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Kính, thân chào Quý Vị, 

Đây là Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam –  Bản 

Tin Cộng Đồng, phát thanh từ Maryland, được gởi đến Quý Vị 

vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Tư, và Thứ Bảy hàng tuần. Bản tin 

Cộng Đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi, mang đến những 

Thông Báo, những tin tức có liên quan, cần thiết, gần gũi, với 

những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt, đang cư ngụ trong 

vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận… 

  



 

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin 

Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư, 23 tháng 02, năm 2022 trên 

các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt 

Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức 

chính sau đây: 

Tin Hoa Kỳ 

1. Hoa Kỳ trừng phạt các vùng ly khai ở Ukraine sau khi Nga 

công nhận chủ quyền. 

2. Kinh tế tăng mạnh sao người Mỹ vẫn bi quan? 

3. Mỹ triển khai trực thăng tấn công tiên tiến nhất tại Hàn Quốc. 

4. Mỹ xem xét phê duyệt tiêm mũi vắc-xin ngừa COVID-19 thứ 

4. 

Tin Thế Giới 

5. Ấn Độ viện trợ cho Afghanistan. 

6. Tỷ lệ phóng viên thiệt mạng giảm trên toàn cầu, nhưng số 

người đi tù tăng. 

7. Nhật sẵn sàng cùng phương Tây chế tài Nga. 

8. Vận động viên Mỹ thi đấu dưới màu áo Trung Quốc: Những 

người “ăn cháo đá bát”? 

9. Điểm Tin Thế Giới 

 

[Breaking News Sound] 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Thông báo của Nhà VN giúp ghi danh Bảo hiểm y tế 2022 

(mới) 

• Một số thông báo thêm từ anh HL (nếu có) 

 

 

• Thông báo chích ngừa booster 

 

 

 

 

[Breaking News Sound] 

 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với bản tin Hoa 

Kỳ. 

1.- Hoa Kỳ trừng phạt các vùng ly khai ở Ukraine 

sau khi Nga công nhận chủ quyền 

Theo tin từ Epoch Times, Tòa Bạch Ốc đã công bố các biện 

pháp trừng phạt để đáp lại hành động công nhận chủ quyền độc 

lập của hai khu vực ở miền Đông Ukraine của Tổng thống Nga 

Vladimir Putin. 

Trong một bài diễn văn trên truyền hình hôm thứ Hai (21/02), 

ông Putin đã thách thức tính chính thống của quốc gia Ukraine, 

nói rằng đất nước này được thành lập bởi nhà nước cộng sản 

Nga Bolshevik sau cuộc cách mạng năm 1917. Sau đó, ông tiếp 

tục nói rằng ông sẽ “công nhận nền độc lập và chủ quyền của 

Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Cộng hòa Nhân dân 

Lugansk (LNR)” — hai khu vực ở vùng Donbas của Ukraine do 

các nhóm ly khai được Nga hậu thuẫn nắm giữ. 

“Tôi yêu cầu Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ quyết định này, 

và sau đó phê chuẩn các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với mỗi 

nước cộng hòa này. Hai văn kiện này sẽ được chuẩn bị và ký kết 

trong thời gian rất gần,” ông Putin nói. “Và chúng tôi yêu cầu 

những người đã chiếm và nắm giữ quyền lực ở Kyiv lập tức chấm 

dứt các hành động thù địch.” 



Ngay sau khi đọc diễn văn, ông Putin đã ký sắc lệnh cho 

phép quân đội tiến vào hai khu vực ly khai này. 

Nga tiếp tục duy trì hơn 150,000 quân dọc theo biên giới với 

Ukraine và nước láng giềng Belarus. Hiện vẫn chưa rõ về tình 

trạng, quy mô, và phạm vi của bất kỳ đợt điều động binh lính nào 

của Nga vào các khu vực tranh chấp này. 

Hoa Thịnh Đốn đã đáp lại bài diễn văn của ông Putin bằng 

một tuyên bố của Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho 

biết hành động của ông Putin đã được “lường trước”, đồng thời 

công bố các biện pháp trừng phạt ngay lập tức đối với hai vùng 

nói trên thông qua một sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden. 

Tuyên bố cho biết sắc lệnh của Tổng thống Biden sẽ “cấm 

các hoạt động đầu tư, thương mại, và tài chính mới của công 

dân Hoa Kỳ có đích đến là, nhận được từ, hoặc ở bên trong cái 

gọi là các khu vực DNR và LNR của Ukraine. Sắc lệnh này cũng 

sẽ cung cấp thẩm quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 

bất kỳ cá nhân nào được xác định hoạt động trong các khu vực 

đó của Ukraine.” 

