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Hôm nay 28/03, theo dự trù cơ quan chức năng tại Nghệ An đưa bà Hồ thị Bích Khương, một 
dân oan Nghệ An và là người đấu tranh cho dân oan, cùng mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh 
Hóa, ra xử phúc thẩm. 
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Chị Hồ Thị Bích Khương tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An- Phiên tòa đã kết thúc với kết quả là 5 năm tù giam và 3 năm quản 
chế cho chị. Ngày 29 tháng 12, 2011

Tuy nhiên kế hoạch đó không được thực hiện phải hoãn lại.

Bị cáo và gia đình đều không biết

Tòa sơ thẩm hồi ngày 29 tháng 12 năm ngoái tại Nghệ An tuyên án bà Hồ thị Bích Khương 5 
năm tù giam và 3 năm quản chế; mục sư Nguyễn Trung Tôn 2 năm tù giam và 2 năm quản chế 
về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Theo gia đình mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết thì chính ông này đã gọi điện thoại về báo cho 
biết là vào ngày 28 tháng 3 sẽ diễn ra phiên xử phúc thẩm. Trong khi đó gia đình không hề nhận 
được bất cứ giấy tờ gì liên quan.

Vào lúc 11:30 sáng 28 tháng 3, trước khi diễn ra phiên xử theo như dự kiến bà Nguyễn thị Lành, 
vợ mục sư Nguyễn Trung Tôn, cho biết một số thông tin diễn ra vào lúc đó:



Giờ mới bắt đầu đến. Anh Tôn và chị Khương đang ngồi trong xe tù. Hôm nay họ xử ba vụ đến 
vụ anh Tôn và chị Khương là vụ thứ tư, chỉ vài phút nữa thôi. Gia đình tôi có sắp xếp một người 
tin Chúa như anh Tôn và tôi; gia đình chị Khương có chị Lan và con chị Lan.

Phiên phúc thẩm vào ngày 28 tháng 3 đối với bà Hồ thị Bích Khương và Ms Nguyễn Trung Tôn 
là phiên xử công khai. Tuy nhiên cũng như bao phiên xử các nhân vật đối kháng khác tại Việt 
Nam, số thân nhân của người bị đem ra xét xử rất hạn chế. Trong khi đó nhiều người khác không 
có quan hệ thân thiết gì lại được vào phòng xử án. Phía gia đình của bà Hồ thị Bích Khương 
được biết có bà chị là Hồ thị Lan và người con của bà, và gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn có 
bà Nguyễn thị Lành vợ của ông và một đồng đạo là ông Phan Ngọc Sỹ đến với phiên phúc thẩm.
Khi vào phòng xử họ hỏi Khương có kháng cáo không, Khương bảo vẫn kháng cáo. Nhưng 
Khương không đồng ý xử hôm nay vì không được báo trước. Hôm qua, Khương vẫn bị nhốt trong 
buồng kín và không ai nói ngày hôm nay xử cả.

Bà Hồ Thị Lan

Tuy vậy, phiên xử đã không diễn ra vì có sự phản đối của bà Hồ Thị Bích Khương, do chính bản 
thân bà đang bị kỷ luật trong trại giam mà không hề được thông báo về phiên xử phúc thẩm vào 
ngày 28 tháng 3. 

Lời kêu cứu của bà Hồ Thị Bích Khương

Bà Hồ Thị Lan cho biết:

Từ 8 giờ sáng gia đình tôi có hai mẹ con xuống. Khi đến đó chúng tôi nghe nói có 3 xe ‘bịt sắt’ 
vào trong rồi. Tôi hỏi ở cổng hôm nay có xử Hồ Thị Bích Khương thì cho chúng tôi là người nhà 
vào. Họ bảo bà cứ ra đi, Khương xử sau cùng. Tôi cứ tưởng xe chưa đưa Khương đến. Đến hơn 
11 giờ, lúc đó mới nói xử. 

Tôi vào 



Mục sư Nguyễn Trung Tôn tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An- Phiên tòa đã kết thúc với kết quả là 2 năm tù giam và 2 năm quản 
chế. Ngày 29 tháng 12, 2011- Nguồn toaan.gov.vn 

nhưng phiên tòa chưa bắt đầu, tôi ra chỗ mấy chiếc xe ‘bịt sắt’, tôi thấy Nguyễn Trung Tôn ló 
đầu ra. Tôi đến hỏi Khương ở đâu. Ông chỉ ở ‘thùng kín’ phía sau. Tôi đến đó gọi Khương ơi, 
không nghe tiếng động gì cả. Lúc đó có ông công an nói ‘Khương chưa đưa vào đây, còn ở ngoài 
trại’. 

Ông công an nói lừa tôi như thế. Tôi lại chỗ ông Tôn, thì ông nói đưa tất cả đến rồi. Và tôi đến 
một buồng kín, thì thấy mấy công an đưa Khương đi ra. 

Khi vào phòng xử họ hỏi Khương có kháng cáo không, Khương bảo vẫn kháng cáo. Nhưng 
Khương không đồng ý xử hôm nay vì không được báo trước. Hôm qua, Khương vẫn bị nhốt trong 
buồng kín và không ai nói ngày hôm nay xử cả. Khương đang còn bị kỷ luật.

chị về nói với các đài, báo chí là ở trong đó công an cho tù đánh Khương đến bốn lần rồi; đánh 
đến chết; thuốc cũng không cho, ốm đau, bệnh tật không được cho thuốc. Khương đã nhặt được 
những viên thuốc của các phạm nhân phục vụ công an đánh rơi để uống. 

Lời chị Khương nhắn

Khương có nói với tôi: chị về nói với các đài, báo chí là ở trong đó công an cho tù đánh Khương 
đến bốn lần rồi; đánh đến chết; thuốc cũng không cho, ốm đau, bệnh tật không được cho thuốc. 
Khương đã nhặt được những viên thuốc của các phạm nhân phục vụ công an đánh rơi để uống. 
Tình trạng Khương hôm nay ra trắng bệch và phù thủng, mắt sâu trũng.

Sáng đến tôi ngồi chờ ở ngoài, có hai ba phạm nhân gọi điện cho tôi nói rằng chị phải làm sao 
chứ ở trong tù chị Khương bị kỷ luật nhốt riêng và chị ấy phải ăn cơm  không có muối, và chị ấy 
bị đánh rất nhiều lần, đánh đến chết đấy. Họ bảo với tôi như thế.



Riêng đối với mục sư Nguyễn Trung Tôn thì đồng đạo Phan Ngọc Sỹ cho biết diễn tiến sự việc 
diễn ra trong ngày 28 tháng 3:

Tại phiên tòa chủ yếu cán bộ của họ, hai gia đình mỗi người có hai người. Chị Khương xin hoãn 
nên họ hoãn.

Khi ra xe họ cho chúng tôi đứng nói một tí. Không biết bao giờ họ xử lại. Xử họ không cho mình 
biết, đến khi cuối cùng  họ mới cho vào.

Bây giờ chúng tôi chỉ trông chờ vào sự can thiệp của Chúa và quốc tế lên tiếng về hình thức xử, 
vì Việt Nam làm không có đâu vào đâu. Thực ra anh ấy không có phạm tội gì, chỉ có vào đó 
không có giấy tờ tùy thân thì họ bắt. Bắt rất vô lý.

có hai ba phạm nhân gọi điện cho tôi nói rằng chị phải làm sao chứ ở trong tù chị Khương bị kỷ 
luật nhốt riêng và chị ấy phải ăn cơm  không có muối, và chị ấy bị đánh rất nhiều lần, đánh đến 
chết đấy. Họ bảo với tôi như thế.

Bà Hồ Thị Lan

Xin được nhắc lại ông Nguyễn Trung Tôn là một mục sư theo hệ phái Tin Lành Hội thánh Phúc 
Âm Toàn vẹn Việt Nam. Trước khi bị bắt hồi tháng giêng năm ngoái, bản thân ông và gia đình 
cùng một số đồng đạo thường xuyên bị xách nhiễu, thậm chí đánh đập gây thương tích. Do chính 
quyền địa phương không giải quyết những vụ việc xảy ra cho bản thân và gia đình cùng các đồng 
đạo khác, mục sư Nguyễn Trung Tôn đã đưa những hình ảnh bị đánh đập lên mạng Internet. 

Bà Hồ thị Bích Khương bản thân là một dân oan phải đi khiếu kiện; sau đó bà tích cực giúp đỡ 
cho những dân oan khác có cùng cảnh ngộ. Bà từng sử dụng mạng Internet để đưa lên những bài 
viết phơi bày những bất công, tham nhũng tại Việt Nam.

Hồi năm 2007, bà bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt một lần tại một quán Internet ở Nam Đàn, 
Nghệ An. Sau đó bà bị đưa ra tòa xét xử với bản án 2 năm tù theo điều 258 của Bộ Luật hình sự 
Việt Nam là ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước’.

Khi mãn án tù, bà tiếp tục hoạt động đấu tranh cho dân oan, bà từng bị dàn cảnh đụng xe, bị đe 
dọa … nhưng tích cực viết bài và đấu tranh hơn nữa.

Hồi năm ngoái Tổ chức Human Rights Watch vinh danh tám người cầm bút tại Việt Nam với giải 
thưởng Hellman Hammett. Bà Hồ thị Bích Khương là một trong tám nhân vật đó. 



Mới đây, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của tổng thống Miến Điện, tổ chức Human Rights 
Watch, qua người phó giám đốc phụ trách Châu Á là ông Phil Robertson, kêu gọi chính quyền 
Việt Nam nên noi gương Miến Điện, trả tự do cho những tù nhân chính trị tại Việt Nam, trong đó 
có bà Hồ thị Bích Khương.

Thứ tư 28 Tháng Ba 2012 - 

CS Việt Nam bác bỏ thông tin về việc hủy bỏ 
visa của phái đoàn Vatican 

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Ettore Balestrero thảo luận với Ngoại trưởng CS Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà 
Nội ngày 27/02/2012. 

REUTERS/Kham



Anh Vũ 
Theo hãng tin Đức DPA vào hôm nay, 28/03/2012, bộ Ngoại giao CS Việt Nam đã phủ nhận 
thông tin cho rằng Hà Nội đã hủy bỏ visa để ngăn không cho đại diện Vatican đến Việt 
Nam điều tra án phong chân phước cho Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Phát ngôn viên bộ 
Ngoại giao  CS Việt Nam nói : « Chính quyền Việt Nam không nhận được bất kỳ đề nghị 
chính thức nào từ Vatican về chuyến công tác như vậy sẽ diễn ra tại Việt Nam trong thời gian 
tới ».
 

Phát biểu trên được đưa ra sau khi hôm 26/3, Thông tấn xã Công giáo AsiaNews và Thông tấn xã 
Pháp AFP loan tin Hà Nội hủy bỏ visa nhập cảnh cho một phái đoàn của Vatican dự trù đến Việt 
Nam hồi tuần qua để điều tra án phong chân phước cho Hồng Y Francois-Xavier Nguyễn Văn 

Thuận.

Điều tra án phong chân phước là bước cuối cùng trong thủ tục của Vatican trước khi được phong 
thánh. Hoạt động này chủ yếu là phỏng vấn những người đã quen biết với cố Hồng Y Nguyễn 
Văn Thuận, tìm hiểu thêm thông tin về cuộc đời và hoạt động của Hồng Y tại Việt Nam.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao CS Việt Nam cũng tuyên bố « Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều 

kiện cho các phái đoàn của Vatican tới làm việc chính thức trong khuôn khổ các thỏa thuận đã 
có giữa hai bên ».

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là cháu trai của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sinh năm 1928 tại 
Huế, ông được tấn phong linh mục vào năm 1953 trước khi qua Roma du học. Đỗ tiến sĩ năm 
1959, ông trở về nước và năm 1967 và được cử làm Giám mục Nha Trang cho đến tháng Tư năm 

1975, thì được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Sài Gòn.

Sau biến cố năm 1975, ông bị đi cải tạo 13 năm, và được thả ra vào năm 1988. Sau đó, ông phải 
sống lưu vong. Năm 1998, ông được cử làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa 
bình. Vào năm 2001, một năm trước khi qua đời, ông được cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị 
phong Hồng Y.

Ông Hà Vũ bị chê "thi hành án kém"
Cập nhật: 10:50 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 

http://www.viet.rfi.fr/auteur/anh-vu
http://www.viet.rfi.fr/auteur/anh-vu


Gia đình sẽ khó khăn hơn khi phải đi hơn 200km để đến thăm TS Vũ ở Thanh Hóa

Vợ của luật sư Cù Huy Hà Vũ, người đã bị kết án bảy năm tù giam vì tội ‘tuyên truyền 
chống nhà nước’ hồi năm 2011 cho biết đã nhận được thông báo của trại giam số 5 ở Thanh 
Hóa về tình hình 'chấp hành án' của ông.

Bà Nguyễn Thị Dương Hà, người cũng là một luật sư, xác nhận với BBC từ Hà Nội rằng bà nhận 
được thông báo của trại giam số 5 thuộc Tổng cục VIII, vào ngày 26/3.

Bà Hà nói nội dung của thông báo là việc “xếp loại chấp hành án phạt tù” của ông Vũ vào loại 
kém, và “xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù kém”.

“Giám thị trại giam số 5 căn cứ vào điều 39 luật thi hành án hình sự năm 2010, thông báo tình 
hình chấp hành án phạt tù của phạm nhân là chồng tôi - tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ từ ngày 12/8/2011 
đến ngày 25/11/2011 nói về địa chỉ và tội danh của chồng tôi.”

“Trong đó, họ nói chồng tôi chấp hành án phạt tù được đánh giá cải tạo kém và xếp loại thi đua 
chấp hành hình phạt tù kém.

"Điều quan trọng nhất là trại giam số 5 thông báo để cho gia đình biết và đề nghị gia đình chúng 
tôi quan tâm phối hợp, động viên giáo dục anh Cù Huy Hà Vũ học tập, rèn luyện tiến bộ."

Tuy nhiên, thông báo này không cho biết nguyên nhân cụ thể.

Vợ ông Cù Huy Hà Vũ, luật sư Dương Hà nhận định: “Điều quan trọng nhất là trại giam số 5 
thông báo để cho gia đình biết và đề nghị gia đình chúng tôi quan tâm phối hợp, động viên giáo 
dục anh Cù Huy Hà Vũ học tập rèn luyện tiến bộ.”

"Việc ban lãnh đạo trại đề nghị chúng tôi giáo dục chồng tôi, chứng tỏ ban lãnh đạo trại không 
hiểu về thủ tục pháp lý."

Bà Nguyễn Thị Dương Hà

“Tôi nghĩ anh Vũ không phải là người không thi hành tốt luật mà chính là những người hiện 
đang giam giữ anh là vi phạm pháp luật.”

Bà cho biết ông Vũ đã gửi rất nhiều đơn tố cáo về những vụ việc vi phạm pháp luật đối với ông 
bao gồm việc không thực hiện đúng luật thi hành án.

“Bản thân anh không trốn trại, không đánh nhau, không làm điều gì thì làm sao có thể nói là vi 
phạm hay nói đúng hơn là bị xếp loại kém.”

Bà Hà nói bà cảm thấy thông báo này như “trò đuà”.



“Điều buồn cười nữa là thi đua thì tôi không biết anh ấy thi đua với ai vì anh bị biệt giam một 
người nữa.”

“Tôi nghĩ thông báo này chỉ là đùa, không phải là sự thật vì nó quá hài hước vì trên căn bản pháp 
lý, người nào làm, người đó phải chịu trách nhiệm.”

“Việc ban lãnh đạo trại đề nghị chúng tôi giáo dục chồng tôi, chứng tỏ ban lãnh đạo trại không 
hiểu về thủ tục pháp lý,” bà Dương Hà nói. 

