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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, 27 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. Mỹ và đồng minh họp tại Đức bàn cung cấp vũ khí cho Ukraina. 

2. Tòa Bạch Ốc: Sắp có thêm chế tài Nga. 

3. Mỹ cho các nhà ngoại giao quay trở lại Ukraina. 

4. Giới chức California thu giữ số Fentanyl đủ để làm cho 20 triệu người 

tử vong 

Tin Thế Giới 

5. Điểm Tin Thế Giới 

6. Tiêu Điểm Thế Giới 

[Breaking News Sound] 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

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

 

 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên đến với bản tin Hoa Kỳ. 

1.- Mỹ và đồng minh họp tại Đức bàn cung cấp vũ khí 

cho Ukraina 

Ngày 26/04/2022, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh họp tại căn cứ 

quân sự Ramstein, phía tây nước Đức, để bàn về việc trang bị vũ khí thêm 

cho Ukraina chống xâm lược Nga. 

Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, người chủ trì cuộc 

họp, được AFP trích dẫn, « Ukraina có thể chiến thắng nếu họ có vũ khí 

tốt, được hậu thuẫn tốt ». Còn tổng thống Zelensky cho rằng chiến thắng 

của Ukraina chỉ còn là vấn đề về thời gian. 

Bộ Quốc Phòng Mỹ nêu mục đích của cuộc họp là « tạo thêm khả 

năng cho các lực lượng Ukraina ». Ông Lloyd Austin muốn « thấy Nga suy 

yếu đến mức không thể gây thêm kiểu hành động như xâm lược Ukraina 

nữa ». Ngoài thông báo tài trợ thêm 731 triệu đô la, từ nay Washington 

cung cấp vũ khí hạng nặng để giúp Kiev chống quân Nga, hiện tập trung 

trên chiến trường ở miền đông và nam Ukraina. 

Trước đó, Pháp cũng thông báo gửi cho Ukraina đại bác Caesar có 

tầm bắn 40 km, phía Anh cũng đã giao nhiều tên lửa phòng không 

Starstreak và xe bọc thép Stormer. 

Đức sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina 

Ngày 26/04, chính phủ Đức thay đổi lập trường, thông báo sẽ cho 

phép giao xe tăng phòng không loại « Guepard » cho Ukraina. Thông tin 

chi tiết về số lượng và thời hạn bàn giao được bộ trưởng Quốc Phòng Đức 

nêu trong cuộc họp ở căn cứ Ramstein. Đây là bước ngoặt mới của chính 

phủ Đức, vẫn thận trọng trong việc giao vũ khí hạng nặng cho Ukraina để 



tránh một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Tuy nhiên, lập trường 

của Berlin luôn bị các nước Baltic và Trung Âu chỉ trích. 

Ngoài ra, theo thông tín viên RFI Pascal Thibaut tại Berlin, nhà sản 

xuất vũ khí Đức Rheinmetall cũng đang đề nghị Berlin cho phép xuất sang 

Ukraina loại xe tăng hạng nhẹ « Marder », cũng như 88 xe tăng hạng nặng 

« Leopard » đã qua sử dụng. 

« Xe chiến đấu bộ binh « Marder » được đưa vào biên chế quân đội 

Đức (Bundeswehr) cách đây hơn 50 năm. Từ đó, loại xe này đã nhiều lần 

được hiện đại hóa và vẫn được quân đội Đức sử dụng rộng rãi và sắp 

được thay thế bằng xe bọc thép « Puma ». Nhà sản xuất Rheinmetall hiện 

có khoảng 100 xe Marder đã qua sử dụng và đã xin phép chính phủ xuất 

khẩu thiết bị này sang Ukraina. Như vậy, đây có thể là chuyến giao vũ khí 

hạng nặng đầu tiên của Đức cho Kiev. Ngày 25/04, một người phát ngôn 

của chính phủ Đức cho biết quyết định sẽ « sớm » được đưa ra. 

Nếu Berlin đồng ý, những chiếc xe này sẽ được tân trang và có thể 

được giao thành ba lần. Khoảng 20 xe sẽ được giao sau 6 tuần, những 

chiếc khác sau 6 tháng và nửa còn lại trong thời hạn 1 năm. Tổng chi phí 

sẽ vào khoảng 150 triệu euro, gồm việc cải tiến thiết bị, đạn dược và huấn 

luyện sử dụng cho quân đội Ukraina. 

