
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, 

Bản Tin Cộng Đồng, 28/05/2022 

 

 
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, 28 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. Tòa Bạch Ốc vội vã đính chính lời hứa bảo vệ Đài Loan của 

ông Biden. 

2. Một tin cũ, nhưng có ý nghĩa cho ngày Chiến Sĩ Trận Vong – 

Memorial Day.. Binh nhất Thủy Quân Lục Chiến Rambo, tử 

trận năm 1943, sau 79 năm, được đưa về quê hương, sẽ được 

an táng theo lễ nghi quân cách  tại Nghĩa trang Quốc gia 

Arlington. 

3. Những quân nhân đã cắm hơn 250 nghìn Quốc Kỳ Hoa Kỳ tại 

Nghĩa trang Quốc gia Arlington trong dịp Chiến Sĩ Trận Vong.  

Tin Thế Giới 

4. Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky tố cáo Nga “diệt 

chủng” ở vùng Donbass. 

5. Chiến tranh Ukraina: Kiev kêu gọi phương Tây chi viện thêm 

vũ khí hạng nặng. 

6. Úc cảnh báo về tác hại của hiệp ước an ninh Trung cộng - 

Quần Đảo Salomon. 

7. Hoa Kỳ hoan nghênh Fiji gia nhập IPEF. 

8. Ukraina muốn có hành lang an toàn ở cảng Odessa để xuất 

khẩu nông phẩm. 



9. Hạm đội Biển Đen phong toả hải cảng Ukraine, nguy cơ 

khủng hoảng lương thực toàn cầu. 

Phần Cuối Cùng 

10. Mỹ chặn đường trả nợ cuối cùng của Nga. 

 

[Breaking News Sound] 

 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Thông báo chích ngừa Covid-19 Booter lần thứ 4 

• Thông báo vận động tiền từ Cộng Đồng DMV trong ngày diễn hành 

ngày 4 tháng bảy 

• Thông báo bán áo thun ủng hộ cho đồng phục ngày 4 tháng bảy 

  



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

Hoa Kỳ 

1.- Tòa Bạch Ốc vội vã đính chính lời hứa bảo vệ Đài 

Loan của ông Biden 

Các viên chức Tòa Bạch Ốc đã vội vã đính chính các bình 
luận của ông Joe Biden hôm 23/05, khi ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ 
bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự trong trường hợp Trung cộng xâm 
lăng hòn đảo này. 

Các nhân viên Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden chỉ đang nhắc 
lại chính sách của Hoa Kỳ rằng, họ sẽ cung cấp trang bị quân sự 
cho Đài Loan, chứ không chủ trương điều động quân đội đến để 
bảo vệ. 

Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói với ký giả Jacqui Heinrich 
của Fox News rằng: “Như Tổng thống đã nói, chính sách của 
chúng ta không thay đổi. Ông ấy nhắc lại ‘Chính sách Một Trung 
Quốc’ (One China Policy) và cam kết của chúng ta đối với hòa bình 
và ổn định trên Eo biển Đài Loan. Ông ấy cũng nhắc lại cam kết 
của chúng ta theo Đạo luật Liên hệ Đài Loan (Taiwan Relations 
Act) là cung cấp cho Đài Loan quân trang để tự vệ.” 

Khi TT Biden, người hiện đang có mặt tại Á Châu để quảng 
bá Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình, 
được một phóng viên hỏi liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan về mặt 
quân sự trước cuộc xâm lược hay không, ông chỉ hồi đáp là: “Có”. 

Bình luận của ông Biden dường như đã vi phạm chính sách 
lâu đời của Hoa Kỳ về cái gọi là ‘mơ hồ chiến lược’, theo đó quốc 



gia này sẽ không xác nhận cũng không phủ nhận liệu họ có viện 
trợ cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra chiến tranh hay không. 

Hơn nữa, đây là lần thứ ba kể từ tháng 08/2021 các quan chức 
Tòa Bạch Ốc bác bỏ bình luận của tổng thống liên quan đến Đài 
Loan và tuyên bố rằng chính sách của họ không thay đổi. Sự việc 
tương tự xảy ra lần cuối cùng là vào tháng 10/2021 khi ông Biden 
phá vỡ sự mơ hồ chiến lược và nói rằng Hoa Kỳ có “cam kết” bảo 
vệ Đài Loan. 

