Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam –
Maryland, Bản Tin Cộng Đồng, 2/4/2022

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, 02 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. Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN bị hoãn lại, bốn
ngoại trưởng sẽ sang thăm Trung cộng.
2. Tổng Thống Biden - Zelensky điện đàm về năng lực
quân sự « bổ sung » giúp quân đội Ukraina « bảo vệ
đất nước ».
3. Thống đốc Desantis cho biết: Rất ít trường hợp tử
vong mặc dù số trường hợp nhiễm COVID-19 và nhập
viện ở Florida tăng đột ngột.
4. Thượng Nghị Sĩ Manchin phản đối kế hoạch đánh thuế
tỷ phú của Tổng thống Biden.

Tin Thế Giới
5. Ukraina chuẩn bị kháng cự một đợt tấn công mới của
Nga tại miền đông.
6. Liên hiệp quốc cho biết hơn bốn triệu người tị nạn đã
chạy trốn khỏi chiến tranh.
7. Raab: Các lệnh trừng phạt vẫn được duy trì cho đến
khi “cuộc xâm lược của Nga được chấm dứt”.
8. Mỹ gửi 100 drone “sát thủ” Switchblade cho Ukraine.
9. Ba Lan chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga vào cuối
năm 2022.

10. Theo tin Epoch Times: Các TNS công bố hồ sơ ngân
hàng cho thấy ông Hunter Biden nhận tiền từ Trung
cộng.
[Breaking News Sound]

Thông Báo của Nhà VN:

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

[Breaking News Sound]

Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với bản
tin Hoa Kỳ

1.- Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN bị
hoãn lại, bốn ngoại trưởng sẽ sang thăm
Trung cộng.
Bốn ngoại trưởng Đông Nam Á sẽ có các chuyên công
du Trung cộng trong tuần này trong hoàn cảnh Hội nghị
Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN dự định diễn ra tại Washington
dường như bị hoãn vô thời hạn. Việc này khiến truyền
thông của Trung cộng lên tiếng cho rằng: Đông Nam Á thích
nói chuyện với Trung cộng hơn là với Mỹ.
Hôm thứ hai, Bộ Ngoại giao Trung cộng thông báo
rằng ngoại trưởng của Indonesia, Thái Lan, Philippines và
Myanmar “sẽ thăm Trung cộng lần lượt từ ngày 31/3 đến
ngày 3/4” theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Vương
Nghị.
Theo thông lệ, ít nhất một số ngoại trưởng sẽ phải tháp
tùng nguyên thủ của họ tham dự hội nghị cao cấp được
mong đợi từ lâu giữa các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Hội nghị này vốn được dự định vào hai ngày 28 - 29/3
nhưng đã không diễn ra do có vấn đề về lịch trình.
Một viên chức cao cấp của chính quyền Biden hôm thứ
hai thừa nhận rằng: “Chúng tôi rất thất vọng vì đã không thể

giải quyết vấn đề này”. Tuy vậy, họ các quốc gia ASEAN
cam kết và sẵn lòng sắp xếp lại lịch trình, viên chức này
cho biết.
“Chúng tôi hiểu rằng không còn nhiều thời gian và
chúng tôi muốn cố gắng hoàn thành việc này. Chúng tôi
đang liên lạc chặt chẽ với ASEAN để cố gắng đưa ra một
thời điểm thích hợp để tổ chức hội nghị này” – viên chức
này trao đổi với báo chí với điều kiện giấu tên, tuân theo
các quy tắc của chính quyền Mỹ.
Mặc dầu vậy, hôm thứ ba, ông Joe Biden vẫn có cuộc
gặp tại Tòa Bạch Ốc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển
Long - người thúc đẩy mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa Mỹ và
ASEAN và bày tỏ sự đánh giá cao đối với cam kết của
Biden đối với khu vực.
Tổng thống Biden tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng
Ukraine sẽ không làm Mỹ xao nhãng việc thực hiện chiến
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông nói, ông muốn
bảo đảm rằng khu vực này vẫn "tự do và cởi mở."