Tuần trước, Berlin nêu khả năng trao đổi để giảm bớt thời gian. Các 

nước Đông Âu sẽ giao vũ khí hạng nặng do Liên Xô sản xuất mà quân đội 

Ukraina quen sử dụng, đổi lại Đức sẽ cam kết cung cấp cho các nước láng 

giềng thiết bị hiện đại hơn để thay thế ». 

2.- Tòa Bạch Ốc: Sắp có thêm chế tài Nga 

Mỹ có thể sẽ áp đặt thêm các chế tài kinh tế đối với Nga vì cuộc xâm 

lược Ukraine và ‘không ai an toàn trước các chế tài của chúng tôi’, phát 

ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki loan báo ngày 25/4. 

Bà Psaki không bình luận cụ thể về tin của tờ Wall Street Journal 

rằng thân mẫu của ba người con của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho 

đến nay vẫn chưa bị chế tài hầu tránh làm ông Putin nổi giận. 



Cùng ngày 25/4, Toà Bạch Ốc cho hay gói viện trợ mới cho Ukraine 

mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu có thể là một phần của gói tài trợ dài 

hạn cần được Quốc hội phê duyệt. 

Tuần rồi, ông Biden cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội chấp thuận 

viện trợ thêm cho Ukraine sau khi tuyên bố thêm gói viện trợ quân sự 800 

triệu đô la vào tuần trước. 

Trong một tin khác liên quan, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 

25/4 tuyên bố lần đầu tiên tòa sẽ tham gia toán điều tra đa quốc để điều 

tra xem liệu Nga có phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược Ukraine 

hay không. 

Công tố viên ICC Karim Khan và các tổng công tố từ Lithuania, Ba 

Lan, và Ukraine đã ký một thỏa thuận để cùng tiến hành cuộc điều tra, Cơ 

quan hợp tác tư pháp châu Âu (Eurojust) cho biết. 

Một số cuộc điều tra ban đầu về các hành động của Nga ở Ukraine 

tập trung vào những cái chết của thường dân, chẳng hạn như vụ thảm sát 

hàng trăm cư dân ở Bucha và các vùng ngoại ô khác gần thủ đô Kyiv, 

trước khi Nga chuyển quân để tập trung tấn công miền đông Ukraine. 

Liên hiệp quốc nói gần 2.000 thường dân Ukraine đã thiệt mạng tính 

đến giữa tháng 4 trong khi Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường 

dân. 

3.- Mỹ cho các nhà ngoại giao quay trở lại Ukraina 

Hôm 24/04/2022, ngoại trưởng Antony Blinken và bộ trưởng Quốc 

phòng Lloyd Austin của Hoa Kỳ, đã gặp tổng thống Ukraina Volodymyr 

Zelenskyy ở Kyiv, Ukraina để thông báo về việc Washington viện trợ quân 

sự bổ sung cho Ukraina và các nhà ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại nước 

này. 

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết : « Chúng tôi muốn các nhà 

ngoại giao của mình trở lại đại sứ quán ở Kyiv càng sớm càng tốt. » 



Mỹ đã phải di dời đại sứ quán từ Kyiv đến Lviv hôm 14/02/2022, 10 

ngày trước khi Nga phát động tấn công Ukraina. Ông Blinken cũng thông 

báo về việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ tại Ukraina trong những ngày tới. Đó 

là bà Bridget Brink, đương kim đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia. 

Ngoài ra, hai bộ trưởng Hoa Kỳ cũng thông báo về việc Washington 

tiếp tục viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraina. Khoản viện trợ sắp tới có trị 

giá 713 triệu đô la. 

Còn tại Thụy Sĩ, chính quyền nước này đã cùng phương Tây ban 

hành các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga bằng cách đóng băng tài sản các 

nhà tài phiệt nước này, nhưng chính quyền Bern vẫn kiên quyết từ chối để 

Đức cung cấp cho Ukraina các loại đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất. 

Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche cho biết thêm chi tiết : 

"Loại đạn bị Thụy Sĩ từ chối được sản xuất ở vùng Zurich, để trang bị 

cho xe tăng Marder của Đức mà Berlin đang có ý định cấp cho Ukraina. Do 

đó, Đức đã xin phép nước láng giềng chuyển vũ khí này sang Ukraina. 

Nhưng Bern đã bác yêu cầu nói trên. Một phần vì tính trung lập của Thụy 

Sĩ nhưng cũng vì luật của Thụy Sĩ cấm xuất khẩu thiết bị chiến tranh sang 

các nước có xung đột. 

Tuy nhiên, một số dân biểu ở Thụy Sĩ nói rằng họ không hiểu lập 

trường của chính phủ, bởi chính phủ vốn có quyền cho phép xuất khẩu 

những thiết bị này nếu vì lợi ích của đất nước. Lãnh đạo đảng trung hữu 

thậm chí còn nói rằng Thụy Sĩ từ chối giúp đỡ Ukraina. Trên thực tế, vũ khí 

do Thụy Sĩ sản xuất đã được sử dụng trong cuộc xung đột, điển hình đó là 

các đầu đạn của hệ thống phòng thủ chống tăng của Ukraina. Nhưng đây 

chỉ là linh kiện. Việc lắp ráp được thực hiện ở Anh Quốc, do vậy, nước này 

không cần hỏi ý kiến Thụy Sĩ trước khi gửi vũ khí đến Kiev." 

4.- Giới chức California thu giữ số Fentanyl đủ để làm 

cho 20 triệu người tử vong 



Theo Epoch News, hôm 23/04, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận 

Alameda (ACSO) đã thu giữ một số lượng lớn thuốc fentanyl gây tử vong 

— một loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid — đủ để sát hại hàng triệu 

công dân Mỹ. 

“Các thám tử của ACSO và cộng sự của họ trong Lực lượng Đặc 

nhiệm Chống Ma túy đã thu giữ 92.5 pound (gần 42kg) fentanyl bất hợp 

pháp tại các địa điểm ở Oakland và Hayward. 42,000 gram thuốc đó đang 

trên đường phân phối cho nhiều đường phố trong khu vực Bay Area. Đây 

là một cái nhìn thoáng qua về đại dịch fentanyl,” văn phòng này cho biết 

trong một bài đăng trên Twitter hôm 23/04. Fentanyl mạnh hơn morphin từ 

50 đến 100 lần. 

Văn phòng này cho biết các đường dây buôn bán ma túy thường 

phân phối thuốc fentanyl theo kilogram. Trong đó một kilo [fentanyl] có khả 

năng sát hại 500,000 người, suy ra 42 kilo [fentanyl] đủ để sát hại khoảng 

20 triệu người. Với giá đường phố là 100 USD/gram, thì tổng giá trị ước 

tính của số fentanyl bị thu giữ lên tới khoảng 4.2 triệu USD. 

Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ 

(DEA) đã cảnh báo hồi đầu tháng Tư về một làn sóng gia tăng sự cố hàng 

loạt về dùng thuốc quá liều liên quan đến fentanyl. DEA chỉ phân loại việc 

dùng thuốc quá liều là sự cố hàng loạt khi có từ ba trường hợp như vậy trở 

lên xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ở cùng một địa điểm. 

Trong một lá thư gửi đến các cơ quan chấp pháp, bà Anne Milgram, 

quản trị viên DEA đã dẫn chứng bảy sự cố hàng loạt về dùng thuốc quá 

liều như vậy kể từ tháng Một, trong đó có 58 người tử vong, với 29 người 

liên quan đến fentanyl. 

Bà Milgram cho biết trong lá thư hôm 06/04, “Fentanyl là một chất gây 

nghiện cao, được tìm thấy ở toàn bộ 50 tiểu bang, và những kẻ buôn bán 

ma túy ngày càng có xu hướng trộn lẫn chất này với các loại thuốc khác — 

ở dạng bột và dạng viên — trong nỗ lực làm cho người dùng nghiện nặng 

hơn và cuốn con nghiện vào vòng xoáy mua đi mua lại.” 



Hôm 27/12, một cậu thiếu niên được phát hiện tử vong ở Rocklin, 

California, sau khi nuốt phải một viên thuốc giả làm từ fentanyl. Zachary 

Didier, một thiếu niên 17 tuổi, là một nhạc sĩ tài năng và là một vận động 

viên cừ khôi. Cậu thiếu niên này đã uống viên thuốc [giả] mà tưởng rằng 

đó là một loại thuốc khác. 

