
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, 

Bản Tin Cộng Đồng, 9/4/2022 

 

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, 09 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. Chiến tranh Ukraina : Mỹ trừng phạt hai ngân hàng lớn của 

Nga và hai người con của tổng thống Putin. 

2. Những ai cần tiêm mũi vaccine thứ 4?. 

3. Walmart trả lương tài xế xe tải 110.000 USD một năm. 

4. Trung cộng cảnh báo về biện pháp mạnh mẽ nếu bà Pelosi 

thăm Đài Loan. 

Tin Thế Giới 

5. Taliban lại đàn áp phụ nữ. 

6. Kiev đề nghị NATO sớm cung cấp mọi vũ khí để chống quân 

Nga. 

7. LHQ đình chỉ Nga khỏi hội đồng nhân quyền do những ‘vi 

phạm’ tại Ukraine. 

8. Ukraine: Ga xe lửa Kramatorsk bị oanh kích, Ukraine tố Nga 

giết thường dân.. 

9. Chiến tranh Ukraina : Liên Âu cấm vận than đá của Nga. 

10. Nữ Quân Nhân Ukraine cáo buộc bị quân Nga tra tấn, cạo 

đầu. 

11. Hạ Viện Quốc Hội California Thông Qua Dự Luật Của Dân 

Biểu Janet Nguyễn, Tuyên Bố Tháng Tư Năm 2022 là Tháng 

Tư Đen 
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• Một số thông báo thêm từ anh HL (nếu có) 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn đến với bản tin 

Hoa Kỳ 

1.- Chiến tranh Ukraina : Mỹ trừng phạt hai ngân 

hàng lớn của Nga và hai người con của tổng thống 

Putin 

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua 06/04/2022 đã quyết định 

ban hành những lệnh trừng phạt mới nhắm vào hai ngân hàng lớn 

của Nga và ông cũng cho biết, hai người con gái của tổng thống 

Vladimir Putin là Katerina Tikhonova và Maria Vorontsova cũng sẽ 

bị trừng phạt. Tài sản của họ ở Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng và họ bị 

tước quyền truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ cho đến khi có 

thông báo mới. 

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình: 

Trước khi xẩy ra cuộc xâm lăng, các viên chức Hoa Kỳ đã cho 

biết họ sẽ áp dụng trực tiếp những biện pháp trừng phạt mạnh 

nhất. Tòa Bạch Ốc cũng nhấn mạnh rằng chưa có một nước nào 

trong lịch sử bị Hoa Kỳ trừng phạt mạnh mẽ như thế. Nhưng rõ 

ràng là Washington vẫn có thể mạnh tay hơn, khốc liệt hơn, thông 

cáo báo chí của phủ tổng thống cho biết. 

Cụ thể, những tài sản liên quan đến Hoa Kỳ của tổ chức tài 

chính lớn nhất của Nga và của ngân hàng tư nhân lớn nhất nước 

sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, điều này có nghĩa là biện pháp này 

chưa được áp dụng. Tất cả các khoản đầu tư mới của Mỹ vào Nga 



cũng bị cấm, nhằm cô lập Nga với nền kinh tế toàn cầu. Phải nói 

rằng hơn 600 công ty đa quốc gia đã quyết định rời khỏi Nga. 

Ngoài ra còn có các biện pháp trừng phạt cá nhân. Những 

trừng phạt này nhắm vào thủ tướng Nga Mikhail Michoustin và cựu 

tổng thống Dmitry Medvedev. Vladimir Putin và ngoại trưởng trung 

thành của mình, ông Sergei Lavrov đã bị trừng phạt từ trước. 

Những trừng phạt này được mở rộng để nhắm vào cả gia đình của 

họ và đặc biệt là hai người con gái của chủ nhân điện Kremlin. Ở 

Hoa Kỳ, họ bị nghi ngờ đứng tên, thay cho cha, người mà giá trị 

tài sản vẫn rất khó xác định và truy tìm vết tích. 

2.- Những ai cần tiêm mũi vaccine thứ 4? 

