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Chiều 21/7, Công an Đà Nẵng vừa 
bắt được 3 nghi phạm, trong đó có 
2 người Việt Nam và 1 người Trung 
Quốc, liên quan đến đường dây 
đưa người Trung Quốc nhập cảnh 
và lưu trú trái phép trên địa bàn 
thành phố mà không khai báo.

Trước đó, tại thị xã Điện Bàn 
(tỉnh Quảng Nam), cơ quan chức 
năng đã phát hiện 21 người Trung 
Quốc lưu trú bất hợp pháp, không 
khai báo y tế để phục vụ công tác 

Bắt giữ 3 
nghi phạm 
đưa 50 người 
Trung Quốc 
nhập cảnh 
vào Việt Nam
NGUYỄN SƠN

VIỆT NAM

Chính phủ TT Trump vừa công bố 
một khoản đầu tư trị giá 153 triệu 
Mỹ kim vào các vùng nông thôn 
của Hoa Kỳ, đặc biệt chú trọng vào 
các cộng đồng có quy mô nhỏ và 
thu nhập thấp.

Ngân quỹ sẽ được giải ngân 
thông qua Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ (USDA), và được biết   sẽ mang 
đến lợi ích cho gần hai triệu người 
Mỹ ở vùng nông thôn, cơ quan 
này cho biết trong một thông báo 
vào ngày 15/7.

Chính phủ đầu tư 
153 triệu USD vào 
những cộng đồng 
có thu nhập thấp
TOM OZIMEK  |  THE EPOCH TIMES

KINH TẾ & TÀI CHÍNH

Anh Quốc đình chỉ 
Hiệp ước Dẫn độ 
với Hồng Kông 
ALEXANDER ZHANG  |  THE EPOCH TIMES
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Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung 
Cộng ngay lập tức chấm 
dứt “lạm dụng và ngược 
đãi tàn ác" môn tu luyện 

tinh thần Pháp Luân Công.
Trong một tuyên bố hiếm thấy 

của người đứng đầu Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ về cuộc bức hại Pháp 
Luân Công, Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Mike Pompeo nói: “21 năm bức 
hại các học viên Pháp Luân Công 
là quá lâu, và cuộc đàn áp phải 
chấm dứt.”

“Có bằng chứng rõ ràng rằng 
cho đến ngày nay, chính phủ 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa (PRC)  vẫn tiếp tục đàn áp và 
lạm dụng cộng đồng này, trong 
đó đã có báo cáo về việc các học 

viên Pháp Luân Công bị tra tấn và 
hàng nghìn học viên bị giam giữ”, 
ông Pompeo nói hôm 20/7, nhân 
kỷ niệm 21 năm ngày Trung Cộng 
bắt đầu chiến dịch bức hại Pháp 
Luân Công.

Ông Pompeo cũng yêu cầu 
Trung Cộng trả tự do cho các học 
viên Pháp Luân Công đang bị cầm 
tù và cung cấp thông tin về nơi ở 
của các học viên đang bị mất tích.

Bên cạnh các tuyên bố của 
ông Pompeo, khoảng 30 nhà lập 
pháp và quan chức Hoa Kỳ khác 
cũng đưa ra tuyên bố ủng hộ các 
học viên Pháp Luân Công trong 
ngày kỷ niệm cuộc đàn áp của 
chính quyền Trung Cộng. Hàng 
trăm nhà lập pháp trên khắp thế 
giới cũng lên án chiến dịch đàn 
áp tà ác này.

Đại sứ Lưu trú Hoa Kỳ về Tự 
do Tôn giáo Quốc tế Sam Brown-
back cho biết, vào ngày 20/7, ông 
đã nói chuyện với những người 
đại diện của Pháp Luân Công 
về cuộc đàn áp đang diễn ra ở 
Trung Quốc.

Ông Brownback viết trên trang 
Twitter: “Tôi đã được truyền cảm 
hứng bởi sự kiên trì của các học 
viên Pháp Luân Công trước sự đe 
dọa và ép buộc từ bỏ đức tin của 
chính phủ Trung Quốc.”

Pháp Luân Công, còn được 
gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là 
một môn tu luyện theo nguyên lý 
Chân - Thiện - Nhẫn. Pháp Luân 
Công phổ biến ở Trung Quốc vào 
những năm 1990 với khoảng 70 
triệu học viên, theo ước tính của 

Hoa Kỳ yêu cầu Trung Cộng 
phải chấm dứt cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công

U.S.

MINH HIÊN

Ngoại trưởng Pompeo chính thức 
đưa ra tuyên bố: “Lập trường của 
nước Mỹ đối với quyền lợi trên 
Biển Đông”. Đây được cho là một 
thông điệp rất có sức nặng, cho 
thấy sự chuyển biến lớn về chiến 
lược quân sự và chiến lược quốc 
gia của nước Mỹ. Thậm chí có thể 
nói, đây là chính sách cứng rắn 
nhất mà Hoa Kỳ đưa ra kể từ khi 
quan hệ Mỹ - Trung xấu đi và bắt 
đầu cuộc chiến thương mại. Sức 
xung kích của nó tới Trung Cộng, 
có thể nói là vượt qua việc chế 
tài đối với các quan chức cao cấp 
của Trung Cộng.

Trước hết, thời gian đưa 
tuyên bố này của ông Pompeo 
là được sắp xếp một cách có chủ 
ý, đúng vào thời điểm vừa tròn 4 

Hoa Kỳ đã 
cứng rắn 
trước hành 
động phi 
pháp của 
Trung Cộng 
tại Biển Đông

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Đảng viên Trung Cộng lo lắng 
trước lệnh cấm của Hoa Kỳ

TRUNG QUỐC

KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Ông Dominic Raab.

Tiếp theo trang 20

Tiếp theo trang 21

Tiếp theo trang 19

Tiếp theo trang 3

Tiếp theo trang 7

 ERIC BARADAT/AFP VIA GETTY IMAGES

MINH HOÁN

Ngày 15/7 truyền thông đưa tin, 
chính phủ Hoa Kỳ xem xét cấm 
các đảng viên Trung Cộng và 
người nhà tới Hoa Kỳ, còn những 
ai đã ở Hoa Kỳ thì phải bị trục 
xuất. Trung Cộng tuyên bố có 92 
triệu đảng viên, theo ước tính sơ 
bộ của nội bộ chính phủ Hoa Kỳ, 
số lượng người Trung Quốc có thể 
bị ảnh hưởng là 270 triệu.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao 
Trung Cộng-Hoa Xuân Oánh đã 
phát biểu trong cuộc họp báo ngày 
17/7: nếu tin đồn này trở thành 

sự thực, thì Hoa Kỳ đang “đối đầu 
với 1.4 tỷ nhân dân Trung Quốc”. 
Tổng biên tập Global Times- Hồ 
Tích Tiến cũng phát biểu trên 
Weibo ngày 17/7: Chính sách này 
của Hoa Kỳ là đối đầu với nhân 
dân Trung Quốc.

Trong khi Hoa Kỳ phân biệt 
rõ ràng nhà cầm quyền Trung 
Cộng và nhân dân Trung Quốc thì 
chính quyền Bắc Kinh lại cố gắng 
đánh đồng là một. 

Đối với việc này, có học giả 
nói: sau khi chính sách đối ngoại 
với Trung Quốc của Hoa Kỳ đổi 
Tiếp theo trang 18

Hôm 20/7, Bộ trưởng Ngoại giao 
Anh Dominic Raab tuyên bố rằng, 
chính phủ Anh đã quyết định 
đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng 
Kông. Đây là thông báo mới nhất 
của chính phủ Anh Quốc sau khi 
Bắc Kinh áp đặt Luật An ninh 
Quốc gia hà khắc lên Hồng Kông.

“Chính phủ đã quyết định đình 
chỉ hiệp ước dẫn độ ngay lập tức và 
vô thời hạn,” ông Raab tuyên bố tại 

Phiên họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Bắc Kinh vào ngày 28/5/2020.
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chính quyền Trung Cộng vào 
thời điểm đó.

 Vì xem sự phổ biến của Pháp 
Luân Công là một mối đe dọa, 
vào ngày 20/7/1999, Trung Cộng 
bắt đầu chiến dịch đàn áp các 
học viên Pháp Luân Công tại 
Trung Quốc, bao gồm việc sách 
nhiễu, giam giữ trái phép, và tra 
tấn nhằm buộc các học viên này 
từ bỏ đức tin của họ. 

Theo số liệu của Trung tâm 
Thông tin Pháp Luân Đại Pháp 
(FDIC), hàng triệu người đã bị 
giam giữ. 

Hơn 4,000 người được xác 
nhận đã thiệt mạng vì bị tra 
tấn, theo Minghui.org, một 
trang thông tin điện tử có trụ 
sở tại Hoa Kỳ đóng vai trò là 
nơi tiếp nhận thông tin về cuộc 
bức hại Pháp Luân Công. Con 

số này không phản ánh đầy đủ 
số người thiệt mạng thực sự tại 
Trung Quốc, do rất khó để thu 
thập được thông tin nhạy cảm 
từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Pompeo cho 
biết: “Kể từ năm 1999, Trung 
Cộng đã không ngừng đàn 
áp Pháp Luân Công, một pháp 
môn tu luyện có nguồn gốc từ 
Trung Quốc, các học viên thiện 
lương của môn này, và những 
người bảo vệ nhân quyền đã 
đấu tranh cho quyền tự do thực 
hành đức tin của các học viên 
Pháp Luân Công.”

Ông Pompeo đề cập đến bà 
Zhang Yuhua, một học viên 
Pháp Luân Công sống sót sau 
khi bị giam giữ tại Trung Quốc, 
người mà ông đã chào đón tại Bộ 
Tự do Tôn giáo ở Hoa Thịnh Đốn 
hồi năm ngoái. Ông nói:

“Sau khi sống sót qua những 

cuộc tra tấn trong trại lao động 
và nhà tù ở Trung Quốc, bà kêu 
gọi giải cứu cho chồng bà, ông 
Ma Zhenyu, đang bị giam cầm 
và bị tra tấn suốt nhiều tháng 
trong tù, chỉ vì ông ấy từ chối từ 
bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.”

Bà Zhang đã nhiều lần bị cầm 
tù và bị tra tấn ở Trung Quốc 
trong 7 năm rưỡi trước khi trốn 
sang Hoa Kỳ vào năm 2015.

Bà Zhang là một trong số 
27 người sống sót trong cuộc 
đàn áp đức tin được gặp mặt 
Tổng thống Donald Trump tại 
Oval Office vào tháng 7/2019. 
Bà Zhang nói với ông Trump về 
tình cảnh của chồng bà, kêu gọi 
Tổng thống hành động. Bà lo sợ 
rằng chồng bà sẽ bị Trung Cộng 
mổ cướp nội tạng.

Bà Zhang cho biết: “Việc khai 
thác nội tạng cưỡng bức vẫn còn 
tiếp diễn ở Trung Quốc, vì thế 
chúng ta cần hành động. Chỉ lời 
nói suông thì không có tác dụng".

Bằng chứng về chiến dịch 
đàn áp tàn bạo này đã được 
đưa ra kể từ khi các cáo buộc 
lần đầu tiên xuất hiện vào năm 
2006. Sau cuộc điều tra trong 
suốt 1 năm, một tòa án độc lập 

đã diễn ra vào năm 2019. Toà án 
kết luận rằng Trung Cộng đã và 
đang giết hại các học viên Pháp 
Luân Công bị cầm tù để lấy nội 
tạng bán trong ngành công ng-
hiệp cấy ghép nội tạng.

Người phát ngôn của FDIC, 
ông Zhang Erping, hoan 
nghênh sự ủng hộ của Hoa Kỳ 
cho quyền “tự do tư tưởng, hội 
họp, và biểu đạt.”

Ông Zhang nói trong một 
tuyên bố rằng, “Thông cáo báo 

chí và sự ủng hộ lâu dài của ông 
Pompeo sẽ truyền cảm hứng 
cho hàng chục triệu người dân 
Trung Quốc tiếp tục đấu tranh 
cho các quyền tự do.”

 “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng 
quốc tế tiếp nối Hoa Kỳ và cùng 
tham gia vào nỗ lực chấm dứt 
cuộc đàn áp tà ác đã kéo dài 2 
thập kỷ với Pháp Luân Công tại 
Trung Quốc.”

Tuyết Liên biên dịch

nhân vật được Trung Cộng ủy 
nhiệm tiếp cận với các giám 
đốc điều hành để thuyết phục 
những người này hành động 
theo hướng có lợi cho nhà cầm 
quyền Bắc Kinh.

“Việc Bắc Kinh gây áp lực 
riêng hoặc lôi kéo các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc 
các chính trị gia Hoa Kỳ nhằm 
tác động đến các chính sách đã 
gây ra một mối đe dọa đáng kể, 
bởi vì việc ẩn nấp sau tiếng nói 
của công dân Hoa Kỳ cho phép 
Trung Quốc nâng cao tầm ảnh 
hưởng của mình và đưa ra một 
‘hình ảnh thân thiện' trong các 
chính sách ủng hộ chính quyền 
Trung Quốc.”

Gần đây, Giám đốc Cục Điều 
tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), ông 
Christopher Wray, cũng cho biết 
chính quyền Trung Quốc đã 
dùng mọi cách để “chuyển hóa" 
“những người thân cận nhất" 
với các quan chức Hoa Kỳ mà 

họ nhắm đến để gây tác động, ví 
như các doanh nhân và các nhà 
tài trợ chính trị.

“Thậm chí, một vài người 
trong số những người trung gian 
này có thể không nhận ra rằng 
họ đang bị lợi dụng như những 
quân cờ, bởi vì họ cũng đã bị lừa 
dối,” ông Wray nhận định.

Ông Barr nhấn mạnh, việc 
giới chủ lưu kinh tế Mỹ trở thành 
người phát ngôn cho các công ty 
Trung Cộng có thể sẽ cần chính 
phủ áp dụng Đạo luật Đăng ký 
Đại diện Ngoại Quốc (Foreign 
Agents Registration Act). Luật 
này yêu cầu những người làm 
việc nhân danh chính phủ hoặc 
tổ chức ngoại quốc phải đăng ký 
với Bộ Tư pháp.

“Việc nhân nhượng chính 
quyền Trung Cộng có thể mang 
lại lợi ích ngắn hạn,” ông Barr 
cho hay, trong một thông điệp 
hướng đến lãnh đạo của các 
doanh nghiệp Hoa Kỳ. “Tuy 
nhiên, cuối cùng thì mục tiêu 
của họ chính là thay thế doanh 
nghiệp của quý vị.”

Ông nói thêm, “Đặc tính cơ 
bản của Trung Cộng không bao 
giờ thay đổi, như nó đã thể hiện 
một lần nữa thông qua sự đàn 
áp tàn nhẫn đối với Hồng Kông. 
Trung Quốc ngày nay không hề 
trở nên dân chủ hơn so với thời 
kỳ năm 1989, khi chính phủ 
Trung Cộng dùng xe tăng đối 
đầu với những người biểu tình 
ủng hộ dân chủ ở Quảng trường 
Thiên An Môn.”

TOM OZIMEK  |  THE EPOCH TIMES

TT Donald Trump nhấn mạnh 
rằng dự luật cứu trợ trong dịch 
virus Trung Cộng kế tiếp là phải 
cắt giảm thuế lương bổng để bảo 
vệ các doanh nghiệp, nếu không 
ông có thể không ký thành luật.

Ông Trump đã đưa ra nhận 
xét này trong một cuộc phỏng 
vấn ngày 19/7 với phóng viên 
Chris Wallace của đài Fox News, 
“Đúng vậy, tôi sẽ cân nhắc không 
ký nếu chúng ta không có điều 
khoản cắt giảm thuế lương bổng 
cho doanh nghiệp.”

Phóng viên Wallace đã hỏi 
TT Trump về tầm quan trọng 
của việc giảm thuế và miễn 
trừ trách nhiệm doanh nghiệp 
trong gói kích thích kinh tế 
kế tiếp. Theo dự thảo luật cứu 
trợ của Trưởng Khối Đa Số 
Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ 
Mitch McConnell (Cộng Hòa-
Kentucky), việc miễn trừ trách 
nhiệm này nhằm bảo vệ một 
loạt các cơ sở, trong đó có các 
cơ quan chính phủ, trường học, 
đại học, và doanh nghiệp.

“Đảng Cộng hòa nói rằng 
họ muốn giới hạn trách nhiệm 
pháp lý cho doanh nghiệp, và 
đảng Dân chủ không thích điều 
ấy. Ngài nói rằng muốn cắt giảm 
thuế lương bổng, nhưng một 
số người trong đảng Cộng hòa 
cũng không thích điều này,” ông 
Wallace nói.

Ông Trump đã trả lời, “Rất 
nhiều người trong đảng Cộng 
hòa thích điều này mà.”

Khi được hỏi liệu ông có từ 
chối ký dự luật nếu không có 
hai điều khoản này không, ông 
Trump nói: “Chúng tôi sẽ xem 
xét. Nhưng chúng ta cần bảo vệ 

các doanh nghiệp vì họ có thể 
sẽ bị kiện chỉ vì có ai đó bước 
vào. Bạn không biết virus này 
đến từ đâu. Ví dụ, người ta đi ăn 
ở một nhà hàng, rồi họ kiện nhà 
hàng, và nhà hàng đó phá sản.”

Ông Trump cho rằng đảng 
Dân chủ không muốn bảo vệ 
trách nhiệm pháp lý vì “họ đã 
được vận động hành lang từ các 
luật sư.”

“Vận động hành lang của các 
luật sư có lẽ là mạnh nhất trong 
nước,” ông nói.

Trưởng kinh tế gia của Viện 
Tự Do và Cơ Hội Kinh Tế, ông 
Stephen Moore, đã viết trong 
một bài xã luận gần đây trên 
The Epoch Times rằng việc cắt 
giảm thuế lương bổng cho đến 
cuối năm là “nguồn động lực 
tốt nhất để các doanh nghiệp 
thuê lại nhân viên và giúp 
người lao động thoát khỏi cảnh 
thất nghiệp.”

Các nhà phê bình cho rằng 
quá nhiều lợi ích thất nghiệp 
được đưa ra từ các gói cứu trợ 
trong dịch virus Trung Cộng 
đã làm người dân không muốn 
quay trở lại làm việc, bởi vì 
một số người kiếm được nhiều 
tiền hơn từ khoản trợ cấp thất 
nghiệp so với số tiền họ kiếm 
được khi còn đi làm.

Ông Moore viết: “Cho đến 
nay, các kế hoạch kích thích 
kinh tế của Quốc hội đã tiêu 
tốn hơn 2.1 ngàn tỷ USD cho 
gói viện trợ ngắn hạn dành cho 
người lao động, doanh nghiệp, 
và tiểu bang, nhưng họ chẳng 
kích thích được gì khác ngoài sự 
lệ thuộc vào chính phủ.”

“Chủ tịch Hạ viện Nancy 
Pelosi ủng hộ một dự luật trị giá 3 
ngàn tỷ USD khác nhằm khuyến 

khích các tiểu bang tiếp tục đóng 
cửa nền kinh tế, chỉ việc chi trả 
các hóa đơn, để người lao động 
kéo dài tình trạng thất nghiệp và 
nhận được số tiền nhiều hơn khi 
đi làm bằng cách  gia hạn trợ cấp 
thất nghiệp.”

Ông nói rằng mặc dù đang 
có khoảng 35 triệu người thất 
nghiệp ở Hoa Kỳ, các doanh 
nghiệp hiện vẫn gặp khó khăn 
trong việc tuyển người lao động.

Ông Moore viết tiếp: “Hiện 
nay tại 31 tiểu bang, phúc lợi và 
trợ cấp thất nghiệp có thể trả 
nhiều tiền hơn là đi làm. Trong 
tất cả các đề xuất quan trọng 
đang được đưa ra hiện giờ, chỉ 
có một đề xuất sẽ thực sự giúp 
tăng trưởng tuyển dụng thay vì 
ngăn cản nó, đó là cắt giảm thuế 
trên quỹ lương bổng cho doanh 
nghiệp đến ngày 31/12/2020.”

Một trong những chỉ trích về 
việc cắt giảm thuế lương bổng là 
việc giảm thuế này không giúp 
được gì cho người thất nghiệp.

"Không đúng! Cách giúp 
người thất nghiệp tốt nhất là tạo 
cho họ công ăn việc làm và họ sẽ 
đem về nhiều tiền hơn khi họ có 
làm việc,” ông Moore viết.

“Thông qua việc giảm chi phí 
lương bổng cho doanh nghiệp, 
chi phí cho việc thuê nhân công 
sẽ giảm, điều này sẽ giúp hàng 
triệu người quay trở lại làm việc.”

Tranh chấp tại Quốc hội về dự 
luật mới cứu trợ virus COVID-19 
đã bắt đầu vào ngày 17/7 khi 

đảng Cộng hòa đã hoàn thiện 
các điều khoản dự thảo nhằm 
bảo vệ trách nhiệm pháp lý cho 
các doanh nghiệp đang mở cửa 
trở lại trong mùa dịch.

Một bản kế hoạch dự thảo 
của ông McConnell sẽ bảo vệ 
các cơ quan “chính phủ, trường 
học, đại học, tổ chức từ thiện, 
các doanh nghiệp tuân theo 
các hướng dẫn về sức khỏe cộng 
đồng, và cho các nhân viên y tế 
tuyến đầu” khỏi bị kiện cáo ít 
nhất trong bốn năm.

Dự thảo cũng có các điều 
khoản về việc giới hạn trách 
nhiệm đối với các sản phẩm 
mới, chẳng hạn như đối với các 
loại thiết bị bảo vệ cá nhân, miễn 
là chúng đáp ứng được các tiêu 
chuẩn của Cục Quản Lý Thực 
phẩm và Dược phẩm.

Đảng Dân chủ đã chỉ trích 
đảng Cộng hòa về vấn đề bảo vệ 
trách nhiệm này trong dự luật. 
Họ nhấn mạnh rằng gói viện trợ 
nên tập trung vào việc giải cứu 
các chính quyền tiểu bang và địa 
phương đang cố gắng để không 
bị sụp đổ vì đại dịch.

Ông McConnell cho biết 
ông hy vọng dự luật tiếp theo 
sẽ không tiêu tốn hơn 1 ngàn 
tỷ USD, trong khi các lãnh đạo 
đảng Dân chủ tuyên bố họ sẽ 
đấu tranh để được nhiều ngân 
sách hơn, trong khoảng 3 ngàn 
tỷ USD.

Hữu Xuân biên dịch

DAVID BRUNNSTROM  |  REUTERS

Ngày 17/7, Bộ Tài chính Hoa Kỳ 
đã xác định 4 cá nhân là Ji Song-
yan, Zhang Longbao, Cheng Gui-
feng, Zheng Guangfu, và công ty 
Global United Biotech Inc., được 
cho là thuộc Tổ chức buôn bán 
ma túy Zheng (Zheng DTO) do 
Zheng Fujing điều hành.

Tháng 8/2019, Bộ Tài chính 
Hoa Kỳ buộc tội Zheng Fujing 
và Zheng DTO  buôn bán ma 
túy vào Hoa Kỳ theo Đạo luật 
Kingpin.

Phó Bộ trưởng Tài chính 
Hoa Kỳ, ông Justin Muzinich, 
cho biết: "Fentanyl và các loại 
ma túy khác đã tàn phá nặng 
nề các cộng đồng trên khắp 
Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cam kết sẽ bắt 
những kẻ buôn bán ma túy và 
những kẻ đồng lõa phải trả giá 
cho những đau khổ mà chúng 
đã gây ra cho các gia đình 
người dân Hoa Kỳ.”

Một báo cáo của Bộ Tài chính 
Hoa Kỳ cho biết, 4 cá nhân bị cáo 
buộc vì tội danh thúc đẩy việc 
mua fentanyl và các loại thuốc 
khác cho tổ chức Zheng DTO.

Được biết, Zheng DTO đã 
rửa tiền thu được từ giao dịch 
ma túy bằng cách sử dụng tiền 
ảo, như bitcoin và lưu chuyển số 
tiền thu được thông qua các tài 
khoản ngân hàng ở Trung Quốc 
và Hong Kong.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, 
Global United Biotechnology 

là “một cửa hàng ảo của Zheng 
DTO”. Sau những cáo buộc của 
Bộ Tài chính, tất cả tài sản của 
các cá nhân nói trên và của tổ 
chức Zheng DTO tại Hoa Kỳ sẽ bị 
đóng băng và kiểm tra.

Fentanyl là một loại thuốc 
giảm đau giá rẻ, có tác dụng 
mạnh hơn 50 lần so với heroin, 
là thành phần chính trong opi-
oid - một loại dược phẩm gây 
tử vong cao tại Mỹ. Hoa Kỳ đã 
ghi nhận hơn 28,000 ca tử vong 
do sử dụng quá liều opioid vào 
năm 2017.

Giới chức Hoa Kỳ cho biết, 
Trung Quốc là nguồn khởi phát 
chính của chất fentanyl bất hợp 
pháp. TT Donald Trump đã chỉ 
trích nhà lãnh đạo Tập Cận Bình 
trong việc không thực hiện cam 
kết ngăn chặn việc công dân 
Trung Quốc buôn bán ma túy 
vào Hoa Kỳ.

 
Ngọc Bích biên dịch

CATHY HE  |  THE EPOCH TIMES

Trong một bài phát biểu nhấn 
mạnh về những mối đe dọa của 
Trung Cộng đối với sự tự do và 
thịnh vượng của Hoa Kỳ, Tổng 
Chưởng lý Hoa Kỳ, ông William 
Barr, đã chỉ trích các công ty 
Hoa Kỳ, bao gồm Hollywood và 
các công ty công nghệ lớn, “khấu 
đầu” trước Trung Cộng chỉ vì 
mục đích lợi nhuận.

Hôm 16/7, ông Barr cho 
biết trong một bài phát biểu tại 
Bảo tàng Tổng thống Gerald 
R. Ford ở Grand Rapids, bang 
Michigan, rằng Hollywood và 
các công ty công nghệ Mỹ đã tự 
biến mình “thành những quân 
cờ bị Trung Quốc chi phối.”

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

Nhận định của ông Barr 
được đưa ra trong bối cảnh 
chính phủ TT Trump đang gia 
tăng mạnh mẽ các lập luận và 
hành động chống lại Trung 
Cộng trong một loạt các vấn đề, 
bao gồm nhân quyền, hoạt động 
tình báo, Hồng Kông, và cả việc 
che giấu sự thật về việc bùng 
phát đại dịch virus Vũ Hán của 
nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Chỉ trong tuần qua, Hoa 
Thịnh Đốn đã ban hành lệnh 
trừng phạt các quan chức 
Trung Cộng chịu trách về việc 
vi phạm nhân quyền đối với 
các dân tộc thiểu số ở khu vực 
Tân Cương, chính thức phản 
đối các yêu sách về lãnh thổ 
và hành động gây hấn của Bắc 
Kinh tại Biển Đông, chấm dứt 
các đặc quyền thương mại mà 
Hoa Kỳ dành cho Hồng Kông 

sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an 
ninh quốc gia hà khắc, đồng 
thời đã ký thành luật một dự 
luật trừng phạt các quan chức 
liên quan đến việc đàn áp các 
quyền tự do tại Hồng Kông và 
các nhà băng có hoạt động giao 
dịch với những người này.

 
Ngành công nghiệp điện 
ảnh chịu phục tùng
kiểm duyệt
Ông Barr đã chỉ ra sự giả tạo đằng 
sau thông lệ tự kiểm duyệt phim 
của Hollywood để nhận được 
quyền tiếp cận vào thị trường 
phim ảnh lớn nhất thế giới.

 “Mỗi năm tại lễ trao giải 
Oscar, công dân Hoa Kỳ thường 
được rao giảng rằng đất nước 
này thiếu đi những lý tưởng 
công bằng xã hội của Hollywood. 
Nhưng giờ đây, Hollywood lại 
thường xuyên kiểm duyệt các bộ 
phim do chính mình sản xuất 
để chiều lòng Trung Cộng - kẻ vi 
phạm nhân quyền có quyền lực 
nhất thế giới.”

Chẳng hạn, bộ phim bom 
tấn Zombie “Thế Chiến Z" đã 
thay đổi một cảnh quay để loại 
bỏ suy đoán rằng chủng virus 
gây ra thảm họa ngày tận thế có 
thể bắt nguồn từ Trung Quốc, 
ông Barr nói.

Ông Barr cảnh báo rằng, 
trong bối cảnh hiện tại, ngành 
công nghiệp điện ảnh đang 
ngày càng phụ thuộc vào nguồn 
vốn đầu tư từ Trung Cộng, 
và một số công ty Hoa Kỳ đã 
liên doanh với các hãng phim 
Trung Cộng, mở đường cho 
việc chuyển giao công nghệ và 
bí quyết đến Bắc Kinh.

“Trung Cộng có thể quan 
tâm đến việc chuyển hóa 
Hollywood, hơn là hợp tác 
cùng Hollywood, và cuối cùng 

sẽ thay thế Hollywood bằng các 
sản phẩm điện ảnh của riêng 
mình,” ông Barr cho biết.

Các đại công ty công nghệ 
Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ Trung 
Cộng xây dựng công nghệ giám 
sát và kiểm duyệt các sản phẩm 
của họ để đổi lấy quyền tiếp cận 
thị trường Trung Quốc, ông 
Barr nói thêm.

Ông Barr đưa ví dụ, chẳng 
hạn như công ty công nghệ Cisco 
Systems của Hoa Kỳ, đã giúp Bắc 
Kinh xây dựng bộ máy kiểm 
duyệt và giám sát internet rộng 
lớn, được biết đến với tên gọi 
Vạn Lý Tường Lửa. Những công 
ty khác “như Google, Microsoft, 
Yahoo, và Apple đều cho thấy là 
họ rất sẵn lòng hợp tác với chính 
quyền Trung Quốc.”

Theo lời ông Barr, Apple đã 
gỡ bỏ một số ứng dụng ra khỏi 
kho ứng dụng của hãng này tại 
Trung Quốc sau khi có áp lực từ 
phía Bắc Kinh, và chuyển một 
phần dữ liệu iCloud của hãng 
sang các máy chủ ở Trung Quốc, 
bất chấp mối lo ngại rằng hành 
động này sẽ giúp Trung Cộng 
dễ dàng truy cập để lấy dữ liệu 
người dùng.

Các quan chức của Google, 
Apple, Yahoo và Microsoft đã 
không trả lời ngay lập tức các 
yêu cầu bình luận của chúng tôi.

 
Giới chủ lưu kinh tế Hoa 
Kỳ dần bị chuyển hóa 
Ông Barr cũng cảnh báo rằng 
các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
của Hoa Kỳ đã trở thành “mục 
tiêu chính" trong các hoạt động 
chiến lược của Trung Quốc để 
gia tăng ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. 
Ông nói rằng Bộ Tư pháp đã 
chứng kiến ngày càng nhiều 
vụ kiện có liên quan đến các 
quan chức Trung Cộng và các 
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Chưởng Lý Tư pháp Hoa Kỳ 
chỉ trích Hollywood và các 
tập đoàn công nghệ cộng tác 
với Trung Cộng

Hoa Kỳ yêu cầu Trung 
Cộng phải chấm dứt cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công

Việc nhân nhượng 
chính quyền Trung 
Cộng có thể mang lại 
lợi ích ngắn hạn. Tuy 
nhiên, cuối cùng thì 
mục tiêu của họ chính 
là thay thế doanh 
nghiệp của quý vị.
William Barr

Túi nhựa chứa Fentanyl nằm trên bàn của khu 
vực Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại 
Cơ sở Thư tín Quốc tế thuộc Sân bay Quốc tế 
O'Hare ở Chicago, Illinois, vào ngày 29/11/2017.

TT Trump yêu cầu giảm thuế lương bổng
trong Dự luật Cứu trợ kế tiếp, nếu không sẽ 
từ chối ký thành luật

Hoa Kỳ trừng phạt công ty dược 
phẩm và 4 cá nhân Trung Quốc vì 
buôn bán chất kích thích Fentanyl

Tiếp theo từ trang 1

Chưởng Lý Tư pháp Hoa Kỳ, ông William Barr.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia buổi tưởng niệm dưới ánh nến kỷ niệm 20 năm bắt đầu cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, trên Đồi cỏ Tây thuộc Đồi Capitol, vào ngày 18/7/2019.
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Chúng tôi sẽ xem 
xét. Nhưng chúng 
ta cần bảo vệ các 
doanh nghiệp vì 

họ có thể sẽ bị 
kiện chỉ vì có ai 

đó bước vào. Bạn 
không biết virus 
này đến từ đâu. 
Ví dụ, người ta 
đi ăn ở một nhà 

hàng, rồi họ kiện 
nhà hàng, và nhà 
hàng đó phá sản.

Donald Trump

Tổng thống Donald Trump 
nói chuyện với các phóng 

viên trước khi rời Tòa Bạch 
Ốc để lên chiếc Marine One 
ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 

10/7/2020. 

Hàng trăm người 
xếp hàng bên ngoài 
Trung tâm Hướng 
nghiệp Kentucky với 
hy vọng tìm được sự 
trợ giúp cho yêu cầu 
thất nghiệp của họ ở 
Frankfort, vào ngày 
18/6/2020.

BRYAN WOOLSTON/REUTERS
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Một bức tượng Chúa Jesus được 
tìm thấy bị lật đổ và phá hủy tại 
một nhà thờ Công giáo ở Mi-
ami. Các viên chức nhà thờ cho 
biết đây là một hành động phá 
hoại, và có thể sẽ bị điều tra như 
tội kỳ thị.

Linh mục Edivaldo da Silva 
cho hay cuộc tấn công xảy ra 
vào cuối ngày 14/7 và sáng ngày 
15/7, và mục tiêu là Nhà thờ 
Công giáo Good Shepherd tại 
Miami. Bức tượng đã bị chặt 

đầu và được gỡ khỏi bệ, ông nói.
“Họ đã dùng một số bàn tay 

quyền lực để lật đổ. Tôi đoán vậy 
khi nhìn thấy những gì đang xảy 
ra ở đất nước chúng ta, nhưng 
chúng tôi không chắc 100%,” 
linh mục da Silva nói với đài tin 
tức địa phương WSVN.

Tổng giáo phận địa phương 
nói rằng cảnh sát sẽ điều tra 
việc mạo phạm bức tượng như 
một tội kỳ thị.

“Hành động tội lỗi này cho 
thấy các cuộc tấn công đang 
ngày càng gia tăng đối với những 

nhà thờ Công giáo trên cả nước,” 
Giáo phận nhận định trong một 
tuyên bố, đề cập đến một loạt các 
hành động cố ý đốt phá nhà thờ 
trong những ngày gần đây, trong 
bối cảnh đang diễn ra tình trạng 
bất ổn trên khắp đất nước.

Nhà thờ Good Shepherd 
đã nói trong một tuyên bố với 
hãng tin Fox News: “Chúng tôi 
hoàn toàn lên án hành động 
này. Chúng tôi hiện đang mời 
gọi cộng đồng của mình cầu 
nguyện cho hòa bình.”

Bà Mary Ross Agosta, phát 
ngôn viên của Tổng giáo phận Mi-
ami, cho biết băng ghi hình giám 
sát đã được trao cho cảnh sát.

Phát ngôn viên cảnh sát 
Argemis Colome cũng nói với tờ 
Miami Herald rằng, “Người dân 

tìm sự yên bình tại những nơi 
như nhà thờ, đặc biệt là trong 
khoảng thời gian khó khăn 
này. Chúng tôi muốn bảo đảm 
với cộng đồng rằng Sở cảnh sát 
Miami-Dade sẽ xem xét vấn đề 
này để mọi người có thể tiếp tục 
cảm thấy an toàn."

Bộ An ninh Nội địa cũng sẽ 
điều tra việc này, theo hãng tin 
Associated Press.

Những hành vi phá hoại 
tương tự, bao gồm việc lật 
đổ bức tượng của linh mục 
Junipero Serra, vị giáo sĩ đã 
sáng lập hệ thống truyền giáo 
tại California. Ở một sự cố khác, 
một người đàn ông đã cố gắng 
đốt cháy một nhà thờ ở Florida 
sau khi lái xe tông vào nhà thờ 
hồi đầu tháng này. Trong khi 

đó, một bức tượng của Đức 
Mẹ Maria đã bị xúc phạm ở 
Tennessee vào cuối tuần qua.

Linh mục của Nhà thờ Công 
giáo St. Stephen ở Chattanoo-
ga, Tennessee, đã tìm thấy bức 
tượng bị chặt đầu vào ngày 18/7, 
theo tin từ Thông tấn xã Công 
Giáo. Đầu của bức tượng vẫn 
chưa được tìm thấy.

“Chúng tôi không rõ phải 
chăng đây là sự mạo phạm có 
mục đích và mục tiêu là nhắm  
vào các bức tượng linh thiêng 
và đức tin Công giáo của chúng 
tôi hay không, hoặc có thể là 
một kiểu đùa ngớ ngẩn nào đó, 
nhưng nó thật sự khiến chúng 
tôi tổn thương.”

Quang Huy biên dịch

GQ PAN  |  THE EPOCH TIMES

Cả hai quận cho biết mục tiêu 
của họ là đưa học sinh trở lại 
trường trong năm học 2020-21, 
“ngay khi điều kiện y tế công 
cộng cho phép.” Họ sẽ đưa ra 
một bảng thẩm định công khai 
vào tháng 8 về việc khi nào học 
sinh có thể trở lại lớp học.

