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Tòa án Tối Cao Israel vừa ra quyết định bắt buộc người con trai 
lớn của TT Ariel Sharon phải trao những cuộn băng và tài liệu 
cho hai uỷ ban điều tra, một trong hai ủy ban này đang điều tra 
xem liệu TT Sharon có dính vào vụ này hay không. Như vậy đã 
chấm dứt 8 tháng tranh cãi lòng vòng vì Gilad Sharon vẫn nhất 
định không trao các tài liệu này. 
Nội vụ trở thành lớn chuyện , thành vụ bê bối có tên gọi “Greek 
Island Affairs” vì khi vào năm 1999, khi đó ông Sharon là Bộ 
Trưởng ngoại giao, một nhà thầu tên David Appel muốn mở 
mang một địa điểm du lịch trên một đảo xinh đẹp của Hy Lạp, 
đã muớn Gilad Sharon như là một cố vấn và đã “lót tay” cho con 
trai vị bộ trưởng ngoại giao nhiều trăm ngàn đô la. Tờ nhật báo 
Haaretz cho hay ủy ban điều tra đã đặt giây nghe lén cuộc nói 
chuyện của Appel với ông Sharon và có nói: “Con trai ông sắp 
sửa bỏ túi rất nhiều tiền”. Lát sau, người ta nghe ông Sharon nói: 
“Hòn đảo đã nằm trong tay chúng ta”. 

     Theo bà Miriam Rosenthal, một cựu nhân viên cao cấp của công tố viên trưởng, thì chỉ với câu nói này, đã có thể khép tội hình 
sự đối với ông Sharon rồi vì bà cho đó gần như là “một lời thú tội” và đã có một cái gì đó “không trong sáng đã xảy ra”.      
     Vụ thứ hai là cảnh sát Israel đang điều tra một món tiền cho vay lên đến 1.5 triệu đô la từ một doanh nhân Nam Phi cho hai 
người con trai của ông Sharon là Gilad và Omri, sử dụng để đóng góp một cách bất hợp pháp vào chiến dịch vận động tranh cử 
của ông Sharon vào năm 1999. 
     Tuy bị “dính” vào nhiều xì căng đan tài chính như thế, văn phòng TT Do Thái vẫn cho hay ông Sharon vẫn xúc tiến dự định 
quan trọng của chính phủ là rút quân ra khỏi Bờ Tây và dãi Gaza vì chính sách này đang được dân chúng Israel ủng hộ rộng rải. 
 
Saddam cho đến giờ vẫn không hé răng khai báo với các nhân viên điều tra Mỹ  
 

 

 
Cho dù không một luật sư nào hiện diện trong phòng, nhưng có 
vẻ như vị cựu tổng thống này đã làm đúng như điều mà các luật 
sư vẫn thường dặn các bị cáo khi phải đối diện với các điều tra 
viên: không khai baó gì cả. Bản tin AP hôm thứ hai đã cho biết 
như trên khi phóng viên cuả hãng tin này được các viên chức 
ngoại giao và các điều tra viên Hoa Kỳ tiết lộ về tình trạng hiện 
nay cuả nhà cựu độc tài Iraq. Theo họ, những thông tin mà 
Saddam tiết lộ cho các nhân viên điều tra rất ít, thậm chí đó còn 
là những thông tin chỉ có một giá trị duy nhất là chọc cười. 

      
Theo một nhân viên điều tra xin được giấu tên, trước đây việc hỏi cung Saddam là do CIA đảm trách, nay đã được sự phối hợp 
cuả các nhân viên CIA và FBI. Tuy nhiên, theo lời cuả thứ trưởng ngoại giao Richard Armitage, cho biết ông nhận được baó caó 
rất ít. Ông nói với phóng viên WPHT-AM tại Philadelphia rằng “Ông ta quả thật là một gã quỷ quyệt, ranh mãnh khi hầu như 
chẳng tiết lộ điều gì đáng kể cả. Đã thế, ông ta còn tỏ vẻ thích thú tranh luận nữa.” Được biết hôm chủ nhật vừa qua, một luật sư 
người Pháp tên là Jacques Verges đã tuyên bố là sẽ đại diện quyền lợi cuả Saddam tại toà theo yêu cầu cuả thân nhân ông ta. Vaò 
tháng hai vừa qua, nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế đã được phép thăm Saddam hiện đang bị Hoa Kỳ giam giữ tại một điạ 
điểm được giữ bí mật. Tuy nhiên, chi tiết liên quan đến cuộc thăm viếng này sau đó đã không được tổ chức quốc tế này công bố. 



