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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 Bảy, 26 tháng 03, 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. Moscow: Liên lạc Mỹ – Nga trên “bờ vực tan vỡ” sau phát 

biểu của TT Biden. 

2. Tổng thống Mỹ kêu gọi các công ty tự bảo vệ trước các cuộc 

tấn công mạng của Nga. 

3. Hoa Kỳ giao hỏa tiễn phòng không Patriot để chuyển hỏa 

tiễn Nga sô loại S-300 cho Ukraina. 

Tin Thế Giới 

4. Liên Hiệp Châu Âu tăng cường khả năng phòng thủ. 

5. Chiến tranh Ukraine: Trẻ em, nạn nhân hàng đầu. 

6. Tổng Thống  Biden cảnh báo có thể Nga sử dụng vũ khí hóa 

học. 

7. Tổng thống Zelensky bác bỏ tối hậu thư của Nga kêu gọi 

đầu hàng. 

8. Chiến tranh Ukraine: Liên Hiệp Quốc ghi nhận 10 triệu 

người đã phải rời bỏ nhà cửa. 

9. Israel chính thức vận hành bệnh viện dã chiến tại Ukraine. 

Tin Việt Nam 

10. Vietnam Airlines ngưng khai thác đường bay tới Nga. 



11. Biển Đông: Trung cộng đã "quân sự hóa hoàn toàn" ba hòn 

đảo ở Trường Sa. 

[Breaking News Sound] 

 

 

Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

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

 

 

 

 

 

[Breaking News Sound] 

 

  



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

Kỳ 

1.- Moscow: Liên lạc Mỹ – Nga trên “bờ vực tan 

vỡ” sau phát biểu của TT Biden 

Bộ Ngoại giao Nga đã nói với đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, 

những bình luận gần đây của Joe Biden về Tổng thống Nga 

Vladimir Putin đã khiến mối liên lạc giữa hai nước trở nên căng 

thẳng, dẫn đến “bờ vực tan vỡ”. 

Tuần trước, ông Biden gọi nhà lãnh đạo Nga là “tội phạm 

chiến tranh” trong hoàn cảnh cuộc xâm lăng Ukraine của Nga 

đang diễn ra. Điều này đã khiến Bộ Ngoại giao Nga lên án vào 

ngày 21/3. Một số viên chức tòa Bạch Ốc  khác, bao gồm Bộ 

trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đã xử dụng những lời lẽ 

tương tự vào cuối tuần qua. 

Theo một thông báo được dịch, Bộ Ngoại giao Nga đã nhấn 

mạnh với Đại sứ Mỹ John Sullivan: “Những tuyên bố như vậy của 

tổng thống Mỹ, không xứng đáng với một chính khách có cấp bậc 

cao như vậy, đã khiến mối liên  hệ Nga – Mỹ trên bờ vực tan vỡ.” 

Cũng theo thông báo này, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý: “Những 

hành động thù địch được thực hiện chống lại Nga sẽ gặp phải sự 

phản kháng quyết liệt và mạnh mẽ.” Đồng thời Bộ này còn nói 

với Đại sứ Sullivan, Nga yêu cầu Hoa Kỳ “bảo đảm” rằng các đại 

sứ quán và lãnh sự quán Nga tại Hoa Kỳ sẽ “hoạt động bình 

thường”. 



Hôm 21/3, các quốc gia Liên minh châu Âu cũng cáo buộc 

các lực lượng võ trang Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. 

Tuy nhiên, các quốc gia này dường như không thể áp đặt các 

lệnh trừng phạt mới đối với Moscow, bất chấp sự kêu gọi khắp 

châu Âu yêu cầu những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn 

công vào dân thường phải chịu trách nhiệm. 

Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hà Lan cho hay, họ đang thu thập 

bằng chứng về bất kỳ tội ác chiến tranh nào có thể xảy ra ở 

Ukraine. Tuy nhiên, Nga, giống như Hoa Kỳ, không công nhận 

quyền tài phán của tòa án này. 