Bà Psaki nói thêm rằng các biện pháp bổ sung sắp được 

đưa ra để giải quyết “sự vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế 

của Nga” đến từ ông Putin. 

Bà cũng nói rõ các bước mà Hoa Kỳ thực hiện hôm thứ Hai 

là khác với gói trừng phạt được đề xướng chống lại Nga nếu 

nước này xâm lược Ukraine. 



Các quan chức Hoa Kỳ đã phối hợp với các đồng minh Âu 

Châu để đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt “nghiêm 

khắc” nếu Nga tiến hành xâm lược. Các quan chức cho biết các 

biện pháp này bao gồm các lệnh trừng phạt chống lại các hệ 

thống tài chính lớn của Nga, các cá nhân là thành viên trong vòng 

tròn nội bộ của ông Putin, và ngăn chặn đường ống Nord Stream 

2 từ Nga đến Đức tiến triển. 

Hoa Kỳ cho biết cam kết theo đuổi con đường ngoại giao với 

Nga. Tòa Bạch Ốc thông báo hôm Chủ Nhật (20/01) rằng Tổng 

thống Biden đã đồng ý gặp ông Putin “về nguyên tắc” với điều 

kiện ông không xâm lược Ukraine. Không rõ liệu hành động của 

Nga hôm thứ Hai có làm thay đổi các cân nhắc về ngoại giao hay 

các kế hoạch của Hoa Kỳ cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh 

đạo hay không. 

Nga đã chiếm Bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 

và khu vực Donbas kể từ đó đã chứng kiến bạo lực giữa chính 

phủ Ukraine và các nhóm ly khai cướp đi sinh mạng của hơn 

14,000 người. 

2.- Kinh tế tăng mạnh sao người Mỹ vẫn bi quan? 

Nền kinh tế Hoa Kỳ đã phục hồi rất mạnh mẽ sau trận đại 

dịch do COVID-19 gây ra cách đây hai năm. Nhưng nhìn chung, 

người dân Mỹ vẫn cảm thấy bi quan về tình hình kinh tế đất nước 

và triển vọng tài chính cá nhân, khiến cho tỷ lệ ủng hộ Tổng thống 

Joe Biden tiếp tục suy giảm. 

 



GDP tăng cao nhất 40 năm 

Số liệu kinh tế 2021 do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố 

ngày thứ Năm 27 Tháng Giêng 2022 cho thấy, tổng sản lượng 

nội địa (GDP) trong năm ngoái đã tăng trưởng 5.7% sau khi bị 

giảm 3.4% trong năm 2020 do dịch COVID-19 làm trật bánh nền 

kinh tế toàn cầu và xóa sổ 21 triệu việc làm của nước Mỹ. 

Đây là năm có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 

bốn thập niên qua, kể từ năm 1984 dưới thời Tổng thống Ronald 

Reagan. Kinh tế đặc biệt tăng nhanh trong quý cuối cùng của 

năm 2021, đạt tốc độ tăng hàng năm là 6.9% bất chấp lạm phát 

tăng cao gây căng thẳng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. 

Đến tháng Mười Hai vừa qua, thị trường lao động Mỹ đã 

khôi phục tất cả số việc làm bị mất do đại dịch, tiền lương tăng 

mạnh và chi tiêu của người tiêu dùng tăng cao hơn mức trước 

đại dịch. 

Sao người Mỹ vẫn chưa vui? 

Thị trường chứng khoán tăng nhẹ vào sáng thứ Năm 27 

Tháng Một sau khi số liệu cho thấy kinh tế 2021 tăng trưởng 

mạnh, nhưng ngay sau đó đã quay trở lại xu hướng giảm đã có 

từ đầu năm đến nay. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones 

giảm 0.3%, chỉ số S&P 500 giảm 0.7% và chỉ số công nghệ 

Nasdaq giảm tới 1.4% – cho thấy nhà đầu tư vẫn bi quan về tình 

hình kinh tế trong thời gian tới. 

Các nhà kinh tế phân tích rằng, các yếu tố tạo ra sự gia tăng 

GDP mạnh mẽ trong năm 2021 đang bị phai nhạt dần. Các hộ 



gia đình đã tiêu hết số tiền trợ cấp kích thích kinh tế mà Quốc 

Hội phát ra; và mức tiền lời thấp kỷ lục sắp bị đảo ngược sau khi 

Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) khẳng định hồi đầu tuần rằng 

Fed sẽ tăng lãi suất từ tháng Ba sắp tới để kiềm chế lạm phát. 

