phụ nữ và 
hỏi không ai kết án cô ư, và cô 
trả lời là không. Sau đó, Chúa 
Giê-su nói, “Ta cũng không kết 
án cô; hãy đi đi, và từ nay đừng 
phạm tội nữa.”

Thay vào đó, sách giáo khoa 

chuyển đoạn kết thành: “Khi 
mọi người ra về, chính Chúa 
Giê-su ném đá đến chết người 
phụ nữ và nói, ‘Ta cũng là một 
tội nhân. Nhưng nếu luật pháp 
chỉ có thể được thực thi bởi 
những người không chút tì vết, 
thì luật pháp sẽ chết.”

Phần câu hỏi dưới đoạn văn 
hỏi người đọc, “Qua câu chuyện 
này, bạn nhìn nhận như thế nào 
về luật pháp?”

Việc xuyên tạc được đưa ra 
ánh sáng sau khi một giáo dân 
đăng hình ảnh của đoạn văn lên 
mạng xã hội hồi đầu tháng này. 
Một giáo viên Cơ Đốc Giáo tại 
một trường dạy nghề sau đó đã 
xác nhận nội dung này và nói 
thêm rằng nội dung sách giáo 
khoa ở các vùng miền trên khắp 
Trung Quốc là khác nhau, theo 
hãng thông tấn Công Giáo UCA 
News có trụ sở tại Hồng Kông.

Cư dân mạng đã phẫn nộ 
trước cuốn sách giáo khoa, 
nhiều người chỉ trích đoạn văn 
là “báng bổ”. Một số bình luận 
trên mạng xã hội viết: “Trung 
Cộng là ác quỷ.” “Tội báng bổ 
Thánh Thần là không thể tha 
thứ được.” “Thế này không phải 
là ma quỷ sao?!"

Hiệp hội ChinaAid, một nhóm 

ủng hộ những người Cơ đốc giáo 
có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã lên án “sự 
xuyên tạc ác ý”, nói rằng nó “bóp 
méo và làm xấu hình ảnh của 
Chúa Giê-su trong Cơ Đốc Giáo 
một cách nghiêm trọng”.

Nhóm này cho biết câu 
chuyện được bóp méo là để thể 
hiện một quan điểm phục vụ 
cho triết lý cai trị của Đảng.

ChinaAid cho biết trong một 
tuyên bố rằng, “sách giáo khoa 
của Trung Cộng cho rằng nếu 
chỉ những người không có tội 
mới có thể thực thi pháp luật, 
thì luật pháp sẽ trở nên bất lực. 
Câu chuyện ngụ ý rằng các quan 
chức tư pháp Trung Quốc cũng 
không thể tránh khỏi những 
hành vi bất hợp pháp trong việc 
thực thi pháp luật, vì thế họ nên 

được dung thứ.”
Họ nói rằng, trong nhiều 

năm qua, Trung Cộng đã “cố 
gắng diễn giải lại giáo lý và thần 
học kinh thánh để phù hợp với 
các giá trị xã hội chủ nghĩa mà 
[nhà lãnh đạo Trung Quốc] Tập 
Cận Bình chủ trương.”

Trung Cộng đã chỉ đạo một 
cuộc đàn áp thắt chặt đối với 
các nhóm tín đồ Cơ Đốc ngầm 
và các nhóm tôn giáo khác, phá 
dỡ các nhà thờ và giam giữ các 
thành viên và những người 
đứng đầu nhà thờ.

Theo Bitter Winter, một tạp 
chí trực tuyến đưa tin về các 
vấn đề tự do tôn giáo ở Trung 
Quốc, vào tháng 9/2019, các 
quan chức Trung Cộng đã buộc 
một nhà thờ Công Giáo ở tỉnh 
Giang Tây, miền Đông nước 
này, thay thế bức ảnh Đức Mẹ 
Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng 
bằng bức ảnh của lãnh đạo 
Trung Cộng Tập Cận Bình. Các 
quan chức cũng ra lệnh cho 
nhà thờ treo quốc kỳ ở lối vào 
và thay thế tên nhà thờ bằng 
một biểu ngữ có nội dung “Đi 
theo Đảng, cảm ơn Đảng và 
phục tùng Đảng”.

Nhiều người cũng đang thúc 
giục Vatican xem xét lại mối 

quan hệ của mình với Trung 
Cộng. Vào tháng 9/2018, Tòa 
Thánh đã ký một thỏa thuận 
lịch sử với Trung Cộng về việc 
bổ nhiệm các giám mục trong 
nước. Trước đó, Công giáo 
Trung Quốc bị chia rẽ giữa 
những con chiên tại các nhà thờ 
ngầm không chính thức trung 
thành với Vatican và nhà thờ 
Công giáo được Trung Cộng hậu 
thuẫn do các giám mục được 
Trung Cộng bổ nhiệm. Sau thỏa 
thuận, Giáo hoàng Francis ngay 
lập tức tiến tới công nhận 7 
giám mục đã được Bắc Kinh bổ 
nhiệm mà không có sự chuẩn 
thuận của Vatican.

Thỏa thuận này, với các chi 
tiết không được công khai, đã 
làm dấy lên sự chỉ trích gay gắt 
từ các giáo hữu Công Giáo ở 
nước ngoài và những người vận 
động nhân quyền. Họ gọi hành 
động này vào thời điểm đó là 
“đầu hàng” trước chế độ cộng 
sản, viện dẫn đến cuộc đàn áp 
có hệ thống của Trung Cộng đối 
với các tín đồ Cơ Đốc ngầm.

Hãng thông tấn Reuters 
trích dẫn một nguồn tin cao cấp 
của Vatican cho biết hai bên dự 
kiến   sẽ gia hạn thỏa thuận sắp 
hết hạn trong một thời gian 
ngắn nữa.

Gần đây, Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ Mike Pompeo đã thúc giục 
Vatican có lập trường mạnh 
mẽ hơn đối với những hành vi 
vi phạm nhân quyền ngày càng 
nghiêm trọng của Trung Cộng.

“Rõ ràng là thỏa thuận 
Trung Quốc-Vatican đã không 
bảo vệ người Công Giáo khỏi 
sự tàn phá của Đảng [cộng sản], 
không đả động đến việc Đảng 
đối xử tàn tệ với những giáo 
hữu Cơ Đốc, Phật tử Tây Tạng, 
học viên Pháp Luân Công và 
các tín đồ tôn giáo khác,” ông 
Pompeo viết trong một bài báo 
đăng trên tạp chí tôn giáo Hoa 
Kỳ First Things vào ngày 18/9.

Ông nói thêm trên Twitter 
rằng, “Vatican gây nguy hiểm cho 
thẩm quyền đạo đức của mình, 
nếu họ gia hạn thỏa thuận.” 

 
Bản tin này có sự đóng góp của 
Eva Fu.
Lan Châu biên dịch

Sách giáo khoa Trung Quốc thay đổi đoạn Kinh Thánh, 
nói Chúa Giê-su ném đá người phụ nữ đến chết

WANG HE 

Các nhà lãnh đạo Trung Cộng 
tổ chức một cuộc họp vào ngày 
9/9 để tưởng niệm ông Dương 
Bạch Băng (1920–2013), Tổng tư 
lệnh Quân đội Nhân dân Trung 
Cộng (PLA), người chỉ huy cuộc 
đàn áp sinh viên đẫm máu năm 
1989 trên quảng trường Thiên 
An Môn.

Sự có mặt của ông Triệu Lạc 
Tế, một thành viên chủ chốt 
trong Thường ủy của Trung 
Cộng đã gây sự chú ý và dấy lên 
3 câu hỏi: Chúng ta nên nhìn 
nhận về di sản của ông Dương 
như thế nào? Tình trạng hiện 
giờ của ông Triệu ra sao? Mục 
đích của buổi tưởng niệm đình 
đám này là gì?

Về phần ông Dương, chúng 
ta thấy ông có 3 vai trò. 

Thứ nhất, ông này là nhân 
vật chủ chốt đàn áp phong trào 
sinh viên Thiên An Môn.

Thứ hai, ông khinh thường 
Giang Trạch Dân, và là nhân 
vật chủ chốt mà ông Đặng Tiểu 
Bình cài vào quân đội để theo 
dõi ông Giang – lãnh đạo tối 
cao của Trung Cộng sau khi 
ông Đặng hết nhiệm kỳ. Mặc dù 
vậy, khi ông Dương Bạch Băng 
đang ở đỉnh cao quyền lực trong 
quân đội, thì ông và anh trai 
Dương Thượng Côn đột nhiên 
bị ông Đặng tước bỏ quyền lực 
vì lo sợ họ sẽ trở nên quá mạnh. 
Tuy vậy, những điều này không 
hề được ghi chép trong kho dữ 
liệu của Trung Cộng.

Thứ ba, nhiều người suy 
đoán rằng lúc đầu anh em nhà 
họ Dương phản đối các cuộc 
biểu tình của sinh viên năm 
1989 và sau đó ủng hộ ý kiến 
‘minh oan’ cho sự kiện Thiên 
An Môn năm 1989.

Ông Triệu hiện giờ là Bí thư 
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung 
ương Trung Cộng, một cơ quan 
chống tham nhũng nội bộ của 

Trung Cộng. Có rất ít thông 
tin về hiện trạng của ông. Liệu 
ông này có phải là một phần tử 
trung thành với Giang Trạch 
Dân, và mối quan hệ giữa ông 
với nhà lãnh đạo đương nhiệm 
của Trung Cộng Tập Cận Bình 
là như thế nào? Một số nhà bình 
luận Trung Quốc suy đoán rằng 
ông bị ông Tập cảnh cáo về vụ 
đấu đá quyền lực gần đây trong 
giới quan trường ở tỉnh Thiểm 
Tây, liên quan đến vụ xây một 
số biệt thự bất hợp pháp ở dãy 
núi Tần Lĩnh. Việc xây dựng 
này được cho là không tốt cho 
phong thủy. So sánh với người 
tiền nhiệm là Vương Kỳ Sơn, thì 
ông Triệu khá trầm lặng.

Tuy vậy, việc ông Triệu có 
mặt ở buổi tưởng niệm đình 
đám đã khiến nhiều người suy 
đoán về ý định của ông Tập.

Một số nhà bình luận chỉ ra 
rằng chính ông Giang là người 
tước bỏ quân quyền của ông 
Dương thông qua ông Đặng. 
Trong khi đó, việc ông Tập mở 
buổi tưởng niệm ông Dương 
một cách đình đám đã gửi đi 
hai thông điệp: Thứ nhất, sự 
đấu đá quyền lực giữa ông Tập 
và ông Giang đã bị bộc lộ; thứ 
hai, bằng cách bênh vực cho 
anh em nhà họ Dương, ông Tập 
muốn củng cố quyền lực của 
mình và phản công phe ông 
Giang. Cũng có nhà bình luận 
Trung Quốc cho rằng ông Tập 
luôn nhấn mạnh vào việc thu 
phục các cựu lãnh đạo quân 
đội và con cháu họ để biến 
quân đội thành đội quân riêng  
và trung thành tuyệt đối với cá 
nhân đó.

Hiện nay, Trung Cộng đang 
đối diện với các cuộc khủng 
hoảng nội bộ và lo sợ rằng sẽ có 
các cuộc biểu tình quy mô lớn. 
Do vậy, nó liên tục nhấn mạnh 
rằng quân đội phải thống nhất 
và tuyệt đối nghe theo mệnh 
lệnh của đảng Trung Cộng.

Một câu hỏi khác được 
đặt ra là: Vì sao ông Triệu lại 
tham dự buổi tưởng niệm, chứ 
không phải là các thành viên 
khác của Thường Ủy? Đúng ra 
ông Vương Hỗ Ninh, một quan 
chức cao cấp của Trung Cộng, 
cố vấn thân cận của ông Tập, 
là lựa chọn thích hợp hơn cho 
sự kiện này. Ví dụ, tháng 4/2018 
ông Vương tham dự buổi tưởng 
niệm ông Trương Đình Phát, 
một nhà cách mạng cộng sản và 
là thiếu tướng trong Không Lực 
của PLA.

Quyết định của ông Tập cho 
ông Triệu tham dự buổi tưởng 
niệm ông Dương là một bước đi 
rất lợi hại.

Thứ nhất, ông Triệu là 
người đứng đầu Ủy ban Kỷ 
luật Trung ương Trung Cộng, 
phụ trách việc kỷ luật và trừng 
phạt chính trị. Sự hiện diện 
của ông tại buổi tưởng niệm 
là một gợi ý tế nhị rằng Trung 
Cộng muốn ‘minh oan’ cho 
ông Dương. Chính ông Giang 
là người đã gạt bỏ hai anh em 
nhà họ Dương. Hiện nay phe 
những người trung thành với 
hai anh em này đã không còn, 
nên không có gì để uy hiếp phe 
của ông Giang. Vì nghĩ cho “đại 
cục”, “đoàn kết” trong đảng, và 
“giữ thể diện”, động tác này sẽ 
cộng điểm cho ông Tập và giúp 
ông được lòng người.

Thứ hai, phe của ông Tập 
đánh giá cao vai trò của ông 
Dương trong việc đàn áp phong 
trào sinh viên  dân chủ ở Thiên 
An Môn. Hiện nay có thể thấy 
Trung Cộng đang bên bờ sụp 
đổ, nếu người dân Trung Quốc 
đại lục đứng lên chống lại chính 
quyền thì sao? Liệu sẽ có một 
phong trào giống phong trào 
dân chủ Thiên An Môn thứ hai? 
Ai dám đứng ra nhận trách 
nhiệm nặng nề thực hiện một 
cuộc đàn áp đẫm máu lần nữa?

Ý đồ của ông Tập là để xây 

dựng hình tượng của mình thành 
một người có thể trấn áp những 
người bất đồng chính kiến.

Chính quyền Tập luôn nhấn 
mạnh “tư duy kết quả cuối cùng” 
và đã có những chuẩn bị về 
phương diện này, đồng thời đưa 
ra các thông điệp theo những tư 
duy đó. Nói cách khác, họ rất có 
thể sẽ cho quân đội đàn áp bất 
kỳ cuộc biểu tình nào. Ví dụ, tại 
Đối thoại Shangri-La năm 2019, 
Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy 
Phượng Hòa công khai nói rằng 
việc Trung Cộng dập tắt các 
cuộc biểu tình của sinh viên 
năm 1989 là đúng.

Một ví dụ khác là liệu ông Tập 
đã lên kế hoạch gửi quân đến 
Hồng Kông để đàn áp những 
người biểu tình ở đó?

