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East Vancouver (Mill Plain & 149)
Woodburn (Mt. Hood Ave. and Hwy 99)

FBI khám xét 
khu nghỉ mát 

Mar-a-Lago của 
cựu Tổng Thống 

Trump

Hai nhân viên thuộc Sở Mật Vụ đang 
đứng canh gác bên ngoài khu nghỉ mát 

Mar-A-Lago của cựu Tổng Thống Donald 
Trump tại Palm Beach, Florida vào đêm 

thứ Hai, ngày 8 tháng 8, 2022. Trong 
ngày, FBI đã bố ráp khu nghỉ mát để tịch 
thu những hồ sơ thuộc về Tòa Bạch Ốc. 
(Eva Marie Uzcategui/ Getty Images)

PALM BEACH - Một trong những 
khu nghỉ mát nổi tiếng của ông Donald 
Trump, và cũng là nơi ông thường trú 
ngụ, đã bị nhà chức trách đến điều tra 
vào sáng thứ Hai. Cơ quan FBI đã thi 
hành trát tòa và đến lục soát tại trung 
tâm Mar-a-Lago ở thành phố Palm 
Beach, Florida. Theo các nguồn tin 
truyền thông Hoa Kỳ, trát tòa này liên 
quan đến việc quản lý những hồ sơ của 
tổng thống, kể cả những tài liệu mật, 
mà nhân viên của ông Trump có thể 
đã mang từ Tòa Bạch Ốc đến Mar-a-
Lago.
Cựu Tổng Thống Donald Trump đã 
xác nhận sự việc các viên chức FBI có 

mặt tại Mar-a-Lago. Ông còn than phiền 
rằng “họ cũng đã mở luôn cả tủ sắt an 
toàn của tôi.” Ông Trump đã có mặt tại 
tòa nhà Trump Tower ở thành phố New 
York khi trát tòa lục soát được thi hành 
tại Florida. Một số đảng viên Cộng Hòa 
đã ngay lập tức lên tiếng phản đối Bộ Tư 
Pháp.
Trong một văn bản gởi đến truyền thông 
đêm thứ Hai, ông Trump viết, “Ngôi nhà 
đẹp tuyệt vời của tôi, Mar-A-Lago ở 
Palm Beach, Florida, đang bị bố ráp, tấn 
công, và xâm chiếm bởi một nhóm nhân 
viên FBI khá đông đảo.”
Lệnh kiểm tra bất thường này tại nhà của 
một cựu tổng thống cho thấy Bộ Tư Pháp 
đang nâng cao hơn tầm quan trọng của 
cuộc điều tra về những hành động của 
ông Trump khi còn tại chức ở Tòa Bạch 
Ốc. Lệnh thu thập chứng cớ tại Mar-A-
Lago cũng diễn ra trong lúc ông Trump 
đang đối phó trước nhiều rắc rối về mặt 
pháp lý. Ông Trump cũng được dự đoán 
là trong vài tháng tới ông sẽ thông báo 
quyết định tái tranh cử tổng thống năm 
2024.
Bộ Tư Pháp hiện đang có hai cuộc điều 
tra liên hệ đến cựu Tổng Thống mà công 
chúng được biết, một là nỗ lực lật ngược 
kết quả bầu cử năm 2020 và cuộc nổi 
loạn ngày 6 tháng Giêng, 2021, và hai 
là việc quản lý những hồ sơ của tổng 
thống trong thời gian ông làm việc tại 
Tòa Bạch Ốc.
Cuộc khám xét Mar-A-Lago bắt đầu từ 
sáng sớm thứ Hai. Xem có vẻ như lực 
lượng nhân viên công lực đã chiếu cố 
vào một khu vực của trung tâm nghỉ mát 
Mar-A-Lago, nơi có những văn phòng và 
tư gia của ông Trump.
Cuộc điều tra của FBI bao gồm việc xem 
xét nơi những hồ sơ được lưu trữ. Các 
nguồn tin cho biết các nhân viên FBI 
đã khiêng những thùng đựng đồ vật lấy 

từ các văn phòng của ông Trump. Mấy 
tháng trước đây, Thư Khố Quốc Gia đã 
bắt đầu công tác thu hồi những tài liệu 
bị lấy từ Tòa Bạch Ốc và mang đến Mar-
a-Lago. Việc làm của FBI là nhằm bảo 
đảm không còn tài liệu hay hồ sơ quan 
trọng nào của chính quyền còn sót lại ở 
trung tâm nghỉ mát.

Bà Christina Bobb, luật sư của ông 
Trump, nói rằng FBI đã tịch thu các tài 
liệu. Bà nói, “Tổng Thống Trump và 
đội pháp lý của ông đã từng hợp tác với 
FBI và Bộ Tư Pháp trong mọi bước. 
FBI đã thực hiện một cuộc bố ráp không 
báo trước và tịch thư các giấy tờ.”
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phát hành vào mỗi thứ Sáu hàng tuần
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CAÀN TÌM 
NHIEÀU THÔÏ 

NAIL
Pioneer Nail caàn tìm nhieàu thôï boät, 

chaân tay nöôùc, dip. 
Tieäm môùi môû ôû Ridgefield, Washington.
Bao löông thôï boät $1200-$1500, Dip 
$1100-$1200, chaân tay nöôùc $900-$1000.
Treân thì aên chia. Goïi ñi laøm ngay. Moïi 
chi tieát, vui loøng lieân  heä Jay: 
       317-603-6793

PIONEER NAILS & SPA
4320 S Settler Drive - Suite 120  

Ridgefield, WA 98642

Theo quy định, kế hoạch lục soát Mar-
a-Lago phải được xem xét và chấp 
thuận bởi các viên chức cao cấp tại cơ 
quan FBI và Bộ Tư Pháp.
Trước đây, Thư Khố Quốc Gia đã được 
giao nhiệm vụ thu hồ và phân loại các 
tài liệu liên quan đến tổng thống tại Tòa 
Bạch Ốc. Trước đây Thư Khố cho biết 
họ đã lấy lại ít nhất 15 thùng tài liệu từ 
trung tâm nghỉ mát Mar-a-Lago, kể cả 
một số tài liệu được xem là bảo mật.
Các nguồn tin truyền thông cho biết 
các điều tra viên liên bang từng đến 
thăm Mar-a-Lago trong mấy tháng gần 
đây, để nói chuyện với các luật sư của 
ông về việc thu hồi các hồ sơ của Tòa 
Bạch Ốc. Ông Trump đã có mặt tại 
Mar-a-Lago khi các điều tra viên này 
đến thăm.
Cũng theo các nguồn tin, trong tháng 
Tư và tháng Năm, FBI đã phỏng vấn 
các phụ tá của ông Trump tại Mar-a-
Lago, về việc quản lý các hồ sơ của 
tổng thống. Cuộc khám xét hôm thứ 
Hai là nhằm giúp FBI biết chắc chắn 
không có tài liệu tổng thống nào bị bỏ 
sót tại Mar-a-Lago.

McCarthy dọa Bộ Trưởng Tư Pháp
Sau khi hay tin Mar-A-Lago của ông 
Trump bị FBI kiểm tra, một trong 
những người lên tiếng bênh vực cựu 
Tổng Thống là Lãnh Tụ Thiểu Số Hạ 
Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Cal-
ifornia).
Hôm thứ Hai, Dân Biểu McCarthy hứa 
hẹn rằng sau khi đảng Cộng Hòa giành 
lại Hạ Viện trong cuộc bầu cử tháng 
11 tới đây, khối Dân Biểu Cộng Hòa 
sẽ mở cuộc điều tra Bộ Tư Pháp và sẽ 
tìm cách loại trừ Bộ Trưởng Tư Pháp 
Merrick Garland. Ông McCarthy đã 
hăm dọa ông Garland rằng bộ trưởng 
hãy chuẩn bị “xóa sạch lịch làm việc” 
sau ngày bầu cử sắp tới.
Lãnh Tụ McCarthy nói, “Tôi đã thấy 
quá đủ rồi. Bộ Tư Pháp đã tới một giai 
đoạn chính trị vũ khí hóa không thể 
chấp nhận được nữa. Khi Cộng Hòa 
lấy lại Hạ Viện, chúng tôi sẽ ngay lập 
tức thanh tra Bộ Tư Pháp, xem xét các 
dữ kiện, và sẽ không để cho một viên 
đá nào được nằm yên.”
Ông McCarthy nói tiếp, “Bộ Trưởng 
Tư Pháp Garland ơi, hãy lưu trữ các hồ 
sơ của ông và xóa sạch lịch làm việc 
đi nhé.”

Nữ bác sĩ gốc 
Hoa ở Nam 

California bị 
buộc tội đầu độc 

chồng
QUẬN CAM - Bà Yue Yu, 45 tuổi, đã 
bị cảnh sát ở thành phố Irvine, Orange 
County bắt giữ sau khi người chồng 10 
năm của bà bị bệnh trong tháng qua. Bà 

Yue Yu là bác sĩ chuyên về làn da. Bà bị 
nghi ngờ đầu độc chồng.

Yue Yu, 45 tuổi, bị bắt sau khi chồng bị bệnh 
suốt một tháng. (Irvine Police Department)

Người chồng, được nhà chức trách giấu 
tên, đã gắn máy quay video sau khi nảy 
ý nghi ngờ bà vợ. Viên chức cảnh sát 
Bill Bingham của Sở Cảnh sát Irvine nói 
thêm rằng người chồng bị thương nặng 
nhưng sẽ hồi phục.
Bà Yu bị bắt hôm thứ Năm, 4 tháng 8, 
sau khi các thám tử phỏng vấn bà và 
khám xét nhà của cặp vợ chồng ở Mis-
sion Viejo. Theo hồ sơ tù nhân Orange 
County Jail, bà được trả tự do sau khi 
đóng khoản tiền thế chân $30,000 vào 
thứ Sáu. Bà đã hầu tòa ngày thứ Hai để 
nghe cáo buộc.
Theo một hồ sơ trên mạng, bà Yu, người 
còn có tên là Emily, đã học y khoa tại Đại 
Học Washington ở thành phố St. Louis, 
tiểu bang Missouri và hành nghề tại bệnh 
viện Providence Mission ở Mission Vie-
jo, Quận Cam. Bệnh viện này cho biết họ 
đang hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra 
của cảnh sát.
“Sự việc này là một vấn đề gia đình xảy 
ra ở Irvine, và chúng tôi muốn trấn an 
cộng đồng rằng không có tác động nào 
đến bệnh nhân của chúng tôi,” bệnh viện 
Providence Mission cho biết.
Cảnh sát chưa nói rõ bằng cách nào bà 
Yu đầu độc chồng.

Cảnh sát New 
Mexico nhờ dân 
giúp bắt kẻ sát 
hại bốn người 

Hồi Giáo

Bốn nạn nhân bị bắn thiệt mạng tại Albu-
querque, tiểu bang New Mexico, từ trái 
là Mohammad Ahmadi, Aftab Hussein, 

Muhammad Afzaal Hussain, và Naeem Hus-
saincenter. (Albuquerque Police)

ALBUQUERQUE - Hôm Chủ Nhật vừa 
qua, cảnh sát Albuquerque đã tổ chức 
một cuộc họp báo, yêu cầu ai có thông 
tin liên quan đến một chiếc xe Volkswa-
gen bốn cửa màu tối, có thể là hiệu Jetta 

hoặc Passat, với cửa sổ ngả màu và có 
thể bị hư hại hãy liên lạc với cảnh sát 
“càng sớm càng tốt.”
Cảnh sát đang nhờ công chúng giúp đỡ 
để tìm chiếc xe này vì nghi ngờ xe có 
liên quan đến vụ sát hại những người đàn 
ông Hồi giáo. Các nạn nhân đã bị phục 
kích và bắn riêng biệt.
Thị Trưởng Tim Keller cho biết cảnh 
sát tin rằng chiếc xe nói trên đã được sử 
dụng trong vụ sát hại một người đàn ông 
Hồi giáo không rõ danh tính ở Albuquer-
que vào tối thứ Sáu.
“Chúng tôi đã biết một số tin về những gì 
đã xảy ra, chúng tôi đã có một số vài đầu 
mối,” Keller nói với các phóng viên vào 
Chủ Nhật. “Chúng tôi có một đầu mối 
mạnh mẽ, một chiếc xe nghi ngờ. Nhưng 
chúng tôi không biết nó liên quan đến cái 
gì hoặc ai sở hữu nó.”
Tại cuộc họp báo chiều thứ Bảy, Cảnh 
Sát Trưởng Harold Medina của thành 
phố Albuquerque cho biết vụ giết người 
hôm thứ Sáu được cho là có liên quan 
đến ba vụ giết người theo kiểu phục kích 
trước đó. Các nạn nhân đều là đàn ông 
theo đạo Hồi.
“Như với ba vụ giết người trước đó mà 
chúng tôi đã đề cập vào thứ Năm, có lý 
do để tin rằng cái chết này có liên quan 