Các lệnh trừng phạt quốc tế đã cắt Nga ra khỏi hệ thống tài 

chính của thế giới. Tuy nhiên, châu Âu, người mua năng lượng 

chính của Nga, đã đưa ra một ngoại lệ đối với khí đốt và dầu của 

Nga. 

Các tập đoàn quốc tế lớn cho biết, họ sẽ không kinh doanh 

bên trong nước Nga và họ sẽ không thực hiện bất kỳ khoản đầu 

tư mới nào vào nước này, với lý do cuộc xâm lăng Ukraine của 

Nga. 

Theo Liên Hợp Quốc, kể từ ngày 24/2, gần 3,4 triệu người 

đã bị buộc phải rời khỏi Ukraine. LHQ đã xác nhận hơn 900 dân 

thường thiệt mạng, nhưng lưu ý con số thực tế có thể cao hơn 

nhiều. Ước tính về số tử vong của binh lính Nga rất cao, nhưng 

khác nhau, chưa rõ ràng. 

Các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện chưa trả lời yêu 

cầu bình luận của báo chí. 

2.- Tổng thống Mỹ kêu gọi các công ty tự bảo vệ 

trước các cuộc tấn công mạng của Nga 



Trong một thông cáo báo chí, ông Joe Biden hôm qua 

21/03/2022 đã kêu gọi các công ty Mỹ tự bảo vệ, chống lại các 

cuộc tấn công mạng mà Nga có thể tiến hành để trả đũa các 

trừng phạt của phương Tây nhắm vào Mạc tư khoa do xâm lăng 

Ukraina. 

Từ Miami, thông tín viên David Thomson cho biết thêm: 

Joe Biden nói với các công ty Mỹ rằng tự bảo vệ mình tốt 

hơn trước các cuộc tấn công mạng của điện Kremlin là một 

“nghĩa vụ yêu nước”. “Nga có thể đang chuẩn bị hành động 

chống lại chúng ta, nước này có nguồn lực tin tặc đáng kể, nên 

điều này sẽ xảy ra”, tổng thống Mỹ cảnh báo. 

Đây không phải là một mối đe dọa mới nhưng cảnh báo mới 

này được đưa ra sau các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga. 

Nhà Trắng cho biết rằng dữ liệu của các cơ quan tình báo liên 

tục thay đổi : những cuộc tấn công mạng này nhằm gieo rắc sự 

hỗn loạn trong cuộc sống hàng ngày và là một phần trong cẩm 

nang chiến lược của Nga. Và các cuộc tấn công này chủ yếu 

nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng chủ yếu do tư nhân vận 

hành. 

Năm ngoái, Washington tố cáo các tin tặc có liên quan đến 

điện Kremlin dính líu đến một số cuộc tấn công tống tiền trên 

mạng : cuộc tấn công nhắm vào công ty Colonial Pipeline đã làm 

cho đường ống dẫn dầu lửa lớn nhất nước phải ngưng hoạt động 

hoặc cuộc tấn công chống tập đoàn sản xuất thịt JBS đã gây ra 

việc đóng cửa các lò mổ lớn và mỗi lần như vậy thì đều phải trả 

cho các tin tặc vài triệu đô la tiền chuộc. 

3.- Hoa Kỳ giao hỏa tiễn phòng không Patriot để 

chuyển hỏa tiễn Nga sô loại S-300 cho Ukraina 



Trong tuần qua Slovakia đã tuyên bố có thể chuyển cho 

Ukraina hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 được chế tạo từ 

thời Liên Xô, với điều kiện Slovakia phải nhận được hỏa tiễn  thay 

thế để tránh làm suy yếu an ninh của NATO. Hệ thống hỏa tiễn 

phòng không S-300 mà một số nước cộng sản cũ, trong đó có 

Slovakia và Bulgari, sở hữu, được xem là loại vũ khí lý tưởng 

cho Ukraina chống Nga, bởi quân đội Ukraina đã quen với hệ 

thống này. 

Trên Facbook, bộ trưởng Quốc Phòng Slovakia, Jaroslav 

Nad, khẳng định « những đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm điều 

khiển hệ thống phòng không Patriot đang dần đến CH Slovakia. 

