
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, 
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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 Bảy, 04 tháng 06, 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 sẵn sàng tăng "viện trợ quân sự" cho Đài Loan. 

2. Chiến tranh Ukraina: Mỹ cấp cho Ukraina hệ thống hỏa tiễn 

tối tân hơn. 

3. Mỹ cam kết ủng hộ các đảo quốc Thái Bình Dương đã bác bỏ 

hiệp ước với Trung cộng. 

4. Mặt hàng điện tử tới đây lại tiếp tục tăng giá. 

Tin Thế Giới 

5. Chiến tranh Ukraine bước sang ngày thứ 100, quân Nga 

chiếm được 20% lãnh thổ. 

6. Thêm ba nước tham gia điều tra tội ác chiến tranh tại Ukraina. 

7. Đan Mạch trưng cầu dân ý về gia nhập chính sách phòng thủ 

của Liên Âu. 

8. Cấm vận dầu lửa Nga: Thủ tướng Orban hân hoan "chiến 

thắng" của Hungary tại Liên Âu. 

9. Thượng Hải bỏ phong tỏa sau 9 tuần, nhưng người dân vẫn 

thận trọng. 

 

[Breaking News Sound] 
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• 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 sẵn sàng tăng "viện trợ quân sự" cho 

Đài Loan 

"Mỹ sẽ có những hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan để hòn đảo có 

thể duy trì khả năng tự vệ đầy đủ và tương xứng trước mối đe dọa 

từ Trung cộng", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trả lời Nikkei trong bài 

phỏng vấn đăng tải hôm 1/6. 

Theo giới quan sát, phát biểu của ông Austin cho thấy Mỹ thể 

hiện sự sẵn sàng trong việc gia tăng viện trợ Đài Loan trong lĩnh 

vực quân sự, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang leo thang. 

Trung cộng luôn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, 

phải thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trong thời gian 

qua, Trung cộng liên tục điều động vũ khí  quân sự tới sát hòn đảo 

làm tình hình tại khu vực xuyên eo biển Đài Loan trở nên nóng 

hơn. 

Mỹ dù không có liên lạc ngoại giao chính thức với Đài Loan 

nhưng là hợp tác thương mại và quân sự hàng đầu của hòn đảo. 

Trung cộng nhiều lần coi Đài Loan là một trong những vấn đề gai 

góc nhất trong liên hệ với Mỹ và yêu cầu Washington tuân theo 

chính sách "Một Trung cộng ". 

Cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được hỏi rằng 

liệu Washington có can thiệp về mặt quân sự để bảo vệ Đài Loan 

trong kịch bản hòn đảo bị tấn công không. Ông Biden đã trả lời là 

https://dantri.com.vn/the-gioi/quan-su.htm


"có", hành động khiến Trung cộng  lên tiếng chỉ trích. Mỹ sau đó 

đã nói rằng, chính sách Đài Loan của họ không thay đổi. 

Trong bài trả lời Nikkei, ông Austin cũng nhấn mạnh tầm quan 

trọng của khái niệm "răn đe tích hợp", nhằm kêu gọi các đồng minh 

của Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong việc răn đe các đối thủ của Mỹ, 

bao gồm Trung cộng. 

Từ ngày 10-12/6, ông Austin sẽ sang Singapore để dự Hội 

nghị thượng đỉnh An ninh Châu Á, hay còn được gọi là Đối thoại 

Shangri-La. Ông dự định sẽ có bài phát biểu về chiến lược quốc 

phòng toàn diện của Washington đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình 

Dương. 

Ông Austin cũng nhấn mạnh cam kết "sắt đá" của Mỹ trong 

việc bảo vệ an ninh cho Nhật Bản và Đại Hàn khi căng thẳng ở khu 

vực đang có dấu hiệu nóng lên. 

2.- Chiến tranh Ukraina: Mỹ cấp cho Ukraina hệ 

thống hỏa tiễn tối tân hơn 

Tối ngày 31/05/2022, Hoa Kỳ thông báo cấp “các hệ thống hỏa 

tiễn tối tân hơn” cho quân đội Ukraina, hiện đang gặp rất nhiều khó 

khăn ở vùng Donbass và sắp để lọt thành phố chiến lược 

Severodonetsk vào tay quân Nga. 