đến những vụ bắn đó,” ông Cảnh Sát 
Trưởng Medina nói.
Anh Muhammed Afzaal Hussain, 27 
tuổi, bị bắn chết vào ngày 1 tháng 8, 
trong khi Aftab Hussein, 41 tuổi, bị 
giết vào ngày 26 tháng 7. Cả hai đều 
đến từ Pakistan và là thành viên của 
cùng một nhà thờ Hồi giáo.
Cái chết của họ xảy ra sau vụ giết Mo-
hammad Ahmadi, 62 tuổi, một người 
đàn ông Hồi giáo gốc Nam Á vào tháng 
11 năm 2021. Ahmadi bị giết sau một 
khu chợ và quán cà phê mà ông ta làm 
chủ cùng với anh trai.
Cảnh sát Albuquerque trước đó cho 
biết có “khả năng cao” rằng cả ba vụ 
giết người đó đều có liên quan đến 
nhau. Vào thứ Bảy, Sở Cảnh Sát Albu-
querque đã tạo ra một cổng thông tin 
công cộng, nơi bất kỳ ai cũng có thể tải 
lên video hoặc hình ảnh nào có thể dẫn 
đến câu trả lời liên quan đến chuỗi các 
vụ giết người đàn ông Hồi giáo trong 
khu vực trong chín tháng qua. Cảnh sát 
không xác nhận liệu đầu mối về chiếc 
xe có xuất phát từ cổng thông tin hay 
không.
Chuỗi án mạng đã làm rúng động cộng 
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đồng Hồi giáo ở Albuquerque. Cảnh sát 
hôm Chủ Nhật cho biết còn quá sớm để 
biết liệu các vụ giết người có bị xếp 
vào loại tội ác thù hận hay không.
Tổng Thống Joe Biden đã tweet vào 
sáng Chủ Nhật rằng ông rất buồn vì vụ 
giết người và gửi lời chia buồn đến các 
gia đình bị ảnh hưởng.
“Tôi rất tức giận và đau buồn trước vụ 
giết hại kinh hoàng bốn người đàn ông 
Hồi giáo ở Albuquerque”, ông Biden 
viết trên Twitter. “Trong khi chúng ta 
chờ đợi một cuộc điều tra đầy đủ, tôi 
xin dành những lời cầu nguyện đến gia 
đình các nạn nhân, và Chính Quyền 
của tôi luôn ủng hộ cộng đồng Hồi 
giáo. Những cuộc tấn công thù hận này 
không có chỗ đứng ở Mỹ.”
Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng 
đã tweet rằng bà “vô cùng lo lắng” 
trước các vụ giết người và cho biết Tòa 
Bạch Ốc đứng về phía cộng đồng Hồi 
Giáo trong khi cảnh sát tiếp tục điều 
tra.
“Tôi vô cùng lo lắng về vụ giết hại 
bốn người đàn ông Hồi giáo ở Albu-
querque,” bà Harris viết trên Twitter. 
“Trong khi cơ quan thực thi pháp luật 
tiếp tục điều tra những vụ tấn công 
kinh khủng này, chúng tôi xác nhận 
rằng chúng tôi sát cánh với cộng đồng 
Hồi giáo ở New Mexico và khắp đất 
nước của chúng ta. Sự căm thù không 
có chỗ đứng ở Mỹ.”
Hôm thứ Bảy, Hội Đồng Quan Hệ Mỹ-
Hồi giáo CAIR đã tuyên bố thưởng 
$10,000 cho thông tin dẫn đến sự bắt 
giữ thủ phạm.

Giám đốc điều hành quốc gia hội 
CAIR, ông Nihad Awad, cho biết trong 
một tuyên bố hôm thứ Bảy: “Thảm kịch 
này đang ảnh hưởng không chỉ đến 
cộng đồng Hồi giáo - mà tất cả người 
Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết chống lại 
sự thù hận và bạo lực bất kể chủng tộc, 
đức tin hay xuất thân của nạn nhân hay 
thủ phạm. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai 

có thông tin về những tội ác này hãy liên 
lạc với cơ quan thực thi pháp luật.”

Thị trưởng 
thành phố New 
York chỉ trích 

Thống đốc Tex-
as vì đối xử ‘vô 
nhân đạo’ với 
người di dân

Phát biểu tại Công viên Flushing Mead-
ows mang tính biểu tượng ở quận Queens 
của thành phố New York hôm thứ Hai 
(8/8), thị trưởng New York Eric Adams 
đã chỉ trích thống đốc Texas về cách đối 
xử “tàn nhẫn” đối với người di dân bất 
hợp pháp.

Thứ Sáu, thống đốc cộng hòa tiểu bang 
Texas bắt đầu gửi xe buýt chở người di 
dân đến Thành phố New York trong nỗ 
lực đẩy trách nhiệm của những người 
vượt biên cho các thị trưởng đảng Dân 
chủ và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. 
Thị trưởng Adams cho biết thành phố 
tiếp nhận 250 người di dân mỗi ngày và 
đã có hàng nghìn người.

Thống đốc Abbott, người đang tranh cử 
nhiệm kỳ thứ ba với tư cách thống đốc 
trong cuộc bầu cử tháng 11, đã gửi hơn 

6,000 người di dân đến Washington kể 
từ tháng 4 trong một nỗ lực rộng lớn hơn 
để chống di dân bất hợp pháp và đổ cho 
tổng thống Biden vì các chính sách rộng 
mở của ông.

Tại New York, thị trưởng Adams cho biết 
“mục tiêu của thành phố là mọi người 
xin tị nạn đến New York, và New York 
sẽ giúp họ có được nơi trú ẩn và hỗ trợ 
mà họ cần.”

Các nhà chức trách biên giới Hoa Kỳ 
đã đưa ra số lượng kỷ lục các vụ bắt giữ 
dưới thời tổng thống Biden mặc dù nhiều 
người là những kẻ vượt biên nhiều lần. 
Một số người di dân không thể nhanh 
chóng bị trục xuất về Mexico hoặc quốc 
gia của họ theo chính sách thời đại CO-
VID được phép vào Hoa Kỳ, thường để 
theo đuổi yêu cầu xin tị nạn tại tòa án di 
trú Hoa Kỳ.

Nổ súng hàng 
loạt tại Cincinna-
ti khiến ít nhất 9 
người bị thương

Ít nhất 9 người đã bị thương trong vụ 
nổ súng hàng loạt ở trung tâm thành 
phố Cincinnati vào sáng sớm Chủ nhật 
(7 tháng 8). NBC News dẫn lời Trung 
tá Mike John cho biết tiếng nổ súng đã 
vang lên 2 lần, một lần khi cảnh sát đến 
hiện trường và phát hiện nghi can, và 
một lần khi nghi can nói trên chạy trốn. 
Sở Cảnh sát Cincinnati dự đoán rằng có 
ít nhất 2 nghi can đã tham gia vào vụ nổ 
súng này.

Trung tá Mike John cho biết có 9 nạn 
nhân đã nhập viện tại trung tâm y thế 

thuộc đại học University of Cincinnati 
Medical Center, nhưng không có ai 
trong tình trạng nguy kịch và toàn bộ 
đã được xuất viện vào sáng Chủ nhật. 
Các nạn nhân – tám người đàn ông và 
một phụ nữ – có độ tuổi từ 23 đến 47.

Theo thông tin sơ bộ, nghi can mà 
cảnh sát bắt gặp mặc áo sơ mi trắng và 
quần sẫm màu, và phía cảnh sát điều 
tra đang tiến hành khám nghiệm hiện 
trường và tìm kiếm nhân chứng. Ông 
John cho biết một cảnh sát có mặt tại 
hiện trường, ông Joe Shook, đã nổ 
súng về phía nghi can buộc người này 
phải bỏ trốn.

Ông John đã ca ngợi hành động của 
ông Shook, nói rằng ông Shook đã cứu 
được rất nhiều người nhờ vào phản ứng 
nhanh nhạy. Ông John cho biết thêm 
rằng ít nhất hai người khác đã bị bắn 
ở Khu Thương mại Trung tâm của 
Cincinnati, nhưng không nói rằng liệu 
hai vụ án có liên quan đến nhau hay 
không. Tình trạng vết thương của các 
nạn nhân trong vụ thứ hai cũng không 
được công bố.

Mỹ viện trợ 
Ukraine thêm 
4,5 tỷ đô giúp 
giải quyết các 
nhu cầu ngân 

sách

Bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Mỹ sẽ cung cấp thêm 4,5 tỷ đô la cho 
chính phủ Ukraine, nâng tổng hỗ trợ 
ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine kể 
từ cuộc xâm lược hồi tháng 2 của Nga 
lên thành 8,5 tỷ đô la, Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Mỹ loan báo hôm 8/8.

Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID 
cho hay khoản tài trợ, được phối hợp 
với Bộ Ngân khố Mỹ thông qua Ngân 
hàng Thế giới, sẽ chuyển đến chính 
phủ Ukraine theo từng đợt, bắt đầu với 
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khoản giải ngân 3 tỷ đô vào tháng 8.

Khoản tài trợ này theo sau các lần 
chuyển tiền trước đó gồm 1,7 tỷ đô la 
vào tháng 7 và 1,3 tỷ đô la vào tháng 6, 
USAID cho biết. Washington cũng đã 
cung cấp hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự 
và lên kế hoạch cho một gói vũ khí mới 
trị giá 1 tỷ đô la sắp tới.

Các nguồn quỹ Hoa Kỳ cung cấp này 
nhằm giúp chính phủ Ukraine duy trì 
các chức năng thiết yếu, bao gồm hỗ 
trợ xã hội và tài chính cho dân số ng-
hèo ngày càng tăng, trẻ em khuyết tật 
và hàng triệu người bị thất tán trong 
nước khi chiến tranh kéo dài.

Các quan chức Ukraine ước tính nước 
này phải đối mặt với khoản thâm hụt 
tài chính 5 tỷ đô la mỗi tháng - tương 
đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội 
trước chiến tranh - do chi phí chiến 
tranh và nguồn thu từ thuế sụt giảm. 
Các nhà kinh tế nói rằng điều đó sẽ làm 
tăng thâm hụt hàng năm của Ukraine 
lên 25% GDP, so với 3,5% trước khi 
xung đột xảy ra.

Ngân hàng Thế giới ước tính 55% dân 
số Ukraine sẽ sống trong cảnh nghèo 
đói từ đây tới cuối năm 2023 so với 
2,5% trước khi có chiến tranh, vì hậu 
quả cuộc chiến và vì số lượng lớn bị 
thất tán.

USAID nói hỗ trợ ngân sách của Hoa 
Kỳ đã cho phép chính phủ Ukraine giữ 
khí đốt và điện cung cấp cho các bệnh 
viện, trường học và cơ sở hạ tầng quan 
trọng khác và những nguồn cung cấp 
nhân đạo cần thiết khẩn cấp cho người 
dân.

Các quỹ này cũng chi trả cho nhân viên 
y tế, giáo viên và các công chức khác.

USAID cho biết các biện pháp bảo vệ 
mạnh mẽ đã được Ngân hàng Thế giới 
áp dụng, cùng với các cơ quan giám 
sát bên thứ ba, do USAID tài trợ, hoạt 
động trong chính phủ Ukraine để đảm 
bảo các khoản tiền được chuyển đến 

nơi họ muốn.

USAID nói trong một tuyên bố: “Hoa Kỳ 
vẫn hết lòng hỗ trợ Ukraine và người dân 
của họ sau cuộc chiến vô cớ và phi lý 
của Nga”.

Việc tài trợ mới cho Ukraine diễn ra khi 
cuộc chiến mà Nga gọi là “một chiến dịch 
quân sự đặc biệt” kéo dài sang tháng thứ 
sáu, với hàng triệu người Ukraine phải 
di tản và các nhà chức trách cảnh báo về 
khả năng thiếu khí đốt vào mùa đông.

USAID là một cơ quan liên bang độc lập 
nhận hướng dẫn chính sách đối ngoại 
tổng thể từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Mỹ không thay 
đổi đánh giá về 
mốc thời gian 
Trung Quốc 

chiếm Đài Loan
Washington không thay đổi đánh giá của 
mình về mốc thời gian Trung Quốc có 
khả năng chiếm Đài Loan về mặt quân 
sự, một quan chức cấp cao của Ngũ Giác 
Đài tuyên bố ngày 8/8, giữ nguyên các 
tuyên bố trước đây rằng Bắc Kinh sẽ 
không tìm cách chiếm Đài Loan trong 
hai năm tới.

Trung Quốc ngày 8/8 loan báo mở các 
cuộc tập trận quân sự mới xung quanh 
Đài Loan, khiến Tổng thống Mỹ Joe 
Biden quan ngại, một ngày sau khi kết 
thúc các cuộc tập trận lớn nhất của Bắc 
Kinh trong khu vực để phản đối chuyến 
thăm tuần trước của Chủ tịch Hạ viện 
Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Khi được hỏi liệu đánh giá của Ngũ Giác 
Đài rằng Trung Quốc sẽ không cố chiếm 
lại Đài Loan bằng quân sự trong hai năm 
tới có thay đổi kể từ chuyến đi của bà Pe-
losi hay không, Thứ trưởng Quốc phòng 
về Chính sách Colin Kahl khẳng định: 
“Không.”

“Rõ ràng là Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa PRC đang cố gắng uy hiếp Đài 
Loan, rõ ràng là họ đang cố gắng hiếp 
đáp cộng đồng quốc tế và tất cả những 
gì tôi sẽ nói là chúng ta sẽ không bị nhử 
mồi và việc này sẽ không hiệu quả”, ông 
Kahl nhấn mạnh.