2.- Tổng thống Biden - Zelensky điện đàm về
năng lực quân sự « bổ sung » giúp quân đội
Ukraina « bảo vệ đất nước »
Tổng thống Joe Biden và đồng nhiệm Ukraina
Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư 30/03/2022 có cuộc điện
đàm bàn về các năng lực quân sự « bổ sung » cần thiết để
hỗ trợ quân đội Ukraina « bảo vệ đất nước ». Theo Tòa
Bạch Ốc , trong cuộc điện đàm, tổng thống Mỹ Biden đã

nhấn mạnh đến tác động mang tính « quyết định » đối với
diễn biến xung đột mà những loại vũ khí Mỹ cung cấp cho
Ukraina mang lại.
Theo AFP, trong thông cáo sau cuộc điện đàm kéo dài
55 phút của hai nguyên thủ, chính quyền Mỹ khẳng định : «
Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức Hoa Kỳ đang
nỗ lực ngày đêm để đáp ứng các yêu cầu chính của Ukraina
về hỗ trợ an ninh cũng như những nỗ lực bền bỉ của Mỹ với
các đồng minh và đối tác để xác định các khả năng bổ sung
nhằm giúp quân đội Ukraina bảo vệ đất nước ». Tòa Bạch
Ốc còn cho biết : « Tổng thống Biden đã thông báo với tổng
thống Zelensky rằng Hoa Kỳ dự tính cấp cho chính phủ
Ukraina 500 triệu đô la viện trợ trực tiếp ».
Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, nguyên thủ
Ukraina viết rằng ông chia xẻ với đồng nhiệm Mỹ « những
phân tích của ông về tình hình trên chiến trường và trên
bàn đàm phán », sau cuộc hòa đàm mới giữa Kiev và Mâc
TƯ Khoa. Tổng thống Ukraina cũng nói thêm là ông và tổng
thống Mỹ Biden « đã nói về sự hỗ trợ phòng thủ đặc biệt,
các biện pháp trừng phạt tăng cường mới và các biện pháp
hỗ trợ tài chính, cũng như cứu trợ nhân đạo ».
Trước những phát biểu trái ngược gần đây của Mạc
Tư Khoa về quân sự và ngoại giao, cả Kiev và Washington
đều tỏ ra không mấy tin tưởng vào các tuyên bố của Nga
về việc « giảm mạnh » « hoạt động quân sự nhắm đến Kiev
và Cherniguiv », hoặc chỉ tập trung vào khu vực Donbass,
miền đông Ukraina.

3.- Thống đốc Desantis cho biết: Rất ít trường
hợp tử vong mặc dù số trường hợp nhiễm
COVID-19 và nhập viện ở Florida tăng đột
ngột
Hôm thứ Ba (03/08), Thống đốc Ron DeSantis cho biết
số trường hợp mắc COVID-19 và số trường hợp nhập viện
ở Florida tăng lên theo như báo cáo, có thể sẽ không dẫn
đến sự gia tăng lớn về số trường hợp tử vong, cho thấy
hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và
tử vong.
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Hiệp hội
Bệnh viện Florida, tiểu bang này được báo cáo là đã phá
kỷ lục của chính mình về số trường hợp mắc COVID-19 và
số trường hợp nhập viện trong những ngày gần đây. Hôm
thứ Hai (02/08), có 11,515 bệnh nhân mắc COVID-19 tại
các bệnh viện trên toàn tiểu bang, lập nên mức cao kỷ lục
mới nữa.
Số bệnh nhân mắc COVID-19 và bệnh nhân không
mắc COVID chiếm khoảng 85% tổng số giường bệnh viện.
Số trường hợp nhiễm mới đã sụt giảm, hiện rơi vào khoảng
17,000 trường hợp.
Ông DeSantis cho biết số trường hợp nhập viện sẽ
giảm xuống, đồng thời lặp lại quan điểm của ông rằng virus
gây ra bệnh COVID-19 là loại virus theo mùa. Ông đã chỉ
ra một thực tế rằng 85% người già trên 65 tuổi đã được

