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Đây là một ngày quan 
trọng đối với Hoa Kỳ, 
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khách quan. 
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Ông Tony Bobulinski, người tuyên bố là một cộng sự của ông Hunter Biden, 
rời khỏi khách sạn ở Nashville, Tennessee, hôm 22/10/2020.

Bà Amy Coney Barrett
tuyên thệ nhậm chức

Thẩm phán Tối cao Pháp viện

HOA KỲ
TT Donald Trump chứng kiến   Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas điều hành Lễ tuyên thệ cho bà 

Amy Coney Barrett theo Hiến pháp tại Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 26/10/2020.

Ông Tập tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Trung Quốc 
tham gia Chiến tranh Triều Tiên, ngày 23/10/2020.
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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!

Trân trọng,
Epoch Times Tiếng Việt

HOME DELIVERY ADDRESS:

QUẢNG CÁO - RAO VẶT
XIN LIÊN LẠC

(626) 242-4574
(714) 356-8899

Hoa Kỳ
phê chuẩn việc 
bán vũ khí mới 
trị giá 1 tỷ USD 
cho Đài Loan
MATTHEW LEE  |  THE ASSOCIATED PRESS

ĐÔNG DƯƠNG

Chính phủ TT Trump đã phê 
chuẩn việc bán vũ khí tiên tiến trị 
giá hơn 1 tỷ USD cho Đài Loan. 
Điều này được cho là hành động 
sẽ khiến Trung Cộng phẫn nộ và 
làm trầm trọng thêm căng thẳng 
giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh, 
vốn đã gay gắt bởi các vấn đề 
như thương mại, Tây Tạng, Hồng 
Tiếp theo trang 26

Tiếp theo trang 12

BOB ZEIDMAN  
Trong tuần từ 5 - 
11/10/2020, Tối cao 
Pháp viện bắt đầu 
lắng nghe các tranh 
luận về một vụ việc mà khá ít 
người dân Hoa Kỳ biết hay quan 
tâm đến, nhưng họ nên quan tâm. 
Hai công ty công nghệ khổng lồ 
đang tranh cãi với nhau trong 
một vụ việc đã kéo dài một thập 
kỷ liên quan đến mã nguồn phần 
mềm bị sao chép và yêu cầu bồi 
thường thiệt hại lên tới 9 tỷ USD.

Đầu tiên, tôi muốn chỉ ra 
rằng sở hữu trí tuệ (SHTT), bao 
gồm bảo vệ bản quyền, được coi 
là quan trọng đến mức tại thời 
kỳ thành lập Hoa Kỳ ban đầu, 
những người lập quốc của Hoa 
Kỳ đã đưa nó vào điều I, mục 8, 
khoản 8: “Để thúc đẩy tiến bộ 
của khoa học và nghệ thuật hữu 
ích, các tác giả và nhà phát minh 

Ông Tập khơi gợi việc chống Hoa Kỳ khi 
thăm triển lãm chiến tranh Triều Tiên

NICOLE HAO  |  THE EPOCH TIMES

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình gần đây đã dẫn đầu các 
quan chức cao cấp và tướng lĩnh 
quân đội tới thăm một triển lãm 
về Chiến tranh Triều Tiên và có 

bài phát biểu hôm 19/10 với chủ 
đề hàm ý chống Hoa Kỳ.

Ông Tập, cùng với 6 thành 
viên khác của Bộ Chính trị, cơ 
quan cao nhất ra quyết định của 
Trung Cộng, và Phó Chủ tịch 
Tiếp theo trang 23

Cộng sự cũ của Hunter Biden xác 
nhận ‘Ông Lớn’ trong email giao 
dịch với Trung Quốc là Joe Biden

IVAN PENTCHOUKOV  |  THE EPOCH TIMES

Một cộng sự kinh doanh cũ của 
Hunter Biden xác nhận rằng 
ông ta là một trong những người 
nhận được email mà New York 
Post công bố trong tuần từ 12–18 
tháng 10. Email đó nêu chi tiết 
các khoản thanh toán và vốn cổ 
phần được đề xuất trong một liên 

doanh giữa Biden với một tập 
đoàn năng lượng hiện không còn 
tồn tại của Trung Quốc.

Trong một email gửi cho 
The Epoch Times, ông Tony 
Bobulinski - là người có tên và 
địa chỉ email xuất hiện trong 
danh sách người nhận email - 
nói rằng thỏa thuận được nêu 
Tiếp theo trang 7

JANITA KAN  |  THE EPOCH TIMES
 

Bà Amy Coney Barrett đã 
được Thượng viện Hoa Kỳ 
xác nhận là thẩm phán 
Tối cao Pháp viện vào 

cuối ngày 26/10. Việc này đã trao 
cho Tổng thống Donald Trump 
một chiến thắng tư pháp khác 
trước cuộc bầu cử vào ngày 03/11.

Hơn một giờ sau cuộc bỏ 
phiếu, bà Barrett đã tuyên thệ 
nhậm chức trong một buổi lễ tại 

Tòa Bạch Ốc với tư cách là thẩm 
phán thành viên thứ 115 của Tối 
cao Pháp viện và là người phụ 
nữ thứ 5 được phục vụ tại cơ 
quan này.

 Toàn Thượng viện, sau một 
phiên họp hiếm hoi kéo dài suốt 
cuối tuần, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 
52–48 chủ yếu theo xu hướng 
đảng phái để xác nhận bà Barrett 
vào Tối cao Pháp viện. Thượng 
nghị sĩ Susan Collins (Cộng Hòa–
Tiếp theo trang 3



2 3HOA KỲHOA KỲ NGÀY 30/10 — 05/11/2020NGÀY 30/10 — 05/11/2020

Maine) là đảng viên Cộng Hòa duy nhất 
tham gia cùng tất cả các đảng viên Dân 
Chủ bỏ phiếu chống lại người được 
đề cử sau khi Thượng nghị sĩ bang 
Alaskan Lisa Murkowski (Cộng Hòa–
Alaska) cho biết vào cuối tuần vừa qua 
rằng bà sẽ bỏ phiếu “chuẩn thuận” việc 
xác nhận.

Việc xác nhận bà đã diễn ra tiếp sau 
một buổi hội luận kéo dài 30 giờ ở sàn 
Thượng viện bắt đầu vào ngày 25/10, 
sau khi việc đề cử gỡ bỏ rào cản về thủ 
tục để hạn chế tranh luận, cũng chủ yếu 
là theo đảng phái.

Bà Barrett đã tuyên thệ nhậm chức 
do Thẩm phán Clarence Thomas làm 
lễ. Buổi lễ được Tổng thống Trump chủ 
tọa, đã tổ chức tại Bãi cỏ phía Nam với 
các biện pháp giãn cách xã hội.

“Đây là một ngày quan trọng đối 
với Hoa Kỳ, đối với Hiến pháp Hoa Kỳ 
và đối với nền pháp quyền công bằng 
và khách quan. Trong vài tuần qua, 
toàn thế giới đã thấy được kiến   thức 
sâu rộng, sự đ ĩnh đạc tuyệt vời và trí 
tuệ vượt trội của Thẩm phán Barrett,” 
ông Trump nói.

Phát biểu trước khán giả sau khi 
tuyên thệ nhậm chức, bà Barrett nói, 
“Thật là một đặc ân khi được yêu cầu 
phục vụ cho đất nước tôi và cơ quan 
này. Tôi thực sự rất vinh dự và tự hào 
khi có mặt tại đây đêm nay.”

“Một thẩm phán có nhiệm vụ phải 
kháng cự lại các ưa thích cá nhân về 
chính sách. Nếu thuận theo nó thì 
người đó đã không hoàn thành nhiệm 
vụ. Các thẩm phán liên bang không 
tham gia tranh cử, do đó họ không có 
cơ sở để tuyên bố rằng những chính 
sách họ thích cũng phản ánh nguyện 
vọng của người dân.”

Bà nói thêm: “Sự tách bạch nhiệm 
vụ này là điều làm cho nhánh tư pháp 
khác biệt trong số ba nhánh của chính 
phủ. Một vị thẩm phán ra phán quyết 
độc lập, không chỉ với Quốc hội và tổng 
thống, mà còn phải độc lập với những 
niềm tin cá nhân vốn có thể tác động 
đến vị ấy.”

Trước khi tiến hành bỏ phiếu 
xác nhận, Lãnh đạo Đa số Thượng 
viện Mitch McConnell (Cộng Hòa–
Kentucky) đã đưa ra nhận xét cuối cùng 
trước Thượng viện: “Tối nay, Thượng 
viện sẽ đưa ra một trong những quyết 
định quan trọng nhất trong thẩm 
quyền. Chúng ta sẽ chuẩn thuận việc 
bổ nhiệm một vị trí trọn đời tại Tòa án 
tối cao của đất nước.”

Bà Barrett, người đang phục vụ với tư 
cách là thẩm phán liên bang tại Tòa án 
phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực số 7, là người 
thứ ba mà Tổng thống Trump đề cử vào 
Tối cao Pháp viện, sau Thẩm phán Neil 
Gorsuch vào năm 2017 và Thẩm phán 
Brett Kavanaugh vào năm 2018.

Đảng Cộng Hòa đã thiết lập một lịch 
trình chặt chẽ để xác nhận bà Barrett 
trước cuộc bầu cử, làm dấy lên chỉ trích 
từ các đồng nghiệp Đảng Dân Chủ của 
họ, những người lập luận rằng người 

chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng 
thống nên chọn người được đề cử để kế 
nhiệm Thẩm phán quá cố Ruth Bader 
Ginsburg.

Các đảng viên Đảng Dân Chủ cũng 
phản đối mạnh mẽ đề cử này vì họ tin 
rằng bà Barrett có thể đe dọa đến luật 
chăm sóc sức khỏe đặc trưng của cựu 
Tổng thống Barrack Obama, Đạo luật 
Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), 
vốn đang gặp thử thách trong một vụ 
kiện hiện đang chờ Tối cao Pháp viện 
giải quyết. Việc chuẩn thuận này sẽ cho 
phép bà Barrett tham gia nghe phiên 
tranh biện vào ngày 10/11.

Bà Barrett nói với các thượng nghị 
sĩ rằng bà không có ác cảm hay chống 
đối gì với ACA. Trong các phiên điều 
trần xác nhận của mình, bà đã không 
cho biết cụ thể cách bà sẽ phán quyết 
các vụ án.

Bà nói với ủy ban [tại Thượng viện 
Hoa Kỳ] rằng, “Tôi không ở đây với 
nhiệm vụ bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá 
cả phải chăng.” 

Do thiếu sự hỗ trợ cần thiết để ngăn 
cản việc chuẩn thuận, các thành viên 
Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã tổ 
chức một phiên tranh luận kéo dài cả 
đêm để phản đối hành động tiếp theo 
của Đảng Cộng Hòa.

Lãnh đạo thiểu số Chuck Schumer 
(Dân Chủ–New York) đã phản đối các 
đồng nghiệp Đảng Cộng Hòa, khi cáo 
buộc họ đạo đức giả vì [trước đây] họ 
đã từ chối bỏ phiếu cho ứng cử viên 
Tối cao Pháp viện mà ông  Obama 
đề cử là Thẩm phán Merrick Garland 
để thay thế cố Thẩm phán Antonin 
Scalia vào năm 2016, với lý do đã quá 
gần đến ngày bầu cử. Ông McConnell 
đã lập luận rằng việc ngừng chuẩn 
thuận ông Garland là hợp lý vì vào 
thời điểm đó, Thượng viện và Tòa 
Bạch Ốc do [các thành viên của] hai 
đảng khác nhau kiểm soát.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Patrick 
Leahy (Dân chủ–Vermont) đã đưa ra 
vấn đề về việc đề cử sát ngày bầu cử.

“Tôi sẽ không tranh cãi về việc cơ 
quan này có trách nhiệm xem xét việc 
thay thế Thẩm phán Ginsburg cho Tối 
cao Pháp viện. Tôi đã bỏ phiếu cho 
nhiều thành viên của Tối cao Pháp 
viện hơn bất kỳ ai trong cơ quan này. 
Nhưng đây không phải là cách chúng 
ta nên làm. Không phải trong thời 
điểm phân cực như vậy đối với đất 
nước chúng ta khi chỉ một tuần nữa là 
đến cuộc bầu cử tổng thống, và hơn 57 
triệu người dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu,” 
ông Leahy nói.

Việc chuẩn thuận bà Barrett đánh 
dấu sự kết thúc của một cuộc chiến 
đảng phái nhằm định hình tương lai 
của tòa án hàng đầu của quốc gia, nơi 
hiện được cho là sẽ có một lực lượng 
bảo thủ vững chắc trong nhiều năm 
tới. Trong phiên điều trần trước Ủy ban 
Tư pháp Thượng viện, bà Barrett đã 
cố gắng thể hiện mình là một luật gia 
trung lập và độc lập.

Bà được yêu cầu đưa ra quan điểm 
của mình về một loạt vấn đề như phá 

TOM OZIMEK  |  THE EPOCH TIMES

Tổng thống Donald Trump đã 
bỏ phiếu trực tiếp sớm cho 
cuộc bầu cử tổng thống năm 
2020 hôm 24/10/2020 ở West 
Palm Beach, Florida. Một ngày 
trước đó, ông đã nói với những 
người ủng hộ là ông thích bỏ 
phiếu trực tiếp, và phát biểu, 
“Tôi thích kiểu truyền thống. 
Tôi đoán vậy.”

TT Trump bỏ phiếu tại một 
điểm bỏ phiếu ở thư viện công 
cộng gần sân golf Mar-a-Lago 
của mình.

“Tôi đã bầu cho một người 
tên Trump,” Tổng thống nói 
với các phóng viên sau đó.

Hàng trăm người ủng hộ 
với cờ và biểu ngữ ở bên ngoài 
thư viện, hô vang “Thêm bốn 
năm nữa”.

“Bỏ phiếu trực tiếp rất an 

toàn, an toàn hơn rất nhiều 
so với việc quý vị bỏ phiếu 
qua thư,” TT Trump cho biết, 
nhắc lại mối lo ngại của ông 
rằng bỏ phiếu qua thư dễ bị 
gian lận.

Tại cuộc vận động ở cộng 
đồng hưu trí The Villages ở 
Florida hôm 23/10/2020, TT 
Trump đã nêu ra một số vấn 
đề để giải thích vì sao ông 
nên tái đắc cử, và so sánh sự 
lựa chọn giống như chọn giữa 

“sự phục hồi nhanh chóng 
của Trump, và sự trì trệ của 
Biden”.

TT Trump đề cập đến bình 
luận của ứng cử viên tổng 
thống Đảng Dân Chủ, ông Joe 
Biden, tại buổi hội luận hôm 
22/10/2020, khi cựu Phó tổng 
thống cảnh báo về “một mùa 
đông u ám” COVID-19.

“Đây là lựa chọn giữa sự 
lạc quan, một tầm nhìn yêu 
nước đối với sự thành công 
của Hoa Kỳ, hay sự tối tăm, ảm 
đạm, u ám của Joe Biden - quý 
vị có nghe thấy những gì ông 
ta nói về sự bi quan tối hôm 
qua không?” Tổng thống nói 
những người tham dự cuộc 
vận động tranh cử. “Tối tăm, 
tối tăm trường kỳ. Tôi nói gì 
bây giờ nhỉ - một tầm nhìn u 
ám. Trong khi chúng tôi nói về 
giấc mơ Hoa Kỳ.”

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 TẤT CẢ BẢO HIỂM MẮT, BAO GỒM: VSP, EYEMED, DAVIS, 
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NHẬN: CENTRAL HEALTH, WELLCARE, ONE CARE, CARE 1ST, BRAND NEW 
DAY, MEDI-CAL/MEDICARE: ĐẾN THẲNG 20/20 VISION, KHÔNG CẦN QUA 
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THÔNG BÁO: HIỆN TẠI MEDI-CAL ĐANG CHO NGƯỜI LỚN 
TRÊN 21 TUỔI KHÁM MẮT VÀ LÀM KÍNH MIỄN PHÍ.

VĂN PHÒNG MỞ CỬA 7 NGÀY
Thứ Hai - Thứ Sáu: 10 AM - 5:30 PM

Thứ Bảy: 10 AM - 5 PM
Chủ Nhật: 10 AM - 2 PM

714-775-4553

• 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.

Tổng thống Trump bỏ phiếu 
trực tiếp sớm ở Florida

TT Trump: “Không thể 
đóng cửa quốc gia hoặc sẽ 
không còn quốc gia nữa”

Linh Pham Agency
Nhà - Xe - Nhân Thọ - Cơ Sở Thương Mại

Bán các loại Bảo Hiểm
Xe - Nhà - Tiệm - Nhân Thọ - Sức Khỏe

Flood-builder Risks
và nhiều loại bảo hiểm khác.

8130 Boone Blvd, Ste 240. Vienna, VA 22182 (appointment)
Office/Fax 703.485.4633

Website: https://agents.gooseheadinsurance.com/va/vienna/8130-boone-boulevard
Facebook: https://www.facebook.com/GooseheadInsuranceLinhPham

Email: linh.pham@goosehead.com

Bán được 3 tiểu bang DC-MD-VA
Ms. Linh Pham

Cell 703.485.4628
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Tổng thống Donald Trump 
cho biết ông không muốn đóng 
cửa đất nước vì đại dịch virus 
Trung Cộng. Ông lập luận 
rằng: “Quý vị không thể đóng 
cửa quốc gia hoặc quý vị sẽ 
không còn quốc gia nữa.”

“Chúng ta phải mở cửa đất 
nước. Chúng ta sẽ không còn 
một quốc gia nào cả,” TT Trump 
nói trong buổi tranh luận tổng 
thống thứ hai và cũng là cuối 
cùng ở Nashville vào tối ngày 
22/10, nói rằng Hoa Kỳ là một 
“quốc gia rộng lớn” với tỷ lệ 
trầm cảm, tự tử, ma túy, rượu 
và tình trạng lạm dụng ma túy 
khủng khiếp.

Ông nói: “Việc chữa trị [một 
căn bệnh] không thể [mang lại 
hậu quả] tồi tệ hơn [thứ mà] 
chính căn bệnh ấy [gây ra]. Ông 
ta sẽ đóng cửa đất nước của 
chúng ta.”

Ứng cử viên tổng thống Đảng 
Dân Chủ Joe Biden cố gắng nói 
rằng TT Trump đang tập trung 
quá nhiều vào nền kinh tế.

“Mọi người không đang học 
cách sống chung với nó, họ 
đang học cách chết cùng với 
nó,” ông Biden nói. “Tôi không 
nhìn vào tình hình dịch virus 
corona theo các tiểu bang màu 
đỏ (Cộng Hòa) hay các tiểu bang 
màu xanh (Dân Chủ). Tất cả đều 
là một Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ,” ông nói và cho biết thêm: 
“Tất cả các tiểu bang mà chúng 
ta đang chứng kiến mức tăng 
đột biến đều là tiểu bang màu 
đỏ (Cộng Hòa)”.

Vẫn còn một số ít cử tri vẫn 
chưa đưa ra quyết định bầu cử 
và khả năng ảnh hưởng đến kết 

quả đang dần khép lại. Con số kỷ 
lục 47 triệu người dân Hoa Kỳ đã 
bỏ phiếu trước buổi tranh luận, 
làm lu mờ tổng số phiếu bầu sớm 
từ cuộc bầu cử năm 2016.

TT Trump đã mời khách của 
mình là ông Tony Bobulinski, 
cựu cộng sự kinh doanh của 
con trai ông Biden, Hunter 
Biden, người tuyên bố có bằng 
chứng về mối quan hệ kinh 
doanh giữa gia đình Biden và 
một doanh nghiệp của Trung 
Cộng tới buổi hội luận. Ông 
Bobulinski cho biết ngay trước 
buổi tranh luận rằng ông sẽ 
sớm giao bằng chứng của mình 
cho Cục Điều tra Liên bang 
Hoa Kỳ (FBI) và đang hợp tác 
với cuộc điều tra của Ủy ban 
Tình báo Thượng viện do Đảng 
Cộng hòa lãnh đạo.

Sau khi buổi tranh luận đầu 
tiên bị ngắt quãng bởi sự chen 
ngang của cả hai ứng viên, thì 
micro của mỗi ứng viên sẽ bị tắt 
trong khi đối thủ phát biểu giới 
thiệu hai phút về một chủ đề, để 
bảo đảm thời gian nói không bị 
gián đoạn. Cả hai micro sau đó 
sẽ hoạt động trong khoảng thời 
gian thảo luận tiếp đó.

Các chủ đề tranh luận sẽ bao 
gồm đại dịch, quan hệ chủng 
tộc, biến đổi khí hậu và an ninh 
quốc gia.

Chiến dịch tranh cử của TT 
Trump cho rằng chính sách đối 
ngoại nên được đưa vào cuộc 
tranh luận, đồng thời lưu ý rằng 
một số chủ đề của ngày 22/10 
cũng giống với cuộc tranh luận 
trước đó.

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters.
Huệ Giao biên dịch

EVAN VUCCI/AP PHOTO

MANDEL NGAN/AFP VIA GETTY IMAGES

JUSTIN SULLIVAN/ GETTY IMAGES

Bỏ phiếu trực tiếp 
rất an toàn, an toàn 

hơn rất nhiều so 
với việc quý vị bỏ 

phiếu qua thư.

Donald Trump

Bà Amy Coney Barrett tuyên thệ nhậm chức 
Thẩm phán Tối cao Pháp viện

 JIM LO SCALZO-POOL/GETTY IMAGES

J. SCOTT APPLEWHITE/AP PHOTO

Tiếp theo từ trang 1

Trong cuộc tranh luận, ông 
Biden cho rằng chính phủ TT 
Trump “không có kế hoạch rõ 
ràng” cho việc ứng phó với đại 
dịch virus Trung Cộng và cảnh 
báo về một thời kỳ u ám đang 
tiến tới.

“Chúng ta đang bước vào 
một mùa đông u ám, một mùa 
đông ảm đạm, và ông ấy [TT 
Trump] không có kế hoạch rõ 
ràng. Và sẽ không có triển vọng 
rằng vaccine sẽ có đủ cho hầu 
hết người dân Hoa Kỳ trong 
nửa đầu năm tới,” ông Biden 
phát biểu.

TT Trump đã phản bác lại 

tuyên bố trên và cho biết rằng, 
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ 
một mùa đông ảm đạm nào 
cả. Chúng ta đang mở cửa đất 
nước. Chúng ta đã rút ra bài học, 
nghiên cứu và hiểu biết thêm 
nhiều về dịch bệnh, thứ mà lúc 
đại dịch bắt đầu chúng ta không 
có,” trước khi nhấn mạnh rằng 
vaccine sẽ sẵn sàng.

Tại cuộc vận động tranh cử 
hôm 23/10, TT Trump cho biết, 
“Tôi sẽ luôn bảo vệ quý vị, cũng 
như sẽ yêu thương, trân trọng, 
bảo vệ đất nước của chúng ta.”

Thanh Tùng biên dịch

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell 
(Cộng Hòa–Kentucky) tại Tòa nhà Quốc hội ở 
Hoa Thịnh Đốn,  hôm 21/9/2020.

Tổng thống Donald Trump trao đổi với các phóng viên sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, ở West Palm Beach, Fla., hôm 24/10/2020.

TT Donald Trump tham gia buổi hội luận tổng thống cuối cùng với ứng cử viên tổng thống Đảng 
Dân Chủ Joe Biden tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee, hôm 22/10/2020.

thai, ACA, biến đổi khí hậu và quyền bầu 
cử. Tuy nhiên, bà thận trọng tránh bày tỏ ý 
kiến   của mình, mà thay vào đó viện dẫn đến 
các tiền lệ và quy tắc về hành vi tư pháp.

Từng là giáo sư tại trường luật Notre 
Dame, bà Barrett đã nhiều lần được ca 
ngợi về những thành tựu và trình độ của 
bà. Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng 
Hòa–Utah), vốn ban đầu được cho là có 
khả năng bỏ phiếu chống, đã bày tỏ sự ủng 
hộ của mình đối với ứng cử viên Barrett 
hôm 26/10.

“Bà ấy đặc biệt thông minh, tinh thông 
về học thuật, và có kinh nghiệm hoàn 
toàn phù hợp. Bà ấy là một người phụ nữ 
có tính cách và sự chính trực không thể 
chối cãi; sự hiện diện của những đức tính 
này là điều cần thiết đối với quốc gia của 
chúng ta, vì sự đáng tin cậy của bản thân 
Tối cao Pháp viện là ở tính cân bằng,” ông 
Romney nói tại Thượng viện.

Lan Châu biên dịch

Bà Amy Coney Barrett đã tuyên thệ nhậm chức 
Thẩm phán Tối cao Pháp viện theo Hiến pháp 

tại Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc
ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 26/10/2020.

TT Donald 
Trump rời đi 
sau khi bỏ 
phiếu cho 
cuộc bầu cử 
tổng thống 
tại Thư viện 
Quận Palm 
Beach ở West 
Palm Beach, 
Fla., hôm 
24/010/2020.
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Hôm 22/10, Cơ quan Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 
Kỳ đã phê chuẩn thuốc kháng 
virus Remdesivir của Gilead 
Sciences để điều trị cho người 
lớn bị nhiễm COVID-19, đưa 
loại thuốc này trở thành loại 
thuốc điều trị đầu tiên và duy 
nhất được FDA chấp thuận đối 
với căn bệnh này ở Hoa Kỳ.

Gilead Sciences đã đặt tên 
cho phiên bản Remdesivir của 
mình là “Veklury”. Thuốc được 
tiêm vào tĩnh mạch cho các 
bệnh nhân nhập viện.

“Veklury chỉ nên được sử 
dụng ở bệnh viện hoặc tại cơ sở 
chăm sóc sức khỏe có khả năng 
cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp 
tính tương đương với chăm 
sóc nội trú tại bệnh viện,” FDA 
đã thông báo chính thức phê 
chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc 
cho bệnh nhân từ 12 tuổi với 
cân nặng từ 40kg (khoảng 88 
pound) trở lên.

Hôm 22/10, FDA cũng đã ban 
hành giấy phép sử dụng khẩn 
cấp mới (EUA) cho Remdesivir 
để điều trị các bệnh nhi dưới 12 
tuổi nhập viện có cân nặng từ 
3.5 kg - mức đủ tiêu chuẩn để 
được tiêm vào tĩnh mạch.

Velukry đã được cung cấp 
theo FDA EUA từ hồi tháng 5, 
sau khi một nghiên cứu (thử 
nghiệm ACTT-1) được tài trợ 
bởi Viện Dị ứng và Bệnh truyền 
nhiễm Quốc gia (NIAID) cho 
thấy thuốc giúp giảm thời gian 
5 ngày nằm viện so với mức 
trung bình là 15 ngày.

“FDA cam kết thúc đẩy 
sự phát triển và tính sẵn có 
của các phương pháp điều trị 
COVID-19 trong hoàn cảnh 
khẩn cấp chưa từng có về sức 
khỏe cộng đồng này,” Ủy viên 
FDA Stephen Hahn cho biết 
trong một tuyên bố. “Là một 
phần của Chương trình Tăng 
tốc Điều trị Coronavirus của 
FDA, cơ quan này sẽ tiếp tục 
giúp chuyển những sản phẩm 
y tế mới đến các bệnh nhân 
trong thời gian sớm nhất có 
thể, đồng thời xác định xem 
chúng có hiệu quả hay không 
và lợi ích của chúng có lớn hơn 
rủi ro hay không.”

Hôm 22/10, FDA cho biết 
họ đã phê duyệt Veklury sau 
khi phân tích dữ liệu từ ba thử 
nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, 

có đối chứng trên những bệnh 
nhân nhập viện với tình trạng 
nhiễm COVID-19 từ nhẹ đến 
nặng. Một trong ba nghiên cứu 
là thử nghiệm ACTT-1 do NIAID 
tài trợ, trong khi hai nghiên cứu 
khác được Gilead tài trợ.

Hôm 15/10, Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) cho biết thử 
nghiệm trị liệu COVID-19 của 
họ về nhiều phương pháp điều 
trị COVID-19 cho thấy rằng 
Remdesivir không có tác động 
đáng kể đối với thời gian nằm 
viện hoặc khả năng sống sót 
của bệnh nhân. Nghiên cứu đó 
chưa được bình duyệt. 

Gilead đã đặt câu hỏi về khả 
năng thiên vị trong nghiên 
cứu của WHO, trong đó bệnh 
nhân và bác sĩ của họ đều biết 
họ đang sử dụng phương pháp 
điều trị nào. Hôm 15/10, công 
ty Gilead cho tờ Financial 
Times biết rằng, “Dữ liệu mới 
có vẻ không đồng nhất với bằng 
chứng mạnh mẽ hơn từ nhiều 
nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối 
chứng xác nhận lợi ích lâm 
sàng của Remdesivir. Chúng 
tôi lo ngại dữ liệu từ thử nghiệm 
toàn cầu nhãn công khai này 
đã không trải qua quá trình 
đánh giá nghiêm ngặt cần có 
cho các thảo luận khoa học 
mang tính xây dựng, đặc biệt là 
do những hạn chế của thiết kế 
thử nghiệm.”

Ông Merdad Parsey, Giám 
đốc Y tế của Gilead, nói rằng 
Remdesivir là “phương pháp 
điều trị kháng virus đầu tiên 
được chứng minh có khả năng 
giúp bệnh nhân mắc COVID-19 
hồi phục nhanh hơn”.

“Trong vòng chưa đầy một 
năm, thế giới đã đi từ cảm giác 
tuyệt vọng khi cố gắng tìm 
hiểu một căn bệnh chưa từng 
có đang lây lan chóng mặt và 
cướp đi sinh mạng của nhiều 

người sang hy vọng rằng giờ 
đây chúng ta có đủ kiến thức và 
nhiều công cụ hơn giúp chống 
lại COVID- 19. Với sự chấp 
thuận của FDA ngày hôm nay 
và sự phê chuẩn theo quy định 
hoặc sự cho phép tạm thời ở 
khoảng 50 quốc gia khác trên 
thế giới, Veklury (Remdesivir) 
là một trong những công cụ có 
sẵn ngày nay,” ông Parsey nói 
trong một tuyên bố.

Ông Parsey cho rằng nghiên 
cứu của WHO “cung cấp thông 
tin về Veklury trong môi trường 
thực tế trong những ngày đầu 
của đại dịch,” nhưng “không 
phủ nhận các kết quả nghiên 
cứu khác — đặc biệt là từ một 
thử nghiệm được thiết kế với các 
tiêu chuẩn khoa học nghiêm 
ngặt nhất, như trường hợp với 
ACTT-1.”

Đối với các chương trình y 
tế của chính phủ Hoa Kỳ và các 
nước phát triển khác, Gilead 
tính chi phí cho một đợt điều trị 
5 ngày thông thường  là 2,340 
USD và đối với các công ty bảo 
hiểm tư nhân là 3,120 USD cho 
cùng một liệu trình. Số tiền mà 
bệnh nhân phải tự chi trả phụ 
thuộc vào loại bảo hiểm, mức 
thu nhập và các yếu tố khác.

TT Donald Trump đã được 
điều trị bằng Remdesivir hồi 
đầu tháng này khi ông nhiễm 
COVID-19. Ông cũng được điều 
trị theo các phương pháp khác, 
bao gồm phương pháp điều trị 
hỗn hợp kháng thể thử nghiệm 
của Regeneron Pharmaceuticals 
Inc. Theo bác sĩ của ông, TT 
Trump cũng sử dụng các loại 
thuốc và chất bổ khác vào thời 
điểm đó, bao gồm “kẽm, vitamin 
D, famotidine, melatonin và 
aspirin hàng ngày.” 

Cho đến nay, chỉ có loại 
steroid như dexamethasone 
được chứng minh là làm giảm 
nguy cơ tử vong do COVID-19. 
FDA cũng đã cấp EUA cho 
việc sử dụng máu của những 
người khỏi bệnh (hay còn gọi 
là huyết tương dưỡng bệnh), 
và có hai công ty hiện đang xin 
cấp phép khẩn cấp tương tự 
cho các loại thuốc kháng thể 
thử nghiệm.

 
Bản tin có sự đóng góp của Isabel 
van Brugen, Reuters, và The As-
sociated Press. 
 
Huệ Giao biên dịch
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Thông tin nhật ký [di trú] của Sở 
Mật vụ Hoa Kỳ do các nhân viên 
điều tra của Thượng viện Hoa 
Kỳ thu thập được hồi đầu năm 
nay có nhiều ngày tháng và địa 
điểm khớp với những chi tiết 
được thảo luận trong các email 
được cho là của Hunter Biden, 
con trai của ứng cử viên tổng 
thống Đảng Dân Chủ Joe Biden.

Sự trùng khớp về ngày tháng 
trong các email và trong các 
thông tin nhật ký do Sở Mật 
vụ lưu trữ có ý nghĩa rất quan 
trọng, bởi vì tính xác thực của 
các email do tờ New York Post 
lần đầu công bố vào tuần trước 
(12-18/10) đang là chủ đề tranh 
luận sôi nổi. Cục Điều tra Liên 
bang Hoa Kỳ (FBI), bên được 
cho là đã thu giữ máy tính xách 
tay của  Hunter Biden hồi tháng 
12/2019, vẫn chưa chính thức 
xác nhận rằng họ đang sở hữu 
máy tính này và liệu các email 
này có phải là thật hay không.

Trong một email được viết 
sau nửa đêm hôm 13/4/2014, 

Hunter Biden đã báo cho ông 
Devon Archer, đối tác kinh 
doanh của anh ta rằng anh ta sẽ 
đến Houston vào ngày hôm sau. 
Các thông tin nhật ký của Sở 
Mật vụ do Ủy ban An ninh Nội 
địa và Các Vấn đề Chính phủ 
thuộc Thượng viện Hoa Kỳ thu 
được cho thấy Hunter Biden có 
một chuyến đi vào ngày 13/4 và 
14/4/2014.

Trong một email khác, ông 
Vadim Pozharskyi, một giám 
đốc điều hành cao cấp của công 
ty khí đốt Burisma ở Ukraine, 
đã viết cho Hunter Biden và ông 
Archer vào ngày 12/5/2014, “Sau 
các cuộc trao đổi của chúng 
ta trong suốt chuyến đi tới Hồ 
Como và các cuộc thảo luận sau 
đó, tôi muốn đưa ra tình huống 
sau đây để các anh xem xét.”

Mặc dù email không ghi rõ 
ngày tháng của chuyến đi [tới 
Hồ Como], nhưng thông tin 
nhật ký của Sở Mật vụ có ghi lại 
một chuyến đi [tới Hồ Como] 
của Hunter Biden từ ngày 3/4 
đến ngày 6/4/2014.

Trong một email bị cáo buộc 

khác, ông Devon Archer đã viết 
vào ngày 12/5/2014 rằng ông 
đang ở Doha, Qatar, cùng với 
Hunter Biden. Thông tin từ tài 
liệu của Sở Mật vụ có ghi chép 
lại một chuyến đi của Hunter 
Biden đến Doha, Qatar, từ ngày 
11/5 đến ngày 14/5/2014.

Sự trùng hợp về những ngày 
tháng và địa điểm này lần đầu 
tiên được phát hiện bởi các viên 
chức của các ủy ban Tài chính 
và An ninh Nội địa Thượng 
viện Hoa Kỳ. Đáng chú ý là 
một số email được cho là của 
Hunter Biden có nhắc đến các 
cuộc thảo luận về chuyến đi của 
Hunter Biden, sau khi anh ta từ 
chối một nhóm vệ sĩ của Sở Mật 
vụ (Secret Service). Hôm 20/10, 
Thượng nghị sĩ Ron Johnson 
(Cộng Hòa-Wisconsin) và 
Thượng nghị sĩ Chuck Grassley 
(Cộng Hòa-Iowa) đã viết một 
lá thư cho giám đốc Sở Mật vụ 
yêu cầu cung cấp hồ sơ ghi chép 
[nhật ký di trú] sau ngày Hunter 
Biden cố ý ngừng tiếp nhận 
người của Sở Mật vụ.

Hồi đầu tháng này, ông Rudy 

Giuliani, luật sư riêng của Tổng 
thống Donald Trump, đã cung 
cấp cho tờ New York Post một 
bản sao ổ cứng rời được cho là 
của Hunter Biden. Ông Giuliani 
đã từ chối cung cấp bản sao [của ổ 
cứng này] cho The Epoch Times, 
do vậy tờ báo không thể xác thực 
các dữ liệu một cách độc lập.

Các email trong những câu 
chuyện của tờ New York Post 
cho thấy Hunter Biden đã lợi 

dụng vị trí phó tổng thống của 
cha mình để thu lợi cho bản 
thân thông qua các hoạt động 
liên doanh với Trung Quốc và 
Ukraine.

Chiến dịch tranh cử của 
ông Joe Biden đã nhiều lần 
từ chối yêu cầu bình luận về 
chiếc máy tính xách tay [của 
Hunter Biden].

Anh Minh biên dịch

GQ PAN  |  THE EPOCH TIMES

Đại học California - San Diego 
(UCSD) đã không thành công 
trong việc đóng cửa một ấn 
phẩm do sinh viên điều hành 
có nội dung châm biếm “không 
gian an toàn” và “cảnh báo kích 
động”, việc này khiến trường 
đại học mất hơn 800,000 USD 
chi phí pháp lý.

Trung tâm của cuộc tranh 
chấp pháp lý này xoay quanh 
một bài báo đăng tải hồi tháng 
11/2015 trên The Koala, một tờ 
báo châm biếm của sinh viên 
UCSD, vốn nổi tiếng với việc 
xuất bản các bài báo có nội dung 
hài hước thô thiển và châm 
biếm chủng tộc. Bài báo có tựa 
đề “UCSD tiết lộ không gian 
nguy hiểm mới trong khuôn 
viên trường” đã chế nhạo ý 
tưởng sinh viên cần một “không 
gian an toàn” trong khuôn viên 
trường, bằng cách gợi ý rằng 
trường (UCSD) cũng phải tôn 
trọng một cách bình đẳng nhu 
cầu của một số sinh viên về một 
“không gian nguy hiểm.”

Hậu quả là, Ban Quản trị 
Sinh viên UCSD đã lên án The 
Koala vì “đã dùng ngôn ngữ xúc 
phạm và gây tổn thương trong 
ấn phẩm” và sau đó, từ chối tài 
trợ cho tất cả các kênh truyền 
thông của sinh viên. Năm 2016, 
Koala đã đệ đơn kiện căn cứ vào 
Tu chính án Thứ nhất, với lập 
luận rằng trường đại học đã giữ 
lại quỹ nhằm kiểm duyệt bài 
diễn văn của họ.

Một thẩm phán liên bang 
đã bác đơn kiện vào năm 2017, 
nhưng vào năm 2019, Tòa Phúc 
thẩm Khu vực thứ 9 đã lật lại 
quyết định, phán rằng sự thay 
đổi trong chính sách tài trợ của 
UCSD là một biện pháp ngăn 
Koala thực hiện quyền tự do 
ngôn luận của mình.

Vào tháng trước, Koala và 
UCSD đã dàn xếp vụ việc, với 
việc trường đại học phải trả cho 
tờ báo 12,000 USD và 150,000 
USD nữa để trang trải phí luật 
sư. Theo một hồ sơ công khai 
yêu cầu bởi Quỹ vì Quyền cá 
nhân trong Giáo dục (FIRE), 
một nhóm vận động cho Tu 

chính án Thứ nhất, thì UCSD đã 
phải chi thêm 662,317 USD cho 
các luật sư của riêng mình.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài 4 
năm, trường đại học này đã thuê 
các công ty luật khác nhau với 
chi phí không nhỏ. Hồ sơ cho 
thấy rằng, hóa đơn đầu tiên đến 
từ công ty luật Schiff Hardin có 
trụ sở tại Chicago; công ty này sẽ 
trình thêm 30 hóa đơn từ năm 
2016 đến tháng 10/2020, với chi 
phí từ dưới 100 USD đến 110,000 
USD. Cũng có một hóa đơn từ 
công ty luật Orrick, Herrington 
& Sutcliffe vào tháng 11/2019 
với giá hơn 150,000 USD.

Tương phản với những 
khoản phí trên, khoản tài trợ 
ban đầu mà UCSC cấp cho 
Koala chỉ là 450 USD.

Ông Adam Steinbaugh của 
Quỹ vì Quyền cá nhân trong 
Giáo dục (FIRE) viết, “Con số 
đó đã gấp 1,820 lần số tiền mà 
Koala đã bị từ chối do sự thay 
đổi tài trợ vi hiến của UCSD. 
Nếu không có tự do ngôn luận, 
thì người đóng thuế và sinh 
viên đóng học phí sẽ phải trả 

một khoản khá lớn.”
Kể từ năm 2015, nhiều 

trường cao đẳng và đại học đã 
dành riêng những không gian 
an toàn – nơi sinh viên có thể 
thoát khỏi áp lực của những 
ý tưởng gây tranh cãi. Một số 
trường đại học khác, đặc biệt 
là Đại học Chicago, đã bác bỏ ý 
tưởng này, cho rằng sinh viên 
đại học nên học cách vượt qua 
các chủ đề gây tranh cãi hơn là 
tránh chúng.

Trong thư gửi các sinh viên 
khóa 2020, Hiệu trưởng Đại học 

Chicago đã viết rằng, “Cam kết 
của chúng tôi đối với tự do học 
đường có nghĩa là chúng tôi 
không ủng hộ cái gọi là ‘cảnh 
báo kích động’; chúng tôi không 
hủy lời mời các diễn giả chỉ vì 
chủ đề của họ có thể gây tranh 
cãi, và chúng tôi không dung 
thứ cho việc tạo ra ‘không gian 
an toàn’ trí tuệ, nơi các cá nhân 
có thể trốn tránh những ý tưởng 
và quan điểm mâu thuẫn với 
quan điểm của họ.” 

 
Từ Huệ biên dịch

FDA phê chuẩn phương pháp chữa trị 
COVID-19 đầu tiên bằng Remdesivir

RAO VẶT

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

GHI DANH MIỄN PHÍ:
Medicare Advantage (HMO + PPO), 

Bảo hiểm Bổ sung Medicare 
Supplement & Part D - Nhiều lựa 
chọn. Có chương trình giúp $125 

share of cost Part B. Có chương trình 
cho Medi-Medi tiếp tục đi tự do.

L/L: Stephanie Nguyen
(714) 914-2065 - Insurance Lic. 

0I56175 - VP: 9550 Bolsa Ave #204, 
Westminster, CA 92683

Chương trình
QUÀ TẶNG TINH THẦN

Tặng báo Epoch Times Tiếng Việt theo yêu cầu cho các cơ sở :
- Nhà dưỡng lão
- Khu mobile home 55+
- Cơ sở tôn giáo (cho các buổi lễ tại nhà thờ, đền chùa…)
- Bệnh viện
- Họp mặt thân hữu…

Nếu quý vị mạnh thường quân, nhà hảo tâm nào muốn tham gia
chương trình, xin liên lạc chúng tôi tại số (714) 356-8899.
Với $5 (10 tờ báo), $10 (20 tờ báo), $20 (40 tờ báo) hoặc số tiền tùy chọn, chúng 
tôi sẽ đem báo Epoch Times Tiếng Việt đến địa chỉ mà quý vị yêu cầu, kèm theo 
một bức thư biếu báo.
Phương thức đơn giản và nhanh gọn, quý vị sẽ là người chia sẻ sự quan tâm của 
mình tới người khác và tiếp tục lan tỏa tấm lòng nhân ái của người Việt chúng ta.
Ban phát hành báo Epoch Times Tiếng Việt trân trọng cảm ơn!

GHI DANH MIỄN PHÍ:
Obamacare - Bảo hiểm giá rẻ của 

Covered California. Blue  Shield, Blue 
Cross, Kaiser, Health Net, Oscar, 
Molina. Giúp tìm bác sĩ gia đình,

chọn tổ hợp y tế.
L/L: Stephanie Nguyen

(714) 914-2065 - Insurance Lic. 
0I56175 - VP: 9550 Bolsa Ave # 204, 

Westminster, CA 92683

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

Những chi tiết trong email của Hunter Biden khớp với 
nhật ký của Sở Mật vụ Hoa Kỳ 

ALEX WONG/GETTY IMAGES

YURIKO NAKAO/REUTERS

GILEAD SCIENCES VIA AP

Đại học California mất hơn 800,000 USD khi cố gắng 
đóng cửa tờ báo châm biếm của sinh viên 

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden đang đứng tại khán đài duyệt binh để quan sát 
Lễ diễu hành nhậm chức của Tổng thống Barack Obama từ phía trước Tòa Bạch Ốc, ngày 20/1/2009.
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Tổng thống Donald Trump trong 
cuộc tranh luận hôm 22/10 đã 
yêu cầu đối thủ tranh cử của 
mình, cựu Phó Tổng thống Joe 
Biden, giải thích về các email gần 
đây tiết lộ chi tiết về các thương vụ 
ở nước ngoài có chủ đích của gia 
đình ông.

Ông Biden bắt đầu chủ đề 
này bằng cách đề cập đến ông 
Rudy Giuliani, luật sư riêng của 
tổng thống.

Ông Biden nói: “Cố vấn an 
ninh quốc gia riêng đã nói với 
ông ấy về những gì đang xảy ra 
với bạn của ông ta - ồ, tôi không 
nên; ồ, tôi sẽ làm vậy; bạn của 
ông ta - ông Rudy Giuliani. Ông 
ta đang được sử dụng như một 
quân cờ của Nga. Chính Nga 
đang bơm thông tin cho ông ta, 
điều đó không đúng sự thật.”

Ứng cử viên tổng thống của 
Đảng Dân Chủ rõ ràng đang 
nhắc đến việc cựu thị trưởng 
New York, cũng là luật sư riêng 
của ông Trump, đã cung cấp 
cho tờ New York Post các tập tin 
từ một chiếc máy tính xách tay 
mà ông Hunter Biden được cho 
là bỏ lại tại một cửa hàng sửa 
chữa máy tính. Tin tức của tờ 
New York Post về các tập tin cho 
thấy con trai ông Biden kiếm lời 
từ các giao dịch kinh doanh ở 
Trung Quốc và Ukraine nhờ vị 
trí của ông Biden tại Nhà trắng.

“Ông Joe đã nhận được 3.5 
triệu USD từ Nga,” ông Trump 
nói, ám chỉ đến khoản tiền mà 
vợ cũ của cựu thị trưởng Moscow 
chuyển cho Hunter Biden. “Và 
nó được chuyển qua Putin vì 
ông ấy rất thân thiện với cựu thị 
trưởng Moscow và đó là vợ của 
thị trưởng Moscow. Ông đã nhận 
được 3.5 triệu USD. Gia đình ông 
nhận được 3.5 triệu USD.”

“Họ đã trả cho ông rất nhiều 
tiền và có lẽ họ vẫn đang như 
vậy,” ông Trump tiếp tục. “Nhưng 
bây giờ, với những gì diễn ra ngày 
hôm nay, nó thậm chí còn tồi 
tệ hơn. Tất cả những email đó, 
những email khủng khiếp về loại 
tiền mà ông và gia đình đã thu 
về. Và khi ông đang là Phó tổng 
thống thì một số chuyện đó đã xảy 
ra, và lẽ ra nó không bao giờ nên 
xảy ra. Tôi nghĩ ông nợ người dân 
Hoa Kỳ một lời giải thích.”

Tổng thống có vẻ đã đề cập 
đến một loạt email mới có nguồn 

gốc từ ông Tony Bobulinski – 
cựu cộng sự của Hunter Biden, 
là khách mời của ông Trump tại 
buổi tranh luận. Ông Bobulinski 
đã họp báo trước khi tham dự sự 
kiện và nói rằng ông có kế hoạch 
giao nộp ba chiếc điện thoại của 
mình cho FBI. Ông Bobulinski 
cũng cho biết ông đã đích thân 
nói chuyện với ông Biden hồi 
tháng 5/2017 về kế hoạch hợp 
tác kinh doanh của gia đình ông 
Biden với một tập đoàn năng 
lượng của Trung Quốc.

“Tôi nghĩ ông phải làm rõ 
mọi chuyện và nói chuyện với 
người dân Hoa Kỳ. Có lẽ ông có 
thể làm điều đó ngay bây giờ,” 
ông Trump nói.

“Tôi chưa từng lấy một xu nào 
từ bất kỳ nguồn tiền nước ngoài 
nào trong đời,” ông Biden nói 
trước khi nhanh chóng chuyển 
sang chủ đề ông Trump từ chối 
công bố bản khai thuế. “Chúng 
tôi được biết vị tổng thống này 
đã trả thuế gấp 50 lần ở Trung 
Quốc, có tài khoản ngân hàng 
bí mật với Trung Quốc, kinh 
doanh ở Trung Quốc và thực ra 
lại nói về việc tôi tham tiền? Tôi 
không lấy một xu nào từ bất kỳ 
quốc gia nào.”

Hai ứng cử viên đã mỉa mai 

nhau về việc khai thuế trước 
khi ông Trump quay lại chủ đề 
về các giao dịch kinh doanh của 
gia đình Biden với nước ngoài. 
Tổng thống viện dẫn một email 
được xuất bản bởi tờ New York 
Post nêu chi tiết về đề xuất phân 
chia lợi tức trong một thương 
vụ với một công ty Trung Quốc. 
Bobulinski nói rằng 20%   lợi 
nhuận được đề xuất cho nhân 
vật tên “H” trong email là ám 
chỉ Hunter Biden và việc đề 
cập đến 10% lợi nhuận “do H 
nắm giữ cho ông lớn” nghĩa là 
Hunter Biden giữ phần cho cha, 
là ông Joe Biden.

“Người ta nói rằng ‘chúng 
ta phải chia 10% cho ông lớn.’ 
Joe, đó là chuyện gì vậy? Thật là 
khủng khiếp,” ông Trump nói.

Người điều hành buổi tranh 
luận đã chọn chủ đề này và đặt 
câu hỏi cho ông Biden về vị trí 
của Hunter Biden trong hội 
đồng quản trị của một công ty 
năng lượng Ukraine, Burisma, 
trong thời gian ông làm phó 
tổng thống.

“Không có gì là phi đạo 
đức. Thương vụ đó là như thế,” 
ông Biden nói. “Liên quan đến 
Ukraine, vì con trai tôi có ghế 
trong hội đồng quản trị, nên 
sau này tôi được biết về công ty 
Burisma này, rồi thì có đủ loại 
thắc mắc là tôi có làm gì sai 
không. Tuy nhiên, trong quá 
trình luận tội của ông ta, mỗi 
từng người, đã làm việc cho ông 
ta, ra làm chứng theo lời tuyên 
thệ – đều nói rằng tôi đã làm 
công việc của mình mà không có 
tỳ vết nào. Tôi thực hiện chính 
sách của Hoa Kỳ. Không có điều 
gì là vượt quá giới hạn cả. Không 
có điều gì cả. Đó là thứ nhất.”

Ông Biden nói thêm: “Thứ 
hai, ông ta mới là người gặp 
rắc rối với Ukraine vì ông ta cố 
mua chuộc chính phủ Ukraine 
để nói điều gì đó tiêu cực về tôi; 
điều mà họ sẽ không làm và đã 
không làm vì điều đó chưa bao 
giờ xảy ra.”

Cựu phó tổng thống đang đề 
cập đến cuộc điện đàm giữa ông 
Trump và Tổng thống Ukraine 
Volodymyr Zelenski vào năm 
ngoái. Trong cuộc gọi, ông 
Trump đề nghị ông Zelensky 
điều tra việc sa thải công tố 
viên hàng đầu của Ukraine, ông 
Viktor Shokin. Ông Biden đã 
khoe về việc buộc ông Shokin 
bị sa thải bằng cách giữ lại 1 tỷ 
USD bảo lãnh khoản vay của 
Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Vào 
thời điểm bị sa thải, ông Shokin 
đang điều tra công ty Burisma. 
Ông Shokin đã nói trong một 
lời tuyên thệ rằng việc sa thải 
ông là do ông Joe Biden gây áp 
lực đối với Ukraine vì tiến hành 
điều tra công ty Burisma.

Ông Trump nói: “100% là 
không trung thực.”

Ông Trump sau đó chỉ ra các 
khoản thanh toán mà Hunter 
Biden nhận được từ Burisma 
mặc dù không có kinh nghiệm 
về ngành năng lượng.

“Không có cơ sở nào cho điều 
đó,” Ông Biden nói. “Mọi người 
đã điều tra việc đó. Không ai nói 
là con tôi làm bất kỳ điều gì sai 
trái ở Ukraine cả.”

 
Lan Châu biên dịch

Ông Trump ép ông Biden giải thích về các thương vụ 
ở nước ngoài của con trai tại buổi tranh luận

JIM BOURG/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

TT Donald Trump (phải), ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, và người điều phối thuộc hãng tin NBC News, cô Kristen Welker (giữa) tham gia buổi tranh uận tổng 
thống cuối cùng tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee, hôm 22/10/2020.