Vào tháng 11 năm ngoái, vị tướng hàng 
đầu của Mỹ cho biết Trung Quốc không 
có khả năng tìm cách chiếm Đài Loan 
bằng quân sự trong một vài năm tới, cho 
dù là quân đội của họ đang phát triển các 
khả năng cưỡng chiếm lại hòn đảo tự trị.

Các quan chức từng tuyên bố họ không 
tin rằng Trung Quốc thậm chí sẵn sàng 
về mặt quân sự để chiếm Đài Loan hoàn 
toàn trước năm 2027.

Chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến 
Trung Quốc tức giận, nước này đã đáp 
trả bằng các vụ phóng thử phi đạn đạn 
đạo qua Đài Bắc lần đầu tiên, cũng như 
bỏ qua một số cuộc đối thoại với Wash-
ington, bao gồm cả về các vấn đề quân 
sự và biến đổi khí hậu.

Bộ Ngoại giao Đài Loan nói Trung 
Quốc, quốc gia tuyên bố hòn đảo tự trị 
Đài Loan là của mình, đang cố tình tạo ra 
khủng hoảng. Bộ này yêu cầu Bắc Kinh 
“rút lui khỏi lằn ranh đỏ.”

Ông Kahl loan báo quân đội Mỹ sẽ thực 
hiện các chuyến đi qua Eo biển Đài Loan 
trong những tuần tới.

Đảng Dân chủ 
thông qua dự 

luật ‘Build Back 
Better’ thu gọn ở 

Thượng viện
Các Thượng nghị sỹ Dân chủ của Mỹ, 
trước sự đồng lòng phản đối của các đồng 
nghiệp Cộng hòa, hôm 7/8 đã thông qua 
một dự luật sâu rộng để chống biến đổi 
khí hậu, cắt giảm chi phí y tế và tăng thuế 
đối với các tập đoàn có lợi nhuận cao.

Dự luật này, phiên bản thu gọn của kế 
hoạch lập pháp kinh tế bị đình trệ từ lâu 

Lãnh đạo khối Đa số ở Thượng viện 
Chuck Schumer bày tỏ vui mừng khi Đạo 

luật Giảm Lạm phát được thông qua

của Tổng thống Joe Biden, đã được 
thông qua với tỷ lệ sít sao 51-50, với 
lá phiếu quyết định do Phó Tổng thống 
Kamala Harris bỏ sau nhiều giờ tranh 
luận đến tận tối ngày 6/8 và sau đó 
được kéo sang phiên họp chiều Chủ 
nhật hiếm hoi.

Sau khi bỏ lá phiếu quyết định, bà Har-
ris đã đứng dậy và hoan hô các đảng 
viên Dân chủ đang reo hò vì luật được 
thông qua. Nhiều đảng viên Cộng hòa, 
biết rằng họ đã thua, đã rời khỏi nghị 
trường.
Lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện 
Chuck Schumer gọi đó là ‘một trong 
những màn ăn mừng lập pháp định 
hình thế kỷ 21’.

“Thượng viện đang làm nên lịch sử,” 
ông nói.

Đạo luật dành khoản đầu tư lớn nhất từ 
trước đến nay ở Mỹ để đương đầu với 
tác động của sự ấm nóng toàn cầu – số 
tiền 370 tỷ đô la để thúc đẩy sử dụng 
năng lượng sạch, khuyến khích người 
Mỹ mua xe điện và giảm 40% lượng 
khí thải nhà máy cho đến năm 2030.

Đạo luật cũng sẽ lần đầu tiên cho phép 
chính phủ Mỹ đàm phán với các công 
ty dược phẩm về giá cả của một số loại 
thuốc để có thể giảm chi phí thuốc men 
cho người Mỹ lớn tuổi, mở rộng trợ cấp 
bảo hiểm y tế cho hàng triệu người và 
áp thuế tối thiểu 15% đối với các công 
ty doanh thu tỷ đô vốn hiện không phải 
đóng cắc nào. Đạo luật cũng yêu cầu 
tuyển thêm 87.000 nhân viên thuế liên 
bang để xem xét kỹ hơn hồ sơ khai 
thuế cá nhân và doanh nghiệp để truy 
ra những kẻ gian lận thuế và cắt giảm 
được khoảng 300 tỷ đô thâm hụt ngân 
sách kinh niên của Mỹ.
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Dự luật này đã lách qua được cánh cửa 
hẹp trong cuộc bỏ phiếu thử quan trọng 
hôm 6/8 với tỷ lệ 51/50, cũng với lá 
phiếu phá vỡ thế cân bằng của bà Har-
ris sau khi toàn bộ 50 thành viên Dân 
chủ ở Thượng viện ủng hộ dự luật và 
khối Cộng hòa gồm 50 thành viên đồng 
lòng phản đối. Sau đó, các thượng nghị 
sỹ đã đưa ra nhiều sửa đổi trong nhiều 
giờ tranh luận thường nhưng những sửa 
đổi này cũng không đi đến đâu với tỷ lệ 
bỏ phiếu 50-50 được dự đoán trước và 
không đảng nào lay chuyển để ủng hộ 
nhhững sửa đổi của phía bên kia.

Trong một tuyên bố hôm 7/8, Tổng 
thống Joe Biden nói: “Tôi muốn cảm 
ơn lãnh đạo Schumer và mọi thành 
viên Dân chủ tại Thượng viện đã ủng 
hộ dự luật này. Nó đòi hỏi nhiều thỏa 
hiệp. Làm những việc quan trọng hầu 
như luôn luôn phải có thỏa hiệp.”
“Hạ viện nên thông qua dự luật này 
càng sớm càng tốt và tôi trông đợi sẽ 
ký nó thành luật,” tuyên bố viết.

Đảng Dân chủ đã tranh luận gay gắt 
trong nhiều tháng về gói 2 nghìn tỷ 
đô la ban đầu mà ông Biden gọi là kế 
hoạch ‘Xây dựng lại tốt hơn’. Giờ đây, 
khi người tiêu dùng Mỹ đang lo lắng 
về giá tiêu dùng tăng mạnh nhất trong 
bốn thập kỷ - 9,1% so với cùng kỳ năm 
ngoái vào quý 2 - các đảng viên Đảng 
Dân chủ đã gọi dự luật được rút gọn 
này là Đạo luật Giảm Lạm phát.

Tuy nhiên, sau khi xem xét đạo luật, 
Văn phòng Ngân sách Quốc hội vốn 
phi đảng phái cho biết các điều khoản 
trong luật sẽ có ‘tác động không đáng 
kể’ đối với lạm phát trong phần còn lại 
của năm 2022 và cũng ít có hiệu quả 
vào năm tới.

Toàn bộ đạo luật dường như đã cáo 
chung cho đến khi ông Schumer, với 
sự chấp thuận của Tổng thống Biden, 
mới đây đã đạt được thỏa thuận với hai 
Thượng nghị sỹ Dân chủ trung dung, 
Joe Manchin của West Virginia và 
Kyrsten Sinema của Arizona, về các 

điều khoản về thuế và kiểm soát khí hậu 
trong đề xuất mà họ sẽ chấp nhận.

Khi tranh luận mở màn hôm 6/8, trước 
khi các nghị sỹ từ cả hai đảng đưa ra một 
loạt các sửa đổi vốn cuối cùng đều thất 
bại, ông Schumer nói: “Dự luật lịch sử 
này sẽ làm giảm lạm phát, giảm chi phí, 
chiến đấu với biến đổi khí hậu và đã đến 
lúc đưa đất nước tiến lên phía trước.”

Giờ đây khi Thượng viện đã thông qua 
dự luật, Hạ viện dự kiến sẽ ngưng nghỉ 
hè để thông qua vào ngày 12/8 và gửi nó 
đến Nhà Trắng cho ông Biden ký thành 
luật.

Alabama: Toàn 
bộ sở cảnh sát 
bị giải tán sau 

khi một cảnh sát 
viên nhắn tin kỳ 

thị chủng tộc
Một tin nhắn mang nội dung kỳ thị chủng 
tộc của cảnh sát đã khiến giới chức tại 
thị trấn nhỏ ở Alabama phải giải tán toàn 
bộ sở cảnh sát của họ và sa thải cảnh sát 
trưởng và phụ tá. Theo NPR, ông James 
Latimore, thị trưởng thị trấn Vincent, 
hôm thứ Năm (4 tháng 8) xác nhận rằng 
Cảnh sát trưởng James Srygley và Phụ 
tá Cảnh sát trưởng John L. Goss đã bị 
cách chức.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Shelby 
hôm thứ Sáu (5 tháng 8) đã lên án hành 
động của hai cảnh sát và cho biết họ sẽ 
sát cánh với thành phố để tạm thời thay 
thế Sở Cảnh sát Vincent trong thời điểm 
hiện tại. Tin nhắn từ viên cảnh sát giấu 
tên có nội dung như sau: “Một nô lệ đang 
mang thai được gọi là gì?” và câu trả lời 
là: “Mua một, tặng một.”

Trước đó vào thứ Ba (2 tháng 8), ông 
Latimore cho biết thị trấn đã thực hiện 
“hành động thích hợp” chống lại viên 
cảnh sát đã gửi tin nhắn, mặc dù vào 

thời điểm đó ông không nêu tên người 
đó hoặc bất kỳ ai liên quan. Trong cuộc 
họp hội đồng, ông Latimore thông báo 
đã đình chỉ trưởng và phụ tá, và hội đồng 
đã biểu quyết giải tán Sở Cảnh sát.

Trang web của thành phố liệt kê ba người 
trong Sở Cảnh sát: ông Srygley, ông Goss 
và ông Lee Carden. Ông Latimer cho 
biết ông Carden đã từ chức chỉ vài giờ 
sau khi hội đồng thành phố bỏ phiếu giải 
tán cơ quan. Nằm ở trung tâm Alabama, 
phía đông nam của Birmingham, Vincent 
có dân số chỉ dưới 2,000 cư dân.

Cảnh sát truy 
lùng 4 nghi can 

cướp nữ trang trị 
giá hơn 2 triệu 

mỹ kim tại thành 
phố New York

Sở Cảnh sát New York (NYPD) đang 
truy lùng 4 người đàn ông đã đánh cắp 
số trang sức trị giá hơn 2 triệu mỹ kim 

từ cửa hàng ở Bronx vào chiều thứ Sáu 
(5 tháng 8).

Theo NBC News, đoạn video do NYPD 
Crime Stoppers chia sẻ cho thấy một 
người đàn ông tiến Rocco’s Jewelry 
vào khoảng 2 giờ 40 phút chiều, sau đó 
cạy cửa để ba người đàn ông khác mặc 
đồ đen vào cửa hàng.

Cảnh sát cho biết: Cảnh sát cho biết 
sau đó, 3 người này đã dùng búa đập 
phá tủ trưng bày và lấy đi một lượng 
lớn đồ trang sức kim cương cao cấp 
rồi bỏ chạy về phía Nam trên Webster 
Avenue. Cảnh sát cho biết số trang bị 
cướp trị giá khoảng 2.15 triệu mỹ kim. 
Vụ cướp kéo dài khoảng 50 giây.

Trên Twitter, NYPD đã công bố phần 
thưởng 3,500 mỹ kim cho bất kỳ ai có 
thể cung cấp thông tin về 4 nghi can.

Cựu Tổng Thống 
Trump ám chỉ 
về việc tái tranh 
cử thông qua hội 
nghị CPAC
Cựu Tổng thống Donald Trump trở 
lại sân khấu hội nghị thường niên của 
phe bảo thủ đảng Cộng Hòa (CPAC) 
hôm thứ Bảy, 6 tháng 8, tiếp tục đưa 
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ra những tuyên bố vô căn cứ về gian 
lận trong bầu cử 2020, đồng thời chỉ 
trích một số nhà chính trị đối lập và 
ám chỉ về việc tái tranh cử năm 2024 
khi nói rằng “Chúng ta có thể phải làm 
điều đó một lần nữa”.

Theo CBS News, trong bài phát biểu 
dài gần 2 tiếng, ông Trump cho biết sự 
trở lại của Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 
11, và sẽ tiếp tục bằng động lực không 
thể ngăn cản mà cựu tổng thống và 
những thân cận sẽ phát triển vào tháng 
11 năm 2024.

Cựu tổng thống dành một phần đáng kể 
trong bài phát biểu để chỉ trích nhiều 
người, bao gồm: ông Bill Barr, cựu bộ 
trưởng tư pháp, người đã từ chức trong 
bối cảnh ông Trump tuyên bố vô căn 
cứ sau cuộc bầu cử năm 2020; cùng 
2 thượng nghị sĩ Dân chủ là ông Joe 
Manchin và bà Kyrsten Sinema, và cả 
ông Mitch McConnell, Lãnh đạo phe 
thiểu số Thượng viện.

Khi đề cập đến Ủy ban Hạ viện điều tra 
vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng, ông 
Trump gọi cuộc điều tra là “kinh tởm”. 
Tuy nhiên, những tràng vỗ tay lớn nhất 
được nghe thấy khi cựu tổng thống 
thảo luận về các vấn đề chiến tranh văn 
hóa, chẳng hạn như quyền của cha mẹ, 
và không cho phép giảng dạy lý thuyết 
chủng tộc. 