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát năm 2021 đã lên 6.5% trong quý 

bốn năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 1982. Lạm phát, hay 

giá cả tăng vọt, đã xói mòn lòng tin của người tiêu dùng, làm cho 

thu nhập thực của người lao động chẳng những không tăng lên 

theo đà tăng lương mà còn giảm đi trong thực tế. Thêm nữa, mặc 

dù vaccine ngừa COVID-19 đang dư thừa nhưng cuộc sống vẫn 

chưa quay trở lại tình trạng bình thường như người ta mong đợi. 

Thách thức chính quyền Biden và đảng Dân Chủ 

Tâm lý bi quan của người dân Mỹ đang gây khó khăn cho 

Tổng thống Joe Biden khi chỉ còn 10 tháng nữa là đến cuộc bầu 

cử Quốc Hội giữa kỳ. Sự suy giảm niềm tin của người dân vào 

nền kinh tế – và vào năng lực của ông Biden trong việc giải quyết 

nó – sẽ là một thách thức lớn của đảng Dân Chủ trong nỗ lực 

duy trì vị thế đa số ở cả Thượng Viện và Hạ Viện. 

Tổng Thống Biden và các cố vấn cao cấp đang ra sức vận 

động người dân hướng tới những mặt tích cực; nhấn mạnh vào 

tốc độ hồi phục nhanh của nền kinh tế, tiền lương tăng lên, cố 

gắng của chính phủ khắc phục tình trạng gián đoạn chuỗi cung 

ứng và xây dựng lại cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước. 

“Chúng ta cuối cùng đang xây dựng nền kinh tế Hoa Kỳ cho thế 

kỷ 21, với tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong bốn mươi năm, 

cùng với tăng trưởng công ăn việc làm cao nhất trong lịch sử,” 



Tổng Thống Biden nói trong tuyên bố phát ra ngay sau khi dữ 

liệu về kinh tế được công bố hôm nay thứ Năm 27 Tháng Một. 

Số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã giảm; ngày hôm qua 26 

Tháng Một cả nước ghi nhận 618,231 ca nhiễm, giảm 21% trong 

vòng 14 ngày, nhưng số tử vong lại gia tăng lên 2,466 người, 

tăng 34% trong 14 ngày, theo dữ kiện của báo The New York 

Times. Chính quyền Hoa Kỳ  đã có những nỗ lực đáng ghi nhận 

để vận động người dân tiêm chủng, coi tiêm vaccine là biện pháp 

hữu hiệu nhất để chống lại đại dịch, nhưng nỗ lực của chính 

quyền liên bang đã vấp phải rất nhiều sự cản trở từ các tiểu bang, 

các tổ chức chính trị và tư pháp, khiến cho đến nay hàng triệu 

người Mỹ vẫn chưa tiêm chủng và có nguy cơ bị nhiễm bệnh. 

3.- Mỹ triển khai trực thăng tấn công tiên tiến nhất 

tại Hàn Quốc 

Theo hãng tin Yonhap ngày 21/2, thông báo mới nhất của 

Lữ đoàn Tác chiến trên không số 2 của Mỹ cho biết quá trình 

triển khai các trực thăng AH-64E phiên bản 6 (AH-64E V6) mới 

nhất tại Trại Humphreys, căn cứ USFK chính ở Pyeongtaek, 

cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam, đã hoàn tất. 

Tháng trước, Quân đội Mỹ thông báo đến cuối tháng này sẽ 

có tổng cộng 24 trực thăng sẽ được triển khai tới Hàn Quốc trong 

đợt chuyển giao ra nước ngoài đầu tiên phiên bản mới của máy 

bay Apache. 

Trung tá Peter Schmitt, Chỉ huy Tiểu đoàn Trực thăng tấn 

công 4-2 thuộc Lữ đoàn 2, được dẫn lời nói: "AH-64E V6 vượt 



trội so với các phiên bản trước xét trên phương diện tính sát 

thương, khả năng sống sót, hiệu suất và khả năng cơ động của 

chúng". 

Tháng 11/2021, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo kết quả đánh 

giá thế trận quốc phòng toàn cầu, trong đó gồm một quyết định 

đồn trú thường trực một đơn vị trực thăng tấn công Apache cùng 

với sở chỉ huy sư đoàn pháo binh tại Hàn Quốc.  

AH-64 Apache là một loại trực thăng tấn công của Lục quân 

Mỹ, là thế hệ kế tiếp trực thăng Bell AH-1 Cobra. Cái tên Apache 

được đặt theo tên một bộ tộc thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ. 

Được mệnh danh là “cơn ác mộng” trên không, AH-64 

Apache được đưa vào biên chế từ năm 1986.Hiện nay ngoài Mỹ 

còn có hàng chục quốc gia đang biên chế loại trực thăng tối tân 

này. 