Quy trình sẽ được tiếp diễn trong những ngày tới đây (…) Hệ 

thống Patriot không thay thế hệ thống S-300 của Liên Xô trước 

đây, nhưng là một phần bổ sung trong công tác bảo vệ không 

phận của CH Slovakia ». 

Bộ trưởng Quốc Phòng Slovakia cũng nhấn mạnh S-300 

trong tương lai không còn phù hợp với lực lượng võ trang 

Slovakia do đã cũ, kỹ thuật và khả năng phòng không đều không 

đủ tốt. Slovakia cũng tránh phụ thuộc vào Nga : không thể chấp 

nhận khả năng hợp tác quân sự trong tương lai với chế độ đã vô 

cớ tấn công xâm lược Ukraina. Theo bộ trưởng Jaroslav Nad, 

Slovakia muốn thay thế S-300 bằng một hệ thống khác có khả 

năng bảo vệ đất nước tốt hơn và đồng loại với hệ thống của các 

đồng minh.   

Tạm thời hỏa tiễn Patriot được đặt tại căn cứ quân sự Sliac 

của Slovakia, chính quyền cũng đang tham khảo với giới chuyên 

viên về các địa điểm khác để đạt được khả năng phòng không 

lớn nhất cho cả nước. AFP nhắc lại hôm thứ Sáu 18/03, Hòa Lan 

thông báo sẽ thiết lập một hệ thống hỏa tiễn Patriot ở căn cứ 



Sliac, miền trung Slovakia. Đức cũng khẳng định sẽ chuyển hai 

hệ thống hỏa tiễn Patriot cho Slovakia. 

Trong khi đó, đại sứ Trung cộng tại Hoa Kỳ, Tần Cương (Qin 

Gang), hôm 20/03 khẳng định Bắc Kinh không hỗ trợ quân sự 

cho Nga, nhưng không nói rõ có tiếp tục như vậy trong tương lai 

hay không. 
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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. BÀI 1 – Tác giả: …………… – TB: ………………… 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm đến với bản tin Thế 

Giới. 

4.- Liên Hiệp Châu Âu tăng cường khả năng 

phòng thủ 

Một “la bàn chiến lược” đã được thông qua hôm qua, 

21/03/2022, tại cuộc họp giữa các bộ trưởng Quốc Phòng và 

Ngoại Giao các nước thành viên Liên Hiệp châu Âu (EU) sau 2 

năm thảo luận. Các bộ trưởng đã bắt đầu chuẩn bị các biện pháp 

trừng phạt mới chống lại Nga, nhưng điều quan trọng nhất là họ 

đã tiến thêm một bước trong việc củng cố hệ thống phòng thủ 

chung của châu Âu. 

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình: 

La bàn chiến lược này là định hướng cho nhiều năm về 

những gì mà châu Âu muốn phát triển để có hệ thống phòng thủ 

chung. Lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell 

coi đây gần như một khoảnh khắc lịch sử với việc áp dụng cái 

mà ông gọi là "hướng dẫn hành động". 

Giải pháp cụ thể nhất là thành lập một lực lượng phản ứng  

nhanh gồm 5.000 lính. Trong dài hạn, 27 nước cam kết đạt mức 

chi cho quân sự tương đương 2% GDP. Người đứng đầu ngành 

ngoại giao châu Âu nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Ukraina đã 

gây ra sự thay đổi nền tảng cấu trúc an ninh châu Âu và ngay cả 

khi "la bàn chiến lược" được tạo ra như một phản ứng trước việc 

Nga xâm lăng Ukraina, việc định hướng này sẽ có vai trò lâu dài 

trong chính sách quốc phòng của Liên Hiệp Châu Âu để đối phó 

với Nga. 



Châu Âu cũng đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới sẽ 

được phê duyệt tại hội nghị thượng đỉnh vào thứ Năm tới, bởi vì 

vấn đề ban hành lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn chưa được giải quyết. 

Châu Âu cũng đã tăng gấp đôi ngân sách mua vũ khí cho 

Ukraina, hiện đã lên mức 1 tỷ euro.  