“Việc đề nghị của ban lãnh đạo trại cũng đi ngược lại căn bản đạo đức, tôn ti trật tự của gia đình, 
của văn hóa dân tộc mà tôi nghĩ chỉ có thời cải cách ruộng đất mà sau đó nhà nước và lãnh đạo 
phải xin lỗi dân.”

Bà Hà cũng cho rằng về mặt đạo đức, nhân phẩm, ông Vũ là một người chu toàn trong đạo đức 
gia đình.
“Sức khỏe giảm sút”

Bà Nguyễn Thị Dương Hà nói đây là lần đầu tiên bà nhận được thông báo như thế này.

Bà cũng cho biết, thông báo này được ký hôm 30/1. 

Trong lần đến thăm ông Hà Vũ hôm 22/3, bà Hà nói ông Hà Vũ kể lại với bà rằng sáng 29/2, 
Tổng cục an ninh I, Bộ Công an “đến thăm và làm việc” với ông Vũ.

Công an muốn vợ ông Hà Vũ giáo dục chồng

Vợ ông Cù Huy Hà Vũ nói những người giam giữ ông viết thư đề nghị bà và gia đình "giáo dục" 
ông trở thành trại viên tốt. 

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

“Chồng tôi vẫn khẳng định tất cả căn cứ buộc tội mà toà án tối cao đã nêu trong bản án phúc 
thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
hoàn toàn trái pháp luật.”

Theo đó, ông Vũ đã yêu cầu “được trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho Cù Huy Hà Vũ” và 
“được đảm bảo mọi quyền lợi của một tù nhân theo quy định tại bộ luật tố tụng hình sự và luật 
thi hành án hình sự”.

Về vấn đề sức khoẻ, bà Hà cho biết chồng mình thỉnh thoảng lên cơn đau tim và đau nửa đầu.

http://wsodprogrf.bbc.co.uk/vietnamese/dps/2012/03/28032012lsngyuenthiduongha_120328_nguyen_thi_duong_ha_au_bb.mp3
http://wsodprogrf.bbc.co.uk/vietnamese/dps/2012/03/28032012lsngyuenthiduongha_120328_nguyen_thi_duong_ha_au_bb.mp3
http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/03/120328_nguyen_thi_duong_ha.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/03/120328_nguyen_thi_duong_ha.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1


“Lần gần nhất mà bác sĩ trại khám sức khoẻ cho anh ấy là ngày 1/12/2011, tức là cách đây bốn 
tháng rồi mà không quay trở lại và cũng không cho thuốc men gì cả.”

“Từ khi bị bắt giam ở tù trái pháp luật, sức khoẻ của anh Vũ giảm sút rất nhiều. Đặc biệt, anh 
phàn nàn về chuyện mấy tháng trời rét buốt cắt da thịt như thế mà không trả quần áo ấm cho anh, 
nên anh càng bị đau nhói tim và nửa đầu bên trái,” bà Hà nói.

Dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến vụ án Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, người được cho là đã công 
khai thách thức ôn hòa thông qua luật pháp đối với quyền lực của đảng cầm quyền, bị bắt và bị 
xử tới 7 năm tù giam.

Chính phủ Hoa Kỳ, cao uỷ đối ngoại của Liên hiệp châu Âu cùng các tổ chức nhân quyền quốc 
tế đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam, đòi tự do “ngay lập tức” cho ông Hà Vũ.

Là con trai nhà thơ Huy Cận, con nuôi nhà thơ Xuân Diệu, và có quá trình hoạt động xã hội lâu 
năm, ông Cù Huy Hà Vũ được dư luận nhắc tới nhiều.

Ông cùng từng khởi kiện Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng hai lần xung quanh các dự án khai 
thác bauxite Tây Nguyên.

Giảm thu nhập 25% vì giá lúa tạm trữ thấp
Nam Nguyên, phóng viên RFA

2012-03-28

Vụ đông xuân trúng mùa ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng với giá lúa tạm trữ thấp, người 
nông dân đang gặp nhiều khó khăn. Nam Nguyên trình bày vấn đề này.

AFP

Nông dân thu hoạch vụ lúa Đông Xuân

Thực tế trái chiều

Các giới chức ngành nông nghiệp nhìn nhận một thực tế trái chiều, năng suất vụ đông xuân ở 



vựa lúa xuất khẩu miền tây cao hơn hẳn các năm trước nhưng lợi nhuận của nông dân lại giảm 
mạnh. 

Phát biểu tại Hội nghị Đồng Tháp ngày 23/3, TS lê Văn Bảnh viện trưởng Viện lúa vùng đồng 
bằng sông Cửu Long ghi nhận giá lúa năm ngoái trên 7.000đ/kg, năm nay tuy trúng mùa nhưng 
nông dân chỉ bán được dưới 5.000đ/kg. Theo lời ông Dương Nghĩa Quốc, giám đốc sở NN-
PTNT Đồng Tháp, nếu năm ngoái người nông dân thu lãi 20-25 triệu đồng/héc ta thì năm nay chỉ 
còn 15-20 triệu/héc ta. 

Với một mức chênh lệch như thế có thể thấy rõ đời sống của đa số nông dân nghèo, ít đất đang 
chịu thêm nhiều khó khăn.  

Việc tiêu thụ xuất khẩu gạo ở Việt Nam luôn chịu nhiều điều tiếng, báo chí từng cho rằng các 
nhóm lợi ích đã chi phối hoặc làm méo mó các chính sách. Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp 
hưởng lợi nhờ tình trạng ứ đọng lúa gạo rớt giá được hỗ trợ lãi suất để mua tạm trữ giá rẻ sau này  
xuất khẩu với giá cao hơn nhiều.
Các qui trình từ hạt lúa ra hạt gạo hiện nay chưa được sắp xếp gọn ghẽ. Mùa vụ của Việt Nam 
chỉ có ba tháng thôi, lúa được gặt liên tục nên nhu cầu trữ gạo xuất khẩu chỉ cần một đến hai 
tháng. Yêu cầu hiện nay là các doanh nghiệp ký được hợp đồng thì có gạo để bán, vì vậy chưa có 
nhu cầu lớn về việc trữ lúa.

Phó Giáo sư Phạm Văn Dư

Phó Giáo sư Phạm Văn Dư cục phó Cục trồng trọt là giới chức có tham dự Hội nghị Đồng Tháp 
23/3 phát biểu:

“Nhìn vô chuỗi giá trị hạt gạo Việt Nam thì thấy nó còn nhiều bề bộn phải khắc phục dần dần. 
Các doanh 



Lúa được phơi trước khi đóng bao. RFA 

nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo chỉ là phát triển bước đầu chứ chưa phải là phát triển lâu dài, 
chưa có kinh nghiệm nhiều trong vấn đề này. Hơn nữa các qui trình từ hạt lúa ra hạt gạo hiện 
nay chưa được sắp xếp gọn ghẽ. Mùa vụ của Việt Nam chỉ có ba tháng thôi, lúa được gặt liên tục 
nên nhu cầu trữ gạo xuất khẩu chỉ cần một đến hai tháng. Yêu cầu hiện nay là các doanh nghiệp 
ký được hợp đồng thì có gạo để bán, vì vậy chưa có nhu cầu lớn về việc trữ lúa. Hiện nay thì có 
chính sách thực hiện 4 triệu tấn kho để trữ gạo, tuy nhiên về mặt chính sách lâu dài thì phải có 
những silo lớn để trữ lúa được lâu.”   

Doanh nghiệp nắm giao đằng cán

Do xuất khẩu không thuận lợi, chính phủ hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay ngân hàng trong 3 tháng, 
để các thành viên Hiệp hội lương thực Việt Nam VFA thực hiện mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo 
tương đương 2 triệu tấn lúa từ 15/3 tới 30/4/2012. VFA cho biết kế hoạch mua tạm trữ là nỗ lực 
không để giá lúa loại thường thấp hơn 5.000đ/kg, tuy vậy nông dân trồng lúa ngán ngẩm với việc 
VFA mua tạm trữ vì cho rằng việc này nông dân không hưởng lợi ích trực tiếp. Một nông dân 
vùng Cần Thơ phát biểu vào thời điểm mua tạm trữ đã diễn ra được hai tuần lễ:

“Mấy doanh nghiệp chỉ mua lúa thơm để xuất khẩu chứ không màng tới lúa 50404 của dân. Nói 
chung nông dân nghe thấy hai tiếng tạm trữ thì hơi bức xúc tại vì qua chuyện tạm trữ chính sách 
hỗ trợ không tới tay người nông dân…nông dân vẫn cứ là nông dân tạm trữ thì mặc mấy ông đó, 
chứ nông dân chẳng xem đó là quan trọng. Vô tình mấy ông giúp cho doanh nghiệp làm giàu còn 
nông dân vẫn là nông dân.”  
nông dân nghe thấy hai tiếng tạm trữ thì hơi bức xúc tại vì qua chuyện tạm trữ chính sách hỗ trợ 
không tới tay người nông dân…nông dân vẫn cứ là nông dân tạm trữ thì mặc mấy ông đó, chứ 
nông dân chẳng xem đó là quan trọng. Vô tình mấy ông giúp cho doanh nghiệp làm giàu còn 
nông dân vẫn là nông dân  

Một nông dân Cần Thơ

Nông dân có lý do để giận dữ bởi vì doanh nghiệp mua gạo tạm trữ, trước tiên được vay vốn để 
kinh doanh mà tránh được khoản lãi suất cao ngoài thị trường. Hơn nữa doanh nghiệp lại chọn 
loại gạo dễ tiêu thụ mới mua. Về điểm này ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam xác định tại Hội nghị rằng, các doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ sẽ tự chịu 
trách nhiệm đầu ra xuất khẩu và thời gian hỗ trợ lãi suất chỉ kéo dài trong ba tháng, sau đó phải 
hoàn vốn dù chưa tiêu thụ được.     



Các báo cáo tại Hội nghị sản xuất lúa gạo hôm 23/3 ở Đồng Tháp cho thấy vụ đông xuân 
2011-2012 vùng đồng bằng sông Cửu Long có năng suất bình quân gần 7 tấn/héc ta tức tăng 
khoảng nửa tấn mỗi héc ta. Dự kiến sản lượng toàn vụ có thể đạt 11,2 triệu tấn lúa thu hoạch dứt 
điểm trong tháng 4. Thế nhưng trong số 

Đồng Bằng Sông Cửu Long trúng mùa vụ Đông Xuân. Nguồn dongthap.gov 

lúa 11,2 triệu tấn đó có khoảng hơn 3 triệu tấn lúa hạt tròn 50404 được xem là phẩm cấp thấp bị 
ứ đọng, các doanh nghiệp Hiệp hội Lương thực Việt Nam không mua vì không thể cạnh tranh 
với gạo cấp thấp giá rẻ của Ấn Độ và Miến Điện.

Phó Giáo sư Phạm Văn Dư, cục phó Cục trồng trọt từ Cần Thơ nhận định:

“Việc ứ đọng 50404 thì bây giờ tình hình sáng sủa hơn và giá lúa có nhích lên trong tuần lễ gần 
đây nhờ thông tin có đầu ra xuất khẩu sang Trung Quốc, ngoài ra việc doanh nghiệp tiến hành 
mua tạm trữ cũng làm giá lúa nhích lên. Thật ra 50404 năm nay cũng khá nhiều nhưng năm nào 
cũng vậy từ từ cũng giải quyết được.”

Một người làm năm, ba công đất thì lời 30% làm sao đủ sống. Nếu làm 5 công “tầm cắt” lớn 
hơn công nhà nước, mỗi công mùa này được 1 tấn lúa, thí dụ  lúa jasmine giá 7.000đ/kg trong 
khi chi phí hơn 2,5 triệu/công thì đâu còn bao nhiêu đâu, nếu lời 30% đường nào mà thở.

Một nông dân ĐBSCL

Tình hình có thể diễn biến như lời Phó giáo sư Phạm Văn Dư ước đoán, tuy nhiên bán lúa khô 
50404 với giá 5.000đ thậm chí 5.200đ/kg là điều nông dân không mong muốn. Dù rằng giá này 
được VFA cho là đủ cho người trồng lúa lãi 30% so với giá thành. Nông dân trồng lúa vùng đồng 
bằng sông Cửu Long phản ứng:

“Một người làm năm, ba công đất thì lời 30% làm sao đủ sống. Nếu làm 5 công “tầm cắt” lớn 



hơn công nhà nước, mỗi công mùa này được 1 tấn lúa, thí dụ  lúa jasmine giá 7.000đ/kg trong 
khi chi phí hơn 2,5 triệu/công thì đâu còn bao nhiêu đâu, nếu lời 30% đường nào mà thở. Còn 
mấy ông có diện tích lớn làm cả trăm công đất thì lời 30% là lớn chứ không phải nhỏ.”  

Kế họach xuống giống vụ lúa hè thu, thu đông

Tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất lúa đông xuân 2011-2012 và bàn giải pháp triển khai kế họach 
xuống giống vụ lúa hè thu, thu đông 2012 được tổ chức hôm 23/3 tại Đồng Tháp, VFA cho biết 
là đã ký được hợp đồng xuất khẩu 3,2 triệu tấn gạo qua các thị trường chủ yếu như Philippines, 
Indonesia, Trung Quốc, Malaysia…tuy nhiên thời hạn giao hàng lại trải dài đến cuối năm. Theo 
tính toán của VFA trong 6 tháng đầu năm 2012, sẽ có khoảng 1,6 triệu tấn gạo tồn đọng chưa có 
hợp đồng xuất khẩu, chưa kể một lượng lớn gạo Campuchia vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. 
...nên duy trì diện tích sản xuất lúa theo tiêu chí là 15-20% lúa chất lượng thấp, 60-70% lúa chất 
lượng cao, còn lại là lúa thơm đặc sản và các loại lúa thơm nhẹ.

TS Lê Văn Bảnh

Đối với vụ hè thu, thu đông 6 tháng cuối năm VFA kêu gọi nông dân tăng cường trồng lúa thơm 
để xuất khẩu qua Hong Kong và Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia ngành nông nghiệp cho 
rằng, thị trường lúa thơm của Việt Nam còn quá nhỏ chưa tới 1/10 tổng lượng gạo xuất khẩu, nếu 
trồng lúa thơm ồ ạt thì lại xảy ra ứ đọng tương tự lúa thường 50404. TS Lê Văn Bảnh khuyến 
nghị nên duy trì diện tích sản xuất lúa theo tiêu chí là 15-20% lúa chất lượng thấp, 60-70% lúa 
chất lượng cao, còn lại là lúa thơm đặc sản và các loại lúa thơm nhẹ.

Chưa hiểu tới vụ hè thu và thu đông người nông dân đồng bằng sông Cửu Long có nghe theo lời 
khuyên của ngành nông nghiệp hay không. Vì trong vụ đông xuân 2011-2012 dù có khuyến cáo, 
nhưng người dân vẫn gia tăng diện tích lúa cấp thấp 50404 và xảy ra tồn đọng khó bán gần 3 
triệu tấn lúa loại này. 

Thứ tư 28 Tháng Ba 2012 

Hải quân CS Việt Nam và Philippines sẽ thao 
dượt chung ở Biển Đông 



Hải quân CS Việt Nam trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp ngày 19/04/2010. 

Reuters

Thanh Phương 
Theo báo chí Philippines, Việt Nam và Philippines sẽ mở các cuộc thao dượt và tuần tra 
hỗn hợp ở khu vực dọc theo các đường ranh giới lãnh hải chung của hai nước ở vùng Biển 
Đông, mà Manila nay gọi là Biển Tây Philippines. Thỏa thuận đã đạt được nhân chuyến 
viếng thăm Việt Nam của Tư lệnh Hải quân Philippines vào trung tuần tháng 03/2012.

Nhật báo Philippines Daily Inquirer số ra ngày hôm nay, 28/03/2012 cho biết là hai nước đã đạt 
thỏa thuận nói trên nhân chuyến viếng thăm của các sĩ quan Hải quân Philippines ở Việt Nam từ 
ngày 11 đến 14/3 vừa qua. 

