
Files seized from Trump are part of Espionage Act 
Inquiry Các hồ sơ bị thu giữ từ Trump là một phần 
của Cuộc Điều tra Đạo luật Gián điệp 

Federal agents removed top secret documents when they searched former 

President Donald J. Trump’s Florida residence on Monday as part of an 

investigation into possible violations of the Espionage Act and other laws, 

according to a search warrant made public on Friday. Các đặc vụ liên 

bang đã lấy đi các tài liệu tuyệt mật khi họ khám xét nơi ở của cựu Tổng 

thống Donald J. Trump, tại Florida, hôm thứ Hai như một phần của cuộc 

điều tra về khả năng vi phạm Đạo luật Gián điệp và các luật khác, theo 

lệnh khám xét được công khai vào thứ Sáu. 

F.B.I. agents seized 11 sets of documents in all, including some marked as 

“classified/TS/SCI” — shorthand for “top secret/sensitive compartmented 

information,” according to an inventory of the materials seized in the 

search. Các đặc vụ FBI đã thu giữ tất cả 11 bộ tài liệu, bao gồm một số 

tài liệu được đánh dấu là "được phân loại / TS / SCI" - viết tắt của "thông 

tin được xếp trong ngăn tủ tuyệt mật / nhạy cảm ", theo một bản kiểm kê 

các tài liệu bị thu giữ trong cuộc khám xét. 

Information categorized in that fashion is meant to be viewed only in a 

secure government facility. Thông tin được phân loại theo cách đó có 

nghĩa là chỉ được xem trong một cơ sở chính phủ an toàn. 

It was the latest stunning revelation from the series of investigations 

swirling around his efforts to retain power after his election loss, his 

business practices and, in this case, his handling of government material 

that he took with him when he left the White House. Đó là tiết lộ tuyệt vời 

mới nhất từ một loạt các cuộc điều tra xoay quanh những nỗ lực của ông 

để giữ quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử, hoạt động kinh doanh 

của ông và trong trường hợp này là việc xử lý tài liệu chính phủ mà ông 

mang theo khi rời Nhà Trắng. 

The results of the search showed that material designated as closely 

guarded national secrets was being held at an unsecured resort club, Mar-

a-Lago, owned and occupied by a former president who has long shown a 



disdain for careful handling of classified information. Kết quả tìm kiếm cho 

thấy tài liệu được chỉ định là bí mật quốc gia được bảo vệ chặt chẽ đang 

được giữ tại một câu lạc bộ nghỉ dưỡng không an toàn, Mar-a-Lago, thuộc 

sở hữu và chiếm giữ của một cựu tổng thống, người từ lâu đã thể hiện sự 

coi thường đối với việc xử lý cẩn thận thông tin mật. 

The documents released on Friday also made clear for the first time the 

gravity of the possible crimes under investigation in an inquiry that has 

generated denunciations of the Justice Department and the F.B.I. from 

prominent Republicans and fueled the anger of Mr. Trump, a likely 2024 

presidential candidate. Các tài liệu được công bố hôm thứ Sáu cũng lần 

đầu tiên làm rõ mức độ nghiêm trọng của các tội ác có thể đang được điều 

tra trong một cuộc điều tra đã tạo ra những lời tố cáo Bộ Tư pháp và FBI, 

từ các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng và thúc đẩy sự tức giận của ông 

Trump, một ứng cử viên tổng thống có khả năng trong năm 2024. 

In total, agents collected four sets of top secret documents, three sets of 

secret documents and three sets of confidential documents, the inventory 

showed. Tổng cộng, các đặc vụ đã thu thập được bốn bộ tài liệu tuyệt 

mật, ba bộ tài liệu bí mật và ba bộ tài liệu mật, tài liệu kiểm kê cho thấy. 

Also taken by the F.B.I. agents were files pertaining to the pardon of Roger 

J. Stone Jr., a longtime associate of Mr. Trump, and material about 

President Emmanuel Macron of France — along with more than a dozen 

boxes labeled only by number. Cũng được các đặc vụ FBI lấy đi là các 

hồ sơ liên quan đến lệnh ân xá đối với Roger J. Stone Jr., một cộng sự lâu 

năm của ông Trump, và tài liệu về Tổng thống Emmanuel Macron của 

Pháp - cùng với hơn một chục hộp chỉ được dán nhãn theo số. 