Bài phát biểu của ông Trump diễn ra 
vào ngày cuối cùng của hội nghị kéo 
dài ba ngày, trong đó có sự góp mặt của 
ông Viktor Orban, nhà lãnh đạo cực 
hữu Hungary, người đã nói rằng không 
muốn nước này “trở thành quốc gia có 
quá nhiều con lai, kết quả của các cuộc 
hôn nhân đa chủng tộc.”

Tổng thống 
Biden ký luật 
củng cố ngành 
sản xuất chip, 
cạnh tranh với 

Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9/8 ký 
thông qua đạo luật cấp 52,7 tỷ đô la trợ 
cấp cho việc sản xuất và nghiên cứu hàng 
bán dẫn của Mỹ, đồng thời thúc đẩy các 
nỗ lực giúp Mỹ cạnh tranh tốt hơn trước 
các nỗ lực phát triển khoa học và công 
nghệ của Trung Quốc.

Nhà Trắng đang đề cao các khoản đầu tư 
mà các công ty chip đang tiến hành mặc 
dù vẫn chưa rõ khi nào Bộ Thương mại 
sẽ soạn các quy định cụ thể về việc xét 
duyệt cấp tiền tài trợ và sẽ mất bao lâu để 
bảo lãnh các dự án.

Các giám đốc điều hành của Micron, In-
tel, Lockheed Martin, và Advanced Mi-
cro Devices sẽ dự lễ ký của ông Biden, 
dự kiến diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 9/8, 
cùng với các quan chức chính phủ, lãnh 
đạo ngành ô tô và công đoàn, bao gồm 
ông Ray Curry, Chủ tịch United Auto 
Workers, Nhà Trắng cho biết.

Cũng có mặt trong lễ ký là thống đốc các 
bang Pennsylvania và Illinois, thị trưởng 
các thành phố Detroit, Cleveland và Salt 
Lake City, và các nhà lập pháp.

Tòa Bạch Ốc cho biết việc thông qua dự 
luật sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp 
chip. Họ lưu ý rằng hãng Qualcomm 
hôm 8/8 đã đồng ý mua thêm chip bán 
dẫn trị giá 4,2 tỷ đô la từ nhà máy ở New 
York của GlobalFoundries, nâng tổng 
mức cam kết mua hàng lên 7,4 tỷ đô la 
cho đến năm 2028.

Nhà Trắng cũng cho biết hãng Micron 
đang công bố khoản đầu tư 40 tỷ đô la để 
sản xuất chip bộ nhớ, vốn sẽ thúc đẩy thị 
phần của Mỹ từ 2 lên 10%.

Quaûng Caùo
Rao Vaët

Lieân Laïc Toøa Soaïn:
503-593-6222

Luật này nhằm khắc phục tình trạng 
thiếu hụt chip dai dẳng vốn ảnh hưởng 
đến mọi thứ, từ ô tô, vũ khí, máy giặt cho 
đến trò chơi điện tử. Hàng nghìn xe hơi 
và xe tải vẫn đậu ở đông nam Michigan 
để chờ được gắn chip.

Là cú đột kích lớn hiếm hoi vào chính 
sách công nghiệp của Mỹ, đạo luật cũng 
bao gồm khoản hoàn thuế đầu tư 25% 
cho các nhà máy sản xuất chip, ước tính 
trị giá 24 tỷ đô la.

Đạo luật cấp 200 tỷ đô la trong 10 năm 
để thúc đẩy nghiên cứu khoa học của 
Mỹ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung 
Quốc. Quốc hội cần phải thông qua các 
dự luật phân bổ ngân sách riêng biệt để 
tài trợ các khoản đầu tư này.

Trung Quốc đã vận động hành lang chống 
lại dự luật này. Đại sứ quán Trung Quốc 
ở Washington cho biết Trung Quốc ‘kiên 
quyết phản đối’, cho rằng nó gợi nhớ đến 
‘tâm lý Chiến tranh Lạnh’.

Nhiều nhà lập pháp Mỹ cho biết thông 
thường họ sẽ không ủng hộ việc trợ cấp 
quá lớn cho các doanh nghiệp tư nhân 
nhưng lưu ý rằng Trung Quốc và Liên 

hiệp châu Âu đã tung ra các ưu đãi 
hàng tỷ đô la cho các công ty chip của 
các nước đó. Họ cũng viện dẫn những 
rủi ro an ninh quốc gia và các vấn đề 
lớn về chuỗi cung ứng toàn cầu vốn 
gây trở ngại cho việc sản xuất trên toàn 
cầu.

Thiếu phụ 
tùng thay thế, 
các hãng hàng 

không Nga phải 
‘xẻ thịt’ máy 

bay

Hãng hàng không Aeroflot của Nga đang 
bị thiếu phụ tùng do phương Tây cấm vận
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Các hãng hàng không Nga, bao gồm 
Aeroflot của nhà nước, đang tháo gỡ 
máy bay để lấy phụ tùng sơ cua mà họ 
không thể mua ở nước ngoài nữa vì các 
lệnh trừng phạt của phương Tây, Re-
uters dẫn các nguồn tin nắm rõ vấn đề 
cho biết.
Động thái này phù hợp với hướng dẫn 
của chính phủ Nga đối với các hãng 
hàng không hồi tháng 6 vốn cho phép 
các hãng hàng không trưng dụng một 
vài chiếc máy bay để lấy phụ tùng để 
đảm bảo những chiếc còn lại trong đội 
bay gồm máy bay do nước ngoài sản 
xuất có thể tiếp tục bay ít nhất đến năm 
2025.
Các lệnh trừng phạt được áp đặt lên 
Nga sau khi nước này đưa quân đội vào 
Ukraine vào cuối tháng 2 đã khiến các 
hãng hàng không của Nga không thể có 
được phụ tùng thay thế hay không thể 
đưa máy bay đi bảo trì ở phương Tây.
Các chuyên gia hàng không từng cho 
biết các hãng hàng không Nga có thể sẽ 
bắt đầu tháo dỡ máy bay lấy phụ tùng 
để họ có thể tiếp tục vận hành được, 
nhưng đây là những trường hợp đầu 
tiên có đầy đủ thông chi tiết.
Ít nhất một chiếc Sukhoi Superjet 100 
do Nga sản xuất và một chiếc Airbus 
A350, cả hai đều do Aeroflot khai thác, 
hiện đang nằm ụ và đang được tháo rời, 
một nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với 
Reuters.
Phụ tùng cũng đã được tháo gỡ ra từ 
một vài chiếc Boeing 737 và Airbus 
A320 của hãng Aeroflot, vì hãng cần 
thêm phụ tùng thay thế cho những 
chiếc Boeing 737 và Airbus A320 khác 
của họ, nguồn tin cho biết.
Những chiếc Sukhoi Superjet do Nga 
lắp ráp cũng phụ thuộc nhiều vào phụ 
tùng sản xuất ở nước ngoài. Một động 
cơ đã được lấy khỏi một chiếc Super-
jet để một chiếc Superjet khác có thể 
tiếp tục bay, cũng theo các nguồn tin ẩn 
danh nói với Reuters.
Gần 80% đội bay của Aeroflot là các 
máy bay của Mỹ và châu Âu – với 134 
máy bay Boeing và 146 máy bay Air-
bus, còn lại là gần 80 máy bay Sukhoi 
Superjet-100 do Nga sản xuất, tính đến 
cuối năm ngoái, dựa trên dữ liệu có sẵn 
mới nhất.
Khi các hãng hàng không Nga vận hành 
ít đường bay hơn do các lệnh trừng phạt 
của phương Tây, sẽ có những chiếc 
máy bay không sử dụng bị cho nằm ụ 
để có thể tận dụng lấy phụ tùng, một 
nguồn tin khác cho biết.

Đài Loan tổ 
chức tập trận, tố 
cáo Trung Quốc 

chuẩn bị xâm 
chiếm đảo

Chính quyền Đài Bắc hôm nay, 
09/08/2022, tố cáo Bắc Kinh tập trận 
để chuẩn bị xâm chiếm đảo. Cùng 

ngày, quân đội Đài Loan cũng tiến hành 
một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật 
bảo vệ đảo trong trường hợp bị quân đội 
Trung Quốc tấn công.
Phóng viên của AFP tại chỗ ghi nhận cuộc 
tập trận của Đài Loan diễn ra tại huyện 
Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan, và 
chỉ kéo dài chưa đầy một giờ. Ông Lâu 
Vĩ Kiệt (Lou Woei Jye) phát ngôn viên 
Quân đoàn số 8 của Đài Loan, cho biết 
vài trăm binh sĩ đã được triển khai cùng 
với khoảng bốn chục khẩu pháo. Một 
cuộc tập trận khác dự kiến được tổ chức 
vào thứ Năm 11/8. 

Quân đội Đài Loan tổ chức tập trận bắn 
đạn thật tại huyện Bình Đông (Pingtung), 
phía nam đảo Đài Loan, ngày 09/08/2022. 

AP - Johnson Lai

Hôm qua, ông Lâu Vĩ Kiệt khẳng định 
cuộc tập trận của Đài Loan đã được lên 
kế hoạch từ lâu và không nhằm đáp trả 
các cuộc tập trận của Trung Quốc hiện 
nay. Quân đội Đài Loan cũng thường 
xuyên tiến hành nhiều bài tập quân sự 
mô phỏng bảo vệ đảo đối phó với một 
cuộc tấn công từ Trung Quốc. 
Trong buổi họp báo sau cuộc tập trận, 
ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp 
(Joseph Wu) đã tố cáo Bắc Kinh « sử 
dụng cuộc tập trận và các bài luyện tập 
quân sự để chuẩn bị xâm chiếm Đài Loan 
». Ông còn cho rằng « ý đồ thật sự của 
Trung Quốc là làm biến đổi nguyên trạng 
tại eo biển Đài Loan và toàn khu vực. » 
Lãnh đạo ngoại giao Đài Loan còn tố 
cáo « Trung Quốc cho cuộc tập trận và 
bắn tên lửa với quy mô lớn, cùng lúc tiến 
hành các cuộc tấn công tin tặc, chiến dịch 
tin giả và o ép kinh tế nhằm làm lung lay 
tinh thần người dân Đài Loan ».  
Hôm qua, Trung Quốc thông báo kéo 
dài cuộc tập trận không – hải quân xung 
quanh đảo Đài Loan. Và quân đội Trung 
Quốc xác nhận chiến dịch quân sự vẫn sẽ 
tiếp diễn trong ngày hôm nay. 
Tuy nhiên, tổng thống Mỹ Joe Biden 
trong buổi họp báo hôm qua cho rằng 
nguy cơ leo thang quân sự từ Bắc Kinh 
là thấp và do vậy, ông « không cảm thấy 
lo lắng » nhưng bày tỏ « quan ngại » 
trước các hoạt động quân sự dồn dập của 
Trung Quốc.

Nguy cơ hạt 
nhân : Thị 

trưởng Nagasaki 
gióng chuông 

báo động
Ngày 09/08/2022 đánh dấu đúng 77 năm 
Mỹ thả một quả bom nguyên tử xuống 
thành phố Nagasaki, giết chết 74 nghìn 

người, chỉ ba ngày sau khi thả bom xuống 
Hiroshima. Giờ đây, trong bối cảnh nước 
Nga xâm lược Ukraina, thị trưởng Na-
gasaki cho rằng « những lời dọa dẫm 
sử dụng vũ khí hạt nhân đã được đưa ra 
đang làm rúng động toàn thế giới. Việc 
sử dụng vũ khí hạt nhân không phải là 
một nỗi sợ hãi vô cớ mà còn là một cuộc 
khủng hoảng thật sự và hiện tại ».

Chiến tranh 
Ukraina : Du 
khách Nga bị cấm 
tham quan lâu 
đài Vincennes
Quy định này được công bố trong một 

chỉ thị nội bộ ngay sau khi Nga tiến 
hành cuộc chiến tranh chống Ukraina. 
Sự việc chỉ được tiết lộ với báo chí 
ngày 08/08/2022, sau khi có hai du 
khách Nga không được phép vào tham 
quan. Pháo đài Vincennes nằm ở ngoại 
ô đông nam Paris. Đây cũng là một 
trong số trung tâm của Cơ quan Lịch 
sử Quốc Phòng (SHD), cất trữ nhiều 
hồ sơ của bộ Quân Lực Pháp. Thư viện 
và kho lưu trữ chỉ mở cho công chúng 
dưới một số điều kiện.
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(Tieáp theo trang 15...)

Quaûng Caùo 
Rao Vaët

Lieân Laïc: 
503-593-6222

Bảy người Việt 
bị bắt sau khi 
cảnh sát Úc 

tịch thu cần sa 
trị giá gần $40 

triệu

Hình chụp trên không cho thấy hơn 30 
dãy nhà được dùng để trồng cây cần 
sa tại South Burnett ở Boondooma. 

(Queensland Police)

BRISBANE - Nhà chức trách tại tiểu 
bang Queensland đã tịch thu một số 
lượng cần sa khổng lồ, với trị giá gần 
$40 Úc kim, tức là gần $30 triệu Mỹ 
kim.

Theo tin của đài ABC Úc, sau khi bố 
ráp một nông trại ở miền thôn quê 
Boondooma, Cảnh Sát Queensland 
đã bắt bảy người đàn ông tuổi từ 35 
đến 46. Nông trại này nằm cách thành 
phố Brisbane ở duyên hải miền đông 
khoảng 330 cây số về hướng tây bắc.