4,- Mỹ xem xét phê duyệt tiêm mũi vắc-xin ngừa 

COVID-19 thứ 4 

Theo WSJ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

(FDA) Mỹ hiện đang xem xét cấp phép tiêm mũi vắc-xin COVID-

19 thứ 4 vào mùa thu năm nay, theo tờ Wall Street Journal. 

Kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu và quá trình cấp phép 

sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc nghiên cứu đang được thực 

hiện về việc liệu liều vắc-xin thứ 4 có giúp nâng cao khả năng 

miễn dịch của người tiêm (do hiệu quả mũi 3 sụt giảm theo thời 

gian), giảm thiểu nguy cơ bệnh trở nặng sau mắc COVID-19 hay 

không. 



FDA đã bắt đầu xem xét dữ liệu để đưa ra quyết định và 

đang cân nhắc phê duyệt vắc-xin COVID-19 của các hãng dược 

phẩm Pfizer và Moderna. Cơ quan này cũng đang đánh giá về 

việc có nên tiêm trên diện rộng liều vắc-xin này hay chỉ cho các 

nhóm tuổi cụ thể, cũng như có cần phát triển vắc-xin riêng để 

ứng phó với biến thể Omicron hay không. 

Được biết, liều vắc-xin thứ 4 có thể là khởi đầu của chương 

trình tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hàng năm. Nếu có biến thể 

mới xuất hiện, khả năng Mỹ sẽ áp dụng chiến lược này. Việc tiêm 

liều thứ 4 vào mùa thu có thể hữu ích bởi nó trùng thời điểm với 

đợt tiêm chủng cúm hàng năm. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể 

gặp trở ngại trong bối cảnh nhiều người dân mệt mỏi với việc 

tiêm chủng định kỳ sau các liều vắc-xin trước trong khi những 

người khác tỏ ra do dự khi phải tiêm quá nhiều mũi vắc-xin. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) 

Mỹ, tính đến nay, có khoảng 65% dân số Mỹ đã tiêm đủ 2 mũi, 

khoảng 43% đã tiêm liều thứ 3. Dẫu vậy, tỷ lệ người cao tuổi và 

những người có nguy cơ mắc COVID-19 sau khi tiêm vắc-xin đã 

tăng lên, vậy nên, nhiều người trong đó mong muốn tiêm liều mũi 

thứ 4. 

[Breaking News Sound] 

 

  



 

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần bản tin 

thế giới, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Bài đầu 

tiên trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 

MUSIC – Bài 1 

1.- TRỜI ĐÃ SANG MÙA - Thơ Hồng Vân (Virginia). Nhạc Trần Đại 

Bản. TB Duyên Quỳnh 

 

[Breaking News Sound] 

 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên đến với bản tin Thế Giới 

5.- Ấn Độ viện trợ cho Afghanistan 

Hồi tháng 10, chưa đầy hai tháng sau khi Taliban lên nắm 

quyền ở Afghanistan và nền kinh tế đất nước rơi vào đình trệ, Ấn 

Độ đã đề nghị gửi thuốc và 50.000 tấn lúa mì viện trợ. Vào thứ 

Ba, những chuyến xe đầu tiên sẽ đến nước này từ biên giới 

Pakistan. Trong nhiều tháng Ấn Độ đã tranh cãi với Pakistan về 

cách thức chuyển hàng. Họ muốn dùng xe tải của riêng mình; 

trong khi Pakistan quả quyết xe của họ sẽ chở và giao hàng. Kết 

quả: xe của Afghanistan phải chạy đến biên giới Ấn Độ-Pakistan 

rồi chở hàng về. 

Viện trợ của Ấn Độ là rất cần thiết vào lúc này. Hơn một nửa 

số người dân Afghanistan đang đối mặt nạn đói khẩn cấp. Ngoài 

ra còn có một lý do khác. Thương mại giữa Ấn Độ và Pakistan 

(cả hai đều trang bị vũ khí hạt nhân) đã giảm xuống gần như 

bằng 0 khi căng thẳng gia tăng, đặc biệt là sau cuộc không kích 

của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan hồi năm 2019. Mặc dù thương 

mại khó có thể khởi sắc nhưng ít nhất hai bên đã cho thấy họ có 

thể hợp tác với nhau. 

