
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, 

Bản Tin Cộng Đồng, 7/5/2022 

 

 

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, 7 tháng 5, 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 cảnh báo đòn đáp trả quân sự mạnh nhất đối với Nga. 

2. Hàng triệu người California thiếu nước nghiêm trọng. 

3. Mỹ lên tiếng về tin Putin bàn giao quyền lực để điều trị ung 

thư. 

4. Thống đốc Texas nói rằng Texas có thể thách thức phán 

quyết của Tối Cao Pháp Viện rằng các tiểu bang phải giáo 

dục tất cả, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. 

Tin Thế Giới 

5. Anh - Nhật đẩy mạnh hợp tác an ninh. 

6. Ukraina: Nga ngừng bắn 3 ngày để tiếp tục di tản dân thường 

khỏi nhà máy Azovstal. 

7. Ukraina: Lãnh đạo Pháp - Ấn kêu gọi "chấm dứt ngay các 

hành vi thù địch". 

8. Liên Hiệp Châu Âu ( EU ) đề nghị kế hoạch cấm vận hoàn 

toàn dầu mỏ Nga. 

9. Liên Hiệp Châu Âu từ chối thanh toán khí đốt cho Nga bằng 

đồng rúp. 

Phần Cuối Cùng 



10. Ukraine tuyên bố bắt 12 gián điệp và thân tín của nghị sĩ thân 

Nga. 

 

[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 Thanh Nguyễn đến với bản tin 

Hoa Kỳ 

1.- Mỹ cảnh báo đòn đáp trả quân sự mạnh nhất đối 

với Nga 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã lên tiếng đòi phương 

Tây phải trả đũa “mạnh nhất” có thể, đối với chiến dịch tấn công 

của Nga vào Ukraine sau cuộc gặp gỡ với giới chức ở Warsaw và 

Kiev. 

Trong những phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp gỡ với Tổng 

thống Ba Lan Andrzej Duda hồi đầu tuần, bà Pelosi đã nói rằng 

Washington và các đồng minh phải tăng cường các nỗ lực của họ 

nhằm chống lại Moscow, kêu gọi các nước “tung ra đòn đáp trả 

quân sự mạnh nhất có thể” và “các biện pháp trừng phạt mạnh 

nhất” để “sự việc không thể được dung thứ.” 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng nhấn mạnh, phái đoàn Mỹ “đã thảo 

luận về vai trò trung tâm của mối liên hệ hợp  tác Mỹ-Ba Lan trong 

việc cung cấp viện trợ về an ninh, kinh tế và nhân đạo cho 

Ukraine” cũng như “tầm quan trọng của việc củng cố liên minh 

NATO.” 

Chuyến thăm đến Ba Lan của bà Pelosi diễn ra sau chuyến 

ghé thăm “bất ngờ” của bà này đến Kiev hồi cuối tuần trước. Tại 

đây, bà Pelosi và các nghị sĩ Mỹ đã có cuộc gặp với Tổng thống 

Ukraine và các quan chức cấp cao khác của Kiev. Trong tuyên bố 

được phát đi sau chuyến đi, bà Pelosi tuyên bố “Nước Mỹ quyết 



định sát cánh với Ukraine” và “sẽ luôn có ở đó để ủng hộ các bạn 

cho đến khi cuộc chiến kết thúc”. 

2.- Hàng triệu người California thiếu nước nghiêm 

trọng 

Cơ quan quản lý nước sạch của Mỹ kêu gọi gần 6 triệu cư dân 

tại California cắt giảm lượng nước xử dụng trong những tháng mùa 

hè sắp tới rong hoàn cảnh hạn hán kéo dài chưa từng có trong lịch 

sử. 

Đối với “Metropolitan Water District” (MWD) tại Nam 

California, nhà cung cấp nước sinh hoạt lớn nhất tại Mỹ, đây là đợt 

hạn chế sử dụng nước chưa từng có trước đây. MWD phục vụ 

nước sạch cho hơn 20 triệu khách và đã hoạt động trong gần 100 

năm. 

Adel Hagekhalil, tổng giám đốc MWD, kêu gọi người dân chỉ 

tiến hành các hoạt động xử dụng nước ngoài trời, như tưới tiêu 

hay bể bơi ngoài trờ, một lần mỗi tuần để bảo đảm đủ nước cho 

các hoạt động như nấu ăn và sinh hoạt khác trong vài tháng. 