Người ta chỉ đưọc biết Saddam có gởi cho gia đình một bức thư thông qua những nhân viên này và được sự đồng ý cuả Hoa Kỳ. 
Luật sư Verges cũng không nhắc gì đến lá thư trên. 
     Đã có một đoàn gồm 50 công tố viên, nhân viên điều tra và các nhân viên hỗ trợ khác được bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phái đến Iraq 
để thu thập các bằng chứng liên quan đến tội ác cuả Saddam trước đây để có thể truy tố ông ta là tội phạm chiến tranh.  
     Luật sư Verges, người sẽ biện hộ cho Saddam một khi nhà cựu độc tài này được đem ra xét xử, nói với phóng viên AP hôm 
thứ hai rằng “Chúng ta đều biết tổng thống Bush gán tội cho ông ta (Saddam) Nhưng điều này nghĩa là gì? Tổng thống Bush 
không phải là quan toà. Chúng ta không ai cho ông ta (tổng thốngBush) làm quan toà. Ông ta là kẻ thù cuả Saddam Hussein”  
 
Kerry: Bush Đốt 6,000 Tỉ Đô; Kennedy: Bush Là Nixon 2 
Tổng Thống Bush đã “đề nghị hay đã thông qua” hơn 6 ngàn tỉ đô la cho các sáng kiến mới, nhưng không nói là ông sẽ chi trả lại 
bằng cách nào, theo lời ban vận động của TNS John Kerry phổ biến trong một bản tường trình hôm thứ hai. 
“Hồ sơ cho thấy trong khi tổng thống và các viên chức công khai nói là cam kết giữ kỷ luật ngân sách, họ vẫn lặng lẽ đẩy nhiều 
ngàn tỉ đô la vào các đề án chưa được chi trả mà sẽ dẫn tới thâm thủng tăng vọt, và gây ra thâm thủng ngân sách các tiểu bang 
khắp Hoa Kỳ,” theo bản tường trình.Quản đốc ban vận động Ken Mehlman của TT Bush gọi bản tường trình của Kerry là “điển 
hình tối hậu của việc TNS Kerry tìm cách phóng chiếu sự yếu đuối của chính ông ta lên tổng thống.” 
Bản tường trình Kerry viết về Bush là, “Việc Bush cắt giảm thuế, việc mở rộng các chương trình ưu đãi và tiêu xài đang khoét 
thủng 6 ngàn tỉ đô la trong 10 năm tới. Đó không phải hóa đơn mà ông ta dự tính chi trả. Ông ta để lỗ hổng đó cho người thọ thuế 
và con cháu họ. 
     ”Trong các quảng cáo TV mới đây, TT Bush đã chỉ trích là Kerry sẽ tăng thuế 900 tỉ đô -- vừa cả phần tăng thuế và cả phần 
thu hồi việc Bush giảm thuế. Kerry lúc đó đã bác bỏ, nói là việc Bush cắt giảm thuế cho số lượng 2% những người giàu nhất Hoa 
Kỳ cần phải thu hồi lại. Cũng hôm Thứ Hai, TNS Edward M. Kennedy nói là Iraq đã trở thành “Việt Nam của George Bush,” tố 
cáo là TT Bush đã dối gạt, và lần đầu tiên so sánh Bush với cựu TT Richard Nixon, người từ chức trong ô nhục.Nói rằng sự thật 
đã là nạn nhân lớn nhất của chính phủ Bush, Kennedy nói là Bush đã dối gạt công chúng về chiến tranh, về kinh tế, về y tế và về 
giáo dục, làm xói mòn uy tín Hoa Kỳ ở quốc nội và hải ngoại. 
     Kennedy nói như thế trong bài diễn văn ở cơ quan nghiên cứu Brookings Institution. Dĩ nhiên, Kennedy thuộc Đảng Dân Chủ. 
 
Úc: Triệt phá đường dây buôn lậu ma tuý quốc tế quy mô lớn 
 

 

   Cảnh sát bang Queensland thuộc Đông Nam nước Úc thông 
báo vừa triệt phá đường dây buôn lậu ma tuý quốc tế, thu giữ số 
tài sản trị giá 5,8 triệu dollar Úc (khoảng 4,4 triệu USD) và bắt 
giữ 9 người có liên quan. Hành động này nằm trong chiến dịch 
truy quét băng nhóm tội phạm của sở cảnh sát Brisbane thủ phủ 
bang Queensland với hơn 21 doanh nghiệp được kiểm tra và tịch 
thu số lượng lớn cocaine và heroine. 3 trong số 9 người bị bắt 
giữ bị tình nghi cầm đầu đường dây buôn lậu này và theo dự 
định sẽ hầu toà vào hôm nay vì cáo buộc tổ chức họat động buôn 
lậu ma tuý tổng hợp. 