Cảnh sát nói rằng họ đã đến một nông 
trại từng là nơi nuôi bò vào khoảng 6 
giờ sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 8. Họ 
khám phá nhiều dãy nhà dùng để trồng 
cây trong nhà. Hơn 30 dãy nhà trồng 
cây xanh này dài khoảng 130 mét.

Các nhân viên công lực đã tịch thu hơn 
15,000 cây cần sa tươi tốt và 50 kilo 
cần sa khô, cùng với những máy phát 
điện và thiết bị trồng cầy theo phương 
pháp thủy canh.

Cảnh sát nói rằng số cần sa bị tịch thu 
có trị giá khoảng $39.9 triệu Úc kim.

Bảy người đàn ông đã bị truy tố tội sản 
xuất và sở hữu chất thuốc nguy hiểm.

Bảy người này đã bị đưa ra trình diện 
trước tòa Murgon Magistrates Court 
hôm thứ Bảy, gồm có Đặng Văn Tuấn, 
46 tuổi, Nguyễn Văn Ninh, 43 tuổi, Lê 
Thế Dũng, 42 tuổi, Trương Văn Minh, 
41 tuổi, Ngô Văn Tuấn, 40 tuổi, Tony 
Cao Ánh, 36 tuổi, và Nguyễn Hữu 
Hiếu, 35 tuổi.

Họ sẽ bị tạm giam cho đến ngày ra tòa 
là 16 tháng Tám.

Thanh Tra Brad Phelps nói rằng cảnh 
sát nghi ngờ trại trồng cần sa này được 
xây dựng và điều hành bởi một tổ chức 
tội phạm quốc tế.

Ông Brad Phelps, “Trại trồng cây này 
dương như là một phần của một tổ chức 
tội phạm quốc tế khá lớn. Đây chỉ là 
một trong những cái vòi của tổ chức đó. 
Chúng tôi cũng tin rằng phần lớn lợi 
nhuận từ hoạt động này được chuyển ra 
nước ngoài.”

Ông cho biết nông trại chỉ mới được mua 
lại khoảng sáu tháng trước, và địa điểm 
này được chọn vì nó nằm ở nơi rất hẻo 
lánh.

Ông Phelps cho biết, “Họ đã bỏ ra nhiều 
công sức để chọn địa điểm này, dọn sạch 
cây cối ở chung quanh, để có thể thành 
lập những dãy nhà với dụng cụ đầy đủ để 
sản xuất một số lượng lớn cần sa.

“Họ xây một hồ nước và dùng nó làm nơi 
chứa tất cả hóa chất và phân bón cho cây. 
Rồi họ bơm hóa chất đến từng nhà kín để 
nuôi dưỡng cây cần sa.”

Cảnh sát cho biết cuộc bố ráp xuất phát 
từ việc ngăn chặn một chiếc xe trong 
tháng Bảy trên xa lộ Warrego Highway ở 
Helidon. Chiếc xe đó đã chở 200 kilo cần 
sa. Từ đó, nhà chức trách mở cuộc điều 
tra sâu hơn, đưa đến sự khám phá trại cần 
sa ở Boondooma.

Cảnh sát đã thiêu hủy những cây cần sa 
ngay tại nông trại và tháo dỡ hết các dụng 
cụ thủy canh. Họ nói rằng cuộc điều tra 
vẫn được tiếp tục để bắt những người 
khác dính líu đến trại cần sa này.

Nghị viên gốc 
Việt của thành 
phố Milpitas bị 

phạt $15,000 
vì giao 43,000 

mỹ kim cho thủ 
quỹ...14 tuổi

Anh Anthony Phan, Thành viên Hội đồng 
Thành phố Milpitas, đang bị nhóm giám 
sát chính trị của tiểu bang phạt $15,000 
mỹ kim, sau khi thực hiện ba hành vi 
vi phạm chiến dịch liên quan đến chiến 
thắng năm 2016 trong cuộc tranh cử một 
ghế hội đồng.

Phán quyết này, được Fair Political 
Practices Commission (FPPC) đưa ra 
vào tháng 5, cũng nói rằng anh Anthony 
Phan đã thuê người em họ 14 tuổi làm 
thủ quỹ chiến dịch, và đưa cho người em 
họ 43,000 mỹ kim trong một hộp đựng 

giày Nike. Số tiền này sau đó đã bị báo 
cáo sai cho các cơ quan vận động tranh 
cử. Ngoài ra, FPPC tuyên bố anh Phan, 
28 tuổi, đã nhận và chi số tiền bị cấm 
khoảng 5,000 mỹ kim.

Anh cũng đã không tiết lộ và bịa đặt nghề 
nghiệp và nhà tuyển dụng lao động của 
một người đóng góp. Khi đó anh Phan chỉ 
mới 22 tuổi, là một trong những người 
trẻ nhất được bầu vào chức vụ nghị viên. 
Anh đã tái đắc cử vào năm 2020.

Cuộc điều tra về các hoạt động tranh cử 
của anh Phan được báo cáo lần đầu tiên 
vào tháng 6 năm 2017, bắt đầu từ một lá 
đơn từ chủ cửa hàng Estrella Kawczyn-
ski và ông Eric Emmanuele, người vào 
thời điểm đó là chủ tịch Hiệp hội cảnh 
sát Milpitas. Khi trả lời phỏng vấn, anh 
Phan nói anh đã “thở phào nhẹ nhõm” 
khi cuộc điều tra kết thúc. Anh cảm thấy 
mức phạt này là “công bằng” và “hợp 
lý”.

Theo phán quyết của FPPC, vào ngày 24 
tháng 8 năm 2016, ủy ban vận động tranh 
cử của anh, Neighbors for Anthony Phan 
2016 — City Council, đã báo cáo khoản 
vay 43,000 mỹ kim. Nhưng các nhà chức 
trách không thể tìm thấy khoản tiền gửi 
ngân hàng phù hợp.

Cô gái 16 tuổi 
vào Sài Gòn tìm 
việc, bị lừa qua 

Cam Bốt
SÀI GÒN - Ngày thứ Hai, ông Bùi Đức 
Nghĩa, 50 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, 
đã gửi lời cầu cứu đến nhà chức trách về 
việc cháu gái tên Huỳnh Thị Khiết Sang, 
16 tuổi, quê huyện Tiên Phước, tỉnh 
Quảng Nam nghi bị lừa bán sang Cam 
Bốt khi đến Sài Gòn làm việc.

Cùng thời điểm, người thân của cô gái 

này cũng gửi đơn trình báo lên công 
an ở huyện Tiên Phước và tỉnh Quảng 
Nam.

Ông Nghĩa cho biết sau khi học hết 
lớp 9, Sang xin gia đình đi làm ở quán 
ăn tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam.

Huỳnh Thị Khiết Sang từ Quảng Nam đi 
xe khách vào Sài Gòn hôm thứ Sáu. Đến 

nay gia dình vẫn chưa biết em đang ở đâu 
tại Campuchia.

Trong lúc làm tại đây, Sang bị một số 
người rủ vào Sài Gòn chơi và học nghề 
đầu bếp.
“Ba mẹ Sang đồng ý vì biết có tôi là 
cậu đang ở Sài Gòn,” ông Nghĩa nói 
với báo Zing.

Hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 5/8, Sang 
cùng một số người đi xe khách 5A từ 
Quảng Nam vào Sài Gòn. Trong suốt 
hành trình, Sang đều giữ liên lạc với 
gia đình.

Đến 9 giờ đêm cùng ngày, gia đình mất 
liên lạc với Sang. Gần trưa thứ Bảy, gia 
đình nhận được tin nhắn cầu cứu của 
con gái từ Campuchia.
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Laïy Chuùa, Laïy Cha, Ngaøi laø Baäc Thaùnh ôû caïnh 
Ñaáng Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng. Nay con caàu 

khaån xin Cha giuùp con vöôït qua thöû thaùch naøy. 
Xin Cha ban cho con vaø nhöõng ngöôøi thaân cuûa 
con söï may maén vaø bình an. Con caûm taï ôn Cha. 
Amen. Gia Đình Họ LÊ - HUỲNH

Kính xin Tạ Ơn Cha
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Quy vò caàn ñaêng:
Quaûng Caùo

Rao Vaët
Lieân Laïc Toøa Soaïn:

503-593-6222

Qua điện thoại, Sang cho biết khi đến 
bãi xe ở quận Bình Tân, Sài Gòn, cô 
gái này bị nhóm người chuyển qua một 
xe hơi để tiếp tục hành trình.

Ông Nghĩa nói tiếp với Zing, “Tôi 
không biết cháu gái từ quê vào Sài 
Gòn. Nếu biết, tôi đã đón tại bãi xe chứ 
không để kẻ gian lừa như vậy. Trong 
tin nhắn cuối Sang gửi cho gia đình thì 
biết được định vị cháu đang ở Campu-
chia.”

Cho đến đêm thứ Hai, gia đình vẫn 
chưa nhận thêm tin về Sang.

Nhạc sĩ Hồ Hoài 
Anh và diễn 

viên Hồng Đăng 
được phép về 
Việt Nam, vẫn 
còn bị truy tố 

tội hiếp dâm tại 
Tây Ban Nha

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, bên trái, và diễn 
viên Hồng Đăng đang chơi golf tại đảo 
Majorca, Tây Ban Nha hồi tháng Sáu, 

trước ngày bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp 
thiếu nữ Anh. (Facebook)

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và kịch sĩ Hồng 
Đăng đã được rời Tây Ban Nha để về Việt 
Nam, sau hơn một tháng bị quản thúc vì 
cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ Anh tại 
đảo du lịch Majorca (hay Mallorca), Tây 
Ban Nha. Mặc dù được tại ngoại và trở 
về quê hương, hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục bị 
điều tra theo pháp luật nước sở tại. Chưa 
rõ hai nghệ sĩ Việt Nam có dàn xếp với 
bên thiếu nữ để trao đổi cho việc được 
chính quyền Tây Ban Nha cho phép về 
nước trong lúc chờ ngày ra tòa tại Tây 
Ban Nha hay không.

Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Việt Nam 
cho biết vào thứ Tư, ngày 3 tháng 8, tuần 
qua, tòa án đã trả sổ thông hành (pass-
port) cho hai công dân trên do đã có luật 
sư người địa phương đại diện liên lạc với 
tòa án.

“Hiện hai công dân nói trên đã rời Tây 
Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn 
đang được tiếp tục,” Bộ Ngoại Giao nói 
thêm và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối 
hợp với các cơ quan chức năng liên quan 
để giải quyết sự việc theo thẩm quyền.

Theo cáo buộc hiếp dâm, sự cưỡng hiếp 
xảy ra vào ngày 25 tháng 6, khi Hồ Hoài 
Anh và Hồng Đăng đang lưu trú tại một 
khách sạn ở Majorca thì bị bắt giữ với 
cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị 
thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền 
riêng tư” đối với cô gái người Anh.

Báo chí Tây Ban Nhà và Anh từng cho 
biết vụ hiếp dâm xảy ra vào đêm 25 tháng 
Sáu, khi hai nghệ sĩ Việt Nam gặp thiếu 
nữ người Anh tại một nhà hàng trên đảo 
Majorca. Họ bắt đầu trò chuyện và uống 
rượu cùng nhau trước khi cả ba người về 
phòng của một trong hai người đàn ông, 
nơi mà vụ tấn công tình dục diễn ra.

Cô gái sau đó khai báo với cảnh sát rằng 
cô bị hai người đàn ông cưỡng bức cô 
quan hệ tình dục trong phòng khách sạn, 
rồi bắt cô đi tắm sạch sẽ để chùi bỏ tinh 
dịch.

Cô gái báo cho gia đình biết khi trở lại 
nhà hàng. Hai ông Việt bị bắt sau đó. Cả 
hai ông Việt Nam đều từ chối khai báo. 
Họ lập tức bị tịch thu sổ thông hành và 

không được rời đảo Majorca.

Khi ra hầu tòa, hai nghệ sĩ đã dùng quyền 
từ chối khai báo để không nói gì về cáo 
bộc trước thẩm phán. Tòa án sau đó cho 
hai ông du khách này tại ngoại mà không 
cần đóng tiền bảo lãnh nhưng tạm giữ sổ 
thông hành của họ.

Hậu quả sự việc hai nghệ sĩ dính nghi 
án hiếp dâm ở Tây Ban Nha là các công 
ty tại Việt Nam ngưng quảng cáo hoặc 
chiếu những phim có mặt của hai nghệ 
sĩ này.

Diễn viên Hồng Đăng bị Đài Truyền 
Hình Việt Nam (VTV) ngừng phát sóng 
những bộ phim mà anh này tham gia, 
trong lúc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị Học 
Viện Âm Nhạc Quốc Gia đình chỉ vị trí 
giảng viên.

Theo báo Tuổi trẻ, nghệ sĩ Trung Hiếu 
- giám đốc Nhà Hát Kịch Hà Nội - cho 
biết hiện nhà hát vẫn chưa liên lạc được 
với Hồng Đăng, mọi hình thức kỷ luật 
đối với nam diễn viên này sẽ phải căn cứ 
vào sự trình bày của nghệ sĩ và kết luận 
của cơ quan chức năng, hiện nhà hát vẫn 
chưa liên hệ được với Hồng Đăng. Ông 
Hiếu cũng phủ nhận thông tin cho rằng 
Nhà Hát Kịch Hà Nội sẽ sa thải Hồng 
Đăng.