Trên nhật báo New York Times, tổng thống Joe Biden viết rằng 

Mỹ sẽ cung cấp cho Kiev “các hệ thống hỏa tiển tối tân hơn để có 

thể bắn chính xác hơn vào các mục tiêu chủ chốt trên chiến trường 

Ukraina”. 

Theo một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc, hệ thống vũ 

khí đó chính là HIMARS ( (High Mobility Artillery Rocket System), 



tức là các dàn phóng rocket di động, gắn trên các xe thiết giáp 

hạng nhẹ, có tầm bắn khoảng 80 km. 

Hãng tin AFP cho biết, các vũ khí này nằm trong khối viện trợ 

quân sự mới của Mỹ tổng cộng 700 triệu đôla cho Ukraina, mà chi 

tiết được công bố ngày 01/06. 

Theo các chuyên viên, hệ thống HIMARS có thể sẽ làm thay 

đổi tương quan lực lượng trên trận địa, vào lúc mà quân đội 

Ukraina dường như đang gặp rất nhiều khó khăn ở vùng Donbass, 

trước đà tiến công của quân Nga. 

Trong khi đó, theo thông báo của thủ tướng Olaf Scholz hôm 

nay, nước Đức cũng sẽ cấp cho Ukraina một hệ thống phòng 

không có thể giúp bảo vệ một thành phố lớn trước các cuộc oanh 

kích của Nga. Berlin còn cấp cho Kiev một hệ thống radar có thể 

phát hiện pháo binh của đối phương. 

3.- Mỹ cam kết ủng hộ các đảo quốc Thái Bình 

Dương đã bác bỏ hiệp ước với Trung cộng. 

Hoa Kỳ hôm 31/05/2022 hứa sẽ hỗ trợ các đảo quốc ở Thái 

Bình Dương sau khi các quốc gia này từ chối ký một thỏa thuận 

với Trung cộng, nói rằng chính các hành động của Bắc Kinh đã 

cho thấy đề nghị của họ là « mờ ám». 

Mười tiểu quốc Thái Bình Dương hôm thứ Hai 30/05 đã gây 

bối rối cho Bắc Kinh, khi bác bỏ một hiệp ước sẽ đẩy họ vào quỹ 

đạo của Trung cộng. 

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price tuyên bố các đảo 

quốc đã có những « quyết định về chủ quyền của chính họ », và 

Hoa Kỳ cam kết làm sâu sắc hơn mối liên lạc với các đối tác ở Thái 



Bình Dương cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm 

mang lại lợi ích cho người dân. 

Ông Price nhấn mạnh đến những lo ngại của các phóng viên 

Fidji, Samoa, Salomon đưa tin về chuyến thăm của ngoại trưởng 

Trung cộng Vương Nghị, khi ông này từ chối cho phép đặt câu hỏi. 

Phát ngôn viên Mỹ cho rằng chỉ cần quan sát những nỗ lực che 

giấu của Trung cộng để thấy thỏa thuận này mờ ám như thế nào. 

Ông cho biết : « Bắc Kinh còn đi xa đến nỗi ngăn cản các viên chức 

trong khu vực đối thoại với các nhà báo của nước mình », đồng 

thời nhắc lại, Hoa Kỳ và Úc đều lo ngại. 

Trung cộng đề nghị một hiệp ước bao gồm việc mở rộng huấn 

luyện cảnh sát các đảo quốc Thái Bình Dương, thực hiện một bản 

đồ biển nhạy cảm và tiếp cận các nguồn lợi thiên nhiên. Đổi lại, 

Bắc Kinh tài trợ hàng triệu đô la và mở ra triển vọng đạt thỏa thuận 

tự do mậu dịch với thị trường 1,4 tỉ dân lớn nhất thế giới. 

Trong một lá thư mới đây gởi các đồng nhiệm, ông David 

Panuelo, tổng thống Liên bang Micronesia cảnh báo đề nghị trên 

là « gian trá », « bảo đảm ảnh hưởng Trung cộng trong chính phủ 

» và việc « kiểm soát kinh tế » đối với các ngành công nghiệp chủ 

chốt. 

