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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, 06 tháng 04, 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. Tổng Thống Biden nói rằng ông không kêu gọi thay đổi chế độ 

ở Nga. 

2. Tỷ phú Elon Musk sẽ tham gia vào ban lãnh đạo của Twitter. 

3. Từ vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Sacramento. 

Tin Thế Giới 

4. Điểm Tin Thế Giới. 

5. Tiêu Điểm Thế Giới trong tuần 

6. Hàng không Nga, từ “mạnh khỏe” chuyển sang… “từ trần”. 

 

[Breaking News Sound] 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Thông báo phần 2 – Kết quả Ủy lạo Ukraine 

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

 

 

  



 

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

1.- Tổng Thống Biden nói rằng ông không kêu gọi 

thay đổi chế độ ở Nga 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật (27/03) đã làm rõ 

rằng Hoa Kỳ không có chính sách thay đổi chế độ ở Nga, sau khi 

ông tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “không thể tiếp 

tục nắm quyền.” 

Bình luận của ông Biden tại Ba Lan hôm thứ Bảy cũng bao gồm 

việc gọi TT Nga là “đồ tể” và dường như là một sự leo thang mạnh 

mẽ về cách tiếp cận của Hoa Kỳ với Moscow về cuộc xâm lược 

Ukraine. 

“Chúng ta sẽ có một tương lai khác, một tương lai tươi sáng 

hơn bắt nguồn từ dân chủ và nguyên tắc; hy vọng và ánh sáng; 

đứng đắn và phẩm giá; và về quyền tự do lựa chọn các cơ hội,” ông 

Biden nói với khoảng 1.000 người, trong đó có một số người tị nạn 

Ukraine. “Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm 

quyền.” 

Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố rằng nhận xét trên của 

Biden không phải là một phần của bài phát biểu đã được chuẩn bị 

trước, và rằng không có lời kêu gọi thay đổi chế độ nào ở Moscow. 

“Quan điểm của Tổng thống là ông Putin không thể được phép 

thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực”, Tòa 

Bạch Ốc cho hay. “Ông ấy [Biden] không thảo luận về quyền lực 

của Putin ở Nga, hay sự thay đổi chế độ.” 



Hôm Chủ nhật, khi được một phóng viên hỏi trong khi ông 

Biden khởi hành cho buổi lễ nhà thờ ở Washington rằng liệu Tổng 

thống có đang kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga, ông Biden đã trả lời: 

“Không”. 

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hôm Chủ nhật cũng đã 

bác bỏ tuyên bố của ông. 

Julianne Smith, đại sứ Hoa Kỳ tại NATO, trước đó đã tìm cách 

đưa nhận xét của ông Biden vào trong bối cảnh ông đã có một ngày 

nói chuyện với những người tị nạn Ukraine ở Warsaw.  

“Tôi nghĩ đó chỉ là phản ứng có nguyên tắc của một con người 

đối với những câu chuyện mà ông ấy đã nghe ngày hôm đó”, Smith 

nói với chương trình State of the Union của CNN trước khi nói thêm: 

“Mỹ không có chính sách thay đổi chế độ ở Nga. Chấm hết.” 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một cuộc họp báo ở 

Jerusalem rằng ông Biden đang đưa ra quan điểm rằng ông Putin 

không thể được trao quyền để tiến hành chiến tranh.  

Nhưng ông Blinken cho biết bất kỳ quyết định nào về vai trò 

lãnh đạo tương lai của Nga sẽ là “tùy thuộc vào người dân Nga”. 

2.- Tỷ phú Elon Musk sẽ tham gia vào ban lãnh đạo 

của Twitter 

Ngày 5/4, Twitter thông báo rằng tỷ phú Elon Musk, người giàu 

nhất thế giới hiện nay, sẽ có tên trong danh sách ban lãnh đạo của 

công ty này. Động thái trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi CEO của 

Tesla và SpaceX trở thành cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 9,2% cổ 

phần của Twitter, với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá đóng 

cửa phiên ngày 1/4. 



Cụ thể, trong một thông báo, Giám đốc điều hành Twitter Parag 

Agrawal cho biết ông Elon Musk đã được chỉ định vào ban lãnh đạo 

của Twitter và điều này có ý nghĩa to lớn, giúp mang đến “sự cải 

thiện đáng kể”. 

Ông Musk hiện có trên 80 triệu người theo dõi trên Twitter kể 

từ khi tham gia mạng xã hội này vào năm 2009 và đã sử dụng nền 

tảng này để đưa ra nhiều thông báo. 

Một ngày trước đó, tỷ phú Elon Musk đã thông báo mua 73,5 

triệu cổ phiếu, tương đương 9,2% cổ phần của Twitter với tổng giá 

trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá đóng cửa phiên ngày 1/4. Số cổ phiếu 

này được nắm giữ bởi quỹ tín thác Elon Musk Revocable Trust mà 

CEO Tesla là người được ủy thác duy nhất. 