6.- Tỷ lệ phóng viên thiệt mạng giảm trên toàn cầu, 

nhưng số người đi tù tăng 

Mười năm trước vào thứ Ba tuần này, nhà báo người Mỹ 

Marie Colvin và phóng viên người Pháp Rémi Ochlik đã thiệt 

mạng do trúng pháo kích ở Syria. Đến năm 2019, một tòa án Mỹ 



đã phán quyết chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu 

trách nhiệm cho cái chết của Colvin. Tính tổng thể, từ năm 2011 

đến 2021, có ít nhất 300 nhà báo chuyên nghiệp và phóng viên 

dân sự đã thiệt mạng ở Syria. Năm Colvin và Ochlik chết là một 

trong những năm nhiều thiệt hại nhân mạng nhất: 147 phóng viên 

bị giết trên toàn cầu. 

Song kể từ đó, số lượng nhà báo thiệt mạng đã giảm nhanh 

chóng. Năm ngoái có 46 người qua đời. Nhưng số người bị giam 

lại tăng mạnh. Ngày càng có nhiều nhà báo bị bắt vì hoạt động 

chống chính phủ, đặc biệt ở Belarus, Trung Quốc và Myanmar. 

Nguy cơ thiệt mạng cũng không biến mất — ở một số nước nó 

thậm chí còn tăng lên. Vào năm 2019, Mexico thay thế 

Afghanistan trở thành quốc gia có nhiều nhà báo thiệt mạng nhất. 

Tính riêng năm nay 2022, chưa đầy hai tháng ở Mexico đã có 

năm nhà báo mất mạng. 

7.- Nhật sẵn sàng cùng phương Tây chế tài Nga 

Nhật ngày 22/2 tuyên bố sẵn sàng cùng với Mỹ và các nước 

công nghiệp khác trong khối G7 ban hành chế tài lên Nga, nếu 

Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh xâm chiếm Ukraine. 

Xác nhận của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới được đưa ra 

trong lúc cuộc khủng hoảng tại châu Âu đang tăng nhiệt khi Tổng 

thống Nga ra lệnh cho binh sĩ tiến vào hai vùng ly khai ở miền 

đông Ukraine mà Nga vừa công nhận là độc lập. 

Hành động của Nga là “không thể chấp nhận và vi phạm luật 

quốc tế,” Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tuyên bố. 

Nhật sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ bao gồm những chế tài, ông 

nói thêm. 



Văn phòng Thủ tướng Nhật cho hay ông Kishida đã điện 

đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hiện là chủ tịch của khối 

G7, và đôi bên tái khẳng định hợp tác về vấn đề Ukraine cũng 

như nhất trí theo dõi diễn tiến tình hình. 

Lập trường cứng rắn của Nhật chống Nga trái ngược với 

khuynh hướng ngoại giao mềm dẻo hơn trong quá khứ. Các 

chính quyền trước đây từng ve vãn ông Putin trong nỗ lực lấy lại 

các đảo mà lực lượng Nga chiếm đóng từ khi Thế chiến thứ hai 

chấm dứt. 

Chích sách ngoại giao tế nhị của Nhật cũng một phần vì 

Nhật dựa vào Nga trong một số nhu cầu năng lượng của mình. 

Năm ngoái, hơn 12% than nhiệt và gần 1/10 khí đốt hóa lỏng ở 

Nhật là do Nga cung cấp. 

Tuy nhiên, những chịu đựng về kinh tế trong những năm gần 

đây đã bị lấn át bởi những lo ngại về sự sống dậy của các hoạt 

động quân sự Nga tại Đông Á và sự hợp tác an ninh ngày càng 

tăng của Nga với nước láng giềng Trung Quốc. 

8.- Vận động viên Mỹ thi đấu dưới màu áo Trung 

Quốc: Những người “ăn cháo đá bát”? 

Mạng xã hội Trung Quốc đang “lên đồng” với chiến thắng 

của Eileen Gu (tên tiếng Hoa là Cốc Ái Lăng). Được dân Trung 

Quốc gọi là “nữ hoàng tuyết”, Eileen Gu, 18 tuổi, dân Mỹ gốc 

Hoa, đã giành huy chương vàng trong cuộc thi ngày 7 Tháng Hai 

tại Thế vận hội Mùa Đông 2022. Việc Eileen Gu, sinh đẻ và 

trưởng thành ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ, lại thi đấu dưới màu cờ 

sắc áo Trung Quốc, đang gây ra nhiều tranh cãi. 