Tân chính phủ trung tả Úc hứa sẽ chú tâm hơn đến vấn đề khí 

hậu: tình trạng mực nước biển dâng cao là mối lo hàng đầu của 

nhiều đảo quốc Thái Bình Dương. 

4.- Mặt hàng điện tử tới đây lại tiếp tục tăng giá 

Nhiều nhà phân tích nhận định, các mặt hàng điện tử tiêu dùng 

trong thời gian tới sẽ tăng giá do các công ty sản xuất vật liệu bán 

dẫn như Intel, TSMC hay Samsung sẽ tiếp tục đẩy giá IC lên cao. 



Peter Hanbury – chuyên phân tích thị trường bán dẫn nói với 

CNBC rằng, các nhà máy sản xuất chip trên đã tăng giá từ 10-20% 

trong năm ngoái, tuy nhiên sắp tới sẽ có khả sẽ năng tăng thêm 

lần nữa nhưng thấp hơn, khoảng 5 tới 7%. 

Việc tăng giá bán vật liệu được cho là do ảnh hưởng bởi chi 

phí vận hành tăng cao, giá nguyên liệu phụ được dùng trong quá 

trình sản xuất đã tăng từ 10-20% trong năm qua. Cộng thêm vào 

việc thiếu hụt nguồn nhân công lao động buộc các công ty phải trả 

lương cao hơn để giữ chân nhân viên. 

Và cái tên phải kể đến đầu tiên đó là TSMC của Đài Loan, 

công ty này đã không ngần ngại công bố kế hoạch tăng giá của 

mình tới các khách hàng và dự báo các sản phẩm của họ sẽ đắt 

hơn trong thời gian tới. Phía đại diện của TSMC đã trả lời phóng 

viên CNBC rằng, điều xảy ra là vì nguyên nhân lo ngại lạm phát, 

chi phí vận hành đắt đỏ và công ty cũng cần phải đầu tư để tăng 

quy mô sản xuất. 

Trong một diễn biến khác, đối thủ của TSMC là Samsung và 

Intel đã chọn cách im lặng khi được CNBC yêu cầu bình luận. Tuy 

nhiên, các nhà phân tích dự đoán, đợt tăng giá chip tới đây do họ 

sản xuất có thể lên tới gần 20%. 

Không biết những dự đoán trên sẽ chính xác đến đâu và liệu 

người tiêu dùng có tiếp tục gặp khó khăn, khi phải chi thêm tiền 

hơn nữa nếu muốn sở hữu các sản phẩm điện tử trong hoàn cảnh, 

giá năng lượng cũng như nhiều mặt hàng khác cũng đang tăng giá 

kể từ khi đại dịch bùng phát. 

[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. MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN – Tác giả: Từ Công Phụng – Trình 

bày: Đào Văn Sách 

 

 

[Breaking News Sound] 

 

  



 

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

Thế Giới 

5.- Chiến tranh Ukraine bước sang ngày thứ 100, 

quân Nga chiếm được 20% lãnh thổ 

Hôm nay, 03/06/2022, cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina do 

Nga tiến hành bước sang ngày thứ 100, quân Nga đã chiếm được 

20% lãnh thổ Ukraina và đang tiếp tục dồn lực lượng cố đánh 

chiếm toàn bộ vùng Donbass ở miền đông. 

Trong một đoạn video đăng trên mạng Instagram hôm nay, 

tổng thống Zelensky khẳng định “ chiến thắng sẽ thuộc về chúng 

ta”.  

Đặc phái viên Sébastien Németh tại vùng Donbass gởi về bài 

tổng kết 100 ngày chiến tranh: 

“Tổng thống Zelensky thông báo là quân Nga hiện đã chiếm 

được 20% lãnh thổ Ukraina, nhưng rõ ràng sau các cuộc tấn công 

của Nga thất bại, không lật đổ được chính quyền Kiev, cuộc chiến 

tranh bước vào một giai đoạn khác hẳn, Nga đã phải giảm bớt 

tham vọng và nay tập trung vào vùng Donbass ở miền đông. 