Sự việc này diễn ra sau khi ông Elon Musk đăng bài trên trang 

Twitter cá nhân, trong đó ông viết rằng mình đang “suy nghĩ nghiêm 

túc” về việc lập ra một nền tảng mạng xã hội mới. 

Ông Elon Musk sẽ tham gia ban điều hành của Twitter từ nay 

cho đến khi diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên của hãng vào 

năm 2024. Bên cạnh đó, ông sẽ không nắm giữ hơn 14,9% cổ phiếu 

của công ty trong khoảng thời gian ông có mặt trong ban lãnh đạo. 

Theo danh sách tỷ phú dựa trên thời gian thực của tạp chí 

Forbes, giá trị tài sản ròng của CEO Elon Musk của hãng Tesla và 

SpaceX đã đạt mốc kỷ lục 267,3 tỷ USD vào hôm 24/3 vừa qua. Vị 

CEO 50 tuổi này được dự đoán trở thành người đầu tiên tích lũy tài 

sản ròng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2024, theo phân tích xu hướng 

tăng trưởng trung bình hàng năm của Tipalti Approve. 

Trước đó, CEO Elon Musk đã gửi đến Ukraine 2 lô hàng gồm 

các thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX cũng như các thiết 



bị hỗ trợ để dùng Internet ở những nơi không có điện trong bối cảnh 

nước này đang bị Nga tấn công. 

3.- Từ vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Sacramento 

Cảnh sát thủ phủ Sacramento thuộc tiểu bang California đã bắt 

giữ nghi phạm liên quan trong vụ xả súng vào sáng sớm ngày 2 

Tháng Tư khiến sáu người thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương. 

Chính quyền cũng công bố tên của những người thiệt mạng. 

Động cơ chưa được xác định 

Tuy nhiên, động cơ của vụ nổ súng, xảy ra vào khoảng 2 giờ 

sáng tại một khu hộp đêm ở trung tâm thành phố, vẫn chưa rõ ràng. 

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường từ đến ngày 3 Tháng Tư để 

tìm manh mối bắt giữ ít nhất hai kẻ xả súng. Trong một tuyên bố, 

cảnh sát Sacramento cho biết đã gom được hơn 100 vỏ đạn pháo 

tại hiện trường và bắt Dandrae Martin, một “nghi phạm có liên 

quan”. 

Theo cảnh sát, Martin, 26 tuổi, sẽ bị truy tố về tội tấn công và 

giữ súng bất hợp pháp. Văn phòng điều tra viên xác định có sáu 

người thiệt mạng ở độ tuổi từ 21 đến 57, gồm ba người đàn ông: 

Sergio Harris, 38 tuổi, sống ở phía Đông Bắc của thành phố; 

Devazia Turner, 29 tuổi, sống ở Carmichael, một thị trấn phía Đông 

Sacramento; và Joshua Hoye-Lucchesi, 32 tuổi, sống ở Salinas, 

một trung tâm nông nghiệp cách thành phố vài giờ xe về phía Tây 

Nam và ba phụ nữ: Johntaya Alexander, 21 tuổi, sống gần Elk 

Grove; Melinda Davis, 57 tuổi, địa chỉ còn đang xác định và Yamile 

Martinez-Andrade, 21 tuổi sống ở Selma, cách Thung lũng Trung 

tâm vài giờ lái xe. 



Tại một buổi cầu nguyện cộng đồng vào tối 3 Tháng Tư, thành 

viên Hội đồng Thành phố Sacramento, bà Katie Valenzuela, người 

đại diện cho nơi xảy ra vụ xả súng, đã khóc khi nêu tên các nạn 

nhân trước đám đông hơn 100 người tham dự. Sau đó, một người 

đàn ông tự xưng là tên Jackie Henderson, anh họ của nạn nhân 

Sergio Harris xuất hiện và được mời lên phát biểu. “Chúng ta phải 

thay đổi. Nhưng còn chờ đến khi nào mới bắt đầu?”. Henderson nói 

với các phóng viên: “Những nạn nhân không phải thành viên băng 

đảng, cũng không phải kẻ buôn ma túy. Họ chỉ là những người bình 

thường nuôi khát vọng cải thiện cuộc sống của mình”. 

Vụ xả súng náy được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử 

Sacramento. Cảnh sát cho biết tiếng súng bắt đầu nghe thấy ngay 

sau một cuộc ẩu đả, được ghi lại trên video, giữa một nhóm người 

tụ tập trên vỉa hè phía ngoài một hộp đêm vắng vẻ. Vài giờ trước 

đó, hàng ngàn người đã tụ tập để tham dự buổi hòa nhạc ban đêm 

của Tyler, the Creator một rapper nổi tiếng. Vài giờ sau buổi diễn, 

súng bắt đầu và không rõ có liên quan quan gì giữa vụ giết người 

và khán giả. 