Quyết định này được đưa ra 
trong bối cảnh cuộc tranh luận 
về việc mở lại các trường học 
diễn ra ngày càng trái chiều. 
Trong khi chính phủ liên bang 
kêu gọi các khu học chính hoàn 
toàn trở lại trạng thái bình 
thường như trước khi xảy ra 
đại dịch, thì các công đoàn giáo 
viên đang kêu gọi những thành 
viên của họ giảng dạy trực tuyến 
hoàn toàn.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng 
Giáo dục Hoa Kỳ, bà Betsy De-
Vos, một lần nữa yêu cầu các 
khu học chính tiếp tục việc học 
trực tiếp tại lớp, gây ảnh hưởng 
và đe dọa đến những người 
muốn học trực tuyến toàn thời 
gian hoặc những người muốn 
kết hợp giữa việc học trực tiếp 
trên lớp và học trực tuyến. “Đầu 
tư vào giáo dục của người Mỹ 
là một lời hứa với các học sinh 
và gia đình họ,” bà DeVos nói 
với Fox News hôm Chủ nhật 
(12/7). “Nếu các trường học 
không được mở cửa trở lại và 
không thực hiện được lời hứa 
đó, thì họ sẽ không nhận được 
tiền, và sẽ đưa số tiền đó cho các 
gia đình học sinh, để những gia 
đình này quyết định chọn một 
trường học có thể đáp ứng lời 
hứa đó.”

“Sẽ xảy ra một số trường hợp 
ngoại lệ, tuy nhiên về nguyên 
tắc thì trẻ em nên trở lại trường 
học vào mùa thu này,” bà DeVos 
nói, dường như để đề cập đến 
nhận xét gần đây của TT Don-
ald Trump. “Nơi nào ít xảy ra 

việc bùng phát dịch bệnh hoặc 
không phải là tâm điểm dịch 
bệnh thì có thể giải quyết ở từng 
trường học một, hoặc theo từng 
trường hợp cụ thể,” bà DeVos 
nói thêm.

Trong khi đó, 34,000 thành 
viên của Nghiệp Đoàn Giáo Chức 
Los Angeles (United Teachers 
Los Angeles, UTLA) đã kiên 
quyết phản đối việc mở cửa trở lại 
trường học. Trong tài liệu nghiên 
cứu của mình, họ lập luận rằng 
LAUSD không nên mở cửa trở lại 
cho đến khi có vaccine ngừa vi-
rus Trung Cộng hoặc tìm ra được 
phương thuốc chữa được dịch 
bệnh, các trường bán công thì 
vẫn tiếp tục đóng cửa, cảnh sát 
đang bị “cắt giảm ngân sách", v.v. 
cùng với nhiều lý do khác.

Các trường công lập ở Los 

Angeles và San Diego tuyên bố 
họ sẽ tiếp tục việc học trực tuyến 
vào mùa thu này, do sự gia tăng 
gần đây của các ca nhiễm virus 
Trung Cộng ở Nam California.

“Tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt 
trong vài tuần qua cho thấy đại 
dịch đã chưa được kiểm soát,” 
một tuyên bố chung từ Học Khu 
San Diego (San Diego Unified) 
và Học Khu Los Angeles (Los 
Angeles Unified School District, 
LAUSD) nêu rõ.

Giám đốc điều hành LAUSD, 
ông Austin Beutner, nói rằng 
học kỳ mùa thu sẽ bắt đầu vào 
ngày 18/8 như dự kiến   trước đó, 
nhưng tất cả học sinh đều sẽ học 
trực tuyến tại nhà. Quyết định 
này sẽ ảnh hưởng đến 75,000 
nhân viên của quận và 700,000 
học sinh và gia đình của họ.

Ông Beutner nói trong một 
tuyên bố rằng, “Chúng tôi đã 
đóng cửa các cơ sở trường học 
trước khi có bất kỳ ca nhiễm 
virus nào xảy ra tại các trường 
học. Điều này đã được chứng 
minh là một quyết định đúng 
đắn. Khoa học là kim chỉ nam 
của chúng tôi và vẫn sẽ tiếp tục 
là như vậy.”

Tài liệu của UTLA nêu rõ, 
"Mục đích chính của việc mở 
cửa lại trường học là vì học tập, 
chứ không chỉ đơn thuần là 
vì nền kinh tế. Không như các 
quốc gia khác nhìn nhận bảo 
vệ mạng sống người dân là mấu 
chốt để bảo vệ sinh kế,  Hoa Kỳ 
thì chọn ưu tiên lợi nhuận hơn 
là quan tâm đến người dân.”

Anh Minh biên dịch

Los Angeles và San Diego tổ chức
lớp học trực tuyến 

EZRA SHAW/GETTY IMAGES
ALLEN ZHONG  |  THE EPOCH TIMES

Truyền thông địa phương đưa 
tin một người lái xe mô-tô trẻ 
thiệt mạng trong một vụ tai 
nạn được tính vào số người tử 
vong do COVID-19 tại quận hạt 
ở Florida.

Vì thế, các nhà chức trách 
đã loại bỏ vụ thiệt mạng của 
người lái xe mô-tô ra khỏi danh 
sách các trường hợp tử vong do 
virus Trung Cộng gây ra, theo 
tin từ đài truyền hình Fox 35.

Theo báo cáo mới nhất do 
nhà chức trách công bố, chỉ 
có một người ở độ tuổi 20 thiệt 
mạng vì nhiễm COVID-19, một 
căn bệnh do virus Trung Cộng 
gây ra, vào ngày 18/7. Ảnh chụp 
màn hình từ một báo cáo trước 
đó cho thấy người lái xe mô tô 
trẻ tuổi có tên trong danh sách 
tử vong (chưa được cập nhật) 
do virus Trung Cộng gây ra.

Anh Raul Pino, một 
nhân viên Sở Y tế quận Cam 
(Florida), nói với hãng tin 
Fox rằng một trong hai nạn 
nhân được liệt kê trong báo 
cáo trước đó đều ở độ tuổi 20, 
không có bất kỳ triệu chứng cơ 
bản nào về COVID-19 gây nên 
cái chết của họ.

“Người bệnh nhân đầu tiên 
đã không có bất kỳ triệu chứng 
biểu hiện nào. Cậu ta thiệt mạng 
trong một tai nạn xe máy,” anh 
Pino nói với đài Fox 35.

Anh Pino cho biết anh sẽ 
kiểm tra kỹ xem nạn nhân có 
nên được đưa ra khỏi danh 
sách tử vong do virus Trung 
Cộng hay không.

“Chúng tôi đã tranh luận và 
thảo luận rất nhiều, hoặc cũng 
đã cố gắng tranh luận với tiểu 
bang, rằng: Điều quan trọng 
không phải là những con số - 
Có là 100… hay 99 thì không 
khác nhau là mấy, nhưng điều 
quan trọng là người đó không 
tử vong vì COVID-19… mà anh 
ta thiệt mạng trong một vụ tai 
nạn,” ông Pino nói với đài Fox 
35. “Nhưng người ta có thể lập 
luận rằng COVID-19 đã khiến 
anh ta gặp tai nạn. Tôi không 
thể đưa ra kết luận nào cho 
việc đó.”

Đây không phải là lần đầu 
tiên các câu hỏi được đặt ra về 
tính chính xác của dữ liệu về 
các ca tử vong do virus Trung 
Cộng gây ra ở Florida.

Các bệnh viện nói với The 

Epoch Times rằng một số tỷ lệ 
dương tính cao ngất ngưởng do 
Bộ Y tế Florida liệt kê ra là sai.

“Dường như đã xảy ra lỗi 
trong báo cáo dữ liệu. Bệnh 
viện Lee Health không phát 
hiện được 100% kết quả dương 
tính trong phòng xét nghiệm”, 
ông Pat Dolce, phát ngôn viên 
bệnh viện Lee Health, nói với 
The Epoch Times trong một 
thông cáo gửi qua thư điện tử 
vào ngày 14/7. “Chúng tôi đang 
liên hệ với Bộ Y tế bang Florida 
để giải quyết sự khác biệt này.”

Một bệnh viện khác, Or-
lando Health, cũng cho biết 
tỷ lệ dương tính được báo cáo 
là 98% tại bệnh viện của họ là 
“không chính xác.”

Thống đốc bang Florida, 
ông Ron DeSantis, giải thích 
trong cuộc họp báo vào ngày 
16/7 rằng tỷ lệ dương tính cao 
một cách phi thực tế vì một số 
bệnh viện đã không báo cáo các 
kết quả xét nghiệm âm tính.

Việc báo cáo kết quả xét 
nghiệm âm tính không được 
luật pháp yêu cầu, nhưng lại bị 
bắt buộc bởi các điều lệnh có 
liên quan, ông DeSantis nói.

“Những gì chúng ta thấy 
đôi khi là do số liệu tồn đọng. 
Có khi họ muốn đưa ra trước 
những số liệu dương tính vì rõ 
ràng là đó điều quan trọng. Vậy 
thì các số liệu âm tính bị giữ 
lại và không được báo cáo. Sau 
đó họ mới đưa ra một đống kết 
quả xét nghiệm âm tính. Vậy 
nếu cứ căn cứ vào đó thì chúng 
ta sẽ không thấy được vấn đề” 
ông DeSantis nói. “Đây không 
phải là số liệu chính thức do 
Bộ Y tế đưa ra. Đó là chỉ là số 
liệu do các phòng thí nghiệm 
ghi nhận. Và một số các phòng 
thí nghiệm này đã nhập dữ liệu 
trùng lắp vào các ô nhập liệu 
khác nhau.”

Ông DeSantis nói với các 
phóng viên rằng ông sẽ thảo 
luận với các phòng thí nghiệm 
về cách cải thiện tính hoàn 
chỉnh của dữ liệu.

“Tôi muốn thấy tất cả 
những kết quả xét nghiệm âm 
tính,” ông DeSantis nói với 
các phóng viên. “Việc nhìn 
thấy được nhiều xét nghiệm 
âm tính sẽ tốt hơn, và vì thế tôi 
chắc chắn sẽ muốn thực hiện 
việc này”.

Ông DeSantis cũng nói 
thêm rằng, “Tuy nhiên, tôi 
cũng biết rằng có rất nhiều 
phòng thí nghiệm đã đưa mọi 
thông tin vào hệ thống. Đó là 
trách nhiệm của họ. Họ được 
yêu cầu phải thực hiện mệnh 
lệnh của chúng tôi, và tôi nghĩ 
rằng họ nên làm việc đó.”

Bộ Y tế Florida tại Quận Cam, 
không  bình luận về việc này.

Phóng viên Zachary Stieber 
của Epoch Times đã đóng góp 
cho bản tin này.
Ngọc Bích biên dịch

Florida tính luôn cả người 
thiệt mạng trong tai nạn vào 
số người tử vong do COVID-19

Học Khu Irvine sẽ yêu cầu học sinh đeo khẩu trang

Tượng Chúa Jesus bị lật 
đổ và phá hủy ở Miami

BREANNA HEATH  |  THE EPOCH TIMES

Ngày 14/7, Học khu Irvine 
(IUSD) đã bỏ phiếu thuận, yêu 
cầu học sinh đeo khẩu trang khi 
các trường học mở cửa trở lại, bất 
chấp khuyến nghị do Hội đồng 
Giáo dục Quận Cam (OCBE) đưa 
ra trước đó một ngày.

“Chúng tôi đang làm theo 
hướng dẫn đã được các cơ quan 
chuyên gia y tế thông qua,” Giám 
đốc điều hành IUSD, ông Terry 
Walker, nói trong cuộc họp.

Các hướng dẫn của IUSD 
phù hợp với những hướng dẫn 
do Bộ Y tế Công cộng California 
và Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe 
Quận Cam chấp thuận, nhưng 
lại mâu thuẫn với các khuyến 
nghị của OCBE, dù rằng những 
khuyến nghị này không ảnh 
hưởng đến 28 học khu trực 
thuộc quận Cam.

Trước đó, vào ngày 13/7, 
OCBE đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4 
phiếu thuận và 1 phiếu chống để 
thông qua các hướng dẫn, theo 
đó khuyến nghị không nên sử 
dụng khẩu trang và giãn cách xã 
hội đối với các học sinh, vì OCBE 
cho rằng trẻ em trong độ tuổi đi 
học sẽ ít có khả năng bị lây nhiễm 
COVID-19 nhất. Các hướng dẫn 
của OCBE nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc học trực tiếp trên 
lớp, tuy nhiên các học khu trên 
toàn quận đều có những biện 
pháp khác nhau đối với việc mở 
cửa lại trường học.

Ban điều hành IUSD đã đề 
xuất một mô hình kết hợp, gồm 
hai hình thức học trực tuyến 
qua internet và học trực tiếp trên 
lớp, cùng các quy định nghiêm 
ngặt bảo đảm sự an toàn khi trẻ 

em đến trường. Các hướng dẫn 
bắt buộc nhân viên, học sinh và 
khách vãng lai phải đeo khẩu 
trang mọi lúc, trừ khi đang đứng 
cách nhau khoảng 6 feet trở lên, 
hoặc khi ăn, uống, và tham gia 
hoạt động vào giờ ra chơi. Học 
sinh gặp vấn đề về sức khỏe 
không thể đeo khẩu trang thì sẽ 
được miễn.

Ban điều hành IUSD cũng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
môi trường lớp học truyền thống 
và các hướng dẫn an toàn dựa 
trên “những bằng chứng thiết 
thực, chứ không phải do ảnh 
hưởng bởi các yếu tố chính trị.” 
Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận về 
tính tất yếu của khả năng thích 
ứng liên tục của con người.

“Tình thế sẽ tiếp tục thay đổi 
và chúng ta sẽ phải nhanh chóng 

thích nghi,” ông Cassie Parham, 
một trợ lý giám đốc IUSD cho 
biết. “Chúng ta cần tạo ra những 
mô hình phục vụ cho học sinh 
của mình và đáp ứng các nhu 
cầu của cộng đồng, đồng thời hỗ 
trợ sự an toàn của tất cả học sinh 
và nhân viên, và đây không phải 
là một chuyện nhỏ.”

OCBE đã ban hành hướng 
dẫn với tiêu đề “Khuyến nghị 
về việc mở cửa trở lại an toàn 
và hiệu quả tại các trường học 
thuộc Quận Cam” vào ngày 
13/7, với sự tham vấn của một số 
chuyên gia y tế. 

“Việc yêu cầu trẻ em đeo khẩu 
trang khi đến trường không chỉ 
khó khăn - có thể nói là không 
thực hiện được - mà còn không 
dựa trên cơ sở khoa học. Thậm 
chí, điều này còn có thể có hại, 

vì thế nó không được khuyến 
khích,” hướng dẫn nêu rõ.

OCBE gọi việc học trực tuyến 
từ xa là một “sự thất bại hoàn 
toàn”, khiến các phụ huynh, học 
sinh và giáo viên nản lòng. Học 
viện Nhi khoa Hoa Kỳ cũng đã 
thúc đẩy việc mở cửa trở lại các 
trường học trên toàn quốc, và 
tuyên bố rằng lợi ích của việc 
học trực tiếp trên lớp đối với sức 
khỏe tinh thần lẫn thể chất có 
thể giảm đáng kể rủi ro nhiễm 
COVID-19.

Nhiều học khu ở Quận Cam 
đã có kế hoạch thực hiện việc 
học trực tuyến, bất chấp những 
lo ngại của OCBE. Học Khu 
Santa Ana đã cam kết thực hiện 
hoàn toàn việc giáo dục trực 
tuyến để chuẩn bị bắt đầu cho 
năm học sắp tới; hai học khu tại 

Fullerton và Học Khu Tustin sẽ 
để học sinh chọn lựa hình thức 
học trực tuyến hoàn toàn hoặc 
kết hợp giữa học tập trực tiếp 
trên lớp và học trực tuyến. Các 
học khu khác, gồm cả học khu 
Anaheim, dự kiến   sẽ sớm đưa ra 
quyết định.

“Đối với mô hình kết hợp, 
bạn sẽ nhận được hầu hết các 
hướng dẫn của giáo viên dành 
cho bạn,” ông Walker nói. 
Trong những ngày học trực 
tuyến tại nhà, chương trình 
IUSD sẽ cung cấp các nguồn hỗ 
trợ thông tin kiến thức đa dạng, 
phong phú kết hợp với nhiều 
hoạt động độc lập đã được chọn 
lựa,” ông nói thêm.

Mô hình kết hợp cũng “tạo 
cơ hội cho những học sinh đang 
chọn theo học trực tuyến toàn 
thời gian làm quen và thích nghi 
trước khi trở lại trường học,” ông 
Walker nói.

Chương trình của IUSD cũng 
nhấn mạnh các quy định về việc 
giữ gìn vệ sinh và khử trùng. 
Theo các hướng dẫn y tế, các 
nhân viên chăm sóc đang được 
đào tạo về quy trình vệ sinh 
COVID-19, học sinh sẽ được 
dạy cách di chuyển an toàn qua 
các lớp học và hành lang. Gần 
100,000 khẩu trang đã được 
chuẩn bị sẵn, và số lượng nhiều 
hơn nữa cũng đã được đặt hàng.

IUSD có hơn 36,000 học sinh 
từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12, và 
bao gồm 24 trường tiểu học, 
6 trường middle schools và 6 
trường trung học. Các trường 
học thuộc IUSD dự kiến sẽ mở 
cửa trở lại vào ngày 20/8..

Anh Minh biên dịch
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Trường tiểu học Santiago Hills ở Irvine, California, vào ngày 13/7/2020.
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Dự luật sắp tới của Thượng nghị 
sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley, (Cộng 
hòa-Missouri) nhằm mục đích 
buộc các công ty lớn của Hoa 
Kỳ chịu trách nhiệm cho việc 
bảo đảm không có lao động nô lệ 
trong chuỗi cung ứng của họ.

Dự luật Kinh tế Bãi bỏ Lao 
động Nô lệ thúc đẩy sự minh 
bạch trong chuỗi cung ứng của 
các công ty, đề nghị kiểm toán 
thường xuyên, yêu cầu các lãnh 
đạo doanh nghiệp xác nhận 
rằng sản phẩm từ công ty của họ 
không dựa vào lao động cưỡng 
bức hoặc nô lệ, và xử phạt các 
công ty không đáp ứng các tiêu 
chuẩn cơ bản này.

Ông Hawley đã viết trong 
một bài đăng trên Twitter: “Các 
tập đoàn của Hoa Kỳ như NBA 
và Nike và nhiều doanh nghiệp 
khác không nên hưởng lợi từ lao 
động nô lệ, cưỡng bức. Tôi sẽ đề 
ra những dự luật để yêu cầu các 
công ty đa quốc gia phải xác 
nhận rằng họ không sử dụng lao 
động nô lệ hoặc sẽ phải đối mặt 
với các hình phạt.”

Theo báo cáo của Văn phòng 
Lao động Quốc tế (ILO) năm 
2016 về chế độ nô lệ hiện đại, có 
40 triệu người là nạn nhân của 
chế độ nô lệ hiện đại, trong đó 
ước tính khoảng 25 triệu người 
bị lao động cưỡng bức. Trung 
Quốc nổi tiếng với các trại lao 
động sử dụng tù nhân lương 
tâm, trong đó hai nhóm lớn nhất 
là các học viên Pháp Luân Công 
và người Duy Ngô Nhĩ, một dân 
tộc thiểu số chủ yếu là Hồi giáo.

Theo lời khai được đệ trình lên 
Quốc hội Hoa Kỳ năm 2005 của 
ông Gregory Xu, một học viên và là 
nhà nghiên cứu Pháp Luân Công, 
“Trong 20 năm qua, ước tính có 
khoảng 200,000 đến 1 triệu học 
viên Pháp Luân Công bị buộc đưa 
đến trại lao động cưỡng bức mà 
không có án xử. Hơn 180 trại lao 
động cưỡng bức ở Trung Quốc đã 
trực tiếp tham gia vào cuộc bức 
hại này thông qua hình thức lao 
động cưỡng bức bất hợp pháp”.

Năm 2020, Viện Chính sách 
Chiến lược Úc (ASPI) đã công 
bố một báo cáo có tiêu đề “Buôn 

bán người Duy Ngô Nhĩ: 'Tái 
giáo dục', cưỡng bức lao động 
và giám sát ngoài Tân Cương,” 
trong đó chỉ rõ 83 công ty ngoại 
quốc và Trung Cộng được cho là 
đã hưởng lợi ở một mức độ nào 
đó trong việc sử dụng lao động 
nô lệ cưỡng bức, bao gồm lao 
động người Duy Ngô Nhĩ.

Trong số 83 công ty có liên 
quan, có thể kể đến Amazon, 
BMW, Gap, H&M, Nike, North 
Face, Puma, và Samsung bị 
cáo buộc có sử dụng lao động 
cưỡng ép trong các chuỗi cung 
ứng của họ.

Nếu các doanh nghiệp Hoa 
Kỳ muốn trở thành biểu tượng 
trong việc thay đổi xã hội, thì 
họ phải xác nhận rằng họ hoàn 
toàn không có lao động nô lệ. 
Phải tham gia vào các cuộc kiểm 
toán độc lập để xác minh vấn đề 
và công khai các bước nhằm 
bảo đảm không có lao động nô 
lệ sau này. Nếu họ từ chối làm 
như vậy, họ nên phải trả giá. Đó 
là trách nhiệm xã hội của cộng 
đồng,” ông Keith Hawley lên 
tiếng trong một tuyên bố hôm 
thứ Hai ngày 20/7.

Dự luật do ông Hawley soạn 
thảo yêu cầu mọi công ty có 
tổng doanh thu hàng năm từ 
500 triệu USD trở lên phải thực 
hiện kiểm toán chuỗi cung ứng 
của mình để xác minh liệu họ 
có sử dụng lao động cưỡng 
bức trong chuỗi cung ứng của 
mình không.

Ngoài ra, các lãnh đạo doanh 
nghiệp sẽ chịu trách nhiệm báo 
cáo cho Bộ Lao động hàng năm, 
nêu chi tiết về các nỗ lực của 
công ty để loại bỏ lao động nô lệ 
khỏi tất cả các dây chuyền sản 
xuất của họ.

Ông Hawley muốn báo cáo 
được công bố trên trang web của 
công ty, với một đường liên kết 
dễ tìm thấy trên trang chủ.

“Tôi tự hỏi bao nhiêu quần 
áo giày dép thương hiệu NBA 
hay Nike - được sản xuất bởi lao 
động nô lệ,”  ông Hawley viết hồi 
đầu tháng 7.

Nike, gã khổng lồ của 
ngành hàng may mặc thể thao, 
đã cho biết trong bài phản hồi 
báo cáo của ASPI là họ cam kết 

đảm bảo rằng những người 
làm ra sản phẩm của họ đều 
được trân trọng.

Tuyên bố của Nike có đoạn 
viết, “Nike cam kết duy trì các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế, 
và chúng tôi đang tiếp tục tìm 
cách tốt nhất để giám sát các 
tiêu chuẩn tuân thủ của chúng 
tôi trước sự phức tạp của vấn 
đề này. Các Quy tắc Hành xử và 
Tiêu chuẩn Lãnh đạo của Nike 
có các yêu cầu nghiêm cấm mọi 
loại hình nhà tù, lao động cưỡng 
bức, lao động lệ thuộc hay bóc 
lột nhân công nước thứ ba, bao 
gồm các quy định chi tiết về tự 
do di chuyển và cấm phân biệt 
đối xử dựa trên nền tảng dân tộc 
hoặc tôn giáo.”

Trong khi đó, phản ứng của 
Amazon đối với các cáo buộc 
về sử dụng lao động nô lệ trong 
chuỗi cung ứng gây ngạc nhiên 
khi đưa ra một tuyên bố sẽ điều 
tra vấn đề này.

“Chúng tôi cam kết duy trì 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 
Trước tình hình phức tạp này, 
chúng tôi đã ngay lập tức tiến 
hành điều tra dựa trên các phát 
hiện của Viện Chính sách Chiến 
lược Úc, và hợp tác tích cực với 
các đối tác trong ngành, các 
chuyên gia trong lĩnh vực này, 
chính phủ các nước và các bên 
liên quan khác để đề cao hơn 
nữa các nỗ lực trong việc thẩm 
định pháp lý của chúng tôi theo 
khuyến nghị của Viện Chính 
sách Chiến lược Úc,” trích tuyên 
bố của Amazon.

Đề cập đến báo cáo của ASPI, 
ông Hawley cho biết hơn 80 công 
ty toàn cầu có liên quan tới việc 
sử dụng lao động người Duy Ngô 
Nhĩ ở Trung Quốc, tuy nhiên 
vấn đề này đã vượt ra ngoài lãnh 
thổ Trung Quốc.

“Những vấn đề này đã vượt 
ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Ví 
dụ, Starbucks và Nespresso dựa 
vào những người lao động Brazil 
bị trả lương thấp, những người 
bị từ chối cung cấp các nhu yếu 
phẩm cơ bản như thực phẩm và 
nước uống,” văn phòng của ông 
Hawley cho hay.

Hạ Thu biên dịch

Thượng nghị sĩ Hawley đệ trình 
dự luật về lao động nô lệ trong 
chuỗi cung ứng

Quyết định này 
sẽ ảnh hưởng đến 
75,000 nhân viên 

của quận và 700,000 
học sinh và gia

đình của họ.

Các biển báo bên ngoài 
trường trung học Sir Francis 
Drake thông báo trường học 

bị đóng cửa vì COVID-19 ở San 
Anselmo, Calif., Vào ngày 31 

tháng 3 năm 2020. 

MINGHUI.ORG

Trại lao động Mã Tam Gia ở phía đông bắc Trung Quốc là nơi xảy ra nhiều vụ lạm dụng nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công, theo tài 
liệu của các nhóm nhân quyền.

Một xe cứu thương chở một bệnh nhân từ tàu 
du lịch Zaandam của Hà Lan rời khỏi cảng 
Everglades ở Fort Lauderdale, Florida, vào 
ngày 2/4/2020.
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Ngày 17/7, Thống đốc tiểu bang 
California, ông Gavin Newsom, 
đã ra lệnh đóng cửa tất cả các 
trường học vào mùa khai giảng 
niên học mới ở các quận hạt 
nằm trong danh sách theo dõi 
số ca nhiễm COVID-19 của tiểu 
bang, trong đó có Los Angeles, 
Orange, San Diego, và Riverside.

Điều này nghĩa là nhiều quận 
miền Nam California sẽ bắt đầu 
năm học mới với các chương 
trình học tại nhà thay vì học trực 
tiếp trên lớp. Hai học khu lớn 
nhất của tiểu bang, Los Angeles 
và San Diego, đã công bố kế 
hoạch bắt đầu năm học mới với 
các khóa học trực tuyến.

Ông Newsom cho biết chỉ các 
trường học ở các quận không 
nằm trong danh sách giám sát 
của tiểu bang ít nhất 14 ngày 
mới  được phép mở cửa lại . Các 
quận được đưa vào danh sách 
giám sát dựa trên nhiều yếu tố 
khác nhau, bao gồm tỷ lệ lây 
nhiễm và tử vong do COVID-19. 
Tính đến ngày 17/7, 32 quận 
thuộc bang California đã có tên 
trong danh sách.

Các trường được phép mở 
cửa trở lại sẽ phải áp dụng một 
loạt các yêu cầu khác như việc 
đeo khẩu trang bắt buộc đối với 
nhân viên và học sinh từ lớp ba 

trở lên, bảo đảm duy trì khoảng 
cách nhất định, và xét nghiệm 
virus Trung Cộng thường xuyên 
trong khuôn viên trường.

Ông Newsom cũng yêu cầu 
các chương trình học tập từ xa 
tại các trường đóng cửa cần phải 
“nghiêm túc”, có sự tương tác 
hàng ngày của học sinh.

“Giáo dục tại bang California 
đơn giản là không thể thương 
lượng”, ông Newsom cho biết. 
“Trường học phải … giảng dạy 
đầy đủ trong đại dịch này cho dù 
trường có mở cửa hay không”.

“Học sinh, giáo viên, nhân 
viên, và cả phụ huynh, về cơ 
bản, tất cả chúng ta đều thích 
việc giảng dạy trực tiếp trên lớp 
vì các lợi ích hiển nhiên về mặt 
xã hội và cảm xúc - nhưng chỉ 
khi nó được thực hiện một cách 
an toàn.”

“An toàn là nền tảng và là 
mấu chốt để đưa ra quyết định 
về cách chúng ta giáo dục con 
cái vào mùa thu này và cách 
chúng ta vượt qua đại dịch,” ông 
Newsom nói thêm.

Theo hướng dẫn được ông 
Newsom công bố, tại các trường 
được phép mở cửa, học sinh và 
nhân viên trong lớp sẽ ra về ngay 
khi có bất kỳ một trường hợp 
nào trong lớp bị nhiễm bệnh. 
Toàn bộ trường học sẽ bị đóng 
cửa nếu có các ca nhiễm bệnh ở 

nhiều lớp khác nhau, hoặc nếu 
trên 5% mẫu xét nghiệm trong 
trường cho kết quả dương tính 
với virus Trung Cộng.

Toàn bộ học khu sẽ bị đóng 
cửa nếu 25% trường học bị 
đóng cửa trong thời gian 14 
ngày, ông nói.

Các trường được mở cửa sẽ 
có một loạt các biện pháp kiểm 
soát lây nhiễm, bao gồm kiểm 
tra triệu chứng, đo nhiệt độ vào 
buổi sáng, lắp đặt thêm các bồn 
rửa tay, vệ sinh kỹ càng, và các 
quy định về cách ly.

Để việc học tại nhà có hiệu 
quả, ông Newsom cho biết ông 
hy vọng các học khu sẽ bảo đảm 
việc tất cả học sinh đều tham 
gia vào các sinh hoạt giáo dục 
trong lớp.

“Chúng tôi muốn học sinh 
có sự giao tiếp mỗi ngày với 
giáo viên và với các học sinh 
khác, học sinh kết nối với nhau, 
các giáo viên kết nối hàng ngày 
trong một môi trường giao tiếp, 
để giúp thúc đẩy nỗ lực học tập từ 
xa,” ông Newsom nói.

Ông thừa nhận rằng kết 

quả của việc học từ xa trong 
những tháng mùa xuân rất 
khác biệt trên toàn tiểu bang, 
và nhận định rằng, “rõ ràng 
chúng ta phải làm việc để bảo 
đảm chúng ta có thể thực hiện 
việc học trực tuyến một cách 
nghiêm túc.”

“Chúng tôi muốn tạo ra một 
môi trường nhiều thử thách, 
trong đó yêu cầu về bài tập 
tương đương như trong một 
môi trường học trực tiếp trên 
lớp,” ông nói. “Tôi không ngây 
thơ, và một lần nữa chúng tôi 
cho rằng … các nhân viên, giáo 
viên, phụ huynh đều thích việc 
giảng dạy trực tiếp trên lớp 
để trẻ có điều kiện học tập về 
phương diện cảm xúc xã hội. 
Đó cũng chính là ưu tiên hàng 
đầu của chúng tôi”.

Tuy nhiên, ông cho biết, 
“trong trường hợp có nguy cơ 
lây truyền virus,” việc đóng cửa 
trường học là điều cần thiết ở 
các quận bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi đại dịch.

Huyền Thanh biên dịch
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Theo số liệu do hãng thông tấn 
AP thu thập cho thấy, 102,428 
phiếu bầu bằng thư được gửi từ 
58 quận hạt của tiểu bang không 
đạt tiêu chuẩn, tức là khoảng 
1.5% trong số gần 7 triệu phiếu 
bầu bằng thư được gửi trả lại. 
Đây là tỷ lệ phiếu không đạt tiêu 
chuẩn cao nhất trong cuộc bầu 
cử sơ bộ kể từ năm 2014, con số 
này cũng là cao nhất cho một 
cuộc bầu cử trên toàn bang kể 
từ năm 2010.

Theo nghiên cứu từ Ủy ban 
Hỗ trợ bầu cử Hoa Kỳ, số phiếu 
bầu bị loại bỏ toàn quốc trung 
bình trong một cuộc tổng 
tuyển cử là khoảng 1.4%, còn 
trong năm bầu cử tổng thống 
2016 là 1%.

Hiện vấn đề phổ biến nhất ở 
California là phiếu bầu không 
đến đúng hạn. Để được tính là 
hợp lệ, các lá phiếu phải có dấu 
bưu điện đóng trước hoặc đúng 
ngày bầu cử, và được tiếp nhận 
trong vòng 3 ngày sau đó. Trên 
toàn tiểu bang có tổng cộng 
70,330 phiếu bầu không đạt các 
tiêu chuẩn này.

27,525 phiếu bầu khác không 
có chữ ký, hoặc chữ ký không 
trùng khớp với chữ ký có trong 
hồ sơ của cử tri.

Bà Kim Alexander, Chủ tịch 
Tổ chức Cử tri độc lập Califor-
nia , một tổ chức giúp cải thiện 
công tác bầu cử, đã nhận định 
rằng số phiếu bầu không được 
tính là một con số gây thất vọng.

Bà Kim cho biết, “Điều tệ 
hơn việc không tham gia bầu cử 
là việc cử tri cố gắng đi bỏ phiếu 
mà phiếu bầu của họ lại không 
được tính.” Số phiếu bầu không 
được tính “có thể tạo nên sự 
khác biệt trong những cuộc bầu 
cử có kết quả sát sao.”

 Dữ liệu không liệt kê chi tiết 

cử tri các phiếu bầu không hợp 
lệ này ghi danh theo đảng nào.

Dự kiến sẽ có ít nhất vài cuộc 
chạy đua khít khao tại Hạ viện, 
mà một lượng phiếu bầu nhỏ 
có thể góp phần vào kết quả 
thắng lợi. Năm 2018, dân biểu 
đảng Dân chủ TJ Cox đã vượt 
dân biểu Đảng Cộng hòa David 
Valadao, chỉ với chưa đầy 1,000 
phiếu tại quận Central Valley. 
Họ sẽ chạm trán nhau lần nữa 
vào tháng 11 tới.

Đôi khi, các cuộc chạy đua 
tại địa phương được quyết định 
bởi một vài phiếu bầu cách biệt.

Theo truyền thống, Cali-
fornia chỉ cho phép những cử 
tri muốn bỏ phiếu qua thư mới 
được thực hiện hình thức bỏ 
phiếu này. Tuy nhiên, theo thời 
gian, con số đề nghị đã tăng lên 
đến mức chiếm hơn một nửa 
tổng số phiếu bầu.

Tháng 6/2020, để đối phó với 
tình hình bùng phát dịch virus 
Trung Cộng, Thống đốc Califor-
nia Gavin Newsom đã ký một 
đạo luật, yêu cầu các quan chức 
bầu cử quận gửi một lá phiếu 
bầu qua thư cho gần 21 triệu cử 
tri ghi danh bầu cử vào tháng 11 
tới trên toàn tiểu bang.

Ông cho rằng, hình thức 
bầu cử qua thư bảo đảm được 
tính an toàn và bảo mật, đồng 
thời chỉ ra một loạt những ng-
hiên cứu không tìm thấy bằng 
chứng về dấu hiệu gian lận cử 
tri đáng chú ý. 

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử 
tháng 11, California đang hoàn 
thành công cụ theo dõi phiếu 
bầu, có chức năng nhanh chóng 
nhắc nhở cử tri những điều họ 
cần làm, ví dụ như chưa ký xác 
nhận. Một thay đổi khác là, tiểu 
bang đang kéo dài thời gian tiếp 
nhận phiếu bầu qua thư, lên 
đến 17 ngày sau Ngày Bầu cử. 

Các thành viên đảng Cộng 

hòa và Dân chủ trên toàn quốc 
vẫn luôn tranh luận về tính an 
toàn và bảo mật của những lá 
phiếu thông qua Dịch vụ Bưu 
chính Hoa Kỳ. 

Nghiên cứu từ nhóm của bà 
Alexander cho biết, từ năm 2010 
đến 2018, trung bình cứ 100 phiếu 
bầu qua thư sẽ có gần 2 phiếu 
bầu bị loại bỏ. Tuy nhiên, trong 
khoảng thời gian này, tỷ lệ phiếu 
bầu không hợp lệ đã có phần 
cải thiện dần, khi giảm từ hơn 
140,000 phiếu bầu trong cuộc 
tổng tuyển cử 2010 (2.9% tổng số 

phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển 
cử năm 2010) xuống còn 84.825 
phiếu (1%) trong năm 2018.

Tháng 3/2019, khu vực có 
tỷ lệ phiếu bầu loại bỏ cao nhất 
tại bang California là San Fran-
cisco. Tại đây, 9,407 phiếu bầu 
– tương đương gần 5% tổng số 
phiếu của khu vực đã bị loại bỏ, 
nguyên nhân chủ yếu vì không 
được gửi đến đúng thời hạn. 
Ngược lại, tại quận Plumas phía 
Đông Bắc Sacramento, toàn bộ 
8,207 phiếu bầu nhận được đều 
được chấp nhận.

Tại quận Los Angeles, gần 
2,800 phiếu bầu bị loại bỏ do cử 
tri quên ký tên, và sau đó không 
tìm lại được lá phiếu để hoàn tất 
chữ ký. Trên toàn tiểu bang, số 
phiếu bị loại bỏ do sai lầm bất 
cẩn này lên đến 13,000 phiếu.