Đây là vùng mà từ năm 2014 quân đội Ukraina và lực lượng 

ly khai thân Nga vẫn đối đầu với nhau. Kể từ nay, tại đây diễn ra 

một cuộc chiến tranh hao mòn, trong đó quân Nga đánh chiếm 

từng mảnh đất ở vùng Donbass. Họ đặc biệt gây áp lực vào phía 

đông, nhất là ở Severodonetsk, thành phố đang bị oanh kích liên 

tục. Quân Ukraine đang thoái lui, cho dù quân Nga tiến rất chậm. 



Như vậy, quân Nga nay đã kiểm soát ở phía bắc, phía nam, phía 

đông, bây giờ chỉ còn một khu vực do quân Ukraina kiểm soát ở 

vùng Luhansk. Nhưng ngoài các binh lính Ukraina, còn có các 

chướng ngại vật tự nhiên trên con đường tiến của quân Nga, đó là 

con sông Seversky Donets, rất khó vượt qua. Kiev đã nhiều lần 

chặn đứng mưu toan của quân Nga vượt con sông này. 

Quân Ukraina đã chiếm lại một ít lãnh thổ ở vùng Kharkiv, 

miền bắc, đẩy lùi một phần lực lượng Nga về phía biên giới, cũng 

như giành lại được một ít lãnh thổ ở miền nam. 

Nhưng sau 100 ngày, do cả hai bên đều không đạt tiến bộ gì 

đáng kể, cuộc chiến Ukraina nay trở thành cuộc chiến bảo tồn các 

vị trí, báo hiệu một cuộc xung đột sẽ kéo dài.” 

Theo hãng tin AFP, sau cuộc gặp với tổng thống Mỹ Joe Biden 

tại Washington hôm qua, tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg 

cũng đã cảnh báo là các nước phương Tây nên chuẩn bị cho “ một 

cuộc chiến tranh hao mòn” trong “dài hạn” ở Ukraina.  

6.- Thêm ba nước tham gia điều tra tội ác chiến 

tranh tại Ukraina 

Từ hôm 31/05/2022 Estonia, Slovakia và Latvia đã góp mặt 

cùng với Ba Lan, Litva, Ukraina trong nhóm điều tra chung (JIT), 

được thành lập cuối tháng 03/2022 dưới sự điều hành của 

Eurojust, nhằm tập trung những bằng chứng. Tòa án Hình sự Quốc 

tế (CPI) cũng chấp nhận tham gia có điều kiện. Hôm qua, các công 

tố viên đã họp tại La Haye, Hà Lan và sau đó tổ chức họp báo.  

Từ La Haye, thông tín viên Stéphanie Maupas cho biết thêm 

chi tiết: 



Cuộc họp trước hết là để chứng tỏ các công tố viên châu Âu 

cùng đoàn kết trong việc đưa ra tòa những tội ác chiến tranh ở 

Ukraina - như chưởng lý Ukraina, bà Iryna Venediktova khẳng 

định. 

Bà nói : "Tôi cảm thấy, tôi tin tưởng và hy vọng rằng cùng với 

các đồng nghiệp trên thế giới, chúng ta có thể nói đến công lý. 

Chúng ta đều hiểu rằng pháp luật cần phải bảo vệ tất cả mọi người, 

bảo vệ trước một cuộc chiến tranh và những nhà độc tài. Thế nên 

tôi hết sức vui mừng là chúng ta có thể lập ra một cơ chế và mô 

hình như vậy". 

Eurojust hy vọng lập được phần nào trật tự đối với các sáng 

kiến tư pháp được loan báo kể từ đầu cuộc chiến tranh ở Ukraina. 

Được hỏi về khả năng có những cạnh tranh trong điều tra, chưởng 

lý Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Karim Khan cho rằng sự hợp tác 

này đã tạo nên sức mạnh. 

Ông tuyên bố : "Tôi tin rằng những tội phạm thuộc thẩm quyền 

xét xử của Tòa là lời kêu gọi hành động, trong mỗi tình huống, để 

xây dựng quan hệ đối tác sâu sắc hơn. Chúng ta không nên coi 

các cơ quan quyền lực quốc gia như mối đe dọa. Cơ quan tư 

pháp  của từng nước dù dựa trên tư cách thành viên nhóm điều 

tra chung JIT hay thẩm quyền tư pháp phổ quát, đều đáng được 

hoan nghênh khi tham gia". 