Ngày 3 Tháng Tư, Phó Tổng thống Harris, cựu Bộ trưởng Tư 

pháp California, viết trên Twitter: “Suy nghĩ chung của chúng tôi và 

tất cả những người bị mất người thân trong vụ bạo lực súng khủng 

khiếp này là: Đã quá đủ! Quốc hội phải hành động để chấm dứt đại 

dịch bạo lực súng đạn ở Mỹ”. Giống như tuyên bố của Phó Tổng 

thống, các đảng viên Đảng Dân chủ cũng thống nhất về sự cần thiết 

phải có nhiều quy định về vũ khí hơn ở California, dù ở tiểu bang 

đã có các quy tắc kiểm soát súng gắt gao nhất trên toàn quốc. Hiện 

vẫn chưa rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng trong vụ xả súng, 

cảnh sát chỉ nói đã thu hồi được một khẩu súng tại hiện trường. 



Làm nóng lại cuộc tranh luận về súng và mức án nhẹ đối 

với tội phạm 

Trong những tháng gần đây, trọng tâm đặc biệt của các quan 

chức thực thi pháp luật và các nhà lập pháp tiểu bang là nỗ lực hạn 

chế số súng ngắn bị đánh cắp, súng không thể truy xuất nguồn gốc 

và “súng ma”. Không rõ khẩu súng bị giữ thuộc loại nào. Súng ma 

không có số sê-ri. Người mua có thể mua trực tuyến từng bộ phận 

và lắp ráp tại nhà. Quy trình này không được kiểm soát và khá đơn 

giản để trẻ vị thành niên cũng làm được. 

Cuối Tháng Hai, một người đàn ông 39 tuổi đã bắn chết ba con 

gái trong một nhà thờ ở Sacramento. Cảnh sát cho biết David Mora 

có tiền sử bệnh tâm thần đã sử dụng một khẩu súng ma. Với số 

người chết nhiều và hiện trường chỉ cách tòa nhà Quốc hội tiểu 

bang (toà nhà Capitol) vài con phố, vụ thảm sát mới đã làm sống lại 

cuộc tranh luận gay gắt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ về nạn 

tội phạm và mức án dành cho chúng ở California, vốn bị nhiều 

người chỉ trích là quá nhẹ. 

Thống đốc Gavin Newsom, đang đi du lịch cùng gia đình ở 

nước ngoài, kêu gọi California sớm thông qua các quy định mới về 

súng, áp dụng cho súng trường tấn công, vũ khí sát thương mạnh 

và súng ma, đồng thời cho phép cá nhân đệ đơn kiện chống lại các 

nhà sản xuất súng và bán súng về việc không làm đủ để kiểm soát 

hoạt động phân phối các sản phẩm của họ. 

Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta, cựu nghị viên đơn vị 

bầu cử Bay Area của Quốc hội tiểu bang, đang đẩy nhanh tiến trình 

thông qua các qui định mới cùng những biện pháp kiểm soát súng 

khác tại cơ quan lập pháp của tiểu bang. Trong một tuyên bố sau 



vụ xả súng, ông nói: “Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục nỗ lực loại bỏ 

súng bất hợp pháp trên đường phố, yêu cầu những người chịu trách 

nhiệm về bạo lực súng phải gánh hậu quả và sớm thông qua luật 

súng mới. Công việc này là khẩn cấp. Chúng ta phải hành động 

ngay bây giờ”. 

Trong số những người đối đầu Rob Bonta trong cuộc bầu cử 

sắp tới có Biện lý quận hạt Sacramento, bà Anne Marie Schubert, 

người đã chỉ trích một số thay đổi trong chính sách buộc tội và tuyên 

án vốn đang áp dụng tại một số thành phố lớn của tiểu bang. 

Schubert ủng hộ chính sách cứng rắn hơn đối với bọn tội phạm và 

mức án nặng hơn. Bà cũng lên án số lượng lớn súng bất hợp pháp 

lưu hành trên đường phố sau vụ xả súng. 

 

[Breaking News Sound] 

 

 

  



 

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần điểm 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. NGÀY EM TRỞ LẠI SÀI GÒN – Thơ Vương Đức Lệ. Nhạc Trần 

Xuân Kính. TB Đèo Văn Sách.. 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

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

4.- Điểm Tin Thế Giới 

Theo tin AFP - Bắc Kinh lại kêu gọi Matxcơva và Kiev hòa 

đàm. Trong bối cảnh quốc tế đang tập trung tố cáo Nga về các vụ 

sát hại thường dân, ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc điện đàm 

với người đồng nhiệm Ukraina, nhấn mạnh « điều quan trọng là rút 

ra bài học từ kinh nghiệm đau thương này để duy trì đúng đắn an 

ninh bền vững tại châu Âu ». Bắc Kinh cho đến nay vẫn từ chối lên 

án cuộc chiến mà Nga tiến hành ở Ukraina. Cuộc điện đàm tối thứ 

Hai 04/04/2022 giữa ngoại trưởng Vương Nghị và đồng nhiệm 

Dmytro Kouleba là cuộc trao đổi đầu tiên của lãnh đạo cấp cao hai 

nước kể từ ngày 01/03/2022. 