chích vaccine COVID-19 và nói rằng điều đó dẫn đến tỷ lệ
tử vong thấp hơn.
Ông cho biết: “Điều này đang giúp giảm đáng kể tỷ lệ
tử vong, đặc biệt là ở những cư dân dễ bị mắc bệnh nhất
của chúng ta. Quý vị vẫn có thể có kết quả dương tính, tôi
nghĩ rằng chúng ta đang thấy điều đó. Nhưng cuối cùng,
chúng ta đang biến một thứ có thể nói là đe dọa nhiều hơn
đối với tính mạng của những công dân cao tuổi thành một
thứ dễ quản lý hơn. Đó là một điều rất lớn, rất vĩ đại.”

4.- Thượng Nghị Sĩ Manchin phản đối kế
hoạch đánh thuế tỷ phú của Tổng thống
Biden.
Hôm 29/03, Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân ChủWest Virginia) cho biết ông không ủng hộ đề xướng được
đưa ra gần đây của Tổng thống Biden nhằm tăng thuế đối
với các tỷ phú, cho rằng kế hoạch này sẽ đánh thuế vào
các tài sản mà các tỷ phú không sở hữu.
Đề xướng của Tổng thống Biden, được gọi là Thuế
Thu nhập Tối thiểu của các Tỷ phú, sẽ áp mức thuế tối thiểu
là 20% đối với các gia đình giàu có nhất của Mỹ. Tuy nhiên,
kế hoạch này sẽ đi một bước xa hơn so với nhiều kế hoạch
khác, đánh thuế lợi tức chưa thu được từ cổ phiếu, trái
phiếu và các tài sản tương tự.
Nói tóm lại, kế hoạch này sẽ đánh thuế tổng giá trị của
các tỷ phú trước khi tài sản thực sự được bán và chuyển
thành tiền mặt.

Ông Manchin cho biết, kế hoạch này sẽ đánh thuế vào
“những thứ quý vị không có”.
Ông Manchin nói, “Quý vị có thể có kế hoạch này trên
lý thuyết. Có nhiều cách khác để mọi người trả phần hợp lý
của họ, và tôi nghĩ rằng mọi người nên đóng thuế.”
Trong quá khứ, ông Manchin đã đưa ra quan điểm
trung dung đối với chính sách thuế, phản đối những nỗ lực
mà ông cho rằng mang lại lợi ích một cách bất công cho
người giàu và cả những nỗ lực mà ông cho là nhắm mục
tiêu không công bằng vào người giàu.
Mặt khác, ông Manchin phản đối những nỗ lực của
đảng mình trong việc thay đổi hoàn toàn luật thuế trong Đạo
luật Tái thiết Tốt hơn (BBB) hiện đã không còn hiệu lực,
điều này sẽ làm tăng đáng kể quy mô và năng lực thực thi
của IRS.
Một kế hoạch trong dự luật đó sẽ cho phép IRS thu
thập thông tin từ các ngân hàng trên tất cả các tài khoản
của người Mỹ có hơn 600 USD cho giao dịch hàng năm, có
thể cho phép IRS nắm bắt thông tin ngân hàng của hầu hết
tất cả người trưởng thành Mỹ. Ông Manchin đã công khai
chỉ trích đề nghị đó hồi tháng Mười và chỉ ra rằng ông ấy sẽ
không ủng hộ nó như một phần của BBB.

[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. ĐÊM CHÔN DẦU VƯỢT BIỂN – Tác giả: TG Châu Đình
An – Hoà âm: Nguyễn Trung Thành – Trình bày: Nguyên Thủy
[Breaking News Sound]