Trong chuyến đi này, Tư lệnh Hải quân Philipines, Phó đô đốc Alexander P Pama đã gặp Đô đốc 

Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Hải quân CS Việt Nam và Thượng tướng VC Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham 
mưu trưởng quân đội CS Việt Nam.

Hai vị lãnh đạo Hải quân đã thỏa thuận về phương thức thực hiện Biên bản ghi nhớ về tăng 
cường hợp tác giữa hai nước, đã được ký kết vào tháng 10 năm 2011. 

Phó đô đốc Pama và đồng nhiệm CS Việt Nam cũng đã bàn về khả năng thiết lập đường dây 

nóng giữa Hải quân hai nước để chia sẻ thông tin trong nhiều lĩnh vực trên biển, đặc biệt là cứu 
hộ, cứu nạn. 

Theo nhật báo Philippines Daily Inquirer, Việt Nam đã đề nghị tổ chức hội đàm giữa Hải quân 
hai nước vào quý 4 năm nay (2012).

http://www.viet.rfi.fr/auteur/thanh-phuong
http://www.viet.rfi.fr/auteur/thanh-phuong


Hội nhà báo CSVN có lãnh đạo mới
Cập nhật: 11:15 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 

Chủ tịch Hội nhà báo CSViệt Nam thường là tổng biên tập báo Nhân dân

Ông Trần Gia Thái, giám đốc Đài truyền hình Hà Nội, đã được bầu làm phó chủ tịch Hội 
nhà báo Việt Nam hôm thứ Ba ngày 27/3.

Đài truyền hình Hà Nội mà ông Thái làm giám đốc đã từng bị một số nhân sỹ trí thức tham gia 
biểu tình chống Trung Quốc kiện về tội vu khống vì đã gọi họ là các ‘phần tử phản động’ hồi 
năm 2011.

Giám đốc Trần Gia Thái cũng từng có thư phúc đáp khiếu nại của người biểu tình nói Đài của 
ông đã rút kinh nghiệm về việc đưa ảnh minh họa không phù hợp với nhân thân một số người 
biểu tình.

Tuy nhiên, ông Thái đã khước từ yêu cầu xin lỗi của những người biểu tình. Ông lập luận rằng 
việc ‘tụ tập biểu tình, tuần hành tự phát đã làm ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự của thủ đô’ và 
Đài truyền hình của ông chỉ làm theo yêu cầu của ‘nhiều tầng lớp nhân dân thủ đô’.

Chủ tịch mới

Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khóa 9 hôm 27/3 cũng 
đã bầu ông Thuận Hữu, ủy viên trung ương Đảng VC, Tổng biên tập báo Nhân dân, làm chủ tịch 
mới của hội thay cho ông Đinh Thế Huynh.

Phiên họp này là dịp để ông Huynh và ông Tạ Ngọc Tấn, nguyên là tổng biên tập Tạp chí cộng 
sản, chính thức rút khỏi các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch Hội.

Ông Huynh cũng từng là tổng biên tập báo Nhân dân khi ông lãnh đạo Hội nhà báo CS Việt Nam 
trong 7 năm qua.

Hiện nay ông là ủy viên Bộ chính trị phụ trách mảng văn hóa tư tưởng của Đảng VC, còn ông 
Tấn đã chuyển qua làm giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai ông rút lui để ‘dành thời gian cho trọng trách công tác mới do Đảng và Nhà nước phân 
công’, theo trang web của Hội nhà báo Việt Nam.



Việc ông Hữu lên thay ông Huynh diễn ra theo đúng truyền thống lâu nay là người đứng đầu báo 
Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN mà các Đảng bộ được yêu cầu phải mua đọc, 
thường cũng là lãnh đạo Hội nhà báo.

Nhiệm kỳ 9 của Hội nhà báo CS Việt Nam bắt đầu từ năm 2010 và kéo dài đến hết năm 2015. 
Hiện nay hội có hơn 19.000 hội viên trên khắp cả nước.

‘Kẻ xấu leo cao’

Trao đổi với BBC, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một trong những người biểu tình đứng đơn kiện 
ông Thái hồi năm 2011, nói việc ông Thái lên làm phó chủ tịch Hội nhà báo cũng là việc bình 
thường chứ không có gì đáng bàn cãi.

Theo ông A thì do ông Huynh và ông Tấn lên nắm các vị trí cao hơn nên ông Thái với cương vị 
là chủ tịch Hội nhà báo Hà Nội lên thay là đương nhiên.

Ông cũng nhận xét rằng ông ‘không lấy gì làm lạ về chuyện đó cả’

“Trong một chế độ độc tài thì chỉ có những kẻ tồi tệ mới leo lên các vị trí cao,” ông nói.

Nói về vụ kiện Đài truyền hình Hà Nội mà hiện nay đã bị chìm xuồng, ông A cho biết là do chính 
quyền VC đã có chủ ý thì họ ‘cứ cù nhầy không làm gì cả và cứ viện cớ những chuyện không 
đâu’.

Ông cho biết đơn kiện của ông và các nhân sỹ khác đã bị Tòa án Quận Đống Đa bác và sau đó 
Tòa án thành phố Hà Nội cũng đồng ý với quyết định của tòa án quận và nói với các nguyên đơn 
‘đây là bước khiếu nại cuối cùng’.

Trả lời câu hỏi liệu ông Thái có được chính quyền Hà Nội hậu thuẫn khi làm phóng sự lên án 
những người biểu tình chống Trung Quốc, ông A trả lời rằng ‘Một mình ông Trần Gia Thái có ăn 
gan trời cũng không dám làm như vậy.”

BBC đã liên hệ với ông Nguyễn Thế Kỷ, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương và là ủy viên 
Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam nhưng ông Kỷ từ chối bình luận vì ông chỉ kiêm nhiệm 
trong Hội nhà báo mà thôi.

Xây cầu nối liền Việt - Trung
Cập nhật: 08:48 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 



Cầu Bắc Luân đánh dấu những năm quan hệ gập ghềnh

Giới chức ngành giao thông Việt Nam và Trung Quốc vừa ký hiệp định xây dựng cầu Bắc 
Luân 2, nối hai thành phố Móng Cái và Đông Hưng.

Thông tấn xã Việt Nam nói lễ ký kết hiệp định diễn ra sáng 26/3 tại Hà Nội.

Sau khi chiếc cầu xây xong, con đường trực tiếp từ tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam tới tỉnh 
Quảng Tây của Trung Quốc sẽ được thu ngắn lại.

Cũng theo Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo bộ Giao thông của Việt Nam và Trung Quốc đã ký 
Thỏa thuận về quản lý giấy phép vận tải đường bộ quốc tế trong khuôn khổ Hiệp định vận tải 
đường bộ Việt - Trung mà hai Chính phủ ký từ tháng 10/2011.

Vốn để xây cầu sẽ được lấy từ Quỹ hợp tác đầu tư Asean -Trung Quốc.

'Thương lượng'

Chiếc cầu này sẽ được khởi công trong năm nay nhưng chưa biết bao giờ hoàn tất.

Hiện đã có một cầu Bắc Luân nối hai cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam và Bắc Luân của Trung 
Quốc, vắt qua sông Ka Long (tên khác của sông Bắc Luân).

Chiếc cầu này gắn liền với một chương đầy biến động trong quan hệ Trung-Việt, khi người Hoa 
qua đường này đổ về Trung Quốc trong năm 1978 vì sợ bị "đàn áp".

Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định về biên giới trên đất liền từ năm 1999 nhưng quá 
trình phân giới cắm mốc tới cuối năm 2008 mới xong.

Cửa sông Bắc Luân nằm trong "gói thương lượng" của hiệp định này, bên cạnh thác Bản Giốc.

Theo đó 1/4 bãi Tục Lãm ở cửa sông Bắc Luân nay thuộc về Trung Quốc.

Tuy nhiên hai bên vẫn chưa đàm phán xong Hiệp định về tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân.

Quan chức hai bên nói sẽ nỗ lực để ký hiệp định này trong năm nay.

Thấy gì sau một năm áp dụng “Môn Học Kỹ 
Năng Sống”?



Định Nguyên, thông tín viên RFA

2012-03-28

Để giảm tình trạng suy đồi trong học sinh liên quan đến nhân cách, đạo đức, Bộ Giáo Dục – Đào 
Tạo CSVN đưa chương trình học Kỹ Năng Sống áp dụng cho hệ Tiểu Học bắt đầu từ niên khóa 
2011 – 2012. 

RFA PHOTO

Giờ tan học tại trường tiểu học Phương Liên ở Hà Nội hôm 11-02-2012.

Hiệu quả của chương trình này như thế nào, thông tín viên Định Nguyên tìm hiểu và trình bày 
như sau.

Chỉ lồng ghép với môn khác

Theo Theo định nghĩa của tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), kỹ năng sống là "khả năng thích nghi 
và hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả năng đối phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức 
của cuộc sống hàng ngày". Như vậy kỹ năng sống được tích lũy thông qua rèn luyện và kinh 
nghiệm từ môi trường sống: gia đình, học đường, xã hội.

Môn học Giáo Dục Kỹ Năng Sống từ lâu một số nước trên thế giới đã đưa vào giảng dạy ở bậc 
tiểu học và trung học. Trước đây hơn mười năm vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã 
từng đem ra thảo luận với sự hổ trợ của Unicef, nhưng không biết vì lý do gì Bộ Giáo Dục – Đào 
Tạo đã không thực hiện.

Lồng vào môn văn thì còn khả dĩ một chút, nhưng môn toán, môn lý thì sao? Như vậy cần phải 
có một môn chính thức để giảng dạy cho học sinh.

PGS Văn Như Cương

Những năm gần đây cũng đã xuất hiện  loại hình môn học này chủ yếu ở các thành phố lớn như 
Hà Nội và Tp.HCM nhưng chương trình học không thống nhất, tùy thuộc vào trường hay trung 
tâm tìm được nguồn giáo viên như thế nào.



Niên học 2011-2012 Bộ GD-ĐT đưa chương trình Kỹ Năng Sống vào dạy ở bậc Tiểu Học. Theo 
nguồn của Bộ Giáo Dục, gồm có 21 kỹ năng: Kỹ năng (KN) nhận thức, KN xác định giá trị, KN 
kiểm soát cảm xúc, KN ứng phó với căng thẳng, KN tìm kiếm sự hỗ trợ, KN thể hiện sự tự tin, 
KN giao tiếp, KN lắng nghe tích cực, KN thể hiện sự cảm thông, KN thương lượng, KN giải 
quyết mâu thuẫn, KN hợp tác, KN tư duy phê phán, KN tư duy sáng tạo, KN ra quyết định, KN 
giải quyết vấn đề, KN kiên định, KN đảm nhận trách nhiệm, KN đặt mục tiêu, KN quản lý thời 
gian, KN tìm kiếm và xử lý thông tin. Tuy nhiên đây không phải là môn chính thức, có tiết học 
riêng, mà được lồng ghép với những môn khác. 

Hiện nay chương trình học phổ thông, trong đó có cấp Tiểu Học, được xem là quá nặng nề. Đã 
có nhiều ý kiến đề nghị với Bộ Giáo Dục xem xét để giảm tải chương trình và những nội dung 
chưa cần thiết hoặc không cần thiết. Việc lồng thêm chương trình học Kỹ Năng Sống vào những 
môn học chính vô tình tạo áp lực lên cả thầy lẫn trò. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Viện Khoa 
Học Giáo Dục, thì “Nội dung các bài học vốn đã nhiều, thời lượng lại ít nên khó chèn giáo dục 
Kỹ Năng Sống vào. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên cũng chưa được đào tạo cơ bản để dạy về Kỹ 
Năng Sống trong từng môn học, bài giảng”.

Học sinh vui chơi sau giờ học tại một trường tiểu học ở TPHCM, ảnh chụp hôm 11-02-2011. RFA PHOTO. 

Với một khối lượng kỹ năng như vậy, chưa nói đến có nhiều kỹ năng chưa thích hợp ở bậc Tiểu 
Học như kỹ năng tư duy phê phán; kỹ năng tư duy sáng tạo…, việc lồng ghép với những môn 
học khác liệu có truyền đạt hết nội dung của môn học để đạt được kết quả như ý muốn của 
những nhà hoạch định chương trình? Trao đổi với Phó Gs Văn Như Cương - Hiệu trưởng trường 
Trung Học Dân Lập Lương Thế Vinh, Hà Nội - ông cho biết ý kiến như sau:

“Việc kết hợp vào từng môn học là không có hiệu quả. Lồng vào môn văn thì còn khả dĩ một 
chút, nhưng môn toán, môn lý thì sao? Như vậy cần phải có một môn (chính thức) để giảng dạy 
cho học sinh. Cái này trước kia tôi tưởng là nó nằm trong bộ môn Giáo Dục Công Dân. Thế mà 
khi nhìn vào môn Giáo Dục Công Dân thì nó buồn cười. Toàn bộ cấp hai không có một tiết nào 
nói về nhân cách sống. Bây giờ phải có môn Kỹ Năng Sống, phải có tiết hẳn hoi thì mới được.”

Bà Bích Ngọc - thuộc Trung Tâm ABS Training, Hà Nội - cũng cho là việc lồng ghép như vậy là 
không hiệu quả. Thầy và trò đều không có thời gian dạy và học kỹ lưỡng. Bà nói:

“Thật ra tôi chưa có khảo sát cụ thể việc lồng ghép ấy như thế nào. Cái này đòi hỏi phương 
pháp giảng dạy phải thay đổi nhiều chứ mà tích hợp thì nó không có đủ thời gian và học sinh 



cũng không có đủ thời gian để mà học kỹ càng cái môn học đó.Tôi nghĩ tích hợp sẽ không đạt 
được kết quả nhiều. Mà cái đó cần phải tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều, xã hội hóa mạnh 
mẽ. Còn cái gì cũng đưa vào nhà trường thì giáo viên bộ môn cũng rất là mệt.”

Thiếu và yếu phương pháp

Tôi nghĩ rằng việc rèn luyện nhân cách sống cho trẻ em cấp một rất là phong phú. Trước hết là 
cái gương mẫu, mẫu mực của thầy cô giáo.

PGS Văn Như Cương

Phương pháp giảng dạy là một yếu tố không thể thiếu cho bất cứ bộ môn học nào. Sau gần một 
năm dạy Kỹ Năng Sống, ông Nguyễn Văn Hiến – giảng viên khoa Tâm Lý-Giáo Dục trường Đại 
Học Sư Phạm Tp.HCM – trong đế tài nghiên cứu Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống 
tại các trường đưa ra kết luận “Thiếu và yếu phương pháp giáo dục Kỹ Năng Sống.” Và, theo 
báo Thanh Niên cho biết, một chuyên gia của Bộ GD-ĐT nói rằng “Trong 10 GV hiện nay chỉ có 
khoảng 2-3 người đáp ứng được yêu cầu về giảng dạy Kỹ Năng Sống. Đa số GV còn lại dù rất 
tâm huyết nhưng không phải ai cũng dạy được vì họ chưa được đào tạo.” Lỗ hổng “thiếu đào 
tạo” này sẽ làm chương trình trở nên sơ cứng và việc giảng dạy chỉ là chuyện nhồi nhét cho xong 
bổn phận.

Một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định quá trình giáo dục Kỹ Năng Sống cho học sinh là kỹ 
năng sống của chính thầy cô giáo. Kỹ năng sống không thể chỉ là những bài học lý thuyết suông 
mà nó cần có hình mẫu nêu gương để học tập và rèn luyện. Đây cũng là điều khá bức xúc không 
những của riêng những nhà hoạch định chương trình mà cũng là mối bức xúc chung của xã hội. 
Nguyên thứ trưởng Bộ Giáo Dục Nguyễn Vinh Hiển trong một cuộc hội thảo “Giáo dục kỹ năng 
sống cho học sinh phổ thông” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20/5/2009, đã thẳng thắn nói rằng: 

Giờ ra chơi tại một trường tiểu học ở Hà Nội hôm 02-12-2011. RFA PHOTO. 