 ... Tất cả những email 
đó, những email khủng 

khiếp về loại tiền mà 
ông và gia đình đã thu 
về ... Tôi nghĩ ông nợ 

người dân Hoa Kỳ một 
lời giải thích.

Donald Trump

Một lọ thuốc Remdesivir mẫu được kiểm tra bằng quan sát trực tiếp tại một cơ sở sản xuất của 
Gilead vào tháng 3/2020. 

 Ông Merdad Parsey, 
Giám đốc Y tế của 
Gilead, nói rằng 

Remdesivir là “phương 
pháp điều trị kháng 
virus đầu tiên được 
chứng minh có khả 

năng giúp bệnh nhân 
mắc COVID-19 hồi phục 

nhanh hơn”.
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Khi Phó tổng thống Mike 
Pence gần giành chiến 
thắng ngoạn mục trước 
Thượng nghị sĩ Kamala 

Harris trong cuộc tranh 
luận phó tổng thống, cả hai đã 

tranh luận về việc đề cử Thẩm phán 
Amy Coney Barrett vào Tối cao Pháp 
viện, cùng với phong trào chống Cơ Đốc 
giáo một cách mù quáng đang lan rộng 
sau khi bà được đề cử. Bà Harris, một 
trong những người chủ chốt trong vụ 
bôi nhọ nhân phẩm được dàn xếp công 
phu năm 2018 nhằm chống lại Thẩm 
phán Brett Kavanaugh, ứng cử viên Tối 
cao Pháp viện khi đó, đã cố gắng xoa 
dịu các cử tri trước cuộc điều trần phê 
chuẩn bà Barrett sắp diễn ra. Bà Harris 
khoe: “Joe Biden và tôi đều là những 
người có tín ngưỡng. Nói rằng chúng 
tôi sẽ chỉ trích bất cứ ai vì tín ngưỡng 
của họ chính là một sự lăng mạ.”

Có thể ông Biden và bà Harris theo 
tôn giáo một cách kín đáo, cũng có thể 
không. Việc võ đoán về mối quan hệ cá 
nhân của mỗi người đối với Thượng 
Đế là khá kém văn minh. Nhưng sẽ 
hoàn toàn sòng phẳng nếu ta xem xét 
lại các hồ sơ trong quá khứ, những 

phát biểu trước đây của họ để thấy 
trước được các lập trường mà chính 
quyền của họ sẽ theo đuổi đối với vấn 
đề tự do tôn giáo. Dưới bất cứ một tiêu 
chuẩn hơi công bằng nào, một chính 
quyền Biden-Harris đều sẽ thể hiện 
một bước giật lùi trầm trọng cho nền tự 
do tôn giáo của mọi công dân Hoa Kỳ 
vốn được trân trọng trong Hiến Pháp.

Ở mức độ lý thuyết, ngày càng 
rõ ràng là chủ nghĩa cấp tiến 
(progressivism), một bộ phận mà tạm 
gọi là “giả danh trí thức” đang kiểm soát 
Đảng Dân Chủ, luôn khinh miệt tôn 
giáo. Vốn được kế thừa chính trị từ cuộc 
tấn công của Karl Marx với lời tuyên 
truyền tai tiếng “thuốc phiện của nhân 
dân” chống lại truyền thống Do Thái-
Cơ Đốc giáo, những nhà cánh tả hiện 
đại có thói quen xem tôn giáo như là 
một rào cản cố hữu của sự “khai sáng” 
toàn diện con người. Họ luôn ngoảnh 
mặt trước quan niệm rằng một người trí 
thức có thể thật sự tin tưởng vào Kinh 
Thánh, có thể thật sự tin tưởng vào sự 
thần thánh của Kinh Thánh.

Trong thực tế, những nhà cấp tiến 
thực thụ luôn xem tôn giáo, vốn đã 
được cắm rễ trong các gia đình và 
tổ chức xã hội như nhà thờ và giáo 
đường, như là một rào cản có tính hủy 

diệt cho các mục tiêu chính trị của họ, 
chẳng hạn như sự tự trị cực đoan, một 
nhà nước phúc lợi mở rộng, và cuối 
cùng là sự bãi bỏ các quốc gia truyền 
thống để thay thế bằng một chính 
quyền toàn cầu. Hãy vặn hỏi một người 
ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, 
và bạn chắc chắn sẽ nghe được những 
lời tán thành cho các chính sách trên. 
Trong phong trào cánh tả của thế kỷ 
21, những lời lừa dối đó hoàn toàn nắm 
vai trò chủ đạo.

Một nội các Biden-Harris sẽ ủng hộ 
việc sử dụng tiền thuế của người dân 
cho việc phá thai theo nhu cầu trong 
bất cứ thời điểm nào của thai kỳ. Ông 
Biden đã từng giả vờ theo quan điểm 
của Mario Cuomo: “Cá nhân tôi ủng 
hộ sự sống nhưng cũng ủng hộ quyền 
được chọn của phụ nữ,” nhưng trong kỳ 
bầu cử này ông ta đã đi xa đến nỗi chối 
bỏ sự ủng hộ hàng thập kỷ của mình 
đối với Tu chính án Hyde, một đạo luật 
liên bang lâu đời cấm sử dụng tiền thuế 
cho việc kết thúc một cách ghê rợn một 
sinh mệnh chưa chào đời. Bà Harris 
thì vẫn luôn lớn tiếng về cái gọi là Đạo 
luật Quyền Sinh sản của bà ta, vốn sẽ lật 
đổ chủ nghĩa liên bang và yêu cầu các 
chính sách hạn chế phá thai tại cấp tiểu 
bang phải được Bộ Tư pháp “thông qua” 
trước khi thực hiện. Chúng ta đã đi một 
bước dài, và cũng đầy sát thương, từ các 
phán quyết của Tòa án trong vụ kiện 
Roe v. Wade và Planned Parenthood 
v. Casey, các phán quyết mà mặc dù 
không hợp pháp nhưng ít ra cũng giả vờ 
quan tâm đến sức khỏe thai nhi.

Một chính quyền Biden-Harris 
sẽ là một thảm họa cho việc bảo vệ 
lương tâm. Họ sẽ theo gót ông Barack 
Obama, người đã đưa một tu viện nữ ra 
tòa trong nhiều năm nhằm ép họ phải 
làm trái tín ngưỡng và trợ cấp cho việc 
phá thai, và sẽ hùng hổ đàn áp những 
người theo tôn giáo, bất kể đến Tu 
chính án Thứ nhất và các đạo luật liên 
quan, như Đạo luật Khôi phục Quyền 
tự do Tôn giáo. Những thử thách đáng 
buồn như những trận chiến pháp lý 
đầy khó khăn của nhà làm bánh Jack 
Phillips tại Colorado, chủ nhân của 
tiệm Masterpiece Cakeshop, sẽ trở 
nên phổ biến. Sự phân biệt và nhắm 
vào những người dân Hoa Kỳ có tín 

ngưỡng, như việc đưa cộng đồng Do 
Thái giáo lớn nhất đất nước thành tội 
đồ trong vụ COVID-19 của Thống đốc 
Andrew Cuomo và Thị trưởng Bill 
de Blasio vừa qua, cho chúng ta thấy 
trước một viễn cảnh đau đớn sẽ xảy ra.

Một chính quyền Biden-Harris cũng 
sẽ mở rộng tòa án, ở cả Tối cao Pháp 
viện lẫn các tòa án cấp thấp hơn, với 
các thẩm phán thù địch với các quyền 
lương tâm và hoàn toàn đi theo đường 
lối chính trị cấp tiến. Tự do tôn giáo, 
trong nhiều năm, vẫn là một thành lũy 
tương đối hiếm hoi cho thành công 
về mặt luật pháp của nhóm bảo thủ. 
Có thể chứng kiến, ví dụ như, thất bại 
lúng túng 9-0 của chính phủ Obama 
trong vụ kiện “ngoại lệ mục vụ” năm 
2012 giữa Nhà thờ và Trường Tin lành 
Lutheran Hosanna-Tabor với Ủy ban 
Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng. Biden và 
Harris đang cố tình che giấu khỏi công 
chúng danh sách những người có thể 
được đề cử vào Tòa án Tối cao, và bản 
chất của việc giấu diếm hèn nhát này 
chính là để gây nhầm lẫn rằng các ứng 
cử viên của họ không phải là cực đoan. 
Sự thật trần trụi là những ứng cử viên 
tiềm năng của Biden vào Tòa án (có thể 
được “mở rộng”), như Pamela Karlan, 
sẽ đứng hoàn toàn về phía cánh tả của 
những ứng cử viên theo chủ nghĩa tự 
do thật sự được Obama đề cử.

Chính phủ TT Trump, mặc dù với 
quá khứ đầy biến động về mặt đạo đức 
của chính ngài Tổng thống, vẫn luôn 
là người bạn trung thành và cống hiến 
cho những người dân Hoa Kỳ truyền 
thống và có tín ngưỡng. Sẽ thật đáng 
xấu hổ nếu sự tiến bộ đó, sự tiến bộ thật 
sự chứ không phải những giáo điều sai 
trái của “chủ nghĩa cấp tiến”, bị dập tắt.

Ông Josh Hammer là một luật sư 
được đào tạo về hiến pháp. Ông là 
biên tập viên mục quan điểm cho 
Newsweek, một cộng tác viên podcast 
với BlazeTV, một cố vấn pháp luật cho 
Viện First Liberty, và là một nhà báo 
bình luận.

Quan điểm trong bài viết là của tác giả 
và không nhất thiết đại diện cho quan 
điểm của Epoch Times.

Joe Nguyễn biên dịch

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, Joe Biden (phải), và Thượng nghị sĩ Kamala Harris (Dân Chủ-California) đang phát 
biểu tại một cuộc họp báo ở Wilmington, Delaware, hôm 13/8/2020. 

Biden-Harris sẽ làm tổn hại sâu sắc đến tự do tôn giáo

JACK PHILLIPS  |  THE EPOCH TIMES

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và 11 tiểu 
bang đã đệ đơn kiện chống độc 
quyền đối với Google với cáo 
buộc công ty khổng lồ tìm kiếm 
Internet có hành vi độc quyền 
bất hợp pháp trong lĩnh vực 
kinh doanh tìm kiếm của mình.

Các nhà lập pháp tại Hạ viện 
và Thượng viện Hoa Kỳ đã ca 
ngợi vụ kiện của Bộ Tư pháp 
Hoa Kỳ (DOJ) chống lại Google 
với cáo buộc công ty công nghệ 
khổng lồ này đã sử dụng quyền 
lực để duy trì sự độc quyền.

“Vụ kiện hôm nay (20/10) là 
vụ kiện chống độc quyền quan 
trọng nhất trong một thế hệ,” 
Thượng nghị sĩ Josh Hawley 
(Cộng Hòa–Missouri) cho biết 
trong một tuyên bố sau khi đệ 
đơn. “Google và các công ty 
độc quyền Big Tech đã sử dụng 
quyền lực chưa từng có đối 
với cuộc sống của thường dân 
Hoa Kỳ, kiểm soát mọi thứ từ 
tin tức chúng ta đọc đến sự an 
toàn thông tin mang tính cá 
nhân nhất của chúng ta. Và đặc 
biệt Google đã tập hợp và duy 
trì quyền lực đó thông qua các 
phương tiện bất hợp pháp.”

Vụ kiện đã thu hút được sự 
ủng hộ của lưỡng đảng. Chủ 
tịch Tiểu ban Chống độc quyền 
Hạ viện David N. Cicilline (Dân 
Chủ–Rhode Island) cho biết 
trong một tuyên bố rằng vụ kiện 
này đáng ra “phải có từ lâu”.

 “Cuộc điều tra của Tiểu 
ban đã phát hiện ra nhiều bằng 
chứng cho thấy việc Google duy 

trì và mở rộng sự độc quyền của 
mình làm tổn hại đến sự cạnh 
tranh. Điều quan trọng là vụ 
kiện của Bộ Tư pháp tập trung 
vào độc quyền trong việc tìm 
kiếm và quảng cáo tìm kiếm của 
Google...”, ông nói trong một 
tuyên bố.

Ông Cicilline cho biết tại 
Tiểu ban chống độc quyền 
của Hạ viện hồi tháng 10 rằng 
Facebook, Google, Amazon và 
Apple đều sử dụng quyền lực 
độc quyền.

“Chính mô hình kinh doanh 
của Google mới là vấn đề. 
Google đã biến một cánh cửa 
quay (turnstile) dẫn tới phần còn 
lại của trang web thành một khu 
vườn có tường bao quanh, ngày 
càng vây hãm người dùng trong 
tầm ngắm của nó,” ông nói.

Đơn kiện, được đệ trình lên 
tòa án liên bang Hoa Thịnh 
Đốn, khẳng định rằng Google, 
một công ty con của Alphabet 
Inc., đã cố gắng duy trì vị thế 
của mình như một người gác 
cổng vào Internet bằng cách sử 
dụng một số doanh nghiệp liên 
kết để đánh bại các đối thủ cạnh 
tranh, từ đó bảo đảm sự độc 
quyền của mình. DOJ khẳng 
định công ty ở Thung lũng 
Silicon này sử dụng hàng tỷ US 
dollar từ các quảng cáo của nó 
để trả cho các nhà mạng, các 
trình duyệt, các công ty điện 
thoại và các tổ chức khác để 
duy trì Google làm công cụ tìm 
kiếm mặc định.

Đơn kiện của DOJ cáo buộc 
rằng, “Nếu không có lệnh 

của tòa, Google sẽ tiếp tục 
thực hiện chiến lược chống 
cạnh tranh, làm tê liệt quá 
trình cạnh tranh, làm giảm 
sự lựa chọn của người tiêu 
dùng và cản trở sự đổi mới. 
Google hiện là cửa ngõ truy 
cập Internet thông dụng nhất 
cho hàng tỷ người dùng trên 
toàn thế giới,” dẫn đến những 
hậu quả tiêu cực cho các nhà 
quảng cáo, người tiêu dùng và 
các công ty mới ra đời “không 

thể vượt ra khỏi cái bóng quá 
lớn của Google”.

DOJ lập luận rằng, trong 
nhiều năm, người tiêu dùng 
Hoa Kỳ phải “chấp nhận các 
chính sách, các thông lệ bảo 
đảm quyền riêng tư và việc 
sử dụng dữ liệu cá nhân của 
Google”. Tuy nhiên, cơ quan 
này cho biết thêm, “Đã đến lúc 
ngăn chặn hành vi chống cạnh 
tranh của Google và khôi phục 
sự cạnh tranh.”

Một phát ngôn viên của 
Google nói với Fox News rằng 
vụ kiện không có cơ sở.

Phát ngôn viên này cho biết: 
“Đơn kiện hôm nay (20/10) của 
Bộ Tư pháp rất sai lầm. Công 
chúng dùng Google vì họ muốn 
vậy – chứ không phải vì bị bắt 
buộc hay vì họ không có giải 
pháp nào khác. Chúng tôi sẽ có 
một tuyên bố đầy đủ hơn vào 
sáng nay (20/10).”

Đơn kiện cũng cho rằng các 
thỏa thuận và các hành vi bị cáo 
buộc là độc quyền của Google 
đã “chiếm tới gần 90% tất cả các 
truy vấn trên công cụ tìm kiếm 
nói chung ở Hoa Kỳ cũng như 
chiếm gần 95% các truy vấn 
trên các thiết bị di động”.

Hành động pháp lý chống 
lại Google được đưa ra sau 
những chỉ trích về công ty này 
và các công ty công nghệ lớn 
của Thung lũng Silicon nói 
chung, và đã trở thành cơn 
sốt trong những ngày gần đây 
sau khi Facebook và Twitter 
chuyển sang chặn một bài tin 
xoay quanh cáo buộc tham 
nhũng liên quan đến ứng cử 
viên tổng thống Đảng Dân Chủ 
Joe Biden và con trai Hunter 
của ông ta.

Đơn kiện chống lại Google 
cũng đã được chính phủ liên 
bang và 11 tiểu bang, bao gồm 
Arkansas, Florida, Georgia, 
Indiana, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, Missouri, Montana, 
South Carolina, và Texas.

Thanh Tâm biên dịch
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Chính phủ TT Trump và 11 tiểu bang
khởi kiện ‘chống độc quyền’ đối với Google

Toàn văn Tuyên bố của Tony 
Bobulinski
Tên tôi là Tony Bobulinski. Các sự 
kiện được nêu dưới đây là sự thật 
và chính xác; chúng không phải là 
thông tin sai lệch trong nước hoặc 
nước ngoài nào. Bất cứ  đề xuất nào 
ngược lại là sai và gây xúc phạm. Tôi 
là người nhận được email mà New 
York Post công bố bảy ngày trước, 
trong đó có một bản sao gửi cho 
Hunter Biden và Rob Walker. Email 
đó là chân thực.

Chiều nay, tôi đã nhận được yêu 
cầu từ Ủy ban An ninh Nội địa và Các 
vấn đề Chính phủ của Thượng viện 
và Ủy ban Tài chính Thượng viện 
yêu cầu cung cấp tất cả các tài liệu 
liên quan đến công việc kinh doanh 
của tôi với gia đình Biden cũng như 
các tổ chức và cá nhân nước ngoài 
khác nhau. Tôi có rất nhiều hồ sơ 
và nội dung giao tiếp liên quan, và 
trước mắt tôi dự định sẽ cung cấp 

những thông tin đó cho cả 
hai Ủy ban.

Tôi là cháu nội của một 
sĩ quan Tình báo Quân đội 
với thâm niên 37 năm, con 
trai của một Sĩ quan Hải 
quân với thâm niên hơn 
20 năm, và là anh trai của 
một Sĩ quan Hàng không 
Hải quân (NFO) với 28 
năm sự nghiệp. Bản thân 
tôi đã phục vụ đất nước 
chúng ta trong 4 năm và 
rời Hải quân với tư cách là 
Trung Úy Bobulinski. Tôi 
có giấy phép an ninh cấp 
cao và là một huấn luyện 
viên, và sau đó là Giám đốc 

Công nghệ cho Bộ Tư lệnh Huấn luyện 
Năng lượng Hạt nhân Hải quân. Tôi 
rất tự hào về khoảng thời gian tôi và 
gia đình tôi phục vụ đất nước này. Tôi 
cũng không phải là người làm chính 
trị. Những đóng góp ít ỏi trong chiến 
dịch mà tôi đã thực hiện trong đời 
mình là cho Đảng Dân Chủ.

Nếu các phương tiện truyền 
thông và các công ty công nghệ lớn 
đã làm tròn công việc của họ trong 
vài tuần qua thì tôi có lẽ không dính 
líu đến câu chuyện này. Với quá trình 
phục vụ và cống hiến lâu dài của tôi 
đối với đất nước vĩ đại này, tôi không 
còn có thể cho phép tên gia đình 
mình bị liên đới hoặc gắn liền với 
những thông tin sai lệch của Nga, 
hoặc những lời nói dối có ngụ ý, và 
những câu chuyện không đúng sự 
thật đang thống trị các phương tiện 
truyền thông ngay lúc này.

Sau khi rời quân ngũ, tôi trở thành 
một nhà đầu tư đại diện pháp nhân và 
đã đầu tư rộng rãi trên khắp thế giới 
và trên mọi lục địa. Tôi đã đi đến hơn 
50 quốc gia. Tôi tin rằng, không chút 
nghi ngờ, chúng ta đang sống ở đất 

nước vĩ đại nhất trên thế giới.
Những gì tôi đang nêu đây là sự 

thật. Tôi biết đó là sự thật bởi vì tôi 
đã thực hiện nó. Tôi là Giám đốc điều 
hành của Sinohawk Holdings vốn là 
một công ty cộng tác giữa người Trung 
Quốc hoạt động thông qua CEFC/
Chủ tịch Diệp [Giản Minh] và gia 
đình Biden. Tôi được James Gilliar và 
Hunter Biden đưa vào công ty để làm 
Giám đốc điều hành. Việc nhắc đến 
‘ông lớn’ trong email ngày 13/5/2017 
được công bố rộng rãi trên thực tế là 
ám chỉ đến ông Joe Biden. Tên ‘Jim’ 
khác được nói đến trong email đó là 
Jim Biden, em trai của ông Joe.

Hunter Biden gọi bố mình là 
‘ông lớn’ hoặc ‘Chủ tịch của tôi’, và 
thường xuyên đề cập đến việc xin 
ông ấy phê duyệt hoặc xin lời khuyên 
về các giao dịch tiềm năng khác 
nhau khi chúng tôi thảo luận. Tôi đã 
thấy Phó Tổng thống Biden nói rằng 
ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với 
Hunter về công việc kinh doanh của 
anh ta. Tôi đã tận mắt chứng kiến   
điều đó là không đúng, vì đó không 
chỉ là việc làm ăn của Hunter, họ nói 
rằng họ đang đặt cược tên tuổi nhà 
Biden và di sản của họ.

Tôi nhận ra rằng người Trung 
Quốc không thực sự tập trung vào 
việc hoàn vốn đầu tư (ROI) tài chính 
lành mạnh. Họ xem đây là một khoản 
đầu tư mang tính chính trị hoặc gây 
ảnh hưởng. Ngay khi tôi nhận ra 
rằng Hunter muốn sử dụng công ty 
này như một con heo đất cá nhân của 
mình vì chỉ rút tiền ra khỏi công ty 
ngay khi người Trung Quốc chuyển 
vào, tôi đã thực hiện các bước để 
ngăn điều đó xảy ra.

Báo cáo của Johnson đã kết nối 
một số điểm theo cách khiến tôi sửng 
sốt - điều đó khiến tôi nhận ra nhà 
Biden đã làm một số việc sau lưng tôi 
và được người Trung Quốc trả hàng 
triệu đô la, mặc dù họ nói với tôi rằng 
họ chưa hề và sẽ không làm vậy với 
các đối tác của họ.

Tôi sẽ yêu cầu gia đình Biden nói 
với người dân Hoa Kỳ và trình bày sự 
thật, để tôi có thể trở lại là không liên 
quan - và vì vậy tôi không bị đặt vào 
tình thế phải trả lời những câu hỏi đó 
cho họ.

Tôi không có một mục đích chính 
trị nào; Tôi chỉ nhìn thấy sự việc 
đằng sau bức màn Biden, và tôi trở 
nên lo lắng với những gì tôi thấy. Gia 
đình Biden đã tích cực tận dụng tên 
tuổi họ Biden để kiếm hàng triệu US 
dollar từ các tổ chức nước ngoài, mặc 
dù một số tổ chức đến từ nước Trung 
Quốc do cộng sản kiểm soát.

Cầu Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ!!!!

Bản tin có sự đóng góp của Frank 
Fang và Cathy He.
Cẩm An biên dịch

Cộng sự cũ của Hunter 
Biden xác nhận ‘ÔNG LỚN’ 
trong email giao dịch với 
Trung Quốc là Joe Biden

Logo của Google 
ở   Mountain View, 
California, hôm 

01/11/2018.

Bộ trưởng Tư pháp 
Hoa Kỳ William Barr 
rời phi cơ Air Force 
One khi đến Căn cứ 
Không quân Andrews 
ở Maryland, hôm 
01/9/2020.

Cựu Phó TT và 
Ứng viên TT 

Đảng Dân Chủ 
Joe Biden (phải), 

tham quan 
hẻm Hutong với 
con trai Hunter 

Biden trong 
chuyến thăm 

chính thức đến 
Bắc Kinh, vào 

ngày 5/12/2013.
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trong bức thư liên quan đến mối 
quan hệ đối tác giữa Công ty năng 
lượng Trung Quốc CEFC và gia 
đình Biden.

Email được tờ New York Post 
công bố nêu chi tiết “các gói thù lao” 
cho một số cộng sự của ông Hunter 
Biden, bao gồm “850” cho ông Hunter 
Biden, và “500,000’ cho “Jim” - ám 
chỉ ông James Biden, em trai của cựu 
Phó Tổng thống Joe Biden.

Bức thư do James Gilliar, cộng sự 
của ông Hunter Biden, viết vào ngày 
13/5/2017, tiếp tục nêu chi tiết “một 
thỏa thuận tạm thời về vốn chủ sở 
hữu được phân chia như sau: 20 H; 
20 RW; 20 JG; 20 TB; 10 Jim; 10 do H 
giữ cho ông lớn (big guy)?”

Ông Bobulinski nói rằng “ông 
lớn” trong email là ám chỉ ông Joe 
Biden, ứng cử viên tổng thống hiện 
tại của Đảng Dân Chủ.

Ông Joe Biden, sau khi giữ chức 
phó tổng thống trong 8 năm, đã rời 
Tòa Bạch Ốc 4 tháng trước ngày 
email được gửi.

“Những gì tôi đang nêu ra là sự 
thật. Tôi biết đó là sự thật bởi vì tôi 
đã thực hiện nó,” ông Bobulinski đã 
viết trong một tuyên bố gửi tới The 
Epoch Times từ cùng một địa chỉ 
email được liệt kê trong email ngày 
13/5/2017.

“Tôi là Giám đốc điều hành của 
Sinohawk Holdings vốn là một công 
ty cộng tác giữa người Trung Quốc 
hoạt động thông qua CEFC/Chủ tịch 
Diệp [Giản Minh] và gia đình Biden. 
Tôi được James Gilliar và Hunter 
Biden đưa vào công ty để làm Giám 
đốc điều hành. Việc nhắc đến ‘ông 
lớn’ trong email ngày 13/5/2017 được 
công bố rộng rãi trên thực tế là ám 
chỉ đến ông Joe Biden. Tên ‘Jim’ khác 
được nói đến trong email đó là Jim 
Biden, em trai của ông Joe.”

Theo một hồ sơ công ty gửi cho 
Ngoại trưởng tiểu bang Delaware, 
Sinohawk Holdings LLC được thành 
lập vào ngày 15/5/2017, 2 ngày sau 
khi email nói trên được gửi đi.

Tập đoàn CEFC China Energy có 
trụ sở tại Thượng Hải, là công ty dầu 
khí tư nhân lớn nhất Trung Quốc 
trước khi bị lọt vào tầm ngắm của Bắc 
Kinh vào năm 2018. Tập đoàn dầu mỏ 
này đã kiếm được hàng tỷ US dollar ở 
Nga, Đông  Âu, và một số khu vực của 
Phi Châu, người sáng lập đồng thời 
là Chủ tịch (hiện đã thất sủng) Diệp 
Giản Minh (Ye Jianming), đã thúc 
đẩy quan hệ với các quan chức cao 
cấp của Trung Cộng.

Ông Diệp đã mất tích từ đầu năm 
2018, sau khi ông bị chính quyền 
Trung Cộng điều tra vì “nghi ngờ là 
tội phạm kinh tế” và bị giam giữ.

Ông Bobulinski cho biết Ủy ban 
An ninh Nội địa và Các vấn đề của 
Chính phủ của Thượng viện và Ủy 
ban Tài chính Thượng viện đã yêu 
cầu các tài liệu về các thương vụ kinh 
doanh của ông với gia đình Biden 
“cũng như với các tổ chức và cá nhân 
nước ngoài khác nhau”.

Ông Bobulinski nói, “Tôi có rất 
nhiều hồ sơ và các nội dung giao tiếp 
liên quan, và trước mắt tôi dự định 
sẽ cung cấp những thứ đó cho cả hai 
Ủy ban”.

Trước đó, ông Bobulinski đã cung 
cấp bản công bố tương tự cho Breitbart 
News, Fox News, và The Post.

Phát ngôn viên của Ủy ban An 
ninh Nội địa xác nhận đã liên hệ với 
ông Bobulinski và  cho biết, “Ủy ban 
đang làm việc để xác nhận thông tin 
do nhiều nguồn tiết lộ. Một trong 
những nỗ lực đó là chúng tôi đã liên 
hệ với một số cá nhân có tên trong 
các email được tiết lộ gần đây, bao 
gồm cả ông Tony Bobulinski. Chúng 
tôi mong chờ họ hợp tác để giúp 
chúng tôi tìm ra sự thật.”

Tờ New York Post đã nhận được 
các email từ luật sư riêng của Tổng 
thống Donald Trump, cựu Thị 

trưởng New York Rudy Giuliani, 
là một phần của kho dữ liệu được 
cho là được khôi phục từ một máy 
tính xách tay mà ông Hunter Biden 
bỏ lại tại một cửa hàng sửa chữa ở 
Wilmington, Delaware. 

Một số thành viên Đảng Dân Chủ 
cho rằng các email này là một phần 
của chiến dịch thông tin sai lệch 
của Nga. Tuy nhiên, Giám đốc Tình 
báo Quốc gia John Ratcliffe cho biết 
không có bằng chứng về việc can 
thiệp của Nga.

Ông Bobulinski cho biết ông đưa 
ra tuyên bố này là do có sự tranh cãi 
về việc liệu các email có phải là thật 
hay không và có những lời bóng gió 
về sự can dự của nước ngoài. 

“Các sự việc được nêu dưới đây là 
sự thật và chính xác; đó không phải 
là thông tin sai lệch trong nước hay 
từ nước ngoài nào. Bất kỳ đề xuất 
trái ngược nào đều là sai và gây xúc 
phạm. Tôi là người nhận được email 
mà New York Post công bố bảy ngày 
trước (15/10), trong đó có một bản 
sao gửi cho ông Hunter Biden và ông 
Rob Walker. Email đó là chân thật,” 
ông Bobulinski nói về tuyên bố của 
mình. Phiên bản đầy đủ của tuyên bố 
này ở ngay dưới bản tin.

“Với quá trình phục vụ và cống 
hiến lâu dài của tôi đối với đất nước vĩ 
đại này, tôi không còn có thể cho phép 
tên gia đình mình bị liên đới hoặc gắn 
liền với những thông tin sai lệch của 
Nga hoặc những lời nói dối có ngụ ý và 
những câu chuyện không đúng sự thật 
đang thống trị các phương tiện truyền 
thông ngay lúc này.”

“Tôi đã thấy Phó Tổng thống Biden 
nói rằng ông ấy chưa bao giờ nói 
chuyện với Hunter về công việc kinh 
doanh của anh ta. Tôi đã tận mắt 
chứng kiến   điều đó là không đúng, 
vì đó không chỉ là việc làm ăn của 
Hunter, họ nói rằng họ đang đặt cược 
tên tuổi nhà Biden và di sản của họ.”

Theo ông Bobulinski, ông Hunter 
Biden và ông James Biden đã đích 
thân giới thiệu ông Bobulinski với 
ông Joe Biden vào ngày 2/5/2017, một 
ngày trước khi cựu phó Tổng thống 
phát biểu tại Hội nghị 
toàn cầu của Viện Milken. 
Cả ba đã thảo luận về lịch 
sử gia đình Biden và kế 
hoạch hợp tác với công ty 
năng lượng Trung Quốc.

Trong một email bị 
cáo buộc khác mà ông 
Hunter Biden gửi cho 
nhà tài chính Hồng Kông 
Dong Gongwen vào ngày 
2/8/2017, Hunter Biden 
tiết lộ rằng trước đây anh 
ta đã có thỏa thuận 3 năm 
với CEFC mà theo đó sẽ 
trả cho anh ta 10 triệu 
USD mỗi năm “chỉ để giới 
thiệu”.

Theo một báo cáo gần đây của 
Thượng viện, ông Dong từng là cộng 
sự kinh doanh của ông Diệp và thực 
hiện các giao dịch cho các công ty 
của ông Diệp.

Sau đó, ông Diệp đã làm thỏa 
thuận có hời hơn, trao cho Biden 
50% quyền sở hữu một công ty cổ 
phần có tên “Hudson West”, còn ông 
Diệp sở hữu nửa còn lại, email này 
nêu rõ.

Ông Bobulinski cho biết cuối 
cùng ông đã nhận ra rằng các đối tác 
Trung Quốc trong giao dịch này quan 
tâm đến việc gây ảnh hưởng chính 
trị hơn là gặt hái các phần thưởng 
tài chính. Ông cho biết ông đã thực 
hiện các bước để ngăn không cho 
ông Hunter Biden sử dụng tài khoản 
công ty như một “con heo đất”.

Ông nói thêm, “Gia đình Biden 
đã tích cực tận dụng tên họ Biden 
để kiếm hàng triệu US dollar từ các 
tổ chức nước ngoài cho dù một số 
tổ chức đến từ nước Trung Quốc do 
cộng sản kiểm soát.”

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

Hunter Biden gọi
bố mình là ‘ông lớn’ 

hoặc ‘Chủ tịch của tôi’, 
và thường xuyên đề 
cập đến việc xin ông 

ấy phê duyệt hoặc xin 
lời khuyên về các giao 
dịch tiềm năng khác 
nhau khi chúng tôi 

thảo luận.
Tony Bobulinski

Tiếp theo từ trang 1
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Bộ Kinh tế Romania hôm 9/10 
đã đồng ý các thỏa thuận hợp tác 
và tài trợ với Hoa Kỳ cho hai lò 
phản ứng hạt nhân tại nhà máy 
của họ trên sông Danube, đồng 
thời nâng cấp một trong những 
lò hiện có, sau khi quan hệ hợp 
tác giữa Romania-Trung Quốc 
về việc xây dựng thêm hai lò 
phản ứng hạt nhân mới tại nhà 
máy điện hạt nhân Cernavoda 
chấm dứt vào đầu năm nay.

Bộ trưởng Năng lượng Hoa 
Kỳ Dan Brouillette và Bộ trưởng 
Kinh tế và Năng lượng Romania 
Virgil Popescu đã ký dự thảo 
thỏa thuận tại Hoa Thịnh Đốn 
về việc hợp tác để mở rộng 
và hiện đại hóa chương trình 
điện hạt nhân dân dụng của 
Romania, Bộ Năng lượng Hoa 
Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Hành động này diễn ra sau 
khi công ty năng lượng nhà 
nước Nuclearelectrica chấm 
dứt - theo yêu cầu của chính 
phủ Romania - quan hệ đối tác 
5 năm với Tập đoàn Năng lượng 
Hạt nhân Trung Quốc (CGN), 
dự định xây mới hai lò phản 
ứng hạt nhân công suất 700 
megawatt tại Nhà máy điện hạt 
nhân Cernavoda.

Trung Cộng “kiểm soát mọi 
công ty Trung Quốc, cả trong 
và ngoài nước, gây ra mối nguy 
hiểm tiềm tàng”, Đại sứ Hoa Kỳ 
tại Romania Adrian Zuckerman 
nói tại sự kiện ký kết. “CGN, 
giống như Huawei và các công 
ty Trung Cộng khác, đã bị truy 
tố vì các hoạt động kinh doanh 
mờ ám của mình.”

Thỏa thuận quy định rằng 
Hoa Kỳ sẽ cung cấp chuyên môn 
và công nghệ cho một nhóm đa 
quốc gia để xây mới hai lò phản 
ứng hạt nhân và nâng cấp lò 
hiện có tại nhà máy điện hạt 
nhân Cernavoda của Romania, 
tuyên bố cho biết.

Dự án trị giá 8 tỷ USD này sẽ 
do công ty xây dựng và kỹ thuật 
AECOM của Hoa Kỳ dẫn đầu, 
cùng với sự hỗ trợ đến từ các 
công ty Romania, Canada và 
Pháp. Theo ông Zuckerman, dự 
án sẽ trở thành một hình mẫu 
cho tương lai.

Mối quan hệ đối tác chiến 
lược của Romania với Hoa Kỳ 
sẽ bảo đảm “các tiêu chuẩn an 

toàn cao nhất”, và sẽ đóng góp 
vào an ninh năng lượng trong 
khu vực và tăng trưởng kinh tế, 
tuyên bố cho biết.

“Việc này hoàn thành một 
nhiệm vụ chiến lược, xác định 
các đối tác từ các quốc gia NATO” 
cho hai lò phản ứng hạt nhân 
mới, ông Popescu nói trong một 
tuyên bố. “Thỏa thuận mà chúng 
tôi đã ký ... hôm nay sẽ cho phép 
chúng tôi có được công nghệ 
và bí quyết của Hoa Kỳ cho Lò 
phản ứng số 3 và số 4, cũng như 
để nâng cấp Lò số 1 trong khi vẫn 
giữ công nghệ Candu 6.”

Nhà máy điện hạt nhân 
Cernavoda, nơi đang cung cấp 
20% điện năng cho Romania, 
hiện đang vận hành hai lò phản 
ứng 700 megawatt, sử dụng 
công nghệ Candu từ công ty 
năng lượng Candu của Canada, 
thuộc sở hữu của Tập đoàn 
SNC-Lavalin.

Giám đốc điều hành của 
Nuclearelectrica Cosmin Ghita 
cho biết dự thảo thỏa thuận, 
bao gồm các yếu tố chính cho 
việc phát triển dự án và các 
bên liên quan, sẽ được gửi đến 
Ủy ban châu Âu để phê duyệt. 
Romania là một thành viên của 
Liên minh châu Âu (EU).

“Năng lượng hạt nhân là 
yếu tố quan trọng bảo đảm cho 
Romania có nguồn cung cấp 
điện tin cậy, giá cả hợp lý, không 
phát khí thải CO2, đồng thời 
ngành công nghiệp hạt nhân 
Hoa Kỳ mong muốn chuyển 
giao công nghệ của mình để 
thúc đẩy nguồn năng lượng 
quan trọng này,” Bộ trưởng 
Năng lượng Hoa Kỳ Brouillette 
nói trong một tuyên bố.

Hôm 9/10, ông Popescu cũng 
có cuộc gặp với Chủ tịch Ngân 
hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ 
(Exim Bank), bà Kimberly Reed, 
và được bảo đảm một gói tài trợ 
7 tỷ USD cho các dự án năng 
lượng và cơ sở hạ tầng, bao gồm 
năng lượng hạt nhân, khí hóa 
lỏng (LNG), đường bộ và đường 
sắt, cũng như lưu trữ khí đốt, 
theo tuyên bố của Exim Bank.

“Gói tài trợ này là gói hỗ trợ 
tài chính lớn nhất mà Romania 
từng nhận được từ trước tới 
nay,” ông Zuckerman tuyên bố 
một ngày trước đó, tại Diễn đàn 
Bucharest của Viện Aspen.

Ông Zuckerman cũng tán 
dương Romania vì đã phá vỡ 

“các di sản tệ hại của chế độ 
cộng sản”.

CGN dự toán tổng kinh phí 
xây dựng hai lò phản ứng mới 
vào khoảng 8.5 tỷ USD trong 
năm 2016, theo Profit.ro. Đó 
là mức tăng so với dự toán chi 
phí chính thức ở mức 7.7 tỷ 
USD, dựa trên một nghiên cứu 
khả thi do hãng tư vấn Ernst 
& Young thực hiện năm 2012, 
hãng tư vấn Profit.co cho hay.

Theo HotNews, chi phí cho 
việc nâng cấp lò phản ứng hiện 
có của nhà máy Cernavoda dự 
tính vào khoảng 1.65 tỷ USD.

Công ty Điện hạt nhân Nucle-
arelectrica, trong đó Bộ Kinh tế 
Romania nắm giữ 80% cổ phần, 
có giá trị vốn hóa thị trường vào 
khoảng 4.95 tỷ lei (1.2 tỷ USD).

Đối tác Trung Quốc bị đặt 
dưới sự giám sát
Thỏa thuận được xem xét kỹ 
lưỡng vào đầu năm nay, sau khi 
Hoa Kỳ đưa CGN vào danh sách 
đen hồi tháng 8/2019 vì hoạt 
động mua lại công nghệ hạt 
nhân tiên tiến của Hoa Kỳ “để 
chuyển hướng sử dụng cho mục 
đích quân sự tại Trung Quốc”.

Bucharest đã ký thỏa thuận 
đầu tư sơ bộ với CGN hồi tháng 
5/2019 nhằm thành lập một 
công ty liên doanh mới trong hai 
năm đầu để xây mới hai lò phản 
ứng. Công ty mới sẽ do CGN sở 
hữu 51%, Nuclearelectrica nắm 
giữ phần còn lại, World Nuclear 
News đưa tin.

Thỏa thuận được ký kết 
trong thời kỳ chính phủ Dân 
chủ Xã hội (PSD) do Thủ tướng 
Viorica Dancila lãnh đạo, đã bị 
lật đổ hồi tháng 10/2019.

Năm 2014, Nuclearelectrica, 
công ty Romania hiện đang 
điều hành nhà máy điện hạt 
nhân Cernavoda, đã chọn CGN 
làm nhà đầu tư cho dự án, và 
theo mạng điều tra Balkan 
Insight thì CGN là “nhà thầu 
duy nhất trong cuộc đấu thầu 
do Nuclearelectrica tổ chức”.

Một số quan chức Romania 
đã bày tỏ quan ngại đối với các 
điều khoản đầu tư của Trung 
Quốc và mức độ đáng tin cậy 
của công nghệ Trung Quốc, bà 

Andreea Brînză, Phó chủ tịch 
Viện Nghiên cứ u châu Á-Thái 
Bình Dương của Romania, 
cho biết trong một bài đăng 
trên The Diplomat. Liên minh 
châu Âu (EU) “muốn hạn chế 
đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 
của Trung Quốc, vào cơ sở hạ 
tầng quan trọng của châu Âu”, 
do đó có thể EU cũng lo ngại 
về khoản đầu tư của Trung 
Quốc ở Cernavoda, bà Brînză 
cho hay.

Trong khi Nuclearelectrica 
ban đầu có kế hoạch xây dựng 
hai lò phản ứng với sự hợp tác 
của 6 công ty năng lượng châu  
Âu, các công ty này đã lần lượt 
rút lui từ năm 2010 đến 2013, 
do lo ngại ảnh hưởng từ cuộc 
khủng hoảng nợ châu Âu vào 
thời điểm đó, cũng như sự chậm 
trễ của dự án.

Việc xây dựng nhà máy 
Cernavoda bắt đầu vào những 
năm 1980 (trong thời kỳ cộng 
sản); lò phản ứng đầu tiên của 
nó được đưa vào vận hành vào 
năm 1996 và lò thứ hai vào 
năm 2007. Cả hai lò phản ứng 
đều được cung cấp bởi công 
ty Atomic Energy của Canada 
(nay là Candu Energy).

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters.

Tuệ Kha biên dịch

Ảnh chụp nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, cách Thủ đô Bucharest 200km (124 dặm), hôm 20/8/2003.

EMEL AKAN  |  THE EPOCH TIMES

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã 
điều chỉnh “tăng đáng kể” đối 
với các dự báo kinh tế của Hoa 
Kỳ cho năm 2020, nhờ sự phục 
hồi nhanh hơn dự kiến kể   từ đại 
dịch COVID-19 .

“Chúng tôi đang chứng kiến 
sự phục hồi khá nhanh, đó là lý 
do chúng tôi quyết định điều 
tăng dự báo,” bà Gita Gopinath, 
kinh tế trưởng của IMF cho 
biết trong một cuộc họp báo 
hôm 13/10.

“Trong quý 2, sự phục hồi 
diễn ra sớm hơn chúng tôi 
mong đợi. Và sau đó tiếp tục 
sang quý 3, các chỉ số đã mạnh 
hơn,” bà nói.

Nhìn chung, tăng trưởng 
kinh tế Hoa Kỳ trong cả năm sẽ 
vẫn ở mức âm. Nhưng nền kinh 
tế Hoa Kỳ hiện được dự kiến   
sẽ giảm 4.3% vào năm 2020, ít 
hơn mức giảm 8% được IMF dự 
đoán vào tháng 6.

Bà Gopinath cho biết thu 
nhập khả dụng cá nhân của 
Hoa Kỳ được duy trì trong nửa 
đầu năm 2020, nhờ vào các gói 

kích thích tài khóa chưa từng 
có và sự hỗ trợ của ngân hàng 
trung ương.

Tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của Hoa Kỳ giảm với một 
tỷ lệ theo năm là 31.4% trong 
quý 2 do đại dịch. Kể từ đó, nền 
kinh tế đã cho thấy một sự  phục 
hồi hình chữ V, cùng với việc 
một số chuyên gia kinh tế hiện 
đang dự đoán sự tăng trưởng 
gần 35% trong quý 3.

Theo ông Gian Maria Milesi-
Ferretti, phó giám đốc bộ phận 
nghiên cứu của IMF, một số 
những dự đoán được đưa ra hồi 
tháng 6 về số liệu hoạt động của 
người tiêu dùng và sự chuyển 
dịch đã không thành hiện thực 
trong quý 3. 

Ông nói trong cuộc họp báo 
rằng, “Vào thời điểm đó, chúng 
tôi nghĩ rằng sự gia tăng số 
lượng ca nhiễm có thể suy ra 
phần nào sự suy giảm của các 
hoạt động và chuyển dịch giữa 
các ngành, nhưng điều đó thực 
sự đã không thành hiện thực 
trong quý 3. Và đó là một trong 
những yếu tố giải thích cho sự 
điều chỉnh tăng [số liệu dự báo] 

của chúng tôi.”
Tuy nhiên, tăng trưởng kinh 

tế Hoa Kỳ sẽ phần nào yếu hơn 
vào năm 2021. IMF đã điều 
chỉnh giảm các dự báo tăng 
trưởng cho năm tới từ 4.5% 
xuống 3.1%, với giả định rằng 
sẽ không có thêm viện trợ của 
chính phủ liên bang. Những 
dự đoán này không giả định “sự 
gián đoạn nghiêm trọng” nào từ 
cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Bà Gopinath nói: “Sự tăng 
trưởng gia tăng ở Hoa Kỳ có 
những lan tỏa tích cực ra phần 
còn lại của thế giới.”

Bà nói thêm rằng sự hỗ trợ 
của Cục Dự trữ Liên bang Hoa 
Kỳ đã giúp ổn định các thị 
trường tài chính quốc tế và 
mang lại thêm thời gian phục 
hồi cho các thị trường mới nổi.

IMF đã công bố báo cáo mới 
về triển vọng kinh tế thế giới 
của tổ chức này như một phần 
nội dung trong các cuộc họp 
thường niên của IMF và World 
Bank trong tuần từ 12-18/10. 
Báo cáo có tiêu đề “Sự đi lên lâu 
dài và khó khăn” vẫn thể hiện 
một cuộc “suy thoái sâu” đối với 

nền kinh tế toàn cầu nhưng “ở 
một mức nào đó ít nghiêm trọng 
hơn” so với dự báo hồi tháng 6.

Nền kinh tế toàn cầu hiện dự 
báo   sẽ giảm 4.4% trong năm nay, 
so với ước tính một mức giảm 
5.2% trước đó. Và nền kinh tế 
thế giới dự kiến   sẽ quay đầu với 
mức tăng 5.2% trong năm tới.

Báo cáo của IMF nêu rõ, “Gần 
90 triệu người dự báo sẽ rơi vào 
cảnh nghèo khổ cùng cực trong 
năm nay. Đây là những thời 
điểm khó khăn, nhưng vẫn có 
một số lý do để hy vọng.”

Bà Gopinath cho biết hỗ trợ 
tài chính toàn cầu, chạm mức 
12 nghìn tỷ USD trong năm 
nay, kết hợp với các hành động 

chưa từng có của các ngân hàng 
trung ương trên thế giới đã 
ngăn chặn được một thảm họa 
tài chính.

IMF dự đoán rằng việc lây 
truyền COVID-19 tại các khu 
vực sẽ giảm vào cuối năm 2022 
và do đó các chính phủ vẫn còn 
có thêm nhiệm vụ để bảo đảm 
cho một sự phục hồi bền vững.

Tổ chức này kêu gọi thêm 
nhiều chương trình kích thích 
tài chính để hạn chế thiệt hại 
kinh tế và hợp tác quốc tế nhiều 
hơn nhằm chấm dứt cuộc 
khủng hoảng y tế này.

Emel Khan
Thanh Tâm biên dịch

IMF: Kinh tế Hoa Kỳ phục hồi mạnh hơn 
dự kiến   trong năm 2020

Người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo cho các Hội nghị trực tuyến Thường niên năm 
2020 bên ngoài Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại trụ sở chính của họ ở  Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 13/10/2020.
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Hủy hợp tác với Trung Quốc, Romania ký thỏa thuận 
hạt nhân với Hoa Kỳ
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Thỏa thuận quy định 
rằng Hoa Kỳ sẽ cung 
cấp chuyên môn và 
công nghệ cho một 

nhóm đa quốc gia để 
xây mới hai lò phản 

ứng hạt nhân và 
nâng cấp lò hiện có 

tại nhà máy điện hạt 
nhân Cernavoda của 
Romania, tuyên bố 

cho biết.

REUTERS

Hôm 19/10, Hoa Kỳ cho biết 
họ đã đưa vào danh sách đen 
2 người đàn ông và 6 tổ chức 
Trung Quốc vì đã giao dịch với 
một công ty vận tải biển của Iran 
có tên là Công ty Vận tải biển 
Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRISL) 
và trong một số trường hợp, đã 
giúp công ty này trốn tránh lệnh 
trừng phạt của Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu 
tên các tổ chức này, bao gồm 
Reach Holding Group (Shang-
hai) Company Ltd.; Reach Ship-
ping Lines; Delight Shipping 
Co., Ltd.; Gracious Shipping Co., 
Ltd.; Noble Shipping Co., Ltd.; và 
Supreme Shipping Co., Ltd.

Trong một tuyên bố, cơ quan 
này cũng cho biết họ đã nhắm 
mục tiêu đến ông Eric Chen, 
còn được gọi là Chen Guoping, 
giám đốc điều hành của Reach 
Holding Group (Shanghai) 
Company Ltd. và ông Daniel Y. 
He, còn được gọi là He Yi, chủ 
tịch của công ty này.

Do bị đưa vào danh sách các 
quốc gia được chỉ định đặc biệt 
của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nên 
tài sản của các tổ chức và các cá 

nhân thuộc quyền phán quyết 
của Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng và 
người dân Hoa Kỳ thường bị 
cấm giao dịch với họ.

“Hôm nay, chúng tôi nhắc 
lại lời cảnh báo tới các bên liên 
quan trên toàn thế giới: Nếu 

quý vị giao thương với IRISL, 
quý vị có nguy cơ bị Hoa Kỳ 
trừng phạt”, Ngoại trưởng Mike 
Pompeo nói trong một tuyên bố.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ đã cáo buộc 6 tổ chức cung 
cấp “hàng hóa hoặc dịch vụ 

quan trọng” được sử dụng liên 
quan đến lĩnh vực vận chuyển 
của Iran. Họ cũng cáo buộc 
Reach Holding Group và công 
ty con Reach Shipping Lines 
đã giúp IRISL và các công ty 
con của nó trốn tránh các lệnh 
trừng phạt của Hoa Kỳ.

Các biện pháp trừng phạt 
là lệnh trừng phạt mới nhất 
mà Hoa Kỳ áp đặt sau quyết 
định năm 2018 của TT Donald 
Trump về việc từ bỏ thỏa thuận 
hạt nhân Iran 2015 mà Iran đã 
ký với 6 cường quốc.

Theo thỏa thuận đó, nhằm 
ngăn chặn Iran có được vũ khí 
hạt nhân, Tehran đã cam kết 
hạn chế các hoạt động hạt nhân 
để đổi lấy việc được giảm bớt 
các lệnh trừng phạt kinh tế.

TT Trump lập luận rằng 
thỏa thuận năm 2015 đã không 
thể hạn chế các hoạt động hỏa 
tiễn đạn đạo và các hoạt động 
trong khu vực của Iran, mà 
thay vào đó áp lực kinh tế sẽ 
buộc Tehran phải thực hiện 
một thỏa thuận có phạm vi lớn 
hơn. Iran phủ nhận việc đang 
theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Cẩm An biên dịch

CATHY HE  |  THE EPOCH TIMES

Hôm 21/10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Mike Pompeo công bố rằng Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ đã xác định thêm 6 hãng 
thông tấn Trung Quốc hoạt động tại 
Hoa Kỳ là các phái bộ nước ngoài, bao 
gồm Yicai Global, Jiefang Daily, Xin-
min Evening News, Social Sciences in 
China Press, Beijing Review, và Eco-
nomic Daily.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các 
hãng thông tấn này “về cơ bản thuộc 
sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát hiệu 
quả” từ Trung Cộng. Sau khi nhận ra 
vai trò của họ là các cơ quan tuyên 
truyền của Trung Cộng, các hãng 
thông tấn này được đưa thêm vào 
danh sách 9 hãng thông tấn nhà 
nước Trung Quốc đã được xác định 
là các phái bộ nước ngoài hồi đầu 
năm nay.

Việc định danh này có nghĩa là họ 
sẽ được đối xử như là các đại sứ quán 
nước ngoài hoặc các phái đoàn ngoại 
giao khác, và do đó họ cần phải kê 
khai nhân sự và tài sản của họ ở Hoa 
Kỳ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

“Chúng tôi chỉ đơn giản muốn bảo 
đảm rằng người dân Hoa Kỳ, những 
người tiếp nhận thông tin, có thể 
phân biệt giữa tin tức do báo chí tự do 
viết và tin tức tuyên truyền do chính 
Trung Cộng phát tán. Chúng không 
giống nhau,” ông Pompeo nói trong 
cuộc họp báo hôm 21/10.

