
 

DỰ LUẬT PHÁ THAI CỦA DÂN BIỂU KATHY TRẦN 

GÂY PHẨN NỘ NHIỀU NGƯỜI VÌ QUÁ TÀN NHẪN 

  

NGUYỄN VẠN BÌNH 

Dự Luật Phá Thai mang tên Repeal Act do Dân biểu Kathy Trần của đảng Dân Chủ 
thuộc địa phận 42 Fairfax County của tiểu bang Virginia đã bị Ủy Ban Lập Pháp của Hạ 
Viện  Virgina bác bỏ với tỷ số 5 (Cộng Hòa) trên 3 (Dân Chủ) vào ngày 28-1-2019. Do 
đó, dự luật nầy sẽ không được đem ra phiên họp khoáng đại Hạ Viện bàn thảo cũng 
như được đưa lên Thượng Viện Vriginia biểu quyết .Sau đó, đoạn video bà Kathy Trần 
trình bày dự luật nầy trước Ủy Ban đã được phổ biến rộng rãi trên nhiều hệ thống 
truyền thông Mỹ, Việt và gây nên làn sóng phẩn nộ từ nhiều người. 

              Được biết bà Kathy Trần cùng cha mẹ vượt biển từ VN đến Hoa Kỳ tỵ 
nạn Cộng Sản vào năm 1978, lúc  ấy bà mới được 7 tháng. Đến nay bà được 41 tuổi, 
tốt nghiệp Cao Học về Xã Hội Học tại đại học Michigan.Bà lấy chồng Mỹ và hiện có 4 
con. Bà đã làm việc tại Bộ Lao Động Hoa Kỳ một thời gian dài.Bà đắc cử Dân Biểu địa 
hạt 42 khi dân biểu Dave Albo thuộc đảng Cộng Hòa về hưu vào năm 2017.  

  Dự Luật Phá Thai do bà Kathy Trần đệ nạp đã nới rộng những hạn chế quan 
trọng về quyền phá thai từ lúc mang thai đến giai đoạn cuối 40 tuần, tức lúc 
người phụ nữ sinh đẻ. 

Các bác sĩ đã chia sự trưởng thành của bào thai theo các kỳ trimesters như sau: 

1-    Kỳ 1 (first trimesters) là từ tuần lễ đầu tiên đến cuối tuần lễ thứ 12. 

2-    Kỳ 2 (second trimesters) là từ tuần lễ thứ 13 đến cuối tuần lễ thứ 
26 

3-    Kỳ 3 (third trimesters) là từ tuần lễ thứ 27 tới khi hoàn mãn bào 
thai. 

Hiện thời thì Luật của Virginia đòi hỏi là nếu phá thai trong kỳ 3 cần có sự phán quyết 
của một bác sĩ chính và 2 bác sĩ tham khảo cho rằng nếu cứ để bào thai thì nhiều phần 
sản phụ sẽ chết hay là “một cách chủ yếu và không thể ngăn chữa được” khả thể sản 
phụ sẽ bị tâm thần hay làm hại sức khỏe (mental or physical health). 

Dự luật do bà Kathy Trần đệ nạp chỉ đòi hỏi duy nhất là một bác sĩ nhận định  bào 
thai có hay không đe dọa mạng sống hay sức khỏe của sản phụ.  



Một video ghi lại đoạn trả lời của bà Kathy Trần trước những câu hỏi của vị chủ tịch Ủy 
Ban là Dân biểu Todd Gilbert (Cộng Hòa) đã được phổ biến rộng rãi như sau: 

Khi dân biểu Gilbert hỏi liệu dự luật có cho phá thai kể cả khi bà mẹ sắp sanh đến 
nơi ?. Bà Kathy Trần ngập ngừng.Ông Gilbert nhắc lại: “Bà mẹ sắp sửa đẻ”. Bà Kathy 
Trần tiếp tục ngập ngừng: “ Thưa ông chủ tịch, đó là quyết định mà bác sĩ và bà mẹ 
sẽ chọn tại thời điểm đó.”  