“Nhưng hiện nay, kỹ năng sống của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều 
ứng xử của các thầy cô giáo với học sinh trong môi trường giáo dục còn chưa đạt thì không thể 
nói đến những ứng xử ngoài xã hội”. 

Phó Gs Văn Như Cương đặt vấn đề này lên hàng đầu và cho là việc giáo dục nhân cách cho trẻ 
em Tiểu Học đòi hỏi nhiều đến nhân cách của người thầy. Ông nói:



“Tôi nghĩ rằng việc rèn luyện nhân cách sống cho trẻ em cấp một rất là phong phú. Trước hết là 
cái gương mẫu, mẫu mực của thầy cô giáo. Thái độ của người thầy, cách ứng xử của người thầy 
đối với học sinh, hay là ở trong trường thái độ của cán bộ trong trường với nhau, thầy cô giáo 
với nhau, với những người làm việc. Tất cả những điều đó đều có tác động rất lớn đối với học 
sinh. Và, cái đó không phải ở đâu cũng làm được. Các cái chuyện tiêu cực: xin điểm, chạy điểm, 
chạy trường chạy lớp, dạy thêm, học thêm. Những tiêu cực đó cũng ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ 
con đến cái nhìn nhận vấn đề, đến cuộc sống nó bị méo mó.”

Thêm một hệ quả nữa là việc biến trường học thành thị trường sẽ rất béo bở cho các đơn vị kinh 
doanh trong lãnh vực này khai thác. Rất nhiều trường Tiểu Học ở những thành phố lớn liên kết 
với những công ty đứng ra tổ chức các lớp dạy Kỹ Năng Sống cho học sinh và thu phí. Áp lực đè 
nặng lên học sinh và cả phụ huynh. Trước tình hình cấu kết làm ăn rối rắm này, vào tháng 
9/2011, Sở GD – ĐT Hà Nội đã ra công văn cấm hoạt động này: “Nghiêm cấm các trường học 
và các cơ sở giáo dục không được tự ý cho phép các tổ chức, cá nhân đưa chương trình giáo dục 
kỹ năng sống ngoài luồng vào giảng dạy trong các nhà trường. Không được ép học sinh, cha mẹ 
học sinh mua tài liệu, thu tiền học và tiền cho các hoạt động trái phép này. Những trường học và 
cơ sở giáo dục nào làm trái quy định phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT và UBND 
thành phố.”

Không biết chương trình học Kỹ Năng Sống có thu đạt được kết quả như ý muốn của Bộ GD – 
ĐT trong tình hình có quá nhiều bất cập và lúng túng khi áp dụng cho bậc Tiểu Học hay không 
nhưng người dân vẫn hy vọng Nhà Nước bình tĩnh xem xét, đánh giá chính xác những gì thật sự 
cần thiết, những kiến thức hữu ích cũng như khả năng truyền đạt kiến thức của lực lượng thầy cô 
giáo để môn học Kỹ Năng Sống trở thành môn học chính thức trong chương trình học từ Tiểu 
Học đến Trung Học Phổ Thông.

Giao lưu Úc - Việt và an ninh vùng
Cập nhật: 13:46 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 



Ngoại trưởng Bob Carr và Chủ tịch VC Trương Tấn Sang 

Ngoại trưởng Úc Bob Carr đã hội kiến Chủ tịch CS Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, vào 
ngày thứ Tư ở Hà Nội trong vòng công du Đông Nam Á đầu tiên từ ngày trở thành người 
đứng đầu ngành ngoại giao.

Sau đó vào tối ngày 28/3/2012, ông Carr, người lên thay ông Kevin Rudd ở vị trí ngoại trưởng 
mới hôm đầu tháng, dự kiến có cuộc hội đàm với người tương nhiệm của Việt Nam, Bộ trưởng 
Ngoại giao VC Phạm Bình Minh.

Trong các chủ đề hai bên bàn thảo, được biết Úc và Việt Nam cùng quan tâm đến an ninh khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hôm qua, 27/3, ông Carr đã đến Thành phố Sai Gon sau chuyến thăm tới Phnom Penh, 
Cambodia, và sẽ đi Singapore sau khi thăm Việt Nam.

Chuyến thăm đầu tiên ở cương vị bộ trưởng ngoại giao của ông Bob Carr tới Campuchia, Việt 
Nam và Singapore cho thấy Canberra đánh giá cao quan hệ với các nước Đông Nam Á, bên cạnh 
quan hệ với Trung Quốc.

Cùng ngày 28/3, Bộ trưởng Ngân khố Úc, Wayne Swan xác nhận với các diễn giả tại Hội đồng 
Doanh nghiệp Australia - Trung Quốc về điều này.

Nói về 'thế kỷ của châu Á', ông Wayne nêu quan điểm chiến lược của Úc:

"Không chỉ Trung Quốc là động lực của thế kỷ Á châu mà còn các nước khác như Ấn Độ, 
Indonesia, và Việt Nam".

Việc đặt Việt Nam chỉ sau cường quốc Nam Á là Ấn Độ và Indonesia, nước đông dân nhất Đông 
Nam Á, cho thấy chính giới Úc đang hết sức chăm lo đến quan hệ với Hà Nội.

Chiến lược an ninh

Cũng trong ngày 28/3, Úc tuyên bố sẽ xem xét khả năng để Hoa Kỳ dùng lãnh thổ của họ làm địa 
bàn hoạt động cho các phi cơ do thám tầm xa.

Hoa Kỳ sẽ luân chuyển thủy quân lục chiến sang Úc và dùng căn cứ ở Perth cho hàng không mẫu hạm

Tháng tới, Úc nhận đơn vị Thủy quân lục chiến đầu tiên từ Mỹ tới đóng theo nguyên tắc luân 
chuyển ở căn cứ gần Darwin, phía Bắc lãnh thổ Úc, nhìn lên vùng Đông Nam Á.

Không chỉ như vậy, tin tức của các hãng thông tấn hôm nay còn nói Úc có thể cho hàng không 
mẫu hạm và tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ sử dụng căn cứ ở Perth nhằm tăng cường quan hệ 
quân sự.



Các hãng thông tấn nói đây là các quyết định giúp Hoa Kỳ có sự hiện diện gần và rõ rệt hơn ở 
Tây Thái Bình Dương và khiến Trung Quốc không bằng lòng.

Được biết sau tuyên bố của Tổng thống Barack Obama khi thăm Úc vào năm ngoái, chừng 2500 
lính thủy đánh bộ của Hoa Kỳ sẽ luân chuyển qua Darwin.

Báo Úc trích lời tờ Washington Post của Hoa Kỳ nói Mỹ đang xem xét việc dùng quần đảo 
Cocos ở Tây Bắc Úc để phóng các phi cơ do thám tầm xa.

Đây là loại phi cơ không người lái có nhiệm vụ giúp tin tình báo cho tàu chiến và tàu ngầm loại 
tấn công.

Các loại tàu này dự kiến sẽ đóng ở căn cứ của Hải quân Hoàng gia Úc ở Stirling, gần Perth.

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao chuyên về Đông Á và Thái Bình dương của Mỹ, ông Kurt 
Campbell đã có mặt tại Úc để bàn về kế hoạch triển khai đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên, 
ước tính chừng 250 người, sang Úc vào tháng 4/2012.
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Hoa Kỳ sẽ ngưng viện trợ lương thực cho Bắc 
Triều Tiên
 

Hình: AP



Hoa Kỳ không tin bất cứ viện trợ lương thực nào cho Bắc Triều Tiên đến tay những người có nhu 
cầu

Một viên chức cao cấp Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói Washington đã quyết định ngưng viện trợ 
lương thực cho Bắc Triều Tiên, một phần vì nước này có kế hoạch phóng một tên lửa mang tính 
cách khiêu khích vào tháng tới.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương, 
Peter Lavoy, trong buổi điều trần trước Quốc hội hôm thứ Tư nói việc phóng như vậy phản ánh 
thái độ của Bình Nhưỡng coi thường những cam kết quốc tế.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ kế 
hoạch phóng tên lửa được dự trù vào tuần thứ hai của tháng Tư.

Theo thỏa thuận đạt được trong tháng qua, Bắc Triều Tiên đồng ý ngưng một phần các hoạt động 
hạt nhân và đình chỉ thử nghiệm tên lửa để đổi lấy viện trợ lương thực của Hoa Kỳ.

Bình Nhưỡng sau đó loan báo sẽ sử dụng một rocket tầm xa để phóng một vệ tinh vào ngày 15 
tháng Tư để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Il Sung, người sáng lập Bắc Triều 
Tiên.

Ông Lavoy cũng nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ là Washington không tin bất cứ viện trợ lương 
thực nào cho Bắc Triều Tiên đến tay những người có nhu cầu. Số viện trợ này nhằm đặc biệt vào 
trẻ em và phụ nữ có thai.

Viện trợ lương thực của Hoa Kỳ cho Bắc Triều Tiên bị ngưng lại kể từ khi Bình Nhưỡng trục 
xuất những quan sát viên về lương thực Hoa Kỳ vào năm 2009, sau khi Washington quan tâm 
trước việc phân phối lương thực

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Các lãnh đạo EU kêu gọi Bắc Triều Tiên hủy 
bỏ vụ phóng phi đạn
 



Hình: AP

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy

Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Châu Âu (EU) đang kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng 
rocket và giải giới chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Sau một cuộc họp ngày hôm nay ở Seoul với Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak, Chủ 
tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy nói rằng ông “quan ngại nghiêm trọng” về kế 
hoạch phóng vệ tinh vào quĩ đạo vào tháng tới của Bình Nhưỡng.

Ông Van Rompuy nói rằng chính phủ Bắc Triều Tiên nên quan tâm tới việc cải thiện tình trạng vi 
phạm nhân quyền và nạn đói tràn lan ở nước họ chứ không nên tập trung vào vũ khí hạt nhân và 
phi đạn.

Các nước phương Tây nói rằng vụ phóng vệ tinh đang được Bắc Triều Tiên sử dụng như một cái 
cớ để thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm xa, một hoạt động bị cấm theo các biện pháp chế tài của 
Liên Hiệp Quốc.

Bình Nhưỡng đã quyết tâm sẽ thực hiện vụ phóng vào giữa tháng Tư, và nói rằng vụ phóng chỉ 
phục vụ một dự án khoa học hòa bình để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của người sáng lập nước 
này, ông Kim Il Sung
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Du khách nước ngoài trở lại Miến Điện
 

Hình: ASSOCIATED PRESS

Du khách nước ngoài đến thăm chùa Shwedagon tại Yangon, Miến Ðiện

Một trong những thành quả đầu tiên mà Miến Điện nhận được sau khi có cải cách chính trị là số 
du khách nước ngoài đang trở lại khá đông.

Số người đứng xếp hàng thật dài bên ngoài đại sứ quán Miến Điện ở Bangkok, chiếm cả một 
quãng đường, trái ngược hẳn với trước đây.
Phóng viên VOA lân la hỏi chuyện vài người đang xếp hàng.

Ông Jeremy Short, một người Úc nói: "Trước đây nhiều năm tôi đã có ý định đến Miến Điện, 
bây giờ nước này đã có thay đổi, mở đường cho tôi thực hiện ý định. Cuối cùng tôi đã thực hiện 
được.”

Cô Yan Fu, người Trung Quốc cho biết: "Miến Điện có lẽ là một trong những nước chưa mở cửa. 
Nay nhân dịp này tôi muốn đến xem người ta ở đây sống ra sao, và muốn xem nhiều thứ khác 
nữa. Chắc chắn nó sẽ khác với nước tôi hoặc châu Âu. Tôi thấy trên Internet đất nước này vẫn 
còn những khó khăn như vận chuyển, khách sạn. Do đó tôi muốn thử một chút xem sao.”

Cô Yan Fu vẫn còn muốn nói tiếp nhưng đã đến lượt của cô bước vào bên trong căn phòng để xin 
thị thực nhập cảnh Miến Điện
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Miến Điện loan báo cải tổ tỷ giá hối đoái
 

Hình: Reuters

Ngân hàng Trung ương Miến Ðiện sẽ áp dụng một tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư

Chính phủ Miến Điện cho hay họ sẽ thực hiện một cuộc cải tổ quan trọng về hệ thống tiền tệ 
trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa nền kinh tế suy yếu của đất nước.

Báo Ánh sáng mới của Myanmar hôm nay cho hay ngân hàng trung ương sẽ áp dụng một tỷ giá 
hối đoái thả nổi có kiểm soát bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư, cùng ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc 
hội.

Báo này nói rằng hệ thống mới sẽ để cho “các điều kiện cung cầu trên thị trường hối đoái” định 
giá đồng kyat.

Báo Ánh sáng mới của Myanmar cũng cho biết chính phủ sẽ thống nhất một loạt các tỷ giá của 
cả nước.

Đồng nội tệ của Miến Điện hiện cố định ở tỷ giá 6,4 kyat đổi được 1 đôla, thấp hơn nhiều so với 
tỷ giá ở chợ đen vào khoảng 800 kyat đổi được 1 đôla.

Hong Kong nói không với 'Osin' ngoại



Cập nhật: 12:50 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 

Hong Kong hiện có tới 300 nghìn Osin là nữ từ Đông Nam Á

Chính quyền Hong Kong đã thắng kiện không cho người giúp việc nhà từ nước ngoài đến 
đặc khu hành chính được quyền xin định cư, làm bùng nổ trở lại cuộc tranh luận về người 
nhập cư.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tòa Thượng thẩm Hong Kong đã ra phán quyết cho phép nhiều phụ nữ 
làm nghề giúp việc nhà được nộp đơn xin định cư sau bảy năm làm việc liên tục tại đây.

Vụ xử liên quan đến đơn kiện của một phụ nữ làm nghề giúp việc nhà từ Philippines, bà 
Evangeline Banao Vallejos.

Tòa Thượng thẩm Hong Kong năm ngoái đã cho rằng quyền xin định cư sau bảy năm làm việc 
dành cho mọi công dân nước ngoài đến Hong Kong không thể loại trừ nhóm người làm nghề 
giúp việc nhà.

Nhưng sau đó, chính quyền Hong Kong đã kiện phúc thẩm lên tòa cấp trên nữa.

Nay Tòa Phúc Thẩm cho rằng chính quyền có thẩm quyền quyết định về "thời hạn áp dụng với 
công dân nước ngoài trong lĩnh vực di trú".

'Thật là thất vọng'

Vụ xử án có tác động tới số phận của chừng 300 nghìn 'Osin' người nước ngoài, chủ yếu là công 
dân Philippines hoặc Indonesia đang làm việc tại Hong Kong.

"Tòa về cùng bên với Chính phủ để tiếp tục phân biệt đối xử với người lao động ngoại quốc"

Nói với BBC Indonesia, cô Enni Lestari, phát ngôn viên cho Tổ chức mang tên 'Cơ quan Điều 
phối Di dân châu Á - AMCB bày tỏ sự thất vọng:

"Chúng tôi thật là thất vọng với quyết định của Tòa Thượng thẩm hôm nay vì đã từng mong Tòa 
sẽ bảo vệ chúng tôi, chống lại nạn phân biệt đối xử với người làm công nước ngoài,"

"Nay thì đúng là Tòa về cùng bên với Chính phủ để tiếp tục phân biệt đối xử với người lao động 
ngoại quốc."



Biểu tình hồi tháng 8/2011 ủng hộ người làm công nữ từ Philippines tại Hong Kong

Cô Lestari, bản thân là người Indonesia, nói tổ chức của cô không chấp nhận chuyện phân biệt 
đối xử như vậy và sẽ đưa chủ đề này lên Tổ chức Lao động Quốc tế -ILO.