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

5.- Ukraina chuẩn bị kháng cự một đợt tấn
công mới của Nga tại miền đông
Theo Reuters, tổng thống Volodimir Zelensky tuyên bố
Ukraina đang ghi nhận việc quân Nga đang được điều động
để chuẩn bị cho « các trận đánh mới tại vùng Donbass ».
NATO hôm nay cũng đưa ra nhận định, các lực lượng vũ
trang Nga « không rút mà chỉ tái bố trí » tại Ukraina và
NATO chờ đợi Mạc Tư Khoa sẽ tiến hành « một số chiến
dịch khác ».
Theo tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, quân Nga
đang tập trung lực lượng vào khu vực Donbass, « cùng lúc
duy trì áp lực tại Kiev và một số thành phố khác ». Theo
một cố vấn của tổng thống Ukraina, ông Oleksiy
Arestovitch, chiến lược của phía Nga là điều quân từ phía
bắc về phía đông Ukraina, nhằm bao vây các lực lượng
Ukraina đang kháng cự ở đây, trong khi vẫn để một phần
lực lượng xung quanh Kiev, để ngăn cản lực lượng Ukraina
từ đây chi viện cho miền đông.
Hôm qua, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Ukraina, ông
Oleksandre Motuzyanyk, cũng nhấn mạnh là một số đơn vị
quân đội Nga đã rời khỏi vùng Kiev, nhưng « không có việc

quân Nga ồ ạt rút khỏi Kiev » và một số khu vực khác, như
đã tuyên bố.
Theo thống đốc vùng Donetsk, Pavlo Kirilenko, hôm
qua, quân đội Nga đang oanh kích gần như tất cả các thành
phố, thị trấn nằm dọc theo đường chiến tuyến giữa hai bên
tại Donbass.
Cuộc đàm phán Nga – Ukraina tìm giải pháp hòa bình
tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần vừa hé lên một chút hy vọng,
với tuyên bố của các thành viên đoàn đàm phán hai bên.
Tuy nhiên, điện Kremlin sau đó đã dội một gáo nước lạnh,
khi phát ngôn viên Dmitri Peskov tuyên bố, không có đột
phát nào. Theo tổng thư ký NATO cáo buộc Nga tìm cách
« dối trá », và khẳng định phía Nga có « rất ít nỗ lực để tìm
một giải pháp chính trị » cho xung đột trong hiện tại, vì vậy
cần tăng cường hỗ trợ Ukraina về quân sự, để Kiev « khẳng
định được thế mạnh trên bàn đàm phán ».

6.- Liên hiệp quốc cho biết hơn bốn triệu
người tị nạn đã chạy trốn khỏi chiến tranh
Liên hiệp quốc hôm nay cho biết hơn 4 triệu người
Ukraine đã phải rời khỏi đất nước để thoát khỏi “cuộc chiến
vô nghĩa” của Nga.
UNHCR, cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, cho biết
hơm bốn triệu người Ukraine đã chạy trốn qua biên giới đất
nước bạn kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng
2, với hơn 2,3 triệu người đã đi về phía tây vào Ba Lan.

“Người tị nạn từ Ukraine hiện hơn bốn triệu người, năm
tuần sau khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga”, người đứng
đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết trên Twitter.
“Tôi vừa mới đến Ukraine, tôi sẽ thảo luận với các nhà
chức trách, LHQ và các cơ quan khác về cách thức để tăng
cường hỗ trợ của chúng tôi đối với những người bị ảnh
hưởng và mất nhà ở bởi cuộc chiến vô nghĩa này.”
Số lượng người tị nạn đã vượt qua ước tính ban đầu
của UNHCR rằng cuộc chiến có thể tạo ra tới bốn triệu
người.
Cơ quan này cho biết tốc độ và quy mô của sự di
chuyển là chưa từng có ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

7.- Raab: Các lệnh trừng phạt vẫn được duy
trì cho đến khi ‘cuộc xâm lược của Nga được
chấm dứt’
Phó Thủ tướng đương nhiệm Dominic Raab cho biết
các lệnh trừng phạt của Anh đối với Nga sẽ vẫn được duy
trì cho đến khi cuộc xâm lược Ukraine được chấm dứt”.
Ông nói với chương trình Today của BBC Radio 4:
“Các biện pháp trừng phạt được áp dụng để siết chặt bộ
máy chiến tranh của Putin.
“Cho đến khi cuộc xâm lược được chấm dứt – và tôi
nghĩ rằng điều đó sẽ cần phải được thực hiện hoàn toàn
hoặc có thể kiểm chứng được – tôi không nghĩ rằng các
lệnh trừng phạt có thể hoặc nên được dỡ bỏ.”

