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Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine & 
Những nguyên nhân sâu xa mọi mặt 

Sau nhiều tháng tập 
trung binh sĩ và xe tăng, 
nhiều tháng cảnh cáo về 
tình trạng bạo động, đe 
dọa hòa bình, và nhiều 
tháng tận dụng những nỗ 
lực ngoại giao tại 

Washington, tại hành 
lang LHQ và tại thủ đô 
của các nước châu Âu , 
- sự xâm lăng của Nga ở 
Ukraine đã bắt đầu vào 
tối Thứ Tư rạng sáng 
hôm Thứ Năm 24 tháng 

2, 2022, với những cuộc 
tấn công bằng đạn dược 
và hỏa tiển vào nhiều 
thành phố lớn bao gồm 
thủ đô Kyiv của nước 
nầy.  

Mỗi Kỳ Một Chuyện 

Chẳng phải chuyện “Đứng núi 
nầy trông núi nọ”?! 

Phó Thường Dân/TĐ News 

(Xin xem tiếp A4) 

Đ úng vậy, 
trong khi có 
biết bao 

nhiêu người liều chết 
vượt rừng, vượt biển để 
đến được làm công dân 
xứ nầy, thì đồng thời 
cũng có những người 
từng bao đời sống trên 
đất Mỹ, nay đã thấy chán 
ngấy những ưu cũng như 
khuyết điểm của xã hội 
Mỹ, chẳng hạn: với quá 
thừa thải tự do dân chủ 
khiến dân cư không còn 
thấy giá trị nữa, với bạo 
lực diễn ra ngày càng 
nhiều hơn, với di dân 

ngày càng tràn ngập và 
chiếm dụng hết từ phúc 
lợi xã hội đến vị trí lãnh 
đạo trong đất nước, với 
stresses mỗi ngày từ áp 
lực về việc làm trong 
lãnh vực kinh tế đến tình 
trạng chia rẻ kỳ thị trong 
chính trị  - do đó, họ 
muốn rời bỏ xứ nầy để đi 
tìm một chỗ ở yên bình 
thoải mái dễ thở, không 
bạo lực, không đắt đỏ, 
không phân biệt bản xứ 
hay nhập cư, đỡ bị stress 
về mọi mặt như ở Mỹ. 

Điều đó có đúng là 
“được voi đòi tiên” hoặc 

“đứng núi nầy trông núi 
nọ” hay không?! Chúng ta 
hãy cùng đọc sơ qua câu 
chuyện của một phụ nữ 
mạnh mẽ dưới đây để xem 
quyết định của bà nầy có đủ 
sáng suốt cho chúng ta cần 
phải cân nhắc hay suy 
ngẫm không?! 

Bà Janet Blaser – một 
cựu phóng viên ở Cali. 
trong một chuyến đi nghỉ 
mát, tình cờ đã khám phá 
ra thành phố Mazatlan, 
và đã “fell in love” với 
nó để rồi quyết định 
chọn nơi nầy làm quê 
hương mới.  

Pomona: Lễ Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão HT 
Thích Tịnh Đức tại Chùa Pháp Vân  

Cảnh Hay Vật Lạ Quanh Ta  

Thăm KS Băng Gía: Ice Hotel, Thụy Điển 

(Xin xem tiếp A3) 

Viện trưởng hệ thống đại học 4 năm lớn 
nhất Mỹ: CSU - bị buộc phải từ chức  

 Viện trưởng hệ thống 
đại học 4 năm CSU vừa 
thông báo chiều tối hôm 
Thứ Năm vừa qua rằng 
ông sẽ từ chức, hiệu quả 
tức thì - giữa những cáo 

buộc ông đã không hành 
xử đúng những than phiền 
về tư cách không đứng 
đắn của một nhân viên 
quản trị hàng đầu do ông 
tuyển chọn khi còn giữ 

chức chủ tịch trường 
Fresno State trước khi lên 
chức viện trưởng hiện nay. 
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Một chuyên viên 
giải phẫu thẩm mỹ ở 
Colorado và 1 y tá 
liên quan đến cuộc 
giải phẫu sai phạm 
trong năm 2019  dẫn 
đến cái chết của một 
thiếu nữ tuổi teen tên 
là Emmalyn Nguyễn 
– đã vừa bị truy tố, cơ 
quan thẩm quyền cho 
biết như trên. 

Cô Nguyễn, năm 
đó được 18 tuổi, đã 
tới văn phòng giải 
phẫu thẩm mỹ và gây 

mê ở Colorado có tên 
Colorado Anesthetic 
and Plastic Surgery để 
làm giải phẩu độn 
ngực hôm 1 tháng 8, 
2019. Nhưng Cô 
Nguyễn đã bị trải qua 
một biến cố gây tim 
ngừng đập sau khi 
được gây mê, phòng 
cảnh sát quận 
Arapahoe, nơi xảy ra 
việc nầy cho biết như 
trên. 