Có thể thấy chính vì “tư duy 
kết quả cuối cùng” mà phe ông 
Tập có những chính sách hà 
khắc đối với nhân dân. Mọi 
người đều ngạc nhiên là kể từ 
khi chiến tranh thương mại 
Hoa Kỳ–Trung Quốc bắt đầu vào 

năm 2018, Trung Cộng đã phải 
đối mặt với một môi trường 
quốc tế tồi tệ hơn rất nhiều, 
nhưng chính quyền này vẫn 
tiếp tục gây chuyện – từ việc đưa 
ra Dự luật dẫn độ Hồng Kông 
năm ngoái cho đến việc thực 
hiện luật an ninh quốc gia năm 
nay; từ việc can dự vào bầu cử ở 
Đài Loan cho đến leo thang đe 
dọa quân sự đối với hòn đảo tự 
trị này; và từ việc giam giữ bất 
hợp pháp hàng triệu người dân 
tộc thiểu số theo đạo Hồi ở Tân 
Cương cho đến cưỡng chế hủy 
bỏ giáo dục tiếng Mông Cổ ở 
khu Nội Mông.

Đây đều là những hành 
động cố ý của phe ông Tập. Lo 
sợ rằng các mối quan hệ quốc tế 
có thể bị suy yếu và người dân 
ở Trung Quốc đại lục có thể nổi 
lên chống lại sự bạo ngược của 
chính quyền, Trung Cộng cảm 
thấy cần phải ra tay trước.

Hầu như người ta đều cho 
rằng cách nghĩ này là lố bịch, 
nhưng Trung Cộng chính là 
một con quái vật như vậy. Đúng 
như một câu ngạn ngữ Trung 
Quốc: “Trời muốn diệt ai, trước 
tiên làm kẻ đó phát cuồng.” Khi 
một người mất đi giác quan thì 
đó là dấu hiệu cái chết đã cận 
kề. Từ điểm này, có thể thấy cái 
kết của Trung Cộng đã không 
còn xa.

 
Thanh Phong biên dịch

Lễ tưởng niệm ông Dương Bạch Băng 
tiết lộ đấu đá nội bộ trong Trung Cộng

Quan chức Baidu Sử Hữu Tài bị bắt, nghi ngờ 
liên quan tới phát triển website đánh bạc
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Logo của công ty Baidu (ảnh tư liệu từ Chinese Epoch Times)Một nhân viên chuẩn bị sách giáo khoa ở một tiệm sách trước năm học mới ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, thuộc miền Bắc Trung Quốc, ngày 24/8/2020.

Tỉnh trưởng Hồ Bắc “cáo bệnh” và vắng mặt trong các sự kiện chính thức

LƯU NGHỊ  |  CHINESE EPOCH TIMES

Gần đây ông Vương Hiểu Đông, 
tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc, đã liên tiếp vắng mặt 
trong ba sự kiện chính thức 
quan trọng, gây ra sự chú ý. 
Được biết, ông Vương Hiểu 
Đông đã nhập viện vì bệnh. Đầu 
tháng 9, “đại quản gia” của ông 
Vương, ông Biệt Tất Hùng (Bie 
Bixiong) đã “ngã ngựa”.

Theo trang web chính thức 
của chính quyền tỉnh Hồ Bắc, 
lần xuất hiện gần đây nhất của 
ông Vương Hiểu Đông là khi 
ông chủ trì cuộc họp thường vụ 
của chính quyền tỉnh ngày 21/9.

Kể từ đó, ông Vương Hiểu 
Đông liên tiếp vắng mặt trong 
ba sự kiện quan trọng.

Theo truyền thông Hồ Bắc, 
từ ngày 22/9–23/9, phái đoàn 
tỉnh Chiết Giang cùng với 
ông Ứng Dũng, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Bắc và những người khác 
đã đến châu Ân Thi và thành 
phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc 
để khảo sát. Chiều ngày 23/9, 
buổi tọa đàm hợp tác trợ giúp 
người nghèo ở Chiết Giang và 
vùng Đông–Tây Hồ Bắc được tổ 
chức tại Vũ Hán, lãnh đạo hai 
tỉnh đều đã tham gia. Trong 
đó có ông Trần Kim Bưu (Chen 
Jinbiao), Bí thư trưởng, Ủy viên 
Thường ủy tỉnh Chiết Giang; 
ông Vương Hạ Thắng, Ủy viên 

Thường ủy tỉnh Hồ Bắc, Bí thư 
đảng Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc; 
ông Vương Trung Lâm (Wang 
Zhonglin), Ủy viên Thường 
ủy Hồ Bắc, Bí thư Thành ủy 
Vũ Hán; ông Vạn Dũng (Wan 
Yong), Phó Tỉnh trưởng tỉnh 
Hồ Bắc; và ông Chu Tiên Vượng 
(Zhou Xianwang), Thị trưởng 
Vũ Hán.

Ngày 24/9, Hội nghị Công 
nghiệp sinh học Trung Quốc 
lần thứ 13 đã được tổ chức tại Vũ 
Hán. Hội nghị do chính quyền 
tỉnh Hồ Bắc và Hiệp hội Kỹ 
thuật Sinh vật Trung Quốc cùng 
chủ trì.

Ông Hoàng Sở Bình (Huang 
Chuping), Phó tỉnh trưởng 
thường trực và ông Thúc Vi (Shu 
Wei), Thư ký Ban Thư Hiệp hội 
Khoa học Trung Quốc đã tham 
dự hội nghị. Phó Tỉnh trưởng 
Hồ Bắc, bà Tiêu Cúc Hoa chủ 
trì lễ khai mạc và Thị trưởng Vũ 
Hán, ông Chu Tiên Vượng đã 
tham dự sự kiện này.

Ngày 25/9, chính quyền tỉnh 
Hồ Bắc đã tổ chức cuộc họp 
thường kỳ phân tích hoạt động 
kinh tế từ tháng 1 đến tháng 8, 
ông Hoàng Sở Bình – Ủy viên 
Thường ủy tỉnh ủy, phó tỉnh 
trưởng thường vụ – đã có bài 
diễn văn.

Có kênh truyền thông Hồng 
Kông cho rằng, trong ba sự kiện 
nêu trên, thông thường tỉnh 

trưởng đều sẽ tham gia, nhưng 
lần này lại không phải như vậy.

Hội nghị Công nghiệp Sinh 
học Trung Quốc lần thứ 12 năm 
ngoái được tổ chức tại Quảng 
Châu. Tỉnh trưởng tỉnh Quảng 
Đông, ông Mã Hưng Thụy đã 
tham dự sự kiện này.

Tờ “Tinh Đảo nhật báo” 
(Sing Tao Daily) của Hồng 
Kông đưa tin, theo tin tức địa 
phương, ông Vương Hiểu Đông 
đã nhập viện, hiện tại công việc 
trong chính quyền tỉnh tạm 
thời giao cho ông Hoàng Sở 
Bình, Phó tỉnh trưởng thường 
trực phụ trách.

Ngày 4/9, Bí thư trưởng của 
chính quyền Hồ Bắc, ông Biệt 
Tất Hùng đã “ngã ngựa”; ông 
này làm “đại quản gia” hơn ba 
năm cho ông Vương Hiểu Đông, 
tỉnh trưởng Hồ Bắc.

Theo phân tích của ngoại 
giới, việc ông Biệt Tất Hùng 
ngã ngựa, rất có khả năng là 
dấu hiệu báo trước ông Vương 
Hiểu Đông sẽ xảy ra chuyện. 
Sự nghiệp của ông Vương Hiểu 
Đông được thăng tiến là nhờ 
sự đề bạt của ông Tăng Khánh 
Hồng, nhân vật số 2 của phe 
phái Giang Trạch Dân.

Ông Vương Hiểu Đông năm 
nay 60 tuổi, quê ở Tín Phong, 
tỉnh Giang Tây, từng làm việc 
ở Giang Tây và Quý Châu, từng 
là Bí thư Thành ủy Quý Dương, 

Phó Tỉnh trưởng thường trực 
tỉnh Quý Châu. Năm 2011, ông 
được chuyển sang giữ chức 
chức Ủy viên Thường ủy Tỉnh 
ủy, Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Hồ 
Bắc, năm 2017 nắm giữ chức vụ 
Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc.

Tỉnh Hồ Bắc là nguồn gốc 
của dịch virus Trung Cộng và là 
khu vực bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất, trong khi đó biểu hiện của 
ông Vương Hiểu Đông trong 
dịch bệnh lại bị chỉ trích.

Ngày 26/1, chính quyền Hồ 
Bắc đã tổ chức họp báo về phòng 
ngừa và kiểm soát dịch bệnh. 
Tại cuộc họp báo, ông Vương 
Hiểu Đông không đeo khẩu 
trang, Bí thư trưởng Hồ Bắc Biệt 
Tất Hùng đeo khẩu trang lộ mũi, 
Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên 
Vượng đeo khẩu trang ngược cả 
trên dưới trước sau.

Tại cuộc họp báo, ông Vương 
Hiểu Đông liên tiếp mắc sai lầm 
khi nói: “Thành phố Tiên Đào 
(Hồ Bắc) có những thuận lợi 
nhất định, có thể sản xuất 10.8 
tỷ khẩu trang mỗi năm”. Sau 
khi một ai đó gửi cho Vương tờ 
ghi chú nhỏ thì ông ta vội đính 
chính, nói là không phải 10.8 
tỷ mà là 1.8 tỷ. Khi ông bỏ tờ 
ghi chú xuống thì lại có người 
đưa giấy lên, ông một lần nữa 
lại sửa con số, nói rằng con số 
thực sự là 1.08 triệu cái.

Những lần biểu diễn này của 

các quan chức Trung Cộng đã 
khiến cho lòng dân vốn đã sôi 
sục nay phun trào như núi lửa. 
Công chúng một lần nữa đặt 
câu hỏi về độ tin cậy của chính 
quyền Hồ Bắc. Các cư dân mạng 
Trung Quốc đại lục gọi đây là 
“Cuộc họp báo cấp sách giáo 
khoa”: không biết đeo khẩu 
trang, sai sự thật, nói và làm đối 
lập nhau.

Vào tháng 2 năm nay, tỉnh 
Hồ Bắc đã xảy ra “chấn động” 
nhân sự; nhiều quan chức ở Hồ 
Bắc lần lượt bị cách chức.

Ngày 13/2, Trung Cộng đột 
ngột thông báo: Thị trưởng 
thành phố Thượng Hải, ông 
Ứng Dũng thay thế ông Tưởng 
Siêu Lương (Jiang Chaoliang) 
làm Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc, và 
Bí thư Thành ủy Tế Nam, ông 
Vương Trung Lâm thay thế ông 
Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang) 
làm Bí thư Thành ủy Vũ Hán.

Phân tích của ngoại giới cho 
rằng, các quan chức bị cách 
chức và rớt đài cũng chỉ là “con 
dê thế tội” của Trung Cộng.

Trong hai phiên họp của 
Trung Cộng vào tháng 5 năm 
nay, ông Vương Hiểu Đông đã 
xuất hiện trong phái đoàn Hồ 
Bắc. Truyền thông Hồng Kông 
đưa tin, lúc đó trông tóc ông đã 
ngả hoa râm.

Minh Hà biên dịch

Quyết định của 
ông Tập cho ông 
Triệu tham dự buổi 
tưởng niệm ông 
Dương là một bước 
đi rất lợi hại.

Cố vấn Sử Hữu Tài 
đã bị bắt tại phi 
trường Hàng Châu 
vào ngày 15/9 vì mở 
rộng và phát triển 
website đánh bạc 
bất hợp pháp. Một 
số đại lý và khách 
hàng liên quan 
cũng bị bắt giữ.

Các quan chức cũng ra 
lệnh cho nhà thờ treo 
quốc kỳ ở lối vào và 
thay thế tên nhà thờ 
bằng một biểu ngữ 
có nội dung “Đi theo 
Đảng, cảm ơn Đảng và 
phục tùng Đảng”.

Ông Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Cộng, tham dự lễ bế mạc 
phiên họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 tại Đại Lễ Đường Nhân dân, Bắc Kinh ngày 15/3/2015.
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Từ ngày 17/9 đến ngày 24/9, các 
oanh tạc cơ và chiến đấu cơ của 
Trung Quốc đã xâm nhập vào 
không phận của Đài Loan ít 
nhất 46 lần. Đợt leo thang khiêu 
khích quân sự này khiến Đài 
Bắc nổi giận.

Theo thông cáo của Bộ Quốc 
phòng Đài Loan, lần Trung 
Quốc xâm nhập Đài Loan gần 
đây nhất là ngày 24/9, khi một 
chiến đấu cơ chống tàu ngầm 
của Trung Quốc tiến vào không 
phận Đài Loan. 

 Cùng ngày, phát ngôn viên 
Bộ Quốc phòng Trung Quốc 
Tan Kefei xác nhận trong một 
cuộc họp báo truyền hình 
là hai hàng không mẫu hạm 
của Trung Quốc – Sơn Đông 
và Liêu Ninh – đã cùng thực 
hiện các cuộc huấn luyện và 
thử nghiệm ngoài khơi, nhưng 
không cho biết địa điểm. 
Truyền thông Đài Loan bày 
tỏ lo ngại rằng các cuộc thử 
nghiệm có thể nhằm chuẩn 
bị cho các hành động xâm lấn 
hòn đảo này.

Căng thẳng giữa Đài Bắc 
và Bắc Kinh đã gia tăng trong 
những tháng gần đây, khi Bắc 
Kinh tuyên bố rằng Đài Loan 
với nền dân chủ và tự trị là một 
phần lãnh thổ của họ, và sẽ 
dùng vũ lực để lấy lại nếu cần.

Trước đó vào ngày 21/9, Bắc 
Kinh tăng cường thái độ thù 
địch qua tuyên bố rằng eo biển 
Đài Loan không tồn tại giới 
tuyến phân cách không phận 
Trung Quốc đại lục và không 
phận Đài Loan, và khẳng định 
rằng tất cả không phận ở đó đều 
thuộc về Bắc Kinh.

Dù trước đây không có thỏa 
thuận chính thức giữa Đài Bắc 
và Bắc Kinh về giới tuyến này, 
nhưng các chiến đấu cơ của 
hai bên thường quan sát vạch 
giữa này để không vượt qua kể 
từ 1954.

Tuy vậy, trong một cuộc họp 

báo hôm 21/9, ông Uông Văn 
Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc, cho biết: 
“Đài Loan là một phần lãnh 
thổ không thể xâm phạm của 
Trung Quốc. Không tồn tại cái 
gọi là đường ranh giới ở eo biển 
Đài Loan.”