Còn ông Mark Daly, luật sư đại diện cho bà Vallejos nói có nhiều khả năng thân chủ của ông sẽ 
tiếp tục kiện lên Tòa Phúc thẩm chung cuộc, một cấp cao hơn tòa vừa ra phán quyết.

Ông nói với BBC News rằng, "Bà Vallejos thuộc nhóm người Hong Kong cần phải tự hào đón 
nhận".

Sang Hong Kong từ năm 1986, bà Vallejos chỉ làm việc cho một gia đình bản địa mà thôi.

Theo chính quyền Hong Kong, có tới 125 nghìn người đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin định cư và nếu 
họ là phụ nữ có một chồng, hai con thì con số này lên tới nửa triệu.

Đa số người dân trong tổng dân số 7 triệu ở Hong Kong hoan nghênh phán quyết của Tòa 
Thượng thẩm.

Tại Hong Kong hiện có cuộc tranh luận gay gắt về chủ đề này và có những người bản địa gọi lao 
động nhập cư là "sâu bọ", tỏ ý miệt thị.

Mặt khác, đây cũng là chuyện về cạnh tranh không gian sống, theo BBC News.

Hong Kong nổi tiếng là nơi đất chật người đông

Lý do là Hong Kong vốn nhỏ hẹp và đông dân nên đường phố chật chội và cuộc cạnh tranh 
giành các dịch vụ công là rất căng thẳng.

Ngay cả người từ Trung Quốc lục địa sang làm ăn tại Hong Kong cũng bị kỳ thị dù không khác 
biệt về văn hóa và chủng tộc với người Hong Kong.



Có từ miệt thị trong ngôn ngữ của dân Hong Kong gọi người Hoa lục là "châu chấu" vì nhiều 
người muốn sống ở Hong Kong.

Các nước Đông Nam Á là những xứ sở 'xuất khẩu lao động', đa số là nữ, thuộc loại nhiều nhất 
thế giới.

Tin hôm nay cũng cho hay Malaysia chuẩn bị ký hợp đồng đón người giúp việc nhà từ Miến 
Điện sang, thay cho người Indonesia và Philippines.

Indonesia đã ngưng gửi phụ nữ sang Malaysia làm nghề giúp việc nhà vì các vụ bạo hành.

Số phận của lao động nữ từ Việt Nam sang Trung Đông hoặc các nước châu Á khác cũng trở 
thành chủ đề được nói đến nhiều.

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Nhóm BRICS mở hội nghị thượng đỉnh tại 
Ấn Độ
Lãnh đạo của 5 quốc gia lớn có nền kinh tế phát triển được gọi tắt là BRICS – gồm Brazil, Nga, 
Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – tới Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Các quốc gia 
BRICS có nhiều khác biệt chính trị nhưng cùng theo đuổi một số mục tiêu phát triển.

Kurt Achin | New Delhi

Hình: AP



Lãnh đạo các quốc gia trong nhóm BRICS tham dự 1 cuộc họp báo chung của hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Sanya, tỉnh Hải 
Nam, Trung Quốc, 14/4/2011

Lãnh đạo các quốc gia trong nhóm BRICS đang chuẩn bị cho hội nghị của nhóm và các cuộc họp  
song phương bên lề hội nghị để bàn về các vấn đề từ an ninh thế giới tới gia tăng hợp tác tài 
chánh.

Một bài quan điểm được đăng trên International Herald Tribune trong tuần này nhạo báng nhóm 
các quốc gia đa dạng này là “một khối giả tạo được xây dựng trên một khẩu hiệu chung.”

Giới chức Bộ Ngoại Giao Ấn Độ Sudhir Vyas nói nhóm này có một quyền lợi chung về hợp tác 
kinh tế:

“Thương mại trong nhóm BRICS tăng trưởng với tỷ lệ trung bình 28 phần trăm mỗi năm và hiện 
đứng ở khoảng 230 tỉ đô la, và có một giai cấp trung lưu đang tăng trưởng mạnh với mức thâu 
nhập gia tăng. Vì thế ngày nay các quốc gia trong nhóm BRICS tượng trưng cho một cơ hội khi 
có thêm các cực mới trong một thế giới đa cực.”

Các quốc gia trong nhóm BRICS bao gồm 40 phần trăm dân số thế giới. Ông John Kirton là 
đồng giám đốc của Nhóm Khảo Cứu BRICS tại Trường Đại Học Toronto. Ông nói:

“Các quốc gia trong nhóm BRICS đoàn kết với nhau không phải chỉ vì sức mạnh của nền kinh tế 
mới trỗi dậy của họ nhưng cũng còn vì cùng có chung những điểm yếu như nhau. Họ có sức 
mạnh đáng kể trên thế giới và họ biết điều đó. Họ có ý thức trách nhiệm toàn cầu và đó là mối 
ràng buộc chung gắn bó họ với nhau, nhưng tất cả các nước này trước đây rất nghèo và gặp 
nhiều khó khăn trong phát triển.”

Ông Kirton cho biết một điểm then chốt trong nghị trình cho hội nghị thượng đỉnh này sẽ là việc 
cuối cùng sẽ tạo ra một ngân hàng phát triển BRICS, để cung cấp tín dụng hỗ tương và cơ hội 
đầu tư cho các quốc gia hội viên mà không phải lệ thuộc vào các định chế phương Tây.

Ông Kirton cho biết ý ông muốn nói ngân hàng không phải thành lập tại đây, ngay ở New Delhi, 
nhưng sẽ có một lộ đồ khá rõ ràng để trong vòng khoảng một năm sẽ có được ngân hàng đó. Họ 
chưa thể có được một kế hoạch đầy đủ cho tới khi một số các vấn đề kỹ thuật được giải quyết.

Các khoản ngoại viện của các quốc gia trong nhóm BRICS đã gia tăng mạnh trong 5 năm vừa 
qua, cùng một nhịp với đà tăng trưởng thịnh vượng của các quốc gia này. Ông Brad Tytel, phó 
chủ tịch của công ty tư vấn quốc tế Global Health Strategies, nói rằng phương cách các quốc gia 
trong nhóm BRICS đối phó với các vấn đề sức khỏe công cộng như bệnh AIDS và bệnh lao phổi 
có thể tạo ra một khuôn mẫu tích cực cho phần còn lại của thế giới.

Ông Tytel nói sự kiện hiện nay các quốc gia BRICS đối phó với những vấn đề này cho họ nhiều 
ảnh hưởng trực tiếp đối với phương cách các quốc gia khác, họ có thể tiếp nhận các công cụ và 
các công nghệ mới rất nhanh. Đó là một tiềm năng thật sự quan trọng. Các quốc gia trong nhóm 



BRICS có tiềm năng to lớn để trở thành một lực lượng thúc đẩy thay đổi trong lãnh vực sức khỏe 
toàn cầu.

Trong khi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ngày thứ Năm, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hằng 
chục người hoạt động Tây Tạng lưu vong. Hồi đầu tuần này, một thanh niên Tây Tạng 27 tuổi đã 
tự thiêu để phản đối Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Ấn Độ. Thanh niên này đã qua đời vì 
thương tích

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Người Tây Tạng ở Ấn Ðộ bị trấn áp trước 
chuyến thăm của Chủ tịch TQ
 

Hình: AP

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một người Tây Tạng lưu vong trong cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ 
Cẩm Đào bên ngoài khách sạn Oberoi ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 28/3/2012

Có tin cho hay cảnh sát ở New Dehli đang trấn áp cộng đồng người Tây Tạng ở thành phố này, 
sau khi một người Tây Tạng lưu vong tự thiêu hồi đầu tuần này để phản đối chuyến viếng thăm 
của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Truyền thông Ấn Độ cho biết hàng trăm nhân vật tranh đấu người Tây Tạng hôm thứ ba đã bị 
câu lưu hoặc bị quản chế tại gia trong khuôn khổ của điều gọi là “những biện pháp phòng hờ” 



nhằm ngăn chặn một vụ tự thiêu có thể được thực hiện.

Nhật báo Hindustan Times cho biết cảnh sát đã ra lệnh giam lỏng tất cả những người Tây Tạng 
cho tới ngày 31 tháng 3, vì  nhiều người Tây Tạng không tuân hành một lệnh cấm biểu tình của 
chính phủ.

Trong lúc ông Hồ Cẩm Đào đến nơi ngày hôm nay, cảnh sát đã lôi đi nơi khác những người biểu 
tình chống Trung Quốc tại một địa điểm cấm biểu tình gần trụ sở quốc hội Ấn Độ.

Ông Hồ Cẩm Đào đến Ấn Độ để dự hội nghị thượng đỉnh của 5 nền kinh tế đang trỗi dậy, thường 
được gọi là nhóm BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Ông Tensin Tsundue, một nhà văn tranh đấu nổi tiếng của Tây Tạng, đã bị bắt khi ông diễn 
thuyết tại một cuộc hội thảo về vấn đề Ấn Độ và Tây Tạng.

Hàng trăm sinh viên tại một nhà khách của giới trẻ ở New Dehli cho biết họ bị ngăn không cho 
rời khỏi nhà khách để dự cuộc thi tuyển vào đại học.

Có một số trường hợp các nhà báo đã bị ngăn không cho gặp gỡ những người bị quản chế tại gia.

Vụ trấn áp diễn ra sau khi ông Jamphel Yeshi, một người Tây Tạng lưu vong năm nay 27 tuổi, tự 
thiêu hôm thứ hai tại một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Ông đã được đưa vào bệnh viện sau 
khi những người biểu tình khác dập tắt ngọn lửa. Các nhân vật tranh đấu hôm nay cho biết ông 
Yeshi đã qua đời tại bệnh viện.

Thứ Ba, 27 tháng 3 2012

Một số người Afghanistan lo ngại vì dân Mỹ 
bớt ủng hộ cuộc chiến
Người Afghanistan có những phản ứng khác biệt về kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây của 
Mỹ, cho thấy đa số người Mỹ không còn muốn hỗ trợ cuộc chiến tại Afghanistan. Xu hướng 
chống Mỹ tuy có chiều hướng gia tăng tại Afghanistan, nhưng lại dịu bớt vì nỗi lo là nếu quân 
đội nước ngoài bất ngờ triệt thoái hết sẽ có thể làm đất nước này rơi vào nội chiến.

Brian Padden



Hình: Reuters

Binh sĩ Afghansitan đứng canh trong một buổi lễ chuyển giao nhiệm vụ giữ an ninh từ các công ty an ninh tư nhân sang chính 
phủ Afghanistan, ở Kabul, hôm 15/3/12

Sự vỡ mộng người Mỹ về việc nước Mỹ tiếp tục can thiệp quân sự vào Afghanistan, được phản 
ánh trong các cuộc thăm dò trên toàn nước Mỹ mới đây tiếp theo một khoảng thời gian đầy rối 
loạn tại Afghanistan.

Vụ một binh sĩ Mỹ giết hại 17 thường dân Afghanistan, và vụ vô ý đốt kinh Quran tại một căn cứ 
quân sự Mỹ đã gia tăng tình trạng căng thẳng và phá hoại niềm tin giữa lực lượng Afghanistan và 
các đối tác liên quân quốc tế.

Vụ đốt kinh Quran đã làm bùng ra cả một tuần lễ chống Mỹ bạo động và những vụ tấn công vào 
lực lượng quốc tế, và Taliban đã hoãn các cuộc hòa đàm với Hoa Kỳ đang diễn ra tại Qatar.

Những cuộc tấn công gần đây nhất vào lực lượng quốc tế xảy ra hôm thứ Hai, khi một binh sĩ 
Afghanistan giết chết hai binh sỹ Anh tại Nam Afghanistan, và một người được cho là thành viên 
một lực lượng cảnh sát địa phương giết chết một binh sĩ Mỹ tại miền đông nước này.

Theo tin của bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ít nhất 80 binh sĩ NATO đã bị lực lượng an ninh 
Afghanistan hạ sát kể từ tháng 5 năm 2007.

Các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Mỹ ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến dài một thập niên, 
và ngày càng đông đảo người Mỹ muốn Tổng thống Barack Obama xúc tiến nhanh rút lực lượng 
chiến đấu Mỹ, dự trù hoàn tất vào cuối năm 2014.



Mặt khác, nhiều người Afghanistan cũng quá mệt mỏi vì chiến cuộc và muốn những quân nhân 
Mỹ liên can đến các tội hình và cư xử sai trái phải bị trừng trị.

Thế nhưng, ngay trên đường phố Kabul, vẫn có những người, như ông Ahmad Balal Zaland, 
không muốn lực lượng quốc tế sớm rời khỏi Afghanistan:

“Chúng tôi không muốn họ đi vì họ là những người thực sự giúp đỡ nhân dân Afghanistan, và là 
những người hỗ trợ Afghanistan nhiều nhất.”

Ông Sarwar Wazeri lo sợ nếu bây giờ lực lượng quốc tế rời khỏi Afghanistan, điều đó sẽ đưa tới 
một cuộc nội chiến dốc toàn lực bao gồm lực lượng an ninh Afghanistan, Taliban cùng nhiều 
nhóm sắc tộc và bộ tộc khác.

Ông Wazeri cho rằng giao tranh vẫn còn diễn ra rất nhiều nơi trong nước, và nếu lực lượng nước 
ngoài rút đi, tình trạng vô chính phủ chắc chắn sẽ xảy ra.

Cho dù số người Mỹ ủng hộ chiến cuộc giảm bớt, Tổng thống Obama và các lãnh đạo quân sự 
Mỹ vẫn nhấn mạnh quyết tâm tuân theo thời biểu năm 2014, theo đó các khu vực Afghanistan sẽ 
được từ từ chuyển cho lực lượng an ninh Afghanistan và sau đó hạ giảm hiện diện quân sự của 
đồng minh để cung ứng hỗ trợ và ổn định.

Bà Shukria Barakzai, một thành viên của ủy ban quốc phòng quốc hội Afghanistan, nói Hoa Kỳ 
cũng như Afghanistan đều không nên có những quyết định chính sách dài hạn căn cứ trên những 
mối căng thẳng bùng phát nhất thời giữa hai nước. Bà nói:

“Công chúng Afghanistan cũng mệt mỏi về những thương vong xảy ra hàng ngày, nhưng đây 
không phải là lúc chọn lựa quyết định dựa vào cảm tính. Chúng ta nên suy nghĩ về một đường 
hướng vững vàng phải như thế nào, và về hệ quả của việc rút lui quá sớm.”

Bà nói cả hai nước cần tập trung về điều gì liên kết hai nước – và đó chính là nhu cầu phải chiến 
đấu diệt al-Qaida và những nhóm chủ chiến Hồi giáo khác, để đảm bảo ổn định khu vực.

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

'Chiến lược Afghanistan không thể định đoạt 
bởi việc thăm dò ý kiến'
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Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leone Panetta nói rằng các cuộc thăm dò ý kiến không thể định 
đoạt cuộc chiến tranh ở Afghanistan.

Phát biểu hôm thứ Ba trong lúc tham dự cuộc họp về an ninh ở Ottawa với các vị Bộ trưởng 
quốc phòng Canada và Mexico, ông Panetta nói rằng Hoa Kỳ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn nếu 
dựa vào các cuộc thăm dò ý kiến công chúng để tiến hành chiến tranh.

Ông Panetta nói thêm rằng Ngũ Giác đài phải hoạt động dựa trên những gì mà họ tin là chiến 
lược tốt nhất để đạt mục tiêu. Ông cho biết sứ mạng ở Afghanistan là để bảo vệ an ninh của Hoa 
Kỳ qua việc đoan chắc là Taliban và al-Qaida sẽ không có bao giờ có thể tìm nơi ẩn náu an toàn 
ở Afghanistan.

Kết quả cuộc thăm dò của New York Times/CBS News công bố hôm thứ hai cho thấy sự ủng hộ 
của công chúng đối với cuộc chiến dài hơn 10 năm đã sút giảm mạnh. 69% những người được 
hỏi ý kiến nói rằng họ tin là Hoa Kỳ không nên đưa quân sang Afghanistan.