Hầu hết nước mà cư dân miền Nam California xử dụng bắt 

nguồn từ băng tuyết ở Sierra Nevadas và dãy núi Rocky. Băng tan 

tuyết chảy xuống hạ lưu các con sông, tích trữ lại ở các hồ chứa, 

đập. 

Tình hình dự trữ nước tại khu vực này trở nên xấu đi trong 

vòng hai thập kỷ qua do biến đổi khí hậu dẫn đến khô hạn kéo dài 

mà giới chuyên gia gọi là “siêu hạn hán” trên quy mô chưa từng có 

trong 1.200 năm. Hiện nay, tuyết rơi trên các đỉnh núi ít hơn, tuyết 

tan sớm hơn và nguồn nước thiếu hụt vào mùa hè. 



California có những hồ chứa khổng lồ, được nhiều người ví 

von là các “tài khoản tiết kiệm”, tuy nhiên, hiện nay những “tài 

khoản” này bị rút nhiều hơn và tích vào. 

John Abatzoglou, phó giáo sư nghiên cứu khí hậu tại Đại học 

California Merced cho biết, hơn 90% miền Tây nước Mỹ hiện đang 

đối mặt tình trạng hạn hán ở mức độ khác nhau. 22 năm qua là 

thời kỳ khô hạn nhất trong hơn một thiên niên kỷ ở khu vực này. 

Hai trong số các hồ chứa lớn nhất ở Mỹ đang ở mức cực kỳ 

thấp: Lượng nước ở hồ Mead chỉ còn 1/3, trong khi tại hồ Powell 

là 1/4 lượng tối đa. Hồ Powell khô cằn đến mức các cơ quan chính 

phủ lo ngại các tuabin thủy điện lắp đặt tại đây có thể hư hỏng do 

ngừng hoạt động quá lâu, và đang huy động nguồn lực để chuyển 

nước vào hồ. 

3.- Mỹ lên tiếng về tin Putin bàn giao quyền lực để 

điều trị ung thư 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John 

Kirby cho biết trong một cuộc họp báo hôm 2/5, rằng Hoa Kỳ đã 

không thể xác nhận tin từ kênh truyền thông xã hội “Telegram” 

“General SVR”. Kênh này cho biết thư ký Hội đồng An ninh Nga – 

Nikolai Patrushev sẽ giành được quyền kiểm soát tạm thời trong 

chính phủ Nga. 

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Ngũ Giác Đài 

trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi không thể xác nhận”. 

Thông báo chưa thể xác nhận được đưa ra 1 tháng sau khi 

cơ quan điều tra Nga công bố rằng, Putin đã được các bác sĩ khám 

bệnh 35 lần trong 4 năm để điều trị ung thư. 



Theo tờ ‘New York Post’, kênh “General SVR” trên mạng xã 

hội “Telegram” đã phát hành một đoạn video hôm thứ bảy (30/4) 

nói rằng, các bác sĩ của Putin đã đề nghị ông phẫu thuật để điều 

trị ung thư. 

Người tường thuật đoạn video cho biết thêm rằng Patrushev 

sẽ không nắm quyền quá 2 hoặc 3 ngày: “Không có khả năng Putin 

sẽ đồng ý chuyển giao quyền lực trong một thời gian dài hơn”. Theo 

tờ báo này, Patrushev được mô tả là “không giỏi hơn Vladimir 

Putin”. 

Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov bác bỏ mọi tin 

tức cho rằng ông Putin đã hoặc đang mắc bệnh ung thư. 

Những đồn đoán về sức khỏe của tổng thống Nga 70 tuổi đã 

được nhiều người đưa ra trước đó. Nhiều báo cáo cho biết sức 

khỏe của Putin đã xấu đi kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến với 

Ukraine. 

Những câu hỏi và mối quan tâm về sức khỏe của Putin xuất 

hiện trở lại sau khi một đoạn video từ ngày 21/4/2022 cho thấy ông 

nắm chặt bàn bằng tay trong suốt cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc 

phòng Nga – Sergei Shoigu. 

4.- Thống đốc Texas nói rằng Texas có thể thách 

thức phán quyết của Tối Cao Pháp Viện rằng các 

tiểu bang phải giáo dục tất cả, kể cả những người 

nhập cư bất hợp pháp. 

Thống đốc Texas Greg Abbott (R) hôm thứ Tư cho biết chính 

quyền của ông có thể phản đối phán quyết của Tối Cao Pháp Viện 

rằng các tiểu bang phải cung cấp chương trình giáo dục công cộng 



miễn phí cho tất cả trẻ em, bao gồm cả những người nhập cư 

không có giấy tờ. 