Phát ngôn này đã vấp phải 
sự chỉ trích từ phía chính phủ 
Đài Loan.

Tổng thống Đài Loan Thái 
Anh Văn sau đó đã đến thăm 
một căn cứ không quân ở đảo 
Bành Hồ, nằm giữa eo biển Đài 
Loan, để bày tỏ sự cảm kích đối 
với các binh sĩ Đài Loan. Bà nói 
vào hôm 22/9, “Làm sao chúng 
ta có thể cho phép kẻ khác phô 
trương sức mạnh trong không 
phận của chúng ta được?”

Những cuộc xâm nhập
Đài Loan đưa tin đã có 5 lần 
Trung Quốc xâm nhập qua 
đường biên giới kể từ năm 2016, 
trong đó có hai lần vào ngày 18/9 
và 19/9 tuần trước. Đài Loan đã 
điều phản lực cơ để ngăn chặn 
các cuộc xâm nhập này.

Trước đó, vào ngày 5/9, Đài 
truyền hình quân sự nhà nước 
Trung Cộng cũng đăng một đoạn 
video dài 3 phút về cuộc tập trận 
đổ bộ chung của lực lượng đổ bộ, 
binh sĩ chiến hạm hải quân và 
không quân, tại vùng biển gần 
tỉnh Quảng Đông về phía nam, 
cách Đài Loan không xa.

Sự leo thang khiêu khích 
quân sự của Trung Quốc đã khiến 
Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra 
một tuyên bố mạnh mẽ vào hôm 
20/9: Mặc dù quân đội Đài Loan 
“sẽ tuân theo nguyên tắc không 
gây hấn… nhưng chắc chắn sẽ 
đáp trả một khi bị tấn công.”

Thủ tướng Đài Loan Tô 
Trinh Xương (Su Tseng-
chang) cũng lên án những 
hành động của Bắc Kinh trong 
khi nói chuyện với các phóng 
viên hôm 22/9: “Đài Loan là 
một quốc gia có chủ quyền 
và độc lập… Việc Trung Quốc 

tiếp tục gây rối Đài Loan bằng 
cách gửi đi các chiến đấu cơ 
và chiến hạm đã gây tổn hại 
đến hòa bình và ổn định khu 
vực. Đây không phải là những 
hành động mà một quốc gia có 
trách nhiệm nên làm.”

Sau khi phát ngôn viên 
Trung Quốc Uông Văn Bân 
đưa ra tuyên bố về chính sách 
trung tuyến, trước khi Diễn đàn 
Đầu tư của EU 2020 tại Đài Bắc 
diễn ra vào hôm 22/9, Ngoại 
trưởng Đài Loan Ngô Chiêu 
Tiếp (Joseph Wu) nói với giới 
truyền thông rằng lời lẽ khoa 
trương của ông Uông là “bằng 
như phá hủy hiện trạng của eo 
biển Đài Loan”.

Ông Ngô cũng kêu gọi xã hội 
quốc tế lên án Trung Cộng vì 
những hành động khiêu khích 
của họ.

Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ 
Cuộc tập trận diễn ra khi Bắc 
Kinh bày tỏ sự tức giận trước 
chuyến thăm của một quan chức 
cao cấp Hoa Kỳ đến Đài Bắc. 

Hôm 25/9, Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ Mike Pompeo đã tố cáo Bắc 
Kinh khoe khoang khoác lác 
khi được hỏi về hoạt động của 
Trung Quốc.

Trung Quốc đã tức giận trước 
việc Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ 
Đài Loan, bao gồm hai chuyến 
thăm của các quan chức cao 
cấp, một của Bộ trưởng Y tế Alex 
Azar vào tháng 8 và một của ông 
Keith Krach, Thứ trưởng Ngoại 

giao đặc trách các vấn đề kinh 
tế, vào tuần trước.

Hoa Kỳ, quốc gia không có 
quan hệ ngoại giao với hòn đảo 
này, nhưng lại là nước ủng hộ 
Đài Loan mạnh nhất đồng thời 
còn có kế hoạch bán vũ khí mới 
cho Đài Loan.

 
Báo cáo này có sự đóng góp của 
Reuters.
Nguyệt Minh biên dịch
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Tám chỉ số mà Bloomberg sử 
dụng để đánh giá và đo lường 
nền kinh tế Trung Quốc đại lục 
bao gồm: chỉ số CSI 300 Thượng 
Hải - Thâm Quyến; doanh số 
bán nhà ở tại các thành phố 
hạng nhất là Bắc Kinh, Thượng 
Hải, Quảng Châu và Thâm 
Quyến; tình trạng dự trữ thép 
thanh sử dụng cho xây dựng; 
giá đồng tinh luyện hiện có ở 
Thượng Hải; xuất khẩu Hàn 
Quốc; chỉ số giá của các nhà sản 
xuất do Bloomberg tổng hợp; 
chỉ số niềm tin SME do Ngân 
hàng Standard Chartered tổng 
hợp; doanh số bán xe hơi, v.v.

Tin tức của Bloomberg ngày 
28/9 cho biết, trong số 8 chỉ số 
trên, chỉ số CSI 300 Thượng Hải 
và Thâm Quyến đang rớt xuống; 
lượng giao dịch mua bán nhà 
ở ở các thành phố trọng điểm, 
tính cả các thành phố cấp một 
đều đang giảm xuống, chỉ số 
niềm tin SME rất yếu; lượng tiêu 
thụ xe hơi thương hiệu Trung 
Quốc giảm.  Điều này cho thấy 
tình hình kinh tế của Trung 
Quốc đại lục trong quý 3/2020 
tiếp tục suy yếu. 

Hiện nay các ngành đang 
chiếm tương đối cao trong chỉ 
số CSI 300 Thượng Hải - Thâm 
Quyến là tài chính, tiêu dùng 
hàng ngày, công nghệ thông tin, 
công nghiệp, tiêu dùng hàng 
không thiết yếu và chăm sóc 

bảo vệ sức khỏe. Trong tuần 
trước chỉ số CSI 300 Thượng Hải 
- Thâm Quyến đã giảm 3.53%.

Cổ phiếu hạng A giảm liên 
tục trong những ngày gần 
đây, tính đến ngày 28/9, chỉ số 
Thượng Hải đã giảm trong 3 
ngày giao dịch liên tiếp. Trong 
số đó, cổ phiếu của các công ty 
chứng khoán suy yếu; cổ phiếu 
SMIC suy yếu; cổ phiếu của một 
số công ty bán dẫn thế hệ thứ ba 
giảm mạnh.

Về lĩnh vực tiêu thụ xe hơi, 
số liệu mới nhất từ   Hiệp hội các 
nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc 
cho thấy, 8 tháng đầu năm nay, 
doanh số bán ra của các hãng xe 
thương hiệu  Trung Quốc đại lục 
đã giảm 21.3% so với cùng thời 
kỳ năm ngoái; và trong cùng 
thời kỳ, doanh số bán của các 
thương hiệu xe nước ngoài, trừ 
Nhật Bản, đều giảm hơn 10%.

Về lĩnh vực bất động sản, báo 
cáo của viện nghiên cứu Shell 
công bố ngày 28/9 cho thấy trong 
ba quý đầu năm nay, tổng số giao 
dịch thành công nhà ở mới xây 
tại 66 thành phố ở Trung Quốc 
đại lục giảm 9.4% so với cùng kỳ 
năm ngoái, tổng diện tích giao 
dịch thành công giảm 8.8% so 
với cùng kỳ năm ngoái; trong 
quý 3 lượng mua nhà đã qua 
sử dụng tại 18 thành phố trọng 
điểm ở Trung Quốc đại lục giảm 
9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, theo tin tức ngày 
27/09, điều tra của viện nghiên 

cứu số liệu lớn Nam Đô về tình 
hình nợ của các công ty bất 
động sản tại Trung Quốc đại 
lục cho thấy tổng số nợ vay phải 
trả lãi hết hạn [cho vay] trong 
vòng 1 năm tới của 76 công ty 
bất động sản là hơn 2.5 nghìn 
tỷ nhân dân tệ (NDT), chiếm 
khoảng 35% tổng số vay phải 
trả lãi của các doanh nghiệp 
tại Trung Quốc đại lục. Nếu 
như tính theo chi phí vốn bình 
quân là 7%, thì mỗi năm các 
công ty bất động sản cần phải 
trả lãi hơn 170 tỷ NDT.

Vào tháng 8 năm nay, Trung 
Cộng đưa ra quy định “Ba lằn 

ranh đỏ” đối với các công ty bất 
động sản. Nếu tỷ lệ tài sản chia 
cho nợ phải trả của công ty bất 
động sản sau khi loại trừ các 
khoản trả trước, là lớn hơn 70%, 
hoặc tỷ lệ nợ ròng lớn hơn 100%, 
hoặc tỷ lệ nợ ngắn hạn bằng 
tiền mặt nhỏ hơn 1, thì công ty 
đó không thể được tài trợ vốn. 
Trong tình huống hoạt động của 
các công ty bất động sản giảm 
sút do dịch bệnh, quy định “ba 
lằn ranh đỏ” này có thể khiến 
các công ty bất động sản đứng 
trước nguy cơ vỡ nợ.

Ngoài ra, Ngân hàng Stand-
ard Chartered đã phỏng vấn 

500 doanh nhân và nhận thấy 
rằng, dữ liệu chỉ số niềm tin 
SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) 
mới nhất vào tháng 9 có sự giảm 
sút. Nhà kinh tế học Thẩm Lan 
(Shen Lan) và Đinh Sảng (Ding 
Shuang) của Ngân hàng Stand-
ard Chartered đã công bố một 
báo cáo cho thấy tốc độ tăng 
trưởng đơn đặt hàng mới cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong tháng 9 đang chậm lại, và 
hoạt động cho vay của các ngân 
hàng đối với các doanh nghiệp 
này cũng đang giảm.

Tiểu Minh biên dịch

THE ASSOCIATED PRESS 

Ngày 26/9, tân Thủ tướng Nhật 
Bản cho biết ông nhất định sẽ 
tổ chức Thế vận hội Olympic 
Tokyo vào mùa hè tới (23/7–
8/8/2021), và đó sẽ là “bằng 
chứng cho thấy nhân loại đã 
đánh bại đại dịch”.

Thế vận hội năm 2020 đã bị 
hoãn lại do sự lây lan của virus 
Trung Cộng trên toàn thế giới, 
và đã có rất nhiều nghi ngại về 
tương lai.

Trong một bài phát biểu đã 
được ghi hình trước phát tại 
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, 
Thủ tướng Yoshihide Suga cho 
biết ông sẽ “nỗ lực hết sức để 
chào đón quý vị đến tham dự 
một Thế vận hội an toàn và 
bảo đảm”.

Các cuộc khảo sát cho thấy 
đa số các công ty Nhật Bản và 
công chúng không nghĩ rằng 
Thế vận hội sẽ diễn ra, hoặc nên 
diễn ra vào năm tới. Một cuộc 
thăm dò được đài truyền hình 
Nhật Bản NHK công bố hồi 
tháng 6 cho biết, 2/3 các nhà tài 
trợ do dự về việc kéo dài tài trợ 
thêm một năm nữa.

Việc giữ chân các nhà tài trợ 
trong nước là rất quan trọng về 
mặt tài chính, và các nhà lãnh 
đạo Nhật Bản đã háo hức báo 
hiệu về khả năng diễn ra Thế 
vận hội vào năm tới.

Được kết nối bởi công ty 
quảng cáo Nhật Bản Dentsu 
Inc., các nhà tài trợ trong nước 
đã trả mức kỷ lục 3.3 tỷ USD cho 
ban tổ chức địa phương, ít nhất 
là gấp đôi so với bất kỳ Thế vận 
hội trước đây. Đó là tính trên 
hàng chục nhà tài trợ Olympic 
lâu dài đã ký hợp đồng dài hạn 
với Ủy ban Olympic quốc tế. Một 
số cũng có các hợp đồng riêng 
với ban tổ chức Olympic Tokyo.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức 
Nhật Bản chưa nói nhiều về 
việc làm thế nào để 15,400 
vận động viên, nhân viên, 
cùng các quan chức tham gia 
Olympic và Paralympic được 
an toàn khi chưa có sẵn một 
loại vaccine hoặc phương pháp 
điều trị virus nào.

 
Từ Huệ biên dịch

THE ASSOCIATED PRESS 

Bắc Hàn cáo buộc Nam Hàn 
điều các tàu vượt qua ranh giới 
biển tranh chấp để tìm thi thể 
một quan chức Nam Hàn, vốn 
gần đây bị quân đội Bắc Hàn 
sát hại, đồng thời cảnh báo 
hôm 27/9 rằng vụ xâm nhập có 
thể tăng thêm căng thẳng giữa 
hai bên. Tuy nhiên, Nam Hàn 
đã bác bỏ cáo buộc này.

Thông tấn xã Trung ương 
Bắc Hàn [KCNA] tuyên bố, 
“Chúng tôi kêu gọi Nam Hàn 
ngừng ngay lập tức việc xâm 
nhập qua giới tuyến quân sự ở 
Biển Tây, khiến có thể dẫn đến 
leo thang căng thẳng. Nó khơi 
dậy sự cảnh giác chính đáng 
của chúng tôi vì điều đó có 
thể dẫn đến một sự cố khủng 
khiếp khác.”

Cùng với việc phủ nhận, 
Nam Hàn đã đề xuất một cuộc 
điều tra chung, để giải quyết 
sự khác biệt trong lời giải thích 
của mỗi bên về sự thiệt mạng 
của quan chức Nam Hàn vào 
tuần trước. Các quan chức ở 
Seoul cho biết vị quan chức 
47 tuổi này có khả năng đã cố 
gắng đào thoát trước khi quân 
đội Bắc Hàn ở trên tàu, hạ sát 
và đốt thi thể ông ấy.

Theo Seoul, hôm 25/9, Bắc 
Hàn đã gửi một thông điệp, 
bao gồm lời xin lỗi hiếm hoi 
của lãnh đạo Kim Jong Un về 
việc sát hại quan chức này; thi 
thể ông ấy đã được tìm thấy khi 

đang trôi nổi trên một vật thể 
trong vùng biển của nước này.

Thông điệp của Bắc Hàn 
do Nam Hàn phát đi, cho biết 
quân đội của họ đã bắn quan 
chức này vì ông ấy đã cố gắng 
đào tẩu sau khi từ chối trả lời 
các câu hỏi. Thông điệp nêu rõ 
quân đội Bắc Hàn đã không thể 
tìm thấy thi thể của quan chức 
này, và đã đốt vật thể mà ông 
ta đã trôi nổi cùng, theo các 
quy định về phòng chống virus 
Trung Cộng của Bắc Hàn.

