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Đức hạnh và phẩm
cách: Bài học từ
Winston Churchill
Đọc tiếp trang 11

VIỆT NAM

Bệnh dịch
bạch hầu
ở Việt Nam

GIÁO DỤC

NGUYỄN SƠN

Sáng 8/7, toàn tỉnh Đắk Nông đã
có 8 ổ dịch tại 3 huyện Krông Nô,
Đắk Glong và Đắk R’lấp. Tổng số
ca dương tính với bệnh bạch hầu
là 28, trong đó, 2 ca tử vong đều ở
huyện Đắk Glong.
Hiện ổ dịch thứ 8 tại bản Bu
Ndoh (xã Đắk Wer, huyện Đắk
R’lấp) đã phát hiện 3 ca dương
tính, nhiều người nghi vấn đang
được kiểm tra y tế, lấy mẫu để điều
trị. Hơn 300 người dân tại bản
cũng được cách ly hoàn toàn đến
ngày thứ bảy.
Chính quyền địa phương đã
lập các chốt kiểm soát tại các ngả
đường vào xã để tẩy trùng, khử
độc, đảm bảo an toàn chung.
Tiếp theo trang 9
MANDEL NGAN/AFP VIA GETTY IMAGES

US

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Ngoại trưởng
Hoa Kỳ: Hội đồng
Nhân quyền LHQ
đã rớt xuống ‘mức
thấp kém mới’

US

TT Trump phát biểu trong ngày Lễ Độc Lập trên bãi cỏ phía nam của Toà Bạch Ốc ở Washington D.C., ngày 4/7/2020.

TT Trump xem xét một số sắc
lệnh hành pháp về Trung Quốc,
Nhập cư, và Sản xuất
ZACHARY STIEBER | THE EPOCH TIMES

T

ổng thống Donald Trump
đang xem xét một số sắc
lệnh hành pháp, bao gồm
sắc lệnh giúp tái thiết lập
sự cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc, Chánh văn phòng Mark
Meadows cho biết ngày 6 tháng 7.
“Chúng tôi đang suy xét các
biện pháp để đảm bảo vấn đề
Trung Quốc được giải quyết,
đồng thời đưa các công ty Hoa Kỳ
từ nước ngoài về lại trong nước
để đảm bảo việc làm cho công
dân Hoa Kỳ”, ông Mead Meadows nói trên chương trình Fox &
Friends, “Chúng tôi cũng sẽ xem
xét lại nhiều sự việc liên quan
đến di dân, giá dược phẩm, và
chúng tôi sẽ hoàn tất những sự
việc Quốc Hội không xử lý được.”

“Trong 4 tuần lễ tới, vị tổng
thống này sẽ làm được nhiều việc
hơn so với Joe Biden và nhóm của
ông ta đã làm trong 40 năm qua”.
Từ nguồn tin hành lang bên
ngoài, Chánh văn phòng cũng
cho biết, ông Trump sẽ xem xét
việc thiết lập lại sự cân bằng
giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.
“Các sắc lệnh sẽ cần ban
hành vì Quốc hội không
giải quyết được một số vấn
đề”, ông Meadows nói thêm.
“Rõ ràng là họ không muốn ở
lại đây làm việc cho dân. Tôi thật
không hiểu trong tình thế đặc thù
thế này bạn có thể đứng bên lề và nói
‘Chúng ta hãy đi nghỉ hè ba tuần’.
Đa số dân Mỹ không hiểu nổi.”
Hạ viện và Thượng Viện Hoa
Kỳ đang trong kỳ nghỉ và dự định
trở lại làm việc vào 20/7. Hạ Viện
GETTY IMAGES

MINH HOÀ

đã chỉ đạo làm việc từ xa với một số
công việc, cho tới ngày triệu tập lại.
Các nhà lập pháp đang đàm
phán về một gói hỗ trợ kinh tế vì
ảnh hưởng virus Trung Cộng, và
lưỡng viện đều hy vọng sẽ được
thông qua vào cuối tháng này. Chủ
tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói có ít
nhất một ủy ban ở lại Hoa Thịnh
Đốn để làm việc trong 2 tuần tới.
“Chúng ta sẽ thấy nhiều
người có mặt trở lại, có một số
làm việc từ xa. Nhưng Quốc Hội
sẽ làm việc mạnh mẽ, không chỉ
có mỗi một ủy ban” bà Pelosi nói.
TT Trump đã ký một số sắc
lệnh trong vài tuần gần đây,
gồm có lệnh thành lập quảng
trường tôn vinh các anh hùng
Mỹ Quốc, lệnh bảo vệ các di tích,
đài tưởng niệm và tượng đài, và
lệnh cải cách thực thi pháp luật.

LÝ DUYÊN

LOCAL

“SafeHuts”,
những ngôi nhà
làm từ sợi thủy
tinh an toàn và
chắc chắn cho
người vô gia cư
SIYAMAK KHORRAMI VÀ SARAH LE

Một công ty ở Quận Cam, California cho biết họ có thể có một
phương pháp cải thiện nơi ở cho
những người vô gia cư một cách
an toàn và nhanh chóng mà không
cần chi ra quá nhiều kinh phí.
Ủy viên hội đồng thành phố
Newport Beach, Marshall “Duffy”
Duffield đã đóng những chiếc
Tiếp theo trang 4

Chính xác
& Toàn vẹn

Đập Tam Hiệp.

TRUNG QUỐC

Tam Hiệp xả lũ 24 giờ, khu vực
trung lưu và hạ lưu Trường
Giang chịu thảm họa
TRÍ ĐẠT

Đài khí tượng Trung ương TQ
ngày 2/7 liên tiếp đưa ra cảnh báo
mưa lớn. Cùng ngày, đập Tam
Hiệp trên sông Trường Giang đã
đón “trận lũ số 1 trong năm 2020”,
cơ quan chức năng mở cửa xả lũ
trong 24 giờ, khiến cho mực nước
ở hồ Động Đình, hồ Bà Dương
tăng cao, gây ra thảm họa liên
tiếp tại nhiều nơi như Hồ Nam,
Hồ Bắc, An Huy, v.v.
Theo dự báo của Đài Khí tượng

Trung ương TQ, từ 8 giờ tối ngày
2/7 đến 8 giờ tối ngày 3/7, các khu
vực như Giang Nam đến sông
Hoài, trung bộ và tây bộ tỉnh Vân
Nam, đông nam bộ Tây Tạng, tây
bộ và nam bộ Bắc Kinh, sẽ xuất
hiện mưa lớn, khu vực An Huy,
Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây,
còn có thể xuất hiện thời tiết đối
lưu mạnh, mưa rất lớn.
Theo Tân Hoa Xã đưa tin, lúc 10
giờ sáng ngày 2/7, lưu lượng nước
chảy vào hồ chứa nước Tam Hiệp
Tiếp theo trang 7

The Epoch Media Group được thành lập năm 2000 với tôn chỉ là kênh truyền thông có trách nhiệm đối với xã hội cũng như bảo
trì tính chân thực. Chúng tôi đã nhận được nhiều giải thưởng từ Hiệp hội các Nhà báo Chuyên nghiệp, Hiệp hội Thiết kế Tin tức
và Hiệp hội Báo chí New York.

Đọc tiếp trang 12

ĐỜI SỐNG

Một cậu bé
phát minh ra chiếc
đồng hồ cảnh báo
nhiễm virus khi
chạm vào mặt
Đọc tiếp trang 13

SỨC KHOẺ

Luyện khí công
để tăng sức
đề kháng của
cơ thể
Đọc tiếp trang 14

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Mexico với
ván bài được
và mất sau
cái bắt tay với
Trung Cộng

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Bảy (20/6) cho rằng
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp
Quốc (LHQ) đã rớt xuống một
“mức thấp kém mới”, sau khi tổ
chức này thông qua một nghị
quyết lên án tình hình chính trị
và chủng tộc ở Hoa Kỳ.
Tiếp theo trang 3

Hãy tận dụng
thời gian cách ly
để dạy trẻ những
kỹ năng cần thiết

Mexico giữ vị trí chiến lược về
kinh tế, chính trị và quân sự mà
Trung Cộng để mắt tới để biến
nước này làm bàn đạp phục vụ
cho giấc mộng bá quyền. Mexico
đã lựa chọn hợp tác với Trung
Cộng và cái giá phải trả đang
ngày càng lớn.
Tính đến ngày 1/7, Mexico
đã xác nhận hơn 220,000 trường
hợp nhiễm virus Trung Cộng và
27,121 người chết, nền kinh tế
của nước này đã bị ảnh hưởng
nặng nề.
Đài truyền hình NTD đã
bình luận rằng Châu Mỹ Latinh
là khu vực đang phát triển quan
trọng nhất trên thế giới và là khu
vực quan trọng cho sự thâm
nhập và mở rộng ra bên ngoài
của Trung Cộng.
Báo cáo “Sự can thiệp của
Trung Cộng vào Châu Mỹ Latinh
Tiếp theo trang 10

KHOA HỌC

Nghiên cứu
khoa học về
‘Con mắt thứ ba’Phần 2: Con mắt
thoái hóa trong bộ
não người
Đọc tiếp trang 15
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Người Mỹ gốc Ấn biểu
tình kêu gọi tẩy chay
Trung Cộng ở New York
PRAKASH SINGH / AFP / GETTY IMAGES

XUÂN LAN

TT Trump và Đệ nhất phu nhân
Melania Trump trong ngày Lễ Độc
Lập trên bãi cỏ phía nam của Toà
Bạch Ốc, ngày 4/7/2020.

TT Trump bảo vệ
lịch sử Hoa Kỳ, lên án
‘cánh tả cấp tiến’
NHƯ NGỌC

Tổng thống Donald Trump
trong bài phát biểu chào mừng
ngày Lễ Độc Lập đã nhắc lại
lịch sử về những người Hoa
Kỳ yêu nước đã đánh bại phátxít, lật đổ cộng sản và truy quét
khủng bố. Ông cũng cảnh báo
về một mối đe dọa khác hiện
hữu trong môi trường chính
trị Hoa Kỳ ngày nay: “Những
kẻ cánh tả cấp tiến”.
Trong bài phát biểu chào
mừng kỷ niệm 244 năm ngày
Lễ Độc Lập 4/7 tại Tòa Bạch
Ốc và giữa bối cảnh đại dịch
virus Trung Cộng và náo loạn
chủng tộc, TT Trump đã lên
án “đám đông giận dữ” đang
cố gắng phá hủy các tượng
đài, xóa sạch lịch sử và “chà
đạp” tự do.
“Chúng ta bây giờ đang
thực hiện nhiệm vụ đánh bại
những kẻ cánh tả cấp tiến.

Những kẻ theo Chủ Nghĩa
Cộng Sản. Những kẻ vô chính
phủ. Những kẻ quấy rối. Những
kẻ cướp phá và những kẻ mà
trong nhiều trường hợp hoàn
toàn không biết chúng đang
làm gì”, TT Trump nói.
Trong bài phát biểu mang
thông điệp “America First” của
mình, TT Trump cũng đã lên
án truyền thông “vu khống”,
đang cố gắng chia rẽ Hoa Kỳ.
“Luôn luôn có những người
tìm cách nói dối về quá khứ để
giành được quyền lực hiện tại”,
TT Trump nhấn mạnh.
TT Trump cũng thừa nhận
Hoa Kỳ đang gặp tổn thất lớn
do đại dịch virus Trung Cộng và
cho biết Washington đang tiến
đến bào chế thành công vaccine
ngừa loại virus chết người này.
Ông cũng khẳng định Trung
Cộng phải chịu trách nhiệm về
nguồn gốc đại dịch này.
TT Trump cũng lên tiếng

phản bác mạnh mẽ thông điệp
ngày Lễ Độc lập của ứng viên
Tổng thống Đảng Dân chủ Joe
Biden. Ông Biden nói rằng
nước Mỹ chưa bao giờ tuân thủ
lý tưởng nền tảng về sự công
bằng, dẫn chứng về chủ nghĩa
nô lệ và cái chết của George
Floyd, đồng thời ông cũng kêu
gọi Hoa Kỳ phải giải quyết “chủ
nghĩa phân biệt chủng tộc có
hệ thống”.
Trong Lễ Độc Lập Hoa
Kỳ năm nay, TT Trump và
Đệ nhất phu nhân Melania
Trump đã mời những người
lao động trên tuyến đầu, trong
đó có cảnh sát, bác sĩ, y tá tới
Tòa Bạch Ốc để xem trình diễn
máy bay và pháo bông.
Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh
rằng buổi lễ thực hiện giãn
cách xã hội, cung cấp khẩu
trang và dung dịch vệ sinh diệt
khuẩn cá nhân để phòng lây
lan virus Trung Cộng.

Những người Ấn Độ sống
tại New York và New Jersey
cùng với các quan chức của
tổ chức cộng đồng người di cư
FIA – đã giương cao các khẩu
hiệu “Tẩy chay đồ sản xuất tại
Trung Cộng” và “Ngăn chặn
sự gây hấn của Trung Cộng”
tại Times Square, New York.
Theo đài NDTV, hôm 3/7,
đông đảo người Mỹ gốc Ấn đã
tổ chức cuộc biểu tình kêu gọi
tẩy chay kinh tế và cô lập ngoại
giao đối với Bắc Kinh.
Các thành viên của cộng
đồng người Tây Tạng và Đài
Loan cũng cùng tham gia
cuộc biểu tình với các khẩu
hiệu chống chế độ cộng sản
Trung Cộng.
Các khẩu hiệu có thể thấy
bao gồm: “Tây Tạng sát cánh
với Ấn Độ”, “Ngăn chặn hành
vi côn đồ của Trung Cộng”,
“Công lý cho nhân quyền, tôn
giáo thiểu số, Hồng Kông”,
“Trung Cộng cút ra khỏi Tây
Tạng”, “Trung Cộng hãy dừng
ngay tội ác chống lại loài
người” và “Tẩy chay các sản
phẩm Trung Cộng.”
“Ấn Độ ngày nay khác với
Ấn Độ năm 1962. Chúng tôi
sẽ không dung thứ cho sự xâm
lược của Trung Cộng và các
hành vi bắt nạt quốc tế của họ,”
ông Bhandari, một nhà hoạt
động xã hội nói với kênh PTI.
“Cộng đồng Ấn Độ trên
khắp thế giới đang đứng lên vì
quê hương của mình”, ông nói.
“Trung Cộng có chung
biên giới với 14 quốc gia và
đang gây hấn với 18 quốc gia.
Điều đó cho thấy rằng nó là
một kẻ bắt nạt. Bây giờ là lúc
để ngăn chặn hành vi côn đồ
này,” ông nói thêm, cho biết
Ấn Độ tin vào triết lý “Thế
giới là một gia đình” và vì vậy,
ngoài việc quan tâm đến quốc
gia của riêng mình, thì cũng
cần hành động vì hòa bình và
đoàn kết quốc tế.
Ông Bhandari tiết lộ kế
hoạch tập hợp các nhà ngoại
giao từ nhiều quốc gia khác
nhau – từ Úc đến Ấn Độ – thành
một mặt trận thống nhất chung
chống lại Trung Cộng.
Chủ tịch Ủy ban Công vụ
Ấn Độ – Hoa Kỳ, ông Jagdish
Sewhani nói tại cuộc biểu
tình rằng vào thời điểm toàn
thế giới đang chiến đấu chống
lại đại dịch virus Trung Cộng
chết người, “sự xâm lược trắng
trợn” của Trung Cộng chống
lại các nước láng giềng bao
gồm Ấn Độ đã vạch trần ý
định thực sự của “chế độ cộng
sản xấu xa” này.
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Tại Ấn Độ, người biểu tình cũng trưng bày
những tấm bảng kêu gọi mọi người tẩy chay
hàng hóa Trung Quốc. Trong hình là một cuộc
biểu tình ở New Delhi vào ngày 18/6/2020.

“Tôi nói xấu xa vì cách mà
Trung Cộng đối xử với chính
người dân của họ ở Hồng Kông
cũng như việc họ đang tiến
hành thanh lọc sắc tộc chống
lại người Hồi giáo và người
Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương,”
ông nói.
“Những người yêu chuộng
hòa bình trên thế giới muốn
Trung Cộng biết rằng đã quá
đủ rồi. Ngay lập tức họ cần phải
dừng lại các hành vi hung hăng
đối với các nước láng giềng,
bao gồm cả Ấn Độ.
“Ấn Độ luôn hướng đến một
trật tự toàn cầu trong hòa bình,
nhưng Trung Cộng đừng nên
coi cách hành xử hoà bình là
điểm yếu của chúng tôi.”
Ông Sewhani nhấn mạnh
rằng Ấn Độ năm 2020 có
tiềm lực mạnh về cả quân sự
và kinh tế, đồng thời ông kỳ
vọng vào nhà lãnh đạo là Thủ
tướng Narendra Modi. “Ông
Modi sẽ đáp trả thích đáng
với các kế hoạch bất chính
của Chủ tịch Tập Cận Bình.”
Ông chỉ ra rằng cộng đồng
quốc tế có thể tấn công Trung
Cộng trên ba mặt trận – thương
mại, Tây Tạng và Đài Loan. Thế
giới cũng nên tẩy chay các sản
phẩm của Trung Cộng, ủng hộ
nền độc lập của Tây Tạng và
ủng hộ Đài Loan.
“Ba việc trên có thể được
thực hiện thành công bởi
một liên minh toàn cầu do
ba nhà lãnh đạo thế giới gồm
ông Modi, TT Hoa Kỳ Donald
Trump và Thủ tướng Nhật
Bản Shinzo Abe đứng đầu”,
ông nói.
Ông nói thêm rằng ngày
nay, toàn bộ người dân Trung
Quốc đang bị giám sát liên
tục và giờ đây Trung Cộng
muốn tiến hành giám sát cả
thế giới. Các hành vi và hành
động gần đây của họ đã chứng
minh điều này.
Ông Sewhani “Đã đến lúc
những người dân chủ và yêu
chuộng hòa bình trên thế giới
phải đáp trả tương ứng với
Trung Cộng. Đã đến lúc cả thế
giới đoàn kết chống lại kẻ bắt
nạt này”.
SCREENSHOT VIA TWITTER ANI

Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Hội đồng Nhân quyền
LHQ đã rớt xuống ‘mức thấp kém mới’
GETTY IMAGES
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“Hội đồng Nhân quyền của
Liên Hợp Quốc, hiện bao gồm
Venezuela, và gần đây là Cuba
và Trung Quốc, từ lâu vẫn là
thiên đường cho các nhà độc
tài vì các nền dân chủ nuông
chiều họ”, Fox News trích dẫn
tuyên bố của ông Pompeo
hôm thứ Bảy. “Đây là một sự
thất vọng nghiêm trọng đối với
những người thực sự tìm cách
nâng cao phẩm giá con người.
Quyết định bỏ phiếu của Hội
đồng ngày hôm qua về một
nghị quyết tập trung vào chính
sách và chủng tộc ở Hoa Kỳ đã
đánh dấu một mức thấp kém
mới”. Các thành viên Hội đồng
Nhân quyền hiện tại gồm 47
thành viên, trong đó có nhiều
nước nổi tiếng về vi phạm nhân
quyền như Trung Quốc, Venezuela, Cuba, Iran, Afghanistan,
Somalia, Eritrea, Libya. Hôm
thứ Sáu (19/6), Hội đồng Nhân
quyền LHQ đã nhất trí thông
qua một nghị quyết do Iran,
Burkina Faso và Nhà nước Palestine soạn thảo, trong đó lên
án “hệ thống chấp pháp phạm
tội ở Hoa Kỳ làm các nơi khác
trên thế giới gần đây bị ảnh
hưởng.” Nghị quyết được đưa
ra trong bối cảnh Hoa Kỳ xuất
hiện nhiều cuộc biểu tình phản
đối cái chết của ông George
Floyd, môt nghi phạm da màu
tử vong khi bị cảnh sát bắt giữ
bằng kỹ thuật ghì cổ.Theo Fox
News, nghị quyết này là bằng