Trong khi đó, giám đốc Học Viện Âm 
Nhạc Quốc Gia Việt Nam Lê Anh Tuấn 
cho biết hiện học viện vẫn đang chờ thông 

tin về giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 
và chưa có bất cứ quyết định xử lý kỷ 
luật nào. Học viện cũng chưa liên lạc 
được với cán bộ giảng viên này.

Vụ nữ sinh bị 
tông chết ở Ninh 
Thuận: cán bộ 
bệnh viện bị kỷ 

luật
Hội đồng Kỷ luật thuộc Bệnh viện Đa 
khoa Ninh Thuận, nơi tiến hành xét 
nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ 
sinh bị xe ô tô của một cán bộ Không 
quân tông chết, quyết định kỷ luật 
những người bị cho có liên can.

Truyền thông Nhà nước vào ngày 9/8 
dẫn nguồn từ một lãnh đạo của Bệnh 
viện về biện pháp vừa nêu. 

Cụ thể, Trưởng khoa, Kỹ thuật viên 
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KHAÅU TRANG
1 Hoäp 50 Caùi

ÑANG COÙ BAÙN
VieätCNN Shop

            Lieân laïc:

503-777-4012
7803 SE Powell Blvd. - Portland, OR 97206

1 hoäp.....$10
mua 5 hoäp

taëng theâm 1 hoäp

Quùy khaùch caàn ñaêng:

Quaûng Caùo
Rao Vaët

Chuùc Möøng
Caùo Phoù, Phaân Öu
Thoâng Baùo, v.vv...

Haõy goïi: 
503-593-6222

trưởng và kỹ thuật viên bị cho thực 
hiện sai quy trình xét nghiệm nồng độ 
cồn của nữ sinh bị kỷ luật cảnh cáo.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/6. Theo 
đoạn video ghi lại từ camera an ninh, 
xe hơi bảy chỗ do Thiếu tá Hoàng Văn 
Minh, (thuộc Trung đoàn 937/Sư đoàn 
370/Quân chủng Phòng không Không 
quân) lái đang lưu thông thì rẽ phải 
vào một ngân hàng và xảy ra va chạm 
với xe máy của nữ sinh Hồ Hoàng Anh 
đang đi.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 Hồ 
Hoàng Anh bị văng ra khỏi xe, đầu đập 
vào cột điện bên đường và tử vong khi 
đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh 
Thuận. Tài xế bước xuống xe xem xét 
vụ tai nạn một tay vẫn còn cầm điện 
thoại nói chuyện.

Hơn hai tuần sau vụ tai nạn, ông Hồ 
Hoàng Hùng, cha của nữ sinh, nhận 
được thông báo của Cơ quan Cảnh sát 
Điều tra thuộc Công an thành phố Phan 
Rang-Tháp Chàm với kết quả kiểm tra 
nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ 
Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml.

Vào ngày  2/8 Công an và Sở Thông 
tin- Truyền thông tỉnh Ninh Thuận họp 
báo để công bố kết luận mới về vụ tai 
nạn giao thông khiến một nữ sinh trung 
học tử vong mà bị vu cho có nồng độ 
cồn trong máu.

Tại cuộc họp báo được truyền thông 
Nhà nước đồng loạt loan tải, Thượng 
tá Hà Công Sơn – Phó Trưởng Công 
an Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, 
cho biết qua quá trình đấu tranh, người 
gây ra tai nạn chết người ông Hoàng 
Văn Minh- cán bộ của Trung đoàn 
Không quân 937, thừa nhận khi đang 
lái xe có nói chuyện điện thoại.

Thượng tá Hà Công Sơn cũng thông 
báo điều tra ban đầu cho thấy trước 

khi tai nạn xảy ra ông Hoàng Văn Minh 
đã chuyển hướng ô tô không an toàn. Vi 
phạm này dẫn đến tai nạn làm chết nữ 
sinh Hồ Hoàng Anh dù cháu này đi đúng 
làn đường và tốc độ cho phép. Ông Hà 
Công Sơn nêu quan điểm cá nhân là vụ 
việc đã đủ yếu tố để khởi tố vụ án nhằm 
xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 5/8, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh 
Ninh Thuận đã đến xin lỗi gia đình và 
hứa hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn 
trong máu nữ sinh trung học bị xe ô tô 
của sĩ quan Không quân tông chết.

Cựu Chủ tịch và 
Kế toán trưởng 

UNIMEX Hà Nội 
làm thất thoát 

113 tỷ đồng

Ông Trần Quốc Hùng (trái) và bà Nguyễn 
Thị Phương Liên

Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm 
Hữu hạn Một Thành viên Xuất nhập khẩu 
& Đầu tư Hà Nội (UNIMEX), ông Trần 
Quốc Hùng, và nguyên Kế toán trưởng 
Unimex Nguyễn Thị Phương Liên bị cáo 
buộc tội ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng’. UNIMEX Hà Nội là đơn 
vị có 100% vốn Nhà nước.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối cao được công bố sau gần hai năm 
điều tra và do truyền thông Nhà nước 

dẫn ra vào ngày 8/8. Theo đó, ông Trần 
Quốc Hùng đã buông lỏng quản lý để xảy 
ra những vi phạm tại Trung tâm Thương 
mại Xuất nhập khẩu Hàng Tiêu dùng & 
Thủ công Mỹ nghệ (Artex) Hà Nội.

Cụ thể, vào năm 2006, Trung tâm Artex 
thuộc UNIMEX Hà Nội có doanh vụ 
mua bán giấy các loại với với hai công ty 
An Ninh và Đắc Nguyên.

Cựu Giám đốc Trung tâm Artex Phạm 
Văn Thắng toa rập với Giám đốc Điều 
hành Công ty Đắc Nguyên, ông Nguyễn 
Đắc Phước, và Chủ tịch HĐQT Công ty 
An Ninh, bà Nguyễn thị Ngọc Uyên, lập 
khống hồ sơ mua bán hàng hóa để vay 
vốn ngân hàng.

Người có trách nhiệm quản lý hoạt động 
tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội, bà 
Trần thị Lan Hương, thực hiện chỉ đạo 
của ông Phạm Văn Thắng lập báo cáo sai 
sự thật để giấu nợ cho hai công ty Đắc 
Nguyên và An Ninh.

Ông Trần Quốc Hùng xét duyệt ký phân 
bổ hạn mức tín dụng và ký các giấy ủy 
quyền, bảo lãnh cho những đơn vị trực 
thuộc UNIMEX Hà Nội được vay vốn 
ngân hàng.

Cựu Giám đốc Agribank- Chi nhánh 
Tây Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Huấn, 
cựu Trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh 
Tây Hà Nội của Ngân hàng Agribank, 
ông Trịnh Hùng Thắng, và cựu cán bộ 
đơn vị này bà Đoàn Thị Thanh Chuyên 
đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải 
ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù 
không đủ điều kiện cấp vốn.

Tiền vay được không dùng cho thương 
vụ mua bán mà tiêu xài cá nhân khiến 
Nhà nước mất hơn 113 tỷ đồng.

Nhà báo Phạm 
Đoan Trang 

sắp ra tòa phúc 
thẩm: ‘Đây là 

án thái độ’
Nhà báo Phạm Đoan Trang, người được 
trao nhiều giải nhân quyền quốc tế, sắp 
ra tòa phúc thẩm. Luật sư đại diện nhận 
định việc giảm án tùy thuộc vào việc bị 
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Coâng duïng: Taêng cöôøng söùc khoûe, choáng vaø 
ngaên ngöøa ung thö, baûo veä gan, loïc saïch ñoäc 
toá trong cô theå, choáng laõo hoùa, keùo daøi tuoåi 
thoï, ñieàu hoøa huyeát aùp vaø ñöôøng trong maùu, 
boå phoåi, taêng cöôøng khaû naêng mieãn nhieãm, an 
thaàn, choáng stress, ñoàng thôøi laøm cho laøn da 
cuûa cô theå thaät mòn maøng töôi treû vaø raát nhieàu 
coâng duïng thaàn dieäu khaùc.

NAÁM LINH CHI 
NHAÄT BAÛN

Chuû trò: Naám linh chi Nhaät Baûn raát coâng hieäu trong caùc chöùng beänh 
ung thö, cô theå suy nhöôïc, meät moûi, lo laéng, nguû khoâng ngon giaác, maát 
trí nhôù, giaø tröôùc tuoåi, vieâm pheá quaûn maõn tính, hen suyeãn, tieåu ñöôøng, 
cao huyeát aùp, da thoâ, da khoâ...

cáo có nhận tội hay không. 
Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội 
sẽ tổ chức phiên toà phúc thẩm vào 
ngày 25/8 để xét xử nhà hoạt động 
nhân quyền nổi tiếng và nhà báo độc 
lập Phạm Đoan Trang vì có đơn kháng 
cáo. 

Bà Trang bị Toà án Nhân dân thành 
phố Hà Nội kết án chín năm tù giam 
về tội danh “tuyên truyền chống nhà 
nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình 
sự 1999 trong phiên toà hồi tháng 12 
năm 2021.

Theo thông báo của toà gửi cho luật sư, 
phiên toà công khai sẽ được thực hiện 
tại trụ sở của toà án cấp cao tại quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, 
luật sư Ngô Anh Tuấn, người tham gia 
bào chữa cho bà Trang trong cả hai 
phiên sơ thẩm và phúc thẩm cho biết, 
thân chủ của ông luôn khẳng định mình 
vô tội và chính vì thái độ này của bà 
mà khó có sự thay đổi về mức án trong 
phiên toà phúc thẩm sắp tới.

“Chị Trang ngay từ đầu đến giờ hoàn 
toàn không nhận tội, chúng tôi cũng 
đồng quan điểm với chị Trang. 

Trong quan điểm bào chữa của các luật 
sư, chị Trang không có tội nên là không 
có chuyện xin giảm nhẹ mức án. 

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 
phiên toà phúc thẩm không có thay đổi 
nhiều, tức là khả năng y án sơ thẩm đến 
trên 90%. 

Bởi vì trong các vụ án như thế này, 
như chúng tôi đã trình bày rất nhiều 
lần, đây là án thái độ, nghĩa là nếu các 
thân chủ của chúng tôi xin giảm nhẹ thì 
được chấp nhận rất là cao. 

Tuy nhiên, họ không xin giảm nhẹ và 
khả năng y án rất là cao, và trường hợp 
của bà Trang cũng không phải là ngoại 
lệ.”

Bà Bùi Thị Thiện Căn, mẹ của nhà 
hoạt động 44 tuổi bày tỏ với phóng 
viên rằng, bà không biết có được tham 
dự phiên toà phúc thẩm công khai như 
trong phiên sơ thẩm hay không. Bà 
chia sẻ:

“Theo thông lệ thì nếu mà là các nước 
khác thì chắc họ cũng có phần nể áp 
lực quốc tế nhưng Việt Cộng lỳ lắm. 

Ngay khi Trang bị bắt cũng như trước 
phiên sơ thẩm, nhiều đại sứ quán nước 
ngoài kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 
Trang ngay và vô điều kiện nhưng nó 
có làm đâu.”

Bà cho biết thêm bà Trang chưa được 
gặp người thân kể từ khi bị bắt hơn 22 
tháng trước. Con gái bà bị phân biệt 
đối xử. 

Gia đình không được gửi thức ăn đã chế 
biến sẵn như nhiều trường hợp khác mà 
bị buộc phải mua từ căng-tin của Trại 
tạm giam số 1 của Công an Hà Nội để 
tiếp tế.

Theo cáo trạng, từ ngày tháng 11 năm 
2017 đến đầu tháng 12 năm 2018, bà 
Trang có hành vi “làm ra, tàng trữ, lưu 
hành các tài liệu, bài viết có nội dung 
nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam.”

Cụ thể, bà Trang bị cho là có hành vi tàng 
trữ các tài liệu: “Báo cáo tóm tắt về thảm 
họa môi trường biển Việt Nam,” “Đánh 
giá chung về tình hình nhân quyền tại 
Việt Nam,” và “Báo cáo đánh giá về luật 
tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên 
quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn 
giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam.”

Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội, cơ quan 
giữ quyền công tố, nói các tài liệu trên có 
nội dung tuyên truyền “luận điệu chiến 
tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang 
mang trong nhân dân, tuyên truyền thông 
tin xuyên tạc đường lối, chính sách của 
Nhà nước CHXHCN Việt Nam.”

Bà Trang cũng bị cáo buộc đã có hành 
vi trả lời phỏng vấn đài nước ngoài như 
BBC News tiếng Việt và Đài Á Châu 
Tự do (RFA) với “nội dung thông tin 
xuyên tạc đường lối chính sách của Nhà 
nước.”

chặt hàng nghìn cây cổ thụ ở trung tâm 
thành phố tháng 5 năm 2015, chân bà bị 
hỏng khớp và bà phải dùng nạng để di 
chuyển. 

Bà Căn nói trong suốt thời gian điều 
tra, con gái bà bị đánh đập nhiều lần bởi 
cán bộ điều tra và cả tù hình sự. Hiện 
bà Trang bị nhiều bệnh như rong kinh, 
huyết áp thấp, và đau chân nhưng không 
được điều trị y tế đầy đủ.