Mới đây, Hoa Kỳ đã cho phép tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19, tức 

mũi tăng cường thứ hai. Những đối tượng được phép tiêm mũi 4 

là người trên 50 tuổi, người mắc một số bệnh suy giảm miễn 

dịch từ 12 tuổi trở lên. 

Mũi 4 đặc biệt quan trọng với những người trên 65 tuổi và 

người trên 50 tuổi có các bệnh tiềm ẩn làm tăng nguy cơ trở nặng 

khi nhiễm Covid-19, tạp chí khoa học Livescience dẫn lời tiến sĩ 

Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.  

CDC Mỹ khuyến cáo những người trên 50 tuổi, mắc bệnh suy 

giảm miễn dịch từ 12 tuổi trở lên cần được tiêm mũi 4 vắc xin 

Covid-19 

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), 

bất kỳ ai từ 50 trở lên đều có thể được tiêm mũi tăng cường thứ 

hai. Đó là các loại vaccine mRNA như Pfizer-BioNTech hoặc 

https://thanhnien.vn/covid-19/
https://thanhnien.vn/nguoi-dan-ong-nhiem-covid-19-hon-7-thang-duoc-chua-khoi-bang-cach-tiem-vac-xin-post1441514.html
https://thanhnien.vn/nguoi-dan-ong-nhiem-covid-19-hon-7-thang-duoc-chua-khoi-bang-cach-tiem-vac-xin-post1441514.html
https://thanhnien.vn/phat-hien-mot-nguoi-nhiem-covid-19-nhe-van-duong-tinh-suot-221-ngay-post1445381.html


Moderna. Ngoài ra, mũi tăng cường thứ hai phải tiêm cách mũi 

tăng cường thứ nhất ít nhất 4 tháng. 

Những người trên 12 tuổi (đối với vaccine Pfizer-BioNTech) 

hoặc trên 18 tuổi (đối với vaccine Moderna) cũng có thể tiêm mũi 

tăng cường thứ hai nếu mắc các căn bệnh làm suy yếu phản ứng 

miễn dịch. Đó là những người từng ghép tạng, sử dụng thuốc ức 

chế miễn dịch hoặc bị các căn bệnh làm suy giảm hệ miễn dịch, 

theo FDA. 

Một nghiên cứu mới đây ở Israel đã cho thấy hiệu quả phòng 

bệnh của mũi tăng cường thứ hai. Nghiên cứu thực hiện trên 

560.000 người tuổi từ 60 trở lên. Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong 

của người tiêm 2 mũi tăng cường thấp hơn 78% so với người chỉ 

tiêm 1 mũi tăng cường. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện vẫn chưa 

biết khả năng bảo vệ của mũi tăng cường thứ hai sẽ kéo dài bao 

lâu. 

Có một số nhà khoa học lo ngại việc tiêm mũi tăng cường thứ 

hai có thể khiến khả năng chống chọi lại các biến thế SARS-CoV-

2 trong tương lai của hệ miễn dịch bị suy yếu. Thế nhưng, hiện vẫn 

chưa có bằng chứng khoa học nào chứng mình điều này. 

3.- Walmart trả lương tài xế xe tải 110.000 USD một 

năm 

Công ty bán lẻ lớn nhất nước Mỹ sẽ tăng lương cho các tài xế 

xe vận tải lên 110.000 USD (2,5 tỷ đồng) một năm trước tình trạng 

thiếu hụt nhân lực trầm trọng. 

Walmart vừa thông báo tăng lương cho tài xế và khởi động 

chương trình đào tạo cho các nhân viên làm việc trong các trung 

https://thanhnien.vn/uong-bot-san-day-co-giup-thai-doc-to-do-covid-19-post1446501.html
https://thanhnien.vn/uong-bot-san-day-co-giup-thai-doc-to-do-covid-19-post1446501.html
https://thanhnien.vn/lam-sao-de-song-khoe-khi-co-he-mien-dich-yeu-post1394089.html


tâm phân phối và tiếp nhận đơn hàng của họ trở thành tài xế xe 

vận tải. 