5.- Chiến tranh Ukraine: Trẻ em, nạn nhân hàng 

đầu 

Chiến sự tại Ukraina đã bước sang tuần thứ tư. Hơn 3,5 

triệu người dân Ukraian phải rời bỏ đất nước đi tị nạn. Tuy nhiên 

nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đặc biệt lo ngại cho số phận trẻ 

nhỏ phải hứng chịu các trận mưa bom, tình trạng thiếu nước, 

lương thực, trong điều kiện nhiệt độ giá lạnh, cũng như là những 

chấn thương tâm thần do bạo lực và bị chia lìa với cha, đôi khi 

cả cha lẫn mẹ. 

Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, bà Inger Ashing, tổng giám 

đốc tổ chức Save The Children lo lắng cho tình trạng suy sụp tinh 

thần ở trẻ : « Một số em nói rằng chúng sợ hãi đến cả một tiếng 

động nhỏ nhất. Lúc nào chúng cũng bị khiếp hãi, cảm thấy khó 

thở. Những đứa trẻ này đã chứng kiến trường học của chúng bị 

phá hủy. Các cuộc dội bom đã tàn phá hơn 460 trường học ở 

Ukraina, trong đó có 60 trường bị biến thành đống đổ nát. » 

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, cứ 5 đứa trẻ thì có một 

em phải bỏ trốn khỏi mảnh đất quê hương. « Một số em bị chia 

cắt khỏi cha mẹ, phải đi tị nạn một mình và đối mặt với nhiều rủi 

ro cao như nạn lạm dụng, buôn người và khai thác trẻ em », theo 

như quan sát của bà Inger Ashing. 

Trước nguy cơ này, bà Catherine Russel, tổng giám 

đốc UNICEF cho RFI biết nhiều đường dây nóng đã được thiết 



lập tại nhiều nước tiếp nhận trẻ em Ukraina mà không có cha mẹ 

đi kèm. Theo tổ chức bảo vệ trẻ em quốc tế này, tuyệt đại đa số 

trẻ nhỏ bỏ chạy khỏi Ukraina đều chưa tới 14 tuổi. 

Cũng trong lĩnh vực nhân đạo, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp 

Quốc, Linda Thomas-Greenfield, trên đài CNN bày tỏ lo ngại 

trước tin tức cho rằng hàng ngàn người dân vùng Mariupol đã bị 

cưỡng chế đưa sang Nga. Theo bà, nếu lời cáo buộc này do hội 

đồng thành phố Mariupol đưa ra là có thật, thì đây thật sự là một 

điều « đáng lo ngại » và là hành động « vô lương tâm ». 

Trước nguy cơ dòng người tị nạn Ukraina chạy trốn chiến 

tranh tiếp tục tăng lên, ngoại trưởng Đức hôm qua đề nghị các 

nước châu Âu chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn với các 

nước giáp với Ukraina. Theo đó, một cầu không vận sẽ được 

thiết lập để phân bổ người tị nạn Ukraine sang các nước châu 

Âu khác xa với Ukraine  

6.- Tổng Thống Biden cảnh báo có thể Nga sử dụng 

vũ khí hóa học 

Phát biểu tại một cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp 

Mỹ ở Washington, Tổng Thống Joe Biden nhận định, việc Nga 

khẳng định « Ukraina sở hữu vũ khí hóa học và sinh học tại 

Ukraina » là một « tín hiệu rõ nét » cho thấy ông Vladimir Putin 

chuẩn bị sử dụng hai loại vũ khí này.   

Về tình hình chiến sự tại Ukraina, bộ Quốc Phòng Anh hôm 

nay 22/03 công bố một báo cáo mới của cơ quan tình báo nhận 

định rằng « các lực lượng Ukraina tiếp tục đẩy lùi ý đồ chiếm 

đóng phía nam Mariupol của Nga. Tại những nơi khác, đà tiến 

của quân Nga rất hạn chế, phần lớn các lực lượng này vẫn bị 

ngăn cản tại chỗ ». Tuy nhiên, nước Cộng hòa tự phong Donetsk 



(RPD) lại tuyên bố là các lực lượng Nga và các đơn vị quân đội 

của RPD đã « giải phóng » gần một nửa « vùng Mariupol », đồng 

thời cho biết cả Ukraina lẫn quân Nga cùng đồng minh Donetsk 

đều bị thiệt hại nặng nề về nhân mạng. 