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

chứng cho thấy Hội đồng Nhân
quyền đang tập trung nhiều
hơn vào các vấn đề của Hoa Kỳ,
thay vì các vấn đề nhân quyền
rộng lớn hơn và nghiêm trọng
hơn ở các quốc gia khác, bao
gồm cả những nước thành viên
của Hội đồng.
Ông Hillel Neuer, giám đốc
điều hành của Tổ chức Theo
dõi Liên Hợp Quốc, chỉ ra rằng
Hội đồng này không đưa ra nghị
quyết nào về Trung Quốc, bất
chấp tình trạng đàn áp nhân
quyền nổi tiếng của nước này,
trong đó có việc bắt giam hơn
1 triệu người Hồi giáo, và trừng
phạt những người cảnh báo
công chúng về virus corona.
Ông Neuer viết trên Twitter hôm 19/6: “THẬT ĐÁNG
HỔ THẸN!: Hội đồng Nhân
quyền LHQ sẽ sớm bỏ phiếu

Nếu Hội đồng
nghiêm túc trong
việc bảo vệ quyền
con người, thì có
rất nhiều nhu cầu
chính đáng để họ
chú ý, chẳng hạn
như sự phân biệt
chủng tộc có hệ
thống ở những nơi
như Cuba, Trung
Quốc, và Iran.
Mike Pompeo

về các nghị quyết trong phiên
họp chính hàng năm, nhưng
không có một nghị quyết nào
về tình trạng vi phạm nhân
quyền ở Trung Quốc – không
có nghị quyết nào về sự kiện
hơn 1 triệu người Hồi giáo bị
giam cầm trong các trại tập
trung, hoậc việc những người
cảnh báo về virus corona lúc
khởi phát hay những người
bất đồng chính kiến bị bắt bớ
trái phép.”
The Daily Wire cho biết LHQ
đang đối mặt với những chỉ trích
sau khi tài khoản Twitter của tổ
chức này đưa ra lời tuyên bố ủng
hộ phong trào bạo lực trong các
cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ của
nhóm cánh tả Antifa, một tổ chức
mà Tổng thống Trump tuyên bố
sẽ dán nhãn “khủng bố”.
Dairly Wire viết: “Dòng
tweet từ LHQ xuất hiện sau khi
tổ chức này bổ nhiệm Trung
Cộng vào Hội đồng Nhân
quyền, bất chấp thực tế là Trung
Quốc đã nhốt hàng triệu người
trong các trại tập trung, tham
gia vào việc mổ cướp nội tạng,
có một mạng lưới giám sát trên
toàn quốc nhằm hạn chế quyền
lợi của công dân, và có sự phân
biệt đối xử đối với người châu
Phi trong đại dịch COVID-19″.
Ngay từ khi mới đắc cử tổng

TRẦN MINH

Các doanh nghiệp dần mở
cửa hoạt động sau khi bị buộc
phải đóng băng vì đại dịch virus Trung Cộng. Nền kinh tế
có thêm 4,8 triệu việc làm, tỷ lệ
thất nghiệp giảm còn 11,1%, thị
trường chứng khoán cũng tăng
điểm vượt trên kỳ vọng.
Theo báo cáo của Bộ Lao
động hôm 1/7 cho hay tháng 6
ghi nhận lượng tăng việc làm
cao nhất từ trước đến nay, 4,8
triệu việc làm, tăng mạnh so với
dự đoán là 3 triệu. Các nhà kinh
tế được hãng Refinitiv khảo sát
dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm
từ 13,3% trong tháng 5 xuống
còn 12,3% trong tháng 6. Kết quả
này cũng tốt hơn kỳ vọng.
TT Donald Trump ca ngợi
thành tích này và cho rằng nền
kinh tế sẽ nhanh chóng phục
hồi trở lại.
“Tất cả trở lại nhanh hơn
chúng ta nghĩ,” ông Trump nói.
“Chúng ta sẽ có một quý 3 tuyệt
vời. Năm tới sẽ là một năm có
nhiều việc làm đáng kể.”
Theo Fox News, báo cáo
tháng 5 cũng được điều chỉnh
tăng thêm 130,000 việc làm vào
con số 2,7 triệu công việc.
Trong tháng trước, tất cả các
tiểu bang của Hoa Kỳ đã chuẩn
bị kế hoạch tái mở cửa nền kinh
tế sau vài tháng phải phong tỏa

vì đại dịch virus Trung Cộng. Tỷ
lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ
vẫn cao do chính phủ vẫn yêu
cầu áp dụng cách ly xã hội đặc
biệt khi số ca nhiễm bệnh lại
tăng mạnh trở lại.
Trước đại dịch, nền kinh tế
Hoa Kỳ ở trạng thái tốt nhất trong
vòng gần nửa thế kỷ qua với tỷ
lệ thất nghiệp chỉ ở mức 3,5%.
Trong 3 tháng dịch bệnh bùng
phát, tổng cộng 48,4 triệu người
đã phải xin trợ cấp thất nghiệp.

Chúng ta sẽ có một quý
3 tuyệt vời. Năm tới sẽ là
một năm có nhiều việc
làm đáng kể.
Donald Trump

Hiện nay, hàng triệu người
đã quay lại làm việc, nhưng
những người vẫn chưa có việc
làm đang đối mặt với những khó
khăn tài chính. Chính quyền
Liên bang ấn định cuối tháng 7
sẽ chấm dứt khoản trợ cấp thất
nghiệp bổ sung 600 USD /tuần,
tuy nhiên những diễn biến mới
ngày càng nguy hiểm của đại
dịch có thể khiến Washington
phải thay đổi cách xử lý này.
Trong tuần này, số ca nhiễm
virus Trung Cộng hằng ngày
vượt mốc 50,000 khiến giới chức

thống Mỹ năm 2016, ông Donald
Trump đã bày tỏ công khai góc
nhìn cứng rắn của ông đối với
LHQ, một tổ chức mà ông mô
tả là “ngồi chơi xơi nước”. Năm
2018, chính phủ của Tổng thống
Trump đã đưa Hoa Kỳ rời khỏi
Hội đồng Nhân quyền LHQ, với
lý do Hội đồng này chuyên dung
nạp các chế độ vi phạm nhân
quyền trên thế giới.
Trong bản tuyên bố của
mình hôm 20/6, Ngoại trưởng
Pompeo công khai bày tỏ rằng
nghị quyết mới của Hội đồng
Nhân quyền đã khẳng định
việc Hoa Kỳ rời khỏi Hội đồng
này là đúng đắn.
Ông nói: “Nếu Hội đồng
nghiêm túc trong việc bảo vệ
quyền con người, thì có rất
nhiều nhu cầu chính đáng để
họ chú ý, chẳng hạn như sự
phân biệt chủng tộc có hệ thống
ở những nơi như Cuba, Trung
Quốc, và Iran”, ông nói. “Nếu
Hội đồng thành thật, họ sẽ nhận
ra sức mạnh của nền dân chủ
Hoa Kỳ; đồng thời phải hối thúc
các chế độ độc tài trên toàn thế
giới học theo mô hình nền dân
chủ Mỹ, để khiến quốc gia của
họ đạt tiêu chuẩn cao về trách
nhiệm giải trình và minh bạch
mà người Mỹ chúng tôi đang áp
dụng cho chính mình.”

Nhiều cuộc tập trận quân sự
tại Biển Đông

Kinh tế Hoa Kỳ khởi sắc trở lại
sau thời kỳ phong tỏa

TWITTER DONALD J TRUMP

Thông tin về cuộc biểu tình được đăng trên Twitter.
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y tế quan ngại về tác động của
việc thiếu tuân thủ giãn cách xã
hội. Nếu dịch bệnh tăng cường
khiến các doanh nghiệp lại phải
đóng cửa thì hậu quả đối với nền
kinh tế quốc gia sẽ rất khủng
khiếp, các nhà kinh tế cảnh báo.
Disney đã hủy kế hoạch mở
lại Disneyland ở California, Apple đóng cửa lại 32 cửa hàng ở 5
tiểu bang, và hãng Macy thông
báo cắt giảm 3,900 lao động, xấp
xỉ 3% tổng số lao động của hãng.
Thống đốc tiểu bang Texas loan
báo tạm ngừng kế hoạch mở cửa
lại tiểu bang và ra lệnh đóng cửa
trở lại toàn bộ các quán bar, giảm
50% sức chứa của nhà hàng.
Andrew Chamberlain thuộc
hãng Glassdoor nói: “Báo cáo
việc làm hôm nay là cái nhìn
vào gương chiếu hậu. Với các ca
nhiễm virus Trung Cộng tăng vọt
trong tuần qua, nền kinh tế trong
vài tháng tới khi mà làn sóng
dịch bệnh thứ 2 bùng phát có thể
đóng cửa hàng triệu doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ và đóng băng
việc tuyển dụng lao động”.
Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng
các báo cáo việc làm tốt hơn kỳ
vọng “là một dấu hiệu mạnh
mẽ cho thấy thị trường việc
làm Hoa Kỳ có thể hồi phục trở
lại và các doanh nghiệp Mỹ có
thể mở cửa trở lại nhanh chóng
như thế nào khi mà quốc gia
cuối cùng có thể kiểm soát được
virus Trung Cộng – đây là một
lý do để lạc quan trong nhiều
tháng tới”.
Các nhà kinh tế Hoa Kỳ dự
báo kinh tế Hoa Kỳ hồi phục
hoàn toàn vào năm 2021.

Twitter cuả TT
Trump đăng bức
ảnh với thông tin
nền kinh tế Hoa
Kỳ có thêm 4,8
triệu việc làm
trong tháng Sáu.
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Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan.
XUÂN THÀNH

Hải quân Hoa Kỳ cho biết hai
hàng không mẫu hạm đang
tiến hành tập trận trên Biển
Đông vào hôm thứ Bảy (4/7),
Trung Cộng cũng diễn tập
quân sự trùng thời điểm tại
vùng biển này.
Hoa Kỳ và Trung Cộng đã
và đang cáo buộc nhau kích
động mâu thuẫn trên vùng
Biển Đông chiến lược trong
thời điểm mối quan hệ hai bên
đã căng thẳng trên mọi vấn đề
từ đại dịch Trung Cộng đến
thương mại và Hồng Kông.
Hải quân Hoa Kỳ hôm 4/7
phát đi tuyên bố cho biết hai
hàng không mẫu hạm USS
Nimitz và USS Ronald Reagan đang thực hiện các hoạt
động diễn tập tại Biển Đông
“để ủng hộ cho một khu vực
Ấn Độ – Thái Bình Dương tự
do và cởi mở”.
Tuyên bố của Hải quân Hoa
Kỳ cho biết các màn diễn tập
này đã trao cho các chỉ huy sự
linh hoạt và các khả năng “mà
chỉ Hải quân Hoa Kỳ mới có
thể thành thạo”.
Hải quân Hoa Kỳ không
nói chính xác vị trí cuộc tập
trận đang diễn ra ở đâu trên
Biển Đông. 90% vùng biển
chiến lược này bị Trung Cộng
tuyên bố chủ quyền bất chấp
sự phản đối của các nước
láng giềng.
Chuẩn Đô đốc George M.
Wikoff cho hay: “Mục đích

màn diễn tập này là để thể
hiện dấu hiệu rõ ràng tới các
đối tác và đồng minh của
chúng ta rằng chúng ta cam
kết bảo đảm an ninh và ổn
định khu vực”.
Chuẩn Đô đốc George M.
Wikoff, chỉ huy của đội tàu
tác chiến do hàng không mẫu
hạm USS Ronald Reagan dẫn
đầu, nói rằng các cuộc tập trận
này không nhằm đáp trả màn
diễn tập của Trung Cộng.
Tuần qua Trung Cộng loan
báo kế hoạch tập trận kéo dài
5 tuần, bắt đầu từ 1/7 ở xung
quanh Quần đảo Hoàng Sa,
nơi Trung Cộng chiếm đóng
của Việt Nam từ năm 1974 và
gần đây đặt lại tên là Tây Sa.
Sau đó hôm 2/7 Bộ Quốc
phòng Hoa Kỳ bày tỏ “Việc
tiến hành tập trận trên vùng
lãnh thổ đang tranh chấp ở
Biển Đông là phản lại các nỗ
lực nhằm giảm căng thẳng và
duy trì ổn định khu vực”.
Trung Cộng hôm thứ
Sáu ngày 3/7 đã bác bỏ chỉ
trích của Hoa Kỳ và cho rằng
Washington mới là bên phải
chịu trách nhiệm cho việc gia
tăng căng thẳng.
Trong khi đó, theo Hải
quân Hoa Kỳ, hàng không
mẫu hạm Hoa Kỳ từ lâu đã
thực hiện diễn tập tại Tây Thái
Bình Dương, trong đó có Biển
Đông. Trong cùng một thời
điểm gần đây, Hoa Kỳ đã điều
động cả ba hàng không mẫu
hạm hiện diện tại Biển Đông.
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California: 17 tuổi có thể bỏ phiếu trong các cuộc
bầu cử sơ bộ không?
JOSH EDELSON / AFP VIA GETTY IMAGES

BRAD JONES | THE EPOCH TIMES

Mô hình của dựa án "SafeHuts" .

“SafeHuts”, những ngôi nhà làm từ
sợi thủy tinh an toàn và chắc chắn
cho người vô gia cư
Tiếp theo từ trang 1

thuyền bằng sợi thủy tinh chạy
bằng pin trong 50 năm qua. Bây
giờ, anh ấy đã tạo ra những ngôi
nhà bằng sợi thủy tinh nhỏ và di
động được gọi là SafeHuts. Anh
ấy đã hợp tác với David Ellis,
chủ sở hữu của Delta Partners để
giúp truyền bá đến toàn thế giới.
“Đó là nhà tạm trú vô gia cư
được làm từ những sợi thủy tinh
và chúng tôi dùng sợi thủy tinh
bởi vì đó là chất liệu rất khó bị
phá hủy. Nó còn cứng hơn cả
thép”, ông Ellis - Giám đốc phát
triển kinh doanh của SafeHuts,
trả lời The Epoch Times.
Các ngôi nhà có hai kích
thước, 60 feet vuông hoặc 80
feet vuông, với một tấm nệm
vinyl đơn hoặc đôi trên giường
gấp. Công ty cũng đang phát
triển một ngôi nhà có diện
tích 120 feet vuông lớn hơn
với bốn giường.
Những ngôi nhà được làm
bằng sáu tấm sợi thủy tinh, có
thể lắp ráp và tháo rời dễ dàng,
đồng thời đều không thấm nước,
cách nhiệt, và có cả cửa sổ. Việc
vệ sinh cũng rất đơn giản, điều
này đặc biệt quan trọng trong
đại dịch. Hệ thống sưởi, điều hòa
không khí hoặc các tiện nghi
khác đều có thể được thêm vào.
Các sản phẩm đã được ra
mắt khoảng sáu tuần trước,
và công ty đã gặp gỡ các giám
sát viên tại các quận Cam và
San Bernardino. Họ đang có kế
hoạch đi Los Angeles tiếp theo.
Trong khi một số nhà ở
gần đây được xây dựng ở Los
Angeles cho người vô gia cư
có giá gần 700,000 đô la mỗi
căn hộ, thì SafeHuts chỉ có giá
17,000 đô la cho kích thước nhỏ
và 23,000 đô la cho nhà lớn hơn.
“Những gì chúng tôi đề xuất
không phải là một giải pháp lâu
dài. Nó là một giải pháp tạm
thời. Tuy nhiên, đây là một giải
pháp tạm thời có tuổi thọ 50
năm. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng

chúng tôi có một giải pháp hấp
dẫn hơn về mặt kinh tế đối với
các cộng đồng”, ông Ellis nói.
Theo dữ liệu gần đây nhất,
Quận Cam có gần 7,000 người vô
gia cư, trong khi Hạt Los Angeles
có hơn 66,400, tăng gần 13% so
với năm trước.
California nói chung có
khoảng 150,000 người vô gia
cư, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang
nào khác.
Năm 2019, tòa án Ninth Circuit đã giữ nguyên phán quyết
trong vụ kiện giữa Martin và
thành phố Boise, cho rằng việc
cấm người dân ngủ ở nơi công
cộng là trái với hiến pháp. Nếu
chính quyền địa phương muốn
di dời người vô gia cư ra khỏi
đường phố, thì họ phải cung cấp
nơi cư trú cho những người đó.
SafeHuts có thể cung cấp
nơi cư trú tạm thời cho những
người vô gia cư ở những thành
phố và ngôi làng nhỏ với chi phí
chỉ bằng một phần của một căn
nhà chung cư, giúp dành thêm
nguồn tài chính cho việc điều trị
sức khỏe tâm thần, ông Ellis nói.
“Đây là những người đang
gặp rắc rối, những người cần

HAU NGUYEN/ THE EPOCH TIMES

Những gì chúng tôi
đề xuất không phải
là một giải pháp
lâu dài. Nó là một
giải pháp tạm thời.
Tuy nhiên, đây là
một giải pháp tạm
thời có tuổi thọ 50
năm. Vì vậy, chúng
tôi nghĩ rằng chúng
tôi có một giải pháp
hấp dẫn hơn về mặt
kinh tế đối với các
cộng đồng.
David Ellis

Các ngôi nhà có
hai kích thước,
60 feet vuông
hoặc 80 feet
vuông, với một
tấm nệm vinyl
đơn hoặc đôi
trên giường gấp.

David Ellis, chủ sở hữu của Delta Partners, cũng là một phần của sáng kiến đưa người vô gia cư
vào nhà bằng sợi thủy tinh di động.

giúp đỡ, và tôi nghĩ rằng chính
sách của tiểu bang sẽ giúp đỡ
họ, nhưng đó là một vấn đề đầy
thách thức,” ông ấy nói.
Bản thân Duffield có một
thành viên trong gia đình là
người vô gia cư bị tâm thần, vì
vậy anh ta rất thương xót và hiểu
thấu rằng, nếu chúng ta không

có sự tài trợ đúng đắn cho khía
cạnh sức khỏe tâm thần của
người vô gia cư, thì chu kỳ đó
vẫn sẽ tiếp tục kéo dài.
Những ngôi nhà được sản xuất
tại nhà máy Electric Boat Company của Duffy ở Adelanto, California, nhà sản xuất thuyền điện sợi
thủy tinh lớn nhất thế giới.
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Vào tháng 11 năm nay, cử tri
California sẽ được hỏi có đồng
ý cho những người 17 tuổi được
phép bỏ phiếu tại các cuộc bầu
cử sơ bộ tương lai không.
Cả Hạ viện và Thượng viện
tiểu bang đều thông qua ACA 4
(Assembly Constitutional Amendment 4 - Tu chính pháp số 4) với tỷ
lệ bỏ phiếu chiếm 2/3 trong thời
gian đủ điều kiện để bỏ phiếu bầu
cho cuộc tổng tuyển cử, nhưng
không phải tất cả các đại diện đều
đồng ý với đề xuất sửa đổi Hiến
pháp tiểu bang.
Nếu được đa số cử tri thông
qua, thì dự luật trên mỗi lá phiếu
ngày 3/11 sắp tới sẽ cho phép
bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào ở
độ tuổi 17 và là cư dân của tiểu
bang, và những người ít nhất 18
tuổi vào thời điểm tổng tuyển cử
tiếp theo, được bỏ phiếu trong
bất kỳ cuộc bầu cử sơ cấp hoặc
đặc biệt nào diễn ra trước đó.
Hầu hết các thành viên của
đảng Dân chủ cho rằng việc
trao quyền bỏ phiếu trong các
cuộc bầu cử sơ bộ cho những
thanh niên 17 tuổi sẽ cải thiện
tỷ lệ tham gia và sự hòa nhập
cộng đồng trong giới trẻ. Trong
khi đó, đa số các thành viên của
đảng Cộng hòa lại thấy điều này
sẽ không tạo ra sự khác biệt nào
đáng kể.
“Các cử tri đi bầu lần đầu tiên
nên có cơ hội tham gia vào một
tiến trình bầu cử hoàn chỉnh,
gồm bầu cử sơ bộ và đặc biệt,”
Chủ tịch Hội đồng Lập pháp
California, ông Kevin Mullin
(Dân Chủ-San Mateo) cho biết
trong phiên điều trần của Ủy
ban Thượng viện hôm 23/6.
“ACA 4 sẽ tạo cơ hội thu hút tân
cử tri, ví dụ học sinh trung học,
và tăng tỷ lệ cử tri trẻ bằng cách
cho phép những người 17 tuổi
bỏ phiếu trong các bầu cử sơ
bộ, với điều kiện họ sẽ đủ 18 tuổi
vào thời điểm diễn ra cuộc tổng
tuyển cử - đây là một điểm khác
biệt quan trọng.”
Thượng nghị sĩ Andreas Borgeas (Cộng Hòa-Fresno) cho biết
dự luật khiến ông phải cân nhắc
vì sự không đồng nhất trong cách
xác định tuổi trưởng thành.
“Bạn phải đủ 21 tuổi mới
được uống rượu. Bạn không
được uống rượu trong vòng sáu
tháng hoặc vài tháng trước khi
bạn đủ 21 tuổi vì bạn sắp đạt
đến độ tuổi đó,” ông Borgeas
nói. “Bạn phải đủ 18 tuổi mới
được đánh bạc, hoặc 21 tuổi nếu
chơi trong sòng bài, tùy theo
quy định của mỗi tiểu bang.
Bạn không được tham gia hoạt
động cờ bạc nếu bạn vẫn còn vài
tháng nữa mới đủ 18 tuổi.”
Ông cho biết việc hạ thấp độ
tuổi được phép bầu cử sẽ không

Các cử tri điền vào
phiếu bầu cho vị trí
tổng thống trong
một căn nhà gỗ do
Quân đoàn Mỹ điều
hành ở San Anselmo,
California, vào ngày
3/3/2020.