Ông Raab thận trọng về viễn cảnh Vương quốc Anh
đóng vai trò là người bảo đảm độc lập cho an ninh của
Ukraine nếu nước này tuyên bố trung lập như một phần của
thỏa thuận hòa bình với Moscow.
“Nó sẽ phụ thuộc vào những gì chính xác có liên quan.
Chúng tôi đã rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không để Nga
tham gia vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Ukraine không
phải là một thành viên Nato”, ông nói.
“Chúng tôi sẽ xem xét bất cứ điều gì mà Tổng thống
Zelensky (Ukraine) nói rằng ông ấy cần rất cẩn thận. Nhưng
tôi nghĩ, chúng tôi sẽ không đơn phương lặp lại các cam
kết của NATO áp dụng cho các thành viên NATO.”

8.- Mỹ gửi 100 drone “sát thủ” Switchblade
cho Ukraine
Đây là máy bay không người lái do công ty
AeroVironment phát triển, có trọng lượng nhẹ, đủ nhỏ để
bỏ vừa vào ba lô nên rất linh động. Nó có thể bay lơ lửng
trên không trong một khoảng thời gian, trước khi được điều
khiển bay đến tấn công mục tiêu vào thời điểm thích hợp.
Ngoài ra, loại drone này còn có thể bay rất nhanh với
vận tốc khoảng 100km/giờ, tạo ra ưu thế đáng kể trong tác
chiến.
Được mệnh danh là “sát thủ”, Switchblade chỉ được sử
dụng một lần duy nhất nhưng có khả năng sát thương lớn
đối với xe tăng, xe bọc thép, bộ binh.

Cho đến nay, chỉ có quân đội Mỹ và Anh sử dụng loại
drone tấn công này.
Trang web của AeroVironment lưu ý rằng có hai phiên
bản của hệ thống vũ khí: Switchblade 300 và 600. Không
rõ Ngũ Giác Đài đã gửi mẫu 300 hay 600 hay cả hai cho
Ukraine.
Mô hình 300 nặng khoảng 2,7kg, có thể được điều
khiển trong phạm vi 10km, sử dụng máy ảnh và bộ định vị
GPS để theo dõi, xác định và tấn công các mục tiêu. Theo
AeroVironment, đầu đạn có sức nổ tương đương với một
quả lựu đạn 40mm và thường được sử dụng để tiêu diệt
các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và quân địch.
Mô hình 600 lớn hơn nhiều, nặng khoảng 22kg. Chúng
có thể bay xa khoảng 40km và mang theo đầu đạn Javelin,
có thể được sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép
hạng nặng, theo công ty.
Celeste Wallander, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng về
các vấn đề an ninh quốc tế, cho biết phía Ukraine đã thúc
giục các viên chức Mỹ cung cấp máy bay không người lái
để chống lại lực lượng Nga.
Nói với các nhà lập pháp tại Ủy ban Dịch vụ Vũ trang
Hạ viện hôm 30/3, bà cho biết “Chúng tôi đã cam kết gửi
100 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật
Switchblade… Chúng tôi đã lắng nghe người Ukraine và
chúng tôi thực hiện yêu cầu đó rất nghiêm túc.”
Khoảng một tuần trước, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John

Kirby nói với các phóng viên rằng vũ khí sẽ sớm đến
Ukraine trong thời gian tới.
Các viên chức phương Tây nói rằng quân đội Ukraine
đã sử dụng thành công hệ thống chống tăng Javelin kể từ
khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 24/2. Một số viên chức
tình báo Mỹ đã công khai khẳng định rằng các lực lượng
Nga đã sa lầy ở Ukraine trong nhiều tuần và chưa chiếm
được bất kỳ thành phố lớn nào.
Cho đến nay, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 2 tỷ USD hỗ trợ
an ninh cho Ukraine kể từ nhiệm kỳ của ông Joe Biden.