LTS: Chúng tôi vừa nhận được bài ghi nhận về Lễ Tưởng Niệm HT Thích Tịnh Đức 
từ BS Võ Đ. Hữu, CT CĐNVPV. Bài viết vừa có tính thời sự thông tin cập nhật vừa 
chứa đựng nhiều chi tiết đáng ngạc nhiên về mối giao hảo thân tình đã có suốt từ 
nhiều thập niên qua giữa một nhân sĩ trí thức cũng là một lãnh tụ cộng đồng tích cực - 
cùng với một lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng, từng để lại những thành tích Phật sự đáng kể 
trong công cuộc hoằng pháp. Mời bạn đọc theo dõi bài viết nói trên sau đây. BBT/TĐ  

(Xin xem tiếp A4) 

(Xin xem tiếp A2) 

Colorado: Giải phẫu độn ngực, 1 thiếu nữ gốc Việt 18 tuổi 
tử vong. Bác sĩ Giải Phẫu Thẩm Mỹ bị bắt 

Sau gần 2 năm thay đổi 
chính sách và sự hướng 
dẫn, các quốc gia khắp thế 
giới đang nới lỏng những 

hạn chế nghiêm nhặt về du 
hành cho các du khách đã 
chích ngừa đầy đủ, bằng 
cách bỏ sự đòi hỏi phải có 

thử nghiệm cho kết quả 
âm tính trước khi nhập 
cảnh vào nước họ. 

 
(Xin xem tiếp A4) 

10 nước không đòi hỏi du khách phải lấy 
thử nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh 

(Xin xem tiếp A4) 

Mỹ: Hệ quả biện pháp chế tài Nga có thể 
đưa giá xăng đến hơn $5+/gallon 

Giá xăng Mỹ đã cao và 
gần như sắp trở nên tệ hại 
hơn sau khi Nga phát động 
cuộc tấn công toàn bộ vào 
Ukraine – với một số 
chuyên viên đang cảnh cáo 
rằng chi phí đó có thể trèo 
lên tới $5/gallon hay cao 
hơn trong những tháng tới. 

Khi giá dầu thô tiếp tục 
leo thang, thì giá xăng trung 
bình cho một gallon trong 
toàn quốc có thể đến $3.75 
trong vòng 2 tuần tới – một 
mức độ có thể chỉ là “khúc 
đầu của một tảng băng,” 
theo nhà phân tích thị 
trường Patrick De Haan. 

Giá trung bình toàn quốc 
hiện nay là khoảng $3.54, 
theo cơ quan quản trị hàng 
không AAA. 

Giá xăng có thể vọt lên 
cao hơn nếu Nga trả đũa 
những biện pháp chế tài từ 
Mỹ và các nước  

(Xin xem tiếp B7 

 

(Xin xem tiếp A7) 

Emmalyn Nguyễn, 18 tuổi, trước lúc 
giải phẫu. (Photo Nguyen Family) 

Ảnh: từ trên xuống, trái qua: 1. Vừa từ phi trường, các du khách Cali. được xe đổ xuống 
khu khách sạn Icehotel. 2. Mr. Phillip & một đêm chụp được Northern Lights màu xanh lá 
cây hiếm có trên bầu trời Icehotel. 3. Ms. Chi-Bảo & 1 trong những Art-Rooms của Iceho-
tel. 3. Ms Thiên-Kim thưởng đồ ăn cho 1 Reindeer (nai/tuần lộc) phụv vụ du khách. 4. Chú 
rễ Danny cùng cô dâu Viktoria tại phòng cử hành nghi lễ lạnh gía của Icehotel.  
                                             (Photo: H. Nguyễn/Trống Đồng News) 

Số Tân Niên  
Mừng Năm Mới Nhâm Dần 

 Nhóm Chủ Trương và Ban Biên Tập Báo TRỐNG 
ĐỒNG xin Kính Chúc tất cả Quý Độc Giả, Cộng Tác 
Viên, các Cơ Sở Bảo Trợ, Cùng Toàn Thể Quý Đồng 

Hương Một Năm Mới 

AN BÌNH - HẠNH PHÚC 

Sáng hôm nay, 20 tháng 
2, 2022, tôi đã đi tham dự lễ 
Tưởng Niệm cố Đại Lão 
Hòa Thượng Thích Tịnh 
Đức ở chùa Pháp Vân. Buổi 
lễ theo chương trình thì bắt 
đầu lúc 11 giờ sáng. Tôi đến 
sớm hơn nhưng vẫn tìm chỗ 

đậu xe không được nên phải 
đậu ở parking hơi xa, và khi 
vào thì buổi lễ đã vừa bắt 
đầu. Hôm nay chùa Pháp 
Vân thấy rất đông người 
tham dự. Khoảng gần 800 
Phật tử hiện diện và các chư 
tăng ni cũng gần 80 người 

tham dự, như Hòa Thượng 
(HT) Kim Triệu, HT Viên 
Lý, HT Minh Mẫn, HT Tâm 
Thành, HT Minh Dung, vv...  
Đây là một trong số những lễ 
lớn mà tôi từng tham dự ở 
Chùa Pháp Vân. 

Ảnh: HT Chơn Trí, BS V.Đ. Hữu, và HT Tịnh Đức (bên phải) tại VP Cộng Đồng (Photo:PVCĐ) 