“Texas từ lâu đã kiện chính phủ liên bang về việc phải gánh 

chịu chi phí cho chương trình giáo dục, trong một trường hợp được 

gọi là Plyler đấu với Doe,” thống đốc cho biết trên “The Joe Pags 

Show”. 

Ông nói thêm rằng "Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết chống 

lại chúng tôi về vấn đề từ chối, hoặc giả sử Texas phải gánh chịu 

gánh nặng đó." 

Plyler kiện Doe là một vụ kiện của Tối Cao Pháp Viện năm 

1982 bác bỏ việc từ chối tài trợ giáo dục công cho trẻ em không có 

giấy tờ. 

Abbott nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ hồi sinh trường hợp đó và 

thách thức vấn đề này một lần nữa, bởi vì chi phí rất bất thường 

và thời gian cũng khác so với thời điểm Plyler so với Doe được 

phát hành nhiều thập kỷ trước. 

Abbott cũng là người phản đối hàng đầu quyết định của chính 

quyền Biden về việc dỡ bỏ Sắc lệnh 42, một quy tắc y tế công cộng 

thời Trump ngăn cản người di cư xin tị nạn để ngăn chặn sự lan 

truyền của COVID-19. Abbott đã gửi một chiếc xe buýt chở đầy 

người nhập cư đến Washington, D.C., vào tháng trước, trong cái 

mà Tòa Bạch Ốc gọi là một màn kịch. 

Thống đốc Texas, người hy vọng sẽ tái đắc cử trong năm nay, 

cũng tạm thời tăng cường kiểm tra biên giới đối với các xe tải qua 

Texas, những cửa khẩu biên giới được mở lại khi các thống đốc 

Mexico cam kết tăng cường các biện pháp an ninh ở phía biên giới 

của họ. 



[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. MẸ – Tác giả: Quách Beem – Trình bày: Thủy Tiên 

 

 

[Breaking News Sound] 

 

 

  



 

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

5.- Anh - Nhật đẩy mạnh hợp tác an ninh 

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp đồng cấp Nhật Bản Fumio 

Kishida tại Luân Đôn hôm 05/05/2022. Hai bên chuẩn bị đúc kết 

một hiệp ước phòng thủ tăng cường hợp tác tại Ấn Độ-Thái Bình 

Dương. 

Theo thông cáo của phủ thủ tướng Anh, lãnh đạo hai nước sẽ 

nhấn mạnh đến đồng thuận về nguyên tắc « thỏa thuận hai chiều 

» cho phép lực lượng phòng thủ của Anh và Nhật Bản « hợp tác, 

tập luyện và phối hợp hoạt động tăng cường sự hiện diện của quân 

đội Anh trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương, đẩy mạnh việc gìn 

giữ hòa bình và an ninh cho thế giới ». Văn bản nói trên cũng nhấn 

mạnh rằng, với hiệp định tăng cường an ninh này, Luân Đôn sẽ là 

đồng minh đầu tiên có một thỏa thuận như trên với Tokyo. 

Để đánh dấu bước ngoặt về hợp tác  Anh-Nhật trong lĩnh vực 

quốc phòng, thủ tướng hai nước sẽ dự lễ duyệt binh. Ba chiếc 

chiến đấu cơ của Không Quân Hoàng Gia Anh sẽ tiến hành bay 

biểu diễn chào mừng sinh hoạt này. 

Đại sứ Nhật tại Úc, Yamagami Shingo, được AFP trích dẫn 

cho biết thêm thủ tướng Fumio Kishida sẽ tìm cách thuyết phục 

đồng nhiệm Anh ủng hộ Nhật Bản tham gia Five Eyes, liên minh 

tình báo giữa Úc, Canada, New Zealand, Anh Quốc và Hoa Kỳ. 

Là lãnh đạo hai trong số 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thủ 

tướng Anh và Nhật Bản tại cuộc họp lần này ở Luân Đôn sẽ đề 

cập đến nhiều hồ sơ quan trọng khác như chiến tranh Ukraina, môi 



trường, năng lượng và nhất là về mục tiêu giảm lệ thuộc vào dầu 

khí của Nga. 

6.- Ukraina: Nga ngừng bắn 3 ngày để tiếp tục di 

tản dân thường khỏi nhà máy Azovstal 

Quân đội Nga dường như một lần nữa nỗ lực tấn công chiếm 

lĩnh khu vực nhà máy Azovstal, Mariupol, hôm qua, 04/05/2022. 