Yicai Global là một ấn phẩm tài 
chính lớn thuộc sở hữu của Shang-
hai Media Group, một trong những 
tập đoàn truyền thông nhà nước lớn 
nhất Trung Quốc. Jiefang Daily là tờ 
nhật báo chính thức của Thành ủy 
Thượng Hải. Xinmin Evening News 
thuộc sở hữu của Shanghai United 
Media Group, một tập đoàn truyền 

thông do chính quyền Thượng Hải 
kiểm soát.

Social Sciences in China Press 
(Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Trung 
Quốc) là nhà xuất bản do Viện khoa 
học xã hội Trung Quốc quản lý. Tạp 
chí Bắc Kinh Review là một tạp chí 
tiếng Anh do Tập đoàn Xuất bản 
Quốc tế Trung Quốc, thuộc sở hữu 
của Trung Cộng, xuất bản. Econom-
ic Daily là một ấn phẩm do Ủy ban 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc điều hành.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết 
trong một tuyên bố, “Trong thập kỷ 
qua, và đặc biệt là dưới nhiệm kỳ của 
Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Trung Cộng 
đã khẳng định quyền kiểm soát nhiều 
hơn đối với các kênh thông tấn tuyên 
truyền do nhà nước hậu thuẫn trong 
khi cố gắng ngụy tạo chúng là những 
hãng thông tấn độc lập.”

Biện pháp này nằm trong một 
loạt các hành động của chính phủ TT 
Trump nhằm chống lại ảnh hưởng 
của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Tháng 8 
năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác 
định một trung tâm có trụ sở tại Hoa 
Thịnh Đốn hỗ trợ các Viện Khổng Tử 
do Bắc Kinh hậu thuẫn là một phái bộ 
nước ngoài.

Các Viện Khổng Tử tự quảng bá 
mình là nơi cung cấp các chương trình 
ngôn ngữ và văn hóa, trong những 
tháng gần đây đã bị đưa vào diện ‘tăng 
cường giám sát’, do vai trò của họ trong 
việc tuyên truyền và đàn áp tự do ngôn 
luận tại các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ. Ông 
Pompeo cũng bày tỏ hy vọng đến cuối 
năm nay có thể đóng cửa tất cả các Viện 
Khổng Tử ở Hoa Kỳ. Theo Hiệp hội Học 
giả Quốc gia Hoa Kỳ, hiện có khoảng 
67 Viện Khổng Tử trong các trường đại 
học ở Hoa Kỳ.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
cho biết họ sẽ yêu cầu các nhà ngoại 
giao cao cấp của Trung Quốc phải nộp 
đơn xin phép khi đến thăm các trường 
đại học của Hoa Kỳ hoặc khi tổ chức 
các sự kiện văn hóa với hơn 50 người 
không thuộc các cơ sở phái bộ. Vào 
thời điểm đó, ông Pompeo nói rằng 
quy tắc này được đưa ra nhằm đáp 
lại “những hạn chế quá mức” mà Bắc 
Kinh đặt ra đối với các nhà ngoại giao 
Hoa Kỳ, chẳng hạn như họ phải xin 
phép khi tổ chức các sự kiện văn hóa, 
thăm các trường đại học và tiến hành 
các cuộc họp chính thức.

Nguyệt Minh biên dịch

TIM HEPHER  |  REUTERS

Hôm 21/10, cố vấn an ninh quốc gia của 
Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc 
Trung Quốc cố gắng đánh cắp nghiên 
cứu vaccine chống virus Trung Cộng từ 
phương Tây, xem nước này như một đối 
thủ thâm độc đang tìm cách độc chiếm 
mọi ngành công nghiệp quan trọng của 
thế kỷ 21.

Ông Trump xác định Trung Quốc là 
đối thủ cạnh tranh chính của Hoa Kỳ, và 
cáo buộc Trung Cộng lợi dụng thương 
mại và không nói sự thật về sự bùng phát 
của virus Trung Cộng, mà ông gọi là 
“bệnh dịch Trung Quốc”.

Trong bài phát biểu dài 20 phút tố cáo 
Trung Quốc, ông Robert O’Brien nói với 
các sỹ quan quân đội và các quan chức 
tình báo hàng đầu của Anh Quốc và Hoa 
Kỳ rằng Trung Quốc là một cường quốc săn 
mồi đã đàn áp chính người dân của nước 
này và tìm cách ép buộc cả các nước láng 
giềng và những cường quốc phương Tây.

“Trung Cộng đang tìm cách thống 
trị tất cả các lãnh vực…và có kế hoạch 
độc quyền mọi ngành công nghiệp quan 
trọng trong thế kỷ thứ 21.” Ông O’Brien 
nói với Diễn Đàn Tương Lai Đại Tây 
dương qua kết nối video với hàng không 
mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Hải 
quân Anh Quốc. 

Gần đây nhất Trung Cộng đã dùng hoạt 
động gián điệp qua mạng Internet nhắm 
vào các công ty nghiên cứu vaccine và 
các phương pháp chữa trị COVID-19 ở  Âu 
Châu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, đồng 
thời trong suốt quá trình đó lại chiêu mời 
hợp tác quốc tế,” ông O’Brien nói.

Việc Trung Quốc mở rộng kinh tế và 
quân đội trong hơn 40 năm qua được xem 
như là một trong những mối lo ngại địa 
chính quan trọng trong thời gian gần đây. 

Ông O’Brien cho biết phương Tây hàng 
mấy thập kỷ qua đã nhượng bộ Trung 
Quốc, gồm cả việc chấp thuận Trung 
Quốc với tư cách là một thành viên của 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tin 
rằng nước này sẽ mở cửa kinh tế và chính 

trị, đồng thời nới lỏng những rào cản của 
nước này đối với các công ty nước ngoài.

“Đáng buồn thay, đó là những lời hứa 
mà cho đến hôm nay vẫn chưa được thực 
hiện. Thay vào đó những nhà lãnh đạo 
Trung Cộng đã tăng gấp đôi cách tiếp cận 
độc tài và hám lợi, một nền kinh tế do nhà 
nước thống trị,” ông O'Brien, vị cựu luật 
sư 54 tuổi đến từ thành phố Los Angeles, 
nhận định.

Vào năm 1979, Trung Quốc có nền kinh 
tế nhỏ hơn của nước Ý, nhưng sau khi mở 
cửa cho nước ngoài đầu tư và đưa ra các 
cải cách thị trường, nước này đã trở thành 
một nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

Hiện nay Trung Quốc đang dẫn đầu 
toàn cầu về một loạt các công nghệ của 
thế kỷ 21 như trí tuệ nhân tạo (AI), thuốc 
tái tạo, và chất nhựa dẫn điện.

Ông O’Brien cho biết phản ứng của 
Trung Quốc đối với sự bùng phát của vi-
rus Trung Cộng là “xóa sạch mọi nghi ngờ 
còn sót lại về ý đồ của họ.”

Ông nói Trung Quốc đã hợp tác với các 
tổ chức quốc tế và ép buộc họ phải lắp đặt 
thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong 
các cơ sở của họ. Ông cũng tố cáo Trung 
Cộng ngăn chặn các công ty nước ngoài, 
trong khi bảo trợ cho các doanh nghiệp 
của chính nó.

Ông cũng cho hay dự án quốc tế hàng 
đầu của Trung Quốc, cái gọi là Sáng kiến 
Vành đai và Con đường, liên quan đến 
việc cho những nước nghèo vay “những 
món nợ không bền vững” để xây dựng các 
dự án cơ sở hạ tầng “voi trắng” (một thuật 
ngữ chỉ khoản đầu tư, tài sản, hoặc một 
doanh nghiệp rất tốn kém để duy trì và 
khó có thể sinh lợi) sử dụng những hãng 
và nhân công người Trung Quốc. 

“Sự phụ thuộc của những nước này 
vào món nợ Trung Quốc khiến chủ quyền 
của họ bị xói mòn và không còn lựa chọn 
nào khác là phải tuân theo đường lối của 
Trung Cộng trong việc bỏ phiếu bầu chọn 
tại Liên Hiệp Quốc và … những vấn đề 
khác nữa,” ông O’Brien tuyên bố.

Tường Vi biên dịch
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Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen các tổ chức và cá 
nhân Trung Quốc giao dịch với Iran

Hoa Kỳ xác định thêm 6 
hãng thông tấn Trung Quốc 
là phái bộ nước ngoài

Cố vấn an ninh của TT Trump:
Trung Quốc là mối đe dọa của thế kỷ

TT Donald Trump và
lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 

Bình rời khỏi một sự kiện dành 
cho chủ doanh nghiệp tại Đại 

lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, 
Trung Quốc, hôm 9/11/2017.

Cố vấn An ninh Quốc gia 
Hoa Kỳ Robert O'Brien 
phát biểu trước báo giới 
trong cuộc gặp với Jair 
Bolsonaro, Tổng thống 
Brazil, tại Cung điện 
Itamaraty ở Brasilia, Brazil, 
vào ngày 20/10/2020. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc 
họp báo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 
21/10/2020.
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AUSTIN BAY 

Cuộc họp của các ngoại trưởng 
trong Đối thoại An ninh Bốn 
bên diễn ra từ ngày 5– 11 
tháng 10 vừa qua, đã đi đến 

sự đồng thuận trong việc phối 
hợp ngoại giao toàn cầu. Bộ Tứ 

(the Quad) đã là một lực lượng quân 
sự mạnh trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương.

Đối với Bắc Kinh, sự hình thành và củng 
cố của Bộ Tứ là một cơn ác mộng, nhưng 
Trung Cộng chỉ có thể trách chính mình.

Năm 2007, theo đề nghị của Nhật Bản, Bộ 
Tứ đã tổ chức cuộc họp không chính thức 
đầu tiên. Trong cuộc họp, Nhật Bản cho 
rằng tất cả 4 nước đều coi Trung Quốc là một 
nhân tố gây rối trong khu vực Ấn Độ Dương 
và Thái Bình Dương. Mối lo ngại chung này 
thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn để cùng đối 
mặt với việc này.

Vì nhiều lý do, Ấn Độ đã hạ thấp tầm 
quan trọng của cuộc họp đầu tiên. Nhiều 
người dân Ấn Độ coi trọng chính sách 
“không liên kết” trong thời kỳ Chiến Tranh 
Lạnh của quốc gia họ. Việc hợp tác quân sự 
chặt chẽ với Hoa Kỳ sẽ phá vỡ di sản đó. Úc, 
Hoa Kỳ, và Nhật Bản đều đã có mối quan hệ 
quốc phòng song phương và đa phương lâu 
dài. Các trao đổi quân sự giữa Ấn Độ và Úc 
cũng gần gũi, nhưng Ấn Độ đánh giá cao 
quyền tự chủ chiến lược và nghi ngờ về các 
cam kết phòng thủ chung.

TOM OZIMEK  |  THE EPOCH TIMES

Trong khi việc tuyển dụng lao 
động đang tăng mạnh tại một 
số công ty thương mại điện tử 
khổng lồ hoặc tại các công ty 
kinh doanh trực tuyến trước 
mùa mua sắm Giáng sinh, thì 
các doanh nghiệp bán lẻ dường 
như đang thu hút ít lao động 
thời vụ hơn.

Dường như ảnh hưởng của 
đại dịch virus Trung Cộng đang 
làm thay đổi thị trường lao động 
Hoa Kỳ so với các năm trước đây. 

Bà AnnElizabeth Konkel, 
một nhà kinh tế của Indeed 
Hiring Lab, nhóm nghiên cứu 
tại trang đăng tin tuyển dụng 
Indeed Hiring Lab nói: “Việc 
tuyển dụng có xu hướng khác 
với những năm trước”. Bà cho 
biết các tin đăng công việc theo 
mùa thấp hơn khoảng 11% so 
với năm ngoái, với các lý do như 
lo ngại về doanh số bán hàng 
trong tương lai, công suất giảm 
do việc đóng các cửa hàng và 
gián đoạn chuỗi cung ứng.

Cùng với các trang web 
đăng tuyển dụng việc làm như 
Indeed Hiring Lab, các công ty 
như UKG chuyên quản lý thời 
gian làm việc của nhân viên 
cũng nhận thấy xu hướng tương 
tự hình thành. Công ty nhận xét 
rằng trong số khách hàng của 
mình, các công ty sản xuất tiếp 
tục tăng ca, trong khi số ca làm 
việc tại các nhà bán lẻ không 
đổi, ngay cả khi cây thông Noel 
và đồ trang trí bắt đầu xuất hiện 
trong các cửa hàng.

“Cứ 4 trong 5 nhà bán lẻ 
(81%) thường xuyên phải gặp 
phải tình trạng ca làm việc 
trong dịp lễ bị thiếu nhân sự do 
nhân viên vướng phải cách ly 
và hơn 1/4 (28%) sẵn sàng chi 
trả thêm cho nhân viên khoản 
bồi thường bổ sung hoặc các 
phần thưởng khác để họ đến 
làm việc nếu những lo ngại về 
dịch COVID-19 trở nên phổ 
biến,” UKG đã viết trong một 
báo cáo gần đây về xu hướng 
bán lẻ trong dịp nghỉ lễ.

Ngoài ra, 83% nhà bán lẻ cho 

biết động lực của đại dịch virus 
Trung Cộng đã khiến họ tin rằng 
việc đóng cửa hàng trong mùa 
mua sắm Giáng sinh bận rộn 
“không phải là không tưởng”.

Tuy nhiên, báo cáo của UKG 
cho thấy 91% nhà bán lẻ tự tin 
- với hơn một nửa là “cực kỳ tự 
tin” - rằng các cửa hàng sẽ mở 
cửa và vận hành đầy đủ vào ngày 
Black Friday, cho thấy rằng các 
doanh nghiệp đã chuẩn bị các 
kế hoạch dự phòng để tiếp tục 
hoạt động. Gần một nửa số cửa 
hàng bán lẻ được khảo sát trong 
báo cáo cho biết họ sẽ cung cấp 
dịch vụ soạn sẵn đồ theo đơn 
cho khách (curbside pickup) 
so với mức chỉ 13% của năm 
ngoái, trong khi hơn 1/4 cho 
biết họ đã “tăng đáng kể” mục 
tiêu tuyển dụng nhân viên thời 
vụ năm 2020 đáp ứng cho các 
dịch vụ soạn sẵn đồ theo đơn, 
hàng trong cửa hàng (in-store) 
và dịch vụ mua hàng trực tiếp 
trên xe (drive through pickup).

Sự chuyển hướng sang mua 

sắm trực tuyến hoặc các phương 
thức kết hợp như “mua trực 
tuyến, nhận tại cửa hàng” cũng 
được thể hiện trong các tin tuyển 
dụng theo mùa trên Indeed 
Hiring Lab, với các tin đăng liên 
quan đến “sắp xếp và trữ hàng” 
tăng 3 lần, đạt 14%, trong khi tỷ lệ 
công việc bán hàng giảm từ 18% 
xuống còn 10%.

Nhiều nhà kinh tế trong lĩnh 
vực lao động đã dự đoán những 
thay đổi hành vi này khi mọi 
người bắt đầu nhận thức được 
làm việc có tiếp xúc trực tiếp là 
đầy rủi ro, hoặc nhu cầu thực 
hiện các nghĩa vụ mới trong gia 
đình khi trường học bị đóng cửa.

Trong khi đó, hãng vận tải 
khổng lồ UPS gần đây đã công 
bố kế hoạch thuê 100,000 công 
nhân thời vụ để giúp đáp ứng 
nhu cầu giao hàng mua trực 
tuyến trước dịp Giáng sinh.

Bà Charlene Thomas, Giám 
đốc Nhân sự của UPS, cho biết 
trong một tuyên bố: “Chúng 
tôi đang chuẩn bị cho một mùa 

lễ cao điểm kỷ lục. Đại dịch 
COVID-19 đã làm cho các dịch 
vụ của chúng tôi trở nên quan 
trọng hơn bao giờ hết.” Thomas 
nói thêm rằng bà hy vọng “một 
số lượng lớn” các nhân viên 
thời vụ này sẽ chuyển vào các vị 
trí chính thức sau kỳ nghỉ.

Dự đoán sẽ có một mùa mua 
sắm Giáng sinh bận rộn, nên 
vào tháng 9, công ty chuyển 
phát FedEx cho biết họ vừa tăng 
giờ làm việc cho nhân viên hiện 
tại, vừa tìm cách thuê nhân viên 
thời vụ, nâng số tuyển dụng 
tăng thêm 70,000 nhân viên.

Trong khi đó, gần đây 
Amazon cho biết họ đang tăng 
tuyển dụng thêm 100,000 nhân 
viên chính thức và mở rộng 
hoạt động.

Ông Dave Clark, Phó chủ 
tịch cao cấp phụ trách hoạt động 
toàn cầu của Amazon, cho biết: 
“Chúng tôi đang mở 100 cơ sở 
mới chỉ riêng trong tháng này, 
gồm các trung tâm phân loại 
và hoàn thiện, trạm giao hàng 
và các [mặt bằng] cơ sở khác. 
Chúng tôi tự hào đang thuê 
100,000 cộng sự mới với mức 
lương 15 USD mỗi giờ hoặc cao 
hơn làm việc tại các cơ sở đó và 
trong mạng lưới của chúng tôi.”

Điều này diễn ra khi mùa 
mua sắm Giáng sinh dự kiến   sẽ 
bắt đầu sớm hơn bình thường 
trong năm nay, theo một báo cáo 
gần đây từ Salesforce cho rằng 
những lo ngại về sức khỏe liên 
quan đến đại dịch virus Trung 
Cộng, cùng với sự khan hiếm dự 
kiến về sản phẩm   và sự chậm trễ 
trong vận chuyển, sẽ kết hợp với 
nhau dẫn đến nhu cầu sớm hơn 
phục vụ cho kỳ nghỉ.

Đại dịch [virus Trung Cộng] 
đã dẫn đến sự thay đổi thói quen 
mua hàng của người dân Hoa 
Kỳ, khiến chi tiêu trực tuyến 
bổ sung thêm 107 tỷ USD kể từ 
tháng 3, trong tổng số 497 tỷ 
USD mua hàng trực tuyến trong 
8 tháng đầu năm 2020.

Bản tin có sự đóng góp của 
Reuters.
Minh Trí biên dịch

EMEL AKAN  |  THE EPOCH TIMES

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thúc 
giục Trung Quốc mở rộng việc 
xóa nợ cho các quốc gia dễ bị 
tổn thương trên thế giới, những 
nơi phải hứng chịu những tác 
động tàn khốc của đại dịch 
virus Trung Cộng.

Nợ công toàn cầu được dự 
báo sẽ đạt mức cao kỷ lục trong 
năm tới, ngang với quy mô nền 
kinh tế toàn cầu, theo IMF. Điều 
này một phần là do các chính 
phủ trên khắp thế giới đã phải 
tăng chi tiêu để chống lại virus 
Trung Cộng và hỗ trợ phục hồi 
kinh tế sau các hậu quả do đại 
dịch gây ra.

Bà Kristalina Georgieva, 
Giám đốc điều hành IMF, cho 
biết trong cuộc họp báo hôm 
14/10, “Giải quyết vấn đề này 
trong trung hạn sẽ rất quan 
trọng. Tuy nhiên, đối với nhiều 
quốc gia có thu nhập thấp, cần 
phải có hành động khẩn cấp 
ngay bây giờ”. 

“Với gánh nặng nợ nần 
chồng chất, các quốc gia đang 
phải vật lộn để duy trì việc hỗ trợ 
chính sách trọng yếu. Họ cần 
được tiếp cận nhiều hơn với các 

khoản trợ cấp, tín dụng ưu đãi 
và xóa nợ.”

Cả Ngân hàng Thế giới và 
IMF đã thúc giục Nhóm 20 nền 
kinh tế lớn (G-20), bao gồm cả 
Trung Quốc, đưa ra khoản giảm 
nợ cho 76 quốc gia nghèo nhất 
thế giới và cho phép các quốc 
gia này chuyển hướng sử dụng 
các quỹ sang phục vụ chống lại 
đại dịch.

Hồi tháng 4, các nước G-20 
đã thông qua sáng kiến   hoãn trả 
nợ (DSSI), hoãn lại việc phải trả 
các khoản trả nợ của các nước 
nghèo nhất cho đến cuối năm 
nay. Và nhóm đã thông báo 
hôm 14/10 rằng họ sẽ kéo dài 
thời gian hoãn trả nợ thêm 6 
tháng, cho đến tháng 6/2021.

DSSI đề xuất tạm dừng trả 
nợ ở “khu vực chính thức” hoặc 
giữa chính phủ với chính phủ. 
Tuy nhiên, các chủ nợ tư nhân 
đã không tham gia vào sáng 
kiến   này.

Bà Georgieva nói trong cuộc 
họp báo rằng, “Đã có lời kêu 
gọi rất mạnh mẽ để khu vực tư 
nhân cùng tham gia.”

“Thật đáng tiếc, chúng tôi 
không thấy điều này xảy ra. 
Trong số 44 quốc gia đã đăng ký, 

chỉ có 3 quốc gia liên hệ với các 
chủ nợ tư nhân.”

Bắc Kinh là một bên ký kết 
DSSI đã được các nước G-20 
đồng ý. Trung Quốc đóng vai 
trò quan trọng đối với sáng kiến   
này, vì nước này đã trở thành 
chủ nợ lớn nhất thế giới đối với 
các nước thu nhập thấp trong 
những năm gần đây.

Thông qua Sáng kiến   Vành 
đai và Con đường (BRI), Bắc 
Kinh đã rót hàng tỷ USD cho vay 
vào các nước nghèo để giúp họ 
xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng.

Các dự án xây dựng lớn 
của BRI được tài trợ chủ yếu 
thông qua các chính quyền địa 
phương Trung Quốc và các tổ 
chức do nhà nước kiểm soát.

Bà Georgieva nói: “Về các 
định chế của Trung Quốc và sự 
tham gia của họ, đó là một câu 

hỏi mở.”
Bà cho biết, trong khi một số 

bên cho vay của Trung Quốc đã 
tham gia DSSI, vẫn có những 
bên khác chưa tham gia.

“Và những gì chúng tôi cũng 
đang nghe từ Trung Quốc thì 
họ là một chủ nợ tương đối mới, 
nhưng là một chủ nợ rất lớn và 
họ cần phải tự hoàn thiện trong 
nội bộ về cách thức quản lý các 
bên cho vay của chính họ, [và] 
sự phối hợp giữa các bên này 
với nhau.”

Theo một báo cáo gần đây 
của Viện Tài chính Quốc tế 
(IIF), BRI của Trung Quốc đã 
góp phần làm tăng đáng kể nợ 
nước ngoài ở nhiều quốc gia có 
thu nhập thấp.

Trong hai thập kỷ qua, Trung 
Quốc đã trở thành nhà cho vay 
lớn trên toàn cầu, với dư nợ 
vượt quá 5.5 nghìn tỷ USD vào 
năm 2019 - bằng hơn 6% tổng 
sản phẩm quốc nội toàn cầu, 
báo cáo của IIF nêu rõ.

Ngoài ra, một nghiên cứu học 
thuật do Viện Kinh tế Thế giới 
Kiel công bố cho thấy các khoản 
vay ở nước ngoài của Trung 
Quốc có thể lớn hơn so với số 
liệu báo cáo. Nghiên cứu nêu 
rõ, có tới 50% các khoản vay của 
Trung Quốc được “giấu kín” vì 
chúng không được báo cáo cho 
IMF hoặc Ngân hàng Thế giới.

Do đó, các hoạt động cho 
vay không công khai của Trung 
Quốc cũng làm tăng nguy cơ nợ 
nần ở các nước nghèo.

Minh Trí biên dịch

CONRAD BLACK 

Các cuộc thăm dò 
đầu tiên sau tin Tổng 
thống Trump và đệ 
nhất phu nhân đã 

nhiễm virus Trung 
Cộng và tổng thống 

đã đến bệnh viện nổi tiếng 
Walter Reed - nơi nhiều nhà lãnh 
đạo quân sự vĩ đại nhất của Hoa Kỳ 
đã trải qua những ngày cuối đời - 
đã cho thấy xu hướng nghiêng về 
phía Đảng Dân Chủ.

Sự thù ghét được thể hiện một 
cách trung thực nhất có lẽ là tuyên 
bố được xem như hài hước của 
chương trình Saturday Night Live, 
“Những hy vọng và lời cầu nguyện 
đứng về phía Covid”.

Trong khi Joe Biden, Barack 
Obama, và thậm chí Nancy Pelosi, 
đã cố gắng hành xử khá lịch thiệp 
trước tin tức này - mặc dù trong 
tâm họ có thể hả hê với ý nghĩ tổng 
thống sẽ phải câm lặng và bẽ bàng 
một thời gian. Sự gia tăng ủng hộ 
cho Đảng Dân Chủ nhiều khả năng 
là sự phản ánh ý kiến rằng tổng 
thống đã quá kiêu ngạo và xem 
thường virus Trung Cộng, và điều 
này được khẳng định khi bản thân 
ông nhiễm bệnh.

Đảng Dân Chủ rõ ràng đang 
dần quen với trạng thái “đình 
chiến” của chiến dịch tranh cử 
trong khoảng 10 ngày; trong thời 
gian này các phòng thu âm truyền 
thông của họ đã liên tục phát ra 
những lời chế nhạo tổng thống 
vì đã bị hạ gục do chính sự khôn 
ngoan của mình, và chỉ có thể 
đưa ra những lời khích lệ ảo từ 
căn phòng bệnh lịch sử - thậm 
chí còn yếu đuối hơn cả Joe Biden 
trốn trong tầng hầm của mình ba 
tháng qua. (Trong số các chỉ huy 
quân sự lừng lẫy đã dành những 
ngày cuối đời tại Walter Reed 
có các tướng John J. Pershing, 
George C. Marshall, Douglas 
MacArthur, Dwight D. Eisenhower 
và Creighton W. Abrams.)

Bức tranh về sự thắng thế của 
Đảng Dân Chủ dường như được 
vẽ ra quá sớm, xét từ đoạn video 
chiều ngày 4/10 Tổng thống ngồi 
trên xe hơi dạo quanh khu vực 
bệnh viện để vẫy chào những 
người ủng hộ đang hoan hô và vẫy 
cờ Trump dọc theo hàng rào của 
khuôn viên bệnh viện. Đoạn video 
dường như cho thấy kế hoạch của 
tổng thống là đẩy mạnh chiến dịch 
vận động tranh cử của ông để giảm 
bớt nỗi bất an của công chúng, bảo 
vệ những người dễ bị tổn thương 
và đẩy nhanh quá trình mở cửa trở 
lại của đất nước.

Phiên bản mà Đảng Dân Chủ 
thuyết minh cho sự kiện trên là 
tổng thống đã biến mình thành trò 
hề bằng cách tổ chức các cuộc tụ 
họp quần chúng quy mô lớn mà 
không ai đeo khẩu trang và cũng 
không hề có giãn cách; ngoại trừ 
việc tổng thống ở cách xa khỏi đám 
đông khán giả.

Các nhà lãnh đạo quốc hội 
của Đảng Dân Chủ, trong đó lớn 
tiếng nhất phải kể đến lãnh đạo 
phe thiểu số ở Thượng viện Chuck 
Schumer (New York) - một đảng 
viên trung kiên nhất trong số các 
thượng nghị sĩ kỳ cựu của Đảng 
Dân Chủ - đã gào lên một cách 
sung sướng rằng toàn bộ chính 
sách của tổng thống đối với virus 
Trung Cộng là một thất bại sai lầm 
và nhục nhã.

Một cựu binh kinh nghiệm
Quan điểm mới của tổng thống 
và nhóm thân cận của ông đó là 
Đảng Dân Chủ, và đặc biệt là các 
thống đốc Dân Chủ chậm chạp ở 
các tiểu bang với các đô thị lớn, 
đã làm trì trệ sự phục hồi kinh tế 
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe và phúc lợi của hàng 
triệu người dân Hoa Kỳ. Nguyên 
nhân chủ yếu của việc này là lý do 
đảng phái, bằng cách co rúm lại 
như nhà lãnh đạo Biden của họ 
trong nỗi lo sợ về một loại virus 
chỉ thực sự nguy hiểm đối với 
một tỷ lệ rất nhỏ dân số vốn đã bị 
thương tổn nghiêm trọng bởi các 
căn bệnh nền khác.

Trước khi bị nhiễm virus 
Trung Cộng, tổng thống đã nhấn 
mạnh rằng 99.997% người dân 
Hoa Kỳ dưới 60 tuổi bị nhiễm 
virus Trung Cộng đã sống sót, và 
trong số tất cả những người trên 
60 tuổi nhiễm virus thì có 95.04% 
sống sót. Ông đã nhấn mạnh 
rằng trong số những người chết 
vì virus Trung Cộng, phần lớn đã 
mắc các căn bệnh khác làm giảm 
khả năng miễn dịch của họ.

Trong phát biểu của mình vào 
chiều ngày 4/10, tổng thống đã 
tuyên bố mình là một “cựu binh 
có kinh nghiệm” về căn bệnh này. 
Khi nói rằng ông đã học được rất 
nhiều điều về nó, không phải “từ 
sách vở” mà là từ kinh nghiệm có 
một không hai; ngụ ý rằng ông có 
đủ khả năng và quyết tâm hơn bao 
giờ hết để dẫn dắt đất nước thoát 
khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe 
cộng đồng này.

Miễn là tình hình sức khỏe của 
tổng thống cho phép chiến dịch 
vận động như vậy, ông có nhiều 
khả năng sẽ là một đối thủ rất 
đáng gờm. Không gì sánh bằng 

khi có thể nói “Tôi đã trải nghiệm 
căn bệnh này và đã nhanh chóng 
vượt qua. Tôi còn thuộc nhóm có 
nguy cơ cao hơn. Tôi cho rằng cả 
quốc gia phải đối mặt với virus 
Trung Cộng một cách thận trọng 
và dũng cảm.”

Nếu tổng thống có thể thực 
hiện được điều này, phải nói rằng 
khả năng ứng biến của ông ấy thật 
đáng nể. Và nếu kèm theo điều 
này là cách tiếp cận hai phiên 
tranh luận cuối cùng một cách 
không khoa trương, tuân theo các 
quy tắc, và chủ yếu chỉ nhắc lại 
những thành tựu mà chính phủ 
của ông đã đạt được, cũng như 
sự khác biệt giữa quan điểm của 
Đảng Cộng Hòa và tuyên ngôn 
mang màu sắc xã hội chủ nghĩa 
của bộ đôi Sanders–Biden vốn đã 
được Đảng Dân Chủ chọn lựa, 
thì gần như Đảng Cộng Hòa chắc 
chắn sẽ hồi sức sau khi chùng 
xuống phần nào từ phiên tranh 
luận đầu tiên.

Văn phòng vận động tranh cử 
của Đảng Cộng Hòa đã thông báo 
rằng tổng thống sẽ tiếp tục các 
chuyến vận động tranh cử của 
mình với các cuộc họp quy mô lớn 
tại sân bay; tuy nhiên khẩu trang 
in chữ MAGA (Make America 
Great Again - Làm cho Hoa Kỳ vĩ 
đại trở lại) sẽ được phân phát và 
yêu cầu bắt buộc phải đeo. Rõ ràng 
là việc cả gia đình tổng thống ngồi 
khá gần nhau và không đeo khẩu 
trang đã gây ấn tượng xấu trong 
phiên tranh luận đầu tiên.

Vị trí tương đối vững chắc của 
Joe Biden trong các cuộc thăm 
dò đã tồn tại lâu hơn tôi nghĩ. 
Nhưng nếu Đảng Dân Chủ có thể 
đẩy được TT Donald Trump ra 
khỏi Tòa Bạch Ốc, thì họ sẽ cần 
tiếp tục nhận được may mắn từ 
những tử thần như virus Trung 
Cộng, và chuyện này sẽ không có 
cơ hội xảy ra. 

Ông Conrad Black là một trong 
những chuyên gia tài chính nổi 
bật nhất của Canada trong 40 
năm và là một trong những nhà 
xuất bản báo chí hàng đầu trên 
thế giới. Ông là tác giả của những 
cuốn tiểu sử mang tính xác thực 
cao của Franklin D. Roosevelt và 
Richard Nixon, và gần đây nhất 
là “Donald J. Trump: Một Tổng 
thống Không Giống Ai” sắp được 
cập nhật và tái bản.

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

Hạ Thu biên dịch

Dư luận 
bao vây
TT Trump 
vì bị nhiễm 
virus Trung 
Cộng

Nhóm “Bộ Tứ” 
là nguy cơ lớn 
gấp đôi trong 
ngoại giao và 
quân sự đối với 
Trung Quốc 

ALEX EDELM
AN/AFP VIA GETTY IM

AGES

IMF kêu gọi Trung Quốc 
xóa nợ cho các nước dễ bị 
tổn thương nhất thế giới

ISHARA S. KODIKARA/AFP VIA GETTY IMAGES

Một lao động Trung Quốc làm việc tại công trường xây dựng trên đất khai hoang, một phần 
của dự án do Trung Quốc tài trợ cho Port City, ở Colombo, Sri Lanka, vào ngày 24/02/2020.

Xem tiếp trang sau

Tín hiệu mới trên thị trường lao động
mùa lễ Giáng sinh 

Mọi người tham dự hội chợ việc làm ở Miami, ngày 05/04/2019.

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

Dự đoán sẽ có một 
mùa mua sắm Giáng 

sinh bận rộn, nên 
vào tháng 9, công ty 
chuyển phát FedEx 

cho biết họ vừa tăng 
giờ làm việc cho 

nhân viên hiện tại, 
vừa tìm cách thuê 
nhân viên thời vụ, 

nâng số tuyển dụng 
tăng thêm 70,000 

nhân viên.

Trong hai thập kỷ 
qua, Trung Quốc đã 
trở thành nhà cho 
vay lớn trên toàn 

cầu, với dư nợ vượt 
quá 5.5 nghìn tỷ USD 
vào năm 2019 - bằng 

hơn 6% tổng sản 
phẩm quốc nội toàn 
cầu, báo cáo của IIF 

nêu rõ.

NICOLAS DATICHE/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Ấn Độ (trái), Ngoại trưởng Nhật Bản (phải), Thủ 
tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Ngoại trưởng Úc Marise Payne, 
và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, cùng chụp hình trước cuộc 
họp Bộ Tứ quốc gia khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương ở văn 
phòng thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo ngày 06/10/2020. 

Xe của TT Trump chạy 
ngang qua đoàn xe hơi 

của những người ủng 
hộ bên ngoài Trung 

tâm Y tế Walter Reed 
tại Bethesda, Maryland, 

vào ngày 04/10/2020.
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MINH BẢO 

Trần Nhật Duật (chữ 
Hán: 陳日燏, 1255–
1330) tước hiệu Chiêu 
Văn đại vương (昭文
大王). Ông là con trai 

thứ sáu của vua Trần Thái Tông và 
là một trong những vị tướng kiệt 
xuất nhất cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên Mông lần thứ hai 
và thứ ba, đặc biệt là chiến thắng 
Hàm Tử.

 
Đồng tử giáng trần, hộ quốc 
chiêu văn
Trần Nhật Duật là một vị đại tướng 
đa tài hiếm thấy trong sử Việt; ông 
không chỉ thông thạo nhiều ngoại 
ngữ, võ công binh pháp cao cường, 
mà ca nhạc thi họa đều tinh thông. 
Tương truyền ông chính là người 
Trời giáng sinh. Sách “Đại Việt sử 
ký toàn thư” chép như sau:

“Đạo sĩ cung Thái Thanh tên 
là Thậm cầu tự cho vua. Đọc sớ 
xong tâu với vua: “Thượng đế đã y 
lời sớ tấu, sắp sai Chiêu Văn đồng 
tử giáng sinh, ở trần thế bốn kỷ”. 
Thế rồi hậu cung có mang. Sau quả 
nhiên sinh con trai, hai cánh tay 
có chữ “Chiêu Văn đồng tử” (昭文
童子) nét chữ rất rõ, vì thế đặt hiệu 
là Chiêu Văn (tức là Nhật Duật). 
Lớn lên, nét chữ mới mất đi.”

Chữ Chiêu 昭 gồm có bộ Nhật 
日, chữ Đao 刀 và chữ Khẩu 口 ghép 
lại. Nhật mang ý nghĩa sáng sủa 
thông minh, còn có ý là trí huệ lớn, 
thuộc về Trời. Vậy chữ Chiêu này 
thể hiện trí tuệ của ông là do Trời 
phú cả về võ (chữ Đao) và ngoại 
ngữ (chữ Khẩu – cái miệng), vì lợi 
thế ngoại ngữ của ông là điều chưa 
từng thấy ở triều Trần. Ngoài ra, 
hiệu Chiêu Văn chỉ tài năng về văn 
hóa văn chương, nghĩa là làm sáng 
tỏ văn hóa. Tài năng của ông ngoài 
võ công binh pháp ra thì tài năng 
âm nhạc cũng là đệ nhất ở nước 
Nam thời đó vậy.

Trong sử còn ghi ông nổi tiếng 
là người rất tôn sùng Đạo giáo, 
thâm sâu kinh điển Đạo gia. “Ông 
lại thiệp liệp sử sách, rất hâm mộ 
huyền giáo, thông hiểu xung điển, 
nổi tiếng đương thời là người uyên 
bác. Hồi Thượng hoàng còn nhỏ, 
bị ốm, từng sai ông làm phù phép 
trấn áp cho yên. Ông mặc áo lông 
đội mũ, trông như đạo sĩ.” (Đại Việt 
sử ký toàn thư)

Có thể xem ông là một cao nhân 
nhờ ông tôn sùng Đạo giáo, thâm 
sâu kinh điển, và vì cách sống 
cũng như cách hành xử của ông 
được xem như mẫu mực cho các 
đại thần nắm trọng quyền muôn 
đời sau. 

 
Binh pháp nhân nghĩa, thu 
phục lòng người
Không chỉ giỏi về văn hóa, nghệ 
thuật và ngoại ngữ, Trần Nhật 
Duật còn là một danh tướng có 
khả năng trấn giữ và tài dùng binh 
rất xuất sắc.

Ông là một vị đại tướng cầm 
quân bằng trí tuệ uyên thâm và 
đầy mưu lược. Kiến thức về văn 
hóa ngoại ngữ của ông đã giúp cho 

ông trở thành một trong những vị 
tướng tài danh giá nhất thời nhà 
Trần. Binh nghiệp của ông, tiến 
thì lập đại công với tổn thất thấp 
nhất, lui thì giữ vững lãnh thổ, vỗ 
yên dân chúng, trong quân thì hòa 
hoãn thanh bình.

Binh pháp có câu “Thượng 
binh phạt mưu” nghĩa là dùng 
quân thì quan trọng mưu trí vì 
mưu trí có thể đem đến thắng lợi 
mà lại ít tổn thất và hiệu quả cao 
nhất. Tuy nhiên binh pháp cao 
nhất nói đến “tín nghĩa” và “trí 
dũng”; người làm tướng chỉ cần 
tu dưỡng bản thân sao cho đạt hai 
chữ đó thì có thể “không đánh mà 
thắng”, có thể dùng đức mà quy 
phục kẻ thù. Trần Nhật Duật là một 
vị tướng như thế.

“Canh Thìn, [Thiệu Bảo] năm 
thứ 2 [1280], (Nguyên Chí Nguyên 
năm thứ 17).

Trịnh Giác Mật ở đạo Đà Giang 
làm phản. Vua sai Chiêu Văn 
Vương Nhật Duật đi dụ hàng. Bấy 
giờ, Nhật Duật coi đạo Đà Giang, 
ngầm đem quân thuộc hạ đến. 
Trịnh Giác Mật sai người đến 
quân doanh, bày tỏ lòng thành: 
‘Mật không dám trái mệnh. Nếu 
ân Chúa một mình một ngựa đến 
thì Mật xin hàng.’ Nhật Duật nhận 
lời, chỉ đem 5, 6 tiểu đồng cùng đi. 
Quân sĩ ngăn lại, Nhật Duật nói: 
"Nếu nó giáo giở với ta thì triều 
đình còn có vương khác đến.”

Khi tới trại, người Man dàn 
vây mấy chục lớp và đều cầm đao 
thương chĩa vào phía trong. Nhật 
Duật đi thẳng vào, trèo lên trại. 
Mật mời ông ngồi. Nhật Duật thạo 
biết tiếng nói và am hiểu phong 
tục của nhiều nước, cùng ăn bốc, 
uống bằng mũi với Mật. Người 
Man thích lắm. Khi Nhật Duật trở 
về, Mật đem gia thuộc đến doanh 
trại đầu hàng. Mọi người đều vui 
lòng kính phục vì không mất một 
mũi tên mà bình được Đà Giang. 
Đến khi về kinh sư, [Nhật Duật] 
đem Mật và vợ con hắn vào chầu, 
vua rất khen ngợi ông. Sau đó, vua 
cho Mật về nhà, giữ con hắn ở lại 
kinh đô. Nhật Duật mến dưỡng 
hết lòng, xin triều đình ban 
tước thượng phẩm và cho 
vào trông ao cá, sau cũng 
cho về nhà.” (Đại Việt sử ký 
toàn thư)

Ông còn dùng khả năng 
ngoại ngữ và tài thu phục nhân 
tâm để đưa một đạo quân Tống 
đầu hàng ra chiến trường giết giặc 
lập công, góp phần chủ đạo trong 
chiến thắng Hàm Tử quan.

“Quan quân giao chiến với 
quân Nguyên ở Hàm Tử Quan. Các 
quân đều có mặt. Riêng quân của 
Chiêu Văn Vương Nhật Duật có cả 
người Tống, mặc quần áo Tống, 
cầm cung tên chiến đấu. Thượng 
hoàng sợ các quân có thể không 
phân biệt được, sai người dụ rằng: 
‘Đó là quân Thát của Chiêu Văn 
đấy, phải nhận kỹ chúng.

Vì người Tống và người Thát, 
tiếng nói và y phục giống nhau. 
Quân Nguyên trông thấy [quân 
Tống] đều rất kinh hãi, bảo nhau là 
người Tống sang giúp, vì thế thua 

sẽ có một thời gian giới hạn trong việc sở 
hữu độc quyền đối với các tác phẩm và 
phát minh của họ.”

Quay trở lại với vụ kiện, tại sao quý 
vị lại nên quan tâm? Đây không phải 
là việc hai công ty công nghệ khổng lồ 
đang tranh chấp về một phần mềm nào 
đó? Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống 
của quý vị? Nó có ảnh hưởng, bởi vì sở 
hữu trí tuệ là chìa khóa cho sự thành 
công của Hoa Kỳ. Những người lập quốc 
đã không đưa các vấn đề bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ vào Hiến pháp chỉ để cho 
vui. Họ nhận ra rằng mỗi nhà sáng tạo 
cần được bảo vệ cho những sáng tạo của 
họ. Họ cũng nhận ra rằng những bảo vệ 
đó là quan trọng nhất đối với những nhà 
phát minh, tác giả, và nghệ sĩ để các tác 
phẩm của họ không bị những người có 
quyền lực hay giàu có chèn ép.

Trong những năm gần đây, các công 
ty công nghệ lớn đã phàn nàn rằng luật 
SHTT ngăn cản sự sáng tạo. Họ đã chi 
tiền hào phóng để vận động Nghị viện 
làm suy yếu luật SHTT nhằm “giúp đỡ 
những người thấp cổ bé họng”. Hoặc có 
thể nói theo cách khác, một số công ty 
lớn nhất trong lịch sử, được thành lập 
bởi những sinh viên Harvard bỏ học, 
sinh viên tốt nghiệp Stanford, một anh 
mọt sách, và hai anh kỹ thuật viên từ 
trong garage để xe. Luật SHTT dường 
như không ảnh hưởng đến họ khi họ 
mới khởi nghiệp và khi nộp các bằng 
sáng chế, nhưng không hiểu sao, họ 
thấy có vấn đề sau khi đã đạt được hàng 
tỷ USD doanh thu.

Trong vụ kiện ban đầu, Google cho 
biết rằng họ đã sao chép từ Oracle 37 
cấu phần của mã nguồn phần mềm 
còn được gọi là giao diện chương trình 
ứng dụng hay “API”. Đây là các chỉ thị 
máy tính cho phép một chương trình 
giao tiếp với các chương trình khác. 
Nhà sản xuất của chương trình công 
bố các đặc tả về cách sử dụng các API, 
cho phép các chương trình khác giao 
tiếp với nó. Họ giữ bí mật mã nguồn 
phần mềm trừ các API mà họ phải đưa 
ra công khai để các lập trình viên sử 
dụng chúng.

Vì vậy, bản quyền là sự bảo vệ duy 
nhất của họ. Giống như một cuốn tiểu 
thuyết bí mật không bán bất kỳ bản sao 
nào, vì vậy các tiểu thuyết được bảo vệ 
bản quyền để có thể phân phối công 
khai nhưng vẫn được bảo vệ khỏi việc bị 
sao chép.

Trong các email, những quản lý 
cấp cao của Google cho thấy họ đã cố 
gắng có giấy phép sử dụng phần mềm 
của Oracle nhưng không đạt được thỏa 
thuận về giá. Vì vậy, họ đã quyết định 
đơn giản là sao chép phần mềm. Một 
quản lý cấp cao hỏi, liệu như vậy có 

phải là vi phạm giấy phép sử dụng phần 
mềm? Có lẽ vậy, một người khác đã trả 
lời. Nhưng họ vẫn tiếp tục thực hiện.

Đầu tiên, Google cho rằng 37 API 
này không áp dụng bản quyền được. 
Rốt cuộc, số 37 có vẻ không phải là một 
con số lớn. Nhưng luật quy định rõ ràng 
là ăn trộm một chiếc tivi và ăn trộm 
một dây chuyền kim cương cùng đều là 
hành vi ăn trộm. Hình phạt có thể khác 
nhau, nhưng đó là vấn đề khác. Và 37 
API đó thực ra bao gồm khoảng 11,500 
dòng mã máy tính đã bị sao chép.

Tại sao Google lại sao chép các API? 
Bởi vì Sun Microsystems (sau này được 
Oracle mua lại) đã tạo ra Java, ngôn ngữ 
lập trình máy tính phổ biến nhất trên 
thế giới. Google muốn tạo ra hệ điều 
hành Android cho điện thoại di động 
để cạnh tranh với điện thoại iPhone 
của Apple, lúc đó đã và đang là một 
thành công lớn. Để đẩy nhanh việc 
phát triển, Google cần những API mà 
các lập trình viên đã quen để họ có thể 
mang những ứng dụng Java sẵn có của 
họ lên Android. Điều này đã cung cấp 
cho Google một bộ các ứng dụng có thể 
hoạt động ngay lập tức. Google nói rằng 
họ không sao chép mã máy tính của 
Oracle, thì giống như Google bảo, “Tôi 
không lấy cắp đồ của quý vị, tôi chỉ sao 
chép các chìa khóa của quý vị và đưa 
chúng cho tất cả các bạn bè của tôi. Nếu 
họ sao chép đồ của quý vị, đấy không 
phải là lỗi của tôi.”

Ban đầu, bồi thẩm đoàn kết luận 
Google có tội, nhưng trong một trường 
hợp hiếm hoi, Thẩm phán William 
Alsup đã bỏ qua bồi thẩm đoàn. Khi 
Oracle kháng cáo vụ kiện, tòa phúc 
thẩm đã đồng ý với kết luận của bồi 
thẩm đoàn.

Nhưng sau đó Google thừa nhận 
rằng họ đã sao chép mã nguồn, nhưng 
cho rằng việc đó là “sử dụng một cách 
hợp lý,” một thuật ngữ pháp lý để chỉ 
việc sao chép những tài liệu có bản 
quyền và không có sự đồng ý, nhưng vẫn 
hợp pháp. Tòa phúc thẩm sau đó đã ra 
lệnh xét xử mới về yêu cầu sử dụng một 
cách hợp lý.

Sử dụng một cách hợp lý
Có 4 tiêu chí cho việc sử dụng một cách 
hợp lý. 

Đầu tiên, sản phẩm có bản quyền đó 
có thay đổi sau khi bị sao chép không? 
Không, Google cần giữ nguyên các API 
không thay đổi để tương thích các phần 
mềm Java đã sẵn có.

Thứ hai, việc sao chép có phục vụ 
cho mục đích tốt? Thì có thể được coi 
là sử dụng một cách hợp lý. Nó được 
sử dụng cho các mục đích phi thương 
mại? Google cho là như vậy, nhưng liệu 
lập luận đó có thực sự phù hợp với một 
công ty có doanh thu 161 tỷ USD vào 
năm ngoái? Nó mang tính giáo dục? 
Google đã cố gắng tránh việc các lập 
trình viên phải học cách sử dụng các 
API mới. Nó có vì lợi ích cộng đồng? 
Google cho rằng họ có: Họ cung cấp các 
API miễn phí cho bất kỳ ai sử dụng. Lập 
luận đó giống như việc tôi đánh cắp tivi, 
nhưng tôi để giữa quảng trường để ai 
cũng có thể xem nó. Đó vẫn là hành vi 
trộm cắp.

Thứ ba, có bao nhiêu phần bị sao 
chép? Nếu số lượng bị sao chép là không 
đáng kể, đó có thể được coi là sử dụng 
một cách hợp lý. Google cho rằng chỉ có 
một số lượng nhỏ các dòng mã lệnh bị 
sao chép, so với tổng thể chương trình 
đầy đủ. Tuy nhiên, việc sao chép không 
được đánh giá bằng số lượng mà là bằng 
mức độ ảnh hưởng. Sao chép một cuốn 
sách từ một thư viện sách là một tỷ lệ 
nhỏ, nhưng vẫn là vi phạm bản quyền.

Thứ tư, tác động như thế nào đến thị 
trường? Nếu việc sao chép chỉ có ảnh 
hưởng không đáng kể đến toàn bộ thị 
trường, thì có thể được coi là sử dụng 
một cách hợp lý. Android rõ ràng đã tạo 
ảnh hưởng rất to lớn trên thị trường, 
chiếm gần 90% toàn bộ thị trường điện 
thoại di động toàn cầu.

Trong phiên tòa mới, bồi thẩm đoàn 
đã quyết định đó là sử dụng một cách 
hợp lý và Google đã được minh oan. 
Nhưng trong phiên tòa phúc thẩm, các 
thẩm phán thừa nhận đây là một quyết 
định trái pháp luật và đảo ngược nó. 
Google đã kháng cáo quyết định này lên 
Tối cao Pháp viện, nơi các tranh luận 
đang diễn ra trong tuần 05-11/10/2020.

Khi tồn tại những rào cản đối với 
phụ nữ và những người thiểu số ở Hoa 
Kỳ, hệ thống bằng sáng chế đã được 
sử dụng như một công cụ để cân bằng 
lại. Vào năm 1809, trước khi phụ nữ có 

quyền bỏ phiếu, bà Mary Dixon Kies đã 
nhận được bằng sáng chế quan trọng 
cho phương thức dệt mũ mới. Vào năm 
1821, trong khi người da đen vẫn là nô 
lệ ở phần lớn Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Phi 
Thomas L. Jennings đã nhận được bằng 
sáng chế cho việc giặt khô và đã khởi 
đầu kinh doanh thành công. Ông đã sử 
dụng lợi nhuận để chuộc vợ và các con 
khỏi chế độ nô lệ và đóng góp số tiền 
còn lại cho các hoạt động chấm dứt chủ 
nghĩa nô lệ.

Trong một trường hợp hiếm, và 
không may chính là vụ kiện này, là ví 
dụ về sự hợp tác giữa hai đảng vào năm 
2011, Quốc hội đã thông qua Đạo luật 
Phát minh của Hoa Kỳ, sau khi các công 
ty công nghệ lớn vận động hành lang, 
tước bỏ quyền của người phát minh và 
đưa nó cho người vi phạm bằng sáng 
chế. Kể từ đó, các tòa án đã liên tục giảm 
bớt các quyền của người phát minh. 
Đấy là lý do tại sao vụ kiện tuần này lại 
quan trọng và ảnh hướng đến những 
người sáng tạo cá nhân và doanh 
nghiệp nhỏ hơn là việc hai công ty lớn 
đang tranh cãi trước tòa.

Nếu chúng ta muốn duy trì lợi thế 
sáng tạo của mình, và hỗ trợ các nghệ sĩ, 
nhà phát minh, và các tác giả, chúng ta 
nên hy vọng rằng tòa án sẽ giữ nguyên 
phán quyết có lợi cho Oracle.

Công bố công khai: Tôi làm chứng 
cho Oracle với tư cách là chuyên gia 
trong lĩnh vực sử dụng một cách hợp 
lý. Tôi được thuê trong đó có một phần 
là viết các bài để bảo vệ mạnh mẽ các 
quyền sở hữu trí tuệ.

Bob Zeidman là một người sáng tạo 
trong lĩnh vực pháp lý phần mềm và là 
sáng lập viên của nhiều công ty công 
nghệ thành công ở Silicon Valley, bao 
gồm Zeidman Consulting và Software 
Analysis and Forensic Engineering. 
Sáng tạo mới nhất của ông là Good Beat 
Poker, phương thức mới để chơi và xem 
poker trực tuyến. Ông là tác giả của một 
số cuốn sách về kỹ thuật và sở hữu trí tuệ, 
cũng như kịch bản và tiểu thuyết. Tiểu 
tuyết mới nhất của ông là cuốn châm 
biếm chính trị “Những mục đích tốt.”