Hơn 1,000 phiếu bầu ở quận 
Fresno đã bị loại bỏ, vì chữ ký 
của cử tri trong lá phiếu không 
trùng khớp với chữ ký có trong 
hồ sơ của quan chức phụ trách 
bầu cử. Vấn đề này xảy ra tương 
tự tại quận San Diego, với hơn 

1,300 lá phiếu không hợp lệ; và 
hơn 14,000 phiếu không hợp lệ 
trên toàn tiểu bang. Các chuyên 
gia bỏ phiếu cho biết, trong một 
số trường hợp,  một thành viên 
trong gia đình có thể đã ký giúp 
cho người nhà của mình, và 
hành vi này là bất hợp pháp.

Ngoài ra, dường như có một 
số cử tri điền vào phiếu bầu của 
họ và sau đó để chúng trên bàn 
bếp: trong hơn 800 trường hợp 
cử tri đã hoàn thành lá phiếu 
của mình, sau đó quên không 
bỏ vào phong bì phiếu. Do đó, 
phong bì phiếu được gửi đến tay 
các quan chức bầu cử nhưng lại 
không có phiếu bầu bên trong.

Trưởng phòng Bầu cử quận 
Cam Neal Kelley cho biết, cử 
tri có trách nhiệm hoàn thành 
phiếu bầu một cách chính xác 
và giao nộp đúng thời hạn quy 
định. Đôi khi, “phiếu bầu không 
hợp lệ do các cử tri thường quên 
mất những quy trình cần làm,” 
ông Kelley cho biết.

Nhật Hạ biên dịch

Thông qua sự kết hợp giữa các 
khoản vay lãi suất thấp và các 
khoản trợ cấp, cũng như việc 
tài trợ thương mại, số tiền này 
sẽ được dùng để nâng cấp các 
cơ sở cộng đồng quan trọng ở 23 
tiểu bang.

“Nông thôn Mỹ cần có cơ sở 
hạ tầng an toàn, hiện đại để giúp 
cư dân và các doanh nghiệp trở 
nên thịnh vượng hơn, đồng thời 
tiếp cận được các dịch vụ thiết 
yếu,” bà Bette Brand, Thứ trưởng 
Nông nghiệp Hoa Kỳ đặc trách 
Phát triển Nông thôn cho biết.

Các vùng nông thôn có 
không quá 20,000 dân cư sẽ đủ 
điều kiện để tham gia chương 
trình. Căn cứ vào số lượng cư 
dân và mức thu nhập trung 
bình của hộ gia đình, một hệ 
thống thang điểm ưu tiên sẽ 
được áp dụng để thực hiện việc 
trao quỹ.

Các cộng đồng dân cư nhỏ 

với dân số 5,500 người hoặc ít 
hơn sẽ được ưu tiên. Các cộng 
đồng có thu nhập thấp, với 
mức thu nhập trung bình của 
gia đình dưới 80% thu nhập 
trung bình của hộ gia đình ở 
các khu vực không thuộc vùng 
đô thị của mỗi tiểu bang, cũng 
được ưu tiên.

“Dưới sự điều hành của TT 
Trump và Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp Perdue, USDA sẽ tiếp 
tục là một đối tác quan trọng đối 
với các cộng đồng nông thôn, vì 
chúng ta biết rằng khi khu vực 
nông thôn Hoa Kỳ hưng thịnh, 
thì cả nước sẽ hưng thịnh,” bà 
Brand nói.

Mục tiêu của chương trình 
là cung cấp nguồn vốn với chi 
phí hợp lý cho các cơ sở cung 
cấp dịch vụ thiết yếu cho những 
cộng đồng nông thôn. Các cơ 
sở đủ điều kiện nhận tài trợ 
bao gồm các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe: như bệnh viện, viện 
dưỡng lão hoặc các cơ sở trợ 

giúp sinh hoạt. Các dịch vụ hỗ 
trợ cộng đồng như trung tâm 
chăm sóc trẻ em, trung tâm 
cộng đồng, khu hội chợ hoặc 
nhà lưu trú khẩn cấp cũng có 
thể nhận được ngân quỹ.

Một trường hợp được nhận 
khoản vay 735,000 Mỹ kim và 
khoản tài trợ 172,700 Mỹ kim 
của vòng tài trợ hiện tại là Trung 
tâm Y tế Gia đình Monroe, cung 
cấp dịch vụ y tế cho khoảng 
3,500 cư dân nông thôn ở cộng 
đồng Woodsfield, bang Ohio. 
Số tiền này sẽ được dùng để 
xây dựng một tòa nhà mới rộng 
12,000 feet vuông để thay thế 
cho cơ sở cũ. Điều này cho phép 
trung tâm mở rộng thêm các 
dịch vụ và phục vụ được nhiều 
cư dân có nhu cầu hơn.

“Các khoản đầu tư này rất có 
ý nghĩa đối với các cộng đồng 
mà tôi đại diện,” Dân biểu Bill 
Johnson (Cộng hòa-Marietta) 
cho biết trong một tuyên bố. 
“Tiền sẽ được trực tiếp dùng 

cho việc cải thiện sự an toàn 
và sức khỏe cộng đồng. USDA, 
dưới sự điều hành của chính 
phủ TT Trump, sẽ tiếp tục hỗ trợ 
các cộng đồng nông thôn vốn 
đã bị các chính phủ nhiệm kỳ 
trước bỏ mặc.”

Dân biểu Fred Keller (Cộng 
hòa-Pennsylvania) đã công bố 
quyết định tài trợ cho hai dự án 
thuộc quận của ông.

“Việc các quan chức địa 
phương không đủ nguồn lực để 
thực hiện công việc diễn ra khá 

thường xuyên trong các cộng 
đồng nông thôn. Tôi vui mừng 
khi thấy rằng chúng ta đang 
đưa các cộng đồng nông thôn 
vào cuộc và đầu tư vào các dự 
án quan trọng để cải thiện mức 
sống tại những khu vực này,” 
ông Keller cho biết trong một 
tuyên bố. 

Một tờ thông tin cho thấy 94 
dự án đã nhận được tiền tài trợ 
trong đợt này của chương trình.

Hoa Hạ biên dịch
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Khi nhiều học khu đẩy lùi kế 
hoạch mở cửa trở lại để ngăn 
chặn sự lây lan của dịch bệnh vi-
rus Trung Cộng, các nhà bán lẻ 
lớn ở Hoa Kỳ, EU và Vương quốc 
Anh đồng loạt giảm giá mạnh 
cho ba lô và đồng phục học sinh, 
đồng thời phát sóng chương 
trình quảng cáo mới nhất với 
hình ảnh học sinh vui vẻ tham 
gia các lớp học tại nhà.

Tại Anh, Marks & Spencer 
(M&S), một thương hiệu dẫn 
đầu thị trường, đang giảm giá 
mạnh các loại hàng hóa, trong 
đó giảm 25% toàn bộ đồng phục 
các trường và giao hàng miễn 
phí cho các đơn hàng có giá trị 
trên 50 bảng Anh; Land's End 
giảm tới 60% cho tất cả các loại 
ba lô vào ngày 20 và 21/7.

Walmart đã cung cấp thêm 
khẩu trang cho “bộ quần áo 
back-to-school” trong gian hàng 
trực tuyến, và bắt đầu phát sóng 
chương trình quảng cáo với nội 
dung về một cậu bé đến trường 
học ngày đầu tiên, cô đơn với 
chiếc khẩu trang, sau đó tham gia 
lớp học trực tuyến trong phòng 
mình vào ngày kế tiếp. Một quảng 
cáo khác cho thấy một người mẹ 
đang đóng gói ba lô và đồ dùng học 
tập của con gái mình, trong khi 
đang thực hiện một thí nghiệm 
hóa học ở sân sau.

Ở châu Âu, các nhà bán lẻ 
thường mong đợi lưu lượng truy 
cập tăng trong ít nhất một tuần 
vào tháng 8, tùy thuộc vào thời 
điểm các trường mở cửa trở lại, 
theo Sensormatic Solutions.

Tuy nhiên, lượng người mua 
sắm vào tháng 6 và tháng 7 năm 
nay đã giảm đáng kể, giảm 60% ở 
Anh, giảm 50% ở Tây Ban Nha, Ý 
và Pháp, và giảm hơn 30% ở Đức. 
Điều đó gây thiệt hại với những 
nhà bán lẻ mà mùa khai trường 
là thời điểm bán hàng quan 
trọng ngang với dịp lễ Giáng 
sinh, theo nhận định của ông 
Thomas Schnabel thuộc hiệp 
hội bán lẻ Đức HBS.

Ở Đức, phụ huynh có xu 
hướng bắt đầu mua sắm ngay 
từ trước khi nghỉ hè cho đến hết 
tháng 8, ông Schnabel  nhấn 
mạnh sự may mắn trong việc 
lệnh buộc ở nhà được gỡ bỏ, nếu 
không ông lo rằng việc bán hàng 
cho mùa tựu trương trực tuyến 
sẽ không dễ dàng. “Người mua 
hàng muốn trực tiếp dùng thử 
bút hoặc cảm nhận sự vừa vặn 

hay xem xét chất liệu của ba lô,” 
ông Schnabel nói.

Ở Anh, tất cả trẻ em dự kiến   
sẽ quay trở lại trường vào tháng 
9, trong khi các trường học ở Los 
Angeles và San Diego, hai học khu 
công lập lớn nhất của California, 
lại tiếp tục  chương trình học trực 
tuyến trong tháng 8.

Thị trưởng thành phố New 
York, ông Bill de Blasio, đã tiết lộ 
một kế hoạch mở lại các trường 
học vào tháng 9 với thời gian 
biểu “học xen kẽ”, để học sinh 
xen kẽ giữa việc học trực tiếp 
trên lớp và học tại nhà.

Các nhà bán lẻ cho biết 
doanh số máy tính xách tay ở Mỹ 
có thể bùng nổ khi phụ huynh dự 
đoán đại dịch virus Trung Cộng 
sẽ duy trì ít nhất một vài lớp 
học trực tuyến, theo trích dẫn 
dữ liệu khảo sát. Tuy nhiên, chi 
tiêu cho quần áo dường như sẽ 
bị suy giảm đáng kể. Một cuộc 
khảo sát của Deloitte với 1,200 
phụ huynh Mỹ vào tháng 7/2020 
cho thấy họ có kế hoạch chi tiêu 
không tới 18% cho may mặc và 
28% cho công nghệ.

Cô Alycia Zimmerman, 38 
tuổi, người Brooklyn, New York, 
mẹ của hai đứa trẻ 3 và 5 tuổi, cho 
biết cô dự định sẽ mua ít trang 
phục cho con hơn vào mùa thu 
này. “Chúng thường xuyên ở 
trong nhà, mà tôi thì không thấy 
phiền khi chúng mặc cùng một 
bộ đồ trong bốn ngày liên tiếp, 
chúng không cần phải ăn mặc 
đẹp,” cô nói.

Một số nhà bán lẻ, từ Macy's, 
Nordstrom cho đến các cửa 
hàng giảm giá như Ross, đã hủy 
đơn đặt hàng mùa hè từ các nhà 
cung cấp khi bắt đầu dịch virus 
Trung Cộng.

Để quản lý hàng tồn kho tốt 
hơn, bà Jane Elifts, giám đốc 
điều hành của Children Place, 
cho biết trong một cuộc gọi vào 
ngày 11/6 rằng Secaucus, một 
công ty có trụ sở tại New Jersey, 
đã đầu tư vào các dịch vụ như 
giao hàng.

Ở Anh, các nhà bán lẻ nghĩ 
rằng phụ huynh ít đi mua sắm 
hơn. Hầu hết các trường đều 
có yêu cầu về đồng phục, và nói 
chung - các đồng phục bắt buộc 

như áo khoác, cà vạt đặc biệt, 
đồng phục thể thao có tại một 
nhà cung cấp cụ thể - trong khi 
phụ huynh có thể mua các sản 
phẩm thông dụng như áo sơ mi 
trắng hoặc quần đen từ bất cứ 
đâu, kể cả Marks và Spencer.

“Phụ huynh phải đến một 
cửa hàng để mua áo khoác và 
cà vạt sau đó yêu cầu: 'Hãy để 
tôi mua quần và áo sơ mi ở đây 
vì tôi không muốn đến cửa hàng 
khác',” ông Mark Stevenson, 
đồng chủ tịch Hiệp hội Y phục 
Học đường, một nhóm ở Anh đại 
diện cho các nhà sản xuất đồng 
phục, cho biết.

Ngày 20/7, M&S cho biết họ sẽ 
cắt giảm 950 việc làm như một 
phần của việc cải tiến quản lý 
cửa hàng.

Một số nhà sản xuất đồng phục 
Mỹ đã xin viện trợ từ Chương 
trình bảo vệ tiền lương Hoa Kỳ, 
chương trình đã rót khoảng 521.4 
tỷ USD tiền mặt cho các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
virus Trung Cộng.

Chẳng hạn, hãng đồng phục 
Dennis có trụ sở tại Portland, 

Oregon, hãng đồng phục 
Flynn và Ohara có trụ sở tại 
Philadelphia, đã được trao từ 2 
đến 5 triệu USD, theo dữ liệu do 
chính phủ Trump công bố. Các 
công ty trên chưa có bình luận gì 
về thông tin này.

Ông Roger Spatz, chủ tịch của 
thương hiệu ba lô JanSport và 
Eagle Creek, đều thuộc sở hữu 
của VF Corp, cho biết “nhu cầu 
dao động thất thường khi mà 
ca nhiễm virus Trung Cộng gia 
tăng ở một số bang và giảm ở nơi 
khác trong mùa tựu trường.”

Kipling America, một 
thương hiệu ba lô VF Corp khác, 
đang bắt đầu bán ba lô sử dụng 
tại nhà. “Trước đây, chúng tôi có 
thể đã dẫn đầu với những hình 
ảnh tuyệt vời về ngôi trường 
của bạn,” giám đốc tiếp thị của 
công ty Priscilla Mera Serrano 
nói với Reuters. “Tuy nhiên, giờ 
đây chúng tôi đang dẫn đầu với 
nội dung và hình ảnh về việc tự 
sắp xếp ở nhà và làm thế nào để 
ngăn nắp.”

Huyền Thanh biên dịch

Chính phủ đầu tư 153 triệu USD vào 
những cộng đồng có thu nhập thấp

Walmart, Marks & Spencer chuẩn bị cho mùa 
khai trường biến động

COURTESY OF ASSOCIATED PRESS POOL

RICH PEDRONCELLI / AP

Yêu cầu học trực 
tuyến với các 
trường học ở 
Nam California

Tiếp theo từ trang 1

Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ, ông Sonny Perdue, làm chứng trong phiên điều trần của Ủy ban 
Nông nghiệp Hạ viện tại Tòa nhà Văn phòng Longworth ở Washington vào ngày 4/3/2020.

California loại bỏ 100,000 phiếu bầu do không đạt tiêu chuẩn

ROBYN BECK/AFP VIA GETTY IMAGES

An toàn là nền tảng 
và là mấu chốt để 
đưa ra quyết định 
về cách chúng ta 

giáo dục con cái vào 
mùa thu này và cách 

chúng ta vượt qua 
đại dịch.

Gavin Newsom
Thống đốc California

Thống đốc California, ông 
Gavin Newsom, nói về các 

cải cách chính trị và tư pháp 
hình sự mới tại Miss Ollie’s, ở 
Oakland, California, vào ngày 

9/6/2020.

Phiếu bầu trong thư 
được đặt trong các 
thùng để được xử 
lý sau khi đến Cơ 
quan đăng ký cử tri 
quận Sacramento ở 
Sacramento, Calif., 
Vào ngày 22 tháng 
10 năm 2018.

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

Người mua hàng chờ xếp hàng để trả tiền mua hàng tại một cửa hàng Walmart ở Los Angeles, California vào ngày 24 tháng 11 năm 2009.

Hiện vấn đề phổ biến 
nhất ở California là phiếu 
bầu không đến đúng 
hạn. Để được tính là hợp 
lệ, các lá phiếu phải có 
dấu bưu điện đóng trước 
hoặc đúng ngày bầu cử, 
và được tiếp nhận trong 
vòng 3 ngày sau đó.
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Thiền định phương Đông, nhìn 
bề mặt tuy chỉ là ngồi một chỗ 
thả lỏng thân thể và tư tưởng, 
nhưng lại có khả năng giải tỏa 

căng thẳng và tăng cường sức khỏe.  Nó 
còn tạo ra những khả năng phi thường. 
Phát hiện khoa học của Tiến sĩ Dean 
Radin cũng đồng tình với nhận định này.

Cho đến giữa thế kỷ 20, thiền định vẫn 
là một môn tập xa lạ ở phương Tây. Khi 
kỹ thuật Thiền Siêu Việt (Transcendental 
Meditation) được giới thiệu vào những 
năm 1960 - 1970, nó vẫn chưa được tầng 
lớp trung lưu ở Mỹ quan tâm. Nhưng 
ngày nay, nhiều nơi đã sử dụng thiền định 
như một lựa chọn điều trị cho một số bệnh 
nhân. Nguyên nhân chính là vì có nhiều 
nghiên cứu cho thấy thiền định mang lại 
giá trị to lớn.

Tiến sĩ Dean Radin tại Institute of Noet-
ic Sciences – IONS đã đưa ra kết luận thực 
nghiệm sau: 

Hầu hết chúng ta đều tin vào các 
siêu năng lực
Radin mô tả một cuộc khảo sát được tiến 
hành bởi IONS. Cuộc khảo sát đã hỏi 2,000 
người tham gia thiền định câu hỏi: “Bạn 
đã từng trải nghiệm các năng lực sau đây 
hay không?”. Sau câu hỏi đó là một danh 
sách dài, bao gồm năng lực nhìn xuyên 
thấu, tiên tri và các năng lực “tâm linh” 
tương tự khác.

Khoảng 75% người được hỏi trả lời 
rằng họ đã trải nghiệm các khả năng đó. 
Họ nhận thấy rằng sự xuất hiện của những 
năng lực đó là kết quả của thiền định.

“Khi ngày càng có nhiều người ngồi 
thiền vì lý do sức khỏe thể chất hoặc tinh 
thần, những khả năng siêu nhiên đó bắt 
đầu xuất hiện nhiều hơn và dưới nhiều 
hình thức khác nhau. Đó là lý do tôi đã 
viết cuốn sách ‘‘Supernormal’’, Radin nói.

Cuốn sách được xuất bản vào năm 
2013. Tác phẩm bàn tới một chủ đề lớn của 
khoa học, liên quan đến lĩnh vực tâm linh 
như dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật, thần 
giao cách cảm, hay thấu thị.

Khi còn nhỏ, Radin được dạy dỗ theo 
quan điểm triết học về tính đúng sai của 
sự việc, về thần học và sự tồn tại của Chúa 
Trời hay các vị Thần. Ông xem thiền định 

SHARON HSU  |  THE EPOCH TIMES

Trong khi công chúng Anh Quốc 
tập trung sự chú ý vào dự án 5G của 
Huawei tại quốc gia này thì Trung 
Cộng âm thầm huy động gần 2 tỷ 
USD trên Sàn giao dịch chứng khoán 
Luân Đôn vào tháng trước, thông qua 
chương trình niêm yết đặc biệt giữa 
London và Thượng Hải.

Nhiều công ty dự kiến sẽ được 
niêm yết trong những tháng tới.

Vào ngày 17/6, Tập đoàn Bảo hiểm 
Pacific Trung Quốc (CPIC) đã niêm 
yết 514 triệu cổ phiếu hạng A (cổ 
phiếu đang giao dịch tại Trung Quốc) 
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Luân 
Đôn (LSE) dưới hình thức Chứng 
chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) thông qua 
một chương trình có tên gọi là “Liên 
kết chứng khoán Thượng Hải - Luân 
Đôn”, hoàn tất huy động 1,8 tỷ USD 
vào thời điểm mà quan hệ Anh Quốc-
Trung Cộng dường như đang tuột dốc 
thảm hại.

Tương tự như nhiều công ty lớn 
khác ở Trung Quốc, phần lớn tỷ lệ cổ 
phần của CPIC thuộc sở hữu các công 
ty quốc doanh, mà rốt cuộc là thuộc sở 
hữu của chính quyền trung ương hoặc 
địa phương của Trung Cộng. Ngay tại 
thời điểm này, hơn 45% cổ phần của 
CPIC  thuộc sở hữu của Hội đồng Nhà 
nước Trung Quốc và của chính quyền 
Thượng Hải.

CPIC là tổ chức phát hành thứ hai 
thông qua chương trình liên kết này, 

sau Công ty chứng khoán Huatai, 
huy động được 1,7 tỷ USD vào năm 
ngoái. Chính quyền tỉnh Giang Tô 
là một cổ đông chính của Công ty 
Chứng khoán Huatai.

Nhiều công ty được nhà nước 
“chống lưng” đã sẵn sàng lên niêm 
yết ở Anh. Vào ngày 11/6, hội đồng 
quản trị của Công ty Điện lực Yangtze 
Trung Quốc đã thông qua việc niêm 
yết GDR tại Luân Đôn. Hơn 63% cổ 
phần công ty thực sự thuộc sở hữu 
của Bắc Kinh, phần lớn cổ phần còn 
lại được phân chia giữa một số chính 
quyền địa phương ở Quý Châu, Vân 
Nam và Thượng Hải.

Hội đồng quản trị Tập đoàn điện 
lực SDIC đã thông qua việc niêm yết 
GDR tại Anh vào tháng 7/2019, nhưng 
đến tháng 12/2019 đã quyết định hoãn 
niêm yết do thị trường không thuận 
lợi. Họ cũng kỳ vọng sẽ tái khởi động 
tiến trình này. Bắc Kinh sở hữu hơn 
56% tại SDIC.

Trung Cộng tiếp cận nhanh 
vào nguồn vốn nước ngoài
So với việc niêm yết cổ phiếu thông 
thường, chương trình liên kết niêm 
yết GDR cho phép các công ty Trung 
Quốc tiếp cận nguồn vốn quốc tế dễ 
dàng hơn.

Theo chương trình này, các công 
ty đủ điều kiện niêm yết trên một sàn 
giao dịch này có thể lưu ký cổ phiếu 
gốc của mình tại một ngân hàng lưu 
ký địa phương, và tiến hành niêm 

Trung Quốc lặng lẽ huy động 1,8 tỷ USD trên 
Sàn chứng khoán Luân Đôn

REUTERS  

Hôm 2/7, các nhà khoa học cho biết họ 
đã phát hiện các di chỉ khảo cổ dưới đáy 
biển, nằm ngoài khơi Tây Úc và có niên 
đại hơn 7,000 năm. Phát hiện này sẽ giúp 
họ tìm hiểu về sự phát triển văn hóa và 
công nghệ của những cư dân đầu tiên 
từng sinh sống tại đây.  

Dấu vết của con người đã được tìm 
thấy tại hai di tích khảo cổ nằm sâu 
dưới đáy biển thuộc quần đảo Dampier 
Archipelago. Các nhà khảo cổ ở Tây Úc đã 
phát hiện hàng trăm công cụ làm bằng đá 
do thổ dân thời đó chế tạo.

Đây là các di tích dưới đáy biển đầu 
tiên được thừa nhận và chứng minh sự 
xuất hiện của nền văn minh nhân loại tại 
thềm lục địa Tây Úc, vốn nổi tiếng với nền 
lịch sử cổ đại phong phú và các tác phẩm 

chạm khắc nghệ thuật trên đá.
Reuters dẫn lời nhà địa chất học Mick 

O'Leary, đồng giám đốc dự án, cho biết: 
“Sắp tới, việc mà chúng tôi sẽ làm là … ng-
hiên cứu về kỹ năng, công nghệ, cách họ 
chế tạo các công cụ này, để xem liệu chúng 
có đại diện cho một nền văn hóa khác mà 
chúng tôi chưa tìm ra được ở Úc hay không.”

Tại vùng biển Pilbara, các thợ lặn 
thuộc Đại học Flinders lặn xuống đáy 
biển ở độ sâu từ 2,4 mét đến 11 mét để thu 
gom các cổ vật tại khu vực từng là đất liền.

Nhà khảo cổ học Jonathan Benjamin, 
người đứng đầu dự án cho biết họ đã tìm 
thấy các công cụ cắt  mài và búa làm bằng 
đá có niên đại từ hàng ngàn năm trước.

“Bạn có thể bắt đầu phục dựng những 
gì mà con người cổ đại đã làm và cách họ 
sinh sống,” ông Benjamin nói thêm.

Dữ liệu từ phát hiện này đang được 

phân tích để xác định niên đại chính xác, 
tuy nhiên việc định tuổi bằng cacbon-14 
và phân tích về sự biến đổi của mực nước 
biển cho thấy di chỉ này có niên đại ít 
nhất 7,000 năm.

Ông Benjamin cho biết phần lớn 
các cổ vật vẫn đang nằm dưới đáy biển. 
Những món vớt lên đã được chụp quét 
để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo, và 
sau đó trao cho các chủ sở hữu đất đai bản 
xứ, là Tập đoàn thổ dân Murujuga.

Ánh Dương biên dịch

Thiền định 
có thể sản 
sinh siêu 
năng lực

Khám phá các di tích cổ đại 
dưới đáy biển tại Úc

NGHIÊN CỨU:

Một người phụ nữ 
đang thực hành 
bài thiền định của 
Pháp Luân Công.

Ảnh chụp màn hình từ một video không ghi rõ ngày tháng 
cho thấy các cổ vật dưới nước có niên đại hàng ngàn năm, 
khi đáy biển còn là một vùng đất liền, do các nhà nghiên 
cứu từ Đại học Flinder, Đại học Tây Úc và Đại học James 
Cook phát hiện.

TRUNG QUỐC

COURTESY OF DEAN RADIN

Tiến sĩ Dean Radin, người cho rằng thiền 
định có thể sản sinh ra siêu năng lực.

như một phương pháp thực hành. 
Ví dụ, một cuộc thăm dò của Gallup 

năm 2001 cho thấy ba trong bốn người 
Mỹ tin vào những điều huyền bí. Một cuộc 
thăm dò năm 2007 do Diễn đàn Pew về 
Tôn giáo và Đời sống, đã hỏi 35,000 người 
Mỹ, “Bạn có tin vào phép lạ?” Khoảng 
80% trả lời “có”, trong đó có cả những 
người không theo tôn giáo; 55% nói rằng 
họ tin vào phép lạ.

Quan niệm “phù thủy” và nỗi sợ
Radin chỉ ra rằng không tới 1% các trường 
đại học trên thế giới có một giảng viên 
biết về lĩnh vực nghiên cứu siêu năng lực. 
Ngay cả các giáo sư nghiên cứu về tôn 
giáo cũng thường từ chối nhìn nhận rằng 
các “phép lạ” là có thật.

Có lẽ chỉ có Hollywood là nơi mà siêu 
năng lực được đề cập đến nhiều nhất.

“Vẫn còn rất nhiều người sợ hãi siêu 
năng lực vì những pha diễn xuất trong các 
bộ phim Hollywood, thường ở thể loại 
kinh dị”, Radin nói. “Điều trớ trêu là bạn 
có thể nhận được bằng tiến sĩ nhờ luận 
án về “Chú giải văn bản cổ của bộ phim 
Khắc tinh ma cà rồng”, nhưng bạn không 
thể làm luận án tiến sĩ nghiên cứu về hiện 
tượng thần giao cách cảm.”

Ông nói rằng chúng ta có thể thấy 
những phiên xử phù thủy khi người ta 
giải thích về các hiện tượng siêu nhiên 
khi sợ hãi. Những sự việc xảy ra 500 năm 
trước đã để lại ám ảnh trong tâm lý của 
chúng ta. “Nếu ai đó có những đặc điểm 
giống như phù thủy, họ thường được coi 
là đáng sợ hoặc thậm chí tà ác!” ông nói.

Nhưng giới hàn lâm đã bắt đầu chú ý. 
Vương quốc Anh hiện nay chính là trung 
tâm nghiên cứu về năng lực siêu nhiên, 
với khoảng một chục nghiên cứu bậc đại 
học về siêu năng lực. 

Giới khoa học gia bước vào 
nghiên cứu siêu năng lực 
Hai mươi năm trước đây, “gần như 
không thể” xuất bản các nghiên cứu 

về siêu năng lực trên các tạp chí chính 
thống, Radin nói: “Bây giờ chúng tôi có 
thể và chúng tôi đang phát hành một số 
lượng ngày càng lớn các bài báo nghiên 
cứu về siêu năng lực trên các tạp chí 
chính thống. Một trong những bài viết 
của chúng tôi được đăng trên tạp chí trực 
tuyến về khoa học thần kinh Frontiers 
in Neuroscience, và hầu hết các nghiên 
cứu về nhân thể học của chúng tôi hiện 
nay được công bố trên các tạp chí vật lý.”

Radin chỉ ra rằng sinh viên ngày nay đã 
được làm quen rất sớm với các lý thuyết 
mới lạ về cơ học lượng tử. Điều này giúp 
các nhà khoa học trẻ cởi mở hơn khi 
nghiên cứu những hiện tượng non-local 
entanglement, một vấn đề vượt biên giới 
kiến thức của khoa học cổ điển về không 
gian và thời gian.

Các siêu năng lực được coi là xa lạ vì 
lý do chúng vượt qua những quan niệm 
thông thường về không gian và thời gian.

Trong cuốn sách ‘Supernormal’’ , 
Radin dẫn lời nhà tâm lý học người Anh – 
Richard Wiseman rằng “Theo tiêu chuẩn 
của bất kỳ lĩnh vực khoa học nào khác, khả 
năng nhìn được hình ảnh từ xa đã được 
chứng minh.”

Thiền định truyền thống của phương 
Đông tiếp tục lan truyền rộng rãi sang 
phương Tây, chúng ta có thể thấy rằng 
“khái niệm ‘bất thường là gì’, còn phụ 
thuộc vào thái độ quan sát của người quan 
tâm.” Radin giải thích trong cuốn sách của 
ông: “Đối với một học giả được giáo dục 
theo phong cách phương Tây, sự tồn tại 
của thần giao cách cảm sẽ được coi là siêu 
năng lực và cực kỳ bất thường. Nhưng đối 
với một người thực hành thiền định, đó là 
việc bình thường. Một nhà khoa học hoài 
nghi, người không trải qua thực hành yoga 
và thiền định sẽ yêu cầu các bằng chứng 
về các số liệu thực nghiệm để tin vấn đề 
này. Nhưng những trải nghiệm trong 
thiền định không thể dựa vào số liệu thực 
nghiệm, người ta cần phải tự mình thực 
hành để có trải nghiệm của riêng mình’’.

DEEP HISTORY OF SEA COUNTRY PROJECT & FLINDERS UNIVERSITY, MARITIME 
ARCHAEOLOGY PROGRAM/HANDOUT VIA REUTERS

Hình chụp tại Úc vào 
năm 2019, cho thấy 
khu vực nơi các nhà 
nghiên cứu thuộc 
Đại học Flinders, Đại 
học Tây Úc và Đại học 
James Cook phát hiện 
ra những cổ vật dưới 
nước có niên đại từ 
hàng ngàn năm trước, 
khi mà đáy biển từng 
là một vùng đất liền. 

Khi ngày càng có 
nhiều người ngồi 
thiền vì lý do sức khỏe 
thể chất hoặc tinh 
thần, những khả năng 
siêu nhiên đó bắt đầu 
xuất hiện nhiều hơn 
và dưới nhiều hình 
thức khác nhau.
Tiến sĩ Dean Radin
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Một báo cáo mới cho biết thương mại 
song phương giữa Hoa Kỳ và Úc sẽ hỗ 
trợ nền kinh tế của cả hai nước khi họ 
vật lộn trong thế giới sau đại dịch.

Theo báo cáo được đưa ra bởi 
Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Úc, 7% 
GDP của Úc trực tiếp đến từ các hoạt 
động thương mại và đầu tư của Hoa 
Kỳ trong năm 2019, giúp tăng thêm 
131 tỷ USD cho nền kinh tế Úc.

Đầu tư của Hoa Kỳ vào Úc chiếm 
hơn một phần tư tổng vốn đầu tư 
nước ngoài - giúp Hoa Kỳ trở thành 
nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất 
của nước này.

Hoa Kỳ cũng đầu tư vào Úc nhiều 
hơn 40% so với đầu tư vào Trung 
Quốc, trong đó một nửa là đầu tư vào 
khai thác và sản xuất, phần còn lại 
hỗ trợ các dịch vụ chuyên nghiệp, tài 
chính, thương nghiệp và bán lẻ.

Chủ tịch AmCham, ông Brendan 
Nelson, nói rằng thương mại Mỹ-Úc 
sẽ rất cần thiết cho sự thịnh vượng 
kinh tế trong môi trường hậu đại dịch 
virus Trung Cộng.

“Đối với cả hai nước Úc và Hoa Kỳ, 
thì các doanh nghiệp, các ngành công 

nghiệp cũng như các nhà đầu tư hai 
bên đều cần nhau hơn bao giờ hết,” 
ông Nelson nêu rõ trong báo cáo.

“Thươ ng mại và đầu tư song 
phươ ng là rất cần thiết cho sự 
phục hồi.”

Báo cáo của AmCham dựa trên 
báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu 
Hoa Kỳ vào tuần trước, cho thấy giá trị 
của việc đầu tư song phương giữa Hoa 
Kỳ và Úc đã đạt 1.82 nghìn tỷ USD.

Con số này tương đương với 
khoảng 90% giá trị của toàn bộ thị 
trường chứng khoán Úc và lớn hơn 
10 lần so với mối quan hệ đầu tư song 
phương giữa Úc với Trung Quốc.

Nghiên cứu của USSC cho thấy 
hơn 2,000 công ty Mỹ đã tuyển dụng 
272,000 công nhân tại Úc, với giá trị 
kinh tế là 71.6 tỷ USD.

Một cuộc thăm dò thông qua You-
Gov của USSC trên 1,054 người Úc đã 
cho thấy chỉ có 17% xác định đúng 
Hoa Kỳ là nguồn đầu tư nước ngoài 
lớn nhất.

Hơn 70% lại tin rằng Trung Quốc 
là nhà đầu tư số một tại đây, mặc dù họ 
thực tế chưa bao giờ vượt qua Hoa Kỳ.

Huyền Thanh biên dịch

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đứng cạnh Thủ tướng Úc Scott Morrison (thứ 
hai bên phải) và phu nhân Jenny Morrison (bên trái cùng) trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Úc tại Tòa 
Bạch Ốc ở Washington, DC ngày 20/9/2019. 

Văn phòng Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn tại thành phố Luân Đôn vào ngày 29/12/2017.

CHÂU ÚC

Đầu tư của Hoa Kỳ vào Úc sẽ 
giúp phát triển cả hai nền kinh 
tế trong thế giới hậu đại dịch

yết “chứng chỉ" được phát hành bởi tổ 
chức lưu ký trên một sàn giao dịch khác. 
Những “chứng chỉ” này được giao dịch 
như các cổ phiếu bình thường. Cùng với 
việc niêm yết GDR, các công ty Trung 
Quốc bỏ qua được một số yêu cầu nghiêm 
ngặt của những quy định liên quan đến 
niêm yết cổ phiếu, chẳng hạn như giám 
sát doanh thu ba năm liên tiếp.

Trong trường hợp của CPIC, dường 
như có một số ngoại lệ đáng kể. Vào ngày 
17/6, Chủ tịch CPIC Kong Qingwei nói 
với CGTN, chi nhánh tại ngoại quốc của 
một công ty truyền thông Trung Cộng, 
rằng việc niêm yết CPIC đã làm nên lịch 
sử một số lĩnh vực.

Đây là công ty đầu tiên phát hành 
GDR áp dụng hệ thống chuẩn mực kế 
toán Trung Quốc, trái ngược với Chuẩn 
mực báo cáo tài chính quốc tế của Châu  
u (IFRS) hoặc  Nguyên tắc kế toán chung 
(GAAPs) bắt buộc áp dụng. Đây cũng là 
công ty ngoài phạm vi châu  u đầu tiên 
được miễn điều kiện cổ đông đại chúng 
tối thiểu. Cả hai ngoại lệ này đã giúp cho 
việc niêm yết của các doanh nghiệp, do 
Trung Cộng kiểm soát chặt chẽ, trở nên 
dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ông Kong đã tránh đề cập đến một 
sự kiện mang tính kỷ lục khác. Hồ sơ xin 
phép IPO (phát hành ra công chúng) 
của CPIC đã được chấp thuận chỉ trong 
vòng hai ngày, nhanh chưa từng có trên 
thị trường. CPIC nộp hồ sơ vào ngày 10/6 
và được bật đèn xanh vào ngày 12/6, như 
tốc độ “ánh sáng,” theo mô tả của Yicai, 
một kênh tin tức tài chính ở Trung Quốc.

Cơ quan Giám sát tuân thủ tài chính, 
nơi thực thi việc giám sát niêm yết của 
Vương quốc Anh và Sở Giao dịch Chứng 
khoán Luân Đôn, đã không trả lời các 
yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Di sản ‘Kỷ nguyên vàng’
Phần lớn Chương trình Kết nối Chứng 
khoán Thượng Hải-Luân Đôn được xây 
dựng dưới thời cựu Thủ tướng David 
Cameron, mặc dù chỉ được hoàn thiện 
vài tháng sau khi ông từ chức vì kết 
quả trưng cầu dân ý Brexit năm 2016. 
Chương trình này được ca ngợi là “sáng 
kiến đột phá” và đóng vai trò quan trọng 
cho mối quan hệ tài chính chiến lược lâu 
dài giữa hai nước, theo lời Bộ trưởng Tài 
chính Anh, ông Philip Hammond.

Ước tính hơn 260 trong số 1,500 công 
ty được niêm yết ở Thượng Hải có khả 
năng đủ điều kiện để niêm yết tại Luân 
Đôn theo chương trình này.