“Đây là một thông điệp quan trọng để nhận ra rằng đây là nhân tố lớn 

thay đổi cuộc chơi,” cha của cậu thiếu niên nói với KCRA3. “Và những thứ 

tưởng là ổn, hay tương đối an toàn trong những năm của thập niên 70 và 

80, hoặc thậm chí là những năm của thập niên 90 … Môi trường ngày nay 

khác xưa rất nhiều rồi.” 

Để ngăn chặn sự tràn lan của thuốc opioid, một số quán bar trong 

nước đã bắt đầu phát miễn phí que thử fentanyl. Bác sĩ Kathleen Clanon, 

giám đốc y tế của Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Quận Alameda, nói với 

Reuters. Tổ chức này tham gia vào việc phân phối các que thử fentanyl 

này. 

“Các que thử này có độ nhạy rất cao, nghĩa là các phép thử so sánh 

đã cho thấy rằng chúng có khả năng hiển thị fentanyl nếu chất này có 

trong [cơ thể] và tôi cảm thấy hài lòng với việc xét nghiệm [bằng que thử] 

đó trong cộng đồng.” 

 

 

[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. MƠ KHÚC HỒI HƯƠNG – Tác giả: cố nhạc sĩ Nhị Hà. Hòa Âm Thanh 

Liêm. Trình bày: Mỹ-Hạnh (France) 

 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

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

4.- Phần Điểm Tin (Thế Giới) 

Ông Macron tái đắc cử tổng thống Pháp: Giới chủ yên tâm, giới 

nghiệp đoàn lo lắng về các kế hoạch cải cách. Dự kiến sẽ có nhiều cuộc 

đàm phán căng thẳng giữa tổng thống đắc cử và các nghiệp đoàn về hồ 

sơ lớn đầu tiên là cải cách hưu trí với tuổi nghỉ hưu tăng lên thành 65 tuổi. 

Nhiều cuộc tuần hành phản đối cải cách hưu trí có thể bắt đầu ngay Ngày 

Quốc tế Lao động 01/05/2022. Còn theo giới chủ, chính phủ cũng phải 

khẩn cấp xử lý nhiều hồ sơ khác, như cải cách công vụ, tái cân bằng tài 

chính công… 

Kim Jong Un muốn nhanh chóng phát triển kho vũ khí hạt nhân. 

Tối 25/04/2022, Bắc Triều Tiên đã long trọng tổ chức diễu binh tại Bình 

Nhưỡng nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân 

Triều Tiên với dàn xe tăng, xe phóng tên lửa và tên lửa đạn đạo liên lục 

địa (ICBM). Theo KCNA, lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định tại buổi lễ rằng 

« vũ khí hạt nhân, biểu tượng của sức mạnh quốc gia của chúng ta và là 

trọng tâm sức mạnh quân sự của chúng ta, phải được tăng cường về chất 

lượng và tầm bắn ». 

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Đức và Thụy Điển. Hôm nay, 

26/04/2022, Nga thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao Thụy Điển, đáp trả 

các biện pháp tương tự từ Stockholm. Trước đó một hôm, Matxcơva cũng 

loan báo trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức, cũng nhằm trả đũa Berlin trục 

xuất các nhà ngoại giao Nga.  

Pakistan : Tấn công khủng bố tự sát, 4 người chết. Theo cảnh sát 

Pakistan, ngày 25/04/2022, trong số này có ba nạn nhân là người Trung 

Quốc. Phong trào ly khai tộc Baloutche ở Karachi, miền nam Pakistan lên 

tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.  



Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ « khủng hoảng cát ». Báo cáo 

do Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay, 25/04/2022, kêu gọi một hành động 

khẩn cấp tránh xảy ra « khủng hoảng cát » - nguồn tài nguyên thiên nhiên 

bị khai thác nhiều nhất. Theo ước tính, nhu cầu trên thế giới là 50 tỷ tấn 

mỗi năm do tăng trưởng dân số và đô thị hóa.  