Theo phát ngôn viên Anne Hatfield, việc tăng lương cho 

12.000 tài xế xe tải khiến mức thu nhập khởi điểm của người mới 

vào nghề được nâng lên khoảng 95.000-110.000 USD một năm 

(tương đương khoảng 2,2-2,5 tỷ đồng). Thời gian trước, 87.500 

USD là mức trung bình mà các tài xế xe vận tải mới làm việc cho 

Walmart có thể kiếm được trong năm đầu tiên. 

Với chương trình đào tạo cho nhân viên thuộc các bộ phận 

khác trở thành tài xế xe vận tải, Walmart thiết kế khóa học kéo dài 

12 tuần được giảng dạy bởi các "tài xế đã thành danh" của công 

ty. Sau khóa học, các nhân viên này sẽ được công ty cấp chứng 

nhận. 

Hiệp hội Vận tải đường bộ Mỹ (ATA) ước tính rằng, nước này 

đang thiếu khoảng 80.000 ngưới lái xe vận tải. Riêng Walmart cho 

biết, họ đang có một năm kỷ lục về tuyển dụng tài xế xe tải với hơn 

4.500 người được thuê và công ty cũng có kế hoạch "tiếp tục tuyển 

dụng một cách mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng". 

Với thực trạng xe tải vận chuyển 72% hàng hóa của Mỹ, 

việc thiếu tài xế gây ra sự gián đoạn đáng kể. Robert Costello - 

nhà kinh tế trưởng của ATA cho biết: "Không có một giải pháp đơn 

giản nào để giải quyết vấn đề phức tạp này. Chúng ta cần thu hút 

nhiều lao động hơn vào ngành". 

Tuy nhiên, một số chuyên gia phản bác rằng, tình trạng quá ít 

tài xế là không có thật. Cũng theo số liệu của ATA, hơn 10 triệu 

người Mỹ đã có bằng lái xe thương mại vào năm 2019. Con số trên 

gần gấp ba lần con số 3,7 triệu xe tải yêu cầu tài xế có chứng chỉ 

đó. 

https://vnexpress.net/kinh-doanh/thieu-tai-xe-my-muon-cho-nguoi-tu-18-tuoi-lai-xe-tai-4419435.html


Steve Viscelli - chuyên gia lao động tại Đại học Pennsylvania, 

trước đây từng làm tài xế xe tải, khẳng định: "Không thiếu tài xế xe 

tải. Vấn đề chỉ là công việc này quá tồi tệ". 

Theo ông, trước năm 1980, lái xe tải là một mục tiêu nghề 

nghiệp béo bở. Giai đoạn ấy, Liên đoàn lao động Teamsters luôn 

cố gắng đứng ra bảo đảm các điều kiện làm việc thuận lợi cho 

cánh tài xế. Tuy nhiên, chính quyền Cựu tổng thống Jimmy Carter 

đã bãi bỏ quy định ngành này với danh nghĩa thúc đẩy cạnh tranh, 

dọn đường cho làn sóng các công ty vận tải đường bộ mới giảm 

lương và tăng áp lực đối với các tài xế xe vận tải. 

Kết quả là các đại siêu thị phát triển mạnh, họ khai thác giá 

vận chuyển ngày càng rẻ và thương mại quốc tế để tích trữ các 

cửa hàng khổng lồ với vô số sản phẩm. Ông Viscelli khẳng định, 

lái xe vận tải đã bị hạ cấp từ một nghề trung lưu xuống một nghề 

"tốt nhất nên tránh". 

Ngoài lương thấp, tài xế xe vận tải hiện đối mặt với nhiều vấn 

đề như nguy hiểm chực chờ trên các cung đường dài, thời gian 

vận chuyển một chuyến hàng kéo dài quá mức, sử dụng nhiều đồ 

uống kích thích để giữ cơ thể tỉnh táo, ít thời gian nghỉ ngơi... 

Ngoài ra, các lái xe còn phải chịu sống cảnh cô đơn, một thân 

một mình tự lo mọi vấn đề từ sức khỏe bản thân đến điều kiện kỹ 

thuật của xe tải trên những chặn dài, nghiêm trọng hơn cả là phải 

xa người thân và các mối liên hệ tình cảm. 