Cuộc thăm dò cho thấy ngày càng có nhiều người muốn Tổng thống Barack Obama tăng tốc việc 
triệt thoái binh sĩ tác chiến ra khỏi Afghanistan.

Tuy nhiên, nhiều người Afghanistan e rằng một cuộc triệt thoái dột ngột của các binh sĩ nước 
ngoài có thể làm cho quốc gia Trung Á này rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện giữa các lực 
lượng an ninh Afghanistan, phe Taliban và những phe phái sắc tộc và bộ tộc



Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

HRW: Phụ nữ Afghanistan bị bỏ tù vì các 'tội 
phạm đạo lý'
Tổ chức Human Rights Watch cho hay hàng trăm phụ nữ Afghanistan đã bị bỏ tù vì các 'tội phạm 
đạo lý', kể cả việc bỏ trốn và ngoại tình. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden 
từ Islamabad, bản phúc trình của tổ chức vừa kể đặc biệt chỉ trích chính phủ của Tổng thống 
Hamid Karzai được Tây phương hậu thuẫn, và nói rằng chính phủ đã không hoàn thành được các 
nghĩa vụ theo luật nhân quyền quốc tế.

Brian Padden | Islamadad

Hình: Reuters

Tù nhân Afghanistan sau song sắt một nhà tù của phụ nữ ở Kabul

Giám đốc điều hành của Tổ chức Human Rights Watch Kenneth Roth nói rằng trong thập niên kể 
từ khi chế độ Taliban sụp đổ, hệ thống công lý hình sự của Afghanistan đã không đạt mấy tiến bộ 
trong cách thức đối xử với phụ nữ.

Ông Roth nói: “Phụ nữ vẫn còn rất dễ bị đe dọa cưỡng bức hôn nhân, bị bạo hành trong gia đình, 
bị ngược đãi về tính dục và khi họ tìm cách thoát ra khỏi các tai ương đó thì hệ thống pháp lý 
không đáp lại.”

Bản phúc trình của tổ chức Human Rights Watch nói có gần 400 phụ nữ đang bị bỏ tù ở 



Afghanistan về các tội phạm đạo lý, mặc dầu con số đó đã giảm đáng kể tính từ năm 2010. 
Những tội phạm này không phải chỉ là tội ngoại tình, mà còn là bỏ trốn khỏi nhà để kết hôn, 
chạy trốn hôn nhân cưỡng bức hay trốn tránh để khỏi bị bạo hành, là một hành động không phải 
là tội phạm theo luật của Afghanistan.

Ông Roth nói những vụ bắt giữ đã được biện minh theo một cách diễn giải luật Sharia một cách 
có một không hai.

Ông Roth nói tiếp: “Tối cao pháp viện Afghanistan từng nói rằng tội chạy trốn có thể tìm thấy 
trong đạo luật Sharia, nhưng khi chúng ta nhìn quanh khắp thế giới thì không có chính phủ nào 
nghĩ rằng chạy trốn nằm trong đạo luật Sharia. Chỉ có Afghanistan mới diễn dịch đạo luật này 
như thế.”

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Hamid Karzai loan báo một lệnh ân xá chung cho phụ nữ bị tù về 
tội bỏ trốn khỏi nhà. Chính phủ cho biết họ đang xét việc xác định và phóng thích các phụ nữ 
này.

Bản phúc trình nói một số phụ nữ bị kết tội ngoại tình sau khi bị cưỡng hiếp hoặc vì bỏ người 
chồng bạo hành và tìm xự che chở của một người đàn ông không phải là thành viên trong gia 
đình. Bản phúc trình nói các quan tòa thường kết tội dựa trên cơ sở các lời thú tội không có sự 
hiện diện của luật sư hoặc được ký tên bởi những phụ nữ không biết đọc biết viết. Các án tù 
trong một vài vụ có thể lên tới trên 10 năm.

Phụ nữ bị kết án công khai về những tội đạo lý cũng đã bày tỏ sự sợ hãi rằng sau khi được phóng 
thích, họ có thể bị gia đình giết chết vì các lý do danh dự.

Trong thời gian 5 năm Taliban cai trị, phụ nữ và các em gái đã bị gạt ra ngoài lề xã hội về mọi 
mặt ở Afghanistan. Phụ nữ bị buộc phải mang những áo trùm kín cả mặt và toàn thân và không 
được phép ra khỏi nhà mà không có người thân phái nam đi cùng.

Hiến pháp Afghanistan nay bảo đảm quyền bình đẳng cho phụ nữ và đặt bạo hành phụ nữ ra 
ngoài vòng pháp luật. Một số phụ nữ Afghanistan đã được bầu vào quốc hội và các em gái ngày 
càng được đi học nhiều hơn. Nhưng Afghanistan vẫn là một nền văn hóa rất cổ hủ và phụ nữ vẫn 
còn rất dễ bị tổn thương trước tình trạng kỳ thị và ngược đãi.

Các tổ chức nhân quyền lấy làm lo ngại, vì Hoa Kỳ và NATO giảm bớt sự hiện diện ở 
Afghanistan. Tổng thống Karzai sẽ hy sinh quyền của phụ nữ trong các cuộc hòa đàm với phe 
Taliban và để thu hút thêm các phần tử bảo thủ trong xã hội Afghanistan.

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012



Tướng Mỹ, Pakistan họp lần đầu tiên sau vụ 
không kích tháng 11
 

Hình: Reuters

Tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Ashfaq Parvez Kiyani

Tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Ashfaq Parvez Kiyani, đã dự cuộc họp đầu tiên với các 
viên chỉ huy của quân đội Mỹ kể từ khi xảy ra vụ oanh kích hồi tháng 11 giết chết 24 binh sĩ 
Pakistan tại một tiền đồn biên giới.

Các giới chức Pakistan cho biết ông Kiyani hôm nay đã họp với Đại tướng James Mattis, người 
đứng đầu Bộ Tư lệnh Miền trung của quân đội Mỹ và Đại tướng James Allen, Tư lệnh lực lượng 
Nato ở Afghanistan, tại tổng hành dinh quân đội Pakistan ở ngoại ô thủ đô Islamabad.

Quân đội Pakistan nói rằng đôi bên sẽ thảo luận về cuộc điều tra vụ oanh kích ngày 26 tháng 11 
và những sự cải thiện trong các thủ tục phối hợp ở biên giới.

Vụ này làm cho quan hệ Hoa Kỳ-Pakistan sút giảm tới một mức thấp mới và làm cho Pakistan 
đóng cửa đường tiếp tế trên bộ cho lực lượng Nato ở Afghanistan.

Tháng Giêng vừa qua quân đội Pakistan bác bỏ kết quả cuộc điều tra của quân đội Mỹ cho rằng 
vụ này phát sinh từ những sai lầm của cả hai phía.



Họ không đồng ý với nhận định của Mỹ là lực lượng Mỹ đã hành động để tự vệ và với hỏa lực 
thích đáng khi bị binh sĩ Pakistan nhắm bắn. Quân đội Pakistan nói rằng vụ tấn công dó là cố ý.

Quốc hội Pakistan đang tranh luận về những luật lệ mới trong việc giao thiệp với Hoa Kỳ. Một 
ủy ban quốc hội duyệt xét quan hệ với Hoa Kỳ đã đòi Washington tạ lỗi về cái chết của 24 binh 
sĩ Pakistan và ngưng những vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Hôm qua, Tổng thống Barack Obama nói rằng cuộc duyệt xét của Pakistan về quan hệ với Mỹ 
chẳng những nên tôn trọng chủ quyền của Pakistan mà còn tôn trọng những nhu cầu an ninh của 
Hoa Kỳ.

Ông Obama đã họp với Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani bên lề Hộïi nghị Thượng đỉnh 
An ninh Hạt nhân ở Seoul.

Tổng thống Obama thừa nhận mối quan hệ với Pakistan đã bị căng thẳng trong vài tháng qua, 
trong khi ông Gilani bày tỏ quyết tâm chống khủng bố và ra sức bảo vệ hòa bình và ổn định ở 
Afghanistan

Thứ Ba, 27 tháng 3 2012

Syria chấp nhận kế hoạch hòa bình, giao 
tranh tiếp diễn
 

Hình: ASSOCIATED PRESS

Cư dân trong thị trấn Binish của Syria biểu tình phản đối chính phủ



Sự chấp nhận của Syria về một kế hoạch hòa bình do đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan soạn 
thảo được các nhà ngoại giao phương Tây và các nhân vật đối lập đón nhận với thái độ hoài nghi 
khi giao tranh lớn bộc phát giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy gần biên giới Liban.

Các thành viên của phe đối lập tố cáo Tổng Thống Syria Bashar al-Assad về việc chấp nhận kế 
hoạch này để câu giờ cho binh sĩ của ông tái tục tấn công để tiêu diệt các khu vực của phe bất 
đồng chính kiến.

Hôm thứ Ba, bà Louay Safi thuộc Hội Đồng Quốc gia Syria nói tổ chức của bà không tin cậy chế 
độ hiện hành” và “không biết chắc liệu đó chỉ là một mánh lới chính trị hay là một hành động 
thành thật.” Bà nói không thể đạt tới một thoả thuận nào cho tới khi những vụ giết hại thường 
dân chấm dứt.

Hoa Kỳ nói rằng sẽ xét đoán sự thành thật của ông Assad trong việc chấp nhận kế hoạch hòa 
bình qua hành động chứ không phải qua lời nói của ông ta vì ông đã có thành tích hứa nhiều làm 
ít.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói cam kết của ông Assad phải đi đôi với hành động 
ngay lập tức. Bà kêu gọi ông Assad ra lệnh cho quân đội chính phủ ngưng bắn và rút khỏi các 
khu vực đông dân.

Nhưng nhiều Nghị Sĩ Hoa Kỳ nói với đài VOA rằng nhà lãnh đạo Syria phải từ chức, điều khoản 
không bó buộc trong kế hoạch hòa bình của ông Annan.

Nghị Sĩ tiểu bang Georgia Johnny Isakson nói ông không thấy bất cứ giải pháp nào có ý nghĩa 
nếu ông Assad vẫn tại vị.

Nghị Sĩ tiểu bang South Carolina Linsey Graham nói cộng đồng quốc tế phải nói với nhà lãnh 
đạo Syria rằng “Ông sẽ đi, ông phải đi” và nói thêm các cuộc thương thảo với một chế độ man rợ 
sẽ không đi tới đâu.”

Những hành động ngoại giao được đưa ra khi lực lượng ủng hộ ông Assad truy đuổi các phần tử 
nổi dậy ẩn náu ngang qua biên giới Liban.  

Có những tin trái ngược nhau về vấn đề binh sĩ Syria đã băng qua biên giới  vào Liban trong 
cuộc giao tranh lớn gần khu vực nông thôn chung quanh làng Qaa của Liban.

Các nguồn tin quân đội Liban phủ nhận tin cho rằng binh sĩ hay xe cộ của Syria đã vào lãnh thổ 
của họ.

Những người hoạt động đối lập cho hay ít nhất cũng có 10 người thiệt mạng trên khắp Syria hôm 
thứ Ba khi binh sĩ nổ súng vào thường dân và giao tranh với phe nổi dậy tại nhiều nơi trong 
nước, trong đó có tỉnh Idlib ở tây bắc, vùng ngoại thành Damascus, và thành phố miền trung 



Homs.

Liên Hiệp Quốc cho hay số người bị giết trong vụ đàn áp đẫm máu ở Syria đã lên tới hơn 9 ngàn 
người, gia tăng khoảng 1 ngàn so với ước tính kỳ trước của Liên Hiệp Quốc.

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Liên đoàn Ả Rập xem xét kế hoạch hòa bình 
Syria
 

Hình: AP

Các vị ngoại trưởng của Liên đoàn Ả Rập họp tại thủ đô Baghdad, Iraq

Các vị ngoại trưởng thuộc Liên đoàn Ả Rập theo dự liệu sẽ ủng hộ kế hoạch của đặc sứ Kofi 
Annan để chấm dứt vụ khủng hoảng Syria, một ngày sau khi Tổng thống Bashar al-Assad chấp 
nhận đề nghị này.

Các vị ngoại trưởng đang họp dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm nhặt tại thủ đô Baghdad của Iraq. 
Các nhà lãnh đạo Ả Rập sẽ họp thượng đỉnh tại thành phố này vào ngày mai.

Liên đoàn Ả Rập đã tạm thu hồi tư cách hội viên của Syria năm ngoái sau khi chính phủ của ông 



Assad không chấm dứt vụ đàn áp đầy bạo động.

Các nhà ngoại giao Tây phương và những nhân vật đối lập Syria đã tiếp nhận kế hoạch hòa bình 
6 điểm của ông Annan với sự hoài nghi, trong lúc giao tranh tiếp diễn giữa các lực lượng chính 
phủ và phe nổi dậy.

Những nhân vật đối lập tố cáo ông Assad chấp nhận kế hoạch này để có thêm thời giờ tập kết 
binh lính cho một chiến dịch triệt hạ những khu vực của phe nổi dậy.

Hôm qua, Liên hiệp quốc cho biết số người bị giết hại trong vụ đàn áp ở Syria đã vượt mức 
9,000 người, cao hơn khoảng 1,000 người so với ước tính trước đây.

Phương Tây nghi Assad không thành thật
Cập nhật: 05:05 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 

Bà Clinton nói ông Assad nên chứng tỏ bằng hành động

Các nước phương Tây tỏ thái độ hoài nghi trước việc Syria chấp thuận kế hoạch hoà bình 
của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) Kofi Annan.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết nên đánh giá Tổng thống Bashar al-Assad bằng 
hành động.

 “Với những lần hứa hẹn quá nhiều và thực hiện chẳng được bao nhiêu của ông Assad trong quá 
khứ, cam kết này phải được đi liền với hành động tức thì,” bà cho biết.

Trước đó, LHQ cho biết hơn 9.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy ở Syria bùng phát 
hơn một năm trước.

“Nếu ông ấy sẵn sàng khép lại chương đen tối này trong lịch sử Syria, ông ấy có thể chứng tỏ 
bằng cách lập tức yêu cầu lực lượng chính quyền ngừng bắn và bắt đầu rút khỏi các khu vực dân 
cư”, bà Clinton phát biểu.

Các cường quốc phương Tây khác cũng có bình luận tương tự.



Bà Clinton cho rằng ông Assad phải cho phép viện trợ nhân đạo vaò Syria và bắt đầu chuẩn bị 
chuyển giao dân chủ.

Bà cũng kêu gọi các nhóm đối lập “phải đưa ra lập trường thống nhất, tầm nhìn về một đất nước 
Syria mà họ muốn xây dựng”.

"Nếu ông ấy sẵn sàng khép lại chương đen tối này trong lịch sử Syria, ông ấy có thể chứng tỏ 
bằng cách lập tức yêu cầu lực lượng chính phủ ngừng bắn và bắt đầu rút khỏi các khu vực dân 
cư."

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton

Hãng AFP đưa tin trong cuộc họp tại Istanbul các phe phái đối lập đã kêu gọi chính phủ Syria rút 
xe tăng để chứng tỏ họ nghiêm túc chấp thuận đề xuất của ông Annan.

Phóng viên BBC cũng có mặt tại cuộc họp này cho biết ông chưa gặp một đại biểu nào có suy 
nghĩ rằng Tổng thống Assad thành thật thậm chí một cách xa vời, và rằng phe đối lập không bao 
giờ chấp nhận bất cứ thoả thuận nào cho phép ông ta duy trì quyền lực.

Hầu hết các nhóm đối lập đã chấp nhận Hội đồng quốc gia Syria là đại diện chính thức của người 
dân Syria.