Một nhà quản lý quỹ giấu tên nói 
với The Epoch Times rằng, trong khi 
người Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm 

đến chương trình này do bối cảnh pháp 
lý của Trung Cộng yếu kém hơn, thì 
chương trình này không hấp dẫn đối với 
các doanh nghiệp Anh Quốc. Chương 
trình này cho phép các doanh nghiệp 
Trung Quốc gọi vốn mới thông qua việc 
phát hành cổ phiếu mới tại Vương quốc 
Anh, nhưng các doanh nghiệp của Anh 
lại chỉ được phép niêm yết số cổ phiếu 
đang lưu hành tại bất kỳ sàn giao dịch 
Trung Quốc nào, bất lợi hơn nhiều cho 
doanh nghiệp Anh. Cho đến nay, không 
có công ty Anh Quốc nào tham gia 
chương trình này.

Bài học từ Hoa Kỳ
Chương trình Liên kết Chứng khoán đã 
yêu cầu các công ty Trung Cộng tuân thủ 
các tiêu chuẩn đề ra, nhưng nỗ lực kém 
đã khiến thực tế hoàn toàn trái ngược 
với những gì đang tiến triển tại Hoa Kỳ 
ngày nay, nhà vận hành hàng đầu của thị 
trường tài chính cho biết.

Sau khi hứng chịu hàng loạt vụ bê bối 
liên quan đến các công ty Trung Quốc, 
như Luckin Coffee, công ty đã khai 
khống 40% doanh số bán hàng dự kiến 
hàng năm, các nhà quản lý và nhà lập 
pháp Hoa Kỳ đang thực hiện các biện 
pháp để bảo vệ nhà đầu tư bằng cách bảo 
đảm rằng tất cả các công ty niêm yết tại 
Hoa Kỳ phải công bố thông tin chính xác 
và tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Với hành động ngày càng hung hăng 
của Trung Cộng trong việc thống trị thế 
giới, lợi ích quốc gia đã trở thành một 
yếu tố đáng quan tâm khác đối với chính 
quyền Hoa Kỳ khi đề cập đến đầu tư của 
Trung Quốc.

Tháng 9/2019, CNBC đã khảo sát 
Hội đồng Đầu tư Quỹ tiết kiệm Hưu trí 
Liên bang, Thượng nghị sĩ Marco Rubio 
(Cộng hòa-Florida) và Jeanne Shaheen 
(Dân chủ-New Hampshire) đã mô tả 
nền kinh tế của Trung Quốc “mập mờ 
một cách cố ý” và “Bắc Kinh sử dụng các 
doanh nghiệp nhà nước và các doanh 
nghiệp do nhà nước điều hành để kiểm 
soát sản xuất, tiến hành cạnh tranh trên 
thị trường toàn cầu và phục vụ các mục 
tiêu quân sự, chính trị, và kinh tế của 
Trung Cộng."

Vào ngày 13/5/2020, Quỹ hưu trí trị 
giá 600 tỷ USD tuyên bố sẽ ngưng đầu tư 
vào Trung Quốc.

Vào tháng 6/2020, Thượng nghị sĩ 
John Kennedy (Cộng hòa-Louisiana) và 
Chris Van Hollen (Dân chủ-Maryland) 
đã công bố Đạo luật Nghĩa vụ Các Công 
ty Ngoại quốc để bảo vệ nhà đầu tư trước 
các công ty ngoại quốc đang hoạt động 
trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa 
Kỳ muốn tránh né sự giám sát của Ủy 
ban giao dịch chứng khoán (SEC).

“Trong một thời gian dài, các nhà 
đầu tư đã không được cung cấp thông 
tin chính xác và kịp thời từ các công 
ty Trung Quốc đã đăng ký trên các sàn 
giao dịch của Hoa Kỳ,” ông Kennedy 
nhận định.

“Bây giờ là lúc để lưỡng viện Quốc hội 
bảo đảm rằng các công ty thuộc sở hữu 
của Trung Cộng phải được ban kiểm 
toán Hoa Kỳ giám sát sổ sách báo cáo, 
nhằm  ngăn chặn họ tiếp tục lừa đảo các 
nhà đầu tư Hoa Kỳ.”

An Nam biên dịch

Bộ trưởng Tài chính Anh thời bấy giờ, ông Philip Hammond 
(giữa), và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hu Chunhua (ở giữa 
bên phải), hoan nghênh việc ra mắt một liên kết chứng 
khoán giữa các sàn giao dịch Thượng Hải và Luân Đôn, tại 
Luân Đôn vào ngày 17/6/2019.

HENRY NICHOLLS/AFP VIA GETTY IMAGES
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Con người muốn thành 
tài cần phải tôi luyện 
rèn giũa trong gian khổ, 
phải kiên trì nhẫn nại để 

trở nên bản lĩnh kiên cường.
Ngày xưa, trong một ngôi thành 

cổ, người dân tôn kính Phật Pháp 
đã cùng nhau xây một ngôi chùa 
rất lớn. Ngôi chùa trang nghiêm, 
cổ kính, thanh tịnh, chỉ thiếu một 
bức tượng Phật để người dân dâng 
hương bái lạy, cầu nguyện tu tâm. 
Người dân trong thành muốn biểu 
đạt sự kính ngưỡng của mình nên 
đã mời một nhà điêu khắc nổi tiếng 
về tạc tượng.

Nhà điêu khắc cảm nhận được 
sự chân thành của dân chúng bèn 
tự mình lên núi cao chọn đá. Công 
sức khó nhọc bỏ ra không phụ 
lòng người, cuối cùng ông cũng 
tìm được một tảng đá lớn. Tảng đá 
quá lớn nên ông đành phải xẻ làm 
hai nửa. 

Nhà điêu khắc chọn lấy một 
nửa, cầm đục lên và bắt đầu công 

việc. Trong quá trình chạm khắc, 
nửa tảng đá này không thể nhẫn 
nại nổi. Nó nói với nhà điêu khắc: 
“Đau quá, ông có thể nhẹ tay một 
chút được không? Tôi quanh năm 
dầm mưa dãi nắng trên núi cao, 
trước nay chưa hề đau đớn như 
thế này. Ông chạm trổ từng nhát 
từng nhát một, thực sự có thể 
khiến tôi trở thành một pho tượng 
Phật sao?”

Nhà điêu khắc nói: “Nhẫn nại là 
cả một quá trình, chỉ cần có nhận 
thức kiên định, tận cùng của đau 
khổ chính là sự đổi mới. Nếu nhà 
ngươi tin ta thì hãy tiếp tục nhẫn 
nại.” Tảng đá nghĩ hồi lâu, rồi nói 
với nhà điêu khắc: “Tôi nghe ông. 
Nhưng khi nào ông mới tạc xong?” 
Nhà điêu khắc bỏ cái đục trong tay 
xuống, nói với tảng đá: “Ta mới chỉ 
bắt đầu công việc. Nhà ngươi còn 
phải nhẫn nại vô số ngày nữa. Sau 
khi tạc xong nếu mọi người chưa 
vừa ý, còn phải sửa thêm. Nhưng 
nếu mọi người vừa ý, ngươi sẽ trở 
thành một pho tượng Phật”.

Tảng đá trầm mặc hồi lâu. Nó 

vừa muốn được tự hào trở thành 
một pho tượng Phật mà người 
người bái lạy, vừa thấy khó có 
thể chịu đựng được nỗi đau cùng 
cực bị chạm trổ này. Sau vài tiếng 
đồng hồ, nó không chịu nổi và la 
lên: “Đau chết tôi mất, đau chết 
tôi mất. Ông hãy dừng tay, đừng 
dùng cái đục chạm trổ tôi nữa. Tôi 
thực sự chịu không nổi sự đau đớn 
này.” Nhà điêu khắc ngưng chạm 
trổ, chỉ đơn giản xẻ nó thành một 
phiến đá hình vuông, để sau này 
chêm dưới miếu đường. Sau đó 
ông lấy nửa tảng đá còn lại để 
bắt đầu công việc.

Sau một hồi dao 
mài búa gõ, nhà điêu 
khắc tò mò hỏi tảng 
đá: “Nhà ngươi có 
thấy đau đớn khôn 
cùng không?” Tảng 
đá được lựa chọn lần 
này đáp: “Tôi và tảng đá 
lúc trước vốn từng là một, 
cảm giác đau đớn khôn cùng cũng 
giống nhau. Nhưng tôi không thể 
dễ dàng bỏ cuộc.” Nhà điêu khắc 
hỏi: “Sao nhà ngươi không yêu 
cầu ta nhẹ tay một chút khi chạm 
khắc?” Tảng đá đáp: “Nếu tôi yêu 
cầu ông nhẹ tay một chút, pho 
tượng Phật sẽ có những chỗ không 
thể chạm khắc tinh tế, sẽ bị chạm 
khắc lại từ đầu. Chi bằng ông làm 
đến nơi đến chốn, không phải lãng 
phí thời gian của mọi người.” Nhà 
điêu khắc nghe xong thầm khen 
ngợi tính cách kiên định của tảng 
đá thứ hai, bèn vui vẻ bắt tay vào 
công việc. Trải qua nhiều ngày 
nhẫn nại, một pho tượng tuyệt 

đẹp cuối cùng cũng được chạm trổ 
thành công.

Không lâu sau, pho tượng Phật 
tôn nghiêm sừng sững được dựng 
lên trong ngôi chùa. Những vị sư 
đức độ nhất được mời đến để tụng 
kinh khai quang tượng Phật. Sau 
đó, người dân trong thành đều 
cung kính dâng hương, bái lạy. 
Ngày càng nhiều người phương 
xa tìm đến chùa, dòng người liên 
tục không ngớt. Một hôm, tảng đá 
bị chêm dưới miếu đường nói với 
bức tượng : “Sao ngươi lại được ở 

trên cao, được mọi người bái 
lạy? Còn ta hàng ngày 

phải bị ngàn người 
giẫm đạp, giẫm lên 
thân ta mà bái lạy 
ngươi?” Pho tượng 
Phật, trải qua những 

nghi thức thành kính 
trang nghiêm nhất, 

sinh mệnh bên trong đó 
đã sớm không còn chỉ là 

sinh mệnh bên trong tảng đá ngày 
nào, mỉm cười từ bi đáp: “Tạo một 
phiến đá rất đơn giản, còn tượng 
Phật phải trải qua vô số lần chạm 
khắc. Sứ mệnh của tượng Phật là 
chuyển tải sự từ bi của Đức Phật, 
chuyển tải ước nguyện giải thoát 
của chúng sinh.”

Trong cuộc sống, sự nhẫn nại 
và ham muốn sẽ mang đến những 
kết quả khác nhau. Nếu như vì ngại 
khó sợ khổ mà sớm bỏ cuộc, thì sẽ 
không bao giờ đạt tới được kết quả 
hoàn mỹ nhất. Không gọt giũa thì 
không thành báu vật, chỉ có dùng 
nghị lực kiên cường mà trải qua 
rèn giũa mới có thể thành công.

Tâm
NHẪN NẠI

Không 
gọt giũa thì 

không thành báu vật, 
chỉ có dùng nghị lực 

kiên cường mà trải qua 
rèn giũa mới có thể 

thành công.

SHUTTERSTOCK

JOSEPH PEARCE

Cuộc thảm sát tàn khốc đã giết chết 1.5 
triệu người Armenia ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 
1915 đến 1917 thuộc Đế quốc Ottoman. 
Tiến sĩ Nash-Marshall đã vạch trần sự 
phủ nhận của Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc diệt 
chủng và chỉ ra tác động vô nhân tính của 
chủ nghĩa đương thời. Họ phải chịu trách 
nhiệm cho việc tàn sát cả một dân tộc.

Che giấu về thất bại tại Caucasus 
bằng cách đổ lỗi cho người 
Armenia
Người Armenia theo đạo Cơ đốc. Ngoài 
những khác biệt về sắc tộc và tôn giáo 
cuộc diệt chủng còn xuất phát từ sự thất 
vọng vì thất bại quân sự của người Thổ 
Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống người 
Nga trên dãy núi Kavkaz. Trong cuộc 
chiến 5 ngày, kết thúc ngày 3/1/1915, 
người Nga đã đánh bại cuộc tấn công 
của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 95,000 quân Thổ 
đi chiến đấu, chỉ còn 18,000 người trở 
về - khoảng 50,000 người bị chết cóng. 
Trong lực lượng của quân đội Thổ Nhĩ 
Kỳ lúc đó đã lan truyền tin đồn rằng các 
binh sĩ người Armenia trong quân đội đã 

bỏ chạy về phía người Nga.
Dưới sự quản chế của các luật lệ cai trị 

áp đặt bởi Tổng trấn Pasha, ông ta đã chọn 
cách đổ lỗi cho người Armenia về thất bại 
tại Caucasus để tránh khỏi sự kết tội. 

Cuối tháng 2/1915, người Thổ Nhĩ 
Kỳ bãi nhiệm các quan chức người Ar-
menia. Họ chuyển các binh sĩ người Ar-
menia khỏi các đơn vị chiến đấu, đưa 
họ vào các binh đoàn lao công. Họ bỏ tù 
các sĩ quan quân sự Armeni, và họ ra sắc 
lệnh người Armenia không được phép 
mang vũ khí. Người Thổ bắt đầu cuộc 
truy tìm các vũ khí cất giấu bí mật trong 
cộng đồng Armenia. Tại Constantinople, 
chính quyền bắt giữ những người Arme-
nia quan trọng, các nhà văn, nhà giáo, 
luật sư và giết chết họ.

Trong thời gian ngưng chiến tại bán 
đảo Gallipoli, Enver bắt đầu chương trình 
xua đuổi người Armenia ra khỏi quê 
hương họ. Trong quá trình cưỡng bức 
người Armenia dời đi, nhiều người đã 
phản kháng, nhưng không thành công và 
đã bị giết chết. Nhiều người đã bỏ chạy, 
một số trốn vào sa mạc khô cằn nơi họ 
bị tấn công bởi người Kurd Hồi giáo vốn 
cũng ghét người Armenia. Một số kết thúc 

cuộc đời trong các trại tập trung ở sa mạc, 
nơi họ bị bỏ đói đến chết.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với 
chúng tôi, tiến sĩ Nash-Marshall chủ tịch 
hội triết học Đại học Manhattanville tại 
New York là tác giả cuốn “The Sins of the 
Fathers” - một cuốn sách viết về cuộc diệt 
chủng người Armenia, bà cũng là dịch giả 
của cuốn tiểu thuyết “Silent Angel” của 

Antonia Arslan đã nói rằng: ‘‘Cuộc diệt 
chủng người Armenia là cuộc diệt chủng 
đầu tiên của thế kỷ 20. Đế chế Ottoman 
đã lợi dụng Thế chiến I để tiến hành một 
cuộc tàn sát toàn diện người Armenia. 
Một triệu rưỡi trong số họ đã bị tàn sát 
theo những cách khủng khiếp nhất mà 
con người ta có thể tưởng tượng.”

Sự thật về cuộc diệt chủng người Armenia
và mối liên hệ với con người ngày nay

BBC

Chân dung Jane Austen, 1873, từ Phòng trưng bày 
Chân dung của Perry–Castañeda Library thuộc Đại 
học Texas ở Austin.

Bức vẽ Elizabeth và Darcy, từ "Pride and Prejudice" . 
Minh họa bởi Hugh Thomson, năm 1894 ở Luân Đôn.

Hai nhân vật chính Fitzwilliam Darcy (Colin Firth) và Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle) trong bộ phim “Pride and Prejudice" của BBC năm 1995.

Xem tiếp trang sau

PUBLIC DOMAIN

PUBLIC DOMAIN

MADALINA HUBERT

“Kiêu hãnh và Định kiến” 
của Jane Austen (Pride 
and Prejudice) là một 
tác phẩm không chỉ có 

giá trị văn học mà còn là lời nhắc nhở 
rằng, chúng ta sẽ hạnh phúc thực sự  
trong tình yêu và hôn nhân khi chúng 
ta tự thay đổi bản thân mình, biết tôn 
trọng và có đánh giá tích cực về nhau.

Giá trị của khiêm nhường  
Mối quan hệ sẽ trở nên tồi tệ khi cả 
hai đều ôm giữ cái tôi của mình. Cuộc 
tranh luận sẽ không có hồi kết khi một 
trong hai bên không thể nhẫn nhịn 
nhau. Trong tình yêu và hôn nhân 
cũng như vậy. Nó không phải là phép 
tính một cộng một để bằng hai, mà 
phải là một nửa cộng một nửa để bằng 
một. Có nghĩa cả hai bên đều phải vứt 
bỏ đi một nửa cái tôi của mình để phù 
hợp với nửa còn lại, để có thể trở thành 
một sự hoàn chỉnh cho hai mảnh ghép 
độc lập riêng biệt.

Các nhân vật chính trong “Kiêu 
hãnh và Định kiến” cũng đều phải 
trải qua đau khổ vì những thất bại của 
mình nhưng họ đã vượt qua và cuối 
cùng họ có được hạnh phúc bên nhau. 
Darcy anh chàng đẹp trai và vô cùng 
giàu có. Anh mang trong mình sự tự 
tin và niềm kiêu hãnh. Chàng trai trẻ 
đã vô tình lăng mạ Elizabeth khi họ 
gặp nhau lần đầu. Lòng kiêu hãnh bị 
tổn thương, Elizabeth trở nên thành 
kiến mạnh mẽ   đối với Darcy. Cô ôm giữ 
định kiến về Darcy. Cả hai đều ôm giữ 
trong mình những định kiến không 
thể vứt bỏ để rồi họ lỡ nhịp yêu thương. 
Cái giá phải trả là họ phải mất rất nhiều 
nỗ lực và đau khổ để tháo gỡ những nút 
thắt của kiêu hãnh và định kiến. 

Gốc rễ của mọi mâu thuẫn đều nằm 
ở việc chúng ta không thể thừa nhận 
đối phương. Sự tự tin thái quá hay thái 
độ thiếu tôn trọng đã đủ làm hỏng đi 
những điều tốt đẹp có thể có trong 
tương lai. Học cách khiêm nhường và 
tôn trọng là bài học đầu tiên để xây dựng 
một mối quan hệ tốt đẹp và gìn giữ hòa 
khí trong bất kỳ giao tiếp xã hội nào. 

Đi tìm giá trị
thực sự của
hạnh phúc 
trong tình yêu 
và hôn nhân

Dám nhìn thẳng vào bản thân 
và tự thay đổi chính mình
Trong “Kiêu hãnh và Định kiến”, 
Austen thể hiện một con mắt sắc sảo 
khi phơi bày các thói hư tật xấu trong 
bản chất con người, nhưng bà cũng tin 
vào khả năng tự thay đổi chính mình 
của họ.

Hai nhân vật chính Elizabeth 
Bennet và Fitzwilliam Darcy đều có 
những thói xấu. Họ mắc sai lầm và bị 
mù quáng bởi niềm kiêu hãnh và định 
kiến   khi tiếp xúc với nhau. Kết quả là 
họ làm tổn thương nhau và gần như bỏ 
lỡ cơ hội tìm thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên, về cơ bản họ là những 
người tốt. Họ có thể nhìn vào chính 
bản thân mình tìm ra lỗi lầm và cải 
thiện tính cách của mình. Với trái tim 
khiêm nhường, họ buông bỏ niềm kiêu 
hãnh và định kiến, bắt đầu đối xử với 
nhau bằng sự tôn trọng và đánh giá cao 
lẫn nhau.

Chúng ta thấy điều này khi Darcy 
bày tỏ lòng biết ơn đối với Elizabeth 
vì đã giúp anh nhận ra sự ích kỷ của 
mình. Anh nói với cô, “Tôi được dạy 
về những điều đúng đắn khi còn nhỏ, 
nhưng tôi không được dạy cách điều 
chỉnh tính khí của mình. Tôi đã được 
học những nguyên tắc tốt đẹp nhưng 
lại bỏ qua chúng để rồi bị dẫn dắt bởi 
sự tự tin thái quá để trở thành tự phụ. 
Nhờ có em mà tôi đã học được cách 
khiêm tốn”.

Elizabeth cũng sẵn sàng thừa 
nhận lỗi lầm của mình. Một khi biết 
được những thành kiến đã làm cô 
mù quáng trước bản chất tính cách 
tốt đẹp thực sự của Darcy, cô đã đối 
mặt với những thiếu sót của mình 
một cách trung thực: “Chính sự 
kiêu hãnh đã lấy mất đi tình yêu của 
em... Cho đến lúc này, em chưa bao 
giờ hiểu rõ bản thân mình”. Sau khi 
nhận ra điều này, cô xem xét lại quan 
điểm   của mình về Darcy và đã đánh 
giá anh cao hơn.

Học cách cư xử và kiềm chế 
bản thân
“Kiêu hãnh và Định kiến” cuốn hút 
nhiều người bởi nó tái hiện lên lối sống 
văn minh và cách cư xử lịch thiệp của 
xã hội ở thế kỷ 19. Người đàn ông đứng 
lên, thể hiện sự tôn trọng đối với phụ nữ 
khi họ bước vào, khiêu vũ với thái độ tôn 
trọng. Mọi người đều coi trọng đạo đức. 

Điều quan trọng hơn cả đó là mỗi 
con người đều tự kiểm soát được mình, 
kiềm chế được hành vi bản thân. Ví dụ 
cảnh cầu hôn đầu tiên của Darcy dành 
cho Elizabeth. Tin rằng cô sẽ chấp 
nhận anh, anh đã sốc khi bị cô từ chối 
một cách thẳng thắn. Trong cảnh này, 
Austen đã nhấn mạnh rằng mặc dù tức 
giận nhưng anh vẫn có thể kiểm soát 
cảm xúc của mình.

“Kiêu hãnh và Định kiến” đã để lại 
bài học về vứt bỏ kiêu hãnh và định 
kiến trong tình yêu và hôn nhân. 
Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta khiêm 
nhường, tôn trọng và dành tình yêu 
chân thành cho nhau. Cuối cùng cả gia 
đình đều có thể có được niềm vui và 
hạnh phúc từ mối quan hệ của họ.

Tác phẩm còn là một lời nhắc nhở 
rằng hạnh phúc thực sự nằm ở sự thay 
đổi chính mình. Cần đặt con mắt vào 
chính bản thân mình để tìm ra những 
sai sót của bản thân và sửa đổi nó. 
Chúng ta cần học cách tôn trọng và 
nhìn vào những điểm tốt của nhau mà 
trở nên bao dung hơn với những sai lầm 
nhỏ, từ đó chúng ta sẽ biết cách nhìn 
nhận và đánh giá tích cực về nhau.

“Kiêu hãnh và Định kiến” đã được 
khán giả và các nhà phê bình yêu thích 
ngay từ lần xuất bản đầu tiên năm 1813 
tại Anh. Cuốn sách đã sớm được dịch 
sang tiếng Pháp, sau đó được dịch sang 
các ngôn ngữ khác. Ngày nay, nó là 
một trong những cuốn sách nổi tiếng 
nhất thế giới với nhân vật Darcy và 
Elizabeth Bennet, đã trở thành cuốn 
sách kinh điển được yêu thích trong 
nền văn học của chúng ta.

Hạnh phúc sẽ đến 
khi chúng ta khiêm 
nhường, tôn trọng và 
dành tình yêu chân 
thành cho nhau. 

Lễ tưởng niệm 
các nạn nhân 
người Armenia 
trong nạn diệt 
chủng năm 1915 
đươc tổ chức 
tại  Istanbul vào 
ngày 24/4/2018. 
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Những người đàn ông bị tách khỏi gia 
đình. Họ thường bị giết tại chỗ. Những 
người phụ nữ và trẻ em bị buộc phải 
đi bộ di chuyển vào sa mạc Syria. Đủ 
loại chuyện kinh dị xảy ra trên đường 
đi của họ. Hầu hết họ chết vì khát, đói 
và mệt.

Sự kiện về cuộc diệt chủng được ghi 
chép rất đầy đủ. Quân Đồng minh đã 
đặt ra thuật ngữ “Tội ác chống lại loài 
người” khi họ kêu gọi người Thổ Nhĩ 

Kỳ ngừng giết người Armenia. Giáo 
hoàng Benedict XV, trong bức thư của 
mình gửi cho Quốc vương, đã gọi đây 
là việc “khiến cho người Armenia gần 
như tuyệt chủng”. Đó là một phần của 
một hoạt động mà đại sứ Hoa Kỳ lúc bấy 
giờ, Henry Morgenthau, gọi là “sự minh 
oan cho Tiểu Á”.

Cuộc thảm sát này được công nhận 
một cách rộng rãi là một trong những 
vụ diệt chủng có hệ thống và hiện đại 
đầu tiên về quy mô và về số lượng người 
chết, là bằng chứng về một kế hoạch có 
tổ chức và có hệ thống để hủy diệt người 
Armenia. Sự kiện này là vụ diệt chủng 
được nghiên cứu nhiều thứ hai sau vụ 
Holocaust của Đức Quốc xã. Đã có 22 
quốc gia chính thức công nhận đây là 
một vụ diệt chủng. Đến nay, chính phủ 
Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ luôn bác bỏ khi bị 
cáo buộc về tội ác diệt chủng.

Mối liên hệ giữa cuộc diệt 
chủng người Armenia và cuộc 
sống con người ngày nay
Chủ nghĩa hiện thực với tư duy triết học 
hiện đại cùng với sự im lặng đáng sợ của 
cộng đồng là nguyên nhân sâu xa khởi 
nguồn cho cuộc đàn áp tôn giáo tàn 
khốc này. Tiến sĩ Nash-Marshall nói: 

‘‘Điều này không lạ đối với một 
người Công giáo. Giáo hoàng Leo XIII 
đã chống lại chủ nghĩa hiện đại. Ông 
cũng cố gắng bảo vệ người Armenia 
trong các vụ thảm sát trước đó (1894-
1896) được thực hiện bởi Quốc vương 
Abdul Hamid.  

Đầu tiên, nó được khẳng định dựa 
trên tư tưởng phương Tây hiện đại: 
Tất cả các thủ phạm đều đọc và nghiên 
cứu cẩn thận các nhà triết học châu 
Âu thế kỷ 19.

Thứ hai, nó cho thấy cái giá của sự 
giả dối trong nền chính trị đương thời. 
Cuộc diệt chủng đã không xảy ra trong 
một đêm. Nó đã xảy ra sau gần 30 năm 
đàm phán trong đó các cường quốc 
châu Âu kêu gọi cải cách ở các tỉnh 
Armenia, ký đủ loại hiệp ước với Quốc 
vương, nhưng vẫn để người Armenia 
bị tàn sát. Giáo hoàng Leo XIII đã can 
thiệp, cố gắng làm trung gian giữa các 
cường quốc châu Âu và đàm phán với 
các vị vua vì ông nhận thức rõ về hoàn 
cảnh của người Armenia và sức mạnh 
của hành động giả dối.

Thứ ba, cuộc diệt chủng người Ar-
menia nêu rõ lịch sử vốn có trong triết 
học hiện đại. Mặc dù việc giết người 
Armenia hầu như đã kết thúc vào năm 
1923, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay 
vẫn đang ra sức đưa người Armenia ra 
khỏi lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Thứ tư, cuộc diệt chủng người Ar-
menia cho thấy rõ cái xã hội được xây 
dựng theo triết học hiện đại. Người Ar-
menia đã bị giết để kiến tạo một “Thổ 
Nhĩ Kỳ mới” được xây dựng theo con 
đường triết học Pháp và Đức. [Trong 
cuốn “Sins of the Fathers”, tiến sĩ 
Nash-Marshall đã chỉ ra giới trí thức 
của “Thổ Nhĩ Kỳ mới” đã được truyền 
cảm hứng từ Karl Marx, Georg Wil-
helm Friedrich Hegel và cả nhà triết 

học người Pháp Auguste Comte.]
Thứ năm, Diệt chủng Armenia là để 

chống lại Kitô giáo.
Do đó, cuộc diệt chủng người Ar-

menia là một tấm gương để chúng ta 
hiểu những vấn đề đang phải đối mặt 
ngày nay. Cuộc diệt chủng người Ar-
menia cho ta thấy điều gì sẽ xảy ra nếu 
chúng ta không chú ý đến các dấu hiệu 
báo trước’’

Khi con người đối diện với dịch 
bệnh, ranh giới của sự sống và cái chết 
trở lên mong manh thì đức tin lại là sợi 
dây quan trọng trong xã hội này. Tiến 
sĩ Nash-Marshall nói: ‘‘Chúng ta đang 
sống trong thời kỳ khó khăn và có nguy 
cơ quên đi những gì thực sự quan trọng 
trong cuộc sống của mình. Chúng ta bị 
phân tâm bởi các sự kiện, bởi những 
cảm xúc bạo lực, bởi sự bất ổn. Chúng 
ta cũng luôn bị cám dỗ để nghĩ rằng 
chúng ta chỉ có một mình. Điều này đặc 
biệt đúng với chúng ta bây giờ, không 
chỉ vì COVID-19, mà bởi vì những mối 
liên kết ràng buộc xã hội của chúng ta 
dường như  đã bị nới lỏng: gia đình, 
giáo xứ, cộng đồng’’.

 “Silent Angel” nhắc nhở chúng ta 
một điều quan trọng: Sự thật sẽ cứu 
chúng ta. Nó nhắc chúng ta rằng sự thật 
không phải là một niềm tin trừu tượng, 
mà là một cá nhân thực sự. Nó nhắc 
nhở chúng ta rằng cá nhân đó không 
cứu chúng ta một cách tập thể. Người 
đó cứu mỗi người trong chúng ta và cho 
chúng ta thấy thông điệp, vẻ đẹp, niềm 
tin, hy vọng và sức mạnh’’.

ERIC BESS 

Hòa Bình được Batoni mô tả với 
hình tượng nữ tính, mềm mại 
và duyên dáng; Chiến Tranh 
thì nam tính, mạnh mẽ và 

khốc liệt. Trong đó, cuộc đối thoại không 
lời của hai nhân vật là điều thú vị nhất.

Tác phẩm của họa sỹ người Ý sống 
vào thế kỷ 18, Pompeo Batoni, đã diễn tả 
một cách sâu sắc mối quan hệ giữa hòa 
bình và chiến tranh, kiến thức mà con 
người hiện nay cần phải biết. 

Chiến Tranh đang mặc một bộ giáp 
như thể đã sẵn sàng đi vào cuộc chiến. 
Bộ giáp với phục sức hình rồng, cừu đực, 
và sư tử, gợi lên hình ảnh Chimera, một 
sinh vật trong thần thoại tượng trưng 
cho sự bất hạnh.

Anh trang bị đầy đủ vũ khí, một thanh 
kiếm đã tuốt khỏi vỏ và tấm khiên. Phông 
nền tối bao quanh nhân vật chính như 
báo hiệu sự tàn phá đang gần kề. 

Hòa Bình trong vẻ mềm mại duyên 
dáng của một thiếu nữ, tương phản với 
vẻ ngoài cứng rắn của Chiến Tranh. Cô 
thư thái và bình tĩnh đối mặt với sự dữ 
dội trong ánh mắt của anh bằng tình 
yêu của chính mình. Cô khẽ đặt tay lên 
thanh kiếm, một cú chạm nhẹ và dịu 
dàng, nhưng đủ sức nặng để đẩy cánh 
tay Chiến Tranh lui trở lại. Cô tặng anh 
một nhành ô liu, một biểu tượng cho 
hòa bình. Chiến Tranh bị sao nhãng bởi 
Hòa Bình: Anh chợt quên đi mâu thuẫn 
trong bản năng, và bảo vệ cô bằng tấm 
khiên của mình.

Tất cả điều này có ý nghĩa gì? “Lịch 
sử lặp lại chính nó”, hòa bình và chiến 
tranh dường như xảy ra theo một chu 
kỳ xoay vần bất tận. Là con người, tất cả 
chúng ta đều mong muốn hòa bình, để 
tận hưởng cuộc sống. 

Chúng ta có thiên hướng quý trọng 
mạng sống, của chính mình và của tất cả 
mọi người. Chúng ta trân quý và mong 
muốn hòa bình.

Tuy nhiên, mâu thuẫn luôn tìm mọi 
cách ngoi lên khi hòa bình không hoàn 
thành nhiệm vụ làm nó phân tâm. Hòa 
bình ru ngủ chính mình dưới vỏ bọc 
của sự tự mãn. Nghĩa là chúng ta có thể 
là nạn nhân của sự thoải mái trong thời 

bình sung túc; rồi dần dần tự đẩy mình 
vào một trò chơi mang tên đổ lỗi và tiêu 
cực vốn thường dẫn đến bạo lực. Sau đó, 
chúng ta nhận thấy rằng xung đột bắt 
đầu xuất hiện ở những nơi mà hình như 
không tồn tại mâu thuẫn.

Chiến tranh và mâu thuẫn giống như 
rễ cây, cần sự đề kháng của đất để phát 
triển mạnh mẽ và hướng về phía mặt 
trời. Đây dường như là điều ắt có của 
lịch sử: Mâu thuẫn xuất hiện để đưa con 
người tiến lên phía trước bằng thỏa hiệp 
và giải pháp. Nhưng mâu thuẫn sẽ trở 
nên nguy hiểm khi nó trở thành thông 
lệ,  bởi vì rất hiển nhiên là bất cứ điều 
gì chúng ta thực hành thường xuyên sẽ 
ngày càng trở nên mạnh hơn.

Mâu thuẫn trong thời
Hậu Hiện Đại
Trò chơi đổ lỗi này dường như là một 
đặc điểm phổ biến cho sự tồn tại của 
chúng ta, trong thời kỳ hậu hiện đại. 
Thật không may, chúng khiến chúng ta 
né tránh trách nhiệm về những thiếu 
sót của mình, dù tại góc độ cá nhân hay 
thành viên của một cộng đồng lớn hơn: 
Nó làm giảm sự phát triển của chúng ta 
ở cả hai góc độ. Nó trở nên một trò chơi 
nguy hiểm khi hòa bình không hiện 
diện để cân bằng bản chất xung đột của 
chiến tranh.

Trong lịch sử hiện đại, xung đột và 
tiêu cực đã và đang được biện minh 
như một phương tiện cho hòa bình. 
Với kỳ vọng đề cao tự do cá nhân, các 
hình thức xã hội truyền thống liên tục 
bị vùi dập, phê phán và chỉ trích. Dù 
sao đi nữa, đây là một loại thực hành 
rèn luyện khả năng phân định ranh 
giới. Các tín đồ sùng bái mâu thuẫn bị 
buộc chặt bởi một chuỗi những tiêu 
cực. Họ coi đây là phương tiện để đến 
hoà bình, nhưng lại không được chỉ 
dẫn đầy đủ rõ ràng. Nói cách khác, sự 
tồn tại của chúng ta trong thời hậu hiện 
đại khuyến khích sử dụng xung đột như 
một phương tiện để khám phá cái tôi cá 
nhân, mà không bao giờ đưa ra lời giải 
thích về việc xung đột này sẽ dẫn đến 
hòa bình như thế nào.

Bản chất của Hòa Bình dưới nét vẽ 
của Batoni thật khác biệt: Hòa Bình 

không bị lay chuyển bởi sự xung đột 
trong Chiến Tranh. Hòa Bình không 
phải là phản động. Hòa Bình gặp Chiến 
Tranh với bản chất của cô: hòa nhã và 
duyên dáng, hướng tới sự hòa giải và 
giải quyết. Gặp gỡ Chiến Tranh bằng 
xung đột và tiêu cực thì chẳng giải 
quyết được gì. Thay vào đó, cô tặng anh 
một món quà đầy ý nghĩa, nhánh ô liu, 
một biểu tượng của hòa bình, và đó là 
một món quà của chính cô. Cô không 
đổ lỗi cho Chiến Tranh bởi bóng tối bao 
quanh họ, hay với thực tế là anh ta đã 
sẵn sàng vào trận chiến với tấm khiên 
và kiếm trên tay. Thay vào đó, cô chia 
sẻ với anh con người thực của cô một 
cách thành ý. Không cách nào cưỡng 
lại, Chiến Tranh bị phân tâm khỏi mục 
tiêu của mình.

Làm thế nào để giữ hòa khí khi gặp 
mâu thuẫn? Để làm được điều đó, cần 
phải có quyết tâm và thái độ tích cực khi 
đối mặt với tiêu cực và mâu thuẫn; cần 
phải tìm ra những điểm chung để bắt 
đầu thương thuyết tìm phương án giải 
quyết; cần phải có thiện chí khi trình 
bày quan điểm của mình và lắng nghe 

quan điểm của người khác; cần phải có 
tôn trọng, tình yêu, và sự hài hòa như 
đang đối xử với chính mình. Những 
người luôn giữ tích cực và hòa bình khi 
đối mặt với tiêu cực và mâu thuẫn có thể 
sẽ thấy rằng, những người đã từng tiêu 
cực đối với họ giờ đây đang che chở họ 
khỏi những những hiểm nguy.

Nghệ thuật có một khả năng phi thường 
là cho ta thấy những gì ta không thể thấy, 
nên ta có thể thốt lên rằng: “Điều này có ý 
nghĩa gì đối với tôi và đối với tất cả những 
ai nhìn thấy nó?”, hoặc “Nó ảnh hưởng 
thế nào đến quá khứ và tương lai?”, hoặc 
“Nó nói lên điều gì về trải nghiệm của con 
người?” Đây là một số câu hỏi tôi sẽ khám 
phá trong loạt bài “Hướng vào nội tâm” 
(Reaching Within): Nghệ thuật truyền 
thống mang đến gì cho trái tim.