Mặc dù Đài Loan không có thỏa thuận quốc phòng chung với 
Hoa Kỳ nhưng Đạo luật Liên hệ Đài Loan năm 1979 bảo đảm rằng 
Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Đài Loan những khả năng cần thiết để 
duy trì khả năng phòng vệ của mình. 

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ trong Quốc hội coi chính sách mơ hồ 
chiến lược này về căn bản là thiếu sót và tin rằng việc chính phủ 
TT Biden không mơ hồ trong việc ngăn chặn Nga xâm lược 
Ukraine có thể đồng nghĩa với việc chính sách này cũng sẽ không 
ngăn cản được Trung cộng xâm lăng Đài Loan. 

Nhiều chuyên gia và cựu nhà lập pháp đã lên mạng chỉ trích 
quyết định đính chính lại các bình luận của ông Biden  và kêu gọi 
Hoa Kỳ có lập trường quyết định hơn về vấn đề này. 

2.- Một tin cũ, nhưng có ý nghĩa cho ngày Chiến Sĩ 

Trận Vong – Memorial Day.. 

Binh nhất Thủy Quân Lục Chiến Rambo, tử trận 

năm 1943, sau 79 năm, được đưa về quê hương, sẽ 

được an táng theo lễ nghi quân cách  tại Nghĩa trang 

Quốc gia Arlington 



BALTIMORE  - Các thành viên dịch vụ các quân nhân tử trận 
ở ngoại quốc nhận được một buổi lễ đặc biệt khi máy bay của họ 
hạ cánh xuống Sân bay BWI Baltimore.  

Buổi lễ diễn ra hôm nay đã được xảy ra sau 79 năm chờ đợi.  

Vòi rồng phun nước cho chiếc máy bay American Airlines hạ 
cánh xuống BWI, khi   nó đang chở hài cốt của Binh nhất Thủy 
quân lục chiến William Edward Rambo. 

Binh nhất Rambo tử trận vào năm 1943. Theo Cơ quan Kế 
toán Quốc phòng POW / MIA, Rambo là một phần của đơn vị tấn 
công vào hòn đảo nhỏ Betio trong đảo san hô Tarawa của quần 
đảo Gilbert. Tổng cộng đã có khoảng 1.000 Thủy Quân Lục Chiến 
và Hải quân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại đây. 
Rambo tử trận vào  ngày đầu tiên của trận chiến, ngày 20 tháng 
11 năm 1943. Hài cốt của ông được cho là được chôn cất trên đảo 
Betio. 

Năm 1946, khoảng một nửa số hài cốt đã được di chuyển ra 
khỏi đảo. Hài cốt của ông đã không được tìm thấy và ghi nhận hài 
cốt không thể thu hồi vào năm 1949. 

Bộ Quốc phòng nói rằng, vào năm 2015, một tổ chức phi lợi 
nhuận có tên "Chuyến bay lịch sử" đã xác định một nghĩa trang 
chưa được khám phá trước đây trên đảo. Hài cốt của ông đã được 
tìm thấy và xác định danh tính. 

Ban đầu, hài cốt của Binh nhất Rambo dự định sẽ được đưa 
về Hoa Kỳ để an táng vào tháng 4 năm 2020. Những người thân 
của ông đã có mặt tại sân bay để đón ông. 

3.- Những quân nhân đã cắm hơn 250 nghìn Quốc 

Kỳ Hoa Kỳ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington 

trong dịp Chiến Sĩ Trận Vong.  



ARLINGTON, Va. (7News) – Đây là một truyền thống trước 

Ngày Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong. 

Những quân nhân thuộc đơn vị Old Guard đã cắm những quốc 

kỳ Hoa Kỳ nhỏ trước những bia của từng ngôi mộ ..tất cả có hơn 

250, 000 mộ. Có hơn 400,000 cá nhân đã được  an nghĩ tại Nghĩa 

Trang Quốc Gia Arlington. Đại úy Andrew Katz, Quân đội Hoa Kỳ 

cho biết. 

Trung sĩ  Darious Boone, của đơn vị Old Guards cho biết, ngày 

này để tôn vinh và tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống, những 

người đã đi trước chúng tôi và đã hy sinh thân xác mình cho tổ 

quốc. 