Do các hoạt động cổ suý nhân quyền và 
tự do báo chí, bà Trang được tặng nhiều 
giải thưởng quốc tế cao quý, trong đó có 
Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ, Giải thưởng của tổ 
chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) 
cho mục Ảnh hưởng, giải thưởng Homo 
Homini từ tổ chức People In Need (Cộng 
hòa Séc), giải Tự do Truyền thông 2022 
do Bộ Ngoại giao Canada và Vương 
Quốc Anh trao tặng, giải thưởng nhân 
quyền quốc tế Martin Ennals, và gần 
đây nhất là giải thưởng Tự do Báo chí 
Quốc tế 2022 của Uỷ ban Bảo vệ Nhà 
báo (CPJ).

Nhà báo Phạm Đoan Trang

Bà Trang, đồng sáng lập Luật Khoa tạp 
chí và trang báo tiếng Anh The Vietnam-
ese Magazine, bà cũng là tác giả của 
nhiều cuốn sách chính trị như Chính trị 
Bình dân và Cẩm nang Nuôi tù.

Từng là cựu phóng viên của báo Vietn-
amNet, bà bị bắt ngày 06/10/2020, chỉ 
vài giờ sau Đối thoại Nhân quyền Việt 
Nam-Hoa Kỳ thường niên.

Việc bà bị bắt có liên quan đến việc bà 
là đồng tác giả của Báo cáo Đồng Tâm, 
một báo cáo toàn diện nói về tranh chấp 
đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội, và cuộc tấn công của 
khoảng 3.000 cảnh sát cơ động vào làng 
Hoành sáng sớm ngày 9/1/2020, giết 
chết thủ lĩnh tinh thần Lê Đình Kình và 
bắt giữ hàng chục người dân. Chỉ một 
thời gian ngắn sau khi báo cáo song ngữ 
Anh-Việt được công bố thì bà bị bắt.

Nhiều năm trước khi bị bắt giam, bà 
Trang đã nhiều lần bị công an Việt Nam 
câu lưu và đánh đập. 

Do bị lực lượng an ninh đánh trong vụ 
biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội 

Một ông người 
Việt ở Alabama 
bị cáo buộc tội 

cầm dao tấn công 
đồng nghiệp 

BAYOU LA BATRE – Một ông gốc Việt 
sống ở thành phố Mobile, Alabama bị 
cáo buộc tấn công một đồng nghiệp với 
một con dao.
Cảnh sát tại Bayou La Batre nói rằng 
hành động tấn công là hậu quả của một 
vụ nổi nóng trong lúc lái xe.
Theo tường trình của cảnh sát, ông Alex 
Trịnh Lý, 48 tuổi, đã nổi nóng trong lúc 
lái xe đến sở làm sáng thứ Hai, liên quan 
đến một sự việc gì đó xảy ra giữa ông với 
người đồng nghiệp đang lái một chiếc xe 

Alex Trịnh Lý (Mobile County Metro Jail)

khác.
Cảnh sát nói rằng khi hai người đến sở 
làm, ông Lý rút một con dao và chém 
vào vai của người đồng nghiệp.

Ông đang bị truy tố tội tấn công cấp bậc 
nghiêm trọng thứ hai. Ông đã bị giam 
một thời gian ngắn tại Mobile County 
Metro Jail trước khi được thả về nhà. 
Vào ngày thứ Tư, tòa sẽ ấn định tiền 
thế chân tại ngoại cho ông.

Hàng chục gia 
đình yêu cầu 

trại giam chăm 
sóc y tế kịp thời 

cho tù nhân 
lương tâm

Khoảng 30 gia đình của các tù nhân bị 
bỏ tù vì các hành vi liên quan đến chính 
trị bày tỏ phẫn uất trước cái chết của 
một tù nhân lương tâm gần đây, yêu 
cầu Chính phủ Việt Nam phải bảo đảm 
thân nhân của họ có quyền được chăm 
sóc y tế đầy đủ theo như luật pháp quy 
định.
Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương qua 
đời hôm 2/8 tại bệnh viện huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An khi đang thụ án 
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COÄNG ÑOÀNG
Community Classifieds HIEÄU QUAÛ NHANH - LEÄ PHÍ REÛ

THAÀN DÖÔÏC DAØNH CHO QUYÙ OÂNG 
COÙ HIEÄU LÖÏC NHANH CHOÙNG

GIUÙP GIÖÕ HAÏNH PHUÙC GIA ÑÌNH
ñang coù baùn taïi Vieät CNN Shop 

503-777-4012

589-596               CAÀN THÔÏ NAIL
Tiệm ở Corvalis cần 2-3 thợ bột và thợ chân 
tay nước. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương 
nếu cần từ $4000-$7000/tháng tùy theo kinh 
nghiệm. Xin liên lạc: 541-908-2764 hoặc 
số tiệm: 541-757-1098

589-594               CAÀN THÔÏ NAIL
Tiệm nail ở downtown Lake Oswe-
go cần thợ chuyên nghiệp biết làm 
everything. Bao lương $185/ngày. 
Liên lạc Kristy: 425-999-5505

4/8-9/30/22               CAÀN TUYEÅN NHAÂN VIEÂN
Công ty River Point Medical đang cần tuyển nhân viên hỗ trợ kiểm 
tra và đóng gói sản phẩm hộp dụng cụ y tế và nhiều vị trí khác. 
Công việc ổn định, lâu dài và nhẹ nhàng, phù hợp với mọi độ tuổi (18-
65). Môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn. Chính sách tốt. Lương 
tùy vị trí và kinh nghiệm ($15-$20/giờ). 
Thời gian làm việc Full time: Thứ Hai-Thứ Năm: 6am-4:30pm. 
Địa chỉ công ty: 825 NE 25th Ave., Portland, OR 97232. 
ACE nào có nhu cầu thì có thể nộp đơn tại cty hoặc nhắn tin mình sẽ 
giúp. 
Thạch (971) 895-6635  Mỗi Tin Nhắn Là Một Cơ Duyên 

592-596               CAÀN THÔÏ NAIL
Tiệm ở Beaverton-Hillsboro trong khu thương 
mại bận rộn Sunset Square, có nhiều khách 
walk-in, tip hậu. Cần thợ bột full/part time. 
Cần thợ chân tay nước full/part time. Xin liên 
lạc: 503-690-8535 hoặc 971-570-1937
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THUOÁC GIAÛM CAÂN
Giaûm beùo, ngaên ngöøa beänh beùo 

phì, choáng laïi söï tích tuï môõ trong 
cô theå, ñaëc bieät laø ôû vuøng thaét 

löng, hoâng, vaø buïng döôùi. 
Thuốc đang có bán tại 

Việt CNN Shop: 503-777-4012
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COÄNG ÑOÀNG
Community Classifieds HIEÄU QUAÛ NHANH - LEÄ PHÍ REÛ

515-*    CAÀN NGÖÔØI LAØM
Phôû Oregon caàn ngöôøi chaïy baøn 
vaø phuï beáp. Lieân laïc: 

503-262-8816

522-*    CAÀN NGÖÔØI LAØM
Nhaø haøng Kumi Buffet caàn ngöôøi chaïy 
baøn, phuï beáp, röûa cheùn, vaø muùc ñoà aên 
cho khaùch. Xin lieân laïc: 

503-342-8888

526-*    CAÀN NGÖÔØI LAØM
Nhaø haøng ôû downtown Gresham caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm beáp, phuï beáp vaø 
nhaân vieân phuïc vuï. Xin lieân laïc: 

360-213-3128

580-594          CAÀN THÔÏ NAIL 
Tiệm nail vùng Newberg cần thợ bột và 
thợ chân tay nước làm 6 ngày/tuần. Bao 
lương, tips bằng tiền mặt. Gọi anh Kevin: 
503-554-5600 (Bus) hoặc Cell: 971-998-
5600 

THAÀN DÖÔÏC DAØNH CHO QUYÙ OÂNG 
COÙ HIEÄU LÖÏC NHANH CHOÙNG

GIUÙP GIÖÕ GÌN HAÏNH PHUÙC GIA ÑÌNH
ñang coù baùn taïi Vieät CNN Shop  

503-777-4012

581-593          DAVE 
HANDYMAN

Washington and Oregon
Liên lạc: 360-909-0466

593-596          CAÀN THÔÏ NAIL 
Tiệm ở exit 293, cần thợ bột và thợ 
chân tay nước. Tiệm rất đông khách, 
income cao. Xin gọi: 503-267-8478

593-596          CAÀN THÔÏ NAIL 
Tiệm trên đường Lombard cần tuyển 
thợ nail, thợ chân tay nước. Full time 
hoặc Part time. Xin liên lạc: 
503-247-9158 hoặc 360-355-5565

587-596         PHUÏC VUÏ COÄNG ÑOÀNG NGÖÔØI VIEÄT 
Với tấm lòng biết ơn Thượng Đế và đất nước Hoa Kỳ. Chúng 
tôi tình nguyện phục vụ miễn phí cho quý đồng hương tại 
Portland, Oregon các nhu cầu như: Đưa đi phỏng vấn, thi nail, 
thi tóc, lấy thẻ xanh, đưa đón ở phi trường và Cầu Nguyện 
Chữa Bệnh. Phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hoàn toàn miễn 
phí 100%. Không lợi nhuận, không hội đoàn nào giúp cả chỉ 
tình nguyện vì yêu đồng hương. Xin liên lạc Mục Sư Phước 
Tấn 971-285-2050 hoặc cô Chi 971-285-2079. Chân thành 
cảm ơn quý vị. 

592-595    SANG TIEÄM NAIL 
Tiệm vùng Beaverton-Tigard. 12 ghế, 10 bàn, big 
waxing room, máy giặt, máy sấy. Good location. 
Income cao, $360K (2021). Khách sang, tip cao, 
khu Mỹ trắng. Liên lạc: 503-984-5211. Cần thợ 
bột và tay chân nước $700-$1000/tuần. 

Quyù vò caàn 

ñaêng rao vaët,

vui loøng goïi 

veà toøa soaïn 

tröôùc 1 giôø 

chieàu thöù Tö 

haøng tuaàn: 

503-593-6222. 

Caûm ôn!

590-593    SANG TIEÄM NAIL 
Tiệm Nails Vancouver cần sang. Tiệm có 8 ghế, 
6 bàn và 1 phòng wax và lash. Lý do sức khỏe 
không có người trông coi nên cần sang. Giá tốt 
cho ai thật lòng muốn mua. Xin liên hệ Helen: 
503-544-8020

590-593          CAÀN THÔÏ NAIL 
Tiệm ở Vancouver cách Portland 15 phút cần tuyển 
2 thợ chân tay nước và 1 thợ bột biết làm waxing 
hoặc dip càng tốt. Ưu tiên nhận người lớn tuổi bao 
lương từ $900-$1200/tuần hoặc $180/ngày theo 
tay nghề. Tiệm làm việc vui vẻ, thoải mái. Liên hệ: 
503-916-9397

590-593    SANG TIEÄM NAIL 
Cần sang tiệm nail ở Vancouver. Tiệm rộng 

1500 SF, 10 ghế, 8 bàn, 1 phòng facial, máy 

giặt máy sấy. Liên hệ: 541-668-5753

591-598          CAÀN THÔÏ NAIL 
Cần thợ nam hoặc nữ. Bao lương $120-
$160/ngày, hơn ăn chia quanh năm. 
Full/Part time. Khu khách sang, tip cao. 
Liên lạc: 971-295-4212

592-595         CAÀN THÔÏ NAIL 
Tiệm Wilsonville cần nhiều thợ chân tay nước 
và bột. Bảo đảm lương $100-$160/ngày. Khu 
Mỹ trắng, tip cao. Vui lòng liên lạc: 971-706-
9406/503-200-8629. Anh, chị, em ở SE mình 
đi chung xe nếu cần. 

592-595    SANG TIEÄM NAIL 
Tiệm ở Wilsonville, khách sang. Vì 
thiếu người trông nom cần sang. Tiệm 
cách Portland 20 phút. Call hoặc text: 
503-991-4044

593-596  CHO SHARE PHOØNG 
Nhà có dư một phòng cho độc thân 
share. Có lối đi riêng biệt. Bao điện, 
nước, rác. Nếu cần xin gọi số: 

503-334-7823
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LÔØI NGUYEÄN XIN ÔN 
CUØNG CHA

Laïy Chuùa, laïy Cha, Ngaøi laø baäc 
Thaùnh ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày 

quyeàn naêng. Nay con caàu khaån xin 
Cha giuùp con vöôït qua khoù khaên khaån 
caáp hieän nay. (keå söï khoù khaên ra...). 
Xin Cha ban cho con söï may maén vaø 
bình an. Con caûm taï ôn Cha. Amen.
Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 laàn/ngaøy. 
Ñoïc lieân tieáp 9 ngaøy vôùi loøng thaønh 
taâm thì seõ ñöôïc toaïi nguyeän. 

LÔØI NGUYEÄN XIN ÔN 
CUØNG CHA

Laïy Chuùa, laïy Cha, Ngaøi laø baäc 
Thaùnh ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày 

quyeàn naêng. Nay con caàu khaån xin 
Cha giuùp con vöôït qua khoù khaên khaån 
caáp hieän nay. (keå söï khoù khaên ra...). 
Xin Cha ban cho con söï may maén vaø 
bình an. Con caûm taï ôn Cha. Amen.
Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 laàn/ngaøy. 
Ñoïc lieân tieáp 9 ngaøy vôùi loøng thaønh 
taâm thì seõ ñöôïc toaïi nguyeän. 