Quan điểm thể hiện trong bài viết 
này là quan điểm của tác giả và không 
nhất thiết thể hiện quan điểm của 
Epoch Times.

Thanh Tùng biên dịch.
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Mọi người đi ngang qua gian hàng của Google tại CES 2020 
tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas, vào ngày 8/1/2020.

chạy. Trước kia, nhà Tống mất, 
nhiều người Tống theo ta, Nhật 
Duật thu nạp họ, có Triệu Trung 
làm gia tướng. Cho nên chiến công 
đánh bại giặc Nguyên, Nhật Duật 
lập được nhiều hơn cả.’ (Đại Việt sử 
ký toàn thư)

 
Nhân giả vô địch, hễ đánh
là thắng
Nhờ vào tu dưỡng uyên thâm, 
Chiêu Văn Vương trị quân vô cùng 
hiệu quả. Quân công của ông tuy 
không nổi bật trong sử sách vì Trần 
triều có quá nhiều danh tướng như 
Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão 
hay Hưng Đạo Vương nhưng trong 
đời cầm quân của mình, hễ Chiêu 
Văn ra quân thì ắt chiến thắng rực 
rỡ. Kể cả khi chiến đấu thất lợi, ông 
cũng dùng tài trí của mình mà bảo 
toàn cho tổn thất thấp nhất.

“Cuối niên hiệu Thiệu Bảo, ông 
giữ trại Thu Vật ở Tuyên Quang. 

Khi Tuyên Quang thất thủ, Nhật 
Duật thuận dòng rút về xuôi, 
quân giặc theo hai bên bờ sông 
đuổi ông. Nhật Duật ngoảnh lại 

thấy giặc đi thong thả, bảo quân 
lính: ‘Truy kích thì phải nhanh, 

nay chúng lại đi thong thả, sợ có 
quân phía trước đón chặn’.

Vội sai người dò xem, quả nhiên 
thấy giặc đã chặn ngang ở hạ lưu. 
Ông liền lên bộ chạy thoát.” (Đại 
Việt sử ký toàn thư)

Sau lần thất lợi hiếm hoi đó, 
Chiêu Văn liền chứng tỏ tài năng 
trong những trận đánh quyết định 
mang tính bước ngoặt của chiến 
tranh. Sau chiến thắng của ông, 
quân Đại Việt đã phản công mạnh 
mẽ và giành thắng lợi trước quân 
Nguyên Mông xâm lược.

Trận đầu tiên trong chiến công 
của ông là chiến thắng ở Hàm Tử 
quan, mở đường cho chiến dịch 
quang phục Thăng Long lừng danh 
ở bến Chương Dương của Thái sư 

Trần Quang Khải.
“Nhân Tông nghe lời, sai Chiêu 

Văn Vương Trần nhật Duật làm 
tướng và Trần Quốc Toản làm 
phó tướng cùng với tướng-quân 
Nguyễn Khoái đem 5 vạn quân 
ra đón đường đánh Toa Đô ở mặt 
Hải Dương. Tháng tư năm Ất Dậu 
(1285) Trần Nhật Duật ra đến Hàm 
Tử (thuộc huyện Đông-An, Hưng 
Yên) thì gặp chiến thuyền của Toa 
Đô, Nhật Duật liền phân binh ra 
đánh. Quân Nhật Duật bấy giờ 
có bọn Triệu Trung là tướng nhà 
Tống sang xin tùng chinh, mặc 
áo đeo cung như quân nhà Tống. 
Đến khi giáp trận, quân Nguyên 
trông thấy bọn Triệu Trung, tưởng 
là nhà Tống đã khôi-phục được 
nước Tàu, rồi cho quân sang cứu 
An-nam, đứa nào cũng sợ hãi bỏ 
chạy. Quân ta đuổi đánh, quân 
giặc thua to chết hại rất nhiều. Toa 
Đô phải lùi ra ở bãi Thiên trường. 
Trần nhật Duật thắng trận, cho 
Quốc Toản đưa tin về Thanh-hóa. 
Hưng Đạo Vương được tin mừng 
ấy, vào tâu với vua rằng: "Quân 
ta mới thắng, khí lực đang hăng, 
mà quân Nguyên mới thua, tất 
cũng chột dạ. Vậy nên nhân dịp 
này mà tiến quân đánh Thoát 
Hoan để khôi phục Kinh thành." 
Vua nghe lời truyền sắp sửa tiến 
binh. Sực có Thượng tướng Trần 
Quang Khải ở trong Nghệ An ra, 
xin đi đánh Thoát Hoan. Vua liền 
sai Quang Khải thu xếp quân sĩ để 
ra đánh Thăng-long và truyền hịch 
sai Trần Nhật Duật đóng quân giữ 
chặn đường không cho bọn Toa Đô 
kéo lên hợp với Thoát Hoan.” (Việt 
Nam sử lược - Trần Trọng Kim)

Sau chuỗi chiến thắng “Hàm Tử 
bắt quân Hồ” và “Chương Dương 
đoạt giáo giặc”, quân đội Đại Việt lập 
tức hội quân để quét sạch đoàn quân 
Thoát Hoan còn lại ra khỏi bờ cõi.

Xem tiếp trang sau

Chiêu Văn Vương

Trần Nhật Duật
Danh tướng nhà Trần

tài đức vẹn toàn

SỬ VIỆT

Tài năng của 
ông ngoài võ công 
binh pháp ra thì tài 

năng âm nhạc cũng là 
đệ nhất ở nước Nam 

thời đó vậy.

Tranh vẽ Chiêu Văn 
Vương Trần Nhật 
Duật đánh đàn ở 

Vương phủ. (Họa sĩ 
ML minh hoạ cho 

Epoch Times)

Hơn nữa, vào năm 2007, Ấn Độ đã 
tránh được việc xảy ra một cuộc chiến 
tranh trực diện với Trung Quốc. Các 
thỏa thuận hợp tác kinh tế với Bắc Kinh 
có nhiều lợi ích tiềm năng. Thêm vào 
đó, New Delhi và Bắc Kinh khi đó cố 
gắng giải quyết các tranh chấp biên giới 
trên dãy Himalayas trong hòa bình.

Thời gian 13 năm đã đem lại nhiều 
thay đổi, đặc biệt là sự đe dọa bành 
trướng lãnh thổ của chủ nghĩa bá 
quyền Trung Cộng, việc trộm cắp sở 
hữu trí tuệ, phát triển quân đội và các 
hành vi vô luật pháp. Các đảo nhân tạo 
trên Biển Đông của Trung Cộng được 
trang bị vũ khí và xâm phạm các vùng 
biển của Philippines và Việt Nam. Gần 
đây Trung Cộng đã công bố các hỏa 
tiễn siêu thanh mới có khả năng san 
bằng Quần đảo Guam, một lãnh thổ 
của Hoa Kỳ. Các tổ chức nhân quyền 
cáo buộc Bắc Kinh thực hiện các hành 
vi diệt chủng đối với những người Duy 
Ngô Nhĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người dân 
tộc Tây Tạng.

Vấn đề biên giới trên dãy Himalayas 
thì sao? Hiện nay, lực lượng quân đội 

Ấn Độ và Trung Cộng đụng độ trên núi 
khi Trung Cộng xây dựng mạng lưới 
giao thông có khả năng hỗ trợ các cuộc 
tấn công bằng bộ binh tiến thẳng xuống 
phía nam đi vào tiểu lục địa.

Trong vòng 13 năm qua, có vẻ như 
các nhà lãnh đạo của Ấn Độ đã hiểu 
ra rằng các lãnh đạo độc tài của Trung 
Cộng nhìn nhận việc né tránh xung đột 
là sự thừa nhận quyền lực của họ và là 
một hình thức nhượng bộ.

Nhưng Hoa Kỳ đã có một quá trình 
tích lũy kinh nghiệm. Sự lạc quan của 
Hoa Kỳ về tương lai của Trung Quốc đã 
bị đẩy lùi thành sự bi quan. Việc quân 
sự hóa khu vực Biển Đông và thái độ của 
Hoa Kỳ đối với của giới lãnh đạo quân 
sự Trung Cộng đã làm xấu đi mối quan 
hệ hai nước này. Và giọt nước tràn ly 
chính là sự gian dối của Bắc Kinh qua 
việc để virus Trung Cộng (COVID-19) 
trở thành đại dịch toàn cầu.

Việc này đưa chúng ta trở lại hội 
nghị hồi đầu tháng 10 tại Tokyo, với 
Ngoại trưởng Mike Pompeo, đại diện 
cho Hoa Kỳ.

Trong nhận xét ban đầu của mình, 
ông Pompeo cho biết các nền dân chủ 
của Bộ Tứ đã quyết định hợp tác với 

nhau. Sau đó, ông thẳng thừng lên án 
Trung Cộng về việc che đậy sự bùng 
phát dịch bệnh.

“Bản chất độc tài của Trung Cộng đã 
khiến các lãnh đạo của nó bỏ tù và bịt 
miệng những người dân Trung Quốc 
dũng cảm gióng lên hồi chuông cảnh 
báo… Là những đồng minh trong Bộ 
Tứ, điều quan trọng hơn bao giờ hết là 
chúng ta cùng phối hợp để bảo vệ người 
dân và các đồng minh khỏi sự bóc lột, 
tham nhũng và áp bức của Trung Cộng. 
Chúng ta đã chứng kiến những gì xảy ra 
tại phía nam, tại khu vực Biển Đông và 
Biển Hoa Đông, khu vực sông Mekong, 
dãy Himalayas, và Eo biển Đài Loan.”

Ngày nay, lực lượng quân đội Ấn Độ 
thường xuyên tham dự các hoạt động 
diễn tập quân sự của Bộ Tứ tại khu vực 
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Lực 
lượng hải quân Ấn Độ đã tiến đến Biển 
Đông. Các chiến hạm của Ấn Độ cũng 
tham gia tập trận với lực lượng không 
quân và hải quân Nhật Bản tại Biển Hoa 
Đông – khu vực giữa các hòn đảo chính 
của Nhật Bản và Okinawa. Trước sự 
bất lực của các đô đốc Trung Cộng, lực 
lượng Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Úc 
đã tiến hành các cuộc tập trận liên quân 

tại Ấn Độ Dương.
Vào tháng 12/2018, ông Jim Mattis, 

khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa 
Kỳ, đã trao đổi với truyền thông Ấn Độ 
rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ đã “vượt qua sự 
do dự của lịch sử”.

Ấn Độ biết là họ phải đối đầu với một 
Trung Quốc hùng mạnh và hung hăng, 
đang tìm kiếm sự thống trị. Một đấu 
một, Ấn Độ ở vị trí bất lợi. Nhưng đoàn 
kết lại, Bộ Tứ có thể trừng phạt hành vi 
sai trái về kinh tế và tội phạm của Trung 
Cộng, đồng thời trừng phạt chủ nghĩa 
phiêu lưu quân sự của Trung Cộng.

Ông Austin Bay là một đại tá (đã về hưu) 
của Lực lượng Dự bị Quân đội Hoa Kỳ, là 
tác giả, nhà báo chuyên mục tổng hợp, 
và giảng viên về chiến thuật và lý thuyết 
chiến thuật tại Đại học Texas–Austin. 
Cuốn sách mới nhất của ông là “Sự pha 
trộn từ Địa ngục: Năm cuộc chiến tranh 
sẽ định hình thế kỷ 21.”

Quan điểm thể hiện trong bài viết 
này là quan điểm của tác giả và không 
nhất thiết thể hiện quan điểm của 
Epoch Times.

Thanh Tùng biên dịch
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thấy đây đúng là hình mẫu cho vai 
diễn của mình.

Cô gái Á Đông duyên dáng ấy 
chính là Hoàng Thị Thế. Đạo diễn 
Mercanton nói chuyện với cô Thế 
cùng chủ tiệm buôn và được chủ 
tiệm đồng ý để Thế theo đóng phim 
với đạo diễn.

Được tham gia đóng phim, lương 
của cô Thế cao gấp 10 lần so với 
trước, từ đó có được cuộc sống sung 
túc. Bộ phim được trình chiếu năm 
1930 và gây được tiếng vang ở Pháp, 
người Pháp rất yêu công chúa Trung 
Hoa (vai mà cô Thế đóng).

Từ đó Hoàng Thị Thế gặp gỡ và 
đón tiếp nhiều người hâm mộ 

mỗi ngày. Họ tới hỏi thăm, tặng 
hoa, phỏng vấn rồi nói lời an ủi, 
mời cô dự tiệc. Các công tử và 
giới nhà giàu thì cạnh tranh để 
được đưa “công chúa” đi chơi.

Nhiều du học viên người Việt 
sau này trở thành những người nổi 

tiếng như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, 
kỹ sư Nguyễn Bá Lãng, kỹ sư Thái 
Thiện Nghĩa đều lui tới tặng hoa hỏi 
chuyện cô Thế.

Trong thời điểm được nhiều 
người ái mộ như thế, một thanh niên 
trí thức Pháp có thế lực đã lọt được 
vào mắt xanh của Hoàng Thị Thế. 
Đám cưới linh đình được tổ chức vào 
năm 1931 trong sự chia vui và tiếc 
nuối của rất nhiều người hâm mộ.

Sau bộ phim “Một bức thư” 
thành công vang dội, Hoàng Thị 
Thế tiếp tục được mời đóng các 
phim như “La donna Bianca” năm 
1931, “Le secret de l’émeraude” (Bí 
mật ngọc lục bảo) năm 1935.

Mâu thuẫn hôn nhân
Khi được hỏi về gia sản trước đây, 
cô Thế kể rằng trong thời gian nghị 
hòa giữa nghĩa quân Yên Thế với 
Pháp, Toàn quyền Đông Dương là 
Paul Doumer có cắt vùng Yên Thế 
cho cha cô cai quản.

Người chồng suy tính vùng đất 
rộng 5,000 km2 cũng là số tiền rất 
lớn, liền dùng thế lực của mình yêu 
cầu Toàn quyền Đông Dương lúc 
ấy là Pasquier phải trả lại vùng đất 
này cho vợ mình, trị giá khoảng 100 
triệu franc. Tuy nhiên Toàn quyền 
Đông Dương đã không đồng ý.

Chồng của cô Thế kiện ra tòa, và 
theo vụ kiện suốt 2 năm, nhưng cuối 
cùng thất bại. Trong thời gian này 
hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, 
cuối cùng đi đến đổ vỡ.

Lúc này tuổi trẻ đã đi qua cùng 
nhan sắc, Hoàng Thị Thế không còn 
nhận được các vai diễn, cuộc sống 
trở nên khó khăn, bà phải đến nhà 
người quen để mong được giúp đỡ.

Trở về Việt Nam
Cuối năm 1939, Hoàng Thị Thế rời 
Pháp sang Bỉ, mấy tháng sau thì 
chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, 
quân Đức tấn công Bỉ rồi tràn sang 
đánh Pháp. Sau khi kết thúc chiến 
tranh, bà Thế trở lại Paris.

Đến năm 1961 thì bà trở về miền 
bắc Việt Nam, sống ở Hà Bắc (hợp 
nhất từ tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang 
ngày nay) gần vùng đất Yên Thế nơi 
bà sống thời thơ ấu.

Năm 1963, bà Thế bắt đầu viết hồi 
ký bằng tiếng Pháp nói về thời thơ 
ấu, về tình cảm nồng ấm gia đình, 
về nghĩa quân Yên Thế từ năm 1906 
đến 1909.

Cuốn nhật ký mô tả những tháng 
ngày gian khó, cầm cự với quân 
Pháp của nghĩa quân Yên Thế, cũng 
nói về việc người Pháp thừa nhận 
tinh thần thượng võ, vị tha của Đề 
Thám khi nhiều lần tha mạng cho 
người Pháp mặc dù họ luôn tìm 
cách trừ khử ông.

Năm 1974 thì bà Thế đến Hà 
Nội và ở phòng 31 khu tập thể Văn 
Chương. Năm 1975, khi đã ngoài 
thất tuần, bà đặt tên cho cuốn hồi ký 
của mình là “Kỷ niệm thời thơ ấu”. 
Cũng năm này cuốn hồi ký đã được 
Hoàng Cầm (bút danh Lê Kỳ Anh) 
dịch sang tiếng Việt, có sự hiệu đính 
của Khổng Đức Thiêm.

Năm 1988, bà Hoàng Thị Thế 
mất tại khu tập thể Văn Chương Hà 
Nội, thọ 87 tuổi, mộ của bà được đặt 
tại khu di tích Yên Thế (Bắc Giang). 
Cuộc đời của bà từ lúc bị bắt, sống lạc 
lõng trên nước người, rồi trở thành 
diễn viên nổi tiếng khắp nước Pháp, 
rồi lại mất mát nhiều sau ly hôn… có 
thể nói câu chuyện cuộc đời ấy cũng 
ly kỳ như phim ảnh.

Điều may mắn cuối cùng là bà 
đã trở về quê hương, được mất tại 
mảnh đất bà đã sinh ra với nhiều kỷ 
niệm thân thương như đã miêu tả 
trong hồi ký của bà.

Hoàng Thị Thế trong ngày cưới năm 1931. Ảnh chụp ở 
Tòa thị chính Saint Amand. Người làm chứng là Albert 
Sarraut, Thượng nghị sĩ toàn quyền các thuộc địa và 
Đại sứ Pháp. (Ảnh từ: khoinghiayenthe.wordpress.com)

Bà Hoàng Thị Thế ở Hà Bắc năm 1963, khi bà đang viết 
cuốn “Kỷ niệm thời thơ ấu”. (Ảnh từ khoinghiayenthe.
wordpress.com)

LAM KHANH

Văn hóa Á Đông cho rằng phải 
“chính tâm tu thân” mới có 
thể “tề gia”, “trị quốc”, “bình 
thiên hạ”.

“Chính tâm tu thân, tề gia trị quốc” 
có nguồn gốc từ kinh điển Nho gia. 
Trong sách “Đại học”, Khổng Tử giảng: 
Thời cổ đại, phàm những thánh nhân 
muốn phát huy tính thiện của con người 
đến khắp thiên hạ (bình thiên hạ), trước 
phải lãnh đạo tốt nước mình, bang mình 
(trị quốc). Muốn lãnh đạo tốt nước mình, 
bang mình, trước hết cần chỉnh đốn tốt 
gia đình, gia tộc mình (tề gia). Muốn 
chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình, 
trước hết phải làm cho tâm tư của mình 
ngay thẳng (chính tâm), đoan chính.

Chính tâm tức là quy chính cái tâm 
mình, làm tâm mình suy nghĩ ngay 
chính, hành động ngay thẳng, chính trực.

“Tu thân” chính là tự sửa mình, luôn 
nghiêm khắc nhận rõ sai sót của mình 
để sửa chữa, hoàn thiện bản thân. “Tu 
thân” lại lấy “Hiếu” làm khởi đầu. Vì 
đạo hiếu mà trung thành. Phải yêu quê 
hương thì mới yêu Tổ quốc; tận hiếu thì 
mới tận trung.

“Tề gia” tức là chỉnh đốn tốt gia đình, 
gia tộc mình, làm cho gia đình mình tốt 
đẹp, có nề nếp gia phong. Gia đình là tế 
bào của xã hội, mỗi gia đình đều có vai 
trò quan trọng đối với xã hội, với quốc gia. 
Trong tiếng Trung, từ Gia (家) trong “Gia 
đình” (家庭), cũng chính là từ Gia (家) 
trong “Quốc gia” (国家). Mối liên kết giữa 
gia đình và quốc gia có nội hàm sâu sắc, 
bởi vậy Thánh nhân mới giảng phải  “tề 
gia” rồi mới “trị quốc” và “bình thiên hạ”.

Trị quốc nghĩa là lo toan việc nước, 
điều hành đất nước cho có kỷ cương, 
phép tắc, dân được yên ấm.

Trong lịch sử đã có nhiều tấm gương 
về trị quốc: Vua Nghiêu, Vua Thuấn dùng 
nhân ái để trị vì giáo huấn, nhân dân 
theo đó mà thực hiện nhân ái; Vua Kiệt, 
Vua Trụ dùng bạo lực để cai trị thiên hạ, 
dân chúng cũng theo đó mà làm loạn. 

Cho nên “trị quốc”, “bình thiên hạ” 
đều bắt nguồn từ việc “tu thân”. Người 
cầm quyền một nước có đức hạnh cao 
quý thì dân chúng noi gương sống đời 
đạo đức, nhân nghĩa, hòa ái thương yêu 
nhau; xã hội sẽ thịnh vượng, thái bình. 
Mật Tử Tiện và Vu Mã Kỳ (còn có tên là 
Vu Mã Thi) người nước Lỗ thời Xuân 
Thu đều là học trò của Khổng Tử. Khi Vu 
Mã Kỳ làm huyện lệnh ở Đơn Phụ, hàng 
ngày lúc sáng sớm tinh mơ, sao trời còn 
chưa lặn, Mã Kỳ đã ra khỏi nhà, đến tối, 
khi sao giăng khắp bầu trời ông mới về 
nhà, đi sớm về muộn, ngày đêm không 

nghỉ, việc gì cũng đích thân làm, mới 
điều hành tốt được Đơn Phụ.

Học trò của Khổng Tử khéo tu 
thân mà trong huyện thái bình
Quốc quân nước Lỗ ra lệnh cho Mật Tử 
Tiện làm huyện lệnh Đơn Phụ. Trong 
thời gian nhậm chức, Tử Tiện rất ít khi 
ra khỏi nhà, còn thường xuyên an nhàn 
chơi đàn vui vẻ, nhưng lại quản lý Đơn 
Phụ còn tốt hơn.

Khổng Tử hỏi Mật Tử Tiện: “Trò quản 
lý Đơn Phụ, khiến bách tính ở đó rất kính 
yêu trò. Trò làm như thế nào mà được 
như vậy?”

Mật Tử Tiện trả lời: “Con yêu cầu họ, 
làm cha mẹ thì yêu thương bảo vệ con 
cái; làm con cái thì yêu thương bảo vệ 
những trẻ côi cút không có cha mẹ; đồng 
thời dạy bảo họ, làm tang lễ thì phải hết 
mực đau thương.”

Khổng Tử gật đầu nói: “Những cái 
nhỏ như thế này, trò đều chú ý đến rồi, 
bách tính bình thường đều có thể thân 
cận và theo trò. Nhưng nếu chỉ như thế 
thôi thì cũng không đủ.”

Mật Tử Tiện lại nói: “Ở Đơn Phụ, có 3 
người con coi như cha mà phụng sự, có 5 
người con coi như anh trai mà phụng sự, 
có 11 người con coi như bằng hữu mà kết 
giao qua lại.”

Khổng Tử nói: “Có 3 người coi như cha 
mà phụng sự, có thể dạy bảo bách tính 
đạo Hiếu. Có 5 người coi như anh trai mà 
phụng sự, có thể dạy bảo bách tính đạo 
Đễ. Có 11 người coi như bằng hữu mà kết 
giao qua lại, có thể cất nhắc lựa chọn nhân 
tài. Đây là một bước tiến rồi, những người 
có tri thức cao cũng sẽ thân cận theo trò. 
Nhưng chỉ như thế này vẫn chưa đủ.”

Mật Tử Tiện nói: “Vùng đất Đơn Phụ, 
người có năng lực, trí tuệ, đức hạnh hơn 
con, có 5 người. Con thường cung kính 
phụng sự họ, việc lớn việc nhỏ trước tiên 
đều bẩm báo với họ, xin ý kiến của họ.”

Nghe đến đây, Khổng Tử cảm thán 
rằng: “Quan trọng nhất chính là nguyên 
nhân này đó! Trước kia vua Nghiêu, vua 
Thuấn cai quản thiên hạ, dùng nhiều 
công sức nhất chính là tìm kiếm người 
hiền tài giúp đỡ mình. Vì người hiền tài 
là nền tảng cho hết thảy những sự việc tốt 
đẹp. Thật đáng tiếc, trò chỉ quản lý một 
khu vực Đơn Phụ, thực sự là uổng phí tài 
năng của trò rồi.”

“Tu thân” là đạo lý căn bản 
dưỡng thành người quân tử 
Khổng Tử giảng, người quân tử vô cùng 
nghiêm khắc với bản thân trước nên 
yêu cầu mình có điều thiện, sau đó mới 
yêu cầu người khác; yêu cầu mình đừng 
làm điều ác, rồi sau đó mới cấm chỉ 

người khác. 
Cao Đình nước Tề nói với Khổng Tử: 

“Tôi từ nước Tề xa xôi đến đây gặp Ngài 
vì muốn học đạo quân tử. Mong Ngài hãy 
chỉ cho tôi.”

Khổng Tử đáp: “Nội tâm phải chính 
trực, đây là cái gốc làm người. Bề ngoài, 
trong công việc phải cẩn trọng, giữ vững 
ý chí của mình; kiên trì thực hiện nhân 
nghĩa; thấy người có tài đức thì khiêm 
tốn học tập; gặp kẻ tiểu nhân bất tài thì 
tránh xa. Với người quân tử có tài năng 
không sinh lòng đố kỵ mà phải biết học 
tập. Làm được như thế thì người ở xa 
đến mấy cũng có thể thân như anh em. 
Nếu không muốn học theo đạo người 
quân tử thì người ở gần bên cạnh cũng 
khó thân nhau được.”

“Còn nữa, trong cuộc sống thường 
ngày, mỗi ngày chúng ta nói gì, làm 
gì, muốn làm sao không nói lời gây tai 
họa, làm những việc mình phải ân hận, 
thật không phải dễ dàng. Chỉ có người 
tài năng, có trí tuệ mới làm được. Vì 
thế phải luôn cẩn trọng, chú ý lời nói 
và việc làm của mình. Cần biết: cho dù 
một người cả đời trước đây chưa làm 
điều gì sai trái, nhưng cũng có thể chỉ 
vì một câu nói không hay nhất thời mà 
bao nhiêu công lao trước đây bị mất hết. 
Vì thế, muốn trở thành người quân tử 
phải luôn luôn cẩn trọng!”

Việc tu thân, đối với bất kỳ ai muốn 
tề gia, hay trị quốc, hoặc trở thành một 
người quân tử đều vô cùng quan trọng 
là như vậy.

‘Chính tâm tu thân’
mới có thể ‘tề gia,
trị quốc, bình thiên hạ’ 

Đề Thám cùng 
các con cháu 
của ông. Người 
con gái nhỏ bên 
trái Đề Thám 
được cho là 
Hoàng Thị Thế.

Bà Hoàng Thị 
Thế trên poster 

bộ phim "La 
Lettre"; bà vào 
vai một công 

chúa Trung Hoa.

Tranh vẽ Mật Tử Tiện đang xử lý công việc 
trong thời gian làm quan tại Đơn Phụ.

TRẦN HƯNG

Cha mẹ chống Pháp

Sau khi người Pháp khống chế 
được triều đình nhà Nguyễn, 
nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ 
ra. Đến năm 1893, về căn bản 

là các cuộc khởi nghĩa chống Pháp 
đã bị dập tắt ngoại trừ cuộc khởi ng-
hĩa Yên Thế. Nhờ vậy quân Pháp tập 
trung tiến đánh nghĩa quân Yên Thế 
của thủ lĩnh Đề Thám.

Năm 1894 Đề Thám phải cho 
một bộ phận quân lánh sang Thái 
Nguyên, bản thân ông bị quân Pháp 
truy lùng ráo riết.

Trong tình cảnh khó khăn ấy, Đề 
Thám tình cờ gặp được Đặng Thị 
Nho, một cô gái mồ côi mẹ, ở với 
cha. Cha cô vốn là người hay chữ lại 
đoán việc như thần, nên người dân 
hay gọi ông là phù thủy hoặc thầy 
mo. Ông tinh thông tam thức là thái 
ất, kỳ môn độn giáp, lục nhâm, và 
truyền cả tam thức cho con gái.

Đề Thám cùng Đặng Thị Nho nói 
chuyện tâm đầu ý hợp, cuối cùng 
xin cha cô cho hai người được kết 
hôn với nhau.

Từ đó Đặng Thị Nho trở thành 
trụ cột trong nghĩa quân Yên Thế, 
là người ra kế sách giúp nghĩa quân 
Yên Thế cầm cự với Pháp suốt 15 
năm ròng rã.

Năm 1901, Đặng Thị Nho sinh con 
gái đầu lòng đặt tên là Đặng Thị Thế 
(sau đổi tên thành Hoàng Thị Thế).

Sau khi kế hoạch đầu độc lính 
Pháp và đánh úp Hà Nội của nghĩa 
quân Yên Thế không thành, tháng 
1/1909, quân Pháp điều động 
15,000 quân tiến đánh nghĩa quân. 
Nghĩa quân rút khỏi các vị trí ở 
Yên Thế sau khi gây thiệt hại lớn 
cho quân Pháp.

Ngày 17/11/1909, vợ chồng Đề 
Thám cùng nghĩa quân trở về đồn 
Phồn Xương ở Yên Thế, quân Pháp 
tấn công vào đây nhưng bị nghĩa quân 
đẩy lui. Quân Pháp tăng cường bao 
vây, chặn mọi đường tiếp tế. Nhận 
thấy không thể ở đây lâu hơn, bà Nho 
khuyên chồng nên rút vào rừng, nhưng 
Đề Thám chần chừ chưa rút ngay.

Ngày 1/12/1909, bà Nho cùng con 
gái và một số người đến chợ Gồ thì bị 
quân Pháp bắt được. Đề Thám đến 
cứu nhưng bị rơi vào ổ phục kích 
khiến việc giải cứu không thành.

Đặng Thị Nho cùng hơn 70 thành 
viên nghĩa quân bị giam ở Hỏa Lò 
(Hà Nội), sau đó bà bị kết án đày ở 
đảo Guyane (Nam Mỹ).

Năm 1910, bà Đặng Thị Nho bị đưa 
lên tàu đến đảo Guyane. Bà Nho tính 
vận số biết vận mình đã hết, liền nhảy 
xuống biển vào ngày 25/12/1910. Sĩ 
quan Pháp Bourchet là người có điều 
kiện tiếp xúc nhiều đã nhận xét về bà 
Nho như sau: “Đó là một nhân vật kỳ 
lạ, đầy lòng kiên nhẫn, biết nhìn xa và 
can đảm có thừa”.

Được Toàn quyền Đông 
Dương nhận làm con nuôi
Cảm phục bà Đặng Thị Nho, 
Bourchet đã nhận nuôi cô bé Hoàng 

Thị Thế một thời gian ngắn, sau đó 
giao cô lại cho nhà tư sản Nguyễn 
Hữu Thu ở Hải Phòng chăm sóc.

Do lãnh tụ Đề Thám nhiều lần 
tha mạng cho người Pháp, nên cô 
con gái Hoàng Thị Thế cũng được 
nhiều người lúc đó giúp đỡ. Sau này 
cô được Toàn quyền Đông Dương là  
Albert Sarraut nhận làm con nuôi, 
đặt tên là Marie Beatrice Destham 
rồi đưa sang Pháp, học tại trường 
nội trú Jeanne d’Arc ở Biarritz.

Hoàng Thị Thế đi học năm 12 
tuổi, đến 21 tuổi thì xong tú tài. Năm 
1925 cô trở về nước làm thủ thư ở Phủ 
Thống sứ Bắc kỳ. Cuối năm 1927, cô 
quay lại Pháp để học tiếp.

Qua đài RFA, một du học sinh 
ở Pháp thời kỳ này từng gặp gỡ 
quen biết với cô Thế là kỹ sư 
Nguyễn Bá Lãng kể rằng, khi 
cha nuôi của cô Thế mất, anh 
em người Pháp tranh giành tài 
sản, cô Thế phải ở cùng với người 
anh nuôi là con trưởng. Cảm thấy 
người anh nuôi không thật sự thân 
thiết, Hoàng Thị Thế quyết định ra 
ngoài tự lập, sống phiêu bạt với nghề 
thư ký và bán hàng.

Bước chân vào làng điện ảnh
Lúc này một đạo diễn có tiếng ở 
Pháp là Louis Mercanton đang tìm 
người đóng vai công chúa Trung 
Hoa cho bộ phim “Một bức thư” (La 
Lettre) của mình. Một lần vào tiệm 
buôn nọ, ông bỗng thấy một cô gái Á 
Đông rất duyên dáng đang đứng tiếp 
khách. Qua quan sát, Mercanton 

Hoàng Thị Thế
Minh tinh điện ảnh người Việt đầu tiên tại trời Tây

“Quân An Nam từ khi đánh đ ược 
trận Hàm Tử và trận Chương Dương 
rồi, quân thế phấn chấn lắm. Hưng 
Đạo Vương mừng rỡ, vào tâu với 
Nhân Tông xin một mặt sai Chiêu 
Văn Vương Trần Nhật Duật, hợp với 
Thượng tướng Trần Quang Khải dẫn 
quân chặn các đ ường, không cho 
Thoát Hoan, Toa Đô đi lại thông tin 
với nhau, và một mặt xin tự tiến binh 
ra đánh Toa Đô, rồi đánh Thoát Hoan. 
Nhân Tông nghe lời ấy, cho Hưng Đạo 
Vương tùy ý mà sai khiến. Khi quân 
ra đến Tây Kết, Hưng Đạo Vương chia 
quân ra đánh trại quân Nguyên, và đặt 
phục binh để bắt Toa Đô.” (Việt Nam 
sử lược- Trần Trọng Kim)

Quân đội Đại Việt đã mạnh mẽ hoàn 
tất cuộc chiến một cách nhanh chóng 
trong các trận chiến chớp nhoáng sau đó 
với vô số chiến công lừng lẫy. 

“Quân ta đánh hăng quá, quân 
Nguyên không địch nổi, Toa Đô và Ô 
Mã Nhi đem binh lên bộ chạy ra mặt 
bể, nhưng khi chạy đến mé sau một dãy 
núi, thì bị quân An Nam vây đánh, Toa 
Đô trúng tên chết, còn Ô Mã Nhi thì tìm 

đường chạy vào Thanh-hóa, nhưng bị 
quân ta đánh đuổi ngặt quá, phải một 
mình lẻn xuống chiếc thuyền con chạy 
ra bể, trốn về Tàu được. Trận Tây-kết 
đánh vào tháng năm, năm Ất Dậu (1285) 
quan quân bắt được quân Nguyên hơn 
3 vạn người, và chiến thuyền khí giới 
không biết bao nhiêu mà kể. Hưng Đạo 
Vương được trận toàn thắng, mở tiệc 
khao thưởng ba quân, rồi lên đánh mặt 
bắc, để tiễu trừ Thoát Hoan.”

 
Tu thân trị quốc, danh thần
bốn triều
Trần Nhật Duật được coi là một tấm 
gương chuẩn mực nhất các thời về nghệ 
thuật sống, cách xử thế và sự nghiệp trải 
dài 4 triều vua.

Sử sách ghi rằng: “Trần Nhật Duật 
vốn là người nhã nhặn, độ lượng, khoan 
dung, mừng giận không lộ ra sắc mặt. 
Trong nhà không chứa roi vọt để đánh 
gia nô, nếu có đánh thì trước khi đánh 
bao giờ ông cũng vạch tội rõ ràng.”

Vợ ông là Trinh Túc phu nhân từng 
có việc xin riêng với ông, ông gật đầu. 
Đến khi ra phủ, người thư ký đem việc ấy 
trình lên ông, ông lại không cho.

“Một lần có kẻ kiện gia tỳ của ông với 

Quốc phụ thượng tể Trần Quốc Chẩn. 
Quốc Chẩn sai người đến bắt. Người gia 
tỳ chạy vào trong phủ. Người đi bắt đuổi 
đến giữa nhà, bắt trói ầm ỹ. Phu nhân 
khóc, nói: “Ông là tể tướng mà Bình 
Chương cũng là tể tướng, chỉ vì ân chúa 
nhân từ nhu nhược nên người ta mới 
coi khinh đến nước này.”

Ông vẫn tự nhiên, chẳng nói gì, sai 
người bảo gia tỳ rằng:

“Ngươi cứ ra, đâu đâu cũng đều có 
phép nước.” Trong một lần khác, một 
gia nô của ông đang giữ thuyền thì bị 
gia đồng của Quốc Chẩn đánh. Khi có 
người thuật lại việc này với ông, ông chỉ 
hỏi: “Có chết không?” và sau khi biết là 
người gia nô chỉ bị thương, ông trả lời: 
“Không chết thì thôi, mách làm gì!” (Đại 
Việt sử ký toàn thư)

Lời bàn:
“Đại Việt sử ký toàn thư” nhận xét về 
ông như sau: “Ông là bậc thân vương tôn 
quý, làm quan trải bốn triều, ba lần coi 
giữ trấn lớn, trong nhà không ngày nào 
không mở cuộc hát xướng, làm trò, mà 
không ai cho là say đắm. So với Quách 
Tử Nghi  tột cùng xa xỉ mà không ai chê, 
ông cũng gần được như thế.”
 Cuộc đời Trần Nhật Duật sinh ra là thân 
vương, tài năng chiến công đều lừng lẫy. 
Sự nghiệp lại gắn liền với giai đoạn vinh 
quang nhất của nhà Trần, ông làm quan 
trải 4 triều, thọ đến 77 tuổi. Trong lịch sử 
quả thật không có minh chứng nào hoàn 
hảo hơn cho chữ “phúc thọ song toàn” 
như cuộc đời của ông. 

Danh tiếng ông còn lưu truyền đến 
ngày nay, không có một vết nhơ, đã lưu lại 
cho hậu thế bài học về thái độ tôn trọng 
tri thức và không ngừng học hỏi, kiến văn 
rộng rãi sẽ giúp người ta bớt đi sai lầm 
khi làm việc; tiếp theo đó là thái độ xử thế 
khiêm cung và bao dung với cả trên lẫn 
dưới. Đây chính là bí quyết cho một cuộc 
đời phú quý trường thọ. Khi đọc lại cách 
Trần Nhật Duật xử thế, ta có thể thấy hình 
dáng của một cao nhân đắc Đạo, coi danh 
lợi như mây trôi, khoan dung tự tại. 

Tiếp theo từ trang 13

Khi đọc lại cách Trần Nhật 
Duật xử thế, ta có thể thấy 
hình dáng của một cao nhân 
đắc Đạo, coi danh lợi như mây 
trôi, khoan dung tự tại. 

EPOCH TIMES

Nội tâm phải chính trực, 
đây là cái gốc làm người. 
Bề ngoài, trong công việc 
phải cẩn trọng, giữ vững 
ý chí của mình; kiên trì 
thực hiện nhân nghĩa.

Khổng Tử

PUBLIC DOMAIN

Có thể nói 
câu chuyện cuộc 
đời của bà Hoàng 
Thị Thế cũng ly kỳ 

như phim ảnh.

PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN
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CAO ĐẠT HOÀNH

Một thiền sư ngồi tĩnh tọa bên bờ sông, 
chợt nghe thấy tiếng vùng vẫy. Ông 
mở mắt ra và thấy một con bọ cạp sắp 
chìm xuống nước.

 Thiền sư liền vớt con bọ cạp. Khi đưa tay vớt nó 
lên thì ông bị con bọ cạp đốt, ông vẫn đưa nó vào bờ 
và tiếp tục ngồi thiền.

Một lúc sau, ông lại nghe thấy tiếng vùng vẫy, mở 
mắt ra đã thấy con bọ cạp lại rơi xuống nước.

Ông lại cứ u nó một lần nữa, và tất nhiên là lại 
bị đốt, xong ông tiếp tục thiền.

Sau một thời gian, sự việc vẫn xảy ra như cũ.
Người đánh cá gần đó thấy vậy liền nói: “Ông 

thật là ngốc, ông không biết bọ cạp có thể đốt sao?”
Thiền sư: “Tôi biết, tôi đã bị nó đốt ba lần.”
Người đánh cá: “Vậy tại sao ông lại cứu nó?”
Thiền sư nói: “Cắn người là bản chất của nó, còn 

lòng từ bi là bản chất của tôi. Bản chất của tôi sẽ 
không thay đổi bởi vì bản chất của nó.”

Lúc này, ông lại nghe thấy tiếng vùng vẫy. Thoạt 
nhìn, vẫn là con bọ cạp khi nãy.

Ông nhìn bàn tay sưng tấy của mình, nhìn con 
bọ cạp đang vùng vẫy sắp chìm  trong nước rồi lại 
vươn tay ra không chút do dự.

Lúc này, người đánh cá chuyền tay đưa ra một 
cành cây khô. Thiền sư dùng cành cây này vớt con 
bọ cạp đưa lên bờ.

Người đánh cá cười và nói: “Từ bi là tốt. Nhưng 

từ bi với con bọ cạp, thì cũng phải từ bi với chính 
mình. Vì vậy, từ bi cũng phải có cách của từ bi.”

Đây là câu chuyện được đăng trên mạng xã hội 
thu hút sự chú ý. Hầu hết mọi người đều ca ngợi lòng 
từ bi của vị thiền sư và trí tuệ của người đánh cá.

Tuy nhiên, sau khi đọc xong, tôi cảm thấy 
không ổn. Bởi vì loại từ bi và trí tuệ này đang dung 
túng cho cái ác.

Thiền sư lương thiện và người đánh cá khôn 
ngoan, nhưng họ không biết cách xử lý con bọ 
cạp chỉ biết cắn người này. Họ chỉ biết dùng một 
nhánh cây vớt nó lên bờ, nhưng con bọ cạp đã 
cắn người ba lần này vẫn có thể đi khắp nơi, gây 
nên mối đe dọa và gây hại cho người khác, những 
người mẫn cảm thậm chí có thể bị mất mạng.

Việc phớt lờ đi chất độc của loài bọ cạp cũng như 
nhiều người trong xã hội hiện nay đang viện lý do vì 
tôn giáo, vì nhân quyền, vì lòng nhân ái mà bỏ qua 
vai trò của luật pháp.

Giống như vị thiền sư đã bị đốt ba lần, tay 
sưng tấy, nhưng vẫn sẵn sàng để cho con bọ cạp 
tiếp tục cắn.

Vì vậy, để xử lý con bọ cạp, cần một khái niệm về 
pháp quyền, chứ không chỉ là từ bi hay trí tuệ, vì đây 
là vấn đề về luật pháp.

Những người bị rối loạn thần kinh cần vào bệnh 
viện điều trị, những kẻ phạm pháp phải vào tù, nếu 
không xã hội sẽ bất ổn và người lương thiện phải 
chịu tổn hại.

Từ bi và trí tuệ có thể hướng kẻ ác đến điều 
thiện, và luật pháp có thể bảo vệ người tốt. Từ bi, 
trí tuệ và pháp luật, ba điều này không thể thiếu, 
nếu không xã hội sẽ rối loạn (do không có pháp 
luật) hoặc mất đi bản chất con người (do không 
có từ bi và trí tuệ).

 Nếu là bạn, bạn sẽ xử lý con bọ cạp như thế nào?
 

Minh Sơn biên dịch
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Tưởng Giới Thạch sinh ra tại 
thị trấn Khê Khẩu, huyện 
Phụng Hóa, miền đông 
tỉnh Chiết Giang, vào ngày 

31/10/1887, tên thời thơ ấu của ông là 
“Thụy Nguyên”, còn được gọi tên khác 
là Chu Thái, Chí Thanh và Trung 
Chính, tên chữ là Giới Thạch. 

Thiên chất thông minh
‘Tả Truyện’ ghi rằng: “Phàm là họ 
Tưởng, Hình, Mao, Tế thì đều là hậu 
duệ của Chu Công”. Giới Thạch lúc 
5 tuổi vào trường tư thục, đọc Tam 
tự kinh, Bách gia tính và các sách vỡ 
lòng khác. Năm 7 tuổi, ông bắt đầu 
học các trước tác kinh điển và sách 
lịch sử như Đại học, Trung Dung, 
Luận Ngữ, Hiếu kinh, Xuân Thu, Tả 
Truyện, Kinh Thi, Cổ văn từ v.v. Thời 
trẻ Tưởng Giới Thạch rất hiếu học và 
thông minh. Thầy Tưởng Cẩn Phiên 
của Trường tư thục đã từng nói với mẹ 
của ông là Vương Thái Ngọc rằng con 
trai bà thiên chất thông minh tài giỏi, 
sau này sẽ thành người vĩ đại.

Tưởng Giới Thạch vào lúc mười ba 
tuổi đã đọc Kinh Dịch - quyển sách 
có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời ông. 
Sau khi trưởng thành, ông đổi tên 
thành Trung Chính với tên tự là Giới 
Thạch. Các tên đều được lấy từ hào từ 
“62” của “Chu dịch - Dự quái”: “Giới 
ư Thạch, bất chung nhật, trinh cát.” 
Nghĩa là: Giữ tiết tháo như đá, không 
đợi hết ngày, kiên trì chính Đạo thì có 
được đại cát đại lợi. Trong “Thoán” 
nói: “Bất chung nhật  trinh cát  dĩ 
Trung Chính dã”. Đại ý là giữ vững 
tâm chí, vững chắc như bàn thạch, 
không bao giờ ngừng nghỉ, quả là tốt 
đẹp, có thể đứng ở giữa “cư trung” thì 
sẽ đạt được chính “đắc chính”.

Tưởng Giới Thạch lúc tám tuổi thì 
mất ông nội và năm chín tuổi thì mất 
cha. Mẹ ông Tưởng trung trinh thủ 
tiết, chịu thương chịu khó nuôi nấng 
và dạy dỗ con cái không biết mệt mỏi. 
Tưởng Giới Thạch trong một  bài văn 
“Lời cảm ơn sinh nhật lần thứ 50 vì 
phụng sự quốc gia và nhớ về người 
thân”, hồi tưởng về mẫu thân của 
mình rằng: “Bà yêu thương Trung 
Chính rất đậm sâu, như cưng nựng 
một em bé, khi dạy dỗ thì rất nghiêm 
khắc, như một người thầy nghiêm cẩn. 
Khi ra vào nhà thì kiểm tra những 
thứ con mang theo, đi chơi ở đâu đều 

phải xin phép rõ ràng, khi đọc sách 
thì tổng kết bài học thu được từ trong 
sách, ngoài ra còn dạy các phép tắc 
lễ nghi trong đối đáp, dạy quét dọn, 
cho đến dạy các đạo lý về chịu thương 
chịu khó, tự lực cánh sinh, giám sát, 
đôn đốc, vỗ về người làm việc, giúp đỡ 
không biết mệt mỏi các hoàn cảnh cơ 
nhỡ trẻ mồ côi nơi sở tại”. 

Mẹ ông luôn khuyến khích con học 
tập, dạy Tưởng Giới Thạch các lễ tiết 
ứng xử với người khác và chia sẻ việc 
nhà với người hầu và nuôi dưỡng chí 
hướng tự chủ chính mình. Những lời 
nói và việc làm của người mẹ đã đặt 
nền móng vững chắc cho cuộc đời và 
sự nghiệp sau này của ông.

Mùa hè năm 1907, Tưởng Giới 
Thạch được nhận vào Học viện Lục 
quân cấp tốc toàn quốc của trường 
Bảo Định. Có lần một giảng viên sĩ 
quan người Nhật lấy một cục đất trong 
lớp học vệ sinh ra và nói: “Cục  bùn 
này có thể chứa được 400 triệu vi sinh 
vật, giống như Trung Quốc các bạn có 
400 triệu người đang ký sinh ở đây”.

Tưởng Giới Thạch tức giận không 
nhịn được, bèn bước lên bục giảng và 
bẻ một cục đất hỏi ngược lại vị giáo 
viên kia: “Nhật Bản có dân số là  50 
triệu người, phải chăng cũng giống 
như vi sinh vật ký sinh ở trong cục đất 
này như ông nói?” Viên sĩ quan giảng 
viên cực kỳ  tức giận và lắp bắp hỏi 
rằng liệu Tưởng có phải là một thành 
viên của đảng cách mạng hay không? 
Ban giám hiệu trường đã bảo vệ 
Tưởng Giới Thạch khỏi sự trả thù vô 
lý từ người giáo viên kia. Chàng trai 
trẻ Tưởng Giới Thạch đã nhìn thấy sự 
khinh thường Trung Quốc bởi một số 
người dân tộc Đại Hòa (Nhật Bản), và 
tính cách dám nói dám làm của ông 
dần được biểu lộ. Không lâu sau đó, 
Tưởng Giới được chọn đi học trường 
sĩ quan dự bị tại Nhật Bản.

Tuổi trẻ anh hùng, đảm lược 
hơn người
Tưởng Giới Thạch - một người trẻ tuổi 
đầy nhiệt huyết, bụng đầy Thi, Thư, 
tính cách kiên nhẫn, can đảm hơn 
người và tràn đầy hùng tâm tráng chí. 
Trong thời gian ở Nhật Bản, ông đã viết 
nên một bài thơ có tựa “Thuật chí”:

“Đằng đằng sát khí mãn toàn cầu
Lực bất như nhân vạn sự hưu
Quang ngã thần châu hoàn ngã trách
Đông lai chí khởi tại phong hầu”.

Tạm dịch:

“Đằng đằng sát khí khắp toàn cầu
Sức không bằng người chẳng thành đâu
Khôi phục Thần Châu là chức trách
Chí lớn chẳng mong được phong hầu”.

Ngay từ năm 1905, Tưởng Giới 
Thạch nghe ông Cố Thanh Liêm ở 
Học viện Tiễn Kim Ninh Ba kể về sự 
tích Tôn Trung Sơn gặp nguy khốn tại 
Luân Đôn, đột nhiên cảm phục Tôn 
Trung Sơn và thấy căm ghét kẻ thù. 
Năm 1908, Tưởng Giới Thạch đang 
du học ở Nhật Bản, được Trần Kỳ Mỹ 
giới thiệu và gia nhập Đồng Minh hội. 
Năm sau đó Tưởng Giới Thạch Lần 
đầu tiên gặp Tôn Trung Sơn. Chàng 
sinh viên học viện quân sự trẻ tuổi 
này đã để lại ấn tượng rất tốt với Tôn 
Trung Sơn. Tôn Trung Sơn nói với 
Trần Kỳ Mỹ rằng người này sẽ trở 
thành trung kiên của cuộc cách mạng 
và phong trào cách mạng của chúng 
ta cần một người như vậy.

Ngày 10/10/1911, cuộc khởi nghĩa 
Vũ Xương nổ ra, đây là cuộc khởi 
nghĩa đầu tiên trong Cách mạng Tân 
Hợi. Ngày 23/10/1911, Tưởng Giới 
Thạch thôi học, sau đó ông trở về 
Thượng Hải làm chỉ huy “Đội cảm 
tử tiên phong”, dưới sự chỉ huy của 5 
đội cảm tử, đến Hàng Châu tấn công 
phủ Thống đốc Chiết Giang. Đây là 
lần đầu tiên Tưởng Giới Thạch chiến 
đấu với quân chính phủ nhà Thanh 

bằng kiếm và súng thật, sống chết 
khó đoán trước, cho nên ông đã viết 
“Quyết biệt thư” từ biệt gia đ ình 
của mình, biểu thị rằng: “nguyện 
hy sinh cho cách mạng”. Người nhà 
thấy vậy hoảng hốt. Nhưng mẹ của 
ông Tưởng hiểu được đại nghĩa của 
con mình, nghiêm mặt nói: “Nam 
nhi báo quốc, tử tắc tử nhĩ, hà túc vi 
lự”. Ý rằng: Thân nam nhi vì báo đáp 
quốc gia, sống chết có sá gì, hà tất 
phải lo lắng.

Trong vòng 2 ngày, mùng 4-5/11, 
tất cả quân nổi dậy chiếm được nha 
môn tuần phủ và bắt sống Tuần phủ 
Chiết Giang Tăng Tích, và buộc tướng 
Đức Tế ở Hàng Châu phải đầu hàng. 

Bốn ngày sau, “Nhật báo Dân Lập” 
Thượng Hải đăng một bài báo “hình 
ảnh hùng tráng lẫm liệt của các đội 
cảm tử ở Chiết Giang”, trong đó ghi 
lại quá trình chiến đấu: “Việc thành 
lập quân cách mạng Chiết Giang dựa 
trên các đội cảm tử, sau đó dựa trên 
các đội quân đó mà gọi thêm các tên 
mới, đội quân cảm tử được phân 
thành 5 đội do Tưởng Giới Thạch 
làm chỉ huy; đội thứ nhất và thứ hai 
do đội trưởng Trương Bá Kỳ chỉ huy, 
đội thứ ba do đội trưởng Đổng Mộng 
Giao chỉ huy, một tiểu đội gồm 15 
người, mỗi đội có 10 người sử dụng 
súng ngắn và 5 người sử dụng lựu 
đạn. Đội thứ 4 do đội trưởng Vương 
Kim Phát  chỉ huy tấn công vào cục 
quân trang, đội thứ 5 được phân bố 
đến dưới cổng Kỳ thành, mỗi cổng 
đều có 5 người quản, họ ra vào trong 
mưa đạn, không chút sợ hãi. Các 
tướng tá trực tiếp dưới quyền ông, ai 
nấy đều vô cùng cảm phục.”