Tuy nhiên, ngay trong tối qua, bộ Quốc Phòng Nga bất ngờ thông 

báo đơn phương ngừng bắn trong ba ngày, để tiếp tục di tản dân 

thường.   

Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông tin của bộ Quốc Phòng Nga, 

theo đó, « quân đội Nga sẽ mở một hành lang nhân đạo từ 8 giờ 

đến 18 giờ, trong ba ngày 5, 6 và 7 tháng Năm tại nhà máy luyện 

kim Azovstal để di tản thường dân », « trong thời gian này, quân 

đội Nga và các đơn vị của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tên 

vùng lãnh thổ lực lượng ly khai thân Nga tự đặt) sẽ đơn phương 

ngừng bắn và mọi hoạt động thù địch ». Chính quyền Nga cũng 

bảo đảm là dân thường rời khỏi khu vực nhà máy sẽ được phép đi 

sang Nga hoặc về các vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm 

soát. 

Di tản tất cả dân thường bị kẹt trong nhà máy Azovstal là thỏa 

thuận về nguyên tắc giữa tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio 

Guterres với chính quyền Nga trong chuyến công du của lãnh đạo 

Liên Hiệp Quốc đến Matxcơva ngày 26/04. Tuy nhiên, việc di tản 

dân thường bị cản trở trong lúc chiến sự vẫn diễn ra, trái ngược 

với tuyên bố ngày 21/04 của tổng thống Nga Vladimir Putin, yêu 

cầu ngừng tất cả các cuộc tấn công vào nhà máy Azovstal.   

 



Hôm qua, tổng thống Ukraina tiếp tục khẩn thiết kêu gọi giải cứu 

dân thường. Theo tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hiện 

còn nhiều thường dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em, trong nhà máy. 

Tối hôm qua, trả lời RFI, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết « 

đợt  di tản thường dân thứ hai đang diễn ra », với sự chủ tọa của 

Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế. Tổng thư ký 

Liên Hiệp Quốc cho biết thêm là « một số hoạt động di tản khác 

cũng đang được chuẩn bị ». Hôm Chủ Nhật vừa qua, đợt sơ tán 

đầu tiên với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc đã cho phép đưa hơn 

100 thường dân ra khỏi khu vực nhà máy Azovstal.   

7.- Ukraina: Lãnh đạo Pháp - Ấn kêu gọi "chấm dứt 

ngay các hành vi thù địch" 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ấn Độ 

Narendra Modi hôm qua, 04/05/2022, đã kêu gọi "chấm dứt ngay 

lập tức các hành vi thù địch" ở Ukraine.   

Trong bản tuyên bố chung sau cuộc gặp gỡ và bữa ăn tối làm 

việc tại Điện Elysée trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của thủ 

tướng Ấn, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh : “Pháp và Ấn Độ bày 

tỏ sự lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo và xung đột đang diễn 

ra ở Ukraina".   

Tuyên bố xác định thêm: “Cả hai nước đều dứt khoát lên án 

việc sát hại dân thường ở Ukraina, đồng thời kêu gọi chấm dứt 

ngay các hành động thù địch để các bên xích lại gần nhau, nhằm 

thúc đẩy đối thoại và ngoại giao cũng như chấm dứt ngay lập tức 

sự đau khổ của người dân”. 



Một chi tiết đáng chú ý trong bản tuyên bố: Chỉ có Pháp lên 

án “mạnh mẽ hành động xâm lược phi pháp và phi lý của các lực 

lượng Nga chống lại Ukraina”. 

Ấn Độ đang chật vật tìm kiếm một thế cân bằng giữa Nga, nhà 

cung cấp một phần lớn nhu cầu vũ khí và năng lượng cho New 

Delhi, và phương Tây. Vì vậy, Ấn Độ luôn kiềm chế, không công 

khai lên án cuộc xâm lược của Nga kể từ khi bắt đầu xung đột, mà 

thiên về đối thoại ngoại giao. 

Trước cuộc tiếp xúc, tổng thống Pháp đã nhấn mạnh rằng 

cuộc chiến ở Ukraina có “kết quả vượt quá Liên Hiệp Châu Âu”, có 

tác động đến cả châu Á. Ông Macron nói thêm, Pháp muốn “giúp 

Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung cấp (dầu) của mình”.  