Eric Bess là một nghệ sĩ trường phái đại 
diện thực hành. Ông hiện đang học tiến 
sĩ tại Viện Nghiên Cứu Tiến Sĩ Về Nghệ 
Thuật Thị Giác (IDSVA).

Hàn Mặc biên dịch

Tác phẩm ‘Hòa Bình và Chiến 
Tranh’ của Pompeo Batoni:

Một thông điệp 
vượt thời gian SHUTTERSTOCK

NGỌC TRÚC

Trong vấn đề giáo dục con 
cái, nhiều người chỉ chú 
trọng “phát triển trí tuệ”, 
“thành danh thành tài, 

có chỗ đứng trong xã hội”… mà ít 
khi chú trọng tu dưỡng nhân cách 
toàn diện cho con.

1. Nuôi dưỡng tâm thái hài 
hước, lạc quan của trẻ em
Dù trong học tập hay cuộc sống, 
sức lực của trẻ em cũng có hạn, các 
cháu không thể tập trung làm quá 
nhiều việc. 

Có những trẻ em không đủ 
kiên cường lạc quan, khi gặp phải 
những điều phiền phức trong 
học hành, sẽ rất dễ căng thẳng, lo 

lắng.  Điều đó sẽ tiêu phí rất nhiều 
sức lực của trẻ em, khiến các em 
mất tập trung để làm việc chính. 
Chẳng hạn như, có những trẻ em 
thi không tốt thì sẽ nhốt mình 
trong phòng, buồn bã, 
không muốn học, không 
nói chuyện hay ăn cơm, 
thậm chí trạng thái này 
sẽ kéo dài vài ngày.

Việc nuôi dưỡng 
những cảm xúc lạc quan, 
tích cực sẽ khiến trẻ em 
học được cách thản nhiên 
đối diện mới những điều trắc 
trở trong học tập và cuộc sống, đây 
là bước trưởng thành đầu tiên.

Có một cách khá hay để tạo cho 
trẻ em cảm xúc lạc quan đó là nuôi 
dưỡng sự hài hước của các cháu, 
dùng không khí trò chuyện nhẹ 
nhàng để giảm áp lực, tăng thêm 
sự khích lệ. Ví dụ như khi con thi 
toán không tốt, bố có thể kéo con 
lại, cười nói: “Con trai này, khả 
năng toán học của con chắc là di 
truyền từ bố rồi! Hồi đó bố cũng thi 
rớt. Nhưng mà bố của con cũng 
đáng nể lắm đấy. Sau này, bố từ từ 
học giỏi lên, bố sẽ cho con biết bố 
đã làm cách gì nhé…”

2. Dạy con lòng biết ơn và 
bao dung
Những trẻ em không biết “cảm ơn” 
vĩnh viễn sẽ không trưởng thành 
được, bởi vì trong lòng chúng 
không có trách nhiệm, thiếu động 
lực kiên trì để làm bất cứ việc gì.

Khi trẻ em dần lớn lên, điều có 
thể khích lệ các em tiếp tục học tập, 
làm việc dù gặp nhiều khó khăn 

Nếu 
lời nói và 

hành động của trẻ 
luôn tôn trọng người 
khác khi giao tiếp, thì 
chúng cũng sẽ nhận 
được sự tôn trọng và 

giúp đỡ từ họ.

Tiếp theo từ trang 11

NGHỆ THUẬT
PUBLIC DOMAIN

Tiến sĩ Siobhan Nash-Marshall, tác giả của cuốn sách " Sins of the 
Fathers" (trái) và Antonia Arslan, tác giả của cuốn sách "Silent Angel". 
(Courtesy of the Augustine Institute)

Tác phẩm ‘Hòa Bình và Chiến tranh" của hoạ sĩ người Ý sống vào thế kỷ 18, Pompeo Batoni.

Giúp trẻ em tu 
dưỡng nhân cách 
toàn diện

luôn là tâm niệm “báo đáp bố mẹ”, 
“chịu trách nhiệm với gia đình”. 
Còn những người chẳng quan tâm 
đến người thân bạn bè luôn dễ 
dàng từ bỏ, không có trách nhiệm.

Vậy thì làm thế nào mới có thể 
nuôi dưỡng được lòng biết ơn của 
con trẻ? Cách tốt nhất chính là cho 
con làm việc nhà để trải nghiệm sự 
vất vả của bạn.

Một số nghiên cứu của các cơ 
sở giáo dục cho thấy, những trẻ em 
thường xuyên làm việc nhà từ nhỏ 
sẽ có điểm số khi đi học và mức 
lương khi đi làm cao hơn nhiều so 
với những trẻ không làm việc nhà.

Vì vậy nên hãy giao việc để trẻ 
em biết được thì ra lau nhà 

cũng sẽ đau lưng mỏi gối, 
sau này các em sẽ không 

phàn nàn bạn lau nhà 
làm phiền các em chơi 
game nữa. Hãy để trẻ 
em tự dọn dẹp và sửa 

soạn cặp sách để chúng 
biết rằng không thể làm 

việc qua loa.

3. Xây dựng quan niệm đúng 
đắn về tiền bạc
Trẻ em cần nhận thức việc kiếm 
tiền không dễ dàng ngay từ khi 
còn nhỏ, chẳng những có thể tránh 
được việc chúng tiêu tiền phung 
phí, mà còn học được cách tiết 
kiệm, lên kế hoạch chi tiêu.

Có người nhận xét trẻ em càng 
làm quen và học cách dùng tiền 
sớm, sau này lớn lên sẽ càng kiếm 
được nhiều tiền. Điều này cũng 
không hoàn toàn vô lý.

Nơi phù hợp để các em rèn 
luyện cách sử dụng tiền đúng đắn 
chính là siêu thị. Mỗi lần trước khi 
đi siêu thị mua đồ, hãy cùng con 
lập ra danh sách cần mua khi đến 
siêu thị. Cách này vừa có thể tiết 
kiệm thời gian, vừa giảm rất nhiều 
những “yêu cầu vô lý” của chúng, 
dù sao thì bạn cũng có thể thẳng 
thắn nói với con rằng: “Danh sách 
là do chúng ta cùng nhau viết ra 
đúng chứ? Ban đầu chúng ta không 
định mua món đồ chơi này, hơn 
nữa cũng không mang đủ tiền. Nếu 

con muốn mua, lần sau chúng ta có 
thể viết vào danh sách, nhưng lần 
này thì không được…”

4. Nói chuyện từ tốn, dạy con 
thói quen tốt trong giao tiếp
Ấn tượng đầu tiên của người ta về 
một đứa trẻ có thể là ngoại hình, 
cách ăn mặc. Tuy nhiên điều thật 
sự gây ấn tượng sâu sắc và hứng 
thú thật ra lại là lời nói, cử chỉ của 
đứa trẻ ấy.

Khi gặp bạn mới, nếu trẻ em có 
thể chủ động nói chuyện lịch sự, 
tỏ ra nhiệt tình thì sẽ dễ được đối 
phương tin tưởng, từ đó tạo được 
mối quan hệ tốt.

Nếu lời nói và hành động của trẻ 
em luôn tôn trọng người khác khi 
giao tiếp, thì chúng cũng sẽ nhận 
được sự tôn trọng và giúp đỡ từ họ, 
dù là trong học tập hay cuộc sống 
đều sẽ thuận lợi hơn. Giữ mối quan 
hệ hòa hảo trong tập thể luôn tốt 
hơn là phải đơn độc một mình.

5. Dạy con cách tự bảo vệ 
mình, trân quý cuộc đời
Không có điều gì quan trọng hơn 
sức khỏe và sự an toàn của trẻ em, 
bất cứ tai nạn hoặc bạo lực nào 
cũng có thể khiến một gia đình vốn 
tràn đầy hy vọng tan vỡ. 

Hãy tập cho trẻ những kỹ năng tự 
bảo vệ và ứng phó với những sự việc 
bất ngờ là rất cần thiết. Trong những 
buổi đi chơi picnic hay đi cắm trại, 
hãy giúp các em  lên chương trình, 
chuẩn bị,  tập quan sát, hoặc tự giải 
quyết những công việc trong buổi đi 
chơi đó, cha mẹ chỉ đứng đằng sau 
làm “cố vấn” thôi.

Cha mẹ hãy tỏ thái độ trân quý 
những thành quả mà trẻ em đạt 
được ngay cả những việc nhỏ bé, 
thì các em mới biết trân quý công 
sức của người khác. Trong các dịp 
lễ tết, cho các em đi thăm ông bà, 
cô bác trong nhà, bạn bè của bố mẹ, 
thì các em mới biết trân quý những 
thâm tình. Qua thời gian, những 
tình cảm tốt lành không ngừng 
đâm chồi nảy lộc trong trái tim 
chúng, và sẽ giúp các em có tấm 
lòng trân quý cuộc đời. 

SHUTTERSTOCK
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AN HOÀ

Cổ nhân có câu: “Vàng không 
thuần khiết, người không 
hoàn mỹ”. Ai ai cũng đều có 
nhược điểm riêng, đặc biệt là 

ở phương diện tâm tính. Nhưng những 
người ưu tú, có tu dưỡng, sẽ không khuất 
phục trước những nhược điểm ấy, lại 
càng không chấp nhận thuận theo nó.

Một người nếu có thể tĩnh lặng 
hướng vào nội tâm mà tìm kiếm, thì 
sẽ thấy những điểm còn thiếu sót. Khi 
biết thiếu sót của bản thân mà có thể 
cải thiện sửa đổi, thì người ấy sẽ ngày 
càng nâng cao được tâm tính của mình, 
ngày càng trở nên ưu tú hơn. Dưới đây 
là 6 thử thách mà những người ưu tú 
thường phải vượt qua.

1. Tức giận
Tức giận là cách lấy sai lầm của người 
khác trừng phạt chính mình. Đây là một 
việc không sáng suốt. Người khác phạm 
sai lầm thì nên chỉ bảo để họ nhận ra 
và sửa chữa; phản ứng giận dữ không 
những không giải quyết được vấn đề, mà 
còn khiến sự tình trở nên xấu hơn.

Khi đối mặt với sự nhục mạ từ người 
khác hoặc đứng trước mâu thuẫn, hãy 
bình tĩnh một chút, lùi lại một bước, 
thong dong đối mặt. Đây chính là cách 
đối đãi có lý trí nhất, trí tuệ nhất. Người 
có thể xử sự được như vậy cũng khiến 
tinh thần ngày càng mạnh mẽ và tâm 
hồn ngày càng rộng mở.

2. Phiền não
Con người sở dĩ phiền não phần nhiều 
đều do bản thân mình mà ra. Chúng 
ta thường có thói quen nhớ kỹ những 
chuyện không được như ý nên quên đi 
và bỏ qua những gì nên nhớ. Đó chính là 
nguyên nhân. Hãy học cách thuận theo tự 
nhiên. Quên đi những điều không như ý 
là cách giảm bớt phiền não rất hiệu quả.

Người xưa thường nói: “Người ngốc 
là người đáng yêu!” Sở dĩ người ngốc 

đáng yêu là bởi họ quên mất những sự 
tình không vui, những lời chế giễu, cười 
nhạo của người đời dành cho họ, quên 
những ân oán trong cuộc đời, quên 
công danh lợi lộc, và quên đi cả được 
mất ở đời cùng những toan tính so đo. 
Họ sống trong thế giới của mình vui 
cười không lo nghĩ. Nhưng có nhiều 
người thà khiến mình không vui chứ 
không muốn làm người ngốc. 

Nếu có thể nhớ kỹ việc cần 
nhớ, quên hẳn điều nên 
quên, mỗi ngày lại bắt 
đầu một ngày mới, 
thì cuộc đời sẽ bớt 
rất nhiều ưu tư 
phiền não.

3. Hối hận
Đời người luôn 
có những tiếc 
nuối và ân hận, dù 
lớn dù nhỏ, ai cũng 
không tránh khỏi. 
Khi một người làm việc 
sai trái, hối hận để sửa 
chữa là điều tốt. Nhưng chìm 
đắm trong đó thì lại là một loại chấp 
nhất, thống khổ. Khi sự tình xảy ra rồi, hãy 
học cách thản nhiên đối mặt. Nếu đã tận 
tâm tận sức mà vẫn không được như ý, thì 
học cách thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Một người hiểu biết sẽ không dùng 
những sai lầm cũ để phá hủy cuộc sống 
hiện tại và tương lai của mình. Đời người, 
chỉ cần còn có cơ hội thì còn phải tiến về 
phía trước để sống cuộc đời tốt hơn.

4. Lo lắng quá nhiều
Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng 
tinh thần mệt mỏi. Sống trong đời 

thường, ai ai cũng không tránh khỏi 
việc phải lao tâm giải quyết những rắc 
rối do bản thân mình  gây ra hoặc do 
người khác liên lụy. Có người sẽ chọn 
cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để 
tận hưởng cuộc sống, nhưng có người 
lại dính mắc vào đó, suy nghĩ ngày này 
qua tháng khác khiến tâm mỏi mệt. Hãy 
suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn.

Hãy hiểu rõ rằng vĩnh viễn chỉ có thể 
dựa vào bản thân mình. Cuộc 

sống không thể lúc nào 
cũng thuận buồm xuôi 

gió, vui vẻ cũng là 
sống qua một ngày, 

phiền muộn cũng 
là sống qua một 
ngày, vậy tại sao 
không sống từng 
ngày vui vẻ?

5. Sự cô độc
Đời người có rất 

nhiều thời điểm cô 
độc. Nhưng cô độc có 

đáng sợ hay không lại 
tùy cách suy nghĩ của mỗi 

người. Khi chỉ có một mình, đó 
là cơ hội để chúng ta nhìn rõ bản thân 
mình nhất, là lúc lý trí thanh tỉnh nhất.

Thế giớ i này quá ồn ào hỗn tạp, 
thế nên chỉ khi ở một mình bạn mớ i 
phát hiện ra chính mình một cách 
chân thực nhất. Chỉ khi bạn cảm 
thấy cô độc, thì bạn mớ i có thể nhìn 
vào tầng thứ thâm sâu hơ n trong nội 
tâm mình. Cô độc là phươ ng thuốc 
hay của chúng ta. Biết cách hưở ng 
thụ cô độc sẽ khiến chúng ta trở nên 
vữ ng chãi hơ n, không còn sợ hãi, 
không lo lắng.

6. Tự ti
Tự ti là một loại chướng ngại về tâm 
lý. Tự ti khiến một người trở nên nhát 
gan, mẫn cảm, không tự tin, thậm chí 
có chỗ khiếm khuyết trong tính cách. 
Tuy nhiên, nếu một người không quá 
so sánh, phàn nàn, thì ảnh hưởng của 
tự ti tự nhiên giảm bớt đi. Một người 
luôn cảm thấy tự ti là vì người ấy luôn 
thấy không bằng người khác. Nhưng 
chúng ta cần hiểu rằng, trên thế giới 
này mỗi người đều là một cá nhân 
duy nhất, đều có ưu và khuyết điểm 
riêng, vì vậy không nên xem nhẹ chính 
mình. Một người khác dù tốt đến mấy 
cũng sẽ có chỗ không tốt bằng chúng 
ta. Bởi vậy, để buông bỏ tự ti, cần phải 
có tâm thái lạc quan tích cực để đối 
mặt với hết thảy.

Khi cảm thấy tức giận, hãy nhắc nhở 
bản thân mình đừng lấy sai lầm của 
người khác mà trừng phạt chính mình.

Khi cảm thấy phiền não hãy học cách 
buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của 
mình để dằn vặt chính mình.

Khi cảm thấy hối hận, hãy học cách 
thuận theo tự nhiên, đừng dùng sai lầm 
trong quá khứ để phá hủy cuộc sống hiện 
tại của mình.

Khi cảm thấy sầu lo, hãy học cách 
cổ vũ chính mình, tìm về tự tin, dũng 
cảm đối mặt với những thách thức của 
tương lai.

Khi cảm thấy cô độc, hãy học cách 
hưởng thụ cảm giác chỉ có một mình; 
điều đó khiến nội tâm của bạn mạnh 
mẽ hơn.

Khi cảm thấy tự ti, hãy học cách 
không xem nhẹ mình, bởi vì mỗi chúng 
ta đều khác nhau, ai cũng có điểm mạnh 
của riêng mình.

Để trở thành một người có tu dưỡng, 
phải học cách vượt qua những thử 
thách này. Một khi vượt qua được, 
người ấy sẽ thấy cuộc đời thênh thang 
rộng mở, vui vẻ an nhiên, và trở thành 
một người xuất sắc, có cảnh giới tinh 
thần cao hơn.

THEO REUTEURS 

Khi các y tá người Chile kết 
thúc ca trực dài với nhiệm 
vụ chăm sóc bệnh nhân 

nhiễm virus Trung Cộng, họ 
không còn tâm trí cho những việc 
khác ngoại trừ gia đình và việc ăn 
uống, nghỉ ngơi của bản thân.

Tuy nhiên, nữ y tá Damaris 
Silva thì khác. Hai lần mỗi tuần, 
sau khi kết thúc ca trực vào lúc 
6 giờ chiều, cô gái 26 tuổi này đi 
lấy cây đàn vĩ cầm và quay trở lại 
phòng bệnh.

Cô đi dọc các hành lang của 
bệnh viện El Pino nằm trong 
khu phố nghèo La Pintana ở 
phía nam thủ đô Santiago, và 
chơi những bản nhạc Latin phổ 
biến trong một vài giờ đồng hồ.

Những giai điệu cuốn hút 
từ tiếng đàn của cô đã đem lại 
những khoảnh khắc nhẹ nhàng 
thoải mái cho các bệnh nhân 
đang được điều trị đặc biệt 
trong nhiều tuần lễ, và cả cho 

những đồng nghiệp đang kiệt 
sức sau một ngày dài làm việc.

Reuters dẫn lời của cô Silva 
rằng, “Mỗi khi tôi bước vào 
phòng bệnh, các bệnh nhân đều 
trở nên vui vẻ, trông họ hạnh 
phúc hơn; rồi họ mỉm cười và vỗ 
tay khi nghe tôi chơi đàn.”

Cô chia sẻ rằng mục đích 
của cô là “trao tặng một chút 
tình yêu, niềm tin, và hy vọng 
bằng tiếng đàn vĩ cầm của tôi. 
Khi ấy, tôi đều kéo đàn bằng cả 
trái tim mình.”

Sáng kiến của cô Silva là một 
trong các ý tưởng mong ước vực 
dậy tinh thần của các bệnh nhân 
cũng như các nhân viên y tế làm 
việc tại các phòng cấp cứu và 
chăm sóc đặc biệt, nơi hiện đang 
hoạt động đến mức gần như bão 
hòa vì đại dịch.

Những sáng kiến khác cũng 
được thực hiện như việc những 
người ta viết thư động viên các 
bệnh nhân, các nhóm nhân 
viên y tế hát chúc mừng sinh 

nhật, hoặc chúc mừng những 
bệnh nhân được xuất viện sau 
khi họ hồi phục trong cuộc 
chiến chống virus.

Chile hiện có gần 300,000 
trường hợp nhiễm virus Trung 
Cộng và hơn 6,000 ca tử vong, 
khởi phát từ thủ đô Santiago, 
nơi tập trung phần lớn dân số, 
và từ đó lan truyền sang các 
vùng xa hơn nơi được trang bị y 
tế hạn chế hơn.

Ngày 6/7, Bộ trưởng Y tế 
Chile, ông Enrique Paris, đã đưa 
ra “các con số tích cực" do tỷ 
lệ lây nhiễm và các kết quả xét 
nghiệm dương tính giảm liên 
tục, tại thủ đô Santiago cũng như 
một số khu vực có tỷ lệ dân số 
cao khác.

Tuy nhiên, ông Paris khẳng 
định rằng các biện pháp cách 
ly nghiêm ngặt vẫn sẽ được áp 
dụng trên phần lớn đất nước 
Nam Mỹ này.  

Tuyết Liên biên dịch

QUỲNH CHI  

“Tôi không có ngữ điệu khảng 
khái, cũng không có đủ nhiệt 
tình kích động như mọi người. 
Đối với hai từ "Tổ quốc", tôi có 
suy nghĩ của riêng mình".

Trung Cộng đã sử dụng phương 
tiện truyền thông của đảng và tuyên 
truyền đối ngoại để cố tình lẫn lộn 
khái niệm của các đảng phái chính 
trị và đất nước, khiến nhiều người 
bị nhầm lẫn giữa Trung Quốc và 
Trung Cộng.

Một trường trung học ở Trung 
Quốc đại lục đã tổ chức một buổi 
thuyết giảng về chủ đề "Tình yêu tổ 
quốc". Đây là một bài phát biểu của 
một nữ sinh trẻ có sự hiểu biết rõ 
ràng, có lẽ còn vượt quá rất nhiều 
người trưởng thành. Trung Quốc 
hiện nay còn những người trẻ như 
vậy, Trung Quốc còn có hy vọng!

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Kính chào các thầy cô giáo, chào các 
bạn học sinh!

Tôi là Vương Kha Nhi ở lớp thứ 
nhất của trường trung học. Chủ đề 
bài phát biểu của tôi hôm nay là: 
"Nếu tôi sống 2,000 năm, tổ quốc của 
tôi là gì?" 

Tôi không có ngữ điệu khảng 
khái, cũng không có đủ nhiệt tình 
kích động như mọi người. Đối 
với hai từ "Tổ quốc", tôi có suy 
nghĩ của riêng mình. Tôi cảm 
thấy rằng xã hội của chúng ta 
không thiếu những bộ óc hiểu 
biết, nhưng lại thiếu những 
người có đầu não.

Tôi đã suy nghĩ: Nếu tôi sống 
2,000 năm, tổ quốc của tôi là ai? 

Trong triều đại nhà Hán, tổ quốc 
của tôi là Đại Hán, nơi xuất sinh 
những con người kiêu hùng vĩ đại.

Trong triều đại nhà Đường, tổ 
quốc của tôi là Đại Đường, là vương 
triều một thời thịnh thế.

Vào triều đại nhà Tống, tổ quốc 
của tôi là Đại Tống, với khoa học 

Trung Quốc
hay Trung Cộng?

STR/AFP VIA GETTY IMAGES

"Nếu 
tôi sống hai 
ngàn năm, tổ 

quốc của tôi là ai, 
thực sự khiến tôi 

rất bối rối".

Tiếng đàn của tình yêu và hy vọng
trong cơn đại dịch

Rèn luyện để trở thành 
người tự chủ hơn

PABLO SANHUEZA/REUTERS

Hàng ngàn học 
sinh Trung Quốc 
cầm trong tay là 
cờ Trung Quốc 

và một bức chân 
dung Mao Trạch 
Đông trong ngày 
kỷ niệm 90 năm 
thành lập Đảng 
Cộng sản Trung 

Quốc tại một 
trường học ở tỉnh 
Sơn Tây phía Bắc 
Trung Quốc vào 
ngày 30/5/2011.

Nữ y tá người Chile, cô Damaris Silva, chơi đàn vĩ cầm tặng các bệnh nhân nhiễm 
virus Trung Cộng trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện El Pino de San 
Bernardo, ở thủ đô Santiago, Chile, ngày 2/7/2020. 

công nghệ hàng đầu và nền kinh tế 
thịnh vượng.

Vào thời nhà Nguyên, vó ngựa của 
người Mông Cổ đã chà đạp chúng tôi 
thành những công dân hạng bốn. Có 
phải là tổ quốc của tôi không? Tôi có 
nên yêu Người không? 

Trong triều đại nhà Thanh, người 
Mãn Châu từ bên ngoài xâm chiếm, 
để đầu mà không để tóc, để tóc sẽ 
không giữ được đầu, vụ thảm sát ở 
Dương Châu làm lu mờ cuộc thảm 
sát Nam Kinh. Tổ quốc của tôi có 
phải là nhà Thanh không? Tôi nên 
yêu Người như thế nào đây?

Theo thời gian, chúng ta dần 
nhận ra, ai thống trị mẹ của bạn, bạn 
liền nhận người ấy là cha, thì chúng 
ta có tội không? Đôi khi tôi nghĩ, 
nếu ngày đó Nhật Bản chiếm lĩnh 
Trung Quốc chúng ta, các bạn thân 
mến, hôm nay chúng ta cũng sẽ cổ vũ 
"Thiên Hoàng vạn tuế" sao?

Nếu tôi sống hai ngàn năm, tổ 
quốc của tôi là ai, thực sự khiến tôi 
rất bối rối. 

Có một tổ quốc trong trái tim 
tôi, đó là một nơi công bằng, chính 
trực, và kiên cường; có một tổ quốc 
trong trái tim tôi, nơi mà bạn có thể 
giành chiến thắng một cách đường 
đường chính chính, hoặc nếu thua 
thì cũng phải tâm phục khẩu phục; 
có một tổ quốc trong trái tim tôi, 
Người có thể dang rộng đôi cánh để 
bảo vệ bạn bất cứ lúc nào; có một tổ 
quốc trong trái tim tôi, nơi mà cho 
dù bạn có khó khăn đến đâu, Người 
cũng sẽ khiến trái tim bạn tràn đầy 
hy vọng. 

Đức sinh ra Marx, Nga sản 
sinh ra Stalin, Hoa Kỳ sinh ra 

Washington, và Vương quốc 
Anh xuất sinh Churchill, tất cả 
họ đều đã đi qua. Trách nhiệm 
hôm nay không phải ở người 
khác, mà là ở tuổi trẻ chúng ta. 

Trí tuệ của tuổi trẻ là trí tuệ quốc 
gia, sức mạnh của tuổi trẻ là sức 

mạnh quốc gia, độc lập của tuổi trẻ 
là độc lập dân tộc, sức mạnh của tuổi 
trẻ trên địa cầu là sức mạnh của quốc 
gia trên địa cầu này. 

Tôi chắc chắn sẽ có một ‘phiên 
bản nâng cấp’ của tổ quốc tôi: Tổ 
quốc khiến mỗi cá nhân đều có một 
tình yêu sâu đậm trong lòng; Người 
làm cho Hoa Kỳ hâm mộ nền dân 
chủ của chúng tôi, Đức hâm mộ 

công nghệ của chúng tôi; Nhật Bản 
hâm mộ người dân của chúng tôi, và 
Singapore hâm mộ sự chính trực của 
chúng tôi. Nhìn vào, có thể thấy tổ 
quốc của tôi là một điểm sáng trong 
vũ trụ; một đất nước mà thế hệ tương 
lai không thể nào quên lãng! 

Nói về giấc mộng Trung Hoa, 
người Trung Quốc có ba giấc mộng: 

Giấc mộng đầu tiên được gọi là 
‘mộng minh quân’. Đó là hy vọng về 
một vị hoàng đế tốt, hy vọng mọi vấn 
đề có thể được giải đáp rõ ràng; hết 
thảy mọi chuyện tốt đều là ân huệ từ 
người cai trị. 

Giấc mộng thứ hai được gọi là 
‘mộng thanh quan’. Nếu hoàng đế 
cũng trông cậy không được, thì hy 
vọng sẽ có một vị quan thanh liêm, 
tấm lòng trong sạch, còn có thể chính 
trực can gián, vì bách tính mà có thể 
can đảm tấu vua.

Giấc mộng thứ ba là ‘mộng 
hiệp khách’. Nếu thanh quan cũng 
không thể trông cậy, thì hy vọng 
có một vị hiệp khách có thể hành 
nghĩa trong đời. 

Ba giấc mộng mới của người 
Trung Quốc: Giấc mộng đầu tiên 
được gọi là ‘giấc mộng tự do’, đó là 
giải thoát khỏi xích xiềng thống trị, 
không còn bị áp bức bởi chuyên chế 
độc tài. Giấc mộng thứ hai được gọi là 
‘giấc mộng nhân quyền’, nghĩa là mọi 
người đều có thể được hưởng quyền 
bình đẳng, dân chúng có thể cất lên 
tiếng nói, không còn hận thù và bất 
lực. Giấc mộng thứ ba được gọi là 
‘giấc mộng hiến pháp’, chính là hiến 
pháp của toàn dân, tất cả người dân 
cùng nhau xây dựng một luật pháp 
cơ bản dựa trên sự bình đẳng của tất 
cả mọi người, và mọi thứ đều theo đó 
mà được thực hiện.

Ba giấc mộng cũ là mộng hoàng đế 
có được cao lương mĩ vị, bầy tôi tiêu 
cực bị động chỉ đâu đánh đó; là mộng 
ngàn năm có thể ban bố chính sách 
ngu dân; là mộng chúng dân biến 
thành sai dịch, mặc cho kẻ thống trị 
làm mưa làm gió, xâm lược tàn sát, 
cai trị đời đời mãi mãi. 

Ba giấc mộng mới là những yêu 
cầu tất yếu của nền văn minh thương 
mại, là sự thừa nhận giác ngộ xã hội, 
là biểu hiện sự thức tỉnh của toàn 
dân, kết quả cuộc đấu tranh của 
những người có lý tưởng cao cả. Và 
ngày ấy nhất định sẽ đến!

Cung cách sống
TÔN NGHIÊM

SHUTTERSTOCK

NGỌC TRÚC

Thế nào gọi là tôn nghiêm? 
Người có quyền không lạm 
dụng quyền lực để điều khiển 
người khác, kẻ không có 

quyền thì có khả năng bảo vệ quyền lợi 
của mình, nói một cách đơn giản, tôn 
nghiêm là quyền lợi của mỗi cá nhân 
được tôn trọng.

Bài viết dưới đây của một người 
Trung Quốc cho thấy “Sự tôn nghiêm 
kiểu Mỹ”, từ chính những điều mà bản 
thân tác giả từng trải qua: Tôn nghiêm 
không phải là khi mặt đỏ tía tai gào 
thét khản cổ mà là khi tự tin, bình 
tĩnh, hòa nhã.

Để sống có tôn nghiêm
Tôi có một người bạn đại học sau 5 
năm tốt nghiệp đã trở thành chủ tịch 
huyện của một huyện nhỏ có dân số 
khoảng 100,000 người khi chỉ mới 28 
tuổi, rồi sau đó trở thành trưởng ban 
tuyên truyền của quận, có xe và tài xế 
riêng. Anh ấy có tham vọng chính trị 
rất lớn, ở trong quan trường, anh này 
như thể cá gặp nước vậy.

Có một lần về nước tôi đến thăm 
anh ấy, câu hỏi đầu tiên anh hỏi tôi 
là: “Vì sao anh không về nước? Trung 
Quốc hẳn là có nhiều vị trí và cơ hội 
phù hợp với chuyên ngành của anh 
hơn đấy”. Tôi không hề do dự nói: “Vì 
để sống một cách có tôn nghiêm.”

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như 
không thể hiểu nổi, nhưng cũng không 
tiếp tục hỏi thêm mà dặn tài xế luôn túc 
trực đợi lệnh lái xe đưa tôi đến nơi anh 
ấy làm việc để tham quan và còn đùa 
rằng: “Tôi không lái xe lâu rồi, nhưng 
hôm nay, tôi sẽ làm tài xế của anh”. 
Ý của anh ấy là hôm nay tôi là khách 
quý của anh ấy, nhưng cũng khiến tôi 
ý thức được rằng hôm nay anh ấy đang 
“hạ mình”. Trong mắt anh ấy thì tài xế 
là tôi tớ cấp thấp.

Chúng tôi đi đến đâu cũng được rất 
nhiều người rào trước đón sau, tâng 
bốc, ngay cả đi ăn cũng được ông chủ 
đích thân ân cần niềm nở đón tiếp; đây 
điều mà tôi chưa từng trải qua ở Hoa Kỳ.

Sau bữa cơm, anh ấy lại nhắc 
chuyện cũ, nói rằng tôi mà ở Trung 
Quốc thì chắc chắn sẽ còn hơn cả anh 
ấy, tại sao lại nghĩ rằng đây là sống 
không có tôn nghiêm chứ? Tôi không 
trả lời mà hỏi rằng nếu ngày nào đó 
anh ấy trở thành người bình thường, 
thì liệu có còn được đãi ngộ như thế 
này không?

Anh ấy nói mình chưa từng nghĩ đến 
việc sẽ trở thành người bình thường, 
nhưng nếu có, thì có lẽ sẽ không còn 

được đón tiếp như thế này nữa. Vậy thì 
đúng rồi. Thật ra ở Trung Quốc, chẳng 
cần trở thành một người bình thường 
mới có thể cảm nhận sự khác biệt về tôn 
nghiêm đâu; chỉ cần thay đổi góc nhìn, 
liệu bạn có thể tôn trọng tài xế của mình 
như với cấp trên hay không? Chẳng 
qua là họ làm những nghề nghiệp khác 
nhau mà thôi.

Anh bạn của tôi thành thật thừa 
nhận là không thể và đột nhiên hiểu 
ra ý của tôi rồi cảm thán nói, dù ở đây 
mình có vẻ ghê gớm, nhưng nếu lên 
tỉnh, thành phố hoặc Bắc Kinh, chắc 
chắn cũng chỉ là một chức vụ rất nhỏ, 
thậm chí còn bị người ta xem là “chó 
hoang” nữa kìa. Đúng thế, ở Trung 
Quốc, một người nào đó có được tôn 
trọng hay không, hoặc được tôn trọng 
đến mức nào,  đều được quyết định bởi 
thân phận xã hội mà bạn khoác trên 
người là lớn hay nhỏ, hoặc tiền của 
bạn nhiều hay ít.

Ở Hoa Kỳ, tôi là một người dân bình 
thường điển hình, dù nói tiếng Anh 
không được lưu loát hoặc pha tiếng 
địa phương và có một khuôn mặt lạ, 
nhưng mỗi khi đi đến đâu, tôi cũng rất 
ít khi cảm thấy mình không được tôn 
trọng. Nếu có thì cũng chỉ do những 
người Trung Quốc mới di cư đến. Dù 
là ở nơi học tập, làm việc, hay mua 
sắm, dù mặc quần áo hàng hiệu hay 
rách rưới, những gì mà cá nhân tôi trải 
nghiệm là không còn bị người ta công 
khai soi mói.

Nhưng ở Trung Quốc thì tôi lại cảm 
thấy thiếu tôn trọng và bị kỳ thị chỉ vì 
mặc quần áo không được cao cấp cho 
lắm, hay bởi vì giọng nói không được 
chuẩn hoặc xuất sắc, cũng có thể là 
do ngoại hình không giàu có, không 
sang trọng… Tôi cũng nói với anh bạn 
của mình rằng mỗi ngày tôi đều rất tự 
hào khi làm tài xế cho bản thân và gia 
đình; đôi khi tôi cũng sẽ làm tài xế chở 
đồng nghiệp và bạn bè. Khi ra ngoài ăn 
cơm trưa, cấp trên của tôi cũng có lúc 
sẽ làm tài xế chở chúng tôi đi.

Tôn trọng người khác là giá trị cơ 
bản của phương Tây

Thị trưởng thành phố nơi tôi sống ở 
Hoa Kỳ hay các Nghị viên Quốc hội, Bộ 
trưởng, hoặc Thống đốc đều tự mình 
lái xe đi làm. Dù có tài xế riêng, họ 
cũng sẽ cư xử rất lịch sự; một là việc tôn 
trọng người khác là giá trị cơ bản của 
phương Tây, hai là tài xế cũng chiếm 
một phiếu bầu cho những người này.

Trong xã hội này, trên là Tổng 
thống, dưới là những người lao động 
tay chân như khuân vác, dọn dẹp, họ 
đều là những người phục vụ cho mọi 
người một cách trực tiếp hoặc gián 

Vốn dĩ nghèo 
không nhất thiết 
phải là cấp thấp, 
cấp thấp cũng 
không phải là 
không có tôn 
nghiêm, giàu có 
quyền thế cũng 
không đồng 
nghĩa với có
tôn nghiêm.

tiếp. Bởi vì sự phân công xã hội là 
khác nhau, đồng thời vì một số yếu tố 
tạo nên sự khác biệt cao thấp giữa các 
ngành nghề, điều này được thể hiện 
qua việc thanh toán bằng tiền bạc và 
địa vị, nhưng sự tôn nghiêm của các 
nghề nghiệp và của cá nhân hoàn toàn 
không có sự khác biệt.

Sự tôn nghiêm của cá nhân vẫn tồn 
tại trong một xã hội bình thường, đã là 
con người thì cần phải được tôn trọng.

Nhưng ở Trung Quốc, muốn có 
được sự tôn nghiêm thì phải thông qua 
việc đánh đổi vật chất bên ngoài, ví dụ 
như dùng tiền, quyền thế hoặc địa vị xã 
hội… Đây là bởi vì đa số người ta phải 
đạp lên người khác để leo lên, leo đến 
một đẳng cấp nào đó rồi sẽ hưởng thụ 
khi dẫm đạp lên cấp thấp hơn cũng 
như đục khoét sự tôn nghiêm của 
người khác.

Vốn dĩ nghèo không nhất thiết 
phải là cấp thấp, cấp thấp cũng không 
phải là không có tôn nghiêm, giàu có 
quyền thế cũng không đồng nghĩa với 
có tôn nghiêm.

Trên thế gian này có rất nhiều 
người sống nghèo khổ nhưng vẫn có 
tôn nghiêm. Còn ở Trung Quốc ngày 
nay, nghèo khổ lại trở thành “không 
có tôn nghiêm”.

“Nịnh trên nạt dưới”, “quan xem 
thường người dân”, “trọng người 
giàu, coi thường người nghèo”… là “sự 
tôn nghiêm” theo kiểu Trung Cộng. 
Người Trung Quốc ngày nay nếu bỏ 
đi lớp vỏ bọc quyền thế và tiền bạc thì 
liệu còn lại gì?