 
Trung Quốc dự định phóng kính viễn vọng đầu tiên vào không gian  
 

 

 Các nhà khoa học Trung Quốc dự định đưa kính viễn vọng   
không gian đầu tiên của nước này vào quỹ đạo trong giai đọan từ 
2006-2010. Kính viễn vọng này được chế bản từ kính viễn vọng 
Hubble và sẽ được phóng lên qưỹ đạo cách mặt đất chừng 750 
km. Do bay quỹ đạo bên trên tầng khí quyển nên thấu kính viễn 
vọng này sẽ không chịu lực cản của tầng khí quyển. Các chuyên 
gia cho biết thấu kính này được xem là thiết bị tiến tiến nhất họat 
động liên tục và gửi dữ liệu về trái đất. 

 



 
 
 
Về vụ hội chợ 'lừa' tại Campuchia: Doanh nghiệp đã về nước an toàn, Vương Vũ đang bị tạm giữ  
 

 
 

   
Chiều ngày 13.4, ông An Công Khai - Tổng GĐ Cty Du lịch 
thương mại Bến Nghé cho biết một thông tin mới: 'Một số 
DNVN đã được ông Monithai (Sư đoàn cảnh vệ Thủ tướng 
Campuchia) đưa đến biên giới an toàn. Hàng hóa cũng đã được 
đưa ra khỏi khu vực hội chợ. Riêng Vương Vũ, theo báo cáo của 
ông Tang Hout - Trợ lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng 
Campuchia, tổng số nợ với phía nước bạn là 12.000 USD và Vũ 
vẫn không trả được nợ dù đã hứa hẹn nhiều lần nên đã bị chủ đất 
tạm giữ chờ khắc phục xong hậu quả thì mới cho về VN'.

  
Với các DNVN, Vương Vũ cũng có hứa sau khi về đến VN, chậm nhất là 20.4 sẽ thanh toán các khoản nợ nhưng thực tế, hơn 10 
nhân viên của Cty Vương Vũ cũng gặp cảnh khốn đốn; Vũ thì không có tiền để mua card điện thoại gọi về nước dù có người buộc 
Vũ phải gọi điện thoại về nhà, và bằng mọi cách xin tiền gia đình hoặc thế chấp nhà đất để trả nợ cho phía bạn cũng như các DN. 
     Cho đến tối ngày 13.4, hầu hết DN đã về nước an toàn, chỉ còn 30 người không có passport sẽ được đưa về nước trong ngày 
hôm nay 14.4. Phần lớn hàng hóa của các DN đã được 'bán tống bán tháo', số còn lại khoảng 5-6 tấn sẽ được đưa về sau. 
     Riêng về báo cáo giải trình với cơ quan chức năng, ông Khai cho biết ông đã nhờ công an theo dõi để giữ Vũ sau khi về nước, 
tránh tình trạng Vũ bỏ trốn. Ngoài ra, trước bức xúc của các DN và dư luận về trách nhiệm của Cty Bến Nghé (là một trong ba 
đơn vị phối hợp tổ chức và thực hiện hội chợ theo như bản kế hoạch được phát rộng rãi cho các DN tham gia), ông Khai vẫn cho 
rằng không hề hay biết gì về việc đó và chỉ là đơn vị cho thuê mặt bằng. Sự thật Cty Bến Nghé vô can hay có phần trách nhiệm, 
xin để cơ quan điều tra trả lời, về phần thông tin, chúng tôi trích đăng phần đối thoại sau đây giữa chúng tôi với ông An Công 
Khai:* Trước khi hội chợ diễn ra, ông có thấy dấu hiệu gì bất thường trong hoạt động của Công ty Vương Vũ? 
- Tôi biết Cty Vương Vũ không hề có giấy phép để thực hiện việc tổ chức hội chợ thương mại quốc tế. Sau đó, khi thấy một số 
văn bản hành chính từ Vương Vũ không đúng, tôi có hỏi Vũ đã từng tổ chức hội chợ quốc tế bao giờ chưa, Vũ bảo chưa, tôi đã 
khuyên Vũ nên làm một bản thông báo để xin lỗi DN trong khi chưa thu tiền nhưng Vũ vẫn làm ngơ.Nếu biết Vương Vũ không 
có giấy phép lại không có kinh nghiệm, lẽ ra ông không nên tiếp tay tạo uy tín cho Vương Vũ mà phải báo ngay với chính quyền, 
thông báo với DN? 

- Đúng là tôi có sơ suất vì Vũ đi chung với mấy người bạn rất thân của tôi và mọi việc xảy ra nhanh quá. Đến khi tham gia hội 
chợ, tôi mới biết ra nhiều việc, Vũ tự ý làm và gây mất uy tín cho chúng tôi. Cũng vì muốn lấy lại uy tín và tôi cũng thấy rõ trách 
nhiệm của mình nên tôi đang làm mọi việc có thể được để giải quyết việc này cho DN 
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