Một cậu bé bỏ lá
phiếu bầu điền đầy đủ
thông tin vào trong
thùng phiếu tại phòng
bỏ phiếu ở Nhà tang
lễ và Hỏa táng San
Francisco, diễn ra
tại thành phố San
Francisco vào ngày
3/3/2020.

làm tăng tỷ lệ tham gia của cử
tri, mà “chỉ tạo ra một điều luật
khác không hợp quy tắc.”

‘Họ rất quan tâm đến cộng
đồng của mình’
Tiến sĩ Mindy Romero là người
sáng lập kiêm giám đốc Dự án
Hòa Nhập Cộng Đồng California
(CCEP) tại Trường Chính sách
Cộng đồng Sol Price thuộc Đại
học Nam California. Bà đã
làm chứng tại phiên điều trần
Thượng viện diễn ra vào ngày
23/6, và nói rằng “giới trẻ ít tham
gia chính trị trong xã hội của
chúng ta.”
Trong bất kỳ cuộc bầu cử
nào diễn ra trên khắp lãnh thổ
Hoa Kỳ, tỷ lệ cử tri trong nhóm
những người trẻ tuổi đủ điều
kiện đi bầu, từ 18 đến 24 tuổi,
thấp hơn từ 20 đến 40% so với
các nhóm cử tri lớn tuổi hơn, bà
Romero cho biết.
JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

Theo CCEP, một cuộc phân
tích gần đây ngày 3/3/2020 cho
thấy trong các cuộc bầu cử sơ
bộ của tiểu bang thì tỷ lệ người
đi bỏ phiếu trên tổng số cử tri là
34%. Tuy nhiên, trong số những
cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu từ
18 đến 24 tuổi thì tỷ lệ cử tri
đi bỏ phiếu là 16%, so với 56%
trong số những cử tri có độ tuổi
trên 65 tuổi.
Bà cho biết số thanh niên đi
bỏ phiếu giảm 1% trong cuộc
bầu cử sơ bộ năm 2016, trong khi
tổng số người tham gia bầu cử
tăng 4%.
“Tỷ lệ cử tri đi bầu đều tăng,
nhưng thực ra lượng cử tri trẻ
lại giảm. Một lần nữa, chúng tôi
nhận thấy khoảng cách chênh
lệch là 40%,” bà Romero nói.
“Thanh niên thường gặp khó
khăn trong việc liên kết lá phiếu
với những điều họ quan tâm,” bà
Romero nói – “Họ không phải là
những người thờ ơ. Họ rất quan
tâm đến cộng đồng của mình.”
“Chúng tôi biết rằng nếu
chúng tôi có được những cử tri
trẻ, thì có nhiều khả năng họ sẽ
tiếp tục bỏ phiếu trong suốt cuộc
đời của họ,” bà Romero nói.
Trong phiên điều trần diễn
ra vào ngày 25/6 vừa qua,
Thượng nghị sĩ Jim Nielsen
(Cộng Hòa-Tehama) cho biết
những lập luận tương tự đã
được đưa ra khi thảo luận việc
giảm độ tuổi bầu cử từ 21 xuống
18 vào năm 1971, điều mà ông
cho rằng đã không dẫn đến sự
gia tăng tỷ lệ những người trẻ

tuổi tham gia bầu cử.
“Sau đó thì thế nào? Những
cử tri trẻ tuổi này có tham gia
bầu cử nhiều hơn không? Rõ
ràng là không, điều này được thể
hiện qua số liệu thống kê cực kỳ
thấp,” ông Nielsen nói. “Trong
chương trình giáo dục trung học
lớp 12, môn giáo dục công dân
của chúng ta hầu như không đề
cập gì hết. Chúng ta đã không
tạo động lực khuyến khích các
bạn trẻ.”
Ông Nielsen cho biết kể từ thế
hệ đầu tiên của Thế chiến thứ II,
mỗi thế hệ người Mỹ ngày càng
trở nên tự mãn và tiếp nhận
quyền bầu cử như một lẽ hiển
nhiên, mà không nhận ra rằng
quyền này được xem là nghĩa vụ
thiêng liêng đến mức nào ở các
nước khác trên thế giới.
“Có một điều gì đó đang diễn
ra với thế hệ này: Có lẽ nó đã trở
nên quá dễ dàng đối với họ,” ông
Nielsen nói. Ngay cả khi dự luật
này được thông qua ngày 3/11
sắp tới, thì ông Nielsen cho rằng
ông không thấy khả quan khi
nghĩ đến việc những người trẻ
17 tuổi sẽ tham dự các cuộc bỏ
phiếu “một cách nghiêm túc và
tích cực.”
Theo lời của Ủy viên hội đồng
Evan Low (Dân Chủ-Silicon
Valley), đồng tác giả dự luật với
ông Mullin, 17 tiểu bang khác
cho phép những người 17 tuổi
bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử
sơ bộ. Vì thế, cử tri California sẽ
cân nhắc việc này vào ngày 3/11
sắp tới.

McConnell đề xuất đợt cứu trợ cho người có thu nhập thấp
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Lãnh đạo khối Đa số Thượng
viện Mitch McConnell nói rằng
đợt hỗ trợ kinh tế tiếp theo sẽ
tập trung trợ giúp cho những
người có thu nhập thấp.
Khi được hỏi về việc có bao
gồm nhiều khoản thanh toán
trực tiếp hơn hay không, ông
nói rằng rất có thể. Sau đó, ông
nói rằng những người mà thu
nhập mỗi năm thấp hơn một
mức nào đó có thể đã bị ảnh
hưởng nặng nề nhất bởi đại
dịch virus Trung Cộng.
“Tôi nghĩ rằng những người
bị ảnh hưởng nặng nề nhất
là những người có thu nhập
khoảng 40,000 đô la một năm
hoặc ít hơn. Nhiều người trong

số họ làm việc trong ngành dịch
vụ như khách sạn, nhà hàng,
giải trí...”, ông McConnell nói với
các phóng viên.
Không rõ ông McConnell có
dự định lấy $40,000 làm mức
lương giới hạn hay không. Ông
nói đề xuất hỗ trợ kinh tế có thể
được cả hai viện ủng hộ.
Thượng nghị sĩ Ben Cardin
(Dân chủ - Maryland) nói với
các phóng viên về đợt hỗ trợ thứ
hai rằng, “Chúng tôi phải nhắm
vào nhóm người thực sự có nhu
cầu, những người bị ảnh hưởng
nặng do dịch Covid-19.”
Hôm thứ hai, ông McConnell
chia sẻ, “Tôi sẽ giới thiệu một vài
đề xuất để có thể bắt đầu cuộc
thảo luận với chính phủ và đảng
Dân chủ.” Ông cũng nhắc lại

SAUL LOEB/AFP/GETTY IMAGES

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell.

rằng đợt hỗ trợ kế tiếp sẽ là đợt
cuối, “vì chúng ta đang đối mặt
với số nợ khủng nhất từ sau Thế
chiến 2. Chúng ta không thể tiếp
tục làm như vậy nữa.”
Sau khi Bộ Lao Động Hoa Kỳ
công bố tháng Sáu có thêm 5
triệu việc làm. Nhưng trong đại
dịch, hơn 40 triệu người đã nộp
đơn thất nghiệp khi các thống
đốc tiểu bang thực hiện lệnh
cách ly tại nhà, dẫn đến việc
đóng cửa nhiều doanh nghiệp
khác không cần thiết.
Từ tuần trước, Hạ viện và
Thượng viện đã bắt đầu kỳ
nghỉ 3 tuần thường niên. Họ sẽ
trở lại làm việc vào 20 tháng 7,
chỉ ít ngày trước khi khoản chi
hỗ trợ thất nghiệp $600/tuần
chấm dứt.
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Trung Cộng cảnh báo phá hủy hàng
không mẫu hạm Hoa Kỳ ở Biển Đông
NGUYỄN SƠN

Hôm 2/7, Ủy ban Y tế Sức khỏe quốc gia Trung Quốc đã tiến hành hiệu định “Quy định Cấy
ghép nội tạng người”, khiến dư luận chú ý. (Ảnh chụp từ Sina/Weibo)

Quy định mới của
Trung Cộng về
thu hoạch nội
tạng gây tranh cãi
BAN MAI

Hôm 2/7, Ủy ban Y tế Sức khỏe
quốc gia Trung Quốc đã tiến
hành hiệu đính “Quy định
Cấy ghép nội tạng người”, và
đã công bố “Dự thảo Quy định
Cấy ghép nội tạng người”. Dự
thảo quy định dùng cơ quan
nội tạng sống của công dân
chưa đủ 18 tuổi để phẫu thuật
cấy ghép sẽ bị truy cứu trách
nhiệm hình sự.

Tranh luận quanh tiêu đề
“Cấm lấy nội tạng từ cơ
thể sống của người chưa
đủ 18 tuổi”
Nhiều kênh truyền thông của
Trung Cộng hôm 2/7 đăng tải
bài báo có tiêu đề “Ủy ban Y
tế Sức khỏe Quốc gia: Lấy cơ
quan tạng sống của công dân
chưa đủ 18 tuổi sẽ bị truy cứu
trách nhiệm hình sự”. Bản tin
cho biết, Ủy ban Y tế Sức khỏe
Quốc gia Trung Quốc tiến
hành hiệu đính “Quy định Cấy
ghép nội tạng người”, quy định
này ghi: Hành vi lấy cơ quan
tạng chưa được bản thân công
dân đồng ý, công dân khi còn
sống không đồng ý hiến tặng
cơ quan tạng nhưng vẫn bị lấy
cơ quan tạng trong thi thể của
họ, lấy cơ quan nội tạng trong
cơ thể sống của công dân chưa
đủ 18 tuổi, đều sẽ cấu thành
tội phạm, sẽ bị truy cứu trách
nhiệm hình sự.
Nội dung quy định thì
không có vấn đề gì nhưng cách
mà tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa
tin, cùng tội ác thu hoạch nội
tạng là “bí mật công khai” tại
Trung Quốc đã làm dấy lên
cuộc tranh luận này.
Tội ác thu hoạch nội tạng vẫn
đang xảy ra tại Trung Quốc
Thực tế, tại Trung Quốc hành
vi mổ sống lấy nội tạng để tiến
hành phẫu thuật cấy ghép lâu
nay đã được quốc tế chú ý.
Theo tài liệu của Tổ chức Ân
xá Quốc tế cho thấy, từ năm 2000
đến năm 2005, Trung Quốc có
41,500 ca phẫu thuật thuật cấy
ghép nội tạng, nguồn gốc nội
tạng của các ca cấy ghép này
không cách nào giải thích được.
Năm 2006, lần đầu tiên có
nhân chứng lộ diện tiết lộ,
Trung Cộng đang cưỡng bức

Thông qua 52 chứng
cứ khác nhau chứng
minh hành vi mổ sống
lấy nội tạng người tập
Pháp Luân Công của
Trung Cộng xác thực
là có tồn tại.
thu hoạch nội tạng sống của
người tập Pháp Luân Công.
Trong 10 năm sau đó, ngày
càng nhiều bằng chứng Trung
Cộng thu hoạch nội tạng sống,
Trung Cộng đã phạm phải tội
ác phản nhân loại.
Sau đó, ông David Matas
– Luật sư Nhân quyền người
Canada, và ông David Kilgour
– Cựu Quốc vụ khanh của
chính phủ Canada phụ trách
khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương đã tiến hành điều tra
nhiều phương diện về vấn đề
thu hoạch nội tạng sống của
người tập Pháp Luân Công tại
Trung Quốc Đại Lục. Tháng
7/2006, họ đã công bố “Báo
cáo cáo buộc Trung Quốc thu
hoạch nội tạng sống của người
tập Pháp Luân Công”; báo cáo
chỉ ra, thông qua 52 chứng cứ
khác nhau chứng minh hành
vi mổ sống lấy nội tạng người
tập Pháp Luân Công của Trung
Cộng xác thực là có tồn tại.
Đối với cáo buộc thu hoạch
nội tạng sống của người tập
Pháp Luân Công, Trung Cộng
phủ nhận nhưng lại từ chối yêu
cầu của liên Hiệp Quốc về việc
công bố dữ liệu để làm phản
chứng và từ chối để tổ chức nước
ngoài vào Trung Quốc điều tra
độc lập.
Tháng 6/2019, Tòa án nhân
dân độc lập tại London tuyên
án, cáo buộc hành vi thu hoạch
nội tạng sống của tù nhân
lương tâm của Trung Cộng
đã tồn tại nhiều năm, hành vi
này đến nay vẫn còn tồn tại và
người tập Pháp Luân Công lại
là nguồn cung cấp nội tạng chủ
yếu nhất.
Sau khi Tòa án nhân dân
độc lập đưa ra phán quyết
này, nhiều kênh truyền thông
chủ lưu như Reuters, Daily
Telegraph, Fox News, v.v., cũng
liên tiếp đưa tin về việc này.
SCREENSHOT/SOHU.COM

Các bác sĩ
mang nội
tạng để phẫu
thuật cấy
ghép tại một
bệnh viện ở
tỉnh Hà Nam
vào ngày 16
/8/2012.

Trung Cộng tuyên bố rằng sự
xuất hiện của 2 hàng không
mẫu hạm Hoa Kỳ tại khu vực
Biển Đông khiến họ "thêm vui".
Global Times đăng tải cảnh
báo: "Trung Cộng có nhiều lựa
chọn vũ khí phòng không như
DF-21D và DF-26. Đây là những
"sát thủ hàng không mẫu hạm"".
Hai hàng không mẫu hạm
Hoa Kỳ đang tập trận ở khu vực
Biển Đông từ hôm 4/7, Trung
Cộng cũng thực hiện cuộc tập
trận quân sự ở gần quần đảo
Hoàng Sa trong thời điểm đó.
Giới quân sự Trung Cộng
cho rằng họ có thể phá hủy các
tàu sân bay bất cứ lúc nào bằng
các tên lửa của Bắc Kinh, theo
Global Times.
Tờ báo viết: "Biển Đông
hoàn toàn nằm trong tầm kiểm
soát của Quân đội Giải phóng
Nhân dân Trung Quốc (PLA) và
bất kỳ tàu sân bay nào của Hoa
Kỳ trong khu vực chỉ làm PLA
"thêm vui". PLA có nhiều lựa
chọn để chống các hàng không
mẫu hạm như tên lửa "sát thủ
tàu sân bay" DF-21D và DF-26".
Hai hàng không mẫu hạm
của Hoa Kỳ là USS Nimitz và
USS Ronald Reagan đang hoạt

SCREENSHOT VIA TWITTER

Bài đăng của tờ Global Times trên Twitter.

động và tập trận ở Biển Đông
"để hỗ trợ một khu vực Ấn ĐộThái Bình Dương tự do hàng
hải", hải quân Hoa Kỳ nói.
"Mục đích tập trận là cho các
đối tác và đồng minh của chúng
tôi thấy rằng Hoa Kỳ cam kết
bảo đảm an ninh và ổn định
khu vực", Chuẩn đô đốc George
M. Wikoff nói.
Hải quân Hoa Kỳ từ lâu đã
thực hiện các cuộc tập trận
ở Tây Thái Bình Dương, bao
gồm cả khu vực Biển Đông.
Vào tháng trước, Hoa Kỳ đã
điều ba hàng không mẫu hạm
đến khu vực này khiến Trung
Cộng lo lắng.
Tuần trước, Trung Cộng
tuyên bố rằng họ đã lên kế

hoạch cho cuộc tập trận kéo dài
5 ngày, bắt đầu từ 1/7, tại khu
vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc
chủ quyền của Việt Nam.
Hình ảnh vệ tinh mà Benar
News và RFA thu thập được
cho thấy một tàu trực thăng đổ
bộ Type 071 ở cảng Phú Lâm
vào ngày 27/6, cùng ba tàu nhỏ.
Tàu Type 071 có nghĩa là chuẩn
bị cho các tập trận đổ bộ, và ba
tàu nhỏ hơn có thể là các tàu
quét mìn phục vụ cho hải quân
Trung Quốc.
Phú Lâm là đảo chiếm đóng
lớn nhất của Trung Quốc ở
Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên
bố là "trung tâm hành chính"
ở Hoàng Sa. Đây là điểm dừng
chân thường xuyên của Hải
quân Trung Quốc (PLAN)
và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển
Trung Quốc (CCG).
Việt Nam và Philippines
cũng chỉ trích các cuộc tập
trận của Trung Quốc, cảnh
báo rằng Bắc Kinh đang tạo ra
căng thẳng trong khu vực và tác
động đến mối quan hệ với các
nước láng giềng.
Hoa Kỳ nhiều lần tố cáo
Trung Cộng đe dọa các nước
láng giềng châu Á, nhằm độc
chiếm khai thác trữ lượng dầu
khí rộng lớn ở Biển Đông.