Cũng theo AFP - Nhật Bản tiếp đón 20 người Ukraina chạy 

trốn khỏi chiến tranh. Đây là 20 người Ukraina đã sang Ba Lan lánh 

nạn khi chiến tranh nổ ra và được ngoại trưởng Nhật Bản 

Yoshimasa Hayashi tiếp nhận khi sang thăm Vac-xa-va. Chuyến 

bay của chính phủ Nhật chở họ đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo 

hôm nay 05/04/2022. Những người được « giải cứu » lần này được 

cấp visa 90 ngày, sau đó là thẻ cư trú từng năm cho phép họ tìm 

việc làm. Nhưng họ chỉ được lưu trú 5 năm tại Nhật. Từ trước tới 

nay, Nhật Bản vẫn hạn chế việc tiếp nhận người tị nạn, mỗi năm chỉ 

nhận vài chục người trong số hàng ngàn người nộp hồ sơ. 

Theo AFP - Tội ác chiến tranh ở Ukraina : Viện công tố quốc 

gia Pháp chống khủng bố (Pnat) mở 3 cuộc điều tra mới. Theo 

thông cáo hôm nay 05/04/2022 của Pnat, đây là các cuộc điều tra 



về tội ác chiến tranh nhắm vào công dân Pháp tại Ukraina từ khi 

Nga tấn công vào nước này. Tư pháp Pháp chỉ có thể thực hiện các 

cuộc điều tra bên ngoài lãnh thổ trong trường hợp nạn nhân là 

người Pháp, hoặc thủ phạm thường trú trên lãnh thổ Pháp. 

Theo tin WB - Ngân Hàng Thế Giới giảm dự báo tăng trưởng 

vùng Đông Á xuống còn 5%. Trong báo cáo Cập Nhật Tình Hình 

Kinh Tế Đông Á và Thái Bình Dương kỳ tháng 4 năm 2022 với tựa 

đề « Đương đầu Bão tố », công bố hôm nay, 05/04/2022, Ngân 

Hàng Thế Giới nhận định đà phục hồi kinh tế tại khu vực Đông Á và 

Thái Bình Dương bị ba yếu tố chủ chốt đe dọa : Chiến tranh tại 

Ukraina, chính sách thắt chặt tiền tệ của Hoa Kỳ và tăng trưởng 

kinh tế Trung Quốc chậm lại. Trên cơ sở đó, Ngân Hàng Thế Giới 

đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực xuống còn 5% trong 

năm 2022, thấp hơn 0,4 điểm so với dự báo 5,4% vào tháng 

10/2021. 

Các lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án Nga về tội ác chiến 

tranh tại các khu vực do quân đội nước này chiếm đóng, bao gồm 

các báo cáo – đã được The Economist xác minh – về hành quyết 

tập thể ở thị trấn Bucha gần Kyiv. Sau khi quân Nga rút đi, người ta 

đã tìm thấy ở nơi này hàng trăm xác người; với một số trong các 

ngôi mộ tập thể. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói có “manh 

mối rất rõ ràng cho thấy tội ác chiến tranh,” còn thủ tướng Ba Lan 

gọi đây là hành động diệt chủng. Tổng thư ký Liên hợp quốc António 

Guterres cũng kêu gọi mở điều tra. Đáp lại, Nga yêu cầu Hội đồng 

Bảo an Liên Hợp Quốc họp bàn về “màn khiêu khích ghê tởm của 

những kẻ cực đoan Ukraine ở Bucha,” mà họ cho là thủ phạm trên 

thực tế. 



Trước diễn biến chấn động này, chủ tịch Hội đồng châu Âu 

Charles Michel tuyên bố sẽ có thêm biện pháp trừng phạt Nga. Ông 

Macron đề nghị nhắm vào xuất khẩu dầu và than, còn bộ trưởng 

quốc phòng Đức kêu gọi EU cấm khí đốt Nga. Cả Đức và Pháp 

đồng loạt trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của Moscow. Thủ 

tướng Anh Boris Johnson cũng cam kết tăng cường trừng phạt kinh 

tế Nga. 

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết nhân viên của họ đã bị 

bắt giữ vào hôm thứ Hai khi đang trên đường đến Mariupol hỗ trợ 

dân thường sơ tán. Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko cho biết 

giới chức Ukraine đang tìm cách giải thoát cho họ. Ông Boychenko 

cũng nói 90% cơ sở hạ tầng của Mariupol đã bị phá hủy, với khoảng 

130.000 người vẫn còn mắc kẹt ở đó. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh đặt ra các quy 

định khắt khe hơn về thị thực đối với công dân EU và các nước 

châu Âu bị Nga coi là “không thân thiện,” bao gồm cả Na Uy và Thụy 

Sĩ. Tất cả các quốc gia trong danh sách “không thân thiện” của Nga 

— bao gồm Mỹ, Úc, Anh, Canada, EU, Nhật Bản, New Zealand, 

Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Ukraine – khả năng cao sẽ còn 

nhận thêm các hạn chế mới. Dù vậy, hầu hết các hãng hàng không 

đều đang không khai thác đường bay đến Nga. 