PIXABAY

SHUTTERSTOCK
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Lấy mục tiêu ổn định chính trị để duy 
trì quyền lực là trên hết, do vậy Trung 
Cộng ra sức kiểm duyệt thông tin, 
bất chấp đó là sự thật liên quan trực 
tiếp đến tính mạng của người dân tại 
Trung Quốc hoặc trên toàn thế giới.

Chúng tôi đã thu thập được những 
tài liệu nội bộ do Bộ Tuyên truyền của 
Trung Cộng ban hành, tiết lộ cách 
thức hướng dẫn trực tiếp cho các cơ 
quan ngôn luận như Tân Hoa Xã về 
cách che giấu đại dịch virus Vũ Hán.

 
Hướng dẫn tuyên truyền trong 
tháng 1/2020: Che đậy sự thật 
về Đại Dịch
Các tài liệu thu thập được từ một nguồn 
tin đáng tin cậy cho biết có ít nhất 90 
chỉ thị đã được Bắc Kinh ban hành vào 
tháng 1/2020. Hai chỉ thị tuyên truyền 
đầu tiên được ban hành vào ngày 2/1, 
trong đó hướng dẫn liên quan đến việc 
tuyên truyền về virus Vũ Hán, và chỉ 
thị còn lại liên quan đến cuộc chiến 
thương mại Hoa Kỳ-Trung.

Chỉ thị tuyên truyền đầu tiên có 
nội dung: “Liên quan đến dịch bệnh 
viêm phổi không rõ nguyên nhân ở Vũ 
Hán, tỉnh Hồ Bắc, thông tin do các cơ 
quan có thẩm quyền đưa ra phải được 
theo dõi và kiểm soát.”

Vào thời điểm đó, một số lượng 
lớn người nhiễm bệnh đã xuất hiện 
ở Vũ Hán.

Ngày 30/12/2019 bác sĩ Lý Văn 
Lượng đã đăng tải các tin nhắn trên 
mạng xã hội WeChat về bảy trường 
hợp được xác nhận nhiễm virus viêm 
phổi tương tự như căn bệnh SARS 
năm 2002 vốn vẫn còn để lại dấu ấn 
kinh hoàng với nhiều bác sĩ ở Trung 
Quốc. BS Lý cho biết các bệnh nhân 
tại bệnh viện của ông đã được cách ly 
tại phòng cấp cứu.

Vào ngày 31/12/2019, nhà chức 
trách Vũ Hán cho biết trong một cuộc 
họp ngắn rằng “không có bằng chứng 
nào về việc lây truyền virus từ người 
sang người”.

Sau khi chỉ thị tuyên truyền được 
ban hành vào ngày 2/1/2020, bác sĩ 
Lý Văn Lượng đã bị cảnh sát Vũ Hán 
thẩm vấn và cảnh cáo, buộc ông phải 
ngừng việc lan truyền “tin đồn” vào 
ngày 3/1 sau đó.

Trong một bộ tài liệu khác được 
ban hành vào ngày 4/1 và 6/1, Bộ 
Tuyên truyền đã nhắc lại chỉ thị vào 
ngày 2/1 và nghiêm cấm “mọi trích 
dẫn hoặc đăng tải lại tin tức của các 
kênh truyền thông nước ngoài” và 
“bất kỳ báo cáo nào liên quan đến 
bệnh SARS năm 2003.”

Tất cả các hướng dẫn từ Bộ Tuyên 
truyền trước ngày 20/1 đều tập trung 
vào việc cấm tất cả thông tin về dịch 
bệnh không được nhà chức trách 

“chấp thuận" và hạn chế đề cập một 
cách tối đa.

Vào ngày 20/1, ông Tập Cận Bình 
đã có những bình luận công khai đầu 
tiên về việc phòng chống và kiểm soát 
dịch bệnh. Ngay lập tức, Bộ Tuyên 
truyền quay ngược lại và ban hành 
một chỉ thị nhằm công khai tối đa các 
biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của 
chính phủ.

Theo một chỉ thị vào ngày 22/1 từ 
Bộ Tuyên truyền, các nhà báo bị hạn 
chế đến Vũ Hán.

Tiếp đến, một loạt các hướng dẫn 
đã được ban hành sau ngày 26/1 
nghiêm cấm đăng tải bất kỳ báo cáo 
nào có liên quan đến dịch bệnh từ các 
phương tiện truyền thông nước ngoài, 
và chỉ được công bố các thông tin tạo 
ra hình ảnh tích cực cho Trung Quốc 
trong cộng đồng quốc tế.

Theo các tài liệu chúng tôi thu thập 
được, đã có ít nhất 18 chỉ thị về tuyên 
truyền dịch bệnh được ban hành 

trong tháng Giêng được Bộ Tuyên 
truyền gửi đến các cơ quan truyền 
thông tại Trung Quốc.

 
Hướng dẫn trong tháng 
2/2020: Âm thầm mua khẩu 
trang y tế trên toàn cầu
Các tài liệu cho thấy có 89 chỉ thị được 
ban hành vào tháng 2 năm nay và 50 
trong số đó có liên quan đến đại dịch.

Trong số đó, có ba chỉ thị ban hành 
vào ngày 3/2, ngày 5/2 và ngày 12/2 đã 
xác nhận các tin tức cho rằng Trung 
Quốc đã mua và tích trữ vật liệu y tế 
toàn cầu.

Vào ngày 3/2, chỉ thị yêu cầu 
“không được công khai việc điều động 
nguồn lực của chúng ta trên toàn cầu 
để mua vật liệu bảo hộ.”

Vào ngày 5/2, hướng dẫn tương tự 
đã được nhắc lại. Chỉ thị nêu rõ, “ngăn 
chặn mọi can thiệp vào việc chúng ta 
thu mua vật liệu ở nước ngoài.”

Vào ngày 12/2, một chỉ thị nhấn 
mạnh: “Không được công khai việc 
mua sắm vật liệu trên toàn cầu, tránh 
gây ra sự phản ứng trong dư luận của 
các nước liên quan và gây cản trở đến 
việc thu mua ở nước ngoài.”

Virus đã lây lan rộng khắp thế 
giới vào tháng 3/2020
 Theo dữ liệu chính thức của Hải quan 
Trung Quốc, từ ngày 24/1 đến ngày 
29/2, Trung Cộng đã nhập cảng 2.46 
tỷ vật liệu y tế, bao gồm khẩu trang và 
thiết bị bảo hộ. Trong số đó có 2.02 tỷ 
khẩu trang từ nước ngoài.

Vào ngày 6/4, ông Peter Navarro - 
Cố vấn thương mại của Tòa Bạch Ốc 
cho biết, trong những ngày đầu bùng 
phát virus, khi thế giới vẫn chưa được 
biết về sự nguy hiểm của virus thì 
Trung Quốc đã thu mua thiết bị và 
khẩu trang phẫu thuật trên toàn cầu.

“Họ đã che giấu mối nguy hiểm đối 
với cả thế giới, ngay cả khi các công 
dân Trung Quốc đang bay ra khắp thế 
giới gieo mầm virus,” ông Navarro 
phát biểu trên đài Fox News.

Năm chỉ thị đã được ban hành vào 
ngày 6/2 và 7/2 liên quan đến sự tử vong 
của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã phát 
hiện virus Trung Cộng từ một bệnh 
nhân mà ông điều trị. Bộ Tuyên truyền 
đã ra lệnh “cấm đưa tin truyền thông” 
về sự tử vong của vị bác sĩ này, và yêu 
cầu các cơ quan truyền thông chỉ có 
thể “đăng tải những bản tin được cấp 
phép”. Đồng thời, khái niệm “nói lên sự 
thật” cũng hoàn toàn bị cấm.

 Ngoài ra, Bộ này cũng ban hành 
lệnh yêu cầu hạn chế tối đa “thông 
tin tiêu cực” liên quan đến công dân 
Trung Quốc sống ở Nga và Malaysia, 
những người đang bị ngăn cấm quay 
trở về quê nhà. Cùng thời điểm đó, 
các nhà chức trách đã kiểm soát biên 
giới nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các 
trường hợp bị nhiễm virus Trung Cộng 
xâm nhập ngược vào Trung Quốc.

 Hơn 50 chỉ thị liên quan đến đại 
dịch vào tháng 2 phần lớn là hướng 
dẫn các cơ quan   truyền thông kiểm 
duyệt “thông tin gây hại” đến Trung 
Cộng, hoặc phải sàng lọc các thông tin 
truyền thông nước ngoài tiết lộ thông 
tin về dịch bệnh tại Trung Quốc.

 
Hướng dẫn tuyên truyền trong 
tháng 3/2020: Duy trì sự ổn 
định chuyên chế
Trong 10 ngày đầu tháng 3/2020, có 46 
chỉ thị thì trong đó 34 chỉ thị có liên 
quan đến đại dịch.

Một chỉ thị ngày 1/3 đã cấm truyền 
thông đưa tin về phân tích dữ liệu lớn 
liên quan đến việc di chuyển của cư 
dân Vũ Hán trong thời gian bùng phát 
dịch bệnh ban đầu.

Vào ngày 2/3, bốn chỉ thị đã được 
ban hành để cấm mọi báo cáo hoặc 
bình luận về những nỗ lực của Bắc 
Kinh trong việc ngăn chặn đại dịch. 
Yêu cầu này được đưa ra sau khi một 
cựu tù nhân được xác nhận dương 
tính với virus Trung Cộng lại được 
phép đến Bắc Kinh vào ngày 22/2 sau 
khi được phóng thích khỏi nhà tù ở 
Vũ Hán.

Vào ngày 10/3, tạp chí Nhân dân 
Trung Quốc đã phỏng vấn một bác sĩ 
Vũ Hán có tên Ai Fen. Ai Fen là giám 
đốc khoa cấp cứu tại Bệnh viện Trung 
ương Vũ Hán. Cô là một trong những 
người đầu tiên chia sẻ thông tin về căn 
bệnh bí ẩn lan rộng ở Vũ Hán.

Vào ngày bài báo được công bố, 
một chỉ thị đã được ban hành để yêu 
cầu xóa bài báo đó và tất cả các thông 
tin truyền thông có liên quan đến bác 
sĩ này.

Vào ngày 3/3, một chỉ thị khác đã 
yêu cầu rằng tất cả báo cáo liên quan 
đến tử vong do virus Trung Cộng gây 
ra tại các viện dưỡng lão, bệnh viện 
tâm thần phải tuân theo các thông 
tin được đăng tải lại từ nguồn của nhà 
chức trách. Không có bất kỳ dữ liệu từ 
nước ngoài hoặc báo cáo của các tổ 
chức phi chính phủ (NGO) nào được 
phép sử dụng.

Vào ngày 5/3, một chỉ thị yêu cầu 
các cơ quan truyền thông xóa các báo 
cáo đưa tin về một bệnh nhân được 
cho là đã hồi phục sau khi nhiễm virus 
Trung Cộng.

Ngoài ra, một số lượng lớn các 
hướng dẫn tuyên truyền vào tháng 
3/2020 đã yêu cầu các phương tiện 
truyền thông không được chuyển tiếp, 
thổi phồng, hoặc công khai thông tin 
về đại dịch ở Nga và Iran. Hai nước 
này được coi là đồng minh chính trị 
của Trung Quốc.

Ghi chú: Bộ Tuyên truyền Trung Quốc 
do ông Vương Hộ Ninh, một trong 
những quan chức cao cấp của Đảng 
và là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, 
cơ quan quyền lực cao nhất của Trung 
Quốc, trực tiếp nắm quyền điều hành.

 
Hoà Kiên biên dịch
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Trong khoảng hơn chục người 
biểu tình vào giờ ăn trưa ở một 
khu mua sắm sang trọng tại 
quận Trung tâm, một người đàn 
ông giơ cao một tấm áp phích, 
khi nhìn từ xa thì có hàng chữ: 
“Khôi phục Hồng Kông, Thời 
đại Cách mạng”. 

Chính quyền đã cấm dùng 
khẩu hiệu này, nói rằng nó 
mang sắc thái ly khai và vi 
phạm vào điều khoản cấm ly 
khai trong Luật An ninh Quốc 
gia mới ban hành.

Cảnh sát tiến vào trong khu 
mua sắm và xua đuổi những 
người đứng xem xung quanh. 
Họ bắt giữ người đàn ông và nói 
rằng khẩu hiệu đó đã bị cấm. 
Nhưng khi cảnh sát nhìn vào 
tấm biểu ngữ ở khoảng cách 
gần, thì không thấy chữ nào cả. 
Nó chỉ có các vòng tròn nổi bật 
trên nền đen. Họ chụp vài tấm 
ảnh về tấm áp phích và thả cho 
anh ta đi.

Luật an ninh này cấm ly khai, 
lật đổ và các hành động khủng 
bố, cũng như móc nối với các 
lực lượng ngoại bang, với hình 
phạt lên đến mức chung thân. 
Từ khi bộ luật này được đưa vào 
thực hiện, những người biểu 
tình ở Hồng Kông và những 
người ủng hộ phong trào, đã sử 
dụng các biện pháp khác nhau 
để lên tiếng mà không vi phạm 
pháp luật.

Ngày 30/6, trước khi bộ luật 
có hiệu lực, người biểu tình 
thường giơ lên những tấm áp 
phích với những khẩu hiệu lên 
án chính quyền Trung Cộng và 
kêu gọi độc lập cho Hồng Kông. 
Sau đó thì họ trở nên sáng tạo 
hơn khi tìm cách che đi các 
thông điệp của mình.

Nhiều người biểu tình ở 
các trung tâm mua sắm sang 
trọng giơ lên các tờ giấy trắng 
trống không để biểu tình, ý nói 
phản đối chính sách “Khủng bố 
trắng” của Trung Cộng. Những 

áp phích khác được thiết kế để 
tránh né các lệnh cấm. Chính 
quyền chưa làm rõ liệu những 
cách biểu đạt như vậy có bị tính 
là phi pháp hay không.

Bộ luật này còn trấn áp lên 
các “cửa hàng màu vàng”, màu 
sắc để ủng hộ phong trào biểu 
tình. Nhiều cửa hàng đã phải gỡ 
bỏ những tác phẩm nghệ thuật 
và giấy dán chứa những lời cổ 
vũ từ khách hàng, họ lo sợ gặp 
phải rắc rối với chính quyền.

Thay vào đó, một số chủ 
cửa hàng, như ông Tan Wong, 
lại đưa lên những tờ giấy trắng 
trống không để thể hiện sự đoàn 
kết với phong trào.

“Chúng tôi làm việc này bởi 
vì cửa hàng là tài sản tư nhân. 
Chúng tôi đang cố gắng nói với 
người Hồng Kông rằng đây là 
điều duy nhất mà “cửa hàng 
màu vàng” có thể làm”, ông 
Wong nói. Ông Wong đang mở 
một cửa hàng Gà Kok Kok, gà 
rán kiểu Hàn Quốc.

“Nếu chúng ta không kiên 
trì, thì chúng ta sẽ không thể 
truyền đạt những thông điệp 
của mình người khác”, ông nói.

Cửa hàng Cafe Yu Yee, một 
quán cơm kiểu Hồng Kông 
phục vụ thức ăn nhanh, vừa 
mới bọc kín các cửa sổ bằng 
những tờ giấy dán trống không 
và thậm chí còn trình diễn một 
biểu tượng xếp giấy origami của 
Gấu Pooh (Winnie the Pooh), 
một hình ảnh chế giễu Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình. Các 
công cụ kiểm duyệt của Trung 

Quốc đã nhanh chóng chặn chữ 
“Gấu Pooh” trên mạng xã hội 
sau khi ngoại hình của ông Tập 
được so sánh với chú gấu hoạt 
hình này.

Ông Eddie Tsui, một khách 
hàng nói “Tôi đang nghĩ liệu có 
thể còn một điều luật nào quy 
định là ngay cả dán giấy trống 
không ở trên tường cũng là 
phạm pháp hay không”.  Đó chỉ 
là những cách khác nhau để biểu 
đạt yêu cầu của chúng tôi. Nếu 
anh không cho tôi biểu tình cách 
này, thì tôi dùng cách khác”.

Theo ông Ma Ngok, một 
giáo sư chính trị tại Đại học 
Trung Văn Hồng Kông: Cách 
dùng giấy trắng hoặc giấy trống 
không để biểu tình là một cách 
phản đối khác.

“Họ dán những tờ giấy trống 
không lên ,do đó cho dù chính 
quyền có muốn khởi tố họ, 
cũng chẳng có gì để chống lại 
họ”, ông nói.

Những người biểu tình ở 

Hồng Kông cũng đã nghĩ ra 
những khẩu hiệu khác để tránh 
lệnh cấm đối với khẩu hiệu 
“Khôi phục Hồng Kông, Thời 
đại Cách mạng”

Một số người dùng những 
chữ cái đầu tiên trong chữ phiên 
âm của 8 chữ Hán trong khẩu 
hiệu trên - “GFHG, SDGM”. Một 
số người khác thay đổi các từ 
trở thành những từ khác hoàn 
toàn, theo kiểu đồng âm khác 
nghĩa. Một khẩu hiệu khác trở 
thành “Bảo trợ Hồng Kông, 
Quảng trường Thời đại”, nói 
về một trung tâm mua sắm nổi 
tiếng trong thành phố.

Một trong những bài hát của 
phong trào biểu tình, “Nguyện 
vinh quang Hương Cảng”, đã 
có một số lời mới, người biểu 
tình thay các từ bằng các con 
số trong tiếng Quảng Đông để 
nghe gần giống như lời cũ.

Các cách đi đường vòng 
tránh lệnh cấm này làm người 
ta  nhớ đến người Trung Quốc 

đại lục sáng tạo ra đủ cách khác 
nhau để dùng internet, ví dụ các 
từ đồng âm hoặc na ná để nói về 
các chủ đề nhạy cảm, để tránh 
bị kiểm duyệt bởi “Trường 
thành lửa Trung Cộng”. Tường 
lửa này có cơ chế xóa các bài 
đăng chứa những thuật ngữ 
nhạy cảm và khiến những từ 
đó không thể tìm được ra bằng 
công cụ online.

Giáo sư Fu King-wa, Trường 
báo chí, Đại học Trung văn 
Hồng Kông, nói:  “Câu chuyện 
kiểm duyệt là rất dài, và người 
ta sẽ tìm đủ cách để đi vòng qua 
hệ thống kiểm duyệt đó, cho dù 
có đặt ra luật thế nào đi nữa”.

“Đôi khi, việc kiểm duyệt còn 
có thể gây phản tác dụng, khiến 
cho nhiều người bàn luận về 
vấn đề đó hơn, vì người ta nghĩ 
rằng nếu nó bị kiểm duyệt, thì 
nó phải là cái gì đó quan trọng”, 
ông nói.

Thanh Tùng biên dịch

Người biểu tình Hồng Kông dùng biểu ngữ, 
khẩu hiệu để lách qua luật mới

Trung Cộng thừa 
nhận đập Tam Hiệp 
có vấn đề

AFP VIA GETTY IMAGES

LÍ MỘC DƯƠNG

Đài Truyền hình Trung ương 
Trung Cộng đưa tin rằng mực 
nước ở trạm Nam Kinh của 
sông Trường Giang vào lúc 8h 
sáng ngày 19/7 lên đến mức 
10m, vượt qua mức cảnh báo 
báo động 1.5m, và là mực nước 
cao nhất kể từ lúc xảy ra lũ lụt 
năm nay, vượt qua mức kỷ lục 
10.2m vào năm 1954.

Lũ lụt năm nay đã vượt qua 
mức lũ năm 1998 từ lâu. Lúc 8h 
sáng ngày 19/7, đợt lũ cao nhất 
năm nay, đỉnh lũ số 2, đã đi qua 
đập Tam Hiệp.

Căn cứ theo số liệu của mạng 
thủy văn Trường Giang, lưu 
lượng vào của hồ chứa nước 
Tam Hiệp là 46 nghìn m3/giây, 
lưu lượng ra là 40 nghìn m3/
giây. Mực nước trong hồ là 
164.18m, cách mực nước cuối 
cùng là 11m.

Trước giờ hiếm khi thấy 
Trung Cộng nêu ra tình huống 
đập bị “xê dịch, rò nước, biến 
dạng”. Họ luôn nhấn mạnh “các 
thông số vẫn ở trong phạm vi 
bình thường, các chỉ số ổn định 
của công trình đập ngăn nước 
vẫn ổn định”.

Ông Trương Bác Đình, Phó 
Bí Thư Học hội Công trình 

Phát điện Thủy lực của Trung 
Cộng, cũng nói với các kênh 
truyền thông nhà nước của 
Trung Cộng rằng đập Tam 
Hiệp là đập bê tông kiên cố, có 
“độ an toàn cực cao”. Ông còn 
nói: “Nếu bom nguyên tử trực 
tiếp đánh vào đập, thì cũng chỉ 
đánh ra một lỗ hổng lớn, cũng 
chỉ lớn hơn vài cái miệng cống 
cộng lại mà thôi, không thể  
gây ra việc vỡ đập dẫn tới toàn 
bộ hồ nước trong nháy mắt ào 
ào xả ra hết.”

Không biết mọi người nhìn 
nhận thế nào về việc “bác bỏ 
tin đồn” của các chuyên gia 
của Trung Cộng, nhưng tôi thì 
cảm thấy không tin tưởng được 
những chuyên gia này. Cũng 
như khi Vũ Hán phát sinh dịch 
bệnh, chuyên gia Vương Quảng 
Phát của bệnh viện Đại học Bắc 
Kinh nói trên Đài truyền hình 
Trung ương rằng virus “không 
truyền từ người sang người, có 
thể phòng ngừa và khống chế”. 
Nhưng cuối cùng virus không 
những lây lan người qua người,  
mà bản thân Vương Quảng Phát 
cũng bị nhiễm virus!

Các chuyên gia của Trung 
Cộng vì để làm vừa lòng cấp 
trên, cái gì cũng nói được. Do 
vậy tôi cho rằng, một khi Trung 

Cộng đã nêu ra vấn đề đập Tam 
Hiệp  xuất hiện “dịch chuyển, 
rò nước, biến dạng”, thì rất có 
khả năng là vấn đề này nghiêm 
trọng rồi. Căn cứ theo  cách làm 
nhất quán che đậy chân tướng 
sự thực của Trung Cộng, thì khi 
Trung Cộng miêu tả càng nhẹ 
nhàng, rất có khả năng là vấn đề 
tiềm ẩn càng lớn.

Nếu như những chuyên gia 
của Trung Cộng cho rằng đập 
Tam Hiệp thực sự không có vấn 
đề, thì họ có thể lên tận đập Tam 
Hiệp luôn mà bàn tán một cách  
đ ĩnh đạc. Như vậy mới khiến 
người ta càng dễ dàng tin tưởng 
lập luận của họ hơn.

Nạn lũ lụt năm nay đã tạo 
thành tổn thất cực lớn ở Trung 
Quốc. Bộ quản lý Khẩn cấp của 
Trung cộng cho hay, từ tháng 
7, lũ lụt đã khiến trên 23.8 triệu 
người chịu nạn, tổn thất lên đến 
64.3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9.2 
tỷ USD), 31 người tử vong hoặc 
mất tích, di tản khẩn cấp cho 
hơn 2 triệu người. Ngoài ra có 
16 nghìn ngôi nhà bị sụp đổ, 151 
nghìn ngôi nhà bị tổn hại ở mức 
độ khác nhau, gần 2.5 triệu hecta 
cây nông nghiệp chịu thiên tai.

Nhưng đây mới chỉ là tình 
huống mà các kênh truyền 
thông nhà nước thông báo, thực 
tế có thể còn nghiêm trọng hơn.

Hình ảnh Đập Tam Hiệp 
mở 7 cửa xả lũ vào ngày 
19 tháng 7 năm 2020. 

Một tài liệu cảnh cáo của Cơ quan Công an Vũ Hán.

VINCENT YU / AP

STR/AFP VIA GETTY IMAGES

Một quán cà phê Hồng Kông, được gọi là "tiệm màu vàng" vì chủ sở hữu của nó bày tỏ sự thông cảm với người biểu tình, có một bức tường được trang 
trí bằng các tấm giấy ghi chú trống không, vào ngày 9 tháng 7 năm 2020.

Bộ Tuyên truyền của
Trung Cộng điều khiển việc
che đậy đại dịch

MARK RALSTON/AFP VIA GETTY IMAGES
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Bức ảnh trong sự kiện tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng, người đăng các thông tin cảnh báo về sự xuất hiện của 
virus corona lên mạng để cảnh báo các đồng nghiệp, sau đó đã bị chính quyền thẩm vấn và cảnh cáo. Ông đã qua 
đời vì chính loại virus này. Bức ảnh được chụp bên ngoài khuôn viên UCLA ở Westwood, California, vào ngày 15 
tháng 2 năm 2020.

Một phụ nữ được 
các nhân viên y tế 

phun thuốc khử 
trùng trước khi đưa 

đến khách sạn cách 
ly 14 ngày, sau khi 

được xuất viện từ 
một bệnh viện ở Vũ 

Hán, tỉnh Hồ Bắc, 
ngày 1/3/2020.

Ông Vương 
Hộ Ninh, 

người nắm 
quyền điều 

hành Bộ 
Tuyên truyền 

Trung Quốc.

Họ dán những tờ giấy 
trống không lên, do đó 
cho dù chính quyền có 
muốn khởi tố họ, cũng 
chẳng có gì để chống 
lại họ.
Ma Ngok Giáo sư chính trị tại 
Đại học Trung Văn Hồng Kông
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hướng, Trung Cộng lo sợ rằng sẽ tạo ra 
một trào lưu “vận động ly tâm” trong xã 
hội Trung Quốc, có thể sẽ tạo thêm ảnh 
hưởng tới dân ý trong toàn xã hội.

Vậy vì sao phía chính quyền Trung 
Quốc lại cực lực trói buộc Trung Cộng và 
nhân dân Trung Quốc lại với nhau? Ông 
Trần Khuê Đức - Đại học Princeton cho 
rằng, chính sách này “đánh đúng vào chỗ 
đau của Trung Cộng”, do vậy chính quyền 
Trung Cộng mới gấp rút trói buộc Trung 
Cộng và nhân dân lại với nhau.

Ông giải thích, “cái mà Hoa Xuân 
Oánh và Hồ Tích Tiến nói, chứng tỏ họ 
vô cùng sợ hãi và hoang mang trước sự 
chuyển hướng chính sách của Hoa Kỳ đối 
với Trung Quốc; do vậy mới buộc thêm 
người Trung Quốc vào, nói đây là đối đầu 
với người dân Trung Quốc”. Ông phân 
tích thêm rằng một số người sẽ vì vậy mà 
giữ khoảng cách với Trung Cộng, thậm 
chí dần dần thoát ly khỏi Trung Cộng, 
“khiến xã hội tách biệt những kẻ áp bức, 
cưỡi đầu cưỡi cổ kia ra khỏi nhân dân 
trăm họ một cách rõ ràng hơn. Trung 
Cộng chính là sợ điểm này”.

Sự tham ô hủ bại của Trung Cộng 
trước đây khiến một số người Trung 
Quốc nhận ra một cách rõ ràng rằng: trói 
buộc bản thân mình với nó là không có 
gì tốt; nay lại thêm việc Hoa Kỳ đang xem 
xét thực thi chế tài, thì nếu mình là đảng 
viên cộng sản, việc giao lưu với quốc tế và 
phát triển cũng sẽ bị hạn chế, ngay cả việc 
xuất nhập cảnh cũng có vấn đề. 

Ông Hạ Minh - Giáo sư chính trị học 
Đại học New York nói, chính quyền Trung 
Cộng được dựng lên không phải từ bầu cử, 
không phải là quốc hội giám sát chính phủ, 
không có được “sự ủy thác của nhân dân”; 
do vậy cũng không có tư cách đại biểu cho 
nhân dân toàn quốc mà phát ngôn.

Rất nhiều cư dân mạng nói trên Weibo: 
“ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ”, như vậy 
không còn phải lo tham quan chạy sang 
Hoa Kỳ, cũng có thể ngăn cản việc ăn hối 
lộ rồi đưa tiền của ra nước ngoài, gián 
tiếp có góp phần trong việc chống tham 
nhũng của Trung Quốc.

Theo tin đưa của VOA, Bộ trưởng bộ 
Quốc phòng Hoa Kỳ - Mark T.Esper khi 
trả lời phỏng vấn vào ngày 18/7 đã cho 
biết Trung Quốc là đối thủ chiến lược cạnh 
tranh hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông Esper nói: 
“một Trung Quốc vươn lên sẽ không khiến 
lãnh đạo Hoa Kỳ lo lắng, nhưng một Trung 
Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung Cộng mà 
vươn lên thì sẽ khiến lãnh đạo Hoa Kỳ lo 
lắng.” Ông nói: “Họ coi vị trí của đảng là 
cao nhất”, và thêm rằng “Quân đội Trung 
Cộng trung thành với đảng, còn quân đội 

của chúng ta tuyên thệ bảo vệ hiến pháp. 
Chí hướng của chúng ta hết sức khác biệt, 
toàn bộ quan niệm và giá trị đều rất khác 
biệt. Nếu chúng ta không ý thức được sự 
khiêu chiến trường kỳ của Trung Cộng và 
có thể là sự uy hiếp của họ đối với chúng 
ta, thì chúng ta có thể sẽ phát hiện ra thế 
giới mà chúng ta đang sống là không giống 
với thế giới mà chúng ta hy vọng được sinh 
tồn trong đó.”

Tờ New York Times đưa tin, phương 
án này cũng nhắm vào các lãnh đạo cấp 
cao của quân đội và xí nghiệp quốc doanh 
của Trung cộng, đại bộ phận những người 
này cũng là đảng viên. Kế hoạch này vẫn 
còn đang nằm trong giai đoạn thảo luận, 
vẫn có khả năng bị TT Trump phủ quyết. 
Ủy ban An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc và 
phát ngôn viên Quốc vụ viện đều từ chối 
bình luận về tin tức này; phát ngôn viên 
Bộ an ninh Lãnh thổ thì vẫn chưa trả lời 
câu hỏi của phóng viên.

Trong các từ “hot” được tìm kiếm 
trên Google, đến 8h tối ngày 16/7, có thể 
thấy độ “hot” đã tăng thêm 100 lần, hơn 
nữa hầu hết số lần tìm kiếm này là đến từ 
Trung Quốc đại lục.

Bài báo trên New York Times còn dẫn 
lời chuyên gia: “vì liên quan đến số người 
quá lớn, nên sẽ dẫn khởi sự phẫn nộ dư 
luận của người Trung Quốc.” Nhưng thực 
tế dường như ngược lại, tin tức nóng hổi 
này vừa mới được đưa ra, thì đã nhận 
được một loạt các tiếng hoan hô của cư 
dân mạng. Cư dân mạng ở Trung Quốc 
đại lục cảm ơn ông Trump, nói rằng chiêu 
này thì người dân trăm họ đều hưởng 
ứng, các cư dân mạng phương Tây thì nói 
“nên như vậy từ lâu rồi.”

Theo tin tức của chúng tôi, “Luật di 
dân” hiện hành của Hoa Kỳ đã cấm đảng 
viên đảng cộng sản di dân đến Hoa Kỳ, 
nhưng chưa cấm đảng viên cộng sản nhập 
cảnh. “Luật di dân và quốc tịch” của Hoa 
Kỳ được thông qua vào thời chiến tranh 
lạnh, quy định đảng viên cộng sản và 
thành viên các tổ chức trực thuộc không 
được di dân tới Hoa Kỳ. “Luật di dân” năm 
1990 cũng vẫn bảo lưu điều khoản cấm 
đảng viên cộng sản di dân tới Hoa Kỳ.

Mặc dù có không ít người dân Trung 
Quốc đại lục che dấu đi thân phận đảng 
viên cộng sản rồi có được quyền cư trú ở 
Hoa Kỳ, nhưng có trường hợp đảng viên 
cộng sản sau khi di dân thì bị lộ thân phận 
rồi bị trừng phạt. Ngày 14/1/2016, khi đệ 
đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ, một hoa kiều tên 
là Lâm Lộ ở thành phố Naperville, bang Il-
linois, vì che dấu thân phận mình là đảng 
viên cộng sản và có quan hệ với cơ quan 
tình báo Trung Cộng, mà bị chính phủ 
liên bang Hoa Kỳ coi là “gian lận di dân” 
và năm 2018 bị tước bỏ quyền công dân.

NICOLE HAO  |  THE EPOCH TIMES

Sau khi có thông tin chính phủ Hoa 
Kỳ đang xem xét cấm các thành viên 
Đảng Cộng sản Trung Quốc và thân 
nhân của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ, 
Trung Cộng thì giận dữ, còn cư dân 
mạng Trung Quốc lại hoan nghênh 
quyết định này.

Trong cuộc họp báo ngày 16/7, 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc, bà Hoa Xuân Oánh (Hua 
Chunying), cảnh báo Hoa Thịnh Đốn 
không được thực hiện lệnh cấm này. 
Bên cạnh đó, truyền thông Trung 
Cộng cũng đồng loạt đăng các bài báo 
chỉ trích đề xuất này của Hoa Kỳ.

The New York Times trích dẫn 
các nguồn tin ẩn danh trong một bản 
tin ngày 15/7 nói rằng, chính phủ TT 
Trump đang xem xét lệnh cấm nhập 
cảnh vào Hoa Kỳ đối với các thành 
viên ĐCSTQ và thân nhân của họ.

Theo Tân Hoa Xã, hãng truyền 
thông của Trung Cộng, tính đến 
đến cuối năm 2019, Trung Quốc có 
khoảng 91,9 triệu đảng viên. Hầu 
hết toàn bộ quan chức chính phủ 
và quân đội Trung Cộng, cũng như 
những người đứng đầu của các 
công ty và tổ chức nhà nước, đều là 
đảng viên.

Trong thập kỷ vừa qua, giữa bối 
cảnh bất ổn về chính trị và kinh tế 
ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều 
thân nhân của các Đảng viên di cư 
sang Hoa Kỳ và các quốc gia phương 
Tây khác, cũng như chuyển tài sản 
của họ ra nước ngoài.

Nhiều quan chức hàng đầu của 
Trung Cộng đã gửi con cái họ sang 
Mỹ du học, chẳng hạn như con gái 
ông Tập Cận Bình, đã tốt nghiệp 
Đại học Harvard; con gái Thủ tướng 
Trung Quốc Lý Khắc Cường từng 
học tại Harvard vào đầu những 
năm 2010; và con gái của thành 
viên Ủy ban thường vụ Bộ Chính 
trị Uông Dương (Wang Yang) cũng 
đã tốt nghiệp Đại học Tufts ở bang 
Massachusetts.

Nếu lệnh cấm nhập cảnh này 
được ban hành, thì những thân 
nhân các quan chức Trung Cộng có 
thể lựa chọn quay trở về Trung Quốc 
để đoàn tụ với gia đình, còn các sinh 
viên Trung Quốc khác sẽ phải từ bỏ 
giấc mơ du học Mỹ.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung 
Quốc lại vui mừng trước thông tin 
này, đồng thời kêu gọi Tòa Bạch Ốc 
ban hành lệnh cấm này càng sớm 
càng tốt. Trên ứng dụng truyền thông 
xã hội Weibo, cư dân mạng chia sẻ 
rằng lệnh cấm này sẽ ngăn chặn các 
quan chức tham nhũng chuyển các 
tài sản biển thủ của họ ra nước ngoài, 
và ngăn chặn các quan chức này đào 
tẩu khỏi Trung Quốc một khi họ nằm 
trong tầm ngắm của Trung Cộng. Dù 
mạng xã hội Twitter bị cấm tại Trung 
Quốc, nhưng nhiều người Trung 
Quốc vẫn sử dụng phần mềm vượt 
tường lửa để truy cập nền tảng này.

Ngày 16/7, một cư dân mạng 
Trung Quốc trên Weibo có tên Baozi 
viết: “Đất nước Trung Quốc đã phải 
chịu tổn thất vì nạn tham nhũng 
trong nhiều thập kỷ qua. Lệnh cấm 
nhập cảnh chính là phương thuốc 
đặc trị mà chúng tôi đã chờ đợi từ 
rất lâu.”

Một cư dân mạng trên Weibo 
có tên Qingchun viết: “Tổng thống 
Trump chính là giám đốc của Cục 
chống tham nhũng Trung Quốc!”. 

Người dùng mạng có tên Yan 
Yilin đề nghị các thành viên khác 

trong Liên minh Five Eyes (bao gồm: 
Canada, Australia, Anh, và New 
Zealand), nên tham gia cùng với 
Hoa Kỳ để đưa ra lệnh cấm tương tự.

Một số cư dân mạng Trung Quốc 
ở nước ngoài thậm chí còn đề nghị: 
“Mỗi người dân Trung Quốc cần 
tuyên bố trên mạng xã hội rằng anh 
ấy/cô ấy không phải là đảng viên 
ĐCSTQ trước khi họ nhập cảnh vào 
Hoa Kỳ.” Khi nộp đơn xin thị thực 
nhập cảnh vào Hoa Kỳ, người xin 
nhập cảnh phải trả lời câu hỏi : có 
phải là đảng viên của Đảng cộng sản 
Trung Quốc hay không.

Những cư dân này cũng giải thích 
rằng, một đảng viên ĐCSTQ thực sự 
sẽ không dám tuyên bố trên mạng xã 
hội Trung Quốc rằng họ không phải 
là thành viên ĐCSTQ, bởi vì hệ thống 
giám sát internet tại Trung Quốc sẽ 
kiểm duyệt tin nhắn, và chính quyền 
Trung Cộng có thể sẽ trừng phạt 
quan chức hoặc thân nhân của họ vì 
không trung thành với đảng. 