Hoa Kỳ thu giữ sản phẩm làm từ các trại
cưỡng bức lao động
CPB

GIA HUY

Hải quan phi trường Newark,
New Jersey, cho biết vừa tịch
thu một lô hàng lớn gồm nhiều
sản phẩm nghi là được làm
từ tóc những người bị đàn áp
trong các trại lao động cưỡng
bức ở Trung Quốc.
Hôm 1/7, Cơ quan Hải quan
và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ
(CPB) đã thu giữ một lô hàng
trị giá hơn 800 ngàn USD gồm
các sản phẩm do công ty Lop
County Meixin sản xuất. Đây
là một công ty trách nhiệm hữu
hạn ở Trung Quốc chuyên làm
các sản phẩm tóc, và lô hàng
này chỉ là một phần của đơn đặt
hàng lớn, sẽ được giao tới các
cảng ở khắp Hoa Kỳ.
Theo các quan chức Hoa
Kỳ, một phần của lô hàng bao
gồm các sản phẩm dùng để
nối tóc và tóc giả – có khả năng
được sản xuất bởi các lao động
cưỡng bức và lao động trẻ em
ở khu vực Tân Cương. Hiện
chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra
nguồn gốc lô hàng nói trên.
Lop County Meixin, công
ty xuất khẩu tóc người tại Tân
Cương, là công ty thứ ba bị
Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen
trong vài tháng qua vì sử dụng
“lao động cưỡng bức”, theo
hãng tin AFP.
Ông John Ullyot, phát ngôn
viên của Hội đồng An ninh
Quốc gia, cho biết nếu lô hàng
13 tấn tóc người rất đáng nghi
này thật sự có liên quan đến
các trại tập trung người Duy
Ngô Nhĩ (Uyghur), thì đó là
một bằng chứng khủng khiếp
nữa về sự đàn áp của Trung
Cộng, và “họ sẽ phải trả lời
trước cộng đồng thế giới về
hành động này.”
“Việc sản xuất các sản phẩm
này là sự vi phạm nhân quyền
rất nghiêm trọng. Lệnh tịch
thu này nhằm gửi một thông
điệp rõ ràng và trực tiếp đến
tất cả những ai đang tìm cách
làm ăn với Hoa Kỳ, rằng Hoa
Kỳ sẽ không chấp nhận bất cứ
hành vi vô nhân đạo và bất hợp
pháp nào trong chuỗi cung
ứng,” bà Brenda Smith, trợ lý ủy
viên điều hành của Văn phòng
Thương mại CPB cho biết.
Chính quyền Trump đang

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CPB) thu giữ một lô sản phẩm tóc nghi làm từ
tóc tù nhân ở các trại cưỡng bức lao động Tân Cương.

gia tăng áp lực lên các doanh
nghiệp Hoa Kỳ để loại bỏ các
chuỗi cung ứng hàng hóa được
sản xuất bởi lao động cưỡng
bức. Các quan chức đặc biệt
nhắm đến các vùng vi phạm
nhân quyền tại Tân Cương, nơi
Trung Cộng đang giam giữ hơn
một triệu người Hồi giáo, đặc
biệt là người người Duy Ngô
Nhĩ, nhằm giám sát, tẩy não và
cưỡng bức lao động.
“Chiến dịch bức hại và đàn
áp của Trung Cộng tại Tân
Cương được thực hiện nhằm
xóa bỏ bản sắc dân tộc và tín
ngưỡng của người Duy Ngô Nhĩ
và các dân tộc thiểu số khác, bao
gồm việc giam giữ quy mô lớn
trong các trại lao động cưỡng
bức, cùng hệ thống giám sát
độc tài chuyên chế để kiểm soát
từng hoạt động của họ, đồng
thời cưỡng ép phụ nữ dân tộc
thiểu số triệt sản và ép buộc họ
từ bỏ đức tin,” ông Ullyot nói.
Theo các quan chức Hoa Kỳ,
Trung Cộng đã chuyển đến các
nhà máy ở khắp Trung Quốc
hàng trăm ngàn người Duy
Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu
số khác từ các trại giam giữ tập
trung quy mô lớn.
Đầu tuần này, Axios đã báo
cáo rằng công ty Caterpillar
của Hoa Kỳ đã mua vải từ một
xí nghiệp ở Tân Cương có liên
quan đến lao động cưỡng bức.
Đáp lại, đại diện Caterpillar
đã khẳng định “Chúng tôi không
tha thứ và cố gắng loại bỏ tất cả
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các hình thức lao động cưỡng
bức, lao động trẻ em, và phân
biệt đối xử tại nơi làm việc.”
Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố
các hạn chế trong việc cấp visa
vào Hoa Kỳ cho các quan chức
Trung Cộng “được cho là chịu
trách nhiệm hoặc đồng lõa
trong việc giam giữ và ngược
đãi người Duy Ngô Nhĩ, người
Kazakhstan, và những thành
viên của các nhóm thiểu số Hồi
giáo khác tại Tân Cương.”
Các quan chức Bộ Ngoại
giao nói rằng Trung Cộng đang
mở rộng hệ thống áp bức của họ
tại Tân Cương sang các khu vực
khác của nước này.
“Đó là hệ thống camera và
nhận diện. Đó là hệ thống tính
điểm xã hội. Đó là sự áp bức,
đặc biệt nếu bạn muốn thực
hành đức tin của bạn,” ông Sam
Brownback, đại sứ lưu động về
tự do tôn giáo quốc tế của Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ, nói trong
một cuộc phỏng vấn tháng 6 với
Fox News, “Đây chính là những
việc làm của một nhà nước
công an thực sự mà chúng
tôi rất quan ngại.”
Trung Cộng miêu tả các trại
giam giữ quy mô lớn là những
trung tâm dạy nghề và chỉ trích
chính quyền Hoa Kỳ can thiệp
vào các công việc nội bộ của họ.
Quan chức Trung Cộng tuyên
bố các hành động của họ tại
Tân Cương được thực hiện để
bảo vệ an ninh quốc gia.
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Quách Văn Quý và Bannon tiết lộ truyền
thông Hoa Kỳ bị Trung Cộng mua chuộc
SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

TRÍ ĐẠT

Cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc Steve
Bannon và tỷ phú người Hoa
Quách Văn Quý hiện đang sinh
sống tại Hoa Kỳ, cho biết, người
tập Pháp Luân Công kiên trì
vạch trần tội ác của Trung Cộng,
nhưng lại bị công kích bởi một
số truyền thông lớn phương Tây
đã bị Trung Cộng mua chuộc.
Trong lúc Trung Cộng che giấu
dịch bệnh gây họa cho toàn cầu,
thì những kênh truyền thông
này lại không truy cứu trách
nhiệm của Trung Cộng; Hoa Kỳ
cần phải thức tỉnh.

Trung Cộng bỏ rất nhiều
tiền để mua chuộc truyền
thông phương Tây
Ông Bannon cho biết, sau khi
truyền thông do người tập Pháp
Luân Công sáng lập ra và Gnews
của ông Quách Văn Quý tiết lộ
chứng cứ về virus viêm phổi Vũ
Hán, một số truyền thông dòng
chính ở phương Tây lại không
lên án Trung Cộng là căn nguyên
của tai hoạ khiến cho dịch bệnh
mất kiểm soát trên toàn cầu.
“Điều mà người Mỹ không hiểu
đó là, vì sao Gnews, GTV, Epoch
Times, NTDTV, phơi bày rất
nhiều chứng cứ liên quan đến
virus, truyền thông Hoa Kỳ và
châu Âu lại không hề truy vấn
Trung Cộng?”
Ông Bannon phê bình truyền
thông phương Tây ngoảnh mặt
làm ngơ trước tội ác của Trung
Cộng, ngược lại còn công kích
những kênh truyền thông như
Epoch Times, NTDTV, GTV,
Gnews khi những kênh này
công bố báo cáo chân thật.
Ông cho biết “Hiện giờ đã đến
lúc rồi, người dân Hoa Kỳ cần
thức tỉnh, người châu Âu cần
thức tỉnh, người Anh cần thức
tỉnh, truyền thông của họ đã trở
thành tay sai tuyên truyền cho
Trung Cộng ở nước ngoài.”
Ông Quách Văn Quý nói
“Họ là những người duy nhất
cố gắng nói sự thật cho thế giới
phương Tây biết, nhưng truyền
thông phương Tây lại sợ Pháp
Luân Công, muốn bôi nhọ
Pháp Luân Công, chính là bởi
vì truyền thông của người tập

REUTERS/JOSHUA ROBERTS

Pháp Luân Công nói ra sự thật,
đây là nguyên nhân mà họ sợ.”

Trung Quốc chi 19 triệu
USD đăng quảng cáo trên
các báo Hoa Kỳ
Theo trang tin Daily Caller tại
Hoa Kỳ đưa tin hôm 8/6, China
Daily trong thời gian 3 năm qua
đã chi 19 triệu USD đăng quảng
cáo trên trang phụ bản của báo
Hoa Kỳ, hoặc tự in báo giấy của
chính họ.
Bản tin chỉ ra, tháng 11/2016
đến tháng Tư năm nay, China
Daily đã chi 11,002,628 USD cho
các trang phụ bản trên truyền
thông China Daily bao gồm
Washington Post với hơn 4,6
triệu USD, Wall Street Journal
gần 6 triệu USD, dùng để đăng
trang quảng cáo chuyên mục
có tên “China Watch”. Các trang
phụ bản này nhìn có vẻ là đưa tin
bình thường, nhưng thường có
các giải thích tin tức theo hướng
thân Bắc Kinh.
Ngoài ra, Nhật báo Trung
Quốc còn chi 50,000 USD cho
New York Times, 240,000 USD
cho Foreign Policy, 34,600 USD
cho The Des Moines Register,
và gần 76,000 USD cho công ty
CQ-Roll Call chuyên xuất bản
báo cáo của báo cáo Quốc hội
Hoa Kỳ, để đăng các nội dung
như “Liên minh ‘một vành đai,
một con đường’ với các nước
châu Phi”, “thuế quan khiến cho
người mua hàng tại Hoa Kỳ bị
thiệt hại”, v.v.
China Daily còn chi 260,000
USD để mua quảng cáo trên
mạng xã hội Twitter, đồng thời
chi hơn 7,6 triệu USD ủy thác cho
các tờ báo Los Angeles Times,
Chicago Tribune, Houston
Chronicle, The Boston Globe
in ấn Nhật báo Trung Quốc để
cung cấp cho bạn đọc Hoa Kỳ,
trong đó Los Angeles Times
nhận 650,000 USD.
Tổ chức Freedom House
và Viện Hoover thuộc Đại học
Stanford đã từng nhắc nhở rằng,
China Daily đăng các trang phụ
bản quảng cáo trên báo ở Hoa Kỳ,
là một bộ phận của “tuyên truyền
nước ngoài” của Trung Cộng. Tổ
chức này luôn cảnh báo rằng,
Trung Cộng đang có ý đồ thông

Cựu cố vấn Toà Bạch
Ốc Steve Bannon (phải)
và tỷ phú người Hoa
đang sinh sống tại Mỹ
là Quách Văn Quý cho
biết, một số truyền
thông chủ lưu phương
Tây bị Trung Cộng mua
chuộc.

Hiện giờ đã
đến lúc rồi,
người dân
Hoa Kỳ cần
thức tỉnh,
người châu Âu
cần thức tỉnh,
người Anh
cần thức tỉnh,
truyền thông
của họ đã trở
thành tay sai
tuyên truyền
cho Trung
Cộng ở nước
ngoài.
Steve Bannon

qua báo được phát hành ở Hoa
Kỳ để tiến hành tuyên truyền “tẩy
não” người dân Hoa Kỳ.
Ông Thái Văn Hiên – Phó
nghiên cứu viên của Viện
Nghiên cứu Chính trị thuộc
Viện Hàn lâm Khoa học Đài
Loan chỉ ra, một thư kiến nghị
trong nội bộ Trung Cộng từng
nhắc đến chính sách tuyên
truyền nước ngoài 73: tức là 7
phần tuyên dương kinh tế Trung
Quốc phát triển và xã hội ổn
định, 3 phần là tự phê phán tiết
lộ; mô thức ngôn ngữ chính diện
và phụ diện xen lẫn này rất dễ
được người nước ngoài tin.

“Đăng quảng cáo” công
kích TT Trump
Năm 2018, China Daily đã mua
trang bìa của tờ báo lớn nhất
bang Iowa để đăng “quảng cáo
tin tức hóa”, nói rằng chiến
tranh thương mại Hoa Kỳ–
Trung khiến cho nông dân
trồng đậu tương tại Hoa Kỳ
chịu thiệt hại, là hậu quả của
hành vi “ngu ngốc” của TT
Donald Trump.
New York Times đưa tin, tờ
China Daily sau khi mạnh tay
chi tiền mua 4 trang quảng cáo
trên tờ Des Moines Register ở
bang Iowa, đã đưa ra “quảng
cáo tin tức hóa” để tấn công ông
Trump, với ý đồ nói với nông dân
Hoa Kỳ rằng, chính ông Trump
phát động chiến tranh thương
mại dẫn đến Trung Quốc không
mua đậu tương của Hoa Kỳ, làm
cho nông dân bị tổn thất.

Những kênh truyền thông
Trung Cộng bị Hoa Kỳ liệt
vào danh sách “phái đoàn
nước ngoài”
Tháng Hai, Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ đã liệt 5 cơ quan truyền
thông chủ lưu của chính quyền
Trung Cộng là “phái đoàn nước
ngoài”, bao gồm Xinhua News
Agency, Mạng truyền hình toàn
cầu Trung Quốc (CGTN), Đài
phát thanh Quốc tế Trung Quốc
(CRI), công ty phát hành Nhật
báo Trung Quốc và công ty phát
hành Nhân dân Nhật báo (Công
ty Phát triển Hải Thiên Hoa Kỳ).
Tháng Sáu vừa qua, Hoa Kỳ
tuyên bố tiếp tục liệt 4 cơ quan
truyền thông chính của Trung
Cộng là Đài truyền hình Trung
ương Trung Quốc (CCTV), Dịch
vụ Tin tức Trung Quốc (CNS),
Nhân dân Nhật báo và Thời báo
Hoàn Cầu, vào danh sách “phái
đoàn nước ngoài”, và hạn chế
những cơ quan này vận hành
tại Hoa Kỳ.
Ông David Stilwell, trợ lý
Bộ trưởng Ngoại giao về các
vấn đề Đông Á cho biết, những
kênh truyền thông này là “đơn
vị tuyên truyền bị Trung Cộng
kiểm soát”. Mặc dù Trung Cộng
không thực sự vận hành những
kênh truyền thông này, nhưng
lại tiến hành kiểm soát toàn diện
đối với nội dung tin tức của nó.
Hoa Kỳ liệt những kênh truyền
thông này thành phái đoàn
nước ngoài, mục đích là muốn
nâng cao mức độ minh bạch của
nó khi vận hành tại Hoa Kỳ.

Tam Hiệp xả lũ 24 giờ, khu vực trung lưu và
hạ lưu Trường Giang chịu thảm họa
Tiếp theo từ trang 1

là 50,000 mét khối mỗi giây, chính
thức đón “trận lũ số 1 trong năm
2020”. Theo lệnh điều độ của Ủy
ban Thủy lợi sông Trường Giang,
bình quân mỗi ngày hồ chứa nước
Tam Hiệp xả lũ với lưu lượng
35,000 mét khối mỗi giây. Lượng
nước chảy vào là 50,000 mét khối
mỗi giây, lưu lượng nước xả ra là
35,000 mét khối mỗi giây, tỷ lệ cắt
đỉnh 30%.
Nhân dân Nhật báo đưa tin,
Ban Tổng chỉ huy Phòng chống
Lũ lụt và Hạn hán TQ vào lúc 8
giờ tối ngày 2/7 đã khởi động ứng
phó phòng chống lũ cấp 4, cử đội
ngũ nhân viên đến các khu vực
như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy,
Quý Châu, Vân Nam để thực
hiện công tác cứu nạn. Hiện tại,
mực nước tại khu vực trung và
hạ lưu Trường Giang, hồ Động
Đình, hồ Bà Dương đều đang
dâng cao, mực nước ở Thái Hồ
còn vượt trên phạm vi cảnh báo,
có khả năng xảy ra thảm họa.
Kênh truyền hình CCTV-7
công khai cảnh quay cứu nạn
tại huyện Phượng Hoàng của

tỉnh Hồ Nam cho thấy, nhiều
nơi trong huyện phải hứng chịu
thảm họa lũ lụt, ngay cả trong
bệnh viện cũng có nước ngập
quá cẳng chân.
Trung tâm Phát thanh Khẩn
cấp Quốc gia TQ đăng một đoạn
video trên Weibo cho thấy,
thảm họa lũ lụt tại huyện Hồng
Khẩu thành phố Đồng Nhân
tỉnh Quý Châu, bùn nhấn chìm
mặt đường, đường xá trở thành
một dòng chảy bùn đất, giao
thông vận tải đường bộ tê liệt,
người dân không cách nào chạy
thoát được.
Global Times đưa tin, miền
nam Trung Quốc mưa lớn liên
tiếp trong nhiều ngày, nếu đổi
lượng mưa tỉnh Hồ Bắc thành
thể tích nước, ước tính lên đến
53 tỷ mét khối, tương đương
mực nước của 12 hồ Thái Hồ,
một nửa hồ Thanh Hải. Còn tại
bắc bộ tỉnh Giang Tô, trung bắc
bộ tỉnh An Huy, bắc bộ và tây bộ
tỉnh Hồ Bắc, đông bắc bộ tỉnh
Quảng Tây, đông bắc tỉnh Quý
Châu, lượng mưa năm nay cũng
nhiều gấp đôi so với trước đây.
Theo dự báo của Đài Khí

STR/AFP VIA GETTY IMAGES

Các nhân
viên cứu hộ
sơ tán người
dân trong khu
vực bị ngập
lụt sau trận
mưa lớn ở
phía tây nam
Trùng Khánh
của Trung
Quốc, ngày
28/6/2020.

tượng Trung ương TQ từ ngày
4–6 tháng 7, lượng mưa tại khu
vực tây nam đến trung và hạ lưu
Trường Giang tiếp tục gia tăng,
một số nơi có mưa lớn đến rất
lớn, một số nơi có thời tiết đối
lưu mạnh như gió lớn kèm sấm
sét. Trong đó, đông bộ thành phố
Trùng Khánh, đông bắc bộ tỉnh

Quý Châu, đông bộ và tây bắc bộ
tỉnh Vân Nam, tây nam và đông
bộ tỉnh Hồ Bắc, đông nam bộ tỉnh
Hà Nam, trung nam bộ tỉnh An
Huy, nam bộ tỉnh Giang Tô, và
thành phố Thượng Hải có mưa
rất lớn. Các khu vực nói trên có
lượng mưa lớn nhất từ ngày 4/7
đến ngày 5/7.

Chuyên gia khí tượng cảnh
báo, từ ngày 1–10 tháng 7, khu
vực từ tây nam đến trung và hạ
lưu Trường Giang vẫn sẽ tiếp
tục có mưa, khu vực có mưa
lớn có thể xảy ra lũ bất ngờ, khả
năng các con sông vừa và nhỏ
xảy ra lũ và thành thị bị ngập là
tương đối cao.
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Lũ lụt ở Nhật khiến 34 người tử vong
DU MIÊN

Có ít nhất 34 người được xác nhận
hoặc được coi là đã tử vong ở khu
vực phía nam Nhật Bản ngày 5/7.
Nước lũ dâng cao và nguy cơ sạt
lở đã cản trở hoạt động tìm kiếm
và cứu hộ cần thiết, nhất là ở các
viện dưỡng lão, nơi đã có hơn
chục người tử vong và vẫn còn
nhiều người khác bị mắc kẹt.
Máy bay trực thăng và thuyền
vẫn đang tiếp tục giải cứu thêm
nhiều người từ các khu dân cư
ở Kumamoto. Hơn 40,000 binh
sĩ quốc phòng, lực lượng tuần
duyên và đội cứu hỏa đã tham
gia chiến dịch giải cứu này.
Các khu vực rộng lớn dọc
theo sông Kuma bị nước lũ nuốt
chửng, với nhiều ngôi nhà, tòa
nhà và xe cộ bị ngập gần như lên
đến mái. Bùn và đất lở trôi vào
nhà dân, khiến mọi người phải
leo lên nóc nhà cầu cứu.
Tại một viện dưỡng lão bị

ngập ở làng Kuma, 14 người
được cho là đã qua đời sau khi
nhân viên cứu hộ tiếp cận vào
ngày 4/7. Cuộc giải cứu tiếp tục
vào ngày 5/7 để giải thoát hàng
chục người già và nhân viên
chăm sóc còn kẹt lại.
Khi nước lũ và bùn đất tràn
vào một viện điều dưỡng ven
sông Senjuen, khoảng 65 người
bệnh và 30 người chăm sóc còn
bị mắc kẹt tại cơ sở. Các quan
chức cho biết, cả 51 người còn
lại, bao gồm 3 người bệnh bị hạ
thân nhiệt, đã được thuyền cứu
hộ đón và đưa đến bệnh viện để
điều trị vào chiều ngày 5/7.
Shigemitsu Sakoda, một
nhà điều hành công ty bè ở địa
phương có tham gia cùng lực
lượng quốc phòng để giải cứu
viện dưỡng lão, cho biết nước lũ
vẫn còn cao đến tầng một khi họ
dùng bè để tiếp cận cơ sở đó.
Tổng cộng, có 18 người được
xác nhận đã tử vong, trong khi
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Một khu phố
đầy ngập các
mảnh vỡ và
bùn do ngập
lụt sau cơn
mưa xối xả ở
Ashikita, quận
Kumamoto
vào ngày
6/7/2020.
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Bệnh dịch
bạch hầu
ở Việt Nam

SH CARL COURT / GETTY IMAGES

Một sĩ quan
cảnh sát đứng
trong bùn để
điều khiển
giao thông vào
ngày 5/7/2020
tại Hitoyoshi,
Nhật Bản.

có 16 trường hợp khác đang chờ
xác nhận, bao gồm cả những
người ở viện dưỡng lão. Tính
đến cuối ngày 5/7, vẫn còn 14
người bị mất tích. Theo Cơ quan
Quản lý Hỏa hoạn và Thảm
họa, hàng chục người khác vẫn
bị mắc kẹt trong khu vực ngập
nước và đang chờ được giải cứu.
Khi lũ lụt giảm bớt ở các khu
vực của Kumamoto vào ngày 5/7,
máy bán hàng tự động và xe hơi
nằm rải rác trên các đường phố
phủ đầy bùn. Một số người bắt
đầu dọn dẹp nhà cửa, di dời đồ

đạc bị hư hỏng và rửa sạch bùn.
Hơn 200,000 cư dân ở quận
Kumamoto đã được khuyến
nghị sơ tán sau những trận
mưa dồn dập vào tối 3/7 và 4/7.
Nhưng việc sơ tán không bắt
buộc và nhiều người đã chọn ở
nhà vì lo ngại về việc nhiễm virus Vũ Hán, mặc dù các quan
chức cho biết các nhà tạm trú
được trang bị đầy đủ với các khu
vực phân chia rõ ràng và có các
biện pháp an toàn khác.
Lũ lụt cũng cắt đứt đường dây
điện và liên lạc, gây thêm khó

khăn và trì hoãn cho việc tìm
kiếm và cứu hộ. Gần 6,000 ngôi
nhà ở Kumamoto vẫn chưa có
điện vào ngày 5/7, theo công ty Kyushu Electric Power Co. cho biết.
Tuy lượng mưa vượt quá
100mm mỗi giờ vào lúc mưa dữ
dội nhất và hiện đã giảm xuống,
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản
vẫn giữ nguyên các cảnh báo về
đất lở trên khắp khu vực Kumamoto. Các quan chức tỉnh cho
biết vẫn cần duy trì các khuyến
cáo sơ tán do dự báo mưa lớn
còn tiếp tục kéo dài.
Một em bé được tiêm vaccine phòng bệnh.