Báo cáo của KCNA hôm 27/9 
xác nhận Bắc Hàn đã thông 
báo cho phía Nam Hàn hôm 
25/9, với lời giải thích của họ 
về vụ việc, nhưng không nói rõ 
liệu thông báo có bao gồm lời 
xin lỗi từ ông Kim hay không.

Đáp lại tuyên bố của Bắc 
Hàn về việc xâm phạm biên 
giới, lực lượng tuần duyên và 
quân đội của Nam Hàn cho 
biết các tàu và phi cơ của họ 
đã tìm kiếm vùng biển ở phía 
nam ranh giới kể từ hôm 25/9, 
phòng trường hợp thi thể của 
quan chức này trôi dạt trở lại.

Văn phòng của Tổng thống 
Nam Hàn Moon Jae-in cho 

biết Hội đồng An ninh Quốc 
gia nhìn nhận tích cực đối 
với lời xin lỗi của ông Kim, 
và đề xuất một cuộc điều tra 
chung với Bắc Hàn để tìm hiểu 
nguyên nhân đã xảy ra với vị 
quan chức này.

Ông Suh Choo-suk, quan 
chức cao cấp của tổng thống, 
cho biết Nam Hàn cũng muốn 
Bắc Hàn khôi phục đường dây 
nóng quân sự bị đình chỉ giữa 
hai miền, để thuận tiện cho 
việc liên lạc.

Lời xin lỗi của ông Kim được 
coi là một nỗ lực xoa dịu quan 
điểm chống Bắc Hàn ở Nam 
Hàn, vốn có thể khiến ông Kim 
khó giành được sự nhượng bộ 
trong bất kỳ cuộc đàm phán 
nào. Ông Kim hiện đang phải 
chật vật vượt qua những khủng 
hoảng kinh tế ngày càng trầm 
trọng do các lệnh trừng phạt của 
Hoa Kỳ đối với chương trình hạt 
nhân của ông, và đại dịch virus 
Trung Cộng đã buộc đất nước 
của ông phải đóng cửa biên giới 
với Trung Quốc – đối tác thương 
mại lớn nhất của họ.

Mặc dù lời xin lỗi của ông 
Kim có thể giúp giảm nguy 
cơ leo thang căng thẳng giữa 
hai bên, nhưng những người 
bảo thủ ở Nam Hàn đã phát 
động một cuộc tấn công chính 
trị chống lại ông Moon vì đã 
không ngăn chặn được sự thiệt 
mạng của vị quan chức này.

Cẩm An biên dịch

Tân Thủ tướng Nhật Bản 
quyết tâm tổ chức Thế vận 
hội vào năm tới

Bắc Hàn cáo buộc Nam Hàn xâm nhập lãnh thổ 
để tìm kiếm quan chức bị sát hại

Trung Quốc: các công ty bất động sản 
phát hành trái phiếu ở mức kỷ lục

LÝ KHUNG  |  CHINESE EPOCH TIMES

Các công ty bất động sản Trung 
Quốc sẽ đến kỳ trả nợ cao điểm 
trong năm nay; tuy nhiên trong 
giai đoạn Trung Cộng áp dụng 
biện pháp giám sát tài chính 
nghiêm ngặt nhất đối với bất 
động sản, thì các công ty này 
đã phát hành trái phiếu với quy 
mô cao kỷ lục.

“Thời báo chứng khoán” đưa 
tin, dữ liệu thống kê do Viện 
nghiên cứu Shell công bố ngày 
28/9 cho thấy trong quý 3/2020 
có 307 đợt phát hành trái phiếu 
trong và ngoài nước của các 
công ty bất động sản, với quy 
mô tài trợ khoảng 324.7 tỷ nhân 
dân tệ (NDT), tăng 14%, so với 
cùng kỳ năm ngoái, quy mô phát 
hành trái phiếu trong quý III đã 
phá kỷ lục từ trước tới nay.

Theo tin của “Nhật báo Kinh 
doanh Bắc Kinh”, trong 20 ngày 
sau khi nhà chức trách tổ chức 
hội thảo về bất động sản, các 
công ty nhà đất ở Trung Quốc đã 
phát hành tổng cộng 65 khoản 
trái phiếu trong và ngoài nước, 
khoảng 55.49 tỷ NDT.

Ngày 21/9, Công ty TNHH 
Tập đoàn Bất động sản Country 
Garden ra thông báo cho biết 
dự kiến   phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp cho các nhà 
đầu tư đủ điều kiện vào năm 
2020 (đợt 3), quy mô phát hành 
không quá 2 tỷ NDT. Vào tháng 
7 năm nay, Country Garden đã 
phát hành công khai trái phiếu 
doanh nghiệp trong nước đợt 
thứ hai, với quy mô phát hành 
không quá 1.36 tỷ NDT.

Sở giao dịch chứng khoán 
Thâm Quyến đã tiết lộ thông tin 
vào ngày 16/6 rằng, trạng thái 
phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp không công khai của 
Công ty TNHH Tập đoàn Bất 
động sản Sunac vào năm 2020 
đã được thay đổi thành “đã trả 
lời các ý kiến   trao đổi”. Theo 
Viewpoint Real Estate New 
Media, số tiền phát hành trái 
phiếu dự định là 8 tỷ NDT. Cùng 
ngày, đề xuất phát hành trái 
phiếu doanh nghiệp trị giá 14.3 

tỷ NDT của Evergrande Real 
Estate Group Co., Ltd. cũng đã 
được “chấp nhận”.

Tổng số nợ của 179 công ty 
bất động sản Trung Quốc 
lên tới trên 8 nghìn tỷ NDT
Ngày 27/9 Sina Finance đưa 
tin, theo điều tra do Viện 
Nghiên cứu Dữ liệu lớn Nam 
Đô thực hiện, 76 công ty bất 
động sản ở Trung Quốc Trung 
Quốc có hơn 2.5 nghìn tỷ NDT 
nợ vay phải trả lãi sẽ đáo hạn 
trong vòng một năm tới, chiếm 
khoảng 35% tổng nợ vay của 
họ. Tính trên cơ sở chi phí lãi 
vay bình quân là 7% thì tiền lãi 
hàng năm phải trả là hơn 170 
tỷ NDT.

Theo Crane Research, tính 
đến giữa năm 2020, tổng nợ vay 
phải trả lãi của 179 công ty bất 
động sản là 8,416.5 tỷ NDT, tăng 
6.64% so với đầu kỳ. Trong đó, 
tổng nợ vay phải trả lãi của 76 
công ty bất động sản chủ chốt 
là 7,291.3 tỷ NDT, tăng 6.18% so 
với đầu kỳ.

Mới đây, Tập đoàn Ever-
grande của Trung Quốc đã cho 
biết rằng họ đã yêu cầu chính 
quyền tỉnh Quảng Đông nhanh 
chóng tiến hành việc tổ chức 
lại và niêm yết “Công ty TNHH 

cổ phần Bất động sản Đặc khu 
Kinh tế Thâm Quyến”, đồng 
thời tiết lộ rằng Evergrande có 
khoản nợ hơn 800 tỷ NDT.

Theo tuyên bố gần đây 
của giáo sư Kinh tế Đại học 
Harvard Kenneth Rogoff, thị 
trường bất động sản Trung 
Quốc đã lên tới “đỉnh điểm 
tiềm ẩn của sự bất ổn”.

Hiện tại, các nhà chức trách 
của Trung Cộng bắt đầu lo ngại 
rằng các công ty bất động sản 
đang sử dụng quá nhiều công 
cụ đòn bẩy tài chính. Ngày 20/8, 
Ngân hàng Nhân dân Trung 
Quốc và Bộ Nhà ở và Phát triển 
Đô thị-Nông thôn đã tổ chức 
một cuộc gặp gỡ với 12 công 
ty bất động sản và thiết lập “ba 
lằn ranh đỏ” cho họ. Các công 
ty bất động sản tham gia hội 
nghị là Country Garden, Ever-
grande, Vanke, Sunac, Zhong-
liang, Poly, Xincheng, China 
Overseas, Overseas Chinese 
Town, Greenland, China Re-
sources và Sunshine City.

Sunac giảm giá bán tháo tài 
sản để lấy tiền mặt; chính 
quyền yêu cầu chấn chỉnh
Theo nhà bình luận Văn Tiểu 
Cương, bất động sản Trung 
Quốc là một ngành kinh doanh 

đòi hỏi nhiều vốn và nợ cao 
điển hình; do đó nhiều công 
ty bất động sản hoạt động với 
tốc độ cao; sau khi có được đất 
sẽ triển khai và bán ra nhanh 
chóng, dòng tiền hoàn lại phải 
nhanh; một khi doanh số bán 
hàng bị sụt giảm, dòng tiền 
hoàn lại sẽ bị suy giảm, các 
khoản nợ khổng lồ sẽ chôn vùi 
các công ty bất động sản. Đây 
cũng là lý do tại sao dưới sự 
điều tiết khống chế của Trung 
Cộng đối với thị trường bất 
động sản, nhiều công ty bất 
động sản ở Trung Quốc giảm 
giá và đẩy mạnh bán hàng 

Theo số liệu trong báo cáo 
thường niên năm 2019, sau khi 
loại bỏ các khoản nhận trước, 
Công ty TNHH Sunac China 
Holdings (sau đây gọi tắt là 
Sunac) có tỷ lệ nợ trên tài sản và 
tỷ lệ nợ ròng cao nhất trong số 
12 công ty bất động sản thí điểm, 
lần lượt là 84.1% và 214.7%. Để 
giảm bớt nợ nần, Sunac đã bắt 
đầu nhịp điệu “bán, bán, bán”.

Ngày 28/9, Tờ Times Fi-
nance cho biết, theo tin từ 
thị trường quản lý tài sản, 
Sunac đã bán một bất động sản 
thương mại trong dự án Hương 
Dật Hoa Thành Thượng Hải 
cho Tập đoàn Blackstone với 
giá sau khi giảm 20% là khoảng 
700 triệu NDT.

Ngoài việc bán tài sản, 
Sunac cũng đã bắt đầu một 
“chiến lược giảm giá”. Tuy 
nhiên, Sunac mới đây đã “lật 
kèo” một dự án ở Vũ Hán do 
giảm giá xuống quá thấp. 
Theo tin từ các phương tiện 
truyền thông, liên quan đến 
giá mở bán với giá quá thấp 
gần đây của Sunac Cử u Phái 
Giang Sơn - Giang Phú, Cục 
quản lý nhà thành phố Vũ 
Hán đã hẹn lãnh đạo dự án 
nói chuyện về việc giảm giá 
và ban hành công văn có tính 
giám sát cho dự án, yêu cầu 
công ty chấn chỉnh.

* 1 USD (U.S. Dollar) = 6.79016 CNY 
(Chinese Yuan) ngày 1/10/2020
Thanh Mai biên dịch

GETTY IMAGES

Chiến đấu cơ của Trung Cộng đã xâm nhập không phận 
Đài Loan ít nhất 46 lần trong tuần qua

Thị trường chứng khoán Đại lục giảm mạnh, nền kinh tế tiếp tục suy yếu

Một chiến đấu cơ J-16 biểu diễn trên bầu trời Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc vào ngày 17/10/2019.

Hàng rào chống đổ bộ lâu đời được dựng trên một bãi biển hướng về Trung Quốc trên đảo Kim Môn 
của Đài Loan vào ngày 19/4/2018.
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Ông Suga Yoshihide, Thủ tướng Nhật Bản, 
phát biểu trong một video đã được ghi hình 
trước được phát trong phiên họp thứ 75 
của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 
25/9/2020, tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Một chiến hạm hải cảnh Nam Hàn tuần tra gần 
đảo Yeonpyeong, Nam Hàn, hôm 27/9/2020.
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BAEK SEUNG-RYUL/YONHAP VIA AP

 JOHANNES EISELE/AFP VIA GETTY IMAGES

Các nhà đầu 
tư trò chuyện 
trước bảng 
điện tử hiển thị 
thông tin chứng 
khoán tại một 
công ty môi 
giới ở Thượng 
Hải, ngày 
15/10/2018. 

Một người đàn ông ngủ 
trên chiếc xe đạp ba bánh 

của mình. Phía sau là 
hình ảnh quảng cáo cho 
một khu đô thị đang thi 

công tại Trung Quốc.

Nhiều năm nay 
Trung Cộng liên 
tiếp đưa ra chính 

sách mới trên 
thị trường bất 

động sản, nhưng 
giá bất động sản 

không giảm 
ngược lại còn 

tăng lên. Người 
giàu ngày càng 
giàu và người 

nghèo ngày càng 
nghèo đi.
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Ngày 07/8 năm nay là ngày 
đầu tiên tiết khí chuyển 
từ mùa hè sang mùa thu, 
cũng gọi là Lập thu. Mặc 
dù trời vẫn nóng bức, 

nhiệt độ cao, nhưng sẽ bắt đầu trở nên 
“táo” (khô), trọng điểm dưỡng sinh thời 
gian này là dưỡng âm, nhuận táo. 

Lập thu là thời cơ chăm sóc tốt 
nhất, chống “Thu táo” đầu tiên 
cần nhuận Phế (phổi)
“Thu táo” có nghĩa là sau Lập thu, mọi 
người sẽ bắt đầu có các triệu chứng 
không thoải mái như da khô ngứa, 
khô miệng, khô lưỡi, táo bón, ho khan, 
chảy máu cam.

Theo bác sĩ Lai Duệ Hân, chủ nhiệm 
phòng khám Hàn Minh Đường, bước 
vào tiết khí này, Phế (phổi) rất dễ bị tổn 
thương. Vì đây là một tạng phủ rất non 
nớt, sợ khô. Hệ thống Phế theo Trung y 
bao gồm miệng, mũi, tạng Phế và da... 
Rất nhiều bệnh liên quan, đặc biệt là 
bệnh về da và đường hô hấp rất dễ xuất 
hiện trong giai đoạn này.

Sau khi trải qua Lập thu, nên ăn 
một số loại thực phẩm để dưỡng âm 
và bổ Phế, tạo nền tảng tốt cho cơ thể. 
Các bệnh dị ứng cũng thường xảy ra 
vào mùa thu, người bị dị ứng mũi nên 
chăm sóc cẩn thận vào giai đoạn này. 
Bác sĩ Lai chia sẻ: “Hãy chăm sóc phổi 
thật tốt lúc này, sau khi bước vào mùa 
đông, bệnh dị ứng sẽ không dễ dàng 
phát tác”. 