Tuy nhiên phóng viên BBC cho biết bất hòa giữa họ có thể thấy rõ qua những cuộc tranh cãi 
cũng như bỏ ra khỏi phòng họp thường xuyên.
Thuyết phục Trung Quốc

Ông Ahmed Fawzi, phát ngôn viên của ông Kofi Annan, cho biết ông xem việc Syria chấp thuận 
kế hoạch hoà bình là “một bước đi quan trọng đầu tiên” giúp chấm dứt bạo lực, nhưng cũng nói 
thêm rằng vấn đề mấu chốt là thực hiện.

Ông Annan đã cám ơn các quốc gia ủng hộ các nỗ lực hoà giải xung đột của ông. Hiện ông đang 
ở Bắc Kinh để hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Kế hoạch hoà bình gồm sáu điểm của ông Annan kêu gọi chính quyền Assad rút quân và vũ khí 
hạng nặng khỏi các khu vực dân cư, và tất cả các bên phải ngừng chiến hai giờ mỗi ngày để viện 
trợ nhân đạo đến được các vùng bị ảnh hưởng.

Các nhóm đối lập Syria vẫn kiên quyết với lập trường yêu cầu ông Assad từ chức

Kế hoạch này cũng yêu cầu nhà cầm quyền Syria trả tự do cho những người bị bắt trong cuộc nổi 
dậy.



Tuy nhiên, kế hoạch này không đưa ra bất cứ thời hạn nào đối với ông Assad hay kêu gọi ông ta 
từ bỏ quyền lực.

Phóng viên BBC tại LHQ Barbara Plett cho biết bất chấp các nghi ngờ, đây là tình huống mới 
bởi vì đây là lần đầu tiên một chiến lược chấm dứt xung đột có được sự hỗ trợ của toàn thể Hội 
đồng Bảo an, trong đó có các đồng minh của Syria là Nga và Trung Quốc.

Theo bà Plett thì dường như sự đoàn kết quốc tế đã buộc ông Bashar al-Assad phải chấp thuận kế 
hoạch hoà bình.

Ông Annan đã viết thư giục ông Assad phải lập tức thực hiện cam kết của mình.

Biên tập viên Trung Đông của BBC Jeremy Bowen nhận xét ngôn từ của thoả thuận này không 
mạnh mẽ như các bản thảo nghị quyết trước đây của LHQ, tuy nhiên nó có thể được coi gia tăng 
thêm áp lực lên ông Assad mà ông ta dường như đã quyết định là không thể phớt lờ được nữa.

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Quốc hội Mỹ muốn chính phủ có lập trường 
mạnh hơn với Iran
 

Hình: AP

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John Kerry

Các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ thúc đẩy chính quyền Obama có lập trường mạnh hơn 
đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này và đặt nghi vấn là liệu nới rộng các trừng 



phạt kinh tế có hiệu quả hay không.

Trong buổi diều trần hôm thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân 
chủ John Kerry, gọi Iran và chương trình hạt nhân của Iran là “thách thức trong chính sách ngoại 
giao lớn nhất Hoa Kỳ đang phải đối phó.”

Ông Kerry nói chỉ trừng phạt không thôi không đủ để làm Iran thay đổi thái độ và kêu gọi chính 
phủ sử dụng “một chính sách ngoại giao cứng rắn.”

Thượng nghị sĩ Richard Lugar, Trưởng nhóm Cộng hòa trong ủy ban, cũng cảnh báo Iran không 
chịu thay đổi “dù bị cô lập nhiều hơn.” Ông nói Iran phải hiểu là họ phải chọn giữa theo đuổi 
chương trình hạt nhân hay giữ cho kinh tế vững mạnh.

Các nhà lập pháp nói Hoa Kỳ không loại trừ một giải pháp nào, ngay cả có thể sử dụng vũ lực 
đối với Iran.

Iran phủ nhận những cáo buộc của Tây phương là họ đang chế tạo vũ khí hạt nhân và nói là 
những hoạt động hạt nhân của họ thuần túy là để tạo ra điện lực và dùng cho những mục đích 
nghiên cứu y khoa.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi hôm thứ Tư tuyên bố hy vọng tái tục những cuộc 
đàm phán với 5 thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc-Hoa Kỳ, Trung 
Quốc, Nga và Pháp cộng với Đức bắt đầu vào ngày 13 tháng 4 tới

Lên án Iran đối xử xấu với báo chí
Cập nhật: 13:48 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 

Chương trình truyền hình tiếng Iran của BBC bị Tehran phá sóng

Viện Báo chí Quốc tế IPI, tổ chức vì tự do báo chí lâu đời nhất thế giới, lên án Iran phá 
sóng và ngăn chặn truyền thông nước ngoài. 



Viện cho biết toàn bộ 27 thành viên của Ban Điều hành IPI đã thông qua nghị quyết "mạnh mẽ 
lên án chiến dịch leo thang của chính quyền Iran đánh vào truyền thông tự do ở Iran.

Các hãng phát thanh và truyền hình quốc tế trong đó có cả BBC đã than phiền về chuyện bị phá 
sóng và dịch vụ tin internet bị chặn.

Tổng Giám đốc BBC Mark Thompson cũng lên tiếng tố cáo hành động chính quyền Iran đe dọa 
những nhân viên Ban tiếng Iran của BBC.

Người chị gái sống trong nước của một nhân viên BBC thuộc ban tiếng Iran hiện làm việc tại 
London đã bị chính quyền bắt và biệt giam trong tù ở Tehran.

Một số thân nhân của nhân viên BBC là người Iran bị công an nước này đe dọa.

Chính quyền cũng tìm cách truy bức những người cộng tác gửi bài từ trong nước cho trang web 
và kênh Iran của BBC.

Các chương trình phát hình bằng tiếng Iran của BBC cũng bị phá sóng trong khi trang internet bị 
tường lửa.

IPI nói việc can thiệp vào truyền hình và đưa tin qua mạng của BBC và các đài khác "vi phạm 
Điều 19 của Công Ước Nhân quyền" và kêu gọi chấm dứt những hành động ngăn cản người Iran 
tiếp cận tin tức quốc tế độc lập và cân bằng.

Tổng giám đốc BBC nói nhà chức trách Iran thừa nhận tin tức của BBC là "bất thiên vị" nhưng 
lại kết luận "chính vì thế mới nguy hiểm".

Iran đang bị Phương Tây cô lập vì tham vọng nguyên tử và chương trình hạt nhân không rõ ràng 
của họ.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad nói chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích dân sự 
nhưng phương Tây nghi ngờ Tehran muốn phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Ahmadinejad cũng cảnh báo người dân về chuyện "kẻ thù của Iran" đang tìm cách phá hoại 
"các thành tựu to lớn của đất nước".

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Liên hiệp Phi Châu, Mỹ, LHQ lên án bạo 
động giữa Bắc và Nam Sudan
 



Hình: Reuters

Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu Jean Ping

Liên hiệp Phi Châu đã cùng Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc giao tranh 'đang leo 
thang' giữa Nam và Bắc Sudan, mà trong tuần này đã có cả những cuộc không kích và các vụ tấn 
công trên bộ.

Trong một công bố cuối ngày hôm qua, Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu Jean Ping đã kêu gọi cả hai 
bên tôn trọng các thỏa thuận mà họ đã ký gần đây và nói rằng bất kỳ tranh chấp nào cũng phải 
được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.

Ông Ping đã nhắc đến các diễn biến 'đáng lo ngại và đáng tiếc' đã xảy ra ngay trước khi tổng 
thống Bắc và Nam Sudan dự kiến sẽ nhóm họp để giải quyết các tranh chấp về biên giới và 
doanh thu dầu mỏ.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir trước đó cho biết ông đã hủy bỏ cuộc hội nghị thượng đỉnh dự 
kiến diễn ra vào ngày ¾ với Tổng thống Nam Sudan Kiir vì tình trạng bạo động.

Hôm qua, Nam Sudan cáo buộc Sudan đã tiến hành cuộc không kích sang tới ngày thứ hai nhắm 
vào khu vực nhiều dầu mỏ dọc biên giới có tranh chấp.

Tuy nhiên, Sudan đã bác bỏ cáo giác này, và một người phát ngôn của Đảng Đại hội Quốc gia 
cầm quyền của Sudan nói rằng nước ông chỉ đáp trả lại cuộc xâm lấn của Nam Sudan vào lãnh 
thổ nước mình.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland hôm qua nói rằng Hoa Kỳ 'rất lo ngại' 
về các cuộc giao tranh mới, đặc biệt là dọc khu vực biên giới.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông 'quan ngại sâu sắc' về các vụ đụng độ, 
và kêu gọi hai bên 'giải quyết những bất đồng một cách hòa bình'.

Ông Ban cũng hối thúc ông Kiir và ông Bashir tiến hành các cuộc hội đàm như đã trù liệu vào 
tháng Tư
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ECOWAS dọa chế tài Mali vì vụ đảo chánh
 

Hình: ASSOCIATED PRESS

Người đứng đầu vụ đảo chánh, Đại úy Amadou Sanogo



Nhóm ECOWAS của các quốc gia Tây Phi dọa chế tài và can thiệp quân sự để đáp lại vụ đảo 
chánh của các quân nhân phản loạn hồi tuần trước ở Mali.

Hôm thứ Ba, ECOWAS cho biết họ sẽ gởi một phái đoàn gồm có ít nhất 5 vị nguyên thủ quốc 
gia đến Mali trong vòng 48 giờ đồng hồ để thương lượng cho việc phục hồi quyền cai trị của giới 
lãnh đạo hợp hiến do dân bầu ra.

Các nước thành viên nói rằng họ đang xem xét tới “mọi sự lựa chọn” để chấm dứt vụ khủng 
hoảng và cho biết một lực lượng duy trì hòa bình đang chuẩn bị sẵn sàng để thi hành nhiệm vụ.

Phát ngôn viên của ECOWAS, ông Sonny Ugoh, cho đài VOA biết rằng các nhà lãnh đạo khu 
vực muốn gởi đi một thông điệp là họ không chấp nhận bất kỳ một vụ đảo chánh nào.

Ông Ugoh nói thêm rằng ECOWAS tin là tập đoàn quân nhân cầm quyền Mali sẽ nhượng bộ 
trước áp lực.

Những người cầm đầu cuộc đảo chánh hôm qua loan báo một hiến pháp mới. Văn kiện, được 
tuyên đọc trên đài truyền hình quốc gia, có những qui định bảo vệ tự do ngôn luận và cấm không 
cho các thành viên của hội đồng quân nhân ra tranh cử.

Phó Đại sứ Mỹ Peter Henry Balerin cho đài VOA biết rằng ông đã nói chuyện Đại úy Amadou 
Sanogo, thủ lãnh cuộc đảo chánh, và hối thúc ông này trao trả quyền hành ngay cho các nhà lãnh 
đạo dân cử và để cho các cuộc bầu cử được tổ chức càng sớm càng tốt.

Các quân nhân phản loạn đã chiếm quyền hôm thứ Năm từ tay Tổng thống Amadou Toumani 
Touré.

Họ nói rằng hành động này giúp họ có thể tiến hành một cuộc chiến đấu có hiệu quả hơn để 
chống lại cuộc nổi dậy của người sắc tộc Tuareq ở miền bắc.
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Kazakhstan qui trách cho giám đốc ngân 
hàng về âm mưu khủng bố
 



Hình: VOA

Thành phố Almaty tại Kazakhstan

Giới hữu trách ở Kazakhstan nói rằng họ đã phá vỡ một âm mưu đánh bom khủng bố được hoạch 
định vào ngày Chủ nhật tại thủ đô thương mại Almaty.

Văn phòng tổng chưởng lý đưa ra rất ít chi tiết về việc họ đã phát hiện âm mưu này ra sao. Họ 
quy trách nhiệm cho các cộng sự của giám đốc ngân hàng đang bỏ trốn Mukhtar Ablyazov.

Những kẻ khủng bố bị cáo buộc lẽ ra đã cho nổ bom tại các công viên ở thành phố và các tòa nhà 
chính phủ.

Các công tố viên nói rằng âm mưu này nhắm mục đích làm cho dân chúng sợ hãi, gây tình trạng 
hỗn độn, hoảng loạn, và gây bất ổn cho tình hình chính trị xã hội.

Ông Ablyazov là một người kịch liệt phản đối tổng thống lâu năm của Kazakhstan, ông 
Nursultan Nazarbayev. Cựu giám đốc ngân hàng đã bỏ trốn sang London vào năm 2009 để tránh 
bị truy tố về tội biển thủ.

Hồi tháng trước ở London ông đã bị kết án 22 tháng tù vì coi thường tòa án. Ông đã bỏ trốn 
trước khi bị bỏ tù và hiện chưa rõ ông đang ở đâu.

Văn phòng tổng chưởng lý cho hay Alexander Pavlov, một nhân viên an ninh của ông Ablyazov, 



có liên hệ với âm mưu khủng bố cùng với Muratbek Ketebayev, một nhân vật hàng đầu trong 
đảng đối lập Alga không đăng ký hoạt động.

Chính phủ nói rằng những người đàn ông này được hứa trả 25.000 đôla để dàn dựng vụ đánh 
bom.

Khủng bố, bạo động và biểu tình rất hiếm khi xảy ra ở Kazakhstan, bất chấp sự cai trị độc đoán 
và thái độ không dung thứ cho sự phản đối của ông Nazarbayev.  

Nhiều người Kazakhstan hưởng một mức sống cao hơn so với hầu hết các nước láng giềng Trung 
Á khác vì nguồn lợi dầu mỏ của nước họ.
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Thủ tướng Italia đổ lỗi cho Pháp, Ðức về vụ 
khủng hoảng nợ
 

Hình: Betaphoto

Thủ tướng Italia Mario Monti



Thủ tướng Italia Mario Monti nói rằng ông nghĩ rằng cuộc khủng hoảng nợ của chính phủ châu 
Âu “gần kết thúc” nhưng ngày hôm nay ông đã đổ lỗi cho những hành động của Đức và Pháp 
cách đây 1 thập niên đã gây nên cuộc khủng hoảng này.

Nhà lãnh đạo Italia phát biểu với các nhà đầu tư ở Tokyo rằng Đức và Pháp “đã lỏng lẻo” trong 
việc kiểm soát các khoản thâm hụt ngân sách và nợ hồi năm 2003 chỉ 4 năm sau khi đồng euro 
trở thành đồng tiền thống lĩnh ở châu Âu.

Đức và Pháp là hai nền kinh tế mạnh nhất lục địa này. Nhưng ông Monti nói rằng nếu “cha và 
mẹ của khối sử dụng đồng euro vi phạm các qui định” kiểm soát chi tiêu thì không thể trông chờ 
Hy Lạp và các nước bị nợ nần chồng chất khác kiểm soát khoản thâm hụt của họ.

Trong vòng hai năm qua, Hy Lạp đã phải tìm kiếm hai khoản cứu nguy quốc tế để tránh vỡ nợ, 
trong khi châu Âu đã phải cấp các gói cứu nguy cho cả Ireland và Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, ông Monti nói rằng ông tin là thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng đang gần kết 
thúc.

Ông Monti nói rằng các biện pháp kiệm ước được Itali thực hiện và các cải cách lao động sẽ thúc 
đẩy nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu, thậm chí cả khi công đoàn Italia đã kêu gọi thực hiện các 
cuộc lãn công ngắn để phản đối các qui định vốn sẽ khiến việc sa thải công nhân trở nên dễ dàng 
hơn.

Ông Monti là một thành viên của Ủy ban Châu Âu hồi đầu những năm 2000. Trong thời gian đó, 
ủy ban đã đề nghị chế tài Đức và Pháp vì họ đã vượt quá mức giới hạn mà khối sử dụng đồng 
euro qui định phải giữ mức thâm hụt ngân sách ít hơn 3% tổng sản lượng kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, Hội đồng châu Âu, đã thỏa hiệp với các giới chức được bầu chọn, và phủ quyết mọi 
biện pháp chế tài.

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Pháp điều tra cựu tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế Strauss-Kahn
 



Hình: AP

Ông Dominique Strauss Kahn bị tố cáo dính líu tới một đường dây gái mại dâm.