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đưa nước ông vào một cuộc 

chiến hiến pháp. Hôm Chủ nhật vừa qua ông đáng lẽ đối mặt với 

một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Nhưng một trong 

những cấp phó của ông đã phản đối — cho rằng nó là âm mưu của 

nước ngoài — trong khi một cấp phó khác cho giải tán quốc hội. 

Ông Khan kêu gọi bầu cử lại. Phe đối lập, mà có thể giờ đây đã 

được quân đội ủng hộ, nói sẽ kiện lên tòa tối cao. 



Một cuộc thăm dò cho thấy cuộc bầu cử tổng thống Pháp có 

thể sẽ rất sít sao. Theo đó, tổng thống Emmanuel Macron sẽ dẫn 

trước ứng viên cực hữu Marine Le Pen với chỉ ba điểm trong vòng 

hai. Vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 4 tới đây. • Giới chức 

Thượng Hải bắt đầu xét nghiệm hàng loạt 25 triệu cư dân của thành 

phố. Trung tâm tài chính của Trung Quốc bắt đầu phong tỏa từ tuần 

trước nhằm ngăn chặn bùng dịch. Khoảng 9.000 ca nhiễm đã được 

ghi nhận chỉ trong ngày thứ Hai • Carrie Lam cho biết sẽ không tranh 

cử nhiệm kỳ hai cho cương vị trưởng đặc khu Hồng Kông. Không 

rõ liệu bà Lam, người nắm quyền qua chuỗi các cuộc biểu tình kéo 

dài nhiều tháng và một thảm họa covid tồi tệ, có được Đảng Cộng 

sản Trung Quốc ủng hộ hay không. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa nước này đã phá hủy 

một kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu gần thành phố cảng Odessa 

của Ukraine, căn cứ chính của hải quân Ukraine. Chưa có báo cáo 

thương vong nào. Chính phủ Ukraine cho biết đang xuất hiện nhiều 

bằng chứng về tội ác chiến tranh của quân đội Nga tại các khu vực 

tạm chiếm. Đặc biệt có báo cáo cho thấy thường dân bị hành quyết 

trên đường phố cũng như những ngôi mộ tập thể ở thị trấn Bucha. 

Trong một bài phát biểu trên video, tổng thống Ukraine 

Volodymyr Zelenksy nói Nga đang cố gắng chiếm miền nam 

Ukraine và vùng Donbas ở phía đông. Ông cho biết Ukraine vẫn 

chưa nhận được đủ hệ thống chống tên lửa và máy bay từ phương 

Tây. Ngoài ra trưởng đoàn đàm phán Nga nói hôm Chủ nhật rằng 

các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã không đạt đủ tiến triển 

để tiến tới họp lãnh đạo hai bên. 

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Đức Die Welt, phó thủ 

tướng Ba Lan đã cáo buộc Pháp và Đức có quan hệ quá gần gũi 



với Nga. Jaroslaw Kaczynski đặc biệt chỉ trích chính phủ Đức vì 

không chấp nhận cấm nhập khẩu dầu từ Nga và không cung cấp 

đủ vũ khí cho Ukraine. 

Theo người đứng đầu cơ quan điều hành kho chứa khí đốt 

tự nhiên của Latvia, các nước Baltic sẽ không còn nhập khí đốt tự 

nhiên từ Nga. Nước này, cùng với Estonia và Litva, hiện đang dùng 

nguồn dự trữ của chính mình. Trong thông báo, tổng thống Litva 

Gitanas Nausėda đã tweet: “Nếu chúng tôi làm được, phần còn lại 

của châu Âu cũng có thể làm được.” Nga từng đe dọa cắt khí đốt 

trừ khi các quốc gia “không thân thiện” đồng ý trả tiền mua khí đốt 

bằng đồng rúp, thay vì euro hoặc đô la. 

RTE, công ty quản lý lưới điện của Pháp, đã yêu cầu các doanh 

nghiệp và hộ gia đình cắt giảm lượng điện tiêu thụ vào thứ Hai. Thời 

tiết lạnh giá đang làm tăng nhu cầu năng lượng, đúng ngay thời 

điểm nửa số lò phản ứng hạt nhân của đất nước không hoạt động. 

Nhìn rộng hơn, các nước châu Âu đang bị thiệt hại bởi giá năng 

lượng cao – trong khi nỗ lực tìm cách giảm phụ thuộc vào khí đốt 

Nga • Tesla đã giao 310.000 xe điện trong ba tháng đầu năm, nhiều 

hơn bất kỳ quý nào trước đó. CEO Elon Musk tweet rằng quý này 

“đặc biệt khó khăn” vì gián đoạn chuỗi cung ứng và chính sách 

“zero-covid” của Trung Quốc. Tesla có một nhà máy lớn ở Thượng 

Hải, nơi đang bị phong tỏa một phần. 