Người hâm mộ Eileen Gu trên mạng xã hội Weibo, nơi cô 

có 2.6 triệu người theo dõi, đã ào vào “thả tim” với hơn 90,000 

bình luận bày tỏ sung sướng trong vòng chưa đến 30 phút sau 

khi có tin Eileen Gu giật được huy chương. Hashtag ‘Cốc Ái Lăng 

giành huy chương vàng’ nhận được hơn 300 triệu lượt xem trong 

vòng một giờ. Khỏi phải nói, giới chức trách Trung Quốc cũng 

nhảy dựng vỗ tay. Chính quyền thành phố Bắc Kinh phát biểu: 

“Chúng tôi rất vui mừng khi Cốc Ái Lăng, một vận động viên Bắc 

Kinh, đã giành chiến thắng huy chương vàng quý giá cho đoàn 

thể thao Trung Quốc và vinh danh đất nước với sự thể hiện tuyệt 

vời ở vòng chung kết môn trượt tuyết tự do tại Thế vận hội Mùa 

Đông Bắc Kinh”. 

Người được gọi là “một vận động viên Bắc Kinh” – Eileen 

Gu – sinh ngày 3 Tháng Chín 2003 tại San Francisco trong gia 

đình với mẹ người Hoa và bố người Mỹ. Mẹ của Eileen Gu – bà 

Gu Yan (Cốc Yên) – đến Mỹ du học ở độ tuổi 20. Bà học Đại học 

Auburn, Đại học Rockefeller; và lấy bằng MBA Đại học Stanford. 

Eileen Gu học tại trường tư University High School nơi có học 

phí $54,130 (thời điểm hiện tại). Báo chí Trung Quốc viết rằng 

Eileen Gu đạt điểm SAT gần như tuyệt đối (1,580/1,600). Tháng 

Mười Hai 2020, Eileen Gu post lên Instagram một video ngắn 

cho biết khoảnh khắc mình nhận được thông báo đậu vào 

Stanford. Được mẹ tập trượt tuyết từ nhỏ, Eileen Gu trở thành 

vận động viên chuyên nghiệp từ niên thiếu. Xinh đẹp, Eileen Gu 

còn là người mẫu thời trang của vô số nhãn hàng danh tiếng… 

Tháng Một 2019, khi 15 tuổi, Eileen Gu – dưới màu áo đại 

diện Mỹ – giành được cúp tại Giải Thế giới tổ chức ở Ý. Một 

tháng sau, người ta thấy Eileen Gu ngồi hàng ghế đầu cùng các 



vận động viên Trung Quốc chụp hình với Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Vài tháng sau, Eileen Gu tuyên bố mình sẽ thi đấu dưới màu áo 

Trung Quốc. “Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với tôi” 

– Eileen Gu viết trên Instagram – “Tôi tự hào về di sản mình, và 

cùng lúc cũng tự hào về môi trường giáo dục Mỹ”. Phát biểu của 

Eileen Gu đã gây thất vọng đối với các huấn luyện viên Mỹ, 

những người từng giúp Eileen Gu lên đài danh vọng. 

Câu chuyện Eileen Gu không đơn giản là câu chuyện “đổi 

cờ, thay áo”. Eileen Gu đang mang lại niềm tự hào dân tộc ở một 

đất nước “lừng danh” thế giới về vi phạm nhân quyền. Học ở Mỹ, 

tiếp nhận và được “bồi bổ” bằng những giá trị Mỹ từ lúc lọt lòng, 

Eileen Gu lại phớt tỉnh trước vô số cáo buộc nhân quyền mà đảng 

cai trị Trung Quốc gây ra. Ở một góc độ, Eileen Gu chẳng khác 

gì con cờ chính trị của Trung Quốc, nơi luôn thèm khát “hơn 

người” ở mọi lĩnh vực, nơi mà khi mang lại chiến thắng thì được 

xem là “niềm tự hào cho tổ quốc” nhưng khi thất bại thì bị chửi 

rủa là “nỗi nhục quốc gia”, như trường hợp Zhu Yi (Chu Dị). 

Trước chiến thắng của Eileen Gu chỉ một ngày, vận động 

viên trượt băng nghệ thuật Zhu Yi đã bị cộng đồng mạng Trung 

Quốc “làm thịt” sau khi cô thi hỏng. Không như “niềm tự hào 

Eileen Gu”, cộng đồng mạng Trung Quốc gào thét rằng, “bộ 

Trung Quốc hết người rồi sao lại dùng một con bé người Mỹ!”. 

“Con bé người Mỹ” Zhu Yi cũng là người Mỹ gốc Hoa, sinh ra 

(2002) và trưởng thành tại Mỹ (Los Angeles), trong gia đình bố 

mẹ người Hoa. Zhu Yi thật sự là một đứa “Mỹ con”. Không như 

Eileen Gu – có thể sử dụng tiếng Quan Thoại tốt, Zhu Yi nói 

không rành tiếng Hoa. 