Sau khi trận chiến kết thúc nhanh 
chóng, Tưởng Giới Thạch trở về 
Thượng Hải và được Trần Kỳ Mỹ bổ 
nhiệm làm Phó tư lệnh Sư đoàn 1 
Thượng Hải kiêm chỉ huy trung đoàn 
đầu tiên chuẩn bị cho cuộc Bắc phạt. 
Chàng trai hai mươi bốn tuổi Tưởng 
Giới Thạch không ngờ rằng mình 
sớm đã tham gia vào một sự kiện 
kinh tâm động phách như thế này 
và ông ấy phải đưa ra một lựa chọn 
quyết định để hoàn thành một cuộc 
mạo hiểm lịch sử.

Tổ nghiên cứu các nhân vật thiên cổ 
anh hùng của văn hóa thần truyền 
huy hoàng 5000 năm

Mạnh Hải biên dịch

Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (Phần 2):
Tiếp bước Quốc phụ thống nhất 
Trung Nguyên

Câu chuyện về con bọ cạp cùng lòng từ bi và trí tuệ

TARA MACISAAC  |  THE EPOCH TIMES   

Kể từ năm 1955, người 
ta đã lấy nốt La (A) 
= 440Hz thành tiêu 
chuẩn quốc tế để thống 
nhất các cao độ khác 

nhau được sử dụng trong âm nhạc. 
Điều này có nghĩa là nốt La giữa dao 
động 440 lần mỗi giây. Nhưng một số 
người cho rằng nên bảo tồn chuẩn 
nốt La = 432Hz nhằm giữ gìn sự hòa 
hợp của âm nhạc với vũ trụ và tâm 
hồn con người.

 
Âm thanh có tần số 432Hz 
hoàn thiện hơn, an lành hơn
Học giả âm nhạc Maria Renold, 
trong cuốn sách “Quãng, gam, tông 
và cao độ hòa nhạc” đã miêu tả cách 
bà thử nghiệm các hiệu ứng khác 
nhau trên người nghe từ các tần số 
440Hz và 432Hz. Bà đã phỏng vấn 
hàng nghìn người ở nhiều quốc gia 
khác nhau trong 20 năm để đánh giá 
cảm nhận của người nghe đối với 
mỗi tần số.

Bà nói 90% số người thích âm 
thanh có tần số 432Hz sử dụng 
những từ: “hoàn thiện, chính xác, 
thanh bình, và tỏa sáng” để miêu 
tả âm thanh đó. Ngược lại, họ miêu 
tả âm thanh có tần số 440Hz bằng 
những từ: “khó chịu, ngột ngạt, và 
thiển cận”.

Renold bị ảnh hưởng nhiều từ 
nhà thần bí người Áo Rudolf Steiner. 
Bà đã cảnh báo trước về “biên độ âm 
thanh ma quỷ” của những loại âm 
thanh có biên độ cao hơn, và khuyến 
khích sử dụng nốt La = 432Hz để 
giúp thăng hoa tinh thần.

Việc chuyển đổi sang tần số 
432Hz đã được một số nhân vật có 
tên tuổi ủng hộ, như ca sĩ opera 
giọng nam cao người Ý Luciano 
Pavarotti và giọng nữ cao Renata 
Tebaldi.

Việc hát ở mức tần số này được 
cho là sẽ đặt ít áp lực hơn lên các dây 
thanh âm của ca sĩ.

Nguyên nhân tần số 440Hz được 
chọn làm tiêu chuẩn đang là chủ đề 
của một số tranh luận.

Âm thanh có tần số 440Hz 
được Đức Quốc xã khởi 
xướng?
Laurent Rosenfeld đã viết một bài 
viết có tựa đề “Cách thức quân Nazi 
hủy hoại cách lên dây trong âm 
nhạc” đăng tải trên tạp chí Executive 
Intelligence Review số ra tháng 
9/1988. Rosenfeld nhấn mạnh đây 
chính là Đài phát thanh Berlin, cỗ 
máy phát ngôn của bộ trưởng tuyên 
truyền quân Nazi thời bấy giờ Josef 
Goebbel. Vào năm 1939, Đài phát 

thanh này đã tổ chức một hội thảo 
nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiêu 
chuẩn tần số 440Hz. Hội thảo này đã 
đặt nền tảng cho quyết định chính 
thức thiết lập tiêu chuẩn này sau đó.

Không một nhà soạn nhạc người 
Pháp nào được mời tới hội thảo, vì 
người Pháp đặc biệt phản đối tần số 
440Hz, Rosenfeld báo cáo. Ông đã 
viết: “Rene Dumesnil, một người ủng 
hộ sử dụng tần số thấp, nói rằng hội 
thảo ở London này là một màn dàn 
dựng: những người tổ chức trước hết 
sẽ hỏi các nhạc sĩ, kỹ sư, các nhà chế 
tạo nhạc cụ, các nhà vật lý... xem họ có 
đồng ý với tiêu chuẩn nốt La = 440Hz 
hay không. Bất kỳ ai không đồng tình 
sẽ đơn giản không được mời”.

Theo Rosenfeld, nhạc sĩ người 
Pháp và là một người ủng hộ nốt 
La = 432Hz – Robert Dussaut đã 
nói: “Các đối thủ đã nói với tôi rằng 
những người dân Hoa Kỳ muốn 
âm thanh tại mức 440 lần dao động 
mỗi giây, do nhạc jazz [vốn đã được 
nâng cao độ lên 440 và hơn nữa], và 
chúng ta nên làm theo họ. Điều đó 
làm tôi rất sốc, khi các nhạc sĩ và ca 
sĩ của chúng ta lại phải phụ thuộc 
vào những người chơi nhạc jazz ở 
bờ bên kia Đại Tây Dương… Các cân 
nhắc mang tính thương mại được 
đặt lên hàng đầu. Các nhạc sĩ chỉ có 
cách từ bỏ”.

Ngoài các lo ngại mang tính 
chính trị và thương mại, cuộc tranh 
luận về âm thanh cũng tập trung 
vào các tuyên bố cho rằng mức dao 
động 432Hz có lợi ích hơn đối với 
cơ thể người và 432 là một con số 
đặc biệt, thậm chí huyền bí, với tầm 
quan trọng đáng kể.

Cymatics: ‘Ngành khoa học âm 
thanh trở nên hữu hình’
Người ta cho rằng mức tần số 432Hz 
có tác động tích cực đối với nước, 
cũng như cơ thể chúng ta vì nước 
chiếm khoảng 60-70% trọng lượng 
cơ thể người.

John Stuart Reid đã phát triển 
một loại dụng cụ gọi là CymaScope, 
được sử dụng trong một lĩnh vực 
nghiên cứu gọi là Cymatics. Trang 
web chính thức của CymaScope 
miêu tả Cymatics là “ngành khoa 
học âm thanh hữu hình”.

Và: “Dựa vào nguyên lý cho rằng 
khi âm thanh tiếp xúc với một tấm 
màng như da hay bề mặt nước, nó 
sẽ in dấu một mô thức năng lượng 
vô hình. Nói cách khác, sự dao động 
mang tính chu kỳ trong mẫu âm 
thanh sẽ được chuyển đổi và trở 
thành các gợn sóng nước định kỳ, 
tạo ra các mô thức hình học tuyệt 
đẹp, hé lộ lĩnh vực từng được ẩn 
giấu của âm thanh”.

Độ chuẩn
nốt La trong âm nhạc

ở mức 432Hz 
Tần số rung động thần thánh?

Reid đã thử nghiệm hiệu ứng của nốt 
La = 432Hz trên nước với CymaScope 
theo yêu cầu của người ủng hộ tần 
số 432Hz hàng đầu Brian T. Collins. 
Collins đã công bố phản hồi của Reid 
như sau: “Tần số 432Hz xuất hiện như 
một hình tam giác mỗi lần chúng tôi tạo 
ảnh nó. Chúng tôi nghĩ rằng có gì đó 
không đúng với CymaScope nhưng sau 
khi thử hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi đã 
đi đến kết luận rằng số 3 có lẽ có liên hệ 
nào đó với tần số 432Hz”.

Cymatics cho thấy các mô thức được 
tạo ra bởi tần số 432Hz mang nhiều 
tính thẩm mỹ hơn so với được tạo ra 
bởi tần số 440Hz. Nhà soạn nhạc Milton 
Mermikides đã chỉ ra trong blog của 
mình rằng:

“Một số hộp chứa nước xuất hiện các 
mô thức đẹp hơn với tần số 432Hz thay 
vì 440Hz, và các hộp khác lại có kết quả 
khá trái ngược”, ông đã viết. “Điều này 
cũng giống như việc nói rằng một cỡ 
giày nhất định nào đó là hoàn hảo khi 
chúng ta trình chiếu video về một người 
đi bộ khá vui vẻ với một đôi giày, nhưng 
lại phải gắng sức khi xỏ một đôi giày có 
kích cỡ khác”.

432 là một con số đặc biệt?
Có nhiều tuyên bố cho rằng 432 là một 
con số có ý nghĩa đặc biệt, vì khi thao 
tác các con số theo nhiều cách, con số 
432 sẽ xuất hiện.

Một trong những tuyên bố khá đơn 
giản là con số 432 mang ý nghĩa đặc biệt 
vì nó là căn bậc hai của tốc độ ánh sáng. 
Thực ra, căn bậc hai của tốc độ ánh sáng 
là khoảng 431.6, nhưng dù sao con số đó 
cũng khá gần.

Đường kính Mặt trời là vào khoảng 
864,000 dặm, tức là (2 x 432,000). Đường 
kính Mặt trăng là vào khoảng 2,160, hay 
(4,320 : 2). Chúng ta bắt đầu nhận thấy 
việc sử dụng các phép tính nhân chia 
để tạo ra các giá trị khác nhau có liên hệ 
đến con số 432.

Một ví dụ về các phép tính phức tạp 
hơn đã được đưa ra bởi Collins. Ông 
viết rằng: “Mối liên hệ của Stonehenge 
với sự tiến động quỹ đạo trong 25,920 
năm của điểm phân và con số 432 là 
khá rõ ràng”.

Cũng có tuyên bố cho rằng các nhạc 
sĩ cổ đại ở Hy Lạp, Ai Cập, và ngay cả các 
nền văn minh xa xôi hơn cũng đã chỉnh 
nhạc cụ của họ về tần số 432Hz. Trong 
giai đoạn lịch sử gần đây, trước khi tiêu 
chuẩn 440Hz được thiết lập, các nhạc 
sĩ đã sử dụng một loạt các tần số khác 
nhau khi lên dây cho nhạc cụ.

Vấn đề sở thích
Liệu 432 là một con số có tầm quan 
trọng lớn hay liệu tần số 432 Hz có mang 
lại lợi ích đối với lượng nước trong cơ 
thể chúng ta; điều đó không quan trọng 
bằng việc bạn đơn giản có thích tần số 
432 hay không.

Ivan Yanakiev, nhạc trưởng Học viện 
Quốc gia Bulgaria, có trong dàn nhạc 
môt nghệ sĩ cello chơi bản “Cello Suite 
thứ nhất, giọng Son trưởng” với tần số 
432Hz. “Điều này thật mới, thật tuyệt 
vời”, Yanakiev trao đổi với tạp chí Vice’s 
Motherboard. “Nguồn các tia sáng và 
tình yêu thuần túy làm rung động khắp 
căn phòng”.

Yanakiev đồng sáng lập dàn hòa nhạc 
432 Orchestra vào năm 2013 để truyền 
rung động 432Hz đi khắp thế giới.

Cả hai tần số 440Hz và 432Hz đều 
đang được sử dụng. Tiêu chuẩn có 
thể thay đổi, nhưng nếu nó không đổi, 
những người với các sở thích khác nhau 
sẽ thưởng thức thanh âm của riêng họ.

Quý Khải biên dịch

Tác phẩm "Định vị trí (trích đoạn) của Giáo sư Trương Côn Luân.

SUTTEERUG/ISTOCK
PUBLIC DOMAIN/EPOCH TIMES MINH HOẠ

Ảnh chụp Tưởng Giới Thạch trong 
thời gian du học tại Nhật Bản.

Thiền sư nói: "Cắn người là bản chất của nó, còn lòng từ bi là bản chất của tôi. 
Bản chất của tôi sẽ không thay đổi bởi vì bản chất của nó". (Tranh minh hoạ)

PUBLIC DOMAIN

JANEKU/EPOCH TIMES

Ngược lại, họ miêu tả 
âm thanh có tần số 
440Hz bằng những từ: 
“khó chịu, ngột ngạt, 
và thiển cận”.

Việc chuyển đổi sang 
tần số 432Hz đã được 
một số nhân vật có 
tên tuổi ủng hộ, như 
ca sĩ opera giọng nam 
cao người Ý Luciano 
Pavarotti và giọng nữ 
cao Renata Tebaldi.

Khi âm thanh tiếp 
xúc mới một tấm 
màng như da hay 
bề mặt nước, nó sẽ 
in dấu một mô thức 
năng lượng vô hình.

— CymaScope.com

PIXABAY

EPOCH TIMES
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“Hoa Kỳ như một cơ thể khỏe mạnh, 
sức đề kháng của nó gồm ba phần: 
Lòng yêu nước, đạo đức, đời sống tâm 
linh. Nếu chúng ta có thể làm xói mòn 
những thứ này, Hoa Kỳ sẽ sụp đổ từ bên 
trong.” (Joseph Stalin)

Những nhóm người kéo đổ 
các bức tượng, phá hủy các 
đài tưởng niệm, vũ nhục 
tượng Chúa và các vị Cha 

lập quốc… những cảnh tượng đó kh-
iến người ta kinh ngạc nhận ra rằng 
ngày nay có nhiều người Hoa Kỳ thù 
ghét Hoa Kỳ. 

Tổng thống Trump cho rằng những 
kẻ khuấy động bạo loạn có liên quan 
tới nhóm Antifa cực đoan. Nhóm này 
đang tìm cách đưa một cuộc cách 
mạng cộng sản vào Hoa Kỳ. 

 “Những gì chúng ta đang chứng 
kiến hôm nay là hậu quả của sự tuyên 
truyền tả khuynh trong các trường phổ 
thông và đại học của ta. Nhiều người 
Hoa Kỳ trẻ tuổi đã bị nhồi sọ những lời 
dối trá về Hoa Kỳ đang là đất nước độc 
ác, bị tàn phá bởi chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc,” ông Trump nhấn mạnh.

“Lý thuyết chủng tộc quan trọng 
– ảnh hưởng bởi Karl Marx, đã được 
trường phái triết học Frankfurt thúc 
đẩy đang được cưỡng ép đưa vào 
trường học – đang được áp đặt vào đào 
tạo ở nơi làm việc, là những nỗ lực dài 
hạn nhằm phá vỡ chỉnh thể Hoa Kỳ để 
đưa về chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa 
cộng sản. Phong trào cấp tiến đang nỗ 
lực xóa bỏ di sản đáng trân quý này [sự 
thật về lịch sử vĩ đại của Hoa Kỳ]”.

Một người mẹ Việt Nam sau khi xem 
buổi tốt nghiệp của con gái ở trường 
công Hoa Kỳ đã chia sẻ rằng: “Mười 
năm trước, nếu ai nói với tôi là Hoa Kỳ 
đang trên đà ôm lấy xã hội chủ nghĩa, tôi 
sẽ cho rằng người ấy có xu hướng truyền 
bá tư tưởng cực đoan. Ngày nay tôi phải 
công nhận tôi đã sai lầm sau khi xem lễ 
ra trường trực tuyến của con gái út được 
tổ chức ở thành phố Seattle, chứng kiến 
những người trẻ lấy được mảnh bằng từ 
một trường đại học công lập có thứ hạng 
cao với sự giúp đỡ đưa đường tiếp cận 
của một chế độ giáo dục dành nhiều ưu 
đãi cho các sắc dân thiểu số và những 
sinh viên có hoàn cảnh gia đình khốn 
khó, lại không dành vài phút phát biểu 
của riêng mình để tri ân cha mẹ, thầy cô, 
xã hội, hay nói về ước vọng tương lai, mà 
lại ra rả chửi rủa và lên án ‘đế quốc Hoa 
Kỳ’ cứ như họ đang sống ở một hành 
tinh nào khác! Ngoài ra, đề tài nóng của 
các em mê thuyết giảng là ‘systemic 
racism’ (sự kỳ thị chủng tộc từ cơ cấu 
của Hoa Kỳ độc ác).” (Tịnh Trang) 

Trẻ em Hoa Kỳ được giáo dục để 
căm ghét “đế quốc Hoa Kỳ”
John Dewey - người được xem là cha đẻ 
giáo dục công lập Hoa Kỳ, một người vô 
Thần, đã dẫn dắt trẻ em chấp nhận một 
Hoa Kỳ xã hội chủ nghĩa. Trong cuốn 
hướng tới Xô-viết Hoa Kỳ, Dewey đã viết 
hẳn một chương về những gì tuyệt đối 
phải học ở các trường công: không học 
về lịch sử hoặc về Hiến Pháp Hoa Kỳ ra 
đời như thế nào; không học tuyên ngôn 
của những Quốc phụ mà thay vào đó là 
các học thuyết của cánh tả như chủ nghĩa 
môi trường, phân biệt chủng tộc; trẻ em 
được dạy về sự hòa đồng, lệ thuộc, rằng 
mọi vấn đề do chính phủ giải quyết. 

Merill Root tác giả của cuốn sách 
“Tẩy não ở trung học” xuất bản những 
năm 1950 đã nghiên cứu 11 loại tài liệu 
giảng dạy môn lịch sử được sử dụng 
trong những năm 1950-1952 ở bang 
Illinois, ông phát hiện rằng những tài 
liệu giảng dạy này đã mô tả lịch sử Hoa 
Kỳ thành lịch sử đấu tranh giữa người 
giàu và người nghèo, giữa giai cấp đặc 
quyền và những người không có quyền, 
mà đây chính là “tinh túy” trong thuyết 
kinh tế quyết định của chủ nghĩa Marx. 
Những cuốn sách này cổ súy cho việc 
xây dựng một chính phủ thế giới, mối 
quan tâm toàn cầu vượt trên lợi ích 
dân tộc, cuối cùng thực hiện chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thế giới. [1]

Howard Zinn, tác giả cuốn sách 
giáo khoa lịch sử phổ biến nhất, cuốn 
“Lịch sử dân tộc Hoa Kỳ”, là một người 
theo chủ nghĩa Marx. Cuốn sách này 
mang đến một ấn tượng cho người đọc 
là tất cả những tấm gương anh hùng và 
những câu chuyện làm lay động lòng 
người trong lịch sử Hoa Kỳ đều chỉ là 
những lời dối trá vô liêm sỉ, lịch sử đen 
tối của Hoa Kỳ đầy rẫy những áp bức, 
bóc lột và diệt chủng. [2]

Thượng nghị sĩ Ted Cruz từng bình 
luận về một học viện pháp luật nổi 
tiếng mà mình đã từng học như sau: 
“Giáo sư của học viện pháp luật này 
tự tuyên bố rằng có nhiều người theo 
chủ nghĩa cộng sản hơn người theo 
Đảng Cộng Hòa. Nếu bạn hỏi họ rằng 
Hoa Kỳ có nên trở thành một quốc gia 
xã hội chủ nghĩa không, 80% họ sẽ bỏ 
phiếu tán thành.” [3]

Giáo dục nhồi nhét thuyết vô 
thần, phá hủy đức tin
Tiến sĩ Fred Schwartz tác giả của cuốn 
sách “Bản tính khó đổi của những 
người theo chủ nghĩa cộng sản” đã 
chỉ ra rằng: “Ba tín điều cơ bản của 
chủ nghĩa cộng sản là thuyết vô thần, 
thuyết tiến hóa, và thuyết kinh tế quyết 
định. Ba tín điều cơ bản của trường 
học công lập Hoa Kỳ cũng là thuyết vô 
thần, thuyết tiến hóa, và thuyết kinh 
tế quyết định”. Cũng có nghĩa là hình 
thái ý thức chủ nghĩa cộng sản đã trở 
thành tư tưởng chủ đạo của các trường 
học Hoa Kỳ!

Hoa Kỳ là quốc gia được xây dựng 
trên nền tảng đạo đức và tín ngưỡng. 
Tín Thần kính Thần là cơ sở của hết 
thảy đạo đức, cũng là sự bảo đảm cho 
sự tồn tại của xã hội nhân loại. 

Những người cánh tả cấp tiến theo 
CNXH mượn chính sách tách biệt nhà 
thờ và nhà nước ở Hoa Kỳ để phản đối 
việc trường học công lập giảng dạy 
“thuyết Thần sáng thế”, chỉ được dạy 
“thuyết tiến hóa ”; kiểu giáo dục này 
khiến cho số người tin vào Thần ngày 
càng ít đi, con người càng ngày càng coi 
thuyết tiến hóa là “chân lý khoa học”.

Ngoài ra, bắt đầu từ những năm 
1960, mượn cớ “tách biệt nhà thờ và 
nhà nước”, tòa án các nơi ở Hoa Kỳ đã 
bỏ việc đọc “Kinh Thánh” trong các 
trường học. Ví dụ một tòa án nào đó 
đưa ra phán quyết, ngoài các chủ đề tôn 
giáo, học sinh được hưởng quyền tự do 
ngôn luận và báo chí, nhưng một khi đề 
cập đến tôn giáo thì quyền ngôn luận 
này chính là vi phạm hiến pháp. 

Năm 1987, tại trường công lập 
Alaska, học sinh được thông báo không 
được sử dụng từ “lễ Noel” trong trường 
học, bởi vì từ này có hàm nghĩa “Cơ 
đốc”. Tòa án liên bang Virginia đã phán 
quyết rằng báo về đồng tính luyến ái có 
thể được phát trong trường học, nhưng 
báo tôn giáo thì không. Năm 1993, tại 
thành phố Springfield, bang Colorado, 
một giáo viên dạy âm nhạc tiểu học bị 
cấm dạy hát các bài hát giáng sinh; lý 
do là nó vi phạm nguyên tắc tách biệt 
nhà thờ và nhà nước. [4]

Thời kỳ Obama làm tổng thống Hoa 
Kỳ đã cấm treo ảnh Thánh giá trong 
trường học, cấm cầu nguyện trong lớp 
học và đổi ngày lễ giáng sinh thành 
ngày Holiday.

Cuộc chiến ngầm trong các 
trường học 
Charlotte Thomson Iserbyt, tác giả 
của cuốn sách “Cố ý làm sa sút trí tuệ 
Hoa Kỳ” và là cố vấn chính sách cao 
cấp của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã nói: 
“Người dân Hoa Kỳ không hiểu được 
nguyên nhân của cuộc chiến này là gì; 
cuộc chiến đang ngầm diễn ra trong 
các trường học của đất nước chúng ta, 
mục tiêu của nó là những đứa trẻ bị 
cầm tù trong lớp học”. [4]

Sự biến dị và trượt dốc về đạo đức 
của thanh thiếu niên Hoa Kỳ là kết 
quả của cuộc cách mạng giáo dục 
chủ nghĩa xã hội phản truyền thống 
mà cánh tả chi phối mấy chục năm 
qua. Khi tư tưởng bài xích Thần đã 
trở thành chủ đạo trong giới ngành 
giáo dục ngày nay, đa số các trường 
học công lập theo đuổi tư tưởng giáo 
dục “giá trị trung lập” đều không 
muốn hoặc không dám giáo dục trẻ 
nhỏ rằng hành vi tình dục ngoài hôn 
nhân là đáng xấu hổ và vô đạo đức, 
không dám dùng giới luật của Thần 
làm căn bản để giáo dục phải trái, 
đúng sai cho trẻ nhỏ. 

Khuôn viên đại học ngày nay theo 
nghĩa đen là trại tập trung tẩy não ‘tự 
do, cấp tiến, chủ nghĩa xã hội’.

Trong cuốn sách “Người cộng sản 
trần trụi” xuất bản năm 1958 đã nêu ra 
rằng các mục tiêu liên quan đến giáo 
dục trong 45 mục tiêu của đảng cộng 
sản là: “Khống chế trường học; biến 
trường học thành nơi trung gian tuyên 
truyền chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản; làm giảm chất lượng giáo 
trình học; khống chế liên hiệp công 
đoàn giáo viên; đưa cương lĩnh của 
đảng vào sách giáo khoa.” [5]

Tổng thống Reagan đã nói “Tai họa 
nơi những người cấp tiến không phải 
là không biết gì nhưng là biết quá nhiều 
điều sai lạc.”

Nhìn vào nền giáo dục của Hoa Kỳ, 
có thể thấy những mục tiêu này không 
những đã đạt được, mà tình hình còn 
nghiêm trọng hơn. 

Tổng thống Trump: ‘Tương lai 
thuộc về những người yêu nước’
“Các bậc phụ huynh Hoa Kỳ sẽ không 
chấp nhận tuyên truyền [tẩy não] 
trong các trường học của chúng ta, 
văn hóa bác bỏ tại nơi làm việc hoặc 
sự đàn áp đức tin, văn hóa và các giá 
trị truyền thống tại quảng trường 
công cộng. Không còn thế nữa” - Tổng 
thống Trump nói tại Văn khố Quốc gia 
(National Archives) ở Washington. 

“Lý thuyết Chủng tộc Quan trọng, 

Dự án 1619, và cuộc vận động chống lại 
lịch sử Hoa Kỳ là tuyên truyền độc hại 
– một thứ chất độc ý thức hệ mà nếu 
không bị loại bỏ, sẽ phá hủy những 
mối liên kết dân sự gắn bó chúng ta 
với nhau.”

TT Trump muốn khôi phục “giáo 
dục yêu nước”, “chương trình giảng dạy 
ủng hộ Hoa Kỳ, ca ngợi sự thật về lịch sử 
vĩ đại của đất nước chúng ta”. Ông cũng 
ký sắc lệnh thành lập một ủy ban nhằm 
“thúc đẩy giáo dục yêu nước”, được gọi 
là “Ủy ban 1776”.

Ông nói, “Nếu ta muốn Hoa Kỳ còn 
tồn tại như một nước cộng hòa có hiến 
pháp và luật pháp, một nước bảo vệ 
quyền tự do ngôn luận, mang lòng tin 
rằng mỗi cá nhân trong ta đều được 
Trời ban cho những quyền bất khả 
xâm phạm, trong số đó có quyền được 
sống, quyền tự do, và mưu cầu hạnh 
phúc, chúng ta không có cách nào 
khác hơn là chiến đấu và chiến thắng 
những người Hoa Kỳ thù ghét Hoa Kỳ, 
để tái lập lại tổ quốc của ta. Reagan đã 
hiểu điều này. Lincoln đã hiểu điều 
này. Tự do của ta đang lâm nguy.”

“Con đường duy nhất để đoàn kết 
là tái thiết bản sắc quốc gia chung, tập 
trung vào các giá trị và đạo đức Hoa 
Kỳ phổ quát, những thứ mà chúng 
ta có nhiều. Điều này bao gồm việc 
khôi phục giáo dục yêu nước trong 
các trường học của ta, nơi họ [cánh 
tả] đang cố gắng thay đổi mọi thứ mà 
chúng ta đã từng học.”

Tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi 
tháng 9, TT Trump tuyên bố: “Các 
nhà lãnh đạo sáng suốt luôn đặt lợi 
ích của chính người dân và đất nước 
họ lên hàng đầu. Tương lai không 
thuộc về những người theo chủ nghĩa 
toàn cầu, tương lai thuộc về những 
người yêu nước.”

“Chúng ta phải dạy bọn trẻ rằng 
Hoa Kỳ là đất nước biệt lệ, tự do, là đất 
nước xứng đáng được bảo vệ, duy trì 
và gìn giữ. Và đó là những gì chúng tôi 
muốn làm.”

Chú thích:
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Modern Schooling (The Odysseus Group, 
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[5] W. Cleon Skousen, The Naked Communist 
(Salt Lake City: Izzard Ink Publishing, 1958, 
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Chu Nguyên Chương, hoàng 
đế khai quốc triều Minh 
và Mã hoàng hậu kết giao 
từ khi còn nghèo hèn. Mã 
hoàng hậu là người vô cùng 

tốt. Xưa Chu Nguyên Chương bị người ta 
nghi ngờ, bắt giam, để đem đồ ăn cho ông, 
bà phải giấu bánh nướng vào trong ngực, 
thân thể bị nóng bỏng vẫn phải đem được 
bánh vào nhà lao. Bà không quản ngại 
gian nan, đi giải thích rõ vấn đề, khiến 
Chu Nguyên Chương được thoát hiểm, 
được phóng thích. Người vợ như thế này 
mới là người vợ tốt thực sự. 

Chu Nguyên Chương còn hay sát 
nhân, đương nhiên là những tham 
quan. Có lần ông đã bắt rất nhiều quan 
phạm tội mưu phản, trong đó có Tống 
Liêm là thầy của thái tử. Sau này cháu 
trai ông ta bị dính líu vào án mưu phản, 
Chu Nguyên Chương bắt và chuẩn bị cho 
hành hình. Mấy hôm đó, Mã hoàng hậu 
ăn cơm không uống rượu, không ăn thịt, 
Chu Nguyên Chương trông thấy rất buồn 
liền hỏi nguyên do. Mã hoàng hậu nói 
muốn cầu phúc cho Tống Liêm tiên sinh. 
Chu Nguyên Chương nghe vậy rất cảm 
động nên đã phóng thích Tống Liêm. Mã 
hoàng hậu thường xuyên khuyên chồng 
ít giết người, đây chính là một người vợ 
tốt, người vợ thiện lương. 

Người vợ tốt khi khuyên can chồng thì 
dùng phương thức ôn nhu, không dùng 
phương pháp cứng rắn. 

Phụ nữ cần nhu, không thể dựa vào 
cương. Hoàng đế nghe ý kiến của người 
khác gọi là tiếp thu can gián. Đường Thái 
Tông tiếp thu can gián, “dùng đồng làm 
gương có thể sửa áo mũ ngay ngắn, dùng 
sử sách làm gương có thể biết lẽ thịnh 
suy hưng vong, dùng người làm gương 
có thể biết được chuyện thành bại được 
mất”. Đường Thái Tông lấy Ngụy Trưng 
làm tấm gương để tự soi mình, do đó đã 
có thể tiếp thu can gián, nghe ý kiến của 
mọi người.

Nhưng Ngụy Trưng có lúc giữa triều 
đình nói rất trực ngôn, không nể mặt 
Đường Thái Tông chút nào, có lúc khiến 
hoàng đế không có đường lùi. Có lúc 
cũng khiến Thái Tông cũng tức giận. 
Một lần hoàng đế vô cùng tức giận, trở về 
cung vừa đi vừa nói: “Sớm muộn ta cũng 
phải giết hắn”.

Trưởng Tôn hoàng hậu nghe thấy liền 

hỏi: “Sao hoàng thượng giận dữ như thế, 
bệ hạ muốn giết ai đấy?”

“Chẳng ai ngoài gã Ngụy Trưng luôn 
làm ta mất mặt giữa quần thần, sớm 
muộn ta cũng phải giết hắn”.

Trưởng Tôn hoàng hậu nghe xong 
không nói năng gì trở về hậu cung, sau 
đó mặc triều phục, mũ phượng xiêm mây, 
đến yết kiến Thái Tông, rồi hành lễ quân 
thần. Thái Tông thấy vậy rất buồn hỏi: 
“Mới vừa rồi ở đây, sao giờ lại nghiêm 
trang như thế này?”

Trưởng Tôn hoàng hậu nói: “Chúc 
mừng hoàng thượng, bệ hạ là vị minh 
quân. Bởi vì người xưa có nói rằng ‘chủ 
minh thần trực’ (vua sáng thì bề tôi 
chính trực). Có người dám mạo sinh tử 
để đề xuất ý kiến với bệ hạ thì có nghĩa là 
bệ hạ là một vị quân chủ hiền minh”.

Đường Thái Tông nghe vậy nghĩ, đúng 
rồi, mình là minh quân, nên vui mừng 
lắm. Thế là không còn suy nghĩ 
muốn sát hại Ngụy Trưng nữa. 

Như thế có thể nói rằng, Ngụy 
Trưng can gián chính là cương 
trực, còn Trưởng Tôn hoàng hậu 
can gián lại nói “chủ minh thần 
trực”, dùng phương thức này can 
gián, chính là phương thức ôn nhu 
của phụ nữ, có thể thấy hiệu quả còn 
tốt hơn.

Đương nhiên cũng không hoàn toàn 
bài trừ cái “cương”, bởi vì chúng ta nói 
đến cái “thuận”. Bạn “thuận” bởi vì họ 
làm đúng, bạn không thể thuận theo họ 
làm việc xấu. Bất kể là chồng hay cha, 
sách “Đệ tử quy” (Phép tắc người con) 
có dạy: “Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi” 
(Thân hữu quá, gián sử canh).

Họ có lỗi có sai lầm, bạn cần khuyên 
họ sửa chữa, quy chính, nhưng cần “Mặt 
ta vui, lời ta dịu” (Di ngô sắc, nhu ngô 
thanh). Khi họ không vui, không nghe thì 
không nói, đợi khi họ vui vẻ thì nói tiếp: 
“Khuyên không nghe, vui can tiếp” (Gián 
bất nhập, duyệt phục gián).

Người vợ tốt không phải là chịu ấm ức 
cầu toàn. Mọi người cũng biết nước Tề có 
tể tướng Yến Anh. Ông là người rất thấp 
bé nhưng lại có thể làm tể tướng của một 
nước. Một lần Yến Tử ngồi xe đi ra ngoài, 
người đánh xe cho ông có vẻ đắc chí, diễu 
võ dương oai, vợ anh ta nhìn thấy. Đến 
khi người đánh xe trở về thấy vợ đang thu 
dọn hành lý bèn hỏi: “Nàng làm gì đó?”

HẠNH THI

T rên 70 năm trước có một chú 
bé 11 tuổi ham mê đá bóng, 
một lần vô ý làm vỡ cửa kính 
của một nhà hàng xóm và phải 

đền 12 đô la. Vào thời kỳ ấy, 12 đô la đã 
là một món tiền khá lớn, có thể mua 
được 120 quả trứng gà.

Chú bé nhận lỗi với cha mình: “Con 
không có tiền đền, làm thế nào bây giờ?”

Ông ôn tồn bảo con rằng: “Cha cho 

con vay 12 đô la này, con sẽ lao động 
ngoài giờ học, sau 1 năm thì trả lại tiền 
cho cha”.

Nghe lời cha dạy, chú bé cần cù lao 
động, mới nửa năm đã kiếm được đủ tiền 
trả nợ cha.

Chú bé này về sau chính là Tổng 
thống Reagan.

***
Khi con cái phạm lỗi, cha mẹ thường 

quát mắng hoặc trừng phạt. Nhưng đó là 
những cách thức dễ khiến trẻ sợ hãi và 
tổn thương. 

Đôi khi chúng ta thường quên rằng, 
mỗi ông bố bà mẹ đều từng là một đứa 
trẻ, và chúng ta cũng sợ hãi khi làm hỏng 
đồ hay sơ ý phạm lỗi.

Đôi khi, chúng ta cũng quên rằng, 
người lớn mắc sai lầm cũng nhiều chẳng 
kém gì con trẻ, chỉ khác là, không có ai John Dewey được xem là cha đẻ 

giáo dục công lập Hoa Kỳ.

CATHERINE CHANG/EPOCH TIM
ES 

Giáo dục gia đình:
Vợ tốt tạo phúc

cho chồng

“Vợ hiền thì 
chồng ít họa, con 
hiếu thì cha yên 

lòng”, người vợ tốt 
thì người chồng 

có phúc.

Cha của Tổng 
thống Reagan dạy 
con bài học vô giá 
bằng 12 đô la

Hình thái ý thức chủ nghĩa 
cộng sản đã trở thành tư 

tưởng chủ đạo của các 
trường học Hoa Kỳ.

Tranh vẽ Trưởng Tôn hoàng hậu.

Ronald Reagan khi là một thiếu niên 11 tuổi, tại 
Dixon, Illinois năm 1922.

Vì sao ngày nay người 
Hoa Kỳ ghét Hoa Kỳ?

“Tôi về nhà mẹ, không 
muốn ở với anh nữa”.

“Tại sao lại như thế?”
“Anh xem Yến Anh đó, làm 

tể tướng, ngồi trong xe mà bình 
thản hòa ái như thế. Anh là người 
đánh xe, có gì ghê gớm mà diễu võ 
dương oai đắc chí. Anh làm như 
thế sẽ gây họa, tôi không sống với 
anh nữa”.

Anh phu xe ngẫm nghĩ: “Ừ, cũng 
đúng thật, nếu gặp phải một ông 
quan lớn, đắc tội với ông ta, tuy 
ông ấy không dám làm gì tể tướng 
nhưng ông ta sẽ trị được mình. 
Chẳng phải tự gây họa đó sao?”

Thế là anh phu xe vội vàng nói: 
“Nàng chớ đi, tôi sẽ thay đổi”.

Từ đó anh phu xe đánh xe không 
còn vênh vang như trước nữa, rất 
bình thản và hòa ái. Yến Anh thấy 
anh phu xe thay đổi như vậy thì ngạc 
nhiên hỏi nguyên do. Anh ta kể lại 
vợ anh ta đã nói như thế nào. Yến 
Anh nghe vậy thấy người phu xe này 
biết lỗi liền sửa chữa thay đổi, là một 

người có đức. Hơn nữa trong nhà lại 
có một người vợ hiền, là một nhân 
tài. Vì vậy Yến Anh bèn tiến cử anh 
phu xe làm quan. Bạn xem người 
này có tốt không, bởi vì anh ta có 
một người vợ tốt như thế này, nên 
một người phu xe được làm quan. 
Tại sao? Không biết mọi người có 
biết những tham quan bị bắt đó, rất 
nhiều người trên tòa đã oán hận vợ, 
bởi vì các bà vợ nhận quà, lễ rất ghê, 
khiến họ bước đến vực sâu. Đó không 
phải là người vợ hiền. Giả sử có người 
vợ hiền không để chồng nhận quà 
cáp, để chồng làm một người lãnh 
đạo đàng hoàng tạo phúc cho người 
dân một vùng thì tốt biết bao. 

“Vợ hiền thì chồng ít họa, con 
hiếu thì cha yên lòng”, người vợ tốt 
thì người chồng có phúc.

(Bài viết dựa trên các bài giảng của 
chuyên gia giáo dục văn hóa truyền 
thống Đồng Hân)

Thanh Hà biên dịch 

quát mắng khi ta đã… là người lớn.
Cha của Reagan đã chọn cách 

làm khác, ông chấp nhận cho 
con trai mắc sai lầm và cho cậu 
một cơ hội sửa chữa, cậu bé hoàn 
toàn không ‘thoát tội’ một cách dễ 
dàng, mà lại có một cơ hội tuyệt 
vời hơn để học cách nhận ra hậu 
quả của sai lầm mình gây ra và có 
trách nhiệm để sửa chữa nó.

Đó là cách giáo dục nghiêm 
khắc trong sự từ bi, ôn hòa và lý trí.

Hẳn rằng, cậu bé sẽ học được 
từ sự giáo dục của người cha lòng 
bao dung, sự chân thành, và hơn 
hết là tinh thần trách nhiệm, tự 
sửa chữa những sai sót của bản 
thân một cách đường hoàng 
chính trực.

Điều đó giá trị hơn 12 đô la 
rất nhiều…

PUBLIC DOMAIN
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PUBLIC DOMAIN

TT Donald Trump 
ký sắc lệnh 
hành pháp để 
bảo vệ quyền 
tự do ngôn luận 
trong khuôn viên 
trường đại học 
tại một buổi lễ 
ở Phòng Đông 
của Tòa Bạch 
Ốc, Hoa Thịnh 
Đốn, vào ngày 
21/3/2019.

Những người biểu tình đang cố gắng kéo đổ bức tượng của Andrew Jackson ở Quảng trường Lafayette gần Tòa Bạch Ốc, 
tại Hoa Thịnh Đốn, vào ngày 22/6/2020.
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Một tổ chức bất vụ lợi có trụ 
sở ngoài Chicago đang 
“thắp sáng cuộc sống” 
của hàng nghìn người 

trên thế giới đang sống trong bóng tối 
bằng cách cung cấp đèn bằng năng 
lượng mặt trời cho họ.

Mọi chuyện bắt đầu khi một bà 
mẹ 5 con, Nancy Economou, đi cùng 
chồng trong một chuyến công tác đến 
Philippines vào năm 2009.

“Khi ở đó, tôi gặp một cô gái trẻ bị 
sẹo và bỏng khắp mặt, và họ đang bôi 
kem đánh răng lên khuôn mặt cô”, 
Nancy nói trong một cuộc phỏng vấn 
với dự án The One Of a Million.

Nancy nhớ rằng, cô đã hỏi cô gái 
chuyện gì đã xảy ra. Cô gái trả lời rằng 
cô đã bị phỏng do đèn dầu, loại đèn mà 
cả làng sử dụng làm nguồn chiếu sáng 
để làm việc.

“Tôi trở về nhà sau chuyến đi đó và 
cảm nhận có tiếng gọi cho sứ mệnh 

mang đèn năng lượng mặt trời đến 
cho mọi người”, Nancy nói. Chậm rãi 
nhưng chắc chắn, giấc mơ của cô đã đạt 
được sự chú ý và chấp nhận.

Sau đó Nancy thành lập Watts of 
Love vào mùa hè năm 2012 tại Chicago. 
Mặc dù không có kiến thức căn bản về 
đèn hoặc công nghệ, cô vẫn bắt tay vào 
thành lập tổ chức bất vụ lợi của mình 
với sự cộng tác của các chuyên gia 
trong lĩnh vực này.

Đèn dùng năng lượng mặt trời đầu 
tiên của Watts of Love bao gồm một tấm 
pin mặt trời, có thể chơi nhạc MP3 và 
radio cho mọi người nghe tin tức. Năm 
2018, Nancy đã thiết kế và được cấp bằng 
sáng chế cho một loại đèn mới, nhỏ hơn 
và nhẹ hơn. Một bài đánh giá về sản 
phẩm trên Youtube đã giải thích rằng 
sau 1 ngày sạc trọn vẹn dưới ánh nắng 
mặt trời, đèn có thể cung cấp tới 120 giờ 
ánh sáng ở mức cài đặt thấp nhất.

“Đèn không chỉ là ánh sáng”, Watts 
of Love đã đăng trên Facebook. “Các 
tình nguyện viên dạy cho những người 

nhận đèn năng lượng mặt trời rằng họ 
có thể tiết kiệm tiền bằng cách không 
mua dầu hỏa nguy hiểm để thắp sáng. 
Họ có thể sử dụng số tiền đó để làm giàu 
kinh tế gia đình”.

Gần đây, tổ chức này đang mang 
những sự thay đổi đến gần hơn cho các 
gia đình. Sau cơn bão Laura, Watts of 
Love đã đi đến phía tây nam Louisiana 
vào tháng 9, trang bị 600 đèn năng 
lượng mặt trời, để tìm kiếm các gia 
đình và cá nhân ở Hồ Charles và các 
cộng đồng xung quanh.

Nancy đã gây quỹ và tập hợp một 
nhóm gồm 10 tình nguyện viên, cùng 
với sự hỗ trợ của hãng United Airlines 
trong việc đưa đón nhóm đến và đi từ 
Louisiana, họ đã bắt tay vào thực hiện 
sứ mệnh giúp đỡ những người gặp 
khó khăn.

Trong một tờ báo, Nancy cho biết: 
“Tôi đã qua rất nhiều nơi có thiên tai 
- ở Philippines, Nepal, Mozambique, 
Puerto Rico, Bahamas và Texas. Tôi đã 
thấy rất nhiều sự tàn phá, điều này vẫn 
còn lan rộng và nghiêm trọng như tôi 
đã từng thấy. Mọi người đang rất cần 
giúp đỡ”. 

Họ cùng nhau lên kế hoạch mang 
lại ánh sáng cho cuộc sống của những 
người tại Louisiana

Nancy nói rằng, cô biết có khoảng 1 
tỷ người trên toàn thế giới rơi vào bóng 
tối sau khi mặt trời lặn đã làm cô ấy 
cảm thấy thôi thúc.

“Ai có thể nghĩ rằng bạn có thể tạo 
ra những thay đổi đó với một chiếc đèn 
chạy bằng năng lượng mặt trời?” Nancy 
thốt lên. “Theo nghĩa đen, bạn có thể 
đưa một gia đình thoát nghèo trong 
một thế hệ”.

Ngọc Thuần biên dịch

FANG YUAN 

Cuối tuần, tôi đến văn phòng 
làm thêm giờ. Cách đây vài 
ngày, tôi nhận được email 
thông báo cuối tuần sẽ có 

nhân viên sửa chữa điện đến làm việc. 
Tôi biết việc này có thể gây ồn ào ở hành 
lang, nhưng vì còn một số tài liệu trong 
máy tính văn phòng, nên tôi vẫn là cần 
phải đến đó.

Có lẽ mọi người được thông báo nên 
không ai đến văn phòng vào cuối tuần, 
tôi là người duy nhất. Tôi làm việc tại 
bàn của mình hơn một giờ, và thỉnh 
thoảng nghe tiếng nhân viên di chuyển 
kệ và sử dụng máy khoan điện trong 
hành lang. Tâm trí của tôi chỉ dành cho 
công việc, và tôi không bị can nhiễu 
quá nhiều.

Tiếng ồn bên ngoài dần dần đến 
gần, tôi đoán rằng nhân viên đang làm 
việc bên ngoài văn phòng của tôi. Quả 
nhiên, một lát sau, ai đó đã mở văn 
phòng của tôi bằng chìa khóa từ bên 
ngoài. Lúc cánh cửa mở ra, tôi thấy một 

người đàn ông mặc quần áo lao động và 
đội mũ cứng bước vào, cả hai chúng tôi 
đều kinh ngạc nhìn nhau. 

Tôi rất ngạc nhiên vì không biết 
rằng họ có chìa khóa để vào phòng 
trực tiếp, tuy nhiên tôi cũng đã gần 
lấy xong tài liệu trong máy tính và 
cảm thấy không nên ở đây thêm vì 
có thể làm gián đoạn công việc của 
họ. Anh ta cũng rất ngạc nhiên, có 
lẽ vì không ngờ có người làm việc 
ngoài giờ trong phòng mặc cho tiếng 
ồn bên ngoài.

Ngạc nhiên trong giây lát, người 
nhân viên nhanh chóng giải thích với 
tôi: “Một tấm panel cần được sửa và sẽ 
hoàn thành sớm”. Tôi cũng vội vàng 
đáp lại và hỏi: “Tôi có nên đi không?” 
Anh ta mỉm cười, xua tay và đáp lại: 
“Không, chúng tôi đang làm phiền bạn”. 
Trong khi nói chuyện, đồng nghiệp của 
anh ấy đã vào và sắp xếp thang và tấm 
panel.

Trước khi sử dụng chiếc búa điện, 
anh ấy nhắc tôi: “Sắp bắt đầu rồi, sẽ rất 
ồn”. Tôi gật đầu và đứng dậy xem họ 

làm việc. Tiếng búa điện vang lên một 
hồi, họ thi công xong ra ngoài thu dọn 
đồ đạc. Trước khi ra khỏi phòng, người 
thợ gật đầu và cười với tôi, cảm ơn vì sự 
hợp tác của tôi.

Kỳ thực, tôi không hợp tác làm điều 
gì cả, mà chỉ lịch sự chờ đợi công việc 
của họ hoàn thành. Sự biết ơn của họ, 
chủ yếu là vì tôi đã không tỏ ra mất kiên 

nhẫn trước những ồn ào về việc thi 
công của họ. Tôi cũng rất biết ơn vì họ 
đã không đổ lỗi cho tôi vì đã đến văn 
phòng khi không nên ở đó, và biết ơn 
vì họ vì đã thi công cẩn thận và giảm 

thiểu sự gián đoạn cho tôi.
Chúng tôi là những người xa lạ 

lướt qua nhau, nhưng trong cuộc 
trao đổi ngắn ngủi, chúng tôi đều 
đang nghĩ về nhau. Điều này đã 
khiến tôi cảm động trong một thời 

gian dài. Trong cuộc sống, chúng ta 
có thói quen nghĩ về lợi ích bản thân, 
lo lắng về mọi mặt và tùy theo đó mà 
trở nên cáu kỉnh. Khi tâm chúng ta 
không phải là tự tư, ích kỷ, và chúng ta 
đơn thuần chỉ nghĩ đến người khác, thì 
tâm chúng ta sẽ trở nên đặc biệt khoan 
dung và lý trí hơn.

Vì vậy, chúng ta nên phản tỉnh, tự 
suy nghĩ lại những chuyện đã qua mà 
điều chỉnh tâm thái của mình. Tâm tôi 
vì người, bản thân sẽ càng trở nên bình 
hòa và thế giới sẽ an bình tốt đẹp hơn.

 
Hân Bình biên dịch
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Tâm tôi vì người

Thắp sáng cuộc sống bằng lòng trắc ẩn
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Chính phủ Hoa Kỳ có thể sớm 
đưa một công ty công nghệ tài 
chính Trung Quốc có quan hệ 
chặt chẽ với chính quyền Trung 
Cộng vào danh sách đen, trước 
khi công ty này phát hành cổ 
phiếu lần đầu ra công chúng 
(IPO) - thương vụ được coi là lớn 
nhất thế giới từ trước đến nay.  

Chính phủ TT Trump được 
cho là đang xem xét việc đưa Tập 
đoàn Ant Technology vào danh 
sách đen thương mại, hay còn 
được gọi là “Danh sách pháp 
nhân”, do những lo ngại về an 
ninh quốc gia. Hành động này 
sẽ hạn chế các công ty Hoa Kỳ 
giao thương với công ty Fintech 
khổng lồ của Trung Quốc, vốn là 
công ty mẹ của nền tảng thanh 
toán kỹ thuật số lớn nhất Trung 
Quốc Alipay.

Được điều hành bởi tỷ 
phú Jack Ma, người sáng lập 
Alibaba, công ty Alipay hiện 
đang chuẩn bị cho một đợt 
IPO bom tấn tại Thượng Hải 
và Hồng Kông. Điều này đã làm 
dấy lên hồi chuông báo động ở 
Hoa Thịnh Đốn vì phần lớn số 
tiền huy động được dự kiến đến 
từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Bản công bố thông tin về 
đợt IPO của Ant Group tiết lộ 
những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh 
vực thương mại điện tử và công 
nghệ tài chính. Báo cáo cũng 

nêu rằng các lệnh trừng phạt 
của Hoa Kỳ là một rủi ro đối với 
hoạt động kinh doanh của công 
ty. Tuy nhiên, báo cáo này hầu 
hết đều bỏ qua những rủi ro 
phát sinh từ mối quan hệ của 
công ty với Trung Cộng.

Vào năm 2018, Ủy ban 
Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ 
(CFIUS) đã chặn thương vụ 
Ant Financial mua lại công ty 
chuyển tiền MoneyGram của 
Hoa Kỳ vì những lo ngại về an 
ninh quốc gia.

Theo Ủy ban về Rủi ro hiện 
tại - Trung Quốc (CPDC), một tổ 
chức vận động chính sách có trụ 
sở tại Hoa Thịnh Đốn - thì công 
ty này và Alibaba (chủ sở hữu 
một phần của công ty này) đã 
giữ vai trò then chốt trong việc 
vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng của Trung Cộng. 

Nhóm CPDC đã gửi cho 
Tổng thống Donald Trump một 
bức thư hôm 14/10 để kêu gọi 
ông bảo vệ các nhà đầu tư Hoa 
Kỳ khỏi các công ty không minh 
bạch của Trung Quốc. Bức 
thư có chữ ký của 60 cựu học 
viên an ninh quốc gia, các nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp và văn 
phòng, và các nhà hoạt động 
nhân quyền; trong đó nêu lên 
mối lo ngại về ba công ty Trung 
Quốc - Ant Technology Group, 
China National Chemical 
Corporation, và China Three 
Gorges Corporation - và những 

nỗ lực của họ trong việc huy 
động hàng tỷ dollar từ các nhà 
đầu tư Hoa Kỳ.

Nhóm này khuyến nghị 
rằng các công ty Trung Quốc 
có liên kết với quân đội Trung 
Cộng hoặc Quân đội Giải phóng 
Nhân dân (PLA) và có tên trong 
Danh sách pháp nhân của Hoa 
Kỳ phải bị hủy đăng ký trên các 
sàn giao dịch của Hoa Kỳ, và 
bị loại ra khỏi các chỉ số hoán 
đổi danh mục ETF (exchange-
traded fund).

“Khi quý vị đầu tư vào một 
công ty do Trung Cộng sở hữu 
và kiểm soát như thế này, quý 
vị đang đặt cược vào sự thành 
công của Trung Cộng,” chủ tịch 
CPDC Brian Kennedy nói với 
The Epoch Times.