Nhật Bản lên án
Luật an ninh Hồng
Kông, và yêu cầu hủy
bỏ chuyến thăm của
Tập Cận Bình
MINH THANH

Chính phủ Nhật Bản lên án việc
Trung Cộng thông qua Luật An
ninh Quốc gia phiên bản Hồng
Kông để bắt giữ người Hồng
Kông trên quy mô lớn ,và yêu cầu
hủy bỏ chuyến thăm của ông Tập
Cận Bình tới Nhật Bản.
Ngày 3/7, Đảng Dân chủ Tự
do cầm quyền, Bộ Ngoại giao và
Ủy ban Điều tra Ngoại giao của
Nhật Bản đã soạn thảo một nghị
quyết lên án Luật an ninh Hồng
Kông. Nghị quyết chỉ ra rằng sau
khi thực thi Luật An ninh Quốc
gia Hồng Kông, một số lượng
lớn người đã bị bắt và các tình
huống khác đã xảy ra.
"Bây giờ, điều khiến người ta
lo ngại đã trở thành hiện thực.
Chúng tôi không thể khoanh
tay đứng nhìn trước tình huống
này”. Do đó, nghị quyết kêu gọi
hủy bỏ lời mời ông Tập Cận Bình
đến thăm Nhật Bản.
Ông Yasuhide Nakayama,
người đứng đầu nhóm chính
sách đối ngoại của Đảng Dân chủ
Tự do, nói rằng nghị quyết mạnh
mẽ được đề xuất lần này bởi vì
nó đã đạt đến giai đoạn cần phải
có phản ứng khắt khe hơn. Nếu
đề xuất được chấp thuận tại cuộc
họp của đảng chính trị vào tuần
này, nó có thể được nộp cho văn
phòng Thủ tướng Abe sớm nhất
là vào ngày 7/7.
Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu
cầu chính phủ Nhật Bản xem xét
các biện pháp hỗ trợ và xem xét
cấp "thị thực việc làm" để giúp
người dân Hồng Kông xin tỵ nạn
tại Nhật Bản.
Ông Yasuhide nói: "Đảng
Dân chủ Tự do rất quan tâm
đến tình hình ở Hồng Kông. Vào
ngày đầu tiên luật này [Luật An
ninh Quốc gia Hồng Kông] có
hiệu lực, khoảng 400 người đã

bị bắt. Là người châu Á, những
nhân sĩ dân chủ và những người
yêu tự do, chúng tôi không thể
bỏ qua việc này".
Trước đây, ông Yasuhide
cũng tuyên bố rằng Nhật Bản
có nhiều ý kiến phản đối lời mời
ông Tập Cận Bình đến thăm
Nhật Bản với tư cách là khách
mời quốc gia. Ông cho rằng điều
này là "gây hiểu lầm cho cộng
đồng quốc tế" và yêu cầu chính
phủ Thủ tướng Abe xem xét vấn
đề này một cách thận trọng.
Theo Nihon Keizai Shinbun
(tờ Tin tức kinh tế Nhật Bản),
Đảng Dân chủ Tự do đã đệ trình
một nghị quyết "quan ngại" về
tình hình ở Hồng Kông vào tháng
11 năm ngoái và tháng 5 năm
nay. Vào tháng 5, họ cũng đưa ra
đề nghị tới phủ Thủ tướng, và yêu

Đảng Dân chủ Tự do
đang yêu Thủ tướng
Shinzo Abe xem xét
vấn đề này một cách
thận trọng.

cầu chính phủ suy nghĩ lại việc
mời ông Tập Cận Bình đến thăm
Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản rất chú ý
đến Luật An ninh Quốc gia Hồng
Kông. Vào ngày luật này có hiệu
lực, chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ
"sự đáng tiếc". Chánh văn phòng
nội các Nhật, ông Sugawara nói
trong một cuộc họp báo rằng
"Luật an ninh quốc gia" có thể
ảnh hưởng đến chuyến thăm
của ông Tập Cận Bình tới Nhật
Bản, và chính phủ Nhật Bản sẽ
tiếp tục theo dõi diễn biến.
Gần đây, Bộ trưởng Quốc
phòng Nhật Bản Tomomi Inada
cũng cho biết rằng việc thông
qua Luật An ninh Quốc gia
Hồng Kông sẽ ảnh hưởng đến kế
hoạch thăm Nhật Bản của ông
Tập Cận Bình.
Ngoài Nhật Bản, vào ngày
3/7, chính phủ Canada cũng có
phản ứng nhanh chóng đối với
việc Trung Cộng thực thi Luật
an ninh Quốc gia Hồng Kông.
Canada đã tuyên bố áp dụng các
hạn chế xuất khẩu vật tư quân sự
đối với Hồng Kông, đình chỉ hiệp
ước dẫn độ với Hồng Kông và
Trung Quốc.
Thủ tướng Canada Trudeau
nói: "Canada, cùng với cộng
đồng quốc tế, bày tỏ mối quan
ngại nghiêm túc về việc Trung
Quốc đại lục thông qua Luật An
ninh Quốc gia Hồng Kông".
Thủ Tướng Trudeau cũng nói
rằng Canada kiên quyết ủng hộ
nguyên tắc của "một quốc gia,
hai chế độ" và sẽ tiếp tục hợp tác
với các đồng minh để nghiên cứu
các biện pháp đối phó tiếp theo,
bao gồm việc bảo vệ 300,000
người di cư Canada sống ở Hồng
Kông, và hỗ trợ người dân Hồng
Kông thoát khỏi đặc khu này.
GETTY IMAGES

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đài Loan thắt chặt
quy định đầu tư từ
Trung Cộng
TÂM MINH

Trước những vụ gian lận hàng
trăm triệu USD doanh thu
khống của Luckin, 83 tấn vàng
giả thế chấp của Kingold, khẩu
trang dởm và thiết bị y tế giả
xuất khẩu sang châu Âu, giờ
đây chính phủ các nước phải
đương đầu với những âm mưu
đầu tư của nền kinh tế "kền
kền" Trung Cộng.
Đài Loan đang tìm cách
thắt chặt quy định về đầu tư
nước ngoài từ Trung Quốc vào
các công ty của mình vì lo ngại
rằng Bắc Kinh có thể truy cập
vào các dữ liệu và công nghệ
nhạy cảm.
Chính phủ đang biên soạn
một “kho lưu trữ” về các cổ
phần hợp pháp và bất hợp
pháp có nguồn gốc từ Trung
Cộng trong nền kinh tế và lập
kế hoạch để thu hẹp các lỗ
hổng đe dọa an ninh quốc gia,
các quan chức chính phủ cao
cấp của Đài Loan nói với tờ
Financial Times.
Gần đây, Hoa Kỳ cũng thúc
đẩy mạnh mẽ việc thắt chặt an
ninh quốc gia về đầu tư nước
ngoài để bảo vệ nhà đầu tư và
an ninh kinh tế trước sự 'xâm
lược' của Trung Cộng.
Các chuyên gia pháp lý từ
lâu đã khuyên chính phủ Đài
Loan nên theo gương Hoa
Thịnh Đốn.
Trung Cộng tuyên bố Đài
Loan là lãnh thổ của mình và
đe dọa xâm chiếm nếu nước
này kiên quyết không thống
nhất với Trung Cộng. Carol
Lin, giám đốc trung tâm
nghiên cứu về quy định tài
chính cho biết theo các quy
tắc hiện hành, các nhà đầu tư
Trung Quốc có thể che giấu
bằng cách giả mạo các nhà
đầu tư nước ngoài. Bà nói rằng
chính phủ thiếu quyền lực
cần thiết để trừng phạt những
người làm như vậy.
Đài Loan vẫn lạc quan mặc
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PIXABAY

Các công ty Trung Cộng đã nhiều lần bị buộc
tội ăn cắp công nghệ của các công ty đa
quốc gia thông qua các giám đốc điều hành
và kỹ sư từ các công ty chip Đài Loan.

dù Bắc Kinh phá hoại để đáp
lại cuộc tranh luận, chính
phủ dự định sửa đổi các quy
trình xét duyệt đầu tư. Một
quan chức an ninh quốc gia
cấp cao nói với FT rằng chính
phủ sẽ được trao thêm quyền
hạn để điều tra xem các quỹ từ
Hồng Kông hay các nước thứ
ba có phải thực sự là các nhà
đầu tư Trung Cộng ngụy trang
hay không. Quan chức này nói
rằng việc bảo vệ cơ sở hạ tầng
quan trọng sẽ được xếp vào
hàng ưu tiên.
“Chúng tôi cũng sẽ tiến
hành kiểm tra lý lịch của tất cả
các công ty làm việc cho các
hợp đồng của chính phủ , và
siết chặt kiểm soát để bảo vệ
những công nghệ tiên tiến của
chúng tôi”, ông nói.
Các công ty Trung Cộng đã
nhiều lần bị buộc tội ăn cắp
công nghệ của các công ty đa
quốc gia thông qua các giám
đốc điều hành và kỹ sư từ các
công ty chip Đài Loan.
Chính phủ đang xem xét
cấm những người như vậy đến
thăm Trung Cộng trong và sau
một thời gian nhất định nếu
công việc của họ liên quan
công nghệ cao cấp.
Mặt khác, các công ty quan
trọng như Công ty sản xuất
chất bán dẫn Đài Loan TSMC,
là nhà sản xuất chip điện tử
lớn nhất thế giới, có thể được
yêu cầu kết hợp một lệnh cấm
như thế với các nhân viên có
liên quan, quan chức này nói.

Trước đó Truyền thông Việt Nam tối
7/7 dẫn thông tin về cuộc họp khẩn
về dịch bạch hầu của Bộ Y tế diễn
ra từ chiều cùng ngày. Ông Nguyễn
Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y
tế cho biết căn bệnh đã xuất hiện tại
tỉnh thứ 5, tổng số ca bệnh đã tăng
lên 63, cao gấp 3 trung bình hàng
năm và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận
thêm các ca bệnh mới.
Ông Đặng Quang Tấn- Cục
trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết
ngày 7/7, khu vực Tây Nguyên đã
tăng 10 ca so với ngày 6/7. Tỉnh Đắk
Lắk ghi nhận ca mắc đầu tiên. Tỉnh
Đắk Nông có thêm 4 ca bệnh, nâng
tổng số lên 25 ca. Tỉnh Gia Lai có
thêm 5 ca, nâng tổng số lên 15 ca.
Tỉnh Kon Tum vẫn giữ nguyên 22 ca.
Ông Long nhận định tình hình
bệnh bạch hầu có nhiều điểm khác
biệt so với các năm trước. Diện mắc
bệnh rộng hơn, đối tượng mắc bệnh
ở mọi lứa tuổi, không riêng trẻ em
đặc biệt tỷ lệ tử vong khá cao.
Bạch hầu là bệnh lây qua đường
hô hấp, tiếp xúc gần, và tiếp xúc
trực tiếp người bệnh; biến chứng
nguy hiểm nhất là viêm cơ tim, suy
tim, gây ngừng tim… WHO đánh
giá bệnh bạch hầu là bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong
5-7%, có vùng tới 20%.
Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu tập
trung phòng ngừa như phòng ngừa
dịch virus Trung Cộng. Trước mắt,
bộ này sẽ triển khai chủng ngừa cho
toàn bộ trẻ em ở 4 tỉnh Tây Nguyên
và 2 tỉnh nguy có cơ cao là Quảng

Nam, Quảng Ngãi để ngăn ngừa
bệnh, dự kiến bắt đầu từ ngày 9/7.
Trong đó, trẻ 2-4 tháng tuổi tiêm
vaccine 5 trong 1, trẻ 18-22 tháng
tuổi, trẻ 5-7 tuổi tiêm vaccine 3
trong 1 do Việt Nam sản xuất,
người lớn sẽ tiêm vắc xin Td ngừa
bạch hầu – uốn ván giảm liều, với
liều bằng 1/5 của trẻ em.
Ông Long cũng yêu cầu cần
phải điều trị dự phòng với người
có tiếp xúc mầm bệnh và những
người trong khu vực có mầm bệnh.
Ví dụ, trong xã có người mắc bệnh
thì lập tức mọi người trong xã phải
uống thuốc dự phòng. Ngoài ra,
cần khoanh vùng, dập dịch, thực
hiện cách ly với tất cả những xã có
người mắc bệnh (hạn chế ra vào, ra
vào vùng dịch phải đeo khẩu trang,
tránh tiếp xúc gần)…
Tính tới ngày 7/7, Việt Nam công
bố ghi nhận tổng cộng 63 ca bệnh
bạch hầu, tại 5 tỉnh: Kon Tum (22
ca), TP.HCM (1 ca), Gia Lai (15 ca),
Đắk Nông (25 ca), Đắk Lắk (1 ca).
Các ca bệnh xuất hiện rải rác từ đầu
năm 2020, tăng nhanh từ tháng 6
đến nay.
Trong đó, từ ngày 21/6-5/7, 3
bệnh nhi đã tử vong (Gia Lai: 1, Đắk
Nông: 2); 1 ca (20 tuổi) tại TP.HCM
đã bình phục.
Theo Tiến Sỹ Dương Thị Hồng,
Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch
tễ Trung ương, vi khuẩn bạch hầu
có khả năng đề kháng cao và tồn
tại không chỉ ở người mắc bệnh mà
cả người lành mang vi khuẩn nên
bệnh bạch hầu có thể xảy ra ở nơi
chưa từng xuất hiện bệnh trước đó.

SCREENSHOT VIA GOOGLE MAP

Tỉnh Đắk Nông, nơi bùng phát dịch bệnh bạch hầu.

SCREENSHOT VIA VNEXPRESS.NET

Truyền thông
Việt Nam đưa
tin về dịch
bạch hầu tại
tỉnh Đắk Nông.
(Ảnh chụp màn
hình trang
vnexpress.net)

Trên bản đồ dự báo thời tiết MSN của Microsoft, quần đảo
Trường Sa bị đổi tên thành quần đảo Nansha
KHÔI NGUYÊN

Bản đồ thời tiết MSN của Microsoft hiển thị sai thông tin quần đảo Trường Sa. (Ảnh chụp màn hình)

Sáng 8/7, người dùng Việt Nam phát
hiện bản đồ dự báo thời tiết MSN của
Microsoft hiển thị quần đảo Trường Sa
thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bị
đổi thành Nansha Qundao.
Sau khi nhận được thông báo,
Microsoft đã sửa lại thông tin bản đồ,
tên quần đảo Trường Sa được viết lại.
Trước đó, tối 15/4 người dùng
Facebook tại Việt Nam phát hiện 2
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã bị
xóa khỏi bản đồ của Việt Nam trên ứng
dụng mạng xã hội này. Tuy nhiên, hai

quần đảo này lại xuất hiện trên khu
vực được xác định thuộc chủ quyền
Trung Quốc. Đây là phần bản đồ thuộc
phần quảng cáo.
Điều này đã tạo ra làn sóng bất bình
đối với người dùng Facebook tại Việt
Nam. Hiện cộng đồng mạng đã nêu
phê bình về ứng dụng này trên các
trang App Store và CH Play để phản
hồi lại sai sót.
Facebook nói đây là sự cố do lỗi kỹ
thuật trong quá trình cập nhật bản
đồ tự động; đồng thời cam kết sẽ cho
rà soát và xử lý vấn đề trong thời gian
sớm nhất.
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Mexico với ván bài được và mất sau cái
bắt tay với Trung Cộng
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và vùng Caribe” do Ủy ban Đánh giá
Kinh tế và An ninh Trung-Mỹ công bố
năm 2018, đã chỉ ra rằng, sự tham gia
của Trung Cộng vào Châu Mỹ Latinh
có bốn mục tiêu chính:
1. Đảm bảo tiếp cận các thị
trường tiêu dùng và tài nguyên
thiên nhiên phong phú của
Châu Mỹ Latinh;
2. Giành được sự hỗ trợ từ các
nước Mỹ Latinh cho chính
sách đối ngoại của Trung Cộng,
bao gồm giảm số lượng các mối
quan hệ ngoại giao Đài Loan ở
Châu Mỹ Latinh;
3. Định hình nhận thức và ngôn
ngữ về Trung Cộng của các
quốc gia Châu Mỹ Latinh;
4. Giành ảnh hưởng chính trị
trong khu vực vốn chịu ảnh
hưởng lịch sử của Hoa Kỳ.
Biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ
dài 3,141 km từ Đông sang Tây. Mọi
người thường gọi Mexico là “sân sau
của Hoa Kỳ”. Ngoài 4 lý do trên, Trung
Cộng còn có mục tiêu cuối cùng là đưa
Mexico vào mối quan hệ đối tác chiến
lược toàn diện, nhằm sắp đặt một
quân cờ then chốt cho ông Tập Cận
Bình tranh bá toàn cầu. Chính phủ
Mexico hành động vì lợi ích, nhiều
năm qua đều đã không tiếc công sức
lấy lòng Trung Cộng.
Ngày 4/6/2013, ông Tập Cận Bình
đã đến thăm Mexico. Hai nguyên
thủ quốc gia đã ký một tuyên bố thúc
đẩy quan hệ Trung Cộng-Mexico lên