8.- Liên Hiệp Châu Âu ( EU ) đề nghị kế hoạch cấm 

vận hoàn toàn dầu mỏ Nga 

Ủy ban châu Âu đề nghị một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với 

dầu mỏ của Nga, đồng thời trừng phạt các ngân hàng lớn của nước 

này, cấm chuyển vận một số hãng truyền thông của Nga. 

"Hôm nay, chúng tôi sẽ đề nghị một lệnh vận hoàn toàn dầu 

mỏ Nga vào châu Âu. Đây sẽ là một lệnh cấm nhập khẩu hoàn 

toàn dầu mỏ của Nga", Reuters dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu 

Ursula von der Leyen phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 4/5 

khi đề nghị gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga. 

Theo đề nghị này, trong vòng 6 tháng, châu Âu sẽ từng bước 

ngừng nhập khẩu dầu mỏ Nga, ngừng mua các sản phẩm từ dầu 

mỏ của Nga trước cuối năm 2022. Bà Leyen cam kết, nếu dự thảo 

được thông qua, khối sẽ hành động để hạn chế tối đa tác động đến 

các nền kinh tế của EU. 



"Chúng ta đang giải quyết vấn đề phụ thuộc vào dầu mỏ Nga. 

Cần phải hiểu rõ rằng điều này không hề dễ dàng, bởi một số quốc 

gia thành viên phụ thuộc quá lớn vào dầu mỏ Nga, nhưng chúng 

ta buộc phải hành động", bà Leyen nói. Bà cho biết thêm, EU cũng 

có thể đóng băng tài sản của một số viên chức quân đội Nga. 

Ngoài ra, dự thảo cũng đề nghị loại thêm một số ngân hàng 

lớn của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT trong một nỗ 

lực nhằm "cô lập Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu". 

Đây là những đề nghị do Ủy ban châu Âu đưa ra và vẫn cần 27 

quốc gia thành viên bỏ phiếu thông qua. 
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Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đến những phần cuối 

của chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần văn 

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

MUSIC – Bài 1 

2. LÒNG MẸ – Tác giả: Y Vân – Trình bày: Hà Vân & Phương Vy 
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Kính thưa quý vị, Thanh Nguyễn xin trở lại với bản tin Thế 

Giới 

9.- Liên Hiệp Châu Âu từ chối thanh toán khí đốt 

cho Nga bằng đồng rúp 

Sau phiên họp khẩn của các bộ trưởng Năng Lượng của 27 

nước thành viên, hôm 02/05/2022, Ủy Ban Châu Âu và nước Pháp, 

với tư cách chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, đã từ chối thanh 

toán các hợp đồng mua khí đốt cho Nga bằng đồng tiền rúp. Một 

hình thức thể hiện tình liên đới với Ba Lan và Bulgari. 

AFP nhắc lại, phiên họp khẩn được triệu tập sau khi tập đoàn 

năng lượng Gazprom của Nga quyết định ngưng cung cấp khí đốt 

cho Ba Lan và Bulgari, vì hai nước này đã từ chối thanh toán hợp 

đồng bằng đồng rúp. Đối với 27 nước Liên Âu, cần phải đoàn kết 

chặt chẽ với hai quốc gia thành viên, thể hiện rõ một mặt trận thống 

nhất để đối phó với Nga. Liên Hiệp Châu Âu còn tuyên bố đang 

chuẩn bị cho việc ngưng mua hoàn toàn khí đốt của Nga. 

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet cho biết thêm chi 

tiết: 

« Mối bận tâm chính của 27 bộ trưởng Năng Lượng là siết 

chặt hàng ngũ với Ba Lan và Bulgari. Và các bộ trưởng cũng gởi 

đi một thông điệp về một châu Âu thống nhất, đoàn kết bền vững. 

Các bộ trưởng còn nhắm đến khả năng cất trữ khí đốt và tìm kiếm 

nhiều nguồn cung khác. Nhưng theo ủy viên châu Âu về Năng 

Lượng, trong ngắn hạn sẽ chỉ có thể đáp ứng được 2/3 nhu cầu 

của người dân châu Âu. 



Bộ trưởng Chuyển Tiếp Năng Lượng Pháp, bà Barbara 

Pompili, giải thích : "Cuối cùng ở cấp độ toàn Liên Hiệp, chúng ta 

có thể sẽ hội đủ các quy định cho phép cất trữ khí đốt ở mức tối 

đa để đối phó với những rủi ro gián đoạn nguồn cung. Nhưng điều 

đó không thôi cũng chưa đủ. Chúng ta chưa thể nghĩ đến việc thay 

thế hoàn toàn khí đốt Nga bằng những nhiều nguồn cung khác. 