The disclosure of the search warrant and the inventory made clear the 

stakes of the collision between a Justice Department saying it is intent on 

enforcing federal law at the highest levels and a former president whose 

norm-shattering behavior includes exhibiting a proprietary view of material 

that legally belongs to the government. Việc tiết lộ lệnh khám xét và hồ sơ 

thu thập được đã làm nỗi bật việc tranh cải về thẩm quyền của một tổng 

thống, giữa một Bộ Tư pháp cho biết họ có ý định thực thi luật liên bang ở 



cấp cao nhất và một cựu tổng thống có hành vi phá vỡ chuẩn mực, bao 

gồm thể hiện quan điểm độc quyền về tài liệu hợp pháp thuộc về chính phủ. 

It is not clear why Mr. Trump apparently chose to hang onto materials that 

would ignite another legal firestorm around him. Không rõ tại sao ông 

Trump dường như lại chọn bám vào các tài liệu có thể châm ngòi cho một 

cơn bão pháp lý khác xung quanh ông. 

But last year, he told close associates that he regarded some presidential 

documents as his own personal property. Nhưng năm ngoái, ông nói 

với các cộng sự thân cận rằng ông coi một số tài liệu của tổng thống là tài 

sản cá nhân của riêng mình. 

When speaking about his friendly correspondence with the North Korean 

leader Kim Jong-un, Mr. Trump said, “They’re mine,” according to a person 

familiar with the exchange. Khi nói về thư từ thân thiện của mình với nhà 

lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Trump nói, "Những tài liệu này là 

của tôi", theo một người quen thuộc với cuộc trao đổi. 

Even though the F.B.I.’s inventory of materials seized from Mar-a-Lago 

indicated that numerous files had markings like “top secret,” Mr. Trump said 

on Friday that he had declassified all the material. Mặc dù danh sách tài 

liệu bị FBI thu giữ từ Mar-a-Lago chỉ ra rằng nhiều hồ sơ có các dấu hiệu  

"tối mật", ông Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã giải mật tất cả các 

tài liệu này. 

Presidents wield sweeping power to declassify documents, although 

normally when that happens such markings are removed. Các tổng thống 

nắm giữ quyền lực sâu rộng để giải mật các tài liệu, mặc dù thông thường 

khi điều đó xảy ra, các dấu hiệu như vậy sẽ bị xóa. 

But even if Mr. Trump declassified the information before he left office, 

none of the three potential crimes cited by the department in seeking the 

warrant depend on whether a mishandled document has been deemed 

classified. Nhưng ngay cả khi ông Trump giải mật thông tin trước khi rời 

nhiệm sở, không có tội danh nào trong số ba tội phạm tiềm ẩn được bộ 

này trích dẫn trong việc tìm kiếm lệnh bắt giữ phụ thuộc vào việc liệu một 

tài liệu bị xử lý sai có được coi là mật hay không. 



The warrant said the agents would be searching for material as they 

investigated potential violations of the Espionage Act, which outlaws the 

unauthorized retention of defense-related information that could harm the 

United States or aid a foreign adversary — a standard that was written by 

Congress before the creation of the modern classification system. Lệnh 

truy nã cho biết các đặc vụ sẽ tìm kiếm tài liệu khi họ điều tra các vi phạm 

tiềm ẩn đối với Đạo luật Gián điệp, cấm việc lưu giữ trái phép các thông tin 

liên quan đến quốc phòng có thể gây hại cho Hoa Kỳ hoặc hỗ trợ một đối 

thủ nước ngoài - một tiêu chuẩn đã được Quốc hội viết trước khi tạo ra hệ 

thống phân loại hiện đại. 

It also cited a federal law that makes it a crime to destroy or conceal a 

document to obstruct a government investigation, and another statute that 

bars the unlawful taking or destruction of government records or 

documents. Nó cũng trích dẫn một luật liên bang quy định việc phá 

hủy hoặc che giấu một tài liệu để cản trở cuộc điều tra của chính phủ là 

một tội ác, và một đạo luật khác cấm việc lấy hoặc phá hủy bất hợp pháp 

các hồ sơ hoặc tài liệu của chính phủ. 