Một tòa án Pháp đã chính thức điều tra ông Dominique Strauss Kahn về cáo giác cho rằng cựu 
tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế này dính líu tới một đường dây mại dâm.

Ông Strauss-Kahn đã đóng khoản tiền thế chân 133,000 đô la để khỏi bị giam trong lúc các công 
tố viên tiến hành cuộc điều tra.

Tại Pháp một cuộc điều tra chính thức là một bước ngắn trước khi chính thức truy tố.

Các công tố viên cho rằng ông Strauss-Kahn tiếp tay cung cấp gái mại dâm cho những thương 
gia tại một khách sạn hạng sang trong thành phố Lille ở miền bắc nước Pháp và đã tham dự 
những bữa tiệc vui với những cô gái đó.

Luật sư của ông Strauss-Kahn tố cáo nhà chức trách bịa ra các cáo trạng vì tiếng tăm của ông

Giáo hoàng gặp kín Raul Castro
Cập nhật: 03:35 GMT - thứ tư, 28 tháng 3, 2012 



Cuba kỷ niệm 400 năm tượng Đức Mẹ Bác Ái dạt vào bờ biển

Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro trong ngày thứ hai Ngài 
đến thăm quốc đảo cộng sản này.

Trong lúc đó cũng có những thông tin rằng Ngài cũng sẽ gặp anh trai Chủ tịch Raul là cựu Chủ 
tịch Fidel Castro.

Sau khi đến Havana, Giáo hoàng đã cầu nguyện trước tượng của vị thánh bảo trợ của Cuba. Ngài 
nói với các tín đồ rằng Ngài cầu nguyện cho một nước Cuba ‘tiến về phía trước trên con đường 
đổi mới và hy vọng’.

Giới chức Cuba đã nhấn mạnh rằng cải cách chính trị không nằm trong chương trình nghị sự của 
chuyến thăm này.

Marino Murillo, một trong số các phó chủ tịch của Raul và ‘tư lệnh kinh tế’ phụ trách tự do hóa 
nền kinh tế, nói với các nhà báo rằng chính phủ đang đổi mới mô hình kinh tế Cuba để giúp cho 
chế độ xã hội nghĩa ở nước này bền vững.
‘Không cải cách chính trị’

“Không có cải cách chính trị nào ở Cuba cả,” vị phó chủ tịch này nói.

Chuyến thăm của Giáo hoàng đánh dấu kỷ niệm 400 năm phát hiện bức tượng Đức Mẹ Bác Ái 
(Virgin of Charity of El Cobre) vốn được một ngư dân nhìn thấy đang trôi nổi trên vịnh. Bức 
tượng này sau đó đã được các anh hùng trong cuộc chiến giành độc lập của Cuba tôn thờ.

"Tôi đã gửi gắm đến Đức Mẹ tương lai của đất nước này – sẽ tiến về phía trước trên con đường 
đổi mới và hy vọng – vì lợi ích của toàn thể nhân dân Cuba."

Giáo hoàng Benedict 16

Giáo hoàng Benedict XVI quỳ trước bức tượng gỗ trong một vài phút. Ngài cho biết Ngài đã cầu 
nguyện cho những người ‘đau khổ’ và ‘bị tước đoạt quyền tự do’.

“Tôi đã gửi gắm đến Đức Mẹ tương lai của đất nước này – sẽ tiến về phía trước trên con đường 
đổi mới và hy vọng – vì lợi ích của toàn thể nhân dân Cuba,” Ngài nói.



Sau đó, Giáo hoàng đã có cuộc gặp kín kéo dài một tiếng đồng hồ với lãnh đạo của quốc gia 
cộng sản này.

Không ai biết gì về nội dung cuộc nói chuyện kín giữa Giáo hoàng và Chủ tịch Cuba

Không có chi tiết nào được loan báo về nội dung cuộc gặp này nhưng các hình ảnh truyền hình 
cho thấy Raul Castro chào đón Giáo hoàng tại Dinh cách mạng và sau đó tiễn Ngài ra.

Phóng viên BBC Sarah Rainsford ở Havana cho biết thay đổi và mở cửa đang nổi lên là các chủ 
đề chính của chuyến thăm của Giáo hoàng đến quốc gia độc đảng này – nơi các giáo dân Công 
giáo hiện đang chiếm 10% dân số.

Các nhà quan sát nhận xét quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Nhà nước đã ấm lên trong những 
năm gần đây ở Cuba.

Chủ tịch Raul Castro đã chấp nhận vai trò trung gian của Giáo hội trong các vấn đề như tù nhân 
chính trị và thừa nhận vai trò của Giáo hội là tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất bên ngoài Nhà nước 
cộng sản.

Phóng viên BBC cho biết nếu Giáo hoàng Benedict XVI thật sự gặp Fidel Castro thì đó sẽ là 
thêm một cơ hội tốt để thảo luận về tiến trình cải cách ở Cuba. Giáo hoàng đã nói Giáo hội sẵn 
sàng giúp đỡ thực hiện các cải cách này.

Từ Havana, phóng viên BBC Ian Pannell cho biết người dân ở đảo quốc này rất hào hứng với 
chuyến thăm của Giáo hoàng và hy vọng rằng chuyến thăm này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi hơn 
nữa ở đất nước này.

“Đối với đa số người dân Cuba thì chuyện thế gian chứ không phải việc của Chúa Trời mới là 
mối bận tâm hàng ngày của họ – làm sao để kiếm đủ tiền để sống qua ngày” ông nói.
Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Cuba: Đức Giáo Hoàng hội kiến cựu Chủ 
tịch Fidel Castro
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Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gặp nhà cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro tại Havana, thứ tư 28/3/2012

Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gặp nhà cựu lãnh đạo Cuba và cũng là thần tượng cách mạng 
Fidel Castro hôm thứ Tư, một thời gian ngắn sau khi kêu gọi có thêm tự do tôn giáo trên hải đảo 
này.

Một phát ngôn viên tòa thánh Vatican nói rằng cuộc họp đã xảy ra sau thánh lễ ngoài trời của 
Đức Giáo Hoàng tại Quảng Trường Cách Mạng ở Havana, cao điểm trong chuyến viếng thăm 
Cuba của Đức Giáo Hoàng.

Sáng thứ Tư, hằng chục ngàn người Cuba đã tụ tập tại Quảng trường kỷ niệm cuộc cách mạng 
cộng sản, một số người mang dù che ánh nắng chói chang.

Một thông tín viên đài VOA tại đây trích thuật lời một số người trong đám đông nói rằng thật là 
một chuyện tuyệt vời khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm Cuba, nhưng họ không trông đợi chuyến 
thăm của ngài sẽ ảnh hưởng nào đến hệ thống chính trị đất nước này.

Đức Giáo Hoàng đã sử dụng bài giảng tại buổi lễ để ca ngợi các biện pháp mà Cuba thực hiện để 
cải thiện tự do tôn giáo nhưng ngài kêu gọi cần phải làm thêm nhiều hơn nữa.

Ngài nói cả thế giới lẫn Cuba cần phải thay đổi bằng cách chọn “con đường của tình thương, 
gieo rắc hòa giải, tình huynh đệ” và mưu cầu chân lý.

Đức Giáo Hoàng tới Cuba nhằm gia tăng ảnh hưởng của giáo hội và khuyến khích người Cuba 
tìm kiếm sự thay đổi chính trị để xây dựng một "xã hội cởi mở và đổi mới."



Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Tối cao Pháp viện Mỹ tranh luận ngày chót 
về luật cải tổ y tế
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Bà Amy Brighton từ tiểu bang Ohio biểu tình trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để phản đối đạo luật cải tổ y tế, ngày 27/3/2012

Tối cao Pháp viện Mỹ hôm nay sẽ tiến hành phiên tòa ngày thứ ba và là ngày chót để nghe 
những lập luận về vấn đề là toàn bộ đạo luật cải tổ y tế có được áp dụng hay không nếu một qui 
định then chốt của luật này bị cho là vi hiến.

Cuộc tranh luận hôm qua tập trung về điều gọi là “đòi hỏi đối với cá nhân”, qui định mọi người 
Mỹ phải mua bảo hiểm y tế nếu không muốn bị phạt tiền.

Những người ủng hộ nói rằng qui định này là cần thiết để phí tổn chăm sóc sức khỏe được chia 
sẻ bởi mọi người Mỹ, đặc biệt là những người mạnh khỏe không muốn mua bảo hiểm, để có thể 
bảo hiểm cho khoảng 30 triệu người hiện không có bảo hiểm.

Những thẩm phán bảo thủ nhất của Tối cao Pháp viện, do Thẩm phán Anthony Scalia dẫn đầu, đã 
bày tỏ nghi ngờ về việc chính phủ có quyền bắt dân chúng mua bất kỳ loại sản phẩm nào, kể cả 
bảo hiểm sức khỏe.

Tuy nhiên, một vị thẩm phán có lập trường tự do, ông Stephen Breyer nói rằng vấn đề này cho 



thấy có một vấn đề mà ông gọi là một “vấn đề quốc gia có liên hệ tới tiền bạc, phí tổn và bảo 
hiểm”.

Chánh thẩm John Roberts và Thẩm phán Anthony Kennedy bày tỏ quan tâm về qui định này, 
nhưng dường như họ cũng thừa nhận sự cần thiết của đòi hỏi này trong việc quản lý những phí 
tổn của việc chăm sóc sức khỏe.

Hôm nay, các vị thẩm phán sẽ nghe những lập luận về sự nới rộng của chương trình bảo hiểm 
sức khỏe hỗn hợp giữa chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang dành cho người có thu nhập 
thấp, thường được gọi là Medicaid, trong đạo luật cải tổ y tế

 Thứ Ba, 27 tháng 3 2012

Tòa án Tối cao Mỹ chất vấn về đạo luật y tế 
của Tổng Thống Obama
Hôm thứ Ba, đạo luật về chăm sóc sức khỏe do Tổng Thống Barack Obama ký ban hành có thể 
gặp trở ngại về phương diện pháp lý sau những cuộc tranh luận trước Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ  
về vấn đề liệu đạo luật này có hợp hiến hay không. Vụ kiện trước Tòa án Tối cao là một cuộc đối 
đầu lớn về pháp lý và chính trị liên quan đến cải tổ tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe mà Tổng 
Thống đã ký ban hành hai năm trước đây mặc bị Đảng Cộng Hòa đối lập dầu phản đối kịch liệt.

Jim Malone

Hình: AP

9 vị Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ



Vào ngày thứ nhì của ba ngày tranh luận trước Tòa án Tối cao, chín vị thẩm phán Tối Cao Pháp 
Viện xét tới một vấn đề quan trọng của đạo luật chăm sóc sức khỏe buộc mọi cá nhân phải mua 
bảo hiểm sức khỏe.

Điều khoản này đòi hỏi tất cả các công dân Mỹ phải mua bảo hiểm sức khỏe, bắt đầu vào năm 
2014 nếu không sẽ bị phạt. Những người ủng hộ nói sự bó buộc này là điều cần thiết để giúp san 
sẻ phí tổn hầu giúp cho hằng triệu công dân được bảo hiểm y tế mà trước đây họ không có. 
Những người phản đối coi sự bó buộc này là một hành động bất hợp hiến của chính phủ liên 
bang.

Trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba, các thẩm phán có xu hướng bảo thủ trong Tòa Án Tối Cao tỏ 
ý hoài nghi là hiến pháp Hoa Kỳ lại cho phép chính phủ buộc cá nhân phải mua bảo hiểm.

Thẩm phán Antonin Scalia, một trong những nhà bảo thủ hàng đầu của Tòa án Tối cao, nói:

“Chính phủ liên bang không thể là một chính phủ có tất cả mọi quyền hạn, chính phủ này phải 
được coi là có quyền hạn hạn chế và đây là mục đích của cuộc tranh luận này. Nếu chính phủ có 
thể làm chuyện này buộc mọi người mua bảo hiểm) thì còn điều gì khác mà chính phủ không thể 
làm?”

Ông Scalia là một trong bốn thẩm phán Tòa án Tối cao có chín thành viên vẫn kiên định giữ lập 
trường bảo thủ.

Bốn thẩm phán khác tất cả đều được bổ nhiệm bởi các Tổng Thống thuộc Đảng Dân Chủ có 
thành tích cấp tiến hơn. Các vị này thường cởi mở hơn đối với ý kiến cho rằng đạo luật về chăm 
sóc sức khỏe là hợp hiến. Trong số các vị này có thẩm phán Stephen Breyer. Ông nói:

“Đạo luật này cho thấy là có một vấn đề toàn quốc liên quan tới tài chính, phí tổn và bảo hiểm.”

Lá phiếu then chốt trong nhiều vụ phân xử tại Tối Cao Pháp Viện là của thẩm phán Anthony 
Kennedy, người thường được các chuyên gia pháp luật theo dõi các vụ phân xử của Tòa án Tối 
cao nói tới như là vị “thẩm phán có thể thay đổi giờ chót”

Ông Kennedy dường như cũng có vẻ hoài nghi về quyền của quốc hội bó buộc mọi người mua 
bảo hiểm sức khỏe:

“Khi thay đổi quan hệ của cá nhân sang cho chính phủ trong vấn đề này, theo tôi, đó là một 
phương thức độc nhất vô nhị, không lẽ chúng ta không mang một gánh nặng là phải biện minh 
rằng thẩm quyền này có hợp hiến hay không?”

Trong khi các cuộc tranh luận tiếp tục trước Tòa án Tối cao, những người biểu tình ở cả hai phía 
ủng hộ và phản đối đã tuần hành bên ngoài tòa án sang tới ngày thứ nhì.



Đạo luật về chăm sóc sức khỏe đã gây nhiều tranh cãi ngay từ bước khởi đầu. Đạo luật này đã 
được thông qua tại quốc hội hai năm trước đây và chỉ có các nhà làm luật Đảng Dân Chủ ủng hộ. 
Và các cuộc thăm dò công luận cho thấy nước này vẫn chia rẽ sâu đậm trong vấn đề này.

Theo dự kiến Tối Cao Pháp Viện sẽ đưa ra phán quyết về tính hợp hiến hay không của đạo luật 
cải tổ y tế vào khoảng thời gian trước cuối tháng Sáu, và nhiều chuyên gia nói rằng phán quyết 
này sẽ có ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử Tổng Thống và quốc hội trong năm nay.

Thứ Tư, 28 tháng 3 2012

Thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Trung 
Quốc ngày càng tăng
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Trung Quốc mua gần 104 tỉ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ trong năm ngoái, đứng hàng thứ Ba các 
nước nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sau Canada và Mexico

Một phúc trình mới cho thấy lần đầu tiên trong năm ngoái Hoa Kỳ xuất khẩu hơn 100 tỉ đô la 
hàng hóa sang Trung Quốc, nhưng đồng thời trong thời gian đó cũng nhập khẩu hơn gấp 4 lần.



Hội đồng Doanh thương Hoa Kỳ-Trung Quốc là một tổ chức thương mại khuyến khích bán các 
sản phẩm của Hoa Kỳ sang Trung Quốc.

Hôm thứ Tư, Hội đồng cho biết Trung Quốc mua gần 104 tỉ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ trong 
năm ngoái, đứng hàng thứ Ba các nước nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sau Canada và Mexico, 
hai nước láng giềng nam bắc của Mỹ.

Tổ chức thương mại này nói hai tiểu bang miền tây Hoa Kỳ là California và Washington chiếm 
gần một phần năm hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng Hoa Kỳ mua nhiều sản phẩm 
của Trung Quốc hơn là Trung Quốc mua của Hoa Kỳ.

Chính phủ Mỹ cho biết năm ngoái Trung Quốc bán gần 400 tỉ đô la hàng hóa sang Mỹ, làm cho 
thâm thủng thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc lên đến hơn 295 tỉ đô la.