“Bạn thấy những năm khác nhau, những cuộc chiến khác 

nhau, những hy sinh khác nhau  Điều đó ghi nhận qua những tấm 

bia mộ. Bạn biết rằng chúng ta dành sự tôn trọng đó và cảm ơn họ 

vì sự phục vụ quên mình, vì nếu không có những đóng góp và cống 

hiến của họ cho quốc gia, chúng tôi sẽ không thể hoàn thành cùng 

một đôi ủng và đi cùng một đôi giày ", Trung sĩ Boone nói tiếp. 

Đại úy Katz cho biết mỗi lá cờ là một dấu hiệu nhỏ, nhưng thể 

hiện sự quý trọng cao của chúng tôi, một biểu tượng của sự tôn 

kính mà chúng tôi dành cho những người đã hy sinh. 

[Breaking News Sound]  
  

     



  

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang những phần tin 

tức tiếp theo, 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. ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ  – Tác giả: Hoàng Thi Thơ – Trình bày: Kim 

Phụng 
 

[Breaking News Sound]  

  



   

Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm tiếp tục với phần bản 

tin Hoa Kỳ.  

4.- Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky tố 

cáo Nga “diệt chủng” ở vùng Donbass 

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đang tiến 

hành một cuộc “diệt chủng” tại vùng Donbass ở miền đông, nơi mà 

các trận giao tranh đang lên đến “cường độ tối đa”, theo Kiev. 

Trong bài phát biểu trên đài truyền hình đêm 26/05/2022,tổng 

thống Zelensky khẳng định: “ Cuộc tấn công hiện nay của quân 

chiếm đóng ở Donbass có thể khiến vùng này không còn ai sống”. 

Ông tố cáo quân Nga đang phá hủy hoàn toàn Severodonetsk và 

các thành phố khác trong vùng. Ông Zelensky còn tố cáo quân Nga 

đang “ đưa đi đày” và “giết hại hàng loạt” thường dân ở vùng 

Donbass, và theo ông, rõ ràng là Nga đang thi hành chính sách 

“diệt chủng” ở vùng này. 

Hôm qua, trên mạng Telegram, tổng tham mưu trưởng quân 

đội Ukraina Valeriï Zaloujny mô tả cuộc tấn công của Nga ở miền 

đông đã lên đến “cường độ tối đa” và cho biết tình hình tại đây “cực 

kỳ khó khăn”. 

Theo thông báo của thống đốc vùng Serguii Gaida hôm nay, 

ít nhất 5 thường dân đã thiệt mạng tại vùng Luhansk, Donbass. 

Ngoài ra, sáng sớm hôm nay, thành phố Kharkiv lại bị oanh kích. 

 

Thành phố Kramatorsk, chỉ cách chiến tuyến khoảng 40 km, cũng 

đã nhiều lần bị oanh kích và sắp tới đây có thể sẽ là mục tiêu trực 



tiếp của quân Nga. Hiện giờ, các dịch vụ công cộng tiếp tục hoạt 

động, nhất là dịch vụ bưu điện, rất cần thiết đối với người dân. 

5.- Chiến tranh Ukraina: Kiev kêu gọi phương Tây 

chi viện thêm vũ khí hạng nặng 
Vào lúc quân đội Nga không ngừng bắn phá miền đông 

Ukraina, chính quyền Kiev đang kêu gọi phương Tây trang bị thêm 

vũ khí hạng nặng để đối phó với hỏa lực hùng hậu của Nga. 

Phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Ukraina hôm Thứ Tư 

25/05/2022, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba nhấn mạnh rằng 

nước ông đang rất cần các hệ thống pháo phản lực cơ động có 

khả năng phóng hàng loạt tên lửa đồng thời để có thể đương cự 

lại hỏa lực của Nga. 

Trước giới báo chí, ông Kuleba cho biết: “Trận chiến ở 

Donbass rất giống với các trận chiến trong Thế Chiến Thứ II”. Theo 

ông, Nga được trang bị tốt hơn Ukraina về một số loại vũ khí hạng 

nặng, những sự mất cân bằng lớn nhất liên quan đến các giàn 

phóng pháo phản lực hàng loạt, có khả năng phóng nhiều tên lửa 

cùng một lúc. Kiev đã yêu cầu Washington cung cấp loại vũ khí 

này. 