“Liệu có bao nhiêu người 
dân Hoa Kỳ thực sự muốn làm 
điều đó?”

Công ty Fintech khổng lồ 
Ant Technology đã làm dấy 
lên những lo ngại khi các công 
nghệ của công ty này bị Trung 
Cộng và PLA sử dụng để đàn áp 
người dân Trung Quốc. Công ty 
này cũng tham gia vào việc xây 
dựng hệ thống tín dụng xã hội 
gây tranh cãi của Trung Quốc, 
vốn là hệ thống dùng để theo 
dõi mọi cử chỉ và hành vi mua 
bán của công dân Trung Quốc.

“Tôi nghĩ rằng các ngân 
hàng đầu tư ở Wall Street đang 
cổ súy những điều này hầu như 

không đánh giá đúng những gì 
đang diễn ra. Và nếu như vậy, họ 
đang bị lừa dối về điều đó,” ông 
Kennedy nói.

Trong bức thư gửi cho tổng 
thống, CPDC cáo buộc các 
ngân hàng đầu tư lớn của Hoa 
Kỳ đang tích cực thúc đẩy việc 
dịch chuyển một khối lượng lớn 
tài sản từ thị trường vốn Hoa Kỳ 
sang Trung Cộng.

Goldman Sachs, JPMorgan 
Chase, Morgan Stanley, và 
Citigroup là những nhà đồng 
bảo lãnh cho thương vụ IPO của 
Ant Group. Công ty này đặt mục 
tiêu huy động gần 30 tỷ USD từ 
việc niêm yết kép tại Thượng 
Hải và Hồng Kông; nếu thành 
công sẽ đánh dấu đợt IPO lớn 
nhất mọi thời đại.

Theo ông Kennedy, chính 
quyền đang cố gắng tìm cách 
bảo vệ các nhà đầu tư Hoa Kỳ 
nhưng quá trình này diễn ra 
rất chậm.

“Tôi nghĩ rằng họ đang cố 
gắng tìm ra một cách hợp lý để 
giải quyết tất cả những việc này. 
Bộ trưởng Mnuchin và cộng sự 
của ông tại Bộ Tài chính rất tin 

vào thương mại và tài chính 
toàn cầu, và muốn làm mọi cách 
để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc này. Vì vậy,  sự việc này đang 
diễn ra một cách chậm chạp.”

Thượng nghị sĩ Marco Rubio 
(Cộng Hòa–Florida), một người 
không ủng hộ Trung Quốc, cũng 
nêu lên những mối lo ngại về 
đợt IPO sắp tới của Ant Group 
và yêu cầu chính phủ TT Trump 
xem xét việc trì hoãn đợt phát 
hành cổ phiếu ra công chúng.

“Vào thời điểm mà Nghị viện, 
Chính phủ, và các nền dân chủ 
trên thế giới đang gióng lên hồi 
chuông cảnh báo về việc đàn áp 
Hồng Kông do Bắc Kinh vi phạm 
các cam kết một cách trắng trợn, 
thì việc Wall Street bất chấp tất 
cả để theo đuổi lợi nhuận sẽ chỉ 
hợp pháp hóa việc Trung Cộng 
lật đổ pháp quyền của Hồng 
Kông,” ông viết trong một tuyên 
bố với The Epoch Times.

“Chính phủ nên xem xét 
nghiêm túc các lựa chọn có sẵn 
để trì hoãn thương vụ IPO của 
Ant Group.”

Huệ Giao biên dịch
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Từ đăng ký hộ khẩu, hồ sơ cá 
nhân, đến hệ thống chấm điểm 
tín dụng xã hội, các phương 
pháp kiểm soát người dân 
Trung Quốc của Trung Cộng 
liên tục được cập nhật. Trung 
Cộng cũng đã đưa ra “Nền tảng 
tác chiến tích hợp” với mục tiêu 
không chỉ để kiểm soát người 
dân Trung Quốc về mọi mặt mà 
còn tìm mọi cách để mở rộng 
trên phạm vi toàn cầu.

Để bảo vệ chế độ cộng sản, 
Trung Cộng làm mọi cách để 
“bắt cóc” chính người dân Trung 
Quốc. Như Ngoại trưởng Hoa 
Kỳ Pompeo đã nói: “Nỗi sợ hãi 
của Trung Cộng đối với những ý 
kiến   chân thành của người dân 
Trung Quốc lớn hơn nỗi sợ hãi 
trước các đối thủ nước ngoài.”

Để kiềm chế nỗi sợ hãi này, 
Trung Cộng phải theo dõi mọi 
hành động của người dân. Chủ 
tịch Ủy ban Đánh giá An ninh 
và Kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc 
Robin Cleveland và Phó Chủ 
tịch Carolyn Bartholomew chia 
sẻ với đài Fox News trong một 
phát ngôn chung hồi đầu tháng 
8, Trung Cộng với kỹ thuật tiên 
tiến đang “dốc sức sản xuất và sử 
dụng công nghệ để giám sát và 
kiểm soát người dân của mình”.

Trung Cộng sao chép công 
nghệ quân sự của Hoa Kỳ 
để giám sát người dân
Gần đây Fox News đưa tin, với 
sự khuyến khích của Trung 
Cộng, giám sát đã trở thành một 
ngành kinh doanh bùng nổ và 
nhiều công ty công nghệ mới đã 
phát triển các sản phẩm giám 
sát để đáp ứng nhu cầu của “thị 
trường”. Các nhà hoạt động 
nhân quyền cảnh báo, các công 
ty Trung Quốc đã nhanh chóng 

trở thành công cụ chính giúp 
Trung Cộng đàn áp và ngược 
đãi người dân, đặc biệt là dân 
tộc thiểu số. Theo các tài liệu 
bị rò rỉ đầu năm nay, hoạt động 
giám sát kỹ thuật số của Trung 
Cộng ở Tân Cương đã đạt đến 
mức độ đáng lo ngại.

Trung Cộng đã đưa vào sử 
dụng hệ thống kiểm soát được gọi 
là “Nền tảng vận hành tích hợp” 
(Integrated Joint Operations 
Platform, gọi tắt là IJOP) ở Tân 
Cương, có khả năng kiểm duyệt 
nhân khẩu trong xã hội. IJOP do 
công ty Kỹ thuật Điện tử Trung 
Quốc phát triển, bộ máy quân 
sự của Trung Cộng đã sao chép 
và cải tiến sau khi nghiên cứu 
cách quân đội Hoa Kỳ sử dụng 
kỹ thuật thông tin trong các cuộc 
chiến ở Iraq và Afghanistan.

Nếu một người dừng chân 
trước trạm kiểm soát của hệ 
thống, IJOP có thể lọc hàng tỷ 
điểm dữ liệu trong vài giây và 
tìm hiểu các thông tin về người 
đó: ảnh, địa chỉ nhà, số thẻ căn 
cước, trình độ học vấn, lịch sử 
sử dụng Internet và các mối 
quan hệ gia đình...

Nền tảng này có thể nhanh 
chóng tạo ra một danh sách 
những người được phân loại là 
“mục tiêu khả nghi”, và do vậy 
họ sẽ bị đánh dấu là có khả năng 
bị giam giữ. Loại “khả nghi” 
này hoàn toàn phụ thuộc vào 
các yếu tố như: cách họ đi du 
lịch nước ngoài, ứng dụng di 
động mà họ cài đặt và các cụm 
từ khóa được sử dụng trong bài 
đăng (trên mạng xã hội) hoặc tin 
nhắn riêng tư, thậm chí những 
lời như hỏi thăm người khác có 
thể cầu nguyện ở đâu, đều có 
thể dẫn đến việc bị liệt vào danh 
sách đen của Trung Cộng.

Theo ông Joseph Humire, 
giám đốc điều hành của Trung 

tâm Bảo hộ An toàn Tự do Xã 
hội, Tân Cương là “trung khu 
thần kinh trong hệ thống giám 
sát của Trung Cộng”. IJOP yêu 
cầu dân chúng nhập thông tin 
nhận dạng, chẳng hạn như khi 
nào họ để râu, khi nào họ rời 
khỏi nhà hoặc nhóm máu...

Ông Humire chia sẻ với 
Fox News rằng, “Các ứng dụng 
này đang cố gắng quyết định 
phương thức sinh hoạt của 
người dân. Nếu Trung Cộng 
quyết định thực hiện bất kỳ 
thay đổi nào đối với lối sống của 
quý vị, nó sẽ tìm đến quý vị.”

Trung Cộng xuất khẩu 
công nghệ giám sát, lôi kéo 
các quốc gia độc tài
Phương pháp giám sát này 
hướng tới toàn dân, tập trung 
vào bất kỳ ai có khả năng tư duy 
độc lập.

Ông Humire chỉ rõ, trung 
bình cứ 6 người ở Trung Quốc 
thì có một camera theo dõi, 
“điều này khiến Trung Quốc là 
quốc gia bị giám sát nhiều nhất 
trên thế giới”.

Thật không may, nhờ có thể 
thu thập tùy ý dữ liệu lớn của 1.3 
tỷ người, nên các công ty Trung 
Cộng nhanh chóng phát triển 
các công nghệ giám sát và đạt 
được tiến bộ đáng kể. Ông Zack 
Cooper, chuyên gia chính sách, 
nhà nghiên cứu về Trung Quốc 
tại Viện nghiên cứu Doanh 
nghiệp Hoa Kỳ (AEI), nói với 
Fox News rằng, “Một số quốc 
gia độc tài coi Trung Cộng là 
hình mẫu trong việc kiểm soát 
nhân khẩu với số lượng lớn.”

Các chuyên gia cũng nhấn 
mạnh, trong những năm gần 
đây Trung Cộng đã chiếm lĩnh 
thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) 
và nhận dạng khuôn mặt (FR), 
đồng thời bắt đầu xây dựng 

các tiêu chuẩn toàn cầu để các 
công ty Trung Quốc này có thể 
thâm nhập và chiếm lĩnh thị 
trường toàn cầu.

Ông Humire cũng suy đoán, 
công nghệ gây tranh cãi này 
sẽ được bán cho các nước Mỹ 
Latin, đặc biệt là Venezuela, 
đồng thời còn có Argentina, 
Uruguay, Brazil và các nước 
khác. Một báo cáo của Quỹ 
Carnegie cho thấy, về tổng thể, 
các công ty Trung Quốc đã xuất 
khẩu công nghệ giám sát đến 
hơn 60 quốc gia trên thế giới, 
trong đó một số quốc gia có hồ 
sơ nhân quyền kém không được 
phép mua công nghệ giám sát từ 
hầu hết các quốc gia phát triển. 

Trung Cộng lợi dụng sáng 
kiến “Một vành đai, Một con 
đường” để phát triển công nghệ 
giám sát

Ông Humire nhìn nhận, một 
nửa trong số các quốc gia chọn 
công nghệ giám sát của Trung 
Cộng là tham gia vào sáng kiến   
“Một vành đai, Một con đường” 
và những quốc gia này phụ 
thuộc vào các khoản vay cơ sở 
hạ tầng của Trung Cộng. Ông 
nói với Fox News: “Trung Cộng 
và Tập Cận Bình tin rằng trí tuệ 
nhân tạo là điều cần thiết cho 
sự cạnh tranh kinh tế và quân 
sự trong tương lai. Mọi người lo 
lắng Trung Cộng trả đũa kinh tế, 
vì nhiều nước trên thế giới đang 
mắc nợ Bắc Kinh rất nhiều.”

Thuận theo sự lây lan 
của virus Trung Cộng, nhiều 
chuyên gia lo ngại công nghệ 
giám sát sẽ được phát triển với 
tốc độ kỷ lục. Một nhóm nghiên 
cứu tập trung vào công nghệ và 
nhân quyền tại Đại học Toronto 
phát hiện, việc kiểm duyệt trực 
tuyến của Trung Cộng đã đạt 
đến cấp độ mới trong quá trình 
lây lan của virus Trung Cộng. 
Theo báo cáo, từ tháng Giêng 
đến tháng 5 năm nay, nền tảng 
WeChat đã tạo hơn 2,000 từ 
khóa liên quan đến virus Trung 
Cộng để theo dõi thông tin ngôn 
luận của người dân.

Đồng thời, Hoa Kỳ đang 
cố gắng kiềm chế sự giám sát 
không giới hạn của Trung 
Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ từ lâu 
đã cảnh báo các quốc gia khác 
ngừng cấp phép cho Huawei 
đưa hoạt động 5G vào biên giới 
nước mình.

Ngày 20/7, Hoa Kỳ đã ban 
hành một danh sách kiểm soát 
mới, 11 công ty Trung Quốc đã bị 
đưa vào danh sách đen vì bị nghi 
là xâm phạm nhân quyền của 
người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. 
Ngoài một số công ty dệt may, 
chính phủ Hoa Kỳ cho biết có 2 
công ty đang tiến hành phân tích 
gene để đàn áp hơn nữa người 
Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu 
số theo đạo Hồi khác.

Thanh Mai biên dịch

Trung Cộng sao chép công nghệ quân 
sự của Hoa Kỳ để giám sát người dân
Bắc Kinh lợi dụng sáng kiến Một   vành đai Một con đường để 
thúc đẩy công nghệ giám sát cho các quốc gia độc tài.

PHILIPPE LOPEZ/AFP/GETTY IMAGES

Một người đàn ông đứng cạnh một hệ thống camera giám sát tại triển lãm quốc tế về an ninh và 
an toàn công cộng ở Thượng Hải vào ngày 27/4/2011.

Áp lực gia tăng lên công ty 
Fintech khổng lồ của Trung 
Quốc trước thềm IPO

Một khách bộ hành bước ngang qua biển hiệu công ty Alipay tại tòa nhà văn phòng của Ant 
Group ở Thượng Hải, ngày 28/8/2020. 

Nancy Economou, người sáng lập Watts of Love.

Các tình nguyện viên dạy 
cho những người nhận 
đèn năng lượng mặt trời 
rằng họ có thể tiết kiệm 
tiền bằng cách không 
mua dầu hỏa nguy hiểm 
để thắp sáng. Họ có thể 
sử dụng số tiền đó để làm 
giàu kinh tế gia đình.

PIXABAY
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Các học giả Hoa Kỳ gần đây 
đã công bố một nghiên cứu, 
chỉ ra rằng virus corona gây 
hội chứng tiêu chảy cấp ở heo 
(SADS-CoV), được tìm thấy 
trên heo ở Trung Quốc, gây ra 
mối đe dọa đối với sức khỏe 
con người. Theo các học giả, 
nguy cơ lây truyền sang người 
không bị loại trừ.

Hôm 12/10, tạp chí The 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAC) 
(Kỷ yếu của Viện Hàn lâm 
Khoa học Quốc gia) đã công bố 
nghiên cứu mới nhất này. Các 
nhà khoa học phát hiện rằng 
các đàn heo ở Trung Quốc đã bị 
nhiễm SADS-CoV ngay từ năm 
2016, với các triệu chứng tiêu 
chảy và nôn mửa.

Theo nghiên cứu, SADS-
CoV là cực kỳ tai hại đối với heo 
con, khiến 90% heo con chết 
trong vòng 5 ngày.

Virus này có cùng họ với 
SARS-CoV-2, loại virus gây 
bệnh đường hô hấp COVID-19.

Trong các thử nghiệm ở 

phòng thí nghiệm, các nhà 
nghiên cứu phát hiện ra rằng 
virus được tìm thấy từ phổi và 
ruột [heo], phát triển mạnh 
trong các tế bào của con người. 
Nó “làm nổi bật tiềm năng nội 
tại đối với sự lây truyền giữa 
các loài, và tính nhạy cảm 
của loài người đối với sự lây 
nhiễm,” nghiên cứu lưu ý.

Trong một thông cáo báo 
chí, ông Caitlin Edwards là 
đồng tác giả cuộc nghiên cứ u, 
nêu rõ: “Không thể dự đoán 
đ ược liệu loại virus này… có 
thể xuất hiện và lây nhiễm 
sang loài người hay không. 
Tuy nhiên, phạm vi ký chủ 
rộng rãi của virus SADS-CoV, 
cùng với khả năng tái tạo 
trong các tế bào phổi và ruột 
[đ ường tiêu hóa] chính yếu 
của con người, cho thấy nguy 
cơ tiềm ẩn đối với các sự xuất 
hiện trong tương lai ở người 
và động vật.”

Cho đến nay, chưa có trường 
hợp nào ghi nhận người bị 
nhiễm SADS-CoV. Nhưng đại 
dịch COVID-19 hiện tại, chứng 
tỏ rằng các chủng virus corona 

từ động vật, có khả năng lây 
nhiễm sang người.

Các học giả tham gia nghiên 
cứu này bao gồm một nhóm 
14 nhà dịch tễ học, nhà miễn 
dịch học và nhà vi sinh vật học, 
từ Đại học North Carolina ở 
Chapel Hill.

Năm 2018, dịch tả heo Phi 
Châu bùng phát tại Trung 
Quốc, khiến phải tiêu hủy hàng 

triệu con heo.
Ông Huang Limin, chủ tịch 

Hiệp hội Các bệnh Truyền 
nhiễm ở Đài Loan, nói với 
truyền thông Đài Loan, “Nếu 
(virus) có thể lây nhiễm sang 
động vật có vú, nó có khả 
năng lây nhiễm sang người, 
miễn là con người tiếp xúc 
thường xuyên với loài vật này. 
Nhiều loại virus đầu tiên lây 

nhiễm sang heo và sau đó lây 
nhiễm sang người. Giống như 
virus cúm heo mà chúng tôi 
đã có. Hầu như tất cả chúng 
đều trông như thế này. Nó bắt 
đầu từ một hoặc hai người 
chủ trang trại nuôi heo, hoặc 
nhân viên, những người bị 
nhiễm virus."

Yến Nhi biên dịch
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Virus corona mới
trên heo có thể lây 

sang người

LIU MINGXIANG  

Ngày 15/9 là ngày đầu tiên Huawei bị 
cắt đứt nguồn cung cấp chip bán dẫn. 
Chính phủ Hoa Kỳ cấm các nhà sản 
xuất toàn cầu bán chip sử dụng thiết bị 
của Hoa Kỳ sản xuất hoặc phần mềm 
và công nghệ của Hoa Kỳ cho Huawei 
của Trung Quốc. Nếu các nhà sản xuất 
muốn cung cấp cho Huawei, thì trước 
tiên họ cần phải có giấy phép của Hoa 
Kỳ. Ngay sau khi lệnh cấm được ban 
hành, ngay cả SMIC của Trung Quốc 
cũng nói rằng họ không thể giúp gì 
được. BBC cho rằng, theo nhiều nhà 
phân tích thì lệnh cấm này mạnh đến 
mức tuy không tuyên án Huawei tội 
tử hình, nhưng cũng tương đương với 
khai tử từ từ. 

Huawei thuộc về ai?
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 
15/1/2019, người sáng lập Huawei 
Nhậm Chính Phi cho biết, ông nắm 
giữ 1.14% tổng số cổ phần tại Huawei, 
do đó, quyền sở hữu Huawei thuộc 
sở hữu của hơn 96,000 nhân viên 
trong công ty. Báo cáo thường niên 
cũng khẳng định: Huawei là công ty 
tư nhân do nhân viên sở hữu 100%, 
nhưng Huawei có thực sự là công ty tư 
nhân do nhân viên làm chủ?

Đầu tiên, chúng ta phải giải thích 
hai sự thật cơ bản về Huawei: Thứ 
nhất, Huawei không phải là công ty 
niêm yết, và các thông tin quan trọng 
bao gồm nguồn vốn và cơ cấu cổ phần 
chưa bao giờ được tiết lộ.

Thứ hai, trong thông tin kinh doanh 
công khai của Huawei, chỉ có hai cổ 
đông, một là cổ đông cá nhân độc lập 
Nhậm Chính Phi, và cổ đông còn lại là 
pháp nhân - Công đoàn Huawei. 

Vốn chủ sở hữu do nhân viên 
Huawei nắm giữ sau đó được gọi là 
“quyền” để nhận lợi tức, và không 
liên quan đến quyền sở hữu. Huawei 
có quyền thu hồi cổ phiếu của nhân 
viên bất kỳ lúc nào. Do đó cách nói 
“Huawei là một doanh nghiệp tư nhân 
do tất cả nhân viên nắm giữ cổ phần” 
trên thực tế là chiêu bài đánh lừa cộng 
đồng quốc tế để dễ dàng bành trướng 
ra nước ngoài.

Huawei nổi lên như thế nào?
Năm 1992, những công ty nước ngoài 
khổng lồ như Alcatel, Lucent, và Nortel 
đã kiểm soát thị trường nội địa, Nhậm 
Chính Phi đã chọn chiến lược bán hàng 
mà sau này được gọi là “nông thôn bao 
vây thành phố” – Huawei trước tiên 
chiếm lĩnh thị trường nông thôn rộng 
lớn, nơi các công ty viễn thông quốc 
tế khổng lồ không thể thâm nhập. Do 
ngành sản xuất thiết bị viễn thông có 
yêu cầu cao về dịch vụ sau bán hàng 
nên rất cần nhiều nhân lực và vật lực. 
Vào thời điểm đó, các công ty viễn 
thông quốc tế không đáp ứng được nhu 
cầu này của thị trường. Bên cạnh đó, do 
sức mua của thị trường nông thôn còn 
hạn chế, nên giá sản phẩm ngoại dù có 
giảm mạnh thì vẫn khó cạnh tranh; do 
đó các ông lớn viễn thông quốc tế về cơ 
bản đã từ bỏ thị trường nông thôn. Tận 
dụng cơ hội này, Huawei đạt được sự 
phát triển nhanh chóng.

Năm 1996, Huawei tiếp tục theo 
cách như trên để “len lỏi” trên phạm 
vi toàn cầu, từng bước xâm chiếm thị 
trường của các công ty viễn thông ở 
Âu Châu và Mỹ Châu. Huawei liên tiếp 
giành được lượng lớn các hợp đồng 

viễn thông ở Pháp, Đức, và Đông Âu. 
Huawei đại chiến với Lucent tại Trung 
Á, rồi lần lượt quét sạch thị trường 
của các quốc gia có tên tận cùng bằng 
“istan” (như Uzbekistan, Tajikistan, 
...). Hiện tại, đội quân bán hàng của họ 
đã thâm nhập sâu vào khu rừng rậm 
Nam Mỹ và sa mạc Phi Châu, từng 
bước chiếm lĩnh các thị trường. Tờ 
Financial Times của Anh đã thốt lên 
rằng Huawei của Trung Quốc đang 
viết lại các quy tắc sống còn của ngành 
viễn thông toàn cầu.

Sau năm 2000, Trung Quốc gia 
nhập WTO. Tại thời điểm này, Huawei 
đã tích lũy được kinh nghiệm phong 
phú, có khả năng đặc biệt trong việc 
tiết kiệm tiền và xây dựng mạng lưới 
truyền thông “hiệu quả về chi phí”. 
Kinh nghiệm của Huawei là thiết bị 
được sản xuất trong nước càng nhiều 
càng tốt. Đối với các thành phần cốt 
lõi không cách nào sản xuất được 
trong nước như chip, thì có thể mua 
từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia 
khác thông qua phương thức mua 
sắm tập trung, đây cũng là 
một cách tốt để giảm tối đa 
chi phí.

Tuy nhiên, Huawei 
sau đó bị nghi ngờ rằng 
từ cuối những năm 
1990: Huawei bắt đầu 
ăn cắp kỹ thuật nòng cốt 
và bí mật thương mại của 
Northern Telecom Limited 
- một công ty rất lớn của 
Canada. Theo tin của tờ 
Bưu điện Quốc gia Canada, Northern 
Telecom đã bị tin tặc Trung Quốc tấn 
công; hàng trăm tài liệu nội bộ nhạy 
cảm bị đánh cắp. Một số chuyên gia an 
ninh mạng và cựu nhân viên Northern 
Telecom cũng tiết lộ trên các mạng xã 
hội rằng họ luôn nghi ngờ về sự sụp đổ 
của  Northern Telecom; ít nhất một 
phần là do tài sản trí tuệ của công ty bị 
ăn trộm. Cùng thời điểm đó, Huawei 
nhanh chóng nổi lên trong ngành viễn 
thông. Hành vi ăn cắp công nghệ của 
người khác để tiết kiệm chi phí nghiên 
cứu và phát triển, làm giảm giá cả thị 
trường là một hành vi bất hợp pháp vô 
cùng bất chính và phi đạo đức.

Vũ khí để mở rộng trên toàn 
cầu - xuất khẩu tín dụng
Trong hơn một thập kỷ qua, trong các 
tuyên truyền dư luận ở Trung Quốc đại 
lục, Huawei được miêu tả là “sản phẩm 
tốt và giá rẻ”. Tuy nhiên, sau khi Hoa 
Kỳ ban hành lệnh cấm, thì danh hiệu 
“sản phẩm tốt” không còn ý nghĩa. 

Việc mở rộng ra nước ngoài của 
Huawei là dựa vào ưu thế chi phí và 
giá cả. Bên cạnh đó, cám dỗ lớn nhất 
khác đối với khách hàng ở nước ngoài 
là Huawei có thể cung cấp dịch vụ 
“xuất khẩu tín dụng”.

Phương thức Huawei thu hút 
khách hàng nước ngoài mua sản 
phẩm là không yêu cầu trả tiền rồi mới 
nhận hàng; Huawei có thể thay mặt 
Trung Cộng, cho khách hàng vay món 
lớn, lãi suất thấp và dài hạn. Điều đó 
có nghĩa là, Huawei sẽ chi trả cho việc 
xây dựng toàn bộ mạng lưới thông tin, 
và thậm chí cả công nhân có thể là do 
Huawei tuyển dụng từ Trung Quốc. 
Đối với quốc gia có dự án, thì họ không 
phải bỏ vốn, không bị chiếm dụng tài 
nguyên, thậm chí không cần tuyển 
dụng nhân lực làm được việc. Việc mở 
rộng nhanh chóng của Huawei là một 

điều tất yếu.
Tháng 1/2014, trang Caixin.com 

đưa tin, Huawei chiếm được thị trường 
viễn thông châu Phi dựa vào giá rẻ, và 
điều quan trọng nhất là các ngân hàng 
Trung Quốc có thể cung cấp tài chính. 
Trong quá trình mở rộng toàn cầu của 
họ, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 
đóng vai trò quan trọng. Huawei ký 
hợp đồng mua bán với khách hàng ở 
nước ngoài; khách hàng ở nước ngoài 
sử dụng khoản vay của “Ngân hàng 
Phát triển Trung Quốc” để thanh toán 
trực tiếp cho các đơn đặt hàng - nghĩa 
là vay tiền Trung Quốc để mua hàng 
hóa Trung Quốc. Ngân hàng Phát 
triển Trung Quốc chịu mọi rủi ro, bao 
gồm cả việc trong tương lai có thu hồi 
được vốn không. 

Cái giá để đánh đổi việc khuếch 
trương với chi phí thấp của Huawei 
là các ngân hàng chính sách của 
Trung Cộng mất đi nhiều khoản cho 
vay khổng lồ. Nói cách khác, toàn thể 
người dân Trung Quốc đang gồng 
mình chi trả cho dã tâm của Trung 
Cộng và để Huawei có lợi nhuận. 

Huawei là tổ chức của Trung 
Cộng dưới tên gọi doanh nghiệp 
tư nhân
Năm 2004, Ngân hàng Phát triển 
Trung Quốc cho Huawei vay 10 tỷ 
USD. Đây quả thực là một kỳ tích. 
Vào thời điểm đó, Huawei là “doanh 
nghiệp tư nhân” duy nhất có thể nhận 
được tiền từ các ngân hàng chính sách 
như ngân hàng này. Thậm chí đến 
năm 2016, số tiền ngân hàng này cho 
Huawei vay đã lên tới 30 tỷ USD.

Luôn có một câu nói trong nội bộ 
Huawei rằng “tả Phi hữu Phương” - 
điều này ám chỉ hai người ra quyết 
định của Huawei - chủ tịch đương 
nhiệm Nhậm Chính Phi và nữ chủ tịch 
mới nghỉ hưu Tôn Á Phương. Theo báo 

cáo điều tra của Bộ Quốc phòng 
Hoa Kỳ đối với Quốc hội năm 

2008, hai người này có lai 
lịch rất đặc biệt.

Sau 14 năm làm việc 
tại bộ phận kỹ thuật 
quân đội của Trung 
Cộng, ông Nhậm nghỉ 

hưu với tư cách là cán bộ 
cấp trung đoàn và thành 

lập Huawei ở tuổi 43 vào 
năm 1987. Dựa vào thế lực 
của cha vợ là Mạnh Đông 

Ba, phó chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên, ông 
Nhậm đã giành được một thị trường 
khổng lồ cho các thiết bị chuyển 
mạch điện tử ở quân khu Tây Nam 
của Trung Cộng, đặt nền móng cho 
công ty trở thành một “đế quốc viễn 
thông”. Theo bản tin ngày 9/12/2018 
của tờ Sankei Shimbun (Tokyo Daily), 
trước kia khi còn trong quân đội của 
Trung Cộng, ông Nhậm được đào tạo 
thu thập thông tin tình báo, từng là 
kỹ sư thông tin trong quân đội.

Còn bà Tôn Á Phương, sau khi tốt 
nghiệp đại học, từng làm việc nhiều 
năm trong lĩnh vực truyền thông của 
Bộ An ninh Quốc gia Trung Cộng. 
Dưới sự sắp xếp của Bộ Công an, Tôn 
Á Phương gia nhập Huawei năm 1992, 
thực tế chịu trách nhiệm về nghiệp vụ 
kinh doanh với chính phủ và quân đội 
các nước. Các nhân viên từng làm việc 
ở công ty này tiết lộ, nội bộ của công 
ty này vận hành giống như cơ cấu của 
đặc vụ. Hoạt động kinh doanh, điều 
động nhân sự đều nghe theo lệnh 
của chính phủ Trung Cộng, và cung 
cấp cho quân đội Trung Cộng một đội 
quân chiến tranh mạng tinh nhuệ. 

Tháng 10/2011, một báo cáo điều 
tra công khai của CIA cho thấy, trong 3 

năm qua Huawei nhận được 228 triệu 
USD tiền tài trợ từ chính quyền Trung 
Cộng, để cung cấp đội ngũ tình báo 
giống như KGB (Cơ quan đặc vụ của 
Liên Xô cũ) cho Trung Cộng.

Lý do chủ yếu khiến Bộ Quốc 
phòng Hoa Kỳ và CIA điều tra chi tiết 
về công ty này là vì Huawei đã 5 lần cố 
gắng thâu tóm các công ty viễn thông 
quy mô lớn như 3 Leaf và bộ phận 
mạng của Motorola... nhưng bị phát 
hiện là đã hợp tác cực kỳ thân thiết 
với quân đội và bộ phận an ninh quốc 
gia Trung Cộng; ngay cả tất cả các 
hợp đồng thời đầu khởi nghiệp của 
Huawei đều đến từ các công ty có vốn 
Trung Quốc đặt ở Hồng Kông do quân 
đội kiểm soát; quân đội Trung Cộng 
đã cung cấp miễn phí cho công ty này 
các công nghệ quan trọng trong một 
thời gian dài, và họ đã ký một số dự án 
hợp tác dài hạn với quân đội.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bác bỏ 
các thương vụ thâu tóm sáp nhập này 
của Huawei.

Theo một báo cáo của Hội đồng 
Liên bang Hoa Kỳ năm 2012, Huawei 
có thể đã liên quan đến các hoạt động 
gián điệp đe dọa an ninh quốc gia của 
Hoa Kỳ. Trong báo cáo, phần liên quan 
tới ông Nhậm dài tới 52 trang. 

Những khách hàng đầu tiên của 
Huawei chủ yếu là các chính phủ, 
dựa vào việc giám sát người dân 
để phát triển
Cuối những năm 1990, thông tin tự do 
nổi lên trên Internet là mối đe dọa đối 
với sự cai trị của Trung Cộng. Đặc biệt 
sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp 
Pháp Luân Công năm 1999, phong tỏa 
thông tin sự thật về Pháp Luân Công đã 
trở thành nhu cầu hàng đầu của chính 
quyền Giang Trạch Dân. Do đó, Trung 
Cộng nhanh chóng phát triển xây dựng 
“Phòng hỏa Trường Thành” (Great 
Firewall) đầu những năm 2000, sau đó 
là “Công trình Kim Thuẫn”  (lá chắn 
vàng) do Bộ Công an chủ trì.

Chức năng chính của Bức Tường Lửa 
và Kim Thuẫn là giám sát và ngăn chặn 
thông tin trong và ngoài Trung Quốc. 

Tuy nhiên, dù là việc bố trí Tường 
Lửa hay Kim Thuẫn, Huawei – với tư 
cách là nhà sản xuất thiết bị viễn thông 
lớn do Trung Cộng kiểm soát – đã cung 
cấp hỗ trợ cho họ những thiết bị chính.

Có thể nói, công ty viễn thông phát 
triển thần tốc đứng thứ hai thế giới 
Huawei đã “trưởng thành”cùng với sự 
phát triển của Bức Tường Lửa và Dự 
án Lá chắn Vàng.

Ngày 18/12/2018, một bài báo trên 
tờ Financial Times tiết lộ, ông Nhậm 
có sự ủng hộ của Giang Trạch Dân. 
Năm 1994, ông ta có báo cáo với Giang 
Trạch Dân khi đó là lãnh đạo Trung 
Cộng và chủ tịch nước. Khi Huawei 
đang phát triển nhanh chóng, quân 
đội và an ninh quốc gia Trung Cộng 
đều do thế lực của Giang Trạch Dân và 
Tăng Khánh Hồng kiểm soát.

Huawei thực sự là một cơ cấu 
chính thức của Trung Cộng dưới lớp 
vỏ doanh nghiệp tư nhân, tham gia 
vào dự án giám sát toàn quốc của Bộ 
Công an Trung Cộng, đánh cắp thông 
tin tình báo hải ngoại, xuất khẩu giám 
sát mạng ra thế giới. 

Do đó, không phải vô cớ mà ngày 
nay, con đường bành trướng của Huawei 
đang phải đối mặt với sự sụp đổ.

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

Thanh Mai biên dịch

Mất nguồn cung cấp chip bán dẫn, con đường bành 
trướng của Huawei buộc phải kết thúc

Chủ tịch Huawei 
Nhậm Chính Phi 
(phải) dẫn nhà lãnh 
đạo Trung Cộng Tập 
Cận Bình đi thăm các 
văn phòng của công 
ty công nghệ này ở 
London, vào ngày 
21/10/2015.

Logo Huawei trên tòa nhà của công ty này tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 06/3/2019.
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Người nông dân chuẩn bị tiêm thuốc cúm heo cho một trong những con heo của mình tại một trang trại heo ở ngoại ô Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, 
phía tây nam Trung Quốc, hôm 1/8/2005.

Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã 
đến thăm một cuộc triển lãm 
ở Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 
70 năm Trung Quốc tham gia 
Chiến tranh Triều Tiên.

Một số quan chức chủ chốt 
như phó thủ tướng Trung Quốc 
Lưu Hạc, và Chánh án tòa án 
tối cao Trung Quốc Chu Cường 
cũng có mặt.

Cơ quan ngôn luận của 
Trung Cộng Tân Hoa Xã đưa 
tin rằng ông Tập đã ca ngợi sự 
tham gia của Trung Cộng để 
“bảo vệ hòa bình và chống lại sự 
xâm lược”, đồng thời đã tuyên 
bố rằng quân đội Trung Quốc 
“đã giành được một chiến thắng 
vĩ đại”.

Ông Tập tuyên bố rằng Hoa 
Kỳ xâm lược Bắc Hàn trước, và 
quân đội Trung Cộng đã hy sinh 
bản thân để chống lại sự xâm 
lược của Hoa Kỳ.

Trung Cộng gọi Chiến tranh 
Triều Tiên là “Cuộc chiến Chống 
lại sự xâm lược của Hoa Kỳ và 
Viện trợ Triều Tiên.”

Tân Hoa Xã đưa tin ông Tập 
nói rằng, “Tinh thần vĩ đại được 
rèn luyện trong cuộc chiến 
tranh này… sẽ khích lệ nhân 
dân Trung Quốc và đất nước 
Trung Quốc vượt qua mọi khó 
khăn và trở ngại, cũng như đánh 
bại mọi kẻ thù hùng mạnh.”

Ông Tập không đề cập cụ thể 
những căng thẳng leo thang 
gần đây với Hoa Kỳ. 

Tuyên truyền về Chiến 
tranh Triều Tiên
Phiên bản lịch sử của Trung 
Cộng là Hoa Kỳ hỗ trợ Hàn Quốc 
xâm lược Bắc Hàn; vì thế đã 
buộc Trung Cộng phải gửi quân 
đội của mình để hỗ trợ Bắc Hàn.

Trên thực tế, xung đột bùng 
nổ khi các lực lượng Bình 
Nhưỡng bất ngờ tấn công Hàn 
Quốc vào tháng 6/1950. Nhiều 
tuần sau đó, Liên Hiệp Quốc  
đã tham chiến theo phe Hàn 
Quốc cùng với binh lính từ 21 
quốc gia.

Quân đội Trung Quốc sau 
đó đã viện trợ cho quân đội Bắc 
Hàn. Liên Hiệp Quốc đã thông 

qua nghị quyết 498 vào ngày 
1/2/1951 để thúc giục Trung 
Cộng chấm dứt các hành động 
thù địch và rút khỏi bán đảo 
này, nhưng không có kết quả.

Cuộc chiến kết thúc trong bế 
tắc, với việc Trung Quốc và Bắc 
Hàn ký hiệp định đình chiến 
với Hoa Kỳ vào tháng 7/1953.

Trong những năm gần đây, 
khi căng thẳng gia tăng với 
Hoa Kỳ, Trung Cộng đã tuyên 
truyền rầm rộ về cuộc Chiến 
tranh Triều Tiên, chẳng hạn 
như định kỳ yêu cầu tất cả các 
kênh truyền hình phát sóng 
các bộ phim và các chương 
trình truyền hình có chủ đề 
chiến tranh, nhằm khơi dậy 
“tình cảm” chống Hoa Kỳ của 
người Trung Quốc.

Ngày 1/10 năm nay (ngày kỷ 
niệm thành lập Trung Cộng), 
tại buổi dạ tiệc, kênh truyền 
thông của Trung Cộng CCTV 
đã cho ca sĩ Đài Loan Ouyang 
Nana hát bài hát tuyên truyền, 
“Quê Hương Tôi”.

Đây là bài hát chủ đề của một 
bộ phim tuyên truyền chống 
Hoa Kỳ nổi tiếng năm 1956 
về Chiến tranh Triều Tiên, có 
tựa đề là “Trận chiến trên núi 
Shangganling”.

Nhà bình luận các sự vụ 
Trung Quốc tại San Francisco, 
ông Jiang Feng, đã bình luận 
trên chương trình trò chuyện 
trực tuyến của ông rằng Trung 
Cộng thực hiện hành động này 

để tạo cảm tưởng rằng người 
Đài Loan muốn thống nhất với 
Trung Quốc đại lục và cùng với 
Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ.

Trung Cộng coi Đài Loan là 
một phần lãnh thổ của nó, bất 
chấp thực tế quốc đảo này là 
một quốc gia tự chủ, với chính 
phủ được bầu cử dân chủ, có 
quân đội và tiền tệ riêng biệt. 
Bắc Kinh đã và đang tuyên bố sẽ 
đưa hòn đảo tự trị này về dưới 
quyền kiểm soát của mình.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ là nước 
cung cấp vũ khí cho Đài Loan 
để tự vệ.

Bài hát này là nguồn gốc của 
cuộc tranh cãi hồi tháng 1/2011, 
khi nghệ sĩ piano Trung Quốc 
Lang Lang chơi giai điệu của 
bài hát trong một bữa tiệc tối 
cấp nhà nước tại Tòa Bạch Ốc 
với Tổng thống Hoa Kỳ Obama 
và lãnh đạo Trung Cộng khi đó 
là ông Hồ Cẩm Đào.

Đấu đá bè phái
Việc ông Vương Kỳ Sơn tham 
gia cùng ông Tập trong chuyến 
công du đã được giới truyền 
thông hải ngoại chú ý. Ông 
Vương trước đây là cánh tay 
phải của ông Tập, trợ giúp ông 

Tập hạ bệ nhiều kẻ thù chính trị 
thông qua việc thực hiện chiến 
dịch chống tham nhũng.

Nhưng sau khi ông Vương 
mất các chức vụ chủ chốt trong 
Đảng Cộng sản cách đây 5 năm, 
quan hệ giữa hai người dường 
như đã nguội lạnh. Vị trí phó 
chủ tịch hiện tại của ông hầu 
như chỉ có tính hình thức.

Đảng này gần đây đã cách 
chức cựu trợ lý thân cận của 
ông Vương là ông Đổng Hoành 
hôm 2/10; bạn thân của ông 
Vương, nhà tài phiệt Trung 
Quốc và là thái tử đảng Nhậm 
Chí Cường cũng đã bị kết án 18 
năm tù hôm 22/9; và cấp dưới 
lâu năm của ông Vương, cựu Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu 
Lương, cũng bị cách chức hồi 
tháng 2 năm nay.

Trong các bức ảnh do Tân 
Hoa Xã công bố hôm 19/10 về 
chuyến công du, ông Vương 
đang né tránh ông Tập và nhìn 
về hướng ngược lại với hầu hết 
các quan chức khác có mặt - 
càng làm tăng thêm suy đoán 
rằng mối quan hệ của hai người 
đã trở nên xấu đi.

 
Thanh Bùi biên dịch
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Ông Tập khơi gợi việc chống Hoa Kỳ khi thăm 
triển lãm chiến tranh Triều Tiên

Tiếp theo từ trang 1

Người dân Trung Quốc nhìn bản đồ bán đảo Triều Tiên tại Bảo tàng Kỷ niệm Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc ở Thượng Hải, hôm 17/6/2020.

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Lý Khắc Cường hát quốc ca tại buổi lễ kỷ 
niệm 70 năm Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên, vào ngày 23/10/2020 tại Đại lễ đường 
Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 

KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

Ông Tập tuyên bố 
rằng Hoa Kỳ xâm 

lược Bắc Hàn trước, 
và quân đội Trung 

Cộng đã hy sinh bản 
thân để chống lại
sự xâm lược của

Hoa Kỳ.
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Trung Cộng đã lập ra một cơ 
quan chính phủ nghe có vẻ vô hại 
nhưng thực ra là đang giám sát 
người dân và đóng vai trò trong 
việc đàn áp các nhóm tôn giáo.

Cơ quan này được gọi là 
“trung tâm quản lý toàn diện” 
và các quan chức điều hành 
các chi nhánh của trung tâm 
này được gọi là “quản trị viên 
mạng lưới”. Trong những 
tháng gần đây, hệ thống này 
được Trung Cộng tung hô về 
những “thành tích” trong việc 
ngăn chặn sự lây lan của virus 
Trung Cộng, thường được gọi 
là virus corona mới.

The Epoch Times đã thu 
được nhiều tài liệu chính phủ bị 
rò rỉ, cho thấy Bắc Kinh đã  dành 
ngân sách khổng lồ để thành lập 
và vận hành các trung tâm này. 
Theo các tài liệu, mục đích cuối 
cùng là áp đặt một sự khống chế 
chặt chẽ lên toàn xã hội.

 
Sự chuyển đổi
Phiên bản đầu tiên của “các 
quản trị viên mạng lưới” xuất 
hiện vào đầu những năm 2000. 
Trung Cộng coi họ là “hệ thống 
kiểm soát dân sự trên nền tảng 
cộng đồng”, với các thành phố 
và thị trấn được chia thành 
các tiểu khu nhỏ hơn gọi là 
“mắt lưới”.

Theo một thông báo của chính 
quyền địa phương, nhiệm vụ 
của một quản trị viên mạng lưới 
là “người quảng bá đường lối và 
chính sách của đảng cộng sản”.

Thượng Hải là một trong 
những thành phố đầu tiên của 
Trung Quốc áp dụng hệ thống 
này. Năm 2003, chính quyền 
thành phố đã công bố kế hoạch 
phát triển 20 năm, trong đó cho 
biết, “hệ thống quản lý mạng 
lưới” sẽ được dùng để phân 
chia các nguồn lực của thành 
phố, chẳng hạn như các dịch 
vụ công cộng và các vùng cây 
xanh công cộng.

 Năm 2008, các quan chức 
Thượng Hải đã quảng bá về 
thành công của hệ thống trong 
việc khắc phục các vấn đề đô 
thị, ví dụ như dọn rác hiệu quả 
ở các khu vực công cộng, vì một 
quản trị viên mạng lưới sẽ phụ 
trách tuần tra khoảng 10 mắt 
lưới, phạm vị một mắt lưới có 
kích thước khoảng 10,000 mét 
vuông (107,600 feet vuông).

Điều này trở nên quan trọng 
về mặt chính trị vào tháng 
4/2015, khi Văn phòng Trung 
ương Trung Cộng và Quốc vụ 
viện Trung Quốc (cơ quan nhà 
nước cao nhất của Trung Cộng 
có chức năng như một nội các 
chính phủ) ban hành một tài liệu 
về việc xây dựng một hệ thống có 
thể “thắt chặt an ninh công cộng 
trong xã hội”. Bằng cách kết hợp 
các mạng lưới này và các văn 
phòng cảnh sát, những “trung 
tâm quản lý toàn diện” mới này 
sẽ giám sát công dân.

Khi Trung Cộng triển khai Dự 
án Tuyết rực rỡ (Project Dazzling 
Snow) vào năm 2016 nhằm phủ 
kín vùng nông thôn bằng hệ 
thống camera an ninh tiên tiến, 
các trung tâm này trở thành chốt 
chỉ huy để thực hiện giám sát 
bằng trí tuệ nhân tạo. Mạng lưới 
cấp tương đương đô thị của dự án 

này được gọi là Skynet.
Hai dự án trên cùng với Dự 

án Giáp vàng (Golden Shield), 
một cơ sở hạ tầng kiểm duyệt 
và giám sát trực tuyến rộng lớn 
bao gồm “Đại Tường lửa” (Great 
Firewall) khét tiếng, đã trở 
thành công cụ độc tài, chuyên 
chế của Bắc Kinh nhằm biến đất 
nước này thành một quốc gia bị 
giám sát bởi công nghệ cao.

Giám sát
Hệ thống mạng lưới là một cách 
để Trung Cộng theo dõi các 
hoạt động của cư dân và đảm 
bảo họ không có ý kiến bất đồng 
với đảng.

Theo một tài liệu rò rỉ đề 
ngày 15/5/2016, chính quyền 
thành phố Đại Liên đã đề ra các 
bước để xây dựng các trung tâm 
quản lý này bao gồm việc: mở 
rộng phạm vi tiếp cận “sâu hơn 
vào các gia đình” và có thể “tích 
cực giám sát trật tự xã hội”.

Quản trị viên mạng lưới phải 
tuần tra các đường phố chính, 
tòa nhà và các địa điểm công 
cộng ít nhất hai lần mỗi ngày. 
Tài liệu nêu rõ, họ phải luôn 
nắm bắt được “ý kiến dư luận” 
và “kịp thời phát hiện bất kỳ rủi 
ro an ninh và các yếu tố bất ổn 
trong mạng lưới của họ.”

Trong một tài liệu bị rò rỉ 
khác từ Đại Liên, chính quyền 
thành phố này cho biết họ sẽ 
dành gần 500 triệu nhân dân tệ 
(khoảng 73 triệu USD) để thiết 
lập 32,000 “chốt giám sát an 
toàn công cộng” mới.

The Epoch Times cũng có 
được một số tài liệu chính phủ 
bị rò rỉ cho thấy quy mô khổng 
lồ của hệ thống này.

Tại thành phố Đại Khánh với 
dân số 2.7 triệu người vào cuối 
năm 2019, có một “trung tâm 
quản lý toàn diện” cấp thành 
phố, 10 trung tâm cấp quận, 138 
trung tâm cấp thị trấn và 770 

trung tâm cấp thôn. 
Tài liệu bị rò rỉ cho biết, 770 

trung tâm cấp thôn phụ trách 
6,690 lưới và có 7,404 quản trị 
viên lưới.

 Một tài liệu bị rò rỉ khác 
cho thấy Mẫu Đơn Giang, một 
thành phố có khoảng 2.6 triệu 
dân tính đến cuối năm ngoái, 
được chia thành 4,124 lưới, 
với tổng số 1,027 trung tâm cấp 
thôn và 4,282 quản trị viên lưới.

Năm nay, Trung Cộng đã 
dựa vào các trung tâm này và 
các quản trị viên lưới để giám 
sát công dân và thực thi các quy 
tắc kiểm dịch. Vào ngày 3/2, 
chính quyền tỉnh Quảng Đông 
đã tổ chức một cuộc họp báo để 
kêu gọi các “trung tâm quản lý 
toàn diện” địa phương đóng vai 
trò quan trọng trong việc ngăn 
chặn sự lây lan của virus.

 
Bức hại
Tuy nhiên, các trung tâm và 
quản trị viên đã bí mật thực 
hiện các nhiệm vụ vi phạm 
nhân quyền nghiêm trọng.

Ví dụ, Minghui.org, một 
trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ 
đưa tin về cuộc bức hại Pháp 
Luân Công của Trung Cộng 
cho biết, hồi tháng 5/2019, một 
trung tâm quản lý ở Vũ Xương, 
một quận ở thành phố Vũ Hán, 
phải chịu trách nhiệm cho việc 
đã đẩy một học viên Pháp Luân 
Công địa phương là cô Hà Tiểu 
Linh vào một trung tâm tẩy não. 
Mười ngày trước đó, cô đã bị 
cảnh sát địa phương bắt giữ vì 
đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được 
gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là 
môn tu luyện tâm linh cổ xưa 
gồm các bài công pháp thiền 
định. Vào những năm 1990, khi 
môn tu luyện này rất phổ biến 
ở Trung Quốc, thì đến tháng 
7/1999, những học viên Pháp 
Luân Công đã trở thành mục 
tiêu của cuộc bức hại trên toàn 
Trung Quốc.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 
9, trang web Minghui.org đưa 
tin rằng, một quản trị viên lưới 
họ Dương đã quấy rối một học 
viên Pháp Luân Công là anh 
Trương Chánh Hữu tại nhà của 
anh ở huyện Hội Lý, tỉnh Tứ 
Xuyên.

Bitter Winter, một tạp chí 
trực tuyến chuyên đề cập đến 
cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung 
Quốc, đưa tin hồi tháng 1/2019 
rằng, chính quyền địa phương 
ở Lạp Tát (Lhasa), thủ phủ của 
vùng Tây Tạng, đã đe dọa các 
Phật tử Tây Tạng phải từ bỏ tôn 
giáo của họ nếu họ muốn tiếp 
tục nhận trợ cấp sinh hoạt của 
chính phủ.

Để bảo đảm tuân thủ, Bitter 
Winter trích dẫn các nguồn tin 
giấu tên cho biết, chính quyền 
thành phố đã chỉ định các quản 
trị viên lưới giám sát người Tây 
Tạng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Hồi tháng 9/2019, Bitter 
Winter cũng công bố một báo 
cáo dựa trên các cuộc phỏng 
vấn với một số quản trị viên giấu 
tên. Một quản trị viên ở tỉnh Sơn 
Đông cho biết công việc của ông 
bao gồm giám sát những người 
bất đồng ý kiến, những người 
mới ra tù và các nhóm tôn giáo 
thiểu số, bao gồm cả những học 
viên Pháp Luân Công.

Các quản trị viên lưới đã 
được chính phủ cấp cho điện 
thoại thông minh đặc biệt để 
báo cáo về những gì họ biết. 
Theo Bitter Winter, tại một số 
khu vực của tỉnh Phúc Kiến, các 
quản trị viên lưới được khen 
thưởng vì đã báo cáo về những 
người bất đồng ý kiến. Họ sẽ 
được thưởng 1,000 nhân dân 
tệ (khoảng 140 USD) cho mỗi 
người bất đồng ý kiến bị phát 
hiện và giam giữ.

 
Từ Huệ biên dịch

ZHU YING 

Theo số liệu của Cục quản lý 
ngoại hối Trung Quốc, tính đến 
cuối tháng 9 năm 2020, quỹ dự 
trữ ngoại hối (foreign exchange 
reserves) của Trung Quốc đạt 
3,142 tỷ USD. 

Trong bối cảnh quan hệ Hoa 
Kỳ–Trung Quốc ngày càng trở 
nên căng thẳng, nền kinh tế 
Trung Cộng chủ yếu dựa vào 
nhập cảng các loại hàng hóa 
như dầu mỏ, thực phẩm và 
chip,... trong khi việc xuất cảng 
hàng hóa sang Hoa Kỳ đang 
đứng trước khó khăn khiến 
cho việc cân đối thu chi ngoại 
tệ gặp nhiều biến động. Ngày 
11/10, một bài viết cảnh báo về 
sự thiếu hụt dự trữ ngoại tệ đã 
xuất hiện trên Internet trong 
Trung Quốc, với tiêu đề: “Dự trữ 
ngoại hối của quốc gia còn bao 
nhiêu?”. Thực tế là tình trạng 
dự trữ ngoại hối chân thực của 
Trung Cộng thường gây nhầm 
lẫn và không dễ nắm bắt.