Ngoài ra, những người có thể chất 
táo nhiệt (cơ địa nóng) sau khi bước 
vào thu, sẽ chịu ảnh hưởng càng rõ 
ràng, do đó cần chú ý hơn đến chế độ 
ăn uống. Những người thể chất hư hàn 
(thể trạng yếu), dễ chịu ảnh hưởng thay 
đổi nhiệt độ theo mùa do khả năng 
miễn dịch kém, nên chú ý mặc quần áo 
và giữ ấm.

Ăn nhiều đồ có tính kết dính, 
chất keo để dưỡng âm, bổ phổi
Để phòng ngừa “Thu táo”, cần bổ sung 
nước và các loại thực phẩm có tác dụng 
tư âm, nhuận Phế, đa số đặc biệt giàu 
chất kết dính hoặc chất keo.

• Mật ong: Có tác dụng làm 
nhuận Phế và giảm ho, nhuận 
tràng thông tiện, giữ ẩm cho da. 
Thêm nước đun sôi và uống sau 
khi pha, có thể bổ sung thành 
phần nước cho cơ thể.

• Lê nashi: Nhuận Phế giảm ho, 
tiêu đờm, giáng hỏa. Tuy nhiên, 

tính chất thiên về hàn, những 
người có cơ địa tương đối lạnh 
(thể chất hư hàn) không nên 
ăn nhiều. Cũng theo bác sĩ 
Lai, nếu trong gia đình có trẻ 
nhỏ khí quản không tốt, có thể 
làm món lê hầm đường phèn, 
giúp bổ phổi, nếu cẩn thận có 
thể cho thêm Bối mẫu (Châu 
bối). Người hỏa khí vượng, hay 
cáu gắt, thể chất thiên táo (thể 
trạng khô). Sau Lập thu, người 
dễ chảy máu cam do niêm mạc 
mũi khô, cũng có thể ăn lê hầm 
đường phèn để bồi dưỡng.

• Củ sen (ngó sen): Củ sen sống 
có tính mát, có tác dụng thanh 
nhiệt, mát huyết, cầm máu, tán 
ứ. Sau khi nấu chín, tính chất 
chuyển từ hàn sang ôn, có tác 
dụng dưỡng huyết, khai vị, bổ 
tỳ, ích khí, dưỡng âm.

• Hoa bách hợp: Một dược liệu 
được sử dụng phổ biến, có thể 
bình tâm an thần, nhuận Phế 
(dưỡng ẩm phổi) và giảm ho, tốt 
cho hệ thống hô hấp.

• Củ mài: Sau Lập thu cần chú 
trọng tư Phế âm và Vị âm (nuôi 
dưỡng âm phổi và âm dạ dày), 
củ mài có cả hai công dụng này. 
Trong số các loại thông thường 
trên thị trường, củ mài Nhật 
Bản là loại tốt nhất, vị dẻo hơn 
loại thông thường và tác dụng 
dưỡng ẩm cũng tốt hơn. Không 
ngại có thể ăn canh sườn heo 
hầm hoa bách hợp và củ mài 
để bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, đây 
cũng là thực phẩm giàu tinh bột 
nên những người đang giảm 
cân nên chú ý lượng hấp thụ.

• Mộc nhĩ trắng: Còn được gọi là 
“tổ yến của người nghèo”, có tác 
dụng dưỡng ẩm rất tốt. Mộc nhĩ 
trắng có vị ngọt, nhạt, không 
độc, dùng chữa các chứng như 
Phế nhiệt ho khan, Phế táo ho 
khan, Vị (Dạ dày) Tràng (Đại 
tràng) táo nhiệt, táo bón...

Tránh thức ăn mang tính
“thêm dầu vào lửa” và phương 
pháp chế biến
Ngoài ra, tránh chạm vào thức ăn có 
tính nóng và phương thức gia giảm 
các loại gia vị.

Đồ ăn có tính Táo nhiệt: bánh 
quy, các loại hạt, sô cô la, thức ăn cay 
(gừng, hành lá, ớt).

Phương pháp chế biến thức ăn gây 
Táo nhiệt: chiên, nướng, rán, quay.

Nam giới có thói quen tập thể dục 
thường ăn nhiều các loại hạt để bổ 
sung protein chất lượng cao. Bác sĩ Lai 
nhắc nhở, các loại hạt là thực phẩm 
có tính khô, dễ bốc hỏa, vào thời kỳ 
sau Lập thu mỗi ngày chỉ ăn một nắm 
nhỏ, còn lại thay thế bằng các loại thực 
phẩm giàu protein khác. Những người 
thể chất tính nhiệt khuyến cáo không 
nên ăn các loại hạt mỗi ngày. 

Món ăn sau khi Lập thu: Canh 
mộc nhĩ, táo đỏ, Câu kỷ tử
Bác sĩ Lai khuyên bạn nên uống canh 
hầm mộc nhĩ trắng vào thời tiết Lập 
thu để tư âm nhuận Phế (bổ âm và 
phổi), bổ tỳ khai vị.

Nguyên liệu: 100g mộc nhĩ trắng 
tươi, 20g hoa bách hợp, khoảng 40 hạt 
sen khô, 20 quả táo đỏ, 2 nắm nhỏ Câu 
kỷ tử, lượng đường phèn thích hợp.

Cách làm:
1. Hoa bách hợp rửa sạch và ngâm 

với nước (nước ngâm có thể 
uống được sau khi lọc) trong 
1 giờ. Rửa sạch táo đỏ, ngâm 
nước 10 phút rồi dùng dao rạch 
phần thịt quả ra. Mộc nhĩ trắng 
bỏ đầu, cuống và rửa sạch. Hạt 
sen khô rửa sạch.

2. Cho các nguyên liệu trên vào 
nồi, thêm 2,000ml nước, nấu 
trong 60 phút.

3. Khi nồi bắt đầu sôi sau khoảng 
20 phút, mở hé nắp và vặn lửa 
nhỏ để tránh tràn nồi.

4. Khi gần hết thời gian nấu, 
thêm chút đường phèn, sau 
đó cho Câu kỳ tử vào là có thể 
dùng được.

Thanh Mai biên dịch

Bác sĩ Trung y khuyên 
dùng canh

bổ dưỡng khi 
mùa thu đến

GDP Việt Nam tăng liên tục
mà sao đời sống người dân vẫn nghèo?

SHUTTERSTOCK

ĐẠI DỊCH VIRUS TRUNG 
CỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
TOÀN THẾ GIỚI
Trong đại dịch virus Trung Cộng 
toàn cầu, GDP của toàn thế giới 
giảm 5%, đến như Trung Quốc 
là quốc gia được cho là chuyên 
làm giả số liệu, cũng công bố 
GDP quý 1/2020 là giảm 6.8% so 
cùng thời kỳ. 

Ngân hàng Thế giới (WB) 
trong báo cáo triển vọng kinh 
tế thế giới tháng 6/2020 đã dự 
báo đại dịch virus Trung Cộng 
với tốc độ lây lan nhanh chóng, 
và việc đóng cửa các hoạt động 
kinh tế tại nhiều quốc gia đang 
dẫn đến một “cuộc suy thoái 
kinh tế toàn cầu chưa từng có 
trong lịch sử”.

Nếu dịch bệnh sẽ được kiểm 
soát, đẩy lùi vào cuối năm 2020, 
WB dự báo GDP toàn cầu vẫn có 
thể giảm tới 5.2%, cao gấp 3 lần 
so với mức suy giảm do khủng 
hoảng tài chính toàn cầu 2009.

GDP VIỆT NAM TĂNG 
LIÊN TỤC NHƯNG PHẢI 
ĐÁNH ĐỔI QUÁ NHIỀU
Liên tục từ 2014 đến nay, tăng 
trưởng GDP Việt Nam luôn trên 
6%, năm 2018 tăng 7.08%, năm 
2019 tăng 7.02%, nhưng vì sao 
Việt Nam nhiều năm qua đời 
sống của dân vẫn ngày càng 
khó khăn hơn...?

Thông điệp đưa ra từ việc 
quá chú trọng đến những con số 
tăng trưởng nói trên có thể kiến 
cho việc phát triển cách nghĩ 
chú trọng đến tiền bạc, tư tưởng 
“trọng tiền” ngày càng lớn, có 
người nghĩ kiếm được tiền là 
tốt, có tiền là được rồi, chỉ cần 
có tiền là có thể giải quyết tất cả.

Thực tế vì chỉ chú trọng đến 
phát triển kinh tế nên đã dẫn 
đến những hệ lụy về kinh tế xã 
hội, môi trường và đạo đức, đơn 
cử vài ví dụ như sau:

Phát sinh nhiều tiêu cực, 
gây thất thoát nhiều tỷ USD
Trên báo ngày nào cũng đưa 
tin có lãnh đạo chính quyền và 
doanh nghiệp bị bắt do tham ô 
lãng phí, gây thiệt hại lớn cho đất 
nước; nguyên nhân chính là do 
kém hiểu biết về kinh doanh, do 
suy thoái đạo đức, do tham tiền, 
do tư lợi cá nhân mà không nghĩ 
đến lợi ích chung, và cũng do 
cơ chế quản lý kinh tế lỏng lẻo, 
đặc biệt là đầu tư của các doanh 

nghiệp nhà nước không cao.
Đã có không ít  lãnh đạo các 

cấp, kể cả thứ trưởng, bộ trưởng, 
tổng giám đốc đang phải ngồi 
tù. Có ý kiến cho rằng có một bộ 
phận nhỏ lên được lãnh đạo là 
do con ông, cháu cha, do chạy 
chức chạy quyền, do mua quan 
bán chức, nên họ chưa được 
đào tạo bài bản về kinh tế thị 
trường. Cũng có ý kiến cho rằng 
có một số lãnh đạo học tập từ 
các nước Đông  u là các nước 
không có nhiều kinh nghiệm về 
kinh tế thị trường nên dễ bị thất 
bại trong kinh doanh.

Ví dụ như các đại dự án thua 
lỗ gây mất vốn hàng tỷ USD 
gồm: Dự án mở rộng giai đoạn 2 
Gang thép Thái Nguyên; Công 
ty TNHH MTV Công nghiệp 
Tàu thủy Dung Quất; Dự án 
Nhà máy Thép Việt Trung; Dự 
án Nhà máy Sản xuất Xơ sợi 
Polyester Đình Vũ; Dự án Nhà 
máy Sản xuất Nhiên liệu Sinh 
học Dung Quất...

Phát triển tạo ra vấn nạn ô 
nhiễm môi trường
Ngày 21/2/2020, tổ chức đo chất 
lượng không khí thế giới (Air 
Visual), áp dụng cách tính AQI 
của Mỹ đã xếp hạng Hà Nội là 
thành phố ô nhiễm không khí 
nhất thế giới trong tổng số 97 
thành phố có quan trắc chất 
lượng không khí.

Theo GS. TS Đặng Kim Chi, 
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam, ô nhiễm môi 
trường tác động đến sức khỏe 
con người có nguyên nhân 
chủ yếu từ các hoạt động công 
nghiệp. Điều không thể không 
nhắc đến đó là ô nhiễm do các 
nhà máy nhiệt điện than.

Theo tính toán của Ông Trần 
Đình Sính, Phó Giám đốc Trung 
tâm Phát triển Sáng tạo Xanh 
(Green ID) cho biết, một nhà 
máy nhiệt điện than (NĐT) 1,200 
MW thì mỗi ngày sẽ thải ra môi 
trường 7.8 tấn bụi PM10, trong đó 
có 2.3 tấn bụi PM2.5, đây là con 
số khủng khiếp gây ô nhiễm cả 
với bầu không khí, đất đai, nguồn 
nước ở xung quanh các nhà máy 
này do nước làm mát xả ra môi 
trường có nhiệt độ gần 40oC.

Thực tế là các nhà máy nhiệt 
điện thường được bố trí ở nơi có 
nguồn nước vì nhu cầu nước để 
làm mát rất lớn khi chạy turbin; 
ví dụ như các nhà máy NĐT ở 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh 
Thuận đều đặt sát biển. Các kim 
loại và hóa chất trong nước thải 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ 
sinh thái và sức khỏe của người 
dân sống cạnh các nguồn nước 
đó. Việc phá hủy hệ sinh thái dưới 
nước khiến ngành đánh bắt cá và 
nuôi trồng thủy sản thiệt hại nặng 
nề, gây ra những tác động xã hội 
khiến ngư dân, người nuôi trồng 

thủy sản bị thất nghiệp, phải 
chuyển sang nghề khác...

Đến như Trung Quốc cũng 
đã cho dừng khoảng 600 nhà 
máy NĐT, điều này có thể khiến 
các nhà máy được chuyển sang 
Việt Nam.

Đạo đức xã hội trượt 
dốc, chỉ vì tiền mà không 
việc gì không dám làm
Do tuyên truyền vô thần – con 
người không tin vào Thần Phật, 
không tin làm việc thiện thì 
hưởng phúc báo, làm việc ác 
thì bị quả báo – nên có người 
chỉ chạy theo đồng tiền, coi tiền 
là trên hết, chuyện xấu gì cũng 
dám làm. Trên báo hàng ngày 
đều đưa tin về lừa tiền, lừa tình, 
giết người cướp của, xâm hại 
trẻ em, phụ nữ, bạo lực gia đình, 
trộm cắp hoành hành, v.v.

Ví dụ ở Sài Gòn, nạn trộm 
cắp, cướp giật xảy ra thường 
xuyên; chính quyền cảnh báo 
để khách nước ngoài cảnh giác; 
người dân ra đường lo sợ bị 
cướp giật nếu không cẩn thận 
với tư trang.

SO SÁNH VỚI THÁI LAN
Hiện nay thu nhập bình quân 
đầu người của người Thái Lan 
khoảng 7,800 USD còn Việt 
Nam là 2,700 USD. Nếu chỉ 
nhìn vào con số này thì người 
ta nghĩ chỉ giàu gấp 3 lần, tại 

sao báo chí nước ngoài nói 
rằng Thái Lan hơn Việt Nam 
đến mấy chục năm?

Đúng là vậy, bởi vì Thái 
Lan không chỉ chú ý con số 
tăng trưởng GDP ấy, họ biết 
cân đối hài hòa giữa tỷ lệ tăng 
trưởng với tỷ lệ lạm phát, thất 
nghiệp và môi trường. Đặc 
biệt họ chú trọng xây dựng 
một xã hội văn minh, có tín 
ngưỡng tôn giáo, chú trọng 
tuyên dương đạo đ ức nhân 
cách con người hơn là tuyên 
dương, tôn sùng đồng tiền.