Ngoại trưởng Ukraina không ngần ngại chỉ trích: “Các quốc 

gia đang trì hoãn trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina 

phải hiểu rằng mỗi ngày họ bỏ ra để cân nhắc các lý lẽ khác nhau, 

thì mỗi ngày đều có thêm người bị giết”. 

Tuy nhiên, theo tờ báo Die Zeit của Đức, các thành viên NATO 

đã đồng ý một cách không chính thức là sẽ không cung cấp chiến 

đấu cơ và xe tăng cho Ukraina, vì lo ngại Nga sẽ coi việc chuyển 



giao loại vũ khí này là một hành vi gây chiến và thực hiện các biện 

pháp trả đũa. 

6.- Úc cảnh báo về tác hại của hiệp ước an ninh 

Trung cộng - Quần Đảo Salomon 

Tân ngoại trưởng Úc đã thăm Fiji chỉ vài hôm sau khi nhậm 

chức nhằm nêu bật ưu tiên của chính phủ mới tại Canberra dành 

cho vùng Thái Bình Dương. Theo bà Penny Wong, Úc tôn trọng 

quyền chọn đối tác của các nước vùng Thái Bình Dương, nhưng 

rất lo ngại về hậu quả của hiệp ước an ninh mới đây giữa Quần 

Đảo Salomon với Trung cộng .   

Đối với ngoại trưởng Úc: “Điều quan trọng là an ninh của khu 

vực do chính khu vực xác định… Thế giới đã thay đổi, có nhiều 

cạnh tranh chiến lược hơn, có nhiều hành vi phá vỡ chuẩn mực 

quốc tế hơn. Việc Nga xâm lược Ukraina là một bằng chứng. 

Chúng tôi hy vọng sẽ cùng với các bạn tìm ra giải pháp cho vấn đề 

này”. 

Vào hôm qua, 26/05, trong một cuộc họp báo tại Honiara, thủ 

đô Salomon, ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị khẳng định 

rằng “những lời vu khống và đòn tấn công” vào hiệp ước an 

ninh “sẽ lâm vào ngõ cụt và bất kỳ sự can thiệp và phá hoại nào 

cũng sẽ thất bại”.   

Đối với ông Vương Nghị, hiệp ước an ninh mà Bắc Kinh đã 

ký “nhằm giúp Quần Đảo Salomon cải thiện khả năng trị an và thực 

thi pháp luật cũng như giúp nước này giữ gìn an ninh xã hội tốt 

hơn, đồng thời bảo vệ an toàn của các công dân và tổ chức Trung 

cộng ở Quần Đảo này”. Theo ngoại trưởng Trung cộng, Bắc Kinh 

không có ý định thiết lập một căn cứ quân sự đảo quốc Salomon.   



7.- Hoa Kỳ hoan nghênh Fiji gia nhập IPEF 

Theo tin Reuters, Fiji đã tham gia dự án Khuôn Khổ Kinh Tế 

Ấn Độ- Thái Bình Dương (IPEF), một sang kiến của Mỹ vừa được 

ông Joe Biden khởi động hôm 23/05 vừa qua tại Tokyo. 

Trong một thông cáo công bố hôm qua, 26/05, Tòa Bạch Ốc 

đã hoan nghênh việc Fiji trở thành thành viên sáng lập của IPEF, 

đồng thời là quốc đảo Thái Bình Dương đầu tiên tham gia một kế 

hoạch của Hoa Kỳ mà mục tiêu là nhằm đẩy lùi ảnh hưởng ngày 

càng tăng của Trung cộng trong khu vực.   

Xin nhắc lại là với Fiji, IPEF từ nay bao gồm 14 nước là: Mỹ, 

Úc, New Zealand, Fiji, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và 7 nước 

Đông Nam Á là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thái Lan và Việt Nam.   

Một viên chức chính quyền Mỹ cho rằng với sự gia nhập của 

Fiji, Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ- Thái Bình Dương (IPEF) bây giờ 

đại diện cho sự đa dạng toàn diện của khu vực Ấn Độ - Thái Bình 

Dương, với hầu hết các nước lớn đều có mặt, ngoại trừ Trung 

cộng.  