4.- Trung cộng cảnh báo về biện pháp mạnh mẽ nếu 

bà Pelosi thăm Đài Loan 

 



Trung cộng hôm thứ Năm (7/4) cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện 

các biện pháp mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới 

thăm Đài Loan. Bắc Kinh nói một chuyến thăm như vậy sẽ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến mối lên liên hệ Trung – Mỹ. Trung cộng 

đưa ra tuyên bố như vậy sau khi truyền thông đưa tin bà Pelosi sẽ 

thăm Đài Loan vào Chủ Nhật (10/4). 

Fuji News Network (FNN) hôm thứ Năm (7/4) dẫn các nguồn 

tin riêng, tuyên bố rằng bà Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn Mỹ tới 

thăm Nhật Bản vào thứ Sáu (8/4) và sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản 

Fumio Kishida vào Chủ Nhật (10/4) để thảo luận về điều phối phản 

ứng với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine. Theo 

FNN, bà Pelosi sau đó sẽ di chuyển tới Đài Loan, vì bà quan ngại 

về việc Trung cộng có thể dùng vũ lực “thay đổi nguyên trạng” Đài 

Loan trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. 

Bà Pelosi được cho là ban đầu đã có kế hoạch thăm Đại Hàn 

sau Nhật Bản, nhưng chuyến thăm Seoul đã bị hủy để ưu tiên Đài 

Bắc. 

Cũng trong ngày 7/4, tờ UDN đưa tin rằng phái đoàn của bà 

Pelosi đã lên lịch đến Đài Loan vào Chủ Nhật (10/4). 

Theo Taiwain News, bà Pelosi và các thành viên khác trong 

đoàn đang kín tiếng về chuyến công du châu Á lần này và họ chưa 

đưa ra thông báo công khai về chuyến thăm Đài Loan. Tháp tùng 

bà Pelosi lần này khả năng có ông Gregory W. Meeks, Chủ tịch Ủy 

ban Đối Ngoại Hạ viện Mỹ. 

Ông Gregory W. Meeks năm ngoái đã bày tỏ mong muốn tới 

thăm Đài Loan. Hồi tháng 12/2021, ông đã loan báo kế hoạch dẫn 

đầu một phái đoàn lưỡng đảng của Hạ viện Mỹ tới thăm Đài Loan 

vào tháng 1/2022, kết hợp trong một chuyến công du châu Á, tuy 



nhiên chuyến thăm này đã bị hủy vì đại dịch COVID-19 và các vấn 

đề liên quan đến lịch trình làm việc. 

Theo Reuters, văn phòng của bà Pelosi chưa trả lời câu hỏi 

liên quan đến chuyến thăm Đài Loan. Theo thông lệ  các phái đoàn 

Mỹ trong những năm gần đây đã tránh loan báo công khai các 

chuyến thăm Đài Loan cho đến ngày họ đặt chân tới quốc đảo dân 

chủ, điều đó nhằm mục đích làm giảm thiểu sự phản đối ngoại giao 

và cản trở từ Bắc Kinh. 

Chính phủ Đài Loan cũng chưa lên tiếng xác nhận về chuyến 

thăm sắp tới của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi. 

 

[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. ĐẤT VIỆT TIẾNG VỌNG NGÀN ĐỜI – Tác giả: Lê Quang – 

Trình bày: Thủy Tiên  
  

[Breaking News Sound]  

  



   

Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm đến với bản tin Thế 

Giới.  

5.- Taliban lại đàn áp phụ nữ 

Taliban đang dần dần trở về mô hình cai trị trước đây trong 

giai đoạn nắm quyền 1996 đến 2001. Luật của họ khi ấy quy định 

người phạm tội ngoại tình bị ném đá đến chết trong khi phụ nữ 

không che kín toàn thân sẽ bị đánh đập. Song hai thập niên qua 

Afghanistan đã thay đổi nhiều. Giờ đây nhiều phụ nữ có bằng cấp, 

với gần 30% công chức là nữ tại thời điểm trước khi Taliban nắm 

chính quyền vào tháng 8 năm ngoái. 