Trong khi đó, quân đội Ukraina sáng nay loan báo đã giành 

lại quyền kiểm soát thành phố Makariv, cách Kiev 48 km về phía 

Tây, sau nhiều ngày phải hứng chịu các trận oanh kích dữ dội từ 

quân Nga làm hơn một chục người chết.   

Liên quan đến số binh sĩ Nga thiệt mạng, AFP cho biết, một 

tờ báo thân điện Kremlin hôm qua trong một bài đăng dẫn lời bộ 

trưởng Quốc Phòng dường như cho biết gần 10 ngàn lính Nga 

đã thiệt mạng và hơn 16.150 người khác bị thương kể từ khi Nga 

mở cuộc tấn công xâm lược Ukraina ngày 24/02. Theo CNN, bài 

viết được đăng lúc 00 giờ 09 phút ngày thứ Hai, giờ Matxcơva, 

rồi đã được cập nhật và đăng lại lúc 21 giờ 56 phút, nhưng không 

còn con số lính tử trận.   

AFP dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn TASS hôm nay cho 

biết Nga và Ukraina đã có cuộc trao đổi tù binh đầu tiên. Chín 

quân nhân Nga đã được trả tự do để đổi lấy đô trưởng Ivan 

Fedorov thành phố Melitopol, bị quân Nga bắt cóc ngày 11/03. 

7.- Tổng thống Zelensky bác bỏ tối hậu thư của 

Nga kêu gọi đầu hàng 

AFP dẫn nguồn tìn tình báo quân sự Anh Quốc cho biết một 

phần lớn lực lượng quân Nga hiện vẫn tập trung tại một điểm 

cách thủ đô Kiev 25 km về hướng đông bắc. Trong đêm Chủ 

Nhật rạng sáng thứ Hai, quân đội Nga đã oanh kích thủ đô Kiev 

làm thiệt mạng ít nhất 6 người.   



Trong khi đó ở miền nam, bất chấp những cuộc dội bom 

không ngừng tàn phá khoảng 80% khu dân cư ở Mariupol, nhưng 

đà tiến của quân Nga vẫn vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. 

Từ Odessa, đặc phái viên đài RFI, Clea Broadhurst, gửi về 

bài tường trình :   

« Tại những thành phố bị vây hãm, nhiều cuộc biểu tình 

chống Nga đã diễn ra trong suốt cuối tuần qua. Ở một số nơi như 

thành phố Kakhovka, Berdyansk, người ta nhìn thấy cờ của 

Ukraina ở khắp nẻo đường. Còn ở Kherson – người dân trương 

các biểu ngữ "quân chiếm đóng, hãy cút đi !" hay như "Kherson, 

là Ukraina !".   

Nhưng ở Mariupol, đông nam Ukraina, quân Nga đã ném 

bom vào một trường Mỹ Thuật – dùng làm nơi trú ẩn cho hàng 

trăm người. và theo chính quyền địa phương, nhiều thường dân 

vẫn bị kẹt dưới đống gạch đá đổ nát. Tổng thống Ukraina 

Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nỗi kinh hãi Mariupol sẽ mãi 

lưu trong ký ức trong vòng nhiều thế kỷ.   

Hôm qua, không quân Nga liên tục oanh kích ở Mykolaiv với 

một nhịp độ nhanh, điều đó chỉ làm tăng thêm số người chạy trốn 

các cuộc oanh tạc. Biên giới gần nhất là với Moldavi, chỉ cách 

Odessa chưa tới hai giờ. Theo tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới, tại 

chốt cửa khẩu Palanca, điểm gần nhất với Odessa, hàng ngàn 

người đổ về đây mỗi ngày. Còn theo bộ Năng Lượng, hơn một 

triệu người Ukraina không có điện và gần 275 ngàn gia đình 

không có khí đốt.   