8.- Ukraina muốn có hành lang an toàn ở cảng 

Odessa để xuất khẩu nông phẩm 
Lo ngại mất khả năng xuất cảng ngũ cốc do các hải cảng bị 

quân Nga phong tỏa, tại diễn đàn kinh tế Davos, Thụy Sĩ, ngoại 

trưởng Ukraina Kuleba ngày 25/05/2022 muốn Kiev và Liên Hiệp 

Quốc thảo luận về việc lập một hành lang an toàn từ hải cảng 

Odessa để xuất cảng nông phẩm ra nước ngoài. 



Đây cũng là chủ đề thảo luận giữa hai ngoại trưởng Mỹ và 

Ukraina hồi đầu tuần. Theo Reuters, Kiev muốn cảng Odessa 

được rà phá bom mìn và có sự bảo đảm là Nga sẽ không tấn công. 

Ngay từ đầu chiến tranh Ukraina, quân Nga đã phong tỏa cảng 

Odessa, cửa ngõ xuất cảng quan trọng ở miền nam Ukraina, gây 

tổn hại cho nền kinh tế Ukraina và tác động đến an toàn lương 

thực - thực phẩm của thế giới. 

Lẽ ra đây là mùa cao điểm, nhưng hiện giờ các bãi biển và 

vùng ven biển của Odessa hầu như đều vắng bóng người. Thành 

phố không còn giữ được dáng vẻ như trước và cư dân thành 

phố đang sống dưới sự phong tỏa của Nga, kéo dài từ Biển Đen 

đến biển Azov. Ông Albert Kabakov, chủ tịch câu lạc bộ du thuyền 

nói: 

Ngay từ đầu, Putin đã nói rằng khu vực này là mục tiêu, nhất 

là cảng Odessa. Miền Nam Ukraina thu hút sự quan tâm của Nga, 

đặc biệt là về nguồn điện và khí đốt để cung ứng cho Crimée. 

Chiếm được thành phố Kherson giúp quân Nga làm được điều đó 

và cho phép họ chặn đường ra biển của chúng tôi, và cuối cùng là 

mở cho họ một con đường đến Transnistria. Nhưng quân đội Nga 

không mạnh, họ chỉ đông thôi. Và cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc. 

Nếu quân Nga đào chiến hào và tìm cách trụ lại mãi ở miền nam 

Ukraina, chúng tôi sẽ chôn vùi họ ngay tại đây. 

Nga cố gắng phong tỏa để bóp nghẹt nền kinh tế Ukraina và 

hải cảng Odessa, nơi hàng chục ngàn tấn thực phẩm được xuất 

khẩu mỗi tháng. Vì vậy, quân đội Ukraina đang yêu cầu phương 

Tây chuyển vũ khí nhanh chóng hơn nữa cho Ukraina để họ sớm 

tìm cách phản công ».  
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Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đến những bản tin 

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 …  

MUSIC – Bài 2  

2. KỸ NIỆM MỘT MÙA HÈ – Tác giả: Hàn Sinh – Trình bày: Nhất 

Lĩnh.  
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Kính thưa quý vị, Thanh Nguyễn xin được trở lại với những 

phần tiếp theo của bản tin Hoa Kỳ 

9.- Hạm đội Biển Đen phong toả hải cảng Ukraine, 

nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu 
Cảng biển miền nam Ukraina vẫn bị Hạm đội Biển Đen của 

Nga phong toả từ 3 tháng qua. Khoảng 95 % tàu quốc tế bị ngăn 

cấm di chuyển trên biển Đen và biển Azov. An ninh lương thực thế 

giới có thể bị tác động nghiêm trọng do Ukraina là một nước xuất 

cảng lương thực lớn. 

Thương nhân nước này đã mất hàng triệu đô. Doanh nhân 

Andrez Bezukh cho biết sản lượng cá mỗi năm của công ty khoảng 

350 tấn cá, tuy nhiên con số này dự kiến chưa đạt 100 tấn vào năm 

2022. 

“Công ty của tôi đã thua lỗ rất nhiều. Mọi người đang lao đao 

và phải tìm các công việc khác trong thời gian này. Tất cả các tàu 

thuyền đi lại đã bị cấm, ngay cả tàu đánh cá. Những con tàu từ tây 

bắc Crimée đậu ở đây đều bị cấm di chuyển. Hôm 18/05, chúng 

tôi được phép ra khơi để thu lại dụng cụ đánh cá mà chúng tôi đã 

bố trí ở đó từ ngày 24/02 do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. 

Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.” 