Từ tài sản tài chính gia 
đình nhìn nhận dự trữ 
ngoại hối quốc gia
Để xem xét tài sản ròng (net 
assets) của một gia đình thực sự 
có bao nhiêu, người ta sẽ mang 
tổng giá trị tài sản (total assets) 
có được trừ đi các khoản đi vay 
(vay từ ngân hàng hay bạn bè…), 
và trừ đi khoản tiền người khác 
nợ mình mà không đòi lại được. 
Qua đó biết được tài sản thực sự 
thuộc về gia là bao nhiêu. Trong 

mỗi gia đình, hàng tháng đều có 
khoản thu và chi; nếu thu nhiều 
hơn chi thì tài sản gia đình sẽ 
tăng, ngược lại sẽ giảm.  

Dự trữ ngoại hối (foreign 
exchange reserves) của một 
quốc gia gồm có tiền mặt 
(thường là đồng US dollar và các 
đồng tiền có thể tự do chuyển 
đổi như Euro, Yên, Bảng Anh) 
và các tài sản tương đương tiền 
bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi 
(vàng và trái phiếu chính phủ). 
Dự trữ ngoại hối sẽ được sử 
dụng để tài trợ cho hoạt động 
nhập khẩu của quốc gia và các 
nhu cầu chi tiêu bằng ngoại tệ 
khác. Hàng tháng, nếu dòng 
thu bằng ngoại tệ nhiều hơn chi 
thì dự trữ ngoại hối sẽ tăng và 
ngược lại sẽ giảm và thậm chí 
còn phải dùng đến nguồn dự trữ 
ngoại hối để bù đắp thiếu hụt.  

Mỗi năm, Trung Cộng cần 
nhập cảng dầu, ngũ cốc, chip và 
những linh kiện lắp ráp khác để 
duy trì hoạt động của nền kinh tế. 
Lượng lương thực nhập cảng năm 
2019 là 42 tỷ USD, dầu là 241.3 tỷ 
USD, và nhập cảng chip là 305.5 
tỷ USD; tổng cộng là 588.8 tỷ 
USD. Ngoài việc cần dùng ngoại 
tệ để nhập cảng, còn có các khoản 
chi tiêu phi thương mại cho nước 
ngoài như hàng không dân dụng, 
hàng hải, bảo hiểm quốc tế, ... 
cộng thêm lượng ngoại tệ cho 
những người xuất cảnh cần dùng 
(khách du lịch, du học sinh); các 
khoản chi tiêu này mỗi năm cần 
hơn 100 tỷ USD. 

Ngoại tệ thu vào thường ngày 

của Trung Cộng chủ yếu dựa vào 
xuất cảng. Trong mười năm đầu 
của thế kỷ này, xuất cảng tăng 
trưởng ở mức kỷ lục với tốc độ 
tăng bình quân mỗi năm là 25%; 
nguồn thu nhập ngoại tệ không 
ngừng chảy vào, nhưng xuất 
cảng trong 9 đầu năm nay chỉ 
tăng 2%. Nghĩa là so với thu chi 
trước đây thì hầu như thu vào 
không tăng, trong khi chi ra thì 
vẫn đều như vậy. Trước đây, mỗi 
năm Trung Cộng kiếm được 300 
tỷ USD đến 400 tỷ USD thu ròng 
thông qua thương mại với Hoa 
Kỳ; với các quốc gia EU là 164 tỷ 
Euro (năm 2019), các nước khác 
so sánh chung thì tạm xem thu 
chi là bằng nhau; do đó điều 
then chốt để tăng nguồn dự trữ 
ngoại hối là thặng dư thương 
mại với Hoa Kỳ. 

Diện mạo của dự trữ ngoại 
hối [của Trung Cộng]
Nhìn bề mặt, Trung Cộng có 
khoản dự trữ ngoại hối khổng 
lồ 3,142.6 tỷ USD vào cuối tháng 
9 năm nay. Thực tế Trung Cộng 
cũng đang gánh trên vai khoản 
nợ ngoại tệ  khổng lồ. Nợ nước 
ngoài của Trung Quốc bao gồm 
các khoản vay từ các chính phủ, 
ngân hàng, và công ty nước 
ngoài. Theo số liệu của Cục 
quản lý ngoại hối [Trung Cộng], 
tới cuối tháng 9/2020, số nợ 
nước ngoài là 2,032.5 tỷ USD, 
trong đó 60% là các khoản nợ 
ngắn hạn từ một đến hai năm, sẽ 
đến kỳ hạn phải hoàn lại. Trong 
đó, nợ nước ngoài bằng ngoại tệ 

mạnh là 1,349.8 tỷ USD, chiếm 
66%; khoản này nhất định phải  
trả bằng ngoại tệ. 

Ngoài ra, Trung Cộng nợ 
ngoại tệ “ngầm” đối với các công 
ty có vốn đầu tư nước ngoài tại 
Trung Quốc. Các doanh nghiệp 
nước ngoài đều phải chuyển đổi 
vốn đầu tư thành nhân dân tệ để 
đầu tư tại Trung Quốc. Phần lớn 
các khoản này được Ngân hàng 
Trung ương Trung Cộng mua, 
tương đương với lấy toàn bộ 
ngoại tệ đầu tư nước ngoài cho 
vào dự trữ ngoại hối của mình. 
Một khi các doanh nghiệp này 
muốn chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài hoặc rút vốn, Trung Cộng 
không thể không chuyển ngoại 
tệ cho họ. Hiện tại, đầu tư nước 
ngoài đạt lũy kế tới 700 tỷ USD. 
Rủi ro chiến tranh lạnh Hoa Kỳ–
Trung Quốc  gia tăng sẽ khiến 
các doanh nghiệp nước ngoài 
tại Trung Quốc sẽ rút một phần 
hoặc toàn bộ vốn đầu tư. Theo 
ước tính, nếu mức rút vốn thấp 
nhất của các công ty nước ngoài 
là 30%, thì ít nhất sẽ phải dùng 
tới 200 tỷ USD, và có khả năng 

sẽ tăng lên. 

Đầu tư ra nước ngoài, mập 
mờ thông tin
Tổng mức đầu tư của Trung 
Cộng ra nước ngoài đã đạt tới 
2.2 nghìn tỷ USD. Điều bí ẩn là ở 
chỗ, trong số tiền đầu tư ra nước 
ngoài này, phần lớn dùng đồng 
Nhân dân tệ, nhưng trên thống 
kê thì đổi thành USD. 

Trung Cộng không công bố 
tỉ lệ đầu tư bằng Nhân dân tệ 
trong đầu tư nước ngoài, nhưng 
theo Báo cáo đầu tư phát triển 
nước ngoài của Trung Cộng 
năm 2019 do Bộ Công thương 
Trung Cộng công bố, đến cuối 
năm 2018, tổng mức đầu tư 
dự án “Một vành đai, Một con 
đường” đạt mức 98.6 tỷ USD; 
tổng cộng số tiền đầu tư vào Phi 
Châu đạt 46.1 tỷ USD; đầu tư vào 
Hồng Kông đạt 1,100 tỷ USD; 
tổng ba bộ phận này chiếm 
43% đầu tư nước ngoài. Phần 
lớn những khoản đầu tư này là 
bằng đồng Nhân dân tệ do máy 
móc, thiết bị, nhân công đều bắt 
buộc phải sử dụng của Trung 

Ngày 18/3/2020, quan chức cao cấp Ngân hàng nhân dân Trung Quốc bày tỏ lo ngại nguy cơ “Tê giác 
xám” (Trung Quốc lần đầu dùng cụm từ “tê giác xám” hồi năm 2017 để mô tả các rủi ro hệ thống có 
thể dự báo trước) đang tăng lên.

Trung Cộng nhân danh quản lý
đô thị thắt chặt giám sát công dân

GREG BAKER/AFP VIA GETTY IMAGES

Dự trữ ngoại hối của Trung Cộng 
đang dần thu hẹp

JOHANNES EISELE/AFP/GETTY IMAGES

Cộng. Phần còn lại trong tổng đầu 
tư ra nước ngoài của Trung Cộng có 
thể là bao gồm cả ngoại tệ mạnh và 
nhân dân tệ, con số này không được 
công bố nhưng rõ ràng là không 
thể phủ định việc họ phải sử dụng 
đến nguồn dự trữ ngoại hối. Trong 
tương lai, khi Trung Cộng tiếp tục 
giải ngân cho hoạt động đầu tư cho 
nước ngoài, trong bối cảnh nguồn 
thu ngoại tệ đang suy giảm thì áp 
lực tạo thêm cho dự trữ ngoại hối 
quốc gia là không tránh khỏi.

Xu hướng thu hẹp nguồn dự 
trữ ngoại hối là rõ ràng
Để duy trì việc chi trả ngoại hối cần 
thiết cho nhập khẩu, Trung Cộng 
có thể bán tháo trái phiếu của Hoa 
Kỳ và theo thông tin ngày 20/9 của 
kênh tuyên truyền của Trung Cộng 
dwnews.com, tháng 7/2020 Trung 
Cộng đã bắt đầu bán 107 tỷ USD trái 
phiếu Hoa Kỳ. Theo dự đoán của 
các chuyên gia, tương lai sẽ còn bán 
hơn 200 tỷ USD, quy mô nắm giữ sẽ 
dần giảm xuống mức 800 tỷ USD.

Thặng dư thương mại của Trung 
Cộng có thể đem lại bao nhiêu 
ngoại tệ? Trong ba quý đầu năm 
nay, xuất cảng sang Hoa Kỳ là 327 tỷ 
USD, tăng 1.8% so với cùng kỳ năm 
ngoái, nhập cảng từ Hoa Kỳ là 96.1 
tỷ USD, tăng 2.8%. Thặng dư thương 
mại đối với Hoa Kỳ là 230.9 tỷ USD. 
Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa 
Kỳ năm nay, khả năng tái đắc cử 
của tổng thống Trump ngày càng 
cao, vụ rò rỉ máy tính của gia đình 
Joe Biden càng làm giảm số phiếu 
bầu cho phe Dân Chủ. Qua năm tới, 
ông Trump có thể sẽ tăng thuế nhập 
cảng với Trung Cộng; như vậy sẽ 
tiến thêm một bước làm giảm thặng 
dư thương mại của Trung Cộng với 
Hoa Kỳ, khiến dự trữ ngoại hối của 
Trung Cộng càng thu hẹp hơn.

Thanh Mai biên dịch

The Epoch 
Times đã thu 
được nhiều tài 
liệu chính phủ 
bị rò rỉ, cho 
thấy Bắc Kinh 
đã  dành ngân 
sách khổng lồ 
để thành lập và 
vận hành các 
trung tâm này. 
Theo các tài liệu, 
mục đích cuối 
cùng là áp đặt 
một sự khống 
chế chặt chẽ lên 
toàn xã hội.

Camera an ninh tại 
quảng trường Thiên 
An Môn trước phiên 
họp toàn thể thứ ba 
của kỳ họp thứ nhất 

Đại hội đại biểu nhân 
dân toàn quốc lần 

thứ 13 (NPC) tại Đại 
lễ đường Nhân dân ở 

Bắc Kinh, Trung Quốc, 
vào ngày 11/3/2018 .

Một công nhân lắp camera 
an ninh bên ngoài tòa nhà 
Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh 
vào ngày 08/4/2019.
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Một loạt tài liệu nội bộ thuộc các 
cơ quan kiểm duyệt của Trung 
Cộng đã tiết lộ cách thức họ sử 
dụng những “dư luận viên” trên 
mạng internet trong thời điểm 
có thông tin xấu với mục đích 
dẫn dắt và thao túng luận.

Hồ sơ thu thập được từ Cơ 
quan quản lý không gian mạng 
thành phố Lạc Dương - Trung 
Quốc (cơ quan kiểm duyệt 
internet của Trung Cộng), cho 
thấy nhà cầm quyền đã thuê 
những dư luận viên trực tuyến 
viết các bài ca ngợi chính 
quyền và đăng lên mạng xã hội. 
The Epoch Times có được các 
tài liệu rò rỉ này từ một nguồn 
đáng tin cậy.

Những dư luận viên này được 
trả 11 Nhân dân tệ (khoảng 1.62 
USD) cho mỗi bình luận mà họ 
đăng trên mạng.

 
Thao túng dư luận
Lạc Dương là thành phố thuộc 
tỉnh Hà Nam ở miền trung 
Trung Quốc.

Vào giữa tháng 2/2019 đã 
xảy ra một vụ bê bối về an toàn 

thực phẩm xung quanh công 
ty Sanquan Food có trụ sở tại 
Hà Nam. Sản phẩm há cảo của 
thương hiệu này bị phát hiện có 
dấu vết của loại virus gây bệnh 
dịch tả heo Phi Châu (ASF).

ASF bùng phát lần đầu tiên 
trong quần thể heo của Trung 
Quốc hồi tháng 8/2018 và nhanh 
chóng lan rộng khắp nước này. 
ASF khiến heo chết, nhưng chưa 
rõ các ảnh hưởng đến người. Gia 
súc thường bị tiêu hủy để ngăn 
chặn dịch bệnh lây lan.

Thông tin về những chiếc há 
cảo bị nhiễm độc nhanh chóng 
lan truyền trên các mạng xã hội 
Trung Quốc, buộc chính quyền 
phải công khai thừa nhận vụ việc.

Hôm 16/2/2019, tất cả các cửa 
hàng tạp hóa trực tuyến và bán 
hàng trực tiếp ở Trung Quốc đã 
đưa sản phẩm há cảo Sanquan 
ra khỏi quầy hàng của họ.

Cơ quan quản lý không gian 
mạng Lạc Dương đã thông báo 
với chính quyền thành phố về 
việc thuê những dư luận viên 
trên mạng nhằm cố gắng thao 
túng dư luận sau vụ bê bối thực 
phẩm của công ty Sanquan.

Một dư luận viên có biệt danh 

trên mạng là “Qingqi Suoyou” đã 
đăng bình luận: “Kể từ khi bùng 
phát dịch ASF đầu tiên [trên 
thế giới] khoảng một trăm năm 
trước đây, không có người nào 
bị nhiễm virus ASF hết. Vì vậy, 
virus ASF sẽ không ảnh hưởng 
đến các sản phẩm thịt heo. Quý 
vị có thể ăn thịt và các sản phẩm 
liên quan.”

Một dư luận viên được thuê 
khác có tên “Ruguo” viết: “Virus 
ASF sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao. 
Quý vị có thể ăn [há cảo] bằng 
cách nấu chín hoàn toàn.”

Những dư luận viên khác 
thì cố gắng biến tin thật thành 
tin đồn. Một dư luận viên được 
thuê có nickname là “Qinghe” 
bình luận: “Đừng tin vào 
những tin đồn và đừng lan 
truyền những tin đồn. Tất cả 
các doanh nghiệp lớn đều có 
thể truy ra nguồn gốc nguyên 
liệu mà họ đã sử dụng.”

Một số người cố gắng sử dụng 
cơ hội này để ca ngợi chính phủ.

Dư luận viên có biệt danh là 
“Kantaiyang” đã đăng: “Nước ta 
luôn coi an toàn thực phẩm là 
điều rất quan trọng. Tôi tin rằng 
chính phủ sẽ cho người dân 

một câu trả lời [về nguồn gốc 
của virus].”

Người có nickname là “Hai’ai” 
đã đăng: “Chúng ta không thể 
nghi ngờ gì về việc Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm 
Trung Quốc và công ty Sanquan 
Food đã chủ động khi đối diện 
với vấn đề này. Điều quan trọng 
nhất là giải quyết vấn đề. Chúng 
ta không nên thắc mắc mọi thứ 
và nên im lặng chờ đợi.”

Cho đến nay, chính quyền 
địa phương và công ty Sanquan 
Food vẫn chưa giải thích được 
bằng cách nào mà virus lại xuất 
hiện trong các sản phẩm thực 
phẩm trên. Vài tuần sau khi vụ bê 
bối xuất hiện lần đầu tiên, công ty 
Sanquan bắt đầu lặng lẽ bán lại 
sản phẩm há cảo của mình.

Những người được thuê cũng 
xóa các bài đăng trên mạng xã 
hội không phù hợp với nội dung 
của các bài viết chính thức — nói 
rằng chính quyền địa phương và 
công ty Sanquan đã làm rất tốt 
trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

 
Kiểm duyệt các bài đăng
Một bộ tài liệu ngày 15/8/2016 
cho biết, Cơ quan Quản lý Không 
gian mạng Lạc Dương đã thông 
báo với chính quyền thành phố 
về “thành tích” của mình.

Cơ quan này giải thích rằng 
họ đã phân loại các trang web và 
các nền tảng trực tuyến mà họ 
đang theo dõi thành các nhóm: 

“kiểm duyệt thủ công”, “kiểm 
duyệt tự động”, và “kiểm duyệt 
thủ công kết hợp tự động”.

Trong mục đầu tiên, những 
người kiểm duyệt internet sẽ 
rà soát thủ công tất cả các bài 
đăng trên các nền tảng và trang 
web lớn và hoạt động tương đối 
tích cực.

Kiểm duyệt “tự động” sẽ 
dành cho các trang web quy 
mô nhỏ và các nền tảng truyền 
thông xã hội hoạt động kém tích 
cực hơn, chẳng hạn như Nghi 
Dương Online, một nền tảng 
dành cho những người sống ở 
huyện Nghi Dương thuộc thành 
phố Lạc Dương. Cơ quan quản 
lý sẽ dùng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo (AI) để lọc và giám sát 
các bài đăng.

Đối với các trang web và nền 
tảng truyền thông xã hội quy mô 
vừa, họ sẽ kiểm duyệt kết hợp 
giữa “thủ công và tự động” như 
sau: các bài đăng chủ yếu được 
lọc bằng công nghệ AI, nhưng 
những người kiểm duyệt được 
thuê sẽ giám sát các bài đăng để 
đảm bảo không có “thông tin bất 
lợi” nào được công bố.

Tài liệu cho biết, những 
người được thuê để kiểm duyệt 
phải làm việc suốt ngày đêm, 
đồng thời họ phải duy trì một 
kho dữ liệu chứa các bài đăng bị 
kiểm duyệt.

 
Từ Huệ biên dịch

Trung Cộng trả tiền cho “dư luận viên” để dẫn dắt 
thông tin về việc bùng phát dịch tả heo 

NICOLAS ASFOURI/AFP VIA GETTY IMAGES

Những người 
nông dân đang 
chăm sóc đàn 
lợn của họ tại 
một trang trại 
lợn ở ngoại ô 
Bắc Kinh, ngày 
05/6/2017. 

Danh sách các trang 
web và nền tảng trực 
tuyến do Cơ quan 
Quản lý Không gian 
mạng Lạc Dương 
giám sát. Danh sách 
này cũng chứa thông 
tin về số người kiểm 
duyệt internet đang 
thực hiện nhiệm vụ 
và các loại hình giám 
sát (thủ công, tự động 
hoặc cả hai) cần thực 
hiện. Thông tin cá 
nhân đã được sửa đổi.
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Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike 
Pompeo đã bay tới Ấn Độ hôm 
26/10 để tăng cường quan hệ 
chiến lược với quốc gia hiện 
đang gặp bế tắc quân sự với 
Trung Quốc, trong nỗ lực mới 
nhất của Hoa Thịnh Đốn nhằm 
đẩy mạnh quan hệ với các đồng 
minh chống lại Bắc Kinh.

Là một phần trong kế hoạch 
đẩy lùi sự ảnh hưởng ngày càng 
tăng về kinh tế và quân sự của 
Trung Cộng trong khu vực, ông 
Pompeo cũng sẽ đến Sri Lanka 
và Maldives, hai quốc gia Ấn 
Độ Dương đang vật lộn với núi 
nợ vay từ Trung Quốc để chi trả 
cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Chuyến công du của ông 
Pompeo, diễn ra vào tuần 
cuối cùng trước cuộc bầu cử 
tổng thống Hoa Kỳ, sẽ kết thúc 
tại Indonesia - quốc gia cũng 
bị vướng vào các tranh chấp 
lãnh thổ với Trung Quốc ở 
Biển Đông.

“Chúng tôi mong muốn tăng 
cường các mối quan hệ chiến 
lược với bạn bè và đối tác của 
mình, nhấn mạnh cam kết sâu 
sắc của chúng tôi đối với khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, 
và đề ra tầm nhìn của chúng tôi về 
quan hệ đối tác lâu dài và thịnh 
vượng trong khu vực,” theo lời 
của ông Dean Thompson, Phó 
trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về các 
vấn đề Nam và Trung Á của Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hoa Thịnh Đốn đang gia 
tăng áp lực ngoại giao lên Trung 
Quốc, và hành động cứng rắn 
đối với Bắc Kinh chính là yếu 
tố quan trọng trong chiến dịch 
tranh cử cho nhiệm kỳ 2 của 
Tổng thống Donald Trump.

Ông Pompeo đã dẫn đầu 
cuộc họp của các ngoại trưởng 
từ Ấn Độ, Nhật Bản và Úc trong 

tháng 10 này tại Tokyo - nhóm 
được đặt tên là Bộ Tứ (The 
Quad), có thể là một bức tường 
thành chống lại sự hung hăng 
ngày càng tăng của Trung Cộng 
trong khu vực.

Ông Greg Poling, chuyên gia 
an ninh hàng hải tại Trung tâm 
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc 
tế ở Hoa Thịnh Đốn, cho biết: 
“Đây mới thực sự là chính sách 
đối ngoại chứ không chỉ đơn 
thuần là chính trị trong nước.”

“Đúng vậy, bài hùng biện 
chống Trung Quốc của ông 
Pompeo chủ yếu xoay quanh 
cuộc bầu cử, nhưng việc chính 
quyền [Hoa Kỳ] phát triển Bộ 
Tứ mạnh mẽ hơn, thắt chặt 
quan hệ với Đài Loan, tăng 
cường sự chú ý về Biển Đông và 
hơn thế nữa, đang được thúc 
đẩy không chỉ bởi các chính trị 
gia mà còn bởi các chuyên gia 
về chính sách.”

Vào tháng tới, Ấn Độ sẽ tổ 
chức ‘Malabar’, một cuộc trận 
tập hải chiến lớn nhất trong 
nhiều năm qua, cùng với các 
thành viên Bộ Tứ khác. Đây là 
một cuộc tập trận mà trước đây 
Trung Quốc đã phản đối.

Quyết định mở rộng các 
cuộc tập trận của Ấn Độ đ ược 
đ ưa ra vào thời điểm nước này 
đang bế tắc quân sự ở biên 
giới đất liền tranh chấp với 
Trung Quốc.

Hàng nghìn binh sĩ đang áp 
sát ở phía tây dãy Himalaya, nơi 
Ấn Độ cho biết quân đội Trung 
Quốc đã xâm nhập qua biên 
giới trên thực tế của nước này.

Chuyến công du của ông 
Pompeo có sự tham gia của 
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ 
Mark Esper. Các quan chức Ấn 
Độ cho biết Ấn Độ dự kiến sẽ ký 
một thỏa thuận cho phép nước 
này truy cập vào dữ liệu vệ tinh 
tối mật của Hoa Kỳ, để giúp cải 

thiện việc nhắm mục tiêu của 
hỏa tiễn và máy bay không 
người lái.

Một quan chức Ấn Độ phát 
biểu: “Còn rất nhiều tiềm năng 
nữa trong hợp tác quốc phòng 
giữa hai nước.”

‘Những quyết định khó 
khăn nhưng cần thiết’
Trong chuyến thăm đầu tiên của 
một Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới 
Sri Lanka trong hơn một thập 
kỷ qua, ông Pompeo sẽ khuyên 
các nhà lãnh đạo ở Colombo 
giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung 
Quốc, quốc gia đã đầu tư hàng 
tỷ US dollar để xây dựng cảng và 
đường cao tốc nhưng lại khiến 
quốc đảo này chìm trong nợ 
nần, ông Thompson cho biết.

Ông Thompson cũng nói 
thêm rằng, “Chúng tôi kêu gọi 
Sri Lanka hãy đưa ra những 
quyết định khó khăn nhưng 
cần thiết để bảo đảm một nền 
kinh tế độc lập cho mục tiêu 
thịnh vượng dài hạn.”

Hòn đảo này là một phần 
quan trọng trong Sáng kiến 
Vành đai và Con đường của 
lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình, nhưng trong những năm 
gần đây Colombo đã tìm cách 
cải thiện mối quan hệ với Ấn 
Độ, Hoa Kỳ, và Nhật Bản.

Những nỗ lực tương tự 
đang đ ược tiến hành nhằm 
đẩy lùi ảnh hưởng của Trung 
Quốc ở Maldives, [nơi có] các 
hòn đảo nhiệt đới nằm trên 
các tuyến đ ường [hàng hải] 
vận chuyển chính.

Chuyến thăm của ông 
Pompeo đến Indonesia diễn ra 
trong bối cảnh mối quan hệ giữa 
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang leo 
thang, gây tranh cãi gay gắt ở 
khu vực Đông Nam Á, đặc biệt 
là ở Biển Đông - nơi mà Trung 
Quốc tuyên bố [chủ quyền] lãnh 
hải hầu như toàn bộ vùng biển. 
Yêu sách này bị nhiều nước 
trong khu vực phản đối, trong 
đó có Indonesia.

Bộ Ngoại giao trong tuần này 
đã phê chuẩn việc có khả năng 
bán bộ ba hệ thống vũ khí cho 
Đài Loan, bao gồm cảm biến, 
hỏa tiễn, và pháo, với tổng giá 
trị có thể lên đến 1.8 tỷ USD.

Đài Loan cũng tuyên bố chủ 
quyền với phần lớn [lãnh hải] 
trên Biển Đông.

Hồi tháng 7 và tháng 8, Hoa 
Thịnh Đốn đã đề nghị Indonesia 
cấp quyền hạ cánh và tiếp nhiên 
liệu cho các phi cơ giám sát P-8 
của Hoa Kỳ, chuyên dùng để 
theo dõi hoạt động quân sự của 
Trung Quốc trên tuyến đường 
thủy giàu tài nguyên.

Yêu cầu này đã bị Tổng thống 
Joko Widodo từ chối, theo tin từ 
4 quan chức cao cấp.

“Hoa Kỳ đã cải thiện mối 
quan hệ giữa các nước, gồm cả 
các vấn đề về thương mại, an 
ninh và ngoại giao. Tuy nhiên, 
chúng tôi còn có thể làm được 
nhiều hơn thế,” ông Pompeo 
cho biết.

Bản tin có sự đóng góp của The 
Epoch Times.
Hạ Thu biên dịch

VENUS UPADHAYAYA  |  THE EPOCH TIMES

Gần đây Hoa Kỳ đã có những 
bước tiến chưa từng có trong việc 
kêu gọi sự chú ý về vấn đề nhân 
quyền ở Tây Tạng. Ở Leh (Leh 
từng là thủ đô của vương quốc 
Ladakh, Himalaya)  có những 
người Tây Tạng có thể chia sẻ 
về trải nghiệm trực tiếp của họ 
đối với những vụ vi phạm nhân 
quyền mà họ từng chịu đựng.

Trong cuộc họp lần đầu tiên 
giữa chính phủ Tây Tạng lưu 
vong và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 
Điều phối viên đặc biệt về các 
vấn đề Tây Tạng của Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ, ông Robert Destro, 
đã gặp chủ tịch của Chính phủ 
Tây Tạng lưu vong, ông Lobsang 
Sangay, tại Hoa Thịnh Đốn vào 
ngày 15/10 để giải quyết “các 
vấn đề vi phạm nhân quyền 
nghiêm trọng” mà người dân 
Tây Tạng phải gánh chịu dưới 
bàn tay của Trung Cộng.

Cùng lúc đó, hãng thông tấn 
The Epoch Times đã trò chuyện 
với hai người tị nạn cao tuổi, họ 
chia sẻ về những gì đã chứng kiến 
trước và sau khi cộng sản chiếm 
Tây Tạng và câu chuyện của họ về 
cuộc di cư qua địa hình Himalaya 
hiểm trở để đến Ladakh.

Cụ bà Kalsang Lhamo, 85 
tuổi, nhớ rất rõ cách Trung 
Cộng đã dùng để chống lại các 
nhà lãnh đạo tôn giáo và chính 
trị Tây Tạng ở Chantang, một 
khu vực du mục ở tỉnh Ngary.

“Chúng tôi được yêu cầu 
ném đất vào họ. Phỉ nhổ vào 
họ,” cụ bà Lhamo kể lại với The 
Epoch Times vào một buổi sáng 
đầy nắng ở khu tị nạn Tây Tạng 

Agling tại Leh, cách biên giới 
nơi Ấn Độ và Trung Quốc đang 
căng thẳng với nhau 126 dặm. 

Bà Lhamo kể rằng những tên 
cộng sản đã đưa cho cha bà một 
bức ảnh đen trắng nhỏ có hình 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Mao 
Trạch Đông. “Họ nói với chúng 
tôi rằng hãy giơ tay lên vì bất cứ 
điều gì Mao dạy và giơ nắm đấm 
cho bất cứ điều gì Đạt Lai Lạt 
Ma nói,” bà Lhamo giải thích 
thêm rằng việc giơ tay có nghĩa 
là chấp nhận Mao và nắm tay có 
nghĩa là chính phủ của Đạt Lai 
Lạt Ma đã “kết thúc”.

“Họ nói với chúng tôi rằng 
hiến pháp Tây Tạng là sai trái. 
Họ nói với chúng tôi rằng thông 
qua cuộc cách mạng Trung 
Quốc, họ sẽ trao cho chúng tôi 
nhân quyền, quyền tôn giáo. 
Họ đã lừa chúng tôi,” bà Lhamo 
nói trong khi một tay xoay chiếc 
kinh luân, còn tay kia lần chuỗi 
tràng hạt màu trắng của bà.

“Một phía của các tu viện 
Tây Tạng bị sơn màu đỏ. Họ bảo 
chúng tôi là màu đỏ của tu viện 
là máu và mồ hôi của chúng tôi 
- những người nghèo. Họ nói 
với chúng tôi rằng những người 
ở tu viện đã lừa chúng tôi nhân 
danh tôn giáo,” bà Lhamo nói 
khi ngồi trên ghế trong sân nhà 
một người tị nạn cao tuổi khác, 
cụ ông Lobsang Tempa, 91 tuổi.

Cụ ông Tempa lắng nghe 
từ cửa sổ khi cụ bà Lhamo nói 
chuyện và con trai của ông, 
ông Ngodeep Gurmey, 57 tuổi, 
người đang phiên dịch. Bà 
Lhamo nói: “Khi người Trung 
Quốc đến đất nước chúng tôi, 
họ đã ở đó một vài năm và nói 

chúng ta là hàng xóm của nhau. 
Yakpo, Yakpo! Họ chỉ biết hai từ 
trong tiếng Tây Tạng.”

Ông Gurmey nói, “Yakpo, 
Yakpo!” có nghĩa là “tốt, tốt” 
trong tiếng Tây Tạng.

“Họ đã lừa dối chúng tôi. Dần 
dần họ bắt đầu tra tấn chúng 
tôi. Các vị Ruthoktsong (thủ 
lĩnh chính trị) và Labrang (thủ 
lĩnh tôn giáo) của chúng tôi đã 
bị tra tấn và lăng mạ công khai,” 
bà Lhamo kể lại. “Các nhà lãnh 
đạo của chúng tôi buộc phải nói 
‘xin lỗi.’ Tay họ bị trói bằng dây 
thừng và lính Trung Quốc dí 
súng vào lưng họ.”

“Họ không làm gì sai cả mà 
bị buộc phải nói lời xin lỗi. Đó là 
một thảm kịch,” bà Lhamo lúc 
ấy 25 tuổi đã chứng kiến cảnh 
những tên cộng sản phỉ báng 
các thể chế chính trị và tôn giáo 
lâu đời của Tây Tạng.

Hai năm sau vào mùa xuân, 
gia đình của bà vẫn ra đồng tưới 
nước để cho thấy họ vẫn đang 
sống như thường nhật và không 
có kế hoạch đi đâu cả, rồi họ âm 
thầm rời Changtang cùng với 
300 người khác để đến Ladakh. 
Họ bỏ đi cùng với hơn 700 con 
cừu, 100 con bò yak (bò Tây 
tạng) và hơn 20 con ngựa.

Toàn bộ vùng Agling ở 
Ladakh ngày nay là nơi sinh 
sống của những người tị nạn 
đến từ Changtang. Ông Tempa 
thậm chí vẫn còn nhớ ngày ông 
rời khỏi nhà của mình ở Rutok 
-  ngày 12-13 tháng 8 năm 1960.

“Chúng tôi đã đi bộ trong bảy 
ngày và dừng chân ở Demchok. 
Chúng tôi đi bộ vào ban đêm và 
trốn cùng đàn gia súc của mình 
trong các thung lũng vào ban 
ngày,” ông Tempa, một người 
du mục ở Chamtang đã đi bộ tới 
Ấn Độ cùng 5 gia đình họ hàng 
và 100 con bò yak, 1,000 con 
cừu và 2 con ngựa.

Ở vùng Kachkshung thuộc 
Ladakh, cả gia đình ông Tempa 
và bà Lhamo đều mất hết gia súc 
vì băng tuyết buốt giá trong vòng 
một năm sau khi di cư khỏi Tây 
Tạng. “Nơi nào cũng thấy động 
vật chết,” Ông Tempa nói, khuôn 
mặt nhăn nheo trở nên buồn bã 
với đôi mắt nhắm nghiền.

“Chúng tôi phải bỏ lại người 
già vì họ không thể đi bộ được 
ở độ cao nguy hiểm như vậy. 
Đất nước của chúng tôi cũng bị 
chiếm mất. Đó là một khoảng 
thời gian rất khó khăn,” ông 
Tempa nói. 

Ở Ấn Độ, ông Tempa kiếm 
sống bằng cách cung cấp suất 
ăn cho quân đội Ấn Độ đóng 
quân ở vùng cao mà khi đó chỉ 
có ngựa mới có thể đi tới. Mất 
15 ngày trên lưng ngựa từ Leh 
để đến biên giới tranh chấp mà 
Ấn Độ và Trung Quốc đang đối 
đầu với nhau ngày nay.

Ông Tempa nói: “Tôi đã đến 
Galwan hầu hết mọi mùa đông 
và mùa hè để cung cấp suất 
ăn cho quân đội,” ông Tempa 
nói về những đỉnh núi cao ở 

Galwan, nơi 20 binh sĩ Ấn Độ 
và một số chưa xác định binh 
sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng 
trong một cuộc xung đột đẫm 
máu vào ngày 15/6.

Cả ông Tempa và bà Lhamo 
đều biết những gì đang xảy ra 
ở Tây Tạng và ở biên giới Ấn 
Độ-Trung Quốc ngày nay. Đối 
với ông Tempa, nó gợi lại ký ức 
về những gì từng xảy ra ở Tây 
Tạng, và ông cảm thấy sợ hãi.

 Bà Lhamo không muốn nói 
về điều đó. “Tôi không chú ý đến 
những gì đang xảy ra bây giờ. 
Tôi chỉ ăn, ngủ và tụng kinh – 
Om mani padme hum,” bà nói, 
khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu.

Khi đứng dậy khỏi chiếc ghế 
dài bằng nhựa mà bà đang ngồi, 
khuôn mặt nhăn nheo của bà 
lại trở nên căng thẳng và buồn 
bã. “Họ đã tra tấn chúng tôi. Họ 
còn buông ra những lời thô tục 
bằng tiếng Hindi,” bà cho biết 
thêm rằng những ký ức đó vẫn 
khiến bà đau đớn.

 
Tình trạng ngược đãi vẫn 
tiếp diễn 
Những hành vi ngược đãi người 
Tây Tạng vẫn tiếp diễn kể từ khi 
ông Tempa, bà Lhamo và gia 
đình họ di tản.

Trong bảy tháng đầu năm 
2020, Trung Cộng đã đào tạo 
nửa triệu người Tây Tạng ở Khu 
tự trị Tây Tạng trong khóa đào 
tạo nghề “kiểu quân đội” để cải 
cách “tư duy lạc hậu”. Theo The 
James Town Foundation, nội 
dung khóa đào tạo bao gồm “kỷ 
luật làm việc”, luật lệ và ngôn 
ngữ Trung Quốc.

Ngài Destro cho biết trong 
một bài đăng trên Twitter hôm 
15/10, “Hoa Kỳ lo ngại về việc 
thiếu quyền tự chủ đúng nghĩa 
cho người Tây Tạng và cuộc đàn 
áp đang tiếp diễn của Trung 
Cộng đối với các Phật tử Tây 
Tạng. Với tư cách là Điều phối 
viên Đặc biệt, tôi sẽ tiếp tục hối 
thúc Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa tôn trọng nhân quyền và 
bản sắc tôn giáo, văn hóa và 
ngôn ngữ độc đáo của người 
Tây Tạng,” ông cho biết.

Trong khi đó, Trung Cộng đã 
gọi việc bổ nhiệm ông Destro là 
một “sự cố gắng vô ích”.

“Đây là một sự cố gắng vô 
ích. Trung Quốc luôn phản đối 
việc thiết lập cái gọi là ‘điều 
phối viên cho các vấn đề Tây 
Tạng.’ Nước ta chưa bao giờ 
thừa nhận vị trí này cũng như 
sẽ không liên hệ với người được 
gọi là điều phối viên. Do đó, ông 
Destro, giống như những người 
tiền nhiệm của ông ta, sẽ không 
bao giờ có cơ hội đến Tây Tạng,” 
ông Zhu Weiqun, cựu Trưởng 
ban Dân tộc và Tôn giáo của Ủy 
ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp 
thương Chính trị Nhân dân 
Trung Quốc phát biểu với Thời 
báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn 
luận của Trung Cộng.

 
Huệ Giao biên dịch

Úc tham gia tập trận cùng với Hoa Kỳ, Ấn Độ, và Nhật Bản

Hoa Kỳ phê chuẩn việc bán vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Đài Loan

Ông Pompeo thúc 
đẩy đồng minh ở 
Á Châu để chống 
lại Trung Cộng

VENUS UPADHAYAYA/EPOCH TIMES

ELLA KIETLINSKA  |  THE EPOCH TIMES
 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ 
Mark Esper đã hoan nghênh 
quyết định của Úc về việc tham 
gia các cuộc tập trận quân sự 
ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương cùng Ấn Độ, Nhật 
Bản và Hoa Kỳ. 

“Rất vui khi thấy Úc tham 
gia cùng Hoa Kỳ, Ấn Độ, và 
Nhật Bản trong cuộc tập trận 
MALABAR 2020,” ông viết trên 
Twitter hôm 20/10.

Hôm 19/10, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Úc Marise Payne 
đã gửi một bức thư cho Bộ 
trưởng Quốc phòng Úc Linda 
Reynolds, nêu rõ rằng nước này 
đã chấp nhận lời mời của Ấn Độ 
tham gia cuộc tập trận quân sự 
MALABAR 2020 vào tháng 11.

“Cuộc tập trận sẽ quy tụ bốn 
đối tác quốc phòng quan trọng 
trong khu vực là Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hoa Kỳ, và Úc,” bà Payne 
viết trong thư, đồng thời cho 
biết thêm rằng nó sẽ góp phần 
tăng cường an ninh và ổn định 
khu vực Ấn Độ Dương–Thái 
Bình Dương và nâng cao năng 
lực của quân đội Úc.

Bà nói thêm rằng các cuộc 
tập trận chung sẽ tiếp tục xây 
dựng quan hệ đối tác chiến lược 
giữa Ấn Độ và Úc, vốn được 
hình thành dựa trên thỏa thuận 
được lập ra hồi tháng 6 giữa Thủ 
tướng Úc Scott Morrison và Thủ 

tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Trong một tuyên bố, bà 

Reynolds cho biết các cuộc tập 
trận này là “chìa khóa để nâng 
cao năng lực của hải quân Úc, 
xây dựng khả năng tương tác 
với các đối tác thân thiết của 
chúng tôi, và thể hiện nỗ lực 
của chúng tôi trong việc hỗ trợ 
một khu vực Ấn Độ Dương-–
Thái Bình Dương cởi mở và 
thịnh vượng."

Cuộc tập trận MALABAR
Cuộc tập trận hải quân Malabar 
bắt đầu vào năm 1992 là một sự 
kiện huấn luyện giữa Hoa Kỳ và 
Ấn Độ. Nhật Bản tham gia vào 
năm 2015 và Úc tham gia lần 
gần đây nhất là vào năm 2007.

Cuộc tập trận được tiến 
hành ngoài khơi đảo Guam 
ở Biển Philippines vào năm 
2018 và ngoài khơi Nhật Bản 
vào năm 2019. Bộ Quốc phòng 
Ấn Độ cho biết các cuộc tập 
trận năm nay có thể sẽ được 
tổ chức ở Vịnh Bengal và vùng 
Vịnh. Lịch cụ thể vẫn chưa 
được xác nhận.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ, 
Ấn Độ, Nhật Bản và Úc - được 
biết dưới tên không chính thức 
là Bộ Tứ (Quad) - tham gia 
vào một cuộc tập trận quân sự 
chung ở quy mô này.

Các nhà phân tích cho rằng, 
Ấn Độ, quốc gia hiện đang 
vướng vào một cuộc đối đầu 

quân sự ở biên giới đất liền 
tranh chấp với Trung Quốc, hy 
vọng việc mở rộng cuộc tập trận 
sẽ ngăn chặn những gì họ coi là 
sự xâm nhập của Bắc Kinh vào 
lãnh thổ của mình.

Tại sao Úc tham gia 
MALABAR
Theo Viện Hả i quân Hoa Kỳ, 
Trung Cộng đ ã tă ng cườ ng 
hoạt động gây hấ n ở  v ực 
Ấn Độ Dươ ng-Thái Bình 

Dươ ng, không chỉ giớ i hạ n ở 
các tàu chiến của Hả i quân 
Quân đội Giả i phóng Nhân 
dân (PLA) mà còn từ lực 
lượ ng bảo vệ bờ biển, đội tàu 
đánh cá và tàu thươ ng mạ i 
của Trung Quốc.

Tiến sĩ Jagannath Panda, 
một thành viên nghiên cứ u 
và điều phối viên trung tâm 
tại Viện Nghiên cứ u và Phân 
tích Quốc phòng Manohar 
Parrikar có trụ sở tại Ấn Độ, 
viết rằng Úc vốn phụ thuộc 
kinh tế vào Trung Quốc, đã 
ngừng tham gia các cuộc tập 
trận Malabar từ năm 2007 sau 
khi Trung Cộng phản đối một 
cách mạnh mẽ.

Ông Panda nói rằng ba 
thành viên Quad khác - Ấn Độ, 
Nhật Bản và Hoa Kỳ - đã loại 
Úc khỏi cuộc tập trận để tránh 
bị coi là sự xuất hiện của cuộc 
tập trận Quad và như một liên 
minh chống lại Trung Quốc.

Ông Panda viết cho Trung 
tâm Chiến lược và Nghiên 
cứu Quốc tế rằng chính sách 
xoa dịu Trung Quốc nhiều 
năm qua đã tỏ ra không hiệu 
quả, khi Trung Cộng đe dọa 
Úc bằng các lệnh cấm thương 
mại vì họ yêu cầu điều tra về 
nguồn gốc của đại dịch virus 
Trung Cộng.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters.
Cẩm An biên dịch

Kông, và Biển Đông.
Hôm 21/10, Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã 
bật đèn xanh về việc bán 135 
hỏa tiễn tấn công mặt đất chính 
xác do Boeing sản xuất, trang 
thiết bị phụ trợ và cung cấp đào 
tạo cho Đài Loan nhằm nâng 
cấp khả năng phòng thủ của 
hòn đảo này. Tổng số vũ khí này 
trị giá hơn 1 tỷ USD. 

Tuyên bố cho biết, “Việc 
giao dịch này sẽ phục vụ lợi ích 
quốc gia, kinh tế và an ninh 
của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ 
những nỗ lực không ngừng 
của Đài Loan trong việc hiện 
đại hóa các lực lượng vũ trang 
và duy trì khả năng phòng thủ 
kiên cố. Đồng thời giao dịch 
này cũng sẽ giúp cải thiện an 
ninh của Đài Loan và hỗ trợ 

duy trì ổn định chính trị” cũng 
như cân bằng quân sự và phát 
triển kinh tế trong khu vực.

“Khi cần thiết, Đài Loan có 
thể sử dụng hệ thống có độ tin 
cậy và hiệu quả cao này để tăng 
hiệu quả chiến đấu của họ, và 
nó có thể chống lại hoặc ngăn 
chặn các cuộc xâm lược với độ 
chính xác đã được chứng minh 
trong việc chống lại các mục 
tiêu bề mặt,” tuyên bố cho biết.

Đài Loan đã cảm ơn sự hỗ trợ 
của Hoa Kỳ khi hòn đảo này đối 
mặt với những phát ngôn gây 
chiến ngày càng leo thang từ 
phía Trung Cộng. Trong những 
tháng gần đây, chính phủ TT 
Trump đã tăng cường hỗ trợ 
quân sự và ngoại giao cho Đài 
Loan, bao gồm cung cấp sự hỗ 
trợ đáng kể cho giới lãnh đạo 
Đài Loan trong việc chống lại 
đại dịch virus Trung Cộng.

Trung Cộng coi Đài Loan, 
với tên chính thức là Trung 
Hoa Dân Quốc (ROC), là một 
tỉnh nổi loạn của Trung Quốc 
và từ chối công nhận chủ quyền 
của Đài Loan; đồng thời Trung 

Cộng đang tìm cách đưa hòn 
đảo này trở về dưới sự cai trị của 
mình bằng vũ lực quân sự nếu 
cần thiết.

Trung Cộng tiếp tục phản 
ứng dữ dội trước bất kỳ hoạt 

động bán vũ khí nào của Hoa 
Kỳ cho hòn đảo này.

Trung Hoa Dân Quốc được 
thành lập sau cuộc Khởi nghĩa 
Vũ Xương vào năm 1911 lật đổ 
hoàng đế nhà Thanh - vị hoàng 
đế cuối cùng của Trung Quốc. 
Trong cuộc nội chiến Trung 
Quốc, sau khi bị Trung Cộng 
đánh bại, chính phủ Trung 
Hoa Dân Quốc đã rút lui về Đài 
Loan. Sau đó vào năm 1949, tại 
Trung Quốc đại lục, Trung Cộng 
đã thành lập một chế độ gọi là 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(PRC). Trong khi Trung Quốc 
bị đặt dưới ách cai trị của một 
nhà nước cộng sản thì Đài Loan 
đã từng bước chuyển đổi để trở 
thành một quốc gia dân chủ.

 
Bản tin có sự đóng góp của The 
Epoch Times.
Từ Huệ biên dịch

Người tị nạn Tây Tạng kể lại 
cách Trung Cộng xua đuổi họ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên 
với chính phủ Tây Tạng lưu vong

Họ nói với chúng 
tôi rằng hiến pháp 
Tây Tạng là sai trái. 

Họ nói với chúng 
tôi rằng thông qua 

cuộc cách mạng 
Trung Quốc, họ sẽ 
trao cho chúng tôi 
nhân quyền, quyền 
tôn giáo. Họ đã lừa 

chúng tôi.

Cụ Kalsang Lhamo,
người Tây Tạng tị nạn.

Ông Pompeo đã 
dẫn đầu cuộc họp 

của các ngoại 
trưởng từ Ấn Độ, 
Nhật Bản và Úc 
trong tháng 10 
này tại Tokyo - 
nhóm được đặt 

tên là Bộ Tứ (The 
Quad), có thể là 
một bức tường 

thành chống lại sự 
hung hăng ngày 

càng tăng của 
Trung Cộng trong 

khu vực.

Một thủy thủ đoàn Hải quân Hoa Kỳ kéo ống dẫn nhiên liệu qua boong hàng không mẫu hạm USS 
Kitty Hawk (CV63) trong một cuộc tập trận Malabar ở Vịnh Bengal hôm 7/9/2007.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne ở Canberra, Úc, hôm 6/2/2020.

PATRICK SEMANSKY/AP PHOTO
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Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Mike Pompeo tham dự 
một cuộc họp báo tại 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở 
Hoa Thịnh Đốn vào ngày 

21/9/2020.

Tiếp theo từ trang 1

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trong Ngày Quốc khánh trước Văn phòng Tổng thống 
ở Đài Bắc, Đài Loan hôm 10/10/2020.

TAIWAN’S PRESIDENTIAL OFFICE

Người dân Tây Tạng tị nạn, 
cụ ông Lobsang Tempa, 

91 tuổi (bên trái) và cụ bà 
Kalsang Lhamo, 85 tuổi 
(bên phải) tại vùng tị nạn 
Agling ở Leh, Ấn Độ, hôm 

18/10/2020.
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Theo thống kê của Tổng cục Hải quan 
Việt Nam, trong 3 quý đầu năm 2020, 
tổng giá trị hàng hóa xuất cảng của 
Việt Nam đi các nước trên thế giới đạt 
202.57 tỷ USD, tăng 4.1% so với cùng 
thời kỳ năm trước, trong khi tổng giá 
trị hàng hóa nhập cảng vào Việt Nam 
từ các nước đạt 186.05 tỷ USD, giảm 
0.7% so với cùng thời kỳ năm trước, 
mang lại nguồn thặng dư thương mại 
16,52 tỷ USD trong 3 quý đầu năm 
2020 cho Việt Nam. 

Trong bối cảnh lây lan và ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 
và những bất ổn địa chính trị đang 
ngày càng gia tăng trên toàn cầu 
từ đầu năm 2020 đến nay, cán cân 
thương mại Việt Nam vẫn tăng trưởng 
tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt 
Nam có thêm nguồn ngoại tệ cho các 
nhu cầu của nền kinh tế cũng như bổ 
sung dự trữ ngoại tệ.

Cán cân thương mại của Việt 
Nam với Mỹ Châu là nổi bật nhất
Trong 3 quý đầu năm 2020, Việt Nam 
bị thâm hụt cán cân thương mại lớn 
nhất với các nước Á Châu (49.25 tỷ 
USD), giá trị hàng hóa xuất cảng của 
Việt Nam đi châu lục này là 99.91 tỷ 
USD, trong khi giá trị hàng hóa nhập 
cảng của Việt Nam từ các nước Á Châu 
là 149.16 tỷ USD.  

Trong khi đó, Mỹ Châu lại là nơi 
mà Việt Nam thu được thặng dư nhiều 
nhất qua trao đổi hàng hóa, đạt 47.84 
tỷ USD, hàng hóa xuất cảng đi châu 
lục này đạt 64.15 tỷ USD, trong khi 
nhập cảng là 16.31 tỷ USD. Tiếp đến 
là Âu Châu, nơi mang lại 19.04 tỷ USD 
thặng dư thương mại cho Việt Nam 
qua trao đổi hàng hóa. 

Mặc dù chưa bắt kịp về giá trị tuyệt 
đối như trao đổi hàng hóa với Á Châu, 
nhưng điều rất đáng chú ý ở đây là 
tăng trưởng giá trị hàng hóa xuất 
cảng đi Mỹ Châu tính theo năm lại 
đạt vị trí cao nhất, 18.9%, vượt rất xa 
mức tăng trưởng giá trị hàng hóa xuất 
cảng đi mọi châu lục khác (chỉ tối đa 
là 0.7%). Đây chính là lý do mang lại 
sự tăng trưởng về thặng dư tăng đột 
biến cho Việt Nam trong 3 quý vừa 
qua và khiến Mỹ Châu trở thành đối 
tác thương mại mang lại lợi ích trực 
tiếp lớn nhất cho Việt Nam.

Trao đổi hàng hóa với Úc Châu và 
Phi Châu khá thấp (tổng trao đổi 2 
chiều xuất cảng và nhập cảng dưới 10 
tỷ USD) và khá cân bằng giữa 2 chiều.

Thặng dư thương mại với Hoa 
Kỳ đạt mức kỷ lục, thâm hụt với 
Trung Quốc là lớn nhất
Quan hệ thương mại với Hoa kỳ lại 
đang mang tới nhiều thặng dư ngoại 
tệ nhất cho Việt Nam trong 3 quý vừa 
qua, 44.36 tỷ USD, do giá trị xuất cảng 
đi Hoa Kỳ là 54.74 tỷ USD và nhập 
cảng từ Hoa kỳ về Việt nam là 10.38 tỷ 
USD - mức cao đột biến nhất trong bất 
kỳ lịch sử quan hệ thương mại song 
phương của Việt Nam với các nước 
khác (gấp hơn 4 lần thặng dư trên toàn 
cầu của Việt Nam trong cả năm 2019).