Tổng thống Zelensky hôm qua Chủ Nhật tuyên bố, người 

Ukraina sẽ không chấp nhận một thỏa thuận nào có liên quan 

đến việc mất lãnh thổ hay chủ quyền. Ông nói : "Có những thỏa 

hiệp mà chúng tôi không thể sẵn sàng chấp nhận với tư cách là 



một Nhà nước độc lập." Ông cũng nói thêm rằng, ông sẵn sàng 

đàm phán với Vladimir Putin nhưng cũng cảnh báo rằng nếu các 

nỗ lực đàm phán thất bại, điều đó có nguy cơ dẫn đến một thế 

chiến mới. »  

Tính đến ngày 19/03/2022, ít nhất đã có 902 thường dân bị 

giết chết và gần 1.460 người bị thương ở Ukraina, theo như ước 

tính từ Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.   

Về phần mình, các nhà chức trách Nga, hôm qua, 20/03, xác 

nhận chỉ huy phó Hạm đội Biển Đen của Nga, Andrei Paliï, tại 

Ukraine, đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa lực lượng 

Nga và Ukraina, gần thành phố Mariupol bị bao vây.   

8.- Chiến tranh Ukraine: Liên Hiệp Quốc ghi nhận 

10 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa 

Cuộc chiến tranh do Nga khởi động tại Ukraina đang gây 

nên một thảm họa nhân đạo ghê gớm. Theo ước tính của Liên 

Hiệp Quốc vào hôm qua, 20/03/2022, đã có khoảng 10 triệu 

người dân Ukraina - tức 1 phần tư dân số nước này - đã phải bỏ 

nhà bỏ cửa để tìm đường lánh nạn. 

Theo Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi, cuộc 

chiến tranh “tàn khốc” mà Nga tiến hành tại Ukraina đã buộc 10 

triệu người Ukraina phải di tản, tìm nơi lánh nạn trong nước, hoặc 

di tản ra nước ngoài. 

Trong một tin nhắn Twitter, ông Grandi nói thêm: “Những kẻ 

gây ra chiến tranh, ở bất cứ đâu trên thế giới, đều phải chịu trách 

nhiệm về những đau khổ gây ra cho những thường dân bị buộc 

phải rời bỏ nhà cửa của họ”. 

Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) hôm qua cho 

biết là đã có gần 4 triệu người Ukraina đã rời khỏi đất nước kể 



từ khi bắt đầu cuộc xâm lặng của Nga vào ngày 24 tháng 2. 

Khoảng 90% những người di tản là phụ nữ và trẻ em. Do lệnh 

tổng động viên, đàn ông Ukraina trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều 

có thể nhập ngũ do đó không được phép xuất cảnh. 

Unicef, cơ quan phụ trách trẻ em của Liên Hiệp Quốc xác 

định là đã có hơn 1,5 triệu trẻ em trong số những người đã chạy 

ra nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng nguy cơ bị buôn bán và 

bóc lột mà các em phải đối mặt là điều “có thật và đang gia tăng”. 

Cũng liên quan đến những người tỵ nạn, tại cảng Mariupol 

ở đông nam Ukraina bị Nga đánh phá, đã có hơn 59.000 người 

chạy khỏi thành phố này. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Nga, tổng 

cộng đã có 330.000 người Ukraina được di tản sang Nga. 

Trong số những người Ukraina di tản ra nước ngoài, đa số 

đã chạy qua Ba Lan. Nhưng cũng có rất nhiều người chọn hướng 

Slovakia nằm ở phía Tây Ukraina, với nhịp độ khoảng 10.000 

người mỗi ngày. Thành phố thứ hai của Slovakia là Kosice (cách 

biên giới Ukraina một trăm km) là điểm dừng chân của họ. Từ 

thành phố này, người tỵ nạn Ukraina họ có thể đi tàu để tìm đến 

như nước xa hơn trong Liên Hiệp Châu Âu.   

Đặc phái viên RFI Alexis Bedu đã đến nhà ga Kosice để tìm 

hiểu thêm: 

Các loa phóng thanh ở sân ga đều phát ra các thông điệp 

bằng tiếng Ukraina. Chuyến tàu đến Bratislava chuẩn bị khởi 

hành, trên xe là những gia đình người Ukraina. 