Giả sử đến một lúc nào đó 
kinh tế Thái Lan đứng yên, thì 
Việt Nam cũng có thể sẽ đuổi 
kịp con số 7,800 USD trên đầu 
người của họ hôm nay. Nhưng 
giả sử dù có nhiều tiền hơn thì 
văn minh xã hội Việt Nam cũng 
sẽ không đuổi kịp Thái Lan; 
thực sự là thua về kinh tế mới 
chỉ là thua 1, thua về xây dựng 
đạo đức văn hóa xã hội là thua 
10, còn thua về tri thức, tầm 
nhìn mới là thua tất cả.

Lịch sử đã chứng minh rằng 
xã hội nhân loại chỉ có thể phát 
triển bền vững khi có nền tảng 
niềm tin và đạo đức, mà muốn 
đề cao đạo đức thì phải có tâm 
pháp để ước thúc bản thân; tôn 
giáo tín ngưỡng có thể giúp ích. 
Chỉ khi xây dựng được nền tảng 
này, Việt Nam mới có cơ hội theo 
kịp các quốc gia láng giềng.

Tiếp theo từ trang 1

Lập thu phòng “Thu táo”, cần bổ sung những thực phẩm dưỡng âm, dưỡng phổi. 
Thường là những thực phẩm đặc biệt giàu chất kết dính hoặc chất keo. 

Món ăn bài thuốc sau khi Lập thu: canh mộc nhĩ, táo đỏ, Câu kỷ tử.

REUTERS 

Một trong 14 thẩm phán nước 
ngoài tại tòa án tối cao của Hồng 
Kông đã từ chức vì các lo ngại 
về luật an ninh quốc gia mới do 
Bắc Kinh áp đặt có ảnh hưởng 
sâu rộng lên thành phố này, đài 
truyền hình quốc gia ABC của 
Úc đưa tin hôm 18/9.

Văn phòng của lãnh đạo 
thành phố Carrie Lam đã xác 
nhận việc thẩm phán người 
Úc James Spigelman từ chức 
nhưng không đưa ra lý do.

Ông Spigelman, cựu chánh 
án của New South Wales, là 
thẩm phán cao cấp đầu tiên từ 
chức và công khai viện dẫn luật 
này, vốn do cơ quan lập pháp bù 
nhìn của Trung Cộng thông qua 
vào ngày 30/6 mà không có bất 
kỳ sự tham vấn hay quy trình 
lập pháp nào của Hồng Kông.

Luật gia gốc Ba Lan này nói 
với đài ABC rằng ông đã từ chức 
vì những lý do “liên quan đến 
nội dung của luật an ninh quốc 
gia” nhưng không nói rõ thêm.

Ông Spigelman đã không trả 

lời ngay lập tức yêu cầu bình 
luận từ Reuters.

Các giới luật gia trong nước 
và quốc tế đã tỏ ra lo lắng trước 
việc Bắc Kinh áp đặt luật an 
ninh, lo ngại nó làm xói mòn 
quyền tự trị và quyền tự do của 
thuộc địa cũ của Anh Quốc.

Theo luật an ninh, bà Carrie 
Lam có quyền lựa chọn thẩm 
phán cho một hội đồng bồi thẩm 
để xử lý các vụ việc liên quan đến 
an ninh quốc gia. Trong những 
trường hợp nghiêm trọng nhất, 
các nghi phạm cũng có thể bị 
đưa đến Trung Quốc đại lục để 
xét xử tại các tòa án của nước 
này, nơi mà cuối cùng là do 
Trung Cộng kiểm soát.

Điều này cũng trao quyền 
hạn rộng rãi cho nhân viên 
của bộ máy an ninh của Trung 
Quốc đại lục, những người lần 
đầu tiên có trụ sở tại thành phố 
Hồng Kông theo luật này.

“Vào ngày 2/9, Thẩm phán 
Spigelman đã đề nghị Trưởng 
đặc khu chấp thuận việc ông từ 
chức Thẩm phán của Tòa Chung 
thẩm, do đó, Trưởng đặc khu đã 

thu hồi quyết định bổ nhiệm của 
ông theo pháp luật hiện hành,” 
văn phòng của bà Lam trả lời 
qua email về các thắc mắc về sự 
ra đi của ông Spigelman.

Năm ngoái, ông Spigelman 
đã được tái bổ nhiệm thêm một 
nhiệm kỳ ba năm nữa. 

Các thẩm phán nước ngoài từ 
lâu đã trở thành một biểu tượng 
cho nền pháp quyền của thành 
phố này, giúp thay thế vai trò của 
Hội đồng Cơ mật ở London sau 
khi Anh Quốc trao lại thành phố 
cho Trung Quốc vào năm 1997.

Hiến pháp thu nhỏ của Hồng 
Kông, được gọi là Luật Cơ bản, 

tôn trọng tính độc lập của cơ 
quan tư pháp và tuyên bố rằng 
các thẩm phán có thể đến từ các 
khu vực tài phán của hệ thống 
pháp luật chung Anh - Mỹ.

Nhưng trong những tuần 
gần đây, bà Lam và các quan 
chức của bà nhấn mạnh rằng 
thành phố này không có “tam 
quyền phân lập”, và các quyền 
hành pháp, lập pháp và tư pháp 
của thành phố đều xuất phát từ 
Bắc Kinh.

Ngay cả trước khi các luật 
mới được ban hành, các thẩm 
phán cao cấp đã nói với Reuters 
rằng sự độc lập của hệ thống tư 

pháp Hồng Kông đã bị tấn công 
từ ban lãnh đạo Trung Cộng ở 
Bắc Kinh.

Cũng trong ngày 18/9, ông 
Simon Young, giáo sư tại trường 
luật Đại học Hồng Kông và là 
một luật sư, đã kêu gọi chính phủ 
nêu tên các thẩm phán đã rời đi 
vì cơ cấu an ninh quốc gia để 
ngăn chặn suy đoán có thể xảy 
ra rằng các luật gia nước ngoài 
không được hoan nghênh.

“Rõ ràng hiện giờ đến lượt 
tòa án của chính phủ phải bảo 
đảm với công chúng rằng nó vẫn 
ủng hộ hệ thống các thẩm phán 
nước ngoài trong tòa án tối cao 
của Hồng Kông,” ông nói.

Nhiều luật sư cao cấp cho 
biết họ tin rằng các thẩm phán 
cao cấp khác hiện cũng đang 
cân nhắc tới tương lai của họ.

Hồi tháng 7, Chủ tịch của Tòa 
án tối cao Vương quốc Anh cho 
biết họ đang thảo luận với chính 
phủ Anh Quốc để giải quyết 
tương lai của các thẩm phán 
Vương quốc Anh tại tòa án tối 
cao của Hồng Kông. Ông Robert 
Reed, cũng làm việc tại tòa án 
Hồng Kông, cho biết luật mới 
“có một số điều khoản làm dấy 
lên các mối lo ngại”.

Cẩm An biên dịch

GETTY IMAGES

Thẩm phán Úc tại Hồng Kông từ 
chức vì Luật An ninh Quốc gia

Thẩm phán người Úc James Spigelman (giữa) đã từ chức vì Luật An ninh Quốc gia.

Tại sao tăng 
trưởng liên tục 
mà Việt Nam 
vẫn nghèo? 
Ảnh chụp người 
tham gia giao 
thông trong 
giờ cao điểm 
vào sáng ngày   
19/5/2020 tại 
thủ đô Hà Nội.
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Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel 
Aviv ở Israel đã phát hiện ra một số loài thực 
vật phát ra âm thanh đau đớn tần số cao khi 
chúng bị áp lực về môi trường.

Nhóm nghiên cứu do Itzhak Khait dẫn đầu đã kiểm tra 
âm thanh phát ra từ cây cà chua và cây thuốc lá khi bị căng 
thẳng do không đủ nước hoặc khi thân của chúng bị cắt. 
Nghiên cứu cho thấy micro ghi lại âm thanh siêu âm từ 20 
đến 100 kilohertz do cây phát ra trong cả hai trường hợp.

Những âm thanh do thực vật căng thẳng phát ra ở tần 
số mà con người không thể nghe thấy, tuy nhiên, nhóm 
các nhà khoa học tin rằng “một số sinh vật” có thể nghe 
thấy âm thanh từ xa đến vài mét.

Theo nghiên cứu, một cây cà chua đã phát ra 25 âm 
thanh siêu âm đau đớn trong khoảng thời gian một giờ khi 
thân của nó bị cắt. Ngược lại, cây thuốc lá phát ra 15 âm 
thanh đau đớn khi thân của chúng bị cắt.

Khi bị thiếu nước, 
cây cà chua phát ra 35 
âm thanh siêu âm trong 
vòng một giờ, trong 
khi cây thuốc lá phát 
ra 11 âm thanh. Nhóm 
nghiên cứu quan sát 
thấy âm thanh phát ra 
khi cây bị thiếu nước lớn 
hơn so với âm thanh khi 
cây bị cắt.

Trong khi đó, thực 
vật không bị áp lực môi 
trường phát ra ít hơn 
một âm thanh đau khổ 
mỗi giờ.

Các tác giả lưu ý rằng các loài thực vật và động vật 
khác cũng như con người, với các công cụ thích hợp có 
thể nghe và lắng nghe tiếng hét âm thầm của thực vật. Ví 
dụ, một con bướm đêm có thể chọn đẻ trứng ở nơi khác 
nếu nó có thể phát hiện ra rằng cây đang bị stress vì 
nước, theo nghiên cứu chưa được công bố trên tạp chí.

Trong các trường hợp khác, thực vật có thể phản ứng 
tương ứng với những loài khác thiếu nước, các tác giả 
cũng gợi ý.

Các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu của mình: 
“Những phát hiện này có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ 
về vương quốc thực vật, vốn được coi là gần như im lặng 
cho đến nay.”

Sau đó, nhóm nghiên cứu của Đại học Tel Aviv đã lấy dữ 
liệu và sử dụng nó để tạo một mô hình học máy (machine-
learning) nhằm dự đoán các tần số khả năng mà thực vật 
có thể phát ra khi trải qua các dạng căng thẳng môi trường 
khác nhau, chẳng hạn như khi mưa hoặc gió lớn.

Nhóm nghiên cứu cũng tin rằng các loài thực vật khác 
có thể phát ra âm thanh đau khổ khi bị căng thẳng.

Các tác giả đề xuất: “Việc nghiên cứu thêm về cảm ứng 
sinh học của thực vật nói chung và về sự phát ra âm thanh 
ở thực vật nói riêng có thể mở ra con đường mới để hiểu 
thực vật và tương tác của chúng với môi trường, và nó 
cũng có thể có tác động đáng kể đến nông nghiệp”.

Một quan điểm cho rằng “âm thanh mà các loại cây 
chịu hạn tạo ra để ứng dụng trong ngành nông nghiệp 
chính xác xem ra có vẻ khả thi nếu việc ghi âm không quá 
tốn kém theo địa thế đồng ruộng” - Anne Visscher, một 
thành viên của Khoa Thực vật So sánh và Nấm tại Vườn 
Bách thảo Hoàng gia ở Anh nói với New Scientist.

Hân Hữu biên dịch

TARA THORNE   

Dị ứng theo mùa thường đi kèm 
một số triệu chứng khó chịu, 
bao gồm ngứa ngáy, chảy 
nước mắt, hắt hơi, chảy mũi 

và đau họng do thuốc xịt mũi. Việc điều 
trị bằng thuốc kháng histamin không 
phải là một lựa chọn lành mạnh, nhiều 
người cảm thấy buồn ngủ và rất mệt 
mỏi. Có một số liệu pháp hoặc phương 
thuốc tự nhiên, có công hiệu tương tự 
thuốc kháng histamin và có thể ngăn 
chặn các triệu chứng dị ứng khác nhau.

 
1. Gừng
Gừng từ lâu đã được sử dụng như một 
loại thuốc kháng viêm và hạ 
sốt tự nhiên. Hiện nay, các 
nhà nghiên cứu đang 
thử nghiệm về hiệu quả 
chống lại triệu chứng dị 
ứng phấn hoa (viêm mũi 
dị ứng). Một thí nghiệm 
cho thấy những con 
chuột bạch ăn gừng ít hắt 
hơi và cọ mũi hơn. Gừng 
có thể ức chế sự xâm nhập 
của các tế bào mast (dưỡng 
bào) trong niêm mạc mũi cũng 
như sản sinh ra các kháng thể 
IgE đặc hiệu. Qua đó đưa ra kết 
luận: các đặc tính chống viêm 
của gừng có thể ức chế sự hoạt 
động của các tế bào mast, từ đó 
có tác dụng phòng ngừa hoặc 
làm thuyên giảm các triệu chứng viêm 
mũi dị ứng.

 
2. Vi khuẩn có lợi
Các bệnh dị ứng đều có liên quan đến 
các thành phần đường ruột. Hơn 70% 
hệ thống miễn dịch của con người nằm 
ở ruột, vì vậy đường ruột không khỏe 
mạnh có thể khiến các triệu chứng dị 
ứng trở nên trầm trọng hơn. Đây là lý 
do tại sao vi khuẩn có lợi rất hữu ích 
trong việc giảm bớt dị ứng theo mùa. 
Một nghiên cứu cho thấy 40 bệnh 
nhân dị ứng phấn hoa tuyết tùng 
Nhật Bản đã uống sữa chua 
có chứa lợi khuẩn “Bi-
fidobacterium longum 
BB536”, trong khi một 
nhóm khác dùng giả 
dược (placebo). Kết quả 
là những người tham 
gia uống sữa chua có 
chứa vi khuẩn có lợi, có 
các triệu chứng về mắt và 
mũi (như ngứa, sổ mũi, ng-
hẹt mũi) đều thuyên giảm rõ rệt, 
tình trạng viêm họng cũng được 
cải thiện.

 Một thử nghiệm lâm sàng 
khác gồm 49 bệnh nhân bị 
viêm mũi dị ứng mãn tính. Các 
nhà nghiên cứu lần lượt yêu cầu một 
nhóm uống 100ml sữa chua đã qua xử 
lý nhiệt có chứa vi khuẩn "Lactobacillus 
acidophilus L-92" và nhóm còn lại uống 
giả dược. Kết quả cho thấy các triệu 
chứng hắt hơi, sổ mũi, viêm niêm mạc 
mũi, sưng đỏ mắt và chảy nước mắt 
của bệnh nhân uống sữa chua chứa lợi 
khuẩn đã giảm rõ rệt. Vì vậy, các nhà 
nghiên cứu khuyến cáo bệnh nhân bị 
viêm mũi dị ứng mãn tính nên dùng 
sữa chua chứa chủng Lactobacillus 
acidophilus L-92.