Zhu Yi bị chửi không tiếc lời sau khi thất bại (ảnh: Jean 

Catuffe/Getty Images) 

Đều cùng thế hệ, đều sinh trưởng ở California và lớn lên 

hoàn toàn trong môi trường giáo dục Mỹ, Zhu Yi và Eileen Gu là 

hai hình ảnh phản chiếu nhiều mặt. Nó cho thấy sự giằng co 

không chỉ trong nhận thức về quê hương cội nguồn của những 

người như Eileen Gu và Zhu Yi mà còn là nhận thức giằng xé về 

sự chọn chỗ đứng, giữa các giá trị phổ quát trong đó có nhân 

quyền và giá trị con người. Cả Eileen Gu lẫn Zhu Yi đều ít nhiều 

là “nạn nhân” của chính trị hóa, đặc biệt tại Trung Quốc. Đảng 

Cộng sản Trung Quốc muốn chứng minh họ đang thắng Mỹ, ít 

nhất ở khoản giành được nhân tài, dù họ không tốn một xu trong 

việc đào tạo những tài năng như Eileen Gu. Khó có thể kết luận 

Eileen Gu gặt hái được vinh quang như ngày nay không, nếu cô 

sinh đẻ và lớn lên ở Trung Quốc. Chẳng phải tự nhiên mà Fox 

News gọi Eileen Gu là “đứa trẻ vô ơn của nước Mỹ”… 

Vì luật Trung Quốc không chấp nhận người hai quốc tịch 

nên Zhu Yi phải từ bỏ quốc tịch Mỹ (Eileen Gu thì chưa bao giờ 

công khai cho biết điều này). Có một điều gần như chắc chắn: Vì 

lý do “cội nguồn” hay “ý thức dân tộc”, những người như Eileen 

Gu hoặc Zhu Yi có thể khoác áo Trung Quốc cho các cuộc thi 

đấu mang lại vinh quang cho cố quốc nhưng họ chắc không bao 

giờ rời bỏ nước Mỹ để sống vĩnh viễn trên quê hương của họ. 

9.- Điểm Tin Thế Giới 

(AFP) – Covid-19 : Liêu Âu bật đèn xanh cho vac-xin 

Novavax. Ủy Ban Châu Âu hôm qua, 21/02/2022, cho phép đưa 

ra thị trường Nuvaxovid tên thương mại của vac-xin Novavax, do 



công ty công nghệ sinh học Mỹ Novavax phát triển. Châu Âu hy 

vọng thuyết phục được những người không muốn tiêm chủng, 

do nghi ngờ các loại vac-xin RNA thông tin như Pfizer-BioNTech 

và Moderna. Novavax sử dụng công nghệ vac-xin cổ điển hơn, 

dựa trên công nghệ của protein tái tổ hợp -, vốn dùng để sản 

xuất các loại vac-xin chống viêm gan B, ho gà hoặc cúm.   

(AFP) – Covid: Hồng Kông ra quy định giấy chứng nhận dịch 

tễ. Chính quyền Hồng Kông hôm qua 21/02/2022 thông báo sẽ 

quy định xét chứng nhận dịch tễ trong tuần này, trong bối cảnh 

các bệnh viện bị quá tải vì làn sóng Omicron lây nhiễm quá 

nhanh. Kể từ thứ Năm 24/02, tất cả những cư dân từ 12 tuổi trở 

lên phải chứng minh đã tiêm chủng ít nhất một liều, hoặc được 

đặc miễn về y tế, mới được vào nhà hàng. Tất cả mọi người phải 

mang theo sổ y bạ, coi như giấy căn cước, và có thể bị kiểm tra 

tại các chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ quan nhà nước. Trong những 

tháng tới, người dân Hồng Kông sẽ chích ngừa Covid liều thứ 

ba.  

(AFP) - Úc công bố chương trình nửa tỉ đô la tăng cường 

hoạt động tại Nam Cực. Chính phủ Úc hôm nay, 22/02/2022 công 

bố chương trình 10 năm tăng cường hiện diện và giám sát ở 

Nam Cực.  Úc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với 42% Nam Cực, 

nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng lại thiếu khả năng 

kiểm soát lục địa băng. Canberra lo ngại khoảng trống này có thể 

bị Bắc Kinh hoặc Matxcơva tận dụng.  Gần một nửa số tiền tài 

trợ mới của Úc sẽ dùng để tăng khả năng đi lại tại Nam Cực, lập 

bản đồ vùng viễn đông của Nam Cực. Chương trình cũng bao 

gồm một số dự án môi trường, trị giá 5 triệu đô la. 



(RFI) – Sri Lanka gởi trả đợt rác thải cuối cùng cho Anh. 