Margarita là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Bà giải thích 

rằng nhà của bà đã bị phá hủy khi thành phố Lugansk thuộc vùng 

Donbass bị bắn phá. Bà đã phải để lại một người mẹ vốn thà 

chết chứ không chịu bỏ đi. 



Mục tiêu của một gia đình khác, có ba đứa con là phải đi về 

hướng tây bằng mọi giá. Tatiana, một người bà, tay mang đầy 

túi xách, giải thích: “Chúng tôi rất muốn ở lại Kosice vì mọi người 

ở đây rất tốt, nhưng chúng tôi được thông báo là không có công 

ăn việc làm nên chúng tôi sẽ đến Gelina… ở miền trung Slovakia, 

dù chúng tôi không quen ai ở đó.” 

Riêng bà Margarita, người đến từ Lugansk, thì run người lên 

vì giận dữ khi nói về Vladimir Putin. Với giọng tiếng Nga hoàn 

hảo, bà khẳng định: “Tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ với tất cả 

những người bạn Nga của mình ... Như ông có thể thấy, tôi nói 

được tiếng Nga nhưng tôi đã tự hứa sẽ không dùng tiếng Nga 

nữa. Từ giờ tôi sẽ học tiếng Ukraina”. 

Bà đã giơ điện thoại di động lên và cho xem một bức ảnh 

chụp một tòa nhà bị đánh bom. Tấm ảnh chụp nhanh cuối cùng 

trước một cuộc ly hương không có ngày trở lại.  
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Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đển những phần cuối 

cùng của chương trình phát thanh hôm nay, xin kính mời quý vị 

tiếp tục thưởng thức văn nghệ. Bài hát tiếp theo trong chương 

trình văn nghệ hôm nay là … 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn trở lại với bản tin 

Thế Giới & Việt Nam 

9.- Israel chính thức vận hành bệnh viện dã chiến 

tại Ukraine 

Ngày 22/3, Israel đã chính thức đưa vào hoạt động bệnh 

viện dã chiến tại thị trấn Mostyska thuộc thành phố Lviv của 

Ukraine nhằm hỗ trợ y tế cho người dân bị ảnh hưởng trong cuộc 

tấn công do Nga thực hiện nhắm vào quốc gia này. Bệnh viện 

được dựng lên trong khuôn viên một trường tiểu học và dự kiến 

sẽ hoạt động trong khoảng 1 tháng. 

Bệnh viện này có tên gọi “Kochav Meir”, có nghĩa là ngôi sao 

sáng, đặt theo tên của cựu Thủ tướng Israel Golda Meir, người 

sinh ra tại Ukraine và sáng lập chương trình viện trợ của Cơ quan 

Hợp tác phát triển quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Israel. Kế hoạch 

lập bệnh viện dã chiến do Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Ngoại 

trưởng Yair Lapid và Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz cùng đề 

xuất. 

Bệnh viện được đầu tư 6,4 triệu USD từ ngân sách và đóng 

góp của các quỹ tư nhân. Công trình này bao gồm khu điều trị 

chung, khu phụ sản, phòng hội chẩn và một phòng chiếu chụp, 

có khả năng điều trị khoảng 100 bệnh nhân cùng lúc. 

Ngoài các nhân viên thuộc 2 bộ ngoại giao và y tế, bệnh viện 

do các bác sỹ và chuyên gia của Trung tâm Y tế Sheba và một 

số cơ sở khác của Israel vận hành. Được biết, Trung tâm Y tế 



Sheba đã cử một đội ngũ nhân viên y tế đến Ukraine để thiết lập 

và vận hành bệnh viện dã chiến nói trên. 

Trước đó, Israel đã chuyển tổng cộng 100 tấn hàng viện trợ 

nhân đạo cho Ukraine, bao gồm 17 tấn dụng cụ y tế và thuốc 

men, dụng cụ lọc nước tại chỗ, 3.000 lều trại, 15.000 mền, 3.000 

túi ngủ và 2.700 áo ấm. 