Con số trong ngày: hai phần ba, là tỷ lệ cắt giảm nhập khẩu 

khí đốt tự nhiên từ Nga được EU cam kết cho tới cuối năm 2022. 

5.- Tiêu Điểm thế giới trong tuần 

Kinh tế Nga dường như đứng vững bất chấp khó khăn 



Nga đang bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, nhưng về tài chính 

nước này vẫn đang hợp tác phần nào với thế giới. Vào thứ Hai, 

chính phủ Nga sẽ đến hạn thanh toán một khoản trái phiếu lớn, với 

phần đông các chủ nợ trông đợi Nga sẽ trả đúng hạn. Hầu hết các 

công ty Nga cũng đang tuân thủ thời hạn trả nợ, ngay cả khi người 

nhận là các nhà đầu tư đáng ghét ở Mỹ hay Liên minh châu Âu. 

Trả nợ trái phiếu là một phần trong bức tranh lớn hơn về một 

nền kinh tế Nga dường như ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Dù sụp 

đổ trong những ngày đầu chiến tranh, đồng rúp bất ngờ tăng giá trở 

lại trong những tuần gần đây, với hệ thống ngân hàng trông có vẻ 

vững chắc. Hiện nền kinh tế thực cũng đang hoạt động tốt một cách 

kỳ lạ. Một chỉ số hàng tuần cho thấy GDP Nga hiện cao hơn 5% so 

với một năm trước. Với nguồn thu liên tục từ xuất khẩu dầu và khí 

đốt, kinh tế Nga vẫn trụ vững. 

Bất ổn ở Sri Lanka vì khủng hoảng kinh tế 

Trong nỗ lực dập tắt biểu tình, tổng thống Sri Lanka Gotabaya 

Rajapaksa vào cuối tuần qua đã tuyên bố lệnh giới nghiêm 36 giờ, 

triển khai quân đội và chặn truy cập mạng xã hội. Công chúng đang 

bày tỏ phẫn nộ với chính sách kinh tế kém cỏi của ông, vốn đưa đất 

nước vào suy thoái tồi tệ nhất nhiều thập niên qua. Khi nhậm chức 

vào năm 2019, ông Rajapaksa, một cựu quân nhân, đã hứa “khung 

cảnh thịnh vượng và huy hoàng,” nhưng rồi mang đến kết quả hoàn 

toàn ngược lại. 

Cắt giảm thuế sau bầu cử đã làm thất thu thuế tới khoảng 2% 

GDP, trong khi lệnh cấm hóa chất nông nghiệp vội vàng khiến mùa 

màng thất bát. Dù Covid-19 làm mất thu nhập từ du lịch, việc đồng 

nội tệ được neo ở một tỉ giá quá cao đã khiến kiều hối chảy vào các 



kênh không chính thức. Dự trữ ngoại hối giảm 70% chỉ trong vòng 

hai năm, trong khi các nhà máy điện bị thiếu nhiên liệu, gây ra tình 

trạng cắt điện luân phiên kể từ tháng 2. Hồi tuần trước, mất điện 

kéo dài lên đến 13 tiếng liên tục, khiến biểu tình càng thêm dữ dội. 

Nhưng không có ai nhận trách nhiệm. Với việc bị các đồng minh 

quan trọng bỏ rơi trong những ngày gần đây, vẫn chưa rõ bước tiếp 

theo của ông Rajapaksa sẽ là gì. 

Sắp công bố báo cáo thứ ba của Ủy ban Liên Chính phủ về 

Biến đổi Khí hậu 

Tranh luận chính trị xoay quanh phần thứ ba (2022) của báo 

cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) kéo dài 

cho đến tối Chủ nhật, khi các chính phủ và nhà khoa học bàn về 

hiện trạng của khoa học khí hậu. 

Hai phần báo cáo trước của IPCC xác nhận khí hậu đang thay 

đổi nhanh hơn – với hậu quả tồi tệ hơn – so với dự báo trước đây. 

Được gọi là báo cáo “giải pháp,” phần thứ ba này sẽ tập trung vào 

cách ổn định nhiệt độ toàn cầu cho tới năm 2100. Gần như chắc 

chắn rằng việc ngăn chặn toàn cầu nóng lên thêm 1,5°C – theo 

Thỏa thuận Paris – không phải là bất khả thi, nhưng vô cùng khó 

khăn. Nó đòi hỏi phải giảm nhanh chóng và đáng kể nhiên liệu hóa 

thạch, khiến các chính phủ đứng trước những lựa chọn khó khăn. 

Các báo cáo của IPCC cần được 195 chính phủ phê duyệt. 

Thảo luận về phần thứ ba, dự kiến kết thúc vào thứ Sáu này, vẫn 

đang tiếp tục diễn ra trong tối Chủ nhật, dấu hiệu cho thấy khoa học 

khí hậu đang thực sự trở thành một chiến trường chính trị. 
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Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần tin cuối cùng 

của bản tin thế giới, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. 