Mexico ngây thơ tin
tưởng vào người ‘anh em
vàng’ của mình mà quên
đi rằng mình đang là con
mồi béo bở mà Trung
Cộng nhòm ngó.
thành mối quan hệ đối tác chiến lược
toàn diện. Tổng thống đương thời
Mexico, ông Enrique Peña Nieto,
tuyên bố rằng Trung Cộng đã trở
thành động lực chính của nền kinh tế
thế giới và là một lực lượng cân bằng
quan trọng trong quan hệ quốc tế.
Sau đó, Trung Cộng và Mexico đã ký
12 thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực
kinh tế, năng lượng, khai thác mỏ,
các ngành công nghiệp mới nổi, cơ
sở hạ tầng, thương mại, ngân hàng và
đầu tư.
Năm 2019, Tân Hoa Xã đã báo cáo
rằng ông Ebrard, Bộ trưởng Ngoại giao
Mexico, cho biết vào ngày 29/4, rằng
ông sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng
nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến
lược toàn diện giữa hai nước lên một
tầm cao mới.
Mexico sẽ tiếp tục ưu tiên Trung
Cộng trong mối quan hệ hợp tác ngoại
giao và đối ngoại nói chung và sẵn
sàng hợp tác với Trung Cộng để thúc
đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn
diện giữa hai nước.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh
virus Vũ Hán, China News đưa tin
vào tối ngày 10/4/2020, Chủ tịch Tập
Cận Bình và ông Lopez Obrador, Tổng
thống đương nhiệm của Mexico, đã
điện đàm, đề xuất rằng Trung Cộng
luôn tuân thủ tư tưởng cộng đồng về
vận mệnh nhân loại và tích cực phát
triển hợp tác quốc tế trong cuộc chiến
chống dịch bệnh. Đồng thời còn có thể
hỗ trợ Mexico mua các vật liệu phòng
chống dịch cần thiết ở Trung Quốc.
Trong khi đó, các nước trên thế giới
lên tiếng chỉ trích Trung Cộng vì chất
lượng cũng như độ chính xác của các
thiết bị y tế mà nước này cung cấp.
Để lấy lòng Trung Cộng, Mexico
vẫn tiếp tục mua các thiết bị y tế do
Trung Cộng cung ứng. Không những
thế Ông Obrador nói rằng việc Trung
Cộng cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ
Mexico chống lại dịch bệnh là quý
báu. Điều này rất quan trọng đối với
Mexico. Mexico đã duy trì mối quan hệ
thân thiết như anh em với Trung Cộng
và Mexico sẽ tiếp tục tích cực phát
triển quan hệ với Trung Cộng, tăng
cường trao đổi và hợp tác với Trung
Cộng trong nhiều lĩnh vực như phòng
chống dịch và y tế công cộng.
Mexico ngây thơ tin tưởng vào
người ‘anh em vàng’ của mình mà
quên đi rằng mình đang là con mồi
béo bở mà Trung Cộng nhòm ngó.
Mexico là một nền kinh tế lớn của
Châu Mỹ Latinh, GDP của nước này
đứng thứ hai ở Châu Mỹ Latinh, chỉ
sau Brazil. Tài nguyên khoáng sản
của Mexico rất phong phú, trữ lượng
của 15 loại khoáng sản như khí tự
nhiên dưới lòng đất, vàng, bạc, đồng,
chì, kẽm, v.v… đều đứng đầu thế giới.
Trong đó sản lượng bạc đứng đầu
thế giới, Mexico được mệnh danh là
“vương quốc bạc”. Sản lượng bismuth,
cadmium và thủy ngân đứng thứ
2 trên thế giới, sản lượng barit và
antimon đứng thứ 3 trên thế giới, sản
lượng iốt và thủy ngân đứng thứ 4.
Đây cũng là quốc gia sản xuất và xuất
khẩu dầu mỏ lớn nhất ở Mỹ Latinh,
đứng thứ 13 trên thế giới. Tài nguyên
khoáng sản phong phú của Mexico
khiến Trung Cộng thèm muốn.
Mặt khác Mexico là đối tác thương
mại lớn thứ 2, là thị trường xuất khẩu
lớn nhất và là nguồn nhập khẩu lớn
thứ 4 của Trung Cộng ở Châu Mỹ
Latinh. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu
của Trung Quốc là khai khoáng, sản
xuất và nông nghiệp, những dự án

hợp đồng ở Mexico chủ yếu tập trung
vào các lĩnh vực năng lượng và truyền
thông. Điều này cho thấy Trung Cộng
sử dụng Mexico như một thị trường
nhằm cướp đoạt tài nguyên và tiêu thụ
sản phẩm của mình.
Chưa dừng lại ở đó, Mexico tiếp
tục bắt tay với ma quỷ trên phương
diện ma tuý. Từ năm 2006, Chính phủ
Mexico tuyên bố rằng mục tiêu chính
chỉ là ngăn chặn bạo lực giữa các nhóm
buôn bán ma túy và làm tan rã các
nhóm buôn bán ma túy mạnh. Điều
này cho phép nhóm buôn bán ma túy
Mexico trở thành thị trường bán buôn
ma túy hàng đầu ở Hoa Kỳ, trở thành
kênh vận chuyển bạch phiến đáng tin
cậy ở Colombia và là kênh chính để
buôn bán và phân phối ma túy trên
toàn thế giới. Chỉ riêng những người sử
dụng ma túy ở Mexico và Hoa Kỳ đã đạt
mức 40 triệu người.
Theo WikiLeaks, Trung Cộng là
nguồn cung cấp nguyên liệu chính
cho các loại thuốc như bạch phiến,
heroin, thuốc lắc và ma túy đá. Trung
Cộng cũng là một nước xuất khẩu lớn
về chất kích thích ephedrine, hầu hết
ephedrine ở Mexico được sản xuất
tại Trung Cộng. Ephedrine cũng là
nguyên liệu chính của ma túy đá.
Ma túy đá được sản xuất từ các chất
hóa học như pseudoephedrine và
ephedrine. Ở Trung Cộng, các hóa
chất không được kiểm soát này đã đẩy
nhanh quá trình sản xuất hàng loạt
ma túy đá.
TT Trump nói với ông Obrador,
Tổng thống Mexico qua Twitter rằng,
tập đoàn ma túy này quá mạnh.
Mexico nên tuyên chiến chống lại tập
đoàn ma túy này với sự trợ giúp của
Hoa Kỳ. Tổng thống Mexico Obrador
đã từ chối đề nghị của ông Trump.
Mặt khác, vấn đề buôn bán vũ khí
bất hợp pháp vẫn tồn tại đằng sau
việc buôn bán ma túy. Vì chất lượng
thấp và giá thấp, vũ khí của Trung
Quốc cũng trở thành một lựa chọn
phổ biến cho tội phạm ma túy khi
buôn lậu vũ khí.
Trong một thời gian dài, những
kẻ buôn bán ma túy ở Mexico hoành
hành ngang ngược. Không chỉ có bóng
ma của Trung Cộng đằng sau nó, mà
còn cả sự thâm nhập của chủ nghĩa
cộng sản trên toàn cầu. Mexico vẫn
chưa được giải thoát khỏi cuộc chiến
ma túy, thì lại bị cuốn sâu vào dịch
virus Trung Cộng. Lý do cho điều này
khiến người ta phải suy ngẫm.

Cố vấn An ninh Quốc gia: Hoa Kỳ đã sai lầm cả thập kỷ
MANDEL NGAN/AFP VIA GETTY IMAGES
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Trong lúc nhiều quốc gia tìm cách
buộc Trung Cộng phải chịu trách
nhiệm vì đã che giấu và không xử lý
dịch viêm phổi Vũ Hán ngay từ khi
mới bùng phát, thì Hoa Kỳ là một
trong những nước đầu tiên nhận ra
sai lầm trong mấy thập kỷ qua vì đã
nuôi dưỡng cho sự phát triển và bành
trướng của Trung Cộng.
Hôm 24/6/2020, ông Robert C.
O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa
Kỳ, đã phát biểu tại Phoenix, Arizona
về các chính sách của Hoa Kỳ đối với
Trung Cộng. Ông nhắc lại những bài
học kinh nghiệm cho chính phủ Hoa
Kỳ trong quá khứ và nêu ra những lĩnh
vực sẽ là trọng tâm trong đối sách của
Hoa Kỳ với Trung Cộng.
Đồng thời, ông O’Brien cho rằng vì
sự thao túng của Trung Cộng nên nhiều
tổ chức quốc tế như Hội đồng Nhân
quyền Liên Hợp Quốc hay WHO đã thất
bại trong việc kiềm chế thiệt hại mà
Trung Cộng gây ra cho người dân Hoa
Kỳ và trên toàn thế giới.
Bài diễn thuyết của ông O’Brien
nằm trong chuỗi các bài phát biểu
của các quan chức hàng đầu của Hoa
Kỳ. Phó TT Mike Pence, Ngoại trưởng
Mike Pompeo, Tổng Chưởng lý Barr
và Giám đốc FBI Chris Wray cũng đã
lên lịch phát biểu trong tuần tới để
nêu ra các chính sách của Hoa Kỳ đối
với Trung Cộng.

Ông Robert C. O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.

Ông O’Brien mở đầu bài diễn
thuyết của mình: “Hàng thập kỷ
qua, cả hai đảng chính trị, cộng đồng
doanh nghiệp, giới học thuật và truyền
thông Hoa Kỳ đã cho rằng việc Trung
Quốc trở nên tự do hơn, trước hết là
về kinh tế, rồi đến chính trị, chỉ là vấn
đề thời gian, đồng thời cho rằng đây
là điều khôn ngoan. Chúng ta cứ nghĩ
rằng, khi càng mở rộng thị trường của
chúng ta cho Trung Quốc, càng đầu
tư vốn vào Trung Quốc, đào tạo càng
nhiều quan chức, các nhà khoa học,
kỹ sư và thậm chí cả sĩ quan quân đội
Trung Quốc, nước này sẽ càng trở nên
giống chúng ta.”
Hoa Kỳ đã giúp Trung Quốc gia nhập
WTO vào năm 2001 và cho họ nhiều
đặc quyền khác. Các quan chức Hoa
Kỳ cũng hạ thấp mức độ của những vi
phạm nhân quyền thô bạo của Trung
Quốc, gồm cả vụ thảm sát ở Quảng
trường Thiên An Môn năm 1989. Phần
lớn các vụ ăn trộm công nghệ của Trung
Cộng cũng được bỏ qua.

Ông O’Brien thẳng thắn nhận xét:
“Chúng ta không thể tái phạm sai lầm
nữa, sự tính toán sai lầm này là thất
bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại
của Hoa Kỳ kể từ những năm 1930.
Chúng ta đã phạm sai lầm đó như
thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: Bởi
vì chúng ta đã không chú ý đến hệ tư
tưởng của Trung Cộng. Thay vì nghe
những gì các nhà lãnh đạo Trung Cộng
nói và đọc những gì họ viết trong các
văn kiện quan trọng của họ thì chúng ta
lại đội mũ che tai và nhắm mắt làm ngơ.
Chúng ta cứ tin vào những gì chúng
ta muốn tin – rằng các đảng viên chỉ là
người cộng sản trên danh nghĩa.”
Thực tế, chính quyền cộng sản
Trung Quốc về bản chất vẫn như thế.
Ông O’Brien dẫn lời của ông John
Garnaut, một quan chức chính phủ
Úc, rằng lịch sử của Liên Xô và Trung
Cộng đã cho thấy chủ nghĩa cộng sản
là hệ tư tưởng độc tài toàn trị. Ông
giải thích: “Dưới chế độ cộng sản, con
người chẳng qua chỉ là phương tiện
được dùng để đạt mục đích cuối cùng
của nhà nước tập thể”. Mặc dù đã bị
chứng minh cách đây 30 năm là một
“thử nghiệm chính trị thất bại phải
trả giá đắt nhất trong lịch sử”, các học
thuyết của chủ nghĩa cộng sản “vẫn là
nền tảng của chế độ cộng sản Trung
Quốc, giống như Hiến pháp và Tuyên
ngôn Nhân quyền đối với người Hoa
Kỳ chúng ta”.
Trong suốt nhiều thập kỷ, Trung

Cộng đã ru ngủ thế giới bằng những
lợi ích kinh tế, bằng những lời dối trá
về sự tự do và yêu chuộng hoà bình mà
bản thân nó đã tô vẽ. Rất nhiều quốc
gia trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ
ngỡ tưởng vào sự thay đổi đó, thậm
chí còn tạo điều kiện để nước này có
thể phát triển hơn. Từ đó nuôi dưỡng
sự trưởng thành của Trung Cộng và
cả giấc mộng bá quyền vốn không bao
giờ từ bỏ của nó. Cả Hoa Kỳ và thế giới
đang phải trả giá cho sự ngây thơ tin
tưởng vào Trung Cộng.
Sau hàng thập kỷ sai lầm, giờ đây
Hoa Kỳ đã nhận diện được kẻ thù của
nhân loại chính là Trung Cộng. Hoa
Kỳ cũng là quốc gia đầu tiên khai hoả
cho sự sụp đổ của thể chế này, khiến
cho giấc mộng bá quyền của Trung
Quốc phá sản. Bước đầu tiên mà Hoa
Kỳ thực hiện là chặt đứt những xúc
tu len lỏi vào xã hội Hoa Kỳ từ kinh
tế, giáo dục, truyền thông, văn hoá,
ngoại giao, kỹ thuật và quân sự. Bước
tiếp theo là liên minh các nước để cô
lập Trung Cộng trên chính trường
quốc tế; hoặc vạch trần âm mưu của
Trung Cộng; hoặc giải cứu nhân đạo
đối với người dân Trung Quốc trong
bước đường cùng, khi mà họ có thể trở
thành con tin của chính nhà lãnh đạo
trên đất nước của họ.

Diễn biến của cuộc chiến giữa Hoa KỳTrung Cộng sẽ được chúng tôi cập nhật
thường xuyên. Mời quý độc giả đón đọc.

VĂN HOÁ
SMITHSONIAN INSTITUTION

SHUTTERSTOCK/PHOTO ILLUSTRATION BY EPOCH TIMES
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Đức hạnh
và phẩm cách
Bài học từ
Winston Churchill

Ô

JEFF MINICK | THE EPOCH TIMES

ng là Thủ tướng Anh
nổi tiếng nhất trong
thời Chiến tranh Thế
giới thứ 2, là người
duy nhất nhận giải Nobel Văn
học. Ông được coi là một trong
những nhà lãnh đạo quan trọng
nhất trong lịch sử Anh và là
người đầu tiên được công nhận
là Công dân danh dự Hoa Kỳ.
Phẩm chất đạo đức của ông để lại
cho chúng ta bài học gì?

của bà. Trong thư họ gọi nhau
bằng những từ ngữ trìu mến và
yêu thương.

Đủ bản lĩnh để có thể khóc
Khi nói về mình, Churchill
thường nói rằng ông là người rất
dễ xúc động. Khi ông nhìn thấy
một lá cờ, một bài thơ, sự dũng
cảm của người Anh trong thời
Blitz, một bức tranh về một con
lừa sắp chết, cái chết của một
người bạn hoặc một đứa trẻ…
đều khiến ông có thể rơi lệ. Ông
cho rằng, một người đàn ông có
thể thật sự rơi nước mắt không
có nghĩa rằng họ yếu đuối.

Dám nhìn thẳng vào bản
chất của sự thật
Khi Thủ tướng Anh Neville
Chamberlain trở về từ Munich Dũng cảm chiến đấu cho
năm 1938 để thông báo rằng ông những gì tốt đẹp
đã gặp các nhà lãnh đạo Đức và Churchill trong thời gian làm
đã mang lại Hòa bình cho thời thủ tướng Anh, ông đã bị khinh
miệt là một kẻ thất bại. Ông
đại của chúng ta, ông Church
bị đổ lỗi cho sự thất bại
Churchill đã đứng tại
tại Gallipoli trong
Tòa nhà Quốc hội và
Winston
Thế chiến I. Nhiều
trả lời, chúng ta đã
Churchill cho rằng,
duy trì một thất bại
một người đàn ông có chính trị gia và
phóng viên tin tức
bi thảm và không
thể thật sự rơi nước
chỉ trích ông vì
được thừa nhận.
mắt không có nghĩa
những nỗ lực của
Hơn bất kỳ nhân
rằng họ yếu đuối.
ông để giữ cho Anh
vật chính trị lớn
nguyên vẹn. Những
nào khác ở hai bờ Đại
năm 1930, ông bị cô lập
Tây Dương, Churchill đã
nghiên cứu về Đức Quốc xã, biết về mặt chính trị bởi những
rõ bản chất của họ và khinh miệt cảnh báo liên tục của mình về
những người quá thờ ơ hoặc quá mối đe dọa của Đức Quốc xã.
Mặc dù chịu rất nhiều áp
sợ hãi mà lẩn trốn sự thật.
lực và chỉ trích nhưng ông luôn
Sống vui vẻ lạc quan
nhận được sự khích lệ, dũng
Churchill kiếm được nhiều tiền cảm bước qua chúng và tiếp tục
bằng cách viết các bài báo và đấu tranh cho những lí tưởng
sách, và vào năm 1953 đã giành tốt đẹp nhất cho nước Anh.
giải thưởng Nobel về văn học cho
Bao dung với kẻ thù
việc bảo vệ các giá trị nhân văn.
Ông tìm thấy niềm vui trong Neville Chamberlain là người
việc vẽ tranh sơn dầu và nuôi luôn phản kích, xúc phạm, bôi
động vật trong trang trại. Ông nhọ danh dự của Churchill.
làm việc trong say mê. Trong Nhưng khi Neville Chamberlain
suốt cuộc đời của mình, ông từ chức và Churchill trở thành
luôn giữ tâm hồn của mình thủ tướng, Churchill đã cho phép
trong ngây thơ, trong sáng như Chamberlain ở lại một thời gian
tại số 10 Downing St, thậm chí
một đứa trẻ.
đưa ông ta vào nội các của mình.
Tôn trọng và yêu thương
Chiến đấu dũng cảm và kiên
người bạn đời
Đối với Churchill, bà Clemen- trì cho lý tưởng của mình
tine vừa là một cố vấn trưởng Chúng ta đều quen thuộc với bài
của ông vừa là người vợ, người phát biểu thời chiến của Churchmẹ của các con ông. Trong ill: không bao giờ nhượng bộ,
những bức thư còn sót lại của không bao giờ... dù đó là việc lớn
họ cho thấy tình yêu sâu sắc của hay nhỏ, không bao giờ bỏ cuộc
ông dành cho bà và sự tin tưởng vì danh dự và lý tưởng tốt đẹp.
của ông trước mọi quyết định Ông khích lệ thế hệ trẻ biết tôn
HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

Churchill năm 19 tuổi, khi đó là một trung úy.

Chân dung Thủ tướng Anh Winston Churchill, 1946, được vẽ bởi hoạ sỹ Douglas Granville Chandor. Món quà của Bernard Mannes Baruch,
thuộc bộ sưu tập ảnh chân dung quốc gia, Viện Smithsonian.
CENTRAL PRESS/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

KEYSTONE/GETTY IMAGES

Churchill vẫy tay chào đám đông ở phố Downing, ngày 19/8/1941.

Churchill và vợ, bà Clementine Churchill tại trường đua Epsom,
ngày 4 /6/1949.
KEYSTONE/GETTY IMAGES

vinh và chiến đấu vì nghĩa cử tốt đẹp,
vì nguyên tắc của chính bản thân.

Không ngừng học hỏi
Học hỏi tất cả những đức tính tốt đẹp
từ những người xung quanh. Không
ngừng vun đắp đức tin, xây dựng giá
trị tinh thần bằng những việc gìn giữ
đức hạnh và phẩm chất tốt đẹp của
mình. Sống mẫu mực và luôn truyền
cảm hứng cho thế hệ tương lai.
Ngọc Nhi biên dịch.

Winston Churchill ngày 8/5/1945.

J. A. HAMPTON/TOPICAL PRESS AGENCY/GETTY IMAGES

Churchill giữa đống đổ nát ở London trong cuộc oanh kích của Đức Quốc xã (Blitz) vào Thế
chiến II, đêm giao thừa năm 1940.

FOX PHOTOS/GETTY IMAGES

Churchill vẽ tranh bên bờ hồ Geneva.