Một điều khoản sửa đổi đang được xem xét nhằm giúp 

Eurojust tập hợp các tài liệu, trong đó có những hình ảnh và video 

thường nằm trong số các dữ liệu được bảo vệ. 

7.- Đan Mạch trưng cầu dân ý về gia nhập chính 

sách phòng thủ của Liên Âu 



Sau ba thập niên được hưởng ngoại lệ, hôm nay, 01/06/2022, 

Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập chính sách 

phòng thủ chung của Liên Hiệp Châu Âu. 

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất, được công bố hôm Chủ 

nhật (29/05), có đến hơn 65% dân Đan Mạch sẽ bỏ phiếu thuận. 

Tuy nhiên, chưa có gì là chắc chắn, bởi lẽ tỷ lệ cử tri không bỏ 

phiếu được dự báo sẽ rất cao, tại một quốc gia mà người dân 

thường nói “không” trong các cuộc trưng cầu dân ý về châu Âu. 

Trong cuộc tranh luận truyền hình cuối cùng hôm 29/05, thủ 

tướng Mette Frederiksen đã kêu gọi người dân Đan Mạch bỏ phiếu 

thuận, bởi vì, “khi chúng ta phải chiến đấu vì an ninh của châu Âu, 

chúng ta phải đoàn kết với các nước láng giềng”. 

Là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu từ năm 1972, Đan Mạch 

vào năm 1992 đã bác bỏ hiệp ước thành lập Liên Hiệp Châu Âu 

Maastricht. Để không cản trở việc thi hành hiệp ước này, vào lúc 

đó Đan Mạch đã được chấp thuận cho hưởng một loạt ngoại lệ, và 

nhờ vậy mà trong cuộc trưng cầu dân ý năm sau đó, cử tri nước 

này cuối cùng đã bỏ phiếu thuận. 

Từ đó đến nay, Đan Mạch vẫn nằm ngoài khu vực đồng euro, 

cũng như không tham gia chính sách chung của Liên Hiệp Châu 

Âu về nội vụ, tư pháp và quốc phòng. Do được hưởng ngoại lệ về 

quốc phòng, cho nên Đan Mạch, một trong những  thành viên sáng 

lập khối NATO, đã không tham gia bất cứ chiến dịch quân sự nào 

của Liên Âu. 

Hai tuần sau khi Nga xâm lăng Ukraina, thủ tướng Đan Mạch 

đã thông báo đạt thỏa thuận với đa số các chính đảng trong Quốc 

Hội để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc quốc gia Bắc Âu 

này gia nhập chính sách phòng thủ chung của Liên Hiệp Châu Âu. 



Trong số 14 chính đảng ở Quốc Hội Đan Mạch, đã có đến 11 đảng 

kêu gọi bỏ phiếu thuận. 

Với việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập Liên minh Bắc 

Đại Tây Dương, và với việc Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý 

hôm nay, như vậy là cả ba quốc gia Bắc Âu sắp tới đây vừa tham 

gia chính sách phòng thủ chung châu Âu vừa tham gia vào khối 

NATO. 

8.- Cấm vận dầu lửa Nga: Thủ tướng Orban hân 

hoan "chiến thắng" của Hungary tại Liên Âu 

Trong khi Liên Hiệp Châu Âu ngừng nhập khẩu dầu lửa Nga 

từ nay đến cuối năm 2022, Hungary hưởng đặc quyền có thêm 4 

năm để tìm nguồn cung dầu lửa mới và tiếp tục được nhập dầu từ 

Nga thông qua đường ống Hữu Nghị - Druzhba. Nhượng bộ của 

Liên Âu để nhanh chóng trừng phạt cỗ máy chiến tranh Nga lại là 

thắng lợi đầu tiên cho ông Viktor Orban kể từ khi tái đắc cử thủ 

tướng. 