Bài tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 

MUSIC – Bài 1 

2. SỢI NẮNG CHO NGƯỜI PHI CÔNG –Thơ Nguyễn Thị Bạch Mai. 

Nhạc Văn Sơn Trường. TB Hiếu Trang 
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Kính chào Quý Vị, 

Chúng tôi là Hoàng Đức Long, 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.. 

6.- Hàng không Nga, từ “mạnh khỏe” chuyển sang… 

“từ trần” 

Khi nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng 

phạt dồn dập của phương Tây vì cuộc xâm lược Ukraine, ngành 

hàng không thiết yếu của nước này cũng bất ngờ… đột tử. 

Về cơ bản, các hãng hàng không Nga đã bị hầu hết các quốc 

gia trên thế giới cắt đứt quan hệ. Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ. Quan 

trọng hơn, những chiếc máy bay nội địa Nga sẽ sớm trở thành 

“quan tài bay” do mất an toàn. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên 

hiệp châu Âu (EU) đồng nghĩa với chuyện hai nhà sản xuất máy 

bay lớn nhất thế giới Boeing và Airbus không thể cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc hỗ trợ bảo trì cho các hãng hàng không Nga. Điều 

này cũng đúng với các công ty sản xuất động cơ phản lực. 

Các hãng hàng không Nga sẽ rất khó khăn, thậm chí phải 

ngưng hoạt động do cạn kiệt các bộ phận thay thế cần thiết trong 

vài tuần nữa. Chọn lựa nguy hiểm khác là vẫn tiếp tục bay, bỏ qua 

khuyến nghị thay thế thiết bị định kỳ để bay an toàn. Charles 

Lichfield, Phó giám đốc Trung tâm GeoEconomics tại Hội đồng Đại 

Tây Dương (Atlantic Council), một tổ chức tư vấn quốc tế nhận xét: 

“Theo tôi, trong danh sách ưu tiên của chính phủ Nga hiện nay 

không có chỗ cho sự an toàn và độ tin cậy của người tiêu dùng!”. 



 

Hàng không Nga mất dấu trên bầu trời 

Một tin xấu khác là hãng hàng không lớn Aeroflot của Nga đã 

bị loại khỏi Sabre, công ty cung cấp hệ thống máy tính cho phép 

các hãng hàng không dễ dàng nhận đặt vé. Các công ty cho thuê 

máy bay, chủ nhân của khoảng 80% trong gần 900 máy bay thương 

mại đang hoạt động tại Nga, đã được lệnh lấy lại các máy bay cho 

Nga thuê vào cuối Tháng Ba. Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng 

không Cirium, tổng giá trị khai báo của những chiếc máy bay thuê 

này khoảng $13.3 tỷ, dù giá trị thị trường hiện nay không nhiều như 

thế. 

Richard Aboulafia, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn 

AeroDynamic Advisory, dự báo: “Trong vòng một năm nữa, ngành 

hàng không Nga sẽ gần như… xóa sổ với rất ít máy bay còn hoạt 

động”. Các hãng hàng không quan trọng đối với kinh tế Nga nên bất 

cứ vấn đề gì xảy ra cũng gây hiệu ứng xấu lên nền kinh tế. Nga là 

quốc gia lớn nhất thế giới tính theo diện tích đất liền, gấp đôi diện 

tích lục địa Mỹ. 

Chính vì vậy, Nga cần có một ngành công nghiệp hàng không 

ổn định để giữ cho nền kinh tế hoạt động suôn sẻ. Người Nga không 

bay nhiều như người Mỹ. Họ không bay tới Siberia để nghỉ dưỡng, 

trừ các tài phiệt. Nhưng hàng không là một mắt xích quan trọng đối 

với các doanh nghiệp, không chỉ các chuyến bay quốc tế, mà còn 

phục vụ nội địa cho kỹ nghệ năng lượng, vận chuyển kỹ sư, công 

nhân và thiết bị khác đến và đi từ các mỏ dầu xa xôi. Hàng không 

là xương sống của nền kinh tế và thuộc số ngành ít ngành căn bản 

để Nga duy trì vị thế. 



Các hoạt động nội địa của các hãng hàng không Nga chỉ bằng 

một phần nhỏ quy mô hoạt động nội địa của ngành hàng không Mỹ 

(khoảng 7% số chuyến bay trong năm ngoái, theo dữ liệu của 

Circium). Nhưng không giống Mỹ, hàng không Nga đã phục hồi 

hoàn toàn sau đại dịch và số chuyến bay nội địa tăng 8% trong năm 

2021 so với năm 2019, trong khi bay nội địa Mỹ còn thua năm 2019 

đến 22%. Với vô số lệnh trừng phạt đánh vào nhiều lĩnh vực, chắc 

chắn kinh tế Nga sẽ không thể duy trì được mức tăng trưởng của 

năm ngoái, thậm chí nhiều năm sau đó. 

Kinh tế Nga – tan nát “lục phủ ngũ tạng”! 