The existence of a search warrant does not mean the Justice Department 

has decided to pursue criminal charges against anyone. Sự ban hành 

lệnh khám xét không có nghĩa là Bộ Tư pháp đã quyết định theo đuổi các 

cáo buộc hình sự đối với bất kỳ ai. 

Mr. Trump has repeatedly said he did nothing wrong. Ông Trump đã 

nhiều lần nói rằng ông không làm gì sai. 

A federal court in Florida unsealed the search warrant and the inventory on 

Friday after a request from the Justice Department a day earlier to make 

them public. Một tòa án liên bang ở Florida đã bỏ niêm phong lệnh 

khám xét và danh sách kiểm kê vào thứ Sáu sau khi có yêu cầu từ Bộ Tư 

pháp một ngày trước đó để công khai chúng. 

Sections of the warrant and the accompanying inventory were reported 

earlier in the The Wall Street Journal, and The New York Times obtained 

them as well before they were unsealed. Các phần của lệnh bắt giữ và 

danh sách kiểm kê đi kèm đã được báo The Wall Street Journal báo cáo 



trước đó, và The New York Times cũng đã thu được chúng trước khi 

chúng được gỡ bỏ niêm phong. 

The warrant appears to have given agents broad latitude in searching for 

materials deemed to be improperly stored at Mar-a-Lago, allowing access 

to “the 45 Office” and “all storage rooms and all other rooms or areas” on 

the premises that might be used to store documents. Lệnh truy nã 

dường như đã cho các nhân viên phụ trách một vĩ độ rộng trong việc tìm 

kiếm các tài liệu được coi là được lưu trữ không đúng cách tại Mar-a-Lago, 

cho phép truy cập vào "Văn phòng 45" và "tất cả các phòng lưu trữ và tất 

cả các phòng hoặc khu vực khác" trong khuôn viên có thể được sử dụng 

để lưu trữ tài liệu. 

The most informative and sensitive document — the Justice Department’s 

application for the warrant, which most likely included an affidavit detailing 

the evidence that persuaded a judge there was probable cause to believe 

that a search would find evidence of crimes — was not among the 

documents the department asked to unseal. Tài liệu thông tin và nhạy 

cảm nhất - đơn xin lệnh của Bộ Tư pháp, rất có thể bao gồm một bản 

tuyên thệ nêu chi tiết bằng chứng thuyết phục một thẩm phán có thể có lý 

do để tin rằng khám xét sẽ tìm thấy bằng chứng về tội phạm - không nằm 

trong số các tài liệu mà bộ yêu cầu gỡ bỏ niêm phong. 

It is unlikely to become public soon if ever. Nó không có khả năng trở 

thành công khai sớm nếu việc này xảy ra. 

What we consider before using anonymous sources. Những gì chúng 

tôi xem xét trước khi sử dụng các nguồn ẩn danh.  

How do the sources know the information? Làm thế nào để các giới 

thẩm quyền biết thông tin? 

What’s their motivation for telling us? Động lực của họ để nói với chúng 

ta là gì? 

Have they proved reliable in the past? Họ đã chứng tỏ sự đáng tin cậy 

trong quá khứ? 



Can we corroborate the information? Chúng ta có thể chứng thực thông 

tin không? 

Even with these questions satisfied, The Times uses anonymous sources 

as a last resort. Ngay cả khi những câu hỏi này được thỏa mãn, The 

Times vẫn sử dụng các nguồn ẩn danh như một phương sách cuối cùng. 

The reporter and at least one editor know the identity of the source.

 Phóng viên và ít nhất một biên tập viên biết danh tính của nguồn tin. 

The documents did little to answer several fundamental questions about 

the daylong search, including its timing. Các tài liệu không trả lời được 

nhiều câu hỏi cơ bản về cuộc tìm kiếm kéo dài cả ngày, bao gồm cả thời 

điểm của cuộc khám xét. 

It took place after months of negotiations between the department and the 

former president’s lawyers. Cuộc khám xét diễn ra sau nhiều tháng đàm 

phán giữa cơ quan này và các luật sư của cựu tổng thống. 

The investigation into possible Espionage Act violations represents a 

previously unknown and potentially significant dimension to an inquiry 

initiated by the National Archives. Cuộc điều tra về các vi phạm Đạo luật 

Gián điệp có thể xảy ra thể hiện một khía cạnh chưa từng được biết đến 

trước đây và có khả năng có ý nghĩa đối với một cuộc điều tra do Cơ quan 

Lưu trữ Quốc gia khởi xướng. 