Liên Hiệp Quốc: Nhân loại đang rơi vào « vòng xoáy tự hủy diệt 

». Trong báo cáo về các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu công bố 

hôm nay, 26/04/2022, Liên Hiệp Quốc cảnh báo « vòng xoáy tự hủy diệt » 

với số lượng các thảm họa thiên nhiên trung bình và lớn gia tăng trong 

vòng hai thập niên gần đây. Từ 350 đến 500 thảm họa trung bình hoặc lớn 

hàng năm. Số lượng thảm họa sẽ tăng lên 560/năm từ đây đến năm 2030 

(so với 400 hồi 2015). Quy mô thảm họa lớn hơn nhiều so với số lượng 

tiền được công bố, bởi từ 1980, chỉ có khoảng 40% thiệt hại ước tính là 

được bảo hiểm, trong đó các nước đang phát triển chỉ được bảo hiểm 

dưới 10%, thậm chí bằng không. Đây là điều khiến hậu quả của các thảm 

họa thiên nhiên trở nên nghiêm trọng hơn với các nước nghèo.  

HRW kêu gọi thủ tướng Nhật nêu vấn đề nhân quyền với Việt 

Nam. Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến công du ba nước Đông Nam Á 

(Việt Nam, Thái Lan và Indonesia) cuối tháng 4, đầu tháng 5. Hôm nay, 

26/04, tổ chức bảo vệ nhân quyềnHuman Rights Watch kêu gọi thủ tướng 

Nhật bày tỏ quan ngại về việc « chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các 

nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Ít nhất 51 người ở Việt Nam đã bị 

đưa ra xét xử và kết án nhiều năm tù, từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2022, 

vì thực hiện các quyền cơ bản về tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do 

tôn giáo ». Human Rights Watch đưa danh sách các nhà hoạt động « 

Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Cấn Thị Thêu, 

Trịnh Bá Tư, Phạm Chí Thành, Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, 

Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung, Lê Trọng Hùng và Lê Văn Dũng ». HRW 

kêu gọi thủ tướng Nhật đề nghị chính quyền Việt Nam trả tự do cho những 

nhà hoạt động vừa nêu.   



Sau cuộc gặp với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngoại 

trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố những nỗ lực chiến tranh của Nga sẽ 

thất bại. Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin nói Mỹ kỳ vọng Nga sẽ suy 

yếu nghiêm trọng vì cuộc chiến và mất khả năng tiến hành các hành động 

tương tự trong tương lai. Ba nhân vật trên đã gặp nhau vào Chủ nhật qua 

ở Kyiv. Người Mỹ cam kết gửi thêm khoản viện trợ quân sự trị giá 713 

triệu USD, được đồng chia sẻ với các nước láng giềng NATO của Ukraine. 

Joe Biden cũng bổ nhiệm Bridget Brink, đại sứ đương nhiệm của Mỹ tại 

Slovakia, làm đại sứ mới tại Ukraine. Chính phủ Anh thông tin đã có 

khoảng 15.000 quân Nga thiệt mạng ở Ukraine. 

Giới chức Ukraine cho biết nỗ lực thiết lập hành lang nhân đạo từ 

các xưởng thép ở Mariupol đã thất bại. Trước đó Nga đã hứa ngừng bắn 

vào lúc 2 giờ chiều, nhưng không bao giờ thực hiện. Hiện nhà máy thép 

Azovstal đang được dùng làm nơi ẩn náu cho 1.000 dân thường và những 

binh sĩ cuối cùng của Ukraine tại thành phố. Trong khi đó vào thứ Hai, Nga 

đã bắn tên lửa vào 5 ga đường sắt ở miền tây và miền trung Ukraine, 

khiến nhiều người bị thương. Nga dường như đang nhắm vào hạ tầng 

đường sắt của Ukraine nhằm cắt nguồn cung vũ khí của NATO từ biên 

giới Ba Lan. 

Nhà từ thiện Thổ Nhĩ Kỳ Osman Kavala đã bị kết tội âm mưu lật đổ 

chính quyền và bị kết án tù chung thân. Các cáo buộc đối với ông xuất 

phát từ các cuộc biểu tình gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2013 cũng 

như cuộc đảo chính thất bại vào năm 2016. Ông Kavala thật ra đã ngồi tù 

4 năm qua. Bảy bị cáo khác bị tuyên mỗi người 18 năm tù. Các cáo buộc 

bị coi là mang động cơ chính trị — là một phần trong chiến dịch đàn áp bất 

đồng chính kiến của tổng thống Recep Tayyip Erdogan. 