Không còn các bộ phận thiết yếu và máy bay bị thu hồi đồng 

nghĩa với khả năng phục hồi của Nga trong tương lai sẽ bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Mới đây, Nga dọa sẽ tịch thu máy bay đang 

thuê! Một số công ty cho Nga thuê máy bay là của Trung Quốc, và 

Trung Quốc vẫn chưa áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào. 

Tuy nhiên, có thể các công ty cho thuê của Trung Quốc cũng 

cảm thấy phải lấy lại các máy bay phản lực Boeing và Airbus mà họ 

đã cho các hãng hàng không Nga thuê. Lý do là họ không muốn 

mạo hiểm với bất kỳ rắc rối nào khi phải mua thêm máy bay từ 

Airbus hoặc Boeing trong tương lai. Đây là các máy bay phản lực 

của phương Tây, và người ta không biết chắc cách công ty Trung 

Quốc ứng phó với các lệnh trừng phạt. Quan trọng hơn là những 

chiếc máy bay phản lực Boeing và Airbus cho Nga thuê sẽ không 

còn được hỗ trợ các bộ phận và bảo trì do lệnh trừng phạt. 

Một bài đăng trên thông tấn xã Nga TASS dẫn lời Valery 

Kudinov, người đứng đầu bộ phận kiểm soát máy bay tại Cơ quan 

Vận tải Hàng không Liên bang Nga, cho biết Trung Quốc sẽ không 

vận chuyển đến Nga các bộ phận thay thế của những chiếc máy 



bay cho Nga thuê. Trong khi đó, để chống lại việc thu hồi máy bay 

cho thuê, Nga đã công bố kế hoạch ban hành một luật mới nhằm 

ngăn chặn những máy bay này rời khỏi nước. Nhưng làm vậy sẽ 

không còn ai dám cho Nga thuê máy bay trong tương lai sau khi 

lệnh trừng phạt kết thúc. 

Các hãng hàng không Nga sẽ không còn làm ăn được với các 

công ty cho thuê máy bay nữa! – nhận xét của Betsy Snyder, nhà 

phân tích tín dụng thuộc Standard & Poor’s. Ngành sản xuất toàn 

cầu sẽ dễ dàng sống mà không có Nga, vì Nga chỉ chiếm khoảng 

1% tổng doanh số bán máy bay thương mại. Còn Nga sẽ khó sống 

nếu không có máy bay thuê hoặc bộ phận thay thế của Mỹ và EU. 

Những nỗ lực chế tạo máy bay phản lực thương mại của Nga 

đã cho ra những chiếc máy bay có độ an toàn đáng ngờ và không 

tìm được người mua trên thị trường quốc tế giống như Boeing và 

Airbus. Liệu một đất nước rộng lớn như Nga có thể sống mà không 

cần một ngành hàng không hiện đại? Câu trả lời là không! 

Không chỉ bị cấm cửa đến châu Âu, hàng không Nga còn 

bị thu hồi máy bay! 

Aeroflot 

Chính phủ Nga nắm khoảng 57% vốn sở hữu Aeroflot. Sau Thế 

chiến thứ hai, Aeroflot chủ yếu hoạt động giữa Moscow và thủ đô 

các quốc gia thuộc Liên Xô. Nó dần dần mở rộng mạng lưới kết nối 

các thành phố trong khu vực trên khắp Liên Xô. Năm 1968, Aeroflot 

bắt đầu thực hiện chuyến bay thường xuyên từ Moscow đến New 

York qua Montreal, sử dụng máy bay phản lực thân hẹp thời Liên 

Xô, Ilyushin Il-62. Sau khi Liên Xô sụp đổ, hãng hàng không được 

chia thành các công ty nhỏ, trong đó một công ty chuyên khai thác 

quốc tế vẫn giữ tên Aeroflot và niêm yết cổ phiếu vào năm 1994. 



Đầu những năm 2000, Aeroflot bắt đầu lột xác cải tổ, thay đổi 

từ đồng phục đến menu. Năm 2018, Aeroflot được công ty xếp hạng 

hàng không Skytrax đánh giá 4 sao, sánh ngang Air France và 

British Airways; nhiều hơn một sao so với cả Delta và American 

Airlines Group Inc. Aeroflot cũng đã giành được giải thưởng cho 

hoạt động đúng giờ và cho chiến lược xây dựng thương hiệu. Hãng 

hàng không này dự kiến tổ chức chương trình rầm rộ kỷ niệm 100 

năm ngày thành lập vào năm sau (2023). 
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Phần văn nghệ tiếp tục 

MUSIC – Bài 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3. Y TẾ THƯỜNG THỨC : 

4. BẾP NHÀ VIỆT NAM : 

5. Truyện đọc: HÀ NỘI,  THÀNH PHỐ TRONG HỒI TƯỞNG –  Bài 

viết Lê Thị Nhị. Người đọc Thủy-Tiên  

6. HÁI TRỘM HOA RỪNG – Tác giả: Hoàng Tâm – Trình bày: Phan 

Hà 
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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. 

 