Chính quyền Sri Lanka hôm 21/02/2022 đã gởi trả 45 container 

rác về Anh, đây là đợt cuối trong số 243 container đến nước này 

từ 2017 đến 2019 trên những chuyến tàu khả nghi. Thay vì nệm, 

thảm cũ để tái chế như công ty nhập khẩu đã khai, hải quan Sri 

Lanka tìm thấy rác thải y tế bệnh viện, thậm chí cả những bộ 

phận cơ thể, vụ này gây dư luận ồn ào trong nước. Trước đó 

nhiều nước châu Á như Philippines, Indonesia, Malaysia cũng 

đã gởi trả những container rác thải về nước xuất xứ, thường là 

các nước giàu. 

Bloomberg cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu 

các ngân hàng kiểm tra mức độ tiếp xúc với hãng fintech Ant 

Group, trong bối cảnh giá cổ phiếu công nghệ Trung Quốc hỗn 

loạn khi nhà đầu tư lo ngại chính phủ thắt chặt quy định. Công ty 

giao đồ ăn Meituan đã bị yêu cầu giảm phí dịch vụ vào tuần 

trước. Còn nhớ hồi năm 2020, vụ IPO lớn nhất lịch sử của Ant 

đã bị nhà chức trách chặn đứng. 

Đã có những cuộc đoàn tụ đầy hạnh phúc tại sân bay 

Sydney khi Australia mở cửa trở lại biên giới sau gần hai năm. 

Giờ đây du khách đã tiêm phòng đầy đủ có thể nhập cảnh vào 

nước này mà không cần kiểm dịch. Trong khi đó, thủ tướng Anh 

Boris Johnson tiết lộ chiến lược “sống chung với covid” của chính 

phủ ông vào hôm thứ Hai, trong đó bao gồm bỏ các hạn chế 

covid và tổ chức xét nghiệm miễn phí. 

Credit Suisse phủ nhận mọi hành vi sai trái sau khi một vụ 

rò rỉ dữ liệu làm lộ tài khoản của hơn 18.000 khách hàng. Số dữ 

liệu này đã được chia sẻ với một mạng lưới các nhà báo điều tra. 

Trong khi đó các phương tiện truyền thông tuyên bố nhiều khách 



hàng của ngân hàng có liên quan đến vi phạm nhân quyền, rửa 

tiền và buôn bán ma túy. Credit Suisse cho biết đây là “những 

diễn giải đầy thiên kiến về hoạt động kinh doanh của ngân hàng.” 

Australia yêu cầu “điều tra đầy đủ” về vụ tàu chiến Trung 

Quốc chiếu tia laser vào máy bay quân sự Australia. Khi ấy cả 

hai phương tiện này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của 

Australia. Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. 

Căng thẳng giữa hai nước ngày càng leo thang kể từ khi 

Australia thành lập liên minh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 

với Mỹ và Anh mang tên AUKUS. 

 

[Breaking News Sound] 

 

  



 

Phần văn nghệ tiếp tục 

MUSIC – Bài 3, 4, 5 

2. TÌNH YÊU ÔI TÌNH YÊU (OH MON ARMOUR) - TG 

Christophe. Lời Việt Phạm Duy. TB Ly Lan. 

3. TRUYỆN NGẮN: TẾT QUÊ HƯƠNG – TG: Nhà văn Hồng Thủy 

-  Người Đọc Thủy-Tiên 

4. CHUYỆN Y TẾ THƯỜNG THỨC - sẽ đến với quí vị tuần tới về 

KHOA HỌC GIẤC NGỦ VÀ KIDAO 

5. NHỬNG CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM: PHƯỢNG 

HOÀNG ĐẤT – Ngưởi đọc: Phạm Từ Khiêm 

6. BẾP NHÀ VIỆT NAM – Ngưởi đọc: Phạm Từ Khiêm 

7. TRUYỆN 10 BÀI HÁT TRONG ÂM NHẠC - Truyện Tha La Xóm 

Đạo: Người Đọc Kevin Phạm & bài hát THA LA XÓM ĐẠO: TG 

Dzũng Chinh. TB Thủy-Tiên 
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C.- Kết Thúc: 

 

Kính thưa Quý Vị,  

Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam - Bản Tin Cộng 

Đồng của chúng tôi tối nay, xin được dừng nơi đây. Chân thành 

cảm tạ Quý Vị đã theo dõi Chương trình Phát Thanh, xin hẹn tái 

ngộ Quý Vị trong những Bản Tin Cộng Đồng kế tiếp. 

Nếu có câu hỏi, hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin 

Quý Vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. 

Xin kính, thân chúc Quý Vị và Quý quyến một đêm an lành, 

luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch vũ hán của Tầu 

cộng.   

Kính chào Quý Vị. 

 