Chúng ta nên đa dạng hóa cách thức sưởi hay sản xuất điện năng". 

Trong khi 97% hợp đồng khí đốt với Nga quy định thanh toán 

bằng đô la, thậm chí bằng euro, châu Âu tái khẳng định mọi hình 

thức thanh toán bằng đồng rúp sẽ bị xem như là vi phạm lệnh trừng 

phạt của Liên Hiệp Châu Âu. » 

  



 

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.. 

10.- Ukraine tuyên bố bắt 12 gián điệp và thân tín 

của nghị sĩ thân Nga 

Ukraina tiếp tục thanh trừng quân nổi dậy trên lãnh thổ của 

mình. Cục Điều tra Quốc gia Ukraina (DBR) hôm 2/5 thông báo về 

việc bắt giữ 12 điệp viên bị tình nghi âm mưu gây ra vụ phá hoại ở 

khu vực Odessa, cũng như việc giam giữ hai thủ hạ được cho là 

của cựu nghị sĩ thân Nga Ilya Kiva ở Ukraina. 

Văn phòng Điều tra Quốc gia Ukraina cho biết trong một bức 

điện tín hôm 2/5 rằng kế hoạch của Nga nhằm gây bất ổn tình hình 

ở khu vực Odessa vào ngày kỷ niệm thảm kịch ngày 2 tháng 5 đã 

bị thất bại: 12 kẻ phá hoại đã bị bắt giữ. 

“Những kẻ bị bắt giữ bị tình nghi chuẩn bị phá hoại, biểu tình 

và bạo loạn ở vùng Odessa. Ngoài ra, theo thông tin có được, 

chúng còn cam kết xúi giục bạo loạn quy mô lớn giữa các cư dân 

của Odessa”, Văn phòng điều tra quốc gia Ukraina cho biết. 

Hãng thông tấn Sputnik của Nga đưa tin, ngày 2/5/2014, 

“những phần tử cấp tiến” đã phá hủy các lều trại do “những người 

chống đối đảo chính vũ trang Ukraina” dựng lên ở Odessa. 

Theo số liệu chính thức, khoảng 50 người thiệt mạng và hơn 

200 người bị thương trong vụ tấn công”, tờ báo Nga nói tiếp: “Hôm 



nay là kỷ niệm tám năm của sự việc ngày 2 tháng 5 năm 2014, 

nhưng người dân địa phương không thể tưởng nhớ các nạn nhân 

vì chính quyền thành phố địa phương đã áp dụng lệnh giới nghiêm 

kéo dài.” 

Cơ quan Điều tra Nhà nước Ukraina cho biết, các nhà điều tra 

đã tìm thấy một kho vũ khí và kho thuốc nổ ở nơi ẩn náu của những 

kẻ phá hoại, trong đó có một số lượng lớn súng tiểu liên, súng máy, 

lựu đạn, súng lục và đạn dược, cũng như cờ và huy chương có 

biểu tượng cộng sản, sách và tài liệu quảng cáo chống Ukraina. 

Cục Điều tra Quốc gia Ukraina cũng thông báo rằng hai thân 

tín của lãnh đạo đảng đối lập thân Nga có tên “Nền tảng đối lập vì 

sự sống” của Ukraina và là cựu nghị sĩ Ilya Kiva đã bị bắt giữ vì 

tình nghi tổ chức và liên quan đến vụ khiêu khích gây bất ổn tình 

hình ở Bán đảo Crimea. 
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Phần văn nghệ tiếp tục  

MUSIC – Bài 3, 4, 5, 6, 7, 8  

3. CHIỀU THU NHỚ MẸ – Tác giả: Phan Thanh Hoài – Trình bày: Mỹ Hạnh 

Huỳnh 

4. THÀNH PHỐ GIÓ – Thơ: Nguyễn Thi6 Thanh Dương Nhạc: Trần Đại Bản – 

Trình bày: Ngọc Mỹ 

5. HOA BIỂN – Tác giả: Trần Thiện Thanh / Anh Thy – Trình bày: Lý Kính 

6. YÊU – Tác giả: Hoàng Trọng – Trình bày: Kim Phụng 

7. LK MẸ HIỀN YÊU DẤU – Tác giả: Nhiều Tác Giả – Trình bày: Lan Lý 
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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. 

 

 