Thông tín viên RFI Florence La Bruyère tại Budapest giải 

thích: 

Chính sách bắt chẹt đã thành công. Thủ tướng Viktor Orban 

đã có được điều ông muốn : Budapest có thể tiếp tục nhập dầu lửa 

của Nga. Hungary không có biển và 65% dầu lửa của nước này 

nhập từ Nga thông qua đường ống Hữu nghị - Druzhba. Thủ tướng 

Orban cũng nhận được các bảo đảm, theo đó trong trường hợp 

đường ống cung cấp dầu cho Hungary và đi qua Ukraina bị gián 

đoạn, Hungary có thể nhập khẩu chất đốt Nga bằng đường biển. 



Cuối cùng, ông Viktor Orban đã yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu 

tài trợ cho việc cải tiến các nhà máy lọc dầu của Hungary để thích 

hợp với các loại dầu khác. Và ông đã nhận được 800 triệu euro. 

Cộng Hòa Séc và Slovakia, cả hai nước phụ thuộc vào dầu 

lửa Nga, cũng nhận được nhiều biện pháp miễn trừ. Như vậy, 

chính quyền Praha có thể tiếp tục bán lại nhiều loại sản phẩm chế 

biến từ dầu mỏ của Nga trong vòng nhiều tháng. Nhưng chỉ có 

Viktor Orban là người đứng đầu chính phủ duy nhất đe dọa không 

bỏ phiếu thông qua loạt trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu. 

Một nhà ngoại giao châu Âu phải thốt lên rằng « ông ấy đã bắt 

chúng tôi làm con tin trong suốt một tháng ». Cuối cùng, thủ tướng 

Hungary đã chấp nhận bỏ quyền phủ quyết khi các yêu cầu của 

ông được chấp thuận. 

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho nhiều khách hàng châu Âu 

Kể từ ngày 01/06, tập đoàn Nga Gazprom ngừng cung cấp khí 

đốt cho nhiều khách hàng châu Âu, trong đó có GasTerra B.V. của 

Hà Lan, Ørsted của Đan Mạch và Shell Energy Export của Anh do 

những khách hàng này không thanh toán bằng đồng rúp. Đây là 

biện pháp được tổng thống Nga áp đặt đối với các nước « không 

thân thiện » nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp 

Châu Âu. 

Khoảng 15% lượng khí đốt của Hà Lan được nhập từ Nga. 

Như vậy, khoảng 2 tỉ mét khối khí đốt sẽ không được cung cấp 

cho Hà Lan từ giờ đến tháng 10. Công ty GasTerra cho biết đã « 

lường trước được quyết định của Nga nên đã mua khí đốt ở nơi 

khác ». Khí đốt Nga chiếm khoảng 18% năng lượng tiêu thụ hàng 

năm của Đan Mạch. Trước đó, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho 

các nước Phần Lan, Bulgari và Ba Lan cũng vì lý do trên. 
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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. TÌNH YÊU MÃI MÃI – Tác giả: Trần Đại Bản / Hòa âm: Quang Đạt – Trình 

bày: Diệu Hiền 
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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.. 

9.- Thượng Hải bỏ phong tỏa sau 9 tuần, nhưng 

người dân vẫn thận trọng 

Tổng cộng sau 65 ngày, Thượng Hải cuối cùng đã hoạt động 

trở lại — nhưng nếp sống bình thường dường như vẫn còn xa vời. 

Hôm 01/06, các quan chức đã mở cửa trở lại các cửa hàng, 

nhà hàng, xe buýt, xe lửa, và văn phòng cho nhiều người trong số 

25 triệu cư dân của thành phố này, những người đã bị giam cầm 

trong chính căn nhà của mình trong hơn hai tháng qua. 

Cuộc phong tỏa kéo dài của trung tâm kinh tế lớn nhất Trung 

cộng này, đã gây ra tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm 

hàng ngày. Những bệnh nhân không bị mắc COVID đã phải chật 

vật để có được thuốc men hoặc dịch vụ chăm sóc khẩn cấp. Người 

dân, bao gồm cả người già và trẻ em, đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi 

bị chia cắt khỏi gia đình và bị đưa đến các trung tâm cách ly. 

Khi đồng hồ điểm vào nửa đêm hôm 31/05, mọi người đã hò 

reo, xe hơi bấm còi inh ỏi, và pháo hoa sáng rực trên bầu trời. 

Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng ăn mừng. 