Gia Ñình ....................................
Kính Xin Taï Ôn Cha

KINH NGUYEÄN 
LOØNG CHUÙA THÖÔNG XOÙT

Laïy Cha, Ñaáng ñaày loøng traéc 
aån, Ñaáng duy nhaát toát laønh, 
con chaïy ñeán van xin loøng 

thöông xoùt cuûa Cha, maëc duø toäi loãi 
cuûa con raát to lôùn vaø söï xuùc phaïm 
cuûa con thì quaù nhieàu, con vaãn tín 
thaùc vaøo Loøng Thöông Xoùt cuûa Cha, 
bôûi vì Cha laø Ñaáng Xoùt Thöông. 
Amen. 

Ba Phaïm
Kính Xin Taï Ôn Cha Gia Ñình .....................

Kính Xin Taï Ôn Cha
592-595

Gia Ñình .......................
Xin Taï Ôn

KINH CÖÙU KHOÅ
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taâm Thònh 
Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan 
Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ 
A Di Ñaø, Nam Moâ Boån Sö Thích Ca 
Maâu Ni Phaät. Nam Moâ Ñaïi Nguyeän 
Vöông Boà Taùt. 
Neáu ai thaønh taâm ñoïc lôøi nguyeän naøy 
moãi ngaøy 9 laàn (hoaëc nhieàu hôn caøng 
toát) trong voøng 9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi 
nguyeän vôùi ñieàu maø baïn caàu xin, vôùi 
ñieàu kieän phaûi höùa seõ ñaêng lôøi nguyeän 
naøy ñeå loan truyeàn cho ngöôøi khaùc. 

Gia Ñình ..........................
Xin Taï Ôn

KINH CÖÙU KHOÅ
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taâm Thònh 
Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan 
Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ 
A Di Ñaø, Nam Moâ Boån Sö Thích Ca 
Maâu Ni Phaät. Nam Moâ Ñaïi Nguyeän 
Vöông Boà Taùt. 
Neáu ai thaønh taâm ñoïc lôøi nguyeän naøy 
moãi ngaøy 9 laàn (hoaëc nhieàu hôn caøng 
toát) trong voøng 9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi 
nguyeän vôùi ñieàu maø baïn caàu xin, vôùi 
ñieàu kieän phaûi höùa seõ ñaêng lôøi nguyeän 
naøy ñeå loan truyeàn cho ngöôøi khaùc. 

Gia Ñình Tuøng Leâ-Thanh Ñaëng
Xin Taï Ôn

587-612

KINH CÖÙU KHOÅ
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taâm Thònh 
Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quan 
Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha Taùt. Nam Moâ 
A Di Ñaø, Nam Moâ Boån Sö Thích Ca 
Maâu Ni Phaät. Nam Moâ Ñaïi Nguyeän 
Vöông Boà Taùt. 
Neáu ai thaønh taâm ñoïc lôøi nguyeän naøy 
moãi ngaøy 9 laàn (hoaëc nhieàu hôn caøng 
toát) trong voøng 9 ngaøy seõ ñöôïc toaïi 
nguyeän vôùi ñieàu maø baïn caàu xin, vôùi 
ñieàu kieän phaûi höùa seõ ñaêng lôøi nguyeän 
naøy ñeå loan truyeàn cho ngöôøi khaùc. 

LÔØI NGUYEÄN XIN ÔN 
CUØNG CHA

Laïy Chuùa, laïy Cha, Ngaøi laø baäc 
Thaùnh ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày 

quyeàn naêng. Nay con caàu khaån xin 
Cha giuùp con vöôït qua khoù khaên khaån 
caáp hieän nay. (keå söï khoù khaên ra...). 
Xin Cha ban cho con söï may maén vaø 
bình an. Con caûm taï ôn Cha. Amen.
Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 laàn/ngaøy. 
Ñoïc lieân tieáp 9 ngaøy vôùi loøng thaønh 
taâm thì seõ ñöôïc toaïi nguyeän. 

Gia Ñình ...............................
Xin Taï Ôn

LÔØI NGUYEÄN XIN ÔN 
CUØNG CHA

Laïy Chuùa, laïy Cha, Ngaøi laø baäc 
Thaùnh ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày 

quyeàn naêng. Nay con caàu khaån xin Cha 
giuùp con vöôït qua khoù khaên khaån caáp 
hieän nay. (keå söï khoù khaên ra...). 
Xin Cha ban cho con söï may maén vaø 
bình an. Con caûm taï ôn Cha. Amen.
Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 laàn/ngaøy. 
Ñoïc lieân tieáp 9 ngaøy vôùi loøng thaønh taâm 
thì seõ ñöôïc toaïi nguyeän. 

Gia Ñình CHUÙNG CON
Kính Xin Taï Ôn Cha

590-593
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(Tieáp theo trang 17...)

CAÂU LAÏC BOÄ BOÙNG BAØN
9715 SE Powell Blvd. - Portland, OR 97266
(Beân trong Building nhaø thôø Portland Central Nazarene Church)
www.PP4K.Club * Facebook.com/PP4K.Club * Email: PP4K.Club@gmail.com

503-874-6222
OPEN PLAY

* All Players
* All Levels
* All Ages

Mon-Fri: 3:30PM - 8:00PM
Saturday: 2:00PM - 8:00PM

Trung Taâm Daïy Boùng Baøn
Chuyeân Nghieäp.

Töø caên baûn ñeán naâng cao
(beginner to advanced)

Quyù vò caàn 
ñaêng:

Quaûng Caùo 
Rao Vaët
Chuùc Möøng

Caùo Phoù - Phaân Öu
Lieân Laïc: 

503-593-6222

tám năm tù giam tại Trại giam số 6 
với hai tội danh “gây rối trật tự công 
cộng” và “lợi dụng các quyền tự do dân 
chủ.” 

Thư ngỏ đề ngày 9/8, nói Việt Nam đã 
ký và phê chuẩn Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền nên Chính phủ Việt Nam 
phải tôn trọng quyền con người của các 
tù nhân, trong đó có các quyền được 
cung cấp nước sạch, thực phẩm an toàn 
và chăm sóc y tế kịp thời. 

Trong nhiều năm, gia đình các tù nhân 
lương tâm và giới bất đồng chính kiến 
quan ngại về sức khoẻ của các tù nhân 
lương tâm và vấn đề càng trở thành nỗi 
lo lắng đặc biệt sau cái chết của hai tù 
nhân lương tâm, thầy giáo Đào Quang 
Thực năm 2021 và ông Đỗ Công 
Đương mới đây.

Bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn 
Tường Thuỵ- một blogger của Đài Á 
Châu Tự Do đang thụ án tù 11 năm tù 
ở Trại giam An Phước (Bình Dương) 
chia sẻ với phóng viên qua tin nhắn 
như sau:

“Tôi rất lo ngại cho tình hình sức khoẻ 
của chồng tôi đang ở trong tù vì chồng 
tôi có rất nhiều bệnh. Bệnh xá của trại 
giam cũng cấp thuốc cho chồng tôi 
nhưng không hiểu có tác dụng đúng 
bệnh không hay chỉ là giải phát tạm 
thời.Tôi có đề nghị cho chồng tôi đi 
khám bệnh chuyên khoa nhưng phía 
trại giam nói ông Thuỵ đủ sức khoẻ để 
chấp hành án.”

Ông Thụy, năm nay 72 tuổi, mắc các 
chứng bệnh như cao huyết áp, đại 
tràng, gout, xương khớp và da liễu. Gia 
đình ông Thụy nhiều lần báo động về 
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tình trạng sức khỏe của ông trong tù.

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn 
Hải, người được phóng thích năm 2014 
khi đang thụ án 12 năm tù và bị buộc 
phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ, chia sẻ 
với phóng viên RFA về việc điều trị y tế 
trong nhà tù Việt Nam như sau:

“Tính mạng của người tù trong nhà tù nó 
mong manh lắm, đối với hầu hết anh em 
ở trong tù việc điều trị bệnh rất khó khăn. 
Quản giáo và cán bộ y tế gây sức ép lên 
người tù rất là nhiều.

Anh em người ta bị bệnh tật thì nhà tù 
không chịu chữa, điển hình là một số trại 
giam rất ác ôn như Xuyên Mộc (Bà Rịa-
Vũng Tàu), Trại giam số 6 ở Nghệ An 
và Trại giam số 5 ở Thanh Hoá… Nhiều 
trường hợp bị chết ở trong tù. Những 
trường hợp tù nhân bị bệnh tim nhưng lại 
không được giữ một cơ số thuốc trong 
người để mà khi mà có phát bệnh thì có 
thuốc uống liền, thì có những trường hợp 
tử vong do chậm được cấp cứu hay cấp 
thuốc.”

Ông Hải nói một số tù nhân có bệnh sẵn 
trong người, số khác thì bị phát bệnh 
trong thời gian ở tù do bị buộc phải lao 
động khổ sai hoặc do điều kiện giam giữ 
quá hà khắc.

Ông Hải, sáng lập viên Câu Lạc bộ Nhà 
báo Tự do, nói giám thị và quản giáo rất 
coi thường tính mạng của tù nhân vì nếu 
người tù có mệnh hệ gì thì chính họ lại là 
cơ quan điều tra và đưa ra kết luận giám 
định mà không có sự tham gia của một 
cơ quan độc lập nào.

Chỉ khi nào sức khoẻ người tù đã suy kiệt 
và bệnh đã quá nặng sau một thời gian 
dài không được chữa trị thì nhà tù mới 
đưa đi cấp cứu ở bệnh viện bên ngoài 

nhưng khi đó thì quá muộn và cơ hội hồi 
phục rất thấp.

Trường hợp của ông Đỗ Công Đương 
vừa qua là một ví dụ, ông bị phát nhiều 
căn bệnh trong thời gian thụ án như bệnh 
tim, viêm phổi, và suy hô hấp. Gia đình 
ông nhiều lần kiến nghị cho ông đi chữa 
bệnh, nhưng phía giám thị trại giam từ 
chối.

Ông Hải nhận xét lực lượng công an có 
quá nhiều quyền lực, từ quá trình bắt giữ 
đến khi thi hành án mà họ lại không chịu 
sự giám sát của cơ quan nào trong khi 
việc thanh tra-giám sát các trại giam của 
Viện Kiểm sát địa phương lại mang tính 
hình thức. 

“Khi mà đóng cánh cửa nhà tù lại thì luật 
pháp đứng lại ở ngoài cổng nhà tù. Quyền 
sinh quyền sát nằm ở tay của giám thị và 
quản giáo nên chúng nó hung hăng lắm,” 
ông Hải khẳng định.

Khoản 2, Điều 55 của Luật Thi hành án 
hình sự 2019 quy định: Phạm nhân được 
khám bệnh, chữa bệnh và điều trị tại cơ 
sở y tế của trại giam, trại tạm giam hoặc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước nơi gần nhất.

Trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng 
hoặc thương tích vượt quá khả năng điều 
trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó thì 
được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tuyến trên để điều trị; trại giam, trại 
tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện phải thông báo cho 
thân nhân hoặc đại diện của người đó 
biết để phối hợp chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên theo luật sư Nguyễn Văn Đài, 
người có hai lần bị giam cầm với tổng 
cộng gần bảy năm trong tù, nói việc điều 
trị bệnh của người tù cũng như việc đối 
xử với họ rất tuỳ tiện. Ông chia sẻ với 
chúng tôi:

“Chính sách đối xử với người trong trại 
tạm giam tuỳ theo yêu cầu của điều tra 
viên. Ví dụ điều tra viên nói với quản 
giáo phải đối xử tốt với bị can này thì 
việc ăn uống-khám chữa bệnh rất là 
tốt. Nhưng nếu điều tra viên nói cần 
phải đối xử tệ với bị can kia thì việc 
đối xử trong nhà giam rất tệ, trong đó 
có việc điều trị y tế. Thông qua việc 
này, điều tra viên muốn gây sức ép lên 
người bị tạm giam để nhanh có được 
kết quả điều tra như ý mình.”

Sáng lập viên của Hội Anh em Dân 
chủ cho biết, trong các nhà tù có bác sỹ 
và trạm y tế nhưng họ chỉ có thể điều 
trị những bệnh nhẹ, còn nếu tù nhân 
lương tâm bị bệnh nặng cần phải điều 
trị ở bệnh viện chuyên khoa thì nhà 
tù gây rất nhiều khó khăn và đòi hỏi 
nhiều giấy tờ phức tạp để được chuyển 
đi điều trị ở ngoài nhà tù.

Còn ông Nguyễn Văn Hải thì nói thêm 
rằng, việc đối xử với tù nhân lương tâm 
có thể sẽ được cải thiện nếu được sự 
quan tâm của cộng đồng quốc tế. Thư 
ngỏ của các gia đình tù nhân lương tâm 
cũng kêu gọi các tổ chức nhân quyền 
quốc tế và chính phủ các nước dân chủ 
trên thế giới cùng lên tiếng yêu cầu nhà 
cầm quyền phải tôn trọng quyền con 
người của các tù nhân lương tâm ở Việt 
Nam.
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