Nghiên cứu thứ ba gồm 20 người bị 
viêm mũi dị ứng theo mùa. Một nhóm 
dùng lợi khuẩn “Lactobacillus casei 
Shirota” và nhóm khác dùng giả dược. 
Các nhà nghiên cứu đã thu thập các mẫu 
máu của bệnh nhân ở giai đoạn đầu, cao 
điểm và cuối mùa phấn hoa để xác định 
các chỉ số IgE toàn phần, IgG đặc tính 
phấn hoa và IgE, cũng như chỉ số của 
các protein cytokine gây viêm. Kết quả 
cho thấy chủng lợi khuẩn Lactobacillus 
casei Shirota có tác dụng ức chế đáng 
kể các cytokine gây viêm và làm giảm 
các chỉ số của kháng thể IgG và IgE. Kết 
luận là việc bổ sung vi khuẩn có lợi có 
thể điều tiết cơ chế miễn dịch của bệnh 
nhân viêm mũi dị ứng và làm giảm các 

triệu chứng liên quan.
 

3. Vitamin D
Nghiên cứu cho thấy 
bệnh hen suyễn và các 
bệnh dị ứng có liên 
quan đến sự thiếu hụt 
vitamin D. Trong một 

nghiên cứu với 483 trẻ 
em, người ta thấy rằng  

trong số những trẻ bị hen 
suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm 

da dị ứng, mề đay cấp tính và dị 
ứng thức ăn thì thường thấy đa 
phần ở những trẻ thiếu vitamin 
D. Ngoài ra, các chỉ số IgE của 
những bệnh nhi này cũng liên 
quan nhiều đến tình trạng 
thiếu hụt vitamin D.

Một nghiên cứu khác kéo dài 5 tháng 
đã tiến hành liệu pháp miễn dịch với 100 
trẻ em bị nhạy cảm với phấn hoa hoặc 
viêm mũi dị ứng, đã cho thấy việc bổ sung 
lợi khuẩn và vitamin D cùng lúc có thể 
cải thiện phản ứng miễn dịch của trẻ.

 
4. Pycnogenol
Các gốc tự do oxy khiến các tế bào 
mast giải phóng histamin, là thủ phạm 
của tất cả các chứng dị ứng gây khó 
chịu. Pycnogenol là một chất chiết 
xuất từ vỏ cây thông của Pháp có chứa 

bioflavonoid, có thể loại bỏ các 
gốc tự do một cách mạnh mẽ. 

Một nghiên cứu đã so sánh 
hiệu quả của nó với chất ức 

chế giải phóng histamin 
của tế bào mast "Sodium 
cromoglicate" và phát 
hiện ra rằng Pycnogenol 

có hiệu quả tương tự như 
Sodium cromoglicate.

Một nghiên cứu khác tìm 
hiểu tác dụng của Pycnogenol 

đối với bệnh viêm mũi dị ứng 
phấn hoa bạch dương. 39 đối 
tượng được điều trị Pycnogenol 
từ 5 đến 8 tuần trước khi bắt đầu 
mùa dị ứng bạch dương có các 
triệu chứng mắt và mũi nhẹ hơn 

nhiều so với nhóm dùng giả dược. Ngoài 
ra, chỉ số IgE đặc hiệu với bạch dương ở 
nhóm dùng giả dược tăng 31,9%, trong 
khi nhóm dùng Pycnogenol chỉ tăng 
19,4%.

Phân tích chi tiết cũng cho thấy 
những người tham gia trước khi tiếp 
xúc với chất gây dị ứng, nếu bắt đầu 
dùng Pycnogenol càng sớm thì khả năng 
giảm các triệu chứng càng tốt. Những 
bệnh nhân bắt đầu dùng Pycnogenol từ 
7 đến 8 tuần trước khi mùa dị ứng đến, 
đã nhận được kết quả tốt nhất.
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Vào mùa thu, nhiều người 
dễ bị khô da, viêm họng, 
khô mắt, hoặc viêm khóe 
miệng, giá đỗ có đặc tính 

ẩm nên có tác dụng dưỡng ẩm da, 
giảm phù. Vì vậy rất thích hợp để ăn 
giá đỗ trong mùa.

Giá đỗ tương
Tính vị: ngọt, mát.
Công dụng: 

• Dưỡng ẩm da.
• Có thể tẩy nốt ruồi trên mặt.
• Thanh nhiệt, lợi ẩm. Đối với 

những người tỳ vị thấp thì da 
dễ bị nổi mụn hoặc ra huyết 
trắng ở phụ nữ, giá đỗ tương 
có thể giúp loại bỏ các triệu 
chứng này.

Lựa chọn giá đỗ tốt
Để tăng tốc độ sinh trưởng của giá đỗ, 
một số nhà trồng rau bổ sung thêm 
phân hóa học hoặc hoocmon sinh 
trưởng trong thời kỳ trưởng thành. 

Ngoài ra, cũng có một số người kinh 
doanh đã cho thêm lưu huỳnh đioxit 
hoặc ngâm chất tẩy trắng vào trong 
quá trình bán sản phẩm để làm giá đỗ 
trắng hơn, tươi hơn, nhằm cải thiện 
vẻ ngoài. Tuy nhiên, việc tiêu thụ các 
chất phụ gia hóa học này ngoài việc 
dễ dẫn đến dị ứng, trong thời gian 
dài còn ảnh hưởng đến chức năng 
gan thận, gây xơ gan, bệnh thận mãn 
tính, v.v. Vì vậy, người tiêu dùng khi 
mua giá đỗ nên lựa chọn kỹ càng và 
nắm vững 3 nguyên tắc sau:

1. Phân biệt bằng mùi: không 
mua những loại có mùi thuốc 
tẩy hoặc mùi thuốc.

2. Phân biệt qua màu sắc: giá đỗ 
tươi có rễ hơi nâu, nếu màu 
chuyển sang trắng, thân quá 
to thì không nên mua.

3. Chọn những loại rau quả 
organic đủ tiêu chuẩn an 
toàn hoặc có ghi rõ nguồn gốc 
xuất xứ.

Minh Hà biên dịch
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Lâm Lý Tín, một bác sĩ điều trị 
tại Khoa Thấp khớp và Miễn 
dịch tại bệnh viện Giai Lý Kỳ 
Mỹ đã chỉ ra rằng, ngày nay 

tỷ lệ mắc bệnh gout ở nam giới trên 
30 tuổi ở Đài Loan là 3.3%, cao gấp 5 
đến 10 lần so với các nước tiên tiến 
như châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. 
Bước vào mùa thu đông, các quán 
lẩu với các món như lẩu vịt gừng 
hay lẩu dê, kinh doanh phát đạt; tuy 
nhiên nhiều bệnh nhân gout sau khi 
được tẩm bổ thường phải đến bệnh 
viện ngay ngày hôm sau.

Lâm Lý Tín cho biết, một số bệnh 
nhân gout đã ngừng uống thuốc sau 
khi hết bị sưng và đau khớp vì nghĩ 
rằng chỉ cần kiểm soát chế độ ăn 
uống thì không nhất thiết phải điều 
trị; thậm chí họ còn lầm tin vào các 
phương thuốc gia truyền và các bài 
thuốc thảo dược, thuốc Đông y có 
thành phần lợi tiểu, khiến bệnh tình 
càng trở nên trầm trọng.

Ông cho biết, đa số bệnh nhân gout 

ở Đài Loan có yếu tố di truyền bẩm 
sinh và thói quen ăn uống kém lành 
mạnh. Chỉ riêng việc kiểm soát chế 
độ ăn uống thì không thể giảm lượng 
acid uric xuống mức bình thường. 
Thuốc lợi tiểu không chỉ khiến cơ thể 
bị mất nước mà còn làm tăng nồng 
độ axit uric trong cơ thể, khiến bệnh 
gout dễ dàng phát tác hơn.

Ông Lâm Lý Tín chỉ ra rằng, ngoài 
việc uống nhiều nước, bệnh nhân 
gút nên tránh các thực phẩm chứa 
nhiều purin như hải sản và nội tạng, 
thức ăn nhiều calo, rượu bia, khi 
ăn lẩu vào mùa đông nên ăn ít nước 
dùng để tránh bệnh gout phát tác.

Minh Sơn biên dịch

NGHIÊN CỨU

Người bệnh gout nên hạn chế dùng 
thực phẩm bổ dưỡng vào mùa thu 
và mùa đông

Thực vật phát ra siêu âm 
‘tiếng hét’ khi bị căng thẳng

5 loại thuốc tự nhiên
chữa dị ứng theo mùa

THIỆN TÂM
 

Trong hơn 3,000 môn khí công xuất 
hiện ở Trung Quốc những năm 
1990, Pháp Luân Công là môn khí 
công phổ biến nhất. Một trong 
những lý do khiến môn khí công 

này có thể có đến 70 triệu người tập luyện chỉ 
trong vòng 7 năm (1992-1999) đó là vì hiệu quả 
trị bệnh của môn này.

Năm 2005, một nhóm các nhà nghiên cứu 
trong lĩnh vực sinh học và y học phân tử đã có 
một loạt thí nghiệm phân tích gene khẳng định 
tập luyện Pháp Luân Công có thể điều chỉnh 
tích cực các vấn đề như khả năng miễn dịch, 
tốc độ trao đổi chất của tế bào và quá trình tế 
bào chết.

Nghiên cứu thực hiện bởi Tiến sĩ, Bác sĩ 
Quan Zhen Li từ Trung tâm miễn dịch, Đại 
học Tây Nam Texas và Tiến sĩ Ping Li, Bác sĩ 
Gabriela E. Garcia, Bác sĩ Richard J. Johnson, 
Bác sĩ Lili Feng từ Khoa y tế, Đại học Y khoa 
Baylor, Houston, Texas, Hoa Kỳ đăng trên Tạp 
chí Journal of Alternative and Complementary 
Medicine  (Volume 11, Number 1, 2005, trang 
29–39) về tác dụng của Pháp Luân Công đối với 
cấu hình bộ gene và sự thay đổi chức năng của 
bạch cầu trung tính của con người. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên 6 người châu Á 
đã tu luyện Pháp Luân Công từ 1 đến 5 năm (3 
nam và 3 nữ, tuổi trung bình 46,7 và 13,3 tuổi) 
luyện tập bao gồm đọc sách và tập các bài tập 
Pháp Luân Công hàng ngày kéo dài 1–2 giờ mỗi 
lần. Nhóm đối chứng gồm 6 người châu Á (3 
nam và 3 nữ, tuổi trung bình 41,3 và 11,3 tuổi) 
có sức khỏe hoàn toàn bình thường không tập 
khí công, yoga hoặc bất kỳ loại tập luyện cơ thể 
– tinh thần nào khác, và đã không theo bất kỳ 
chương trình tập thể dục thông thường nào 
trong ít nhất 1 năm.

Máu của những người tham gia thí nghiệm 
được lấy từ tĩnh mạch, sau đó các tế bào được 
tách ra ngay lập tức và được phân tích gene 
bằng công nghệ phân tích gene trên chip sinh 
học loại DNA microarray, RPA và phân mảnh 
DNA gồm một loạt các bước kỹ thuật phức tạp. 

Kết quả phân tích
Biểu hiện gene của những người tập Pháp Luân 
Công so với gene của những người không tập 
môn khí công này cho thấy: Khả năng miễn dịch 
được tăng cường, hiệu suất trao đổi chất của tế 
bào được điều hoà theo hướng tích cực nhằm 
giảm thiểu các tác động xấu từ môi trường, điều 
này giúp cho tuổi thọ được tăng cường. Những 
người tập Pháp Luân Công cũng có sự thay đổi 
trong các gene quy định quá trình chết rụng 
bào nhằm phản ứng nhanh với các tình trạng 
viêm nhiễm của cơ thể. 

Kết quả xác định bằng các xét nghiệm miễn 
dịch liên quan đến enzyme cho thấy, đối với 
người tập Pháp Luân Công, tuổi thọ của các 
‘bạch cầu trung tính loại bình thường’ được 
kéo dài (bạch cầu trung tính là một bộ phận 
thiết yếu của hệ miễn dịch tự nhiên), ngược 
lại ‘bạch cầu trung tính gây viêm’ có biểu hiện 
quá trình chết rụng bào được tăng tốc. Điều 
này tương quan với khả năng miễn dịch tăng 
cường được phản ánh bởi dữ liệu chip sinh 
học và quá trình thực bào bởi bạch cầu trung 
tính đã tăng đáng kể ở những người tập luyện 
môn khí công này.

Trong quá trình phân tích bộ gene của 
những người tập Pháp Luân Công, các nhà 
khoa học phát hiện có sự sửa đổi UPP (biểu 
hiện thoái hóa protein) của nhiều protein tế 
bào, vốn đóng một vai trò quan trọng trong một 
loạt các quá trình tế bào cơ bản. Những sửa đổi 
này được cho là có liên quan tích cực đến việc 
giảm triệu chứng sinh bệnh học của nhiều rối 

M
INGHUI.ORGỞ cấp độ gene: 

Khí công giúp 
tăng khả năng 
miễn dịch và 
trao đổi chất
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5. Các sản phẩm từ ong
Người ta đã sử dụng 
phấn ong, keo ong, 
mật ong và các sản 
phẩm từ ong khác 
để điều trị dị ứng 
trong nhiều thế kỷ. 
Hiện nay, các nhà 
nghiên cứ u đang 
phát triển các loại 
thuốc chống dị ứng dựa 
trên cơ sở này. Các con chuột 
bạch bị viêm mũi dị ứng 
sau khi đ ược điều trị bằng 
keo ong cho thấy các triệu 
chứng chảy nước mũi và cọ 
mũi đã thuyên giảm nhiều, 
đồng thời ức chế đáng kể 
việc giải phóng histamin từ 
các tế bào mast. Một nghiên 

cứ u khác trên chuột cho 
thấy Biof lavonoids 

“myricetin” trong 
phấn hoa ong có tác 
dụng chống dị ứng 
phấn hoa.

Nhờ các biện 
pháp tự nhiên này, 

bệnh nhân bị dị ứ ng 
theo mùa không cần 

dùng nhiều thuốc để 
chống lại các triệu chứ ng 
khó chịu của các mùa xuân, 
hạ, thu. Chỉ cần kết hợ p các 
biện pháp tự nhiên này vào 
cuộc sống hàng ngày, thì 
các triệu chứ ng bệnh có thể 
thuyên giảm.