Tháng trước, Taliban đã đảo ngược quyết định cho phép nữ 

giới học trung học, đúng vào ngày đầu tiên trở lại trường. Ngoài ra 

phụ nữ còn bị cấm đi đường dài mà không có nam giới đi kèm, bên 

cạnh một loạt những quy định cấm đoán khác. 

Việc các chính sách được công bố một cách vô trật tự cho 

thấy có sự chia rẽ giữa phe cứng rắn và phe thực dụng trong 

Taliban. Hy vọng duy nhất của phụ nữ Afghanistan là các lệnh cấm 

hà khắc sẽ được bãi bỏ nhanh như cách chúng được công bố. 

6.- Kiev đề nghị NATO sớm cung cấp mọi vũ khí để 

chống quân Nga 

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kouleba hôm nay 07/04/2022 

đề nghị các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO 

nhanh chóng cung cấp cho Kiev tất cả những vũ khí mà Ukraina 

cần để chống quân Nga. 



Đến trụ sở của NATO tại Bruxelles tham dự cuộc họp với 

ngoại trưởng các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương 

về việc cung ứng vũ khí cho Kiev, ngoại trưởng Ukraina Dmytro 

Kouleba hôm nay 07/04 đề nghị các nước hãy gạt hết những e 

ngại để cấp vũ khí cho Ukraina đối phó với quân đội Nga, đặc biệt 

là « phi cơ, xe bọc thép và hệ thống phòng không ». 

Ông Kouleba nhấn mạnh : « Vũ khí càng được chuyển cho 

chúng tôi nhanh chóng thì càng cứu được nhiều sinh mạng và 

tránh được sự tàn phá ». Ngoại trưởng Kouleba khẳng định 

Ukraina « biết chiến đấu, biết cách chiến thắng » nhưng nếu 

Ukraina không được cấp « lâu dài và đầy đủ » những loại vũ khí 

họ cần thì « chiến thắng này sẽ kéo theo rất nhiều hy sinh ». 

Về phía NATO, theo AFP, tổng thư ký Jens Stoltenberg, khẳng 

định « Ukraina có quyền tự vệ. Chúng tôi sẽ lắng nghe kiến nghị 

về những nhu cầu mà ngoại trưởng Dmytro Kouleba sẽ đưa ra và 

chúng tôi sẽ thảo luận để có câu trả lời ». 

Trong khi đó, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, nhấn 

mạnh, các nước cần « phối hợp với nhau, hành động cùng nhau 

chứ không hành động đơn lẻ », và đề nghị một cuộc họp không 

chính thức của các ngoại trưởng khối NATO tại Berlin vào tháng 

05/2022. 

Cũng tại trụ sở NATO, trước cuộc họp của các ngoại trưởng 

Liên Minh Bắc Đại Tây Dương hôm nay 07/04, còn có cuộc họp 

của ngoại trưởng các nước G7 với mục đích « duy trì được sức ép 

đối với Nga ». 

Nhật báo Anh The Times ngày 06/04/2022 cho biết bộ Quốc 

Phòng Anh tính đến việc chuyển cho Ukraina các xe bọc thép tuần 

tra Mastiff hoặc Jackal. Xe bọc thép và các đội quân của Anh có 



thể được chuyển đến một nước láng giềng của Ukraina để huấn 

luyện cho binh sĩ Ukraina. Trong những ngày tới, Anh Quốc sẽ 

thông báo về các biện pháp hỗ trợ khác cho Ukraina, đặc biệt về 

tên hỏa tiễn chống xe tăng và hỏa tiễn phòng không. 

Kiev kêu gọi dân cư rời khỏi miền đông Ukraina «ngay lập 

tức» 

7.- LHQ đình chỉ Nga khỏi hội đồng nhân quyền do 

những ‘vi phạm’ tại Ukraine 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày thứ Năm đã đình chỉ Nga 

khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ vì các báo cáo về "những vi phạm 

và xâm hại nhân quyền trầm trọng và có hệ thống" gây ra bởi quân 

đội Nga xâm lăng ở Ukraine. 

Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu được 93 nước biểu quyết ủng hộ, 

trong khi 24 nước chống và 58 nước bỏ phiếu trắng.  

Việt Nam là một trong những nước bỏ phiếu chống. 

Các trường hợp bị đình chỉ là rất hiếm, theo Reuters. Libya bị 

đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực nhắm vào những người biểu tình 

gây ra bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo khi đó là 

Muammar Gaddafi. 

Đây là nghị quyết thứ ba được Đại hội đồng 193 thành viên 

thông qua kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine vào 

ngày 24 tháng 2. Hai nghị quyết trước đó của Đại hội đồng lên án 

Nga đã được thông qua với 141 và 140 phiếu ủng hộ. 

Nghị quyết được thông qua ngày thứ Năm bày tỏ "lo ngại 

nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng nhân quyền và nhân đạo đang 



diễn ra ở Ukraine," đặc biệt là trước các báo cáo về những vụ Nga 

vi phạm nhân quyền. 

Nga nói họ đang thực hiện một "chiến dịch quân sự đặc biệt" 

nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và phủ nhận 

việc tấn công thường dân. Ukraine và các đồng minh nói rằng 

Moscow xâm lược mà không có sự khiêu khích. Nga trước đó đã 

cảnh báo các nước rằng biểu quyết ủng hộ hoặc bỏ phiếu trắng sẽ 

được coi là một "cử chỉ không thân thiện" với những hậu quả cho 

các liên lạc  song phương. Nga đang phục vụ năm thứ hai của 

nhiệm kì ba năm trong hội đồng có trụ sở tại Geneva, vốn không 

thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, 

các quyết định của hội đồng gửi đi thông điệp chính trị quan trọng, 

và hội đồng có thể cho phép tiến hành các cuộc điều tra. 

8.- Ukraine: Ga xe lửa Kramatorsk bị oanh kích, 

Ukraine tố Nga giết thường dân. 

Theo thị trưởng địa phương, 50 người chết, trong đó có 5 trẻ 

em, khi hỏa tiễn hôm 8/4 tấn công nhà ga Kramatorsk, miền đông 

Ukraine. 

Ukraine tố cáo Nga đã nhắm mục tiêu vào dân thường, nhưng 

Nga đã phủ nhận vụ tấn công. 

Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cáo buộc rằng một hỏa 

tiễn Tochka-U được trang bị đạn chùm đã được xử dụng. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết không có binh sĩ 

nào tại nhà ga và cáo buộc Nga nhắm vào dân thường. 

Trong nhiều ngày, các đoàn tàu đông đúc đã rời khỏi phía 

đông Ukraine, sau khi các nhà lãnh đạo khu vực kêu gọi người dân 

chạy trốn khỏi lực lượng xâm lược Nga. 



Ukraine tố cáo Nga 

Người đứng đầu công ty đường sắt của Ukraine nói một trong 

hai cuộc không kích do Nga thực hiện hôm thứ Sáu đã nhắm vào 

khu vực tiếp giáp với nhà ga Kramatorsk. 

Trong một bài phát biểu trước quốc hội Phần Lan vào thứ Sáu, 

Tổng thống Ukraine Zelensky nói: "Quân đội Nga đã tấn công nhà 

ga xe lửa," nói thêm "có nhân chứng, có video, có tàn tích của hỏa 

tiễn và người chết." 

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này không sử dụng loại 

hỏa tiễn Tochka-U đã bắn, ngược lại quân đội Ukraine thì có. 

Nhưng bản tin của BBC News tiếng Anh ngày 8/4 nói: "Tuy nhiên, 

các nhà phân tích chỉ ra những hình ảnh và video trên mạng xã hội 

cho thấy quân đội Nga xử dụng Tochka-U. Thống đốc Donetsk cáo 

buộc quân đội Nga xử dụng Tochka-U để kích nổ bom, đạn chùm 

trong cuộc tấn công vào Kramatorsk." 

Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm thứ Sáu cho biết bà "kinh 

hoàng" trước vụ tấn công bằng tên lửa. "Việc nhắm mục tiêu vào 

dân thường là một tội ác chiến tranh, bà Truss nói trên tài khoản 

Twitter chính thức của mình. 

9.- Chiến tranh Ukraina : Liên Âu cấm vận than đá 

của Nga 

Sau gần một tuần đàm phán, hôm qua, 07/04/2022, Liên Hiệp 

Châu Âu (EU) đã đồng ý về đợt trừng phạt thứ năm đối với Nga : 

Lần đầu tiên, trừng phạt lĩnh vực năng lượng của Nga bằng việc 

cấm vận than đá của nước này. Các biện pháp trừng phạt này phù 

hợp với những đề xuất của Ủy Ban Châu Âu. 

Từ Bruxelles, thông tín viên Jean-Jacques Héry tường trình: 



27 quốc gia thành viên đã thống nhất chỉ cấm vận đối với than 

đá của Nga, chứ không với dầu lửa và khí đốt. Than đá của Nga 

chiếm 45% nhập cảng của Liên Âu. Như vậy theo Ủy Ban Châu 

Âu, mỗi năm Nga sẽ mất khoản tiền 4 tỷ euro. Lệnh cấm vận này 

sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 8 khi Liên Âu có thể hủy hợp đồng 

một cách hợp pháp. 

Ngoài lĩnh vực năng lượng, gói trừng phạt này còn nhắm vào 

lĩnh vực vận tải. Các tàu thuyền của Nga từ nay bị cấm cập các 

cảng của Liên Âu. Các phương tiện vận tải đường bộ của Nga và 

Belarus cũng sẽ không được phép hoạt động ở châu Âu. 

Để làm suy yếu thêm ngành công nghiệp Nga, Liên Âu cũng sẽ 

không xuất cảng hàng hóa công nghệ cao sang Nga, ví dụ như 

chất bán dẫn, và các xuất khẩu này trị giá 10 tỷ euro. 

Đồng thời, thêm một số ngân hàng Nga bị phong tỏa tài sản. 

Và cuối cùng, đã có hơn 200 người Nga bị cho vào danh sách đen 

của Liên Âu, bao gồm các nhà tài phiệt và hai người con gái của 

Vladimir Putin. 
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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  

10.- Nữ Quân Nhân Ukraine cáo buộc bị quân Nga 

tra tấn, cạo đầu 

Bà Lyudmyla Denisova, thanh tra nhân quyền Ukraine, cho 

biết 15 nữ quân nhân Ukraine, được thả trong đợt trao đổi tù binh 

giữa hai bên, đã cáo buộc họ bị lính Nga tra tấn, cạo đầu trong thời 

gian bị giam giữ. 

Ngày 6/4, bà Denisova đã viết trên kênh truyền thông xã hội 

rằng Nga đã thả 86 quan nhân bị giam cầm, 15 nữ quân nhân  

trong số đó tiết lộ trong thời gian bị đưa đến trại giam Bryansk của 

Nga, khi đi qua Belarus, họ bị quân Nga tra tấn và cạo đầu. 

Bà Denisova nói rằng trong thời gian bị giam giữ, các nữ binh 

sĩ bị bắt phải cởi quần áo trước mặt người đàn ông và phải cúi 

người xuống để họ cạo trọc đầu, thậm chí còn bị yêu cầu quay 

những bộ phim tuyên truyền cho Nga. Quân đội Nga cũng tra tấn 

nhục hình để lấy cung, mục đích là muốn đánh đổ tinh thần của 

họ. 

Bà Denisova nói rằng hành vi ngược đãi tù nhân chiến tranh 

này đã vi phạm Điều 13 của “Công ước Geneva”, tức là “bất cứ khi 

nào cũng phải đối xử nhân đạo với tù binh.” 

Bà kêu gọi Ủy ban Nhân quyền phụ trách điều tra cuộc chiến 

Nga xâm lược Ukraine của Liên Hợp Quốc và phái đoàn Chuyên 

gia của “Tổ chức Hợp tác và An toàn Châu Âu” (OSCE) điều tra 

các vi phạm nhân quyền đối với những tù binh này. 