The act includes several provisions that could apply to Mr. Trump’s case, 

particularly if it is later found that he was grossly negligent in storing the 

materials, or knew that the information he possessed could harm U.S. 

interests and still declined to return it to investigators, said Mary McCord, a 

former top official in the Justice Department’s National Security Division.

 Đạo luật này bao gồm một số điều khoản có thể áp dụng cho trường 

hợp của ông Trump, đặc biệt nếu sau đó người ta phát hiện ra rằng ông đã 

hoàn toàn cẩu thả trong việc lưu trữ các tài liệu, hoặc biết rằng thông tin 

mà ông sở hữu có thể gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ và vẫn từ chối trả lại 

cho các nhà điều tra, Mary McCord, cựu quan chức hàng đầu trong Bộ 

phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp cho biết. 



“We are talking about highly classified documents with the potential to 

seriously harm U.S. national security, including by benefiting foreign 

agents,” said Ms. McCord, now the executive director of Georgetown Law’s 

Institute for Constitutional Advocacy and Protection. "Chúng ta đang nói về 

các tài liệu tuyệt mật với khả năng gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh 

quốc gia của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc mang lại lợi ích cho các gián điệp 

nước ngoài," bà McCord, hiện là giám đốc điều hành của Viện Vận động 

và Bảo vệ Hiến pháp của Luật Georgetown cho biết. 

The unsealing of the search warrant helped to flesh out what is known 

about why Attorney General Merrick B. Garland, following the advice of the 

National Security Division, felt compelled to search the former president’s 

home. Việc gỡ bỏ niêm phong lệnh khám xét đã giúp tìm ra những gì 

đã biết về lý do tại sao Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland, theo lời 

khuyên của Bộ phận An ninh Quốc gia, cảm thấy buộc phải khám xét nhà 

của cựu tổng thống. 

The search was carried out as part of the government’s effort to account for 

documents that one person briefed on the matter said related to some of 

the most highly classified programs run by the United States. Cuộc tìm 

kiếm được thực hiện như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giải 

thích các tài liệu mà một nhân viên đã tóm tắt về vấn đề này cho biết liên 

quan đến một số chương trình, được phân loại tối mật, do Hoa Kỳ điều 

hành. 

The person told The Times that investigators had been concerned about 

material that included some from what the government calls “special 

access programs,” a designation that is typically reserved for extremely 

sensitive operations carried out by the United States abroad or for closely 

held technologies and capabilities. Người này nói với The Times rằng các 

nhà điều tra đã lo ngại về tài liệu bao gồm một số tài liệu từ cái mà chính 

phủ gọi là "các chương trình tiếp cận đặc biệt", một chỉ định thường được 

dành cho các hoạt động cực kỳ nhạy cảm do Hoa Kỳ thực hiện ở nước 

ngoài hoặc cho các công nghệ và khả năng được bảo mật chặt chẽ. 

The Washington Post reported that some of that material might have been 

related to classified documents “relating to nuclear weapons,” which could 



have been part of the special access programs designation.

 Washington Post đưa tin rằng một số tài liệu đó có thể liên quan đến 

các tài liệu mật "liên quan đến vũ khí hạt nhân", có thể là một phần của chỉ 

định chương trình tiếp cận đặc biệt. 

In January, Mr. Trump turned over to the National Archives 15 boxes of 

material he had improperly taken with him when he left office. Vào tháng 

Giêng, ông Trump đã chuyển cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia 15 hộp tài liệu 

mà ông đã mang theo không đúng cách khi rời nhiệm sở. 

The archives subsequently identified classified material in the boxes and 

referred the matter to the Justice Department, which later convened a 

grand jury. Các tài liệu lưu trữ sau đó đã xác định tài liệu mật trong các 

hộp và chuyển vấn đề đến Bộ Tư pháp, sau đó cơ quan này đã triệu tập 

một bồi thẩm đoàn lớn. 

But as the results of Monday’s search appeared to show, other government 

material remained at Mar-a-Lago. Nhưng khi kết quả tìm kiếm hôm thứ 

Hai dường như cho thấy, các tài liệu khác của chính phủ vẫn ở Mar-a-

Lago. 