“Hôm nay chúng tôi có thể tự do ra cộng đồng. Nhưng tôi chưa 

muốn ăn mừng. Họ có thể sẽ phong tỏa lại một lần nữa khi có một 



ca dương tính nào đó được ghi nhận,” một người dân quận Phố 

Đông họ Vương nói với The Epoch Times hôm 01/06. 

“Tôi thà thận trọng còn hơn,” một người dân khác họ Ngô, 

sống ở quận Dương Phố cho biết. 

Sự thất vọng mới: 

Đối với những cư dân Thượng Hải mới được cho ra ngoài, 

các điều kiện kèm theo để mở cửa trở lại đã mang lại một loạt thất 

vọng mới. 

Kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ là điều cần 

thiết để bắt xe buýt và vào các văn phòng, cửa hàng, và các địa 

điểm công cộng khác. 

Những dòng người nối dài đã trở thành một cảnh tượng phổ 

biến bên ngoài các khu dân cư hôm 01/06 và 02/06. Nhiều người 

đã phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để các nhân viên chăm sóc sức 

khỏe mặc đồ trắng lấy dịch họng của họ như một phần của xét 

nghiệm acid nucleic. 

Trên nền tảng blog Weibo, một người đã đăng hình ảnh tấm 

biển tại một gian hàng cảnh báo về việc chờ đợi trong 4.5 giờ. 

Những người đi làm đã chia xẻ lo lắng về việc không lấy được xét 

nghiệm PCR đúng hạn.  

Việc xét nghiệm bắt buộc, cùng với đợt phong tỏa toàn thành 

phố trước đó, là kết quả của chiến lược “zero-COVID” khắc nghiệt 

của chính quyền Trung cộng, nhằm loại bỏ mọi sự lây nhiễm trong 

cộng đồng thông qua xét nghiệm hàng loạt và cách ly tập trung bất 

kỳ ai có nguy cơ. 

Chính quyền Trung cộng đã công bố một kế hoạch thiết lập 

các địa điểm xét nghiệm trong vòng 15 phút đi bộ cho tất cả mọi 



người trong nước, với các quan chức gọi đây là các cuộc xét 

nghiệm acid nucleic được “chuẩn hóa.” 

Không bằng lòng: 

Từ ngày 01/06, các trung tâm mua sắm và siêu thị được phép 

hoạt động với 75% công suất. Các nhà hàng có thể hoạt động trở 

lại nhưng các dịch vụ ăn uống trong nhà đều bị cấm. Phòng tập 

thể dục, viện bảo tàng, và rạp chiếu bóng vẫn đóng cửa. 

Theo các viên chức, khoảng 2.5 triệu người trong thành phố 

này vẫn còn bị phong tỏa, và hậu quả của việc xét nghiệm dương 

tính vẫn giống như trước đây: Tất cả các trường hợp dương tính 

sẽ được đưa đến một cơ sở kiểm dịch tập trung, và những người 

thân của họ — bao gồm cả hàng xóm — sẽ bị cấm rời khỏi nhà. 

Các biện pháp ngăn chặn COVID-19 mạnh tay của chế độ này 

đã gây ra các cuộc biểu tình hiếm hoi ở quốc gia được kiểm soát 

chặt chẽ này, cả trực tuyến và trực tiếp. Một số người dân ở 

Thượng Hải bị khóa trong nhà đã đập xoong nồi ngoài cửa sổ và 

la hét từ ban công để bày tỏ sự bất bình. 
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Phần văn nghệ tiếp tục  

MUSIC – Bài 3, 4, 5, 6, 7, 8  

3. TÌM MỘT ÁNH SAO – Nhạc: Hoàng Trọng / Lời: Vĩnh Phúc – Trình bày: 

Kim Phụng 

4. BẾN SÔNG XƯA - Nhạc Duy Hinh. Thơ Trần Trung Đạo. TB Thanh Anh/Duy 

Hinh  

5. MỘT NGƯỜI ĐI - TG Mai Châu. TB Thu Thủy  

6. NGÀY VUI NĂM ẤY - Nhạc ngoại quốc. Lời Việt Nhật Ngân. TB Thủy-Tiên 
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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. 

 