Ở chiều ngược lại, trong 3 quý đầu 
năm 2020, cán cân thương mại của Việt 
Nam với Trung Quốc đối mặt với thâm 
hụt lớn nhất, chạm tới 25.11 tỷ USD, với 
tỷ trọng giá trị hàng nhập cảng từ nước 
này chiếm 31% trong tổng giá trị, tiếp 
theo là với Hàn Quốc với mức thâm hụt 
18.35 tỷ USD, với tỷ trọng giá trị hàng 
nhập cảng từ nước này là 17.8%. 

Có sự tương đồng lớn giữa các 
ngành hàng chính xuất cảng và 
nhập cảng  của Việt Nam
Những nhóm hàng có giá trị xuất cảng 
cao nhất trong 3 quý đầu năm 2020 
của Việt Nam lần lượt là: điện thoại 
các loại và linh kiện (36.79 tỷ USD), 
máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
linh kiện (32.2 tỷ USD), hàng dệt may 
(22.16 tỷ USD), máy móc thiết bị, dụng 
cụ phụ tùng khác (18.19 tỷ USD), giày 
dép (12.13 tỷ USD). 

Các nhóm hàng có giá trị nhập 
cảng cao nhất trong 3 quý đầu năm 
2020  lượt là máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện (45.08 tỷ USD), 
máy móc thiết bị và dụng cụ, phụ 
tùng khác (26.47 tỷ USD), nguyên phụ 
liệu ngành dệt may, da, giày (15.46  tỷ 
USD), điện thoại các loại và linh kiện 
(10.64 tỷ USD). 

Như vậy, chưa kể các ngành hàng 
khác, ít nhất đã có 3 trong số các 
ngành hàng trên vừa có giá trị xuất 
cảng lớn, vừa có giá trị nhập cảng 
lớn, đó là: sản phẩm điện tử và linh 
kiện, máy móc thiết bị dụng cụ phụ 
tùng và dệt may, giày dép. Ngoại trừ 
nguyên nhân nhập cảng cùng loại 
với hàng hóa xuất cảng nhằm mục 
đích phục vụ tiêu dùng ở nội địa, thì 
những sự trùng hợp phổ biến về các 
ngành hàng xuất cảng và nhập cảng 
này cho thấy sự phụ thuộc khá lớn 
của xuất cảng vào nhập cảng. 

Trùng hợp ngẫu nhiên trong 
hoạt động thương mại giữa Việt 
Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ?  
Hoa Kỳ là thị trường nhập cảng hàng 
dệt may lớn nhất của Việt Nam với 
giá trị đạt 10.46 tỷ USD (chiếm gần 
một nửa), và là thị trường chính quan 
trọng nhất, mặt hàng giày dép các loại 
(đạt 4.51 tỷ USD). Hoa Kỳ cũng là thị 
trường lớn thứ 2 về nhập cảng máy vi 
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
Việt Nam, đạt 7.36 tỷ USD, tăng mạnh 
83.2% so với cùng thời kỳ năm 2019.

Trong khi đó, Việt Nam nhập cảng 
từ Trung Quốc máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện là 12.08 tỷ USD, 
tăng 33.9%; máy móc, thiết bị, dụng 
cụ và phụ tùng khác 11.51 tỷ USD, 
nguyên phụ liệu dệt may, da, giày 7.73 

tỷ USD (chiếm hơn 50%). 
Một lần nữa, lại có sự tương đồng 

về các loại ngành hàng xuất cảng mà 
Hoa Kỳ là thị trường dẫn đầu và các 
loại ngành hàng mà Việt Nam nhập 
cảng với giá trị rất lớn từ Trung Quốc. 
Sự trùng hợp này dẫn tới một trong 
các giả định khá thuyết phục là một 
tỷ lệ lớn đáng kể giá trị hàng hóa xuất 
cảng đi Hoa Kỳ của Việt Nam là có 
nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Mượn tên, đội lốt trong thương 
mại và FDI 
Do cuộc chiến thương mại, chính 
phủ Hoa Kỳ đã áp đặt bổ sung các 
mức thuế tự vệ, thuế chống bán phá 
giá, thuế chống trợ cấp xuất cảng 
lên nhiều ngành hàng nhập cảng từ 
Trung Quốc, từ 7.5% đến 285%, dẫn 
đến sự chênh lệch về thuế giữa hàng 
hóa từ Việt Nam và hàng hóa từ Trung 
Quốc nhập cảng vào Hoa kỳ.

Theo thông tin từ trang điện tử của 
chính phủ Việt Nam, tại cuộc họp báo 
chiều ngày 6/7/2020 tại Hà Nội, Tổng 
cục Hải quan cho biết: “Lợi dụng ưu đãi 
thuế quan của Việt Nam được hưởng 
đối với các nước ký kết hiệp định, thời 
gian qua đã nổi lên vấn đề lợi dụng xuất 
xứ Việt Nam để được hưởng ưu đãi đối 
với hàng hóa xuất cảng.” 

Ông Nguyễn Tiến Lộc, quan chức 
của Tổng cục Hải quan cho biết: 
“Để trốn tránh hàng rào thuế quan 
và hàng rào kỹ thuật nêu trên, thời 
gian qua, xuất hiện hiện tượng hàng 
Trung Quốc ‘đội lốt’ Việt Nam để tìm 
đường xuất cảng sang Hoa Kỳ”. Ông 
nói thêm: “Đáng chú ý, trong số các 
ngành hàng của Trung Quốc bị áp đặt 
bổ sung thuế có nhiều ngành hàng 
thuộc nhóm ngành hàng Việt Nam 
xuất cảng sang Hoa Kỳ có kim ngạch 
tăng đột biến như đồ điện tử, hàng 
may mặc, da giày, xe đạp, đồ gỗ nội 
thất, mặt hàng sắt thép, tấm pin năng 
lượng mặt trời.”

Có 3 nhóm hàng mà 100% số doanh 
nghiệp được cơ quan này kiểm tra có 
vi phạm xuất xứ từ Việt Nam. Hình 
thức vi phạm có đủ loại từ làm giả giấy 
chứng nhận xuất xứ, đến nhập cảng 
bộ phận chưa lắp ráp hoặc lắp ráp bán 
thành phẩm về lắp ráp thành thành 

phẩm mà không trải qua gia công 
hoặc chỉ gia công rất đơn giản, không 
làm thay đổi bản chất hàng hóa.

Trong khi đó, theo báo cáo 
“Vietnam at a glance” năm 2019 của 
ngân hàng HSBC, những nhà đầu 
tư đến từ Trung Quốc đại lục, trước 
đây vốn chỉ tập trung vào bất động 
sản, thì giờ đây cũng đang chuyển 
nhà máy sản xuất sang Việt Nam. 
Sau khi xảy ra cuộc chiến thương 
mại với Hoa kỳ, trong năm 2019 FDI 
(Foreign direct investment - Đầu tư 
trực tiếp nước ngoài) từ Trung Quốc 
vào Việt Nam đã tăng 95%. Trong 9 
tháng đầu năm 2020, theo thông 
báo hôm 25/10/2020 của Cục Đầu tư 
Nước ngoài, tính theo số lượng đăng 
ký dự án mới tại Việt nam, với 271 dự 
án Trung Quốc đã vượt lên vị trí thứ 
2 từ vị trí dưới thứ 5 trong năm 2019 
và năm 2018.   

Được và mất trong thương mại 
quốc tế
Mỹ Châu, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã trở 
thành đối tác thương mại đem lại 
thặng dư ngoại tệ lớn nhất cho Việt 
Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là 
số ngoại tệ đó góp phần cho sự phát 
triển kinh tế bền vững cho quốc gia 
và cho người dân. Hiện tượng các 
doanh nghiệp Trung Quốc “mượn 
đường” đi qua Việt Nam dưới hình 
thức thương mại để thu lợi cho bản 
thân, cụ thể là hình thức đội lốt 
giả xuất xứ Việt Nam, sản xuất bán 
thành phẩm, nhập nguyên liệu từ 
Trung Quốc, hoặc bằng hình thức 
mở doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) để né thuế của Hoa 
Kỳ (nhằm trừng phạt thương mại đối 
với các doanh nghiệp Trung Quốc)... 
sẽ mang lại bất lợi nhiều hơn cho 
Việt Nam.

Về “danh nghĩa” (theo số liệu công 
bố chính thức), do thặng dư thương 
mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã vượt 
quá tiêu chí quan trọng nhất của Đạo 
luật Thương mại Hoa Kỳ, nên sẽ có sự 
gia tăng nguy cơ bị cơ quan thương 
mại Hoa Kỳ  áp thuế chống phá giá và 
trợ giá. 

Nhật Bản trong những năm của 
thập niên 90 cũng đã từng bị Hoa Kỳ 
áp thuế chống phá giá do thặng dư 
thương mại từ xuất khẩu của Nhật Bản 
sang Hoa Kỳ tăng vọt. Tuy nhiên, chủ 
yếu do hàng xuất khẩu của Nhật Bản 
giữ được uy tín về chất lượng với người 
tiêu dùng tại thị trường Hoa Kỳ nên 
cuối cùng đã vượt qua được những 
khó khăn trong xung đột thương mại 
giữa 2 nước và vẫn có được thị phần 
lớn tại Hoa Kỳ, đồng thời dòng thu 
nhập này trực tiếp đóng góp làm giàu 
cho nước Nhật và người Nhật, đưa 
nước Nhật nhanh chóng tiến lên vũ 
đài chính trị, kinh tế quốc tế.

Nếu tình huống mượn xuất xứ trên 
tiếp tục diễn ra, sẽ gây tổn thất lớn hơn 
về kinh tế cũng như uy tín cho cộng 
đồng các doanh nghiệp Việt Nam và 
người lao động Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra rằng liệu Việt Nam sẽ 
lựa chọn “được” và “mất” nào cho mục 
tiêu phát triển kinh tế lâu dài.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là 
quan điểm của tác giả và không nhất thiết 
thể hiện quan điểm của Epoch Times.

Chống oxy hóa: Hầu hết các 
loại nấm đều chứa hoạt chất 
L-Ergothioneine, một chất chống 
oxy hóa ổn định có thể được tìm 
thấy trong điều kiện căng thẳng 
oxy hóa quá mức trong mô thực 
vật và động vật.

Giải độc và bảo vệ gan: Pol-
ysaccharide trong nấm có khả 
năng hoạt hoá miễn dịch tế bào, 
thúc đẩy quá trình sinh trưởng 
và phát triển của tế bào lympho, 
kích hoạt tế bào lympho T và lym-
pho B. Đây là những tế bào đóng 
vai trò chính trong việc bảo vệ cơ 
thể. Selen trong nấm tham gia 
vào việc cấu tạo nên các enzyme 
chống lại gốc tự do và chống lại 
oxidative stress. Thiếu hụt selen 
sẽ làm tăng nguy cơ dẫn tới xơ 
gan ở người nghiện rượu.

Bổ thận tráng dương: Những 
người yếu sinh lý, hay đau lưng mỏi 
gối, ăn uống không ngon miệng 
nên nấu nấm hương với cật heo để 
trị bệnh.

Đẹp da: Vitamin A trong nấm 

rất tốt cho người mắc các bệnh 
về da như mụn trứng cá, bệnh 
chàm, bệnh vảy nến, mụn rộp, 
vết thương, bỏng, cháy nắng, 
bệnh dày sừng nang lông, bệnh 
vảy cá, bệnh liken phẳng sắc tố, 
bệnh vảy phấn đỏ nang lông. Vi-
tamin E giúp làn da mịn màng, 
tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn. Tình 
trạng da khô sạm, nhăn nheo, 
thiếu sức sống, tóc khô và dễ gãy 
rụng thường là do thiếu vitamin 
E gây nên. Trong 100g nấm có 5.7 
miligam selen, tương đương 8% 
nhu cầu thiết hằng ngày. Selen là 
một trong những khoáng chất vi 
lượng thiết yếu, có thể ngăn chặn 
những rối loạn chuyển hóa, làm 
chậm quá trình lão hóa và phòng 
ngừa một số bệnh mãn tính. 

Tốt cho sức khỏe chung: 
Trong nấm có rất nhiều vitamin 
cần thiết cho cơ thể. Chúng giúp 
duy trì và cân bằng trọng lượng 
cơ thể, hỗ trợ chức năng não bộ ở 
người già, giảm các triệu chứng 
hen, thấp khớp ở phụ nữ và nguy 
cơ phát triển đa xơ cứng (Multi-
ple Sclerosis).

MINH MINH 

Kỹ thuật trồng nấm hương 
của Trung Quốc được đưa 
vào Nhật Bản từ 400 năm 
trước. Từ đó, nấm hương 

trở nên nổi tiếng trong giới thượng 
lưu Nhật Bản như một phương 
thuốc “chữa bách bệnh”. 

Các nhà khoa học đã chứng 
minh rằng ăn nấm hương mỗi 
ngày là một trong những yếu tố 
giúp người Nhật sống lâu. Tuổi thọ 
trung bình của người Nhật là 87.6, 
luôn đứng đầu thế giới.

Các nhà khoa học đã chiết xuất 
được 2 hoạt chất Lentinan và Len-
tinula Edodes Mycelium (LEM) từ 
nấm hương. Nhật Bản đã nghiên 
cứu thành công và đề cử đưa chất 
Lentinan vào y học như một liệu 
pháp phụ trợ trong tiến trình dùng 
hóa trị liệu và được chấp thuận. Một 
số tài liệu và công trình nghiên cứu 
tại Nhật Bản cho thấy dùng thêm 
Lentinan trong quá trình điều trị 
ung thư sẽ làm tăng hiệu quả hóa trị 
tích cực. Lentinan sẽ kìm hãm sự 
phát triển của tế bào bị bệnh, giúp 
bệnh nhân tăng khả năng sống sót. 

Các nhà khoa học Hoa Kỳ phát 
hiện ra rằng nấm hương có chứa 
alpha-glucan gọi là Hexoza tương 
quan với hợp chất (AHCC) – một 
hỗn hợp các axit amin, polisaccarit 
và khoáng chất. Hợp chất này có 
vai trò rất lớn trong việc chống lại 
khối u, đặc biệt ung thư cổ tử cung.

Ngoài tác dụng phòng, chống ung 
thư, ăn nấm hương còn mang lại cho 
bạn nhiều lợi ích sức khỏe như:

Bổ sung máu và chất dinh 
dưỡng: Trong nấm có rất nhiều 
thành phần đạm, lipid, chất xơ, 
khoáng chất (canxi, nhôm, sắt, 
magie), các loại vitamin nhóm B, 
C hay tiền Vitamin D. Hàm lượng 
sắt cao giúp cho cơ thể tái tạo hồng 
cầu. Còn vitamin B giúp chúng ta 
có nhiều năng lượng, sản sinh ra 
các tế bào máu mới trong cơ thể, 
ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. 
Đây là loại thực phẩm rất tốt cho 
người bị thiếu máu do thiếu sắt, 
cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn 
lipid máu, trẻ em suy dinh dưỡng.

Tốt cho tim mạch: Chất dinh 
dưỡng thực vật trong nấm có khả 
năng ngăn ngừa tế bào dính vào 
thành mạch máu tạo thành mảng 
bám, giúp duy trì huyết áp và cải 
thiện tuần hoàn.

Giúp xương chắc khỏe: Trong 
quá trình phát triển, nấm liên tục 
được ánh nắng mặt trời chiếu 
lên bề mặt. Chất ergosterol trong 
nấm sẽ chuyển hóa thành vitamin 
D2 giúp xương chắc khỏe hơn và 
phòng chống lại bệnh còi xương.

YAJING  

Hệ miễn dịch là một hệ thống bảo vệ 
gồm nhiều cấu trúc và quá trình sinh 
học của cơ thể nhằm giúp chúng ta 
chống lại bệnh tật. Nếu không có nó, cơ 
thể sẽ bị tấn công bởi vi khuẩn, virus và 
ký sinh trùng.

Suy giảm miễn dịch đang trở thành 
mối quan tâm của y tế toàn cầu, bởi nó 
đe dọa sức khỏe, tính mạng con người. 
Hệ lụy của suy giảm miễn dịch thể hiện 
rõ nhất ở nguy cơ mắc bệnh cao, thời 
gian phục hồi lâu, nhất là có thể mắc 
một số bệnh lý nguy hiểm như u bướu, 
ung thư… Dưới đây là 10 nguyên nhân 
làm suy giảm hệ miễn dịch ở người:

1. Thiếu ngủ
Tình trạng thiếu ngủ có thể dẫn đến 
giảm khả năng miễn dịch và hạn chế 
các số lượng “tế bào sát thủ” giúp chống 
lại các vi khuẩn. Nếu bạn không ngủ 
đủ giấc, cơ thể sẽ không sản xuất đủ 
melatonin. Từ đó, hệ miễn dịch không 
thể tạo đủ tế bào bạch huyết để bảo vệ 
cơ thể khỏi vi khuẩn. Vậy nên, bạn hãy 
cố gắng sắp xếp ngủ 7–8 giờ mỗi đêm.

2. Kìm nén cảm xúc
Nếu chúng ta có thể thảo luận và chia 
sẻ các vấn đề trong cuộc sống thì xã hội 
sẽ trở nên tốt đẹp hơn, không những 
thế, các vấn đề về huyết áp, nhịp tim, số 
lượng tế bào bạch cầu và hệ miễn dịch 

cũng được cải thiện một cách đáng kể. 
Do đó, chúng ta nên cởi mở và chia 
sẻ vấn đề của mình cho những người 
xung quanh.

3. Không uống đủ nước
Uống nước đầy đủ có tác dụng duy 
trì màng nhầy đường hô hấp, giữ ẩm, 
khiến cho các virus cảm lạnh gặp 
khó khăn trong việc sinh sản khi xâm 
nhập vào cơ thể và có thể tăng cường 
miễn dịch. Mỗi người được khuyến 
cáo nên cung cấp cho cơ thể 40ml/kg 
trọng lượng (2 lít cho người nặng 50 
kg). Trẻ em cũng được khuyến khích 
uống nhiều nước hơn để tăng cường 
hệ miễn dịch.

4. Uống nhiều rượu
Điều này có thể làm giảm phản ứng của 
hệ miễn dịch với các mầm bệnh xâm 
nhập. Chất chuyển hóa chính của rượu, 
acetaldehyde có khả năng làm suy yếu 
chức năng của nhung mao trong phổi 
khiến nó dễ bị vi khuẩn và virus xâm 
nhập tấn công.

5. Khói thuốc lá
Cũng như hút thuốc, người ở trong môi 
trường có nhiều khói thuốc cũng gây 
hại cho sức khỏe nói chung và hệ miễn 
dịch nói riêng. Vậy nên, nếu bạn đang 
hút thuốc thì nên cai thuốc lá càng sớm 
càng tốt để bảo vệ bản thân và những 
người trong gia đình.

6. Lạm dụng thuốc kháng sinh
Điều này có thể làm tổn hại đến khả năng 
miễn dịch bẩm sinh của đường ruột. Đây 
cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh 
nhiễm khuẩn thuốc kháng sinh.

7. Thiếu vận động
30 phút vận động hàng ngày như đi bộ 
nhanh và tập thể dục aerobic giúp cải 
thiện số lượng tế bào bạch cầu, cải thiện 
chức năng hệ thống miễn dịch. Trong 
khi đó, đi xe hơi thường xuyên hạn 
chế khả năng vận động của con người 
khiến cho nguy cơ suy giảm miễn dịch 
tăng lên.

8. Ít tiếp xúc xã hội
Việc thường xuyên liên lạc với bạn bè, 
nhắn tin, trò chuyện có thể nâng cao sức 
đề kháng. Đó có thể là nguyên nhân mà 
những người ít giao tiếp thường dễ bị 
bệnh hơn những người giao thiệp rộng.

9. Thừa cân
Tình trạng dư thừa cân là không tốt 
cho tim, não, các cơ quan khác và cả hệ 
miễn dịch. Trên thực tế, những người 
dễ nhiễm cảm thường có điểm chung 
là chỉ số khối thể trọng (BMI)* lớn hơn 
40, con số chứng minh cho tình trạng 
béo phì. Điều này sẽ gây mất cân bằng 
hormone và làm suy yếu khả năng 
chống nhiễm trùng của hệ miễn dịch.

10. Thiếu hài hước
Việc xem các video hài hước có thể cải 
thiện đáng kể hệ thống miễn dịch. Bởi 
vì tiếng cười giúp tăng hoặc kích hoạt 
các tế bào miễn dịch nhất định, nhờ đó 
cải thiện khả năng miễn dịch hiệu quả.

 
(*) Chỉ số thể trọng BMI (Body Mass In-
dex) là một chỉ số thường được sử dụng 
để đo lượng mỡ trong cơ thể.
Phan Anh biên dịch

NẤM HƯƠNG
được ca ngợi như

“thuốc chữa bách bệnh”
ở Nhật Bản

Ăn nấm 
hương mỗi ngày 

là một trong những 
yếu tố giúp người 

Nhật sống lâu.

Một số góc nhìn từ cán cân thương mại quốc tế 
của Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2020 
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SHUTTERSTOCK

Đây là loại 
thực phẩm rất 
tốt cho người 
bị thiếu máu 
do thiếu sắt, 
cao huyết áp, 
tiểu đường, rối 
loạn lipid máu, 
trẻ em suy 
dinh dưỡng.

nguyên nhân gây suy 
giảm hệ miễn dịch10

SHUTTERSTOCK

Hệ lụy của 
suy giảm miễn 

dịch thể hiện rõ nhất 
ở nguy cơ mắc bệnh 

cao, thời gian 
phục hồi lâu.

NHAC NGUYEN/AFP VIA GETTY IMAGES

Biểu đồ trị giá xuất nhập cảng của Việt Nam 3 quý đầu năm 2020. 
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Hình ảnh một cảng biển tại Hải Phòng, Việt Nam.
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Thầy thuốc Chu Khúc Lợi tại 
phòng khám Vĩnh Hằng ở 
11/16 Bay Area San Francisco 
cho biết, với những người 

sức khỏe yếu, muốn cơ thể hồi phục, 
cần tập trung chú ý đến các biện 
pháp trị liệu và điều dưỡng vào mùa 
thu đông. Sau những ngày hè dài, cơ 
thể tích tụ rất nhiều hơi ẩm, tiêu hao 
lượng lớn năng lượng; sức lực, tinh 
lực, và dương khí trong cơ thể bị tổn 
hại. Tiết trời thu đông là thời điểm tốt 
nhất để phục hồi, duy trì và tích trữ 
dương khí cho cơ thể.

Theo quy luật tự nhiên, mùa đông 
là mùa tích trữ, ví dụ như động vật có 
tập tính ngủ đông, chính là đạo lý này. 
Từ góc độ dưỡng sinh Đông Y, khí hậu 
và nhiệt độ thay đổi rất lớn từ mùa hè 
sang đông, nếu như cơ thể ốm yếu, 
thân thể hư nhược thì sẽ không thể 
chống chọi được tiết trời lạnh giá.

Biểu hiện khí ẩm cao trong cơ thể
Trước mùa hè là mùa xuân, thời 
điểm này cơ thể hội tụ nhiều khí 
ẩm. Thầy thuốc Chu nói: nếu 
không kịp điều dưỡng cơ thể 
vào mùa này, thì vào mùa 
hè dài tiếp theo sẽ càng 
trầm trọng. Khí ẩm trong 
cơ thể người quá nhiều rồi 
sẽ dẫn đến bề mặt lưỡi có 
lớp phủ trắng đục, mặt, chân 
sưng phù, phát sinh bệnh viêm 
khớp... Nếu có người bị bệnh viêm 
khớp, đau lưng, đau vai, hoặc đau 
bụng kinh, thì các triệu chứng bệnh sẽ 
càng nghiêm trọng. Đây đều là những 
phản ứng do độ ẩm tích tụ trong cơ thể 
quá nhiều.

Mùa thu đông đến, 
đúng là dịp tốt để bài 
trừ khí ẩm. Khi khí 
ẩm được thanh trừ, 
chính khí có khả năng 
kháng bệnh tốt, thì 
cơ thể sẽ tự nhiên trở 
nên khỏe mạnh, sẽ 
có thể chống chịu lại 
được sự xâm nhập 
của khí hậu giá lạnh 
và các yếu tố bên 
ngoài. Vào mùa này 
có nhiều người đi 
tiêm phòng, với hy 
vọng phòng chống 

bệnh trong mùa này, chỉ là có một số 
người sau khi tiêm phòng về, vẫn sẽ 
xuất hiện các triệu chứng bệnh liên 
quan xuất hiện theo mùa. Tiêm phòng 
không có tác dụng xua tan khí hàn 
lạnh, chỉ có bồi bổ thân thể bài trừ độ 
ẩm trong cơ thể mới có tác dụng.

Các phương pháp thanh trừ
khí ẩm
Thầy thuốc Chu cho biết: Theo lý luận 
của Trung Y, khi cơ thể con người 
tồn tại chính khí kháng bệnh, thì các 
nhân tố gây bệnh bên ngoài sẽ không 
thể xâm nhập. Vậy, chúng ta cần làm 
thế nào để bài xuất khí ẩm trong cơ thể 
ra ngoài? Thầy thuốc Chu đưa ra một 
số phương pháp như sau:

1. Uống canh trừ ẩm: Dùng các loại 
dược liệu Trung Y để nấu canh như hạt 
sen, ý dĩ, củ mài (còn gọi là sơn dược, 
hoài sơn), táo đỏ để nấu cháo hoặc nấu 
canh, súp, các món ăn này có tác dụng 
tiêu trừ khí ẩm và bồi bổ khí huyết.

2. Ăn nhiều thức ăn có tính ôn: 
khi nấu ăn, hãy cho thêm gừng, tiêu, 

quế, walnut và các loại gia vị có 
tác dụng giữ ấm, xua ẩm trừ 

lạnh và giúp giữ ấm cơ thể. 
Bạn cũng có thể hầm một ít 
canh hầm gà, xương ống… 
để bổ sung canxi.

3. Chú ý giữ ấm cơ thể: 
đặc biệt cần chú ý mặc nhiều 

quần áo vào sáng sớm và đêm khuya. 
Quần áo cần phải đủ ấm, mới có tác 
dụng bảo vệ cơ thể khỏi khí hàn lạnh.  

4. Châm cứu huyệt vị bằng ngải 
cứu: ví dụ như châm ngải cứu ở các  

huyệt như khí hải, quan nguyên, thận 
du, đại chuy, túc tam lý, v.v.... để 

giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng 
cường thể chất, biện pháp này 

có hiệu quả rất tốt.

5. Tăng cường hoạt động 
thể dục thể thao: sau khi 

ngủ dậy, các hoạt động 
như đi bộ, chạy bộ, luyện 
quyền thuật, v.v… đều có 
tác dụng thúc đẩy tuần 
hoàn máu, tăng cường 
thể lực.

Hân Bình biên dịch

WIRE SERVICE 
 

Một di thể gấu hang động 
(1) được bảo tồn nguyên 
vẹn từ kỷ Băng Hà đã được 
phát hiện ở vùng Bắc Cực 

của Nga - Đây là loài đầu tiên được tìm 
thấy mà các phần mô mềm của nó vẫn 
còn nguyên. 

Phát hiện đáng kinh ngạc này là 
nhờ những người chăn tuần lộc ở vùng 
đảo Lyakhovsky, thuộc quần đảo Tân 
Siberia ở vùng Bắc Cực của Nga. 

Trước khi có phát hiện này, chỉ 
có các xương gấu hang động đã từng 
được khai quật, nhưng mẫu vật lần này 
thậm chí còn nguyên phần mũi, theo 
thông tin từ nhóm các nhà khoa học 
từ Trường Đại học Liên bang Đông Bắc 
(NEFU) ở Yakutsk, Siberia.

Một chuyên gia hàng đầu của Nga 
về các loài tuyệt chủng kỷ Băng Hà cho 
biết khám phá này có “ý nghĩa quan 
trọng tầm cỡ thế giới”.

Trong một thông báo phát đi từ 
Trường Đại học, khoa học gia Lena 

Grigorieva nói rằng: “Hôm nay là lần 
đầu tiên mà phát hiện loại này được 
tìm thấy – di thể của cả một con gấu với 
đầy đủ các mô mềm. Nó được bảo tồn 
hoàn toàn nguyên vẹn, với tất cả các cơ 
quan nội tạng và cả phần mũi.” 

“Trước đây chỉ phát hiện được các 

phần sọ và xương. Phát hiện lần này 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn 
thế giới.”

Di thể gấu trưởng thành này đã 
được những người chăn tuần lộc tìm 
thấy, và sau đó họ đã trao quyền nghiên 
cứu nó cho các nhà khoa học ở NEFU, 
trung tâm nghiên cứu hàng đầu về 
các loài voi ma-mút (mammoth) và tê 
giác  có lông tuyệt chủng.    

Theo nhóm các nhà khoa học, gấu 
hang động (với tên khoa học Ursus 
Spelaeus) là một loài vật tiền sử đã 
từng sống ở vùng Âu–Á trong khoảng 

thời gian từ khoảng giữa đến cuối của 
kỷ Pleistocene và bị tuyệt chủng vào 
khoảng 15 ngàn năm trước. Các phân 
tích sơ bộ cho thấy con gấu được tìm 
thấy có niên đại khoảng từ 22,000 đến 
39,500 năm trước. 

Maxim Cheprasov, nhà nghiên cứu 
cao cấp từ phòng nghiên cứu của Bảo 
tàng Mammoth tại Yakutsk, nói trong 
một bài phát biểu: “Cần tiến hành 
phân tích phóng xạ carbon để xác định 
chính xác niên đại của di thể con gấu.”

Các nhà khoa học hiện chưa thể 
đến được địa điểm nơi phát hiện di thể 
của con gấu, vì nó nằm ở đâu đó cách 
xa thành phố Yakutsk, mà bản thân 
thành phố này cũng cách Moscow đến 
hơn 5,000 dặm.

Các khám phá quan trọng bao gồm 
voi ma-mút, tê giác có lông, lừa kỷ 
Băng Hà, một vài con chó con, sư tử 
con đã được tìm thấy ở Siberia trong 
những năm gần đây do tầng đóng băng 
vĩnh cửu ở đó đang bị tan chảy.  

 
(1).Gấu hang động (cave bear - tên khoa 
học : Ursus spelaeus), từ "hang động" 
và tên khoa học spelaeus đều được sử 
dụng vì hóa thạch của loài này hầu hết 
được tìm thấy trong các hang động. 
(theo Wikipedia)

CNN Wire contributed to this report.
Công Luận biên dịch

TANG YI XUAN

Do mùa đông ngày ngắn đêm 
dài, tâm trạng lúc nào cũng 
giống như một “mùa đông 
buồn”, con người dễ trở nên 

lười biếng và thiếu động lực. Về vấn đề 
này, tác giả chuyên mục tư vấn sức khỏe 
Vương Ngạn Quân đưa ra một số mẹo 
đơn giản giúp bạn dễ dàng vượt qua 
chứng trầm cảm mùa đông.

1. Phơi nắng ấm
Việc thiếu ánh nắng dễ khiến tâm trạng 
rơi vào tình trạng chán nản. Tiếp xúc 
với ánh nắng mặt trời có thể thúc đẩy cơ 
thể tiết ra vitamin D cũng như các chất 
truyền dẫn thần kinh ảnh hưởng đến 
tâm trạng, vì vậy các chuyên gia khuyên 
rằng nên tập thể dục ngoài trời nhiều 
hơn. Khi ở trong nhà, bạn có thể chọn 
ngồi gần cửa sổ, hoặc sử dụng bóng đèn 
chiếu sáng toàn diện khi ở nhà. 

2. Ăn uống lành mạnh
Cố gắng tránh hoặc ăn ít các loại thực 
phẩm chế biến sẵn hoặc thực phẩm tinh 
chế, chẳng hạn như đường, gạo và bánh 
mì. Bởi vì nó không chứa đủ các chất 
dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nên sẽ 
ảnh hưởng đến tâm trạng và gây ra tình 
trạng thiếu tập trung. Vì vậy, nên ăn các 
loại thực phẩm lý tưởng hơn như bánh 
mì nguyên cám, rau, gạo lứt và trái cây. 

Ngoài ra, hãy uống ít nhất tám ly nước 
mỗi ngày.

3. Tập thể dục có nhiều lợi ích
Tập thể dục không chỉ có thể kiểm soát 
cân nặng, giảm cân mà còn giảm căng 
thẳng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, 
đồng thời làm cho cơ thể sản sinh và 
phóng thích các chất hóa học khiến cho 
con người cảm thấy vui vẻ, thoải mái và 
hiệu quả có thể kéo dài trong vài giờ.

4. Ngủ đủ giấc
Vào mùa đông mọi người thường dễ ngủ 
hơn, thông thường ngủ 6-8 tiếng mỗi 
ngày là lý tưởng nhất, giờ đi ngủ và thức 
dậy nên điều độ. Ngoài ra, kể cả những 
ngày cuối tuần, hãy lưu ý không nên ngủ 
nhiều quá 12 tiếng, vì nó sẽ phản tác 
dụng và khiến bạn càng ngủ càng mệt.

Các bác sĩ chuyên khoa tâm thần cho 
biết, việc thiếu vận động vào mùa đông 
sẽ không có lợi cho việc tiết ra các chất 
truyền dẫn thần kinh như dopamine và 
serotonin, kết quả dễ dẫn đến trầm cảm, 
giảm hoạt động, thậm chí ảnh hưởng 
đến chất lượng giấc ngủ và gây ra cảm 
giác mệt mỏi. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo 
dù trời lạnh hoặc mưa cũng nên dành 
thời gian tập thể dục, ra ngoài trời nhiều 
hơn, đó là cách chăm sóc sức khỏe vào 
mùa đông tốt nhất.

Minh Sơn biên dịch

4 BÍ QUYẾT
để tránh bị

TRẦM CẢM
vào mùa lạnh

Cần chú ý 
chăm sóc sức 
khỏe để phòng 

chống lại tiết trời 
giá lạnh.

Mùa đông thường đi kèm giá rét, mưa nhiều và thiếu nắng 
khiến người ta cảm thấy chán nản. Các chuyên gia cho rằng 

việc vận động nhiều chính là bí quyết để duy trì sức khỏe.

Gừng, tiêu, quế, walnut và các loại gia vị có tác dụng giữ ấm, xua ẩm trừ lạnh và giúp giữ ấm cơ thể vào mùa đông.

WILL DUNHAM  |  REUTERS

Ngày 14/9, các nhà khoa học 
cho biết họ đã phát hiện 
trên các đám mây có tính 
acid mạnh của Kim Tinh 

(sao Kim) tồn tại một chất khí gọi là 
phosphine, cho thấy vi sinh vật có thể 
cư ngụ trên hành tinh láng giềng của 
Trái Đất, một dấu hiệu nêu lên khả năng 
có sự sống bên ngoài Trái Đất.

Các nhà nghiên cứu không phát hiện 
ra các dạng thực thể sống, tuy nhiên họ 
lưu ý rằng trên Trái Đất, khí phosphine 
được sinh ra bởi các vi sinh vật sinh sôi 
nảy nở trong những môi trường thiếu 
oxy. Nhóm khoa học gia quốc tế lần 
đầu tiên phát hiện khí phosphine bằng 
viễn vọng kính James Clerk Maxwell 
tại Hawaii và sau đó xác nhận bằng 
viễn vọng kính vô tuyến Atacama 
Large Millimeter/submillimeter Array 
(ALMA) ở Chile.

Nhà thiên văn học Jane Greaves 
thuộc Đại học Cardiff ở Wales, tác giả 
chính của nghiên cứu được công bố 
trên tạp chí Nature Astronomy cho 
biết: “Tôi rất ngạc nhiên, thực sự là 
bàng hoàng.”

Sự hiện hữu của sự sống ngoài Trái 
Đất từ   lâu đã là một trong những câu hỏi 
hàng đầu của khoa học. Các nhà khoa 
học đã dùng phi thuyền thăm dò và viễn 
vọng kính để tìm “chỉ dấu sinh học”, tức 
là dấu hiệu gián tiếp của sự sống - trên 
những hành tinh và mặt trăng khác 
trong thái dương hệ của chúng ta và xa 
hơn nữa.

“Với những điều chúng ta biết hiện 
nay về Kim Tinh, cách giải thích hợp lý 
nhất về phosphine, kỳ diệu thay, chính 
là sự sống,” nhà vật lý thiên văn phân 
tử Viện Công nghệ Massachusetts và là 
đồng tác giả cuộc nghiên cứu, bà Clara 
Sousa-Silva cho biết.

“Tôi nhấn mạnh sự sống, như một 
lời giải thích cho khám phá của chúng 
tôi, luôn nên là giải pháp cuối cùng,” 
bà Sousa-Silva nói thêm. “Điều này rất 
quan trọng vì, nếu là khí phosphine, 
và nếu là sự sống, thì nghĩa là chúng ta 
không đơn độc. Điều đó cũng có nghĩa 
là bản thân sự sống là rất phổ biến, và 
chắc hẳn có nhiều hành tinh khác có sự 

sống trong khắp thiên hà của chúng ta.”
Khí phosphine là hợp chất kết hợp 

giữa một nguyên tử phốt-pho và ba 
nguyên tử hydro, vốn rất độc đối với 
con người.

Những viễn vọng kính đặt trên Trái 
Đất như loại được dùng trong cuộc 
nghiên cứu này giúp các nhà khoa 
học nghiên cứu về đặc tính hóa học và 
những đặc tính khác của các vật thể 
trong không gian.

Phosphine được phát hiện thấy với 
nồng độ ở mức 20 phần tỷ trong khí 
quyển Kim Tinh. Bà Greaves cho biết, 
các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các 
nguồn phi sinh học tiềm năng như 
núi lửa, thiên thạch, sét và nhiều loại 
phản ứng hóa học khác nhau, nhưng 
không có phản ứng nào có vẻ khả thi 
để tạo ra phosphine. Cuộc nghiên cứu 
đang tiếp diễn để xác nhận sự hiện 
diện của sự sống hoặc tìm ra một cách 
giải thích khác.

Kim Tinh là hành tinh láng giềng 
gần nhất của Trái đất. Kim Tinh có cấu 
trúc tương tự nhưng nhỏ hơn Trái Đất 
một chút, và là hành tinh thứ hai tính 
từ mặt trời. Trái Đất là hành tinh thứ ba. 
Kim Tinh được bao bọc trong một bầu 
khí quyển độc hại dày đặc, giữ nhiệt. 
Nhiệt độ bề mặt đạt tới 880 độ F, đủ nóng 
để làm tan chảy chì.

“Tôi chỉ có thể suy đoán về những 
gì có thể tồn tại sự sống trên Kim Tinh, 
nếu thực sự có sự sống hiện hữu. Không 
sự sống nào có thể tồn tại trên bề mặt 
Kim Tinh, vì hoàn toàn không thể 
ở được, ngay cả với các sinh vật hóa 
học hoàn toàn khác biệt với chúng ta. 
Nhưng cách đây một thời gian khá lâu, 
Kim Tinh có thể có sự sống trên bề mặt 
của nó, trước khi ảnh hưởng của khí 
nhà kính làm cho đa phần hành tinh 
này hoàn toàn không thể cư ngụ được,” 
bà Sousa-Silva nói.

 
Thử nghiệm Acid
Một số nhà khoa học nghi ngờ rằng 
các đám mây trên cao của Kim Tinh, 
với nhiệt độ ôn hòa khoảng 86 độ F, có 
thể chứa đựng những vi sinh vật trong 
không gian chịu đựng được độ acid 
cực mạnh. Những đám mây này chứa 
khoảng 90% acid sulphuric. Các vi sinh 

vật trên Trái Đất không thể sống trong 
môi trường acid như vậy.

Bà Greaves nói: “Nếu là các siêu vi 
sinh vật, chúng có thể tiếp cận với ánh 
sáng mặt trời và nước, và có thể sống 
trong các giọt chất lỏng để ngăn không 
bị mất nước, nhưng chúng sẽ cần một 
số cơ chế chưa được làm rõ để chống lại 
sự ăn mòn của acid.”

Trên Trái Đất, các siêu vi sinh vật 
trong “môi trường không có oxy-hệ 
sinh thái không trông cậy vào oxy- 
sản xuất ra phosphine. Những môi 
trường này bao gồm những nhà máy 
chất thải, đầm lầy, ruộng lúa, và đất 
ngập nước, trầm tích ở đáy hồ và chất 
thải và ruột của nhiều động vật. Khí 
phosphine cũng phát triển một cách 
phi sinh học ở một vài môi trường 
công nghiệp nhất định.

Để sản xuất phosphine, vi khuẩn 
Trái Đất lấy phốt-phát từ khoáng chất 
hoặc những chất liệu sinh học và thêm 
khí hydro vào.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải 

thích khám phá này mà không cần đến 
quá trình sinh học. Với kiến   thức hiện 
tại của chúng ta về khí phosphine, và 
Kim Tinh, cũng như địa hóa học, chúng 
ta không thể giải thích sự hiện diện của 
khí phosphine trong các đám mây của 
Kim Tinh. Điều đó không có nghĩa nó 
chính là sự sống. Nó chỉ có nghĩa là có 
một số quá trình ngoại lai nào đó đang 
tạo ra khí phosphine, và hiểu biết của 
chúng ta về Kim Tinh cần được tiếp tục 
mở rộng,” bà Clara Sousa-Silva nói.

Lẽ ra Kim Tinh rất kỵ đối với khí 
phosphine. Bề mặt và bầu khí quyển 
của Kim Tinh rất giàu các hợp chất oxy 
có thể nhanh chóng phản ứng và tiêu 
hủy khí phosphine.

 “Phải có chất gì đó tạo ra phosphine 
trên Kim Tinh cũng nhanh bằng tiến 
trình nó bị hủy hoại,” đồng tác giả cuộc 
nghiên cứu, bà Anita Richards, đồng 
thời là một nhà vật lý thiên văn thuộc 
Đại học Manchester ở nước Anh nói.

 Trước đây, phi thuyền không gian 
robot trước đây từng lên thăm Kim 
Tinh, nhưng có lẽ cần có một chuyến 
thăm dò mới bằng phi thuyền để xác 
nhận có hay không sự sống trên hành 
tinh này.

 “May mắn thay, Kim Tinh ở ngay 
bên cạnh [Trái Đất],” bà Sousa-Silva 
nói. “Vì vậy, chúng ta có thể đi và kiểm 
tra theo đúng nghĩa đen.”

Ánh Sao biên dịch

Phát hiện dấu hiệu về 
sự sống trên Kim Tinh

Phát hiện một con gấu được
bảo tồn nguyên vẹn từ kỷ Băng 
Hà ở vùng Bắc Cực của Nga

Bí quyết dưỡng sinh
vào mùa thu đông

F. ESPENAK, GSFC/NASA

Cần biết thêm chi tiết hoặc cần đĩa CD và tài liệu tham khảo, xin nhắn hoặc message vào 
số ĐT: 626-262-3756 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 1: tại Mile Square Park - 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (góc đường Euclid 
và Warner) vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7:50 AM -  9:30AM. L/L: 714-401-7373 (Tiếng Việt)

• Địa điểm 2: tại Heritage Park - 4601 Walnut Ave, Irvine, CA 92604.                              
Sat & Sun, 7:50AM – 10:10AM. L/L: 949-387-3188 (English)

• Địa điểm 3: tại Rosemead Park - 4343 Encinita Ave, CA 91770.                                     
Sat & Sun, 6:30AM - 8:30AM. L/L: 626-376-0966 (English)

Còn nhiều địa điểm tập Pháp Luân Công tại các tiểu bang khác, xin coi website:                 
falundafa.org/contacts

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN TẬP PHÁP LUÂN CÔNG
• Nâng cao sức khỏe và tăng sức đề kháng

• Giảm căng thẳng và mệt mỏi tinh thần
• Nâng cao tâm tính và trí huệ

Đây là phương pháp
tu tâm theo nguyên lý
Chân-Thiện-Nhẫn, và luyện 
thân bằng việc thực hành 5 
bài công pháp dễ tập. Rất 
nhiều người đã tập và có 
kết quả tốt.
Hướng dẫn hoàn toàn miễn 
phí, không cần ghi danh. Có 
cung cấp tài liệu tham khảo 
và đĩa CD hướng dẫn. Quý 
vị có thể coi trực tiếp trên 
website: Falundafa.org

COURTESY OF NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY YAKUTSK

Tầm nhìn toàn cầu về lần đi qua đĩa Mặt Trời của Kim Tinh (Venus transit). 

Tất cả các mô mềm của di thể con gấu vẫn còn nguyên, 
bao gồm các cơ quan nội tạng.

Điều này rất quan trọng vì, 
nếu là khí phosphine, và 

nếu là sự sống, thì nghĩa là 
chúng ta không đơn độc.

Sousa-Silva

PIXABAY/ PEZIBEAR

ISTOCK/ SHUTTERSTOCK
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FBI đang điều tra vụ thùng phiếu bị 
đốt ở bang Massachusetts

Quan chức tiểu bang Massachusetts, ông 
William Galvin cho biết ngọn lửa đã bùng 
lên vào khoảng 4 giờ sáng 25/10 tại một 

thùng phiếu bên ngoài Thư viện Công 
cộng Boston. Khi giới chức mở thùng phiếu 

vào sáng 25/10, họ xác nhận bên trong có 122 lá 
phiếu, trong đó 87 lá phiếu vẫn rõ ràng và có thể xử lý được.

FBI đang mở cuộc điều tra “hành vi tấn công có chủ đích” 
vào thùng chứa phiếu bầu.

Nghị sĩ Hoa Kỳ trình dự luật 
ngăn Trung Quốc tiếp cận thị 
trường vốn

Hôm 26/10, Reuters đưa tin Nghị sĩ Cộng 
Hòa Marco Rubio đã trình dự luật chặn 

quyền tiếp cận thị trường vốn của Hoa Kỳ 
đối với các công ty Trung Quốc đã bị Hoa  

Thịnh Đốn đưa vào danh sách đen. Hành động 
này đe dọa giáng một đòn vào các công ty Trung Quốc dựa vào 
nguồn vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Theo đó, dự luật sẽ cấm các công ty đầu tư, quỹ hưu trí, và 
công ty bảo hiểm của Hoa Kỳ sở hữu cổ phần trong các công ty 
Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Ngũ Giác Đài.

Melbourne sắp kết thúc đợt 
phong tỏa lâu nhất thế giới

Theo Reuters, thành phố Melbourne, 
bang Victoria của Úc sẽ kết thúc đợt 
phong tỏa dài 112 ngày sau khi lần đầu 
tiên không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 
mới kể từ tháng 7.

Thủ hiến bang Victoria cho biết trong 
thông cáo hôm 26/10: “Không có ca 
nhiễm nào. Lần cuối cùng bang Victoria 
ghi nhận 0 ca nhiễm là ngày 9/6, cách 
đây 139 ngày. Điều đáng kinh ngạc hơn 
là chúng ta không ghi nhận ca nhiễm 
mới nào sau một chiến dịch xét nghiệm 
khổng lồ. Đó là lý do tôi có thể xác nhận 
Melbourne sẽ kết thúc phong tỏa.”

Lệnh phong tỏa đã gây nhiều tranh 
cãi tại Melbourne và dẫn tới một số cuộc 
biểu tình nhỏ. Một số chủ doanh nghiệp 
gần đây kêu gọi nới lỏng hạn chế, trong 
khi nhiều người vẫn ủng hộ cách tiếp 
cận cẩn thận của giới chức. Úc hiện ghi 
nhận khoảng 27,500 ca nhiễm Covid-19 
trong tổng số hơn 25 triệu dân. 

4 người Hồng Kông chạy vào 
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ 
xin tị nạn
Theo SCMP, Tổng lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại Hồng Kông cho biết sự việc xảy 
ra sáng 27/10. Một nhóm gồm 4 người 
chưa rõ danh tính chạy vào cơ quan 
lãnh sự của Hoa Kỳ và nói điều gì đó 
với lực lượng an ninh trước khi được 
cho vào bên trong. 

Vụ trốn chạy xảy ra chỉ vài giờ sau 
khi Chung Hàn Lâm (19 tuổi, cựu thủ 
lĩnh phong trào Studentlocalism hiện 
đã giải tán), bị bắt tại một quán cà phê 
gần Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ sáng 
cùng ngày.

Chung Hàn Lâm được cho là đang 
tìm cách chạy vào cơ quan lãnh sự 
Hoa Kỳ để xin tị nạn, bị 3 người mặc 
thường phục và đeo khẩu trang lôi 
đi từ quán cà phê cách Tổng lãnh sự 
quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông chỉ 50m.

Cuối tháng 8, ít nhất 10 người đã bị 
bắt khi đang tìm cách vượt biển đến 
Đài Loan tị nạn. Tính đến ngày 15/10, 
đã có 28 người Hồng Kông bị bắt với 
cáo buộc tham gia các hoạt động phá 
hoại an ninh quốc gia.

Samsung Display được 
Hoa Kỳ cấp phép làm 
ăn với Huawei 

Reuters dẫn một nguồn tin 
cho biết Samsung Display 

đã được chính phủ Hoa Kỳ 
cấp phép cung cấp một số sản 

phẩm màn hình nhất định cho 
Huawei, trở thành doanh nghiệp Á Châu 
đầu tiên được Hoa Kỳ “bật đèn xanh” cho 
hợp tác cùng tập đoàn công nghệ Trung 
Quốc này.

Hiện chưa rõ liệu Huawei có thể dùng 
màn hình của Samsung Display để sản 
xuất điện thoại hay không, vì các nhà cung 
cấp thẻ nhớ và chip xử lý ứng dụng cho 
hãng vẫn chưa nhận được giấy phép. 

Trước đó, hồi tháng 9, Intel và AMD 
thông báo họ đã nhận “một số” giấy phép 
để cung cấp chip máy tính để bàn (PC) và 
máy chủ cho Huawei.

Bầu cử Hoa Kỳ 2020: TT Trump vượt 
lên dẫn trước ở giai đoạn nước rút

Cuộc thăm dò dư luận toàn quốc của công ty truyền 
thông Rasmussen hôm 26/10 cho thấy lần đầu tiên 
ông Trump vượt lên ông Joe Biden với tỷ lệ 48% so 
với 47%.

Hơn nữa, thành tích của ông Trump trong việc giành được 
sự ủng hộ từ Đảng Cộng Hòa cũng tốt hơn so với ông Biden từ 
Đảng Dân Chủ. Rasmussen chỉ ra 84% đảng viên Đảng Cộng 
Hòa sẽ chọn ông Trump, trong khi chỉ 77% đảng viên Đảng 
Dân Chủ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.

Một cuộc khảo sát khác do Rasmussen thực hiện hôm 26/10 
cho thấy, 52% cử tri Hoa Kỳ tán thành hiệu quả công việc của 
TT Trump. Chỉ số ghi nhận kết quả công việc là một yếu tố 
chính và chỉ số quyết định chiến thắng trong cuộc tái tranh cử. 
Cựu Tổng thống George. W Bush và Barack Obama đều ở mức 
50% khi tái đắc cử.

Đài Loan nhập thêm 100 dàn 
hỏa tiễn Harpoon, trở thành 
‘siêu kho vũ khí’ của Hoa Kỳ

Theo Reuters ngày 26/10, Ngũ 
Giác Đài cho hay Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ vừa phê duyệt thương 
vụ bán 100 hệ thống phòng 
thủ bờ biển Harpoon do tập 
đoàn Boeing chế tạo cho Đài 
Loan. Thương vụ tiềm năng 

này có giá trị lên tới 2.37 tỷ 
USD. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải 

thích hành động này “sẽ giúp cải 
thiện an ninh của bên nhận”.

Hành động này diễn ra chỉ vài ngày 
sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê chuẩn 
thương vụ bán 3 hệ thống vũ khí khác cho 
Đài Loan gồm các tổ hợp cảm biến, hệ 
thống hỏa tiễn và pháo với tổng giá trị 1,8 
tỷ USD, khiến Bắc Kinh dọa đáp trả.

Trong thươ ng v ụ 100 hệ thống 
phòng thủ bờ biển Harpoon mà Bộ 
Ngoạ i giao Hoa Kỳ chính thức thông 
báo cho Nghị viện Hoa Kỳ hôm 26/10, 
có 400 hỏa tiễn RGM-84L-4 Harpoon 
Block II đóng vai trò là hỏa tiễn hành 
trình bảo vệ bờ biển.

Hoa Kỳ–Ấn Độ ký hiệp 
ước chia sẻ dữ liệu đối 
phó Trung Quốc
Theo Reuters, hôm 27/10, 
Hoa Kỳ và Ấn Độ đã ký 

một hiệp ước chia sẻ dữ liệu 
vệ tinh và bản đồ nhạy cảm 

trong khuôn khổ đối thoại chiến 
lược Hoa Kỳ-Ấn Độ với sự tham dự của 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ 
trưởng Quốc phòng Mark Esper cùng hai 
người đồng cấp Ấn Độ. 

Theo giới quan sát, với thỏa thuận lần 
này, Hoa Kỳ có thể cung cấp các thông tin 
tình báo chính xác hơn về Trung Quốc 
cho Ấn Độ, nâng cao đáng kể năng lực 
tấn công bằng tên lửa và máy bay không 
người lái. 
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