Các hoạt động xuất nhập cảng bị tê liệt, nhiều mặt hàng xuất 

cảng thiết yếu của Ukraina không thể xuất cảng được. Nhà xuất 

cảng lương thực Vitaly Lavrov cho hay : 

“Trước kia chúng tôi có thể xuất cảng đến 6 triệu tấn lương 

thực mỗi tháng từ các cảng hay các trung tâm vận chuyển khác, 



hiện giờ lượng xuất cảng chỉ đạt 600 700 nghìn tấn. Chúng tôi đang 

cố gắng xoay xở để xuất hàng từ các cảng khác, từ cảng Danube 

chẳng hạn.” 

Ukraina là một trong những nước xuất cảng nông phẩm lớn 

nhất thế giới, cung cấp 12 % sản lượng ngũ cốc và một nửa dầu 

hướng dướng cho toàn cầu. Liên Hiệp Quốc cho biết, nếu các 

cảng của Ukraina không hoạt động trở lại trong vòng 2 tháng tới, 

rất có thể thế giới sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương 

thực toàn cầu.  

 

  



  

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.- Mỹ chặn đường trả nợ cuối cùng của Nga 
Mỹ sẽ chặn con đường cuối cùng mà Nga dùng để trả nợ hàng 

tỷ đô la cho nhà đầu tư quốc tế, khiến Nga có thể sắp vỡ nợ lần 

đầu tiên kể từ Cách Mạng Bolshevik năm 1917 đến nay, theo AP 

hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm. 

Bộ Tài Chính Mỹ loan báo sẽ không gia hạn giấy phép cho 

Nga tiếp tục trả nợ thông qua ngân hàng Mỹ. 

Sau khi tung ra đợt cấm vận đầu tiên đối với Nga do xâm lăng 

Ukraine, Bộ Tài Chính Mỹ cấp giấy phép cho ngân hàng Mỹ nhận 

trả nợ trái phiếu bằng đồng đô la từ Nga. Giấy phép này hết hạn 

vào nửa đêm Thứ Tư, 25 Tháng Năm. 

Thời gian qua, nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng 

Thống Joe Biden không muốn gia hạn giấy phép này. Tại buổi họp 

báo trước khi gặp gỡ bộ trưởng Tài Chính G-7 tuần trước ở 

Koenigswinter, Đức, bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, cho 

hay giấy phép này được cấp “để có thời gian chuyển đổi mà không 

bị xáo trộn, và để nhà đầu tư kịp bán chứng khoán.” 

“Lúc đó, chúng tôi dự trù giấy phép này có thời gian giới hạn,” 

bà Yellen nói. 



Không có giấy phép trả nợ thông qua ngân hàng Mỹ, Nga 

không còn đường nào trả nợ nhà đầu tư quốc tế. Thời gian qua, 

Nga trả nợ thông qua JPMorgan Chase và Citigroup. 

Chính phủ Nga dường như đoán trước Mỹ sẽ không cho phép 

họ tiếp tục trả nợ trái phiếu. Thứ Sáu tuần rồi, nhằm tránh bị vướng 

thời hạn chót 25 Tháng Năm, Bộ Tài Chính Nga trả trước hai trái 

phiếu phải trả trong tháng này. 

Những trái phiếu kế tiếp Nga phải trả là vào ngày 23 Tháng 

Sáu. Cũng như những khoản nợ khác của Nga, những trái phiếu 

đó có thời gian ân hạn (grace period) 30 ngày – nghĩa là đến cuối 

Tháng Bảy, Nga có thể bị công bố vỡ nợ, ngoại trừ tình huống rất 

khó xảy ra là cuộc chiến Nga-Ukraine kết thúc trước đó 
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Phần văn nghệ tiếp tục  

MUSIC – Bài 3, 4, 5, 6 

3. CÕI NHỚ: Tác giả: Sông Trà – Trình bày: Jennifer Lê 

4. TUỔI 13: Tác giả: Ngô Thụy Miên – Trình bày: Thủy Tiên 

5. BẢN TÌNH CUỐI: Tác giả: Ngô Thụy Miên– Trình bày: Thu Thủy 

6. TRÁI BUỒN: Thơ: Uyên Phương – Nhạc: Bảo Hương – Hòa Âm: 

Đăng Vương Quân – Trình bày: Tâm Thư 
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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. 

 

 

 