“Tôi hiểu” ông Gilbert nói: “Tôi muốn hỏi dự luật của bà có cho phép làm chuyện 
đó hay không?. “Dự luật của tôi cho phép” bà Kathy Trần đáp. 

Ngoài ra, dự luật của bà Kathy Trần cho phép thai nhi ở thời kỳ 2 tức thời gian từ tuần 
13 đến tuần 26, việc phá thai có thể làm tại các clinic thay vì tại các bệnh viện 
(hospital).  

Luật cũ của Virginia cho phép phá thai khi sức khỏe của người mẹ cực kỳ lâm nguy, 
nhưng dự luật do bà Kathy Trần bảo trợ đã bỏ bớt một số điều kiện. Thay vì có 3 bác sĩ 
đồng ý , thì bây giờ chỉ cần một. Dự luật cũng bỏ điều kiện sự rủi ro của bà mẹ phải “ to 
lớn đáng kể và không thể đảo ngược”. 

Dự luật của bà Kathy Trần được thống đốc Virginia là ông Ralph Northam (Dân Chủ) 
cùng 3 dân biểu (Dân Chủ) trong Ủy Ban luật pháp của Hạ Viện Virginia yểm trợ. Trước 
đó, bà Hillary Clinton vào buổi tranh luận với ông Donald Trump trong cuộc tranh cử 
Tổng Thống vào năm 2016, bà illađã lên tiếng đồng ý cho phép phá thai ngay cả thai 
nhi đã được 9 tháng.  

Theo y khoa, thì thai nhi lúc 6 tháng đã có đầy đủ bộ phận của con người. Muốn phá 
thai, bác sĩ phải xé nát thai nhi bằng cách lấy từng cánh chân, cánh tay, thân mình và 
bóp nát đầu thai nhi . Vì thế,  dự luật của bà Kathy Trần cho phép phá thai lúc thai nhi 
đã được 40 tuần (10 tháng) quả là một hành động quá tàn nhẫn, nếu không muốn nói là 
một hành động sát nhân đối với trẻ em. Thật là đáng sợ! Thật là quá ghê tởm!! Thật là 
quá tàn nhẫn !!! 

Dự luật nầy đã gây nên làn sóng phẩn nộ dữ dội trong mọi giới của Hoa Kỳ.   

Tổng Thống Trump cho biết đã xem đoạn video và cho rằng dự luật của bà Kathy Trần 
thật kinh hoàng (terrible). TT Trump thêm rằng, quí vị có còn nhớ bà Hillary Clinton đã 
đồng ý cắt nát thai nhi trong bào thai.(Trump said he had seen the video and called 
Tran’s testimony “terrible”. “Do you remember when I said Hillary Clinton was willing to 
rip the baby out of the womb?” Trump said. “That’s what it is. That’s what they’re doing.” 

Hồng Y Dolan của giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ thuộc giáo phận New York phản đối dự 
luật nầy. Thượng Tọa Thích Thông Lai  của Phật Giáo cũng cho rằng đây là một hành 
động sát nhân ghê tởm. 



Dư luận không những chỉ nhắm vào bà Kathy Trần mà thống đốc Ralph Northam, 
người yểm trợ cho dự luật cũng bị chỉ trích nặng nề. Nữ chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia 
đảng Cộng Hòa Ronna Mc Daniel viết trên Twitter : “Dự luật nầy thật kinh khủng. Thống 
đốc Ralph Northam, chính ông là một bác sĩ nhi khoa, lại đang bênh vực cho những vụ 
phá thai còn sống khi sinh ra. Em bé sẽ được sinh ra. Em bé sẽ giữ cho thoải mái. Em 
bé sẽ được làm hồi sức, nếu đó là điều mà người mẹ và gia đình mong muốn.” 