 
Lệnh cấm các Đảng viên 
Trung Cộng
Ngày 16/7, Wall Street Journal dẫn lời 
một người trong cuộc cho biết, các 
quan chức cao cấp của chính phủ TT 
Trump đang thảo luận về lệnh cấm 
nhập cảnh này.

Trong một cuộc họp báo ngày 
16/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho 
biết, bà không biết gì về lệnh cấm 
nhập cảnh. “Nếu điều này là sự 
thật, thì tôi cho rằng Hoa Kỳ quả là 
thảm hại.”

Bà Hoa cũng đặt một câu hỏi 
mỉa mai: “Là một quốc gia hùng 
mạnh nhất thế giới, ngoài việc đưa 
ra những lời đe dọa và trừng phạt, 
thì Hoa Kỳ còn tạo được ấn tượng gì 
khác với thế giới?”.

Trong khi đó, tổng biên tập Hồ 
Tích Tiến của tờ Hoàn Cầu trực thuộc 
Trung Cộng, đã đăng một bài viết dài 
trên Weibo để chỉ trích lệnh cấm 
nhập cảnh, trong đó có đoạn: “Đó là 
một tội ác gây tổn hại hòa bình thế 
giới. Nó sẽ đẩy con người vào một thế 
kỷ 21 đầy rẫy những bất ổn to lớn.”

Ngay sau lời phát biểu của bà 
Hoa và ông Hồ, cụm từ tiếng Trung 
Hoa “thoái đảng” (“tuidang”) đã trở 
thành một từ khóa phổ biến trong 
các thuật ngữ tìm kiếm thịnh hành 
trên Google.

Ở Trung Quốc, Trung Cộng 
không cho phép các thành viên rời 
bỏ Đảng.

Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, một phong trào đã xuất hiện 
trong cộng đồng người dân Trung 
Quốc trên khắp thế giới, đó là tuyên 
bố thoái xuất khỏi Đảng. Theo thông 
tin trên trang web của tổ chức vô 
vụ lợi có tên Trung tâm Thoái đảng 
(Tuidang Center) có trụ sở tại Hoa Kỳ, 
đến nay, đã có 360 triệu người từ bỏ 
mọi liên hệ với Trung Cộng.

Ánh Dương biên dịch

năm sau khi phán quyết của vụ 
“Philippines kiện Trung Quốc về 
Biển Đông”. Ông Pompeo chọn 
ngày này để đưa ra tuyên bố là 
đương nhiên có ý nghĩa công 
khai ý định của mình. Thông 
điệp cốt lõi của Hoa Kỳ là: tuyên 
bố về chủ quyền của Trung Cộng 
tại khu vực đặc định ở Biển Đông 
là phi pháp.

Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ 
đã đưa ra một quyết sách trọng 
đại trong vấn đề Biển Đông, rằng 
họ đã chính thức chọn đứng về 
phía nào. Và nó khác biệt hoàn 
toàn với các nhiệm kỳ tổng 
thống trước đây của Mỹ.

Bắt đầu từ thời cựu TT 
Obama, mặc dù Hoa Kỳ luôn 
tỏ ra quan tâm tới rất nhiều 
tới việc Trung Cộng tuyên bố 
chủ quyền tại Biển Đông và rất 
nhiều các hành động khác, 
nhưng trong các tuyên bố chính 
sách của Mỹ thường có một câu: 
Hoa Kỳ không chọn đứng về bên 
nào trong cuộc tranh chấp tại 
Biển Đông. 

Lần này ông Pompeo khẳng 
định mạnh mẽ: “Việc Bắc Kinh 
có được một phần lớn khu vực 
biển và các tài nguyên tại khu 
vực Biển Đông, cho đến các 
hành động lấn át của họ trong 
việc khống chế những tài nguyên 
này, là hoàn toàn phi pháp”.

Như vậy Mỹ đã chính thức 
phủ định cách nói của Trung 
Cộng rằng nó có chủ quyền tại 
khu vực ở phía trong đường 
chín đoạn ở Biển Đông. Nói 
cách khác, Mỹ không những 
không thừa nhận chủ quyền 
của Trung Cộng đối với quần 
đảo Trường Sa, mà cũng không 
thừa nhận chủ quyền của Trung 
Quốc đối với quần đảo Hoàng 
Sa, đương nhiên bao gồm cả 
các đảo có tính tranh chấp như 
Bãi cạn Scarborough, Đá Vành 
Khăn mà Trung Cộng hiện đang 
khống chế.

Theo cách nói của Ngoại 
trưởng Pompeo, nước Mỹ cần 
thống nhất lập trường của mình 
với kết quả của vụ “Philippines 
kiện Trung Quốc về Biển Đông” 
ngày 12/07/2016, và nhấn mạnh 
rằng Tòa Trọng tài là người đưa 
ra quyết định cuối cùng, hơn 
nữa có tác dụng chế tài pháp luật 
đối với cả hai bên.

Tuyên bố ông Pompeo đưa 
ra có thể tổng kết thành một số 
điểm như sau:

1. Tin tức trọng yếu đương 
nhiên là tuyên bố yêu cầu 
của Trung Cộng về chủ 
quyền đối với đại bộ phận 
khu vực Biển Đông là phi 
pháp; việc Trung Cộng 
đơn phương khống chế, 
khai thác tài nguyên tại 
những khu vực biển này 
cũng là phi pháp.

2. Hoa Kỳ không cho phép 
hành động ngang ngược 
theo kiểu “sức mạnh là 
công lý" của Trung Cộng 
có bất kỳ chỗ đứng nào.

3. Quyền kiểm soát Đá Vành 
Khăn và Bãi Cỏ Mây và 
hải vực tương ứng đều 
quy về Philippines.

4. Không thừa nhận một 
chút tuyên bố chủ quyền 
nào của Trung Cộng 
trong việc tranh chấp 
biển đảo với bất kỳ nước 
nào trong bốn nước 
Việt Nam, Malaysia, 
Indonesia, và Brunei.

5. Không thừa nhận tuyên 
bố chủ quyền của Trung 
Cộng đối với Bãi ngầm 
James nằm ở vị trí cực 
nam của Biển Đông.

Rõ ràng từng câu của tuyên 
bố đều như đao như kiếm với 
cách dùng từ vô cùng cứng rắn. 

Vì sao nước Mỹ lại có thể cứng 
rắn như vậy? Căn cứ pháp luật 
quan trọng nhất chính là phán 
quyết của Tòa Trọng tài năm 
2016 trong vụ Philippines kiện 
Trung Quốc về Biển Đông. Theo 
đó, Philippines cho rằng tuyên 
bố của Trung Cộng đối với 
“đường chín đoạn", và các hoạt 
động khai thác phát triển tại các 
đảo và bãi tương ứng là vi phạm 
“Công ước của Liên Hợp quốc 
về Luật biển".

Trung Cộng lấy lý do là Tòa 
Trọng tài không có quyền quản 
hạt đối với Biển Đông, nên ngày 
19/2/2013 đã chính thức từ chối 
tham gia vụ kiện. Nhưng cuối 
cùng trong tình huống Trung 
Cộng vắng mặt, Tòa Trọng tài 
đã công bố phán xử vào ngày 
12/7/2016, ủng hộ hầu như toàn 
bộ các yêu cầu của Philippines. 
Năm vị thẩm phán thường trực 
của Tòa Trọng tài nhất trí phán 
xử, tuyên bố “quyền lợi mang 
tính lịch sử" của Trung Cộng 
đối với tài nguyên Biển Đông 
nằm trong khu vực đường chín 
đoạn, là không hề có cơ sở pháp 
luật, vi phạm “Công ước của 
Liên Hợp quốc về Luật biển".

Nhiều năm nay, các nước 
xung quanh Biển Đông đều 
đưa ra yêu cầu chủ quyền đối 
với các bãi, đảo, và hải vực 
tương ứng, nhưng tranh chấp 
rất lâu rồi mà không có một 
căn cứ pháp lý thống nhất và 
được công nhận. Phán quyết vụ 
Philippines kiện Trung Quốc về 
Biển Đông có thể nói là căn cứ 
pháp luật quốc tế đầu tiên cho 
việc tranh chấp chủ quyền ở 
khu vực này, “Công ước của 
Liên Hợp quốc về Luật biển". 
Tuyên bố của nước Mỹ ngày 
14/7 vừa rồi, cũng chính là coi 
đó là căn cứ luật pháp căn bản 
nhất để phát biểu.

Cũng mới đây sự kiện hàng 
không mẫu hạm Hoa Kỳ tuần 
hành ở Biển Đông đã tạo thành 
điểm nóng cho việc đưa tin của 
truyền thông. Quân đội Trung 
Cộng cũng ở khu vực biển gần 
đó tiến hành diễn tập quân sự, 
hai bên từ xa có thể nhìn thấy 
nhau. Điều này trên thực tế 
chính là một cuộc đối đầu quân 
sự không công khai.

Vào 4 năm trước cũng đã 
từng xảy ra cuộc đối đầu Mỹ 
- Trung có quy mô lớn hơn 
nhiều. Khi đó quân Mỹ cử 
hành diễn tập quân sự, nhưng 
về mặt chính thức thì không 

Đảng viên Trung Cộng
lo lắng trước lệnh cấm
của Hoa Kỳ

Cư dân mạng Trung Quốc 
hoan nghênh lệnh cấm nhập 
cảnh của Hoa Kỳ

Tiếp theo từ trang 1

Các quan chức Trung Cộng trong một phiên họp tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.
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Việc Bắc Kinh
có được một phần 
lớn khu vực biển 
và các tài nguyên 

gần bờ tại khu vực 
Biển Đông, cho 

đến các hành động 
lấn át của họ trong 

việc khống chế 
những tài nguyên 
này, là hoàn toàn 

phi pháp.
Mike Pompeo

Tàu nạo vét Trung Quốc đang 
làm việc xây dựng các đảo 

nhân tạo trên và xung quanh 
rặng san hô Đá Vành Khăn 
ở quần đảo Trường Sa, Biển 

Đông vào ngày 2/5/2015. 
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Hoa Kỳ đã cứng rắn trước hành động phi 
pháp của Trung Cộng tại Biển Đông

tỏ thái độ rõ ràng về vấn đề 
Biển Đông, nhưng cũng đã 
đủ để Trung Cộng phản ứng 
kịch liệt. Ngày 6/7, tờ Nhân 
dân Nhật báo đưa ra bài bình 
luận “tiếng chuông", câu đầu 
tiên là “Nước Mỹ nên hiểu rõ 
rằng, bất kỳ việc gì cũng đều 
có giới hạn, một khi đi quá đà 
thì sẽ phải trả giá”. Cách nói 
của người phát ngôn bộ quốc 
phòng Trung Quốc là Dương 
Vũ Quân: “chó sói tới thì đã có 
súng săn". Còn Đới Bỉnh Quốc, 
cựu ủy viên Quốc vụ viện 
Trung Quốc đã cao giọng công 
khai nói ngay tại Hoa Thịnh 
Đốn: “Cho dù Mỹ có đưa 10 
hàng không mẫu hạm đến 
Biển Đông cũng không sợ”. 

Còn lần này nước Mỹ đã đưa 
ra tuyên bố với lời lẽ cứng rắn và 
lập trường rõ ràng, phía Trung 
Cộng vẫn tỏ ra hết sức thấp 
điệu lặng lẽ. Phát ngôn viên Bộ 
ngoại giao Trung Quốc là Triệu 
Lập Kiên, sau khi bị hỏi trong 
cuộc họp báo theo thường lệ, 
thì mới tỏ thái độ đối với tuyên 
bố của Mỹ: “Chúng tôi hết sức 
không hài lòng với hành động 
sai lầm của phía Mỹ, kiên quyết 
phản đối, thúc giục phía Mỹ 
dừng việc gây rối loạn trong 
vấn đề Nam Hải (Biển Đông), 
không nên đi ngày một xa hơn 
trên con đường sai lầm”.

Đương nhiên cũng không 
loại trừ việc Trung Cộng có thể 
sẽ cho truyền thông của đảng 
ra mặt để khuấy đảo dư luận 
khi cần thiết, nhưng ít nhất đến 

lúc này, Trung Cộng biểu hiện 
hết sức bình lặng.

Vì sao khi nước Mỹ đột phá 
qua cái mà Trung Cộng gọi là 
giới hạn ấy, thì Trung Cộng 
lại không dám rút ra cái gọi là 
“súng săn"?

Nguyên nhân rất đơn giản, 
vì nước Mỹ rõ ràng là đã chuẩn 
bị đầy đủ, chuẩn bị làm thật.

Hàm nghĩa của cái “làm 
thật” này, không chỉ là nước 
Mỹ tiếp tục dùng tàu quân sự 
và máy bay quân sự “tự do đi 
lại" ở khu vực 12 hải lý xung 
quanh các đảo và bãi mà 
Trung Cộng khống chế, mà 
quan trọng hơn là nước Mỹ đã 
có được tính hợp pháp để khi 
cần thì có thể sử dụng vũ lực 
để giữ cho vùng Biển Đông là 
khu vực biển quốc tế.

Tuyên bố của ông Pompeo 
vẫn chưa thể nói là một chiến 
thư, nhưng cũng coi như là 
đã cho quân đội Hoa Kỳ một 
giấy phép để danh chính 
ngôn thuận xuất quân. Từ 
lý mà nói, chính phủ Mỹ đã 
công khai nhận định việc 
Trung Cộng khống chế phần 
lớn khu vực Biển Đông là 
phi pháp, vậy cũng có ý rằng 
các hành động của Trung 
Cộng trong khu vực này bao 
gồm khai thác dầu và khí tự 
nhiên, cho đến việc lấp biển 
làm đảo để thiết lập căn cứ 
quân sự v.v, đều là phi pháp. 
Nước Mỹ có quyền đuổi hoặc 
đ ình chỉ những hành động 
phi pháp này.

Các nhóm tác chiến tàu sân 
bay USS Ronald Reagan 
(CVN 76, trước) và USS 

Nimitz (CVN 68, sau) cùng di 
chuyển theo đội hình ở Biển 

Đông vào ngày 6/7/2020.

Các đại biểu 
quân đội 
Trung Cộng tại 
Đại hội Nhân 
dân toàn 
quốc lần thứ 
13 (NPC) tại 
Đại lễ đường 
Nhân dân Bắc 
Kinh vào ngày 
9/3/2018.

Công dân 
Trung Quốc 
xếp hàng chờ 
nộp hồ sơ xin 
visa tại Đại 
sứ quán Hoa 
Kỳ ở Bắc Kinh, 
Trung Quốc, 
vào ngày 
27/4/2012. 

Google Trends cho thấy cụm từ tiếng Trung Hoa, 
‘Thoái xuất khỏi ĐCSTQ,” (thoái đảng) đã trở thành 
một từ khóa phổ biến vào ngày 16/7/2020.
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NGUYỄN SƠN

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 
20/7 đến sáng 21/7 khiến toàn 
thành phố Hà Giang ngập 
nặng. Tại huyện Hoàng Su Phì, 
đã có 2 người chết do bị đất đá 
vùi lấp, 1 người bị thương do 
nước cuốn trôi.

Sáng 21/7, theo Ban chỉ huy 
Phòng chống Thiên tai và Cứu 
nạn tỉnh Hà Giang, mưa lớn kéo 
dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến 
đường bị ngập úng, nặng nhất 
tại Hà Giang, thống kê ban đầu 
có  khoảng 120 nhà dân tại đây 
bị ngập nước.

Hàng loạt khu vực bị ngập 
cao tới 1,2m như khu vực 
Trường Nội trú tỉnh, ngập kéo 
dài khoảng 100m, ngõ 200 ngập 

kéo dài 80m… Phường Ngọc Hà 
ngập tổ 2, 3, 7; phường Trần Phú 
ngập tổ 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 
với mức ngập 1,2 m; phường 
Quang Trung, tổ 7; phường 
Nguyễn Trãi nước ngập khu 
vực gần phường, khu Hà Yên, 
đường 19/5; huyện Bắc Mê bị 
ngập 5 thôn ở xã Yên Định…

Mưa lớn làm một nhà dân ở 
xã Bản Nhùng (Hoàng Su Phì) bị 
sập hoàn toàn. Tường bao của 
trường Mầm non Hoa Lan, tổ 1, 
Minh Khai đổ sập. Tuyến quốc 
lộ 2 từ Tuyên Quang đi Hà Giang 
tạm thời bị tê liệt do sạt lở đất đá.

Trên trang cá nhân, ông 
Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia 
Biến đổi khí hậu cho biết cơn 
mưa trong đêm 20/7 có vũ lượng 
374,2mm ở Cao Bồ, Thượng Sơn 

và Thượng Hòa (Hà Giang). Đây 
là lượng mưa cực lớn trong vòng 
6 tiếng đồng hồ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia dự báo từ 
ngày 21-22/7, các tỉnh Lai Châu, 
Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc 
Cạn tiếp tục có mưa to; có nơi 
mưa rất to (lượng mưa phổ biến 
50-100mm/24h, có nơi trên 
150mm/24h). Mưa lớn tập trung 
trong đêm và sáng. Trong mưa 
dông có khả năng xảy ra lốc, sét, 
mưa đá, và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-23/7, dự báo 
thượng lưu sông Hồng – Thái 
Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ 
với biên độ lũ lên từ 2-4m, riêng 
sông Lô từ 4-6m. Các tỉnh vùng 
núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại 

các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên 
Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, 
Cao Bằng, Bắc Cạn có nguy cơ 
rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất 
và ngập úng tại chỗ. Tại các đô 
thị, đặc biệt là các thành phố Hà 
Giang, Lào Cai có nguy cơ cao 

xảy ra ngập úng.
Sở Công thương tỉnh Hà 

Giang đang kiểm tra tình hình, 
phối hợp cung cấp thông tin 
vận hành đón, xả lũ các nhà máy 
thủy điện trên địa bàn tỉnh, Báo 
Hà Giang sáng 21/7 cho hay.

phòng chống virus Vũ Hán.
Sau đó cơ quan chức năng 

tiếp tục phát hiện và đưa 24 
người Trung Quốc lưu trú tại 
các quận ở thành phố về cách 
ly tập trung tại khách sạn 55 - 
57 đường Loseby (P.Phước Mỹ, 
Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tiếp đó 5 người Trung Quốc 
khác được đưa đi cách ly tập 
trung tại Bệnh viện 199 (đường 
Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà, 
TP. Đà Nẵng). Những người 
Trung Quốc này đều âm tính 
với virus Vũ Hán, tuy nhiên vẫn 
phải cách ly theo quy định.

Như vậy tổng cộng đã có 
ít nhất 50 người Trung Quốc 
nhập cảnh và lưu trú trái phép 

tại Quảng Nam và Đà Nẵng.
Tối 21/7, Công an Đà Nẵng 

cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức 
cho người khác nhập cảnh vào 
Việt Nam trái phép và đang tiến 
hành điều tra theo quy định.

Một số nguồn tin nói với 
công an địa phương rằng 
những người Trung Quốc này 
nhập cảnh theo đường bộ và 
đến Hội An để làm việc.

"Họ đi đường mòn, đường 
rừng, đường biên giới; vô 
như vậy là quá nguy hiểm bởi 
bản thân họ nào biết mình có 
mắc bệnh hay không, tiếp xúc 
những ai. Giả sử những người 
này mà xét nghiệm dương tính 
thì quá nguy hiểm", Giám đốc 
Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn 
Văn Hai nói.

VĂN DUY

Báo chí trong nước dẫn lại thông 
tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam 
cho biết, từ đầu tháng 6/2020 
đến nay, mưa lớn, lũ lụt và 
động đất đã xảy ra tại nhiều địa 
phương của Trung Quốc, gây tổn 
thất và thiệt hại to lớn về người 
và tài sản.

“Xuất phát từ tình hữu nghị 
truyền thống và tinh thần 
tương trợ lẫn nhau giữa hai 
nước, Chính phủ và người dân 
Việt Nam đã quyết định ủng hộ 
Chính phủ và người dân Trung 
Quốc 100,000 USD nhằm hỗ trợ 
khắc phục hậu quả lũ lụt, động 
đất”, truyền thông trong nước 
đưa tin.

Tài khoản Facebook Lê Hoài 
Anh cho rằng, chính phủ Việt 
Nam không thể ủng hộ Trung 
Quốc dù chỉ một xu vì, “Trung 

Quốc đang gây hấn với chúng 
ta ở Biển Đông, họ đang chiếm 
đóng Hoàng Sa, Trường Sa của 
chúng ta; ngăn cản ngư dân ta 
đánh bắt cá trên ngư trường 
của chúng ta, ngăn cản chúng ta 
khai thác dầu khí trong thềm lục 
địa của chúng ta”.

“Chưa hết họ còn xây những 
con đập khổng lồ ở thượng 
nguồn để thu giữ nước lại, ngăn 
dòng chảy của sông Hồng, sông 
Mê Kông làm vùng đồng bằng 
của chúng ta khô hạn, nhân dân 
ta không canh tác được đã dẫn 
đến việc dân ta mất mùa, thiếu 
lương thực, nghèo đói”.

Nhận xét này nhận được 
hàng ngàn lượt đồng ý và có 
hàng trăm lượt chia sẻ.

Còn một số ý kiến của bạn 
đọc được lưu tại các tờ báo trong 
nước thì cho rằng: “Một miếng 
khi đói bằng một gói khi no”; 

“Một việc làm tốt nhằm nhớ lại 
lời dạy của ông bà: Bán bà con xa 
mua xóm giềng gần”.

Trước đó, đầu năm 2020, 
trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán, 
Việt Nam đã viện trợ bằng hàng 
hóa vật dụng y tế trị giá khoảng 
500 ngàn USD tới Trung Quốc. 
Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng số 
vật tư y tế trị giá 100 ngàn USD.

Mới hôm qua, Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng Việt Nam đã trao 
tặng 3 tấn vật tư y tế phòng dịch 
viêm phổi Vũ Hán cho Đại sứ 
Cuba là bà Lianys Torres Rivera.

Các vật tư bao gồm 10 ngàn 
bộ chẩn đoán viêm phổi Vũ 
Hán, 7 ngàn bộ vận chuyển lấy 
mẫu, 100 ngàn khẩu trang y tế, 
100 ngàn khẩu trang vải kháng 
khuẩn, 2 ngàn bộ quần áo bảo 
hộ, 106 hộp Thanh phế khang 
Vicoredu và 106 hộp Vệ khí 
khang Protecvicor.

Hình ảnh tình hình mưa lũ ở Hà Giang được truyền thông trong nước đăng tải (ảnh chụp màn hình  
trang VnExpress)

JAMES PEARSON  |  REUTERS

Ngày 16/7, Hải quân Hoa Kỳ 
cho biết Hoa Kỳ đã điều hai 
hàng không mẫu hạm đến Biển 
Đông. Đây là lần thứ hai trong 
vòng hai tuần, khi Trung Cộng 
và Hoa Kỳ cáo buộc nhau gây 
căng thẳng trong khu vực.

Theo tuyên bố của Hải quân 
Hoa Kỳ, tàu USS Nimitz và tàu 
USS Ronald Reagan đã triển khai 
các hoạt động quân sự và tập trận 
trên tuyến đường biển đang bị 
tranh chấp từ ngày 4/7 đến ngày 
6/7 và đã quay trở lại khu vực này 
vào hôm thứ Sáu ngày 16/7.

“Các nhóm tác chiến của 
tàu Nimitz và Reagan đang 
hoạt động ở Biển Đông, trong 
vùng biển được cho phép bởi 
luật pháp quốc tế, nhằm củng 
cố cam kết của chúng tôi cho 
một khu vực Đông Dương tự 
do và cởi mở, cho một trật tự 
thế giới dựa trên luật pháp, và 
cho các đồng minh cũng như 
đối tác trong khu vực,” chuẩn 
đô đốc Jim Kirk, chỉ huy tàu 
Nimitz cho biết.

Tuyên bố trên nói thêm 
rằng, sự hiện diện của các hàng 
không mẫu hạm không nhằm 
đáp trả lại các sự kiện chính 
trị hay các vấn đề của thế giới. 
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa 
Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh 
hiện đang căng thẳng về mọi 
phương diện, từ virus Trung 
Cộng đến giao thương với 
Hồng Kông.

Nhiều tranh cãi nảy lửa đang 
gia tăng trong khu vực, nơi 
Brunei, Malaysia, Philippines, 
Đài Loan và Việt Nam đều phản 

đối yêu sách của Trung Cộng đối 
với khoảng 90% diện tích vùng 
biển.

Trung Cộng đã tổ chức các 
cuộc tập trận trên biển hồi đầu 
tháng này, dẫn đến sự lên án 
mạnh mẽ từ phía Việt Nam và 
Philippines, ngay khi hai hàng 
không mẫu hạm lần đầu tiên 
đi qua vùng biển tranh chấp, 

trong các hoạt động, mà theo 
Hải quân Hoa Kỳ, là đã được 
lên kế hoạch từ trước.

Hải quân Hoa Kỳ cho biết 
các tàu này đã hoạt động từ lâu 
ở Tây Thái Bình Dương, bao 
gồm cả Biển Đông, trong một 
khu vực dài khoảng 1,500 km 
(khoảng 900 dặm). Trong một 
thời điểm gần đây, Hoa Kỳ có ba 

tàu sân bay trong khu vực.Ước 
tính có khoảng 3 ngàn tỷ USD 
hàng hóa đi qua Biển Đông mỗi 
năm. Hoa Kỳ cáo buộc Trung 
Cộng đang cố gắng đe dọa các 
nước láng giềng châu Á muốn 
khai thác trữ lượng dầu khí dồi 
dào trong khu vực.

An Nam biên dịch

Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc 100,000 USD

Tiếp theo từ trang 1

Bắt giữ 3 nghi phạm đưa 50 
người Trung Quốc nhập cảnh 
trái phép vào Việt Nam

Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ trở lại Biển Đông 
khi căng thẳng đang gia tăng

U.S. NAVY/CHRISTOPHER BOSCH/HANDOUT VIA REUTERS

REUTERS

Ngày 16/7, toàn bộ lực lượng vũ 
trang Đài Loan bao gồm không 
quân, hải quân, và bộ binh đã tiến 
hành các cuộc tập trận sử dụng 
đạn thật, mô phỏng việc đánh 
trả một đội quân xâm lược. Tổng 
thống Thái Anh Văn cho biết cuộc 
tập trận thể hiện sự quyết tâm bảo 
vệ hòn đảo dân chủ.

Trung Cộng luôn tự cho rằng 
Đài Loan là một phần lãnh thổ 
của mình, mặc dù hòn đảo tự trị 
này có chính phủ, quân đội, và 
đơn vị tiền tệ riêng. Trong những 
năm gần đây, Bắc Kinh liên tục 
gia tăng áp lực lên Đài Loan, bao 
gồm việc lực lượng không quân 
xâm nhập thường xuyên vào 
không phận Đài Loan và tổ chức 
các cuộc tập trận hải quân gần 
hòn đảo này.

Ngày 16/7, Đài Loan tổ chức 
cuộc tập trận chống trả quân 
xâm lược sử dụng các máy bay 
F-16 và máy bay tiêm kích Kinh 
Quốc (Ching-kuo) chế tạo tại nội 
địa tiến hành các cuộc tấn công, 
kèm theo xe tăng đi qua các 
khu vực nội địa, bắn đạn pháo 
tiêu diệt các mục tiêu trên biển. 
Khoảng 8,000 người đã tham gia 
cuộc tập trận diễn ra dọc bờ biển 
gần Đài Trung thuộc miền trung 
Đài Loan.

Cuộc tập trận này được đặt 
tên là Han Kuang, là cuộc diễn 
tập chính hàng năm của Đài 
Loan. Năm nay, cuộc tập trận 
Han Kuang diễn ra trong bối 
cảnh Trung Cộng tăng cường 
hoạt động quân sự quanh khu 
vực hòn đảo, gồm việc đưa chiến 
đấu cơ và oanh tạc cơ đến gần 
khu vực mà Bắc Kinh gọi là “lãnh 
thổ thiêng liêng” của mình.

Tổng thống Thái Anh Văn 
phát biểu trước quân đội: “Các 
cuộc tập trận Han Kuang là một 
sự kiện quan trọng hàng năm của 
các lực lượng vũ trang để đánh 
giá sự tiến triển về khả năng chiến 
đấu. Hơn thế nữa, cuộc tập trận 
còn cho thế giới thấy được quyết 
tâm và nỗ lực của chúng ta trong 
việc bảo vệ lãnh thổ.”

Bà Thái đã giành chiến thắng 
áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng 
thống Đài Loan diễn ra hồi tháng 
Giêng năm nay. Bà cam kết kiên 
quyết chống lại Trung Quốc, ưu 
tiên việc hiện đại hóa quân sự. 
Đài Loan tiết lộ mức tăng chi 
tiêu quốc phòng lớn nhất trong 
vòng hơn một thập kỷ qua.

Bà Thái tuyên bố: “Như tôi 
đã nói, an ninh quốc gia không 
dựa vào việc cúi đầu, mà dựa vào 
quốc phòng vững chắc. Tất cả các 
sĩ quan và binh lính của chúng ta 
là cốt lõi của quốc phòng.”

Dù quân đội Đài Loan được 
đào tạo bài bản và được trang bị 
vũ khí tối tân chủ yếu do Mỹ sản 
xuất, nhưng Trung Quốc có ưu 
thế lớn về mặt số lượng và đang 
bổ sung các thiết bị tiên tiến như 
chiến đấu cơ tàng hình và hỏa 
tiễn đạn đạo mới.

Trung Quốc tự cho Đài Loan 
là một phần lãnh thổ của mình, 
và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng 
vũ lực để buộc hòn đảo này phải 
chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh.

Đài Loan là một trong những 
điểm nóng ngày càng tăng trong 
mối quan hệ Mỹ-Trung. Bắc 
Kinh thường xuyên lên án sự 
ủng hộ của Hoa Thịnh Đốn với 
hòn đảo này.

Ann Wang, The Epoch Times, 
đóng góp vào bản tin này.
An Vương biên dịch

REUTERS

Sau khi bị cấm tham gia các 
cuộc bầu cử trước đó, vào ngày 
20/7, nhà hoạt động dân chủ 
Hồng Kông-Hoàng Chi Phong 
(Joshua Wong) đã nộp đơn 
tranh cử một vị trí trong cơ quan 
lập pháp của đặc khu, làm tăng 
triển vọng về một trận chiến với 
chính quyền thân Bắc Kinh tại 
Hồng Kông.

Anh Hoàng Chi Phong là 
một trong số hơn chục chính 
trị gia trẻ tuổi với tinh thần 
phản kháng, những người đã 
vượt qua các ứng cử viên đảng 
dân chủ lớn tuổi hơn trong các 
cuộc bầu cử sơ bộ đối lập không 
chính thức trong tháng này. 
Nhiều người coi cuộc bầu cử 
này là một cuộc bỏ phiếu phản 
đối luật an ninh quốc gia do Bắc 
Kinh áp đặt.

Trong cuộc bầu cử ngày 6/9 
sắp tới,   phe đối lập dân chủ 

sẽ cố gắng đòi lại một số ảnh 
hưởng chính trị trong cơ quan 
lập pháp của Hồng Kông, vốn 
đầy rẫy những chính trị gia 
trung thành với Bắc Kinh. Chỉ 
một nửa số ghế thuộc cơ quan 
này do người dân Hồng Kông 
trực tiếp bầu.

Các nhà phân tích chính trị 
và các nhà hoạt động dân chủ dự 
đoán giới chức Hồng Kông sẽ cố 
gắng loại bỏ một số ứng cử viên.

Chính quyền Bắc Kinh nói 
rằng các cuộc bầu cử sơ bộ là 
bất hợp pháp và có thể đã vi 
phạm luật an ninh. Theo luật 
này, những ai có liên quan đến 
các hoạt động hay âm mưu 
Trung Cộng đánh giá là ly khai, 
lật đổ, khủng bố và thông đồng 
với các lực lượng nước ngoài sẽ 
bị phạt tù.

Trao đổi với các phóng viên, 
anh Hoàng Chi Phong cho biết: 
“Dù có thể phải đối mặt với bản 
án chung thân ... tôi vẫn hy vọng 

nhận được sự ủy thác của mọi 
người và cho cả thế giới biết 
rằng chúng ta sẽ tiếp tục chiến 
đấu cho đến hơi thở cuối cùng 
của mình.” Hoàng Chi Phong 
nhận định anh là một trong số 
các mục tiêu chính khi Trung 
Cộng áp đặt luật an ninh lên 
Hồng Kông.

Theo nhóm Quan sát Dân 
Quyền, trong 4 năm qua, chính 
quyền thân Bắc Kinh tại Hồng 
Kông đã cấm 18 ứng viên thuộc 
đảng dân chủ tham gia các cuộc 
bầu cử địa phương, bao gồm cả 
Hoàng Chi Phong.

Khi trở thành gương mặt 
đại diện cho cuộc biểu tình của 
Phong trào sinh viên năm 2014, 
Hoàng Chi Phong chỉ mới 17 
tuổi. Mặc dù anh không phải 
là một nhân vật hàng đầu trong 
các cuộc biểu tình làm rung 
chuyển Hồng Kông hồi năm 
ngoái. Anh đã luôn kêu gọi sự 
ủng hộ từ nước ngoài cho các 
phong trào dân chủ ở Hồng 
Kông, gặp gỡ các chính trị gia từ 
Hoa Kỳ, Châu  u và các nơi khác, 
nói lên sự tàn bạo của Bắc Kinh. 
Trung Cộng cáo buộc Hoàng 
Chi Phong là “tay trong” của các 
lực lượng nước ngoài.

Hoàng Chi Phong đã bị loại 
khỏi cuộc tranh cử vào hội đồng 
quận tại Hồng Kông hồi năm 
ngoái với lý do sự ủng hộ của 
anh cho quyền tự quyết của 
Hồng Kông vi phạm luật bầu cử. 
Bản thân anh nhận định đó là 
hành vi kiểm duyệt chính trị.

Hoàng Chi Phong cho biết 
anh ủng hộ ý tưởng về một cuộc 
trưng cầu dân ý không ràng 
buộc để mọi người có tiếng nói 
về tương lai của Hồng Kông.

Anh cũng không ký vào tờ 

đơn trong đó các ứng cử viên 
được yêu cầu cam kết trung 
thành với Hồng Kông và Luật 
cơ bản - bản tiểu hiến pháp của 
đặc khu. Dù các ứng cử viên 
không bắt buộc phải ký mẫu 
đơn này, nhưng luật an ninh có 
thể yêu cầu các ứng cử viên phải 
cam kết trung thành bằng văn 
bản hoặc thông qua các phương 
thức khác. 

Theo Carol Mang và Yanni Chow.
Ban Mai biên dịch

Anh Quốc đình chỉ Hiệp ước Dẫn độ với Hồng Kông 

Hoàng Chi Phong tham gia 
tranh cử vào Cơ quan Lập 
pháp Hồng Kông

Đài Loan tập trận trong bối cảnh Bắc Kinh liên tiếp gây căng thẳng

Hạ viện Quốc hội Anh vào ngày 
20/7, bởi vì “việc áp dụng luật an 
ninh quốc gia mới này đã thay 
đổi đáng kể các giả định chính 
yếu làm nền tảng trong việc dàn 
xếp hiệp ước dẫn độ của chúng 
tôi với Hồng Kông.”

Luật an ninh quốc gia, có 
hiệu lực vào ngày 30/6 vừa qua, 
hình sự hóa các cá nhân có 
bất kỳ hành vi lật đổ, ly khai và 
thông đồng với các lực lượng 
nước ngoài chống lại Bắc Kinh, 
với mức phạt tối đa là án tù 
chung thân.

Thủ tướng Anh, ông Boris 
Johnson, đã nói rằng luật an 
ninh “tạo thành một sự vi phạm 
rõ ràng và nghiêm trọng đối với 
Tuyên bố chung Anh-Trung,” 
vì nó “vi phạm quyền tự trị của 
Hồng Kông và đang xung đột 
trực tiếp với luật cơ bản của 
Hồng Kông.”

Canada, Úc và Hoa Kỳ đã 
đình chỉ hiệp ước dẫn độ của 
các quốc gia này với Hồng Kông 

để đáp trả lại việc chính quyền 
Trung Cộng ban hành luật an 
ninh quốc gia tại đặc khu.

Ngoại trưởng Raab cũng 
tuyên bố rằng Anh Quốc sẽ áp 
dụng lệnh cấm vận vũ khí đối với 
Hồng Kông.

“Do vai trò của Trung Quốc 
trong vấn đề an ninh nội bộ của 
Hồng Kông và quyền lực của 

Trung Cộng đối với lực lượng 
hành pháp tại đặc khu, Vương 
quốc Anh sẽ mở rộng  lệnh cấm 
vận vũ khí lên Hồng Kông mà 
chúng tôi đã áp đặt lên Trung 
Quốc đại lục từ năm 1989,” ông 
Raab tuyên bố tại Nghị viện Anh.

Theo các quy định mới, Vương 
quốc Anh sẽ cấm xuất cảng sang 
Hồng Kông bất kỳ vũ khí, linh kiện 

hoặc đạn dược có khả năng gây 
thiệt mạng nào, và bất kỳ thiết bị 
nào có thể được sử dụng để trấn 
áp nội bộ như cùm, thiết bị dò tìm, 
súng và lựu đạn cay.