Minh Sơn biên dịch

Ăn giá đỗ vào mùa thu mang 
lại độ ẩm cho da

Giá đỗ có 
đặc tính ẩm 

nên có tác dụng 
dưỡng ẩm da, 

giảm phù. 

Các đặc tính chống viêm tự nhiên của gừng từ lâu đã được nhiều người biết đến.

Trong số các bệnh nhi bị 
hen suyễn, viêm mũi dị 
ứng, viêm da dị ứng, mề 
đay cấp tính và dị ứng 

thức ăn thì thiếu vitamin 
D là nguyên nhân phổ 

biến nhất. 

Vi khuẩn có lợi 
(probiotics) rất hữu 
ích trong việc giảm 
bớt các triệu chứng 

dị ứng theo mùa.

Người ta đã sử 
dụng phấn ong, 

keo ong, mật ong 
và các sản phẩm từ 
ong khác để điều 
trị dị ứng trong 

nhiều thế kỷ.
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loạn, bao gồm các bệnh di truyền, bệnh thoái 
hóa thần kinh, ung thư, nhược cơ, tiểu đường, 
tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết, bệnh tự miễn, 
viêm và rối loạn liên quan đến lão hóa.

Phân tích gene của những người tập Pháp 
Luân Công cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh 
của nhóm phân tử peptide, giúp tăng cường khả 
năng kháng khuẩn và miễn dịch với một loạt các 
vi khuẩn và virus, trong đó có cả HIV. 

Các tác giả của nghiên cứu kết luận rằng: Tập 
luyện Pháp Luân Công có thể điều chỉnh quá 
trình phiên mã các gene liên quan đến khả năng 
miễn dịch, tốc độ trao đổi chất và chết rụng bào 
của con người theo hướng tích cực. Các nghiên 
cứu thí điểm đã cung cấp các bằng chứng đầu 
tiên cho thấy việc tập Pháp Luân Công có thể tạo 
ra sự điều hòa phiên mã ở cấp độ gene. Các nhà 
khoa học cũng gợi ý rằng cần có thêm các tiếp 
cận mới để nghiên cứu cách các gene được điều 
chỉnh bởi các yếu tố đặc biệt của con người như 
ý thức, nhận thức và tâm linh.

Hoạt tính diệt khuẩn tụ cầu vàng do ‘bạch cầu đa nhân trung tính’ 
(PMN) gây ra đã tăng lên đáng kể ở nhóm tập Pháp Luân Công so 
với nhóm đối chứng, dữ liệu được tổng hợp từ 3 thí nghiệm độc lập.

Người tập Pháp Luân Công ngồi thiền ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc (trước năm 1999).

Thay đổi các gene (liên quan đến quá trình chết rụng bào) tăng gấp đôi 
ở nhóm tập Pháp Luân Công so với nhóm đối chứng, thí nghiệm được 
kiểm tra với 8 loại protein khác nhau.

Hình trên bên trái: khi không có kích thích LPS – độc tính được giải 
phóng bởi vi khuẩn – hầu hết các bạch cầu trung tính của một người 
tập Pháp Luân Công đều được kéo dài sự sống, không bị chết rụng bào 
mà không ảnh hưởng đến cơ thể. Hình dưới bên trái: các bạch cầu trung 
tính của người tập Pháp Luân Công chết rụng bào với tốc độ nhanh 
nhằm ngăn chặn quá trình viêm nhiễm. Hình trên bên phải: tình trạng 
bạch cầu trung tính từ một người đối chứng khi chưa có kích thích bởi 
LPS. Hình dưới bên phải: với một người đối chứng, khi có kích thích LPS, 
xuất hiện số lượng lớn các bạch cầu trung tính và tỷ lệ chết rụng bào 
của bạch cầu trung tính thấp, điều này biểu hiện cho tình trạng viêm 
nhiễm kéo dài và nghiêm trọng.
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Ấn Độ chi hơn 100 triệu USD mua vũ khí cho 
quân đội tiền tuyến

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 28/9 đã thông qua 
đề xuất chi khoảng 7,800 triệu rupee Ấn Độ 

(khoảng 107 triệu USD) mua súng trường 
SIG716 kèm theo nhiều thiết bị quang 
học và phụ kiện khác trang bị cho quân 
đội. Số súng này dự kiến   sẽ được quân đội 

Ấn Độ sử dụng dọc theo biên giới 3,500 
km với Trung Quốc.
Vào tháng 2/2019, Lục quân Ấn Độ cũng 

đã ký hợp đồng mua khoảng 72,000 khẩu SIG716, 
do hãng vũ khí Đức SIG Sauer chế tạo.

Phó TT Mike Pence chỉ trích New York Times 
đưa tin sai lệch về hồ sơ thuế của TT Trump

TT Trump và Tổ chức Trump rất có thể đã “tận 
dụng tất cả các khoản khấu trừ và miễn trừ 

hợp pháp có trong mã số thuế” - Phó Tổng 
thống Mike Pence cho biết hôm 29/9 trước 
buổi tranh luận tổng thống đầu tiên diễn ra 
ở Cleveland.

Ông Pence nói với Baier - phóng viên của 
FoxNews, New York Times đã lặp lại câu chuyện 

nhàm chán cũ rích như hồi năm 2016 khi đưa tin 
rằng TT Trump không trả thuế thu nhập trong 10 năm, 

và chỉ trả 750 đô la thuế liên bang trong năm 2016 và 2017.
Phó TT Pence cũng chỉ trích kế hoạch đánh thuế cao mà 

ông Biden đề xuất trong chiến dịch tranh cử. Ông nói: “Giữa 
đại dịch toàn cầu, Joe Biden và thượng nghị sĩ Kamala Harris 
muốn tăng thuế thêm 4,000 tỷ USD. Họ muốn kìm hãm năng 
lượng Mỹ và thời kỳ phục hưng năng lượng của Mỹ, thời kỳ mà 
đã tạo ra hàng nghìn việc làm…”

Giáo viên mầm non 
Trung Quốc đầu độc 25 
học sinh 

Theo truyền thông Trung Quốc, 
tòa án Nhân dân trung cấp Tiêu 
Tác ở tỉnh Hà Nam hôm 28/9, đã 
tuyên án tử hình giáo viên mầm 
non Vương Vân vì đầu độc 25 trẻ 
em bằng cháo chứa chất nitrit, 
khiến 1 em tử vong.

Global Times cho biết, trước 
khi vụ đầu độc xảy ra, cô Vương 
đã tranh cãi với đồng nghiệp ở 
trường mầm non Tiêu Tác về cách 
để chăm sóc các trẻ em. Để trả 
đũa, vào sáng ngày 27/3/2019, cô 
Vương đã bỏ sodium nitrite (Natri 
nitrit - NaNO2) vào đồ ăn sáng của 
học sinh do người đồng nghiệp đó 
phụ trách. Không lâu sau đó 23 trẻ 
xuất hiện triệu chứng nôn mửa và 
ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Sodium nitrite thường được 
dùng trong bảo quản thịt, nhưng 
nếu sử dụng với lượng lớn sẽ gây 
ngộ độc.

Việt Nam: Cảnh sát 
giao thông ‘bụng bự’ sẽ 
không được ra đường 
làm nhiệm vụ
Theo VnExpress ngày 29/9, Bộ 
Công an vừa yêu cầu Cục cảnh sát 
giao thông (CSGT) kiểm tra sức 
khỏe, năng lực của nhân sự trước 
khi ra đường làm nhiệm vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình, Cục 
phó CSGT cho biết: “Cảnh sát 
bụng bự sẽ gặp khó khăn trong 
những tình huống khẩn cấp 
như truy bắt tội phạm, giải cứu 
người gặp nạn, hay giải quyết 
các công việc cần sức bền và sự 
nhanh nhạy”.

Cục CSGT dự kiến những 
nhân sự không đủ điều kiện làm 
nhiệm vụ ngoài đường do ‘vòng 
bụng to’, sẽ được điều chuyển 
làm công việc văn phòng hoặc vị 
trí khác phù hợp hơn. Khi được 
ban hành, quy định này áp dụng 
cho CSGT trên toàn quốc.

Mỹ–Hàn tái khẳng định mục tiêu phi 
hạt nhân hóa Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông 
Stephen Biegun, hôm 28/9 đã tuyên 

bố: “Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục 
cam kết hợp tác chặt chẽ về ngoại 
giao để đạt được hòa bình lâu dài 
trên bán đảo Triều Tiên, tiến tới 

phi hạt nhân hóa, đem lại tương 
lai tươi sáng hơn cho tất cả người 

dân Triều Tiên, và đem lại mối quan hệ 
bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên.” 

Ông nói thêm: “Nhưng chúng tôi không thể 
tự mình làm điều đó. Mỹ và Hàn Quốc không 
thể tự mình làm được. Chúng tôi cần CHDCND 
Triều Tiên tham gia và chúng tôi vẫn cởi mở 
thảo luận với họ khi họ đã sẵn sàng.”

65 nghị sĩ Quốc hội Pháp đề xuất 
dự luật ngăn chặn Trung Cộng mổ 
cướp nội tạng

Theo SoundofHope, 65 nghị sĩ Pháp đã cùng ký một 
đề xuất pháp lý nhằm ngăn chặn nạn cưỡng bức mổ 
cướp nội tạng người, buôn bán và cấy ghép trái phép 
của Trung Cộng và đệ trình lên Hạ viện Pháp ngày 

15/9. Như vậy ngày càng có nhiều nghị sĩ gia nhập hàng ngũ 
ủng hộ dự luật này.

Trong hai thập kỷ qua, Pháp là một trong những đối tác 
hợp tác y tế và khoa học chủ yếu của Trung Quốc. Các bác sĩ 
cấy ghép nội tạng của Pháp có khả năng trở thành đồng lõa 
một cách không tự biết trong việc mổ cướp nội tạng, vì chính 
họ đã đào tạo các bác sĩ Trung Quốc. 

Đề xuất nhấn mạnh: Từ các luật hiện hành của Pháp và 
châu Âu, có thể thấy rằng đến nay vẫn chưa có biện pháp nào 
được thông qua để tiến hành trừng phạt các chính phủ phạm 
tội cưỡng bức thu hoạch nội tạng người.

Mỹ tiếp tục cáo buộc mạng 5G của 
Huawei sẽ khiến khối NATO gặp rủi ro

Theo Reuters, trong chuyến công du đến các 
nước Pháp, Đức, Thứ trưởng ngoại giao phụ 
trách các vấn đề kinh tế Mỹ - ông Keith Krach 

- đã gây áp lực thúc giục các nước này loại bỏ 
Huawei ra khỏi hệ thống mạng 5G của mình.

Tại một sự kiện ở Đức, ông Krach 
phát biểu: “Huawei là cánh tay của 

chế độ Trung Cộng chuyên giám sát 
và là công cụ lạm dụng nhân quyền.”

Ông cho rằng việc Huawei tham 
gia vào các mạng di động 5G của 

châu Âu sẽ khiến liên minh NATO 
gặp rủi ro, đồng thời nói rằng đối với 

Trung Quốc, công nghệ mới là “xương 
sống của nhà nước chuyên giám sát này”. Ông 
cũng đề xuất rằng Nokia của Phần Lan và 
Ericsson của Thụy Điển là những công ty duy 
nhất mà các chính phủ châu Âu nên chọn.

Hiện Đức và Pháp đang cân nhắc có cho phép 
Huawei tham gia vào mạng 5G của nước mình 
không, sau khi Anh và Pháp thông qua lệnh cấm 
trên thực tế đối với hãng công nghệ Trung Quốc. 
Mới đây Anh đã chính thức ký hợp đồng mua 
thiết bị radio với NOKIA thay vì Huawei. 

 New York phạt người không 
đeo khẩu trang, dọa đóng 
trường học
Dẫn lời của Thị trưởng New York, 
ông Bill de Blasio, Fox News cho 

biết tỷ lệ lây nhiễm virus Trung Cộng 
hàng ngày đã tăng vọt từ 1.93% vào 

ngày thứ Hai, lên 3.25% vào thứ Ba 29/9, 
là mức cao nhất kể từ tháng 6.
Ông Blasio cho biết rằng thành phố sẽ áp dụng 

việc phạt người không đeo khẩu trang. Ông nói, 
trước tiên giới chức sẽ phát khẩu trang cho người vi 
phạm. Nhưng nếu người đó từ chối, họ sẽ phải đối 
mặt với một khoản tiền phạt, chưa được xác định.

Các trường học cũng đang phải đối mặt với 
nguy cơ đóng cửa trở lại. Trước đó, liên đoàn 
giáo viên cũng đã lên tiếng rằng trường học 
của họ được trang bị kém, hệ thống thông gió 
lỗi thời và không đủ số lượng y tá trong trường 
để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. 
Thị trưởng nói rằng nếu tỷ lệ lây nhiễm trung 
bình trong 7 ngày vẫn trên 3%, các trường học 
sẽ buộc phải đóng cửa một lần nữa.
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ĐIỂM TIN

Thưa Quý vị độc giả,

Epoch Times là một kênh truyền thông độc lập phát triển nhanh nhất ở Mỹ, 
chúng tôi bảo toàn nguyên tắc đưa tin trung thực và phi chính trị.

Chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chính phủ, tập đoàn hay các đảng 
phái chính trị nào. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là mang đến cho độc 
giả thông tin trung thực để độc giả có thể tự đưa ra nhận định của riêng 
mình về các vấn đề quan trọng nhất trong đại kỷ nguyên của chúng ta. 

Được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2000, Tập đoàn Epoch Times đã 
nhận được nhiều giải thưởng về nội dung và thiết kế của Hiệp hội Báo chí 
New York, Hiệp hội Nhà báo Chuyên Nghiệp và Hiệp hội Thiết Kế Tin Tức.

Mạng lưới của Epoch Times hiện nay đã được dịch sang 22 ngôn ngữ và có 
mặt ở 36 quốc gia trên thế giới. Trong đó, báo Epoch Times Tiếng Việt đã 
được những biên tập viên dành hết tâm huyết để dịch thuật, nhằm đem 
đến Quý vị một tờ báo với ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng và đẹp đẽ của 
dân tộc chúng ta.

Kính mời Quý vị mua báo để giúp đưa truyền thông báo chí trở về vị trí 
đáng trân trọng như xưa: trung thực và truyền thống.

Để đặt mua báo dài hạn, xin gọi (626) 242-4574 hoặc (714) 356-8899, hoặc 
dùng mẫu được in sẵn tại trang cuối tờ báo. Epoch Times Tiếng Việt sẽ 
được giao tận nhà mỗi tuần!
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