9.- Ba Lan chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga
vào cuối năm 2022
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước
này đang bắt đầu cắt giảm phần lớn sự phụ thuộc vào dầu
mỏ của Nga.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Morawiecki cho
biết Ba Lan đang khởi động một kế hoạch cấp tiến nhất
trong số các quốc gia châu Âu để cắt giảm các nguồn năng
lượng của Nga.
Hôm thứ Ba, Ba Lan cho biết họ cấm nhập cảng than
của Nga. Thủ tướng Morawiecki nói thêm rằng ông hy vọng
nhập cảng khí đốt sẽ được cắt giảm vào tháng Năm.
Nhà lãnh đạo tuyên bố Ba Lan sẽ thực hiện các bước
để trở nên “độc lập” với nguồn cung cấp của Nga và đang
kêu gọi các quốc gia Liên minh châu Âu khác ngưng xử
dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga. Ba Lan lập luận rằng

tiền từ xuất cảng dầu và khí đốt đang thúc đẩy cỗ máy chiến
tranh của Nga và điều đó nên dừng lại.
Ông Morawiecki cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu áp dụng
thuế đối với tất cả các hydrocacbon nhập cảng từ Nga để
làm cho thương mại trở nên “công bằng”.
Tại Ba Lan, hiện một trạm gas khí lỏng đã được xây
dựng ở Swinoujscie và hiện đang được mở rộng, nhận giao
hàng từ Qatar, Hoa Kỳ, Na Uy và các nhà xuất khẩu khác.
Một đường ống Baltic mới đưa khí đốt từ Na Uy sẽ được
mở vào cuối năm nay.
Tại Đức, chính phủ đã đưa ra cảnh báo sớm về nguồn
cung cấp khí đốt tự nhiên và kêu gọi người tiêu dùng tiết
kiệm năng lượng trong hoàn cảnh lo ngại rằng Nga có thể
không giao hàng.
Các quốc gia phương Tây đã bác bỏ yêu cầu của Nga
về việc thanh toán bằng đồng rúp, cho rằng điều đó sẽ làm
suy yếu các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Moscow về cuộc
chiến ở Ukraine.
Cho đến nay, Liên minh châu Âu đã ngừng thông qua
lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ngoài thực tế là
họ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, nhiều nước
thành viên và các quan chức EU lo ngại rằng lệnh cấm vận
có thể phản tác dụng vì Nga có thể bán sản lượng dầu của
mình, đặc biệt là dầu cho các nước thứ ba, có khả năng với
giá cao hơn.

Ủy ban Châu Âu hôm thứ Tư cho biết họ sẽ hợp tác
chặt chẽ với các nước thuộc Liên minh Châu Âu để chuẩn
bị cho các tình trạng cung cấp khí đốt.
[Breaking News Sound]

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đển 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 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.- Theo tin Epoch Times: Các TNS công bố
hồ sơ ngân hàng cho thấy ông Hunter Biden
nhận tiền từ Trung cộng.
Một giao dịch cho thấy một khoản thanh toán qua ngân
hàng trị giá 100,000 USD cho Owasco, một trong những
công ty của ông Hunter Biden, từ công ty CEFC China
Energy, một công ty hiện đã giải thể từng có liên hệ chặt
chẽ với chính quyền Trung cộng .
Một giao dịch khác cho thấy một khoản chuyển tiền liên
ngân hàng 5 triệu USD cho Hudson West, một công ty mà
ông Hunter Biden đầu tư và quản lý, từ Northern
International Capital, một doanh nghiệp hợp tác với CEFC.
Một hợp đồng cũng được hai vị thượng nghị sĩ này công
khai cho thấy 500,000 USD đã được trao cho ông Hunter
Biden dưới dạng một “khoản đặt cọc trả trước”.
Hai giao dịch khác cho thấy CEFC chuyển cho Hudson
West khoản tiền 1 triệu USD và Hudson West lại chuyển
khoản 1 triệu USD cho Owasco, trong đó số tiền này dường
như được chuyển đến ông Hunter Biden với mục đích đại