“Vương quốc Anh đang theo 
dõi, và cả thế giới đang theo dõi,” 
ông Raab cho biết trong khi cam 
kết dẫn đầu các phản ứng quốc 
tế về tình hình ở Hồng Kông.

Ngoại trưởng Anh cũng 
khẳng định rằng, “Chúng tôi sẽ 
tiếp tục đóng vai trò hàng đầu 
trong việc tham gia và phối hợp 
hành động với các đối tác quốc 
tế phù hợp với cam kết lịch sử 
của chúng tôi đối với người dân 
Hồng Kông.”

Lisa Nandy, phát ngôn viên 
cơ quan đối ngoại của Đảng Lao 
động đối lập, cho biết Đảng Lao 
động ủng hộ các biện pháp mới 
của chính phủ Anh một cách 
“mạnh mẽ", và cảm ơn ông Raab 
“một cách nồng nhiệt" vì đã thực 
hiện những bước tiến mới.

Tuy nhiên, bà Nandy kêu 
gọi chính phủ Anh nên tiến 
xa hơn bằng cách áp dụng các 

biện pháp trừng phạt theo đạo 
luật Magnitsky đối với các quan 
chức Trung Cộng và Hồng Kông, 
những người phải chịu trách 
nhiệm về hành vi vi phạm nhân 
quyền và xem xét sự tham gia 
của Trung Cộng vào các dự án 
điện hạt nhân của Anh.

Sau khi Trung Cộng áp đặt 
luật an ninh quốc gia đối với 
Hồng Kông vào ngày 30/6, chính 
phủ Anh tuyên bố sẽ mở rộng 
quyền nhập cư cho khoảng 3 
triệu cư dân Hồng Kông đủ điều 
kiện nhận hộ chiếu hải ngoại của 
Vương quốc Anh.

Dưới áp lực của các nghị sĩ 
Hoa Kỳ và Anh Quốc, từ cả hai 
đảng cầm quyền và phe đối lập, 
Thủ tướng Anh Boris Johnson 
cũng đã cấm công ty viễn thông 
Trung Quốc Huawei tiếp tục đầu 
tư vào cơ sở hạ tầng viễn thông 
của Anh vào cuối năm 2020, và 
hứa sẽ loại bỏ hoàn toàn các bộ 
thiết bị Huawei hiện có từ mạng 
5G của Anh Quốc vào năm 2027.

Ánh Dương biên dịch

Mưa lũ lớn, sạt lở đất trong đêm tại Hà Giang

Cảnh sát chống bạo động bắt giữ người dân sau khi họ giải tỏa những người biểu tình tham gia 
một cuộc biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông vào ngày 1/7/2020.

Nhà hoạt động dân chủ Hoàng Chi Phong đã nộp đơn tranh cử một vị trí trong cơ quan lập pháp 
của đặc khu Hồng Kông.

Tiếp theo từ trang 1
DALE DE LA REY/AFP VIA GETTY IMAGES
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Các máy bay tiêm kích Phòng thủ Nội địa do Đài Loan sản xuất tham gia bắn đạn thật, chống đổ bộ 
trong cuộc tập trận quân sự Han Kuang, mô phỏng một cuộc xâm lược của kẻ thù, tại Đài Trung, Đài 
Loan, vào ngày 16/7/2020.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (đầu tiên bên 
trái) rời khỏi cuộc tập trận quân sự hàng năm 
Han Kuang tại Đài Trung, Đài Loan, vào ngày 
16/7/2020.

Một máy bay trực thăng AH-1 Cobra đã khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự Han Kuang sử dụng 
đạn thật và chống đổ bộ, mô phỏng một cuộc xâm lược của kẻ thù, tại Đài Trung, Đài Loan, vào ngày 
16/7/2020. 

ANN WANG/REUTERS

ANN WANG/REUTERS

ANN WANG/REUTERS

Hàng không mẫu hạm USS 
Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ 
đang nhận nhiên liệu từ tàu 
hậu cần USNS Tippecanoe, 
thuộc lớp Henry J. Kaiser, 

ở Biển Đông vào ngày 
7/7/2020. 
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ĐẠI HẢI

So với thế kỷ trước, trái cây, rau 
củ, và thịt cá ngày nay đã trở nên 
to lớn và trông đẹp mắt hơn. Tuy 

nhiên, nhiều người già vẫn nói “trái 
cây ngày xưa ít và nhỏ, nhưng thơm 
ngon bổ dưỡng hơn trái cây trong siêu 
thị ngày nay”. Các nghiên cứu trả lời 
sao về điều này?

Một nghiên cứu vào năm 2004 
đã đánh giá sự thay đổi giá trị dinh 
dưỡng của 43 loại cây trồng khác nhau 
từ năm 1950 đến 1999. Kết quả cho 
thấy, lượng protein trung bình giảm 
xuống khoảng 6%, vitamin B2 giảm 
xuống 38%, và vitamin C giảm 15%, 
sắt và canxi cũng đồng thời giảm một 
lượng đáng kể. 

Cây hấp thụ nhiều quá cũng 
khiến giảm chất lượng  
Thực vật phát triển nhanh hơn và to 
lớn hơn, đây có thể là kết quả đạt được 
nhờ quá trình chọn giống. Tuy nhiên, 
các nhà khoa học nhận thấy những cây 
dại như cúc hoàng anh, mặc dù không 
trải qua quá trình nhân giống chọn lọc, 
nhưng hàm lượng chất dinh dưỡng vẫn 
giảm sút.

Chúng ta đều biết cây cối hấp thụ 
CO2 và nhả ra O2, có thể nói CO2 là thức 
ăn của thực vật. Thuận theo quá trình 
công nghiệp hóa hiện đại hóa, lượng 
CO2 cũng tăng lên nhiều.

Các khoa học gia đã tiến hành thí 
nghiệm như sau: họ bơm nhiều CO2 
vào một vùng thực vật, sau đó đánh 
giá thay đổi dinh dưỡng của thực vật 

trong vùng. Tại Nhật Bản và Trung 
Quốc, các nhà khoa học đã phát 
hiện: hàm lượng đường và tinh bột 
tăng, nhưng lượng protein giảm 
10%, sắt giảm 8% và kẽm giảm 5%. 

Thức ăn nhiều nhưng đang 
“rỗng” đi
Khi đang nghiên cứu cho luận án 
tiến sĩ của mình, Irakli Loladze tình 
cờ bắt gặp 1 hiện tượng kỳ lạ liên quan 
đến động vật phù du, là những sinh 
vật cực nhỏ ăn tảo. Để cung cấp thêm 
nhiều thức ăn cho động vật phù du, các 
nhà khoa học nghĩ ra một cách thật đơn 
giản, chiếu sáng cho tảo - vì khi 
đó chúng sẽ phát triển nhanh 
đáng kể. 

Nhưng sau sáng tạo 
đơn giản đó, họ phát 
hiện ra phù du mặc dù 
được ăn rất nhiều tảo, 
nhưng lại phải vật lộn để 
sinh tồn. Tại sao? 

Đó là bởi vì tảo đã không 
còn nhiều dưỡng chất như trước nữa. 
Mặc dù khối lượng thức ăn tăng lên và 
phù du đã ăn rất nhiều, nhưng cũng 
không đủ đáp ứng được lượng dinh 
dưỡng cần thiết. Đây cũng là lý do tại 
sao số lượng ong trên toàn thế giới đã 
giảm đi đáng kể. Chúng ta có nhiều 
thức ăn hơn bao giờ hết, nhưng hầu hết 
chúng đều đang bị “rỗng” đi.

Trong buổi diễn thuyết trên TED 
Talk, diễn giả Kristie Ebi đã nói: “Khi 
cung cấp không đủ dinh dưỡng cho cơ 
thể, ví dụ khi thiếu sắt, chúng ta có thể 
cảm thấy mệt mỏi, tim suy yếu, thở khó 
khăn, và chậm chạp trong mọi việc”.

Nếu bạn thiếu kẽm, hệ miễn dịch 
của bạn bị suy giảm, và thời gian lành 

vết thương bị kéo dài. Nếu bạn thiếu 
vitamin B, chức năng của hệ thần 
kinh sẽ bị ảnh hưởng, và chức năng 
ngăn ngừa nhiễm trùng cũng như 
chuyển hóa thức ăn thành năng lượng 
cũng thế. 

Đặc biệt đối với những vùng 
nghèo đói, sự thiếu thốn 

nguồn lương thực cùng 
với thực phẩm kém chất 
lượng lại càng khiến tình 
trạng suy dinh dưỡng 
trầm trọng hơn; đi đôi với 

đó là khả năng chống chọi 
với bệnh tật cũng kém hơn. 
Nhiều nhà khoa học vẫn liên 

tục nói về lợi ích của việc nhân giống, 
thực phẩm biến đổi gen, và thay đổi 
đất trồng. Tuy nhiên nhiều nghi vấn 
được đặt ra: Liệu họ có đang bị chi phối 
bởi những công ty như Mosanto hay 
Bayer không? Hay canh tác theo cách 
tự nhiên, cho phép đất trồng mang lại 
chất dinh dưỡng thì có tốt hơn không?

Chúng ta đã có nhiều nghiên cứu, 
nhưng chưa đủ để có thể đưa đến 
kết luận chính xác. Nhưng những gì 
chúng ta đang đối mặt hiện tại chính 
là kết quả của những hành động chúng 
ta đã gieo trong quá khứ. Và để sống 
tốt hơn trong tương lai, ngày hôm nay 
chúng ta cần suy nghĩ và lên kế hoạch 
một cách thiết thực hơn. 

ĐẠI HẢI

Ai cũng biết tập luyện rất tốt cho 
sức khỏe nhưng guồng quay 
của cuộc sống hiện đại cùng 
với những quan niệm sai lầm 

khiến chúng ta trì hoãn việc tập luyện...

Và đây là câu trả lời từ những nghiên 
cứu về vấn đề này:

“Tôi khỏe rồi nên không cần tập 
luyện nữa”
Lợi ích đến từ việc tập luyện sẽ không kéo 
dài lâu nếu bạn không kiên trì. Bỏ dở việc 
tập luyện hoặc buông lơi sẽ làm phai đi 
những nỗ lực bạn đã đạt được như sức 
bền, sức khỏe tim mạch.

“Tập luyện cần lâu hơn 10 phút, 
nếu không chỉ lãng phí thời gian”
Để đạt được lợi ích sức khỏe, không 
có thời lượng tối thiểu nào cả. Bạn có 
thể tập luyện ngay trong các sinh hoạt 
thường ngày, ví dụ khuân vác đồ nặng, 
đi bộ lên xuống cầu thang, làm việc nhà  
hay làm vườn...

“Tôi có bệnh mãn tính và không 
nên tập luyện”
Vận động kỳ thực rất cần thiết đối với 
những người mắc bệnh mãn tính, từ 
bệnh tim mạch, ung thư cho đến bệnh 
phổi. Tất nhiên là bạn nên vận động trong 

điều kiện cho phép, với 
thời lượng trung bình 
khoảng 15-20 phút mỗi ngày. Tuy nhiên 
người mắc bệnh phức tạp nên tham 
vấn bác sĩ điều trị trước khi bắt đầu 
chương trình tập luyện mới.

“Tôi quá già, không thê
tập luyện”
Các bằng chứng khoa học cho thấy bản 
thân tuổi tác không phải là vấn đề lớn lao 
trong tập luyện, ngay cả ở độ tuổi trên ̣90. 
Ở độ tuổi đó, sức khỏe và các cơ bắp cũng 
vẫn có thể tăng trưởng nếu tập luyện đều 
đặn. Hãy chọn loại vận động phù hợp 
với lứa tuổi của bạn. Các bài khí công 
nhẹ nhàng có thể giúp ích cho bất kỳ ai, 
không kể tuổi tác.

“Tập thể dục giúp giảm cân”
Điều này không đúng tuyệt đối. Sự phối 
hợp chế độ ăn ít calo và tập luyện sẽ giúp 
bạn dễ thành công hơn. Có một nguyên 
lý cần ghi nhớ: tập thể dục không hề làm 
giảm cân nếu có một chế độ ăn uống 
kém lành mạnh! Nếu muốn giảm hơn 
5% trọng lượng cơ thể, bạn sẽ cần hơn 
300 phút tập luyện cường độ trung bình 
hàng tuần để đạt mục tiêu này. 

“Tôi chỉ chạy một lần mỗi tuần, 
nhưng chừng đó là chưa đủ”
Đừng vội nản chí. Ngay cả khi bạn chỉ 
chạy một lần trong tuần cũng đều không 

Một vài giải đáp 
liên quan đến
tập luyện
thể lực uống phí. 50 phút chạy bộ mỗi 

tuần với tốc độ chậm hơn 10 
km/giờ đã làm giảm nguy cơ tử 
vong. Tuy nhiên, chạy bộ với 
cường độ cao hơn chưa chắc 
có thể giảm nguy cơ tử vong.

“Tôi mang thai nên cần 
tập luyện nhẹ nhàng”

Trên thực tế các hoạt động thể 
chất cường độ trung bình là an toàn đối 
với những phụ nữ mang thai khỏe mạnh 
nói chung, và không có nguy cơ gì đối 
với thai nhi. Ngoài ra vận động thể chất 
còn làm giảm nguy cơ thừa cân và tỉểu 
đường trong thai kỳ. Để cẩn thận hơn, 
bạn có thể tham vấn ý kiến bác sĩ cho 
trường hợp riêng của mình.

“Tôi cảm thấy không khỏe, tôi 
không nên tập luyện”
Nếu bạn bị sốt, bệnh cấp tính, hoặc rất 
đau hay hoàn toàn kiệt sức, thì suy nghĩ 
trên là đúng. Nhưng thông thường, một 
chút vận động thể chất vẫn là an toàn và 
có ích, hơn là chỉ nằm một chỗ để dưỡng 
sức. Dù vậy bạn cũng đừng quên lắng 
nghe cơ thể và giảm lượng vận động nếu 
thấy cần thiết.

“Đứng cả ngày không giống như 
tập thể dục”
Đứng hay đi lại loanh quanh cả ngày 
cũng tương đương với bạn đang vận 
động nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, để tốt 
hơn nữa thì bạn cần đổ một chút mồ hôi, 
bằng cách tăng cường độ tập luyện lên ít 
nhất 15 - 20  phút mỗi ngày.

THÁI HÀ 

Mùa đông ngâm chân giúp 
làm ấm; mùa hè ngâm 
chân giúp thải độc, loại 

bỏ chất cặn trong cơ thể, phòng 
tránh các bệnh lý ngoài da...

Tại sao mùa hè cần
 ngâm chân?
Mùa hè chính giữa lúc mà thấp 
khí (khí ẩm) đang mạnh nhất; 
khí ẩm này tích lại ở tỳ vị sẽ làm 
xuất hiện các biểu hiện như chán 
ăn, mệt mỏi... Để loại bỏ thấp khí 
trong hè này, ngâm chân chính là 
trợ thủ đắc lực, giúp tăng cảm giác 
ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần phấn 
chấn, và một làn da sáng đẹp hơn.

Mùa hè có tiết khí nóng nhất 
trong năm. Theo Đông Y, người 
và trời có sự giao hòa hợp nhất với 
nhau; lại căn cứ vào lý luận “Thiên 
nhân tương ứng” (Trời đất và con 
người tương ứng với nhau), dương 
khí của cơ thể trong mùa hè là cực 
thịnh. Lúc này, nếu dùng nước ấm 
để ngâm chân, thì kinh lạc sẽ tăng 
cường lưu thông, thúc đẩy các 
hoạt động chức năng của tạng phủ 
trong cơ thể.

Đông Y chú trọng sự vận hành 
bình thường của thân thể, ưu tiên 
sử dụng các biện pháp hồi phục - 
thay vì nhắm vào bệnh chứng. Đối 
với người mà hệ tiêu hóa suy yếu, 
thì ngâm chân vào lúc này lại càng 
thích hợp hơn. Khi tiêu hóa có thể 
hoạt động trơn tru, sẽ không bị 
thấp khí xâm phạm (cảm nhiễm).

Vào mùa hè, các bệnh nấm 
chân rất dễ xảy ra. Nếu nhẹ thì da 

lòng bàn chân bị khô, bong tróc; 
nặng thì bàn chân rát ngứa, có các 
mụn nước, loét các kẽ chân. Ngoài 
ra còn nhiều bệnh ngoài da khác 
cũng dễ xuất hiện trong mùa hè. 
Ngâm chân có thể hỗ trợ loại bỏ 
thấp khí trong cơ thể, từ đó phòng 
tránh và xử lý những bệnh này, 
khiến cả thể chất và tinh thần của 
người bệnh được cải thiện.

Chân bạn có đang bị
lạnh không?
Ngoài ra, từ góc độ kinh lạc mà 
nói, thì hai bàn chân là nơi các 
huyệt vị của cơ thể phân bố dày 
nhất, mà các vị trí ấy lại tương 
ứng với các cơ quan nội tạng. Các 
đường kinh mạch quan trọng của 
người cũng đều đi qua lòng bàn 
chân. Ngâm chân có thể truyền 
dẫn khí thuốc, thông qua kinh 
lạc, đến tạng phủ, giúp cho quá 
trình điều dưỡng và trị bệnh thu 
được hiệu quả tốt nhất.

Hai bàn chân nằm ở rất xa tim, 
lại là nơi các mạch máu tuần hoàn 
ngoại vi, vì vậy lượng máu lưu 
thông kém. Lớp mỡ của bàn chân 
lại mỏng, khả năng giữ nhiệt kém. 
Vậy nên bàn chân rất dễ bị lạnh rồi 
khiến nhiều cơ quan nội tạng gặp 
vấn đề. Các tiểu huyết quản của 
niêm mạc đường hô hấp trên như 
niêm mạc mũi, họng, khí quản 
cũng sẽ bị co lại, làm giảm sức đề 
kháng. Các mạch máu thì bị rối 
loạn chức năng giãn mạch, gây 
ra các bệnh lý như co thắt động 
mạch, viêm khớp, thấp khớp.

Ngoài ra, bàn chân lạnh còn 
dễ gây ra các bệnh đau dạ dày, 

ĐĂNG TÂM

Nhiều người đã xem virus Trung Cộng 
(virus Corona) như một loại virus ở “cấp 
hoàn hảo", phạm vi tấn công hết sức rộng, 
từ thần kinh não cho đến tất cả các cơ 
quan nội tạng. Một số người bệnh cho dù 
đã lành bệnh nhưng vẫn khó mà tránh 
được việc xuất hiện di chứng

Lý Hoa (hoá danh) vốn là bác sỹ ở một 
bệnh viện cấp cao của Trung Quốc là một 
ví dụ rất điển hình. Cha mẹ ông cùng mắc 
viêm phổi Trung Cộng vào cuối tháng 
Một, phải nằm viện vài tháng. Trong quá 
trình hồi phục, mẹ của ông gặp nhiều 
vấn đề sức khoẻ, đã mời rất nhiều bác sỹ 
đến trị liệu nhưng mãi vẫn không có hiệu 
quả rõ ràng.

1. Chứng chướng bụng kỳ lạ
Trên cơ thể của mẹ bác sỹ Lý Hoa xuất 
hiện một di chứng kỳ dị. Bà năm nay 65 
tuổi, khi mắc phải virus thì có triệu chứng 
nhẹ, trong thời gian mắc bệnh nhiệt độ cơ 
thể bình thường nhưng cứ luôn bị chướng 
bụng, đi ngoài. Sau khi về nhà vào đầu 
tháng 4, bà vẫn bị đi ngoài.

Lý Hoa bèn xin bác sỹ tư vấn, sau khi 
được kê đơn và dùng thuốc một tuần thì 
mẹ ông không còn đi ngoài nữa, nhưng lại 
đổi thành chướng bụng, táo bón; sau khi 
ăn cơm xong là chướng bụng, đi bộ cũng 
không giảm bớt.

Lý Hoa nói “tôi nghe thấy bụng bà cứ 
sôi ọc ọc, rồi chướng lên, bà cảm thấy 
nghẹt rất khó chịu, cho rằng lại là cái 
bệnh kia rồi, nên rất lo lắng”. Qua vài ngày 
thì khoang miệng của bà trở nên rất hôi, 
bựa lưỡi hình thành một tầng dày, không 
cả dám bỏ khẩu trang ra nữa.

Có người khuyên bà ăn ít và chia làm 
nhiều bữa, nên một ngày bà ăn 6 bữa, 
mỗi lần chỉ ăn một chút ít, đồng thời 
vận động nhiều hơn, nhưng vẫn chướng 

bụng. Lý Hoa cho mẹ dùng thuốc Đại 
Hoàng của Trung Y, trợ giúp bài khí. Cho 
đến đầu tháng 7, thì chứng chướng bụng 
của bà giảm dần, nhưng vẫn thi thoảng 
xuất hiện.

Ngoài chứng chướng bụng, mẹ ông 
còn bị táo bón, lúc bệnh tình nghiêm 
trọng, thậm chí còn phải dùng glycerin 
để rửa ruột.

Sau vài tháng dày vò, bà mẹ cao 1m70, 
nặng 60 kg đã gầy đến mức chỉ còn 45 kg, 
giống như da bọc xương.

2. Đau đầu
Trong dịch viêm phổi Trung Cộng, việc 
bệnh nhân bị đau đầu không phải là 
hiếm gặp. Đầu tháng 3, nhóm của bác sỹ 
Hồ Ba - chủ nhiệm khoa nội thần kinh, 
bệnh viện Hiệp Hòa, trực thuộc Đại học 
Kỹ thuật Hoa Trung, đã tiến hành nghiên 
cứu về hệ thần kinh của người nằm viện 
vì mắc viêm phổi Trung Cộng. Kết quả 
cho thấy trong số 214 người bệnh, thì 
có hơn 3/10 là có triệu chứng về hệ thần 
kinh, bao gồm đau đầu, động kinh, khứu 
giác vị giác yếu đi v.v.

Cha của Lý Hoa bị đau đầu dằn vặt 
nhiều lần. Khi làm chụp CT ngày 31/1, thì 
phát hiện viêm phổi. Ngày 2/2 ông phải 
nằm viện trị liệu, trong thời gian đó ông 
liên tục kêu đau đầu; cho đến ngày 5/3 đầu 
đau đến mức muốn đập vào tường, thậm 
chí không thở được, sau đó ông được đưa 
vào phòng bệnh nặng. Ngày 8/3 đột nhiên 
bệnh tình của ông trở nên nguy kịch, hai lá 
phổi trở thành màu trắng, sau khi sử dụng 
lượng lớn các loại thuốc như hormone, và 
axit photphoric, chloroquine v.v. trong 2 
ngày, thì mới chuyển nguy thành an.

Sau khi về nhà vào ngày 12/4, ông vẫn 
bị đau đầu, thông thường là đau vào buổi 
chiều và buổi tối, đau đến mức không dám 
đi ngủ, “giống như là sắp nổ vậy, từ trong 
ra ngoài, đau theo trạng thái như phóng 

xạ, đụng vào da đầu cũng đau”.

3. Tổn thương  tim
Cả cha và mẹ của Lý Hoa đều có chung 
một trạng thái là dễ đau đầu, đi được vài 
bậc cầu thang là đã thấy khó thở, thở gấp.

Hạ tuần tháng 6, Lý Hoa đưa mẹ đi làm 
cộng hưởng từ, phát hiện thấy virus cũng 
đã tấn công vào tim của bà, cho dù chức 
năng tim đã hồi phục, nhưng trên hình 
ảnh thì lớp ngoại tâm mạc , của tim đã bị 
thâm nhiễm mỡ. .

Theo một nghiên cứu trên tạp chí 
JAMA Cardiology, ở Vũ Hán, hơn ⅕ số 
người nhiễm bệnh có tổn thương ở tim, 
kể cả một số người bệnh không có tiền sử 
bệnh tim.

Các chuyên gia tim mạch  cho rằng,  
tình huống dưới đây có thể dẫn đến tổn 
thương ở tim: thiếu oxy, tim không đủ khả 
năng bơm máu đi; virus xâm nhập vào tế 
bào cơ tim, nhưng trong một số trường 
hợp quá trình cơ thể đang cố gắng tiêu 
diệt virus thì dẫn đến đáp ứng miễn dịch 
quá mức, gây tổn thương cơ tim.

4. Thính giác, khứu giác và vị giác 
suy yếu
Sau khi đưa mẹ về nhà, Lý Hoa phát hiện 
thấy chức năng các giác quan của bà đều 
bị giảm sút. 

Ông nói, trước đây mẹ tôi nghe được rõ 
ràng, nhưng giờ phải nói đến mấy câu bà 
mới nghe thấy, phải nói rất to, nghe được 
rồi cũng không hiểu rõ là ý gì. Một việc rất 
đơn giản mà nói cả nửa ngày rồi bà vẫn 
hỏi: “Con nói gì thế".

Ngoài ra, có lúc tay bà run lẩy bẩy, có 
lúc miệng co rút một cách vô thức, giống 
như di chứng sau khi tắc nghẽn mạch 
máu não. Có lúc thì lại cặm cụi trong 
nhà bếp, tự nói một mình, nói đủ các thứ, 
tiếng nói rất to, giống như đang nói với 
người khác vậy, chuyện này chưa từng 
có trước đây.

Cũng có trường hợp hồi phục từ bệnh 
viêm phổi Vũ Hán nhưng bị mất cảm giác 
đối với nhiệt độ, uống nước không biết 
nóng, khiến cho niêm mạc miệng bị bỏng 
rộp cả lên. Nhiều người thì mất đi  khứu 
giác và vị giác.

Ngâm chân
để có làn da

khỏe đẹp và phòng 
ngừa bệnh

4 di chứng nguy hiểm của viêm 
phổi Trung Cộng

Để loại bỏ 
thấp khí 
trong hè này, 
ngâm chân 
chính là trợ 
thủ đắc lực, 
giúp tăng 
cảm giác ăn 
ngon, ngủ 
ngon, tinh 
thần phấn 
chấn, và một 
làn da sáng 
đẹp hơn.

Ngâm chân 
mùa hè nên 

dùng một 
lượng hoắc 
hương (trái) 

và tía tô (phải) 
thích hợp.

đau bụng, đau lưng, suy giãn tĩnh 
mạch, bệnh mạch vành…

Dùng hoắc hương, tô diệp 
nấu nước ngâm chân giúp 
loại bỏ thấp khí của cơ thể
Nước ngâm chân trong mùa đông 
thường sử dụng sinh khương (gừng 
tươi), quế chi (vỏ quế). Tuy nhiên, 
các nguyên liệu ấy nên thay đổi để 
phù hợp với mùa hè, bạn nên sử 
dụng hoắc hương, tô diệp (lá tía tô), 
mỗi thứ 1 nắm, là thích hợp.

Hoắc hương và tô diệp là 2 vị 
hương liệu quan trọng có tác dụng 
rất tốt để trừ thấp khí. Tinh dầu có 
trong 2 vị thuốc Đông dược này rất 
dễ để bay hơi, có khả năng khử mùi 
hôi và kháng khuẩn, lại có thể làm 
giãn mao mạch, từ đó mà hỗ trợ 
bài xuất mồ hôi. 

Tuy nhiên, cũng vì tinh dầu 
trong hoắc hương và tô diệp rất dễ 
bay hơi, nên không thể đun lâu. 
Khi nấu chỉ để sôi khoảng 10 phút, 
sau đó pha thêm chút nước để còn 
âm ấm là có thể ngâm chân được.

Mùa hè, khi ngâm chân thấy 
ra mồ hôi là biểu hiện bình 
thường, không nên thổi quạt hay 
mở điều hòa vào thời điểm này. 
Nguyên nhân là khi ngâm chân, 
lỗ chân lông toàn thân đều mở; 
nếu như để gió thổi vào rất dễ bị 
cảm lạnh. Sau khi ngâm chân, 
thực hiện một số động tác xoa 
bóp đơn giản sẽ tăng thêm tác 
dụng bài trừ thấp khí.

Theo lời khuyên của bác sĩ Đông 
Y Chu Tông Hàn thuộc bệnh viện 
Nhân Ái, Đài Bắc, Đài Loan.

Thực phẩm ngày nay liệu có kém bổ dưỡng?

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Chúng 
ta có nhiều 

thức ăn hơn bao 
giờ hết, nhưng hầu 
hết chúng đều đang 

bị “rỗng” đi.

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

SRT/AFP VIA GETTY IMAGES

Ngâm chân giúp thải độc, loại bỏ chất cặn trong cơ thể, phòng tránh các bệnh lý ngoài da...

Người mắc Viêm phổi Trung Cộng (Viêm phổi Vũ Hán) cho dù có hồi phục và xuất viện, nhưng vẫn phải chịu đựng một loạt 
sự dằn vặt sau di chứng.

Ngay cả
khi bạn chỉ chạy 

môṭ lần trong tuần 
cũng đều không 

uổng phí.
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Đài Loan lo lắng Trung Quốc 
chuẩn bị 'tấn công'

Bộ Trưởng Ngoại giao 
Đài Loan, ông Ngô 
Chiêu Tiếp (Joseph 
Wu) ngày 22/7 tuyên 
bố Trung Quốc đại lục 
đang chuẩn bị về quân 
sự để "đánh chiếm" Đài 
Loan, sau khi Bắc Kinh 
gia tăng các cuộc tập 
trận gần hòn đảo này.

Phía Bắc Kinh cho 
rằng các cuộc tập trận này không có gì 
bất thường và được tổ chức nhằm thể 
hiện sự quyết tâm của Trung Quốc trong 
vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Cơ quan quốc phòng của Đài Loan 
hồi tháng 6 đã thông báo về 8 lần máy 
bay quân sự của Trung Quốc "xâm phạm 
vùng nhận dạng phòng không" của Đài 
Loan. Theo đó, phía Đài Loan đã phát tín 
hiệu truyền thanh xua đuổi các máy bay 
xâm phạm.

Đô đốc Hoa Kỳ  muốn nâng cấp lá chắn 
Guam để đối phó hỏa tiễn Trung Cộng 

Đô đốc Phil Davidson, Chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ 
hôm 21/7 muốn triển khai lá chắn Aegis Ashore 
tại Guam để đối phó tên lửa Trung Quốc.

Ông cho rằng Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối 
(THAAD) bố trí tại Guam hiện nay và các tàu chiến mang hệ 
thống chiến đấu Aegis không đủ sức đánh chặn đòn tập kích 
bằng hỏa tiễn của Trung Cộng, buộc Hoa Kỳ phải triển khai 
lá chắn Aegis Ashore trên đất liền.

Hoa Kỳ đột ngột yêu 
cầu đóng Lãnh sự 
quán Trung Quốc ở 
Texas, Trung Cộng 
nhanh chóng đốt 
tài liệu

Cảnh sát và nhân viên 
cứu hỏa Houston nhận 
báo cáo về vụ đốt tài liệu 
tại Tổng lãnh sự quán 

Trung Quốc sau 20h ngày 21/7, khi Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh 
đóng cửa cơ quan này trong 72 giờ.

Cảnh sát Houston tiến đến bên ngoài lãnh sự quán và cho 
biết họ đã quan sát thấy khói, nhưng "không được phép vào 
tòa nhà".

Trung Quốc theo dõi 
chặt mực nước đập 
Tam Hiệp
Bộ Thủy lợi Trung Quốc 
giám sát chặt chẽ mực 
nước đập Tam Hiệp, vốn 
đã cao hơn cảnh báo 52.5 
feet, khi mưa lớn tiếp tục 
trút xuống.

Trung Quốc hôm 21/7 
báo động các tỉnh An Huy 

và Giang Tô, nơi có sông Trường Giang chảy qua, sau khi Bộ 
Thủy lợi cảnh báo mực nước ở sông Trường Giang và các hồ liền 
kề sẽ tiếp tục tăng do mưa lũ.

Quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết họ cần theo dõi 
sát sao mực nước tại đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Trường 
Giang, nơi đang lưu trữ lượng nước khổng lồ để giảm nguy cơ lũ 
lụt ở hạ lưu và hiện cao hơn 52 feet so với mức cho phép.

Theo giáo sư Darrin Magee chuyên nghiên cứu về thủy lợi 
của Trung Quốc tại Đại học Hobart & William Smith, cho biết 
con đập chặn dòng phù sa trên sông, làm giảm khả năng hấp 
thụ nước của các vùng bãi bồi, gây ngập nước ở hạ lưu.

Hoa Kỳ tố tin tặc Trung 
Quốc ăn cắp dữ liệu 
Covid-19 tại 11 quốc gia
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 21/7 đã 
buộc tội 2 tin tặc làm việc cho 
Trung Cộng ăn cắp dữ liệu nghiên 
cứu, bao gồm cả các công trình 
vaccine virus Vũ Hán tại 11 nước: 
Hoa Kỳ, Úc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, 
Lithuania, Hà Lan, Tây Ban Nha, 
Hàn Quốc, Thụy Điển và Anh.

Theo trợ lý Chưởng Lý Tư pháp 
Hoa Kỳ- John Demers: Hai người 
này tên là Li Xiao Yu (34 tuổi) và 
Dong Jia Zhi (33 tuổi), đã dùng 
mạng tấn công vào các nhà hoạt 
động về nhân quyền ở Mỹ, Trung 
Quốc và Hồng Kông.

Bản cáo trạng đưa ra 11 điểm cáo 
buộc như âm mưu phạm tội gian 
lận máy tính (mức tù tối đa 5 năm), 
âm mưu phạm tội ăn cắp bí mật 
thương mại (mức tù tối đa 10 năm).

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Li và 
Dong là bạn học cũ tại một trường 
kỹ thuật điện ở Thành Đô, Trung 
Quốc. Họ đã cùng tham gia một 
chiến dịch xâm nhập máy tính toàn 
cầu trong 10 năm qua.

Số ca nhiễm virus Trung 
Cộng mới ở Úc tăng kỷ 
lục sau gần 4 tháng 
Úc Đại Lợi báo cáo 501 ca 
nhiễm virus corona mới 
trong 24 giờ qua, mức tăng 

kỷ lục sau gần 4 tháng được 
cho là đã qua đỉnh dịch, các 

ca nhiễm mới chủ yếu được báo 
cáo ở bang Victoria. 

Ca nhiễm mới ở Úc trước đó được 
cho là đạt mức cao nhất vào ngày 28/3 
với mức tăng kỷ lục 459 trường hợp 
trong 24 giờ. Trước khi ổ dịch mới bùng 
phát, Úc Đại Lợi từng được khen ngợi về 
cách đối phó với virus Trung Cộng giống 
như nước láng giềng New Zealand.

Động đất 7,8 độ, gây cảnh báo 
sóng thần tại Alaska

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ 
(USGS) hôm 22/7 thông báo, 

một trận động đất 7,8 độ, độ 
sâu tâm chấn khoảng 6.2 
dặm, làm rung chuyển bán 
đảo Alaska gây cảnh báo 
sóng thần với các khu vực 

cách tâm chấn 186 dặm.
Cảnh báo sóng thần đã 

được phát ra tại Alaska. Trung 
tâm Cảnh báo Sóng thần đang 

đánh giá tác động của trận động đất với 
bờ biển California.

Theo các video được chia sẻ trên 
mạng xã hội, còi báo động sóng thần 
đã vang lên tại một số khu vực ở Alaska, 
trong đó có thành phố Kodiak. Một 
trường trung học tại đây đã mở cửa đón 
những người cần trú ẩn. Người dân 
cũng được khuyến cáo tìm tới căn cứ 
của lực lượng tuần duyên để trú ẩn ở vị 
trí cao hơn.

Pháp không cấm Huawei 
đầu tư tại nước này
Ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính 
Pháp, ông Bruno Le Maire tuyên 
bố nước này sẽ không cấm công ty 
công nghệ Huawei của Trung Quốc 
đầu tư tại Pháp, trái ngược với Anh 
đã quyết định loại bỏ trang thiết bị 
của Huawei khỏi mạng lưới 5G vào 
năm 2027.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
ra thông cáo cho biết, ông Pompeo 
sẽ thảo luận về cách thức đối phó 
với sức mạnh ngày càng gia tăng 
của Trung Cộng khi ông gặp Thủ 
tướng Anh Boris Johnson vào ngày 
21/7, 1 tuần sau khi London quyết 
định loại gã khổng lồ Huawei khỏi 
mạng lưới 5G.
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ĐIỂM TIN

Thưa Quý vị Độc giả,

Chúng tôi hy vọng Quý vị yêu thích tờ báo Epoch Times Tiếng Việt. 

Chúng tôi muốn đem đến cho Quý vị những tin tức độc lập và trung 
thực. Là tuần báo được phát hành vào ngày thứ sáu, mỗi tờ báo sẽ 
giúp Quý vị thấu hiểu các vấn đề thời sự và cuộc sống qua tin Hoa 
Kỳ và thế giới, tin địa phương, hoặc các chuyên mục nghệ thuật, 
văn hóa, đời sống, khoa học, giáo dục, sức khỏe…  

Với Epoch Times, chúng tôi tin rằng truyền thông cần có trách 
nhiệm duy trì đạo đức xã hội.

Là một cơ quan truyền thông bất vụ lợi và độc lập, sự ủng hộ của 
Quý vị sẽ giúp chúng tôi gia tăng lượng ấn bản và phát triển thêm 
nhiều chuyên mục hay. Xin Quý vị đặt mua báo để giúp đưa truyền 
thông báo chí trở về vị trí đáng trân trọng như xưa: trung thực và 
truyền thống.

Xin đặt mua báo dài hạn hôm nay. Epoch Times Tiếng Việt sẽ được 
giao tận nhà mỗi tuần!
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