Một nhóm cứu trợ cho biết có 168 người đã thiệt mạng ở vùng 

Darfur phía tây Sudan vào Chủ nhật qua. Đây là hậu quả của các cuộc 

đụng độ giữa những nhóm sắc tộc Ả Rập và phi Ả Rập quanh thị trấn 

Kreinik và thành phố el-Geneina. Bạo lực ở khu vực này gia tăng kể từ khi 

lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc rút đi cuối năm 2020. 



Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết thủ đô của Trung Quốc 

đang đứng trước một nhiệm vụ “khó khăn và đầy khẩn cấp” là chống lại 

đợt bùng dịch covid-19 mới. Vào thứ Hai, quận Triều Dương đã bước vào 

vòng đầu tiên trong số ba vòng xét nghiệm toàn dân trong tuần này. Trước 

đó thành phố phát hiện 22 ca nhiễm vào thứ Bảy. Trong khi đó, Thượng 

Hải tiếp tục lao đao trong phong tỏa. Thành phố này ghi nhận 19.000 ca 

mới và 51 ca tử vong vào Chủ nhật. 

Con số trong ngày: 35 triệu, là tổng số phiếu được bỏ trong vòng hai 

của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay là thấp nhất 

trong hơn 50 năm qua tại Pháp – nhưng vẫn cao hơn một số nước tương 

đương. 

6.- Phần Tiêu Điểm (Thế Giới) 

Elon Musk mua lại Twitter  

Hội đồng quản trị của Twitter đã chấp nhận lời đề nghị mua lại toàn 

bộ công ty trị giá 44 tỷ đô la của Elon Musk. Con số này tương đương 

54,20 đô la một cổ phiếu, cao hơn 38% so với giá ngày 1 tháng 4, thời 

điểm trước khi ông Musk tiết lộ có 9% cổ phần trong Twitter. Ông Musk 

cho biết ông muốn đảm bảo quyền tự do ngôn luận trên Twitter, mà ông đã 

gọi là “quảng trường thành phố kỹ thuật số.” 

Công việc kinh doanh của Twitter hiện rất khiêm tốn. Giá cổ phiếu 

của nó hầu như không tăng kể từ khi lên sàn cách đây 9 năm. Nhưng ông 

Musk nói điều làm ông quan tâm là nội dung, chứ không phải tiền. Ông nói 

việc có một nền tảng “đáng tin cậy và đa dạng là cực kỳ quan trọng đối với 

tương lai của nền văn minh.” Ý tưởng của ông về đa dạng có thể đồng 

nghĩa với việc khôi phục lại những tài khoản Twitter bị cấm, chẳng hạn 

như Donald Trump, người đã bị khóa tài khoản sau cuộc bạo động ở Điện 

Capitol của Mỹ hồi tháng 1 năm 2021. Hội đồng quản trị của Twitter, sau 

một số do dự ban đầu, đã chấp nhận đề nghị của Musk. Người dùng của 

Twitter, với đa số thuộc giới trẻ và thiên về đảng Dân chủ, đang rất tức 

giận. 



Ông Macron chuẩn bị lập chính phủ mới  

Sau khi tái đắc cử vào ngày 24 tháng 4, Emmanuel Macron đang lên 

kế hoạch cho một chính phủ mới. Vị đương kim tổng thống có quan điểm 

trung dung đã thắng 58,5% số phiếu và đánh bại đối thủ theo chủ nghĩa 

dân tộc Marine Le Pen, người giành được 41,5%. Đây là lần đầu tiên kể từ 

khi nền Cộng hòa thứ Năm được thành lập vào năm 1958, người Pháp 

trực tiếp bầu lại một tổng thống đương nhiệm có thế đa số trong quốc hội. 

Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu 72% là thấp hơn so với khi ông Macron 

đắc cử vào năm 2017. Phát biểu trong đêm bầu cử, ông đã hứa sẽ quan 

tâm đến thực trạng này và sẽ tham vấn nhiều hơn. Thủ tướng hiện tại 

Jean Castex sẽ sớm từ chức và ông Macron sẽ chỉ định một người mới để 

đưa đất nước vào cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 và 19 tháng 6 tới đây. 