Sau khi cuộc đàm phán Nga – Ukraine kết thúc vào tuần trước, 

hai bên đã trao đổi 86 tù binh. Đây là lần trao đổi tù binh có quy mô 

lớn nhất kể từ khi cuộc chiến diễn ra. Trong khi bị bắt làm tù binh, 

binh sĩ Ukraine đã bị lính Nga ngược đãi và làm nhục cả về thân 

thể và tinh thần. 

Khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, Gleb, một tù 

binh được thả, nói rằng răng cửa của mình đã bị lính Nga đánh vỡ 

vụn, “họ dùng báng súng đánh  vào mặt và đá tôi.” 

Dmitry, một tù binh khác cũng nói: “Hàng ngày họ sẽ đánh 

chúng tôi khoảng 5-6 lần mà không có lý do gì, họ đưa chúng tôi 

đến hành lang là đánh đập tàn nhẫn.” 

 

  



  

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.- Hạ Viện Quốc Hội California Thông Qua Dự 

Luật Của Dân Biểu Janet Nguyễn, Tuyên Bố Tháng 

Tư Năm 2022 là Tháng Tư Đen 

Sacramento, CA - Dân Biểu Janet Nguyễn vui mừng thông 

báo Dự Luật 113 (ACR 113) của bà đã được Hạ Viện Quốc Hội 

Tiểu Bang tuyệt đối thông qua ngày hôm qua. ACR 113 tuyên bố 

Tháng Tư là Tháng Tư Đen và tưởng niệm 47 năm Ngày Sài Gòn 

thất thủ cũng như công nhận những Cựu Quân Nhân đã hy sinh 

trong chiến tranh Việt Nam. 

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Tôi rất vui khi các đồng 

nghiệp đã hôm nay tham gia cùng tôi để công nhận Tháng Tư Đen. 

Đây là cơ hội để chúng ta đến với nhau, vinh danh các Cựu Quân 

Nhân và tưởng niệm về chiến tranh Việt Nam với hàng triệu người 

đã bị ảnh hưởng, bao gồm cả Janet và gia đình.” 

Tháng Tư Đen được tưởng niệm hàng năm vào Ngày 30 

Tháng Tư để tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ. Ngày 30 tháng 4 

năm 1975 cũng đánh dấu sự khởi đầu cuộc di cư của hàng triệu 

người Việt Nam vượt biển tỵ nạn để tìm tự do và dân chủ. Gia đình 

Dân Biểu Janet Nguyễn là một trong số những gia đình đã vượt 

biển, đến South Asia Sea trên một chiếc thuyền gỗ dài 10 mét và 



tìm tỵ nạn tại Thái Lan. Sau khi đi qua nhiều trại tỵ nạn khác nhau, 

gia đình Dân Biểu Nguyễn đã đến Hoa Kỳ vào năm 1981. 

Nhiều người tị nạn cuối cùng đã đến California sau khi vượt 

biển. Quận Cam có số cư dân gốc Việt lớn nhất ngoài nước Việt 

Nam. Những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt cho nền 

kinh tế và xã hội trong tiểu bang California rất đáng kể. 

Dân Biểu Janet Nguyễn chia sẻ: "47 năm đã trôi qua kể từ 

ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng chúng tôi chưa bao giờ quên 

những người đã vượt biển cũng như những người đã ở lại." 

Bằng cách tuyên bố Tháng Tư là Tháng Tư Đen, chúng tôi 

mang đến cho người Mỹ gốc Việt, các Cựu Quân Nhân và tất cả 

cư dân California cơ hội để cùng nhau tưởng niệm và ghi nhận 

công ơn của các Cựu Quân Nhân cũng như tưởng niệm về Chiến 

Tranh Việt Nam. 

ACR 113 đã được đồng tác giả bởi các 62 Dân Biểu và bây 

giờ sẽ được chuyển đến Thượng Viện Tiểu Bang để bỏ phiếu chấp 

thuận. 
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Phần văn nghệ tiếp tục  
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Long Hoàng / Thanh Long 

 

  

[Breaking News Sound]  

  



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. 

 