12

NGÀY 10-16 THÁNG 7, 2020

GIÁO DỤC &
ĐỜI SỐNG

Một cậu bé phát minh ra chiếc đồng hồ
cảnh báo nhiễm virus khi chạm vào mặt

Hãy tận dụng
thời gian cách ly
để dạy trẻ những
kỹ năng cần thiết

K
TUYẾT NHI

hi trường học và các
khu vui chơi đều đóng
cửa, thời gian cách ly xã
hội kéo dài khiến chúng
ta có cảm giác tù túng. Nhưng
khoảng thời gian này sẽ trở nên
quý báu nếu chúng ta dùng nó để
giáo dục cho trẻ nhỏ.
Gia đình nhà Hanson đã có ý
tưởng sử dụng ‘Common Sense
Camp’ để giúp trẻ học thêm kỹ
năng sống và giải trí trong suốt thời
gian phong tỏa do đại dịch gây ra.
Trong 'Common Sense Camp',
trẻ em nhà Hanson học được rất
nhiều kỹ năng thực tế và cần thiết
để sống trong xã hội như đọc bản
đồ, sử dụng ứng dụng ngân hàng
để lập ngân sách, hoặc cách sơ cứu
và hô hấp nhân tạo . Ngoài ra, cũng
dạy các kỹ năng giao tiếp, như làm
thế nào để trở thành một người bạn
tốt và thành viên tích cực của cộng
đồng, cũng như việc cần thiết phải
lên tiếng vì công lý.
Gia đình Hanson sử dụng
quyển “65 kỹ năng cực kỳ quan
trọng và hữu ích cần học trước
khi bạn trưởng thành” của tác giả
Catherine Newman để tìm ý tưởng
đưa vào giáo trình hàng tuần.
Trong tuần đầu tiên của chương

trình, với chủ đề “Chống kỳ thị
chủng tộc”, Hanson chia sẻ với con
cái các vấn đề như những xung
đột trong giao tiếp hàng ngày do
sự khác biệt về màu da, những
sự kiện trong lịch sử người
Mỹ gốc Phi Châu, và cách
"Điều quan trọng
trở thành người bạn thân
là chúng tôi
thiết và nhà hoạt động tốt.
truyền
cảm hứng
Mỗi thành viên trong gia
cho trẻ về niềm vui
đình có cơ hội giới thiệu
khi làm việc".
một kế hoạch hành động
cho công bằng xã hội của
riêng họ.
Với chủ đề “Tự tin trong bếp”,
bọn trẻ được học các kỹ năng cơ
bản như thực hành một công thức
nấu ăn, hoặc cách sử dụng các loại
dao khác nhau. Đến cuối tuần, cả
hai đứa con của họ đã có thể nấu
một bữa tối cho bốn người mà
không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ
cha mẹ .
Gia đình Hanson có kế hoạch
dạy cho trẻ em các kỹ năng thực
hành, như sử dụng các công cụ
thông dụng trong nhà, thay bóng
đèn, và sửa chữa nhà. Cho dự án
cuối khóa, hai đứa trẻ có thể chọn
một trong các đề tài như trang trí lên
tường một khung hình, làm ra một
món đồ nội thất, hoặc sơn tường.
Các bài học còn lại gồm có giặt
ủi và dọn dẹp, nguyên tắc an toàn

và ứng phó trong trường hợp khẩn
cấp, quản lý tài chính cá nhân, đọc
bản đồ thành phố, và các kỹ năng
xã hội khác.
Mặc dù một số bài học không
thú vị lắm, họ nhận ra tầm quan
trọng và lợi ích của những kỹ năng
này trong suốt cuộc đời sau này
của trẻ. Chúng sẽ có đủ sự tự tin và
nghị lực để giải quyết những khó
khăn gặp phải trong tương lai. Mặt
khác sau khóa học, trẻ sẽ có hứng
thú học hỏi những kỹ năng mới và
khả năng tiếp thu nhanh hơn

COURTESY OF VYBPRO
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Điều quan trọng là chúng tôi
truyền cảm hứng cho trẻ về niềm
vui khi làm việc. Hơn thế nữa đây
là một cơ hội tuyệt vời để các thành
viên trong gia đình trở lên gần gũi
hơn, chất lượng cuộc sống gia đình
tốt hơn, ông Hanson nói thêm.
Nhiều gia đình hiện đang yêu
cầu nhà Hanson mở những khóa
học ‘Common Sense Camp’ ra xã
hội. Tuy nhiên, họ đang tập hợp
các tài liệu để hỗ trợ các bậc cha
mẹ nào muốn làm điều tương tự
cho con em của mình.
COURTESY OF OONA HANSON

hiếc đồng hồ sẽ rung lên
mỗi khi tay của người
đeo đưa lên mặt. Đây là
phát minh của một cậu
bé tuổi teen ở Anh.
Max Melia, 15 tuổi sống tại
Vươ ng quốc Anh đã phát minh
ra chiếc đồng hồ Vybpro nhắc
nhở mọi ngườ i khi vô tình đ ưa
tay lên mặt, để tránh việc virus
có thể nhiễm vào mắt, tai, mũi
hoặc miệng.
Đồng hồ hoạt động bằng cách
nhận ra các cử chỉ có liên quan
đến chuyển động tay lên mặt . Nó
kết hợp công nghệ và thuật toán
để dự đoán các chuyển động của
tay khi đưa lên gần mặt. Đồng hồ
sẽ rung lên mỗi khi tay người đeo
ở vị trí sát mặt. Max khuyên mọi
người nên đeo mỗi cổ tay một
chiếc đồng hồ để theo dõi chuyển
động của cả hai tay.
Max và mẹ của cậu, Natalie
Melia, lần đầu tiên nảy ra ý tưởng
này vào năm 2018 khi gia đình
đang thảo luận về các cách ngăn
ngừa cảm lạnh và cúm. Nhưng
việc đại dịch virus CCP ảnh hưởng
đến mọi người trên toàn thế giới
đã truyền cảm hứng thúc đẩy Max
thực hiện phát minh này.
Max hợp tác với một nhà thiết
kế sản phẩm để nhanh chóng sản
xuất phiên bản cuối cùng đưa vào
sử dụng.
Đồng hồ có thể sạc lại, có dây
đeo silicon chống thấm, và thiết
kế vỏ kín để cho phép chống nước,
bao gồm mồ hôi, nước mưa và nước
khi rửa tay.
Max đã phát động một chiến dịch
gây quỹ cộng đồng trị giá 74,000
USD để hoàn thiện sự phát triển,
đưa chiếc đồng hồ vào sản xuất, và
đưa nó ra thị trường. Cho đến nay,
Max đã huy động được 15,000 USD.
Các nhà tài trợ có thể đặt trước đồng
hồ cho chính mình hoặc tặng đồng
hồ cho nhân viên nhà dưỡng lão.
Tất cả lợi nhuận sẽ được dùng
để cung cấp đồng hồ miễn phí cho
những người nằm trong nhóm
dễ bị lây nhiễm, chẳng hạn như
những người trong viện dưỡng lão
và nhân viên y tế & bác sỹ.
VybPro được thiết kế và sản
xuất tại Vương quốc Anh và sẽ bán
lẻ từ khoảng 111 USD cho một cặp
đeo cổ tay. Nếu nhóm thành công
trong việc gọi vốn đầu tư từ nhà tài
trợ, nó có thể nằm trên cổ tay của
mọi người vào tháng 9 năm 2020.

Cậu bé Max Melia, tác giả của chiếc đồng hồ Vybpro.
COURTESY OF VYBPRO

Đồng hồ Vybpro, được phát minh bởi cậu bé Max Melia đến từ Vương quốc Anh, rung lên mỗi khi tay người đeo sát vào mặt.

Salad
cho ngày hè

LIÊN HƯƠNG

Mùa hè đã đến. Chúng tôi xin giới
thiệu đến các bạn món salad với rau
trái có sẵn vào mùa hè để cơ thể có
đủ lượng rau tươi cũng như chất bổ
cần thiết trong những ngày nắng
nóng. Cách làm rất đơn giản nhưng
lại rất ngon.
Nguyên liệu cho 2 người.

Harris Hanson làm món ăn mà cậu đã học được trong tuần.

Các bước tiến hành:
1. Sơ chế hạt walnut :
• 1 cup hạt walnut
• 1 muỗng súp maple syrup
• 1 muỗng súp bơ lạt
• 1/4 muỗng cà phê muối biển
Cho bơ vào chảo lửa nhỏ, khi tan
thì cho walnut vào trộn đều trên bếp
thêm 5 phút. Sau đó cho ra đ ĩa có
lót giấy sáp để không dính. Trộn vào
salad khi hạt walnut đã nguội hẳn.

Tuần thứ hai của với chủ đề "Tự tin trong bếp"

Vợ chồng ông Hanson
đã tạo ra một môi
trường tốt để con cái
có có được những kỹ
năng cần thiết.

2. Nước sốt salad (dressing) :.
• 1/4 cup dấm táo
• 1/4 cup dầu olive
• 1 muỗng súp mustart (nếu thích)
• 1 muỗng súp maple syrup
Cho tất cả vào chén và khuấy đều
cho tan.

Để những hạt walnut có độ giòn tối ưu, hãy làm chúng trước,
sau đó để nguội hẳn mới cho vào salad.

3. Sửa soạn nguyên liệu chính:
• 3 cup rau xà lách mà bạn ưa
thích (loại lá nhỏ, hoậc lá lớn
thái khúc vừa ăn)
• 1/2 cup ham: thái cỡ lóng tay
• 1 cup trái dâu tây: chẻ tư
• 1 cup cherry: bỏ hột xong chẻ đôi
• 1 trái bơ (avocado): thái hột lựu
• 1/2 trái dua leo : thái lát dày
• 1/4 cup phô mai sợi hoặc phô
mai bào
• một ít rau húng loại lá nhỏ
• Ít muối biển Kosher, ít tiêu xay
Cho tất cả vào thau, cùng với hạt
walnut đã sơ chế. Khi gần ăn mới cho
nước sốt salad vào trộn đều.
Chúc cả nhà ngon miệng!
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KHOA HỌC

SỨC KHOẺ

Nghiên cứu khoa học về ‘Con mắt thứ ba’-Phần 2:

Con mắt thoái hóa trong
bộ não người
ALL PHOTOS FROM SHUTTERSTOCK

T

ôn giáo và tín ngưỡng cho
rằng trong mỗi người đều
có con mắt thứ ba, nó chính
là cửa sổ giao tiếp giữa con
người với thế giới khác. Tuy vậy,
những người khác vẫn luôn nghi ngờ
sự tồn tại của con mắt thứ ba.

Thể tùng là một con mắt
thoái hóa?
Vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên,
bác sĩ Hy Lạp cổ đại Herophilus đã
phát hiện trong não người có một bộ
phận nhỏ, hình dạng như quả thông
và có kích thước bằng móng ngón tay
út. Ngày nay, các nhà khoa học gọi bộ
phận đặc biệt đó là thể tùng quả.
Thể tùng hay còn gọi là thể tùng
quả có tên khoa học là Pineal Gland,
là tuyến nội tiết nhỏ trong não của
các động vật có xương sống. Thể tùng
quả nằm gần trung tâm của não, nơi
giao nhau của 2 đồi não, có nhiệm
vụ sản xuất ra hormone melatonin .
Melatonin là chất có ảnh hưởng đến
quá trình sinh sản của tế bào và hệ
thống miễn dịch, đồng thời cũng là
một chất chống ôxy hóa.

THỂ TÙNG QUẢ
TRONG ĐẠI NÃO

Thể tùng có phải là con mắt
thứ ba?
Theo Bác sỹ Sérgio Felipe de Oliveira
ở Đại học Sao Paulo – Brazil nói hoạt
động tăng cường của thể tùng quả Vì sao con mắt thứ ba
có liên quan mật thiết với hoạt động không hoạt động với hầu hết
tinh thần như hiện tượng nằm mơ mọi người?
Y học đã phát hiện rằng thể tùng quả
hoặc thiền định.
Tháng 5/2013, một phát hiện của con người hầu hết đều bị vôi hóa.
khác được công bố: thể tùng quả của Thể tùng của người trưởng thành bị
chuột có khả năng tiết ra N-dimeth- vôi hóa giống một cục canxi nằm ở
yltryptamine (DMT). DMT được coi giữa não bộ. Nguyên nhân của việc
là một trong những chất dẫn truyền vôi hóa được cho là do con người hiện
thần kinh có khả năng gây ảo giác nay vẫn đưa vào cơ thể hàng ngày các
mạnh nhất mà con người biết đến. chất Fluor/Chloride qua nước uống,
Nó tăng lên trong khi ngủ, trong các thức ăn, kem đánh răng… Nhiều nhà
trạng thái thiền định, trải nghiệm cận khoa học tin rằng sự vôi hoá thể tùng
tử, cũng như khi ăn vào các loại thực quả làm mù con mắt thứ ba, ngăn cản
vật có khả năng gây ảo giác. Nghiên chúng ta có được các năng lực đặc biệt.
cứu loại này bắt đầu tiếp cận
Những người thực hành tu
thể tùng quả như một cửa
luyện còn cho rằng con mắt
sổ bẩm sinh nhìn vào
thứ ba của trẻ em từ 6 tuổi
các chiều không gian
trở xuống rất dễ được
Những điều
khác, hơn là một con
khai mở và nhìn rất rõ
chúng ta biết là
mắt thoái hóa chỉ có
ràng do các bé rất ngây
hữu hạn, còn những
điều chúng ta chưa
nhiệm vụ sản sinh ra
thơ và trong sáng. Họ
biết là vô hạn.
các hormone.
cũng cho rằng thanh
Nếu như cả hai mắt
niên trưởng thành rất
được bỏ đi và đường
khó khai mở con mắt thứ
giải phẫu từ khu vực phía
ba do những ham muốn,
trước của thể tùng này được
tham vọng của họ là rất lớn. Giải
phơi ra ánh sáng, thì cơ quan này thích này khá trùng hợp với phát hiện
vẫn có thể đáp lại kích thích theo của giới khoa học: trẻ em dưới 6 tuổi
một cách tương tự như đôi mắt ở hai thì thể tùng quả ít bị vôi hóa, còn thanh
bên. Trong cuốn tự truyện có tựa đề niên trưởng thành hầu hết có thể tùng
“The Third Eye” của lạt ma Tây Tạng quả bị vôi hóa. Điều này có thể lý giải
Lobsang Rampa đã diễn tả cuộc tại sao chỉ các nhà sư, các lạt ma Tây
phẫu thuật được tiến hành tại vị trí Tạng hay những người tu luyện tâm
giao của hai hàng lông mày của ông, tính một cách chân chính mới có thể
là đường thông dẫn đến con mắt thứ sở hữu những năng lực siêu thường.
ba, hay thể tùng quả. Sau đó, ông đã
“Những điều chúng ta biết là hữu
phát triển được một số năng lực đặc hạn, còn những điều chúng ta chưa
dị chưa từng có trước đây. Thực tế biết là vô hạn.”
này đã khiến nhà nghiên cứu cân
Con người ngày nay thường chỉ
nhắc: liệu thể tùng quả có phải chỉ là chấp nhận những điều mà khoa học
một con mắt bị thoái hóa?
chứng thực công nhận. Còn những
Trong khi giới khoa học còn có việc mà khoa học chưa thể giải thích
hiểu biết rất hạn chế về con mắt nhưng lại xảy ra một cách khách quan,
thứ ba, những người thực hành tín đồng thời được chứng minh qua các
ngưỡng và tôn giáo từ lâu đã biết đến thí nghiệm hết sức thực tại như con
sự tồn tại của con mắt này. Không chỉ mắt thứ ba này, thì con người lại bám
vậy, con mắt thứ ba đóng một vai trò chắc vào nhận thức cố hữu của mình.
rất quan trọng trong việc nhận biết, Con người cần mở rộng tư duy, mạnh
giao tiếp của họ với các không gian dạn thay đổi quan niệm trong việc
và các thế giới mà mắt thường con tiếp nhận, đánh giá thông tin, và nhìn
người không nhìn thấy được. Trong nhận về thế giới xung quanh.

Trẻ em từ sáu
tuổi trở xuống
được xem là
những người có
con mắt thứ ba
dễ được khai
mở nhất.

NGHIÊN CỨU

Hydroxychloroquine
có khả năng làm
giảm tỷ lệ tử vong do
COVID-19
HUYỀN THANH

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong của những
người dùng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine thấp hơn những người không sử dụng.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích
trên 2,500 bệnh nhân nhập viện trong khoảng
thời gian từ 10 tháng 3 đến 2 tháng 5 trong Hệ
thống Y tế Henry Ford ở Michigan. Hơn 2,000
bệnh nhân đã được điều trị bằng hydroxychloroquine hoặc thuốc chống sốt rét kết hợp
azithromycin.
ELAINE CROMIE / GETTY IMAGES
Nghiên cứu cho
thấy 13% những
người dùng hydroxychloroquine bị tử
vong so với 26,4%
những người không
sử dụng. Hydroxychloroquine
đã
làm giảm nguy cơ
Lối vào phía trước của bệnh viện
tử vong xuống 66%,
Henry Ford ở Detroit, Michigan,
còn thuốc chống
ngày 8/4/2020.
sốt rét chứa kháng
sinh đã làm giảm
tỷ lệ này tới 71%. Bệnh nhân đã được cho dùng
thuốc trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện.
Không ai trong số các bệnh nhân gặp phải
tác dụng phụ, các nhà nghiên cứu cho biết, kể
cả những bệnh nhân có vấn đề về tim vốn được
khuyến cáo không nên điều trị bằng thuốc này.
Độ tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân này là
64, trong đó 51% là nam, và 56% là người da đen.
Các kết luận được đưa ra từ một đánh giá
nghiên cứu được công bố trên Tạp chí quốc tế
về các bệnh truyền nhiễm. Các nhà nghiên cứu
cho biết, bất kể họ đã được điều trị bằng phương
pháp nào, tỷ lệ tử vong cao nhấtt xảy ra ở nhóm
bệnh nhân trên 65 tuổi, bệnh nhân được xác
định là người da trắng, bệnh nhân nhập viện
với tình trạng oxy giảm, và bệnh nhân tại các
phòng chăm sóc đặc biệt.
“Các kết quả nên được giải thích một cách thận
trọng và cần kiểm chứng thêm trong các thử nghiệm lâm sàng. Hydroxychloroquine nên được sử
dụng bên ngoài bệnh viện”, ông Zervos nói.
Hydroxychloroquine và chloroquine đã
được xem xét kỹ lưỡng kể từ khi TT Donald
Trump đánh giá là phương pháp điều trị tiềm
năng cho virus CCP. Các loại thuốc này được kê
đơn cho cả bệnh nhân nhập viện và không nhập
viện trên khắp Hoa Kỳ, sau khi thấy một số hiệu
quả trong việc kháng lại virus Trung Cộng.
Nghiên cứu khác cũng cho thấy tính hiệu
quả của hydroxychloroquine. Khi kết hợp với
kẽm và azithromycin, tỷ lệ xuất viện thường
cao hơn. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ cũng cho
biết thuốc chống sốt rét là một biện pháp phòng
ngừa hiệu quả virus Trung Cộng..
Tuy nhiên vào tháng trước, Cục Quản lý
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã chấm dứt
việc cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc chống sốt
rét, khi một số thử nghiệm cho thắy một số tác
dụng phụ như nhịp tim không đều, v.v.
Hiệp hội Bác sĩ và Giải phẫu gia Hoa Kỳ ủng
hộ hydroxychloroquine và đã biên soạn một
danh sách các nghiên cứu cho thấy nó có hiệu
quả, và cho biết sự cho phép chỉ áp cho các
liều được tặng cho Kho dự trữ quốc gia chiến
lược. Hydroxychloroquine đã được phê duyệt
từ nhiều thập kỷ trước để trị bệnh sốt rét, cho
nên các bác sĩ có thể kê đơn thuốc này cho các
bệnh khác.

để tăng sức đề
kháng cho cơ thể

L
LÊ MINH

uyện khí công đem lại rất nhiều
lợi ích cho cơ thể như trừ bệnh
khỏe người, thư giãn tinh thần,
rèn luyện tâm trí, điều tiết và
kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Trong cơn dịch bệnh viêm phổi nguy
cấp này, bạn nên tìm hiểu thêm về các
môn khí công nhằm rèn luyện sức khỏe
của bản thân. Thường xuyên luyện tập
khí công có những lợi ích như sau:

1. Làm chậm quá trình lão hóa
của tạng phủ
Những nghiên cứu hiện đại đã chứng
minh rằng luyện khí công có tác dụng
tăng cường khả năng miễn dịch của cơ
thể, giúp phòng bệnh, tiêu trừ mệt mỏi,
phục hồi tinh lực, nâng cao hiệu suất
làm việc.
Thực tế đã chứng minh, những
người luyện khí công trường kỳ thường
không dễ mệt mỏi, thường ngày cũng
cảm thấy tinh thần sung mãn, rất hiếm
khi bị cảm cúm.
Con người đến tuổi trung niên, ngũ
tạng bắt đầu suy yếu. Tới khi tuổi già,
tạng phủ lão hóa và bắt đầu sinh bệnh.
Nguyên nhân chủ yếu là do tuần hoàn
máu bị tắc nghẽn. Ví như cholesterol
cao, mỡ máu cao, xơ vữa mạch máu
có thể gây ra xơ cứng động mạch, tuần
hoàn máu không tốt… Những điều này
đều thuộc về phạm vi khí huyết ứ tắc.
Luyện khí công có thể làm giảm hàm
lượng mỡ xắu trong máu, tăng cường
khả năng của các cơ quan nội tạng
trong cơ thể, đẩy lùi quá trình thoái
hóa của tạng phủ.