10.- Vietnam Airlines ngưng khai thác đường bay 

tới Nga 

Tối 22/3, Vietnam Airlines thông báo tạm ngưng khai thác 

đường bay giữa Hà Nội – Moscow (Nga) từ ngày 25/3/2022, để 

xem xét, làm rõ các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến 

vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác. 

Hiện chưa rõ thời gian tạm dừng khai thác đường bay trên 

trong bao lâu, các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn 

vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường 

bay được phục hồi. 

Đường bay Hà Nội – Mạc Tư Khoa là đường bay thường lệ 

duy nhất của Việt Nam tới châu Âu và Nga. Từ đầu năm 2022, 

đường bay này được khôi phục trở lại sau 2 năm tạm dừng do 

ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Trước đó, khi chiến sự Nga – Ukraine xảy ra, Cục Hàng 

không từng khẳng định, các đường bay đang khai thác tới châu 

Âu và Nga sẽ không bị ảnh hưởng. 

  



 

Kính chào Quý Vị, 

Chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng, xin mời Quý Vị theo dõi tiếp, 

bản tin cuối cùng, trong phần tin tức, của Chương trình Phát 

thanh Nhà Việt Nam – Maryland, tối hôm nay.. 

11.- Biển Đông: Trung cộng đã "quân sự hóa hoàn 

toàn" ba hòn đảo ở Trường Sa 

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP, đô đốc Aquilino nhắc 

lại rằng các hành vi hiếu chiến đó hoàn toàn trái ngược với lời 

bảo đảm trước đây của chủ tịch Trung cộng  Tập Cận Bình, theo 

đó Bắc Kinh sẽ không biến các đảo nhân tạo trong vùng biển 

tranh chấp thành căn cứ quân sự.   

Ông Aquilino đã nói chuyện với AP trên một chiếc máy bay 

trinh sát của Hải Quân Hoa Kỳ, bay gần các tiền đồn do Trung 

cộng  trấn giữ ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, một trong 

những khu vực tranh chấp nóng bỏng nhất trên thế giới. Trong 

thời gian tuần tra, chiếc máy bay P-8A Poseidon liên tục nhận 

được những lời cảnh cáo qua vô tuyến điện từ phía Trung cộng 

nói rằng máy bay Mỹ đã xâm nhập trái phép, vào nơi mà họ nói 

là lãnh thổ của Trung cộng , và ra lệnh cho máy bay di chuyển đi 

nơi khác. 

Khi chiếc P-8A Poseidon bay gần các rạn san hô do Trung 

cộng chiếm đóng, ở một số nơi, có thể thấy các tòa nhà nhiều 

tầng, nhà kho, nhà chứa máy bay, cảng biển, đường băng và 

radar. Gần Đá Chữ Thập chẳng hạn, có hơn 40 tàu đang đậu. 

 



Ông Aquilino cho biết việc xây dựng các kho vũ khí hỏa tiễn, nhà 

chứa máy bay, hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác trên 

Đá Vành Khăn, Đá Subi và Đá Chữ Thập dường như đã hoàn 

thành, nhưng vẫn còn phải xem liệu Trung cộng có theo đuổi việc 

xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở các khu vực khác hay không. 

Đô đốc Mỹ xác định: “Nhiệm vụ của những hòn đảo đó là mở 

rộng khả năng tấn công của Trung cộng ngoài các bờ lục địa của 

họ. Họ có thể tung máy bay chiến đấu, máy bay ném bom cộng 

với tất cả các khả năng tấn công của hệ thống hỏa tiễn ." 

Ông cho biết bất kỳ máy bay quân sự và dân sự nào bay 

qua tuyến hàng hải đang tranh chấp đều có thể dễ dàng lọt vào 

tầm bắn của hệ thống hỏa tiễn trên các đảo của Trung Quốc. 

Không có bình luận ngay lập tức từ các viên chức Trung 

cộng . Bắc Kinh luôn cho rằng các cơ sở quân sự của họ hoàn 

toàn mang tính chất phòng thủ, được bố trí để bảo vệ những gì 

họ nói là thuộc chủ quyền của mình.   
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Phần văn nghệ tiếp tục 
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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. 

 

 

 

 

 