Why Mr. Trump did not return it along with the 15 boxes he gave to the 

archives in January is not clear. Không rõ tại sao ông Trump không trả 

lại nó cùng với 15 chiếc hộp mà ông đã đưa cho kho lưu trữ vào tháng 

Giêng. 

But at some point, the Justice Department learned about it, and it issued a 

subpoena this spring demanding the return of some materials. Nhưng tại 

một số thời điểm, Bộ Tư pháp đã biết về nó, và họ đã đưa ra trát đòi hầu 

tòa vào mùa xuân này yêu cầu (ông Trump) trả lại một số tài liệu. 

The existence of the subpoena suggests that the department tried methods 

short of a search warrant to account for the material before taking the 

politically explosive step of sending F.B.I. agents unannounced to Mar-a-

Lago. Việc ban hành trát đòi hầu tòa cho thấy bộ đã thử áp dụng các 

phương pháp không cần lệnh khám xét để thu hồi tài liệu trước khi thực 

hiện bước bùng nổ chính trị là gửi các đặc vụ FBI không báo trước đến 

Mar-a-Lago. 



Jay Bratt, the department’s top counterintelligence official, traveled with a 

small group of other federal officials to Mar-a-Lago in early June. Jay 

Bratt, quan chức phản gián hàng đầu của bộ, đã đi cùng một nhóm nhỏ 

các quan chức liên bang khác đến Mar-a-Lago vào đầu tháng Sáu. 

There, they met with Mr. Trump’s lawyer Evan Corcoran and examined a 

basement storage area where the former president had stowed material 

that had come with him from the White House. Tại đây, họ đã gặp luật sư 

Evan Corcoran của ông Trump và kiểm tra một khu vực lưu trữ tầng hầm, 

nơi cựu tổng thống đã cất giữ tài liệu được vận chuyển cùng lúc khi ông rời 

Nhà Trắng. 

Mr. Bratt subsequently emailed Mr. Corcoran and told him to further secure 

the documents in the storage area with a stronger padlock. Ông Bratt 

sau đó đã gửi email cho ông Corcoran và yêu cầu ông bảo mật hơn nữa 

các tài liệu trong khu vực lưu trữ bằng một ổ khóa mạnh hơn. 

Then federal investigators subpoenaed surveillance footage from the club, 

which could have given officials a glimpse of who was coming in and out of 

the storage area, according to a person with knowledge of the matter. Sau 

đó, các nhà điều tra liên bang đã trát đòi hầu tòa các đoạn phim giám sát 

từ câu lạc bộ, điều này có thể cho các quan chức cái nhìn thoáng qua về 

những người ra vào khu vực lưu trữ, theo một người có kiến thức về vấn 

đề này. 

During the same period, investigators were in contact with a number of Mr. 

Trump’s aides who had some knowledge of how he stored and moved 

documents around the White House and who still worked for him, three 

people familiar with the events said. Trong cùng thời gian đó, các nhà 

điều tra đã liên lạc với một số trợ lý của ông Trump, những người có một 

số kiến thức về cách ông lưu trữ và di chuyển các tài liệu xung quanh Nhà 

Trắng và những người vẫn làm việc cho ông, ba người quen thuộc với các 

sự kiện cho biết. 

At least one witness provided the investigators with information that led 

them to want to further press Mr. Trump for material, according to a person 

familiar with the inquiry. Ít nhất một nhân chứng đã cung cấp cho các 



nhà điều tra thông tin khiến họ muốn tiếp tục ép ông Trump hoàn trả tài 

liệu, theo một người quen thuộc với cuộc điều tra. 

Federal officials came to believe this summer that Mr. Trump had not 

relinquished all the material that left the White House with him at the end of 

his term, according to three people familiar with the investigation. Các 

quan chức liên bang đã tin vào mùa hè này rằng ông Trump đã không từ 

bỏ tất cả các tài liệu rời Nhà Trắng với ông vào cuối nhiệm kỳ của mình, 

theo ba người quen thuộc với cuộc điều tra. 

Last Friday, the Justice Department applied for the search warrant. Thứ 

Sáu tuần trước, Bộ Tư pháp đã nộp đơn xin lệnh khám xét. 

Early on Monday morning, F.B.I. agents arrived at Mar-a-Lago. Sáng sớm 

thứ Hai, các đặc vụ FBI đã đến Mar-a-Lago. 