Chủ tịch Kirk Cox của Hạ Viện Virginia (Cộng Hòa) đã lên án dự luật nầy.”Tôi sẽ không 
ngừng nghỉ tranh đấu cho sự sống, khi mà tôi còn nắm chức nầy, khi mà tôi còn quyền 
lực tại Hạ Viện nầy.” 

Trên you tube nhiều người Mỹ và Việt đã lên án dự luật nầy về hành động tàn nhẫn đối 
với thai nhi của bà Kathy Trần. 

Chúng ta đã biết mọi tôn giáo từ Khổng Giáo, Phật Giáo,Tin Lành hay Cộng Giáo, Hòa 
Hão,Cao Đài v.v. đều lên án hành vi giết người nhất là đối với trẻ em, những kẻ đáng 
thương, vô tội nhất là khi các em không có tiếng nói và sự tự vệ nào. 

Tình Mẫu Tử thật là thiêng liêng. Ngay cả thú vật chẳng hạn như chúng ta thường thấy 
những  con gà mẹ hay con chó mẹ sẳn sàng dùng mọi cách để bảo vệ những đứa con 
của chúng. Huống chi là con người. Người Mẹ  của bất cứ dân tộc nào cũng sẳn sàng 
hy sinh bản thân, hạnh phúc, thú vui của mình để bảo vệ và nuôi nấng đàn con. Câu 
chuyện thật đã xảy ra ít lâu. Trong một cơn động đất, hai mẹ con bi kẹt trong đống gạch 
vụn. Người mẹ đã phải cắn đầu ngón tay dùng máu của mình đưa cho con bú đang 
khóc vì lâm vào cơn đói khát.Khi người lính cứu hỏa tìm ra được hai mẹ con thì bà mẹ 
đã chết vì cạn máu do hành vi cứu cho con mình được sống. Tình mẫu tử của họ đáng 
cho chúng ta ngưỡng mộ.  

   Tôi xin đặt một câu hỏi đến bà Kathy Trần, bà sẽ có cảm xúc ra sao khi bà mất đi một 
trong 4 đứa con thân yêu của bà ?. Hình ảnh bà bồng bế, chăm sóc đứa bé gái trong 
ngày ra tuyên thệ nhậm chức tại Hạ Viện Virginia vào năm 2017 cùng hình ảnh chụp 
với chồng và 4 con thật đẹp và hạnh phúc biết bao. 

              Tôi thiết nghĩ bà Kathy Trần với tuổi đời còn non trẻ, chưa kinh 
nghiệm trên chính trường, nên dễ bị những đồng viện hay đồng đảng của bà khuyến 
dụ, nên mới nông nổi đưa ra một dự luật tàn nhẫn như thế. Kết quả dự luật nầy không 
đưa bà lên nấc thang danh vọng mà chỉ đem lại một vết nhơ trong cuộc đời của bà. Rồi 
đây,sự nghiệp chính trị của bà sẽ bị tàn lụi và nhiệm kỳ tới vào tháng 11 năm 2019, còn 
ai ,đặc biệt là đồng hương VN sẽ bỏ phiếu cho bà ?. 

Tôi có lời khuyên đến bà là sinh mạng của con người do Thượng Đế an bài. Hiện nay, 
luật pháp trên thế giới có khuynh hướng hủy bỏ án tử hình, vì cho rằng không ai có 
quyền tước đi mạng sống của kẻ khác.  Bà Kathy Trần phải hãnh diện là người VN 
với  các đức tính nhân hậu, đoan trang của người phụ nữ VN bấy lâu nay.Chẳng lẽ 
lòng nhân hậu đã mất đi trong lòng bà ?. Trong cuộc đời, theo thời gian tất cả danh 



vọng, tiền tài, nhan sắc, chức vị rồi cũng ra đi. Ngay cả thân xác rồi cũng sẽ trở về với 
cát bụi. Sau khi ta chết đi, thì chỉ còn lại tiếng thơm hay tiếng xấu của ta cho hậu thế 
mà thôi. 

Thật là đáng tiếc cho bà Kathy Trần !!! 

NGUYỄN VẠN BÌNH 

 