diện cho ông Patrick Ho, một doanh nhân Trung cộng đã
giúp CEFC giành được lợi thế thông qua hối lộ.
Ông Grassley nói, các bản sao này chỉ là một vài chi
tiết trong hồ sơ “không thể phủ nhận cho thấy mối liên quan
chặt chẽ giữa gia đình ông Biden và Trung cộng.”
Giao dịch 100,000 USD được thực hiện vào ngày
04/08/2017; khoản chuyển khoản 5 triệu USD được thực
hiện vào ngày 08/08/2017; hai khoản thanh toán khác lần
lượt được thực hiện vào ngày 30/11/2017 và 22/03/2018.
Luật sư của ông Hunter Biden đã không phúc đáp yêu cầu
bình luận của The Epoch Times; Tòa Bạch Ốc cũng không
phúc đáp nghi vấn báo chí.
Trong nhiều năm, ông Grassley và ông Johnson đã
thăm dò ông Hunter Biden, người đang thuộc diện điều tra
liên bang, đưa ra một báo cáo vào năm 2020 vạch trần mối
liên hệ giữa ông Hunter Biden và những công dân Trung
cộng có liên quan đến chính phủ và quân đội Trung cộng .
Trong số đó có ông Diệp Giản Minh (Ye Jianming), một
tỷ phú dầu mỏ Trung cộng , người đã thành lập công ty
CEFC. Ông Diệp đã bị chính phủ Trung cộng điều tra vào
năm 2018 và không ai nhìn thấy ông ta kể từ đó.
Hai thượng nghị sĩ này phát hiện ra rằng ông Hunter
Biden đã kiếm được hàng triệu Mỹ kim từ ông Diệp và công
ty của ông ta cũng như hàng triệu Mỹ kim khác từ ông Đổng
Công Văn (Dong Gongwen), một nhà tài chính và cộng sự
kinh doanh của ông Diệp. Các tin nhắn sau đó được The
Epoch Times thu được cho thấy ông Hunter Biden có mối

liên hệ thân thiết với ông Diệp, thể hiện qua việc ông là vị
khách đầu tiên tại căn nhà mới của doanh nhân Trung cộng
này, trong khi các tin nhắn khác liệt kê ông Joe Biden và
ông Đổng là “bạn cùng văn phòng”.
Ông Andrew Bates, người vào thời điểm đó đang đại
diện cho chiến dịch của ông Joe Biden, tuyên bố báo cáo
của Thượng viện đang sử dụng tiền thuế của người dân để
khởi động “một cuộc tấn công được xây dựng dựa trên
thuyết âm mưu cánh hữu cứng rắn, đã bị bác bỏ từ lâu”.
Ông Bates hiện là một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc.
Thừa nhận nỗ lực của họ đã bị chỉ trích, ông Grassley
nói với các đồng nghiệp vào hôm 28/03 rằng báo cáo này
phần lớn dựa trên hồ sơ từ chính phủ ông Obama và gần
chục cuộc phỏng vấn với các viên chức chính phủ.
Ông Grassley cho biết ông và ông Johnson “đã làm
những gì mà bất kỳ điều tra viên giỏi nào cũng sẽ làm:
chúng tôi thu thập nhiều hồ sơ tài liệu hơn nữa để chứng
minh tất cả những người này đều sai.”
Hai vị thượng nghị sĩ này cho biết họ có kế hoạch công
bố toàn bộ hồ sơ tài chính mà họ đã có được. Văn phòng
của họ đã không phúc đáp yêu cầu thêm thông tin trước
thời điểm phát hành bài báo này.
Ông Johnson nói với các thượng nghị sĩ: “Hồ sơ ngân
hàng như góc bằng chứng này khó để phủ nhận và che
dấu,” đồng thời khẳng định rằng các tài liệu này cho thấy
tham nhũng và xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến ông
Biden.

“Bằng chứng này thật choáng váng, và nó đang ngày một
hoàn thiện.”
[Breaking News Sound]

Phần văn nghệ tiếp tục
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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.