Hình hài đầy đủ của chính phủ mới còn phụ thuộc vào việc liệu đảng và 

những người ủng hộ của tổng thống có thể tiếp tục thắng đa số trong quốc 

hội hay không — một việc có vẻ khả thi, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn. 

Bê bối tiệc tùng của chính phủ Anh vẫn chưa qua đi  

Vụ bê bối tiệc tùng ở các văn phòng chính phủ Anh giữa giai đoạn 

phong tỏa covid-19 không hề có dấu hiệu sẽ chìm xuồng. Boris Johnson 

đã tham dự một số bữa tiệc — trong đó có một bữa tiệc mừng sinh nhật 

của chính ông – và đã bị cảnh sát phạt tiền. Những ngày tới đây sẽ đặc 

biệt hồi hộp cho ông. 

Một báo cáo về vụ này, được báo giới gọi là “Partygate,” đang được 

chuẩn bị bởi công chức cấp cao Sue Grey. Sau khi cảnh sát hoàn tất điều 

tra, Ủy ban Đặc quyền của Hạ viện sẽ xác định xem thủ tướng có phạm tội 

nói dối Quốc hội hay không khi phủ nhận có biết về các bữa tiệc. Nếu bị 

xem là nói dối Quốc hội, ông sẽ phải chịu áp lực từ chức. 

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ cho đến nay vẫn ủng hộ ông Johnson. 

Nhưng họ có thể loại bỏ ông bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tờ 

Times tiết lộ vào ngày 25 tháng 4 rằng báo cáo của bà Grey là “vô cùng tai 

hại” và sẽ khiến ông không còn lựa chọn nào khác ngoài từ chức. Tất cả 



những điều này đến ngay trước thềm cuộc bầu cử địa phương vào ngày 5 

tháng 5 tới. Nếu những người Bảo thủ thất bại, mọi chuyện sẽ rất tệ cho 

ông Johnson. 

Người dân Trung Quốc dùng NFT để né kiểm duyệt trong phong tỏa  

Có thể nói các biện pháp phong tỏa hà khắc của Trung Quốc để đối 

phó dịch covid-19 chẳng khác nào giam lỏng tại nhà với quy mô lớn. Với 

hơn 10 triệu người ở Thượng Hải bị phong tỏa, và những dấu hiệu cho 

thấy người Bắc Kinh sẽ sớm chịu cảnh tương tự, người dân đã tìm đến 

internet để trút giận. Song ở Trung Quốc, mọi khiếu nại đều nhanh chóng 

bị kiểm duyệt xóa đi. 

Các cư dân mạng đã chuyển sang các công cụ khác để bộc lộ cảm 

xúc, trong đó có blockchain. Bởi vì công nghệ này sử dụng máy chủ phi 

tập trung, các nội dung sẽ không thể bị xóa đi, trong khi mọi hoạt động đều 

ẩn danh. “Shanghai Covid Memories” (Ký ức Covid ở Thượng Hải) là một 

kho lưu trữ kỹ thuật số như vậy. Trong album này có một đoạn video ghi 

lại cảnh một người mẹ cầu xin nhân viên y tế cho phép đưa đứa con hai 

tuổi bị bệnh của mình đến bệnh viện. Tất cả các tệp đều được lưu (và có 

sẵn để bán) dưới dạng tài sản không thể thay thế (NFT) trên sàn 

OpenSea. Cho đến nay chưa có ai mua. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể truy 

cập và xem qua thư viện. 
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Thưa quý vị, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Bài tiếp theo 

trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 

MUSIC – Bài 2 

2. NHỮNG BÀI THƠ VỀ UKRAINE –  người đọc Mặc Huy. Và nhạc phẩm 

Hòa Bình Ukraine do Đình Đại sáng tác và trình bày  

3. Y TẾ THƯỜNG THỨC  

4. BẾP NHÀ VIỆT NAM 

5. TRUYỆN TRONG 10 BÀI ÂM NHẠC – Plrime – Diễn đọc và trình bày bài 

hát KỶ VẬT CHO EM: Thanh Thúy & Tâm Đăng 
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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. 

 