2. Tu tâm dưỡng tính
Luyện khí công nhấn mạnh việc tu
tâm dưỡng tính, ý chí và tính cách
của con người. Con người ở trong
trạng thái thiền định khi luyện khí
công, sẽ trải nghiệm được niềm vui
Luyện khí công thường xuyên rất có lợi cho thân thể và tâm trí.
và sự thoải mái, không chỉ là cảm
giác dễ chịu nơi thân thể, mà tâm hồn
cũng trở nên vô cùng thư
5. Hoạt huyết thông ứ,
kinh mạch, sẽ cảm thấy chỗ có bệnh hơi
thái. Ngoài ra còn giúp tăng
cải thiện tuần hoàn
căng hoặc khó chịu. Nhưng khi kinh
cường khả năng thích ứng
Luyện khí công
máu
mạch thông suốt sẽ cảm thấy một luồng
về tâm lý, cải thiện mối
nhấn mạnh việc
Khi điều chỉnh thở chậm, khí ấm chạy dọc theo các đường kinh
quan hệ giữa người với
tu tâm dưỡng tính,
đều thì lượng khí giảm, mạch, từ đó bệnh đau đầu biến mất.
người, nâng cao sức khỏe
ý
chí
và
tính
cách
dung tích phổi tăng lên,
Người luyện công trường kỳ không
tâm lý của bản thân.
của con người.
lượng khí thở ra và CO2 có bệnh, khi sử dụng máy đo trắc
3. Nâng cao trí tuệ
trong phế nang tăng, oxy nghiệm kinh lạc, cho thấy kinh mạch
Tập luyện khí công, có thể
giảm, chứng tỏ sẽ tiêu hao của họ thông suốt hơn nhiều so với
giúp đại não nhanh chóng thoát
năng lượng ít nhất, và nhận được những người không luyện khí công
khỏi sự mệt mỏi, nhận thức nhạy nhiều oxy nhất. Điều chỉnh việc thở hoặc có bệnh.
bén, trí nhớ tốt, khả năng tư duy được sẽ cải thiện được áp lực của khoang
Khi kinh mạch trong cơ thể con
nâng cao, từ đó có thể giúp trí tuệ ngực và khoang bụng, có tác dụng xoa người thông suốt cũng sẽ thải hồi khí
được khai thông. Có chuyên gia cho bóp một cách nhẹ nhàng với nội tạng, bệnh ra ngoài. Trong quá trình bệnh
rằng, khí công có thể trở thành biện từ đó cải thiện vòng tuần hoàn máu nhân thải hồi khí bệnh sức khỏe sẽ liên
pháp hữu hiệu giúp nâng cao trí lực của nội tạng.
tục được cải thiện. Thông qua việc rèn
của con người.
Vòng tuần hoàn máu của con luyện khí công có thể khiến kinh mạch
người được cải thiện có thể giúp của con người thông suốt, bài xuất khí
4. Nâng cao sức đề kháng
phòng ngừa bệnh tim mạch vành, bệnh trong cơ thể ra ngoài, từ đó tạng
Luyện khí công tới một trình độ nhất tắc nghẽn mạch máu não, thiếu máu phủ sẽ ở trong trạng thái cân bằng về
định giúp tăng dịch nước bọt. Nước bọt não… Đồng thời luyện khí công cũng âm dương. Đây chính là quá trình trị
có thể tăng cường khả năng miễn dịch có thể cải thiện trạng thái sinh lý của bệnh của khí công.
của cơ thể. Nghiên cứu khoa học đã những cơ quan nội tạng đã bị ứ tắc
Khi khả năng miễn dịch của người
phát hiện ra rằng, so với người không như nhồi máu cơ tim, huyết khối não, luyện khí công tăng lên, cơ thể sẽ có
luyện khí công, thì lượng tế bào miễn xơ gan sớm…
khả năng tự phục hồi, những căn bệnh
dịch trong huyết dịch của những người
cố hữu cũng thuyên giảm, dẫu bị lây
luyện khí công tăng cao, sức đề kháng 6. Thông kinh mạch, bài tiết
nhiễm cũng có thể rút ngắn thời gian
của cơ thể họ cũng cao hơn. Thông qua khí bệnh
điều trị.
việc rèn tập khí công con người có thể ít Người luyện khí công thưởng cảm
bị cảm cúm, lây nhiễm, giảm thiểu khả nhận khí xung lên trên, có người bị đau Có thể tham khảo phương pháp luyện
đầu. Trong khi luyện công, khí thông tập khí công tại : Falundafa.org
năng phát sinh bệnh tật lúc tuổi già.

Vaccine cúm chủng loại
A, B, C đang chờ thử
nghiệm giai đoạn ba

khác nhau của cúm”, nhà khoa học tại
Seek và trưởng ban nghiên cứu Olga
Pleguezuelo cho biết.
Từ tháng 3, công ty đang chờ đợi
đợt thử nghiệm giai đoạn 3 tại Hoa Kỳ
để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả.
Seek đã không trả lời câu hỏi của The
Epoch Times về việc cuộc thử nghiếm
đã bắt đầu hay chưa.
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accine FLU-v của hãng được
phẩm Seek, Luân Đôn, đã
được chứng minh có thể sinh
kháng thể và tăng cường hệ
thống miễn dịch cho 175 người lớn
khỏe mạnh trong đợt thử nghiệm trên
con người, theo Science Alert .
“FLU-v khác với các loại vaccine
cúm hiện tại vì nó chứa bốn thành
phần khác nhau chống lại bốn vùng

Theo CDC, khoảng
162 đến 169 triệu liều
vaccine cúm cho mùa
2019-2020 có hiệu quả
45%, cao hơn so với
năm trước chỉ 29%.

SHUTTERSTOCK

Virus đột biến, hiệu quả
vắc-xin thấp
Cúm là một bệnh nhiễm virus cấp
tính của hệ hô hấp do một trong ba
chủng loại virus cúm A, B, hoặc C gây
ra: Người nhiễm thường cảm thấy đau
cổ họng, đau cơ bắp toàn thân, và thân
nhiệt tăng đột ngột dẫn đến sốt .
Theo CDC, các chủng loại virus
cúm có khả năng biến đổi nhanh chóng
thành các chủng loại mới, do đó vắc-xin
cúm thường được tiêm ngừa hàng năm.
Các nhà nghiên cứu kỳ vọng FLU-v có
thể giải quyết vấn đề này, nhưng một
số nhà khoa học nói rằng vaccine ngừa
cả ba chủng cúm có thể khó khăn hơn
nhiều so với dự kiến.
Theo CDC, khoảng 162 đến 169 triệu
liều vaccine cúm cho mùa 2019-2020 có
hiệu quả 45%, cao hơn so với năm trước
chỉ 29%. CDC và các bác sĩ khuyên người
từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm phòng
cúm. Bác sĩ Kelly Curtin nói rằng chích
ngừa cúm có thể làm các triệu chứng
cúm nhẹ hơn nhưng cũng thêm rằng
những người bệnh có tiền sử dị ứng
nghiêm trọng có thể bị đe dọa tính mạng
do dị ứng với một thành phần của nó.
Trong khi đó, nhóm phản đối chích
ngừa cúm lại cho rằng, “Lợi ích từ vaccine
cúm rấi ít. Nếu bạn tiêm ngừa hàng năm,
có những nghiên cứu cho biết bạn có thể

TIM BOYLE/GETTY IMAGES

Các nhà khoa học đã nhận ra sự
tương đồng giữa thể tùng quả và con
mắt. Nhiều người cho rằng thể tùng
quả chính là một con mắt thoái hóa.
Năm 1919, Frederick Tilney và Luther
Fiske Warren trong một báo cáo đã
công bố những đặc điểm tương đồng
giữa thể tùng quả và con mắt người
như sự nhạy cảm với ánh sáng và các
khả năng thị giác khác.
“Dưới da trong hộp sọ của thằn
lằn là ‘con mắt thứ ba’ có thể phản
ứng với ánh sáng; nó tương tự như
thể tùng quả, nơi tiết ra những nội
tiết tố, phía bên trong của sọ người.
Thể tùng quả của con người bị chặn
ánh sáng trực tiếp, nhưng cũng
giống như con mắt thứ ba của thằn
lằn, nó cho thấy việc sản xuất ra hormone melatonin tăng cường vào ban
đêm,” tiến sĩ Cheryl Craft, Đại học
Nam California đã viết về “con mắt
tinh thần” vào năm 1995. “Giải phẫu
thể tùng quả của thằn lằn cho thấy
nó có cấu tạo giống hệt con mắt cả về
hình dáng lẫn cấu tạo giác mạc.”
Thể tùng quả chứa mô võng mạc
được cấu tạo bởi các tế bào cảm
quang hình que và hình nón, giống
hệt như mắt người. Thậm chí, nó
cũng có bó dây thần kinh thị giác
nối đến vỏ não thị giác, tiến sĩ David
Klein thuộc Viện Sức khỏe Trẻ em và
Phát triển Con người Quốc gia Hoa
Kỳ (NICHD) cho biết. “Các tế bào
cảm quang của võng mạc rất giống
với các tế bào của thể tùng quả. Nó
thậm chí còn có chất lỏng thủy tinh
thể giống như ở mắt,” tiến sỹ David
Klein nói với tạp chí Science Daily.

tín ngưỡng Vệ Đà, con mắt thứ ba
tượng trưng cho luân xa thứ sáu;
trong Ấn Độ giáo, nó được gọi là cửa
sổ của thần Brahma; tại Trung Quốc,
các Đạo sĩ gọi nó là Nê Hoàn Cung,
còn người cổ đại Trung Quốc gọi nó
là Thiên Mục.
Không chỉ nhận biết sự tồn tại
của con mắt thứ ba, những người
thực hành tu luyện có các phương
pháp khai mở con mắt này. Khi đó,
tùy theo đặc điểm của từng người
mà họ có thể có thể xuất hiện những
năng lực đặc biệt như: nhìn thấy các
cảnh tượng từ xa, nhìn thấy được
quá khứ và tương lai, thậm chí đọc
được ý nghĩ người khác… Trong các
câu chuyện cổ của Phật giáo đều có
ghi lại các khả năng này.

Một lọ thuốc
hydroxychloroquine.

Luyện khí công
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Một loại vaccine cúm.

dễ bị tổn thương hơn với các bệnh nhiễm
trùng khác”, bác sĩ Joseph Mercola đã viết
cho The Epoch Time.
Barbara Loe Fisher, đồng sáng lập
và chủ tịch của Trung tâm Thông tin
Chủng ngừa Quốc gia , nói với The
Epoch Time, “vaccine là một dược
phẩm có hai rủi ro: 1) phản ứng bất lợi,
và 2) có nguy cơ thất bại trong việc bảo
vệ cơ thể chống nhiễm.”

Tổn thương vắc-xin cúm được
bồi thường nhiều nhất
Theo Cơ quan Quản lý Tài nguyên và
Dịch vụ Y tế, VICP đã trả khoảng 4,3 tỷ
USD cho những người khiếu kiện vì bị
tổn thương do vaccine với 73% đơn kiện
được đệ trình trong hai năm qua, trong
đó 54% cáo buộc bị tổn thương vai liên
quan đến vaccine SIRVA.
Sau khi SIRVA được thêm vào bảng
vaccine gây tổn thương vào năm 2017,
nhiều người đã nộp đơn xin bồi thường,
có 90% các đơn được đệ trình tại VICP
trong hai năm qua.
Ngọc Nhi biên dịch.
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26 nhà lập pháp bang
Mississippi nhiễm
virus Trung Cộng
Thống đốc bang Mississippi,
ông Tate Reeves, hôm 8/7
cảnh báo công chúng nên
đi xét nghiệm virus Trung
Cộng nếu họ đã tiếp xúc với
các nhà lập pháp của tiểu bang.
Ông đã có kết quả xét nghiệm
âm tính với virus Trung Cộng hôm
7/7, trong khi Phó Thống Đốc Delbert
Hosemann và Chủ tịch Hạ viện Philip
Gunn đều có kết quả dương tính.
Số ca nhiễm liên quan đến một ổ dịch
tại Tòa nhà Quốc hội đã tăng lên 36, bao
gồm 26 nhà lập pháp.

United Airlines dự định cho 36,000 nhân
viên nghỉ việc vì virus Trung Cộng
Hãng hàng không United Airlines ngày 8/7 cho biết có thể họ sẽ
sa thải 36,000 nhân viên vào tháng 10 tới, do nhu cầu đi lại bằng
máy bay sụt giảm nghiêm trọng. Hãng này cho biết họ không
nghĩ việc di chuyển bằng máy bay sẽ bình thường trở lại nếu
chưa có vaccine hoặc thuốc trị virus Trung Cộng.

Úc tái phong tỏa gần
5 triệu dân tại thành
phố Melbourne
để ngăn dịch virus
Trung Cộng
Từ nửa đêm 8/7, người
dân ở Melbourne thuộc
bang Victoria đã được
yêu cầu ở nhà, chỉ được
ra ngoài để làm việc,
học tập, mua thực phẩm hoặc khám bệnh. Nhà hàng, quán
cà phê, quán bar không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho
khách mang đi. Phòng tập, tiệm làm tóc, rạp hát, sòng bài
phải đỏng cửa. Ngoài ra còn có các giới hạn về số người tụ tập
như: khách viếng thăm nhà 0, nơi công cộng 2 người, đám
cưới 5 người, đám tang 10 người. Còn trường học tiếp tục
phải đóng cửa.
Thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews hôm 7/7 cho
biết, việc tái áp đặt các hạn chế là rất khó khăn nhưng cần thiết.
Ông nói: "Chúng ta phải nói biết rõ rằng điều này chưa kết thúc".

Bà Thái Anh Văn
cảnh báo sẽ ‘đáp trả’
nếu luật an ninh
Hồng Kông gây hại
cho Đài Loan
Ngày 7/7 lãnh đạo Đài
Loan, bà Thái Anh Văn,
cảnh báo sẽ thực hiện
"các biện pháp đối phó"
nếu Luật an ninh quốc
gia mà Bắc Kinh vừa áp dụng lên Hồng
Kông gây tổn hại cho đảo Đài Loan.
Trong ngày hôm qua, Hội đồng các Sự
vụ Đại lục của Đài Loan cảnh báo chính
quyền Bắc Kinh và Hồng Kông không
nên "vi phạm các quyền" của những tổ
chức Đài Loan đang hoạt động tại Hồng
Kông. Hiện Đài Loan có một văn phòng
thương mại và văn hóa ở Hồng Kông.

Ấn Độ tuyên bố
không tham gia vào
bất kỳ hiệp định
thương mại nào có
Trung Quốc
Chính phủ Ấn Độ cho
biết họ sẽ không tham
gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện
(RCEP) và sẽ không gia nhập vào bất kỳ hiệp
định thương mại nào có mặt Trung Quốc.
RCEP là một hiệp định thương mại tự
do cấp cao ban đầu có 16 quốc gia tham
gia, trong đó có 10 quốc gia thuộc Hiệp
hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN),
và 6 quốc gia đối tác thương mại Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New
Zealand và Ấn Độ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Sẽ ngăn
chặn Trung Quốc tiếp cận dữ
liệu cá nhân của người Hoa Kỳ
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ĐƯA NHỮNG TIN TỨC
QUAN TRỌNG
MÀ CÁC KÊNH
TRUYỀN THÔNG KHÁC
PHỚT LỜ
Đặt mua báo Epoch Times Tiếng Việt
ngay hôm nay.
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Trong tuyên bố ngày
8/7, Ngoại trưởng
Mike Pompeo
nhắc tới việc
Hoa
Thịnh
Đốn sẽ kiên
quyết bảo vệ dữ
liệu cá nhân của
công dân Hoa Kỳ,
không cho chính
quyền Bắc Kinh tiếp cận những dữ liệu
đó thông qua mạng xã hội hay các mạng
viễn thông.
Hai ngày trước, ông đã nói, Hoa
Thịnh Đốn đang xem xét việc cấm các
ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc,
trong đó có TikTok. Ông cho biết việc
xem xét, đánh giá này không nhắm vào
một công ty cụ thể nào, mà đó là vấn đề
an ninh quốc gia.

Hồng Kông cấm học sinh
thể hiện lập trường chính trị
Bộ trưởng Giáo dục Hồng Kông
Kevin Yeung hôm 8/7 thông báo
học sinh không được phép tổ chức
bất kỳ hoạt động nào để thể hiện
lập trường chính trị, và không
được hát bài Glory to Hong Kong
– ca khúc thường được xướng lên
trong các cuộc biểu tình dân chủ
tại thành phố cảng này
Ông Kevin Yeung cáo buộc ca
khúc này “mang thông điệp mạnh
mẽ và liên quan chặt chẽ đến các
vấn đề xã hội và chính trị, các vụ
việc bạo lực, và bất hợp pháp”.
Trước đó vài ngày, các thư viện
ở Hồng Kông đã loại bỏ sách của
một số nhà hoạt động dân chủ nổi
tiếng. Còn giới chức Hồng Kông
tuần trước cũng tuyên bố cấm sử
dụng cụm từ "Giải phóng Hồng
Kông, cuộc cách mạng của thời
đại chúng ta", đồng thời công bố
kế hoạch kiểm duyệt internet, dạy
quốc ca TQ trong các trường học.
Những hành vi thiếu tôn trọng
quốc ca Trung Quốc sẽ đối mặt án
tù tối đa 3 năm hoặc bị phạt tiền
lên tới 6,450 USD.

Trung Cộng sẽ hạn chế
visa đối với công dân Hoa
Kỳ vì vấn đề Tây Tạng
Bắc Kinh hôm 8/7 tuyên bố sẽ hạn
chế thị thực với những công dân
Hoa Kỳ đã có hành vi “quá đáng”
về vấn đề Tây Tạng, nhằm trả đũa
cho hành động tương tự trước đó
của Hoa Thịnh Đốn.
Quyết định này được đưa ra một
ngày sau khi ngoại trưởng Hoa Kỳ
Mike Pompeo tuyên bố Hoa Thịnh
Đốn sẽ hạn chế visa đối với một số
quan chức Trung Quốc để đáp trả
việc Bắc Kinh xâm phạm nhân
quyền tại khu Himalaya, và ngăn
cản các nhà ngoại giao, nhà báo,
công dân Hoa Kỳ tới du lịch khu tự
trị Tây Tạng.

Quy định mới khiến người
Trung Quốc ở nước ngoài gần
như không thể trở về nhà
Hôm 7/7 Trung Cộng
gần đây đã ban
hành
chính
sách bay quốc
tế mới, yêu cầu
bất kỳ người
Trung
Quốc
nào ở nước ngoài
muốn quay trở về
nước phải có kết quả
xét nghiệm axit nucleic âm tính với virus
Trung Cộng trong vòng 120 giờ trước khi
khởi hành chuyến bay.
Tuy nhiên, ở Ý và Anh, những người
không có triệu chứng không thể làm xét
nghiệm này, vì thế họ không thể trở về nhà.
Quy tắc mới này là một sự kết thúc đối với
các sinh viên gốc Hoa có kế hoạch bay về
quê nhà.

Chính phủ Úc khuyến cáo
người dân không du lịch tới
Trung Quốc
Ngày 7/7, trang SmartTraveller đã
đăng một khuyến cáo rằng người
Úc không nên đi du lịch đến Trung
Quốc vì họ có thể bị bắt giữ một
cách tùy tiện.
Trang web cũng đăng cảnh báo
rằng Luật an ninh quốc gia của
Trung Quốc có thể được diễn giải
theo nhiều cách. Điều này có nghĩa
là một khách du lịch có thể vi phạm
pháp luật ở đó mà không hề biết.
Chính phủ Úc khuyên người dân
nên tìm hiểu rõ luật lệ Trung Quốc
vì các luật tại đó hà khắc hơn nhiều
so với tại Úc.

